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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

بغداد ـ الصباح الجديد: 
النائب  املندالوي  محســن  توعد 
األول لرئيــس مجلــس النــواب 
امــس األحــد، املتورطــن فــي 
املليار  ونصــف  مليارين  ســرقة 
دوالر من أمــوال الضرائب املودعة 
باحملاســبة  الرافدين،  في مصرف 

القريبة واملوقف الصارم.
وفيمــا نــأى املصــرف املذكــور 
بنفســه عن السرقة التي طالت 
هذه األموال، على الرغم من انها 
مودعــة فيه، رفع محام طلبا الى 
جهــاز االدعاء العام، ملنع ســفر 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
وفريقه احلكومي الى خارج البالد 
حلن انتهاء اإلجراءات التحقيقية 
وإداري،  بتهم فساد مالي  اخلاصة 
أســماء  املنع  طلــب  وتضمــن 
مناصب  الــى  إضافة  صريحــة، 
رفيعة يشــغلها من لــم تذكر 

اسماؤهم
على  تغريدة  فــي  املندالوي  وقال 
االجتماعــي  التواصــل  موقــع 
»تويتر« ان ماحصــل من »نهب« 
للضرائب،  العامة  الهيئة  ألموال 
2.5( مليار دوالر   ( وســحب مبلغ 
مــن مصــرف الرافديــن ، لن مير 

بسهولة«.
ولفت إلى أن هناك » حسابا قادما 
جلميــع املتورطن فــي العملية 
الدولة  التي يــراد منهــا هــدم 
وتدمير اقتصادها ونشر الفوضى 
، مشــددا على ان مجلس النواب 
سيكون له موقف صارم في األيام 

املقبلة ».
وبدورهــا، أفــادت جلنــة النزاهة 
التقارير  تابعــت  بأنها  النيابيــة 
الواردة إليها حــول عملية ضياع 
مبلــغ 3،7 ترليونــات دينــار من 

حســاب أمانات الهيئــة العامة 
للضرائب في مصرف الرافدين.

وقالت عضــو اللجنة فيان دخيل 
في بيان صــدر في وقت الحق من 
»اللجنة ســتعقد  إن  امس،  يوم 
وعاجــالً،  اســتثنائًيا  اجتماًعــا 
وكالًة،  املالية  وزير  فيه  تستدعي 
املعفى احسان عبد اجلبار ووكيل 
لهيئة  العام  واملديــر  املالية  وزير 
ومدير  واحلالي،  السابق  الضرائب، 
عام مصــرف الرافدين، فضال عن 
و  النزاهة  هيئة  رئيس  استضافة 
كافة،  واملسؤولة  املعنية  اجلهات 
وذلك للتحقق من حيثيات ضياع 

هذا املبلغ الضخم«.
ولفتت إلى أن »اللجنة ســتعلن 
واالستضافة  االســتدعاء  نتائج 
إلى الــرأي العام بعــد االجتماع 
مباشرة، وستســتمر في مراقبة 

إجراءات التحقيق كافة ».
وكان وزير املالية بالوكالة إحسان 
عبــد اجلبــار، أعلن امــس االول 
مبليارين  تُقدر  الســبت، ســرقة 
أموال  مــن  دوالر  املليــار  ونصف 
مصرف  فــي  املودعة  الضريبــة 

الرافدين احلكومي.
وبالتزامن مع تواتر االنباء بشــأن 
هذه الســرقة التي اســتغرقت 
ما يقرب من ســنة كاملة، قدم 
محاٍم عراقي امــس األحد، طلباً 
الى جهاز اإلدعاء العام ملنع سفر 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
وفريقه احلكومي الى خارج البالد 
حلن انتهاء اإلجراءات التحقيقية 

اخلاصة بتهم فساد مالي وإداري.
وجاء فــي الطلب »نظــرا لقرب 
انتهــاء حكومة تصريف األعمال 
مؤقتة  حكومة  وهـــي  اليومية 
ناقصة الصالحيــات ال يحق لها 

واملصيرية  املهمــة  باألمور  البت 
وليس لـهـــا حق عقد االتفاقات 
العقــود  وإبــرام  والتعاقــدات 
واملشــاريع الداخليــة واخلارجية 
او التعيــن للدرجــات اخلاصــة، 
على وفق ماجـــاء بقانون النظام 
 (2( املـرقم  الوزراء  الداخلي جمللس 

لسنة 2019 في املادة )42) .
منـــع سـفـــر جميـع  وكذلك 
أصـــحاب الدرجات اخلاصـة فـي 
حكومــة تصريــف األعمال من 
مدير عام فمــا فوق،  عليه اطلب 
منع  املمكنة  وبالسرعة  والتمس 
سفر كل من مصطفى الكاظمي 
واحسان عبد اجلبار ومشرق عباس 

ومهند  السهالني  هيالن  وكاظم 
نعيم وحسن عالوي ونبيل جاسم 
وطيف ســامي محمــد وجميع 
كابينـــة الكاظمــي الوزاريـــة 
الـوكالء  وجميـع  ومستشـــاري 
واملديريــن العامــن وخصوصــا 
مدير عام مصــرف الرافدين) عبد 
احلسن جمال عبد اهلل( ومدير عام 
الهيئة العامة للضرائب ) محمد 
سفرهم  ومنع  مصطفى(  حمزة 
بـراءة  الـعـــراق لـحـيـن  خـارج 
وأنتهـاء  القانونيـــة  ذمـــتهم 
جميــع االجراءات التحقيقيـــة 
والقضائيــة اخلاصــة بهــم من 
فســاد مالــي واداري وهدر للمال 

العام.
ومن جانبه نــأى مصرف الرافدين 
امس االحــد، بنفســه عن هذه 
السرقة على الرغم من ان اموال 
مودعة  للضرائب  العامة  الهيئة 

فيه.
وأفــاد املكتب االعالمي للمصرف 
الصباح  اطلعــت عليه  بيان  في 
اجلديــد، تعقيبا على مــا يتداول 
بشأن املبالغ املالية املسروقة من 
للضرائب  العامة  الهيئة  حساب 
املســجل فيه بأنه »ال عالقة له 
ســرقة  او  تالعب  عمليــات  باي 
، وان مهمته  يجري احلديث عنها 
كانت قــد انحصــرت في صرف 

صكوك الهيئة العامة للضرائب 
من فروعه بعد التأكد من صحة 
صدورهــا بكتــب رســمية بن 

املصرف والهيئة«.
واوضح ان »ما يجري احلديث عنه 
في اآلونــة االخيرة هــو موضوع 
للضرائب  العامة  بالهيئة  يتعلق 

وحساباتهم املصرفية«.
وأكــد مصرف الرافديــن«: »عدم 
سرقة اي مبالغ مالية من فروعه 
ويشــير الى انه ملتــزم باالليات 
مكافحــة  بقانــون  املتعلقــة 
غســيل االموال ومتويــل االرهاب 
وان املوضــوع برمتــه منظور من 
قبل القضاء وان املصرف مستمر 

في التعاون مــع اجلهات اخملتصة 
للكشف عن احلقائق«.

أعلــن مجلس  الســياق،  وفــي 
القضــاء األعلى امــس االحد، ان 
محكمة حتقيــق الكرخ اخملتصة 
بقضايــا النزاهــة، كانت أوقفت 
قبل ما يقرب من شــهرين، صرف 
والضريبية،  اجلمركيــة  االمانات 
منذ  أصــدرت  انها  الى  مشــيرا 
ذلك الوقــت مذكرات قبض بحق 
املشتبه بتورطهم بسرقة مبالغ 

من هذه االمانات.
جمللس  اإلعالمــي  املكتــب  وقال 
القضــاء في بيان انه »ســبق ان 
تلقــت محكمة حتقيــق الكرخ 
اخملتصة بقضايــا النزاهة بتاريخ 
يتضمــن  /2022  اخبــارا   8/  21
مرتبطة  منظمة  شــبكة  وجود 
النفــوذ  ذوي  مــن  بأشــخاص 
ارتكبت افعــال مخالفة للقانون 
بهــدف التالعب مببالــغ االمانات 
والضريبيــة  وقررت  الكمركيــة 
 2022/  8/  21 بتاريــخ  احملكمــة 
ايقاف صرف هذه االمانات مبوجب 
املــؤرخ   2375 املرقــم  الكتــاب 
  2022/8/21 املوجه الى مكتب وزير 

املالية في حينها«. 
وأضاف البيان، ان »احملكمة أصدرت 
أيضا مذكرات قبض بحق املشتبه 
الــى عدد من  بهم واســتمعت 
املوظفن اخملتصن في وزارة املالية 
والتحقيق  احلقيقة  الى  للتوصل 
اســتكمال  االدلة  بغية  مستمر 

في القضية«. 
وكشــف كتــاب رســمي صادر 
عن هيئــة الضرائب، ســّرب إلى 
اإلعالم، أن مبلــغ 2,5 مليار دوالر، 
جرى ســحبه بن الفترة املمتدة 
2021 و11  9 أيلول/ســبتمبر  من 

وحــّررت   .2022 آب/أغســطس 
إلى خمس  املالية  الصكوك  هذه 
شــركات، قامت بصرفهــا نقداً 

مباشرًة.
وفــي تعليــق علــى القضيــة، 
كتــب الباحث في »سنتشــوري 
على  جياد  ســجاد  إنترناشونل« 
تويتر »األسئلة البديهية هي من 
هــم املالكون احلقيقيــون لتلك 
الشــركات ومن ســمح بإعطاء 
الشــركات؟  لتلــك  الصكــوك 
وكيــف عبر األمر غيــر ملحوظ 
لعام كامل؟ من هم السياسيون 
املتورطــون في عملية الفســاد 

والسرقة الكبيرة هذه؟«.
األحد  النزاهــة  هيئــة  وقالــت 
إنهــا فتحت حتقيقــاً بالقضية. 
وأضافــت في بيــان أن »القضية 
القضاء«،  أمــام  اآلن  معروضــة 
مضيفًة أنها سترفق »املعلومات 
نهــا كتاب وزارة املاليَّة  التي تضمَّ
بعــد تنظيمهــا وفــق محاضر 
مــع األوراق التحقيقيَّة وتودعها 
القضاء...ليقــوم األخيــر  لــدى 
بحق  املناســبة  القرارات  بإصدار 

املقصرين«.
وعلق رئيس الوزراء املكلف محمد 
شياع السوداني على احلادثة وقال، 
»لْن نتوانى أبًدا في اتخاذ إجراءات 
الفســاد  جماح  لكبح  حقيقية 
الذي استشــرى بكلِّ وقاحة في 

مفاصل الدولة ومؤسساتها«.  
وتابع »وضعنــا هذا امللفَّ في أول 
أولويات برنامجنا، ولْن نسمَح بأن 
تُســتباَح أمــوال العراقين، كما 
حصل مع أمــوال أمانات الهيئة 
فــي مصرف  للضرائب  العامــة 

الرافدين«.
تفاصيل أخرى ص 6

»الرافدين« ينأى بنفسه على الرغم من سحب 3.7 تريليون دينار منه على مدى سنة 

 البرلمان يعتزم استدعاء الرؤوس الكبيرة في وزارة المالية واستضافة رئيس هيئة النزاهة  

حراك نيابي وقانوني لكشف المتورطين بسرقة هائلة
من أموال الضريبة ومنع الكاظمي وطاقمه من السفر

بغداد - وعد الشمري:
التنسيقي،  اإلطار  قوى  تتحدث 
أمس األحد، عــن حتديات كبيرة 
ســتواجهها حكومــة محمد 
شــياع الســوادني، مؤكدة أن 
ســوف  السياســية  الكتــل 
تشــارك فــي اختيار الــوزراء، 
منوهة إلى جناح املنهاج الوزاري 
مرهون بدعم مجلس النواب من 
خالل سن التشريعات املناسبة 

خالل املرحلة املقبلة.
وقــال النائب عن ائتــالف دولة 
القانون ثائر مخيف في تصريح 
إن  اجلديــد«،  »الصبــاح  إلــى 
»التحديات التي ستواجه رئيس 
الــوزراء املكلف محمد شــياع 

السوداني كبيرة للغاية«.
وتابــع مخيف، أن »الســوداني 
لديــه برنامــج عمــل خدمي، 
التحديات هو كيفية  وأول هذه 
تطبيــق فقرات هــذا البرنامج 

بالتعاون مع وزراء حكومته«.
وأشــار، إلى »تراكمــات كبيرة 
ســوف تأتي على السوداني من 

احلكومات السابقة«، وحتدث عن 
مفاصل  جميع  تطال  »شبهات 
مؤسســات الدولــة خصوصاً 
املتعلقــة  ســواء  اخلدميــة، 
األعمال  تطبيق  وعدم  بالفساد 

املناطة بها«.
أن »اإلطار  إلــى  ولفت مخيف، 
إعــادة  يريــد  ال  التنســيقي 

التجارب السابقة، بل طلب من 
الشارع  يحاكي  أن  الســوداني 
العراقي والسيما الطبقات التي 

تضررت خالل املدة املاضية«.
وأوضح، أن »هنــاك العديد من 
احلكومة  التي ستعمل  امللفات 
علــى إصالحها منهــا الزراعة 
التي تشكل %65 من اقتصاديات 

البطالة  وكذلك  العراقي  الفرد 
التي يعاني منها اخلريجون«.

أن  إلــى  مخيــف،  وانتهــى 
»السوداني أطلق مفاوضاته مع 
بأمل  السياسية  الكتل  جميع 
ينتهي من تشكيل حكومة  ان 
ويقدمها إلى البرملان للتصويت 

عليها نهاية الشهر احلالي«.

من جانبه، ذكر النائب عن حتالف 
في  العنبكي  ســالم  الفتــح 
تصريح إلى »الصباح اجلديد«، أن 
»منهاج احلكومة املقبلة سوف 
اخلدمــات«، موضحاً  يركز على 
ال  املكلف  الــوزراء  »رئيــس  ان 
يستطيع لوحده أن ينفذ جميع 

التعهدات«.
أن »جنــاح احلكومة  إلى  ولفت، 
مرهــون بدعم وقــوف مجلس 
النواب معها من خالل سلسلة 
ســن  أبرزهــا  األعمــال  مــن 
تنفيذ  التي تسهل  التشريعات 

املنهاج الوزاري«.
وبن العنبكي، ان »الكتل سوف 
تقــدم مرشــحيها للمناصب 
ان  مســتدركاً  الوزاريــة«، 
سوف  بأنه  تعهد  »الســوداني 
يقــدم ملفــات اي وزير مقصر 
إلى البرملان من أجل محاسبته 
االنتماء  عــن  النظــر  بغــض 

السياسي«.
احلالية  »املرحلة  أن  وشدد، على 
تقتضي االبتعــاد عن اجملامالت، 

إمنا تشــكيل حكومة حقيقية 
وقوية قادرة على تنفيذ مهامها 
اخلدمات  تقــدمي  صعيــد  على 
وإعــادة هيبة  األمــن  وفــرض 

الدولة«.
»جناح  ان  إلى  العنبكي،  وانتهى 
حكومة الســوداني يعني جتاوز 
العمليــة السياســية مرحلة 
اخلطــر الذي عصــف بها بعد 
املبكــرة  االنتخابــات  انتهــاء 
وتأخــر إكمال االســتحقاقات 

الدستورية ألكثر من عام«.
قــد  النــواب  مجلــس  وكان 
صــّوت علــى انتخــاب جمال 
رئيســاً  رشــيد  اللطيف  عبد 
للجمهورية الــذي كلف بدوره 
التنســيقي  اإلطــار  مرشــح 
الســوداني  شــياع  محمــد 
زعيم  لكن  احلكومة،  بتشكيل 
التيار الصــدري مقتدى الصدر 
أصــدر تصريحــات ناريــة أكد 
هذه  في  اشــتراكه  عدم  فيها 
احلكومة وعدها بوابة للفســاد 

واحملاصصة.

اإلطار: تحديات كبيرة أمام حكومة السوداني ونجاحها مرهون بمساندة البرلمان
اكد ان منهاجها سوف يركز على الخدمات

تقريـر

ميدان.. ذراع إخواني جديد لتفريخ اإلرهابيين
سحب من المخزونات وركود متوقع3واستهداف مصر والدول العربية

6يهدد بتقييد الطلب

السليمانية - عباس اركوازي:
هدد رئيــس هيئــة األركان العامة 
للقوات املســلحة اإليرانيــة اللواء 
محمــد باقري بتوســيع العمليات 
احزاب  ضــد  لبــالده  العســكرية 
املعارضــة االيرانيــة داخــل اقليم 
باقري في  اللــواء  كردســتان. وقال 
ان  الصبــاح اجلديد،  تابعته  تصريح 
الزمر االرهابية في شمال غرب البالد، 
وبدعــم من اميركا وســائر االعداء 
اصبحت متعشعشــة فــي اقليم 
السنوات  العراق، وخالل  كردســتان 

االخيــرة وبدعــم االدارة االمريكية 
حتولت مقارها الى مجموعة معادية 
باقري  االيراني. ولفت  القومي  لالمن 
الى ان هناك الفا و200 مقر عسكري 
بعمليات  يقوم  اقليم كردستان  في 
ضــد ايران، الفتــاً الى ان اســرائيل 
تقــوم باختيار عناصــر من بن هذه 
الى  وارســالهم  لتدريبهم  االحزاب 
داخل ايــران للقيام بعمليات اغتيال 
وزعزعة االمــن. وأضاف: »لقد حذرنا 
باستمرار  العراق  كردســتان  إقليم 
وقلنا إنه ليــس من عادات اجلوار أننا 

نقدم الكثير من اخلدمات للشــعب 
العراقي  ومن ثم تسمحون  لهؤالء 
بإنشــاء مقر عســكري وإعالمي«، 
واردف »لقــد وعدونــا مــرارا بانهم 
انهم  اال  اإلرهابية  للزمر  سيتصدون 
لــم يفعلوا،  لذلــك قررنا التصدي 
لهم وهذا وفقــا مليثاق األمم املتحدة 
وحذر  النفــس«.  عن  الدفــاع  وحق 
رئيس هيئــة األركان العامة للقوات 
مخططات  من  اإليرانية  املســلحة 
هــذه اجلماعات، الفتا الــى ان بالده 
القواعد االمريكية  املنتشرة  تراقب 

في اقليم كردســتان، مشددا على 
ان اي اجراء امريكي ضد املســيرات 
برد مــن قبل  االيرانيــة ســيواجه 
وتتهم  لبــالده.  املســلحة  القوات 
اقليم كردستان  ايران مسؤولن في 
معارضة  جماعات  حترك  بتســهيل 
لهــا داخــل اراضي االقليــم بدعم 
من بعــض دول اخلليــج االمر الذي 
نفتــه حكومة االقليــم مؤكدة ان 
سياســتها الثابتة ال تســمح ألية 
جهة باستهداف امن واستقرار دول 

اجلوار.  

البصرة ـ الصباح الجديد: 
املنافذ احلدودية امس  أعلنت هيئة 
األحد، ضبط مصانــع وهمية في 
لتحصيل  حتتال  البصرة  محافظة 
مليارات الدنانير حتت بند االعفاءات 

اجلمركية والضريبية.
تابعته  بيــان  الهيئة في  وذكــرت 
الصباح اجلدســد،أن »هيئة املنافذ 
بالتنســيق  متكنــت  احلدوديــة 
والتعــاون مــع رئاســة محكمه 
من  االحتادية  البصــرة  اســتئناف 

ضبــط معامل ومصانــع وهمية 
سبق أن استحصلت على اعفاءات 
جمركية وضريبية بشكل مخالف 
أن »عملية  للضوابط«، موضحــة 
الضبط متت من قبل كوادر الهيئة 
بعــد اســتحصال قــرار قضائي 
االنتقال  املوافقة علــى  يتضمــن 
الى محــل تواجــد مجموعة من 
التــي حصلت  واملصانع  املعامــل 
علــى اعفاءات متعــددة ومتنوعة 
للكشــف على حقيقــة وجودها، 

فتبــن انهــا معامــل ومصانــع 
)وهمية( اي عبارة عن محال صغيرة 
ال ترتقــي الى أن تكــون معمل أو 
مصنع يتطلب منحه اعفاءات من 

الرسوم«.
عملية  يعــد  »ذلك  أن  وأضافــت، 
الدولة  احتيــال على مؤسســات 
والتي  االعفــاءات،  مبنــح  اخملتصة 
تتحمل املسؤولية الكاملة نتيجة 
عدم تدقيقها املعامل واملصانع قبل 
االعفاء وكذلك عدم  منحها كتب 

جديتها في متابعة وصول تلك املواد 
املســتفيدة«،  اجلهات  الى  املعفاة 
مشــيرة الــى أن »أصحــاب هذه 
املتواجدة في  واملصانــع  املعامــل 
محافظة البصرة قاموا باستخدام 
املواد التي مت إعفاؤها من الرســوم 
الغرض  لغير  والضريبية  اجلمركية 
الذي منحت من اجلــه االعفاءات 
وبكميات كبيرة جدا تصل قيمتها 
للمليارات؛ ما سبب ذلك هدراً باملال 

العام«.

ايران تهدد بتوسيع عملياتها العسكرية ضد معارضيها داخل االقليم
مصانع وهمية في البصرة تستحصل المليارات

تحت غطاء االعفاءات الجمركية والضريبية
اكدت انها ترصد القواعد األمريكية في كردستان

الصباح الجديدـ  وكاالت:
قــال األمــن العــام ملنظمة 
البلدان املصدرة للبترول )أوبك( 
»أســواق  إن  الغيص،  هيثــم 
النفط متر مبرحلة من التقلبات 

الشديدة«.
الــذي كان  الغيص،  وأضــاف 
للجزائر  زيارتــه  يتحدث خالل 
التي تستغرق يومن، أن هدف 
أوبك واملنتجن من خارجها هو 

احلفاظ على استقرار السوق.
أوبك+ الذي يضم  وكان حتالف 
عشــر  الثالثة  أوبك  أعضــاء 
فضال عن منتجــن من خارج 

روسيا،  رأسهم  على  املنظمة 
قرر فــي اخلامس مــن أكتوبر 
خفض اإلنتــاج مبليوني برميل 

يوميا.
الطاقة  وزير  وصف  جهته  من 
اجلزائري، محمــد عرقاب، قرار 
اإلنتاج  بخفــض  األخير  أوبك 
ويصب  وممتاز«  »تاريخــي  بأنه 

في خانة استقرار األسواق.
وعبــر وزيــر الطاقــة محمد 
عرقــاب واألمن العام ملنظمة 
عن  الغيــص  هيثــم  أوبــك 
األثر  فــي  الكاملة  ثقتهمــا 

اإليجابي لقرار أوبك.

أمين عام أوبك: أسواق النفط
تمر بتقلبات شديدة

واثر التخفيضات ايجابي
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بغداد - خاص 

بالشــراكة مــع املنظمــة العربيــة 
واملعلومات،  االتصــال  لتكنولوجيــات 
نظمت هــواوي النســخة الثانية من 
مؤمترها الســنوي لالبتكار في منطقة 
الشرق األوســط وأفريقيا على هامش 
معرض “جيتكــس العاملي” 2022 حتت 
شــعار “التعاون على تعزيز االبتكار من 
أجل بناء مســتقبل رقمي مســتدام”. 
احلدث مسؤولني حكوميني  وشارك في 
من مختلف القطاعــات في املنطقة، 
وخبراء ومحللو القطاع التقني وشركاء 
لتكنولوجيــا  اإليكولوجــي  النظــام 
املعلومــات واالتصــاالت وممثلــني عن 

منظمات املعايير الدولية.
وألقــى جيف وانــغ، الرئيــس العاملي 
للعالقــات العامة واالتصــاالت كلمة 
افتتاح املؤمتر أكد فيها التزام هواوي دعم 
مستقبل  وبناء  الرقمي  التحول  حتقيق 
وتقنية  االتصــاالت  مســتدام لقطاع 
املعلومات وتعميم فوائده وميزاته على 
سائر القطاعات والصناعات األخرى في 
منطقة الشرق األوسط وأفريقيا. وقال 
وانغ: “حتدث عمالء وشركاء الشركة في 
املنطقة عــن دور التقنيات واالبتكارات 
احلديثة في متكني مناذج األعمال اجلديدة 

ودفع  التنافســية  القــدرات  وتعزيــز 
املستدامة.  االقتصادية  التنمية  عجلة 
واســتمعنا إلــى قصــص مذهلة عن 
دور التكنولوجيــا فــي التغلــب على 
التحديات التي تواجهها البشرية مثل 
والتكامل  الطاقة  املناخي ونقل  التغير 
بني التقنيات احلديثــة ومتكني املرأة، مما 
يحفزنا علــى مواصلة االبتكار من أجل 

بناء مستقبل مزدهر ومستدام”.
من جانبه ألقى سعادة املهندس محمد 
بن عمر، األمني العام للمنظمة العربية 
واملعلومات  االتصــال  لتكنولوجيــات 
كلمة أكــد فيهــا علــى دور التعاون 
بــني األطــراف الفاعلة فــي املنطقة 
والشــركاء العامليني علــى طريق بناء 
نظــام إيكولوجــي متكامــل لتقنية 
املعلومات واالتصــاالت من أجل حتقيق 
تنميــة اجتماعيــة واقتصادية رقمية 
مســتدامة. وقال بن عمر: “يســعدنا 
أن نتعــاون مع هــواوي علــى تنظيم 
مؤمتر االبتــكار الذي يتنــاول موضوعاً 
املقومات األساســية  يُعتبر من  مهماً 
التقني املستدام، حيث تعتمد  للتطور 
التنمية اليــوم على االبتكار الذي يؤدي 
دوراً أساســياً في تغيير طريقة حياتنا 
ويســهم في بنــاء مســتقبل رقمي 
مزدهر. ونثق بقــدرة االبتكارات التقنية 
على حتويل التحديات إلى فرص وحتقيق 
أهدافنــا املشــتركة، وبالتالــي يجب 

علينا التعاون على املستويني اإلقليمي 
والدولي لتعزيــز أنظمة االبتكار احمللية 
واإلقليميــة لتنفيذ املبــادرات التقنية 

املبتكرة واملستدامة”.
من جهته، قال ستيفن يي، رئيس هواوي 
في الشرق األوســط وأفريقيا: “نتطلع 
ملضاعفــة جهــود العمل مــع كافة 
شــركائنا في املنطقة لتعزيز مسارات 
لتقنية  اإليكولوجــي  النظــام  بنــاء 

املعلومــات واالتصاالت وحتقيق التحول 
الرقمي ودفع عجلة التنمية االقتصادية 
التي  بأن األفكار  واالجتماعية. وال شك 
مت طرحها في املؤمتر ستســهم في رفع 
مســتوى التعاون ودفــع عجلة العمل 

ضمن منظومة التنمية املستدامة”.
وكان من بني املتحدثني في املؤمتر سعادة 
تشانغ ييمينغ سفير جمهورية الصني 
وسعادة  اإلمارات،  دولة  في  الشــعبية 

الدكتــورة فاديا كيــوان املديــر العام 
ملنظمة املرأة العربية، وسعادة الدكتور 
خالــد والــي مديــر إدارة تكنولوجيــا 
املعلومات واالتصــاالت بجامعة الدول 
العربيــة، وســعادة الدكتــور محمد 
العوهلي رئيس جامعــة امللك فيصل، 
الشرق  رئيس منطقة  وجواد عباســي 
األوسط وشــمال أفريقيا في اجلمعية 
الدولية للهاتف احملمول )جي اس ام ايه(.

