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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

بغداد - وعد الشمري:
السليمانية - عباس اركوازي:

الكرديان في  احلزبــان  ينجــح  لم 
التوصل إلى مرشــح واحد عشية 
جلســة انتخاب رئيس اجلمهورية، 
فيما تتجــه األنظار إلى التصويت 
رشــيد  اللطيف جمال  عبد  على 
بدعم من القوى الشيعية بوصفه 

خياراً توافقياً.
الوطنــي  االحتــاد  عضــو  وقــال 
الكردســتاني هدايــت طاهر في 
تصريح إلى »الصبــاح اجلديد«، ان 
»حواراتنــا مع احلــزب الدميقراطي 
الكردستاني لم تتوصل إلى اتفاق 
لغاية الوقت احلالي بشأن منصب 

رئيس اجلمهورية«.
وتابع طاهــر، ان »حزبنا كان يأمل 
بــأن نصل إلــى اتفاق مشــترك، 
لكن هناك تعنت مــن قبل احلزب 
الذي  الكردســتاني  الدميقراطــي 

يحاول أن يفرض إرادته علينا«.
وأشــار، إلــى أن »املنصــب مــن 
اســتحقاقنا، فنحن حصلنا على 
االنتخابات على  الثانية في  املرتبة 

مستوى إقليم كردستان«.
ولفــت طاهــر، إلــى أن »احلــزب 
قــد  الكردســتاني  الدميقراطــي 
حصــل على منصــب نائب رئيس 
مجلس النــواب، ولذا فأن املنصب 

من حصتنا«.
الوقت  لغاية  »مرشــحنا  أن  وبني، 
بتجديد  برهــم صالح  هو  احلاضر 
الثقة له ملا يتمتع به من إمكانيات 
املنصب  تولــي  علــى  ســاعدته 
املصلحة  يتفق مع  الذي  بالشكل 

العامة«.
مــن جانبــه، ذكــر عضــو احلزب 
الدميقراطــي الكردســتاني عماد 

باجالن، فــي تصريح إلى »الصباح 
»احلــوارات لم تصل  أن  اجلديــد«، 
اتفاق  إلــى  احلالي  الوقــت  لغاية 
أو  اجلمهورية  رئيس  منصب  بشأن 

االتفاق على مرشح تسوية«.
وتابع باجالن، أن »املؤشــرات تفيد 
بعــدم إمكانيــة التوصــل إلــى 
اتفــاق خــالل الســاعات املقبلة 
مع وجود متســك من قبل احلزبني 

مبرشحيهما«.
ولفــت، إلى أن »ذلــك يضع اإلطار 
التنســيقي فــي موقــع حــرج 
للغاية بــني حليفه االحتاد الوطني 
املستقبلي  وشريكه  الكردستاني 
احلزب  اســتقطابه  يريــد  الــذي 

الدميقراطي الكردستاني«.
وأورد باجــالن، ان »هنــاك حتد اخر 
انتخــاب رئيس  يواجــه جلســة 
مبوقــف  املتمثــل  اجلمهوريــة، 
للتيار  التابعة  الســيما  اجلماهير 

الصدري«.
ولفــت، إلى أن »الشــارع ممتعض 
للغايــة، وكان هنــاك امتعــاض 
شعبي كبير ابان استئناف البرملان 
جلســاته، فكيف ســيكون احلال 

عند انتخاب رئيس اجلمهورية«.
وانتهــى باجالن، إلــى أن »القوات 
األمنية قامــت حينها بقطع كل 
الطرق وكأن البرملان ال ميثل الشعب 
وخائف منــه وهذا غيــر صحيح 

ونتوقع تكراره اليوم«.
إلــى ذلك، ذكر النائــب عن ائتالف 
دولة القانون عــارف احلمامي، إلى 
»اجللســة  أن  اجلديد«،  »الصبــاح 
سوف تعقد اليوم ولن يكون هناك 
األطراف  ولكن  بالنصــاب،  اختالل 
الكردية لم تتوصل إلى اتفاق فيما 

بينها بشأن املرشح«.
»اإلطــار  أن  احلمامــي،  وتابــع 

التنســيقي مــع أن يتــم االتفاق 
على مرشــح تســوية، ولعل عبد 
اللطيف جمال رشــيد هو األقرب 

من غيره للحصول على املنصب«.
وأشــار، إلــى أن »نــواب اإلطــار 
بأصواتهم  ســيدلون  التنسيقي 
مبلء إرادتهم، ولــن تفرض عليهم 
بــأن هذا  إرادات مــع حفظهــم 
املكون  اســتحقاق  مــن  املنصب 

الكردي«.
وفي وقت ســابق من يــوم امس، 
الدميقراطــي  احلــزب  قــدم  كان 
اللحظات  مبــادرة  الكردســتاني 
االخيــرة باجتاه حلحلة االنســداد 
السياسي واعتماد مرشح تسوية 

كردي لرئاسة اجلمهورية.

لرئاسة  مرشــحه  بسحب  وذلك 
ريبر احمد، وطرح اسم  اجلمهورية 
عبد  الســابق  املائية  املــوارد  وزير 
اللطيف رشــيد كمرشح توافقي 

لتقلد املنصب.
واجــرت الصباح اجلديــد اتصاالت 
مطلعة  سياسية  شخصيات  مع 
واحلزب  الوطنــي  االحتــاد  داخــل 
ان  التي اكدت بدورها  الدميقراطي، 
االتفاق على اعتماد رشــيد اصبح 
شبه مؤكد، وذلك عقب انسحاب 
مرشــح الدميقراطي من املنافسة 

على منصب رئاسة اجلمهورية.
وقالت املصادر، ان ســباق الرئاسة 
حسم لصالح رشيد، وانه سيكون 
فــي جلســة اخلميــس رئيســا 

الكتل  اغلب  بتأييــد  للجمهورية 
في مجلس النواب العراقي. 

وأبدت كتلة ائتــالف دولة القانون 
في بيان ترحيبها بقرار الدميقراطي 
الكردســتاني، ومبادرتــه حللحلة 
األزمة السياســية، عبر ســحب 
السيد  ودعم  الرئاســي  مرشحه 
كمرشــح  رشــيد  اللطيف  عبد 
توافقي داخل البيت الكردي، مبينة 

تقديرها للمبادرة.
وذكرت الكتلة، ان »هذه املبادرة تعبر 
عن تغليــب املصلحة العامة على 
التوافق  احلزبية مبا يحقق  املصالح 
الســتكمال  املنشــود  الوطنــي 
االســتحقاقات الدســتورية وفي 
مقدمتها انتخاب رئيس اجلمهورية 

البرملان املقــررة غدا  في جلســة 
اخلميس – اليوم -«.

وأكــدت الكتلــة النيابية دعهما 
الكامــل لهــذه اخلطــوة، داعية 
اجلميع الى التعاطي معها كونها 
الســبيل الوحيــد إلنهــاء حالة 
االنســداد السياســي التي أخرت 
البالد  وأدخلت  تشــكيل احلكومة 

مبنزلقات خطيرة.
احلــزب  كتلــة  رئيــس  ان  غيــر 
الدميقراطــي في مجلــس النواب 
فيــان صبري، اربكــت الترجيحات 
حــني قالت فــي وقــت الحق من 
يــوم امــس، ان حزبها لــم يقرر 
بعد ســحب مرشــحه في سباق 
الرئاســة، وان احلــوارات مــا زالت 

السياسية  االطراف  مع  مستمرة 
بهذا اخلصوص.

سياســية،  مصادر  قالت  وبدورها 
ان االحتاد الوطني حســم ســباق 
الرئاسة، وان الكرة االن في ملعبه 
ايجابيا مع مبادرة احلزب  للتعاطي 
الدميقراطــي، وتغييــر مرشــحه 
كمرشح  رشــيد  لطيف  واعتماد 

تسوية للرئاسة.
رئيس  ان علــى  املصــادر،  وتابعت 
ان  بافــل طالباني،  الوطني  االحتاد 
يبــدي مرونة، وان يســتغل ايجابا 
مبادرة احلــزب الدميقراطي، ويوافق 
علــى تغيير مرشــحه، لكي يتم 

انعقاد اجللسة واكتمال النصاب.
وتابعــت، ان اصــرار االحتــاد على 
ترشــيح برهم صالح رمبا سيؤدي 
احلــزب  رئيــس  اســتفزاز  الــى 
الدميقراطــي، الذي ان قررت كتلته 
مقاطعة اجللســة، رمبا يؤدي ذلك 
الى عدم اكتمال النصاب القانوني 
وجود  في ظل  للجلسة، خصوصا 
حتالــف له مــع بعــض االطراف 
السنية وخصوصا حتالف السيادة.

ولعــل من بــني ما يرجــح الدعم 
الشــيعي لعبد اللطيف رشــيد 
ان أعضاء في االطار التنســيقي، 
اعلنوا بنحو غير مباشــر مواقف 
في هــذا االجتــاه ومنهــم عضو 
مجلس النواب العراقي عن ائتالف 
دولــة القانــون، أســعد البزوني، 
الذي أورد ان االطار التنســيقي لم 
يتفق على اختيار مرشــح لرئاسة 
اجلمهوريــة، اذ قــال البزونــي في 
ان  اجلديد،  الصباح  تابعته  تصريح 
»هنالك مرشــحني عدة لرئاســة 
والتصويــت عليهم  اجلمهوريــة، 
يتبــع مزاجــات النــواب بالدرجة 
السياســية  وللكتــل  االولــى، 

بها«،  جغرافية سياســية خاصة 
مبينــاً أن »رؤية كتــل االطار قد ال 
تكون موحــدة، وليس بالضرورة أن 
يتفق اجلميع على مرشــح معني«، 
مشــيرا الى ان »االطار التنسيقي 
موحد  ولكنه  مزاجاته،  في  متنوع 
نأتي بأحد مرشحي  بأن  الرؤية  في 
االخوة لكــي يعتلي منصب رئيس 
اجلمهوريــة، غيــر أن املزاجات قد 
تكون مختلفة بعض الشيء، وكل 

حسب رؤيته«.
وعلى الرغم مــن كل ما تقدم، ال 
ميكــن ألحد التكهن مبا ســتكون 
عليــه األمور في الســاعات التي 
تســبق عقد اجللسة، اذ قد يحدث 
في هــذه الســاعات مــا يجعل 
الدميقراطي الكردستاني ينسحب 
قبيل انعقاد اجللسة، في حال وجد 
ان األمــور تتجه في غيــر صاحله، 
كما يرجح ان ينسحب معه حتالف 
الســيادة، وفي هذا مــا يربك كل 
وينهي  للبالد،  السياســي  الوضع 
كل احلوارات، وقد يفضي الى عدم 
اكتمال نصاب اجللسة التي ينبغي 
ان يكون عدد األعضاء احلضور فيها 
الذي  الشرط  220 عضوا وهذا هو 
عقــد انعقاد عدة جلســات قبل 
اســتقالة نواب التيار الصدري من 

البرملان.
اكثر من هذا، قد يتسبب انسحاب 
الدميقراطي والســيادة من البرملان 
الى تدويل حالة البالد، وبذا يتوقف 
على شيء على الساعات القليلة 

املثبلة.
ويتنافــس نحو 40 مرشــحاً على 
املنصــب بعــد اســتبعاد أخرين 
ألسباب تتعلق بشروط الترشح أو 
عدم امتالك اخلبرة أو قضايا تخص 

االجتثاث والوثيقة الدراسية.

ساعات قليلة تفصل ما بين اختيار رئيس الجمهورية و«انغالق« الوضع السياسي بعد انسداده

القوى الشيعية تدعم التصويت لعبد اللطيف رشيد
لعدم اتفاق الديمقراطي واالتحاد على مرشح واحد 

خاص - الصباح الجديد:
الســتجواب  البرملان  يتجــه 
املركــزي  البنــك  محافــظ 
مصطفى غالب مخيف بشأن 
مخالفات  خمــس  اعتبره  ما 
أبرزها قرار تغيير ســعر صرف 
تواقيع  بحملــة  وبدأ  الدوالر، 
شارك فيها أكثر من 100 نائب 

لغاية الوقت احلالي.
وقــال النائب عــدي عواد، في 
تصريح إلى »الصباح اجلديد«، 
إن »قضيــة رفع ســعر صرف 
الدوالر ليســت باجلديدة على 
العراقيــني، وقــد رافــق هذا 
القرار الكثيــر من املالحظات 

والتداخالت«.
وتابع عــواد، أن »البرملان وبعد 
مرور ســنتني على اتخاذ هذا 
القــرار أصبــح لزامــاً عليه 
هذه  املســؤول عن  محاسبة 

الكارثة؛ بكونها تســببت في 
السلع  ألســعار  كبير  ارتفاع 
املواطن  بحق  االســتهالكية 

البسيط«.
وأشــار، إلــى »البــدء بجمع 
تواقيــع من اجل اســتجواب 
املركــزي  البنــك  محافــظ 
منذ  مخيف  غالب  مصطفى 
الفتاً  احلالي«،  األسبوع  مطلع 
كان  االستجواب  »هذا  أن  إلى 
من املفترض ان يحصل مبكراً 

لكنه تأخر بعض الشيء«.
ولفت عــواد، إلى أن »أكثر من 
وقعــوا على طلب  نائب   100
زيادة  في  والعدد  االستجواب، 
مســتمرة:، وحتــدث عن أكثر 
بحق  مخالفات  »خمــس  من 

محافظ البنك املركزي«.
الرئيسة  »اخملالفة  أن  وأوضح، 
الدوالر  رفع ســعر صرف  هي 

دون أن يكون هنــاك جدوى أو 
دراســة اقتصادية واضحة أو 
البنك  إدارة  موافقة مجلــس 

املركزي«.
أن »احملافظ أتخذ  وبني عــواد، 
دون  مباشــر  بشــكل  القرار 
أي ســابق انذار إلــى املواطن 
البســيط مما تسبب في خلل 
واضح فــي الســوق اثر على 
الوضع االقتصادي بنحو عام«.

ورأى، ان »اســتجواب محافظ 
واجباً  أصبــح  املركزي  البنك 
النواب  أعضاء مجلــس  على 
متهيداً إلــى إقالته وقد يصل 
الشــكوى  حتريك  إلــى  ذلك 

اجلزائية بحقه«.
مضــى عواد، إلــى أن »جميع 
املبررات التي ساقتها احلكومة 
للدفاع عن قرار رفع سعر صرف 
الدوالر غير واقعية وأثرت بنحو 

سلبي على املواطن العراقي«.
من جانبه، ذكــر النائب األخر 
عارف احلمامي، في حديث مع 
»الصباح اجلديد«، أن »مجلس 
النواب ال يســتطيع مبفرده أن 
لكننا  الصرف،  سعر  يخفض 
مع أية جهود من أجل إصالح 

الوضع االقتصادي«.
وتابع احلمامي، أن »إعادة سعر 
الصرف إلى السابق ينبغي أن 
قانون  يكون مبوجب مشــروع 
احلكومة  تقدمه  الذي  املوازنة 
إلى البرملان من أجل التصويت 

عليه«.
»اإلطــار  أن  إلــى  وأشــار، 
التنســيقي يحاول أن يشّكل 
ممكن  وقت  بأســرع  احلكومة 
جميع  معاجلــة  أجــل  مــن 
الشعب  تخص  التي  القضايا 
العراقــي من بينهــا األوضاع 

االقتصادية«.
ان »قرار  إلى  وانتهى احلمامي، 
تغيير سعر الصرف كان له أثر 
سلبي على املوطن، واحلكومة 
بشــأن  بواجبها  تقــم  لــم 
رافقت  التي  السلبية  األضرار 

هذا التوجه«.
بســبب  احلكومة  واجتهــت 
ألسعار  الســابق  االنخفاض 
إلى رفع ســعر صرف  النفط 
الــدوالر مــن 1200 دينار إلى 
1450 ديناراً، لكن هذا التوجه 
قد القى غضباً شعبياً بسبب 
االرتفــاع الكبير في أســعار 
ورغم  االســتهالكية،  السلع 
الوعود التي اطلقتها احلكومة 
على  ســتعمل  بانها  حينها 
لكن  االرتفــاع  هــذا  معاجلة 
الوقت  لغاية  ذلك لم يحصل 

احلاضر.

البرلمان يتجه الستجواب محافظ البنك المركزي بسبب خمس مخالفات منها سعر الصرف
جمع تواقيع أكثر من 100 نائب

تقريـر

حصيلة جديدة لقتلى االحتجاجات في ايران
كبار مستهلكي النفط يحاولون التغلب على ضيق 3واالعتقاالت والقمع يشمالن حتى االطفال

6المعروض بكميات من االحتياطي الستراتيجي البصرة تضيف المؤتمر الدولي السادس عن 
2مخاطر وتحديات انتشار المخدرات واالدمان

الصباح الجديد ـ وكاالت:
عوضت العقــود اآلجلة للنفط 
األربعاء  امس  خســائرها  بعض 
بعــد هبوطها 2 فــي املائة في 
اجللســة الســابقة، إذ دعمتها 
ومع  بالعرض،  املتعلقــة  اخملاوف 
ذلك ألقى صعود الدوالر بظالله 

على معنويات السوق.
وارتفعــت العقــود اآلجلة خلام 
برنت مبقدار ســنتني، أو 0.02 في 
94.27 دوالر للبرميل  إلــى  املائة 
بحلول الســاعة 0727 بتوقيت 
إلى  تراجعت  أن  جرينتش، بعــد 
أدنى مستوى خالل اجللسة عند 

93.33 دوالر للبرميل.
وارتفعت العقود اآلجلة خلام غرب 

تكســاس الوســيط األمريكي 
21 ســنتا، أو 0.24 في املائة إلى 
89.14 دوالر للبرميــل. وكانــت 
قد وصلــت إلى أدنى مســتوى 
خالل اجللســة عند 88.27 دوالر 

للبرميل.
ساشــديفا  ســوجاندا  وقالت 
الســلع  أبحاث  رئيــس  نائبــة 
ريليجير  فــي  والعمالت  األولية 
أسعار  »ستكتسب  للسمسرة 
النفــط اخلام مزيــدا من الزخم 
بعد تراجع لفترة قصيرة، وميكن 
أن تتجه صعودا نحو 104 دوالرات 
للبرميل خلام برنــت وحوالي 98 
دوالرا للبرميل خلام غرب تكساس 

الوسيط«.

الدوالر  ارتفع  »رويترز«،  وبحسب 
 24 فــي  مســتوى  أعلى  إلــى 
اليوم بســبب  الني  عاما مقابل 
قوة  وجتعل  التضخــم.  مخاوف 
بالعملة  املقومة  السلع  الدوالر 
حلائزي  تكلفة  أكثــر  األمريكية 
العمــالت األخرى، ممــا يؤثر على 
عالية  األخرى  واألصــول  النفط 

اخملاطر.
أســعار  تقرير  املقرر صدور  ومن 
املســتهلكني األمريكيــني غدا 

اخلميس.
الدولي  النقد  وخفض صنــدوق 
أمــس األول الثالثــاء توقعاتــه 
للنمــو العاملي لعام 2023 وحذر 

من زيادة مخاطر حدوث ركود.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يتجــه العراق، نحــو حتقيق أعلى 
الدول  بــني  اقتصادي  معدل منــو 
العربية للعــام 2022 بواقع 9.3%، 
وبارتفاع نصــف نقطة مئوية عن 
توقعات نيســان، مســتفيدا من 

ارتفاع أسعار النفط.
جــاء ذلك فــي تقرير صــادر عن 
لشــهر  الدولي،  النقــد  صندوق 
، وقد حمل  تشــرين األول احلالي، 

عنوان » آفاق االقتصاد العاملي«. 
يقدر  الصندوق،  تقرير  وبحســب 
متوسط سعر برميل النفط عند 
98 دوالراً هذا العام، لينخفض إلى 

85.5 دوالراً في العام املقبل 2023.
واشــار التقريــر الــى أن الكويت 
تأتي باملرتبــة الثانية بالنمو  هذا 
العام، والذي ســيبلغ %8.7، يليها 
الســعودية ثالثا بنمو %7.6، ومن 
ثم تأتــي مصر رابعــا بنمو 6.6% 
ومن ثــم اإلمــارات %5.1، واجلزائر 
 4% %4.4، وفلسطني  %4.7 وعمان 
وكل من قطر والبحرين بنمو يبلغ 

.».3.4%
وتوقع التقريــر أن يصل األردن إلى 
%2.4، ومن ثــم تونس %2.2،  ومن 
ثم اليمن %2،  واملغرب %0.8، بينما 

يتراجع النمو في السودان 0.3%.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وجــه النائــب األول لرئيــس 
محســن  النــواب،  مجلــس 
األربعــاء  امــس  املنــدالوي 
حقائق  تقصي  جلنة  بتشكيل 
نيابية بحق هيئة االســتثمار 
يُقرأ  مفصــل  تقرير  وتقــدمي 
في جلســة اجمللس األســبوع 

املقبـل.
وقال مكتــب النائب األول، في 
الصبــاح اجلديد  تلقت  بيــان 
نســخة منــه، إن املنــدالوي 
»ترأس اجتماعاً موسعاً للجنة 

النزاهة النيابية، اســتضافت 
خالله رئيس هيئة االســتثمار 

الوطنية سهى النجار«.
وأشار املندالوي، إلى أن »الفساد 
املوجود في هيئة االستثمار ال 
مثيل له، وأّن مصلحـة البلـد 
حتتم علينا قطـــع الطريـــق 
أمام وصول االســتثمارات إلى 
الفاســدين كونها لن  أيــدي 
تنعكــس على حيــاة املواطن 

الفقير«.
ووّجه النائب األول »بتشــكيل 
جلنة تقصي حقائق نيابية من 

واالســتثمار  )النزاهة،  جلنتي 
الهيــأة،  بحــق  والتنميــة( 
اإلجازات  منحها  آلية  لتحديد 
والشركات املستثمرة واجلهات 
املســتفيدة ونســب اإلجنــاز 
املتحققــة واخلطوات املتخذة 
بحق مــن ُمِنح إجازة ولم يقم 
باالستثمـــار منــذ اســتالم 
النجــار حّتى اليــوم، على أن 
يُقّدم التقرير األســبوع املقبل 
ويُقــرأ فــي جلســة مجلس 
النــواب التخــاذ قرار بشــأن 

النتائج«.

النفط يعوض بعض خسائره ويرتفع إلى 
94.3 وتوقعات ببلوغه 104 دوالرات للبرميل

البالد تتصدر قائمة الدول 
العربية بالنمو االقتصادي

لعام 2022
النائب األول لرئيس البرلمان:

الفساد في هيئة االستثمار ال مثيل له !

وجه بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق فيها
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البصرة - سعدي السند:

البصرة  برعايــة ديــوان محافظــة 
وبالتعــاون مــع جمعيــة األطبــاء 
النفســانيني فــي العــراق واجمللس 
االعلــى للجمعيــات العلميــة في 
العراق وجامعة البصرة ونقابة أطباء 
العــراق فــرع البصرة ودائــرة صحة 

البصرة ومنظمة الصحة العاملية
وبحضور دولــي وإقليمي ووطني مميز 
من أطباء مختصني واســاتذة بارزين 
وقيــادات أمنية وباحثني من شــتى 
محافظــات العــراق انعقــد املؤمتر 
العراقية  للجمعية  السادس  الدولي 
املقام  الطبية  والدراســات  للبحوث 
حتت عنوان ) مخاطر وحتديات إنتشار 

اخملدرات واإلدمان في العراق ( .

كلمات ومحاضرات مهمة في 
افتتاح املؤمتر

البصرة  أقيم في قاعات فندق  املؤمتر 
السيف - ميلينيوم وتضمنت جلسة 
األفتتاح عــدة كلمات بدأها الدكتور 
حيــدر عبدالــرزاق رئيــس اجلمعية 
العراقية للبحوث والدراسات الطبية 
و الذي رحب باحلضــور االكارم ومتنى 
لهم طيب االقامة في مدينة البصرة 
التي حتتضن هــذه الفعالية املهمة 
يخرجوا  بأن  للجميــع  التمنيات  مع 
بتوصيات تخدم اجملتمع بعد أشــهر 
العلمي  والنشــاط  التحضيرات  من 
والبحثــي واملتابعة املســتمرة لكل 
جلان املؤمتــر العلميــة والتحضيرية 

واإلعالمية واملالية .
ثم القــى الدكتور ضرغــام االجودي 
النائب االداري حملافظة البصرة كلمة 
التي نقل فيها حتيات  ديوان احملافظة 
محافــظ البصرة املهندس اســعد 

العيدانــي للمؤمتريــن ومتنياتــه بأن 
فاعلة جدا  املؤمتــر  تكون فعاليــات 
من أجل اجناحه وبالشــكل املطلوب 
أعقبــه الدكتــور عمــاد عبدالرزاق 
الذي ألقى كلمــة وزارة الصحة وهو 
النفســانيني  األطباء  رئيس جمعية 
العراقية واملستشار الوطني للصحة 
النفسية في العراق وهو ايضا عضو 
ومقرر الهيئة الوطنية العليا لشؤون 
وســاهم  العقلية  واملؤثرات  اخملدرات 
في اعــداد قانون اخملــدرات واملؤثرات 

العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧م .
والقى الدكتور ســعد شاهني رئيس 
باملناســبة  البصرة كلمة  جامعــة 
خلف  عباس  للدكتور  كلمة  وبعدها 
التميمــي مديــر عام دائــرة صحة 
البصرة وكلمة للدكتور وسام محمد 
علــي الرديني نقيب اطبــاء البصرة 
غازي  للدكتــور  ومحاضرة  وكلمــة 
فرحان احلجي الــذي القاها نيابة عن 
اجمللس االعلــى للجمعيات العلمية 
في العراق وبعدها محاضرة للدكتور 
محمــد االزري من الكليــة امللكية 
وهو  النفسانيني  لألطباء  البريطانية 
إستشــاري الطب النفســي واملدير 
لسترشاير  املســاعد خلدمة  الطبي 
وكالة  فــي  النفســية  للخدمــات 

NHS الصحة البريطانية
وهــو نائب مديــر الشــؤون الدولية 
الفرعية  للجنة  الســابق  واملسؤول 
للطب  البريطانية  امللكيــة  للكلية 
النفسي وساهم إســهامات فاعلة 
النفسية  الطبية  املشورة  تقدمي  في 
املاضية وســاهم  الفترة  للعراق في 
بإجراء املسح العقلي في العراق الذي 
مت بتعاون منظمــة الصحة العاملية 
العراقية وله دور فاعل  والســلطات 
في تطوير التعليم الطبي في العراق
 كما شهدت جلســة افتتاح املؤمتر 

للدكتور  األولــى  وكانت  محاضرتني 
وليــد ســرحان إختصاصــي الطب 
النفسي واحلاصل على شهادة زمالة 
للطب  البريطانية  امللكيــة  الكلية 
النفسي وإستشاري للطب النفسي 
في العاصمة األردنية عّمان و هو رئيس 
حترير اجمللة العربية للطب النفســي 
واستشــاري اول للطــب النفســي 
في اململكة األردنية وله إســهامات 

بحثية متميزة في مواضيع متنوعة 
تخص الطب النفسي.

للدكتور  الثانية كانــت  واحملاضــرة   
عبداملنــاف اجلادري وهو أســتاذ وأب 
اختصاص الطب النفسي في العراق 
واحلاصل علــى زمالة الكلية امللكية 
البريطانية للطب النفســي و جائزة 
أحمد عكاشة ألفضل طبيب نفسي 
وله إســهامات علمية متنوعة  في 

فترة تواجده في العراق او األردن قبل 
وبعد إحالته على التقاعد عام ٢٠١٤م 
حيث أستمر بالتدريس لطلبة البورد 
والعراقي فــي فترات طويلة  العربي 
وأصدر كتاباً عن الصحة النفســية 
وســاهم بكتابــة فصــول متنوعة 
النفســية  الصحة  ضمن كتب عن 
وأشرف على طلبة دراسات املاجستير 
والدكتوراه والبــورد العربي والعراقي 

واألردنــي كما حصل علــى عضوية 
النفسي  للطب  األميركية  اجلمعية 
اجلمعية  عام ٢٠١١م حيــث منحته 
 International لقب “عضو دولي مميز

.Distinguished Fellow
وعمل خبيراً ملكتب منظمة الصحة 

العاملية في العاصمة األردنية عمان.
الدكتور عقيل الصباغ  القى   واخيرا 
كلمة عــن واقع اخملــدرات وهو مقرر 
اللجنــة العليــا ملكافحــة اخملدرات 
ويترأس اللجنة اإلستشارية لألمراض 
قسم  وإدارة  البصرة  في  النفســية 
في مستشفى  النفســية  األمراض 
البصرة التعليمي )اجلمهوري سابقا(  
للصحة  العليا  اللجنــة  في  وعضو 
النفسية في وزارة الصحة العراقية.

