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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أصدرت احملكمة االحتادية العليا 
بإيقاف  والئياً  امراً  االثنني،  امس 
صرف املبالــغ اخملصصة ملكتب 
رئيس حكومة تصريف االعمال 

مصطفى الكاظمي.
أنها  بيان  فــي  احملكمة  وذكرت 
»قــررت اصــدار االمــر الوالئي 
املرقم ) 31 / احتادية / امر والئي 
/2022 ( املتضمــن ايقاف صرف 

املبلــغ اخملصــص ملكتب رئيس 
مجلس  قــرار  مبوجب  الــوزراء 
الوزراء املرقم ) 226 لسنة 2022 
( والبالــغ مقــداره ) 70 مليار 

دينار(«.
وأضافــت، ان »االمر أصدر حلني 
امامها  املقامة  الدعوى  حسم 
بالعــدد )228 / احتادية / 2022 ) 
للطعن بعدم صحة القرار انف 

الذكر«.

بغداد - الصباح الجديد:
العراق  صيادلة  نقيب  كشــف 
امــس  الهيتــي  مصطفــى 
االثنني، عــن خطة لتحديد عدد 
الصيدليات فــي كل محافظة 
وفقــاً لتعداد ســكانها، فيما 
أشــار إلى أن اخلطة ستحد من 

تزاحم الصيدليات.
وقــال الهيتي، لوكالــة األنباء 
»معظــم  إن  )واع(،  العراقيــة 
الصيدليــات تعمل من الصباح 
الباكــر إلى الســاعة 12 ليالً، 
مــن  القريبــة  والصيدليــات 
تكــون  عــادة  املستشــفيات 

خافرة«.
وأضــاف، أن »عــدد الصيدليات 
فــي كل محافظــة مفتــوح، 
خطة  لدينا  احلاضر  الوقت  وفي 
ســنطبقها قريبــاً بوضع عدد 

محدود لــكل محافظة بقياس 
 3500 لــكل  واحدة  صيدليــة 

مواطن«.
وتابع، أن »حتديد العدد ســيمنع 
تزاحم الصيدليات والتأثير على 
يعد من  الذي  والتنافــس  األداء 
أهداف قانــون نقابة الصيادلة، 
ويتعلق باحملافظة على املستوى 
واالقتصــادي  االجتماعــي 

والعلمي واملهني للصيادلة«. 
إعــداد  دورات  »بدأنــا  وتابــع: 
واألنظمة  القوانــني  بخصوص 
حتى نكون مستعدين للشباب 
املتخرجــني أو اجملاميــع التــي 
تخرجــت مــن دون أن تــدرس 
احلاكمة  واألنظمــة  القوانــني 
للتهيــؤ  الصيدلــي  لعمــل 
القانونية،  والدرايــة  باملعرفــة 

ومعرفة ما لهم وما عليهم«.

المحكمة االتحادية تعلق
صرف المبالغ المخصصة

لمكتب رئيس الوزراء

نقيب الصيادلة: صيدلية
واحدة لكل 3500 مواطن

بغداد - الصباح الجديد:
أعرب رئيــس اجلمهورية الدكتور 
عبد اللطيف رشيد امس االثنني، 
عن أمله في عراق قوي مســتقر 
تشــكيل  وبســرعة  متصالح، 
تلبي طموحات  قويــة،  حكومة 
الشــعب، فيمــا أشــار الى انه 
ســيعمد الــى إقامــة عالقات 

متوازنة مع دول اجلوار.
جاء هذا، في كلمة القاها رشيد 
عند تسلمه مهام عمله رئيسا 

للجمهورية.
وجرت في قصر الســالم ببغداد 
امــس اإلثنني، املراســم اخلاّصة 
اجلمهوريــة  رئيــس  مبباشــرة 
الدكتــور عبــد اللطيف جمال 
بحضور  عملــه،  مهام  رشــيد 

رسمي رفيع املستوى.
وبدأت املراســم، التــي حضرها 
األســبق  اجلمهوريــة  رئيــس 
والسيدة  فؤاد معصوم،  الدكتور 
أحمد،  إبراهيــم  شــاناز  األولى 
والنائــب االول لرئيــس مجلس 
النواب محسن املندالوي والنائب 
الثانــي لرئيس مجلــس النواب 
شــاخوان عبــداهلل، إضافة إلى 
عــدد من قــادة وممثلــي الكتل 
بعزف  السياســية،  واألحــزاب 
النشيد الوطني، وتفتيش احلرس 

الرئاسي.
الدكتور  القى  العادة  وكما جرت 
عبد اللطيــف رئيس اجلمهورية 

كلمة جاء فيها:
في البداية أُرحــب بكم جميعاً 
ودعمكم  حضوركــم  وأشــكر 
خاصة فــي املرحلة الســابقة، 

وكانت صعبة للجميع.
أمتنــى للكل النجــاح والتوفيق 

في املرحلــة القادمة لعراق قوي 
ومستقر ومتصالح.

أتقدم بجزيل الشــكر والعرفان 
إلــى ممثلــي الشــعب العراقي 
الكــرمي فــي مجلــس النــواب 
الذين منحونــي ثقتهم للقيام 
رئيــس  منصــب  مبســؤولية 
اجلمهورية، وكذلك إلى املرجعية 
القوى  وقادة  الرشــيدة  الدينية 
َمن  وكل  العراقية  السياســية 

َعمَل من أجل ذلك.
وأُشيد بالدور الكبير الذي قامت 
على عملية  املشرفة  اجلهات  به 
االنتخابات والقوات األمنية التي 

وّفرَت الظروف املناســبة لتنفيذ 
هذا االستحقاق الدستوري.
أيتها األخوات.. أيها اإلخوة..

نباشــر مهــام عملنا،  ونحــن 
نســتذكر أوال تضحيات شهداء 
وجرحــى القــوات األمنية بكل 
واحلشد  وصنوفها  ُمســمياتها 
وآالَم  والبيشــمركة  الشــعبي 
وصبــرَ عوائلهــم، كمــا نضع 
نُصَب أعيننا ما ينتظره الشعُب 
احلكومة  مــن  العزيز  العراقــي 
تتشــّكل  أن  نأمل  التي  اجلديدة 
بســرعة وتكون قويــًة وكفوءًة 
طموحــات  لُِتلَّبــي  وموحــدًة 

واالستقرار  األمن  في  الشــعب 
واخلدمات من بناء املدارس والطرق 
واملستشــفيات  والكهربــاء 
واحلفــاظ علــى الثــروة املائية 

وغيرها من الثروات الطبيعية.
ســأبذل كل جهــودي للتقريب 
بــني القوى السياســية ورعاية 
حواراتهــا من أجــل حتقيق هذا 
الهدف، والقيــام مبهامي بأمانة 
حلماية الدســتور وسيادة ووحدة 
واستقالل العراق واملساهمة في 
حل املشاكل القائمة ومن بينها 
املشــاكل بني إقليم كردســتان 
واحلكومة املركزية حتت ســقف 

الدستور.
هذا مــن جهة، كما سأســعى 
في التركيز علــى إقامة عالقات 
ودول  العراق  بني  ومتوازنة  متينة 
الدولي من أجل  اجلوار واجملتمــع 

املصالح املشتركة.
بهذه  خاصــة  الكلمــة  هــذه 
املناســبة، وقبل مباشرتي مبهام 
ســأعلن  القريب  وفــي  عملي، 
برنامج  الكرمي  العراقي  للشعب 
جمهورية  رئاســة  فــي  عملي 

العراق.
وجتدر اإلشــارة الــى ان املراقبني، 
اشــروا خالل املراســيم، حجم 

اخلالف بني القوى الكردية سيما 
داخــل االحتاد بعد غيــاب رئيس 
اجلمهوريــة برهــم صالــح عن 
عبد  ســلفه  تنصيب  جلســة 
اللطيف رشــيد وحضور لرئيس 

االحتاد الوطني بافل طالباني.
وبحســب مصــادر سياســية 
فان »صالح غــادر قبل عدة ايام 
بصحبة عائلته الى السليمانية 
الفائز عبد  يلتق منافســه  ولم 
جلســة  بعد  رشــيد  اللطيف 
رئيس  بتنصيب  اخلاصة  اخلميس 
اجلمهوريــة«. وســط ترجيحات 
صالح  بإعالن  كردية  سياســية 
السياســي  ملشــروعه  العودة 
ملنافســة االحتاد خالل انتخابات 
اقليم كردستان ومن ثم مجلس 

النواب خالل االيام املقبلة.
 وفــي العــادة جتــري مراســم 
رئيــس  بوقــوف  التنصيــب، 
اجلمهورية الســابق على اعتاب 
قصر السالم للترحيب باملنتخب 
بعد عزف النشــيد الوطني قبل 
وصوله الى منصة اخلطاب وهذا 
ما جرى مع صالح خالل استالمه 
القصــر من فــؤاد معصوم عام 

2018
انتخب  النــواب  وكان مجلــس 
يــوم اخلميــس املاضــي، عبــد 
عامــاً(   78( رشــيد  اللطيــف 
رئيساً للجمهورية، بعد عام من 
الصراع  جراء  السياسي،  الشلل 
والتناحر بني القوى السياســية 
اجلمهورية  رئيــس  على منصب 
والــذي  احلكومــة،  وتشــكيل 
تســببت به نتائــج االنتخابات 
املبكــرة التي جرت في تشــرين 

األول املاضي، 

اثناء مباشرته مهام عمله رئيسا للجمهورية

د.عبد اللطيف رشيد: آمل بعراق قوي مستقر 
ومتصالح وحكومة تلبي طموحات الشعب

خاص - الصباح الجديد:
أفــاد حتالف الفتح، أمــس االثنني، 
بــأن حكومــة محمد الســوداني 
23 حقيبة، كاشفاً  ستتشكل من 
عن آلية اختيار الوزراء بالتعاون مع 
الكتل السياســية من خالل تقدمي 
ثالثة مرشــحني لكل منصب، يأتي 
ذلك في وقــت جّدد تيــار احلكمة 
بزعامة عمار احلكيــم موقفه من 
عدم املشاركة، مشدداً على ضرورة 
إجناح املنهاج بتشريعات تصدر عن 

مجلس النواب.
وقــال النائــب عن حتالــف الفتح 
معني الكاظمي، فــي تصريح إلى 
»الصباح اجلديد«، إن »رئيس مجلس 
شــياع  محمد  املكلــف  الــوزراء 
السوداني باشر بحواراته مع الكتل 

السياسية«.
»الســوداني  أن  الكاظمي،  وأضاف 
منفتح علــى اجلميع ولن يضع أية 
خطــوط حمراء فــي التواصل مع 
الكتل السياســية فهو يريد إجناح 

مهمته بدعم مجلس النواب«.
وأشــار، إلى أن »احلكومــة املقبلة 

ســوف تتألف من 23 وزارة، ســت 
منها سيادية وأخرى خدمية، فضالً 
عــن وزارات صنفت علــى أنها من 

الدرجة الثالثة«.
وحتدث الكاظمــي، عن »الرغبة في 
االختيار«،  توافق فــي  إلى  الوصول 
مشدداً على أن »السوداني اشترط 
علــى الكتل السياســية الراغبة 

تقدم  أن  احلكومة  في  باالشــتراك 
ثالثــة مرشــحني للــوزارة ويختار 

أفضلهم«.
إلى االسماء  »الوصول  وشدد، على 
الكاظمــي  حلكومــة  النهائيــة 
سيكون خالل الشهر مبدة ال تتجاوز 

14 يوماً«.
أن »مجلس  إلى  الكاظمي،  ومضى 

النواب سوف يصوت على املرشحني 
تنطلق  الــوزاري لكــي  واملنهــاج 
احلكومــة اجلديدة بــأداء مهامها، 
األولويــات في طليعتها  بعدد من 
تقدمي مشروع قانون املوازنة من أجل 

املصادقة عليه بأسرع وقت ممكن«.
من جانبه، ذكــر عضو تيار احلكمة 
رحيــم العبــودي، فــي حديث مع 

»الصباح اجلديد«، أن »تيارنا حريص 
على تشكيل حكومة وطنية قوية 
لكنه لن يشترك فيها وهو موقف 
ســابق أعلنــا عنه فــي أكثر من 

مناسبة«.
وتابع العبودي، أن »ترشــيح أسماء 
تنتمــي إلى أحزاب سياســية أمر 
ينبغي في  ليس مرفوضــا، لكــن 
املتحــزب أمــا أن يكون جــزءاً من 
التي  للــوزارة  الوظيفــي  املــالك 
سوف يشــغلها أو أنه مختص في 

عملها«.
اإلطــار  »حــرص  عــن  وحتــدث، 
التنســيقي على تشكيل حكومة 
مهنيــة ومنســجمة، مــع وجود 
أريحية للسوداني في اختيار الوزراء 

بناء على ترشيح الكتل«.
أن »الســوداني  العبــودي،  وأكــد 
اتفــق مــع حتالــف إدارة الدولــة 
بــأن لــه الصالحية فــي فرض أي 
الطائفة  نفس  من  يكون  مرشــح 
أو الكتلــة التي تكون الوزارة ضمن 
استحقاقها االنتخابي إذا وجد في 

هذا املرشح املواصفات املطلوبة«.

ونــوه، إلى أن »ائتــالف إدارة الدولة 
وزاري خدمي  اتفق علــى منهــاج 
مع الســوداني، لذا فهــذا املنهاج 
األساســية في عمل  النقطة  هو 
احلكومــة املقبلــة، وذلك يقتضي 
أن يتــم منــح رئيــس احلكومــة 
املكلف مســاحة وحرية في اختيار 

املرشحني«.
وانتهى العبــودي، إلى أن »مجلس 
النواب ســيكون حريصا على إجناح 
مهمة احلكومة من خالل التصويت 
على ما حتتاجه من مشاريع قوانني 
تخدم املواطن الذي عانى الكثير في 

ظل احلكومات السابقة«.
وكان السوداني قد باشر مهامه من 
سلســلة  وعقد  احلكومي  القصر 
لقــاءات مع شــخصيات متعددة 
من بينها ممثلة األمــني العام لألمم 
املتحدة جينني بالســخارت، مؤكداً 
توفير  يركز على  أن منهاجه سوف 
اخلدمــات وفرض ســلطة القانون 
ودعم احلريات ومكافحة الفســاد، 
الفتا إلى رفضه أقصاء أي طرف من 

عملية تشكيل احلكومة.

23 حقيبة تشكل كابينة السوداني والكتل تقدم 3 مرشحين لكل وزارة
تيار الحكيم يجدد موقفه بعدم المشاركة

تقريـر

اردوغان يهدد بغزو اليونان اثناء عشاء 
الحظر الروسي ومخاوف الركود3مغلق: (قد نصل فجأة في احدى الليالي(

6تتجاذب أسعار النفط

السليمانية - عباس اركوازي:
دعــا احلزبان الكرديان الرئيســان 
عبد  الدكتور  اجلمهوريــة  رئيس 
اللطيــف رشــيد، الــى تطبيق 
العالقات بني  الدســتور وتطبيع 
بغداد واربيل، وفيما اكدا دعمهما 
له، طالبه التركمان مبنصب نائب 

رئيس اجلمهورية.
جاء هذا خالل مراســم تسلمه 
للجمهورية،  رئيسا  عمله  مهام 
اذ قــال نائــب رئيــس مجلــس 
النــواب الثانــي شــاخوان عبد 
اهلل:« اننا نامــل ان يعمل رئيس 
اجلديــد على معاجلة  اجلمهورية 
اربيل  العالقة بني بغداد  املسائل 

140 من الدســتور  املادة  وتنفيذ 
الكرد  وغيرها من اســتحقاقات 
في العملية السياســية«، فيما 
بافل  الوطني  رئيس االحتــاد  اكد 
الذي شــارك على راس  طالباني 
وفد رفيع من االحتاد في املراسم، 
ان » حزبه يدعم تشكيل حكومة 
قوية قادرة على مواجهة االزمات 

وتلبية احتياجات املواطنني«.
الى  التركمــان  ممثل  دعــا  بدوره 
رئيس  نائــب  منصب  منحهــم 
للمكون  كاستحقاق  اجلمهورية، 

الثالث في البالد.
النواب  مجلــس  عضــو  وقــال 
ارشــد الصاحلــي فــي تصريح 

عقب مشــاركته في مراســيم 
ان  اجلمهورية،  رئيــس  تســمية 
جالل  الراحل  اجلمهوريــة  رئيس 
طالبانــي عندما عــّدل القانون 
املتعلق باملنصب، وضع ثالثة نواب 
لرئيس اجلمهورية، ألجل ان يكون 
أن  أحدهما تركماني«، مستدركاً 
أخذهم  وبعد  والسنة  »الشيعة 
رئاســة الوزراء يأتــون للحصول 
أيضــاً على منصب نــواب رئيس 

اجلمهورية«.
وأكد الصاحلي انه »يجب أن يكون 
اجلمهورية،  لرئاســة  نواب  ثالثة 
واالخر  تركمانــي  منهــم  واحد 

سني واالخر شيعي«.

وبخصوص تســنم الدكتور عبد 
اللطيف رشيد منصبه الرسمي 
اشــار  للجمهوريــة،  رئيســاً 
الصاحلي الــى ان »عبد اللطيف 
رشــيد هو من تالميــذ الرئيس 
الراحــل جالل طالبانــي، وعاصر 
احلركة الكردية وهو يعرف املعاناة 

جميعها.
واوضــح الصاحلــي انــه قــدم 
توصيتني الى رئيــس اجلمهورية، 
الســلمي  التداول  األولى ضمان 
للسلطة، والثانية اجراء االصالح 
والقضاء على الفســاد وكيفية 
اخلروج من االزمات التي تواجهها 

البالد.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
سجلت أســعار النفط مكاسب 
فــي بدايــة التــداول باألســواق 
الوقت  اآلسيوية امس االثنني، في 
الذي تراجع فيــه الدوالر بقوة مع 
بيانات من  انتظــار املســتثمرين 
أكبر  في  الطلــب  لقياس  الصني 

مستورد للنفط اخلام في العالم.
ومن املتوقع أن تنشر الصني بيانات 
األســبوع.  هذا  واقتصادية  جتارية 
وعلــى الرغم مــن أن منــو الناجت 
احمللي اإلجمالي الصيني في الربع 
الثالــث قد ينتعــش، مقارنة مع 
فإن سياسة شي  الســابق  الربع 
الصارمة بشأن كوفيد19- جعلت 

العالم  فــي  اقتصاد  أكبــر  ثاني 
يواجــه ما ســيكون على األرجح 
أسوأ أداء سنوي منذ ما يقرب من 

نصف قرن.
وأبــدت دول من جتمــع أوبك+ يوم 
األحــد دعمهــا لقــرار خفــض 
اإلنتاج الذي مت إقراره هذا الشــهر 
، وتعهــدت أوبك + في اخلامس من 
أكتوبــر بخفض اإلنتــاج مليوني 
برميل يوميا وهو ما ســيؤدي إلى 
انخفــاض فعلــي بنحــو مليون 
األعضاء  يوميــا ألن بعض  برميل 
املستوى  أقل من  بالفعل  ينتجون 

املستهدف.
وعلى الرغم من ذلك، ســتحافظ 

ثبــات حجم  الســعودية علــى 
الصــادرات إلــى أســواق آســيا 

الرئيسية في نوفمبر.
العقود  األســعار ســجلت  تغير 
اآلجلة خلــام برنت ارتفاعا بحوالي 
85 ســنتا أو 0.9 باملئة إلى 92.48 
الســاعة  للبرميــل بحلول  دوالر 
0019 بتوقيــت غرينتش لتتعافى 
باملئة األسبوع   6.4 بلغ  من هبوط 

املاضي.
تكســاس  غــرب  خام  وســجل 
الوســيط األميركــي 86.34 دوالر 
للبرميل، مرتفعا 73 ســنتا أو 0.9 
باملئــة بعد انخفاضــه 7.6 باملئة 

األسبوع املاضي.