مــن جانبه قــال جواد عباســي، املدير 
الدولية للهاتف  اإلقليمي في اجلمعية 
احملمــول )جــي اس ام ايــه( مبنطقــة 
أفريقيا:  وشــمال  األوســط  الشــرق 
“يوفر االتصال احملمــول إمكانات كبيرة 
تعزيز  ويســهم في  القطاعات  خملتلف 
التعاون بني مختلف اقطاعات بدءاً من 
السيارات والطيران وصوالً إلى التعليم 
فيرس”.  و”امليتــا  والتصنيع  والترفيــه 
وضمن متابعتنا للمناخ، دعت اجلمعية 
الدولية للهاتف احملمول في “مؤمتر األمم 
املتحدة للتغير املناخي 2021” في العام 
املاضي قادة الشــركات وأصحاب القرار 
إلى اعتمــاد التقنيات احلديثة لتحقيق 
صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050 
 1.5 إلى  واحلد مــن االحتباس احلــراري 
أربعة  إذاعززت  بأنه  درجة مئوية. ونؤمن 
قطاعات رئيســية مثل الطاقة والنقل 
واملباني والتصنيع اعتمادها على احللول 
احملمولة، فســيؤدي ذلك إلــى احلد من 
االنبعاثات الكربونيــة بـ11 جيجا طن 
على املستوى العاملي بحلول عام 2030، 
أي مــع يعادل %40 من نســبة خفض 

االنبعاثات الالزمة”.
وناقــش املشــاركون دور التعــاون بني 
القطاعــني العــام واخلاص فــي تعزيز 
تقنيــة  مواهــب  وتنميــة  االبتــكار 
املعلومات واالتصاالت احمللية من النساء 
وإعداد قادة التكنولوجيا في املستقبل 

وحتسني املناهج والبرامج اجلامعية في 
وردم  املتزايدة  التقنيــة  االبتكارات  ظل 
فجــوة املواهب في األمن الســيبراني 

وغيرها من املواضيع املهمة.
وألقى شــونلي وانغ، رئيــس هواوي في 
الشرق األوسط الكلمة اخلتامية حيث 
أكد علــى ضرورة ابتكار طــرق جديدة 
واخلاص  العام  القطاعــني  بني  للتعاون 
من أجل حتقيق النجاح املشترك وتعزيز 
االبتكار من أجل بناء مســتقبل رقمي 
مستدام في الشرق األوسط وأفريقيا”. 
وأكد وانــغ أن هواوي تركــز على اجليل 
اخلامــس والنصف 5.5G الذي ســيتم 
إطالقه قريباً مما يوفر جتربة 10 جيجابايت 
في الثانية و100 مليار اتصال.وقال وانغ 
في ختام كلمتــه: “أعلنت العديد من 
األسواق في الشرق األوسط وأفريقيا - 
مثل األردن - عن إطــالق اجليل اخلامس. 
ونتطلع إلى دعــم األردن لتمكينه من 
توفير خدمات اجليل اخلامس وندعو إلى 
احلفاظ على بيئة أعمال عادلة وشفافة 
للجيل اخلامس. وتثــق هواوي بأن توفير 
االتصاالت  ملــوردي  املتكافئة  الفــرص 
العامليــني وفقاً لكفــاءة اخلدمات التي 
يوفرونها وخبرتهــم العاملية والتكلفة 
سيسهم  الدولية  باملعايير  والتزامهم 
التنافســية لسوق  القدرات  تعزيز  في 
والرؤى  وتنفيذ اخلطط  االتصاالت احمللي 

الوطنية”.

مناقشة دور التعاون لتعزيز الرقمنة والتنمية المستدامة في الشرق األوسط وأفريقيا

الصباح الجديد - متابعة: 

اعتمــادا على جهــود ذاتية، يخط 
ساكنون في مدينة بسماية اجلديدة 
االحالم”،  بـ”مدينــة  يعــرف  ما  او 
مطالبــات يحملونها لتغيير واقع 
انها  يــرون فيها  التي  املدينة  حال 
“تتدهور” ، مع اعالن شركة “هانوا” 
للمدينة  املنفذة  اجلنوبية  الكورية 
املدينة بســبب عدم  خروجها من 
تسلم مســتحقاتها املالية، ليدق 
هــذا االعالن “ناقــوس اخلطر” لدى 
الســاكنني الذين خرجوا بتظاهرة 
بإعادة الشــركة فضال  للمطالبة 
عن مطالب اخرى متجددة مع كل 

احتجاج يقومون به.
ويتهيــأ احســان عزيز وهــو أحد 
أهالي بســماية  منظمي تظاهرة 
للتظاهرة إذ يقول إن “اعالن شركة 
هي  املدينة  مــن  باخلــروج  )هانوا( 
البعير  ظهر  قصمت  التي  القشة 
حقيقية  كارثة  يعنــي  فخروجها 
بحق هذه املدينة التــي ال يبدو ان 
هناك نية إلكمالها، او ان يصار الى 
تسليمها لشركات اخرى محلية او 
أو اجنبية، وهنا تبدأ مأساة  عربية 
جديــدة عبر التفريق بني الشــقق 
علــى أســاس الشــركة املنجزة، 
وبالتأكيد سيكون هناك خلل كبير 
البيع،  في طريقة االجناز، وأســعار 
وهذا ما يجعــل املدينة غير قابلة 

للسكن مجدداً”.
الســيد احســان وهو  ويضيــف 
لدى ســكان  به  املعروف  االســم 
املدينــة إن “هناك احزابــاً متنفذة 
حتاول إيقاف هذا املشــروع بسبب 
إجنــاز البعــض منهــا مجمعات 
ســكنية داخل مدينة بغداد، وهذا 
املشــروع ميثل ضــررا كبيرا عليها 
فهناك فرق بني شــقة يبلغ سعر 
املتر فيها )600( دوالر فقط ، واخرى 
يبلغ ســعر املتــر فيهــا ) 1300( 
لهذه  االقتصادية  فاملصلحة  دوالر، 
األحــزاب تســتوجب ان يتوقــف 
مشروع بســماية إلجبار املواطنني 
على شــراء شققها السكنية في 

العاصمة”.
تقصيرا  “هناك  أن  احســان  ويتابع 

واضحا في عمل هيئة االســتثمار 
املدينة،  داخــل  املتابعة  ومكتــب 
وشــخصيا قابلت مــع ممثلي عدد 
من البنايات مديرة هيئة االستثمار 
مرات   4 النجــار حوالــي  ســهى 
وطالبناها بتغييــر مكتب املتابعة 
وشركة عراقنا التي تعمل بطريقة 
)اجلطالت(، لكن مجمل كالمها هي 
وعود مســتقبلية من دون تنفيذ”، 
اليوم  ان “من ضمن مطالبنا  مبينا 
ذاتها  الهيئــة  رئيســة  اقالة  هي 

سهى النجار”.
بــدوره يقــول ابــو مصطفى وهو 
احد منظمــي التظاهــرة إن “ابرز 
مطالبنــا هــذا اليوم هــي عودة 
الستكمال  الكورية  )هانوا(  شركة 
عملها في املدينة وإخراج شــركة 
عراقنا للخدمات، وبناء مستشفى 
يفي  مركز صحــي  وليس مجــرد 

الذين  املدينــة  لســكان  بالغرض 
وصل تعدادهــم الى نحو )80( الف 
نســمة، إذ ان هيئــة االســتثمار 
اعلنت سابقا فتح مركز صحي ثاٍن 
في مدينة بسماية ولكن حتى هذا 
املركــز والذي ال ميثــل طموحنا لم 
وكذلك  اآلن،  الهيئة حتى  تفتتحه 
إيجاد اماكن ترفيهية للسكان ألننا 
نسكن في منطقة بعيدة عن مركز 
العاصمــة وكان يجــب ان يتواجد 

فيها كل ما يرضي الساكنني”.
لوكالة  مصطفــى  ابــو  ويضيف 
شفق نيوز أن “في بداية تعاقدنا مع 
الهيئة لشراء شــقق سكنية في 
بسماية فانها جعلت املدينة )كمرة 
اجناز  انه ســيتم  وربيــع( واخبرتنا 
الرابط مــع بغداد وتهيئة  الطريق 
كل ما يجعلنا نستغني عن الشراء 
في مــكان آخر، كما نريــد افتتاح 

لتســديد  مدينة  داخــل  مصارف 
املطلوبــة  الشــهرية  االقســاط 
بــدال من قطع مســافة الى مركز 
مدينة بغداد لتسليمها وهو إجراء 
والساكنني  الهيئة  على  سيسهل 

عملية تسديد األقساط”،
ويبني ابو مصطفى انه “متت مقابلة 
ومسؤولي  االستثمار  هيئة  رئيسة 
مكتب املتابعة وحتى شركة عراقنا 
للخدمات من أجل حتســني الواقع 
االجابات  ولكن  املدينة،  اخلدمي في 
التــي تأتينــا )مراوغــة وكالم بال 
تنفيذ(”، متسائال بالقول “ملاذا نقدم 
مبلغ جباية لشركة عراقنا في حني 
انها ال تقوم ســوى برفع النفايات 
وسقي احلدائق التي أصبحت جرداء 

نتيجة عدم املتابعة احلقيقية”.
لفت الى ان” التظاهرات ســتبقى 
الوحيدة  الوســيلة  وهي  وتستمر 

إليصال صوت أهالي بســماية الى 
كل اجلهات املعنية فنحن متضررون 
الوضع، ومجبــرون على  من هــذا 
التظاهر املســتمر ألننا ال نشــهد 
تغييــرا فــي واقعنا احلالــي وحال 

املدينة من سيء الى أسوأ”.
ســاكن آخر من مدينة بســماية 
أوضــح أن “التظاهرة اليــوم تأتي 
كورقة ضغط على هيئة االستثمار 
ومسؤولي مكتب املتابعة، وكل من 
يعنيه األمر للمطالبة بإعادة )هانوا( 
ستختفي  املدينة  فمالمح  مجددا، 

مع خروج الشركة رسمياً”.
ويضيــف املواطن الــذي يدعى أبو 
مصطفى أيضا لوكالة شفق نيوز 
“املدينــة تعاني حاليــاً فكيف  إن 
سيكون الوضع إذا خرجت الشركة 
وأصبــح الوضع معلقــا بال خطة 
مســتقبلية”، مبينــا أننا “نطالب 

املدينة  بإخراج شــركة عراقنا من 
وتغييرهــا، فقــد اعلنت رئيســة 
الهيئة سابقا استبدالها ولكن من 

دون تنفيذ فعلي لغاية اآلن”.
وبحســب وثيقة أعلنها القائمون 
على تظاهرة أهالي مدينة بسماية 
فقد مت رفعها الى كل من رئاســة 
الــوزراء  النــواب ورئيس  مجلــس 
وتضمنت )15( مطلبا أهمها “عودة 
رئيسة هيئة  وإقالة  )هانوا(  شركة 
شــركة  عقد  وإنهاء  االســتثمار، 
مع  والتعاقد  للخدمــات  عراقنــا 
شركة أخرى رصينة وتغيير موظفي 
مكتب املتابعة واالســراع بتسليم 
الشــقق السكنية ملســتحقيها 
ممن تعاقدوا على شــرائها ســابقا 
واالهتمام مبنظومة ماء االسالة الن 
املاء احلالي، وفقا لوثيقة املطالبات، 

غير صالح لالستخدام”.

(هانوا( تشعل حالة (الطوارئ( لدى سكان بسماية: أعيدوها واخرجوا عراقنا 
دقت “ناقوس الخطر” لدى الساكنين الذين خرجوا بتظاهرة

إن “ابرز مطالبنا هي 
عودة شركة )هانوا( 

الكورية الستكمال 
عملها في المدينة 

وإخراج شركة 
عراقنا للخدمات، 
وبناء مستشفى 

وليس مجرد مركز 
صحي يفي بالغرض 

لسكان المدينة الذين 
وصل تعدادهم الى 
نحو )80( الف نسمة 

 بغداد - الصباح الجديد: 
واإلســكان  اإلعمــار  وزارة  اجنــزت 
والبلديات العامة 11 مشروعاً حيوياً 
مهماً ضمن بغداد وسبع محافظات 
داعية  ومبتابعــة ميدانيــة منهــا، 
إلــى ضــرورة إيجاد احللــول الالزمة 
الستئناف العمل باملشاريع املتلكئة 
، سيما الســكنية واخلاصة باألبنية 

املدرسية.
بالوزارة بشــرى  املباني  دائرة   مديرة 
البرزجني فــي  حديــث صحفي: إن 
املشــاريع الـ 11 التــي أجنزت بوقت 
عالية  فنيــة  ومبواصفات  قياســي 

وهندسية حديثة.
 ووفقـــاً  لنظـام اجلـــودة ونفذهـا 
عـــدد مـــن الشــركات احلكومية  
والقطــاع اخلاص، متت حتت إشــراف 
واعتماداً  على ســتراتيجية  الوزارة 
جديدة للعمل وتطبيقاً ملنهاج تقني 
عالي  املســتوى اعتمدته الـــوزارة 
مؤخـــراً فـي إدارتهـــا للمشاريـع 

اجلـاري تنفيذهـا فـي البـالد”. 
وبينت، أن “املشاريع املنجزة املذكورة، 
توزعت بواقــع ثالثة  مشــاريع في 
العاصمة بغداد، تشمل مباني لعدد 
مــن  الدوائر احلكوميــة موزعة بني 

جانبي الكرخ والرصافة  فيها.
 إضافة إلى ســتة مشــاريع موزعة 
بواقــع واحد لكل  مــن محافظات: 
كربالء املقدســة وذي قــار والبصرة 
وبابــل  إضافــة إلى املثنــى وصالح 
الدين، إلى جانب مشــروعني  مماثلني 

ضمن محافظة نينوى”. 
ذاته  السياق  في  البرزجني  وأشــارت 
إلى ضــرورة إيجاد  احللــول الالزمة 
املشــاريع  في  العمــل  الســتمرار 
املتلكئة  من أجل اســتئناف العمل 
بها الســيما للمشــاريع السكنية  
واألبـنـيـــة املـدرسـيـة مـع توفير 
املهندســني والفنيــني  لإلشــراف 
عليها وتأكيد اســتمرار وتائر تنفيذ 
العمل  مبــا يضمن اإلجناز األمثل لها 
وفق اخلطط والسياقـــات  الفنيـة 

املعتمـدة”. 

األعمار تدعو إلى ايجاد حلول 
الستئناف العمل بالمشاريع 
السكنية واالبنية المدرسية

النجف - الصباح الجديد: 
التقى املهندس جنــم احليالي مدير عام 
املديرية العامة للماء في مكتبه بالوزارة 
مدير ماء مديريــة ماء محافظة النجف 
محمد  حسني  علي  املهندس  االشــرف 
وجرى خالل اللقاء تكرمي مدير عام املديرية 
العامة للماء املهندس جنم احليالي بدرع 
االمتنان  تثميننا جلهودة في دعم وإسناد 
مديرية ماء النجف االشرف وتقدمي كافة 
التســهيالت ، خــالل فترة إحيــاء زيارة 
األربعني من أجل تقــدمي افضل اخلدمات 

لزوار مدينة النجف االشرف.
وأثنى  املهنــدس احليالي علــى اجلهود 
إدارة  قبــل   مــن  املبذولــة  الطيبــة 
االشــرف  النجف  ماء  وموظفي مديرية 
علــى  اخلدمــات التــي مت تقدميها الى 
الــزوار الوافديــن مــن دول العالم  الى 
احملافظة وكربالء املقدســة الفتا إلى أن  
مشــاركة ودعم  املديرية العامة للماء 
بكل  طاقتها  مستمرة في اي مناسبة 
دينية تقام في محافظة النجف ســواء 

بآالليات احلوضية لنقل املاء إلى  املواكب 
والقطاعات العسكرية  او سيارات نقل 

الزوار .

هذا وشــكر مدير ماء النجف االشــرف 
موقــف املديرية العامــة للماء في هذه 

الزيارة املليونية   . 

 مديرية ماء النجف االشرف تكرم
 المهندس نجم الحيالي بدرع االمتنان 

تثمينا لجهوده في دعم ماء المحافظة

بغداد - الصباح الجديد: 
أصــدرت وزارة التربيــة تعليمــات وزارية 
لتنظيم آليــة دوام التالميذ والطلبة في 

املدارس للعام الدراسي 2022 – 2023.
وذكر بيــان للــوزارة إن “املديريــة العامة 
أصدرت  واألجنبي،  واألهلي  العام  للتعليم 
إعماماً إلى املديريــات العامة للتربية في 
احملافظات كافة ينص على توجيه اإلدارات 
املدرســية بضرورة اســتخدام األساليب 
واالحترام  احلــب  املبنيــة على  التربويــة 
والتســامح فــي التعامل مــع التالميذ 
والنفسي  البدني  العقاب  والطلبة وجتنب 
مِلا له من آثار ضارة على التطور اجلســدي 
والنفســي وتعزيــز وتفعيــل مجالــس 
التربوية  العملية  لدعــم  واملعلمني  اآلباء 

والتعليمية .
ودعت الــوزارة في اعمامهــا الى اهتمام 
باجلانبني  والتدريسية  التعليمية  الهيئات 
من  والطلبة  للتالميذ  والتعليمي  التربوي 
خالل وضع خطة دراســية تتضمن أهدافاً 
سلوكية وتربوية تنمي القدرات االبداعية 
للطلبــة وتكشــف إمكانياتهم اخملتلفة 
التي جتعل من التعليم ركناً اساســياً من 
ضــرورات اخلطط التنمويــة وعلى املعلم 

واملدرس حتضير دروســه وواجباته حتضيراً 
وافيــاً ويشــمل اتقــان املادة وأســاليب 
التعليمية  الوســائل  واستخدام  عرضها 
وتعيني الواجبات التــي يقوم الطالب بها 
داخــل الصف وخارجه وتقوميها وحســن 
للطالب  املدرســية  البطاقة  اســتخدام 
الذين في عهدته ومســك سجل بدرجات 

امتحاناتهم .
واكدت الوزارة التنسيق مع املراكز الصحية 
وفرق الصحة املدرسية إلجراء الفحوصات 
واملعاجلــات الالزمــة للتالميــذ والطلبة 
واالهتمام بنظافة البيئة املدرسية والبيئة 
احمليطة بها وخاصــة دورات املياه ومصادر 
النفايات  ، والتخلص مــن  مياه الشــرب 
بالتعاون مــع الدوائر اخملتصــة  ، وتفعيل 
بالرياضة  املتعلقة  املدرسية  اللجان  عمل 
والنظافة  والصحــة  والفــن  والثقافــة 
وغيرهــا لتنميــة روح العمــل اجلماعي 
والتعــاون وتعويــد أبنائنــا الطلبة على 
حتمل املسؤولية وتعزيز ثقتهم بأنفسهم 
وتعزيــز دور منظمات اجملتمــع املدني في 
الندوات واملهرجانات العلمية واألدبية التي 
تقيمهــا املدارس وكذلك فــي اجتماعات 
مجالس اآلباء واملعلمني للمســاهمة في 

التي  للمشكالت  املناســبة  احللول  إيجاد 
تواجه العملية التربويــة والتعليمية من 

أجل خلق مجتمع متسامح ومتعاون .
كما اكدت الوزارة تدقيــق إعمار التالميذ 
والطلبة في الشــهر األول من بداية العام 
الدراســي للتأكيد من أن عمــر الطالب 
ضمن االعمــار احملدد للدوام فــي املدارس 
النهارية وبخالفة يتحمل مدير املدرســة 
التبعــات القانونيــة كافة ومنــع إدخال 
أجهــزة املوبايل التي حتمل كاميرا من قبل 
التالميذ والطلبة داخل املدارس منعاً باتاً”.

علــى صعيد اخــر أطلقــت وزارة التربية 
حملــة للتســجيل مبراكز محــو األمية 
للعام الدراســي احلالي ضمن الدفعة الـ 
11 للبرامج املذكورة في بغداد واحملافظات 

كافة.
واوضح املتحدث الرســمي باســم اجلهاز 
التنفيذي حملــو األمية في الـــوزارة مؤيد 
العبيدي فــي حديث صحفــي، “ بالرغم 
من أن قـــرار مت دمج التعليم املســرع مع 
الدارســني في  التنفيذي، رفع عدد  اجلهاز 
تلك املدارس ومراكز محو األمية، إلى أنه مت 
استيعاب ُعدد كبير، وذلك من خالل خطة 

استباقية”.  

ودعــا الراغبني بالتســجيل ضمن احلملة 
التي انطلقت، إلــــى مراجعة أقـســـام 
محو األمـيـــة في مديريــات تربية بغداد 
أجــل  مــن  لتســجيلهم  واحملافظــات 
مباشــرتهم في مقاعدهم كدارسني في 
املراكز واملـــدارس على حد سواء، كاشفاً 
عن إقامة برامج وأنشــطة منوعة ضمن 
احلملــة اجلديــدة اخلاصة  مبحــو األمية، 
للتشــجيع على التســجيل فــي املراكز  

ومحو أميتهم”.  
وبني العبيدي في الوقت ذاته أنه ســتتم 
اإلفادة مــن خدمات املعلمني املعينني على 
املـــالك في اجلهاز التنفيــذي ملراكز محو 
األميــة للتدريس ضمن صفــوف اخلامس 
خلريجي  املفتوحــة  االبتدائي  والســادس 
مراكز محو األمية، السيما بعد أن حصلوا 
على شــهادة الرابــع االبتدائــي إلكمال 

مسيرتهم التعليمية”. 
وأشــــار إلــــى أن “اجلهــاز التنفيذي 
ســيوفر جميــع اإلمكانيــات التربوية 
واللوجستية إلجناح مشروع محو األمية 
ضمن الدفعة الـ 11 ،تنفيذاً لتوجيهات 
األمانــة العامة جمللس الــوزراء بالقضاء 

على األمية باجملتمع”. 

التربية تصدر تعليمات لتنظيم آلية دوام التالميذ والطلبة
اطالق حملة للتسجيل بمراكز محو األمية
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالت وزارة اخلارجية األميركيــة إنها تتابع التقارير 
الواردة من ســجن إيفني، محملة إيران مســؤولية 

سالمة األميركيني “ احملتجزين ظلما” هناك.
وكشف املتحدث باســم اخلارجية األميركية، نيد 
برايس، فــي تغريدة على تويتر إن واشــنطن “على 
اتصال مع السويســريني “باعتبارهم القوة املمثلة 

للمصالح األميركية في إيران.
وقــال برايس نحمــل “إيران مســؤولية كاملة عن 
ســالمة مواطنينا احملتجزين ظلمــا، والذين ينبغي 

اإلفراج عنهم فورا”.
وشهد ســجن إيفني في طهران “اضطرابات” ليل 
السبت تخللتها مواجهات بني السجناء وعناصره 
واندالع حريق في أحد أقسامه، قبل أن يعود الوضع 

“حتت السيطرة”، وفق االعالم الرسمي اإليراني.
ووقعــت االضطرابات في هذا الســجن الذي يعد 
األبرز في إيران، في وقت تشــهد البالد منذ شــهر 
احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني 
بعد توقيفها من قبل شرطة األخالق لعدم التزامها 

قواعد اللباس.
أثار موت الشابة اإليرانية الكردية مهسا أميني )22 
عاما( في 16 سبتمبر بعد ثالثة أيام على اعتقالها، 
أكبر موجة من التظاهرات في إيران منذ احتجاجات 
2019 على ارتفاع أســعار الغاز فــي الدولة الغنية 

بالنفط.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنــت وزارة الدفــاع الروســية إطــالق صــاروخ 
“أنغارا1.2-” الفضائي الروســي اخلفيف حامال قمرا 
اصطناعيــا من مطــار “بليسيتســك” الفضائي 

العسكري شمالي غربي روسيا لصالح الوزارة.
وقالت الــوزارة في بيانها: “أطلقــت قوات الفضاء 
الروسية امس االول السبت في متام الساعة 22.55 
بتوقيت موسكو من مطار “بليسيتسك” الفضائي 
الروســي  “أنغــارا1.2-” الفضائي  بنجاح صــاروخ 
اخلفيف حامال قمرا اصطناعيا لصالح وزارة الدفاع 

الروسية”.
وأشــارت إلــى أن جميــع عمليات ما قبــل إطالق 

الصاروخ متت في الوضع الطبيعي.
وأضافت الوزارة أنه “مت تخصيص الرقم التسلسلي 

“كوسموس2560-” للقمر االصطناعي”.