أما فعاليات اليوم الثاني للمؤمتر فقد 
األولى  النقاشية  اجللسة  ادارة  كانت 
للدكتــور محمــد األزري اما احملاورون 
فهم د. فــاحت كان اونكو : من تركيا / 
أســطنبول و د. وليد سرحان : األردن 
/ عّمان و د. ياســر عباسي : اململكة 
املتحدة / لنــدن و د. رنا محمد علي : 
منظمــة الصحة العامليــة / العراق 
و د. عمــاد عبدالــرزاق : العراق / وزارة 

الصحة العراقية

التوصيات التي خرج بها املؤمتر
التي خــرج بها مؤمتر  التوصيات  اما 
في  اخملدرات  تعاطي  وحتديات  مخاطر 
العراق فهــي  : تعزيز التعاون االمني 
املنافذ  على  للسيطرة  واالستخباري 
احلدودية مــن خالل تدريــب وتطوير 
العاملــني فيهــا للحد مــن دخوله 
واملتاج  املتعاطي  التمييز بني  وضرورة 
وتدريب الطواقــم العراقية العاملة 
بقضايا اخملدرات من خالل اســتخدام 
التكنلوجيا احلديثة وإنشاء منظومة 
وتأهيل  ملعاجلــة  مؤهلــة  صحيــة 

املتعاطني في كل محافظة وتشديد 
الرقابة على الصيدليات واملذاخر اجملازة 
وغير اجملــازة وذوي املهن الصحية غير 
والتعليمات  القوانني  وتفعيل  اجملازين 
واألنظمة املتعلقة بها وحتديد صرف 
املؤثــرات العقليــة وتنظيم صرفها 
بالوصفــات الطبية وبنــاء القدرات 
البشرية للطواقم الطبية والصحية 
والباحثــني العاملــني فــي مجــال 
التشــخيص والكشف املبكر وعالج 

وتأهيل املتعاطني على املواد اخملدرة .
كما اوصــى املؤمتر باكمال املتطلبات 
املاليــة والفنية لبنــاء مركز وطني 
لبناء القــدرات وتكون مــن أولويات 
احتياجــات وزارة الصحــة وتعزيــز 
الوقاية اجملتمعية والقطاعية وتفعيل 
دور اإلعالم للتعريف بخطورة اخملدرات 
واملؤثــرات العقلية واقامــة الندوات 
واجلامعات  املــدارس  فــي  والــورش 
لتوعية الطلبة وشــمول اإلعالميني 
بالتوعية االيجابيــة وضرورة معاجلة 
الدولــة للظروف التي تــؤدي بالفرد 
النفسية  الضغوط  اإلدمان مثل  الى 
والقلــق الناجم عن عدم اســتقرار 
والسياســي  االقتصــادي  الوضــع 
واألمنــي فــي البلــد. والعمــل مع 
رجال الديــن والوجهاء وقــادة الرأي 
ومنظمــات اجملتمع املدنــي لتوجيه 
الشــباب واآلبــاء ملتابعــة أبنائهم. 
ومراجعة قانون اخملــدرات ليتالءم مع 
التطــورات احلاصلة على أرض الواقع 
التعليمات اخلاصة به   واكمال اصدار 
وتشجيع البحث العلمي في ظاهرة 
تعاطي اخملدرات واســتهداف اجملاميع 
األكثر خطورة والتعاون والتنسيق مع 
نقابة األطباء حول إحصاء املتعاطني 
املراجعني للعيادات وتعزيز مشــاركة 
القطاع اخلــاص في مكافحة ظاهرة 

اخملدرات.

البصرة تضيف المؤتمر الدولي السادس عن مخاطر وتحديات انتشار المخدرات واالدمان
بحضور دولي وإقليمي ووطني مميز

احمد عبد الصاحب كريم
نظمت مدرسة االنسام االبتدائية 
التابعة لدائرة تربية بغداد الكرخ 
الثانية احتفالية مبناســبة العام 
الدراســي اجلديــد ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ 
بحضــور الشــرطة اجملتمعية و 
املالكات الطبية و الطلبة و اولياء 

االمور
االنســام  مدرســة  مدير  وبــني 
)علــي  االســتاذ  االبتدائيــة 
الشموســي( تقوم ادارة املدرسة 
فــي كل بدء عام دراســي جديد 
باقامــة احتفاليــة و الترحيــب 
بالطلبة و باالخص طلبة الصف 
مــن  مجموعــة  القــاء  و  االول 
النصائــح الطبية والصحية من 
باالضافة  الطبية  املــالكات  قبل 
اجملتمعية  الشــرطة  قيــام  الى 
بتعريف االطفــال و اولياء االمور 
بأهم احلقوق و الواجبات و متابعة 

حالة الطلبة
واضاف الشموســي مت االجتماع 

مع اوليــاء االمــور وحثهم على 
متابعــة ابنائهــم والتواصل مع 
ادارة املدرسة حيث قمنا بتنظيم 
كروبــات جلميع الصفــوف على 

تطبيقــات الواتس اب والتليغرام 
وتشــجيع الطلبة علــى اهمية 
وااللتزام  والتشــجير  النظافــة 

بالدوام والزي املدرسي. 

بغداد - الصباح الجديد: 
الطبية  العيــادات  دائرة  قررت 
طبية  جلنــة  فتح  الشــعبية 
الصباحية  الســياقة  لفحص 
ثانية داخل موقع مرور التاجيات 
وحســب ماتقتضيه املصلحة 
العامة . وقال مدير عام الدائرة 
الدكتور دريد قاســم جاســم 
قرار مجلس  الى  اســتنادا  انه 
إدارة دائــرة العيــادات الطبية 
الشــعبية قــررت الدائرة فتح 
جلنة طبية لفحص الســياقة 
الصباحيــة ثانيــة داخل مرور 
الزخــم  لتقليــل  التاجيــات 
احلاصل مــن قبل املراجعني من 
طالبــي اجازات الســوق على 

اللجان الطبية 
وأضاف ســيكون اسم اللجنة 
الصباحية  الطبيــة  اللجنة   (
الثانية في   / السياقة  لفحص 
موقــع مرور التاجيــات ويكون 
الدوام فيها من الساعة احلادية 
ولغاية  صباحا  والنصف  عشر 
الســاعة الثالثــة والنصــف 
ضهــرا . وأشــار الــى ان عدد 
اللجــان الطبيــة فــي موقع 
التاجيــات أصبحت ثالث  مرور 

جلان الســتيعاب العدد الكبير 
مــن املراجعني ويكــون الدوام 
متواصل من الساعة السابعة 
والنصف صباحا ولغاية انتهاء 
دوام اللجنــة الطبية لفحص 
الســياقة املسائية الثالثة في 
الســاعة الســابعة والنصف 
مســاءا وحســب ماتقتضيه 

املصلحة العامة .
الطبية  العيادات  دائرة  ارسلت 
فريــق تفتيشــي من قســم 

االجنحــة اخلاصة لزيارة ردهات 
اجلناح في مستشــفى كمال 
الزيارة  خالل  ومت   . الســامرائي 
االطــالع علــى ســير العمل 
وتنظيم ردهــات اجلناح اخلاص 
الصناعي  التلقيــح  ووحــدة 
االدوية  توفير  مناقشة  وكذلك 
لعمليــات اطفــال االنابيــب 
والوقوف علــى نوعية اخلدمات 
املقدمــة للمراجعــني خدمة 

للصالح العام . 

بغداد - فيصل سليم: 
املسلمني  الشبان  تقوم جمعية 
باجراء انتخابــات جديدة للجنة 
العامــة هيئة ادارية جديدة بعد 

غد السبت .
صرح بذلك عايد جاســم مدير 

ادارة اجلمعيــة جلريــدة الصباح 
اجلديد واوضح ان هذه االنتخابات 
ستكون ذات طابع دميقراطي بني 
اعضــاء الهيئــة االدارية اجلديد 
وســيكون موعــد االنتخابــات 
العاشرة  الســاعة  السبت  يوم 

صباحــا ١٩ ربيــع االول/ ١٤٤٤ ه 
املوافــق ١٥/١٠/٢٠٢٢ فــي مقر 
اجلمعية في املنصور وحضوركم 
يعــزز مكانــة اجلمعيــة وقدرة 
بشكل  ونشــاطها  استمرارها 

دائمي وناجح . 

تنظيم احتفالية بمناسبة بدء الدوام العام 
الدراسي في مدرسة االنسام االبتدائية

(الشعبية( تفتتح لجنة طبية لفحص السياقة 
الصباحية ثانية في موقع مرور التاجيات

قريبا .. هيئة ادارية جديدة 
لجمعية الشبان المسلمين 

ارسلت فريقا تفتيشيا لردهات الجناح الخاص في مستشفى كمال السامرائي 



3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال الرئيس األميركي، جو بايدن، امس األول 
الثالثــاء، إنه ال يعتقد أن نظيره الروســي، 
فالدميير بوتني، سيســتخدم ســالحا نوويا 

تكتيكيا في حربه على أوكرانيا.
وفــي مقابلــة مــع شــبكة ســي إن إن 
األميركيــة، قال بايدن: “ال أعتقد أنه )بوتني( 
سيفعل ذلك، وهو احتمال تابعه املسؤولون 
األميركيــون بقلق، بينما تكبــدت القوات 
الروســية خســائر محرجــة في ســاحة 

املعركة”.
وأضــاف بايدن قولــه: “أعتقد أنــه انعدام 
مسؤولية بالنسبة له )بوتني( التحدث عن 
ذلــك، أن زعيما عامليا إلحــدى أكبر القوى 
النووية في العالم يقول إنه قد يســتخدم 

سالحا نوويا تكتيكيا في أوكرانيا”.
وقال بايدن إن تهديــدات بوتني النووية لها 
تأثير مزعزع لالســتقرار، وحذر من األخطاء 
احملتملة في احلكم التي ميكن أن تترتب على 

ذلك.
وأضــاف أن بوتني “فــي الواقــع ، ال ميكنه 
االســتمرار في احلديث عن استخدام سالح 
نووي تكتيكي، مع اإلفالت من العقاب كما 

لو كان ذلك أمرا منطقيا”. 
أكد الرئيس األميركي، جــو بايدن، الثالثاء، 
أنه ال يرى سببا وجيها للجلوس مع نظيره 
الروسي، فالدميير بوتني، وذلك ردا على سؤال 
في مقابلة أجرتها معه شــبكة شــي إن 
إن، عمــا إذا كان ســيلتقي بوتني في قمة 
مجموعة العشــرين التي ستعقد الشهر 

املقبل في إندونيسيا.
رفض بايــدن الكشــف فــي املقابلة عن 
الشــكل الذي ســيبدو عليــه رد الواليات 
املتحدة في حالة تنفيــذ بوتني لتهديداته 
النوويــة، لكنه قــال إن وزارة الدفاع طورت 
بشكل اســتباقي حاالت الطوارئ في حالة 

حدوث هذا السيناريو.
وشدد على انه “سيكون تصرفا غير مسؤول 
مني أن أحتدث عما سنفعله أو ما ال نفعله”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال املتحدث باســم الرئاســة التركية 
إبراهيم قالن، إنه “ال توجد حاليا أرضية 
سياسية” لعقد لقاء بني الرئيس التركي 
رجــب طيب أردوغان، والرئيس الســوري 

بشار األسد.
وأكد قالن في مقابلــة تلفزيونية عدم 
وجــود مســاع تركية بهــذا اخلصوص، 
وأردف قائــال: “إال أن رئيســنا يقول دائما 
ليس هناك شــيء اســمه إغالق الباب 
في الدبلوماســية. وبناء على تعليماته 
يلتقي رؤساء االســتخبارات، وغير ذلك 
لم يصدر لنــا تعليمات إلجراء محادثات 

عبر قناة سياسية”.
وأضاف: “لكن رمبا قــد يجرى هذا اللقاء 
أو قد ال يجرى إذا اقتضت مصالح بالدنا 
ذلك مستقبال، ولكن في الوقت احلالي ال 
يوجد شيء من هذا القبيل”، مشددا على 
أن “وجهة نظر تركيا واضحة بخصوص 
سوريا تتمثل في تولي السلطة حكومة 
شفافة ومتماشــية مع القانون الدولي 
وإنهاء  باالنتخابــات،  وجاءت  وشــاملة 
احلرب هناك، وعــودة الالجئني في تركيا 
إلــى بالدهــم عندما تصبــح الظروف 

مواتية لذلك في سوريا”.
وقال: “يتواصل العمل الذي سيمكنهم 
مــن حتقيق ذلك وبشــكل طوعي وآمن 

وكرمي وفي إطار معايير األمم املتحدة”.

الرئيس األميركي يرجح 
عدم لجوء بوتين الى 

السالح النووي

قالن: ال أرضية سياسية 
لعقد لقاء بين أردوغان 

واألسد

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد :
نظــرت احملكمة العليا فــي اململكة 
املتحدة امس األربعاء،  في شــرعية 
لتنظيم  االســكتلندية  الطلبــات 
اســتفتاء جديــد عــام 2023 حول 
االســتقالل من دون موافقة حكومة 

لندن.
ستورجن  نيكوال  حكومة  وتســعى 
القوميــة فــي إدنبرة إلــى تنظيم 
اســتفتاء جديــد يجيــب الناخبون 
فيه عن ســؤال “هل يجــب أن تكون 

اسكتلندا دولة مستقلة؟”.
وحتدثت ستورجن خالل املؤمتر السنوي 
للحــزب الوطني االســكتلندي عن 
أن جلســات االســتماع في احملكمة 
لو  العليا لم تكن لتصبــح ضرورية 
املتحدة  اململكة  حكومــة  احترمت 
الدميقراطيــة  وستمنســتر  فــي 

االسكتلندية.
لكن “وستمنســتر ال تبدي مثل هذا 
االحتــرام”، وفق ما قالت ســتورجن، 
مضيفة “هذا يعني أن املسألة كانت 
ســتنتهي في احملكمة عاجالً أو آجالً 

ومن األفضل برأيي أن يكون عاجالً”.
احملكمــة  حكمــت  “إذا  وتابعــت، 
نأملها فســيكون  التي  بالطريقــة 
هناك اســتفتاء على االستقالل في 

الـــ 19 من أكتوبر العــام املقبل” أي 
.2023

استفتاء كل جيل
العليا  احملكمة  وستشهد جلســات 
تنازع كبار احملامني حول سلطات برملان 

إدنبرة في مقابل وستمنستر.
الوطني االســكتلندي  وخاض احلزب 
االســكتلندية  البرملانية  االنتخابات 
عام 2021 على وعد بتنظيم استفتاء 
قانوني بعد انحســار أزمــة جائحة 

“كوفيد19-”.
وعلى رغم إرادة احلزب املضي قدماً في 
تنظيم االستفتاء، لم متنح احلكومة 
أنه يتعني  البريطانيــة اإلذن، علمــاً 
احلصول على موافقتها مبوجب قانون 

اسكتلندا للعام 1998.
وسبق أن أجري اســتفتاء حول هذه 
املســألة عام 2014 واختار حينها 55 
االسكتلنديني  الناخبني  املئة من  في 

البقاء ضمن اململكة املتحدة.
البريطانية  الوزراء  رئيســة  وشددت 
ليز تراس خالل مقابلــة متلفزة هذا 
الشهر، على أنها تعتبر أن االستفتاء 
األخير عــام 2014 كان حدثاً يحصل 
مرة واحدة في كل جيــل، وقالت “أنا 

واضحــة جداً أنــه ال ينبغي أن يكون 
هناك اســتفتاء آخر قبــل أن ينتهي 

هذا اجليل”.
التركيبــة الدســتورية للمملكــة 

املتحدة
الــرأي حول  اســتطالعات  وتشــير 
نيــات التصويــت إلى انقســام في 
اســكتلندا بني مؤيدين لالســتقالل 

عــن اململكــة املتحــدة ومعارضني 
لــه، وكان التصويت الــذي جرى عام 
2014 حصــل قبل خروج اململكة من 
االحتــاد األوروبي، والذي صوت معظم 

الناخبني االســكتلنديني ضده، وقبل 
التي شــهدت  النيابية  االنتخابــات 
انتخــاب معظــم النــواب املؤيدين 
لالستقالل للمرة األولى، وكذلك قبل 
وفاة امللكــة إليزابيــث الثانية التي 

كانت رمزاً لالستمرارية.
الوطنــي  احلــزب  شــعبية  وزادت 
باالســتقالل  املنادي  االســكتلندي 
واحلاكم منذ عام 2007 في اسكتلندا 
بعد “بريكست”، إذ إن هذه املقاطعة 
البريطانيــة صوتت بـــ 62 في املئة 
ملصلحة البقاء ضمن االحتاد األوروبي.

وتســعى احلكومة االسكتلندية إلى 
أن تكون قــادرة على إنشــاء إطارها 
آخر،  اســتفتاء  لتنظيم  القانونــي 
بحجــة أن “احلق في تقرير املصير حق 

أساس وغير قابل للتصرف”.
لكــن احلكومــة البريطانيــة تقول 
إن اســكتلندا ال تســتطيع التحرك 
مــن جانب واحد في مســألة تتعلق 
للمملكة  الدســتورية  بالتركيبــة 
تهيمن  حيــث  بأســرها،  املتحــدة 

حكومة لندن.
ولتخطي ذلك تسعى حكومة احلزب 
الوطنــي االســكتلندي إلــى إجراء 
“اســتفتاء استشاري” المتحان مدى 

التأييد لالســتقالل االسكتلندي من 
دون حصول تغيير فوري.

احلكم
وتنظــر احملكمة العليــا في اململكة 
املتحــدة في القضايــا ذات األهمية 
العامة أو األهمية الدســتورية والتي 

تؤثر في جميع السكان. 
وبدأت جلســات االســتماع الثالثاء 
في الســاعة 10:30 بالتوقيت احمللي 
وتســتمر  غرينتش(  بتوقيت   09:30(
على مــدى يومني بحضور خمســة 
قضــاة مبن فيهــم رئيــس احملكمة 
روبرت ريد، على أن يصدروا قراراً خالل 
األسابيع الستة إلى الثمانية املقبلة.

وينظــر القضــاة فــي الصالحيــة 
االستفتاء  قانون  ملشــروع  القانونية 
الوطنــي  احلــزب  اقترحــه  الــذي 
االســكتلندي والــذي يحــدد موعد 
االستفتاء في الـ 19 من أكتوبر 2023.

وكتــب الباحث في معهد دراســات 
Institute for Govern- )احلكومــة 

ment( أكاش بون، “من غير املرجح أن 
احلزب  تصدر احملكمة حكماً ملصلحة 
الوطني االســكتلندي، لكن ال يجب 
أن يرى أولئك الذين يؤيدون االحتاد في 

ذلك انتصاراً نهائياً”.

لم تمنح الحكومة في وستمنستر اإلذن إلدنبرة بإجراء هذا التصويت

المحكمة العليا البريطانية تنظر في تنظيم استفتاء بشأن استقالل اسكتلندا

متابعة ـ الصباح الجديد:
قتل 108 أشــخاص على األقل في 
احلملة األمنية التي تشــنها إيران 
منــذ أكثر من ثالثة أســابيع على 
تظاهرات في أنحاء البالد أشعلتها 
وفاة الشابة مهسا أميني، حسبما 
أعلنت “منظمة حقوق اإلنسان في 

إيران” التي تتخذ من أوسلو مقرا.
كما قتلــت قوات األمــن اإليرانية 
93 شــخصا آخرين على األقل في 
مواجهــات منفصلة فــي مدينة 
سيســتان  مبحافظــة  زاهــدان 
بلوشســتان )جنوب شرق(، على ما 
أضافــت املنظمة في بيــان، امس 

األربعاء.
وفاة  احتجاجات منذ  إيران  وتشهد 
البالغة  الكردية  اإليرانية  الشــابة 
16 ســبتمبر املاضي،  22 عاما في 
بعد ثالثــة أيام مــن توقيفها من 
قبل شــرطة االخالق فــي طهران 
في  اللباس  بقواعد  التزامها  لعدم 

اجلمهورية اإلسالمية.
زاهدان  العنف في  أعمال  واندلعت 
في 30 ســبتمبر خالل احتجاجات 
غاضبة إثر تقارير عن اغتصاب قائد 

شرطة في املنطقة ملراهقة.
وكانــت عبرت منظمــات مدافعة 
عن حقوق اإلنسان عن القلق، امس 
األول الثالثــاء، إزاء حجم القمع في 
محافظة  عاصمة  سنندج،  مدينة 
كردســتان، املنطقة التــي تنحدر 

منها أميني في غرب إيران.
وقال مدير “منظمة حقوق اإلنسان 
في إيران”، محمود أميري مقدم، في 
بيان، امس األربعاء، إن “على اجملتمع 
الدولي أن مينع وقوع املزيد من القتل 

في كردستان بإصدار رد فوري”.
وأضافت املنظمة أن التحقيق الذي 

أجرته حول مســتوى “القمع” في 
اإلنترنت،  قيود  عرقلته  كردســتان 
وحــذرت من “قمع دموي وشــيك” 
الواقعة  احملافظة  للمتظاهرين في 

غربا.

و”شهدت مدينة سنندج مبحافظة 
كردســتان احتجاجــات واســعة 
وحملة قمع دموية في األيام الثالثة 
املنظمة  املاضية”، حســبما قالت 
مضيفة أن حصيلــة القتلى التي 

أعلنتها ال تشــمل الذين قتلوا في 
تلك الفترة. وقالــت املنظمة التي 
تتخذ من أوسلو مقرا إنها سجلت 
28 وفــاة في محافظة  اآلن  لغاية 
و12  في كردســتان،  و14  مازندران، 

في غيالن وأذربيجــان الغربية، و11 
في محافظة طهران.

اإليرانية  األمــن  قــوات  أن  وأكدت 
اعتقلت العديد من األطفال الذين 
كانوا يتظاهرون في الشــارع وفي 

املدارس خالل األسبوع املاضي.
“األطفال  إن  أميري-مقــدم  وقــال 
لديهــم احلق القانونــي بالتظاهر، 
عن  بالدفاع  ملزمــة  املتحدة  واألمم 
حقوق األطفال في إيران مبمارســة 
ضغط على اجلمهورية اإلسالمية”.

حصيلتها  أن  املنظمــة  وأوضحت 
ال تشمل ســت وفيات وقعت، وفق 
تقاريــر، خــالل احتجاجــات داخل 
سجن “رشت” املركزي بشمال إيران، 
بأنها تواصل  املاضي، مؤكدة  األحد 

التحقيق في القضية.
وقالت إن عماال انضموا إلى إضرابات 
في  البــالد،  تشــهدها  وتظاهرات 
منشأة عســلوية للبتروكيماويات 
)جنوب غرب إيــران( وعابدان )غرب( 

وبوشهر )جنوبا(.
 وســيطر ناشــطون لفترة وجيزة 
خالل  احلكومي  التلفزيــون  علــى 
نشــرة األخبار الرئيســية السبت 
املاضي، وقاطعوا تقريرا عن املرشد 
األعلــى، علي خامنئــي، مع الفتة 
النيران  مرمــى  في  خامنئي  تصور 

وعبارة “دماء شبابنا على يديك”.
 كما تضمنت الالفتة صورة ملهسا 
أميني التي أثارت وفاتها في عهدة 
“شرطة اآلداب” االحتجاج، باإلضافة 
إلــى صور ثالث شــابات قتلن أثناء 

االحتجاج على وفاتها.
بعد بضع ثوان، عادت الشاشة إلى 
لقطة حية ملذيــع، ووصفت تقارير 
صحفيــة احلادثة بأنهــا “اختراق”، 
لكن متحدثا باســم هيئة اإلذاعة 
أنه  والتلفزيون اإليرانية أشــار إلى 
نظرا ألن البث لم يكن عبر اإلنترنت، 
فقد كان في الواقع عمال من أعمال 
“التســلل” التي نفــذت من داخل 

املؤسسة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلــن لبنــان وإســرائيل، امس 
اتفاق  إلى  التوصل  الثالثاء،  األول 
بحرية  حدود  لترســيم  تاريخي 
متنازع عليها، بعد ســنوات من 

املفاوضات بوساطة أميركية.
النطاق،  االتفاق محدود  أن  ورغم 
فســوف ميثــل تســوية مهمة 
بــني البلديــن، وهمــا خصمان 
يجمعهمــا تاريــخ طويــل من 
الصراع، ويفتح الطريق للتنقيب 
عــن مصــادر الطاقــة قبالــة 
الســاحل ويخفف مــن مصدر 
البلدين،  بــني  األحدث  للتوترات 

بحسب رويترز.
قال  االتفــاق،  تفاصيــل  وعــن 
مسؤول إسرائيلي كبير، لوكالة 
إنه  الثالثــاء،  برس،  أسوشــيتد 

الغاز  بإنتاج  للبنان  “سيســمح 
مــن حقل قانا، لكنه سيســدد 
رسوما إلســرائيل مقابل أي غاز 
يستخرج من اجلانب اإلسرائيلي”.

ويعمل لبنان مع شركة الطاقة 
“توتال”  العمالقــة  الفرنســية 
الستكشاف  االستعدادات  على 
اإلنتاج  أن  بالرغم مــن  احلقــل، 
الفعلي قد يســتغرق ســنوات، 

وفقا للوكالة.
وأضــاف املســؤول أن االتفاقية 
مــن  “خطــا  أيضــا  ســتترك 
العوامات” قائــم يعمل كحدود 

فعلية بني البلدين.
عدم  شــريطة  املصدر  وحتــدث 
يناقش  ألنه  هويته  عن  الكشف 

مفاوضات جتري في الكواليس.
التنقيب  أن يساعد  لبنان  ويأمل 

عن الغاز في انتشــال البالد من 
أزمتها االقتصادية املتصاعدة.

وتأمــل إســرائيل أيضــا فــي 
الغاز مع  اســتغالل احتياطيات 
تهدئــة التوتــرات مــع جارتها 

الشمالية.
بنحو  ولبنان  إســرائيل  وتطالب 
860 كيلومتــرا مربعا )330 ميال 

مربعا( من البحر املتوسط.
تقسيم  سيتم  االتفاق،  ومبوجب 
هذه املياه علــى طول خط على 
الطبيعي  الغــاز  امتداد حقــل 
وفقــا  “قانــا”،  االســتراتيجي 

ألسوشيتد برس.
ويهــدف االتفاق حلل نزاع حدودي 
في شــرق البحر املتوســط، في 
منطقــة يأمل لبنــان أن ينقب 
فيهــا عــن الغــاز الطبيعــي. 

وتستخرج إسرائيل بالفعل الغاز 
الطبيعي من حقول قريبة.

ويرســم االتفاق احلدود بني املياه 
اللبنانيــة واإلســرائيلية للمرة 
آلية حلصول  األولى، كما يضــع 
كل من البلديــن على عوائد من 
إنرجيز” حلقل  استكشاف “توتال 
غاز قبالــة الشــاطئ ميتد عبر 

احلدود.
وال يتعرض االتفاق للحدود البرية 
اشــتبكت  البلدين، حيث  بــني 
اهلل  حــزب  وجماعة  إســرائيل 
اللبنانية املسلحة املدعومة من 
إيران بشــكل متكرر في العقود 
األخيرة. وتنتج إســرائيل وتصدر 
ولكن  بالفعل  الطبيعــي  الغاز 
عطل  السياســي  االضطــراب 

جهود لبنان لسنوات.

أزمة مالية بدأت قبل ثالث  وأدت 
ســنوات فــي لبنان إلــى جعل 
مســألة الغاز أكثــر إحلاحا ألنه 
ميكن أن يســاعد فــي حل عجز 
لبنان منذ فترة طويلة عن إنتاج 

كهرباء تكفي سكانه.
وعلــى الرغم من إشــادة لبنان 
املتحدة  والواليــات  وإســرائيل 
يحصل  لــم  احملادثات،  بانتهــاء 
علــى  بعــد  نفســه  االتفــاق 
إسرائيل  في  النهائية  املوافقات 
يوافق  أن  املتوقــع  أو لبنان. ومن 
الوزراء  اللبنانــي ورئيس  الرئيس 
ورئيــس مجلــس النــواب على 
إلى  االتفاق دون إحالة املســودة 
املعارضة  نــواب  وانتقد  البرملان. 
النهج اللبناني في االتفاق قائلني 

إنه قدم الكثير من التنازالت.