وقالــت تينــا تينــج احملللــة في 
ماركتس(  إم سي  )سي  مؤسسة 
إن النفط وجد دعما من مجموعة 
من العوامل، من بينها تصريحات 
بينغ  الصيني شــي جني  الرئيس 
فــي مؤمتر احلــزب والتــي أكدت 
لالقتصاد  التيسيرية  السياسات 
إيجابيــة  عالمــة  ميثــل  فيمــا 

للتوقعات اخلاصة بالطلب.
وأضافت أن »التوقعات املستقبلية 
ملؤشــر الدوالر األميركي تراجعت 
اليوم مما أتاح أيضا فرصة انتعاش 
ألســواق النفط« ، ويــؤدي هبوط 
الــدوالر إلــى جعــل النفط في 

متناول حائزي العمالت األخرى. 

الديمقراطي واالتحاد يؤكدان دعمها لرشيد
والتركمان يطالبونه بمنصب نائب الرئيس

ارتفاع أسعار النفط مع تراجع قوة الدوالر
وبرنت فوق 92 دوالر للبرميل

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
األولى  املرتبة  في  العراق  جاء 
ضمن  عامليا  والثانيــة  عربيا 
العالم  اقتصــادات  قائمــة 

األسرع منواً خالل عام 2022.
الدول  أســرع  العراق  وكانت 
العربية منواً، إذ تســارع الناجت 
احمللي اإلجمالي بنسبة 9.3%، 
الثانيــة عاملياً  املرتبة  وفــي 
الكويت  تلتها   ،2022 خــالل 
املركزين  فــي  والســعودية 
مبعدل  عاملياً،  واخلامس  الرابع 
منو %8.7، و%7.6، للعام اجلاري.

املرتبة العاشــرة، حلت  وفي 
مصر مع معدل منو في الناجت 
احمللــي اإلجمالي بلــغ 6.6%، 
العربية  الــدول  لتســيطر 
على 4 مراكز من أســرع 10 
العالم،  فــي  منواً  اقتصادات 
وفقاً لبيانــات صندوق النقد 

الدولي.
أســرع  صــدارة  في  وجــاء 
اقتصادات العالم منواً، غويانا، 
والتــي تســارع ناجتها احمللي 
 57.6% بنســبة  اإلجمالــي 

خالل 2022. 

البالد االولى عربيا والثانية 
عالميا ضمن اقتصادات الدول 

األسرع نموا في العالم
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نينوى - الصباح الجديد: 

أفاد قائممقام املوصل أمني الفنش، 
برفع نحو مليــون متر مكعب من 
االنقاض من مطار املوصل الدولي، 
اجراء  علــى  العمل  الى  مشــيراً 

مسح شامل ملدرج املطار.
وقــال الفنــش ان “العمل جار في 
الدولي،  املوصــل  مطار  مشــروع 
حيث مت رفع مليون متر مكعب من 
األنقاض، مع اجراء تقييم شــامل 
يتطلب  كان  املدرج ســواء  لوضع 

قلع املدرج او ترميمه”.
واوضح الفنش انه “ســيتم عمل 
للمدرج،  كامــل  ميداني  مســح 
مــع التنظيــف والبــدء بتحديد 

واالمور  باملطار  احمليط  اجلدار  مسار 
تخص  التي  االخرى  اللوجســتية 

املطار”.
وفي ســياق آخر، ذكــر قائممقام 
املوصل انه مت “افتتاح اجلسر احملاذي 
للجسر احلجري املؤدي الى الغابات 

واجلسر احلديدي”.
الدولي  املوصل  ان مطار  الى  يشار 
يبعد عن وســط مدينــة املوصل 
بحوالي 5 كم، ويرجع تاريخ إنشائه 
إلى عام 1920 حيث قام بإنشــائه 
أثناء  البريطاني  امللكي  اجلو  سالح 
فترة االحتــالل البريطاني للعراق، 
املطار من مطار عســكري  وحتول 
إلى مطار مدني ســنة 1922، وفي 
العصر احلديث بقي املطار بدون أي 
حركة مالحية تذكر، وذلك بسبب 

حظر الطيــران الذي كان مفروضاً 
علــى العراق ضمــن عقوبات األمم 
املتحــدة بعــد الغــزو العراقــي 

للكويت في عام 1990. 
األميركي  اجليــش  دخــول  وعقب 
2003، أصبح  العــراق ســنة  الى 
املطار قاعـــدة جويـة عسكريـة 

أميركيـة.
قام مجلس محافظة نينوى بإقرار 
خطة مشــروع إعادة تأهيل مطار 
املوصــل، وقــد مت تخصيص مبلغ 
مليون وخمسمائة ألف دوالر إلجناز 
املشــروع، والذي سيتضمن جتديد 
أجهزة  ونصــب  الطائرات  مــدرج 
إنشاء مرافق  حديثة ومتطورة مع 
توقف  لكنــه  متنوعة،  خدميــة 
2014 بســبب ســيطرة  في عام 

داعش علــى املوصل، وفي 2017 مت 
حترير املطار لكنه تعرض لتدمـــير 

شامـل.
في تاريخ 10 آب 2022، وضع رئيس 
حجر  الكاظمي  مصطفى  الوزراء 
االساس إلعادة اعمار مطار املوصل 
الــذي مــازال يعاني دمــاراً كبيراً 
رغم مرور خمس ســنني على طرد 

تنظيم داعش من املوصل.
في العاشــر من شــهر آب اجلاري، 
أعلن محافظ نينوى جنم اجلبوري، أن 
احملافظة أبرمت عقداً مع شركتني 
املوصل  لتأهيل مطــار  تركيتــني 
الدولي، مشيراً إلى أن شركتي “تاف 
للمطارات القابضة”، و”إنشــاءات 
77” التركيتني ســتقومان بتأهيل 

مطار املوصل الدولي.

رفع مليون متر مكعب من االنقاض في مطار الموصل

الصباح الجديد - متابعة: 

والطلبة في قضاء  التالميذ  يقطع 
الگرمة مبحافظة ذي قار، آالف األمتار 
كي يصلوا الى مدارسهم “املؤقتة” 
التي اضحت بديالً عن مدارســهم 
االصلية التي تشــهد اعادة ترميم 
، وقد يكون غريباً ان جتمع مدرســة 
واحدة تلميــذات وطالبات ابتدائية 
وثانوية في آن واحد، لكن هذا األمر 
بدا واقعياً في محافظة ذي قار التي 
تعاني من نقــص كبير في املدارس 
دفع بالســلطات احمللية الى اعتماد 

“الدوام الثالثي”.
اكــدوا  والطلبــة  التالميــذ  ذوو 
معاناتهم ومعاناة ابنائهم وطالبوا 
الســلطات احملليــة فــي القضاء 
بالضغط علــى حكومة ذي قار من 
التي  بإجناز مدارسهم  اجل اإلسراع 
هدمــت منذ عــدة ســنوات، لكن 
العمل فيها توقف بســبب االزمة 
املالية التي حلت بالبالد أثناء احلرب 

على داعش.
ويقول الناشــط احمللــي في قضاء 
شــفق  لوكالة  كرمي  علي  الگرمة، 
نيوز، إن “گرمة بني ســعيد باالصل 
متلــك 5 مــدارس متوقــف فيهن 
العمــل، ولكــن بعــد املراجعات و 
املتابعة مت عودة العمل بـ3 مدارس”، 
مبينــا ان “هناك اكثر مــن 3 آالف 
طالــب فــي الگرمــة مهجر عن 

مدرسته األصلية “.
مدرســتان  اآلن  “لدينــا  وأضــاف، 
متوقفتنا عــن العمل، واحدة مبركز 
مدرســة  اهم  تعتبر  وهي  القضاء 
ونســبة االجناز فيها اكثر من  %90 
، اما الثانيــة فتقع مبنطقة القبس 

وهذه فقط أساسات بناء فيها”.
واكد كــرمي، ان “املدارس الثالثة التي 
2014 ولغاية  مت هدمها في العــام 
اآلن لم يكتمل العمل فيها، مما ادى 
الى تزايد اعداد الطالب في املدرسة 
الواحدة، حيث وصل العدد في إحدى 

املدارس الى اكثر من 1150 طالباً”.

وأوضح، ان “اكثر اخلاسرين من تهدمي 
املدارس في القضاء هم فئة الطلبة 
البديلة  مدارســهن  كون  )البنات(، 
بعيدة للغايــة، اذ يصل بعدها من 
3 إلى 4 كــم”. ويقــول قائممقام 
القضاء، علي صالــح احللو لوكالة 
شــفق نيوز، إن “القضاء كان لديه 
3 مــدارس مســحوب العمل فيها 
منذ األعوام 2013 و2014، ولكن اآلن 
متــت إعادة العمل فيهن األســبوع 
املاضي، فضال عــن وجود 3 مدارس 
يتم العمل على بنائها حالياً ضمن 

موازنة عام 2019”.
وتابــع، ان “الگرمة تعاني بشــكل 
كبير فــي جانب دوام املــدارس، اذ 

القضاء تشــهد  ان جميع مناطق 
الدوام الثالثي في مدارسها ونحتاج 
إلى ثورة كبيــرة للتخلص من هذه 
بتطوير  ال تســاهم  التي  الظاهرة 
الطلبة علميا، بسبب عدم إكمال 

املنهاج الدراسي لديهم”.
وبني، ان “ادارة القضاء لديها حالياً 9 
واإلنشاء،  اإلكمال  طور  في  مدارس 
3 متت إعادة العمــل املتوقف فيها 
بعــد التلكــؤ بإكمالها بســبب 
احلرب على داعــش، وواحدة بحاجة 
إلى ســياج خارجي فقط، و3 ضمن 
مشاريع 2019 ننتظر اكمال العمل 
فيها، اما آخر مدرستني هما ضمن 
القرض الصيني ولم تتم املباشــرة 

العمل بها لغايــة اآلن “، الفتا إلى 
ان” هنــاك ايضــا 3 اجنحة في 3 
فيها  بالعمل  املباشرة  مدارس متت 
وكل جنــاح يتكون مــن 3 صفوف 

مستحدثة “.
واضاف احللو، ان” دخول هذه املدارس 
إلــى اخلدمة سيســهم بالقضاء 
على الدوام الثالثي بشكل كلي في 
املدينة، ويعيد الوضع الدراسي إلى 

طبيعته املعهودة في املدينة “.
وقــال معــاون مدير عــام مديرية 
تربيــة محافظــة ذي قــار وصفي 
األبراهيمي إن “تربيــة ذي قار إذا ما 
أرادت التخلص مــن الدوام الثنائي 
والثالثي فــي احملافظة فعليها بناء 

اكثر من 800 مدرســة متنوعة بني 
ابتدائية ومتوسطة واعدادية”.

وعن جلوء التربية الستحداث نظام 
الثالثي فــي بعض املدارس،  الدوام 
أكد اإلبراهيمــي، أن “ جلوء التربية 
واقســامها إلى الدوام الثالثي في 
احملافظة، يعود لعدة  بعض مناطق 
بعض  أهالي  اعتــراض  أبرزها  أمور 
املناطق على اكمــال املدارس التي 
عدم  وكذلك  مناطقهــم،  بضمن 
قــدرة تربية احملافظــة على جتهيز 
البناء  ذات  املســتحدثة  املــدارس 
احلديث باألثاث املدرســي، بســبب 
عدم وجــود رحلة واحــدة او حتى 
طاولــة او دوالب واحد في مخازننا، 

نتيجة تأخر اقرار املوازنة “.
وأوضــح، ان” عدم النــص في تندر 
بناء املــدارس اجلديدة على ان يكون 
جتيهزها من ضمن اعمال املقاولني، 
ســبب لنا ازمة كبيــرة في افتتاح 
املــدارس اجلديدة “، مبينــا ان “إدارة 
التربيــة تتابع حاليــاً املدارس التي 
مت انشــاؤها ضمن اعمال مشاريع 
العمل  واســتمرار  األقاليم  تنمية 
في اكمالها، فيما املشــكلة التي 
تواجــه مديرية تربيــة ذي قار هي 
في اعمال اكمال بناء املدارس التي 
العمل فيها بســبب احلرب  توقف 
األعوام  داعش خــالل  كيــان  على 

2014 فما فوق “.

نقص المدارس في ذي قار يدفع الى (الدوام
 الثالثي( والبدائل ال تحل المشكالت 

مدرسة واحدة تجمع تلميذات وطالبات ابتدائية وثانوية في آن واحد 

يقطع التالميذ 
والطلبة في قضاء 

القرمة بمحافظة 
ذي قار، آالف األمتار 

كي يصلوا الى 
مدارسهم “المؤقتة” 
التي اضحت بدياًل عن 

مدارسهم االصلية 
التي تشهد اعادة 

ترميم

بغداد - الصباح الجديد: 
واملعادن  وزير الصناعة  لتوجيهات  تنفيـذاً 
الوزارة  منهـل عزيـز اخلبـــاز ناقَش وكيل 
لشــؤون التخطيــط املُهندس يوســـف 
محمـد جاسـم ُمتعلقات تنفيذ الفقرات 
العقدية وخطاب الضمان للشركة العامة 
واإللكترونيــة  الكهربائيــة  للصناعــات 
وشــركة دميــا لإلستشــارات الصناعية 
واخلاصة بعقود إنشــاء عــدد من احملطات 
الكهربائيــة ِخالل الســنوات الســابقة 
العامني ومُمثلني من شركة  املُدراء  بحضور 

دميـا . 
وأكـَد الوكيل ِخالل االجتماع على ضرورة 
املُشــترك وحل جميع املشكالت  التعاون 
العالقــة ِضمَن األُطــر والقوانني املعمول 
بها ، كما وجَه سيادتُه بعقد اجتماع ِخالل 
األسبوع القادم يُضم املسؤولني واملعنيني 
في الشركات املذكورة واجلهات املُستفيدة 
بغية الوصول إلى حلول ُمناســبة تخدم 

جميع األطـراف .

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلنــت املديريــة العامــة للكهرباء في 
الســليمانية امس االثنني عن بدء جباية 

فواتير الكهرباء من املنازل مباشرة.
وقالــت مديرية كهرباء الســليمانية في 
بيان إن عملية جبــي فواتير الكهرباء من 
قبل احملاســبني )العداد( مباشرة ستكون 

أمام منازل املشتركني بدءاً من اليوم .
واضاف انه “ســيتم احتســاب الكهرباء 
املســتخدمة فقط عن الفترة احملددة في 
اإليصال وســيتم تعليق مبلــغ القروض 

املتبقية مع مشتركي الكهرباء )األسر(”.
بشــكل  التعاون  املواطنني  البيــان،  ودعا 
ايجابــي مع هــذه العمليــة التي تصب 
فــي املصلحــة العامــة والشــخصية 
للمشــتركني، حيث ســتقلل قسما من 
جهودهم ولن تعد هنــاك حاجة للذهاب 
الى الدوائر ومراكز تســلم اجور الكهرباء 

لتسديد الفواتير شهريا. 

 بغداد - الصباح الجديد: 
تدرس جلنــة النقل واالتصــاالت النيابية، 
النقال،  للهاتف  الرابعة  الرخصة  موضوع 
مؤكدة التزام شركة وطنية بتأسيس هذا 

املوضوع.
وقالت رئيس اللجنة زهـــرة البجاري، في 
تصريح صحفــي، إن ً “موضوع تأســيس 
الدراســة”، مشيرة  الرابعة قيد  الرخصة 
إلى أن “اللجنة اقترحت أن تتسلم شركة 

وطنية معتمدة هذه الرخصة”.
وأضافــت، أن “الشــركة الوطنية ميكنها 
أن تؤمــن االتصــاالت حتت رعايــة الدولة 
واحلكومة وتكون املســؤولة عن حمايتها 
ً عــن أن أي بيانــات تخــص الدوائر من أي 
تسريب كان، فضال احلكومية متر عبر هذه 

الشبكة اآلمنة”.
وأكــدت البجــاري، “إصــرار اللجنة على 
تأســيس تلك الشــركةً  لتكون منافساً 
لباقي الشركات العاملة في البلد، مؤكدة 
أنها ستتخذ قراراً مع كل من هيئة اإلعالم 
واالتصــاالت ووزارة االتصــاالت ملناقشــة 
جميع التفاصيل املتعلقة بهذا املوضوع”.

وأعلنت احلكومة، فـــي وقـــت سـابـق، 
مصادقــة مجلس الــوزراء، على توصيات 
اللجنة املشــكلة مبوجب قرار اجمللس رقم 
(243 )لســنة 2009 املتعلقــة مبشــروع 
الرخصــة الرابعة للهاتــف النقال. بينما 
كشــفت وزارة االتـصـــاالت فــي وقتها، 
عن وجود مشــكالت حقيقيــة مع هيئة 
االتصاالت واإلعــــالم بشأن املوافقة على 
منح الترددات للرخصة الرابعة لتشــغيل 

الهاتف النقال. 