واشنطن تحمل إيران 
مسؤولية سالمة مواطنيها 

في سجن يشهد اضطرابات

الدفاع الروسية تطلق صاروخا 
يحمل قمرا اصطناعيا عسكريا

متابعة ـ الصباح الجديد:
قالت مصــادر صحفية إن ما 
تعــرف بجمعية “ميدان” التي 
أعلن عن تأسيســها القيادي 
اإلخوانــي الهارب رضا فهمي، 
متثل الــذراع اجلديدة للتنظيم 
لتنفيــذ عمليــات إرهابيــة، 
ودوال عربية  تســتهدف مصر 

أخرى خالل الفترة املقبلة.
عملــت  املصــادر،  وحســب 
املاضية  الفترة  خالل  اجلمعية 
بالتنســيق بني قيادات اجلبهة 
الســلفية الهاربني في اخلارج 
على جتميع شــباب التنظيم 
جديدة،  اســتراتيجية  لتبني 
علــى  العمــل  تســتهدف 
والفوضى  العنف  مخططات 
إرهابيــة  عمليــات  وتنفيــذ 
للعودة إلى املشهد السياسي 
فــي مصــر، وكذلــك تنفيذ 
سلســلة مــن التظاهــرات 

بغرض إثارة الفوضى.
أوضحت املصــادر أن اجلمعية 
تعــد مبثابة مفرخــة جديدة 
الشــباب حتت  لإلرهاب، جتمع 
ادعاءات العمل الثوري والتغيير 
طرح  خــالل  مــن  املســلح، 
مشروع فكري سياسي يخلق 
مسارا ثوريا يجمع الشباب من 

مختلف الدول العربية.
املطلعة على  املصادر  وحسب 
هذا امللف، تلقى الشباب دورات 
فكرية وتدريبات عسكرية في 
األشــهر  الــدول خالل  إحدى 
املاضية، متهيًدا إلطالق اخملطط 
اإلخوانــي العدائــي ضد دول 
املنطقــة العربية، كما تلقت 
متويــالت ضخمة مــن أجهزة 
معادية للــدول العربية تدعم 
التنظيــم الدولي لتنفيذ هذا 

اخملطط.

العودة للعمل املسلح
كان القيــادي اإلخوانــي رضا 
فهمــي، وهــو أحد قيــادات 

وقيادات  املســلح  التنظيــم 
العنــف داخــل التنظيم، قد 
أعلن في يناير املاضي تأسيس 
املاضي  يوليــو  اجلمعيــة في 
خالل مؤمتر عقد بإحدى الدول، 
وحتدث عن نشــاطها املسلح، 
حتت عنوان: “شــباب التغيير.. 
وخطوة  النضــال  مــن  عقد 

للمستقبل”.
قــال فهمي آنــذاك إن “املؤمتر 
يأتي فــي مرحلة خطيرة جدا، 
املضادة  الثــورات  ظنت  حيث 
في بعض الدول أنها أصبحت 
مسيطرة وأن التيار الثوري فقد 
كل أدواته”، مهددا بالعودة إلى 

العمل املسلح.
قيادات  الــذي حضــره  املؤمتر 

املصنفــة  حســم  حركــة 
إرهابيــة في مصــر وعدة دول 
عربية، وضمــن قوائم اإلرهاب 
األميركيــة، حتدث صراحة عن 
عودة العمل املسلح في مصر 
للمشــهد  العودة  أجــل  من 
السياســي. وفي كلمته قال 
في  القيادي  منتصــر،  محمد 
حسم واملطلوب لدى القاهرة، 
إنه “أصبح مســتعدا حللحلة 
وخلخلة وحتريك الوضع القائم 
فــي الــدول العربيــة، وعلى 
رأســها مصر، وأن كل الثورات 
لها فــرص أخــرى لالنبعاث”، 

على حد وصفه.
وفي الســياق، تقــول املصادر 
اجلديدة  اإلخوانية  اجلمعية  إن 

والتي ميكــن وصفها بـ”اخللية 
املسلحة”، تستعد لإلعالن عن 
للعمل خالل  اســتراتيجيتها 
مؤمتر من املفترض أنه سيعقد 
في ١٥ أكتوبر املقبل، بحضور 
عدد من قيادات تنظيم اإلخوان 

وقيادات اجلبهة السلفية.
تعليقا  تصريح مقتضب  وفي 
على األمر، قــال مصدر أمني 
مصــري ، إن “كل اخملططــات 
بها  تقــوم  التــي  العدائيــة 
جماعة اإلخــوان اإلرهابية في 
الداخــل واخلارج حتــت الرصد 
واملتابعــة، وســيتم التصدي 
أعلى  علــى  وإحباطها  لهــا 

مستوى”.
املصرية  الســلطات  كانــت 

القيادي  علــى  القبض  ألقت 
في اإلخوان حسام سالم، أحد 
عناصر حركة حسم، في يناير 
املاضي، وقالت التحقيقات إنه 
مت إلقاء القبض عليه في مطار 
األقصر خالل محاولة ســفره 
إلى تركيا للقاء مجموعة من 
تخطط  اإلخوانية  العناصــر 
في  املســلح  العمل  إلحيــاء 

الداخل.

استراتيجية إلحداث 
اضطرابات

من  ستعمل  اإلخوانية  اخللية 
خالل استراتيجية تعتمد على 
ثالثة  محــاور، تتمثل بالعودة 
التدريجيــة للتظاهــرات في 

الشــارع املصــري، بالتزامــن 
مــع حمالت دعائيــة مكثفة 
لتشــويه الدولة وضرب الثقة 
والعمليات  في مؤسســاتها، 
املؤسسات  تســتهدف  التي 
بهدف تعطيــل جهود الدولة 
والســياحة  االســتثمار  في 
وإحــداث أزمــات اقتصاديــة 
واجتماعيــة، حســب مصادر 
نيوز”  أيًضا حتدثت لـ”ســكاي 

في وقت سابق.
من جهته، يرى الباحث املصري 
السياسي  باإلســالم  اخملتص 
تنظيــم  أن  فــاروق،  عمــرو 
اإلخــوان اإلرهابيــة ال تتوقف 
تســتهدف  التي  احملاوالت  عن 
مصر  ضد  عدائية  مخططات 
ودول املنطقة العربية، ســواء 
بعض  االعتماد على  من خالل 
مثل  املباشــرة  غيــر  األدوات 
واملؤسســات  البحثية  املراكز 
التــي تخفــي صلتهــا متاما 
تعمل  لكــن  التنظيم،  مــع 
لتحقيق  اســتراتيجيته  وفق 

أهدافه.
ويضيف “أو بشــكل مباشــر 
تتبع لها  من خالل مؤسسات 
بشكل مباشــر”، وال يستبعد 
اإلخوان  عــودة  احتمال  فاروق 
للعنــف، وهو منهــج أصيل 
شــرعنته  متت  التنظيم  لدى 
املؤسسني، حسن  أدبيات  وفق 
إطار  في  قطب،  وســيد  البنا 

استراتيجية العودة”.
وفي الوقت ذاته، ال يعول فاروق 
علــى جنــاح تلــك اخملططات 
العدائيــة، ويتــوق أن تتصدى 
لها الدولة املصرية وتترصدها 
بشكل اســتباقي، كما حدث 
املاضيــة،  الســنوات  خــالل 
املواجهة  والتي جنحت خاللها 
مخططات  دحــر  في  األمنية 
حقيقة  وكشــف  اإلخــوان، 
التنظيــم فــي مصــر وأمام 

العالم.

“ميدان.. ذراع إخواني جديد لتفريخ اإلرهابيين 
واستهداف مصر والدول العربية

أسسها القيادي الهارب رضا فهمي
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متابعة ـ الصباح الجديد:
جنحــت الصني في ظل حكم شــي 
جينبينغ، املستمر منذ عشر سنوات، 
في بنــاء أكبر قوة بحرية في العالم 
وإعادة هيكلة أكبــر جيش محترف 
وتطوير ترســانة نووية وباليســتية 

ميكنها إثارة قلق أعدائها.
وفيما جتهــد الدول اجملــاورة للصني 
جملــاراة هذه القدرات، مــن املرجح أن 
تترافــق الوالية الثالثــة من خمس 
سنوات التي يتوقع أن يفوز بها شي 
جينبينغ في مؤمتر احلزب الشــيوعي 
الذي ينطلق اليوم، مع تسريع سباق 
التســلح في منطقة آسيا واحمليط 

الهادئ.
كبيرة  زيــادة  املنطقــة  وســجلت 
في صفقات شــراء األســلحة من 
كوريــا اجلنوبيــة التــي تعمل على 
تطوير قوتها البحرية إلى أســتراليا 
التي اشــترت غواصــات نووية، كما 
ذكرت وكالة الصحافة الفرنســية. 
وبحســب املعهد الدولي للدراسات 
االســتراتيجية الذي يتخذ من لندن 
مقراً، فإن النفقات الدفاعية تخطت 
العــام املاضي مليار دوالر في آســيا 
واحمليــط الهــادئ. وضاعفت الصني 
والفلبني وفيتنــام في العقد األخير 
قيمــة نفقاتها العســكرية، فيما 
ازدادت نفقات كوريا اجلنوبية والهند 
وباكســتان بنســبة أدنــى بقليل. 
الســنة  هذه  قدمت  اليابــان  حتى 
ميزانية قياسية على صعيد الدفاع، 
السلمية  عن سياســتها  فخرجت 

في ظل بيئة أمنية "تزداد عنفاً". 
املســؤول  ديفيد،  مالكولم  وأوضح 

األســترالي  الدفــاع  في  الســابق 
معهــد  فــي  حاليــاً  والعامــل 
"كل  السياســية:  االســتراتيجية 
الالعبني األساســيني فــي منطقة 
احمليط الهادئ يردون بأســرع ما ميكن 

على حتديث اجليش الصيني".
الشــعبي"  التحرير  "جيــش  وكان 
يعد لســنوات جيشــاً بائــداً عدمي 
املؤرخني  أحد  وصفــه  بل  الفاعلية، 
"أكبــر متحف عســكري في  بأنه 
العالم". فقــد كان مجّهزاً مبعدات 
عســكرية متقادمة تعود إلى عهد 
يقــوم  وكان  الســوفياتي،  االحتــاد 
بشكل رئيســي على قوة مشاة لم 
حتقق نتائج مشــرفة في مســارح 
النزاعات اخلارجيــة، كما كان يعاني 
من الفســاد، وفق وكالة الصحافة 
الفرنســية. وخالل احلــرب الكورية، 
تدخله  لدى  الصيني  اجليش  خســر 
 400 الشــمالية  إلى جانــب كوريا 
ألف رجل بحسب الغرب، و180 ألفاً 
بحسب بكني. وفي عام 1979، تواجه 
مع فيتنــام في حــرب قصيرة لكن 

دامية.
القائد  جينبينغ  شــي  أصبح  وحني 
 ،2013 للقــوات في عــام  األعلــى 
كانت إصالحات جارية باشــرها في 
زميني  جيانغ  الرئيــس  التســعينات 
العسكرية  باإلجنازات  أعجب  بعدما 
األميركية في حــرب اخلليج، وخالل 

األزمة الثالثة في مضيق تايوان.
االســتراتيجي  املستشــار  لكــن 
ألكسندر نيل قال لوكالة الصحافة 
الفرنسية إن "هذه اجلهود لم تترجم 
فعلياً إلى قدرات، إال مع وصول شي 

جينبينــغ". وكان جيــش التحريــر 
الشــعبي في ذلك احلــني وضع في 
اخلدمة أول حاملة طائرات قادمة من 
أوكرانيا وقاذفاته املقاتلة "جي - 15" 
املقتبســة من طائرات "ســوخوي" 

السوفياتية.
الصينية  العسكرية  امليزانية  وتزداد 
27 عاماً، بحســب  باســتمرار منذ 
املعهد الدولي لبحوث الســالم في 
ســتوكهولم. ومتلك الصــني اليوم 
حاملتي طائــرات في اخلدمة، ومئات 
الصواريــخ الباليســتية البعيــدة 
الطائرات  وآالف  املدى،  واملتوســطة 
املقاتلــة، وأكبر بحرية فــي العالم 

تفوق البحرية األميركية.
وقــال قائــد األســطول الســابع 
لوســائل  توماس  كارل  األميركــي 
اإلعــالم األميركية: "لــدى )الصني( 
بحرية كبيرة جداً، وإن أرادوا الترهيب 
ونشر ســفن حول تايوان، بإمكانهم 

بسهولة أن يفعلوا ذلك".
وفــي الوقت نفســه، تزيــد الصني 
النووية  ترســانتها  مّطرد  بشــكل 
التــي يقــول البنتاغون إنهــا قادرة 
على إطالقها مــن البر والبحر واجلو. 
وبحسب مجلة "بولتني أوف أتوميك 
ساينتيســتس"، متلك الصني اليوم 
نحو 350 رأســاً نووياً، أي ضعف ما 
كانت متلكــه إبان احلرب الباردة. وترى 
أن  األميركية  االســتخبارات  أجهزة 
هذا اخملــزون قد يتضاعف ليصل إلى 

700 رأس بحلول 2027.
إلى ذلك، يجري بنــاء حظائر جديدة 
للصواريخ النووية في شــمال غرب 
البالد. وجاء في تقرير للبنتاغون عام 

2021 أن الصني "هي اخلصم الوحيد 
االقتصادية  قوتــه  ضم  على  القادر 
والعســكرية  والدبلوماســية 
طويل  حتــدٍّ  لطرح  والتكنولوجيــة 
األمد لنظام دولي مستقر ومنفتح". 
وتابع التقرير أن "بكني تسعى إلعادة 
ترســيم النظــام العاملــي، ليكون 
الســلطوي  لنظامها  مالءمة  أكثر 
ما  وهــذا  الوطنيــة".  ومصاحلهــا 
يبعــث مخاوف لدى الغــرب، ويدفع 
مشروعات  اعتماد  إلى  املنطقة  دول 
تعزيز  إلــى  بوضوح  تهــدف  عديدة 

قدراتها الرادعة.
وفــي هذا الســياق، تســعى كوريا 
بحريــة  قــوة  لتطويــر  اجلنوبيــة 
قــادرة على القيــام بعمليات قبالة 
أســتراليا  تعتزم  فيما  ســواحلها، 
شــراء ثمانــي غواصــات بريطانية 
وأميركية تعمــل بالدفع النووي في 
إطــار اتفاق "أوكــوس". كما تبحث 
كانبيرا شراء أســلحة فرط صوتية 
وصواريخ باليســتية بعيــدة املدى، 
وحتى قاذفات قنابل "شــبح" قادرة 
على ضرب أي مــكان في العالم من 

دون رصدها.
ويرى مالكولم ديفيد أن هذه اخلطط 
تشــير إلى أن دول املنطقة تدرك أن 
الصني تكتســب قدرة متزايدة على 
إعادة ترســيم اإلقليم كما تشــاء. 
وقــال إن "الزمن الذي كانت البحرية 
البحار  على  فيه  تسيطر  األميركية 
الهادئ يشارف على  في غرب احمليط 
نهايته. ما كّنــا توصلنا إلى أوكوس 
لو لم يكن هناك شي جينبينغ. فهو 

مبنحى ما أسدى لنا خدمة كبرى".

متابعة ـ الصباح الجديد:
كشــفت صحيفــة “ديلــي ميل” 
البريطانية عن مخطط من برملانيني 
ملنصب  ســابقني  ملرشحني  موالني 
برئيسة  لإلطاحة  احلكومة،  رئيسة 
الوزراء احلالية، ليز تراس، من منصبها 
بقراراتهــا”، فيما حذر  “تخبط  بعد 
مؤيــدون لها من أن ذلك ســيكون 
“انتحار” حلــزب احملافظني في  مبثابة 

ظل تراجع شعبيته.
التي  إلنقاذ حكومتها  وفي محاولة 
أقالت  أســابيع،  لم تكمل خمسة 
تراس، وزير ماليتها كواسي كوارتنغ، 
الذي بات ثاني أقصر وزير في اململكة 
املتحدة من حيث اخلدمة )38 يوما(، 
وكان الوزير احملافظ إيان ماكلويد هو 
األقصر مدة في منصب وزير اخلزانة 
بعد وفاته بنوبة قلبية بعد 30 يوما 

من توليه املنصب في عام 1970.
السابق،  اخلارجية  وزير  تراس  وعّينت 

جيرمــي هنــت )أحد منافســيها 
الســابقني(، وزيــرا للماليــة خلفا 
لــه، ووصفــت تقاريــر بريطانيــة 
تعيــني املنافــس الســابق لقيادة 
حــزب احملافظــني، يشــير إلى حتول 
كبير في اجتاه السياســة ومحاولة 
الستعادة االستقرار بعد أسابيع من 

االضطرابات.
وقالــت صحيفــة “ديلــي ميل” إن 
مجموعة من حوالي 20 من أعضاء 
أنصار  مــن  البرملــان، معظمهــم 
الوزراء،  لرئاســة  الســابق  املرشح 
ريشي سوناك، اجتمعوا للتخطيط 

لإلطاحة بتراس.
بينمــا نقلــت عــن نــواب موالني 
لليــز تــراس أن عزلهــا ســيكون 
بأن  تفيد  أحاديث  “انتحارا”، وســط 
مشــتركة  بطاقة  يدعمون  النواب 
القيادة،  في  الســابقني  ملنافسيها 
 ، وبيني موردونت  ريشــي ســوناك 

لتولــي إدارة البالد بشــكل تبادلي 
حتى االنتخابــات املقبلة في 2024 
على طريقة حكومــة بينيت البيد 

بإسرائيل.

البريطانيون يريدون جونسون
Tech- “أظهر اســتطالع ملؤسسة 

neUK” أجرتــه بطلب من صحيفة 
“إكسبريس” البريطانية، أن الناخبني 
جونســون  بوريس  عــودة  يريــدون 
)بنسبة 25 باملئة( بدال من ليز تراس 

التي حصلت على )19 باملئة(.
وفي اســتطالع منفصل أجري على 
لـ”إكســبريس”،  اإللكتروني  املوقع 
قــال أكثر مــن 80 باملئة مــن قراء 
الصحيفــة، إنهــم يريــدون عودة 

جونسون رئيسا للوزراء.
بينما كشف اســتطالع آخر تقدم 
بـ24  احملافظني  علــى  العمال  حزب 
نقطة، 49 باملئة مقابــل 25 باملئة، 

ممــا يهــدد بهزميــة احملافظــني في 
االنتخابات املقبلة.

انهيار وشيك
آدموند، قال  احمللل السياسي، جورج 
إن حكومة رئيسة الوزراء البريطانية 
ليز تراس البالغة من العمر شــهرا 
توشــك على االنهيار بعد أن قامت 
بتدبيــر منعطف مذل آخر بشــأن 
اخملطط  الضريبيــة  التخفيضــات 
لها وإقالة وزيــر ماليتها الذي كان 

مسؤوالً عن املقترحات.
وأضاف آدمونــد”، أن موازنة كوارتنغ 
املصغرة سببت إرباكا اقتصاديا وردود 
فعل سلبية بأسواق املال وانتقادات 
داخليــة ودولية وهبطت شــعبية 
حــزب احملافظني في اســتطالعات 
الرأي حيث برزت مطالبات من نواب 
باحلزب بضرورة تغيير سريع للمسار 

سواء االقتصادي أو السياسي.

شي عزز قدرات بالده العسكرية
 وسّرع بناء أكبر قوة بحرية عالميا

مخطط حزبي لإلطاحة برئيسة وزراء بريطانيا الجديدة
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جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة عمل واسط
العدد: 160/عمل/2022
التاريخ: 2022/10/13

الى// املدعى عليه 
 محمد عبد الناصر

اقام املدعي حسني ستار جبار دعوى 
ضدك وادعى بان لــه بذمتك مبلغا 
قــدره مليــون ومائتان وخمســون 
الف عن اجــر عمل، وجملهولية محل 
اقامتك قررت احملكمة تبليغك اعالنا 
فــي موعد  للحضور  بصحيفتــني 
 2022/10/23 املصــادف  املرافعــة 
الساعة التاسعة صباحا، وفي حال 
عدم حضورك ســوف جتري املرافعة 

بحقك غيابيا.. مع التقدير.
القاضي
عدنان نهير راهي الزاملي

رئيس محكمة عمل واسط 

جمهورية العراق
 مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة جنح املوفقية 

العدد: 150 /ج/2022
التاريخ : 2022/10/12
 املتهم الهارب : عدنان حسن نومي

يســكن ســابقا / املوفقية / حي 
غيالن

م/ تبليغ باحلضور
للشكوى املقامة من قبل املشتكي 
)محسن عليوي داعور و وليه اجلبري 
عليوي داعور عاشــور ( وفــق املادة 
3/413 من قانون العقوبات وجملهولية 
قــررت هذه  اقامتــك فقد  محــل 
احملكمة تبليغك عن طريق النشر في 
احلضور  لغرض  صحيفتني محليتني 
يوم احملكمة املصــادف 2022/11/23 
الساعة التاسعة صباحا وفي حالة 
عدم حضورك سوف جتري محاكمتك 

غيابيا وعلنا وفق القانون .
القاضي 
حسام كرمي الغريباوي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

 رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
 محكمة األحوال الشخصية في الرفاعي

العدد: 482/ش/2022
التاريخ : 2022/10/13

املدعي / علي جواد عوده 
املدعى عليه/ زهره خلف ساجت

الى املدعى عليها/ زهرة خلف ساجت
الـــدعوى  املدعيـــ )علي جواد عوده(  اقامت 
املرقمـة 482/ش/2022  والتـي يطلـب فيـهـا 
احلكـــم بنزع حضانة املدعــى عليها )زهره 
خلف ساجت( للطفلة )رقية( وضم حضانتها 
للمدعى ونظـــرا جملهوليـــة محـل إقامتـك 
استنادا لكتـــاب امن ذي قار بالعـــدد 7668 
فـــي 2022/8/28 وكتاب مديرية استخبارات 
ومكافحــة إرهاب البصرة بالعــدد 7668 في 
2022/8/22 واالشــعار املصــدق مــن مختار 
منطقة الظويهرات في قضاء الزبير قـــررت 
احملكمـــة تبليغـك عـن طـريـق اإلعـالن فـي 
صحيفتني يوميتني لغـــرض احلضـــور إمـام 
هـذه احملكمـة فـ موعد املرافعـة املصادف يوم 
2021/10/25 وفـي حـال عـلم حضورك سوف 

جتري املرافعة بحقك غيابا وعلنا
القاضي
سلوان مجید طعمه

قاضي محكمة االحوال الشخصية في 
الرفاعي

جمهورية العراق
محافظة ميسان

مديرية زراعة محافظة ميسان
قسم االراضي الزراعية

جلنة تاجير االراضي
العدد:13415
التاريخ: 2022/10/16

اعالن
بالنظر حلصــول الظم وفق املادة عشــر من قانون 21 
لسنة 2013 املعدل على الساحات املدرجة في اجلدول 
ادناه والتي تقع ضمن شعبة زراعة نهر سعد )االراضي 
املســتصحلة( تعلن مديرية زراعة ميسان/ جلنة تاجير 
االراضي الزراعيــة عن اعالن الســاحات للتأجير وفق 
القانون )21( لســنة 2013 والقانون 35 لســنة 1983 
فعلــى الراغبــني بالتأجير مراجعة اللجنــة املذكورة 
في اليوم التالي لنشــر االعالن والبالغة ســبعة ايام 
مســتصحبني معهم التامينــات القانونية والبالغة 
15% من القيمة التقديرية االخيرة وســتجري املزايدة 
الســاعة العاشــرة صباحا من اليوم االخير من املدة 

املقررة والبالغة سبعة ايام.
اراض زراعية مســتصلحة بالكامل وال يوجد فيها اي 

منشات او محدثات
رئيس مهندسني زراعيني اقدم
د. محمد جبار عبد الرضا
مدير زراعة محافظة ميسان

جمهورية العراق
 مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة جنح املوفقية 

العدد: 150 /ج/2022
التاريخ : 2022/10/12
 املتهم الهارب : جاسب داخل نومي

يسكن سابقا / الكوت / الوافدين / 
حي العصري الثالثة

م/ تبليغ باحلضور
للشكوى املقامة من قبل املشتكي 
)محسن عليوي داعور و وليه اجلبري 
عليوي داعور عاشــور ( وفــق املادة 
3/413 من قانون العقوبات وجملهولية 
قــررت هذه  اقامتــك فقد  محــل 
احملكمة تبليغك عن طريق النشر في 
احلضور  لغرض  صحيفتني محليتني 
يوم احملكمة املصــادف 2022/11/23 
الساعة التاسعة صباحا وفي حالة 
عدم حضورك سوف جتري محاكمتك 

غيابيا وعلنا وفق القانون .
القاضي 
حسام كرمي الغريباوي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف البصرة 
االحتادية

محكمة بداءة القرنة
العدد: 122/ب/2022
التاريخ: 2022/10/16

إعالن
املدعية/ جعفر صادق خلف

املدعــى عليهــم/ حمزه صــادق خلف 
وجماعتها

العلنية  باملزايــدة  تبيع هــذه احملكمــة 
العقــار املرقم 205 شــط العــرب املزال 
شيوعه بأعالم احلكم املرقم 22/ب/2022 
نوعــه ملك صرف وهو عبــارة عن  أربعة 
دور ســكنية مبنيــة بصورة عشــوائية 
الرغبة  لــه  مســاحتها 485 م2 فمــن 
بالشراء مراجعة هذه احملكمة خالل مدة 
)30( يوما تبــدأ من اليوم التالي لنشــر 
االعــالن مســتصحبا معــه التأمينات 
القانونية البالغة 10% من القيمة املقدرة 
اربعمائة   )4243750000( البالغة  للعقار 
وأربعة وعشرون مليون وثالثمائة وخمسة 

وسبعون  الف دينار.
القاضي
عادل قاسم حنون

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 21569/43
التأريخ/ 2022/10/5

إعالن اول
تعلــن جلنة البيــع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجــراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة أرقامهــا ومواقعها في أدناه العائدة 
الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشتراك في 
املزايدة العلنية مراجعة ســكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية 
مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة في الساعة 
الثانية عشــرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشــر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي 

ويتحمل املستأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف األخرى ويشترط االشتراك باملزايد
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف مديرية بلدية البصرة.
- ال يحق لألشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد السداد.