وقال مسؤول أميركي لرويترز إنه 
اإلسرائيلي  البرملان  موافقة  بعد 
واشنطن  ستتبادل  االتفاق  على 
اللمســات  “لوضــع  الرســائل 

األخيرة على االتفاق”.
إن  إسرائيلي مطلع  وقال مصدر 
أميركية  رسالة  تتوقع  إسرائيل 
تلتــزم بدعــم األمــن واحلقوق 
االقتصادية إلســرائيل في حالة 
انتهــاك حــزب اهلل أو أي طرف 
آخر لالتفــاق. وقــال املصدر إنه 
مــن املهم أال تصــل أي عائدات 

الستخراج الغاز إلى حزب اهلل.
كبير  بشــكل  احملتمل  غير  ومن 
عقد مراسم توقيع تقليدية مع 
مســؤولني من كال البلدين نظرا 
ألن إســرائيل ولبنــان ما زاال في 

حالة حرب رسميا.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
حوار  من  الثانيــة  اجلولة  انطلقت 
فــي  الفلســطينية  املصاحلــة 
مبشــاركة  األربعاء،  امــس  اجلزائر، 
نحو 14 فصيــال، أعلن في ختامها 
عــن “الورقة اجلزائريــة للمصاحلة 

الفلسطينية”.
وتتضمن مســودة الورقة تســعة 
بنود تغطــي كافة القضايا احملورية 
في ملف االنقســام الفلسطيني، 
الوحدة  “أهميــة  علــى  وتشــدد 
الوطنية أساسا للصمود والتصدي 

املشــروعة  األهــداف  لتحقيــق 
للشــعب الفلســطيني، واعتماد 
لغة احلوار والتشــاور حلل اخلالفات 
في  الفلســطينية  الساحة  على 
إطار منظمة التحرير املمثل الوحيد 

والشرعي للشعب الفلسطيني”.
ودعت الوثيقة إلى “اتخاذ اخلطوات 
العملية إلنهاء االنقســام وحتقيق 
املصاحلة الوطنيــة، وتكريس مبدأ 
الشــراكة السياسية مع مختلف 
الفلســطينية  الوطنية  القــوى 
عن طريق االنتخابات ومبا يســمح 

مبشاركة واسعة في االستحقاقات 
القادمــة”، مؤكــدة  السياســية 
“ضرورة تعزيــز دور منظمة التحرير 
مبشــاركة  مؤسســاتها  وتفعيل 
باعتبارهــا  الفصائــل  جميــع 
الوحيد للشعب  الشــرعي  املمثل 
بديل  وال  ومكوناته  الفلســطيني 
عنهــا”. وقالت إنه “يتــم انتخاب 
اجمللس الوطني وفق الصيغة املتفق 
عليها والقوانني املعتمدة مبشاركة 
الفلســطينية  القــوى  جميــع 
فــي أقرب اآلجــال، وتعــرب اجلزائر 

عــن اســتعدادها الحتضــان هذا 
االســتحقاق الفلسطيني والقيام 
مبا يلزم، وهو مــا لقي تقدير جميع 
“اإلســراع  إلى  داعية  الفصائــل”، 
في إجراء انتخابات عامة رئاســية 
وتشــريعية فــي جميــع املناطق 
القدس  فيهــا  مبا  الفلســطينية 
عاصمة فلســطني وفــق القوانني 

املعتمدة”.
إلــى “ضرورة تشــكيل  وأشــارت 
حكومــة وحــدة وطنيــة تلتــزم 
بالشــرعية الدولية وحتظى بدعم 

وتكون مهمتها  الفصائل  مختلف 
اســتراتيجية  تنفيذ  األساســية 
وطنية موحــدة ملواجهة االحتالل، 
التطورات  االعتبار  واألخذ خذ بعني 
اإلقليمية  الساحتني  على  اخلطيرة 
والدولية وتداعياتها على مستقبل 
القضيــة الفلســطينية”ـ داعية 
الوطنية  املؤسســات  “توحيد  إلى 
الطاقات  وجتنيــد  الفلســطينية 
لتنفيذ  الضرورية  املتاحــة  واملوارد 
مشاريع إعادة اإلعمار، ودعم البنية 
للشــعب  واالجتماعية  التحيــة 

الفلسطيني مبا يدعم صموده في 
مواجهة االحتالل”.

وأضافــت: “تفعيــل آليــة العمل 
لألمناء العامني للفصائل لتسهيل 
عمل حكومة الوحــدة على طريق 
املصاحلة  وإجنــاز  االنقســام  إنهاء 
والشــراكة السياســية ملتابعــة 
االنتخابات الفلســطينية”، مبينة 
أن “فريق عمل جزائري فلســطيني 
برئاســة اجلزائر ومبشــاركة عربية 
على  واملتابعة  اإلشــراف  سيتولى 

تنفيذ االتفاق”.

حصيلة جديدة لقتلى االحتجاجات في ايران
واالعتقاالت والقمع يشمالن حتى االطفال

مسؤول إسرائيلي يكشف بعض تفاصيل االتفاق مع لبنان بشأن الحدود البحرية

الفصائل الفلسطينية المجتمعة في الجزائر تتوصل إلى “ورقة مصالحة”
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قسم الشؤون القانونية
شركة املعتصم العامة للمقاوالت االنشائية

إعالن مزايدة رقم )2022/10(

تعلن شــركة املعتصم العامة للمقاوالت االنشائية احدى تشكيالت وزارة 
االعمار واإلسكان والبلديات  العامة الكائنة في بغداد/النهضة/حي الكيالني 
مجاور شــركة النقل البري عن اجراء مزايدة علنية لبيع )اليات مستهلكة 
عدد 9()في مقر الشــركة املذكورة في أعاله( ميكن االطالع عليها في املوقع 
املذكور انفاً فعلى الراغبني باالشــتراك في هــذه املزايدة احلضور الى املوقع 
املذكور في متام الساعة العاشرة من صباح يوم املزايدة املصادف يوم )االثنني( 
في 2022/10/31 مستصحبني معهم التأمينات القانونية بنسبة التقل عن 
)20%( من القيمة التقديرية على ان تســتكمل باقي التأمينات عند رســو 
املزايــدة وجلب هوية األحوال املدنية وبطاقة الســكن والبطاقة التموينية 
ويتحمل من ترســو علية املزايدة أجور خدمة )2%( وعلى املشتري رفع املواد 
خالل خمسة عشــر يوم من تاريخ التبليغ باملصادقة وتسديد كامل البدل 
وبعكسه تفرض غرامة تأخيريه قدرها )2/1%( نصف باملائة من بدل البيع عن 
كل يوم تأخير وملدة ثالثون يوما وبعدها التتحمل الشــركة أي مسؤولية عن 
فقدانها علماً بأن البيع وفق قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 

2013 املعدل.

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 91
التاريخ: 2022/10/10 

م/ إعالن ثاني/نكول 

عمــال بقانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل تعلن جلنة البيع وااليجار في 
مديرية بلديات ذي قار عن وجود مزايدة علنية اليجار أمالك بلدية )سوق الشيوخ,اور(  وكما مبينه 
مواصفاتها ادناه عدد )16(فعلى الراغبني باالســتئجار مراجعة محاسب البلدية خالل مدة )15( 
يوم تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن لدفع التأمينات القانونية بنســبة ال تقل عن )20%( من 
القيمــة التقديرية لكامل مدة االيجار واحلضور في اليوم التالي من مدة انتهاء اإلعالن في ديوان 
البلدية حســب املوعد احملدد مع جلب هوية األحوال املدنية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور 

نشر اإلعالن والداللية البالغة 2% واية مصاريف اخرى.
م.ر مهندسني 
حيدر محسن جري 
مدير بلديات ذي قار

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

العدد: 26146
التاريخ: 2022/10/12

إعالن الول مرة 
على  حساب مشاريع تنمية االقاليم 

وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال القياسية  الصغيرة    
1. يســر ديوان محافظة واســط / قسم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة من الشركات املقاولة واملقاولني العراقيني والشركات العامة اخملتصة لتقدمي عطاءاتهم للمناقصات وبأسلوب املناقصة 

العامة  واملدرجة في اجلدول أدناه:
2. ان املناقصات لهذه املشاريع سوف تنشر في الصحف الوطنية )الصباح اجلديد , العدالة , املستقبل( .

3.  على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بـــ ) ديوان محافظة واسط / قسم العقود ( خالل ) أوقات الدوام الرسمي (  او وفقا للبريد االلكتروني cd@wasit.iq  وكما 
.  www.wasit.iq موضحة بورقة بيانات  ملقدمي العطاءات علما ان املوقع الرسمي اخلاص بالتبليغات ونشر نتائج املناقصة  هو

4. على مقدم العطاء تقدمي جميع ما هو  مطلوب في ورقة بيانات العطاء .
5. متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة :- كما هي محددة في اجلزء الثالث )معايير التقييم و التأهيل( علما املعايير غير قابلة لالســتكمال وتعد من شــروط املنافسة لضمان إحالة املشاريع لشركات رصينة 

مما يقتضي مراعاة الدقة عند تقدمي العطاء
6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق املناقصة اعتبارا من أخر نشر لإلعالن بعد تقدمي طلب حتريري إلى ( ديوان محافظة واسط /  سكرتير جلنة فتح العطاءات (.

7. على مقدم العطاء تقدمي  نسخ إضافية طبق األصل عدد )2( من العطاءات اخلاصة باملناقصة إضافة الى العطاء األصلي وتكون جميع النسخ مختومة بختم حي من الشركة وفقا لاللية املثبتة في ورقة بيانات  
العطاء.

8. على مقدم العطاء تقدمي كشــف  حســاب اصلي  ومرســل بكتاب رسمي الى ديوان محافظة واسط مرفقه معه نسخة  من  )فيشة إيداع باملبلغ املشار اليه في الكشف مصدقة بختم حي من املصرف (  يبني 
حركة التدفق املالي الخر ســنة للفترة التي تســبق غلق املناقصة وبالتالي اليعتمد الكشف املصرفي الصادر من احد املصارف االهلية والذي يتضمن فقط إيداع مبلغ معني دون وجود أي حركة للتدفق املالي للمدة 

املطلوبة ويجب ان تغطي السيولة املالية للمشروع املعلن جميع املشاريع احملالة سابقا ملقدم العطاء )قيد اإلجناز ( .
9.  مع مراعاة الفقرة 7 اعاله  يتم تسليم العطاءات إلى )ديوان محافظة واسط / سكرتير جلنة فتح العطاءات ( قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم )االحد( املصادف  30   /  10/   2022 وهو )تاريخ غلق املناقصة( 
, علما بان العطاءات املتأخرة ســوف ترفض وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان التالي ) واسط / الكوت / شارع احملافظة/ مبنى ديوان محافظة واسط/ غرفة 

جلنة فتح العطاءات( في الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا من يوم )  االحد ( املصادف     30 /   10  /2022 .
10. على مقدم العطاء تقدمي جدوال يتضمن جميع املشاريع احملاله له سابقا )قيد اإلجناز ( .

11. كل العطاءات يجب إن تتضمن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مصرفي أو صك مصدق أو ســفتجة ( معنون إلى محافظة واســط / اإلدارة العامة واحمللية )هيئة االعمار (   ويتضمن اإلشارة السم ورقم املناقصة 
ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واسط ويحمل عنوان البريد االلكتروني للمصرف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعشرون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات 

األولية باسم مقدم العطاء أو)أي من املساهمني في الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة ( وتكون صادرة وفقا لنموذج البنك املركزي وبخالفة يتم استبعاد العطاء لذا يقتضي التنويه .
12. إن مدة نفاذ العطاء )90( تســعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة و يتم  شــراء وثائق املناقصة و تسليم العطاء حتريريا من قبل املدير املفوض او بصيغة وكالة صادرة ومصدقة من كاتب العدل الحد املساهمني ال 
تزيد مدة صدوره عن ثالث اشهر  من تاريخ غلق املناقصة او بصيغة شهادة تسجيل الشركة )شهادة تأسيس الشركة التي تظهر حق التوقيع عنها(كشرط أساسي لشراء وثائق املناقصة و لتقدمي العطاء ويجب 

ان يتم التوقيع على جميع صفحات مستندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة  و يستبعد العطاء ان ثبت مخالفته لشروط اإلعالن .
13. إن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .

14. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األشغال الصغيرة( بكافة أقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي .
 15-  إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .

16-   يتم استبعاد العطاء للمناقص اذا كان لديه ثالثة عقود او اكثر مبرمة مع محافظتنا و ال زالت قيد التنفيذ  .
17-  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة .

18- جلهة التعاقد الغاء املناقصة في أي وقت وألي سبب وليس ملقدم العطاء املطالبة بالتعويض او فوات املنفعة  وان  ثمن  وثائق املناقصة غير قابل للرد.
19- يجب ان يكون العطاء مفهرس مع خالصة يتضمن محتويات العطاء .

20- يجب ان يتم ملئ القسم الرابع )word( وتقدمي كامل الوثيقة وجميع الوثائق املطلوبة واملثبتة في ورقة بيانات العطاء وبخالفة يستعبد العطاء .
21- يجب تقدمي عقود الكادر املطلوب  وفقا لاللية املثبتة في ورقة بيانات العطاء والقســم الثالث ويعد من شــروط املنافسة وان نتائج املناقصة ســوف يتم نشرها على املوقع االلكتروني www.wasit.iq, ويعتبر 

تبليغا رسميا .
22- سيعقد مؤمتر خاص باملشروع  بتاريخ 2022/10/23 الساعة  العاشرة والنصف  وفقا ملاهو مثبت في ورقة بيانات العطاء مما يقتضي التنويه .

الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

وثائق العطاء القياسية
صادرة في وزارة الصناعة واملعادن / شركة اور العامة 

لتجهيز السلع 
املناقصة احمللية املرقمة 1/م/م/2022 معلنة )للمرة الثانية(

جتهيز 100 كم موصل نحاسي قياس )37x2.25( ملم وقياس )19x2.5( ملم

إعالن مناقصة عامة محلية
)للمرة الثانية(

العدد: 7753
التاريخ: 2022/10/11

م/ املناقصة املرقمة 7/م/م/2022

يســر )شــركة أور العامة إحدى شــركات وزارة الصناعة واملعادن( بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم لتجهيز 100 كم 
موصل نحاسي قياس )2,25×37( ملم وقياس )2,5×19( ملم وحسب املواصفات الفنية املطلوبة املوضحة في جدول املواصفات الفنية.

فترة التجهيز: 60 يوم على شكل دفعة واحدة
مع مالحظة ما يأتي:

urscoe@ 1. علــى مقدمي العطاء املؤهلــني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال ب )شــركة أور العامة( )عبــر البريد اإللكتروني
 ur.industry.gov.iq
urcoe@gmail.com

خالل ايام الدوام الرســمي من االحد الى اخلميس من الساعة الثامنة صباحا وحتى الســاعة الثانية بعد الظهر وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي 
العطاءات.

2. مبلغ الكلفة التخمينية:
)1675000000( دينار واصل مخازن الشركة ويتم استبعاد العطاءات التي تزيد عن الكلفة التخمينية باي نسبة كانت 

3 – مقدار مبلغ التامينات االولية للمناقصة املطلوب تقدميها مع العطاء )1 %( من مبلغ الكلفة التخمينية الكلية البالغة )16750000( دينار. ويتم 
استبعاد العطاء في حالة التامينات االولية املقدمة التي ال تقل عن )80 %( من مبلغ التامينات االولية املطلوبة.

4 – ال تتحمل شركتنا الرسوم الكمركية والضريبية. 
5 – يتحمل من ترســو عليه املناقصة حتميل وتفريغ املواد داخل الشركة وذلك بتوفير وسائل التحميل والتفريغ وال تتحمل شركتنا اي مسؤولية في 

االضرار التي تصاحب عمليات التحميل والتفريغ والي سبب كان.
6 -  ســعر بيع مســتندات املناقصة هو 500000 دينار )خمسمائة الف دينار ال غيرها( غير قابلة للرد إالَّ في حال إلغاء املناقصة من قبل شركتنا حيث 

تعاد ثمن الوثائق فقط من دون تعويض ملقدمي العطاء 
7 -  بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق العطاء بعد تقدمي طلب حتريري الى شركة أور العامة في مقرها الرئيسي الكائن في مدينة الناصرية 
او مكتــب بغداد العائد الى شــركتنا في منطقة الكرادة- البوجمعة- رقم الدار 139- شــارع ابو نؤاس- مجاور فندق ديانا الســياحي ) رقم املوبايل 

07711223235( للحصول على اوراق املناقصة بعد دفع قيمة البيع للوثائق املوضح في الفقرة )4( أعاله.
 8 . على مقدم العطاء ان يســتخدم منوذج صيغة العطاء املوجود في القسم الرابع )مناذج العطاء( ويجب ان يتم تعبئة النموذج بالكامل باملعلومات 

املطلوبة دون تغيير في شكله ولن تقبل أي بدائل.
9. متطلبات التأهيل املطلوبة: )كما مبينة في وثائق العطاء( وشركتنا غير ملزمة بقبول أوطأ األسعار.

10. يكون تســليم العطاءات الى العنوان االتي )شــركة اور العامة/ القســم التجاري، العنوان: محافظة ذي قار – الناصرية – تقاطع سوق الشيوخ( 
يكون اخر موعد لتقدمي العطاءات الساعة الثانية عشر بعد الظهر حسب التوقيت احمللي ملدينة الناصرية من تاريخ غلق املناقصة في )2022/10/30( 
ويهمل اي عطاء ياتي بعد هذه الوقت ويكون فتح العطاءات في الساعة الثانية عشر وخمسة عشر دقيقة من نفس يوم الغلق )2022/10/30( بحضور 

مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان االتي )املقر الرئيسي لشركة اور العامة في الناصرية/ غرفة جلنة فتح العروض(
11 . سيعقد مؤمتر خاص لإلجابة عن االستفسارات بتاريخ )2022/10/23( في متام الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت احمللي ملدينة الناصرية وذلك على 
قاعة االجتماعات وان كل االستفســارات املتعلقة بوثائق املناقصة يجب ان تقدم في موعد اقصاه ســبعة ايام تسبق تاريخ انعقاد املؤمتر وإذا صادف 
موعد انعقاد املؤمتر او موعد غلق املناقصة عطلة رســمية فأن موعد انعقاد املؤمتر او موعد غلق املناقصة حســب احلال ســيكون في اليوم الذي يلي 

العطلة وبتمام الساعة احملددة في التاريخ األساس لعقد املؤمتر وساعة الغلق.
مع التقدير...

املدير العام

الكلفة التخمينيةاسم املناقصةرقم املناقصة  ت
)دينار(

مدة االجناز
بااليام

 مبلغ التأمينات
االولية
)دينار(

ثمن وثائق املناقصةهوية التصنيف
)دينار(

 انشاء الطريق املؤدي الى قرية الشريف الرضي في12022-9-113
150,000عاشرة انشائي248,385,000907,451,000قضاء العزيزية

75,000عاشرة انشائي152,230,000604,566,900انشاء طرق قرى ناحية واسط القدمية22022-9-114

150,000عاشرة انشائي278,327,500908,349,825انشاء طريق مدرسة التعاون في ناحية البشائر32022-9-115

42022-3-116

 االعمال التكميلية و املندثرة ملشاريع بناء مدرسة
 +قاعة عدد 3 على جزء من القطعة 12 صف
 املرقمة9160/6 م 18 البغيلة و على جزء من

 القطعة 1088/2 م 32  الدبوني و على جزء من
القطعة 9131/6 م 18 البغيلة

1,000,000سادسة انشائي2,885,783,00042086,573,490

52022-3-117

 االعمال التكميلية و املندثرة ملشروع بناء مدرسة
 18 صف مع قاعة  على القطعة املرقمة 1/1421
 م 18 االحرار و بناء مدرسة 18 صف  على جزء من
 القطعة 6/4160  م 18  البغيلة و بناء مدرسة 18
 صف  على جزء من القطعة   املرقمة 1/2952 م
 18 البغيلة و بناء مدرسة 18 صف على جزء من

القطعة املرقمة 3/383 م 18 البغيلة

خامسة انشائي4,090,489,000500122,714,670
1,000,000

 االعمال التكميلية و املندثرة ملشروع بناء روضة62022-3-118
500,000عاشرة انشائي445,875,00030013,376,250 على القطعة املرقمة 6/1559 م 18 البغيلة

72022-12-119
 االعمال التكميلية و املندثرة لتطوير حي االمير
 و حي احلسن العمال الكهرباء و املاء و االتصاالت

 في قضاء بدرة
عاشرة انشائي/1,576,065,30018047,281,959

1,000,000 ثامنة كهربائي

الكلفة التخمينية سعر الكيلو متر الواحد الكمية وحدة القياس املادة املطلوبة

1000000000 20000000 50 km Cu conductor )37x 2.25( mm

675000000 13500000 50 km Cu conductor )19x 2.5( mm

1675000000 50 km مجموع املادة املطلوبة

تاريخ الغلق: الساعة الثانية عشر ظهراً حسب التوقيت احمللي ملدينة الناصرية ليوم 30 / 10 / 2022

القيمة التقديريةمدة االيجارنوع امللكرقم امللكاسم الدائرةت
)االيجار السنوي(

 جزء من 89/944/35بلدية اور1
 1,500,000 مليون وخمسمائة الف دينارثالث سنواتساحة غاز ونفطالعظام

1,170,000 مليون ومائه وسبعون الف دينار/نكولثالث سنواتحانوت174/526/24بلدية سوق الشيوخ2

500,000 خمسمائة ألف دينار/نكولثالث سنواتكشك526/76بلدية سوق الشيوخ3

350,000 ثالثمائه وخمسون ألف دينار/نكولثالث سنواتكشك526/163بلدية سوق الشيوخ4

350,000 ثالثمائه وخمسون ألف دينار/نكولثالث سنواتكشك526/98بلدية سوق الشيوخ5

350,000 ثالثمائه وخمسون ألف دينار/نكولثالث سنواتكشك526/99بلدية سوق الشيوخ6

825,000 ثمامنائة وخمسه وعشرون ألف دينار/ثالث سنواتكشك6578/5/60بلدية سوق الشيوخ7
نكول

825,000 ثمامنائة وخمسه وعشرون ألف دينار/ثالث سنواتكشك6578/5/80بلدية سوق الشيوخ8
نكول

825,000 ثمامنائة وخمسه وعشرون ألف دينار/ثالث سنواتكشك6578/5/62بلدية سوق الشيوخ9
نكول

825,000 ثمامنائة وخمسه وعشرون ألف دينار/ثالث سنواتكشك7019/5/58بلدية سوق الشيوخ10
نكول

750,000 سبعمائة وخمسون ألف دينار/نكولثالث سنواتكشك7019/5/16بلدية سوق الشيوخ11

825,000 ثمامنائة وخمسه وعشرون ألف دينار/ثالث سنواتكشك6578/5/61بلدية سوق الشيوخ12
نكول

313,500 ثالثمائة وثالثة عشر خمسمائة دينارثالث سنواتكشك526/170البطحاء13

313,500 ثالثمائة وثالثة عشر خمسمائة دينارثالث سنواتكشك526/152البطحاء14

297,000 مائتان وسبعة وتسعون االف دينارثالث سنواتكشك259/526/218البطحاء15

 330,000 ثالثمائة وثالثون ألف دينارثالث سنواتكشك259/526/167البطحاء16



5 اعالن

جمهورية العراق 
 مجلس القضاء األعلى    

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية 

محكمة جنح الناصرية 
العدد : 1571 /ج ع/2021
التاريخ : 2022/90/20

الى املتهم الهارب
ميثم موحان ضهد جبر السلطان

النشــر  بواســطة  م/تبليــغ 
بصحيفتني محليتني

اعتــراض على  وان قدمت  ســبق 
بحقك  الصــادر  الغيابي  احلكــم 
والقاضــي   2021/5/29 بتاريــخ 
باحلبس الشــديد ملدة سنتان وفق 
احــكام املــادة 1/459 عقوبات وان 
هــذه احملكمة قــررت رد االعتراض 
املقــدم من قبلــك واعتبار احلكم 
مبنزلة احلكــم الوجاهي عليه تقرر 
تبليغــك بواســطة صحيفتــن 

محليتن يوميتن 
القاضي

وزارة الداخلية
مديرية األحوال املدنية واجلوازات 

واإلقامة 
مديرية األحوال املدنية واجلوازات 

واإلقامة
 صالح الدين

قسم شؤون أالحوال املدنية
العدد/ ج.ص/11036
التاريخ/ 2022/10/10
الرزاق(  )اثير رشيد عبد  املواطن  قّدم 
املســجل في دائرة أحوال بلد والذي 
يــروم تغيير اســم ابنتــه القاصر 
)نادية اثير رشيد( في وجعله )نادين( 
بدال من )نادية( فمــن لديه اعتراض 
مراجعة هذه املديرية خالل )15( يوما 
من تاريخ نشــر االعالن  وبعكســه 
ســيتم النظر فــي الدعــوى وفق 
احكام املادة )22( من قانون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016. 
اللواء 
رياض جندي الكعبي

مدير االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة العام

محافظة كربالء املقدسة 
قسم العقود  العامة

العدد: 902
التاريخ :2022/10/4

إعالن مناقصة اشغال عامة رقم )14( ضمن خطة  الدعم الطارئ لالمن 
الغذائي والتنمية تبويب )4 13 18 213(

تعلن محافظة كربالء املقدسة ألول مرة عن اجراء مناقصة عامة 
)االعمال امليكانيكية والكهربائية في محطة رفع مياه الصرف الصحي 

)الثقيلة + االمطار( في حي البياش اجلدول الغربي (

وفق املواصفات الفنية جداول الكميات املبينة )باللغة العربية( ضمن الوثيقة القياسية للمشروع املذكور 
انفــاً والتي ميكــن احلصول عليها بعد تقدمي طلب حتريري الى قســم العقود العامــة في احملافظة/ وحدة 
بيع التنادر مقابل مبلغ قدره)100,000( مائة الف دينار غير قابل للرد يدفع لدى قســم الشــؤون املالية في 
احملافظة فعلى الراغبن من املقاولن والشــركات العراقية ممن لهم هوية نافذة بدرجة التصنيف )انشائية/ 
ثامنة( تقدمي اعطيتهم املســتوفية للوثيقة القياسية للمشروع انفاً الى سكرتير اللجنة املركزية لفتح 
العطاءات الطابق الثاني من بناية قسم العقود العامة في احملافظة مرافق معها التأمينات االولية املذكورة 
ضمن شروط املناقصة أدناه مع وصل الشــراء )باسم مقدم العطاء( النسخة األصلية مع املستمسكات 
األخرى املطلوبة واملبينة في الوثيقة القياسية للمشروع انفاً .وان آخر موعد لتقدمي األعطية )موعد الغلق( 
هو الســاعة الثانية عشــر ظهراً يوم )الثالثاء( املصادف 2022/10/25 وسترفض اي عطاء متأخر عن موعد 

الغلق وسيتم فتح االعطية بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبن باحلضور في املوعد انفاً.
شروط املناقصة/

1. تقــدم التأمينات األولية بنســبة ال تقل عن)1%( من مبلغ الكلفة التخمينيــة املذكورة في ادناه ومببلغ 
قدره)14،608،000( اربعة عشــر مليون وســتمائة وثمانية  الف دينار على شكل صك مصدق معنون الى 
محافظة كربالء املقدســة / بنك امانات املشــاريع او خطاب ضمان معنون الى محافظة كربالء املقدسة 
/ قســم الشــؤون املالية )ملدة 120 يوم( من تاريخ غلق املناقصة ) وبالعملة احمللية وباســم مقدم العطاء 
)بالنســبة للمقاولن( او املدير املفوض او احد املؤسسن )بالنسبة للشــركات حصراً( وصادر عن مصرف 

عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كربالء املقدسة .
2. على مقدم العطاء تقدمي نسخة اضافية طبق االصل من العطاء عدد )1( مختوم بختم حي من الشركة 
اضافة الى العطاء االصلي وتوضع النسخة االصلية في غالف منفصل ويتم تأشيره بعبارة نسخة اصلية 
ووضع النســخة االصلية مــع االضافية في مغلف واحــد ويقدم من قبل املقاول نفســة او وكيلة اخملول 

واملصدقة وكالته النافذة لدى كاتب العدل، وبعكسه لن يتم استالم االعطية مهما كانت االعذار.
3. مدة نفاذية العطاء املقدم )90( تسعون يوماً من تاريخ غلق املناقصة.

4. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن في الصحف.
5. على املقاولن والشركات تقدمي )براءة ذمة او كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب 2022 وشهادة 
تأسيس الشركة والسيولة النقدية واعمال مماثلة وحسب ما مذكور في الوثيقة القياسية للمشروع انفا( 

وال يوجد افضلية ملقدمي العطاءات احمللين.
6. في حال تأخر الصرف وعدم منح )املقاول(الســلفة فال يحق له ان يطلب بأية تعويضات وعليه االستمرار 
بتنفيذ املشروع اعتماداً على كفاءته املالية التي قدمها ابتداء عند االحالة وتستمر مطالبته ملستحقاته 

أصولياً دون اإلخالل مبضمون املادة )68/ط(من شروط املقاولة ألعمال الهندسة املدنية.
7. ال يتم منح املقاول او الشركة سلفة تشغيلية.

امللحوظات
1. مدة املشروع )300( ثالث مئة يوماً

2. الكلفة التخمينية )1,460,800,000( واحد مليار واربعمائة وستون مليون وثمامنائة الف دينار عراقي.
3. احملافظة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.

4. على جميع الشركات واملقاولن تدوين االسعار في جدول الكميات رقماً وكتابة وبشكل واضح وان يكون 
خالي من احلك والشطب.

5. املشروع عبارة عن )جتهيز معدات ميكانيكية وكهربائية منوعة تضمن تشغيل احملطة ( وكل ما يتطلبه 
العمل وحسب جداول الكميات املرافقة.

6. حتديد رقم صندوق البريد ملقدم العطاء في دائرة اتصاالت وبريد كربالء املقدسة لعام 2022.
7. موعد انعقاد املؤمتر يوم )الثالثاء( املصادف 2022/10/18 الســاعة )الثانية عشر ظهراً( في قسم العقود 

العامة ملناقشة اراء ومالحظات املقاولن الراغبن بتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشاريع اعاله. 
8. بإمــكان مقدمي العطــاءات املؤهلن والراغبن في احلصول على معلومات إضافية إرســال األســئلة 
عبــر عنوان البريد اإللكتروني لقســم العقود العامــة )gmail.com@okoodkerbala2008( لإلجابة على 
استفســاراتكم من الساعة الثامنة صباحا والى الســاعة الثانية عشرة ظهرا وحسب ما مبن في ورقة 

بيانات العطاء ضمن وثيقة للمشروع آنفا.
9. العناوين املشار اليها آنفا هي )محافظة كربالء املقدسة( وال يسمح بتقدمي العطاء إلكترونيا.

املهندس
نصيف جاسم اخلطابي
محافظ كربالء املقدسة

الشركة العامة للصناعات الكهربائية وااللكترونية 
بغداد _ الوزيرية

وزارة الصناعة واملعادن 
الشركة العامة للصناعات الكهربائية واإللكترونية

)اعالن رقم 3/ 2022( 

تدعو الشركة العامة للصناعات الكهربائية وااللكترونية احدى تشكيالت وزارة الصناعة واملعادن ذوي االختصاص 
للمشاركة في املناقصة املعلنة من قبلنا واملبينة تفاصيلها ادناه لقاء املبلغ املؤشر ازاءها وغير قابل للرد.

فعلى الراغبن باملشــاركة مراجعة مقر الشــركة الكائن في الوزيرية لشــراء املناقصة أعاله ومرفق معها كافة 
التفاصيل والشــروط وحســب الوثائق القياســية الصادرة من وزارة التخطيط . ويهمل أي عطاء ال يتضمن تلك 

الوثائق مع مراعاة ما يلي:- 
1- املوعد النهائي لغلق املناقصة )الساعة الثانية عشر من ظهر يوم االحد املوافق 2022/10/23(.

2-تكون العطاءات نافذة ملدة )ثالثة اشهر( من تاريخ غلق املناقصة.
3-تقدمي التأمينات أألولية وبنسبة )1%( من قيمة العطاء على شكل خطاب ضمان او صك مصدق وخطاب الضمان 

نافذ ملدة ثالثة اشهر وفي حالة عدم تقدميها يتم اهمال العطاء.
4-سيتم عقد مؤمتر لإلجابة على استفسارات املشاركن في املناقصة وقبل أسبوع من تاريخ الغلق احملدد

5-تقدمي العروض بثالثة ظروف مغلقة ومنفصلة )فني-جتاري-املستمســكات( مع وصل شــراء املناقصة وبخالفه 
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متابعة ـ الصباح الجديد :
اخلام  النفــط  أســعار  واصلــت 
تراجعاتها بســبب ارتفاع الدوالر، 
وزيادة اإلصابات بفيروس كورونا في 
الصني، ما جــدد حالة من اخملاوف 
إضافة  العاملي،  الطلب  تباطؤ  من 
إلى توقعات تتعلق بارتفاع أسعار 

الفائدة.
ويكبــح التراجعات تأثيــرات قرار 
“أوبــك+” األخير بخفــض اإلنتاج 
مليوني برميل يوميا في تشــرين 
الثانــي املقبل، إضافــة إلى جتدد 

اخملاطر اجليوسياسية.
ويقول محللون نفطيون، إن ارتفاع 
أســعار النفط اخلام توقف مؤقتا 
بعد مكاســب متوالية على مدى 
خمسة أيام، وذلك مع عودة اخملاوف 
من الركود وجتدد القلق من تباطؤ 

الطلب مرة أخرى.
وأشــار احملللون إلى صــدور عديد 
النفطية  اإلمــدادات  توقعات  من 
األكثــر تشــددا بعــد اجتمــاع 
“أوبك+” األســبوع املاضي، وهو ما 
دفع إلى تســجيل أكبر مكاسب 
أسبوعية للنفط اخلام منذ مارس 
املاضي، لكن اخملاوف من اســتمرار 
األمريكي  الفيدرالي  االحتياطــي 
كمصــدر  األســعار  رفــع  فــي 
للتضخم تســببت في انخفاض 
الدوالر  وتعزيز  أســواق األســهم 
الذي يرتبط بعالقة عكســية مع 

النفط اخلام.
وفي هــذا اإلطار، يقول ســيفني 
شــيميل مدير شــركة “ في جي 
أســعار  إن  األملانية:   “ إندســتري 
النفــط اخلام مالت إلــى التراجع 
منذ بداية األســبوع اجلاري، فيما 
النفط  أن  الســوق  مراقبــو  يعد 
اخلام في مرحلــة تصحيحية من 
بنحو  املاضــي  األســبوع  صعود 
تســعة دوالرات للبرميــل، وتعود 
تراجعات األسعار إلى توقعات بأن 
يتباطأ النشاط االقتصادي العاملي 

بشكل عام.
زال  مــا  التضخــم  أن  وأوضــح 
في  خاصــة  األكبــر،  الهاجــس 

االقتصــادات الغربية، ولذا أشــار 
الفيدرالــي  االحتياطــي  بنــك 
األمريكي إلى احتمــال إجراء رفع 
رابع ألســعار الفائــدة مبقدار 75 
نقطة أســاس في نوفمبر املقبل، 
كما أثار تقرير الوظائف األمريكية 
اخملاوف  من  مزيدا  املاضي  األسبوع 
بشأن استمرار رفع أسعار الفائدة.

نوبل  روبــني  يقــول  من جانبــه، 
مدير شــركة أوكســيرا الدولية 
تزال أسواق  ال  إنه  لالستشــارات: 
مخاوف  تعانــي  اخلــام  النفــط 
ما  وهو  العاملي،  االقتصاد  بشــأن 
دفــع منتجي “أوبــك+” إلى إجراء 

التخفيضات الواسعة األولى منذ 
نحو ثالثة أعوام، فيما يراقب التجار 
من كثب إشارات الطلب، حيث من 
السياسة  النمو  يعاني  أن  احملتمل 

النقدية للبنوك املركزية.
ونوه إلى أن مخاوف الركود لم تلق 
على  بالكامل  ســلبية  مبعنويات 
يزال  النفط اخلام، حيث ال  ســوق 
هناك عدد كبير من البنوك الرائدة 
تتوقع ارتفاع أســعار النفط اخلام 

هذا العام.
كروج  ماركوس  يقول  ناحيته،  من 
كبير محللي شركة “إيه كنترول” 
ألبحاث النفط والغــاز: إن قرارات 

وزراء الطاقــة في “أوبــك+” أخيرا 
أثبتــت أن اجملموعة ال تســير وفق 
ضغوط دولية من أحد، وإمنا تدعم 
شــركائها،  ومصالح  مصلحتها 
لدعم  اســتراتيجية  رؤيــة  ولها 
استقرار وتوازن السوق، وهي دائما 
رؤية عميقة وصائبــة نظرا خلبرة 
املنظمة الدولية في إدارة أســواق 
النفط على مدار أكثر من 60 عاما.

وأوضــح أن كبــار املســتهلكني 
التغلــب علــى ضيق  يحاولــون 
بإطالق  حاليا  النفطــي  املعروض 
مزيد من الكميات من االحتياطي 
النفطــي االســتراتيجي، الفتــا 

إلــى حتليالت صادرة عــن “فيتش 
أي  سوليوشــنز” تؤكــد فشــل 
محاوالت لهز مكانــة “أوبك” في 
الســوق النفطية العاملية أو احلد 

من نفوذها بأي إجراء.
كواســي  مواهي  تقول  بدورهــا، 
العضو املنتدب لشركة أجركرافت 
إن بعــض كبار املنتجني  الدولية: 
خــارج “أوبك+” يحاولــون التغلب 
على نقــص املعروض النفطي من 
خالل تشــجيع زيادة إنتاج النفط 
اخملزونات  إصــدارات  ومتديد  احمللي، 
االستراتيجية، لكن ثبت أن لذلك 
تأثيرا ضئيال ومحدودا في  بالفعل 

األسعار.
من ناحيــة أخــرى، وفيما يخص 
األســعار، تراجعت أسعار النفط 
أمــس، بأكثــر مــن 2 فــي املائة 
لتواصل خســائر بلغت نحو 2 في 
املائة أيضا في اجللســة السابقة، 
إذ فاقمــت اخملاوف من حدوث ركود 
عاملــي، وزيادة اإلصابــات بفيروس 
كورونــا فــي الصــني، القلق من 

تباطؤ الطلب العاملي.
وبحلول الســاعة 10:06 بتوقيت 
جرينتش، انخفض خام برنت 2.30 
دوالر، أي 2.4 فــي املائة، إلى 93.89 

دوالر للبرميل.
وتراجع ســعر خام غرب تكساس 
الوســيط األمريكــي 2.12 دوالر، 
أي 2.3 في املائة إلــى 89.01 دوالر 

للبرميل.
وقال كريــج إرالم، احمللل في “أواندا 
للصرافة”، “هناك تشــاؤم متزايد 

في األسواق حاليا”.
وقــال نعيــم أســلم، احمللل في 
“أفاترايــد”، “تصــدر حتذيرات ومن 
بعدها حتذيرات عندما يتعلق األمر 

بالنمو االقتصادي العاملي”.
وإلى جانب هذه اخملاوف، هناك قلق 
من تعرض الطلب الصيني لضربة 

أخرى.
الفحــوص  الســلطات  وعــززت 
للكشــف عن إصابات كورونا في 
شــنغهاي ومدن كبيرة أخرى مع 

تزايد إصابات كوفيد - 19 مجددا.
كما تعرض النفط لضغط إضافي 
من صعــود الدوالر، الذي ســجل 
أعلــى مســتوياته خــالل أعوام 
وســط اخملــاوف إزاء مواصلة رفع 
الفائدة وتصاعد احلرب في  أسعار 

أوكرانيا.
ويقلــل الــدوالر القــوي الطلب 
أكثر  النفــط ألنه يجعلــه  على 
تكلفة بالنسبة للمشترين الذين 

يستخدمون عمالت أخرى.
ارتفعت سلة خام  آخر،  من جانب 
“أوبك” وسجل سعرها 99.13 دوالر 
للبرميــل، اإلثنــني، مقابل 97.43 

دوالر للبرميل في اليوم السابق.

بغداد ـ الصباح الجديد :
اعلن مصرف النهرين االســالمي 
ان  االربعــاء،  امــس  احلكومــي، 
عملية إقراض اجملمعات السكنية 
بالطاقة الشمسية  واملؤسسات 

تصل الى مليارات الدنانير.
وقال معاون مديــر املصرف عماد 

لوكالة شفق  في حديث  رســن 
نيــوز ان “املصرف باشــر بتمويل 
عمليات شراء ملنظومات الطاقة 
الشمسية للمواطنني واجملمعات 
السكنية والشركات واملؤسسات 
مع توجــه البنك املركزي بالعمل 
إنتاج  أدوات  اعتماد  على تشجيع 

الطاقة من املصادر املتجددة”.
واضــاف ان “هناك اقبــاال كبيرا 
من قبــل موظفي دوائــر الدولة 
واملواطنــني عامة للحصول على 
القــرض والــذي يصــل الى 10 
قروض  فيمــا تصل  دينار،  ماليني 
الطاقة  منظومات  على  احلصول 

واجملمعات  للشركات  الشمسية 
السكنية الى مليارات الدنانير”.

كما اشــار رســن الى ان “الزبون 
يتفق مع احد الشــركات اجملهزة 
الشمســية  الطاقة  ملنظومــة 
بدوره  املصرف  ويقــوم  لتجهيزه، 
بدفع املال لهذه الشركة مباشرة 

ان  مبينا  الزبــون”،  تدخــل  بدون 
“التســديد يكــون ملــدة خمس 

سنوات”.
وقرر البنك املركــزي العراقي في 
متوز 2021 التوجــه بالعمل على 
تشــجيع اعتمــاد أدوات إنتــاج 
الطاقة مــن املصــادر املتجددة، 

العليا  اللجنــة  مــع  والعمــل 
لإلقــراض لضمان جتهيز نســبة 
من الطاقــة الكهربائية املتولدة 
املتجددة  الطاقــة  مصــادر  من 
فــي  الشمســية(  األلــواح   (
االستثمارية  السكنية  اجملمعات 

املستفيدة من املبادرة.

بغداد ـ الصباح الجديد :
اســتقبلت أرصفة مينــاء ام قصر 
 ES LEADER  ( اجلنوبي الســفينة 
( وعلى متنهــا 45058 الف طن من 
التجارة  وزارة  القمح لصالــح  مادة 

العراقية.
وقال املدير العام ملوانئ العراق فرحان 
الفرطوسي في بيان اليوم الثالثاء، إن 
“ميناء ام قصر اجلنوبي يساهم في 
توفير مفــردات البطاقة التموينية 
للمواطنني حيث خصصنا عددا من 

األرصفة لهذا الغرض” .
وأضــاف “ إن رصيف رقــم ) 3 ( في 
مينــاء أم قصر اجلنوبي اســتقبل 
بـ  محملة   ES LEADER السفينة 
) 45058 ( طنــا من احلنطة لصالح 
وزارة التجارة لدعم مفردات البطاقة 
التموينيــة”، مؤكــدا أن “العمــل 
جارٍ على تفريغ احلمولة وشــحنها 
إلى اخملازن “ . واعتمــد العراق نظام 
البطاقــة التموينيــة عقب صدور 
قــرار مجلس األمن الدولي رقم 661 

الصادر بتاريــخ 6 آب 1990 القاضي 
بفرض حصــار اقتصادي على البالد 
حســني  صدام  نظــام  غــزو  جراء 
للكويت. ومــرت البطاقة التمونية 
وتعدد  ازدهار  بــني  مبراحل مختلفة 
انــواع مفرداتهــا بعد اتفــاق االمم 
املتحدة مع العراق ما يسمى النفط 
مقابل الغذاء والدواء في نهاية عام 
1996، وتقليــص املفــردات وتراجع 
انواعهــا بانتهاء االتفاق وســقوط 

نظام صدام حسني في عام 2003.

بغداد ـ الصباح الجديد :
استقرت أســعار الذهب “االجنبي 
والعراقــي” فــي األســواق احمللية 
انخفضت  فيما  بغداد،  بالعاصمة 
في اســواق اربيــل عاصمة اقليم 

كوردستان، امس األربعاء.
وقــال مصدر صحفي ، إن أســعار 
الذهب في أســواق اجلملة ب   شارع 
النهر في العاصمة   بغداد سجلت 
امس األربعاء ، ســعر بيع للمثقال 
الواحد عيار 21 من الذهب اخلليجي 

والتركي واألوربي بلغ 342 الف دينار، 
وسعر شــراء 338 الفاً، وهي نفس 

االسعار ليوم امس األول الثالثاء.
وأشــار املصدر ، إلى أن ســعر بيع 
21 من الذهب  املثقال الواحد عيار 
العراقي سجل استقراراً أيضاً عند 
312 الف دينار، وبلغ ســعر الشراء 

308 االف. 
وفيمــا يخص أســعار الذهب في 
محــال الصاغــة، فإن ســعر بيع 
 21 عيار  اخلليجــي  الذهب  مثقال 

يتراوح بــني 345 الــف دينار و355 
ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال 
الذهب العراقي بني 310 الفاً و 325 

الف دينار.
اما اســعار الذهب في اربيل فقد 
شــهدت انخفاضا حيث بلغ سعر 
بيع املثقال ذهب عيــار 24 بـ 395 
الف دينار، وبلغ ســعر مثقال ذهب 
مثقال ذهب عيــار 21 بـ 360 الف 
دينار، وبلغ ســعر مثقال ذهب عيار 

18 بـ 300 الف دينار.

متابعة ـ الصباح الجديد :
 تركت األزمــات العاملية املتتالية، 54 
دولة تضم أكثر من نصف أفقر سكان 
لتخفيف  العالم، في حاجة ماســة 

الديون، حسبما أعلنت األمم املتحدة.
برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائي  وحذر 
)UNDP(، من أن عشرات الدول النامية 
تواجه أزمــة ديون تتفاقم بســرعة، 
مشيرا إلى مخاطر وخيمة للتقاعس 

عن العمل.
وأوضح أنه من دون التخفيف الفوري 
لعبء الديون، فإن 54 دولة ستشــهد 
الفقر، مضيفا  ارتفاعا في مستويات 
أن االســتثمارات التــي توجد حاجة 
ماسة إليها في إطار التكيف مع تغير 

املناخ والتخفيف من حدته لن حتدث.
نشر  الذي  البرنامج  التقرير  وســلط 
قبــل اجتماعــات صنــدوق النقــد 
والبنك الدولي ووزراء مالية مجموعة 
العشــرين، الضوء علــى احلاجة إلى 

اتخاذ إجراءات سريعة.
وقــال أكيم شــتاينر رئيــس برنامج 
الرغم  “علــى  اإلمنائي،  املتحــدة  األمم 
من التحذيــرات املتكــررة لم يحدث 
شيء يذكر حتى اآلن، واخملاطر تتزايد”. 
وتهدد  تتفاقم  األزمــة  “هذه  مضيفا 

باالنتقــال إلى أزمة إمنائية راســخة 
في عشــرات البلدان في جميع أنحاء 

العالم”.
املثقلة  الفقيــرة  البلــدان  وتواجــه 
بالديون ضغوطا اقتصادية، فيما يجد 
عــدد كبير منها أنه من املســتحيل 
ســداد ديونه أو احلصــول على متويل 
جديد، وأشــار البرنامج إلى أن ظروف 
يؤدي  بســرعة حيث  تتغّير  الســوق 
االنكمــاش املالي والنقــدي املتزامن 
إلى  املنخفض  االقتصــادي  والنمــو 
أنحاء  التقّلبات في جميــع  تأجيــج 

العالم”.
وقالت الوكالــة التابعة لألمم املتحدة 
إن مشــاكل الديون كانت تختمر في 
العديد من البلدان املتضّررة قبل وقت 
طويل من انتشــار اجلائحة، وأضافت 
“كان يتّم التقليل من أهمية التراكم 
الســريع للديون باستمرار، على مدى 

العقد املاضي”.
وفي هــذه األثناء، انتهت مهلة جتميد 
أزمــة كوفيد  الديون خــالل  ســداد 
لتخفيف العــبء. كما أّن املفاوضات 
جملموعة  املشــترك  اإلطــار  مبوجــب 
العشــرين والتــي بدأت أثنــاء الوباء 
ملساعدة البلدان املثقلة بالديون على 

إيجاد مسار إلعادة هيكلة التزاماتها، 
تسير بخطى بطيئة.

ووفقاً للبيانــات املتاحة، فقد راكمت 
46 من أصل 54 دولة ديونا عامة بلغت 
باإلجمال 782 مليــار دوالر في 2020، 
بحســب التقريــر، ومتثــل األرجنتني 
وأوكرانيا وفنزويــال أكثر من ثلث هذا 
املبلــغ، ويتدهور الوضع بســرعة مع 
استبعاد 19 دولة نامية اآلن من سوق 
اإلقراض، أي أكثر بـــ 10 دول مما كانت 

عليه بداية العام.
وقــال جــورج مولينــا كبيــر خبراء 
املتحدة  األمم  برنامــج  االقتصاد فــي 
اإلمنائي، إن ثلــث االقتصادات النامية 
شهدت في هذه األثناء تصنيف ديونها 
من قبــل وكاالت التصنيف على أنها 
مخاطرة كبيرة أو تخمينية للغاية أو 
تخلف عن السداد، وأشار إلى أن الدول 
األكثر عرضة للخطر هي ســريالنكا 

وباكستان وتونس وتشاد وزامبيا.
كذلك، أوضح أن الدائنني من القطاع 
اخلاص كانــوا حتى اآلن العقبة األكبر 
أمام املضي قدمــاً في إعادة الهيكلة 
املطلوبــة، ولكنــه اعتبــر أن ظروف 
الســوق احلالية ميكن أن متّهد الطريق 
لصفقــة ديون، في الوقــت الذي يرى 

فيــه الدائنون من القطــاع اخلاص أن 
قيمــة أرصدتهم تنخفض بنســبة 
تصل إلــى 60 %. وقــال “عندما يتم 
تداول ســندات األسواق الناشئة عند 
الدائنون من  للدوالر، يصبح  40 سنتا 
القطــاع اخلاص فجأة أكثــر انفتاحاً 
على التفاوض”، وأضــاف “احلوافز اآلن 
هــي االنضمام إلــى مفاوضات حيث 
ميكن القبول بتخفيض 20 سنتاً على 
الدوالر و 15 ســنتا علــى الدوالر و 30 

سنتا على الدوالر”.
لكــن اعتــرف بــأن عــدد الدائنــني 
إلى  الراغبني ليــس كافيــا للتوصل 
اتفــاق لتخفيف عبء الديــون، األمر 
الذي تشــتّد احلاجة إليــه، وأوضح أن 
“املكّونــات املفقودة في هذه اللحظة 
هي الضمانــات املالية من احلكومات 

الدائنة الرئيسية إلبرام صفقة”.
من جهته، أعرب أكيم شــتاينر، الذي 
كان قد حذر مرارا من األزمة، عن أمله 
فــي أن يــدرك اجملتمع الدولــي أخيرا 
أن التصرف ســيكون فــي املصلحة 
“الوقاية  وقــال  املشــتركة للجميع، 
خير من العــالج وبالتأكيد أقل كلفة 
بكثير من االضطرار للتعامل مع ركود 

عاملي”.

 كبار مستهلكي النفط يحاولون التغلب على ضيق
المعروض بكميات من االحتياطي الستراتيجي 

قالوا ان رؤية أوبك للسوق  صائبة ومكانتها لن تهتز...مراقبون:

بغداد ـ الصباح الجديد :
اعلــن مصــرف الرافدين، امــس االربعاء، عن 
اســتمرار فروعه في بغــداد واحملافظات مبنح 
قروض املشــاريع الصغيرة البالغة 25 مليون 

دينار ألصحاب احملال التجارية والورش االخرى.
وقال املكتب االعالمــي للمصرف في بيان ورد 
لـ “دجلة”، ان “السقف املالي لقروض املشاريع 
الصغيــرة يصل الى 25 مليــون دينار وبفترة 

تسديد ستة سنوات”.
واضاف أن “فائدة القرض 6 باملئة”.

 الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال مساعد وزير الطاقة الروسي امس األربعاء، 
إن فرض ســقف ألسعار النفط الروسي، وهو 
ما اقترحته بلدان غربية، سيلحق ضررا بسوق 

النفط بأكملها.
وأدلى بافيل سوروكني بتلك التصريحات خالل 
مؤمتر أســبوع الطاقة في موســكو، وذكر أن 
روســيا لن تتعاون مع أي بلدان تفرض سقفا 

لألسعار.

بغداد ـ الصباح الجديد :
حققــت صادرات األثاث التركية منوا بنســبة 
22.6 باملئة خالل األشهر الـ 9 األولى من العام 

احلالي، لتبلغ عائداتها 6.2 مليارات دوالر.
وبحســب بيانــات أوردتها وكالــة األناضول 
من احتاد مصدري األثــاث ومنتجات الورق في 
إسطنبول، فإن صادرات القطاع سجلت رقما 
قياســيا خالل الفترة بني كانون الثاني أيلول 

.2022
الدول األكثر اســتيرادا  العراق قائمة  وتصدر 
لألثــاث التركي خالل الفتــرة املذكورة، وذلك 
بواقع 380.2 مليون دوالر، تلته أملانيا بـ 304.4 
ماليني دوالر، ثم إسرائيل بـ 191.2 مليون دوالر.
وفي ســياق متصل، تصدرت دولة قطر قائمة 
الدول التي سجلت أكبر منو في استيراد األثاث 
من تركيا، حيث اســتوردت أثاثاً بقيمة 150.6 
مليــون دوالر، بزيادة بلغــت 90 باملئة، مقارنة 

باألشهر الـ 9 األولى من العام الفائت.

بغداد ـ الصباح الجديد :
أعلن رئيس الهيئة العراقية للســيطرة على 
املصادر املشــعة كمال حسني لطيف، تأجيل 
الكهروذرية  أول محطة للطاقة  بناء  مشروع 
في العراق في ظل مشــاكل البالد بتشكيل 

احلكومة.
وقال لطيف لوكالــة األنباء العراقية INA: “مت 
تشكيل جلنة لبحث إمكانية توقيع عقود مع 
الدول التي حققت تقدما في مجال استخدام 
الذرة لألغراض الســلمية، وســلمت اللجنة 
الدراسة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”.

وأوضــح لطيف أن “اللجنة أنهت عملها منذ 
ســبعة أشــهر، لكن القضية ظلت معلقة 
بســبب املشــاكل في تشــكيل احلكومة، 
فاحلكومة احلاليــة انتقالية وال ميكنها اتخاذ 
قرارات بهذا الشأن”. وبحسب قوله، فقد أبدت 
عدد من الدول استعدادها ملساعدة العراق في 

بناء املفاعالت، مبا في ذلك لألغراض الطبية.
وأضــاف: أوال وقبل كل شــيء، يحتاج العراق 
إلى محطــات للطاقــة الكهروذرية في ظل 

االنقطاع املنتظم للكهرباء.