وكيل وزارة الصناعة ُيناقش 
ُمتعلقات عقود الصناعات 
الكهربائية الُمبرمة سابقًا

كهرباء السليمانية 
تدشن آلية جديدة 

لتحصيل الجباية

شركة رابعة للهاتف 
النقال في البالد

بغداد - الصباح الجديد:
بعد عام على إجراء انتخاب مجلس 
النــواب العراقــي في ١٠ تشــرين 
الدولية  للمعايير  وفقاً   ،٢٠٢١ األول 
من دقــة في اإلجراءات وشــفافية 
وعدالة وحيادية، تشــرع املفوضية 
لالنتخابــات  املســتقلة  العليــا 
وزارة  والتعــاون مــع  وبالتنســيق 
العامة  الشركة  واملعادن/  الصناعة 
للصناعات البترو كيمياوية / مصنع 
املســتلزمات املدرســية والشركة 
العراقية لصناعــة وجتارة الكارتون 
أوراق  لتدوير  وذلك  ومســتلزماتها، 
االقتراع واالســتمارات املستخدمة 
وغير املستخدمة لالستفادة منها، 
برامج معدة لهذا  تبويبها في  بعد 
الغــرض، حفاًظــا علــى البيانات 
واإلحصــاءات اخلاصــة بالعمليــة 

االنتخابية.
وبتوجيه من رئيس مجلس املفوضني 

بضرورة التواصــل مع الناخبني من 
جميع الشــرائح والفئــات املمثلة 
للمجتمــع العراقــي بأطيافهــم 
كافة ضماناً حلقوقهم في عمليتي 
وتســلم  البايومتري،  التســجيل 
البطاقــة البايومتريــة االنتخابية، 
نسقت مفوضية االنتخابات عملها 
مع هيئة اإلعالم واالتصاالت، لغرض 
تتضمن  نصيــة  رســائل  إرســال 
العــدد)5667(  ذي  اجملانــي  الرقــم 
الذي خصصتــه املفوضية باللغات 

العربية والكردية والتركمانية.
مفوضيــة  اســتأنفت  أن  وبعــد 
التســجيل  عمليتي  االنتخابــات 
الناخب  وتوزيــع بطاقة  البايومتري 
البايومترية منذ 20/3/2022، سجلت 
املفوضية بايومترياً )٣٣٢.٢٤٤( ناخباً 
فيمــا وزعــت )٥١٥.٠٣٠( بطاقــة 
بايومترية مصنفة ) ٧١.٠٢٤( بطاقة 
 )٤٠٢.٩٩٣ ( و   ، العــام  للتصويــت 

بطاقــة التصويــت اخلــاص مــن 
املسلحة،  والقوات  األمنية  األجهزة 
أما بطاقــات النازحــني واملهجرين 
فبلغــت )٤١.٠١٣ ( بطاقــة. وميكن 
للمهتمــني في الشــأن االنتخابي 
العملياتي  املوقــف  االطالع علــى 
التســجيل  لعمليتي  التراكمــي 
خالل  من  البايومتريــني  والتوزيــع 
املوقع اإللكتروني الرسمي ملفوضية 
https://ihec.iq/bio� (االنتخابــات 

.)/metric�registration
وفي ســياق حرصها على التواصل 
مع اجلمهور والــرأي العام العراقي، 
االنتخابــات  مفوضيــة  أنشــأت 
من خــالل دائرة اإلعــالم واالتصال 
)QR( خاص”  “باركــود  اجلماهيــري 
ومنصات  االلكتروني  املوقع  ملتابعة 
الرســمية  االجتماعي  التواصــل 
للمفوضية لغرض متابعة مجريات 

ونشاطات العمل االنتخابي. 

ذي قار - الصباح الجديد: 
أعلنت شركة نفط ذي قار امس 
األحد ، عن بدأ مراحل أنشاء أول 
مبنى ملعاجلة مرضى الســرطان 
دائرة  بأشــراف  احملافظــة  فــي 

الصحة .

وقال مدير عام الشركة املهندس 
علي خضير العبودي “ إن مراحل 
املباشــرة بانشاء مشروع العالج 
في  السرطان  ملرضى  الكيميائي 
ذي قار  ، قد بدأت بتمويل ومتابعة 
شركة نفط ذي قار وبأشراف دائرة 

الصحة باحملافظة“ .
وبنّي العبودي “ أن املشــروع يأتي 
مشــروعات  سلســلة  ضمــن 
صحيــة تقرر تنفيذهــا من قبل 
وزارة النفــط وبتمويــل مالــي 
مخصص من الشركة “ ، مرجحاً 

“ دخول املركــز حّيز اخلدمة خالل 
عام ونصف “ .، وأشار إلى “ أن مثل 
هذه املشــاريع الطبية الوطنية 
تصــب في صالح االنســانية “ ، 
الفتاً إلــى “ املتابعة الالمتناهية 
من  املشروع  بها  التي سيحضى 

قبله “ . 
ولفت مدير شركة نفط ذي قار إلى 
“ ســعي وزارة النفط بتخصيص 
للمساهمة  الالزمة  املالية  املبالغ 
صحيــة  مشــكلة  حــل  فــي 
تعانى منها  ونفسية  واجتماعية 

محافظة ذي قار ، وتخّلص مرضى 
الســرطان من عناء السفر خلارج 
احملافظــة للعالج “ معربــاً عن “ 
أمله بأن يكون املبنى وجهة طبية 
في عالج أمراض السرطان وإنهاء 

معاناة املصابني بهذا املرض “ . 

شركة نفط ذي قار تعلن البدء بأنشاء مبنى لعالج السرطان في المحافظة

بغداد - الصباح الجديد: 
اخلدمـــة  مجلـــس  طالــب 
وزارة  اإلثنــني،  امس  االحتـــادي 
حملــة  بتوظيــف  املاليــة 
واالوائـــل  العليـــا  الشهادات 

علـى الكليـات.
ودعــا اجمللس في كتــاب وجهه 
الــى وزارة املالية، الــى “االلتزام 
بتنفيذ توصيــات جلنة االمر 35 
الوظيفية  الدرجات  باستحداث 
حلملة الشهادات العليا واالوائل 
البيانات  بكافــة  تزويــده  بعد 
والتفاصيل التي طلبتها الوزارة 

سابقا”. 
شــدد  متصل  صعيــد  علــى 
لرئيــس مجلس  األول  النائــب 
النواب، محســن املندالوي على 
حل مشــكلة موظفي العقود 
املؤقتة في وزارة التعليم العالي 
وتثبيتهم  العلمــي،  والبحــث 

على املالك الدائم.
وذكر املكتب اإلعالمي للمندالوي 
نيوز،  ورد لوكالة شفق  بيان  في 
أن األخير ترأس اجتماعاً موسعاً 
للجنة التعليم العالي النيابية 
التعليم نبيل عبد  بحضور وزير 
في  املتقدم  والــكادر  الصاحب 
الــوزارة، للتداول بشــأن طلبة 
العقود  وموظفــي  اجلامعــات 

وغيرها.
خــالل  املنــدالوي،  وطالــب 
االجتماع، بضرورة حل مشكلة 
مضى  الذين  العقــود  اصحاب 
على خدمتهم أكثر من سنتني 
وتثبيتهــم على املــالك الدائم 
حســب قانون األمــن الغذائي، 
ومعاجلة قضية عقــود ما بعد 
2/10/2019 ومســاواتِهم مــع 
االســتماع  عن  أقرانِهم، فضالً 
املتعلقة  إلى مطالــب الطلبة 

والدور  والتحميل  العبور  بنظام 
التكميلــي للدراســات العليا 
ونظام احملــاوالت املتعددة بأجور، 
احللول  والعمــل علــى وضــع 

املناسبة لكل ذلك.
ولفَت املندالوي إلى ضرورة اتخاذ 
العقبات  لــكل  الالزمة  احللول 
التــي تواجه طلبة الدراســات 
االوليــة والعليــا ســواء داخل 
داً دعم  العراق أو خارجــه، مؤكَّ
مجلس النــواب لكل ما يتعلق 
بعمل وزارة التعليم وجامعاتها 
ببناء  املعنيــة  ومؤسســاتها 

اإلنسان وتقّدم البلد.
ودعــا وزارة التعليــم العالــي 
أســئلة  عــن  لإلجابــة 
واستفســارات النواب للوصول 
إلى نتائــج ميكن تطبيقها على 
أرض الواقــع ملعاجلــة جميــع 

اإلشكاالت املطروحة.

مفوضية االنتخابات تزمع تدوير أوراق االقتراع 
واالستمارات المستعملة لالستفادة منها

مجلس الخدمة يطالب المالية بتوظيف 
حملة الشهادات العليا واالوائل

المندالوي يدعو لمعالجة مشكلة موظفي العقود في التعليم العالي بالتعاون مع الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية 
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متابعة ـ الصباح الجديد:
في تهديد واضح، قال الرئيس 
التركي، رجب طيــب أردوغان، 
إن “القــوات قد تصــل فجأة 
في ليلة واحــدة” إلى اليونان، 
“صراخه”  مــن  أســبوع  بعد 
اليوناني،  الــوزراء  بوجه رئيس 
ميتســوتاكيس،  كيرياكوس 
خالل عشــاء مغلــق في براغ 

حضره 44 زعيما أوروبيا.
تاميز  نيويورك  صحيفة  وتقول 
التضخم  تفشــي  ومــع  إنه 
وقــرب  الليــرة  وانخفــاض 
االنتخابــات في تركيــا، فقد 
هي  املفتعلة”  “األزمــة  تكون 

الشيء الذي يحتاجه أردوغان.
اتهــم  للصحيفــة،  ووفقــا 
ميتســوتاكيس  أردوغــان، 
بعدم اإلخالص بشــأن تسوية 
النزاعات في شــرق بحر إيجه، 
وانتقد االحتاد األوروبي النحيازه 
إلى أعضائــه، اليونان وقبرص، 
أوروبي،  لديبلوماســي  وفقــا 
املســؤولني  كبار  مــن  واثنني 
األوروبيــني، الذين كانوا هناك، 

وحتدثوا للصحيفة.
واصــل  وبينمــا  وأضافــت، 
الذين كانوا مذهولني  اآلخرون، 
ومنزعجني، عشــاءهم، واصل 
أردوغان في مؤمتر صحفي ضد 
بالغزو.  وهدد  الهجوم،  اليونان 
وقال “قد نصل فجأة في إحدى 

الليالي”.
املراسلني  أحد  ســأل  وعندما 
عمــا إذا كان ذلــك يعني أنه 

سيهاجم اليونان، قال الرئيس 
لقد  الواقــع  “فــي  التركــي 

فهمت”.
وتقول الصحيفة إنه في حني 
الدبلوماســيني  مــن  قلة  أن 
احلرب،  يتوقعــون  احملللــني  أو 
بني  متزايــد  شــعور  هنــاك 
بأن  األوروبيني  الدبلوماســيني 
“املهدد سياســيا هو  أردوغان 
خطر متزايد على جيرانه”، وأن 

احلوادث ميكن أن حتدث.
ونقلــت نيويــورك تاميــز عن 
ديبلوماســي، لــم تكشــف 
أردوغــان  إن  قولــه  اســمه، 
لتعزيز  أزمــة”  إلــى  “بحاجة 
مكانتــه املهتزة فــي الداخل 
بعد ما يقرب من 20 عاما في 
الســلطة، وقال الدبلوماسي 
إنــه إذا لم يتم منــح أردوغان 

“أزمة”، فقد يصنع واحدة.
واآلن تهدد التوترات املتصاعدة 
وكالهما  وتركيا،  اليونــان  بني 
عضــوان فــي حلف شــمال 
بعــد  بإضافــة  األطلســي، 
جهود  إلــى  صعــب  جديــد 
أوروبا للحفــاظ على وحدتها 
فــي مواجهــة حرب روســيا 
وتداعياتهــا  أوكرانيــا  فــي 

االقتصادية املتراكمة.

“مشاكل عميقة”

مدير  أولغــن،  وقــال ســنان 
EDAM، وهي مؤسسة بحثية 
مقرها إسطنبول، إنه بالطبع 

انتخابي  جانــب  هنــاك  كان 
لتصرفات أردوغان. ولكن كانت 
هناك أيضا مشــاكل عميقة 
اجلــذور تعزز عدم االســتقرار 

املزمن والتوترات اخلطيرة.
واليونان  تركيــا  “لدى  وأضاف 
النزاعــات  مــن  مجموعــة 
الثنائية التي لــم يتم حلها، 

وهذا يخلق بيئة مواتية كلما 
أراد سياسي في أنقرة أو أثينا 

إثارة التوترات”.
يخوضــا  أن  البلــدان  وكاد 
بشأن  الســبعينات  في  حربا 
استكشــاف الطاقة في بحر 
إيجه، وحربا أخرى في منتصف 
املطالبات  بسبب  التسعينات 

جزيرة  عليها حــول  املتنــازع 
صخرية غير مأهولة في شرق 
، وفي  البحر األبيض املتوسط 
مرة  التوتر  ارتفــع   ،2020 عام 
أخرى حول استكشاف الطاقة 

في املياه املتنازع عليها.
الــوزراء  رئيــس  ويســتعد 
اليونانــي أيضــا النتخابــات 

إجراء  املتوقع  من  قريبة، حيث 
املقبل،  الصيــف  انتخابــات 
واملشــهد في البالد يعاني من 
فضيحة مستمرة حول برامج 
التجسس املزروعة في هواتف 
والصحفيــني  السياســيني 

املعارضني.
وكمــا هو احلال فــي تركيا، ال 

اليونانية  للقاعدة  يروق  شيء 
أكثر مــن اخلالف مع عدو قدمي، 

وفقا للصحيفة.
في  أقيم  الذي  العشــاء  وفي 
بأنه  ميتســوتاكيس  رد  براغ، 
املشــاكل  حل  للقادة  ينبغي 
وليس خلق مشــاكل جديدة، 
جميع  ملناقشة  مستعد  وأنه 
القضايا، ولكنه ال يســتطيع 
التــزام الصمــت بينما تهدد 

تركيا سيادة اجلزر اليونانية.
وقــال للصحفيني إنه منفتح 
إجــراء محادثــات مع  علــى 
أردوغــان علــى الرغــم مــن 
إنه  قائال  الالذعــة،  االنتقادات 
يعتقد أن الصراع العســكري 
غير مرجح، وقال “ال أعتقد أن 
وإذا حدث  أبدا”،  هذا سيحدث 
ذلك، ال ســمح اهلل، فإن تركيا 

ستتلقى ردا مدمرا للغاية”.
وكان يشــير إلــى القــدرات 
العســكرية اليونانية التي مت 
تعزيزها بشــكل كبير مؤخرا 
كجــزء من اتفاقيــات الدفاع 
والواليات  فرنسا  مع  املوسعة 

املتحدة.
كما اســتغل ميتسوتاكيس 
االنزعاج األميركي من عالقات 
أردوغان مع روســيا وتأخره في 
حلف  توســيع  على  املوافقة 
شمال األطلســي إلى فنلندا 
مع  العالقات  لتعزيز  والسويد 

واشنطن.
وفي مايو، كان أول رئيس وزراء 
يونانــي يخاطــب الكونغرس 

وحثــه على إعــادة النظر في 
مبيعات األسلحة إلى تركيا.

ستشــتري  اليونان  إن  وقــال 
تزال  ال  بينما  طائــرات إف35- 
على  للحصول  تضغط  تركيا 

املزيد من طائرات إف16-.
لكن أردوغان يواجه مشــاكل 
كبيرة فــي الداخل، مما يجعل 
طريقة  اليونان  مــع  التوترات 
لتحويل  وتقليديــة  ســهلة 
االنتباه وحشــد الدعم، وفقا 

للصحيفة.
وفــي تقريــر صــدر، األربعاء 
املاضي، انتقــد االحتاد األوروبي 
في  الدميقراطــي”  “التراجــع 
إنه “فــي مجال  تركيا وقــال 
الدميقراطية وســيادة القانون 
حتتاج  األساســية،  واحلقــوق 
االجتاه  عكــس  إلــى  تركيــا 
أولوية  ذات  كمسألة  السلبي 
مع معاجلــة ضعف الضوابط 
والتوازنات الفعالة في النظام 

السياسي”.
وفــي هــذه املرحلــة، يعتقد 
يفقد  قد  أردوغــان  أن  احملللون 
أغلبيته في البرملان وقد يخسر 

االنتخابات الرئاسية نفسها.
وهــذا حتليل يرفضه بشــدة 
حزب العدالــة والتنمية الذي 
يتزعمه أردوغان، حزب العدالة 
والتنميــة، كما قــال فولكان 
السابق  الدبلوماسي  بوزكير، 
وعضــو البرملان، الــذي يقول 
بشكل قاطع إنه سيتم إعادة 

انتخاب أردوغان وحزبه.

اردوغان يهدد بغزو اليونان اثناء عشاء مغلق: )قد نصل فجأة في احدى الليالي)
رئيسا البلدين يغذيان االزمة بينهما من اجل مكاسب سياسية داخلية
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
القضائيــة  الســلطة  أفــادت 
بارتفاع  اإليرانيــة، امس االثنــني، 
حصيلــة القتلــى جــراء احلريق 
واالضطرابات التي شهدها سجن 
إيفني في طهران امس األول االحد، 
إلى ثمانية نــزالء، بعد وفاة أربعة 

أشخاص متأثرين بجروحهم.
التابع  أونالين"  "ميزان  موقع  وأورد 
للســلطة القضائيــة، أن أربعة 
ســجناء توفوا في املستشــفى 
"نظــرا لتراجع وضعهم الصحي، 
ما يرفــع العدد اإلجمالي لضحايا 
احلريق واملواجهات بني الســجناء 
إلى ثمانية أشخاص"، مشيرا إلى 
أن كل القتلى هم من "احملكومني 

بجرائم سرقة".

الذي  اإليرانــي  إيفــني  وســجن 
اجتاحته النيران امس األول االحد، 
معــروف على نحو واســع عامليا 
معتقال  كونه  السيئة،  بسمعته 
النظام،  معارضــي  مــن  للكثير 
األخيــرة في حياة  وأحيانا احملطة 

عدد منهم.
وما حدث في الســجن يكشــف 
تصاعــد الغضب في إيــران، كما 
أنــه يضع النظام أمــا حتد جديد 
يقلق قادته، والتفاصيل تشير إلى 
تصميم اإليرانيــني على مواجهة 

السلطات.
وبحسب "وول ســتريت جورنال" 
فقــد ردد معارضون مســجونون 
مناهضــة  شــعارات  هنــاك 
العنف  انــدالع  قبل  للحكومــة 

وانــدالع حريق مميت في املنشــأة 
سيئة الصيت.

باللــوم على  الســلطات  وألقت 
الواقع  محاولة هروب مــن اجملمع 
في شــمال طهران والــذي أقامه 

الشاه قبل خمسة عقود.
وفقــا  االضطرابــات،  ومتثــل 
أن  آخر على  للصحيفة، مؤشــرا 
القيادة في البالد تواجه أحد أخطر 
املســتمر  وجودها  في  االختبارات 

منذ 43 عاما.
وحتولت االحتجاجــات التي ركزت 
رفض سياســة  على  البداية  في 
احلجــاب اإللزامي فــي البالد إلى 
شيء أكبر، داعية إلى إنهاء احلكم 
اإلســالمي الصارم الذي جاءت به 

ثورة عام 1979 في البالد.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
دوالر  مليــون   75 مصــر  فقــدت 
إضافية من املساعدات العسكرية 
األميركيــة، بعــد أن منــع عضو 
دميقراطي كبير في مجلس الشيوخ 
بســبب  القاهرة  عــن  التمويــل 
مخاوف تتعلق بسجل البالد، فيما 
يتعلق بحقوق اإلنسان مبا في ذلك 

احتجاز سجناء سياسيني.
ورفــض الســناتور، باتريك ليهي، 
رئيــس جلنة اخملصصــات مبجلس 
وزارة  تقييما عرضتــه  الشــيوخ 

لتبريــر  األميركيــة  اخلارجيــة 
تخضع  كانــت  التي  املســاعدة 
لشــروط مبوجــب قانــون أقــره 

الكونغرس العام املاضي.
قضائية  بسلطة  اللجنة  وتتمتع 
على تشريعات اإلنفاق مبا في ذلك 

املساعدة املالية األميركية ملصر.
وقال ليهي لرويترز في بيان “يجب 
القانون على محمل  أن نأخذ هذا 
يواجه  الــذي  الوضــع  الن  اجلــد 
الســجناء السياسيني في مصر 

مؤسف”.