- جلب هوية األحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.
مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلســابية املعمول بها في مؤسسات البلدية ويكون آخر موعد الستالم التأمينات هو 

اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهراً.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 21572/43
التأريخ/ 2022/10/5

إعالن اول
تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظــة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينــة أرقامها ومواقعها في أدناه والعائدة 
الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشتراك في 
املزايدة العلنية مراجعة ســكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية 
مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة في الساعة 
الثانية عشــرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشــر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي 

ويتحمل املستأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف األخرى ويشترط االشتراك باملزايد
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف مديرية بلدية البصرة.
- ال يحق لألشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد السداد.

- جلب هوية األحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.
مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلســابية املعمول بها في مؤسسات البلدية ويكون آخر موعد الستالم التأمينات هو 

اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهراً.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

االبلةثالث سنوات11 م12محل1

االبلةثالث سنوات33،75 م42حانوت2

االبلةثالث سنوات12 م112حانوت3

االبلةثالث سنوات18 م262حانوت4

االبلةثالث سنوات31 م62حانوت5

االبلةثالث سنوات28 م352حانوت6

االبلةثالث سنوات24 م412حانوت7

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

50 دارثالث سنوات9 م962حانوت1

50 دارثالث سنوات15م582حانوت2

50 دارثالث سنوات60 م392حانوت3

50 دارثالث سنوات16،5 م402حانوت4

50 دارثالث سنوات9 م952حانوت5

مقام عليثالث سنوات32 م9/19752محل6

املقاطعةاملساحة / دومنرقم الساحةت

83 دومنساحة رقم 1117

مقاطعة  4/ 
اجلزرة ونهر 

سعد 
2

ساحة رقم 118
78 دومن

78 دومنساحة رقم 3119



5 اعالن

محكمة بداءة تكريت 
العدد / 22 / ب / 2022
التاريخ 7 / 9 / 2022

اعالن
تبيع هــذه احملكمــة العقــار املرقم 
املزايدة  بطريقة  مطــاردة  4169/2م7 
العلنيــة الذي ســيكون فــي اليوم 
الثالثون من اليوم التالي لتاريخ النشر 
فعلــى الراغبــن بالشــراء مراجعة 
التأمينات  دفــع  لغرض  احملكمة  هذه 
القانونية البالغــة 10 % من القيمة 
املقــدرة واحلضور في موعــد املزايدة 
املستمسكات  معهم  مستصحبن 

الثبوتية االصولية 
اوصــاف العقار  : عبارة عــن دار قدمي 
التشييد مشيد من طابق وفي واجهة 
الدار محالت عدد )3( مع كراج وحديقة 
إضافية وغرفتن نوم واستقبال وهول 
ومــوزع ومطبخ وصحيــات يقع في 
تكريت / القادســية مبساحة 600م2 
وان القيمــة الكلية للعقــار )مائتان 

وعشرون مليون دينار( 
القاضي
انور جاسم حسني

مجلس القضاء األعلى 
رئاسة محكمة استئناف واسط  االحتادية

محكمة البداءة اخملتصة بالدعاوى 
التجارية في واسط

العدد: 10/كشف مستعجل / جتاري/2022 
التاريخ: 2022/10/13

الى املدعى عليه/ مكتب السدمي للتصاميم 
واالستشارات الهندســية / املدير املفوض 

حسن يوسف حميد
اعالن

اقام طالب الكشــف وزير االعمار واإلسكان 
والبلديات العامة – إضافة لوظيفته الدعوى 
للمرافعة  دعوتــك  أعــاله يطلــب  املرقمة 
واجراء الكشــف املســتعجل لتثبيت واقع 
احلــال فــي مشــروع مجســر املتنبي في 
مدينــة الكــوت وجملهولية محــل اقامتك 
حســب كتاب محكمــة اســتئناف بغداد 
الكــرخ وحدة التبليغــات القضائية بالعدد 
تقرر  لــذا  7378/ت/2022 فــي 2022/10/11 
تبليغــك مبضمون عريضــة الدعوى املرقمة 
10/ كشف مســتعجل / جتارية/2022 ونشر 
بصحيفتن محليتن لذا اقتضى حضوركم 
يوم 2022/10/20 وفي حــال عدم حضوركم 
سوف يتم السير في إجراءات الدعوى غيابياً 

بحقكم .
القاضي 
محمد حران السراي

وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية واجلوازات 

واالقامة
مديرية االحوال املدنية واجلوازات 

واالقامة
صالح الدين

قسم شؤون االحوال املدنية
العدد:ج.ص/ 10911 
التاريخ: 2022/10/9  

م/ نشر جريدة
قدم املواطن )زهير محمد احمد زهو(  
املســجل في دائرة أحوال الدور والذي 
يروم  تغييــر اللقب في قيده  وجعله 
)الهاشــمي( بدال من )الــدوري( فمن 
لديه اعتراض مراجعــة هذه املديرية 
خالل )15( يوماً من تاريخ نشر االعالن 
وبعكسه ســيتم النظر في الدعوى 
وفق احــكام املــادة )22( مــن قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016.
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة العام

محكمة بداءة تكريت 
العدد / 24 / ب / 2022
التاريخ 7 / 9 / 2022

اعالن
تبيع هــذه احملكمــة العقــار املرقم 
4343/17م21 ديــوم تكريت  بطريقة 
املزايــدة العلنية الذي ســيكون في 
اليوم الثالثون من اليوم التالي لتاريخ 
النشر فعلى الراغبن بالشراء مراجعة 
التامينات  دفــع  لغرض  احملكمة  هذه 
القانونية البالغــة 10 % من القيمة 
املقــدرة واحلضور في موعــد املزايدة 
املستمسكات  معهم  مستصحبن 

الثبوتية االصولية 
اوصــاف العقار  : عبــارة عن قطعة 
خالية من املشيدات ومستوية يحدها 
دار ســكني من اجلنوب ومن الشمال 
قطعة خالية وهي مطلة على شارع 
عرضة 10م2 يقع فــي تكريت – ديوم 
مبســاحة 400م2 وان القيمة الكلية 

للعقار عي )مائة مليون دينار( 
القاضي
انور جاسم حسني

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الرصافة

رقم االضبارة/269/ خ / 2022
التاريخ/2022/10/13

إعالن
تبيع مديرية تنفيــذ الرصافة  العقار تسلســل )75 
ســبع ابكار( الواقع في )ســبع ابكار( العائد للمدين 
)علي عبد الرحمــن( احملجوز لقاء طلــب الدائن )عبد 
حبيب جاني( البالغ )150,000,000( مليون دينار فعلى 
الراغب بالشــراء مراجعــة هذه املديريــة خالل مدة 
ثالثن يوما تبدأ من اليوم التالي للنشــر مستصحباً 
معه التأمينات القانونية عشــرة من املائة من القيمة 
املقدرة وشهادة اجلنسية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية على املشتري.
منفذ العدل 

املوصفات:
1- موقعه ورقمه: بغداد ســبع ابكار )شــارع الرشيد 

العقار املرقم 75 سبع ابكار
2- جنسه ونوعه: عمارة مكونة من اربع محالت وشقه 
الشقة مقفلة واحملالت مستأجرة والبناء من الطابوق 

ودرجة العمران قدمي
3- حــدوده واوصافه: محالت أربعة مع شــقة مقفل 

متخذه مخزن وليس سكن
4- مشتمالته: ال يوجد
5- مساحته: 85,04م2

6- درجة العمران : متوسطة
7- الشاغل : يرغبون بالبقاء بعد البيع

8- القيمة املقــدرة: 212,000,000  مليون دينار عراقي 
عن عموم العقار حصة املدين )70,833,333( ســبعون 
مليــون وثمامنائة وثالثة وثالثون الــف وثالثمائة وثالثة 

وثالثون دينار حسب أسعار السوق

وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية واجلوازات 

واالقامة
مديرية االحوال املدنية واجلوازات 

واالقامة
صالح الدين

قسم شؤون االحوال املدنية
العدد:11330

التاريخ: 2022/10/16  
م/ نشر جريدة

قدم املواطــن )طارق ذياب احمد( طلباً 
يروم فيــه تبديل اللقــب لقيد والده 
)ذيــاب احمد علــي( وجعله  املتوفي 
)احلبابي( بــدال من )اجلنابي( فمن لديه 
اعتراض مراجعة هــذه املديرية خالل 
)15( يومــاً مــن تاريخ نشــر االعالن 
وبعكسه ســيتم النظر في الدعوى 
وفق احــكام املــادة )22( مــن قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016.
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة العام

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 21571/43
التأريخ/ 2022/10/5

إعالن اول
تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظــة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينــة أرقامها ومواقعها في أدناه والعائدة 
الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبن باالشتراك في 
املزايدة العلنية مراجعة ســكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية 
مستصحبن معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة في الساعة 
الثانية عشــرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشــر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي 

ويتحمل املستأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف األخرى ويشترط االشتراك باملزايد
- تضمن الناكل الفرق بن البدلن ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف مديرية بلدية البصرة.
- ال يحق لألشخاص املدينن لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد السداد.

- جلب هوية األحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.
مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلســابية املعمول بها في مؤسسات البلدية ويكون آخر موعد الستالم التأمينات هو 

اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهراً.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 21565/43
التأريخ/ 2022/10/5

إعالن ثالث

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة أرقامها 
ومواقعها في أدناه والعائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث سنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة 
رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبن باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة ســكرتير اللجنة في ديوان 
محافظة البصرة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبن معهم 
التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة 
في الســاعة الثانية عشــرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشــر اإلعالن وعند مصادفة يوم 
املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املســتأجر أجور نشــر اإلعالن واملصاريف األخرى ويشترط 

االشتراك باملزايد
- تضمن الناكل الفرق بن البدلن ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف مديرية بلدية البصرة.
- ال يحق لألشخاص املدينن لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد السداد.

- جلب هوية األحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.
مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلسابية املعمول بها في مؤسسات البلدية ويكون 

آخر موعد الستالم التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهراً.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

الصفاة اجلديدثالث سنوات12 م532حانوت1

الصفاة القدميثالث سنوات5م122حانوت2

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

السككثالث سنوات9،5 م395/11/62حانوت1

السككثالث سنوات12،5 م395/11/72حانوت2

السككثالث سنوات12،5 م395/11/82حانوت3

مؤانئ جديدثالث سنوات18 م42حانوت4

مؤانئ جديدثالث سنوات18 م52حانوت5

مؤانئ جديدثالث سنوات18 م252محل6

مؤانئ جديدثالث سنوات18 م242حانوت7
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متابعة ـ الصباح الجديد:
العراقية،  النزاهــة  أعلنت هيئــة 
امس األحد، عن التحقيق بســرقة 
3,7 ترليونات دينار )2.5 مليار دوالر(، 
فيما أكــدت أن القضية معروضة 

أمام القضاء.
بيان نشــرته  الهيئة في  وذكــرت 
وكالة األنباء العراقية “واع”، أنه “مت 
التحقيق في املالبسات التي رافقت 
أنباء سرقة أكثر من )3,7( ترليونات 
دينــار عراقي من الهيئــة العامة 
للضرائب، ونشر كتاب لوزارة املالية 

معنون لهيئة النزاهة”.
وأكــدت أن “القضية اآلن معروضة 
أمــام القضــاء، وهــي ســترافق 
املعلومات التي تضمنها كتاب وزارة 
وفق محاضر  تنظيمها  بعد  املالية 
مــع األوراق التحقيقيــة وتودعها 
بإصدار  األخير  ليقوم  القضاء،  لدى 

القرارات املناسبة بحق املقصرين”.
وأوضحت أن “القضاء سبق أن أصدر 
بحق مســؤولني  اســتقدام  أوامر 
الثغرات  بشــأن  الــوزارة  في  كبار 
التي أفضت إلى حصول هذا اخلرق 
املال  الفظيع على  والتجاوز  الكبير 
العــام”، الفتة إلــى أن “كتاب وزارة 
املاليــة، الــذي تســتغرب الهيئة 
وصل  اإلعالم،  لوســائل  تســريبه 
الرســمي،  الدوام  نهاية  للهيئــة 

اخلميس )13 تشرين االول(”.
ودعــت الهيئة وفقا للبيــان “وزارة 
املالية إلى ضرورة التحقيق بتسريب 

كتابها املعنون الى الهيئة”.
الكشف  بعد   ، السلطات  وحتركت 
عن قضية فســاد بقيمة 2.5 مليار 
دوالر، وتعهــدت بإجــراء حتقيقات 

ومحاسبة املتورطني.
مصطفى  احلكومة،  رئيــس  ووجه 
الكاظمي، بفتح حتقيق بشأن وجود 
مخالفات بعمليــة صرف األمانات 

الضريبية في وزارة املالية.
وجاء في رســالة صادرة عن مكتب 
الــوزراء، بعنوان  رئيــس مجلــس 
)ســري وعلى الفور(، وموجهة إلى 

العراقية،  االحتاديــة  النزاهة  هيئة 
أن الكاظمــي وجه بإجــراء حتقيق 
والتصريحــات  “باملعلومــات 
في  مخالفــات  وجــود  املتضمنة 

الضريبية  األمانــات  صرف  عملية 
واجلمركية في وزارة املالية”.

وطالب الكاظمــي الهيئة العامة 
للضرائب بـ”إجراء ما يلزم بشــكل 

أصولي، وإعالمــه بنتائج التحقيق 
بالسرعة املمكنة”.

ويذكر أن هذه الرسالة كتبت بتاريخ 
2022-10-11 ونشرتها وكالة األنباء 

العراقية الرسمية “واع”، السبت.
بدورها خاطبــت وزارة املالية، هيئة 
النزاهــة بفتح حتقيق يخص مبالغ 
3.7 تريليونات دينار )2.5 مليار دوالر( 

املسروقة من أمانات الضرائب.
املالية  وجاء في نص رســالة وزارة 
 ،12-10-2022 بتاريــخ  التي كتبت 
ونشــرتها “واع”، السبت، أن “املبلغ 
ســرق من حســاب أمانات الهيئة 
العامــة للضرائــب فــي مصرف 

الرافدين”.
ودعــت الــوزارة هيئــة النزاهــة 
“اآلليات  بشــأن  التحقيــق  إلــى 
املستخدمة واجلهات املسؤولة عن 
هذه اجلرميــة االقتصادية الكبيرة”، 
وإلــى “اتخاذ الالزم مــن اإلجراءات 

القانونية”.
من جهته أكد النائب األول لرئيس 
مجلس النواب، محســن املندالوي، 
أن ســحب مبلغ 2.5 مليار دوالر من 
مصرف الرافدين لن مير بســهولة، 
الفتا إلــى أن هناك حســابا قادما 

جلميع املتورطني في العملية.
وقال املنــدالوي في منشــور على 
تويتــر، امس األحــد، إن “ما حصل 
من نهــب ألموال الهيئــة العامة 
مليار   2.5 مبلغ  وسحب  للضرائب، 
لن مير  الرافدين،  دوالر من مصــرف 
بســهولة، وهنــاك حســاب قادم 
التي  العملية  في  املتورطني  جلميع 
يــراد منها هــدم الدولــة وتدمير 

اقتصادها ونشر الفوضى”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
الطاقة  معلومــات  إدارة  أعلنت 
األمريكيــة، امــس األحــد، عن 
العــراق  صــادرات  انخفــاض 
النفطية ألكثر من النصف خالل 

األسبوع املاضي.
إن  لها،  تقرير  اإلدارة فــي  وقالت 

“متوسط االستيرادات االمريكية 
من النفط اخلام خالل االســبوع 
بلغت  دول  ثمانــي  املاضي مــن 
يوميــا  برميــل  ماليــني   5.117
آالف   103 مبقــدار  منخفضــة 
برميل باليوم عن األســبوع الذي 
ســبقه والذي بلغ 5.220 ماليني 

برميل يوميا”.
العــراق  وأضافــت أن صــادرات 
النفطية ألمريــكا بلغت معدل 
109 آالف برميل يوميا األســبوع 
املاضي، منخفضــة مبقدار اكثر 
الذي  األســبوع  النصف عن  من 
سبقه الذي بلغت فيه الصادرات 

النفطيــة ألمريــكا معدل 275 
الف برميل يوميا.

كما أشارت إلى أن “اكثر اإليرادات 
األسبوع  ألمريكا خالل  النفطية 
املاضي جاءت مــن كندا ومبعدل 
بلغ 3.300 ماليــني برميل يومياً، 
759 الف  تلتها املكسيك مبعدل 

برميــل يومياً، وبلغــت االيرادات 
النفطية من الســعودية مبعدل 
370 الف برميــل يومياً، ومن ثم 
كولومبيا مبعدل 242 الف برميل 

يومياً”.
ووفقــاً لــإدارة، فــإن “كميــة 
مــن  األمريكيــة  االســتيرادات 

النفط اخلــام من االكوادور بلغت 
مبعــدل 136 الف برميــل يومياً، 
ومــن البرازيل مبعــدل 111 الف 
برميــل يوميا ومــن ليبيا مبعدل 
90 الف برميل يوميــا، فيما لم 
تســتورد اي كمية من روسيا او 

نيجيريا.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
توقــع صندوق النقــد الدولي أن 
يبلغ التضخم الســنوي للعراق 
%4.5 خالل عــام 2022، مبينا أن 
أعلى تضخم سنوي من بني الدول 
العربية سيشــهده الســودان، 
فيمــا اعتبر خبيــر اقتصادي ان 
ارتفاع اســعار العقــارات عامل 

رئيسي للتضخم في العراق.
وقال الصندوق في تقريره لشهر 
تشــرين االول : “ مــن املتوقع أن 
“يبلغ معدل التضخم الســنوي 
 4.5% 2022 العام  العراق في  في 

انخفاضا من 6.4 % في 2021”.
واضاف ان من “املتوقع أن تواصل 
في  ارتفاعها  التضخم  معدالت 

الدول العربية خــالل عام 2023، 
على أن تكون األعلى في السودان 
مبتوســط معدل تضخم سنوي 
يصــل إلــى 76.9 %، واليمن في 
 ،17.1% مبعــدل  الثانية  املرتبــة 
بينمــا تأتــي مصر فــي املرتبة 
الثالثــة مبعــدل %12”، مبينا ان 
“لبنان لم يتم إدراجها في اجلدول 

تواجه أعلى معدل تضخم  التي 
في العالم”.

واشار الى ان “اقل تضخم سنوي 
من املتوقــع ان تشــهده الدول 
العربية هي الســعودية ومبعدل 
يبلــغ %2.2 تليه الكويت ومبعدل 
يبلــغ 2.4 % ومن ثم األردن مبعدل 

.”3%

من جهته؛ يقول اخلبير االقتصادي 
محمد احلسني ان “ارتفاع اسعار 
يعتبر من  العــراق  العقارات في 
وراء  الرئيســية  العوامــل  أهم 
ارتفــاع التضخــم فــي العراق 
بجانب أســعار املــواد الغذائية 

التي تأتي باملرتبة الثانية”.
“هنــاك  ان  احلســني  واضــاف 

ارتفاعــا شهـــده العــراق منذ 
العقــارات  بأســعار  عامــني 
وبنسبة جتــــاوزت 50 %”، مبينا 
املمنوحة من قبل  “القــروض  أن 
املصارف احلكومية لشراء وحدات 
سكنية ساهمت في رفع أسعار 
العاصمة  في  وباخلصوص  املنازل 

بغداد”.

متابعة ـ الصباح الجديد:
سجلت أســعار النفط اخلام خسائر 
أسبوعية الفتة، حيث تراجع خام برنت 
املائــة واخلام األمريكي  6.4 في  بنحو 
7.6 في املائة بســبب مخاوف الركود 
العاملي وتوقعــات تباطؤ الطلب على 
اخلام، كما تفاقمت اخلســائر  النفط 
يرتبط بعالقة  الذي  الدوالر  مع صعود 

عكسية مع أسعار النفط اخلام.
وذكــر تقريــر “ريــج زون” الدولي، أن 
أســعار النفط اخلام سجلت خسارة 
أسبوعية، حيث أدت إجراءات مكافحة 
إلى  الصيني  الطلب  وكتم  التضخم 

توتر توقعات السوق النفطية.
وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم 
فــي الواليات املتحدة قفــز إلى أعلى 
مســتوى في 40 عاما الشهر املاضي، 
مــا حفــز التوقعــات بــأن مجلس 
االحتياطي الفيدرالي ســيضطر إلى 
مواصلة رفع أسعار الفائدة التي ميكن 
أن تبطئ النمو ورمبا تضر باســتهالك 

الطاقة.
ولفت التقرير إلى تخلي أسعار النفط 
اخلام في األســبوع املاضي عن بعض 
املكاســب التي حفزها قــرار “أوبك” 
وحلفائها “أوبــك +”، الذي توافق على 
خفض اإلنتاج بحدة في تشرين الثاني 
املقبل، مشــيرا إلى معانــاة النفط 
اخلــام أيضــا، حيث ظــل الطلب في 
الصني - أكبر مســتورد - ضعيفا مع 
ضغط احلكومة لالستمرار في تنفيذ 

سياسة “صفر كوفيد”.
دوليني،  التقريــر عن محللــني  ونقل 
أن مؤشــرات الطلب الرئيســة على 
النفط اخلــام تتحول إلى هبوط كبير، 
األرباح وتوقعات  أن موســم  موضحا 
التضخم حتــى اآلن يدعمان فكرة أن 
سيواصل  الفيدرالي  االحتياطي  بنك 
إلى  االقتصاد  يرســل  التشديد حتى 

مرحلة الركود.
ونــوه التقرير إلى بيانــات صادرة عن 

شركة فيتافي، تشير إلى بقاء اخملاوف 
مــن الركــود وتأثير ضعــف الطلب 
املرتبط بها موضع التركيز، اآلن بعد أن 
الوضوح بشأن  أصبح هناك مزيد من 

العرض بعد اجتماع “أوبك +”.
تخفيض  على  الضوء  التقرير  وسلط 
الطاقــة األمريكية  إدارة معلومــات 
توقعاتها ملتوسط السعر الفوري خلام 
برنت لعامي 2022 و2023، حيث تتوقع 
أن متوســط  الطاقة  إدارة معلومات 
الســعر الفوري خلام برنت ســيكون 
102.09 دوالر للبرميــل هــذا العــام 

و94.58 دوالر للبرميل في عام 2023.
ولفت التقرير إلى أنه قبل إعالن “أوبك 
+” والتكهنات بالتخفيضات في األيام 
اإلعالن مباشرة كانت  التي ســبقت 
أســعار النفط اخلام تنخفض بشكل 
عام بســبب اخملاوف املتزايدة بشــأن 

ضعف األوضاع االقتصادية العاملية.
وعــد التقريــر أن إصــدار احتياطي 
البتــرول االســتراتيجي البالــغ 180 
مليــون برميل الــذي مت إجــراؤه في 
األشــهر األخيرة قد يخفف أيضا من 
مخــاوف اإلمداد – بحســب تقديرات 
الطاقــة األمريكية –  إدارة معلومات 
الفتا إلى أنه شــوهدت ذروة أســعار 
خام برنت فــي 2022 - حتى اآلن - في 
8 مارس املاضي عند 127.98 للبرميل 
وشوهدت أدنى مســتوياته في 2022 
- حتى اآلن - فــي 3 يناير املاضي عند 

78.98 دوالر للبرميل.
من جانبــه، ذكر تقريــر “أويل برايس” 
النفطي الدولي، أن األســبوع املاضي 
شــهد تســجيل عديد من اإلشارات 
املتضاربة ألســواق النفــط، حيث مت 
تعويض مخزون النفط اخلام الضخم 
الديزل، بينما  جزئيا عن طريق سحب 
يســتمر ضيق العرض الــذي يكافح 
بيانــات التضخم املقلقــة وتوقعات 

تدهور الطلب.
أن السوق تعاني األخبار  التقرير  وذكر 

زيــادة مخزونات  في  ممثلة  الهبوطية 
النفــط اخلام مبــا يقرب من عشــرة 
ماليــني برميل، وهو تغيير ضخم على 
أساس أســبوعي، بينما كانت بيانات 
التضخــم األمريكيــة مقلقة أيضا 
بالنســبة إلــى النفــط، حيث وصل 
األساسي  املســتهلك  أسعار  مؤشر 
إلى أعلى مستوى له في 40 عاما في 

سبتمبر املاضي.
إلى انخفاض مخزونات  التقرير  وأشار 
الديزل فــي الواليات املتحــدة مبقدار 
4.9 مليون برميل، ما يشير إلى نقص 
مقلق قبل الشتاء املقبل، موضحا أنه 
العمالية  أوروبا تضيف اإلضرابات  في 
فــي مصاف في فرنســا إلى مخاوف 

إمدادات الوقود، فيما يعد خفض إنتاج 
“أوبك +” وســقف سعر اخلام الروسي 
عاملني صعوديــني آخرين يلوحان في 

األفق في أسواق النفط.
إلــى أن “أوبك” خفضت  ونوه التقرير 
في توقعاتها الشهرية منو الطلب في 
2022 - 2023 إلــى 2.64 و2.34 مليون 
برميل فــي اليوم علــى التوالي، بعد 
تعهد خفض اإلنتــاج مبقدار مليوني 
بتباطؤ  اليوم، مستشهدة  برميل في 
النمو االقتصادي والتشــديد النقدي 

وقضايا العرض املستمرة.
إدارة معلومات  تخفيض  التقرير  وأبرز 
إلنتاج  توقعاتها  األمريكيــة  الطاقة 
النفط اخلام في الواليات املتحدة لعام 

2023 إلى 12.4 مليون برميل في اليوم، 
ارتفاعا مــن 11.7 مليــون برميل في 
اليوم هذا العام، حيث يؤثر االنضباط 
الرأسمالي وتوقعات انخفاض الطلب 

العاملي على اإلنتاج.
ولفت التقريــر إلى حــدوث ذروة في 
واالســتحواذ على  االندماج  نشــاط 
النفط فــي الواليــات املتحدة، حيث 
ارتفعت عمليات االندماج واالستحواذ 
فــي قطاع النفــط األمريكي إلى 16 
مليارا فــي الربع الثالــث، وهو أعلى 
مستوى ربع ســنوي هذا العام، وذلك 
على الرغم مــن أن التوقعات قصيرة 
واالستحواذ  االندماج  لعمليات  األجل 
ضعيفة نسبيا، حيث تفضل شركات 

وإعادة شــراء  الديون  النفط ســداد 
األسهم بدال من االستثمار.