الرافدين: استمرار صرف 
قروض 25 مليون دينار 

للمحال التجارية

روسيا : تحديد سقف 
ألسعار النفط سيضر السوق 

يتجاوز الـ380 مليون 
دوالر.. العراق بين اكبر 
مستوردي األثاث التركي

العراق.. تأجيل مشروع أول 
محطة للطاقة الكهروذرية

مصرف النهرين: مليارات الدنانير قروض الطاقة الشمسية للمجمعات السكنية

أكثر من 45 الف طن
من القمح تصل البالد

استقرار أسعار الذهب في
بغداد وانخفاضها في أربيل

األمم المتحدة : 54 دولة فقيرة بحاجة ماسة إلى تخفيف عبء الديون
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مجلس القضاء األعلى 
رئاسة محكمة استئناف واسط  
محكمة األحوال الشخصية في 

الكوت
العدد: 4951/ش/2022
الى املدعى عليه/ حسني علي دبخ
اقامت املدعية )خوله حسني علوان(
والتي طلب  أعــاه  املرقمة  الدعوى 
واحلكم  للمرافعــة  دعوتــك  فيها 
محل  وجملهولية  احلضانــة  بأثبــات 
اقامتك حسب اشعار مختار محلة 
العزة اجلديدة بكتاب مركز شــرطة 
العزة بالعدد 12035 في 6\10\2022 
تقرر تبليغك بواســطة صحيفتني 
يوميتــني  رســميتني  محليتــني 
للحضور امام هــذه احملكمة بتاريخ 
التاســعة  الســاعة   2022\10\19
او من  صباحا وعند عدم حضــورك 
ينــوب عليــك قانونا ســوف جتري 
املرافعــة بحقك  غيابيا وحســب 

األصول .
القاضي 
احمد حامد الكالبي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

محكمة استئناف االنبار االحتادية 
محكمة االحول الشخصية في 

الرمادي 
العدد: 4529/ش/2022
التاريخ 2022/10/10

الى املدعي عليه
 ) تيسير امني عبد الرحمن(

م /اعالن
للدعوى املقامة من قبل املدعية )رويدة 
مقبــل ســليمان( ضد املدعــى عليه 
)تيســير امني عبــد الرحمــن( بالعدد 
4529/ش/2022 والتــي تطلــب فيهــا 
الزواج اخلارجي وجملهولية محل  تصديق 
اقامتك حسب شــرح القائم بالتبليغ 
وتاييد اخملتار لذا تقررتبليغك بصحيفتني 
ينوب  اوارســال من  محليتني حلضورك 
عنك قانونا في موعد املرافعة املصادف 
)2022/10/25( الساعة التاسعة صباحا 
وفــي حالة عــدم حضورك ســتجري 

املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون .
القاضي
 فتح اهلل داود مهيدي

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الرصافة

تنفيذ/ 30
رقم اإلضبارة: 301/ 2020
التاريخ: 12 / 10/ 2022

إلى/ املنفذ عليه/
 عبدالكرمي عبدالرزاق عبداحلسني

م 817 ز 8 عمارة 8/ 40
لقــد حتقق لهــذه املديرية من اشــعار مركز 
شــرطة البياع بالعدد 14016 في 6/ 10/ 2022 
وختم مختار محلــة 817 رعد عبد حمد انك 
مجهول محــل اإلقامة وليس لك موطن دائم 
أو مؤقت أو مختار ميكن إجــراء التبليغ عليه، 
وإســتناداً للمادة )27( من قانون التنفيذ تقرر 
تبليغــك إعاناً باحلضور فــي مديرية التنفيذ 
الرصافــة خال خمســة عشــر يومــاً تبدأ 
من اليوم التالي للنشــر ملباشــرة املعامات 
التنفيذية بحضورك وفي حالة عدم حضورك 
ستباشر هذه املديرية بإجراءات التنفيذ اجلبري 

وفق القانون:
املنفذ العدل

أوصاف احملرر:
ورقة تكليف باحلضور العدد 301/ 2020 في 4/ 
9/ 2022 املتضمن تبليغ املدين ثاثة ايام لغرض 
االطاع على محضر وضع اليد في 1/ 9/ 2022 
للعقــار 19/ 2640 م اخلر القيمــة التقديرية 

)700,000,000( سبعمائة مليون دينار.

محافظة كربالء املقدسة 
قسم العقود  العامة

العدد: 899
التاريخ :2022/10/4

إعالن مناقصة اشغال عامة رقم )11( ضمن خطة  الدعم الطارئ لالمن 
الغذائي والتنمية تبويب )4 13 18 213(

تعلن محافظة كربالء املقدسة ألول مرة عن اجراء مناقصة عامة 
)تطبيق االرصفة بالشتايكر املرمري للشوارع في ناحية اخليرات(

وفق املواصفات الفنية جداول الكميات املبينة )باللغة العربية( ضمن الوثيقة القياسية للمشروع املذكور 
انفــاً والتي ميكــن احلصول عليها بعد تقدمي طلب حتريري الى قســم العقود العامــة في احملافظة/ وحدة 
بيع التنادر مقابل مبلغ قدره)100,000( مائة الف دينار غير قابل للرد يدفع لدى قســم الشــؤون املالية في 
احملافظة فعلى الراغبني من املقاولني والشــركات العراقية ممن لهم هوية نافذة بدرجة التصنيف )انشائية/ 
تاسعة( تقدمي اعطيتهم املستوفية للوثيقة القياسية للمشروع انفاً الى سكرتير اللجنة املركزية لفتح 
العطاءات الطابق الثاني من بناية قسم العقود العامة في احملافظة مرافق معها التأمينات االولية املذكورة 
ضمن شروط املناقصة أدناه مع وصل الشــراء )باسم مقدم العطاء( النسخة األصلية مع املستمسكات 
األخرى املطلوبة واملبينة في الوثيقة القياسية للمشروع انفاً .وان آخر موعد لتقدمي األعطية )موعد الغلق( 
هو الســاعة الثانية عشر ظهراً يوم )االثنني( املصادف 2022/10/24 وســترفض اي عطاء متأخر عن موعد 

الغلق وسيتم فتح االعطية بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في املوعد انفاً.
شروط املناقصة/

1 - تقدم التأمينات األولية بنســبة ال تقل عن)1%( من مبلغ الكلفــة التخمينية املذكورة في ادناه ومببلغ 
قدره)9،294،000( تسع مايني ومائتان واربع وتسعون  الف دينار على شكل صك مصدق معنون الى محافظة 
كرباء املقدســة / بنك امانات املشــاريع او خطاب ضمان معنون الى محافظة كرباء املقدســة / قسم 
الشــؤون املالية )ملدة 120 يوم( من تاريخ غلق املناقصة ) وبالعملة احمللية وباســم مقدم العطاء )بالنسبة 
للمقاولني( او املدير املفوض او احد املؤسسني )بالنسبة للشركات حصراً( وصادر عن مصرف عراقي معتمد 

ويفضل ان يكون من محافظة كرباء املقدسة .
2 - علــى مقدم العطاء تقدمي نســخة اضافية طبــق االصل من العطاء عــدد )1( مختوم بختم حي من 
الشركة اضافة الى العطاء االصلي وتوضع النسخة االصلية في غاف منفصل ويتم تأشيره بعبارة نسخة 
اصلية ووضع النسخة االصلية مع االضافية في مغلف واحد ويقدم من قبل املقاول نفسة او وكيلة اخملول 

واملصدقة وكالته النافذة لدى كاتب العدل، وبعكسه لن يتم استام االعطية مهما كانت االعذار.
3. مدة نفاذية العطاء املقدم )90( تسعون يوماً من تاريخ غلق املناقصة.

4. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعان في الصحف.
5. على املقاولني والشركات تقدمي )براءة ذمة او كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب 2022 وشهادة 
تأسيس الشركة والسيولة النقدية واعمال مماثلة وحسب ما مذكور في الوثيقة القياسية للمشروع انفا( 

وال يوجد افضلية ملقدمي العطاءات احملليني.
6. في حال تأخر الصرف وعدم منح )املقاول(الســلفة فا يحق له ان يطلب بأية تعويضات وعليه االستمرار 
بتنفيذ املشروع اعتماداً على كفاءته املالية التي قدمها ابتداء عند االحالة وتستمر مطالبته ملستحقاته 

أصولياً دون اإلخال مبضمون املادة )68/ط(من شروط املقاولة ألعمال الهندسة املدنية.
7. ال يتم منح املقاول او الشركة سلفة تشغيلية.

امللحوظات
1 - مدة املشروع )180يوم( مئة وثمانون يوماً

2 - الكلفة التخمينية )929,400,000( تسعمائة وتسعة وعشرون مليون واربعمائة  الف دينار عراقي.
3 - احملافظة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.

4 - على جميع الشركات واملقاولني تدوين االسعار في جدول الكميات رقماً وكتابة وبشكل واضح وان يكون 
خالي من احلك والشطب.

5 - املشروع عبارة عن )يتضمن تطبيق االرصفة بالشتايكر املرمري للشوارع في مركز ناحية اخليرات ( وكل 
ما يتطلبه العمل وحسب جداول الكميات املرافقة.

6 - حتديد رقم صندوق البريد ملقدم العطاء في دائرة اتصاالت وبريد كرباء املقدسة لعام 2022.
7 - موعد انعقاد املؤمتر يوم )االثنني( املصادف 2022/10/17 الســاعة )الثانية عشر ظهراً( في قسم العقود 

العامة ملناقشة اراء وماحظات املقاولني الراغبني بتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشاريع اعاه. 
8 - بإمكان مقدمــي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية إرســال األســئلة 
عبــر عنوان البريد اإللكتروني لقســم العقود العامــة )gmail.com@okoodkerbala2008( لإلجابة على 
استفســاراتكم من الساعة الثامنة صباحا والى الســاعة الثانية عشرة ظهرا وحسب ما مبني في ورقة 

بيانات العطاء ضمن وثيقة للمشروع آنفا.
9 - العناوين املشار اليها آنفا هي )محافظة كرباء املقدسة( وال يسمح بتقدمي العطاء إلكترونيا.

املهندس
نصيف جاسم اخلطابي
محافظ كربالء املقدسة

شركة خطوط االنابيب النفطية
اعالن مناقصة

تعلن شركة خطوط االنابيب النفطية عـن اعان املناقصة العامة املرقمة )م.م/2022/21( 
واخلاصة ب) جتهيز مضخات إطفاء )ديزل+كهربائية( من املناشئ )امريكي,املاني,إجنلترا,يابان 
,فرنسا( واملدرجة ضمن تخصيصات امليزانية االحتادية التشغيلية لسنة )2022( وبكلفة 
تخمينية مقدارها )980,000,000(دينار )تسعمائة وثمانون مليون دينار(، فعلى الشركات 
اخملتصة الراغبة باالشــتراك باملناقصة تقدمي عطاءاتهم خال أوقات الدوام الرسمي الى 
العنوان التالي )مقر الشــركة الكائن في بغداد - الدورة - اجملمع النفطي( ويتم تسجيل 
العطاء في ســجل العطاءات في قسم املشتريات ويودع في صندوق العطاءات املوجود 
في مقر الشــركة في موعد أقصاه قبل موعد غلق املناقصة على أن تقدم عطاءاتهم 
داخل ظروف مغلقة ومخدومة ومثبت عليها اســم مقدم العطاء وعنوانه االلكتروني 

ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة مع ارفاق داخل العطاء البيانات اآلتية
 1. التأمينات االولية على شكل صك مصدق او خطاب ضمان او سفتجة مببلغ )9,800,000( 
دينار)تســعة مليون وثمامنائة الف دينار( باسم الشركة مقدمة العطاء لصالح شركة 
خطوط األنابيب النفطية )شركة عامة( صادرة من أحد املصارف املعتمدة من قبل البنك 
املركــزي العراقي على أن تكون نافذة ملده )180( يوم مــن تاريخ تقدمي العطاء علما بانه 
سيتم مصادرة التأمينات األولية عند سحب مقدم العطاء لعطائه بعد موعد الغلق او 

في حالة عدم استكمال البيانات الفنية والشروط املطلوبة .
2. کتاب عدم املمانعة من االشــتراك في املناقصات صادر من الهيئة العامة للضرائب 
اصلي ومعنـون إلى شركة خطوط االنابيب النفطية نافذ املفعول مع الهوية الضريبية 

نافذة املفعول .
3. وصل شراء وثائق املناقصة )النسخة االصلية( مع هوية غرفة التجارة نافذة املفعول

4. شهادة تأسيس الشركة وعقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة
5. نسخة ملونـة مـن املستمسكات الشخصية للمدير املفوض للشركة واملساهمني 

)هوية االحوال املدنية، شهادة اجلنسية العراقية، بطاقة السكن(.
علما ان مبلغ شراء وثائق املناقصة)250.000( دينار ) مائتان وخمسون الف دينار( غير قابل 
للرد على ان يتم تقدمي هوية غرفة التجارة اوشهادة تسجيل الشركة عنـد املراجعة لشراء 
اوراق املناقصـة وان موعـد غلـق املناقصـة هـو فـي يـوم ) الثاثاء ( املصادف)2022/11/22( 
وسيتم فتح العطاءات بشــكل علني بحضور مقدمي العطاءات الراغبني باحلضور في 
مقر شــركة خطوط االنابيب النفطية بتاريخ )2022/11/23( الساعة التاسعة صباحاً 
وفــي حال مصادفة يوم موعد الغلق او الفتح عطلة رســمية فيؤجــل إلى اليوم الذي 
يليه وســوف يهمل اي عطاء يتم تقدميه بعد موعد الغلق سيتم عقد مؤمتر للشركات 
املتقدمة في قســم املشتريات لإلجابة على استفســارات املشاركني في متام الساعة 
العاشــرة صباحاً بتاريخ )2022/11/15(. يتحمل من ترســو عليه املناقصة اجور النشر 
واالعان وأن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ســعرا«. البريد االلكتروني 
للشــركة )pipelinencompany@yahoo.com( )pipelinecompany@oil.gov.iq ( وفي 

حال وجـود اي استفسار االتصال على رقم قسم املشتريات )07832201952(.
املناقصة معلنة مبوجب الوثائق القياســية الصادرة من وزارة التخطيط العراقية . جلهة 
التعاقد احلق بالغاء املناقصة من دون تعويض مقدمي العطاءات ســوى أعادة ثمن شراء 

وثائق املناقصة.
ماجد عبد الرضا لفتة
وكيل الـمـديـر الـعـام

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
محكمة بداءة الرفاعي

العدد: 333/ب/2021
التاريخ: 2022/10/9

إعالن
ستبيع محكمة بداءة الرفاعي عن طريق املزايدة العلنية 
العقار تسلسل 918/11 التفيج وخال ثاثون يوما اعتبارا 
من اليوم التالي للنشــر واذا صــادف اليوم الثاثني عطلة 
رســمية ففي اليوم الذي يليه وفي متام الســاعة الثانية 
عشــر ظهرا في قاعة احملكمة، فعلى الراغبني بالشــراء 
احلضور في املكان والزمان املعينني مســتصحبني معهم 
التأمينات القانونية بنســبة 10% بصك مصدق مع رسم 
تسجيل العقار بنسبة 2% وال نقبل املبالغ النقدية ان لم 

يكونوا من الشركاء علما ان الداللية على املشتري.
القاضي
احمد محمود مدلول

االوصاف:
1. العقــار يقع في مدينــة الرفاعي/ حــي التفيج خلف 
اعدادية الشــباب للبنني وهو عبارة عــن دار يحتوي على 
ساحة جزء منها مكشوف واخر مسقف 6*8 م وصحيات 
خارجية 1*3 م وهول 4*4م واســتقبال 4*6م وكليدور 2*4م 
ومطبــخ 3*3م وغرفة نوم 4*4م وغرفة نــوم 4*5م وحمام 
2*2م والدار مبنية بالطابوق واالســمنت واجلدران ملبوخة 
ومصبوغة ومرصوفة بالبورسلني وسقف الدار كونكريت 
وسطح الدار مكسو بالطني والدار مجهزة باملاء والكهرباء 
وتأسيسات الصرف الصحي مع وجود األبواب والشبابيك 
وتوجد بيتونه في الســطح مع ترك من جهتي الشــمال 

والشرق والعقار مرتفع عن الشارع العام.
2. مساحة العقار 203م2.

3. درجة العمران متوسطة.
4. اخلدمات متوفرة في الدار واملنطقة.

5. القيمة املقدرة للعقار ارضاً وبناءاً تســعة وخمســون 
مليون وثاثمائة وثمانون الف دينار.
6. العقار مشغول من قبل املدعي.

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 90
التاريخ: 2022/10/10 

م/ إعالن أول 

عما بقانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل تعلن جلنة البيع وااليجار 
في مديرية بلديات ذي قار عن اجراء املزايدة العلنية إليجار أماك مديرية بلدية )البطحاء( 
وكما مبينه مواصفاتها ادناه عدد )1( فعلى الراغبني باالستئجار مراجعة محاسب البلدية 
خال مدة )30( يوم تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعان لدفع التأمينات القانونية بنسبة ال 
تقل عن )20%( من القيمة التقديرية لكامل مدة االيجار واحلضور في اليوم التالي من مدة 
انتهاء اإلعان في ديوان البلدية حسب املوعد احملدد مع جلب هوية األحوال املدنية ويتحمل 

من ترسو عليه املزايدة أجور نشر اإلعان والداللية البالغة 2% واية مصاريف اخرى.
م.ر مهندسني 
حيدر محسن جري 
مدير بلديات ذي قار

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 509
التاريخ: 2022/10/11

م/ إعالن
بالنظر حلصول حالة كسر قرار بالتأجير..

تعلــن جلنة البيع واإليجــار في مديرية بلديات واســط وللمرة الثانية عن تأجيــر األماك املدرجة 
أوصافهــا في أدناه والعائدة الى مديريــة بلدية الصويرة وفق قانون بيع وإيجــار أموال الدولة رقم 
)21( لســنة 2013، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية الصويرة 
خال فترة )7( سبعة ايام تبدأ من اليوم التالي لنشرها في الصحف اليومية مستصحبني معهم 
التأمينات القانونية البالغة )30%( من قيمة الضم األخير بصك مصدق او نقدا وســتجرى املزايدة 
في اليوم األخير من مدة اإلعان في مقر البلدية أعاه في متام الساعة )العاشرة صباحا( وإذا صادف 
يوم املزايدة عطلة رســمية تكون املزايدة في يوم العمل الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 
أجور النشــر واإلعان وكافة املصاريف األخرى وعلى املســتأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة 

وأصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط والشروط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.
املهندس
حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع وااليجار

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية

محكمة بداءة تكريت
العدد: 457/ب/2021
التاريخ: 2022/10/12

اعالن
الى املدعى عليهم

 )ميثاق سلمان مهدي(
بتاريخ 2022/9/29 اصدرت هذه احملكمة 
قرارها بالعــدد 457/ب/2022 والقاضي 
باعــادة احلــال الــى مــاكان عليه بني 
الطرفني والزامك باعادتك للمدعي طه 
بهجت فرج والشخص الثالث عبداهلل 
بهجت فرج الســيارة املرقمة 26209 أ 
كركوك نوع انفنتي استيشــن موديل 
2013 اللون ابيض املالك منصور رسول 
اقامتك حسب  محمد وجملهولية محل 
واشعار مختار  بالتبليغ  القائم  شــرح 
املنطقــة قررت هذه احملكمــة تبليغك 
النشر بصحيفتني محليتني  عن طريق 

يوميتني..مع التقدير...
القاضي
انور جاسم حسني

مدة االيجار املوقعاملساحة م2 رقم امللكنوع امللكت

سنتانشارع احللة15 م432محل جتاري 1

 مدةاملساحةنوع امللكرقم امللكاسم الدائرةت
االيجار

 القيمة التقديرية
)االيجار السنوي(

 سنة1000م2علوة املواشي4362/69بلدية البطحاء1
واحده

80,000,000
ثمانون مليون دينار
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أترانا نشدو/ أم أن هذا الشدو صدى شوق 
/غريب / يفضــي بذلك الوجد / املتخفي / 

حتت همس اجلنون .؟
ففي هــذا احلــوار تكثيــف للتعبير عن 
حقيقة الشوق الذي أصبح هذيانا يتململ 
بــن اجلوانح لتغدو فــي نهاية القصيدة 

أحالما ترحتل كالنوارس إلى اجلنوب.
» وتذكرنا أحالم شــاعرنا )العاني ( باحللم 
الذي طعن فــي نقاوته )بودليــر( .. وغرق 
 .. الســكرى  )رامبو( في ســفينته  معه 
ووقف عنده )ماالرميــه ( وجعله غامضا 
يســتعصي على الفهم العادي » .  هذا 
مــا تناوله قلم األديــب الراحل ) قحطان 
الهرمزي( حن كتب مقدمة الديوان ووضع 
قصائد الشــاعر في ميزان النقد األدبي و 
تأمل فضاءات الذات الشــاعرة للشاعر.. 
فقال : » )عبد احلميد( ال يتأمل حلما غاربا 

واحدا بل يتأمل في غوارب حلمه ».
والصورة الشعرية جتعل جو القصيدة في 
حالة فاعلية دائمــة .. تبث فيها احليوية 
والفــوران ، فينســاب املشــهد الصوري 
إلى وجدان املتلقــي ليعيش في فضاءات 
املتعة باملقروء وباملسموع ، ملا له من مزايا 
نفسية وهو يتلقى الصور الشعرية التي 
تأثير  حتتضنها القصيدة كونها » نتيجة 

كل احلواس وكل امللكات » 1
ففــي أكثر من قصيــدة للعاني ، يخضع 
ذلك اخلافق فــي احلنايا )القلــب( ألليات 
زمكانية  لقطات  في  الشــعرية  الصورة 
فيمنــح للقصيدة حركية من خالل توازن 
كلمات ) القلب / الفؤاد/ القلوب / احلنايا( 
في سياق من التناسق احلركي مع أسماء 

ذات دالالت ومعان .
فتبدو الذات الشاعرة تبحث عن الرموز و 
االلفاظ لتوظف مفردة )القلب( في صورة 
شعرية ذات صياغة ثرة تتناسل صورا وهو 

يعاتب ذلك القلب بنداء خفي :
عــالم تتأود أيها القلب احلــرون / وتطحن 
ذكــراك / وتلعــق بقايا نبضــك /املضرم 

كاجلمر/ كالعطش املرهون  ..
ثم تتشكل صورة أخرى لذلك النداء حن 
يذيل القصيــدة بأرفع درجــات الصدق و 

اإلنسانية:
فيا قلب / لم ال تطو لغوك / وتغرز وهمك 
/ حتى ال تظل كسيحا كاخليال / فالفجر 
سينبلج / بعد إغفاءة ذاك الليل /املطوق 

بالسكون .. باحملال.
 و عند ما يحتل قلــب احلبيبة موقعا في 
وجدان الشــاعر يتدخــل املنطق ليفتح 
فضاء شــعريا فــي جســد القصيدة ، 
فتحتشــد في الصورة الشعرية لقطات 
صوريــة في قصيــدة )رحيــل الفصول ( 
وكأنهــا تعبر عــن عمليــة رياضية تبدأ 
بطرح الفرضية وهي اســتغراقة إغفاءة 
قلــب احلبيبــة تتبعها صــورة مضيئة 
آخر  الرؤيا لتصــور فضاًء  تنحرف فيهــا 
تكمن فيها املفارقة والعمق احلســي في 

تشبث الشاعر رفقا بروحها احلائمة :
ألن استغراقة / قلِبك / ستدنو كما البروق/ 

فرفقا بروحك الهائمة .
 و في فرضية أخرى تناول فيها الشــاعر 
مفــردة القلب و هــو يومئ إلــى التوازن 
املنطقي بن قطبي املشــهد الشــعري 
الذي يضــع فيه الشــاعر ومضة القلب 
مبثابــة عنصر تــوازن املكان وهــو القلب 

وعنصر الزمان وهو دنيا العشق والتغريب .
ولوال ذلــك الومض / فــي القلب / لظل 

الهوى/ يهفو سابحا في دنيا العشق .
 املتعمق فــي قصائد شــاعرنا )العاني( 
البنــاء القصصي هو  أن أســلوب  يدرك 
األقرب إلى روحه الشاعرة ، إذ يحمل بعض 
عناصر  فيها  قصائده خصائص ســردية 
القص من اســتهاللية تشــير إلى بداية 
القصة الشعرية عند ساحل عن احلبيبة 
.. فيتجلى األســلوب السردي واضحا من 

خالل استثمار الشــاعر لومضات سردية 
في بناء القصيدة والتي توحي بسكونية 
احلياة عند ذلك الســاحل . فيبدأ برســم 
مالمح املكان فيه ليوظف شــرفة قلبه 

إطاللة عليها :
عند ســاحل عينيها / أنزلت مرســاتي / 
/ اســترحت من ذلك  وطويت أشــرعتي 
الســفر والعوم والترحال / أطللت عليها 
من شــرفة قلبي/ ونثــرت ورود ألرازقي / 

والياسمن والنرجس ..

 وتبدو روح الســرد واضحــة في قصيدة 
)بوابات احللم الندي( من خالل استرجاع أو 
استحضار املاضي واستعادته على لسان 

الشاعر:
لَِم تنســن تلــك اللحظــات / اجلذلى/ 
والنشوة املتأرجحة؟ فلقد وجدتك/ هازجة 
/ تفرشــن روحك/ وتريقينها / عند سفح 
ذلك القلب../ لِــَم ترامقن خفق اخلطى/ 

قرب بوابات حلمك الندي ؟
ثم يتبعها بأربع الءات ناهية قسمها على 
أربع محطات حتى كأن الشــاعر يعبر عن 
هاجســه نحوها .. ذلك الهاجس املتسم 

باحلكمة:
فال تأتزري/ بجلباب املواضي / وال تنغشــي 
ســتر احلواضر / وال تهرصــي دمعك / وال 

تغترفي وجدك / املنثاِل ..كضوء القمر .
 ثــم يتجلى فضاء ســردي آخر يرســم 
القصصي  املشهد  ليمنح  الزمان  مالمح 
فضاًء رومانسيا ومناخا تأمليا حن ميسه 
الهمــس املراق منســابا كالفجر في أول 

الطريق :
وفرشت روحي املنسلة / من ذياك احلريق/ 
من خفق فؤادي / وهــي هازجة / مترمنة / 
بالهمس املــراق / املنســاح / كعطر املاء 
كالرحيق / وهو ميســني ، رفيقا ســائغا / 

منسابا كما الفجر في أول الطريق .
و لم يقتصر الشــاعر في البناء الصوري 
للقصيدة على الرؤية البصرية فحسب ، 
في استضافته ملفردات ) القلب و اخلافق و 
الفؤاد ( في قصائده إمنا نلمس فيها دالالت 
و تطورات )الرؤية العقلية( أيضا ليمنحها 
فنا و قيمة جمالية يتفاعل معها املتلقي 
ملا فيها من توظيف الصور البصرية برؤية 

عقلية :
فلنتأمل / ذلك النبض اخلافق في األعطاف 
/ حن ينوء باألهواء/ ويزهو في الروح / كما 

السحابة عند اغتسالها .
 إذن .. ديــوان ) بوابات احللم الندي( ارتضى 
لنفســه أن يُقــرأ زمنا .. وتُطــرق بواباته 
لتفضــي باملتلقــي إلى فضــاءات األلق 

وعوالم اإلبداع ..

)1( جان ماري جوبو)مســائل فلســفة 
الفن املعاصرة(

ترجمة سامي الدروبي

* شاعرة وصحفية من كركوك

منور مال حسون*
 

ألفاظا  الشــعرية حتتضن  النصوص  لغة 
تكمن فيها قيمة املفردة دالليا في السياق 
. واللغة الشــعرية املشحونة  الشــعري 
وعاطفيــة موحيــة  ثقافيــة  بخلفيــة 
،متيز الشــاعر عن غيره وتعبــر عن جتربته 

اإلنسانية .
و مبــا أن لــكل شــاعر لغتــه اخلاصة به 
البنية  أو  النصوص  ألفاظ  على مســتوى 
الشــعرية التي تكون مظهرا من مظاهر 
التشكيل في الشعر ، جند أن تلك الدالالت 
)عبد احلميد  الشــاعر  تتجلى في قصائد 
صافي العاني( والذي يريد أن يجذب القارئ 
إلى ما شغله في بوابات حلمه الندي ..تلك 
البوابات املشــرعة والعاكسة خلفايا روحه 

التي تناجي قمره الفيروزي :
افتحي نافذتك على ذلك السدمي/ وأطلقي 
نداءك / حتى ال حتتــرق األقاصي واألداني../ 
ارفعي مرساتك / وانزعي مشرطك/ وكوني 
قنديــال / ازرعيه فــوق الصخر/ واســردي 
أحالمك كَســرب القطــا / وتكوري كقمر 

فيروزي ..
 و حن نغــوص في موجــات قصائده جند 
تغّلب لغة اخلطــاب واملناجاة . فهو بذلك 
يحقق جانبا مــن حوارية العالقة احلميمة 
مــع اخملاطب في صور شــعرية ترتقي إلى 
املتلقي.. ففــي قصيدة  كســب عاطفة 

)وحدك تقرعن األجراس (:
في حلظة اقتناص / بلهــاء / وعلى غير ذي 
بعيــد / وجدتك متمــردة / طامعة / وأنت 
الكائــن الصغير في عالم كبير / اســمه 

الكون.
وما اســتخدام العاني للغة اخلطاب و في 
أكثر من قصيدة ،إال ليجعل من تلك اللغة 
لوحة رومانسية شفافة تفي مبعان جديدة 
. و قد ركــز على هذا األســلوب في مناذج 
عديدة احتضنها الديوان كما في قصيدة 

)وجع السكون(:
أيتها الــروح املتوامضــة / اجلذلى / و أنت 
تفترشن همسك / وتريقن وجهك / كما 

األمواج / وهي تفترش الرمل الرطيب..
وفي قسم آخر تواجهنا لغة )احلوار( بوصفه 
منطا من أمناط التعبير لتكون مفتاحا يلج 
الشــاعر من خالله إلى دواخل املتلقي دون 
اســتئذان .. كما في قصيــدة هذيان وفي 

محاورة مع الذات :

البناء الصوري للقصيدة في ديوان »بوابات الحلم الندي«

 بما أن لكل شاعر لغته 
الخاصة به على مستوى 
ألفاظ النصوص أو البنية 

الشعرية التي تكون مظهرا 
من مظاهر التشكيل في 

الشعر ، نجد أن تلك الدالالت 
تتجلى في قصائد الشاعر 

)عبد الحميد صافي العاني( 
والذي يريد أن يجذب القارئ 

إلى ما شغله في بوابات 
حلمه الندي ..تلك البوابات 

المشرعة والعاكسة لخفايا 
روحه

نقد

اصدارات

اياد خضير

العنوان جتاعيد فاصلة : يعد العنوان ركناً 
اساسياً من خالله تتشظى رؤى القارئ، 
كونه ميثل الصورة املكثفة لألحداث، من 
املقدمة التي كتبها القاص شوقي كرمي 
حســن نلمس االوجاع وعذابات االنسان 
الساكن في الهور مع اجلاموس والبردي. 