وأضاف “ال ميكننــا تغيير القانون 
بســبب اعتبارات سياسية أخرى، 
احترام  مسؤولية  جميعا  نتحمل 
القانــون والدفــاع عــن حقــوق 
العادلة للمتهمني سواء  احملاكمة 

هنا أو في مصر”.
وتلــزم الشــروط التــي وضعها 
الكونغــرس مصر “بإحــراز تقدم 
واضح ومستمر” في إطالق سراح 
وتوفير  السياســيني  الســجناء 
اإلجــراءات القانونيــة الواجبــة 

للمحتجزين”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
فتح اليــوم االثنني في تونس، باب 
البرملانية  لالنتخابــات  الترشــح 
شــهرين،  بعد  تنظيمهما  املقرر 
وســط مقاطعــة واســعة من 
احتجاجــا  املعارضــة،  أحــزاب 
على قــرار الرئيس قيس ســعيد 
ورفضا  االنتخابي،  القانون  تعديل 

ملشروعه السياسي.
العليا  الهيئــة  وســتتوّلى فروع 
املســتقلة لالنتخابات في كامل 
البالد، استقبال طلبات املرشحني 
إلى السباق االنتخابي ملّدة 10 أيام، 
على أن يتّم البّت في مدى مطابقة 
طلبات الترشح للشروط املطلوبة 

في أجل أقصاه 31 أكتوبر.
ومن أبرز شــروط الترشــح التي 
اجلديد،  االنتخابي  القانون  حّددها 
أن يكون املرشح تونسي اجلنسّية 
مولود ألب تونســّي أو ألم تونسّية 
وغيــر حامــل جلنســية أخــرى 
االنتخابية  الدوائر  إلى  بالنســبة 
بالتــراب التونســي، إلــى جانب 
بلوغه من العمر 23 ســنة كاملة 

على األقل يوم تقدمي ترّشحه.
على  كذلك  القانــون  واشــترط 
املرشــح أن يكون نقّي الّســوابق 

العدلّيــة، إلــى جانــب أن يكون 
غير مشــمول بأي صورة من صور 
بالدائرة  ومقيم  القانونية  احلرمان 

االنتخابية املترّشح عنها.
كما اشــترط عليــه تقدمي وصل 
في خــالص الّضريبــة على دخل 
األشــخاص الطبيعيــني بعنوان 
الّســنة املنقضية، وشــهادة في 
إبراء الّذمة مــن األداءات البلدّية، 
وشــهادة إقامة، إلى جانب موجز 
البرنامــج االنتخابي للمترّشــح 
مشــفوع بقائمة اســمّية تضّم 
400 تزكية من الّناخبني املسّجلني 
فــي الّدائــرة االنتخابّيــة معّرف 
عليها بإمضاء املزّكني لدى ضابط 
احلالــة املدنّيــة أو لــدى الهيئة 
الفرعّيــة لالنتخابــات اخملتّصــة 
ترابّيا، على أن يكون نصف املزّكني 
من اإلنــاث والّنصــف الّثاني من 
الذكــور، و25 باملائة من التزكيات 

من الشباب دون 35.
وتنطلق احلمالت االنتخابية في 25 
15 ديسمبر،  نوفمبر املقبل وحتى 
على أن يكون االقتراع باخلارج أيام 
15 و16 و17 ديســمبر، فــي حني 
ســيكون يوم 16 ديسمبر هو يوم 
تونس،  فــي  االنتخابي  الصمــت 

واالقتــراع في 17 ديســمبر، فيما 
تعلن النتائج األولية ما بني 18 و20 
النهائية  النتائج  لتعلن  ديسمبر، 
يوم 19 ينايــر 2023، بعد االنتهاء 

من النظر في الطعون.
وكانت أحــزاب املعارضة، قد قّررت 
مقاطعــة االنتخابــات البرملانية 
القانون  احتجاجــا على  املرتقبة، 
االنتخابي اجلديد الذي أقّره الرئيس 
قيس ســعّيد، ويســمح باختيار 
املرشــحني على أساس فردي بدال 
من اختيار القوائــم احلزبية، كما 
النائب  الثقة من  يسمح بسحب 
في صورة إخالله وتقصيره في أداء 

مهاّمه وعمله.
ويقول معارضو الرئيس إّن القانون 
ســعّيد  أقّره  الــذي  االنتخابــي 
وستجري على أساسه االنتخابات 
حكم  لنظام  يؤّســس  البرملانية، 
الفــرد الواحــد ولبرملــان من دون 
لألحــزاب  ويعطــي  صالحيــات، 
السياســية دورا أقّل ويقّلص من 
متثيليتها ومشــاركتها في احلياة 
نفى  لكّن ســعّيد  السياســية، 
محاولتــه إقصــاء األحــزاب من 
البرملان املقبل، وقال إن هذا القانون 

هو “تلبية إلرادة الشعب”.

ارتفاع حصيلة القتلى اإليرانيين 
في احتجاجات سجن ايفين 

مصر تفقد مساعدات عسكرية
 أميركية بقيمة 75 مليون دوالر

وسط مقاطعة من المعارضة.. بدء 
الترشح لالنتخابات البرلمانية في تونس

يعرف بمعتقل المعارضين للنظام



اعالن4

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية 

محكمة األحوال الشخصية في هيت
العدد/ 988/ش/2022
التاريخ/ 2022/10/10  
الى/ املدعى عليه )عمار صالح اسعد(

م/ اعالن
اقامــت املدعية )ميعاد محمد اســعد( 
988/ش/2022  املرقمة  الشرعية  الدعوى 
امــام محكمــة األحوال الشــخصية 
فــي هيت والتــي تطلب فيهــا دعوتك 
للمرافعــة واحلكــم بالتفريــق للهجر 
وقــد وردت الدعوتية غيــر مبلغ كونك 
مجهــول محل اإلقامة وحســب ما ورد 
بشــرح القائم بالتبليغ واملؤيد من قبل 
مختار احمللة عليه فقد عني 2022/10/24 
موعدا للمرافعــة وتبليغك بصحيفتني 
محليتــني وعليــك احلضور فــي املوعد 
احملدد او من ينوب عنك قانونا وبعكســه 
سوف جترى املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وحسب األصول.
القاضي
احمد فرحان يوسف 

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
الناصرية 

العدد/5560/ش/2022
التاريخ/2022/10/17

اعالن
الى/ املدعى عليها/ نور الهدى خلف علي

م/ تبليغ بقرار حكم غيابي
بتاريــخ 2022/10/9 وفي الدعــوى املرقمة 
)5560/ش/2022( أصــدرت هــذه احملكمــة 
حكماً غيابياً قضى بتصديق الطالق املدعي 
)علــي عبد الكاظــم ســلمان(  للمدعى 
عليهــا )نور الهــدى خلف علــي( وبالنظر 
جملهولية محل اقامتك فــي الوقت احلاضر 
حســب شــرح املبلغ املفوض ) خضير عبد 
ديوان( اشــعار مختار املنطقة )ناصر بديوي 
احلمداني( علية تقرر تبليغك في صحيفتني 
يوميتــني باحلكم املذكور أعــاله وبإمكانك 
االعتراض خالل مدة عشــرة ايام من اليوم 

التالي من تاريخ نشر االعالن . 
القاضي
عباس معني كاظم

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
محكمة األحوال الشخصية في الناصرية 
العدد/5912/ش/2022
التاريخ/2022/10/16

اعالن
الى/ املدعى عليه/ عباس جواد ناصر

م/ تبليغ بقرار حكم غيابي
اضبــارة  وبعــدد   2022/10/11 بتاريــخ 
احملكمة حكماً  هذه  أصدرت  )5912/ش/2022( 
غيابيــاً اقتضى الــزام املدعــى علية )عباس 
)ميادة جبار  بتأديته للمدعيــة  ناصــر(  جواد 
عبد( مبلغاً اجمالي بواقع ستمائة الف دينار 
تعويضاً عن الطالق التعســفي الواقع خارج 
احملكمة بتاريــخ 2022/2/19 ما يعادل نفقتها 
ملدة ســنتني والزام املدعى علية )عباس جواد 
بتأديتــه للمدعية )ميــادة جبار عبد(  ناصر( 
نفقــة عدة مبلــغ اجمالي بواقــع اربعمائة 
وعشــرون الف دينار وملدة ثالث اشهر اعتبارا 
من تاريــخ  إيقــاع الطالق فــي 2022/2/19 
وبالنظــر جملهولية محل اقامتــك في الوقت 
احلاضر حســب شــرح مختــار منطقة حي 
احلسني )جواد كاظم عودة( علية تقرر تبليغك 
في صحيفتــني يوميتني باحلكم املذكور أعاله 
وبإمكانك االعتراض خالل مدة عشرة ايام من 

اليوم التالي من تاريخ نشر االعالن . 
القاضي
عقيل ستار جابر

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
العلم

العدد/291/ش/2022
التاريخ: 2022/10/9

الى/ املدعى عليه 
 حميد جسام احميد

مجهول االقامة
م/ اعالن

)اميان ســعيد  اقامت زوجتك املدعوة 
محمــد( والتي تطلب فيــه التفريق 
القضائي وجملهولية محل اقامتك تقرر 
بجريدتني صحيفتني  نشــراً  تبليغك 
باحلضــور الى هــذه احملكمــة مبوعد 
وفي   2022/10/24 املصــادف  املرافعة 
حال عدم حضورك او ارسال من ينوب 
املرافعة  عنك قانوناً فســوف جتــري 

بحقك غياباً وعلناً وفق القانون.
القاضي
عامر رشيد حمادي

الشركة العامة لصناعات النسيج واجللود
اعالن مناقصة رقم )4/م/ل ب ج-2022/1(

ألنشاء مخازن عدد/2 ملعمل األلبسة اجلاهزة في املوصل

تعلن الشــركة العامة لصناعات النسيج واجللود )مصنع األلبسة اجلاهزة في املوصل / املنصور( 
عن مناقصة عامة ألنشــاء مخازن عدد / 2 ملعمل األلبســة اجلاهزة فــي املوصل ضمن املوازنة 

االستثمارية لعام 2022 وحسب التعليمات والشروط املطلوبة ملستندات املناقصة.
فعلى الراغبني  باملشــاركة مراجعة مقر املصنع أعاله للحصول على وثائق املناقصة لقاء مبلغ 
قــدرة )300,000 فقط ثالثمائة الف دينار عراقي الغيرها( غير قابلــة للرد على ان تقدم العروض 
داخــل )3( ظروف مغلقة ومختومة )فني-جتاري-مستمســكات( مرفقة معها التأمينات األولية 
)2%( والبالغة )7,820,000( )سبعة ماليني وثمامنائة وعشرون الف دينار عراقي( من قيمة الكلفة 

التخمينية والبالغة )391,000,000( )ثالثمائة وواحد وتسعون مليون دينار عراقي( 
مبوجب صك مصدق او خطاب ضمان او ســفتجة من مصرف عراقي معتمد , وتودع في صندوق 
العطاءات في ) مقر مصنع األلبســة اجلاهزة في املوصل / حــي املنصور/ الطابق األرضي( مبوعد 

أقصاه نهاية الدوام الرسمي ليوم االحد املصادف 2022/11/6
وفي حالة مصادفة عطلة رســمية او حظر جتوال في اليــوم املذكور يكون الغلق في اليوم الذي 

يليه مع مراعاة النقاط التالية:-
- تقدم العروض في مقر املصنع أعاله

- سيتم اهمال أي عرض مقدم بالبريد االلكتروني
- سيتم اهمال العروض التي ال حتتوي على تأمينات أولية وغير املستوفية للشروط العامة

- سيتم اهمال العروض التي ال حتتوي على وصل الشراء
- يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور نشر اإلعالن

- الشركة غير ملزمه بقبول اوطأ العطاءات
مالحظة : ميكن لكل املشــاركني باملناقصة احلضور في العنوان أعــاله لعقد مؤمتر لإلجابة عن 

االستفسارات حول املناقصة يوم االحد املصادف 2022/10/30
املدير العام

جمهورية العراق
وزارة الصحة

دائرة صحة بغداد/ الكرخ
شعبة االعالم

العدد: 56411
التاريخ: 2022/10/17

الى السيد )كمال خضر حسن(
تبليغ

اقتضى حضوركــم الى دائرة صحة بغداد/ الكرخ – 
الشــعبة القانونية وخالل ثالثة ايام من تاريخ نشر 

التبليغ في الصحيفة الرسمية.
الطبيب االختصاص

سعد كامل رحيم
املدير العام/ وكالة
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االحتاد العام لنقابات العمال في العراق
احتاد نقابات العمال في ذي قار

مكتب رئيس االحتاد
العدد: ____
التاريخ: 2022/10/5

أمر إداري
م/ إعالن مزايدة

يعلن احتاد نقابات العمال في ذي قار عن تأجير احملالت في البناية العائدة الى احتادنا 
والكائنة في شــارع / 19 قرب كراج بغداد القدمي / بالتسلســل 1183/110 جزيرة 
عدد )17/ ســبعة عشــر محل( . ان يكون موعد املزايدة بعــد )30( يوما من تاريخ 
النشــر في اجلريدة الرســمية وفي حال يصادف يوم املزايدة عطلة رسمية يكون 
موعد املزايدة فــي اليوم الذي يليه وتكون املزايدة في مقــر بناية االحتاد والكائنة 
في صوب الشــامية قرب كراج الســماوة القدمي في امانه الشؤون املالية لالحتاد  
في متام الســاعة 12 الثانية عشــرة ظهراً وعلى من يرغــب بدخول املزايدة جلب 
براءة الذمة من الهيئة العامة للضرائب مع التأمينات القانونية البالغة 20% من 
القيمة العمومية إليجار احملل مع كافة املستمسكات الثبوتية كما ويتحمل من 
ترسو عليه املزايدة اجور النشــر واالعالن والداللية كما يتعهد املستأجر بصيانة 

املأجور قبل تسليمة الى الطرف األول... مع التقدير
هشام عوده خضير العبادي
رئيس احتاد نقابات عمال ذي قار

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

 رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

 محكمة بداءة الكوت
العدد: 3932
التاريخ: 2022/10/17

الى املدعى عليه / عالء مير حسني
اعالن

اقــام املدعي )حــامت صخيل محيســن( 
الدعــوى املرقمة اعاله ويطلــب دعوتك 
للمرافعــة واحلكم بأعادة حال الســيارة 
خصوصــي  32540أ/واســط  املرقمــة 
هونــداي توســان موديــل /2014 ابيض 
اللــون وجملهولية محل اقامتك حســب 
اشــعار مختار منطقــة اخلارجية )عزيز 
صكبان عبد( وكتاب مركز شرطة اخللود 
بالعــدد 11102 فــي 2022/10/16 لــذا 
الدعوى  عريضة  تبليغك مبضمــون  تقرر 
ونشربصحيفتني  3932/ب/2022  املرقمة 
محليتــني لــذا اقتضــى حضوركم يوم 
2022/10/24  وفــي حالة عدم حضوركم 
ســوف يتم الســير في إجراءات الدعوى 

غيابياً بحقكم..
القاضي
حيدر شعيوط سدخان

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الكوت
العدد: 232/جنح/2022
التاريخ: 2022/10/16

م/ إعالن
الى املتهم الهارب:

حسني يعكوب يوسف عبد اهلل
بالنظر جملهوليــة محل اقامتك في 
الوقت احلاضــر ولكونك متهم في 
2022م  232/جنح/  املرقمة  القضية 
وفق احــكام املــادة )384( عقوبات 
فقد تقرر تبليغك باإلعالن عن طريق 
صحيفتــني محليتني للحضور امام 
هذه احملكمــة في يوم 2022/11/16م  
وفي حال عدم حضورك سوف جتري 
وحســب  غيابيا  بحقك  احملاكمــة 

االصول.
القاضي
محمد عبد الرضا مهدي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الكوت
العدد: 2809/جنح/2022
التاريخ: 2022/10/11

م/ إعالن
الى املتهم الهارب:

 عالء محمود عبد امللحمي
بالنظر جملهوليــة محل اقامتك في 
الوقت احلاضــر ولكونك متهم في 
القضية املرقمة 2809/جنح/ 2022م 
وفق احكام املــادة )1/459( عقوبات 
فقد تقرر تبليغك باإلعالن عن طريق 
صحيفتــني محليتني للحضور امام 
هذه احملكمة في يــوم 2022/11/16 
م وفي حــال عدم حضورك ســوف 
جتري احملاكمة بحقك غيابيا وحسب 

االصول.
القاضي
محمد عبد الرضا مهدي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الكوت
العدد: 2667/ج/2022
التاريخ: 2022/10/13

م/ إعالن
الى املتهم الهارب:

 احمد حنون حمد خابط اخلماسي
بالنظــر جملهولية محــل اقامتك في 
الوقــت احلاضر ولكونــك متهم في 
الدعوى املرقمــة 2667/ج/ 2022 وفق 
قانون  من  )العاشــرة/5(  املادة  احكام 
األحوال الشــخصية رقم 188 لسنة 
1959 املعــدل فقــد تقــرر تبليغك 
باإلعالن عن طريق صحيفتني محليتني 
للحضور امام هذه احملكمة في موعد 
احملاكمة يوم 2022/11/17م  وفي حال 
عدم حضورك ســوف جتــري احملاكمة 

بحقك غيابيا وحسب االصول.
القاضي
سعد عبد عليوي
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متابعة ـ الصباح الجديد:
توقــع محللون اســتمرار تقلبات 
األسبوع  اخلام خالل  النفط  أسعار 
أسبوعية حادة  بعد خسائر  اجلاري 
في األســبوع املاضي بنحو 7.6 في 
التباطؤ،  املائة، بســبب مخــاوف 
إجراءات  وجتدد  االقتصادي،  والركود 
كورونا، خاصة  جائحة  الصني ضد 
أطلقتها  التــي  التحذيرات  بعــد 
وكالــة الطاقــة الدولية بشــأن 

ضعف الطلب.
وأشاروا إلى أن ارتفاع الدوالر، الذي 
يرتبط بعالقة عكسية مع أسعار 
النفط اخلام، دعم االجتاه الهبوطي، 
ويدعــم االجتاه نفســه بيانات عن 
ارتفــاع اخملزونــات األمريكيــة، ما 

يعمق اخملاوف بشأن الطلب.
تتلقــى  األســعار  أن  وأوضحــوا 
دعما من قــرار منتجــي “أوبك +” 
خفض إنتــاج اجملموعة املكونة من 
23 منتجــا بنحــو مليوني برميل 
يوميا في تشــرين الثانــي املقبل، 
بهــدف امتصاص صدمــة الركود 
احملتمل بعد رفع الفائدة األمريكية 
واإلجــراءات املالية املتشــددة من 

عديد من البنوك املركزية.
ويقول لـ”االقتصادية” روس كيندي 
العضو املنتدب لشركة “كيو اتش 
ايه” خلدمــات الطاقة: إن التقلبات 
الهيمنــة على  ستســتمر فــي 
السوق خاصة أن األسعار تتجاذبها 
حاليا مخاوف الركود مقابل خفض 
العقوبات  تأثير  إلى  اإلنتاج، إضافة 
الصادرات  فــي  املرتقبة  الغربيــة 
النفطية الروسية من خالل احلظر، 
األول  الذي ســيطبق في كانــون 
“أوبك  أن قرار  إلى  املقبل، مشــيرا 
+” بخفض اإلنتاج يهدف فقط إلى 
جتنب تقلبات ســوق النفط وليس 
موجها ضد أحد، وهي السياســة 
التي عودتنا عليهــا “أوبك +” دائما 
بالتركيــز فقــط علــى العوامل 
استقرار  واســتهداف  االقتصادية 

السوق.
وأوضح أن قــرار “أوبك +” لم يخرج 
عن ســياقه االقتصادي، وهو األمر 
الــذي أكــدت عليه الســعودية، 
وكثيرون يثقون في قدرة هذا القرار 
على خدمة صالح الصناعة، ودعم 
استقرار الســوق في ظل تصاعد 
مخاوف التباطؤ واســتمرار تنامي 
مختلف  في  اجليوسياسية  اخملاطر 

بقاع العالم.