ونبه التقرير إلى أن الركود الذي يلوح 
في األفق يهــدد بتقييد الطلب على 
النفــط اخلام، ما ســيكون لــه تأثير 
كبير في األســعار، مشــيرا إلى أنه 
إذا مت حتديد ســقف ألســعار النفط 
الروسي فسيتم سحب كمية كبيرة 
من إمدادات النفط من الســوق، ومن 
احملتمــل أن تنجح روســيا في العثور 
اخلام،  لنفطهــا  بديلة  أســواق  على 
مشيرا إلى أن روسيا تنتج 9.9 مليون 

برميل يوميا.
وأضاف التقرير أنه إذا رفضت روســيا 
أي  إلى  بالفعل شــحن نفطها اخلام 
دولة تشارك في حتديد سقف للسعر، 
بشــكل  اإلنتاج  تخفيض  فســيتم 
كبير، حيث تشــير التقديرات إلى أنه 
ميكن ســحب مليون برميل أخرى من 

السوق إذا نفذت روسيا قرارها.
ونوه التقرير إلى عــدم قدرة الواليات 
املتحدة على زيادة اإلنتاج احمللي، حيث 
فشــلت مجموعة الســبع في إحراز 
تقدم كبير في وضع ســقف ألسعار 

النفط اخلام في روسيا.
من ناحية أخرى وفيما يخص األسعار 
تراجعت  املاضي،  األســبوع  في ختام 
أســعار النفط عند تسوية تعامالت 
اجلمعــة، إذ ســجل اخلــام األمريكي 

خسائر أسبوعية بنحو 7.6 في املائة.
وعنــد التســوية، تراجعــت العقود 
اآلجلة خلام برنــت بنحو 3.1 في املائة 
إلــى 91.63 دوالر للبرميل، مســجلة 
6.4 في  خسائر أســبوعية بنســبة 
األمريكي  اخلــام  انخفض  كما  املائة. 
بنحو 3.9 في املائة عنــد 85.61 دوالر 
للبرميل. وتخلت أســعار النفط عن 
التي سجلتها في  املكاســب  نصف 
الشــهر اجلاري هذا األســبوع بفعل 

توقعات “أوبك” بشأن الطلب.
وخفضــت وكالــة الطاقــة الدولية 

توقعاتهــا للطلــب علــى النفــط 
للعامــني اجلاري واملقبــل محذرة من 

ركود اقتصادي عاملي محتمل.
وتزامــن مع هبــوط األســعار ارتفاع 
الــدوالر، إذ تخفــض قــوة العملــة 
األمريكيــة الطلب علــى النفط من 
تكلفة  أكثــر  الوقــود  جعــل  خالل 
الذيــن  املشــترين  إلــى  بالنســبة 

يستخدمون عمالت أخرى.
من جانبــه، ذكر تقريــر “بيكر هيوز” 
األمريكــي، أن إجمالــي عدد منصات 
احلفر النشــطة في الواليات املتحدة 
ارتفع مبقدار سبع في األسبوع املاضي، 
وقد ارتفع إجمالــي عدد احلفارات إلى 
769 هذا األسبوع - 226 منصة أعلى 
من عــدد احلفارات هــذه املرة في عام 

.2021
ولفــت التقرير إلى ارتفــاع احلفارات 
النفطيــة فــي الواليــات املتحــدة 
مبقدار ثمانية هذا األســبوع، إلى 610 
وتراجعت حفــارات الغاز مبقدار 1، إلى 
157. وبقيت احلفــارات املتنوعة على 

حالها عند 2.
وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد احلفارات 
في حوض بيرميان من 1 إلى 346 هذا 

األسبوع.
إيجل فورد  وتراجعــت احلفارات فــي 
بواقــع 1 إلــى 71، وارتفعت منصات 
النفط والغــاز في بيرميــان إلى 79، 
حيث كانت هذه املرة من العام املاضي.
ونوه التقرير إلى أن إنتاج النفط اخلام 
أسبوعا  املتحدة شــهد  الواليات  في 
إنتاج  انخفض  لآلمال، حيــث  مخيبا 
اخلام األمريكي إلى 11.9 مليون برميل 
أكتوبر،   7 املنتهي في  يوميا لألسبوع 
وفقا آلخــر تقديــرات إدارة معلومات 
وارتفعــت  األســبوعية،  الطاقــة 
مستويات اإلنتاج في الواليات املتحدة 
200 ألــف برميل يوميــا فقط حتى 
اآلن هذا العام، وزادت 600 ألف برميل 

يوميا مقارنة بالعام املاضي.

تحرك رسمي لمالحقة المسؤولين في الضريبة
عن سرقة مليارين ونصف المليار دوالر

“جريمة اقتصادية كبرى”

بغداد ـ الصباح الجديد:
والعراقي”  “االجنبي  الذهب  انخفضت أسعار 
في األســواق احمللية بالعاصمة بغداد بشكل 
طفيــف، فيما اســتقرت في اســواق اربيل 

عاصمة اقليم كردستان امس  اليوم االحد.
وقال مصدر صحفي ، إن أســعار الذهب في 
أســواق اجلملة ب   شــارع النهر في العاصمة 
بغداد سجلت امس االحد ، سعر بيع للمثقال 
الواحــد عيار 21 من الذهب اخلليجي والتركي 
واألوربي 336 الف دينار، وســعر الشــراء 332 
الفاً، فيما كانت االســعار ليــوم امس االول 

السبت 337 الف دينار.
وأشار املصدر ، إلى أن سعر بيع املثقال الواحد 
عيار 21 من الذهب العراقي ســجل انخفاضا 
أيضاً عند 306 آالف دينار، وبلغ ســعر الشراء 

302000 دينار.
وفيمــا يخــص أســعار الذهب فــي محال 
الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب اخلليجي 
عيــار 21 يتراوح بني 335 الف دينار و 345 ألفاً، 
فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي 

بني 305 آالف و 315 الف دينار.
اما اســعار الذهــب في اربيل فقد شــهدت 
استقرارا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 
21 بـ355 ألف دينار وهي نفس األســعار ليوم 

أمس االول السبت.

بغداد ـ الصباح الجديد:
األمريكي  الــدوالر  صرف  أســعار  انخفضت 
مقابــل الدينــار العراقي، امــس األحد، في 
البورصة الرئيســية بالعاصمــة بغداد، وفي 

اقليم كردستان.
وقــال مصدر صحفــي ، إن بورصــة الكفاح 
واحلارثيــة املركزية في بغداد، ســجلتا صباح 
اليوم 147500 دينار عراقــي مقابل 100 دوالر 

أمريكي.
فيما كانت االســعار ليوم امس االول السبت 
147700 دينار عراقي مقابل 100 دوالر امريكي.
وأشــار املصدر إلى أن اســعار البيع والشراء 
انخفضت في محال الصيرفة باألسواق احمللية 
في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار 
عراقي لــكل 100 دوالر امريكي، بينما بلغت 
أسعار الشراء 147000 دينار عراقي لكل 100 

دوالر امريكي.
أما في اربيل عاصمة اقليم كردســتان، فقد 
شهدت اســعار الدوالر انخفاضا ايضا، حيث 
بلغ ســعر البيع 147850 دينارا لكل 100 دوالر 
امريكي، وبلغ سعر الشراء 147750 دينارا لكل 

100 دوالر امريكي.

انخفاض طفيف بأسعار 
الذهب في أسواق بغداد 

واستقراره بأربيل

اسعار صرف الدوالر تنخفض 
في بغداد وإقليم كردستان

انخفاض صادرات العراق النفطية ألمريكا خالل أسبوع

التضخم السنوي للبالد 4.5 % هذه السنة وخبير: العقارات احد اسبابه

إشارات متضاربة في سوق النفط .. 

سحب من المخزونات وركود متوقع يهدد بتقييد الطلب
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Public Tender Announcement for Tender No: 020-PC-22-EBS
Provision of Injection Water and Fresh Water Analysis Apparatus and Related Accessories for 

OM Laboratory
Tender Type: Public Tender 

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, with 
its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of 
East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Invitation to Bidder
Provision of Injection Water and Fresh Water Analysis Apparatus and Related Accessories for OM Laboratory
Tender No.: 020-PC-22-EBS
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited. Would like to announce the tender above named for the first time. All the specialist companies who 
have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting 
from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after fill and sign Bidding Documents 
Purchase Request.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek one or two contractors who has enough experience and ability to carry out the Project 
Provision of Injection Water and Fresh Water Analysis Apparatus and Related Accessories for OM Laboratory, the contractor must  
install apparatus and test running with user to confirm their acceptable such as (Malvern Panalytical Mastersizer 3000E Basic, High 
Pressure Reactor Autoclave for corrosion rate test MC1000 , etc) Also the contractor shall deliver required materials to the appointed 
location after receiving the work order issued by Company user department.
 For more details please refer to ITB Documents after purchase.
Part Two: Purchase the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to both Mr. Sajad Salah 
sajad.salah@ebspetroleum.com  and cp@ebspetroleum.com & xuxiaowei@ebspetroleum.com  for S2 Camp entry pass and submit 
the following documents by email with one day advanced before 10:30 A.M..
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company
B: Color Copy of Registered Company Document
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address).
Note: 
* Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following conditions:1- Who 
is on the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes with Company or its affiliates 
at Company›s sole discretion, whether it is litigation or non-litigation.
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company.
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the deadline 
4:00 PM  15th November 2022 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp before the 
deadline of tender mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and two copies, with one USB flash for the technical offer that can be read and compile).
B. Commercial proposal (one original and two copies, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compile).
C. Bid Bond with a value of USD 3,000.00 and valid for 120 days since the close day.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly 
in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should be 
clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept. 7 
days before submission date..
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender announcement.

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 21568/43
التأريخ/ 2022/10/5

إعالن اول

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديــوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار 
العقــارات املبينة أرقامها ومواقعها في أدناه والعائدة الــى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار 
(ثالث سنوات) وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني 
باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة ســكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل 
(30) يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم 
التأمينات القانونية البالغة (30%) مــن القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك 
مصدق وســتجرى املزايدة في الساعة الثانية عشــرة ظهرا في (قاعة بلدية البصرة) لليوم 
األخير من مدة نشــر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى اليوم التالي 

ويتحمل املستأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف األخرى ويشترط االشتراك باملزايد
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف مديرية بلدية البصرة.
- ال يحق لألشــخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا 

ولم يحن موعد السداد.
- جلب هوية األحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن (أصل وصورة).

مالحظة/ يكــون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلســابية املعمول بها في 
مؤسسات البلدية ويكون آخر موعد الستالم التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة 

الثانية عشرة ظهراً.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط 

قسم العقود
العدد: 26485
التاريخ: 2022/10/16

إعالن مناقصات عامة  الول مرة 
على  حساب مشاريع تنمية االقاليم 

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

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

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

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 شروط 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  نســخ إضافية طبق األصل عدد (2) من العطاءات اخلاصة باملناقصة إضافة الى العطاء األصلي وتكون جميع النســخ مختومة بختم حي من الشركة وفقا 
لاللية املثبتة في ورقة بيانات  العطاء.

8. على مقدم العطاء تقدمي كشف  حساب اصلي  ومرسل 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 سنة للفترة التي تسبق 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 (الثالثاء) املصادف2022/11/1 وهو 
(تاريخ غلق املناقصة) , علما بان العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم 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 عشرة والنصف ظهرا من يوم (الثالثاء) املصادف 2022/11/1 .
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 
اإلشــارة السم ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واســط 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 املســاهمني ال تزيد مدة صدوره عن ثالث اشــهر  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 سوف يتم نشرها على املوقع االلكتروني 

www.wasit.iq, ويعتبر تبليغا رسميا .
22- سيعقد مؤمتر خاص باملشروع  بتاريخ 2022/10/25 الساعة  العاشرة والنصف  وفقا ملاهو مثبت في ورقة بيانات العطاء مما يقتضي التنويه .

الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 21570/43
التأريخ/ 2022/10/5

إعالن اول

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديــوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار 
العقــارات املبينة أرقامها ومواقعها في أدناه والعائدة الــى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار 
(ثالث سنوات) وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني 
باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة ســكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل 
(30) يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم 
التأمينات القانونية البالغة (30%) مــن القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك 
مصدق وســتجرى املزايدة في الساعة الثانية عشــرة ظهرا في (قاعة بلدية البصرة) لليوم 
األخير من مدة نشــر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى اليوم التالي 

ويتحمل املستأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف األخرى ويشترط االشتراك باملزايد
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف مديرية بلدية البصرة.
- ال يحق لألشــخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا 

ولم يحن موعد السداد.
- جلب هوية األحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن (أصل وصورة).

مالحظة/ يكــون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلســابية املعمول بها في 
مؤسسات البلدية ويكون آخر موعد الستالم التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة 

الثانية عشرة ظهراً.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

الكلفة التخمينيةاسم املناقصةرقم املناقصةت
)دينار(

مدة االجناز
بااليام

 مبلغ التأمينات
االولية
)دينار(

 هوية
التصنيف

ثمن وثائق املناقصة
)دينار(

.12022-4-120
 االعمال التكميلية و املندثرة ملشروع شوارع متفرقة مع
 محطة مجاري مشتركة )امطار +ثقيلة( مع خط دفع في

حي الصدرين في قضاء االحرار
1,000,000ثامنة انشائي1,223,530,50035036,705,915

تاهيل شبكات الكهرباء لقرى السادة,اخلضراء,الزهراء,عتب22022-12-121.
 تاسعة868,070,72030026,042,121ة,ساهي,دايخ,سلومي,كمبوش(في ناحية الدبوني

500,000كهربائي

 تاهيل الشبكة الكهربائية لقرى) ثامر اخلربوط, البو32022-12-122.
 عاشرة434,723,07015013,041,692سهيل, كرمي جاسم, اخلضراء ,تبارك ( في ناحية الدبوني

250,000كهربائي

.42022-3-123

 االعمال التكميلية و املندثرة ملشروعي بناء مدرسة 9 صف
 على جزء من القطعة املرقمة 9338/6 م 18 البغيلة و بناء
 مدرسة 9 صف في زوفر و ابو حمار على جزء من القطعة

املرقمة 22/ 3 م 1 في قضاء النعمانية

1,000,000ثامنة انشائي1,192,358,00036035,770,740

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

بلوك اخلدماتثالث سنوات12 م212محل1

بلوك اخلدماتثالث سنوات10،5 م562محل2

بلوك اخلدماتثالث سنوات12 م662محل3

بلوك اخلدماتثالث سنوات8،75 م182محل4

بلوك اخلدماتثالث سنوات12 م642محل5

بلوك اخلدماتثالث سنوات12 م692محل6

بلوك اخلدماتثالث سنوات16 م12محل7

بلوك اخلدماتثالث سنوات12،5 م512محل8

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

صناعية حمدانثالث سنوات150 م522محل صبغ1

صناعية حمدانثالث سنوات150 م382محل سمكرة2

صناعية حمدانثالث سنوات150 م482محل كير اوتوماتيك3

صناعية حمدانثالث سنوات150 م22محل ادوات4

صناعية حمدانثالث سنوات150 م1922محل حدادة5

صناعية حمدانثالث سنوات150 م1972محل حدادة6

صناعية حمدانثالث سنوات150 م62محل7

صناعية حمدانثالث سنوات150 م52محل8

صناعية حمدانثالث سنوات150 م262محل9
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شعر

سينما ومسرح

اصدارات

هيام بنوت*

قليالت هــن املمثالت الالتي متّكــن من احملافظة 
على املكانة الفنية الكبيرة التي حققنها خالل 
مســيرتهن الفنية، كما املمثلــة القديرة منى 
واصف التي تعيد ســبب تألقهــا وجناحها إلى 
كونها لــم تبتعد يوماً عــن التمثيل، بل كانت 
تتنقل دائماً وبشغف كبير بني اإلذاعة والتلفزيون 

والسينما واملسرح.
لكن حبها للمســرح يفوق حب أي شــيء آخر 
فمنه تستمد قوتها وخبرتها وحنكتها في األداء 
عدا عن أنه حصنها بخلفيته الثقافية الكبيرة 
ال ســيما بعد أن لعبت في مسرحيات ملولييير 
وراســني وكورني في مطلع مسيرتها، وهي ترى 
أنها لم تكن عما هي عليــه اليوم لو أنها بدأت 
من التلفزيون واعتمدت عليه في مسارها الفني.
ومع أنها تعتبــر أن اإلبداع ال ميكن أن يتوقف من 
جيل إلى آخر، لكنها تشــعر بالفخــر واالعتزاز 
بأنها تنتمي إلى جيل وســم بالثقافة كالشاعر 
واملســرحي محمد املاغوط والروائــي حنا مينا 
والفنان أســعد فضة واملســرحي ربيع الصبان 
وغيرهم من املبدعني الذين ترافق مســارها مع 
مســارهم في فترة الســتينيات والسبعينيات 

والثمانينيات.
منى واصف التي خاضت آخر جتاربها الفنية من 
خالل فيلم »الهيبة« ال تخفي سعادتها باحلفاوة 
الكبيرة التي حظي بها هذا العمل عند افتتاحه 

في عدد من العواصم العربية، مستشــهدة 
مبا نشــرته مواقع التواصــل االجتماعي ومبا 
كتبتــه الصحافــة عنه لكنها فــي الوقت 
نفســه تبدو متحفظة بعض الشيء عندما 
تسأل عن رأيها الشــخصي به فتقول، »من 
جهتي كنت ســعيدة جــداً واألصداء كانت 
أكثر من رائعة، حتى إنهــا فاقت التوقعات، 
لكنني لست من النوع الذي يقول انتظروني 
في عملي اجلديد، بل أنا أقوم مبا يفترض علي 
أن أقوم به ثم أترك للناس أن يشــاهدوه وأن 

يحكموا عليه بأنفسهم«.
وتلفت إلى أنهــا تعيش حالياً نشــوة جناح 
»الهيبة« عندما تســأل عن جديدها، وتشير 
إلى أنها عاشــت نشــوة مماثلة في كثير من 
أعمالها الســابقة ألن لديهــا تاريخاً طويالً 
من األعمال املســتمرة، وخصوصــاً األعمال 
أنا أستمد  املسرحية، وتضيف »في األساس 
قوتي مــن أعمالي املســرحية العاملية التي 
شاركت فيها، ورمبا ألنني مستمرة في عملي 
كممثلــة لم يشــعر الناس أننــي تقدمت 

في الســن. أنا لم أتوقف يومــاً عن التمثيل، 
وعندمــا ال يكون لدي عمل مســرحي أكون 
مرتبطة بتصوير عمل سينمائي، وإذا لم أكن 
لدي عمل ســينمائي أكون منهمكة بعمل 
إذاعــي، وإذا  لم يكن لــدي عمل إذاعي يكون 

لدي عمل تلفزيوني«.
وبقدر عطائها للفن بحب وإخالص في جميع 
مجاالتــه، فالفن بدوره أنصفها وأســعدها 
حيث تقول »الفن أســعدني دائماً وأنا كنت 
سعيدة بكل عمل قدمته، ولكن شعور الفرح 
عشته في املسرح أكثر من اجملاالت األخرى. أنا 
أحب دائماً أن أعيش شعور امللكة في داخلي، 
واملســرح كان يجعلني أعيش هذا الشعور، 
حتــى لو لعبت دور اخلادمــة، كما حصل في 
الــدور الذي لعبته في مســرحية )طرطوف( 
ملوليير. وفي أول غالف لي في مجلة )احلسناء( 
عــام 1966 عندما كنت يومهــا حامالً بابني 
عمار، شــعرت بأنني ملكة أيضــاً. امللوكية 
شــعور مينحني إياه املسرح ولكنني ال أعرف 
السبب، أســتمد كل قوتي منه وإال ملا كنت 
اســتمررت بهذا الشــكل، كما أن األدوار ال 
تخيفني حتى لو كان دوري عبارة عن مشهد 
واحــد«. وتتابع »لم يحصل أبــداً أن كتب لي 
أحد دوراً خاصاً بي ولم يتبناني أحد ألي عمل. 
مثالً عندما مثلت حتت إدارة اخملرج أنطوان رميي 
في عملني شعرت أن شــيئاً عظيماً وجميالً 
جداً حصل في حياتي، سواء عندما لعبت دور 
أم عمرها 20 أو 25 ســنة أو عندما لعبت دور 

امرأة يغرم بها«.
منــى واصــف التي وقفــت على املســرح 
وتعاملت مع كبار اخملرجني والكتاب واملثقفني، 
هل استطاعت االنســجام مع الفريق الذي 
تتعامــل معه بني أبناء اجليــل اجلديد؟ تقول 
»طبعــاً ميكنني االنســجام معهــم. يوجد 
ممثلون وممثالت من هذا اجليل على مستوى عال 
الكتاب واخملرجني  إلى  الثقافة. وبالنسبة  من 
فاملثقفون بينهم موجــودون أيضاً، وطاملا أن 
احلياة مستمرة، فال ميكن أن ينتهي أي شيء. ال 
ميكن أن ينتهي اإلبداع واألدب والتمثيل، ألنها 
كلها مترابطة بعضهــا ببعض. كان هناك 
عالء الدين كوكش وغســان جبــري والراحل 
حامت وهو مبدع من اجليــل اجلديد، ومن اجليل 
القدمي كان هناك أنطوان رميي الذي شــاركت 
في أعماله مع عدد مــن املمثلني اللبنانيني، 
وعندما كانت تعرض أعماله كانت الشــوارع 
تخلو مــن الناس. كذلك عندمــا كنا نقيم 
مهرجان املســرح في ســوريا كان يقصدنا 
مبدعون من لبنان ومصر والعراق واملغرب ومن 
ســائر الدول العربية. في املاضي كان هناك 
زمن مســرح وكان هناك أيضاً زمن ســينما، 
أما اآلن فإن الظروف اختلفت، ولم يعد هناك 
وجود للمســرح الذي كنا نعمل فيه سابقاً، 
كما لم يعد هناك إبداع ســينمائي كما في 

السابق.

* إعالمية لبنانية

1
»اضطهاد اجملتمع املدني الفلسطيني..«

باللغــة اإلنكليزية كتــاب »اضطهاد  صدر 
اجملتمع املدني الفلسطيني: العنف املعرفي، 
اإلسكات وإطار الفصل العنصري« للباحثني 
رانيــا محارب وإليزابيث رغيبي وســوزان باور 
وبيرس كالنســي، عن »مؤسسة الدراسات 
ســعي  الكتاب  يناقــش  الفلســطينية«. 
»إســرائيل« إلى تشويه ســمعة عقود من 
املناهضة  الفلســطينية  املعرفــة  إنتــاج 
للفصل العنصري، ومن أجل التحّرر الوطني، 
كما تواصــل تبريرها لالضطهــاد ذاته الذي 
يعمــل اجملتمــع املدني الفلســطيني على 
حتّديه، وهي تكّرس ذلك مــن خالل قوانينها 
وسياســاتها املمنهجــة وتضييقهــا على 

املنظومات احلقوقية وتضليلها اإلعالمي.

2
»إنترنت من أجل الناس..«

عن »منشورات فيرســو«، صدر حديثاً كتاب 

»إنترنت من أجل الناس: النضال من أجل 
مســتقبلنا الرقمي« للباحث بن تارنوف. 
أعيد تصميم  الكتاب كيف  يســتعرض 
عملية  خالل  من  العنكبوتية  الشــبكة 

وحّولت  ســنوات  اســتمرت  خصخصة 
شــبكة أبحــاث صغيرة إلــى مركز قّوة 
للرأسمالية العاملية تواصل إنتاج األزمات 
التي نعيشــها، وكيف تختــرق »غوغل« 

خصوصيــات مســتخدميها، ويعّظــم 
إلى  اليمني، ويخلص  »فيســبوك« دعاية 
أن اإلنترنت الذي يتعدى على اخلصوصية، 
واملليء باإلعالنات، ليس هو اإلنترنت الذي 

نستحقه، وال حّل سوى بتأميم الشبكة 
ليملكها الناس وليس شركات احتكارية.

3
»الذاكرة اجلمعّية«

لعالم  عنــواُن كتاب  اجلمعّية«  »الذاكرة 
االجتماعي الفرنسي موريس هالبفاكس، 
العربية حديثاً عن »دار  صدرت نســخته 
صفحة سبعة«، بترجمة لطفي عيسى. 
يَُعــّد العمل من املراجع األساســية في 
دراســات الذاكــرة اجلمعيــة، حيــث إن 
1945( هو الذي  )1877 ــــ  هالبفاكــس 
ابتكر هــذا املفهوم فــي محاولة لفهم 
الكيفية التي تنشأ من خاللها التمّثالت 
املشــتركة في مجتمع ما، والنحو الذي 
يتذّكر من خاللــه أفراد هذا اجملتمع بعض 
األحداث املفصلية. سبق للكتاب أن صدر 
في ترجمة للسورية نســرين الزهر )بيت 
2016(، فــي حني صدر  املواطن للنشــر، 

األصل الفرنسي عام 1950.