 )اكثر اخلطايا تقديســاً ،تلك التي تترك 
اوشــاماً موجعــة، تتحول الى اســئلة 
الهذر  ،ال تستســلم إلجابــات  عميقة 

واالنكسار(!!
فهي حتمل رمزية عاليــة كون اجلاموس 
التحمــل والصبر  القــوة في  يدل على 
على االذى، واجلاموس له هيبة بن الناس 
معروف عنه بالشــجاعة هــذه الرمزية 
القاص شوقي كرمي حسن جعل من عيني 
جاموســة )هليل العاگــول( والتي تثير 
اجلدل كونها تشــع عطراً ينعش االرواح، 
التي ترقص وتضحــك مقابل ذلك تقف 
اجلاموســة املتباهية بسمرتها الداكنة 
تنظر الى الراقصن في ارتفاع وانخفاض 
اجســادهم ، القاص شوقي كرمي حسن 
بانها  الى اجلاموســة  ، أدخل األنســنة 

تبتسم وتغمز بعينيها .
  يقول)هليل العاگــول(ان ملك اجلان 
، عشــق جاموسته، وســاومه على 

ســعرها بثمانــي جرار مــن الذهب 
اخلالص، لكنه رفض بشدة العناً اجلان 

واجناسهم، فجأة ضاع اثر اجلاموسة، 
وما وجــدوا لها طريقــاً، بكى )هليل 

العاگول)بكاًء مرا(.
تأخــذ القصــة منحــاً آخــر كــون 
الرجال  قبل  من  اجلاموســة محبوبة 
الذين شــقوا زياق ثيابهــم ولطخوا 
وراحوا يبحثون  بالســرجن  رؤوسهم 
اختطفها،  ملن  بالويل  عنها متوعدين 
وتنقلــب حياة )هليــل العاگول( الى 
جحيــم محــاوال الوصــول والبحث 
عنها، ذاكراً احلكام الذين يتمســكون 
بالكراســي في امكنتهم الوســخة 
وقلوبهــم مملــؤة بالكراهيــة والتي 
ســببت االســى الــى حيــاة الناس 
القصب  وبن  االهوار  في  الســاكنن 

يطربون على انينهم .
تغيرت حياة  )هليــل العاگول( وهرم 

وبان الشيب على راسه .
) فجأة يعلن االكبر سناً ،إنه رأى )هليل 

العاگول( يقف فوق ظهر يشان، وقد
طال جســده الهرم، واغتســل شعر 
رأسه ببياض االيام، أومأ اليه.. فتراجع 
اخذاً آخر ذباالت الليل الى مرقد وجوده 
الذي ال يعرفه احد، قال االكبر ســناً، 

محذراً الناس..
!!(—قحط ايامكم ات..  فاستعدوا

جاموسة )هليل العاگول( وريثة عرش 
بقــرة قتلــت دون ذنب وكانــت مزاراً، 
ازدادت املزارات بعدهــا، اناس يطلبون 
العون في تخطــي حياتهم الصعبة 

وحياتهم القاسية.
القصة معبــأة باأللم والنكد تعددت 
فيها االســاليب في الكف عن اللوم 
التــي اوجدتها الضغوط النفســية 
)هليل  تزيد بشــخصية  والتي  املريرة 
العاگــول( االحســاس بالعذاب الذي 
يعانيــه من فقــد جاموســته التي 
سببت له آالم جسدية وروحية وعدم 
القدرة على جتاوز هذه احلالة الصادمة.

ســطوة االلم فــي النهايــة وابقاء 
القصة مفتوحة تنبض بالقهر .

وال بيوت طن.. ترعد بعد حلظية افول 
الشمس، باغان كدرة ال شيء هناك ..)

.. غير انا  وقحة ترقب الرجوع ، مكللة 
باألســئلة الرعناء  النابشــة ملواضي 

اثامنا !!(
القصــة ذات لغــة شــفافة مليئة 
القاص  أستطاع  الدافئة  بالهمسات 
شوقي كرمي حسن من خالل السرد ان 
يدخل في دواخل الشــخوص ويحكي 

آالمهم بفقد شيء عزيز .

1
»تصاوير سامّراء العّباسية خالل القرن 

التاسع امليالدي«
»تصاوير ســامّراء العّباســية خالل القرن 
للفّنان  امليالدي« عنــوان كتــاب  التاســع 
 )1955( والباحث العراقي شــاكر لعيبــي 
يصدر قريباً عن »دار خطوط وظالل«. يتناول 
العمــل فّن الرســم في املدينــة العراقية 
التاريخيــة خــالل القرن التاســع للميالد 
للهجــرة( من خــالل مجموعة  )الثالــث 
ــة، والتي  من الرســوم املكتَشــفة أو املرممَّ
تقّدم مظاهر من احليــاة االجتماعية؛ مثل 
لكهنة  اخلاّصــة  والبورتريهــات  الرقــص 
وقادة عســكرّين أو أشــخاص مجهولن؛ 
بعُضها لنساء آسيويات وأفريقيات، واألزياء 
والعري،  النســائية  واحللّي  والتســريحات 

باإلضافة إلى النباتات واحليوانات.

2
»حوادث دمشق اليومية...«

عن »دار نينوى«، تصدر هذه األيام طبعة 
من كتاب »حوادث دمشــق اليومية: من 
1154 هـ إلى 1176 هـ« لشــهاب الدين 
أحمد بن بديــر احلــاّلق، بتحقيق فارس 

العاّلوي. يَُعّد الكتاب من أبرز املراجع حول 
العاصمة الســورية خالل النصف األول 
من القرن 18، حيث يــروي فيه البديري، 
الذي كان يعمل حاّلقــاً، يوميات املدينة 

االجتماعية  وأحداثها  أهلهــا  وحكايات 
والسياسية الكبرى. تقّدم هذه الطبعة 
باالســتناد  األولى،  للمّرة  الكتاب كامالً 
»شــتربيتي«  مكتبة  مخطوطــة  إلى 

بإيرلندا، في حن كان يُتداوَل ســابقاً في 
نســخة ناقصة حّققها محمد سعيد 

القاسمي.

3
»بحر أبيض«

بتوقيع محمد حبيب، صــدرت عن دارَي 
»ممدوح عدوان« و«سرد« الترجمة العربية 
لرواية »بحر أبيــض« للكاتب النرويجي 
روي ياكوبسن )1954(. يستكمل العمل 
الصادر في نســخته األصلية عام 2015 
قّصــة »جزيرة بــارأوي« التــي بدأت مع 
الرواية  تسرد   .)2013( »الالمرئين«  رواية 
قّصة الشابة إنغريد، التي تعيش وحيدًة 
في اجلزيــرة، تصيد الســمك وما جترفه 
األمواج إلى الشــواطئ، بينما تشــهد 
البالد األشهر األخيرة من احلرب العاملية 
الثانيــة. منذ مجموعتــه األُولى »حياٌة 
مصادرة« )1982(، أصدر ياكوبسن خمس 
مجموعــات قصصية وكتابــاً لألطفال 

وتسع عشرة رواية.

يوسف الخضر *
 

مايا
عّلِميني يا مايا 

كيف أهرب من نفسي،
علميني، وإن أخطأت احتويني.

ضعي يدك على كتفي. 
عّلِميني

كيَف أعبُر الطريق بال خوف،
عّلِميني كيف أُرّبي شــاربي، حتى وإن بدا 

ناشزًا.
كيف أسهر مع الرجال في املقهى،

كيف أُقامر وأخسر وأتشاجر مع اخلصم،
وأرجع إلى البيت بأنٍف ممرغ باإلسفلت.

عّلِميني
كيف أجلس مقهورًا مثل يتيم،

وكيف أحيي عزيزًا مثل مغرور،
عّلِميني كيف أصحو غير مذعور.
أال أختبئ وراء ذراعي عندما أجفل.

وكيف أتعامل مع خجلي.
عّلمينــي كيف أهدأ، كيف أنــام وال أرى 

أحبتي ُعراة يُساقون بالسياط.
عّلِميني كيف أكــون عفويًا كنوبة بكاء 

مفاجئة،
شهًيا كابتسامة ِطفل.

عّلِمينــي كيــف أكون حزيًنــا كلحظة 
خذالن،

كيف أكــون جبارًا كطعنــٍة في الظهر، 
كصفعٍة من شخص عزيز.

عّلِميني كيف أفقد أعصابي،
فقط عّلِميني وانظري إلّي كيَف
ُم األشياَء ببراعٍة. ثقي بي، أُحطِّ

لقد مارسُت هذه الهواية على قلبي مرارًا.

 عّلميني كيف ال أكون
مســتلقًيا على ظهري متعًبا كأن روحي 

دُقَّت مِبطرقة.
كيف أتوّقف عن أن أكون

شاحًبا كزورق غارق.
تائًهــا كشــاخصة فارغة علــى طريٍق 

مهجورة.
 عّلِميني كيف ال أبدو من اخلارج مثل برٍج 

عمالق،
وفي داخلي روحي ذاوية مثل جرٍو أعمى.

 عّلِميني كيف أحيا ُحرًا كشــيء ال وجود 
له،

كيــف أبكي مثــل فاقــٍد وأضحك مثل 
مجنون.

عّلِميني كيف أتالشى حن يهجم القلق 
مع نوبات الهلع.

أال أكون حاضرًا في املشــهد عندما متزق 
هذه الوحوش روحي.

*شاعر من سورية.

مايا
وقصائد أخرى

مختارات تتوّزع بين القصة والرواية والشعر والفكر والسياسة والتاريخ

غالف الديوان

»تجاعيد فاصلة« لـ »شوقي كريم«

 قصة معبأة باأللم والكدر

من اعمال الفنان جبر علوان
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ملونشريط
إطالق اسم نجم تنس
عالمي على »خنافس«

أطلق علماء صرب اسم جنم التنس نوفاك ديوكوفيتش على 
نوع جديد مــن اخلنافس. وأطلق العلماء هذا االســم على 
»اخلنفساء«، بسبب سرعتها وقوتها ومرونتها وقوة حتملها 

وقدرتها على العيش في بيئة صعبة.
واكتشف العلماء احلشــرة التي تنتمي إلى جنس خنافس 
األرض »دوفاليوس« املوجودة فــي أوروبا، قبل أعوام عدة في 

حفرة حتت األرض في غرب صربيا.
ونقلــت وكالة أنباء »تانيوج« عن الباحث نيكوال فيزوفيتش 
قولــه، إن » اخلنفســاء أطلــق عليهــا اســم )دوفاليوس 

ديوكوفيتش(.
وقال فيزوفيتش: إن النوع اجلديد هو خنفساء األرض غمدية 
األجنحة وهي من املفترسات التي فقدت عينيها بعيشها 

في أعماق األرض.
ونقل عن فيزوفيتش قوله »اقترحت تســمية النوع اجلديد 
باسم ديوكوفيتش.. إنه رجل فعل الكثير لهذا البلد. نشعر 

بأنه يتعني علينا رد اجلميل له بقدر ما نستطيع«.

خطأ يحول مسنا لمليونير
لــم يدرك مســن أمريكي أن احلظ سيبتســم له ليحوله 
ملليونير بعد شرائه ثالث تذاكر يانصيب ليفوز بها جميعها. 
وفًقا ملوقع “india”، انشــغل الرجل الذي يبلغ من العمر 67 
سنة في االستعداد إلجراء عملية جراحية كبرى. لذا نسي 
أنه اشترى تذكرة في فترة ما بعد الظهر، وتذكرة أخرى في 

املساء.
بينما اشترت زوجته تذكرة ثالثة في اليوم التالي، دون إدراك 

أن زوجها قد اشترى بالفعل تذاكر لنفس السحب مرتني.
عندما علمــوا أنهما حصــال على ثالث تذاكــر من نفس 
السحب. انزعج الزوجان املسنان ألنهما أهدرا أموالهما دون 
داع. لكن لم يعلموا أن هذا اخلطأ سيقودهم للفوز باجلائزة 

الكبرى.
هذا العجوز ليس محظوظاً ألنه اشــترى الكثير من تذاكر 

اليانصيب فحسب، بل أنه فاز بكل واحدة منها.
وقد ربح الرجل الذي رغب في عدم الكشف عن هويته 150 

ألف دوالر، أي ما يعادل 3 ماليني جنيهاً نقداً.

في داخل سرواله 3 ثعابين..
شخص يسافر من كندا إلى نيويورك

اتُهــم رجل من مدينــة نيويورك األمريكيــة بتهريب ثالثة 
ثعابني بورمية في ســرواله عند معبر حدودي بني الواليات 

املتحدة وكندا.
وقد وجهت للمتهــم املدعو كالفني باوتيســتا ويبلغ من 
العمر 36 عاما، تهمة إحضار الثعابني، وإخفائها في حافلة 

عبرت إلى شمال نيويورك.
ويتم تنظيم اســتيراد الثعابــني البورمية مبوجب معاهدة 
دولية ولوائح فيدرالية تصنف هذه النوع من الزواحف على 

أنها »ضارة بالبشر«.
وقد متّ اســتجواب باوتيســتا، بتهمة التهريــب ومت إطالق 
سراحه في انتظار محاكمته، وفًقا لبيان صحفي صادر عن 

مكتب املدعي العام األمريكي كارال بي فريدمان.

بغداد ـ وداد ابراهيم :  

نساء  العراقي  التاريخ  لنا  سطر 
خالــدات كانــت لهــن اجنازات 
عظيمة فأصبحن قدوة لغيرهن 
عبر الزمن، »سميراميس وعشتار 
وقد  وغيرهن،  وشــبعاد«  واينانا 
يعيد التاريخ نفسه فتكون لدينا 
بقدرة  ابداعهن  يســطرن  نساء 
الظروف  رغــم  وكفــاءة عالية، 
البلد،  يعيشــها  التي  الصعبة 
وجمان الســامرائي مرممة اثارية 
ومترجمة  تراثية  ازياء  ومصممة 
وعازفة على الة القانون ورئيسة 
للتنميــة،  ســومريات   فريــق 
ولهــا مهام اعالميــة في تقدمي 
احملاضــرات والكتابــة في بعض 

اجملالت. 

من الطب الى الترميم
اجلديــد«  »الصبــاح  التقتهــا 
للحديث عن مشوارها ومهامها 
املتعــددة فقالــت: دخلت كلية 
طب االســنان كونــي من عائلة 
طبيــة فوالــدي الطبيب قتيبة 
الســامرائي ووالدتــي طبيبــة 
وكذلك شــقيقي، وجدي« رجاء 
ومحقق  االثار  عالم  السامرائي« 

مدير  معاون  وكان  واديب  ومفكر 
متحــف، وكان حلمــي ان اكون 
اثارية الن احلضارة العراقية كانت 
تأســرني وتشــغل فكري كثيرا 
فتركــت كلية الطــب وقدمت 
اوراقي للدخــول الى كلية االثار، 
وحينها قد فتح  قسم جديد هو 
»الصيانة والترميم« في جامعة 
صــالح الديــن، فأصبحــت من 
االوائل في القسم، وحتقق حلمي 
وتعينت مرممة اثارية في اخملتبرات 

املركزية في املتحف العراقي، وما 
الدورات  االكادميية  خبرتي  صقل 
التي شاركت بها مع االيطاليني، 
توصف  ال  بســعادة  اشعر  واالن 
وانا ارافق وفد عاملي لالطالع على 
االثار ضمن عمل  قسم »االرشاد 
واالدالء« كونــي احتدث »الكردية 
ووجدت  والتركية«  واالنكليزيــة 
الكبيرين  والتشــجيع  الدعــم 
مــن الذيــن اعمــل معهم من 
مدراء عامني في االثــار والفنون 

املوسيقية.
واكملــت: عملت رئيــس اعالم 
وعالقات الفرقة الوطنية للتراث 
ما  فرقة »ســومريات«  ورئيــس 
جعلنــي اصمــم ازيــاء فرقــة 
 2019 التراث املوســيقية عــام 
بدعم وتشــجيع من عبد االمير 
الســابق  الثقافة  وزير  احلمداني 
»رحمــه اهلل« اذ وضعــت على 
املالبــس كلمــة بابــل باخلــط 
الكوفي ونبتة البابوجن التي تعبر 

عن احلضارة االشــورية واعطيت 
للــزي طابعــا اثاريــا وحضاريا، 
ومزجت بني احلديث والقدمي وكان 
االزياء  وكبير والقت  مؤشر مهم 
االعجاب اثناء زيارة البابا للعراق.

وتابعت: انا احب املوسيقى فأول 
نوتة وجدت على رقم طيني في 
بــالد الرافديــن فتعلمت العزف 
واالن اجيــده على الــة  القانون، 
وقــدم لنــا التاريــخ الكثير من 
العازفات فــي بالد الرافدين وهذا 

بالنســبة  واعجاب  فخر  محط 
لي.

تكرميي في القاهرة
واضافت: اعمل جاهدة في فريق 
نســوي ينتمي ملنظمات اجملتمع 
املدنــي لعمل دور ايواء للنســاء 
االرامل  مــن  الكثير  ملســاعدة 
ويحمل  واملعنفــات  واملطلقات 
االســقف«  »مريــدات  عنــوان 
الن حمايــة املرأة يعنــي حماية 
اجملتمع كله، وســيكون لي تكرمي 
فــي القاهرة في العشــرين من 
الشــهر احلالي، وسأمثل العراق 
ضمن 34 افضل امرأة في العالم 
كوني قدمــت الكثير في مجال 
والفني،  الثقافي  والعمــل  املرأة 
العراقية  للمــرأة  والتكرمي هــو 
والتي ارســل لها رســالتي« بأن 
تعمــل علــى نفســها وحتقق 
حلمهــا بالعمــل واملثابرة ألنها 
في  النســاء  اعظــم  حفيــدة 
العالم وتشــغل وقتها بالعمل 
لتتفجــر مواهبها ومبجرد ان تثق 
بنفسها ومبوهبتها تستطيع ان 
حتقق  املستحيل، واهم شيء ان 
االنســان ال يخرج من حياته وهو 
خالي اليدين بــل يجب ان يترك 

اثرا ناجحا ومهما له ولألخرين.

حيدر الشمري
الكثير من الناس يسعون ألن يكونوا 
من محتويات  لديهم  مبا  مشهورين 
مختلفة، لكنه لم يكن كذلك، امنا 
الــى ذلك؛ فبعد  القدر قادته  لعبة 
تخرجه من كليــة اإلدارة االقتصاد، 
عاد الى محلــه في صياغة الذهب، 
حيث يعمل والده وأشــقاؤه، لكنه 
قــرر أن يترك هذه املهنة ويســعى 
وراء فرصة تعيني حكومي، لم يفلح 
في الظفــر بها، حتى أشــار عليه 
الكثيــرون أن يقتحم مجال اإلعالم 

والصحافة، ففعل.
ياســر الربيعي، شاب بغدادي املولد 
لكنه بابلي النشأة. شكله الوسيم 
جعله يواجه الكاميرا سريعا، لكنه 
يحظــى الــى جانب ذلــك بثقافة 

وحضور أّهاله ألن يسيطر على تلك 
املواجهة ولم يركن اليها، امنا باشــر 
العمل في الصحافة، بتحرير األخبار 
وإعداد التقارير الصحيفة لعدد من 
الصحف احمللية، وما زال يواصل ذلك 

»انها هوايتي«.
حتــى االن قضى الربيعــي قرابة 5 
سنوات في خدمة السلطة الرابعة 
»لو بقيــُت صائغ ذهــب ألصبحت 
غنيا. اإلعالم رمبا يحقق لك الشهرة. 
يجعلك تشعر بالنشوة اذا ما كنت 
راضيا على مــا تقدمه من محتوى. 
يكسبك احتراما أكبر لدى االخرين. 
غير  شــيء  وال  بعنايتهم،  حتظــى 

ذلك«.
»انطالقتي االولى كانت عبر شاشة 
ففي  الربيعي،  يقول  زاكروس«،  قناة 

برنامجا صباحيا  قــدم  احملطة  تلك 
اليف، بعد أن تــدرب على ذلك ألقل 
من شــهر، لكنــه بدا للمشــاهد 
أكثر دراية في التعاطي مع عدســة 
الكثير من  الكاميــرا، وصار لديــه 
»نســمات  لبرنامجــه  املتابعــني 

زاكروس«.
عرضت عليــه احملطة ذاتهــا، التي 
إقليم  تتلقى دعمــا من حكومــة 
كردستان، تقدمي برنامج فني حواري 
»ســاعة من عمري«، وقد أجاد فيه، 
وأظهر أسلوبا وتألقا حواريا مريحا. 

وكما هو شأن الكثير من اإلعالميني، 
تلقــى الربيعــي عرضا مــن إحدى 
شــركات اإلنتاج التلفزيوني، إلعداد 
ووثائقي  استطالعي  برنامج  وتقدمي 
حمل عنوان »موطئ قدم«، وقد بيع 
هذا العمــل لصالح قنــاة النعيم 

الفضائية.
املناطق  وطئت قدم ياسر في أغلب 
التي لــم تصلها كاميــرا توثيقية 
من قبــل. بدأت رحلتــه من أقصى 
شــمال العراق حتــى جنوبه؛ ففي 
ذلك البرنامج ثّقف الربيعي بالكثير 
من املناطق الســياحية والتاريخية 
والدينيــة في بالد ما بــني النهرين 
هذا  جدا.  كثيرة  مبشاهدات  »حظي 

ما كان يخبرني به املتابعون«.
وال يــزال الربيعــي يواصــل عمله 

الصحفــي فــي كتابــة التقاريــر 
لكنــه في  وغيرهــا،  السياســية 
مجال اإلعــالم املرئي يعمل في قناة 
التغيير الفضائية، في تقدمي برنامج 
»صباحــك عراقي«، وفيه يســلط 
الضوء على الكثير من القضايا التي 
تهم النــاس، وتالمــس ابداعاتهم، 
لكــن  ومحتوياتهــم،  مواهبهــم 
بطريقة تقدمي مختلفة، ال تشعرك 
بأي تكلف في طريقة طرح األسئلة، 
تقــدمي الضيوف، تعاطيــه معهم، 

مالطفتهم وغير ذلك.
يؤمن ياســر الربيعي بأن حتقيق أي 
هدف ممكن جدا اذا ما حظي باجتهاد 
ومثابرة كافيني »طموحي في مهنة 
املتاعب ال يتوقف عند حد معني. إمنا 

أطمح لتحقيق الكثير«. 

تكريمي بالقاهرة سيكون ضمن 34 أفضل إمرأة في العالم

ياسر الربيعي: رحلة البحث عن وظيفة قادتني إلى اإلعالم.. وتحرير األخبار هوايتي

اآلثارية ومصممة األزياء جمان السامرائي :
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جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة بداءة الكوت
العدد:3768/ب/2022
التاريخ:2022/10/12

الى املدعى عليه
مروان محمود شنيتر

اعالن
اقام املدعي فيصل بريســم فهد الدعوى 
املرقمة أعاله ويطلــب دعوتك للمرافعة 
واحلكم بتسديد مبلغ قدرة ثمانية ماليني 
دينار عراقي عن قرض حســنه وجملهولية 
محــل اقامتك حســب اشــعار مختار 
منطقة حي اجلوادين الثالثة )زغير عذيب 
يونــس( وكتاب مركز شــرطة الفالحية 
بالعدد 14515 فــي 2022/10/4 لذا تقرر 
تبليغــك و مبضمــون عريضــة الدعوى 
املرقمة 3768/ب/2022 ونشر بصحيفتني 
محليتــني لــذا اقتضــى حضوركم يوم 
2022/10/19 وفــي حالة عدم حضوركم 
ســوف يتم الســير في إجراءات الدعوى 

غيابيا بحقكم.
القاضي
محمد حران السراي

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت

رقم االضبارة/2017/1673
التاريخ/2022/10/11

إعالن
تبيع مديرية تنفيذ الكوت  العقار تسلســل 
حصة املدين في العقار  )2814/2م29 داموك(

الواقع في )الكوت( العائد للمدين )جنمة عبد 
مهدي( احملجوز لقاء طلب الدائن )ايناس صباح 
عبود( البالغ عشرون مليون دينار فعلى الراغب 
بالشراء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني 
يومــا تبدأ من اليــوم التالــي والداللية على 

املشتري. 
املوصفات:

1- موقعه ورقمه: كوت/داموك
2- جنسه ونوعه: ارض الدار مع بناءها 

3- حــدوده واوصافه: الدار متكون من طابقني 
الطابق األول يتكون من استقبال وهول وغرفة 
نوم وصحيات ,والطابق الثاني يتكون من غرفة 

نوم وصحيات
4- مشتمالته: ال يوجد

5- مساحته: 150م2
6- الشاغل : ابن املدينة عالء جلوب خزعل

7- القيمة املقدرة: 100,000,000 مائة مليون 
دينار عراقي قيمة العقار كامل اسهم املدينة 
12 ســهم من اصــل االعتبار الكلــي البالغ 

96سهم

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة بداءة الكوت
العدد:3856/ب/2022
التاريخ:2022/10/12

الى املدعى عليه
حيدر حسني علي ظاهر

اعالن
اقــام املدعــي وزيــر العمل والشــؤون 
االجتماعية – إضافــة لوظيفته الدعوى 
املرقمه أعاله ويطلــب دعوتك للمرافعة 
واحلكــم بتســديد مبلــغ قــدرة أربعة 
ماليني وثمامنائــة الف دينــار عراقي عن 
قــرض وجملهولية محل اقامتك حســب 
اشــعار مختار منطقة الشهداء )عمران 
موســى عبــد احلســن( وكتــاب مركز 
شــرطة الشــهداء بالعــدد 12275 في 
2022/10/12 لذا تقرر تبليغك و مبضمون 
املرقمــة 3856/ب/2022  الدعوى  عريضة 
ونشــر بصحيفتني محليتني لذا اقتضى 
حضوركــم يــوم 2022/10/23 وفي حالة 
عدم حضوركم ســوف يتم الســير في 

إجراءات الدعوى غيابيا بحقكم.
القاضي

 شركة مصافي الوسط شركة عامة
إعالن رقم )59(

رقم الطلبية 2022/2077
تعلن شركة مصافي الوسط شركة عامة عن املناقصة احمللية

)عدادات مع ملحقاتها(

للمرة )الثانية( وبكلفة تخمينية مقدارها )260,000,000( دينار عراقي )مائتان وستون مليون دينار 
عراقي( ومبدة جتهيز )120 يوم( , مبوجب املواصفات والشــروط التي ميكن احلصول عليها من امانة 
الصندوق لقاء مبلغ قدره )250,000( دينار )مئتان وخمسون ألف دينار ال غير( غير قابل للرد، فعلى 
اجملهزين اخملتصني الراغبني باملشاركة تقدمي عروض بالدينار العراقي )مع مراعاة ترقيم صفحات هذه 
العــروض( ويكون نافذا ملدة ال تقل عن )120يوم( مع إرفاق التأمينات األولية والبالغة )2,600,000( 

دينار عراقي )اثنان مليون وستمائة الف دينار عراقي( على ان يتضمن العرض املعلومات التالية
- رقم املناقصة/ موضوعها

- تاريخ الغلق
- تاريخ نفاذ السعر التجاري املقدم

تاريخ نفاذ التأمينات االولية
- العناوين الصريحة للشركة او املكتب

وتسلم الى استعالمات الشركة بأغلفة مغلقة ومختومة مثبت عليها رقمي اإلعالن والطلبية 
في مدة اقصاها الســاعة )الواحدة( بعــد الظهر ليوم )2022/11/7( ويتحمل من ترســو عليه 

املناقصة أجور نشر اإلعالن مع التقدير
مالحظة:-

1- يتم تقدمي العروض وفقا للوثائق القياســية وفي حال عدم التــزام مقدم العطاء في تطبيق 
الوثيقة القياســية بكافة اقسامها فأنه سيتم اســتبعاد عطاءه مما يقتضي مراعاة ذلك عند 

التقدمي
2- جلب الوثائق املدرجة ادناه عند القطع وشراء التنادر:-

أ - كتاب تخويل اصلي مصدق ونافذ
ب - هوية االحوال املدنية او جواز سفر نافذ ملقدم العطاء او من ينوب عنه.