مــن جانبه، يقول دامير تســبرات 
مديــر تنمية األعمال في شــركة 
تكنيك جروب الدوليــة: إن “أوبك” 
ال تتجاهــل طلبات املســتهلكني 
وبعالقات  بتقديــر  إليهــا  وتنظر 
أدل على ذلك  شراكة قوية، وليس 
“أوبك”  تربط  التي  احلوار  برامج  من 
بــكل من االحتــاد األوروبي والصني 
وغيرها، لكنها أيضــا تدافع بقوة 
عــن مصالح املنتجني باألســاس 
وتبذل قصارى جهدها نحو الوصول 
إلــى أســواق مســتقرة وصناعة 

مزدهرة.
وأشار إلى أن عالقة “أوبك” بجميع 
الدول ســواء األعضــاء بها أو غير 
االحترام  علــى  تقــوم  األعضــاء 
املتبــادل والتعاون الصادق من أجل 
حتقيق صالح االقتصاد العاملي، ألنه 
ال ميكن ازدهــار اقتصاد دولة واحدة 
مبعزل عن بقيــة دول العالم، حيث 
إن العالقات االقتصادية خاصة في 

الطاقة أصبحت متشابكة  مجال 
على نحو واسع وتتطلب مزيدا من 

التكامل والتنسيق املستمر.
من ناحيته، يقــول بيتر باخر احمللل 
االقتصــادي ومختــص الشــؤون 
املعنيني  إن  للطاقــة:  القانونيــة 
بســوق النفط اخلام تابعوا بتقدير 
واسع البيان الســعودي الذي أكد 
احلفاظ  على  الريــاض  حرص  على 
علــى متانة عالقاتهــا مع جميع 
الدول الصديقة وفى الوقت نفسه 
تأكيد رفضها ألي إمالءات أو أفعال 
النبيلة  أهدافها  أو جهود لتشويه 
حلماية االقتصاد العاملي من تقلبات 

السوق النفطية.
ونوه إلى أن أسعار النفط قد تتراجع 
بســبب مخاوف من ركــود عاملي 
محتمل من شأنه أن يضر بالطلب، 
وإضافة إلى ذلك، فــإن قرارات رفع 
أســعار الفائدة مــن قبل مجلس 
األمريكي  الفيدرالــي  االحتياطي 

قد عــززت الدوالر، ما تســبب في 
تراجع نشاط املستثمرين األجانب، 
أقره  الذي  أن اخلفض  إلى  مشــيرا 
حتالف “أوبــك +” هــو األكبر الذي 
يقــوم بــه التحالف منــذ تدمير 
الطلب الناجم عن الوباء قبل أكثر 

من عامني.
بدورها، تقول إرفــي ناهار مختص 
شــؤون النفط والغاز في شــركة 
إن  الدولية:  ليدرشــيب  أفريــكان 
بعــض التقارير الدوليــة ترجح أن 
يكون مستوى 90 دوالرا للبرميل هو 
احلد األدنى األنسب لدعم ميزانيات 
الســنة املاليــة 2023 لعديد من 
الــدول األعضاء فــي حتالف “أوبك 
+”، بينمــا يرى مراقبو الســوق أن 
اإلنتاج  فــي  الفعلي  التخفيــض 
جملموعة “أوبك +” ســيكون أقل من 
مليوني برميل يوميا، نظرا إلى أنه 
مــن املعروف على نطاق واســع أن 
اجملموعــة تنتج أقــل من احلصص 

املستهدفة منذ عدة أشهر.
القــراءات  أن جميــع  وأوضحــت 
لوضــع االقتصــاد العاملــي فــي 
املرحلة الراهنة تشــير إلى أن بنك 
الفيدرالــي لن يأخذ  االحتياطــي 
قســطا من الراحة في رفع أسعار 
الفائدة، وسيســتمر الــدوالر في 
قوتــه، لكنــه لم ينــل كثيرا من 
أسعار النفط، موضحة أن األسبوع 
املاضي شــهد بعض عمليات بيع 
تراجع  إلــى  أدى  األربــاح، ما  جلني 
األسعار، بينما قد يشهد األسبوع 
اجلاري عودة تعافي وصعود األسعار.
يخص  وفيما  أخــرى،  ناحيــة  من 
األسعار في ختام األسبوع املاضي، 
تراجعت أسعار النفط عند تسوية 
اخلام  ســجل  إذ  اجلمعة،  تعامالت 
األمريكي خســائر أسبوعية بنحو 

7.6 في املائة.
العقود  تراجعت  التســوية،  وعند 
اآلجلة خلــام برنت بنحــو 3.1 في 

املائــة إلــى 91.63 دوالر للبرميل، 
مسجلة خسائر أسبوعية بنسبة 

6.4 في املائة.
كما انخفض اخلام األمريكي بنحو 
3.9 فــي املائــة عنــد 85.61 دوالر 

للبرميل.
وتخلت أســعار النفط عن نصف 
التــي ســجلتها في  املكاســب 
الشــهر اجلاري هذا األسبوع بفعل 

توقعات “أوبك” بشأن الطلب.
الطاقة  وكالــة  كمــا خفضــت 
الدوليــة توقعاتهــا للطلب على 
النفط للعام اجلاري واملقبل، محذرة 

من ركود اقتصادي عاملي محتمل.
األســعار  هبوط  مع  تزامــن  كما 
ارتفــاع الــدوالر، إذ تخفــض قوة 
العملــة األمريكيــة الطلب على 
النفط من خالل جعل الوقود أكثر 
الذين  للمشترين  بالنسبة  تكلفة 

يستخدمون عمالت أخرى.
األمريكي،  هيوز”  “بيكر  تقرير  وذكر 
احلفر  منصــات  عدد  إجمالــي  أن 
املتحدة  الواليــات  في  النشــطة 
ارتفع مبقدار 7 في األسبوع املاضي، 
احلفارات  إجمالي عــدد  ارتفع  وقد 
إلى 769 هذا األسبوع - 226 منصة 
أعلى من عدد احلفــارات هذه املرة 

في 2021.
ولفت التقريــر إلى ارتفاع احلفارات 
املتحدة  الواليــات  فــي  النفطية 
مبقــدار 8 هذا األســبوع إلى 610، 
 1 مبقدار  الغــاز  وتراجعت حفارات 
157، وبقيت احلفارات املتنوعة  إلى 

على حالها عند 2.
وأشــار التقريــر إلى ارتفــاع عدد 
احلفارات في حــوض بيرميان من 1 

إلى 346 هذا األسبوع.
وتراجعت احلفــارات في إيجل فورد 
وارتفعت منصات   ،71 إلى   1 بواقع 
النفط والغاز فــي بيرميان إلى 79 
حيث كانــت هذه املرة مــن العام 
املاضي. ونوه التقريــر إلى أن إنتاج 
النفط اخلام فــي الواليات املتحدة 
شهد أسبوعا مخيبا لآلمال، حيث 
انخفــض إنتاج اخلام األمريكي إلى 
يوميا لألسبوع  برميل  11.9 مليون 
املنتهــي في 7 أكتوبــر، وفقا آلخر 
الطاقة  معلومات  إدارة  تقديــرات 
مستويات  وارتفعت  األســبوعية، 
 200 املتحدة  الواليــات  اإلنتاج في 
ألف برميل يوميــا فقط حتى اآلن 
هذا العــام، وزادت 600 ألف برميل 

يوميا مقارنة بالعام املاضي.

بغداد ـ الصباح الجديد :
اعلن سوق العراق لألوراق املالية، امس 
االثنني، عــن تداوله أســهماً بقيمة 
مالية بلغت أكثر من 6 مليارات دينار 

خالل األسبوع املاضي.
وقال الســوق في تقرير لها ، إن “عدد 
خالل  أسهمها  املتداولة  الشــركات 

57 شــركة  بلغ  املاضــي  االســبوع 
مســاهمة فيما لم تتداول أســهم 
44 شركة بســبب عدم تالقي اسعار 
أوامر الشــراء مع أوامر البيع، في حني 
يستمر توقف شــركتني لعدم تقدمي 
اإلفصــاح من أصــل 103 شــركات 
مدرجة في الســوق”. واضاف ان “عدد 

األسهم املتداولة بلغ 4 مليارات و796 
مليونا و 689 ألف ســهم بانخفاض 
بلغ نسبته %49 قياسا باألسبوع الذي 
سبقه، بقيمة مالية بلغت 6 مليارات 
دينار، مرتفعا  الف  و231  و327 مليونا 
الذي  باألسبوع  قياســا   46% بنسبة 
سبقه من خالل تنفيذ 3952 صفقة”، 

مشيرا الى أن “مؤشر األسعار املتداولة 
نقطة   596.09 علــى  أغلــق   ISX60
عن   1.22% بنسبة  انخفاضا  مسجالً 
إغالقه في اجللســة السابقة”. واشار 
الى ان “عدد األســهم املشــتراة من 
املســتثمرين غير العراقيني لألسبوع 
361 مليون سهم بقيمة  بلغ  املاضي 

مالية بلغت 430 مليون دينار من خالل 
تنفيــذ 130 صفقة، فيمــا بلغ عدد 
األســهم املباعة من املستثمرين غير 
العراقيني 325 مليون ســهم بقيمة 
مالية بلغت مليــار و522 مليون دينار 

من خالل تنفيذ 612 صفقة”.
يذكر أن ســوق العراق لــألوراق املالية 

ينظــم خمســة جلســات تــداول 
أســبوعيا مــن األحد الــى اخلميس، 
103 شــركات مساهمة  ومدرج فيه 
عراقيــة متثــل قطاعــات املصــارف 
والزراعــة  والصناعــة  واالتصــاالت 
والسياحة  املالي  والتأمني واالستثمار 

والفنادق واخلدمات.

متابعة ـ الصباح الجديد :
في ظــل انتشــار اجملاعــات في 
العالم،  البلدان حــول  عديد من 
تزايــدت الدعــوات إلــى ضرورة 
احلد من توســع مستويات اجلوع 
عامليــا، والعمل على عدم تخلف 
توريدات احلبوب والسلع الغذائية 

واألسمدة.
أوضح  العاملي،  الغــذاء  يوم  وفي 
تقرير منظمــة األغذية والزراعة 
التابعــة لألمم املتحــدة اليوم، أن 
معدل انتشــار النقص التغذوي 
قفز مــن 0.8 إلــى 3.9 في املائة، 
 2020 إلى   2019 الفترة من  خالل 
 2021 فــي  أبطأ  بوتيرة  وارتفــع 
ليصل إلى 8.9 فــي املائة، بعدما 

بقي دون تغير يذكر منذ 2015.
وأشار التقرير إلى تأثر ما يراوح بني 
باجلوع  مليون شخص  و828   702
في 2021، بينمــا ازداد هذا العدد 
بنحــو 150 مليونا منذ تفشــي 
جائحة كوفيد19 – أي 103 ماليني 
شــخص بني عامي 2019 و2020، 

و46 مليونا آخرين في 2021.
 670 أن  إلــى  التوقعات  وتشــير 
مليون شــخص ســيعانون من 
اجلوع فــي 2030 – أي 8 في املائة، 
من ســكان العالم وهي النسبة 
التي كانت مسجلة في  نفسها 

.2015
العاملي،  األغذيــة  برنامــج  ودعا 
العالم إلى العمل لتفادي وصول 
اجلوع إلى مســتويات قياســية 
مرة أخرى، إذ تستمر أزمة الغذاء 
الناس  املزيد من  العاملية في دفع 
من  متدهــورة  مســتويات  نحو 

انعدام األمن الغذائي احلاد.
العاملي  االنتشــار  معــدل  وظل 
املعتدل  الغذائي  األمــن  النعدام 
أو الشديد في معظمه دون تغير 
يذكر في 2021 بعد الزيادة احلادة 
ولكن   ،2020 في  شــهدها  التي 

الشــديد  الغذائي  األمن  انعدام 
سجل مستويات أعلى من املعدل 
مع تدهور حالة األشخاص الذين 
كانــوا يعانون بالفعــل مخاطر 

تغذية.
وكان نحو 3.2 مليار شخص حول 
العالم يعانــون من انعدام األمن 
في  أوالشــديد  املعتدل  الغذائي 
2021، بينمــا كان 7.11 في املائة، 
مــن ســكان العالــم يواجهون 
مســتويات شــديدة من انعدام 

األمن.
وقال ديفيد بيزلي املدير التنفيذي 
لبرنامج األغذية العاملي، في بيان: 
إن العالم يواجه أزمة غذاء عاملية 
غير مســبوقة، وكل املؤشــرات 
تظهر أننا لم نشهد األسوأ بعد”.

وأوضح أنه على مدار الســنوات 
الثــالث املاضيــة، تكــرر وصول 
ذروات جديدة،  إلى  اجلوع  معدالت 
مشــيرا إلى أنه ميكــن لألمور أن 
تزداد سوءا ما لم يكن هناك جهد 
واســع النطاق ومنســق ملعاجلة 

األسباب اجلذرية لهذه األزمة.

بدوره قــال الرئيس األملاني فرانك 
شــتاينماير ، الــذي يوافــق يوم 
الغــذاء العاملي “بعد تراجع اجلوع 
فــي عاملنا لفتــرة طويلة، عادت 
لم  قوتها،  بكامــل  حاليا  األزمة 
يســبق أن عانى عدد متزايد من 
األشــخاص من اجلــوع على هذا 

النحو”.
وأشــار إلى أن ما يصل إلى 830 
مليــون شــخص يعانون ســوء 
حاليا،  العالم  حول  مزمن  تغذية 
الفتا إلــى أن هذا العدد يزيد على 
مــا مت رصــده قبل ثالثــة أعوام 
بإجمالــي 150 مليون شــخص، 

وقال إنه رقم قياسي محزن”.
وتابع شــتاينماير أن اجلوع يسود 
فــي كثير من املناطــق بالعالم، 
بالقرن  ذلــك  أمثلــة على  وذكر 
األفريقــي الــذي يعانــي فيــه 
األشخاص من أسوأ موجة جفاف 
منــذ 40 عاما، وباكســتان التي 
يتم بها املعانــاة بها من عواقب 

الفيضانات العصيبة.
أن تغير  األملاني  الرئيــس  وأوضح 

املناخ ال يعد السبب الوحيد وراء 
ذلك، مؤكــدا أن تزايد اجلوع يرجع 
احلبوب  توريدات  تخلف  إلى  أيضا 

والسلع الغذائية واألسمدة.
ومن جانبها دعت لويزا أمتسبرج، 
األملانيــة  احلكومــة  مفوضــة 
اإلنســان  حقــوق  لسياســة 
واملســاعدات اإلنسانية، لضرورة 
متديد صفقــة احلبــوب بني األمم 
وروسيا،  وأوكرانيا  وتركيا  املتحدة 
وحذرت من أن خروج روســيا من 
الصفقة “قد يســفر عن عواقب 
بالنســبة  الســيما  وخيمــة، 

لألشخاص في القارة اإلفريقية”.
وأفادت بأن التقرير، الذي نشــرته 
مؤسسة “كونســيرن وورلدوايد” 
غير الربحية مــن أيرلندا و”فيلت 
هاجنز هيلف” من أملانيا “يشير إلى 
حتيز واضــح” ويتجاهل اخلطوات 
التــي اتخذتها احلكومة الهندية 
بشــكل  الغذائي  األمن  لضمان 

خاص، خالل اجلائحة كوفيد-19 .
أجرته  ســابق  مســح  وأظهــر 
أن سوء  إنســانية  إغاثة  وكاالت 
أطفال  بني  يتفاقم  احلاد  التغذية 
والصراع  نازحني بســبب اجلفاف 
في جزء من وسط الصومال على 
شفا السقوط في هاوية مجاعة.

وحــذرت األمم املتحــدة في بداية 
وقوع  احتمــال  مــن  ســبتمبر 
منطقتني في مجاعة بني أكتوبر 
مهاجمة  احتمال  ومن  وديسمبر 
املوت ألكثــر من نصــف مليون 
سوء  بسبب  الصومال  في  طفل 

التغذية.
وتوصــل فحص أجرتــه وكاالت 
تابعة لــألمم املتحــدة وجماعات 
مســاعدات إنســانية أخرى في 
الفترة من 19 إلى 24 سبتمبر في 
النازحــني في منطقة  مخيمات 
بيــدوة إلــى أن الوضــع يتدهور 

بسرعة.