                        
سالم سالم*

                   
وطني حقيبة   السماء

فاسند  راسي  الي 
حلم   نائم  بعيون 

طفل  يشاهد  نفسه  
يدي ام  تلقنه الوصية

التثق باالرض
املغبرة  باجلماجم

التثق  بعطرالوردة 
حينما  تقايض

روحك  بقمر يراك 
حينما   ترحل    
نحو الوطن لذي 

يراك شهيدا
كلما قلت  احبك خارج  

خارطة  الجئني
الجئني  في بسمة  عابره

الجئني في اسمائنا
واغنية بالصوت تنشد

كل البالد  لنا   ونصيبنا
منها  رصاصه

فنسكر  مباء دجلة   
حينما  يفقد  ضفتيه

فنسكر بحلمنا املسجون  
الذي  يرسل 

قلبه بظرف  الي بغداد   
ياعصفورة  اجلنة 

من انباك  باحتراق القمر  
في عيون العراق

كيف حترقني جناحيك
وجتلسني علي قارعة 
الرماد لتصبح االرض 
ضيقة  علي  جسدك

فتهرب  الي جرح  
ينزف باسماء  الراحلني

فافتح ازرار  صدرك  
املطعون من عدو    

يلبس  وجه  اخيك الذي  يشرب  املاء في اخلوذ
الاستطيع ان  اقرا 

ماتيسره  من  احلياة
وعاشقة  تلوح بيدها

ارم قلبك فراشة   تعال 
هنا   الشرطي

يتحسس اسئلة  املكان
هنا الروؤس الايدي الافواه  

تختلط  فيما  بينهم 
وترسم وجها  لصديق

كان  يحاول املوت
  في صحراء  املدينة

حيث  الشمس ترتدي السواد  في اجلنازه
الظهيرة  متسح 

عن  جبينها  وجع  الريح
وتقول  الأحد

ميوت  من  احلب

*شاعر من العراق

يشرب الماء
في الخوذ 

مختارات تتوّزع بين الفكر والسياسة والتاريخ والتكنولوجيا

قراءة

ثغرات تنطوي – إذا ما قرئت جيدا – على 
أهمية بالغة في فك شفرات كثيرة في 
املنت النصــي..(2. هكذا في هذا املقطع 
القابل للتجزئة الى ثالث عبارات، مانحا 
البعد األستهاللي لسطوة املكان الذي 

نوهنا اليه.  
)غابت شمســنا وتركــت وراءها مالءة 
قرمزية كثيفة اللون راحت تنسدل على 
وواجهات  الكنائس  وأبراج  السرو  غابات 
العمــارات العاليــة في هــذه املدينة 

الغريبة. .(.
ولو أعدنا قراءة هذا املقطع اإلستهاللي 
اخملتــزل، وحاولنا جتزئته الى عدة عبارات، 
لوجدنا أن كل عبــارة توحي الى املكان 
الذي هاجروا اليه، إبتداء من عبارة )غابت 
تنسدل  )راحت  بعبارة  ومرورا  شمسنا(، 
على غابات الســرو وابــراج الكنائس(، 

وإنتهاء بعبارة )هذه املدينة الغريبة(.
وال يكتفي السارد الضمني الذي يتحدث 

عــن طريق الســرد الذاتــي للجماعة، 
باإلشارة الى العبارات الثالث، بل يعززها 
بعبارات أخرى، ليس بقصدية ســطوة 
املكان في الرواية علــى البنيات األخرى 
فحسب، وإمنا ألبراز ما تعتمل في دواخل 
التأقلم مع  الشــخصيات من صعوبة 
الغريب  اجملتمع  وطبيعة  وتقاليد  عادات 
الوقت نفســه  واجلديد عليهــم، وفي 
للبوح عن توقهم للعــودة الى الوطن، 
عالوة على إجــراء وجه املقارنة القائمة 
على التناقض بــني املكانني، بني العراق 
وبني الدولة األســكندنافية غير املعلن 
عن هويتها.  كما مثال على سبيل املثال 
العبــارات التالية: حتلــم بجنة ثم جتد 
روحك في جزيرة. في إشارة الى )عكس 
توقعاتهم(. نحن غرباء والغرباء يخافون 
دائما. الى )طبيعة اجملتمع غير املألوف(. ال 
طيور هناك وال صياح ديك أو نباح كلب. 
الى )كما يسمعون الى هذه الصياحات 
في بلدهم(. عمق الكآبة املستولية على 
املكان. )من حيث تســاقط الثلوج على 
مدار الســنة(. هربنا من احلرب وقذفتنا 
أقدارنا الــى جزيرة لنمــوت من العزلة 
والغربــة والبرود. )عكــس توقعاتهم(. 
حتســرنا على طاسات لبننا. )احلنني الى 
املاضي(. رمبــا ألن النــوارس أدركت أننا 
النوارس مع املهاجرين(.  )تعاطف  غرباء. 
وكان معظمنا لم يــر ثلجا في حياته. 

)البيئة اخملتلفة عن بيئتهم(..
ولو قارّنا بــني املكان في هــذه الرواية، 
البتاوين،  رواية جنمــة  وبني املكان فــي 
لوجدنا ثمة تقاربــا كبيرا بينهما، كما 
لوجدنا أن توظيــف املكان في كليهما، 
جاء للغرض نفســه. فإذا كانت أحداث 
رواية جنمة البتاوين تدور في أحد األحياء 
القدميــة للعاصمــة بغــداد وهو حي 
البتاوين املعروف بتحوله بعد السقوط 
للمجرمــني وعصابات متارس  الى مأوى 
اخلطف والقتل على الهوية، فإن أحداث 
رواية نشــيدنا احلزين تدور وســط غابة 
حتيطها الثلوج، وتضــج باملقابر، وبهذا 
فــإن كال املكانني يعدان غيــر مألوفني 
أو  الروايتني.  بالنسبة لشخصيات كلتا 
كما يقول السارد: )أعتدنا أن نخرج كل 
ليلة من مخابئنا من وســط األغصان 
ومن وراء الشــواهد ومن القبور، أو ننزل 
أفق  القريبة ونتجمع في  من الســماء 

املقبرة. .(.

كما أن توظيف املــكان، قد جاء بهدف 
ســعيا  باملاضي،  املهاجريــن  تشــبث 
لســرده وإجتراره، إنطالقا من حنينهم 
للوطــن، بينما جــاء توظيفه في جنمة 
البتاوين لقضاء مجموعة من األصدقاء 
الصحفيــني أوقات راحتهم في شــقة 
وإســتعادة  للتفريــغ عــن همومهم، 
مثلهم مثل شــخصيات  ذكرياتهــم، 
رواية نشيدنا احلزين، حيث يتجمعون في 
الغابة للحديث عن همومهم وأتراحهم 

ومعاناتهــم. األول هروبــا مــن اجملتمع 
اجلديد الذي يــرى صعوبة التأقلم معه، 
والثاني هروبا من شوارع العاصمة التي 
ينتشر فيها اجلنود األجانب وامليليشيات، 

وأحداث التفجير التي جتري فيها يوميا.
تقوم معمارية هذا النص، باإلضافة الى 
بنية املــكان واملقارنــة والتحول واحلوار 
على  تقوم  املتعددة،  واألصوات  الداخلي 
مفهــوم صدمة احلضــارات. حيث جاء 
الوكيوبيديا  النظرية فــي  تعريف هذه 

على الوجه التالــي: )الصراعات ما بعد 
احلرب الباردة لن تكون بني الدول القومية 
واإلقتصادية،  السياســية  وإختالفاتها 
بل ســتكون اإلختالفات الثقافية احملرك 
الرئيســي للنزاعــات بني البشــر في 

السنني القادمة(.3  
الالفــت أن مؤســس هــذه النظريــة 
)صموئيل هاتتنغتون( لم يشــر الى أن 
هذا النــزاع قائم بني الــدول املتقدمة 
تكنولوجيا فقط، وإمنا أشــار بني البشر 
جميعا، وبهذا املفهوم، ميكن لهذا النزاع 
أن يقــوم بني دولة متطــورة، وبني أخرى 
متخلفة. كمــا مثال بني الدول األوروبية 

وبني الدول العربية.
وإتســاقا مع أحداث هــذه الرواية، بني 
ثقافــة شــخصياتها املهاجــرة، لغة 
ودينا وهويــة، فضال عن العادات املوروثة 
واملكتسبة من احمليط، طبخا وأكال، حتى 
في أســلوب الكالم، وأبســط األشياء، 
مقارنــة مــع ثقافــة اجملتمــع الغربي 
وطبيعتــه التي تختلف كليا عن عادات 
وتقاليد الدول العربية واألسالمية، ال بد 
في خضم هذا البون الشاســع الظاهر 
واملعلن، أن تصطدم الثقافتان، من خالل 
الشــرق  ورفض  للشــرق،  الغرب  رفض 
للغــرب، حيث هنا تكمن حبكة الرواية، 

في الصراع القائم بني اجلانبني.
معظم شــخصيات الرواية، إن لم أقل 
كلها، مبــا فيها كمــال ونائــل اللذان 
يسعيان الى األندماج مع اجملتمع اجلديد، 
األول من خالل العمل في مرافق الدولة، 
سائقا للباص، والثاني عبر إجادته للغة 
األنكليزية، وكتابته للروايات واإلحتكاك 
بالوســط الثقافي، لم يفلحا، وسقطا 
في شــرك العودة الى جذور التربة التي 
نشــآ فيها. أمــا بقية الشــخصيات 
كشخصية أنكيدو مثال، عاد الى العراق، 
بينما مراد فقد مسه جنون، وفريد نافع 
وحكم  أعتقل  لسرقته حقيبة جلدية، 
عليه لعدة ســنوات. . وحتى كمال عاد 
فــي نهاية الرواية الــى العراق، وكذلك  
ليث الذي كان يشــكو من األرض التي 
املليئة  باألرض  إياها  اليها، واصفا  هاجر 
باملآسي والشــرور، مرددا رغبته الهروب 

منها، ومهاجر آخر حتول الى مشرد.

صباح هرمز

ملؤلفها  البتاوين(  )جنمــة  أقترنت  مثلما 
شــاكر األنباري، بســطوة املــكان على 
الرواية، كذلك فإن روايته هذه )نشــيدنا 
احلزين( الصادرة حديثا عن دار الســطور، 
تســير على النهج ذاتــه. وذلك بحكم 
الثيمة التي تتعــرض اليها، وهي هجرة 
العراقيني الى الدول األسكندنافية على 
نحو خاص واألوروبية عامة، وإتخاذها من 
إجراء وجه املقارنة بني الدولة التي هاجر 
اليهــا العراقيون الهاربــون من جحيم 
احلرب، ووطنهم الذي كانوا يعيشون فيه 
بأمان قبل إندالع احلرب األيرانية العراقية، 
ســبيال للصدمــة التــي واجهتهــم، 
وعاشوا أحداثها املأساوية، عبر تذّكرهم 
ملاضيهم، وعدم قدرتهم على مغادرته من 
عقولهم املمسوســة بعاطفة الشرق، 
بهــدف األندماج والتكيــف مع اجملتمع 
اجلديد الذي أختاروه مبلء إرادتهم، أو رغما 
عنهم، هروبا من دكتاتورية النظام وأتون 
احلرب، ملنحهــم كما مت أبالغهم، من أول 
يوم وصولهم الى هذه الديار، ثقة اجلهات 
املعنيــة بأمن الدولة بهــم في كونهم 
إثارتهم  عدم  شريطة  صاحلني،  مواطنني 
للمشــاكل، وإلتزامهم بقوانني وأنظمة 

الدولة.
ســطوة املكان هذه التــي تتمظهر في 
السطور األولى للرواية، فضال عن تبيانها 
للوظيفتني اآلنفتــي الذكر، وهما هجرة 
األســكندنافية،  الدول  الــى  العراقيني 
وإجراء وجــه املقارنة بني العــراق وهذه 
الدولة، تقوم بوظيفــة ثالثة، وهي لفت 
إنتبــاه املتلقــي الى اإلســتهالل الذي 
أنطلقت منــه، بتركيزها على املكان في 
مقطع ال يتجاوز على ثالثة أسطر، سعيا 
لشــده الى قراءة الرواية بشــغف وتوق 
بالغني، ذلك كما يقول ماركيز: )املشكلة 
الرئيســية تكمن فــي البداية. . أصعب 
مــا في الروايــة – الفقرة األولــى. ما أن 
تتقن ذلك حتى تســير األمور بأنسيابية 
وسهولة.(1، أو كما يقول الدكتور محمد 
)أن اإلستهالل يشكل بوابة  صابر عبيد: 
مهمة مــن البوابات التي يتوســل بها 
القاريء من أجل الدخول الى أجواء النص 
وفضاءاته وطبقاته، إذ يســهم في فتح 

)نشيدنا الحزين(.. وصدمة الحضارات.. قراءة  في رواية الكاتب شاكر األنباري

سطوة المكان هذه التي 
تتمظهر في السطور األولى 

للرواية، فضال عن تبيانها 
للوظيفتين اآلنفتي الذكر، 
وهما هجرة العراقيين الى 

الدول األسكندنافية، وإجراء 
وجه المقارنة بين العراق وهذه 

الدولة، تقوم بوظيفة ثالثة، 
وهي لفت إنتباه المتلقي 

الى اإلستهالل الذي أنطلقت 
منه، بتركيزها على المكان 

في مقطع ال يتجاوز على ثالثة 
أسطر، سعيا لشده الى قراءة 

الرواية بشغف وتوق بالغين

غالف الكتاب

 3 - 1

منى واصف: على المسرح كنت أشعر أنني ملكة حقيقية
حصدت ثمار تاريخ فني عمره 60 عامًا
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فقدان هوية موظف
الصــادرة  الهويــة  فقــدت 
لتجارة  العامــة  الشــركة 
فرع  / موظف  الغذائية  املواد 
البصــرة باســم/ رافد عبد 
العزيز حميــد على من يعثر 
عليها تســمليها الى جهة 

االصدار

 فقدان هوية
فقــدت الهوية الصادرة 
من  وزارة التجارة / بإسم 
)منال عبد اهلل حسون( 
عليهــا  يعثــر  فمــن 

تسليمها ملصدرها 

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استنئاف االنبار 
االحتادية

دار القضاء في الكرمة
محكمة األحوال الشخصية في 

الكرمة
العدد: 3546
التاريخ: 2022/10/12

م / تعميم اوصاف
للطلــب املقــدم من قبــل املدعوة 
)حسينه علي كطران( زوجة املفقود 
)جمال ساهي فرج احمد العيساوي( 
تولد 1962 اسم والدته )سبته عبد 
حسن( الذي تروم فيه نصبها قيمه 
على زوجها املفقود الذي فقد بتاريخ 
2015/5/25 وال يعــرف مصيــره حلد 
االن والذي يســكن قضاء الكرمة / 
اجلزيرة لذا قررت نشره في الصحف 
احملليــة لغرض اصــدار حجة احلجر 

والقيمومة مع التقدير. 
القاضي
ياسني حسني خلف

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استنئاف االنبار 
االحتادية

دار القضاء في الكرمة
محكمة األحوال الشخصية في 

الكرمة
العدد: 466/ش/2022
التاريخ: 2022/9/29

اعالن
الى/ املدعو )فاضل عباس حسني(

اصــدرت هــذه احملكمة حكمــا غيابيا 
املرقمة اعــاه واملقامة من  بالدعــوى 
على  عبدالستار مخلف(  )ايات  املدعية 
املدعــى عليه )فاضل عباس حســن( 
واملتضمــن التفريــق القضائي للضرر 
بينــك وبــن املدعيــة وجملهولية محل 
اقامتك قــررت هذه احملكمــة تبليغك 
عن طريق النشر بصحيفتن رسميتن 
او  يوميتن وفــي حال عدم حضــورك 
حضور من ينوب عنك خال شــهر من 
تاريخ االعان ســوف يكتســب احلكم 

الدرجة القطعية.
القاضي
ياسني حسني خلف

إعالن

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى 
في مديرية بلديــة الكوت عن 
اوصافها  املبينة  االماك  تأجير 
ادنــاه باملزايــدة العلنية وملدة 
ثاث ســنوات  استنادا  لقانون 
رقم  الدولة  امــوال  وايجار  بيع 
21 لســنة 2013 املعدل، فعلى 
الراغبــن باالشــتراك باملزايدة 
مراجعــة مديرية بلدية الكوت 
خال مدة 30 يوما تبدأ من اليوم 
التالي للنشــر مســتصحبن 
معهــم التأمينــات القانونية 
البالغــة 100% مــن القيمــة 
املقدرة بصك مصدق وستجرى 
املزايدة في اليوم االخير من مدة 
 12 الســاعة  متام  وفي  االعان 
بلدية  مديرية  مقــر  في  ظهرا 
الكوت ويتحمل من ترسو عليه 
املزايــدة اجور النشــر واملناداة 
وكافة املصاريف االخرى بنسبة 
2% من مبلغ االحالة القطعية..
املهندس األقدم

علي عبد صيوان 
مدير بلدية الكوت
رئيس اللجنة

مديرية بلدية الكوت
جلنة البيع واإليجار األولى

العدد: 37
التاريخ: 2021/10/4

إعالن

تعلن جلنــة البيع واإليجــار األولى 
تأجير  الكوت عن  بلدية  في مديرية 
ادناه  اوصافهــا  املبينــة  االمــاك 
العلنية وملدة ثاث سنوات   باملزايدة 
اســتنادا  لقانون بيع وايجار اموال 
الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل، 
فعلى الراغبن باالشــتراك باملزايدة 
مراجعــة مديريــة بلديــة الكوت 
خــال مدة 30 يوما تبــدأ من اليوم 
التالي للنشر مستصحبن معهم 
التأمينــات القانونية البالغة %100 
من القيمة املقــدرة بصك مصدق 
وســتجرى املزايدة في اليوم االخير 
من مدة االعان وفي متام الســاعة 
12 ظهــرا في مقر مديريــة بلدية 
الكــوت ويتحمل من ترســو عليه 
املزايدة اجور النشــر واملناداة وكافة 
املصاريــف االخرى بنســبة 2% من 

مبلغ االحالة القطعية..
املهندس األقدم 
 علي عبد صيوان 
مدير بلدية الكوت
 رئيس اللجنة

رئاسة جامعة ذي قار
شعبة العقود احلكومية

اعالن

استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 وتعديالته.
تعلن رئاسة جامعة ذي قار / شعبة العقود احلكومية عن اجراء مزايدة علنية لتاجير االماك املبينة اوصافها في ادناه )مدة االيجار سنتان علما ان القيمة 
التقديرية لســنة واحدة فقط( وستجري املزايدة في مقر رئاسة اجلامعة الساعة التاسعة من اليوم التالي لنهاية فترة االعان وكما موضح في اجلدول 
والتي تبدا من اليوم  التالي لنشــر االعان في اجلريدة واذا صادف يوم املزايدة عطلة رســمية بعد اول يوم عمل بعد العطلة يوما للمزايدة فعلى الراغبن 
باالشتراك في املزايدة العلنية جالبن معهم التامينات القانونية البالغة )20%( من القيمة املقدرة ويتحمل من ترسو عليه املزايدة دفع اجور نشر االعان 

والرسوم واملصاريف القانونية االخرى وكما مبن ادناه وال يحق للمتقدم االشتراك باملزايدة ما لم يقم بتوقيع التعهد في قسم الشؤون القانونية.

رقم العقارنوع العقار وموقعهت

1262محالت احلي الصناعي / املرحلة األولى / ب1

1263محالت احلي الصناعي / املرحلة األولى / ب2

1264محالت احلي الصناعي / املرحلة األولى /ا3

1265محالت احلي الصناعي / املرحلة األولى /ب4

1269محالت احلي الصناعي / املرحلة األولى 5

1271محالت احلي الصناعي / املرحلة األولى /ا6

1272محالت احلي الصناعي / املرحلة األولى 7

1275محالت احلي الصناعي / املرحلة األولى 8

1276محالت احلي الصناعي / املرحلة األولى /ا9

1277محالت احلي الصناعي / املرحلة األولى 10

1278محالت احلي الصناعي / املرحلة األولى /ب11

1280محالت احلي الصناعي / املرحلة األولى 12

1283محالت احلي الصناعي / املرحلة األولى /ج13

1284محالت احلي الصناعي / املرحلة األولى 14

1285محالت احلي الصناعي / املرحلة األولى 15

1286محالت احلي الصناعي / املرحلة األولى 16

1287محالت احلي الصناعي / املرحلة األولى 17

1288محالت احلي الصناعي / املرحلة األولى 18

1289محالت احلي الصناعي / املرحلة األولى 19

1291محالت احلي الصناعي / املرحلة األولى 20

1292محالت احلي الصناعي / املرحلة األولى 21

مديرية بلدية الكوت
العدد: 37جلنة البيع واإليجار األولى

التاريخ: 2021/10/4

رقم العقارنوع العقار وموقعهت

 محالت احلي الصناعي / املرحلة األولى1
1262/ ب

محالت احلي الصناعي / املرحلة األولى 2
1263/ ب

1264محالت احلي الصناعي / املرحلة األولى /ا3

1265محالت احلي الصناعي / املرحلة األولى /ب4

1269محالت احلي الصناعي / املرحلة األولى 5

1271محالت احلي الصناعي / املرحلة األولى /ا6

1272محالت احلي الصناعي / املرحلة األولى 7

1275محالت احلي الصناعي / املرحلة األولى 8

1276محالت احلي الصناعي / املرحلة األولى /ا9

1277محالت احلي الصناعي / املرحلة األولى 10

1278محالت احلي الصناعي / املرحلة األولى /ب11

1280محالت احلي الصناعي / املرحلة األولى 12

1283محالت احلي الصناعي / املرحلة األولى /ج13

1284محالت احلي الصناعي / املرحلة األولى 14

1285محالت احلي الصناعي / املرحلة األولى 15

1286محالت احلي الصناعي / املرحلة األولى 16

1287محالت احلي الصناعي / املرحلة األولى 17

1288محالت احلي الصناعي / املرحلة األولى 18

1289محالت احلي الصناعي / املرحلة األولى 19

1291محالت احلي الصناعي / املرحلة األولى 20

1292محالت احلي الصناعي / املرحلة األولى 21
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جمهورية العراق
إدارة جامع الشيخ عبد القادر الكيالني واألوقاف القادرية

املوضوع/ نشر اعالن
القادرية  األوقــاف  إدارة  تعلن 
عن إيجــار العقارات التجارية 
املدونة في أدناه )التسلسالت 
1-6 و8 و12 و15 و16  للمــرة 
الراغبــن  الثانيــة(، فعلــى 
أعاله  اإلدارة  مراجعة  باإليجار 
باب  الكائنــة فــي بغــداد- 
يوم عدا  الشــيخ صباح كل 
أيام اجلمع والعطل الرسمية، 
وســتكون املزايدة يوم االثنن 
املوافــق 2022/10/24 في متام 
في  صباحاً  العاشرة  الساعة 
القادرية  االوقــاف  ادارة  بناية 
باب  الكائنــة فــي بغــداد- 
معهم  مستصحبن  الشيخ 
الشخصية  املستمســكات 
)أصــل وصــورة( و التأمينات 
من   %20 البالغــة  القانونية 
بدل الرســوم نقــداً أو بصك 
مصــدق ألمــر )إدارة جامــع 
الشــيخ عبد القادر الكيالني 
بأن  واألوقاف القادريــة( علماً 
من ترسو عليه املزايدة يعتبر 
ويتحمل  للمأجور  مشــاهداً 
والتقدير  اإلعالن  نشــر  أجور 
املصاريف  وكافــة  واملزايــدة 

األخرى.
خالد عبد القادر منصور 
الكيالني
متولي جامع الشيخ عبد 
القادر الكيالني واألوقاف 
القادرية

وزارة االعمار واإلسكان والبلديات واالشغال العامة
الى/ شركة ملعان الياقوت للمقاوالت العامة احملدودة 

بغداد/ املنصور/ شارع 14 رمضان

م/ انذار نهائي ملشروع انشاء مكتب الشبكة الوطنية حلقوق 
االنسان في محافظة صالح الدين

إشــارة الى العقد املرقم 2012/64 املبرم معاكم بتاريخ 2012/12/4 اخلاص 
بقيامكم بتنفيذ املشــروع )موضــع البحث( وجملهوليــة محل اقامتكم 
مت ابالغكــم في صحيفتن محليتن )صحيفة الصبــاح بالعدد 2692 في 
2016/5/25 وبغداد اإلخبارية بالعدد 1340 في 2016/5/25( لغرض استئناف 
العمل في املشــروع انفاً ولعدم اســتجابتكم مت إقامة دعوى الكشــف 
املستعجل املرقمة )4/كشف مســتعجل/ 2017( لتثبيت ذرعة واقع احلال 
لألعمال املنفذة من قبلكم وللحاجة املاســة للمشــروع من قبل اجلهة 
املستفيدة وعدم مراجعة ممثلكم ومجهولية محل اقامتكم تقرر ابالغكم 
بالصحف احمللية باستئناف العمل في املشروع لألعمال املتبقية وخال )14( 
يوم من تاريخ النشــر وبعكسه سيتم سحب العمل منكم وتنفيذه على 
حســابكم وحتميلكم فرق البدلن استنادا الى احكام القانون والتعليمات 

النافذة
للتفضل باالطالع واجراء الالزم... مع التقدير

املدير العام / وكالة 

اعالن مزايدة
تدعو كلية بغداد للعلوم الطبية

التخصصية املســجلة  الراغبن من الشــركات  جميع 
للدخول في املزايدة العلنية إليجار النادي في مبنى الكلية 
اجلديد الواقع في محلة السور مراجعة شعبة احلسابات 
في موقع الكلية القدمي وجلب صك مصدق مببلغ مقداره 
)4,000,000( أربعة مالين دينار قابلة للرد ولغرض احلصول 
على شرود االشتراك في املزايدة لقاء مبلغ وقدرة )50,000( 
خمسون الف دينار غير قابلة للرد. علماً بأن موعد املزايدة 
يكون في صباح اليوم التالي لليوم األخير للنشر وفي حالة 
يكون اليوم األخير عطلة تتم املزايدة في اليوم التالي في 

متام الساعة )العاشرة صباحاً(
د.احمد عباس حسني
عميد كلية بغداد للعلوم الطبية

إعالن
الى الشريك/ حميدة يوسف داخل

اقتضــى حضورك الى صندوق االســكان العراقي فرع ذي قــار الكائن في 
الناصرية وذلك لتثبيت إقرار باملوافقة على قيام  شــريكك السيد )فردوس 
طالب عباس( بالبناء على حصته املشاعة في القطعة املرقمة )24662/110( 
مقاطعة اجلزيرة لغرض تسليفه قرض االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة 
عشر يوما من داخل العراق وشهر إذا كان خارج العراق من تاريخ نشر اإلعالن. 

وبعكسه سوف يسقط حقك في االعتراض مستقبال...