3- إذا تصادف تاريخ الغلق اعاله عطلة رسمية يرحل الى اليوم التالي بعد العطلة مباشرة
4- تقدم التأمينات األولية باســم الشــركة او مديرها املفوض او احد املساهمني في الشركة او 

الشركات مبوجب عقد مشاركة.
5- بإمكان كافة ممثلي الشــركات واجملهزين املشــتركني في املناقصة التواجد في مقر الشركة 
حلضور ومتابعة فتــح العطاءات من قبل اللجنة وذلك في اليوم التالي لتاريخ الغلق الســاعة 

العاشرة صباحا.
6- في حالة وجود مخالفات من قبل اجملهزين توجه اإلنذارات من القســم القانوني في شركتنا 

دون الرجوع الى دائرة كاتب العدل.
7- تصادر التأمينات األولية للشركات في حالة عدم االستجابة للمراسالت أثناء الدراسة الفنية 

والتجارية للطلبيات.
8- تقدم التأمينات األولية على شــكل )خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة( ومن املصارف 
املعتمدة العراقية داخل بغداد على ان يكون خطاب الضمان املقدم داخل ضمن املنصة اإللكترونية 
وإن لم يكن خطاب الضمان داخل ضمن املنصة يهمل العطاء وحسب تعليمات البنك املركزي.

9- ال تتم مطالبة شركتنا بكتاب تسهيل مهمة من الكمارك وكذلك الضريبة وإجازة االستيراد 
اخلاصة باملادة أعاله ويتحمل اجملهز مسؤولية جتهيز وايصال املواد الى شركتنا .

10- ال تتــم املطالبة بأي متديدات لفترات التجهيز املثبتة أعاله ألســباب تتعلق بأخراج املواد من 
املوانئ. 

11- ســيتم اســتبعاد العطاء الذي يقل او يزيد مبلغه عن 20% من الكلفة التخمينية ألغراض 
االحالة.

www.mrc.oil.gov.iq :12- ميكن االطالع على شروط تقدمي العطاءات وعلى املوقع اإللكتروني
13- سيتم استقطاع )1000 دينار( الف دينار عراقي رسم طابع لبناء مدارس ورياض اطفال.

14- يتم استقطاع مبلغ )25,000( الف دينار عراقي ملرة واحدة خالل السنة من الشركات العراقية 
الستحصال صحة صدور من غرفة جتارة بغداد.

15- سيتم نشر االعالن في صحيفة الصباح احلكومية+ صحيفتني من اآلتي )الزمان، املدى، الزوراء، 
الصباح اجلديد، البينة اجلديدة، املشرق، الشرق، العراق االخبارية، كل االخبار، املستقبل العراقي، 

املواطن، النهار، الدستور، العدالة، العالم(.
16- في حال رســو املناقصة على إحدى الشــركات املقدمة للعطاءات ســواء كانت عراقية ام 
اجنبية ام عربية يتم توقيع العقد في القسم القانوني في شركتنا وبخالفه تلغى اإلحالة ويتم 

اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية بحقها.
17- تتم االحالة وفق اقل االســعار للعروض املســتجيبة املقدمة مع اعطاء افضلية ســعرية 
بنسبة )10%( للمنتج احمللي وفي حالة تساوي املبالغ يصار الى تفضيل املنتج الوطني )العام ثم 

اخلاص( اي االحالة على الشركات املنتجة للمنتوج الوطني.
18- ال تصرف اي مســتحقات اال بعد جلب بــراءة ذمة من دائرة التقاعــد والضمان االجتماعي 

للشركات العراقية او املسجلة في العراق.
19- تقدمي اثبات لتوفير ســيولة نقدية: كشــف مصرفي يبني حركة  التدفق املالي ألخر ســنة 
او كفاءة مالية من خالل تســهيالت مصرفية مببلغ ال يقل عــن )52,000,000( دينار عراقي )اثنان 

وخمسون مليون دينار عراقي( وللفترة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة.
20- تفــرض غرامة تأخيريه على اجملهز ال يتجاوزنســبة 15% من مبلــغ العقد للعقود التي تقل 
مبالغها عن 5 مليار دينار عراقي و 10% للعقود التي تســاوي مبالغها 5 مليار دينار عراقي فاكثر 

في حالة عدم التجهيز املواد بفترة التجهيز املثبتة في العقد.
21- على كافة الشــركات املشاركة التعهد بعدم العمل في عقود او مشاريع في قطاع النفط 
في اقليم كردســتان العراق وفي حال وجود عقود او مشــاريع حالية تتعهد الشركات بإنهائها 
خالل ثالثة اشــهر من تاريخ اعالمهم وبخالفه يتم وضع هذه الشــركات في القائمة الســوداء 

ويحظر التعامل معها.
د. عائد جابر عمران
وكيل املدير العام

محافظة كربالء املقدسة 
قسم العقود  العامة

العدد: 895
التاريخ :2022/10/4

إعالن مناقصة اشغال عامة رقم )7( ضمن خطة  الدعم الطارئ لالمن 
الغذائي والتنمية  تبويب )4 13 18 213(

تعلن محافظة كربالء املقدسة ألول مرة عن اجراء مناقصة عامة 
)جتهيز قطاع كهرباء اخليرات باالليات واملواد الكهربائية الغراض الصيانة 

والتنفيذ وفك االختناقات(

وفق املواصفات الفنية جداول الكميات املبينة )باللغة العربية( ضمن الوثيقة القياسية للمشروع املذكور 
انفــاً والتي ميكــن احلصول عليها بعد تقدمي طلب حتريري الى قســم العقود العامــة في احملافظة/ وحدة 
بيع التنادر مقابل مبلغ قدره)100,000( مائة الف دينار غير قابل للرد يدفع لدى قســم الشــؤون املالية في 
احملافظة فعلى الراغبني من املقاولني والشركات العراقية ممن لهم هوية نافذة بدرجة التصنيف )غرفة جتارة/ 
الصنف املمتاز(من الشركات التي لها حق ممارسة اعمال التجارة مثبتة ضمن اوراق تاسيس الشركة  تقدمي 
اعطيتهم املســتوفية للوثيقة القياسية للمشروع انفاً الى ســكرتير اللجنة املركزية لفتح العطاءات 
الطابق الثاني من بناية قســم العقود العامة في احملافظــة مرافق معها التأمينات االولية املذكورة ضمن 
شــروط املناقصة أدناه مع وصل الشراء )باسم مقدم العطاء( النسخة األصلية مع املستمسكات األخرى 
املطلوبة واملبينة في الوثيقة القياســية للمشــروع انفاً .وان آخر موعد لتقدمي األعطية )موعد الغلق( هو 
الســاعة الثانية عشر ظهراً يوم )االثنني( املصادف 2022/10/24 وسترفض اي عطاء متأخر عن موعد الغلق 

وسيتم فتح االعطية بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في املوعد انفاً.
شروط املناقصة/

1-تقــدم التأمينات األولية بنســبة ال تقل عن)1%( من مبلغ الكلفة التخمينيــة املذكورة في ادناه ومببلغ 
قدره)11،081،000( احد عشرمليونوواحد وثمانون  الف دينار على شكل صك مصدق معنون الى محافظة 
كربالء املقدســة / بنك امانات املشــاريع او خطاب ضمان معنون الى محافظة كربالء املقدســة / قسم 
الشــؤون املالية )ملدة 120 يوم( من تاريخ غلق املناقصة ) وبالعملة احمللية وباســم مقدم العطاء )بالنسبة 
للمقاولني( او املدير املفوض او احد املؤسسني )بالنسبة للشركات حصراً( وصادر عن مصرف عراقي معتمد 

ويفضل ان يكون من محافظة كربالء املقدسة .
2-على مقدم العطاء تقدمي نسخة اضافية طبق االصل من العطاء عدد )1( مختوم بختم حي من الشركة 
اضافة الى العطاء االصلي وتوضع النسخة االصلية في غالف منفصل ويتم تأشيره بعبارة نسخة اصلية 
ووضع النســخة االصلية مــع االضافية في مغلف واحــد ويقدم من قبل املقاول نفســة او وكيلة اخملول 

واملصدقة وكالته النافذة لدى كاتب العدل، وبعكسه لن يتم استالم االعطية مهما كانت االعذار.
3. مدة نفاذية العطاء املقدم )90( تسعون يوماً من تاريخ غلق املناقصة.

4. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن في الصحف.
5. على املقاولني والشركات تقدمي )براءة ذمة او كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب 2022 وشهادة 
تأسيس الشركة والسيولة النقدية واعمال مماثلة وحسب ما مذكور في الوثيقة القياسية للمشروع انفا( 

وال يوجد افضلية ملقدمي العطاءات احملليني.
6. في حال تأخر الصرف وعدم منح )املقاول(الســلفة فال يحق له ان يطلب بأية تعويضات وعليه االستمرار 
بتنفيذ املشروع اعتماداً على كفاءته املالية التي قدمها ابتداء عند االحالة وتستمر مطالبته ملستحقاته 

أصولياً دون اإلخالل مبضمون املادة )68/ط(من شروط املقاولة ألعمال الهندسة املدنية.
7. ال يتم منح املقاول او الشركة سلفة تشغيلية.

امللحوظات
1-مدة املشروع )300يوم( ثالثمئة يوماً

2-الكلفة التخمينية )1,108,100,000( واحد مليار ومائة و ثمانية مليون ومائة الف دينار عراقي.
3-احملافظة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.

4-على جميع الشركات واملقاولني تدوين االسعار في جدول الكميات رقماً وكتابة وبشكل واضح وان يكون 
خالي من احلك والشطب.

5-املشــروع عبارة عن )جتهيز رافعة انارة 14 متر والية حمل 1 طن وجتهيز مواد كهربائية محوالت 400 كفا 
واعمدة مدورة 9 و11متر ومشكبة 9 و11 متر واسالك وقابلوات محتلفة االحجام وقواطع( وكل ما يتطلبه 

العمل وحسب جداول الكميات املرافقة.
6-حتديد رقم صندوق البريد ملقدم العطاء في دائرة اتصاالت وبريد كربالء املقدسة لعام 2022.

7-موعد انعقاد املؤمتر يوم )االثنني( املصادف 2022/10/17 الســاعة )الثانية عشــر ظهراً( في قسم العقود 
العامة ملناقشة اراء ومالحظات املقاولني الراغبني بتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشاريع اعاله. 

8-بإمكان مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية إرسال األسئلة عبر عنوان 
البريد اإللكتروني لقسم العقود العامة )gmail.com@okoodkerbala2008( لإلجابة على استفساراتكم 
من الســاعة الثامنة صباحا والى الساعة الثانية عشرة ظهرا وحســب ما مبني في ورقة بيانات العطاء 

ضمن وثيقة للمشروع آنفا.
9-العناوين املشار اليها آنفا هي )محافظة كربالء املقدسة( وال يسمح بتقدمي العطاء إلكترونيا.

املهندس
نصيف جاسم اخلطابي
محافظ كربالء املقدسة
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طائرة سنحاريب تحصد 
لقب دوري السيدات

الدفاع المدني ينهي 
معسكره بالسليمانية 

لبنان يواجه الكويت وديا

بغداد ـ الصباح الجديد:
توج فريق ســنحاريب بلقــب الدوري املمتــاز للكرة 
الطائرة للسيدات، بعد تغلبه في املباراة اخلتامية على 
قره قوش بنتيجة )3-2(، في املباراة التي أقيمت مساء 
أول أمس مبدينة دهوك.. وشــهدت املبــاراة إثارة وندية 
فــي مجرياتها، إذ تقدم ســنحاريب أوال )25-23(، وعاد 
قره قوش وتفوق بشــوطني متتاليني بــذات النتيجة، 
إال أن العبات سنحاريب جنحن بالظفر بالشوط الرابع 
بنتيجة )25-18(، ثم حســم املباراة بالشوط اخلامس 
بواقع )15-11(.. وأحرز فريق افروديت املركز الثالث بعد 
الفوز على ســيدات أكاد عينكاوا بنتيجة )3-1(، فيما 
فازت العبات أمانة بغداد بالترتيب اخلامس بعد التفوق 
على اإلسكان )3-1(.. وشهدت مباريات البطولة أرقام 
قياســية من ناحية احلضور اجلماهيــري الغفير الذي 
اكتظــت به مدرجــات صالة نادي ســنحاريب مبدينة 
دهوك شــمال العراق.يذكر أن نادي سنحاريب قد توج 
مؤخرا بلقب الدوري العراقي النسوي لكرة السلة بعد 

تغلبه على أكاد عينكاوا في املباراة احلاسمة.

ساجد سليم
أختتم فريق الدفاع املدني معســكره التدريبي في 
الســليمانية وعاد الى بغداد بعــد ان خاض الفريق 
الوحدات التدريبية الصباحية واملســائية بانتظام، 
فضال عن املباريــات التجريبية التي خاضها الفريق 
مع ثالثة فرق في محافظة السليمانية، وتأتي هذه 
التحضيــرات قبل انطالق الدوري الذي من املؤمل ان 

ينطلق نهاية الشهر احلالي .
وأبدى جميع الوفد رضاه عن معســكر الفريق االول 
لكرة القدم لنــادي الدفاع املدني من جميع اجلوانب 
االنضباطية واالدارية والفنية، فضال عن دعم االدارة 
املتواصل من قبل نائب رئيس الهيئة االدارية مشرف 
الفريق الكابنت جبار محســن، وقد اثمر املعســكر 
نتائج ايجابية وحقــق اجلهاز الفني الفائدة املرجوة 
منه بعــد تطبيق الالعبني لكل مــا اناط لهم من 
واجبــات، ســيما وان الالعبــون قد تالفــوا جميع 
الســلبيات التــي حدثت فــي املاضي.على صعيد 
متصل الفريق خاض ثالث مباريــات جتريبية االولى 
حقق فيهــا الفوز على فريق بــازان بنتيجة هدفني 
مقابل هدف جاءت االهداف بامضاء كل من الالعبني 
حيدر علي »نينو« وســجاد جاســم، وفــي املباراة 
الثانية حضر التعادل السلبي مع فريق البيشمرگة 
وايضا حضــرت النتيجة ذاتها في املبــاراة االخيرة 
امام ســيروان )0-0(... يشــار الى ان فريــق الدفاع 
املدني يقوده جهاز فني مؤلف من املدرب عادل عجر 
ويساعده كل من فارس حسن وسالم عوفي ووسام 
عبــد العزيز مدربًا حلراس املرمــى و مرتضى محمد 

مدربا للياقة البدنية.

بيرت ـ وكاالت:
أعلــن االحتــاد اللبناني لكــرة القدم عــن إقامة 
مباراة دولية ودية ســتجمع لبنان والكويت في 20 
تشــرين الثاني املقبل في الكويت، ضمن حتضيرات 
املنتخبني لالســتحقاقات املقبلة. . كما كشــفت 
جلنة املســابقات في االحتاد عن عودة فريق النجمة 
إلــى ملعب جونية، حيث ســيواجه فريق طرابلس 
ضمن منافسات اجلولة السادسة من الدوري. . ومن 
جهتهــا قررت جلنة االنضباط إيقاف العب شــباب 
الســاحل إميانويل، أول مباراة يلعبها فريقه بسبب 
تراكم البطاقــات الصفراء..  كمــا مت إيقاف العب 
نادي العهد بالل صباغ مباراة واحدة بســبب تراكم 

البطاقات أيضا.

متابعة ـ الصباح الجديد:

لُكرِة  الَشــباب  منتخب  وفُد  وصَل 
القدم إلى دولِة الكويت، ظهر أمس، 
للُمشاركِة في تَصفياِت كأس آسيا 
للَشباِب التي ستنطلُق يوم اجلمعة 
املقبــل املوافــق الرابع عشــر من 
املُنتخُب  احلالي.وسيباشُر  الشــهر 
في أولــى الوحــداِت التدريبّيِة في 
الساعِة السادســة من مساء هذا 
اليوم في ملعِب االحتادِ الكويتّي. من 
جانبها، قررت اللجنُة املُشرفة على 
إقامَة  الثامنة  امَلموعــةِ  تَصفياِت 
املُؤمتريــن الصحفــّي والفنّي لهذه 
املموعِة غــداً اخلميس فــي فندِق 

امللينيوم. 
للشباِب  منتخبنا  وســيلتقي  هذا 
في مباراته األولى نظيره الهندي يوم 
اجلمعة املُقبل املوافق الرابع عشــر 
من الشــهر احلالي عند الســاعِة 
الرابعــة والنصــف عصــراً، بينما 
األحد  الكويتــّي  نظيره  ســيواجُه 
املقبل املوافق الســادس عشر عند 
مساًء،  والنصف  السابعة  الساعِة 
ُمبارياته  منتخبنــا  يختتــُم  فيما 
مبواجهِة أســتراليا عند الســاعِة 
الرابعــة والنصف عصر يوم الثالثاء 
املُباريات في  املُقبل، وستقاُم جميع 

ملعِب علي صباح السالم. 
يذكــُر أن بطَل امَلموعة ســيتأهُل 
مباشرًة،  آســيا  نهائياِت كأس  إلى 
ثواني  خمسِة  أفضل  إلى  باإلضافِة 
من املاميِع املُشاركِة في الَتصفياِت 
اآلسيوّية للُمشاركِة في النهائياِت 
أوزبكستان  ستســتضيفها  التي 

العام املقبل.
ووصــل وفُد منتخب الشــباب إلى 
دولِة الكويت أمس ُمتألفاً من ُعضو 

وبدر ناصر  االحتاد خلف جالل رئيساً 
نائباً وندمي كرمي مديــراً إدارياً، وعماد 
محمد مدرباً وحيدر جبار وحســان 
تركــي وأحمــد والي مســاعدين، 
ومنتظــر كولي محلــالً فنياً ووليد 
جمعــة ُمدربــاً للياقــة، وقحطان 
املالكي منســقاً إعالمياً وحســن 
خليفــة مصــوراً، وأحمد خصيف 
وفالح جاســم معاجلني وعماد جبار 
رســن وعدي جبــار إداريني. في حني 
اسهر علي، ســجاد محمد فاضل، 

حيــدر عبد الكرمي، ســجاد محمد 
مهدي، عباس ماجد، حسني حسن، 
عبــاس فاضل، عبد الرزاق قاســم، 
علي صادق، عباس كرمي، كاظم رعد، 
عمــران زكي، حســني كاظم، بلند 
ازاد، عبد اهلل أحمد، محمد جميل، 
عباس مانع، حسني علي، عبود رباح، 
قاسم، مسلم  عباس، محمد  علي 

موسى.
كأس  تصفيات  منتخبنا  وسيدخل 
آسيا للشباب 2023، حيث سيالقي 

في افتتــاِح ِمشــواره بالتصفياِت 
نظيره الهندي في الرابع عشــر من 
الشــهر احلالي في الساعِة الرابعة 
والنصف عصر يــوم اجلمعة املُقبل 
في ملعــِب علي ســالم الصباح. 
امام  مبارياته  ثاني  منتخبنا  ويلعب 
الكويت في الســاعة التاسعة من 
مســاء يوم االحد املقبل املوافق 16 
تشرين األول اجلاري، ويواجه استراليا 
في الســاعة السادسة من مساء 

الثالثاء املوافق 18 الشهر اجلاري.

ً اجلولة الثانية للممتاز تبدأ غدا
قررت جلنُة املســابقات فــي االحتادِ 
وقت  القــدم تغييرَ  املركزي لكــرِة 
مباراة فريقي زاخو والصناعة ضمن 
اجلولــِة الثانية مــن املرحلِة األولى 
التي تقام يوم غــد اجلمعة املوافق 
(2022/10/14( فــي ملعــِب زاخــو 
الثالثة إلى  الدولّي مــن الســاعِة 

الساعِة السابعة والنصف مساًء.
وتفتتــح اجلولــة الثانيــة يوم غد 
بإقامة ســت مباريات، فيلعب زاخو 

والصناعة، ويتواجه الطلبة وكربالء 
فــي ملعــب الشــعب الدولي في 
مساء،  والنصف  السابعة  الساعة 
القاسم واجلوية في ملعب  ويلتقي 
كربالء الدولي في الساعة اخلامسة 
والربع مســاء، والنفط يالقي احلدود 
الدولي في  املدينــة  فــي ملعــب 
الساعة الثالثة عصرا، وفي التوقيت 
ذاتــه في ملعــب الكــوت األوملبي 
تقام مبــاراة الديوانية ودهوك، وفي 
الساعة  األوملبي في  النجف  ملعب 
اخلامســة والربع مساء جترى مباراة 

نفط الوسط ونفط ميسان.
نوروز  مباريات،  اربع  الســبت  وتقام 
فرانســوا  في ملعب  الكرخ  يواجه 
حريــري فــي الســاعة 3 عصــرا، 
فريق  ملعب  فــي  النجف  ويضيف 
نفط البصرة في الساعة اخلامسة 
والربع مساء، واربيل يالقي الكهرباء 
فــي ملعب فرانســوا حريــري في 
الساعة السابعة والنصف مساءا، 
بني  اجلماهيرية  القمة  مباراة  وتقام 
الشرطة والزوراء في ملعب الشعب 

الدولي في الساعة الثامنة مساء.
اليوم.. بد دورة احلكام املســتجدين 

باصاالت
للحكام  التحكيمّية  الدورة  تنطلُق 
اليوم  الصاالِت   بكرِة  املُســتجدين 
اخلميــس في الســاعِة التاســعة 
صباحــاً ،وفــي قاعــِة األنشــطِة 
االحتاد، وعلى  والبرامج خلف مقــّر 
احلــكام الذيــن قدمــوا طلباتهم 
للمشــاركِة في الدورِة احلضور في 
الزمان واملكان املعينني،  وسيحاضُر 
في الدورِة  احلكم الدولّي الســابق 
علي عيسى واحلكم الدولّي السابق 
عمار فاضــل ومدير الــدورة حامد 
الدورِة احلكم  واملشرف على  محمد 

الدولّي حسنني عبداإلله حميد.

منتخب الشباب يبدأ تصفيات آسيا بلقاء الهند.. غدا
الجولة الثانية للممتاز تفتتح يوم غد بإقامة ست مباريات

منتخبنا الشبابي لكرة القدم

تقرير 

بغداد ـ فالح الناصر:

الفرصة  املركــزي،  املبــارزة  احتــاد  منح 
ارتــداء قمصان  في  الواعدة  للطاقــات 
االســتحقاقات  في  الوطنية  املنتخبات 
اخلارجية التي اشترك فيها وكان العطاء 
االيجابي سمة الالعبني الواعدين عندما 
مثلوا املنتخبــات الوطنيــة وتركوا اثرا 
مميزا بفضل ما قدموه من امكانات فنية 
ملنصات  واعتالءهم  البطوالت  في  عالية 

التتويج في اكثر من محفل.
الطاقــات الواعــدة في رياضــة املبارزة، 
انطلقــت من املركــز الوطنــي لرعاية 
املوهبة الرياضية والتعاون املشــترك مع 
احتاد املبارزة الذي يقوده، زياد حسن، فقد 
عمل مدربون لهم خبرات في اعداد اجيال 
جديدة في رياضة الســيوف، أحد هؤالء 
املدربني هــو العب املنتخبات الســابق، 
هيثم سعيد، الذي يعمل حاليا في اعداد 
املوهوبــني ضمن املركــز الوطني لرعاية 
التابع لدائرة  الرياضية باملبــارزة  املوهبة 
شؤون االقاليم واحملافظات/ وزارة الشباب 

والرياضة.

حرص الحتاد املبارزة
يقول املدرب هيثم سعيد الذي انتمى إلى 

املالك التدريبي ملركــز املوهبة الرياضية 
منذ ســنة: احتاد اللعبة يولي اهتماما ً 
والالعبني  املدربني  على تشجيع  ويحرص 
فــي مركز املوهبــة الرياضيــة النه يثق 
بهذا املشروع ان يكون اساس الكتشاف 
الطاقات اجليدة التي تســهم في تعزيز 
تفــوق رياضــة املبــارزة وحصولها على 
اخلارجية،  البطوالت  في  واوسمة  كؤوس 
حيث يعتمد االحتاد على العناية وتأهيل 
الالعبــني الواعدين واحلاقهم باملنتخبات 
الوطنيــة للفئات العمريــة، وكما جرت 
بطولة غربي اســيا األخيــرة في االردن 
عندمــا حقق جنــوم اللعبــة الواعدين 
اوســمة التفوق فرديا الذهب ليوســف 
قحطان والفضة ملسلم سعد والبرونزي 
من نصيب مصطفى كنعان ومصطفى 
محمــد، وعلى الصعيــد الفرقي احرزنا 

الوسام الذهبي للرباعي املذكور.

عمل ممنهج 
واشــار إلى ان رئيس احتاد املبارزة املركزي، 
زيــاد حســن، يحــرص علــى االجتماع 
باملدربــني العاملــني في مركــز املوهبة 
الرياضيــة باللعبة ويؤكــد على دميومة 
العمل املمنهج الذي يستهدف الوصول 
إلى اكتشاف الطاقات املتميزة التي تعزز 
قاعدة املبــارزة، وكانت لهــذه اللقاءات 

ًكبيراً  دافعا  امليدانية  واملتابعة  املستمرة 
للمدربني في بذل املزيــد من اجلهود في 
الوحدات التدريبية والعمل على االرتقاء 

مبؤهالت الواعدين.
وبــني أن هنالك توجها جيدا من الالعبني 
الصغار فــي اختيار رياضــة املبارزة من 

أجل التعلم والتفــوق، وارى ان املوهوبني 
يضعــون الوصــول إلى النجــاح نصب 
اعينهــم ويحرصون علــى االنتظام في 

توجيهات  مــن  واالســتفادة  التدريبات 
املدربــني لالنضمــام إلــى تشــكيالت 

املنتخبات الوطنية للفئات العمرية.

جهود تدريبية 
واشــاد املدرب هيثم سعيد بعمل رفاقه 
املدربــني في مركــز املوهبــة الرياضية 
باملبــارزة، اذ يعمل مدربا لفئة الســيف 
العربي ومعه حمزة حبيب واحمد جعفر 
وايضا في ســيف املبــارزة املدرب احمد 
هاشم وفي سالح الشيش حيدر محمد، 
مبينا ان اجلميع حريص على امتام واجباته 
وحــث الالعبــني الصغار علــى التفوق 
ليكونــوا ابطاالً في اللعبــة، إلى جانب 
التركيــز على اجلانب الدراســي وضرورة 
حتقيق افضــل درجات النجــاح لالعبني 

فيوق مقاعد الدراسة.

بدايات ومشاركات 
وذكر املدرب هيثم سعيد انه انطلق في 
العام 1998 العباً باملبارزة في نادي اجليش 
حتت اشــراف املدرب اخلبير، حسن مجيد 
املوســوي، موضحا ان املدرب اخلبير كان 
ابا روحيا للجميع واســهم في اكتشاف 
رياضة  فــي  االبطال  الالعبني  عشــرات 
سواء  مسيرتهم  يواصلون  الذين  املبارزة 
في اجلانــب اإلداري او التدريبي او اللعب 

وهم من اكتشافات اخلبير املوسوي.