الحظر الروسي ومخاوف الركود تتجاذب أسعار النفط
محللون: قرار »أوبك +« بخفض االنتاج لم يخرج عن سياقه االقتصادي

بغداد ـ الصباح الجديد :
ســجلت أســعار الذهب العراقي واالجنبي، 
امــس االثنني، ارتفاعــاً في األســواق احمللية 
بالعاصمة بغداد، وفــي اربيل عاصمة اقليم 

كردستان.
وقال مصدر صحفي ، إن أســعار الذهب في 
أســواق اجلملة ب   شــارع النهر في العاصمة 
  بغداد سجلت امس االثنني، سعر بيع للمثقال 
الواحــد عيار 21 من الذهب اخلليجي والتركي 
واألوربي بلغ 339 الف دينار، وسعر الشراء 335 
الفاً، فيما كانت االسعار ليوم امس االحد 336 

الف دينار.
وأشار املصدر ، إلى أن سعر بيع املثقال الواحد 
عيــار 21 من الذهب العراقي ســجل ارتفاعا 
أيضاً عند 309 آالف دينار، وبلغ ســعر الشراء 
305 آالف دينــار. اما اســعار الذهب في اربيل 
فقد شهدت ارتفاعا حيث بلغ سعر بيع 365 
ألف دينــار ملثقال الذهب من عيــار 21، فيما 
كانت االسعار ليوم امس األول االحد 355 الف 

دينار للمثقال الواحد.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أظهرت بيانــات وزارة اخلزانة واملالية في تركيا 
امــس االثنني عجزا فــي ميزانيــة احلكومة 
املركزيــة قدره 78.63 مليار ليــره )4.23 مليار 
دوالر( في سبتمبر ، بينما بلغ العجز األساسي 
45.51 مليار ليــرة. وبلغت مدفوعات امليزانية 
خلطة تعويض خسائر املودعني بالليرة مقابل 
العمالت الصعبة، والتي ُطرحت في ديسمبر  
لوقف تراجع الليرة، 9.3 مليار ليرة في سبتمبر. 
وشــهدت امليزانيــة في األشــهر التســعة 
األولى من العام عجزا قــدره 45.5 مليار ليرة 
وفائضا أوليا حجمه 161.6 مليار ليرة. وبلغت 
مدفوعات تعويض خسائر املودعني 84.9 مليار 

ليرة في تلك الفترة.    

بغداد ـ الصباح الجديد :
ارتفعــت مبيعات البنك املركــزي من الدوالر 

امس االثنني، لتبلغ أكثر من 260 مليون دوالر.
وذكــر مصدر صحفــي ، أن البنك املركزي باع 
امس االثنني خالل مزاده لبيع وشــراء الدوالر 
االمريكي، 262 مليونــا و428 الفا و587 دوالرا 
أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 
1460 ديناراً لكل دوالر، مقارنة بيوم امس االحد 
الــذي بلغت فيه املبيعــات 235 مليونا و740 

الفا و538 دوالرا.
واضاف املصدر ان نسبة %83 من هذه املبيعات 
ذهبت لتعزيز االرصدة في اخلارج على شــكل 
حواالت واعتمــادات حيث بلغت 224 ماليني و 
428 الفا و 587 دوالرا، فيما ذهبت البقية على 
شــكل مبيعات نقدية التي بلغت 38 مليونا 

دوالرا.
وأشــار املصدر ، إلى ان 31 مصرفا قام بتلبية 
طلبــات تعزيز االرصدة في اخلارج، و14 مصرفا 

بشكل نقدي و139 شركة توسط.

ارتفاع أسعار الذهب في 
اسواق بغداد واربيل

عجز الميزانية التركية في 
ايلول 78.63 مليار ليرة

ارتفاع كبير في مبيعات 
المركزي من الدوالر

البورصة تتداول اسهمًا بقيمة ستة مليارات دينار في أسبوع

في يوم الغذاء العالمي..

دعوات متزايدة للحد من أزمة
جوع عادت بكامل قوتها
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EXTENSION Public Tender Announcements for Tender No: 019-PC-22-EBS
Provision of 18 Sets of Wellheads and X-mas Trees and Related Spare Parts for EBS Oilfield

Tender Type should be revised from Public Tender to Public tender through technical qualification

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: Provision of 18 Sets of Wellheads and X-mas Trees and Related Spare Parts for EBS Oilfield
Tender No.: 019-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 contractor who can carry the project Provision of 18 Sets of Wellheads and X-mas Trees and Related 
Spare Parts for EBS Oilfield. 
Country of Origin should be USA, Canada, Japan or Western Europe. Or Parent company in 4 countries & region (Western Europe, USA, Canada, 
Japan) and parent company promises that equipment manufactured in branch company out of 4 countries & region is compliance with that of parent 
company; or company which obtained exemption from the origin restriction by Ministry of Oil.
REQUESTED MATERIAL LIST:

For more details, please refer to ITB document.
Part Two: Purchase the ITB
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents before the deadline of submission. please email to baoxiaofang@
ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance. 
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company
B: Valid Copy of Company registration documents, etc. 
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email)
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 tender submission 
deadline 4:00 PM October 25th 2022 based on the ITB documents And Now Extended to  4:00 PM November 8th  2022
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 50,000.00 And Valid for 120 days since the tender 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 not later than 7 days 
before the submission deadline date for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contract Person:  baoxiaofang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above announcement.

Public Tender Announcement for Tender No: 039-SC-22-EBS (2nd Announcement)
Provision of External Tutorship Service for Local Employees
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

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: Provision of External Tutorship Service for Local Employees
Tender No.: 039-SC-22-EBS (2nd Announcement)
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the Second time. All the specialist 
companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company 
Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) 
after procedures mentioned below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek ONE to TWO contractors who have enough experience and ability to provide 
External Tutorship Service for Local Employees.
Note: For more details, please refer to ITB document.
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Ms. Tanli 
tanli@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Copy of Company Registration Documents, etc.
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 tender submission deadline 16:00 PM, 9th 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 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 
compiled).
B. Commercial proposal (one original and two copies, with one USB flash for the commercial offer that can be read and 
compiled).
C. Bid Bond with a value of 3,000.00 USD.
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 the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Ms. Tanli tanli@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .
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 this tender announcement above.

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

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

جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية
 قسم التعاقدات

العدد: 1295
التاريخ: 2022/10/16

مناقصـة رقم )67(/ إعـالن للمرة األولى
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية 

حملافظة املثنى/ من متويل تنمية االقاليم
» تبليط طرق متفرقة في قضاء اخلضر بطول 19 كم )اجملموعة االولى(«

يســر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنــى دعوة مقدمي العطــاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشــروع الذي تتلخص االعمال فيه بقشط الطرق وتسويته وازالة كافة 
التعارضــات وتثبيت املناطق الرخوة من الطرق (ان وجدت)، ومن ثم الدفن بالتراب النظيف مع احلدل، 
وفرش وحدل طبقة احلصى اخلابط صنف (B) بســمك (20) ســم، وفرش وحدل طبقة من االساس 
القيري بســمك كلي محدول (10) ســم، وعمل االكتاف من خالل فــرش طبقة من احلصى اخلابط 
صنف (C) بســمك (10) سم مع الرش واحلدل اجليد، كما تتضمن بعض الطرق تنفيذ قناطر انبوبية 
بالســتيكية وقناطر انبوبية كونكريتية، وكل ما يلزم الجناز املشــروع ومبوجب الشروط واملواصفات 

الفنية احملددة في جدول الكميات ووثائق املناقصة، مع مالحظة ومراعاة ما يأتي:
1. على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بدائرة العقود 
احلكومية في محافظة املثنى (dpc.muthana@yahoo.com)  خالل أيام الدوام الرسمي من الساعة 
التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر، وكما هو موضح في التعليمات 

ملقدمي العطاءات. 
2. إن مصدر متويل املشــروع هو املشاريع واألعمال املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي 
والتنمية حملافظــة املثنى/ تنمية األقاليم، نوع االســتثمار:2، نوع املشــروع: إدراج جديد، الباب:59، 

القسم:1، الفصل:4، املادة:13، النوع:18 التسلسل: 210
3 . درجة وصنف الشركة املطلوبة هي: انشائية / سادسة (كحد ادنى) 

4. متطلبات التأهيل املطلوبة: وتشمل ما يأتي: 
أ- األهلية القانونية: وتشــتمل على كل من تضارب املصالح وقائمة الشــركات املتلكئة والقائمة 

السوداء .
 ب-الســيولة املالية: وهي توافر مبلغ بقيمة ال تقل عن (161,000,000) دينار (مائة وواحد وســتون 
مليون دينار عراقي«، عن طريق تقدمي كشــف مصرفي يبني حركة التدفق املالي آلخر ســنة، وتكون 

متوافرة قبل موعد غلق املناقصة بفترة قصيرة. 
ج- الكادر القيادي للمشــروع والعاملني فيه: ويشــتمل الكادر القيادي على مدير مشروع (مهندس 
مدني) + مهندس مدني وبعقود رسمي صادر عن نقابة املهندسني العراقية ,كما يتوجب على مقدم 
العطاء تقدمي ما يؤيد خبرات الكادر القيادي للمشــروع. ويجب تقدمي الكوادر واالختصاصات الفنية 
املطلوبة قبل موعد املباشــرة باالعمال، وبعكسه تتحمل الشركة كافة التبعات القانونية الناجتة 

عن تقدميها ومن ضمنها اجراءات االخالل بااللتزامات التعاقدية. 
د- إضافة الى املتطلبات القانونية كهوية التصنيف. عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشــتراك في 

املناقصة.
5 . إن الكلفة التخمينية للمشــروع هي (2،850،637،500) دینار (ملياران وثمامنائة وخمسون مليون 
وستمائة وسبعة وثالثون الف وخمسمائة دينار عراقي) وإن املدة الالزمة لتنفيذ اعمال املشروع هي 

(480) يوماً.
 6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق العطاء ابتداء من يوم االحد املصادف 2022/10/23، 
وذلــك بعد تقدمي طلب حتريري إلــى دائرة العقود احلكومية في احملافظة، ودفــع قيمة البيع للوثائق 
البالغة (250،000) دينار (مائتان وخمسون الف دينار)، غير قابل للرد، ويقدم وصل الشراء االصلي مع 

العطاء.
 7. يتم تســليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: محافظة املثنى/ بناية اإلدارة العامة واحمللية – الطابق 
األول / جلنة الفتح الثانية ، وان موعد الغلق في متام الســاعة الثانية عشــر ظهرا  من يوم االربعاء 
املصادف 2022/11/9 إن العطاءات املتأخرة ســوف ترفض، وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 
العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي: الطابق االول من بناية اإلدارة العامة واحمللية 
فــي نفس موعد الغلق. وإن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشــتركني في 
املناقصة سيكون في الساعة احلادية عشــر صباحاً من يوم االربعاء املصادف 2022/11/2 في مبنى 
دائــرة العقود احلكومية في املثنى. ان كل العطاءات تبقى نافــذة ملدة (90) يوما وان تتضمن ضمانا 
للعطاء على شــكل خطاب ضمان مصرفي يذكر فيه اســم ورقم املناقصة املعنية وان يكون غير 
مشــروط ويدفع حني الطلب ونافذا ملدة ال تقــل عن (120) يوما من تاريخ غلــق املناقصة الفعلي 
وان يكون بصيغة واضحة من حيث مبلغه (رقما وكتابا) وحتديد تاريخ نفاذه وشــروطه والغرض من 
اصــداره او صك مصدق ومببلغ مقطوع مقداره (40،000،000) دينار (اربعون مليون دينار عراقي) وعلى 
ان تكــون صادرة عن مصرف معتمد في العراق ملصلحة جهة التعاقد (محافظة املثنى/ حســابات 

اخلطة االستثمارية).
8. ان اســم جهة التعاقد هو محافظة املثنى والعنوان هو الســماوة- شارع احملافظة . بناية االدارة 

العامة واحمللية والقسم اخملتص هو دائرة العقود احلكومية في املثنى.
9 . عند الترشيح لإلحالة تختار جلنة التحليل العطاء املستجيب لكافة الشروط القانونية املطلوبة 
في املناقصة وكذلك املواصفات الفنية ومعايير التأهيل املطلوبة (أي مستجيب بشكل كلي مالياً 
وفنياً وإقانونياً) مع كونه أوطا عطاء متوازن ومنســجم مع الكلفــة التخمينية املرصودة لإلحالة 

وبعد التأكد من أهليته وقدراته على تنفيذ العقد بأفضل صورة ممكنة. 
10. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة أقسامها؛ فإنه سيتم 
اســتبعاد عطائه، مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي. حيث يتم ملئ القسم الرابع من قبل مقدم 
العطاء ثم تقدم ورقياً بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشركة املقدمة للعطاء مع الوثائق املكونة 

للعطاء املشار إليها في التعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء.
 11. ان احلد االقصى لقبول عطاءات املشــاركة هو شــركتان من نفس الصنف واالختصاص لغرض 

الصعود درجة واحدة حصرا.
12. عدم مشــاركة أي عطــاء ملناقص لدية ثالثة عقــود او اكثر مازالت قيــد التنفيذ ومبرمة مع 
محافظتنا وال ميكن إحالة املناقصة على شــركة و بعهدتها مشروع أو مشاريع غير منجزة إال بعد 

التأكد من عدم وجود انحراف عن البرنامج الزمني لها (جدول تقدم العمل) بنسبة 20% أو أكثر.
 13. ال تصرف أول ســلفة لألعمال املنفذة للمشروع إال بعد أن تتجاوز نسبة االجناز املالي 25% ومبا ال 

يتجاوز مبلغ السيولة النقدية (املالية) املطلوبة ابتداء. 
14. ان احلد االقصى لعدد املشاريع التي ستحال على جهة واحدة هو مشروعان فقط.

15. وفــي حالة ورود عطاء يقل عن الكلفة التخمينية بنســبة تزيد عــن (20%) فيتعني على جلنة 
التحليل دراســة التوضيح املقدم من مقدم العطاء واملتضمن حتليالً ســعرياً لفقرات العمل املراد 
تنفيذه على وفق الكشــف املقدم من قبله. وفي حال عدم موافقة اللجنة على التوضيح واملبررات 
املقدمة من صاحــب العطاء، فيتم طلب خطاب ضمان (خطاب ضمــان جدية التنفيذ) مببلغ ميثل 
الفرق بني الكلفة التخمينية اخملفضة بنســبة (20%) وبني مبلغ العطاء الوارد على ان ال يقل خطاب 
ضمــان جدية التنفيذ عــن (3%) من الكلفة التخمينية، وال يتم اطالق هــذا اخلطاب اال بعد اصدار 
شــهادة االستالم االولي للمشــروع ، وفي حال عدم اعتذار مقدم العطاء عن تقدمي خطاب الضمان 

فيتم استبعاد عطائه.
أحمد منفي جودة 
محافظ املثنى 
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تعلــن جلنة البيع واإليجــار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقــارات املبينة أرقامها ومواقعها في أدناه 
العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )10 ســنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني 
باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة ســكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن في 
إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )50%( من القيمة املقدرة املصدقة لبدل االيجار السنوي مضروبة 
في مدة اإليجار الكلية مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة في الساعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة محافظة البصرة في املعقل( لليوم 
األخير من مدة نشر 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.

- 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 مؤسســات البلدية ويكون آخر موعد الســتالم 
التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهراً.

الشــروط الفنية والقانونية لتأجير العقارات )19011/1 ,19012/1, 19013/1 ،19014/1, 19021/1, 19022/1، 19023/1، 19024/1(م 62 اراضي 
الصبخ والبالغ مساحة كل معرض )1341م2( النشاء عليها معارض سيراميك وصحيات.

1. ال يجوز استعمال العقار إالَّ لغرض تنفيذ الفعالية )معارض سيراميك وصحيات(.
2. مدة االيجار )10( عشر سنوات تؤول بعدها املشيدات كافة الى البلدية دون عوض وشرط على أن تكون بحالة جيدة.

3. ال يسمح للراغـــب باالستئجار باالشتراك باملزايدة إال بعـد تـقـديـم مـا يـؤيـد عـدم مديونيته للبلديـة من قبل شعبة الواردات، وحدة 
الرسوم.

4. على الراغب باالستئجار وقبـــل االشتراك باملزايـدة إيـداع أمـانـات دخـــول مـزايـدة تعادل )50 %( مـن القيمة التقديرية املصدقة لبدل 
االيجار السنوي مضروبة في مدة االيجار الكلية احملددة أعاله وتودع بصـــك مصدق ألمـــر بلدية البصرة استنادا الحكام املادة )12/ خامسا( 

من القانون أعاله وال يسمح بدخول قاعة املزايدات اال ملـن سـدد التأمينات أعاله أصوليا.
5. على املســاطح وقبل توقيع العقد تسديد أجور استحصال املوافقة التخطيطية البالغة )100,000( مائة الف دينار لصالح مديريتنا في 

حال دفعها سابقا من قبل البلدية.
6. يتحمل املساطح أجور اخلدمة البالغة )%2( من بدل االيجار وتدفع لصالح البلدية قبل توقيع العقد.

7. يلتزم املساطح بتشييد الفعاليـــة أعـــاله خـالل مـــدة )1( سـنـة واحـدة مـن تـاريـخ توقيـع العـقـــد وبخالف ذلـك يفسخ العقد 
دون اللجوء الى القضاء ويصادر مبلغ ضمان التشييد ويؤول ما هـــو قـائـم مـن مـشـيـــدات الى البلدية دون مقابل مع احتفاظ البلدية 

باملطالبة بالتعويض استنادا ألحكام الفقرة )ج( مـن املـادة )16( مـن قـانـون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل
8. على املساطح وقبل توقيع العقد واستناداً ألحكام الفقرة )ج( من املادة)16( مـــن قـانـون بيع وإيجار أموال الدولة رقـم )21( لسنة 2013 
املعـدل إيـداع مبلغ ضمان لتشييد الفعاليـة أعـاله ضـمـن مـدة التشييد احملددة أعاله يعـادل بدل االيجار املصدق بقرار اإلحالة لتلك املدة 
ويعاد اليـــه بعـد تأييد تنفيذ الفعاليـة على وفـــق بـنـود العقد املبرم والشروط الفنية والقانونية وبتأييد من قبل املهندس املشرف على 

التنفيذ أو جلنة فنية خاصة لهذا الغرض.
9. على البلدية تسمية مهندس يتولى اإلشراف على تنفيذ الفعالية أعاله وحسب ما تتضمنه بنود العقد املبرم والشروط الفنية والقانونية 

ووفقا للتصميم واخملططات التفصيلية النهائية املصدقة أصوليا، مع تأييد اجناز الفعالية أعاله وفقا لذلك.
10. على املساطح توفير واسطة نقل للمهندس املشرف من والى موقع العمل خالل فترة تنفيذ الفعالية.

 11. على املساطح تعيني مهندس مختص من قبله ويكون مسؤوال عن سالمة التنفيذ إضافة الى املهندس املعـيـن مـن قبـل البلدية.
12. تتم إجـراءات التسليم ملوقع العقـار أعـاله مبوجب محضر رسمـي وبحضور املهنـدس املشـرف شخصيا واملساطح وممثال عن الشعبة 

القطاعية التي يقع العقار أعاله ضمن حدودها اجلغرافية.
13. على املساطح وخالل مدة أقصاها )30( ثالثون يومـــا مـن تـاريـخ إبـرام العقـد إجـراء فـحـص الـتربة للموقع واعتماد نتائج الفحص 
إلعداد مخططات األســس لتحمل االثقال املتوقعة وبتأييـــد مـــن مـكـتـــب استشاري متخصص لهذا الغرض مع إعـــداد اخملططات 
التفصيلية والكشــوفات الفنية النهائية املتكاملة مبا فيها كشوفات االعمال )اإلنشائية، املعمارية، املدنية الكهربائية، الصحيات اجملاري( 
ومبا يتوافق مع اخملططات والكشوفات الفنية األولية املعدة مـن قـبـل البلديـة وتـقـدم الى )شعبة املشاريع( و)وحـدة إجـازات البنـاء( في 
مـديـريتنا لغرض مصادقتها أصوليا وكال حسب اختصاصه خالل مدة اقصاها )30( ثالثون يوما تبدأ من تاريخ تقدميها مـن قبـل املساطح 

وتعتبر املده أعاله )60( ستون يوما خارج مدة التشييد احملددة وضمن مدة التأجير مدفوعة البدل.
14. على املساطح استحصال إجازة بناء أصوليا وفق الضوابط واملباشرة بالعمل خالل مـدة )30( ثالثني يومـا مـن تـاريـخ توقيع العقد، وال 

تتحمل البلدية أي تبعات قانونية في حال وجود أي تعارض مع التزامات وتعارضات الدوائر األخرى املنفذة من قبلهم بدون موافقة البلدية.