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 93
التاريخ: 202/10/16

م/ إعالن تول

عمالً بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل، تعلن 
جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات ذي قار عن اجراء املزايدة العلنية 
إليجار أمالك  بلدية )قلعة ســكر( وكما مبينة مواصفتها ادناه عدد 
)2( فعلى الراغبن باالســتئجار مراجعة محاسب البلدية خالل مدة 
)30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن لدفع التأمينات القانونية 
بنســبة ال تقل عن )20%( من القيمة التقديريــة لكامل مدة االيجار 
واحلضور في اليــوم التالي من مدة انتهاء االعالن فــي ديوان البلدية 
حســب املوعد احملدد مع جلب هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترسو 
عليه املزايدة أجور نشــر االعالن والداللية البالغــة 2% وأي مصاريف 

اخرى.
م. ر. مهندسني
حيدر محسن جري
مدير بلديات ذي قار

املالحظاتاملساحهبدل التقديرنوع املأجور ورقمه وموقعهت

خاليه35 م25000002 =غرفة رقم 1-ط5-عمارة الوقف 240/19 باب االغا1

خاليه25 م17500002 =غرفة رقم 6-ط5-عمارة الوقف 240/19 باب االغا2

خاليه24 م8500002 =غرفة رقم 2-ط5-عمارة الوقف 240/19 باب االغا3

خاليه24 م8500002 =غرفة رقم 3-ط5-عمارة الوقف 240/19 باب االغا4

خاليه40 م7500002 =غرفة رقم 4-ط5-عمارة الوقف 240/19 باب االغا5

خاليه280 م52500002 =الطابق السادس من عمارة الوقف 240/19 باب االغا6

خاليه130 م50000002 =شقة – 9 د 28/3 ط3- عمارة الوقف 45/17 مقاطعة 8 جنيب باشا7

خاليه60 م40000002 =شقة – 9 د 28/6 ط3- عمارة الوقف 45/17 مقاطعة 8 جنيب باشا8

خاليه90 م40000002 =شقة – 9 ب/28- ط1 عمارة الوقف 45/17 مقاطعة 8 جنيب9

مشغول25 م85000002 =دكان 11 أ 25/1/2- الواجهة- عمارة الوقف 201 مقاطعة 13 هيبة خاتون10

مشغول15 م30000002 =دكان 11 أ 25/1/3- القيصرية- عمارة الوقف 201 مقاطعة 13 هيبة خاتون11

مشغول50 م35000002 =شقة – 11ج25/1/3-ط2-عمارة الوقف 201 مقاطعة 13 هيبة خاتون12

خالي80 م42500002 =شقة – 11ج25/1/5-ط2-عمارة الوقف 201 مقاطعة 13 هيبة خاتون13

خالي50 م35000002 =شقة – 11ج/25/1-ط2-عمارة الوقف 201 مقاطعة 13 هيبة خاتون14

خالي13 م20000002 =دكان 3 أ 1/9/16-ط1- عمار الوقف 105/231 بتاوين15

خالي14 م20000002 =دكان 3 أ 1/9/17-ط1- عمار الوقف 105/231 بتاوين16

خالي13 م20000002 =دكان 3 أ 1/9/22-ط1- عمار الوقف 105/231 بتاوين17

خالي12 م19000002دكان 3 أ 1/9/25-ط1- عمار الوقف 105/231 بتاوين18

خالي17 م20000002 =دكان 3 أ 1/9/26-ط1- عمار الوقف 105/231 بتاوين19

خالي18 م20000002 =دكان 3 أ 1/9/28-ط1- عمار الوقف 105/231 بتاوين20

خالي13 م12000002دكان 3 أ 1/9/14-ط1- عمار الوقف 105/231 بتاوين21

خالي13 م12000002دكان 3 أ 1/9/29-ط1- عمار الوقف 105/231 بتاوين22

خالي14 م20000002دكان 3 أ 1/9/27-ط1- عمار الوقف 105/231 بتاوين23

مشغول16 م25000002دكان- 233 /171- سراج الدين24

مشغول22 م27000002دكان- 233 أ/171- سراج الدين25

مشغول60 م50000002دكان- 233 ب/171- سراج الدين26

مشغول2 م11000002باب درج- 4/242/74 سراج الدين27

مشغول8 م14500002دكان- 2/242/74 – سراج الدين28

رئاسة جامعة ذي قار
شعبة العقود احلكومية

اعالن

استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 
وتعديالته.

تعلن رئاســة جامعة ذي قار / شــعبة العقود احلكومية عن اجراء 
مزايدة علنية لتاجير محطة الوقود داخل املدينة اجلامعية وستجري 
املزايدة في مقر رئاســة اجلامعة الساعة التاسعة من اليوم التالي 
لنهاية فترة االعالن والبالغة )30( يوما تبدا من اليوم  التالي لنشــر 
االعــالن في اجلريدة واذا صادف يوم املزايدة عطلة رســمية بعد اول 
يوم عمل بعد العطلة يوما للمزايدة فعلى الراغبن باالشتراك في 
املزايدة العلنية مراجعة رئاســة اجلامعة شعبة العقود احلكومية 
لالطالع على الشروط اخلاصة باالشتراك باملزايدة العلنية واالطالع 
على الشروط الواردة في العقد ، جالبن معهم التامينات القانونية 
البالغة )20%( من القيمة املقدرة ويتحمل من ترســو عليه املزايدة 
دفع اجور نشــر االعالن والرســوم واملصاريف القانونيــة االخرى ، 
وال يحق ملن ترســو عليه املزايدة ممارسة النشــاط التجاري اال بعد 
اســتحصال املوافقات الرســمية واالدارية وتوفير الشروط الفنية 
وشروط الســالمة الصادرة من الشــركة العامة لتوزيع املنتجات 
النفطية، وال يحق للمتقدم االشــتراك باملزايدة ما لم يقم بتوقيع 

التعهد في قسم الشؤون القانونية.

مدة االيجار مبلغ االيجار للسنة الواحدة نوع املاجور املكان

)3( سنوات )10،560،000( عشرة ماليني 
وخمسمائة وستون الف دينار محطة الوقود جامعة ذي قار

اعالن للمرة االولى

 ،،القيمة التقديرية )االيجارسنة واحدةنوع امللكرقم امللكاسم الدائرةت
السنوي(

 بلدية قلعة1
سكر

 754/1 عكيلية
الغربية

 ساحة بيع
 33،000،000 ثالثة وثالثونسنة واحدةاملواشي

مليون دينار

 بلدية قلعة2
سكر

 753/1 عكيلية
الغربية

 محطة تعبئة
وقود

  خمس
سنوات

 65،000،000 خمسة وستون
 مليون دينار/ على املستأجر
 تنفيذ الكشف الفني املعد

 من قبل شركة توزيع املنتجات
 النفطية مببلغ )349،000،000(

 ثالثمائة وتسعة واربعون
مليون دينار
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فالح الدليمي يفوز ببطولة 
بلجيكا الدولية للفروسية

الخطوط بطل أندية 
المتقدمين بالتجديف 

30 حكما وحكمة يختتمون 
دورة كرة الصاالت

اليوم اختيار الدولة 
المضيفة كأس آسيا 2023

إعالم اللجنة األولمبية
حقق الفارس العراقي فالح الدليمي املركز األول 
بتجــاوز حاجز الـ 130 ســم وذلك فــي بطولة 
بلجيــكا الدوليــة للفروســية.وتقدم الدليمي 
على ثمانية فرســان من بلــدان أوربية مختلفة 
بتحقيقه العالمة الكاملة.ويأتي هذا الفوز بعد 
غياب عراقي طويل األمد عن مثل هذه املشاركات 
في البطوالت االوربية املفتوحة بالفروسية حيث 
تســعى االدارة اجلديدة الحتاد الفروسية العراقي 
الى تكرار هذه التجارب ســعيا الكتساب اخلبرة 
عبر االحتكاك ببطوالت عالية املستوى.من جانبه 
أكد رئيــس االحتاد العراقي للفروســية الدكتور 
عقيل مفنت على تأمني مستلزمات جناح الفرسان 
العراقيني وإحتضان الكفوئني من فرسان الداخل 
بريقها  العراقية  الفروســية  واملهجر لتستعيد 

وتفوقها املفترض.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اختتمت أول أمس، بطولة أندية العراق بالتجديف 
لفئات املتقدمني والشباب والناشئني والتي جرت 
فــي املركز التدريبــي في بغــداد بجانب الكرخ 

مبشاركة 18 ناديا.
وأســفرت النتائج عن فوز نــادي اخلطوط بفئة 
املتقدمني برصيــد 14 نقطة وحل نادي الكهرباء 
باملركــز الثاني برصيد 10 نقــاط وجاء نادي احللة 
باملركز الثالث برصيد 7 نقاط.أما في فئة الشباب 
فقد حصل ناديا اخلطــوط والكهرباء على املركز 
األول مناصفة وجمع كل منهما 12 نقطة وحل 
ناديــا الطارمية واحللة باملركــز الثالث برصيد 7 
نقاط.وفي فئة الناشــئني فقد فاز ناديا الكهرباء 
واخلطوط باملركز األول مناصفة برصيد 12 نقطة 
وحصل نادي الســنية من الديوانية املركز الثالث 

برصيد 8 نقاط.
اما فــي ختــام بطولــة منتخبــات احملافظات 
بالتجديــف التي جرت في بغــداد بفوز منتخب 
محافظة بغداد باملركــز األول برصيد 26 نقطة 
وحل منتخــب الديوانية باملركز الثاني برصيد 16 
نقطة ومنتخب محافظــة نينوى باملركز الثالث 

برصيد 13 نقطة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اختتمت، أول أمــس، دورُة حكام ُكــرة الصاالِت 
املســتجدين التي أقامتها جلنُة احلكام املركزّية 
في االحتادِ العراقّي لكرِة القدم بالتعاون مع جلنِة 
كرة الصاالت والشــاطئّية، واستمرت على مدى 
ثالثة أياٍم، وشــارَك فيها 30 حكماً من ضمنهم 
حكمة واعدة.. وألقيت في الدورِة محاضراٌت عن 
قانوِن اللعبة وآخر التعديالِت التي استجدت في 
القانــون، وحاضرَ فيها احلكمان الســابقان علي 
عيســى وعمار فاضل، وفي نهايِة الدورة متّ توزيُع 
الشهادات بني املشاركني. . وحضرَ حفل االختتام 
نائُب رئيس جلنة كرِة الصاالت والشــاطئّية زياد 

شامل، ومدير الدورة حامد محمد.

كوااللمبور ـ وكاالت: 
يختــار املكتب التنفيذي لالحتاد اآلســيوي لكرة 
القدم الدولة املضيفة لكأس آســيا 2023 اليوم 
اإلثنني في مقــره في كواالملبــور، حيث تتنافس 
قطر مع كوريا اجلنوبية وإندونيسيا.وكانت الصني 
اعتــذرت في أيــار املاضي عن التنظيم بســبب 
سياســتها للحد من انتشار جائحة كوفيد19-، 
فأبدت قطر وكوريا اجلنوبية وإندونيســيا رغبتها 
في االستضافة، فيما قّررت أستراليا عدم املضي 

في ملفها مطلع أيلول.
وكان مــن املقــرر أن تقام البطولــة في 10 مدن 
صينية خالل املدة من 16 حزيران إلى 16 متوز 2023 

مبشاركة 24 منتخًبا.

صكبان الربيعي

حقق فريق نادي الشرطة بكرة 
وكأس  الــدوري  بطل  الســلة 
أقوى  فوزا مهمــا على  املثابرة 
منافسيه نادي الدفاع اجلوي في 
املباراة التي جمعتهما مســاء 
يوم اخلميــس املاضي في قاعة 
الرياضية  لأللعــاب  الشــعب 
ضمن بطولة دوري أندية العراق 
املمتاز وانتهت لصاحله بنتيجة 
87 ـ 78 نقطة، وكانت أشواط 
ادارهــا احلكام  التــي  املبــاراة 
واحمد  الدوليون على ســموم 
علي ومحمد حســن شــعالن 
ـ   17 التوالي  انتهت علــى  قد 
15 نقطة لصالح الدفاع اجلوي 
29 نقطــة لصالح  ـ   47 ثــم 
الشــرطة ثــم 60 ـ 35 نقطة 

لصالح الشرطة.

بداية للدفاع اجلوي
اعتمــد مدرب نادي الشــرطة 
علي فرحان على تشــكيل من 
الالعبني الدوليني محمد صالح 
وحسان علي عبد اهلل وحسني 
هادي وعلي مؤيد واحمد فرحان 
إلى  إضافة  فاضــل  الفقار  وذو 
بامكانيات  احملترفــني  الالعبني 
عالية في حني كان حسني عالء 
على مقــدرة الالعبني الدوليني 
محمد عبد اخلالق وفريد رعدي 
حسن  إيهاب  الطويل  والالعب 
2،28 ســم إضافة إلى الالعبني 
البداية  كانــت  حيث  احملترفني 
موفقة لنادي الدفاع اجلوي الذي 
األلعاب  مقدرة صانع  على  ركز 
محمــد عبد اخلالــق والهداف 
فريــد رعــدي والعــب االرتكاز 
لوحة  لتشــير  إيهاب حســن 
التسجيل إلى تقدمه 9 ـ 7 ثم 
12 ـ 7 ثــم 17 ـ 15 نقطة مع 

حسن متابعة الالعبني احملترفني 
ومناورتهم 

الشرطة يتقدم 
ومــع بدايــة الشــوط الثاني 
متكــن فريق نــادي الشــرطة 
التقدم برصيد النقاط 18 ـ 17 
ليحصل بعدهــا التعادل 19 ـ 
19 نقطــة بفضل إجادة احمد 
فرحان التهديف من خارج الزون 
وحسني هادي مع زميله محمد 
صــالح فــي متابعــة الكرات 

املرتدة من ســلة الدفاع اجلوي 
الشرطة  نادي  اســتمر  بعدها 
في التفــوق برصيد النقاط 32 
ـ 23 نــق\ة ثــم 39ـ  29 نقطة 
ثــم 57 ـ 44 نقطة ثم 60 ـ 53 

نقطة.

استقرار في املستوى 
وشهد الشــوط الرابع واألخير 
حملات فنية رفيعة قدمها العبو 
الغلــب كانت  ان  اال  الناديــني 
مستمرة لصالح نادي الشرطة 

ومدربه  الدوليني  العبيه  بخبرة 
رصيد  اقتــرب  وقــد  اجملتهــد 
نــادي الدفاع اجلــوي في بعض 
األوقــات 64 ـ 62 نقطة ثم 77 
ـ 72 نقطة ولكن نادي الشرطة 
حافظ على مستواه واستقراره 
حتى نهاية املبــاراة التي قادته 
للوقــوف فــي صــدارة الئحة 
الدوري حاليا، خاصة وانه سبق 
ان ســجل الفوز فــي مبارياته 
الثالث الســابقة علــى أندية 
الكــرخ 99 ـ 88 نقطة ثم نادي 

احللة والتضامن النجفي.

بداية لنادي احلشد 
اعتمــد مــدرب نادي احلشــد 
املباراة  الشعبي عقيل جنم في 
الثانيــة التي خاضهــا فريقه 
امام نادي الكرخ على تشــكيل 
ديار  األلعاب  صانع  الالعبني  من 
احمد والعب االرتــكاز الطويل 
عبــد اهلل طــارق والهداف من 
خــارج الــزون علــي عبد اهلل 
امللقــب تايســون ثــم العبي 

زيد وعباس  الزاوية حيدر عبــد 
حكمت مــع الالعبني احملترفني، 
في حني كان اعتماد مدرب نادي 
بالل  ومساعده  الصربي  الكرخ 
حامت على الالعب صاحب اخلبرة 
الطويلة احمد منشــد امللقب 
علــوش، إضافــة إلــى الدماء 
الالعبني  يســاندهم  الشــابة 
احملترفني وكانت البداية لصالح 
تقدم في  الــذي  نادي احلشــد 
األولى  الثالثة  نهاية األشــواط 
8 نقطة  ـ   12 التوالــي  علــى 
ثــم 32ـ  24 نقطــة ثــم 46ـ  
40 نقطــة ليحصل التغير في 
الشــوط الرابع واألخير لصالح 
نادي الكرخ الذي تقدم 49 ـ 46 
نقطة وألول مرة في سير املباراة 
التي شــهدت دقائقها األخيرة 
منافســة قوية واقتراب برصيد 
النقــاط 60 ـ 57 نقطة ثم 61 
ـ 60 نقطة وحتى النهاية التي 
كانت مثيرة للفريقني واجلماهير 
بعد ان ســجل محترف الكرخ 
النــدري اخر نقطتــني لصالح 
كرخية  املباراة  ولتنتهي  فريقه 

63 ـ 61 نقطة.

نتائج مهمة
في اخلتام البد مــن التذكير أن 
الشــعبي  احلشــد  نادي  فريق 
كان ينافس نادي الشرطة على 
صدارة الدوري كونه قد سبق له 
الفوز في املباريات السابقة على 
أنديــة الكهرباء 68ـ  61 نقطة 
ثم نادي احللــة 78 ـ 75 نقطة 
ثم نادي التضامن النجفي 96 ـ 
83 نقطة، علما ان نادي الدفاع 
اجلــوي املتطــور كان قد حقق 
فــوزا مهما على نــادي النفط 
بطل الدوري للســنوات اخلمس 
املاضية بنتيجة 95 ـ 76 نقطة 
وعلى التضامــن النجفي 93 ـ 

74 نقطة.

الشرطة يقف في صدارة دوري السلة الممتاز
المنافسة تشتد بين الجميع 

جانب من مباريات دوري السلة املمتاز

تقرير 

رافد البدري*

بطولة  منافسات  االتصاالت  نادي  تصدر 
اندية العراق للدوري املمتاز بالشطرجن في 
التجمع األول، والذي جرت منافساته في 
قاعة فندق االنتر ببغداد مبشــاركة اكثر 
مــن 140 العب والعبة ميثلــون 14 نادياً، 
وخاضت األندية املشاركة 7 جوالت على 
الباقية في  ان تستكمل اجلوالت الستة 
التجمع الثاني الذي ستنطلق منافساته 
في ) 2-5 /11(، اذ ان نظام البطولة يلعب 

بطريقة الدوري من 13 جولة.

منافسات قوية
وحتــدث رئيس احتــاد اللعبــة ظافر عبد 
األمير قائــاًل: ألول مرة فــي تاريخ لعبة 
منافســات  هكذا  نشــهد  الشــطرجن 
قوية ومبســتوى فني عال، نظراً لظهور 
عناصر جديدة موهوبة لديها الرغبة في 

املنافسة واحلصول على اوسمة التفوق، 
اللعبة في احملافظات  انتشار ثقافة  بعد 
فان  لذلــك  واســع،  العراقية بشــكل 
النتائج اخلتامية لن حتســم اال باملراحل 
األخيرة نظراً لتقارب املستويات، مضيفاً 
ان احتاد اللعبة فرض شروط على األندية 
املشــاركة وألول مرة تتضمن  مشاركة 
العب ناشىء دون 14 عام والعب شاب دون 
20 عام وعنصر نسوي في تشكيلة كل 
نادي،  أي ان متثيلهم يكون بنســبة 30% 
كحد ادنى ، عبد األميــر اكد ان التنويع 
املشــاركة  لالندية  العمرية  الفئات  في 
تنافساً كبيراً  جنت ثمارهاً، حيث وجدنا 
ميتلكون  الذين  املشــاركني  الالعبني  بني 
طموحــاً مشــروعاً في حتقيــق افضل 
النتائج، كما ان مشاركة 140 العب حالة 
إيجابية حتسب الحتاد اللعبة، ومن املمكن 
زيادة هذا العدد في التجمع الثاني ليصل 
الى اكثر من 160 العــب، حيث ان قانون 
البطولة يعطي احلق لكل نادي املشاركة 

ب 12 العباً كحــد اعلى، من اجل إعطاء 
فرصة لالعبني الشباب والناشئني.

النتائج بعد اجلولة السابعة
نادي  النتائــج عــن تصــدر  واســفرت 
االتصــاالت برصيــد 14 نقطة من خالل 
الكاملة،  العالمة  7 جوالت وهي  خوضه 
وبفارق نقاط الطاوالت عن صاحب املركز 
الثاني نادي البيشمركة من السليمانية 
 14 الرصيد نفســه  الذي حصل علــى 
نقطة ايضــاً، وحل نادي الكهرباء باملركز 
الثالــث برصيد 10 نقــاط، وبفارق نقاط 
الطاوالت عن نادي احلشد الذي جاء باملركز 
نادي  الرصيد ايضاً، واحتل  الرابع وبنفس 
خان زاد من أربيــل املركز اخلامس برصيد 
8 نقاط، فيما جاء القادســية سادســاً 
برصيــد 7 نقــاط، وجمع كل مــن نادي 
العمال وبعقوبة والسماوة ونادي عشتار 
من بابــل 5 نقاط ليحتال بهمــا املراكز 
الســابع والثامن والتاسع والعاشر على 

التوالي، فيما حل نادي الرســيل باملركز 
11 برصيــد 4 نقاط، وبنفس الرصيد جاء 
نادي املهندسني باملركز 12 ، ونادي الفكر 
مــن كربالء باملركز 13، فيمــا احتل نادي 
االســحاقي من صالح الديــن املركز 14 

واألخير.

حكام البطولة
مشيراً الى ان البطولة لعبت وفق النظام 
السويسري من 13 جولة بطريقة الدوري 
من مرحلة واحدة، زمن اجلولة 70 دقيقة، 
مع إضافة 30 ثانية لــكل نقلة منجزة، 
وحكم عام البطولة الدولي ضمير جبار 
موسى يساعده احلكم الدولي إسماعيل 
إبراهيــم واحلكم االحتــادي زرنك صالح، 
وباشــراف رئيــس جلنة احلــكام الدولي 
برنامج  اسعد إسماعيل توفيق مسؤول 

سويس ماجنر.

* املنسق اإلعالمي لالحتاد

نادي االتصاالت يتصدر اندية الدوري الممتاز بالشطرنج
بانتهاء منافسات التجمع األول

جانب من بطولة الشطرجن

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد مــدرب حــراس املرمى في 
مركــز املوهبــة الرياضية لكرة 
اليــد في دائرة شــؤون األقاليم 
الشــباب  وزارة  واحملافظــات/ 
العزاوي،  علــي  عامر  والرياضة، 
ان املركز قدم العديد من حراس 
املرمى الذين تألقوا بني اخلشبات 
الثــالث وحصلوا على فرصتهم 
الوطنية  املنتخبــات  متثيل  في 

واألندية املتقدمة.
ويعمــل العــزاوي مدربا حلراس 
محمد  الكابنت  برفقــة  املرمى، 
وفي، ضمن املالك التدريبي الذي 
يضــم أيضا فاضــل كرمي وعلي 
حســن وصالح علــى والدكتور 
احمــد خميــس، ويديــر املركز 
الوطني لرعاية املوهبة الرياضية 
بكرة اليد، الكابنت اخلبير، قتيبة 

أحمد.
املرمى مقتدى  ان حارس  وأضاف 
جــالل مثــل مؤخــرا منتخب 
الناشئني في البطولة االسيوية 
التي أقيمت في البحرين، ومتكن 
من الوقوف بجدارة بني اخلشبات 
الثــالث للمنتخب وحصل على 
لقــب أفضل حــارس في احدى 
املباريات التــي خاضها املنتخب 

الوطني للناشئني بكرة اليد.
املوهبة قدم  ان مركز  إلى  وأشار 
حراس مرمى إلى األندية منهم" 
مقتدى جالل إلى نادي الشرطة 
لنادي  علــي حمــود  وحســني 
اجليــش، ومحمد حميــد لنادي 
التعــاون وقبلها مت ترحيل أحمد 
وئــام وعبد اهلل جنم وحســني 
فالح وعباس كاطع وعلي احمد 
السامرائي واحمد ماهر وسجاد 

عماد".
وذكــر ان حــراس مرمــى مركز 
املوهبة الرياضيــة حاليا يؤودون 
أربع  بواقع  املنتظمة  تدريباتهم 
صباح  أسبوعيا  تدريبية  وحدات 
اجلمعة من الساعة 10 لغاية 12 
ظهرا والسبت واالثنني واألربعاء 
والنصف  الثالثة  الســاعة  من 
والنصف  اخلامسة  لغاية  عصرا 

مساء.
وأشار إلى ان أربعة حراس مرمى 
من املوهوبني يواصلون التدريبات 
و2007   2006 وهم من مواليــد 
وصوال إلــى 2010، وهم ميلكون 
مهــارات فنية عاليــة يتوقع ان 
لكون لهم شــأن في حراســة 
باقرانهم  اسوة  اليد  كرة  مرمى 
الســابقني، موضحــا ان حارس 
 2006 املرمى اسد غالب مواليد 
يقدم مســتويات فنيــة عالية 
ويؤكد انه مشروع حارس مرمى 

متمكن في كرة اليد.
وأشاد املدرب عامر علي باجلهود 
التي يبذلهــا رفاقه املدربني في 
املنتظمة،  التدريبيــة  الوحدات 
علــى مســاندة  يحرصــون  اذ 
بهدف  الواعدين  الالعبني  جميع 
اعدادهــم ليكونــوا مشــاريع 
العبني من اهل الكفاءة واملقدرة 
في لعبة كرة اليد، كما نوه على 
الــدور التربوي واملؤثــر للكابنت 
قتيبــة أحمــد فــي التدريبات 
واحلريصة  الدؤوبــة  واملتابعــة 
علــى تعزيــز العمــل وتطوره، 
مركز  اعتمــاد  ان  إلى  مشــيرا 
اليد  لكــرة  الرياضية  املوهبــة 
على التولــدات الصغيرة العداد 
جيــل جديد هو خطــوة مهمة 
بعــد ترحيل عشــرات الالعبني 
فـي  تلعـب  التـــي  األندية  إلى 
الدرجـــة املمتـــازة ببغـداد او 

احملافظـات.