في نادي اجليش 
واضــاف املدرب هيثم ســعيد، لعبت 
لنادي اجليــش الرياضي، الذي يحتضن 
الرياضيني في شــتى  االبطــال مــن 
االلعاب، فاشــتركت مــع الفريق في 
فرقيا  الفضي  الوســام  على  احلصول 
في بطولة االندية العربية التي اقيمت 
في الكويت عــام 2011، وفي البطولة 
ذاتها حصلت على الوســام البرونزي، 
العمل  واصلت  اللعــب  اعتزالي  وبعد 

التدريبي في نادي اجليش.

ضمن املنتخبات الوطنية
ويتابع: كما حققت جناحات في اللعب 
الوطنيــة فحصلت على  للمنتخبات 
الذهــب عام 2013 فــي الكويت ايضا 
مع املنتخب الشبابي والوسام الذهبي 
ضمن فئة الشــباب في البحرين، واخر 
مشــاركاتي كانت في بطولة العالم 
التــي اقيمت في الصني عــام 2018.. 
بعدهــا اختــرت ميــدان التدريب في 
رياضتي املفضلة واحلمد هلل فقد نلت 
دعوة احتــاد املبارزة الــذي يثمن جهود 
ابطاله والعبيــه واختارني للعمل في 

مركز املوهبة الرياضية.

عطاء الطاقات الواعدة أتى منسجما مع تطلعات اتحاد اللعبة 
هيثم سعيد.. عضو المالك التدريبي في المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية بالمبارزة:

هيثم سعيد يوجه احد العبي املبارزة املوهوبني

إعالم اللجنة األولمبية 
الوطنية  األوملبيــة  اللجنة  برعاية 
العراقي  االحتــاد  وقــع  العراقيــة 
عقداً  أمــس  صبــاح  للمالكمــة 
األذري جافيد  املــدرب  مــع  تدريبياً 
إبراهيــم لقيادة منتخبي أشــبال 
وناشــئي العــراق باملالكمة.ورحب 
األوملبية األستاذ رعد  اللجنة  رئيس 
إبراهيم  جافيــد  باملــدرب  حمودي 
وممثلــي أحتاد اللعبــة احلاضرين في 
إجتماع توقيــع العقد مؤكداً على 
مواصلة الدعم الحتاد املالكمة وكل 
االحتادات الوطنية الفاعلة من أجل 
حتقيق االجنــاز العالي خالل املرحلة 

املقبلة.
وحتدث حمودي عن أهمية العمل مع 
الفئات العمرية مطالباً املدرب ببذل 
الصغار  الالعبني  ما يستطيعه مع 
نواة  كونهم شــريحة مهمة متثل 
عكس  على  يعمل  وان  املســتقبل 
الطويلة  وخبراته  الفنــي  مخزونه 
في عالــم التدريب خللق جيل جديد 
قادر على عــودة القبضات العراقية 
الى ســابق عهدها منافســاً قوياً 

عربياً وقارياً.

وفــي معــرض جوابه على ســؤال 
املالكمــة علي تكليف  احتاد  رئيس 
أوضح حمــودي ان مســألة البنى 
التحتية هي مــن أولويات ما تعمل 
عليه اللجنة األوملبية وان األشــهر 
إجراًء  ستشــهد  القادمة  القليلة 
مفرحاً بهــذا الصدد.اجلدير بالذكر 
ان املدرب جافيد إبراهيم كان أشرف 
املالكمة  منتخبــات  تدريــب  على 
العراقيــة لثالثــة أعــوام متتالية 
لكنه ترك العمل عام 2019 بسبب 

التظاهرات الشعبية.
هذا و حضر توقيع العقد من جانب 
اللجنة األوملبية كل من االمني العام 
هيثــم عبداحلميــد وعضو املكتب 
التنفيذي الدكتور ابراهيم البهادلي 
وعضو جلنة اخلبــراء الدكتور جليل 
موســى ومدير القســم القانوني 
علي البدري فيمــا حضر من جانب 
احتــاد املالكمة رئيــس االحتاد علي 
تكليف وأمني الســر الدكتور علي 

موسى.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن نادي القوة اجلوية، ، توزيع الدفعة 
األولى من املستحقات حملترفيها قبل 
خوض اجلولة الثانية من الدوري املمتاز 
أمام القاسم في ملعب كربالء التي 
ســتقام يوم غد.. وقال عالء محمد، 

والناطق  القوة اجلويــة  إدارة  عضــو 
اإلعالمــي للنادي: »الهيئــة املؤقتة 
الدفعة  النــادي  محترفي  ســلمت 
األولــى من عقودهم قبــل مواجهة 
الثانية«.وواصل  باجلولــة  القاســم 
املالية  املستحقات  توزيع  »مت  محمد: 

والتوجولي  املعروفي  غيث  للتونسي 
فرانكو والكونغولي كريس موجالو«.

وتابــع: »فريقنا جاهز ملبــاراة اجلولة 
االنتصار  لتحقيق  ويتطلــع  املقبلة، 
النجف  التغلب علــى  بعــد  الثاني 

بثنائية في اجلولة األولى«.

الجوية يصرف الدفعة األولى لعقود 
محترفي القدم والسلة

قاسم شالكه*
بعد انتهاء من االعداد يشــارك يوم 
السبت املقبل نزال رباعي منتخبنا 
الوطنــي فــي بطولة اســيا برفع 
املقامة حالًيا  االثقال للمتقدمــني 
فــي العاصمة البحرينيــة املنامة، 
حيث سيشــارك كل مــن الرباعان 
حيدر حسني وليث عبد الكرمي بوزن 
٦٩ كغــم ضمــن مجموعة تصم 
١٦ منافســا، فيما يشــارك رباعنا 
علي عمار وزن ١٠٩ كغم يوم االحد 
املقبل. اكــد ذلك نائب رئيس االحتاد 
لرفع االثقال مصطفى صالح حيث 
قال: يشهد يوم السبت املقبل نزال 
اثنان من رباعينا وهم كل من حيدر 
حســني وليث عبد الكرمي بوزن ٦٩ 
كغــم ضمن مجموعــة تصم ١٦ 
منافسا، فيما يشــارك رباعنا علي 
عمــار وزن ١٠٩ كغــم يــوم االحد 

املقبل.
املســتوى  يقــدم العبونا  ن  ونأمل 

املطلــوب في ضــل االرقــام التي 
ســجلت خالل فترة االعداد وحتقيق 
نتائج طيبة ترضي طموحات االحتاد 
الى  باإلضافة  التدريبــي،  واملــالك 
الالعبــني عالية جداد  ان معنويات 
بجهود كبيرة بذلها املالك التدريبي 
خالل فتــرة االعداد. وهذا ما يحفزنا 

الالعبــني بتقدمي جــل امكاناتهم 
الفنيــة برغم قوة املنافســة كون 
العالم  ابطال  هم  املنافسني  اغلب 

واالوملبياد.

* املنســق اإلعالمــي الحتــاد رفع 
األثقال

محمد حمدي* 
عدنان  والرياضة  الشباب  وزير  اكد 
درجال ان العمل املستمر واملتابعة 
امليدانية املتواصلة الجناز مشــروع 
ملعب كركوك االوملبي ســعة 25 
وصول  عــن  اثمرت  متفــرج  الف 
امللعــب الــى مراحلــه النهائية 
ليكــون اضافــة نوعيــة متميزة 
الــى مالعبنا الكبيــرة التي نعول 

عليها اســتضافة االحداث احمللية 
والدولية. 

ووفقا الحدث تقرير ملكتب املهندس 
املقيم في امللعب فان نسبة االجناز 
 90% حاجز  مــن  تقتــرب  الكلية 
من االجنــاز الفعلي، في املشــروع 
الذي تنفذه حلســاب وزارة الشباب 
والرياضة شركة افا سبور التركية، 
املاضيني،  لليومني  العمل  وتضمن 

اعمال التجهيــز والقطع واللحام 
لألجــزاء املتبقيــة من املســقف 
للجزئني 3Aو 3B واعمال التغليف 
لالجــزاء الســفلية للمســقف 
للطبقة  والفرش   B&A3 لالجــزاء 
النهائية من أرضية امللعب لغرض 

زراعة الثيل للموسم الشتوي.

* إعالم الشباب والرياضة

انجاز 90 % في ملعب كركوك االولمبي 

مصطفى صالح: االثقال يدخلإتحاد المالكمة يستقطب مدربًا أذريًا
 منافسات آسيا بطموح التفوق 

جانب من توقيع عقد املدرب األذري لقيادة املالكمة برعاية األوملبية

وفد االثقال يشارك في بطولة اسيا

 7:45 مساًء
 10:00 مساًء

مفكرة اليوم

بودو ـ أرسنال 
مان يونايتد ـ نيقوسيا

الدوري األوروبي



بغداد ـ سمير خليل:
من املؤمل ان تشهد العاصمة بغداد 
يوم السادس عشر من شهر تشرين 
املقبل فعاليــات مهرجان  الثانــي 
الدولي بدورته  الرافدين السينمائي 
الفنانة  اســم  والتي حتمل  الثانية 

الكبيرة )سناء عبد الرحمن(.
وللتعــرف على هذا املهرجان حاورنا 
الدكتــور  واالكادميــي  االعالمــي 
مصطفى البياتــي رئيس املهرجان 
الــذي اغنانا مبعلومات عن املهرجان 

فقال:
 هو أحد األنشــطة السنوية التي 
للتطوير  ينظمهــا مركز عشــتار 
اإلعالمــي و الثقافي، الذي ارأســه 
انا، يتم دعمــه و متويلــه ذاتياً من 
لدورتني  رئاســته  اشغل  وانا  قبلي 
متتاليتني،  ســتقام الدورة الثانية 
بغداد  العاصمــة  في  للمهرجــان 
وتســتمر ملدة يومني متتاليني، دورة 
هذا العام وبــكل اعتزاز وفخرحتمل 
القديرة  العراقيــة  الفنانة  إســم 
)سناء عبد الرحمن(،وقد تأجلت عن 

موعدها احملدد الذي صادف بالتزامن 
مع عيد الســينما العراقية بسبب 
اإلقبال الكبيربحجم املشاركات من 

دول مختلفة".
واضــاف: وفق حجم املشــاركة مت 
تشــكيل جلنة دولية للمشــاهدة 
الدكتوربوشعيب  من:  والفرزتألفت 
اخملرج  و  املغــرب  مــن  املســعودي 
حمــادة سميســم مــن ســوريا 
والدكتورعمر ياســني مــن العراق، 
والتي كان من مخرجاتها ترشــيح 
69 فيلماً من 20 دولة من أصل 623  
فيلماً مــن 49 دولة، وقــد تفوقت 
املشاركة االســبانية بــ 16 فيلماً، 
فيمــا سيشــارك العــراق كدولة 
مســتضيفة بــ 13 فيلمــاً واحداً 
منها من اقليم كردســتان العراق، 
وتشــهد الدورة الثانية مشــاركة 
انتاجات مشتركة هما  من  فيلمني 
فيلم "مكرونة بشاميل" إخراج مي 
مصطفــى أخو وهــو انتاج مصري 
فيلم  و كذلك  موريتاني مشــترك 
"Borders" إخراج ماريا توماس و هو 

انتاج اسباني - بريطاني مشترك .".
وتابع: تشــارك 3 أفالم ســورية في 
املهرجان وهي: فيلم "عنها" إخراج 
إخراج  "مــني؟"  وفيلم  مرهج  رباب 
رغد امين باش، وفيلم " أبناء احلياة" 
البني،  كما يشارك  إخراج شــروق 
الفيلم  الرســمية  املســابقة  في 
يامن  إخراج  "ياســمني"  الســوري 
حســن وانتاج شركة باب الشمس 
في تركيا لتتنافس هذه األفالم على 
هي  و  للمهرجان  اجلوائزالرســمية 
جائزة أفضل إخــراج، وجائزة أفضل 
تصوير  أفضــل  وجائزة  ســيناريو، 
أفضل  وجائــزة  بصرية،  ومعاجلــة 
متثيل، وجائزة جلنــة التحكيم التي 
تضم أســماء فنية و أكادميية بارزة 
والتي سيتم  الســينما  في مجال 
االنتهــاء من  اإلعــالن عنها فــور 

أعمالها".
*وحضور املهرجان؟

 من املؤمل ان يحضراملهرجان ممثلو 
امللحقيات  و  الدبلوماسية  البعثات 
املشــاركة  الدول  عــن  الثقافيــة 

باإلضافة إلــى نخبة من جنوم الفن 
الشخصيات  و  العراقية  والسينما 
البــارزة،  اإلعالميــة  و  األكادمييــة 
السينمائيني  للمخرجني  باالضافة 

عن أفالمهم املشاركة".
وعن دعم املهرجــان واهدافه يتابع 

البياتي:
فيمــا يتعلــق بدعــم املهرجــان، 
ســينمائي  مهرجــان  فلألســف 
الرافدين  مهرجــان  بحجــم  دولي 
السينمائي، الذي وضع بصمته في 
والدولية وحظيت  العربيــة  احملافل 
تغطيــات  و  باهتمــام  فعالياتــه 
إخباريــة و برامجيــة من محطات 
تلفزيونيــة عربيــة و عامليــة، لم 
يالقي أي دعم والســيما من اجلهات 
اهداف  والفن،اما  بالثقافة  املرتبطة 
اخلبرات  لتبادل  فيســعى  املهرجان 
و اطالع اخملرجــني العراقيني وصناع 
الســينما على أعمــال مهمة من 
دول عرفــت بتأريخهــا العريق في 
اإلنتاج السينمائي، وهو بوابة لفتح 
فرص العمل املشترك مع اخملرجني و 

شركات اإلنتاج العاملية ".
رئيس  البياتي  والدكتورمصطفــى 
املهرجــان هو رئيس مركز عشــتار 
للتطويــر اإلعالمــي و الثقافي من 
منظمات اجملتمع املدني معتمدة في 
األمانــة العامة جمللس الوزراء - دائرة 
املنظمات غيــر احلكومية،  حاصل 
الدكتوراه في قسم  على شــهادة 
التلفزيونية  و  اإلذاعيــة  الصحافة 
من كلية اإلعالم في جامعة بغداد 
2020 ، مؤلــف جملموعة من الكتب 
اإلعالمية منها: األســاليب الفنية 
في إنتاج النشــرات اإلخبارية - فن 
الصــوت و اإللقــاء فــي اإلذاعة و 
و  اإللكتروني  الذبــاب  التلفزيــون- 
طنني التضليــل اإلعالمي- اجليوش 
أخرج  دماء،  بال  “ضحايا  اإللكترونية 
العديد مــن األفالم الوثائقية منها: 
بوابــة اآللهة، فينيســيا الشــرق، 
شهرزاد في قشلة بغداد، كما أخرج 
العديد من األفالم الروائية القصيرة 
منهــا: النداء األخير، أنا الشــهيد 
 ANA VR رئيس حترير وكالة  القادم، 
عربية، حاصل على شــهادة املدرب 
الدولــي TOT باعتماد أكادميية )ران 
بيــرغ( أملانيا، عمل بصفة )أســتاذ 
جامعي( في خمس كليات حكومية 
و أهلية عراقية. ،باالضافة ملشاركته 
في العديد مــن املؤمترات و الندوات 
وورش العمل داخل العراق و خارجه.
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

16 تشرين الثاني المقبل بدء فعاليات الدورة 
الثانية لمهرجان الرافدين السينمائي

يشارك فيها 69 فيلمًا من 20 دولة ..

بغداد ـ الصباح الجديد:
كتبت الفنانــة كندة علوش عبر حســابها 
اخلاص في "تويتر" منشــوراً قّدمت من خالله 
نصائح لآلباء واألمهات حول التعامل الواجب 
مع األبناء، كاشفًة عما يحتاجه أوالدنا منا في 
حياتهم، ومشيرًة إلى أن إدراك أهمية الصحة 
النفســية يبدأ فــي التعامل مــع األطفال، 

واالحتواء  للحــب  يحتاجــون  األطفــال  وأن 
واالستيعاب.

وقالت كندة في منشــورها: "إدراكنا ألهمية 
الصحة النفسية يبدأ من تعاملنا مع أطفالنا 
ووعينا أن كل سلوك منارسه يعني مسؤولية 
ألنه سيترك أثرا لعشرات السنني". وأضافت: 
"والدنا بحاجة حلب واحتواء واستيعاب مهما 

كنــا تعبانــني أو ظروفنا صعبــة ليس ذنب 
األطفال ويجب ان النسقط عقدنا عليهم وال 

نحمله هموما فوق طاقتهم". 
يُذكر أن كندة علــوش احتفلت بفوز فيلمها 
"نزوح" بجائزة اجلمهور في "مهرجان فينيسيا 
الســينمائي الدولي" في دورته الـ 79، حيث 
شــارك الفيلم في املهرجان ضمن مسابقة 

"امتداد اآلفاق"، وهو من تأليف وإخراج 
سؤدد كعدان ومت تصويره في تركيا.

"نــزوح" من بطولــة: كندة علوش، 
نزار  زيــن،  املصــري، هالة  ســامر 
وتولت  اجلنــدي،  ودارينا  العانــي، 
تصويره مديرة التصوير الشهيرة 

هيلني لوفار.

متابعة ـ الصباح الجديد:
أعربت الفنانة تارا عماد، عن ســعادتها عقب اختيارها 
من قبل دار األزياء صاحب العالمة التجارية الشــهيرة 
"شــانيل بيوتي" لتكون عارضة أزياء في إحدى احلمالت 
اإلعالنية التي تتعلق مبنتجات خاصة بالتجميل لتصبح 
أول وجه إعالني من الشرق األوسط تشارك في إعالنات 

شانيل ملستحضرات التجميل وفق بيان رسمي.
وأعلنت عن هذا اخلبر تارا عماد، عبر حســابها الرسمي 
على " انســتغرام"، حيث نشرت صورة لها وهي ترتدي 
مالبــس "كاجوال" لونها أســود، وعلقت " ممتنة لهذه 

العائلة". 
وتفاعــل عدد من النجوم مع منشــور تارا، منهم منى 
زكي وإدوارد اللذين اكتفيا بوضع اميوشــني على هيئة 

قلوب حمراء.
"شانيل" هي شركة فرنسية متخصصة في تصميم 
األزياء الراقية، إلى جانب تخصصها في تصنيع املالبس 
اجلاهزة واإلكسسوارات، و أيضاً مستحضرات التجميل 

والعطور.
تارا عمــاد كانت قد حضرت الفعاليات اخلاصة باملوضة 
والتي تتواجد بها شانيل، مثل أسبوع املوضة بدبي في 

2020، وأسبوع املوضة بباريس 2021 و2022.
 suits" وكان آخر أعمــال الفنانة تارا عماد مسلســل
بالعربي" الذي مت عرضه في شهر رمضان املاضي 2022.

بغداد ـ الصباح الجديد:
على قاعة جمعية الفنانني التشكيليني العراقيني في 
بغداد سيفتتح  معرض النحت العراقي ٢٠٢٢ بعد غد 

السبت اخلامس عشر من تشرين اول اجلاري، وهو معرض 
سنوي دأبت اجلمعية على اقامته مبشاركة واسعة من 

محترفي النحت في العراق.
من جهة اخرى شهدت مدينة بابل معرض "طبيعة 

عراقية" على قاعة جمعية الفنانني التشكيليني 
العراقيني فرع بابل وسط جمع من الشخصيات الثقافية 

والفنية، ويأتي هذا املعرض من مجموع االنشطة التي 
يقوم بها فنانو فرع بابل في كل عام ، ضم املعرض اكثر 

من ثالثني عمال جسدت الطبيعة العراقية وبعدة اساليب 
حيث عكست قدرة الفنانني على جتسيد الطبيعة على 

سطح اللوحة بشكل جمالي رائع .

"تارا عماد" أول وجه إعالني 
من الشرق لـ"شانيل بيوتي"

السبت القادم.. افتتاح 
معرض النحت العراقي 
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يعمــُل البخيل جاهداً الصطيــاد األموال ولكنه 
يتهيب أْن ينفق شــيئا منها حتى على نفســه 

وأهله ..!!
ولهذا اإلمساك والتقتيرِ آثاره السلبية الوخيمة 
عليــه ، ذلك انك ال تتحمس الكــراِم َمْن ال يكرُم 

نفسه بل يبالغ في حرمانها ِمَن النعم 
ومن الشواهد املهمة على ذلك قضية ) جعفر بن 

يحيى البرمكي ( مع األصمعي .
قيل : ان جعفر البرمكي ركب يوماً وأمر خادِماً له 

ان يحمل ألف دينار ، وقال :
سأجعل طريقي على االصمعي ، 

فاذا حّدثني فرأيَتِني ضحكُت فاجعلها بني يديه ، 
ثُه بكل  ونزل جعفر على االصمعــي فجعل يُحدِّ
أعجوبٍة ونــادرٍة تُطرب وتضحــك فلم يضحك ، 

وخرج من عنده ، وقيل له :
رأينا منك عجبا ، فقد حّركك بكل مضحكة فلم 

تضحك ، 
وليس ِمْن عادَتَِك أْن ترد الى بيت مالك ما قد خرج 

منه ، فقال :
انه قد وصل اليه من اموالنا مائة ألف درهم قبل 

هذه املرة ، 
فرايُت في داره خباء مكسوراً ، 

وعليه دراعة خلق ،
ومقعداً وسخا ،

وكل شيء عنده رّثاً ، 
وأنا أرى اّن لسان النعمة انطلق من لسانه ،

وان ظهــور الصنيعة أمدح وأهجــى من مدحه 
وهجائه 

فعلى أّي وَجــه أُغِطيه اذا كانــت الصنيعة لم 
تظهر عنده  

ولم تتطبق النعمة بالشكر عنه " .
وهكذا حالت مالبســه الرّثة وأثاث املنزل البائس 

دون ان يُوصل بشيء جديد ِمْن البرمكّي .
وليس ثمة ِمْن عائق عن إكرامه االّ بخلُه الشديد 

وامساُكه عن االنفاق حتى على نفسه ومنزله ..
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كان االصمعي حّفاظا للنوادر واالخبار حتى قبيل 
عنه :

انه يحفظ اثني عشــرة ألف ارجوزه، وكان يتقرب 
الى الســالطني ويحرص على ايناســهم بامللح 

والنوادر وبذلك كان يصطاد اموالهم . 
واذا كان امللوك والرؤســاء ال يزورنه في داره فانهم 
لم يكونوا على علم بتفاصيل نزعته الشحيحة، 
وقد كشــفه ) جعفر البركــي ( فعاقبه بقطع 
الصلة عنه النــه لم يكن أهــالً للصلة بل كان 

مبثابة " الصندوق " الذي يودع فيه املال ..!!
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وََكْم  لالصمعي من نظير ..

في كل زمان ومكان، وهؤالء يعيشــون في الدنيا 
عيــَش الفقراء ويُحاســبون في اآلخرة حســاُب 
االغنيــاء، وبالتالي فهم اخلاســرون فــي الدنيا 

واألخرة.

وللبخل آثاره الوخيمة

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

كندة علوش.. لآلباء: "الحب هو ما يحتاجه أبناؤنا منا"

بغداد ـ الصباح الجديد:
أحيت الفرقة الوطنية للتراث املوسيقي 
مجيد  عالء  املايســترو  بقيادة  العراقي 
خشــبة  على  كبيراً  موســيقياً  حفالً 
املســرح الوطني ببغداد، وشهد احلفل 
واســعاً بحضور عدد من سفراء  إقباالً 
والكادر  واألجنبيــة،  العربيــة  الــدول 
املتقدم بوزارة الثقافة والسياحة واآلثار، 

وجمهور غفير من متذوقي الفن التراثي، 
وتضمــن برنامج احلفــل مجموعة من 
األغانــي واألحلان املوســيقية والتراثية، 
كمــا عزفــت الفرقة الوطنيــة قطعاً 
موســيقية للفنان الكبير نصير شمه 
ومقطوعات غنائيــة من املقام العراقي 
لقارىء املقام طه غريــب، ومقام حجاز 

ديوان للفنان محمد سجاد.

 وفي ليلة عراقية ساحرة بإمتياز قدمت 
املوســيقي  للتراث  الوطنية  الفرقــة 
املايسترو عالء مجيد،  بقيادة  العراقي 
املوســيقي  التــراث  بتقــدمي  جتلت 
العراقي بروحيته االصيلة محافظًة 
املتأصلة  الوطنيــة  الهويــة  على 
مستعرضة وحدة النسيج العراقي 
املتراص فجســدت ذلك بتقدميها 
شاملة  منمقة  فسيفساء  لوحة 

لــكل الوان الغنــاء العراقي 
وعلى مدار ساعتني ونصف.

وقد شهد احلفل حضوراً 
مأل  ملفتاً  جماهيريــاً 

الوطنــي  املســرح 
بالكامل في سابقة 
ان  بعــد  مهمــة 
نفدت التذاكر قبل 
موعد  من  يومني 
رســالٍة  إقامته، 
عاملية مفادها ان 
املوسيقى بدأت 
في البالد حيث 
اول  اختــراع 
آلة  و  نوتــة 
سيقيـة  مو

فــي 
العالـم.

بغدادـ  الصباح الجديد:
املأمون  لــدار  العام  املدير  أعلنت 
للترجمة والنشــر، إشــراق عبد 
العمل  اســتمرار  عــن  العــادل 
بتنفيــذ مبــادرة ترجمــة )مئة 
كتاب( التي أطلقها وزير الثقافة 
حسن  الدكتور  واآلثار  والسياحة 
العاملي للترجمة  اليوم  ناظم في 
عام ٢٠٢٠، جاء ذلك خالل الكلمة 
التي  ألقتها في االحتفالية  التي 
نظّمهــا بيت احلكمــة اول امس 

الثالثاء. 
املترجمني  العــادل  عبــد  ودعت 
العراقيني إلــى التواصل مع الدار 
وتقدمي نتاجاتهــم الفكرية التي 
تنقل جتارب اآلخــر، وفكره وحتقق 
الفائــدة املعرفيــة، وأوضحت أنَّ 
نتــاج دار املأمون خــالل العامني 
٢٠٢١ و٢٠٢٢ بلغ نحــو ٤٠ كتاباً 
مترجمــاً، و ٢٩ كتابــاً آخــر قيد 

اإلجناز.
كمــا أشــارت عبد العــادل إلى 
الصدى الكبير الذي حققته كتب 
الدار في مشــاركاتها املتواصلة 
في املعارض الدولية واحمللية خالل 

هذين العامني.
االحتفالية  كمــا جــرى خــالل 

املوسومة بـ )درع شيخ املترجمني 
عددٍ  تكرمي  الدين(  كاظم ســعد 
تنافســوا  الذين  املترجمني  مــن 
في نتاجهــم الترجمي خالل هذا 
وكان  املتميز،  املترجم  بدرع  العام 
النصيب  املأمــون  دار  ملترجمــي 
األوفــر، ومنهــم املترجــم عبد 
ترجمته  عن  املوســوي  اللطيف 
الروائــي( كما  )اإليقــاع  كتــاب 
حصــدت إصــدارات دار املأمــون 
اجلوائــز ومنها كتــاب )التضليل 
خالدة حامد،  ترجمــة  اإلعالمي( 
وكتــاب )الصمــت الــذي يقهر 
قاســم،  إميان  ترجمة  األوجــاع( 
التــي  االحتفاليــة  واخُتتمــت 
من  متميــزة  نخبــة  حضرهــا 
العراقيني  واألكادمييني  املترجمني 
بتقــدمي درع املترجــم املتميز إلى 
العادل عن  السيدة إشــراق عبد 
ترجمتها كتــاب )متحف النوم(، 

وعن إدارتها املتميزة للدار.
يذكــر أنَّ بيت احلكمــة قد نّظم 
باليوم  احتفــاًء  االحتفالية  هذه 
العاملي للترجمة وتكرمياً لشــيخ 
املترجم  العراقيــني  املترجمــني 
الذي  الدين.  الراحل كاظم سعد 

تُوفي مطلع هذا العام.

الفرقة الوطنية للتراث الموسيقي تحيي حفاًل
 على خشبة المسرح الوطني

في اليوم العالمي للترجمة.. 
"المأمون" تحصد جوائز

 المترجم المتمّيز 
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