15. على املساطح واملهندس املشـــرف االلتزام بالتصاميم واخملططات التفصيلية النهائية ومبـا ورد بجداول الكميات والكشوفات الفنية 
النهائية املصادق عليها أصوليا عنـــد تنفيذ املشروع وعـدم إجراء أي تغيير أو حتوير فيها إال مبوافقة البلدية التحريرية وبعد تأييد املهندس 

املشرف لذلك ألسباب موضوعيه ضرورية.
16. على املساطح وبإشراف املهندس املشرف االلتزام باستعمال املواد املطابقة للمواصفات والشروط الفنية والفحوصات اخملتبرية ويرفض 

ما هو رديء منه على أن تكون اإلنهاء ات مبواصفات درجة أولى وموافقة للتطور احلضاري للمدن.
17. على املساطح االلتزام مبتطلبات احلماية والسالمة املهنية وعدم استخدام مـــواد سريعة االشتعال مثل السندويج بنل واآللي كابوند 
واستحصال موافقه مديرية الدفاع املدني على اخملططات التفصيلية النهائية املقدمة مـــن قبله خالل مدة شهر من تاريخ توقيع العقد 

وعلى املهندس املشرف عدم السماح للمساطح باملباشرة بتنفيذ الفعالية إال بعد استحصاله املوافقة أعاله.
18. على املساطح إيصال التيار الكهربائي والتوصيالت املائية واجملاري وغيرها من البنى التحتية الالزمة للفعاليـة أعاله على نفقته اخلاصة 

ويتحمل كافة أجور املاء والكهرباء السنوية طيلة مدة التعاقد.
19. في حال ظهور أي تعارض أثناء التنفيذ يجعل تنفيذ التزام املســاطح غير ممكن فعلى املســاطح القيام مبعاجلة التعارض ورفعه على 
نفقته اخلاصة، بعد ان يحدد املهندس املشرف سقفا زمني إلزالـــة العـــارض بالتنسيق مع اجلهـــة العائد اليها العارض ويتم اعتبار املدة 

الزمنية من تاريخ إثبات العارض ولغاية معاجلته )مـدة توقف( مستحقه بـدل االيجار ملديريتنا.
20. يلتزم املساطح بالشروط التعاقديـــة كـافـــة وحسب قانون بيع وإيجار الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعـــدل وتعليماتـه وللمهندس 
املشرف صالحية تطبيق جميع ما يراه مناسبا مـن الشـروط العامة لتنفيذ مقاوالت أعمال الهندسة املدنية بجزئيها االول والثاني وشروط 
املقاولة ألعمال الهندســة الكهربائية وامليكانيكية والكيمياوية بقســميها األول والثاني ومبا ال يتعارض مع بنود العقد املبرم والشــروط 

الفنية والقانونية هذه.
21. على املساطح استحصال اإلجازات الالزمة ملباشرة اعماله عند تشغيل الفعالية أعاله وخاصـــة مـــا تـعـلـق مـنهـا بإجازة )ممارسة 

املهنة اإلجازة االمنية، اإلجازة الصحية ..... الخ( وحسب نشاط الفعالية وطبيعتها.
22. على املســاطح تســجيل حق املساطحة لدى مديرية التســجيل العقاري املعنية وبالتنسيق مع شــعبة األمالك ويتحمل املساطح 

التبعات القانونية واملالية املترتبة على ذلك.
23. على املساطح السماح لكوادر البلدية املكلفة بأعمال الكشف واملتابعة ألمـــالك مديريتنا بأداء مهامها املوكلة لهـا لهذا الغرض في 

أي وقت تشاء ضمن فترة التعاقد.
24. على املساطح تسديد بـــدل االيجـار سـنـويـا ويـتـم مراجعـة تقـديـر البـدل كـل )5( خمس سنوات مـن تـاريـخ إبرام العقد املشار 

ألحكام املادة )16/ب( من القانون أعاله.
25- على املســاطح بعد نهاية العقد تسليم العقار ومبشيداته خالية من الشواغر وإنهاء كافة التزاماته مع الشاغلني السابقني وبخالف 

ذلك يتحمل كافة التبعات القانونية واملالية املترتبة جّراء عدم متكني البلدية من استغالل امالكها استنادا للقوانني النافذة.
26- يحق للبلدية فسخ العقد عند اإلخالل بأي شرط من الشروط الفنية والقانونية اعاله وتؤول املشيدات كافة الى البلدية دون عوض مع 

حتميل املساطح التبعات القانونية واملالية املترتبة على ذلك.
 27- تعتبر هذه الشروط الفنية والقانونية جزءا ال يتجزأ من العقد املبرم ويتم تدقيق تطبيقها أصوليا من قبل الشعب املعنية وكال حسب 

اختصاصه.
28- يتعهد من ترسو عليه املزايدة بتقدمي كفالة عقارية لضمان االلتزام بتعهداته او كرهن مقابل تسديد االقساط وفي حال املوافقة على 
تقســيط بدل االيجار أصوليا علما بأن هذه الكفالة تقدم من قبل من ترسو عليه املزايدة بعد اإلحالة وقبل توقيع العقد استنادا الى كتاب 

مديرية بلدية البصرة/ االمالك بالعدد )21531( في 2019/7/11
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 20861/41
التأريخ/ 2022/9/26

إعالن اول

اعالن
تعلن اعدادية اكد املهنية عن بيع بقرة وعجلتها 
وعجلتــان صغيرتــان . يوم اخلميــس املوافق 
2022/10/20 الساعة العاشرة صباحا في بناية 
االعدادية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور 

االعالن والداللية.
م.م. حيدر عبد حاجم
مدير االعدادية
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اراضي الصبخ)10( سنوات1341 م19011/12 أراضي الصبخمعاض سيراميك وصحيات1

اراضي الصبخ)10( سنوات1341 م19012/12 أراضي الصبخمعاض سيراميك وصحيات2

اراضي الصبخ)10( سنوات1341 م19013/12 أراضي الصبخمعاض سيراميك وصحيات3

اراضي الصبخ)10( سنوات1341 م19014/12 أراضي الصبخمعاض سيراميك وصحيات4

اراضي الصبخ)10( سنوات1341 م19021/12 أراضي الصبخمعاض سيراميك وصحيات5

اراضي الصبخ)10( سنوات1341 م19022/12 أراضي الصبخمعاض سيراميك وصحيات6

اراضي الصبخ)10( سنوات1341 م19023/12 أراضي الصبخمعاض سيراميك وصحيات7

اراضي الصبخ)10( سنوات1341 م19024/12 أراضي الصبخمعاض سيراميك وصحيات8



9 اعالن

 الشركة العامة لتسويق االدوية
 واملستلزمات الطبية )كيماديا(

تعلن الشركة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية 
)كيماديا( عن تصحيح مبلغ الكلفة التخمينية الوارد في 
اإلعالن اخلــاص مبناقصة )جتهيز ونصب وتشــغيل أجهزة 
حفظ االضابير واالرشفة االلكترونية( املرقمة 2022/10/4 
من )1,764,000 مليار وسبعمائة وأربعة وستون الف دينار( 
الى )1,764,000,000(  مليار وسبعمائة وأربعة وستون الف 

دينار علماً ان املوقع االلكتروني للشركة هو
)www.kimadia.iq( 

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة/86/ت/2022
التاريخ/2022/10/17

إعالن
تبيع مديرية تنفيذ الكوت حصة املدين في العقار 
)الزهراء(  اخلاجية(الواقع في  )3652/5م38  املرقــم 
العائــد للمدين )خلــود خليل خيــر اهلل( احملجوز 
لقاء طلــب الدائن )إبراهيم خليل خير اهلل( البالغ 
)31,587,500( مليــون دينار عراقــي فعلى الراغب 
بالشراء مراجعة هذه املديرية خالل مدة )30( يوماً 
تبدأ من اليوم التالي للنشــر مســتصحباً معه 
التأمينات القانونية عشــرة باملائــة من القيمة 
املقدرة وشــهادة اجلنســية العراقية وان رســم 

التحصيل والداللية على املشتري. 
املوصفات:

موقعه ورقمــه: كــوت/ منطقة الزهــراء / حي 
الرفيعي / 3652/5 م38 اخلاجية

جنسه ونوعه: ارض الدار مع بناءها ملك صرف
حدوده )141/5 و36/5 و 16/5ط.ع و 3650/5 و 143/5 
و 144/5 و 145/5( اوصافه: غرفة نوم صالة مطبخ 
صحيــات حديقة امامية الطابــق الثاني غرفتني 

وصحيات وهول داخلي 
مشتمالته: ال يوجد

مساحته: 392م2
درجة العمران

الشاغل : إبراهيم خليل و عالء خليل و وفاء خليل 
و اميان خليل  و سحر خليل

القيمة املقــدرة: 32,250,000 اثنان وثالثون مليون 
ومائتان وخمسون الف دينار عراقي

املنفذ العدل : كرمي إبراهيم عنكود

شركة املشاريع النفطية
اعادة اعالن مناقصة

العدد: 8543
التاريخ:2022/10/13

املوضوع: جتهيز انابيب بقطر 24 عقدة مغلقة بطول 10 كم مع جتهيز مواد تغليف مفاصل اللحام مع جتهيز عدة تصليح االضرار من محطة عزل الطوبة الى 
محطة كبس القرينات
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اعالن10

جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية
 قسم التعاقدات

العدد: 1297
التاريخ: 2022/10/16

مناقصـة رقم )69(/ إعـالن للمرة األولى
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي 

والتنمية حملافظة املثنى/ من متويل تنمية االقاليم
» تبليط طرق ريفية في مناطق وقرى متعددة في ناحية الدراجي«

يســر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنــى دعوة مقدمي العطــاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشــروع الذي تتلخص االعمال فيه بقشط الطرق وتسويته وازالة كافة 
التعارضات وتثبيت املناطق الرخوة من الطرق )ان وجدت(، ومن ثم الدفن بالتراب النظيف على شكل 
طبقات ال يزيد سمك الطبقة عن )25( سم مع احلدل وفرش االكتاف الترابية مبسك )20( سم، وفرش 
وحدل طبقة احلصى اخلابط صنف )B( بســمك )20( ســم، وفرش وحدل طبقة من االساس القيري 
 )C( ســم، وعمل االكتاف من خالل فرش طبقة من احلصى اخلابط صنف )بسمك كلي محدول )10
بسمك )10( سم مع الرش واحلدل اجليد، كما تتضمن بعض الطرق تنفيذ قناطر انبوبية بالستيكية 
وقناطر انبوبية كونكريتية، وكل ما يلزم الجناز املشــروع ومبوجب الشروط واملواصفات الفنية احملددة 

في جدول الكميات ووثائق املناقصة، مع مالحظة ما يأتي:
1. على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بدائرة العقود 
احلكومية في محافظة املثنى )dpc.muthana@yahoo.com(  خالل أيام الدوام الرسمي من الساعة 
التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر، وكما هو موضح في التعليمات 

ملقدمي العطاءات. 
2. إن مصدر متويل املشــروع هو املشاريع واألعمال املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي 
والتنمية حملافظــة املثنى/ تنمية األقاليم، نوع االســتثمار:2، نوع املشــروع: إدراج جديد، الباب:59، 

القسم:1، الفصل:4، املادة:13، النوع:18 التسلسل: 210
3 . درجة وصنف الشركة املطلوبة هي: انشائية / سادسة )كحد ادنى( 

4. متطلبات التأهيل املطلوبة: وتشمل ما يأتي: 
أ- األهلية القانونية: وتشــتمل على كل من تضارب املصالح وقائمة الشــركات املتلكئة والقائمة 

السوداء .
 ب-الســيولة املالية: وهي توافر مبلغ بقيمة ال تقل عن )128,000,000( دينار )مائة وثمانية وعشرون 
مليون دينار عراقي«، عن طريق تقدمي كشــف مصرفي يبني حركة التدفق املالي آلخر ســنة، وتكون 

متوافرة قبل موعد غلق املناقصة بفترة قصيرة. 
ج- الكادر القيادي للمشــروع والعاملني فيه: ويشــتمل الكادر القيادي على مدير مشروع )مهندس 
مدني( + مهندس مدني وبعقود رسمي صادر عن نقابة املهندسني العراقية وكما يتوجب على مقدم 
العطاء تقدمي ما يؤيد خبرات الكادر القيادي للمشــروع. ويجب تقدمي الكوادر واالختصاصات الفنية 
املطلوبة قبل موعد املباشــرة باالعمال، وبعكسه تتحمل الشركة كافة التبعات القانونية الناجتة 

عن تقدميها ومن ضمنها اجراءات االخالل بااللتزامات التعاقدية. 
د- إضافة الى املتطلبات القانونية كهوية التصنيف. عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشــتراك في 

املناقصة.
5 . إن الكلفة التخمينية للمشروع هي )2،500،455،500( دینار )ملياران وخمسمائة مليون واربعمائة 

وخمسة وخمسون الف دينار عراقي( وإن املدة الالزمة لتنفيذ اعمال املشروع هي )530( يوماً.
 6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق العطاء ابتداء من يوم االحد املصادف 2022/10/23، 
وذلــك بعد تقدمي طلب حتريري إلــى دائرة العقود احلكومية في احملافظة، ودفــع قيمة البيع للوثائق 
البالغة )250،000( دينار )مائتان وخمسون الف دينار(، غير قابل للرد، ويقدم وصل الشراء االصلي مع 

العطاء.
 7. يتم تســليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: محافظة املثنى/ بناية اإلدارة العامة واحمللية – الطابق 
األول / جلنة الفتح الثانية ، وان موعد الغلق في متام الســاعة الثانية عشــر ظهرا  من يوم االربعاء 
املصادف 2022/11/9 إن العطاءات املتأخرة ســوف ترفض، وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 
العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي: الطابق االول من بناية اإلدارة العامة واحمللية 
فــي نفس موعد الغلق. وإن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشــتركني في 
املناقصة سيكون في الساعة احلادية عشــر صباحاً من يوم االربعاء املصادف 2022/11/2 في مبنى 
دائــرة العقود احلكومية في املثنى. ان كل العطاءات تبقى نافــذة ملدة )90( يوما وان تتضمن ضمانا 
للعطاء على شــكل خطاب ضمان مصرفي يذكر فيه اســم ورقم املناقصة املعنية وان يكون غير 
مشــروط ويدفع حني الطلب ونافذا ملدة ال تقل عــن )120( يوما من تاريخ غلق املناقصة الفعلي وان 
يكون بصيغة واضحة من حيث مبلغه )رقما وكتابا( وحتديد تاريخ نفاذه وشروطه والغرض من اصداره 
او صك مصدق ومببلغ مقطوع مقداره )35،000،000( دينار )خمسة وثالثون مليون دينار عراقي( وعلى 
ان تكــون صادرة عن مصرف معتمد في العراق ملصلحة جهة التعاقد )محافظة املثنى/ حســابات 

اخلطة االستثمارية(.
8. ان اســم جهة التعاقد هو محافظة املثنى والعنوان هو الســماوة- شارع احملافظة . بناية االدارة 

العامة واحمللية والقسم اخملتص هو دائرة العقود احلكومية في املثنى.
9 . عند الترشيح لإلحالة تختار جلنة التحليل العطاء املستجيب لكافة الشروط القانونية املطلوبة 
في املناقصة وكذلك املواصفات الفنية ومعايير التأهيل املطلوبة )أي مستجيب بشكل كلي مالياً 
وفنياً وقانونياً( مع كونه أوطا عطاء متوازن ومنسجم مع الكلفة التخمينية املرصودة لإلحالة وبعد 

التأكد من أهليته وقدراته على تنفيذ العقد بأفضل صورة ممكنة. 
10. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة أقسامها؛ فإنه سيتم 
اســتبعاد عطائه، مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي. حيث يتم ملئ القسم الرابع من قبل مقدم 
العطاء ثم تقدم ورقياً بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشركة املقدمة للعطاء مع الوثائق املكونة 

للعطاء املشار إليها في التعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء.
 11. ان احلد االقصى لقبول عطاءات املشــاركة هو شــركتان من نفس الصنف واالختصاص لغرض 

الصعود درجة واحدة حصرا.
12. عدم مشــاركة أي عطــاء ملناقص لدية ثالث عقــود او اكثر ما زالت قيــد التنفيذ ومبرمة مع 
محافظتنا ال ميكن إحالة املناقصة على شــركة و بعهدتها مشــروع أو مشاريع غير منجزة إال بعد 

التأكد من عدم وجود انحراف عن البرنامج الزمني لها )جدول تقدم العمل( بنسبة 20% أو أكثر.
 13. ال تصرف أول ســلفة لألعمال املنفذة للمشروع إال بعد أن تتجاوز نسبة االجناز املالي 25% ومبا ال 

يتجاوز مبلغ السيولة النقدية )املالية( املطلوبة ابتداء. 
14. ان احلد االقصى لعدد املشاريع التي ستحال على جهة واحدة هو مشروعان فقط.