متابعة ـ الصباح الجديد:
شــوخان  العراقية  املهاجمة  دخلت 
صاحلي، في ســباق صدارة الهدافات 
بالدوري الســعودي املمتاز للسيدات 
2022/2023، بعــد خوضهــا أمــس 
فريقها  مع  مبارياتهــا  أولى  اجلمعة 

اجلديد الهالل.
 وســجلت 4 أهــداف مبرمــى فريق 
الشــباب، بامللعب الرديف في مدينة 
امللك عبــداهلل الرياضيــة في جدة، 
ومنهــا 3 أهــداف بالشــوط األول، 
لتنهي املباراة بفــوز فريقها بنتيجة 
بجدول  الثاني  للمركز  وصعوده   ،2-4
الترتيب خلــف املتصدر النصر بفارق 
األهــداف. وأصبحــت شــوخان في 
صدارة ترتيب الهدافات بالتساوي مع 
املهاجمة البحرينية حصة العيسى، 
من فريق النصــر، لتواصل املهاجمة 
األهداف  تسجيل  سلسلة  العراقية 

في املالعب السعودية.
 وقد ســبق لشــوخان هز الشباك 
في مدينة امللــك عبداهلل الرياضية، 
ولكن على مســتوى الصاالت، وكان 

املاضــي، عندما  يونيــو  في شــهر 
منافسات  جدة  مدينة  اســتضافت 
بطولة غرب آسيا للسيدات الصاالت 
2022.  وساهمت املهاجمة العراقية 
باللقب اإلقليمية،  في فوز منتخبها 
بجانب فوزها بجائزة هدافة البطولة 
برصيــد 7 أهــداف، هــدف مبرمــى 

فلســطني بدور اجملموعات، 4 أهداف 
مبرمــى الكويت بالنصــف النهائي، 
وهدفــني مبرمى الســعودية باملباراة 
املقبلة  املبــاراة  أن  النهائيــة. يذكر 
للهالل من الدوري املمتاز للســيدات 
ستكون يوم اجلمعة املقبل، مبواجهة 

فريق اليمامة في الرياض.

كوبنهاجن ـ وكاالت:
تقدمت الشــرطة الدمناركية بطلب 
القدم  إلــى االحتــاد األوروبي لكــرة 
)يويفا(، حلظر حضور جماهير بوروسيا 
دورمتوند األملانــي خالل املواجهة التي 
جتمعه مبضيفه إف ســي كوبنهاجن 
الثاني من تشــرين  يــوم  الدمناركي، 

الثاني املقبل فــي دوري أبطال أوروبا.
وجــاء الطلــب الــذي تقدمــت به 
يويفا،  إلــى  الدمناركيــة  الشــرطة 
»ألسباب أمنية«. وأوضح دورمتوند في 
بيانه، أنه لم يتم إتخاذ القرار النهائي 
بعد، حيث يعتزم النــادي األملاني بدأ 
عملية طــرح تذاكر املبــاراة من يوم 

غد الثالثاء.وخالل املواجهة األولى في 
دورمتوند،  دور اجملموعات علــى ملعب 
والتــي انتهت بفوز أصحــاب األرض 
(3-0(، وقعت مناوشــات بني جماهير 
الفريقني والشــرطة.وأوضح دورمتوند 
أن مبيعات تذاكر مباراة اإلياب ستتم 

بشكل شخصي.   

عامر علي: مركز موهبة كرة اليد يقدم 
طاقات مميزة بين خشبات المرمى 

سوبر هاتريك يضع شوخان صالحي
 على قائمة هدافات الدوري السعودي

الدنمارك تطالب يويفا بحرمان جماهير 
دورتموند من لقاء كوبنهاجن

شوخان صاحلي



البصرة ـ سعدي السند:
البصرة  شارك خمســة طالب من 
14-18 ســنة  بني  تتراوح  أعمارهم 
العلوم  اعضاء مخيــم  مــن  وهم 
بقيادة املــدرب الدكتور نورس عارف 
في اوملبياد الروبوتات في جنيف في 
دولة مشاركة   167 سويسرا ضمن 
هــذا العــام ومّثلوا مبشــاركتهم 
هذه املنتخــب العراقي بهذا احملفل 

العلمي العاملي املهم.
وقــال مؤســس الفريــق العراقي 
عارف  نــورس  الدكتور  للروبوتــات، 
لـ"الصبــاح اجلديــد" : إنــه وقت 
اخلاصة  الروبوت  لتلقي قطع  اإلثارة 
بتحــدي فيرســت العاملــي 2022 
حيث يتم توزيع األجزاء امليكانيكية 
والكهربائيــة للروبــوت الى جميع 
أنحاء العالم )عدة قطع روبوت لكل 

دولة(.
يســتلم كل فريــق وطنــي نفس 
قطع الروبــوت ولهم احلرية في بناء 
روبوتهم اخلاص وبتصميمهم اخلاص 
باستخدام اجزاء أدوات الروبوت الذي 
 FIRST Global  اســتلموه فقــط
Challenge وهــي أوملبياد الروبوتات 

العاملية التي تقام سنويًا في بلدان 
مختلفة.

وتــدور األلعاب األوملبية حول تعليم 
والهندســة  والتكنولوجيا  العلوم 
الوعي  وزيادة  والبيئــة  والرياضيات 

بتغير املناخ.
ومّثل العراق الفريق اخلاص مبشاريع 
الشــريك احلصري   ، العلوم  مخيم 
للجنــة فيرســت العامليــة لبناء 
وانضــاج الفريق الوطنــي العراقي 
في حتدي فيرســت العاملي منذ عام 

2017
وقــد تأســس مخيــم العلــوم – 
مســاحة األبتكار العراقــي - عام 

2013، جمهورية العراق. 
 وهو نادي للعلــوم والفنون ومركز 
بحــث علمي مــزود مبعــدات من 
مرافــق النماذج األولية الســريعة 
ودعم ريــادة األعمــال، ويهدف إلى 
واحلضانة  األعمال  ريادة  ثقافة  نشر 

التكنولوجية في البصرة.

مخيم العلوم  في فعالية 
ريببليكا

أخرى  مرة  نــورس:  الدكتور  واضاف 

عائلة  التقى  العلــوم  فريق مخيم 
جتمع االبتــكار العاملي من اخملترعني 
واملبتكريــن فــي برلني فــي حدث 
. فشــكرا لفريق   2022 ريببليــكا 
جتمع االبتــكار العاملي و فريق حدث 
مشاركة  لدعمهم   2022 ريببليكا 
فريــق مخيم العلوم مــن البصرة 
التقى فريق  أيضا حيث  العام  لهذا 
العلــوم مع أعضــاء جتمع  مخيم 
االبتــكار العاملي االخرين من جميع 
انحاء العالم بعد فترة من االنقطاع 
بســبب الوبــاء والتقــى كذلــك 
بأصدقاء آخريــن من النظام البيئي 
اإلقليمية  األعمــال  وريادة  لالبتكار 
من منطقة الشرق األوسط وشمال 
معســكر  فريق  وشــارك  إفريقيا. 
العلــوم في حــدث ريببليكا 2022 
 MakerSpace  كجزء من فعالية الـ
وهــي فعالية معروفــة من ضمن 
حدث ريببليكا كل عام حيث تعقد 
املبتكرة  واجللســات  العمــل  ورش 
سنويًا, وتســمى ورشة عمل فريق 
مخيم العلــوم هذا العــام ألعاب 
األمتتة )جعل عمليــة االمتتة االلية 

شبيهة باأللعاب الرقمية(

حيث جتعل األدوات املرئية والظاهرية 
املســتخدمة عملية البرمجة مثل 
التعلم  األبعــاد جتعل  ثالثية  لعبة 

جذابًا وسريًعا. 
مع تدريبــات مخيــم العلوم على 
ســيمنز  متحكمــات  برمجــة 
الصناعيــة هي جزء من مشــروع 
تعاون مخيم العلــوم مع  الوكالة 
GIZ-  األملانيــة للتعــاون الدولــي
العراقيني  اخلريجــني  لدعــم    ICT
وتطوير القطاع اخلــاص احمللي وقد 
زار الفعالية وزير الشــؤون الرقمية 
والنقــل الفيدرالــي األملاني فولكر 

فيزينغ .

)تيدكس( في نسخة بصرية
 يذكــر ان قاعــة ديــوان محافظة 
البصرة فــي املعقل احتضنت قبل 
اربعة اشــهر نســخة البصرة من 
)تيدكس( حيث يقام تيدكس وكما 
هو معــروف في العديــد من املدن 

مبناطق مختلفة من العالم.
 وفي كلمة له قــال الدكتور نورس 
العلوم  عــارف مؤســس مخيــم 
املنظمة  العليــا  اللجنــة  وعضو 
لنسخة البصرة من تيدكس : لقد 
عملنــا منذ أكثر من أربع ســنوات 
ونصف وبتعــاون دولي ان جنعل من 
هذه الفعاليــة كرنفاال علميا يقام 
في البصــرة بعد أن اســتحصلنا 
التصريــح اخلاص بإســم) تيدكس 
بصرة ( وبالتعاون مع عدد كبير من 
اجملتمع  ومنظمات  البصرة  شــباب 
املدنــي بإقامة منصــة تتيح لذوي 
القدرات وأصحــاب قصص النجاح 
واألفكار اجلديدة واإلبداعية وطرحها 
بشــكل جميل جدا علــى منصة 
رصينة ولهــا معياريــة وبالتأكيد 
االبداعية  الطاقــات  هذه  تنعكس 
البلــد في أن  إيجابيا علــى صورة 
املتقدمة  البلدان  مصاف  في  يكون 
وهي جتارب شــبابية ناجحة تعتمد 
املتجددة  الذاتيــة  الطاقــات  على 
الناجحون  الشباب  راح هؤالء  حيث 
وحاالت  الصعوبات  كل  يتجــاوزون 
اليأس ويبدعون بشكل غير تقليدي.

يومية سياسية مستقلة Mon. 17 Oct. 2022 issue )4993( االثنني 17 تشرين االول 2022 العدد

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

طالب بصريون يشاركون 
في مسابقة الروبوتات في جنيف

مخيم العلوم مع المخترعين والمبتكرين..

متابعة ـ الصباح الجديد:
تصدرت النجمة رمي مصطفى مواقع التواصل 
االحتماعى مبسلســلها اجلديد “طير بينا يا 
 ،ON قلبى” الذى يتم عرضه حالياً على قناة
وخاصة بعــد عرض احللقة الـ 23 من العمل 
والتى شــهدت صدمة رمي مصطفى من نور 
محمود الذى تقدم للزواج من صديقتها دنيا 

ماهر بعدما عرض الزواج عليها وووافقت.

وتفاعل اجلمهور مع أحداث املسلســل على 
مدار احللقات املاضيــة، انتظروا أن متم قصة 
حب رمي مصطفــى ونورمحمود بالزواج إال أن 
ما حدث كان صدمــة بأنه عرض الزواج علي 

الصديقتني وسط دهشة من املتابعني.
وشــهدت احللقة الـ 23 أيضاً، موافقة رجاء 
)بســمة( على زواج والدها من هويدة ) عبير 
منير( والدة خطيب دالل السابق حازم سمير، 

وتخبر والدها بأنها حصلت على موقع لزيارة 
هويدة وطلب الزواج منها، اما عصمت فقرر 
شــرح دروس في التاريخ على موقع يوتيوب 
ليستفيد كل الشباب من خبرته ومعلوماته، 
بينما تســمح رجــاء لطليقهــا هيثم بأن 
يأخذ ســيف للبقاء معه فــي االجازة، رغم 
أن طليقهــا يصر على احلصول على ابنه من 

خالل احملكمة.

ويشارك في مسلســل “طير بنا يا قلبي” 
إلــى جانب رمي مصطفى كل من بســمه، 
دنيا ماهر، حازم ســمير، نور محمود، ليلي 
حســني، إبرام ســمير، عمرو عبدالعزيز، 

هاله فاخر، محسن محيي الدين، أحمد 
صيام ،اســماعيل فرغلــي، ماجده 

منيــر، الطفلــه رميــا مصطفي، 
الطفل سليم مصطفى.

بغداد ـ وداد ابراهيم:
عرضت قناة "ذكريات" السعودية ليلة أمس االحد 10/16 

الفيلم العراقي "حب في بغداد" كتابة الراحل "سليم 
البصري" وسيناريو واخراج الفنان "عبد الهادي الراوي" 
بطولة "قاسم املالك وسناء عبد الرحمن واقبال نعيم 

وفاطمة الربيعي وراسم اجلميلي وعبد اجلبار كاظم 
ومحمود ابو العباس". ويعد من اهم االفالم الكوميدية 
اذ يتحدث عن شخصية النجار قاسم  في أثناء اجتاهه 

إلى أحد ضواحي بغداد، يتعرض حلادث يفقد على إثره 
الذاكرة. وتعثر عليه أسرة ريفية ومتنحه اسم )حمادي( 
الريفي، ويعيش في سعادة وينسى حياته األولى، وفي 

إحدى رحالته للمدينة يقع له حادث آخر يستعيد 
على إثره ذاكرته، فيحاول لقاء أسرته األولى في الوقت 

الذي تطارده أسرته الريفية الثانية لتستعيده مرة 
أخرى، فتقع العديد من األحداث الكوميدية، واملفارقات 

الطريفة، ويذكر ان  اخملرجة خيرية املنصور قد عملت في 
الفيلم كمساعد مخرج.

متابعة ـ الصباح الجديد:
أعلن املمثل املصري يحيى الفخراني، أنه سيشارك في دراما 
رمضان لعــام 2024 من خالل عمل مــن تأليف عبد الرحيم 
كمال، ومن إخراج شادي الفخراني، وسيبدأ التحضير له بعد 
شهر، وأضاف الفخراني في مداخلة له في برنامج "احلكاية" 
الــذي يقدمه اإلعالمي عمرو أديب، إنــه كان من املفترض أن 
يعــرض هذا العمل ضمــن دراما رمضــان 2023، ولكن قرروا 
تأجيله، بسبب إنشــغال الكاتب عبد الرحيم كمال بأعمال 

أخرى.
وتابع الفخراني :"الزم يبقــى معايا ورق على األقل 20 حلقة، 
وأبقى عارف النهاية بعد كده في العشــر حلقات الباقيني، 

الزم أبقى ضامنهم يعني".

بغداد ـ خاص:
تقيــم اجلمعيــة العراقيــة للتصوير)ورشــة الفيلم 
القصير الروائي والوثائقي(  يوم الســبت 29/10/2022 
فــي موقع اجلمعيــة الكائن في منطقــة الكرادة في  
ســاحة االندلس ببغداد، اذ سيتلقى املشاركون دروسا 
نظرية وعملية وفق مناهج اكادميية مختصة وسيقدم 
احملاضرات اســاتذة اكفاء في مجال العمل السينمائي 
والتصويــر الفوتوغرافــي ، وبواقــع 16 محاضرة ، وفق 
مناهج اكادميية عن معاجلة فكرة العمل والســيناريو 
والتصوير واملونتاج، وفي نهاية الورشــة ســيتم انتاج 

فيلم مشترك من قبل املشاركني في الورشة. 
واملالحظ ان اجلمعية املذكورة تأسست يوم 25/7/1972، 
استناداً الى قانون اجلمعيات رقم )1( لسنة 1960 املعدل 
باســم  جمعية املصورين الفوتوغرافيني وهي منظمة 

غير حكومية تعتمد التمويل الذاتي.

متابعة ـ الصباح الجديد:
عادت صور قرش أســود إلى الظهور مجــددا في اإلنترنت، 
مثيرة اخلوف في نفوس اآلالف من األشخاص الذين شاهدوا 
هذا احليوان املفترس والنادر، وكانت الصور اخلاصة بالقرش 
األســود التقطت في عــام 2018، قبالة ســواحل تايوان، 

لكنها عادت إلى اإلنترنت في األيام األخيرة.
وقالــت صحيفة "ديلي ميل" البريطانيــة إن الصور أثارت 
اخلوف بســبب فك القرش األســود املتمدد وأسنانه التي 
تشــبه اإلبر، وشــّبه البعض القرش األســود بشخصية 
"فينوم" الشــرير اخلارق فــي الكتاب الهزلــي األميركي 

"مارفل".
 "Fascinating" ونشر حساب في "تويتر" يطلق على نفسه
صور الســمكة التي بــدت مرعبة للبعــض، قبل يومني، 

وجددت تفاعال مستمرا حتى اول امس السبت.
وأعاد نشــر التغريدة أكثر من 6500 شخص وأبدا إعجابه 
بالصورة نحو 56 ألفا حتى صباح الســبت، وقال املغرد إن 
هذه الصور تعود إلى نوع نادر من القرش األسود التي تعيش 
في أعماق احمليط مها لالنقضاض على الفريسة، وعلق أحد 

املستخدمني أن هذه الصور تبرر اخلوف من احمليطات.
ومت اكتشــاف القرش األسود عام 1986، ومنذ ذلك احلني لم 
يشاهد إالعدد محدود منها، لكن الباحثني سحبوا 5 منها 

من األعماق قبل 4 سنوات قبالة سواحل تايوان.
ولم يعثــر على القرش األســود إال أمام ســواحل اليابان 

وتايوان وهاواي.
قناة سعودية تعرض
فيلم "حب في بغداد"

يحيى الفخراني يشارك في 
الموسم الرمضاني 2024

الجمعية العراقية للتصوير 
تقيم ورشة للفيلم القصير 

صورة لقرش اسود
تثير الرعب مجددًا
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"طير بينا يا قلبي" مسلسل جديد للنجمة "ريم مصطفى"

متابعة ـ الصباح الجديد:
يواجه اإلنتاج الســينمائي في بوليوود الذي 
يشّكل عنصراً أساسياً في الهوية الثقافية 
للهنــد أزمة اقتصادية تاريخية، مما أفســح 
اجملال أمام منصــات البث التدفقي األجنبية 

وإنتاجات جنوب الهند الحتالل الصدارة.
وتشهد دور الســينما في بومباي، التي تُعّد 
املركــز الرئيســي لإلنتاج الســينمائي في 
بوليوود، هدوءاً كبيرا، وتســتمر في حتقيقها 
إيــرادات منخفضة حتى بعــد إلغاء احلجر 

الصحي املرتبط باجلائحة.
ويقول مانوج ديساي، وهو صاحب دار سينما 
قدميــة في بومبــاي، لوكالــة فرانس برس: 
»لم نواجه في املاضي أزمة أســوأ من التي 
نعانيها«، إذ أُلغيت عروض أفالم عدة ألّن أحداً 

لم يرتَد الصالة.
وتنتج الهند التي تضم 1.4 مليار نسمة ما 
معدله 1600 فيلم ســنوياً، وهو أعلى عدد 

أفالم ينتجه بلد في العالم.
وعــادًة ما كانت أفــالم بوليوود جتــذب رواد 
الســينما في الهند والسكان الذين يكّنون 
ويُقبلون بكثافة على  للنجوم إعجاباً كبيراً 

العروض األولى لألفالم.
إال أّن أفالم املمثل أكشــاي كومــار الثالثة 
األخيــرة لم حتظ بالنجــاح املُتوقَّع، حتى أّن 
عامر خان الذي يُعتَبر وجهــاً لألفالم األكثر 
شــعبية في الهنــد، وبصحبتــه النجمة 
الهنديــة كارينا كابور لــم ينجح في جذب 
اجلماهير ملشــاهدة »الل سينغ تشادا« الذي 
يشــكل صيغة جديدة من فيلم »فورست 

غامب« الشهير الذي تولى إنتاجه.
ولم تصل إلى أهدافها املُرادة إال نحو 5 أفالم 
من أصل األعمال البوليوودية اخلمسني التي 
صدرت العام الفائــت، على ما يؤكد محلل 
وسائط اإلعالم كاران توراني من شركة »إيالرا 
كابيتل«، أمــا قبل اجلائحة، فاســتطاعت 

نصف األفالم املطروحة أن حتقق أهدافها.
وفي املقابــل، تصّدرت الئحــة األفالم التي 
حققت أعلى اإليرادات أعمــال عدة ُمنَتَجة 
بلغة التيلغــو )توليوود( فــي جنوب الهند 
وتُعَتَبر ُمناِفســة لإلنتاج الســينمائي في 
الــذي  بوليــوود 
اللغة  يعتمد 

الهندية.

متابعة ـ الصباح الجديد:
في تصريحاتها خــالل حلولها ضيفة 
على برنامــج "تفاعلكــم" املذاع عبر 
شاشة "العربية"، نفت الفنانة كارمن 
سليمان ما تردد حول خضوعها لعملية 
جتميــل في أنفها، مشــيرة إلى أنها ال 
تنزعــج من صور املقارنــات بني صورها 

القدمية واجلديدة.
وقالــت: "بالعودة لـ2012، ســتجدون 
أنفي كما هو، لــم يحدث له أي تغيير، 
لم أجــر أي عملية، لكن مع الســنني 
املالمــح تتغير، الســن بيفــرق، وأقول 
لنفســي عندما أشاهد صوري القدمية 
أنني تغيــرت بالفعل، وأشــارت إلى أن 
صور املقارنات بني مالمحها في صغرها 
واآلن ال تزعجها طاملا أن اجلمهور يجدها 

اآلن جميلة.
وأكدت أن كل إنســان لديــه فترة في 
مالمحــه وطريقــة مالبســه يتمنى 

مسحها من تاريخه، وعند مقارنة صور 
احلاضــر بصور قدمية بالتأكيد ســتريد 

محو القدمية.
يذكر أن كارمن سليمان طرحت أغنية 
جديدة بعنــوان "معلوماتك" مؤخراً، 

وهــي من كلمات أحمد ســرور، 
جاد،  مصطفــى  وأحلــان 

حمداوي،  جالل  وتوزيع 
كارمن  شاركت  كما 
فــي  ســليمان 
"ياما  مســرحية 
يا  اجلــراب  فــي 
حاوي" مع يحيى 
إياد  الفخراني، 
محمد  نصار، 
بي  نو لشــر ا
مــن  وعــدد 

النجوم.

بغدادـ  الصباح الجديد:
أعلن اخملرج عدي مانع عن مشاركة 
فلمــه الروائي الطويل )وراء الباب( 
ملهرجان  الرســمية  املسابقة  في 
أيــام قرطاج الســينمائي بدورته 
الـــ )33( ، وقال مانــع في تصريح 
تابعتــه الصباح اجلديد، إن " فيلم 
)وراء الباب(  يتناول هموم الالجئني 
العراقيني مع التأكيد على الهوية 
الوطنية لالجئ وانتمائه الى وطنه 
األول العراق"، الفتا الى إن "أحداث 
الفيلم تدور عن مدينة )سامسون( 
التركيــة الواقعــة علــى البحر 
عددا  تســتضيف  التي  األســود، 

كبيرا من الالجئني من دول عدة" .
يتحدث عن  "الفيلــم  أن  وأضاف، 
شخص هارب من العراق الى تركيا 
بسبب ماضيه األسود وما اقترفه 
من جرائم حرب ضد املدنيني العزل، 
إذ يحاول االختبــاء والعيش بعيداً 
عن األنظار، إال أن محاوالته تصاب 
بالفشــل عندما يقترب منه عدد 
ليكشفوا  العراقيني  الالجئني  من 

أســراره رغم محاوالتــه العديدة 
دهاليز  فــي  ورميهــا  إلخفائهــا 

النسيان".
وأشار إلى أن "الفيلم يطرح رحلة 
بطريقة  الذات  عن  والبحث  احلياة 
فلســفية والصــراع األزلي الذي 

يعانــي من االنســان فــي حتقيق 
ذاته".

وأكــد أن "الفيلــم أنتــج علــى 
الفنان  اخلاصة مبســاعدة  نفقتي 
عمار جمال ولــم أحصل على أي 
دعــم مالي من أي جهــة فنية او 
ســينمائية، لذا كان من الصعب 
واجملازفة على املضي في إنتاج فلم 
روائي طويل بتمويــل ذاتي، فحني 
تكون امليزانية محدودة وتدخل في 
منافســة مع أفالم ذات ميزانيات 
مالية تتجاوز آالف الدوالرات وتقف 
وراءها شــركات إنتاج وتوزيع فهذا 
أعــده جناحا مســبقا قبل نيل أي 

جائز او فوز يذكر".
وأردف أن "الفيلــم مــن تأليفــه 
التمثيل  فــي  وشــارك  وإخراجه 
كل من الفنانني جمــال أمني، زارا 
عباس، ربيــع القدو، والصفار، فؤاد 
يلماز، مليه كافلو، عمرعبد العزيز، 
تصوير حمــزة الفخــري، مونتاج 
التصويرية  املوسيقى  غازي،  زينب 

تراث منير".

بغدادـ  الصباح الجديد:
بيئة  مديريــة  مــن  فريــق  عثــر 
محافظــة واســط علــى حيوان 
)كلب املاء األوراســي(، وفقا ملا أفاد 
به مصدر محلي امس األحد، وقال 
املصدر في تصريح تابعته الصباح 
اجلديد، إن" هذا احليوان نادر، ومهدد 
باالنقراض عثر عليه الفريق في هور 
املصدر  وأشار  واســط،  في  الدملج 
إلى أنه مت إبــالغ وزارة البيئة التخاذ 
الالزمــة بهدف حمايته  اإلجراءات 

من االنقراض.

التواصل االجتماعي  وكانت مواقع 
قد تداولت في شهر حزيران املاضي، 
أنباًء وصورا عن العثور على حيوان 
النادرة في  الطفــرات  وأحد  "نادر" 
الشرق األوسط والعالم في ناحية 
تكريت  شرق  جنوبي  االســحاقي، 
مركــز محافظــة صــالح الدين، 
ونقلت مواقع التواصل االجتماعي 
وناشــطون في حينها، أن "صياداً 
من صالح الدين عثرعلى كلب املاء 
األوراسي من )طفرة املهاق( في نهر 
دجلة بناحية االســحاقي، جنوبي 

شــرق صالح الدين. وأوضح خبراء 
في البيئة، أن "هذا احليوان يعد أول 
تسجيل في الشرق األوسط وثاني 
الطفرة  لهذه  العالم  تسجيل في 

احليوانية النادرة".
التواصــل  مواقــع  وتناقلــت 
االجتماعي "رفض الصياد محاوالت 
عديدة لشــراء هذا احليــوان النادر 

مببالغ كبيرة".
وبعتبر الصيــاد، هذا احليوان النادر، 
"ملكاً للعــراق وجــزءاً مهماً من 

التراث الطبيعي العراقي".

"بوليوود" تواجه أزمة سينمائية تاريخية الفيلم العراقي "وراء الباب"..في مهرجان قرطاج السينمائي

"كارمن سليمان" تنفي خضوعها لعمليات تجميل

العثور على حيوان مهدد باإلنقراض في واسط
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