15. وفــي حالة ورود عطاء يقل عن الكلفة التخمينية بنســبة تزيد عــن )20%( فيتعني على جلنة 
التحليل دراســة التوضيح املقدم من مقدم العطاء واملتضمن حتليال ســعريا لفقرات العمل املراد 
تنفيذه على وفق الكشــف املقدم من قبله. وفي حال عدم موافقة اللجنة على التوضيح واملبررات 
املقدمة من صاحــب العطاء، فيتم طلب خطاب ضمان )خطاب ضمــان جدية التنفيذ( مببلغ ميثل 
الفرق بني الكلفة التخمينية اخملفضة بنســبة )20%( وبني مبلغ العطاء الوارد على ان ال يقل خطاب 
ضمــان جدية التنفيذ عــن )3%( من الكلفة التخمينية، وال يتم اطالق هــذا اخلطاب اال بعد اصدار 
شــهادة االستالم االولى للمشــروع ، وفي حال عدم اعتذار مقدم العطاء عن تقدمي خطاب الضمان 

فيتم استبعاد عطائه.
أحمد منفي جودة 
محافظ املثنى 

جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية
 قسم التعاقدات

العدد: 1296
التاريخ: 2022/10/16

مناقصـة رقم )68(/ إعـالن للمرة األولى
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية 

حملافظة املثنى/ من متويل تنمية االقاليم
» تبليط طرق متفرقة في قضاء اخلضر بطول 17،4 كم )اجملموعة الثانية(«

يســر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنــى دعوة مقدمي العطــاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشــروع الذي تتلخص االعمال فيه بقشط الطرق وتسويته وازالة كافة 
التعارضات وتثبيت املناطق الرخوة من الطرق )ان وجدت(، ومن ثم الدفن بالتراب النظيف على شكل 
طبقات ال يزيد ســمك الطبقة عن )25( ســم مع احلدل وفرش االكتاف الترابية بسمك )20( سم، 
وفرش وحدل طبقة احلصى اخلابط صنف )B( بســمك )20( ســم، وفرش وحدل طبقة من االساس 
القيري بســمك كلي محدول )10( ســم، وعمل االكتاف من خالل فــرش طبقة من احلصى اخلابط 
صنف )C( بســمك )10( سم مع الرش واحلدل اجليد، كما تتضمن بعض الطرق تنفيذ قناطر انبوبية 
بالســتيكية وقناطر انبوبية كونكريتية، وكل ما يلزم الجناز املشــروع ومبوجب الشروط واملواصفات 

الفنية احملددة في جدول الكميات ووثائق املناقصة، مع مالحظة ما يأتي:
1. على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بدائرة العقود 
احلكومية في محافظة املثنى )dpc.muthana@yahoo.com(  خالل أيام الدوام الرسمي من الساعة 
التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر، وكما هو موضح في التعليمات 

ملقدمي العطاءات. 
2. إن مصدر متويل املشــروع هو املشاريع واألعمال املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي 
والتنمية حملافظــة املثنى/ تنمية األقاليم، نوع االســتثمار:2، نوع املشــروع: إدراج جديد، الباب:59، 

القسم:1، الفصل:4، املادة:13، النوع:18 التسلسل: 210
3 . درجة وصنف الشركة املطلوبة هي: انشائية / سادسة )كحد ادنى( 

4. متطلبات التأهيل املطلوبة: وتشمل ما يأتي: 
أ- األهلية القانونية: وتشــتمل على كل من تضارب املصالح وقائمة الشــركات املتلكئة والقائمة 

السوداء .
 ب-الســيولة املالية: وهي توافر مبلغ بقيمة ال تقل عن )166,000,000( دينار )مائة وســتة وستون 
مليون دينار عراقي«، عن طريق تقدمي كشــف مصرفي يبني حركة التدفق املالي آلخر ســنة، وتكون 

متوافرة قبل موعد غلق املناقصة بفترة قصيرة. 
ج- الكادر القيادي للمشــروع والعاملني فيه: ويشــتمل الكادر القيادي على مدير مشروع )مهندس 
مدني( + مهندس مدني وبعقود رســميه صادرة عن نقابة املهندســني العراقية وكما يتوجب على 
مقدم العطاء تقدمي ما يؤيد خبرات الكادر القيادي للمشــروع. ويجب تقدمي الكوادر واالختصاصات 
الفنية املطلوبة قبل موعد املباشــرة باألعمال، وبعكسه تتحمل الشركة كافة التبعات القانونية 

الناجتة عن تقدميها ومن ضمنها اجراءات االخالل بااللتزامات التعاقدية. 
د- إضافة الى املتطلبات القانونية كهوية التصنيف. عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشــتراك في 

املناقصة.
5 . إن الكلفة التخمينية للمشروع هي )2،751،555،000( دینار )ملياران وسبعمائة وواحد وخمسون 
مليون وخمسمائة وخمسة وخمسون الف دينار عراقي( وإن املدة الالزمة لتنفيذ اعمال املشروع هي 

)450( يوماً.
 6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق املناقصة ابتداء من يوم االحد املصادف 2022/10/23، 
وذلــك بعد تقدمي طلب حتريري إلــى دائرة العقود احلكومية في احملافظة، ودفــع قيمة البيع للوثائق 
البالغة )250،000( دينار )مائتان وخمسون الف دينار(، غير قابل للرد، ويقدم وصل الشراء االصلي مع 

العطاء.
 7. يتم تســليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: محافظة املثنى/ بناية االدرة العامة واحمللية – الطابق 
األول / جلنة الفتح الثانية, وان موعد الغلق في متام الســاعة الثانية عشــر ظهرا  من يوم االربعاء 
املصادف 2022/11/9 إن العطاءات املتأخرة ســوف ترفض، وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 
العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي: الطابق االول من بناية اإلدارة العامة واحمللية 
فــي نفس موعد الغلق. وإن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشــتركني في 
املناقصة سيكون في الساعة احلادية عشــر صباحاً من يوم االربعاء املصادف 2022/11/2 في مبنى 
دائــرة العقود احلكومية في املثنى. ان كل العطاءات تبقى نافــذة ملدة )90( يوما وان تتضمن ضمانا 
للعطاء على شــكل خطاب ضمان مصرفي يذكر فيه اســم ورقم املناقصة املعنية وان يكون غير 
مشــروط ويدفع حني الطلب ونافذا ملدة ال تقل عــن )120( يوما من تاريخ غلق املناقصة الفعلي وان 
يكون بصيغة واضحة من حيث مبلغه )رقما وكتابا( وحتديد تاريخ نفاذه وشروطه والغرض من اصداره 
او صك مصدق ومببلغ مقطوع مقداره )39،000،000( دينار )تســعة وثالثون مليون دينار عراقي( وعلى 
ان تكــون صادرة عن مصرف معتمد في العراق ملصلحة جهة التعاقد )محافظة املثنى/ حســابات 

اخلطة االستثمارية(.
8. ان اســم جهة التعاقد هو محافظة املثنى والعنوان هو الســماوة- شارع احملافظة . بناية االدارة 

العامة واحمللية والقسم اخملتص هو دائرة العقود احلكومية في املثنى.
9 . عند الترشيح لإلحالة تختار جلنة التحليل العطاء املستجيب لكافة الشروط القانونية املطلوبة 
في املناقصة وكذلك املواصفات الفنية ومعايير التأهيل املطلوبة )أي مستجيب بشكل كلي مالياً 
وفنياً وقانونياً( مع كونه أوطأ عطاء متوازن ومنسجم مع الكلفة التخمينية املرصودة لإلحالة وبعد 

التأكد من أهليته وقدراته على تنفيذ العقد بأفضل صورة ممكنة. 
10. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة أقسامها؛ فإنه سيتم 
اســتبعاد عطائه، مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي. حيث يتم ملئ القسم الرابع من قبل مقدم 
العطاء ثم تقدم ورقياً بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشركة املقدمة للعطاء مع الوثائق املكونة 

للعطاء املشار إليها في التعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء.
 11. ان احلد االقصى لقبول عطاءات املشــاركة هو شــركتان من نفس الصنف واالختصاص لغرض 

الصعود درجة واحدة حصرا.
12. عدم مشــاركة أي عطــاء ملناقص لدية ثالث عقــود او اكثر ما زالت قيــد التنفيذ ومبرمة مع 
محافظتنا ال ميكن إحالة املناقصة على شــركة و بعهدتها مشــروع أو مشاريع غير منجزة إال بعد 

التأكد من عدم وجود انحراف عن البرنامج الزمني لها )جدول تقدم العمل( بنسبة 20% أو أكثر.
 13. ال تصرف أول ســلفة لألعمال املنفذة للمشروع إال بعد أن تتجاوز نسبة االجناز املالي 25% ومبا ال 

يتجاوز مبلغ السيولة النقدية )املالية( املطلوبة ابتداء. 
14. ان احلد االقصى لعدد املشاريع التي ستحال على جهة واحدة هو مشروعان فقط.

15. وفــي حالة ورود عطاء يقل عن الكلفة التخمينية بنســبة تزيد عــن )20%( فيتعني على جلنة 
التحليل دراســة التوضيح املقدم من مقدم العطاء واملتضمن حتليال ســعريا لفقرات العمل املراد 
تنفيذه على وفق الكشــف املقدم من قبله. وفي حال عدم موافقة اللجنة على التوضيح واملبررات 
املقدمة من صاحــب العطاء، فيتم طلب خطاب ضمان )خطاب ضمــان جدية التنفيذ( مببلغ ميثل 
الفرق بني الكلفة التخمينية اخملفضة بنســبة )20%( وبني مبلغ العطاء الوارد على ان ال يقل خطاب 
ضمــان جدية التنفيذ عــن )3%( من الكلفة التخمينية، وال يتم اطالق هــذا اخلطاب اال بعد اصدار 
شــهادة االستالم االولى للمشــروع ، وفي حال عدم اعتذار مقدم العطاء عن تقدمي خطاب الضمان 

فيتم استبعاد عطائه.
أحمد منفي جودة 
محافظ املثنى 
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مديرية شؤون األحوال 
العدد: 2700
التاريخ: 2022/9/28

إعالن
)لطيف  املدعي  بناًء على طلــب 
ماجــد ثجيل( والــذي يطلب من 
خالله تبديل )لقب( من )الزويحم( 
واســتنادا ألحكام  )الركابي(  الى 
املــادة )22( من قانــون البطاقة 
الوطنيــة رقم )3( لســنة 2016 
تقــرر نشــر طلبه فــي اجلريدة 
الرســمية فمن له حق االعتراض 
علــى الطلب مراجعــة املديرية 
خالل )15( خمسة عشر يوما من 
تاريخ النشر وعكسه سينظر في 

الطلب وفق القانون.
موقع اللواء
رياض جندي الكعبي
مديرية االحوال املدنية 
واجلوازات
واالقامة العامة

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
الشطرة

العدد: 1874/ش/2022
التاريخ: 2022/10/17

اعالن
الى/ املدعى عليه )ايوب عبد جبر(

اقامت املدعية )مها جاسم محمد( 
الدعوى املرقمة اعــاله تطلب فيها 
التفريق للهجر وحيث انك مجهول 
الوقــت احلاضر  محل االقامــة في 
بالتبليغ  القائــم  شــرح  حســب 
واشعار مختار املنطقة تقرر تبليغك 
بالصحف احمللية للحضور امام هذه 
احملكمــة او من ينــوب عنك صباح 
يوم 2022/11/1 وبعكســه ستجري 
وفق  وعلنا  غيابيــا  بحقك  املرافعة 

االصول.
القاضي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

دار القضاء في هيت
محكمة االحوال الشخصية في 

هيت
العدد/ 4000
التاريخ/ 2022/10/13

الى/ املفقود/ عبد ابراهيم خلف
م/ اعالن

املدعــو  قــدم   2022/10/13 بتاريــخ 
)اسماعيل ابراهيم خلف( طلبا الى هذه 
احملكمة تطلب فيها اصدار حجة احلجر 
والقيمومة عليــك لغرض القيام بادارة 
شــؤونك حيث ثبت فقدانــك باالوراق 
محكمة  مــن  والصادرة  التحقيقيــة 
حتقيق هيت قررت احملكمة االعالن عنك 
بصحيفتني محليتني وعليك احلضور او 
ارســال من ينوب عنك خالل مدة ثالثون 
يوما من تاريخ النشــر وفي حالة عدم 
احلضور سوف تقوم احملكمة باالجراءات 

القانونية الالزمة.
القاضي
احمد فرحان يوسف

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
هيت

العدد/ 3979
التاريخ/ 2022/10/13
الى/ املفقود/ شرميص ابراهيم خلف

م/ اعالن
بتاريخ 2022/10/12 قدم املدعوه )كافيه 
منر خلف( طلبا الى هذه احملكمة تطلب 
فيهــا اصدار حجة احلجــر والقيمومة 
بادارة شــؤونك  القيام  لغــرض  عليك 
حيث ثبت فقدانك باالوراق التحقيقية 
والصــادرة من محكمــة حتقيق هيت 
قررت احملكمة االعالن عنك بصحيفتني 
محليتني وعليك احلضور او ارســال من 
ينوب عنك خالل مــدة ثالثون يوما من 
تاريخ النشــر وفي حالــة عدم احلضور 
باالجــراءات  احملكمــة  تقــوم  ســوف 

القانونية الالزمة.
القاضي
احمد فرحان يوسف

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
محكمة بداءة الناصرية

العدد: 1585/ب/2018
التأريخ: 2022/10/12

إعالن
ســتبيع محكمة بداءة الناصرية عــن طريق املزايدة 
العلنيــة العقار تسلســل 5695/30 شــامية وخالل 
خمسة عشر يوما اعتبارا من اليوم التالي للنشر وإذا 
صادف اليوم الثالثون عطلة رســمية ففي اليوم الذي 
يليه وفي متام الســاعة الثانية عشرة ظهرا في قاعة 
محكمة البداءة، فعلى الراغبني بالشــراء احلضور في 
املكان والزمان املعينني مستصحبني معهم التأمينات 
القانونية بنسبة 10% بصك مصدق مع رسم تسجيل 
العقــار بنســبة 3% وال نقبل املبالــغ النقدية إن لم 

يكونوا من الشركاء.
القاضي االول 
عزيز شنته اجلابري

األوصاف:
1- العقــار مفرز بصورة غير رســمية الى دار وشــقة 
الدار مؤلفــة من باحه خارجية وصحيات مشــتركة 
واســتقبال وصالة ومطبخ وحمام وغرفتني وســلم 
داخلي يؤدي الى الشــقة الواقعة في الطابق العلوي 
ومؤلفة مــن صالة وغرفــة نوم عدد )3( واســتقبال 
ومطبخ صغير وصحيات مشتركة عموم العقار مبني 
من الطابوق ومســقف بالكونكريت املسلح ومجهز 

باملاء والكهرباء
2- مساحة العقار 193،75 م2.

3- القيمة املقدرة للعقار مائتان وخمسون مليون دينار 
فقط.

4- عموم العقار مشــغول من قبل املدعي عليه االول 
ويرغب بالبقاء مستأجر بعد البيع.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

دار القضاء في هيت
محكمة االحوال الشخصية في 

هيت
العدد/ 4014
التاريخ/ 2022/10/13

الى/ املفقود/ حامد ابراهيم خلف
م/ اعالن

املدعــو  قــدم   2022/10/13 بتاريــخ 
)اسماعيل ابراهيم خلف( طلبا الى هذه 
احملكمة تطلب فيها اصدار حجة احلجر 
والقيمومة عليــك لغرض القيام بادارة 
شــؤونك حيث ثبت فقدانــك باالوراق 
محكمة  مــن  والصادرة  التحقيقيــة 
حتقيق هيت قررت احملكمة االعالن عنك 
بصحيفتني محليتني وعليك احلضور او 
ارســال من ينوب عنك خالل مدة ثالثون 
يوما من تاريخ النشــر وفي حالة عدم 
احلضور سوف تقوم احملكمة باالجراءات 

القانونية الالزمة.
القاضي
احمد فرحان يوسف

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
هيت

العدد/ 3992
التاريخ/ 2022/10/13

الى/ املفقود/ خليل ابراهيم خلف
م/ اعالن

املدعــوه  قــدم   2022/10/12 بتاريــخ 
)مــرادي حميد ذيــاب( طلبــا الى هذه 
احملكمة تطلب فيها اصدار حجة احلجر 
والقيمومة عليــك لغرض القيام بادارة 
شــؤونك حيث ثبت فقدانــك باالوراق 
محكمة  مــن  والصادرة  التحقيقيــة 
حتقيق هيت قررت احملكمة االعالن عنك 
بصحيفتني محليتني وعليك احلضور او 
ارســال من ينوب عنك خالل مدة ثالثون 
يوما من تاريخ النشــر وفي حالة عدم 
احلضور سوف تقوم احملكمة باالجراءات 

القانونية الالزمة.
القاضي
احمد فرحان يوسف

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
هيت

العدد/ 3986
التاريخ/ 2022/10/13

الى/ املفقود/ خالد ابراهيم خلف
م/ اعالن

بتاريــخ 2022/10/12 قدم املدعوه )ندى 
جنــم عبداهلل( طلبا الــى هذه احملكمة 
تطلــب فيهــا اصــدار حجــة احلجر 
والقيمومة عليــك لغرض القيام بادارة 
شــؤونك حيث ثبت فقدانــك باالوراق 
محكمة  مــن  والصادرة  التحقيقيــة 
حتقيق هيت قررت احملكمة االعالن عنك 
بصحيفتني محليتني وعليك احلضور او 
ارســال من ينوب عنك خالل مدة ثالثون 
يوما من تاريخ النشــر وفي حالة عدم 
احلضور سوف تقوم احملكمة باالجراءات 

القانونية الالزمة.
القاضي
احمد فرحان يوسف
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شعرتشكيل

مهى سلطان
»هل هو صباحك اآلن؟«، عنوان الدورة الثامنة 
املعاصر  للفن  الدولي  للمعرض  واخلمســن 
الــذي يقام فــي قاعات متحــف كارنيجي 
في والية بنســلفانيا - فــي حي اوكالند في 
بيتســبرغ، وهو يعــّد من أشــهر املتاحف 
 1895 العام  املعاصرة. تأسس في  األميركية 
من مجموعة رجل األعمــال اندرو كارنيجي 
الشــخصية، ويضــم روائع متميــزة للفن 
االنطباعي الفرنســي واإلنكليزي في القرن 

التاسع عشر.
الثانية بتنظيمه  اشتهر بعد احلرب العاملية 
واملعارض  الفنيــة  التظاهرات  مــن  العديد 
الدولية )1958 2022-(، ومنح خاللها العديد 
من اجلوائز الذهبية لفنانــن كبار من أمثال 
انطونــي تابيس، ألكســندر كالــدر )العام 
1958(، مارك توبي والبرتو جياكومتي )1961( 
فيكتور باســمور وجان بيار سوالج وجان آرب 
 )1968( فازاريلي  البرز، فيكتور  )1964( جوزف 
بيــار الشنســكي )1977( وليــم دي كوننغ 
)1979( انسليم كيفر، ريتشارد سييرا )1985( 

ربيكا هورن )1988(.
في هذه الدورة، يستضيف املتحف - وبحفاوٍة 
ظاهرة- عمالً جتهيزياً ضخماً للفنان العراقي 
ضياء العّزاوي، وهو أحد كبار املبدعن العرب 
اخملضرمن، يجســد فيه هول الدمار والركام 
فــي مدينتي املوصل وحلــب. وُخصصت له 
القاعة الرئيســة من املتحــف، كي يفترش 
أرضها على مســاحة تبلغ 48 متــراً مربعاً، 
يحيل الى موقع أركيولوجــي ميتّد افتراضياً 

من املوصــل الى حلب، ليس فيه ســوى 
اخلراب كعالمة من عالمات املدن القتيلة.

يُعيد هذا العمل شريطاً من الذكريات عن 
احلياة املفقودة حتت ركام األنقاض، فيأتي 
مبثابة صرخة احتجــاج موجعة في وجه 
الظلم والتطرف واالرهاب، بل إنها صرخة 
وجود عربية في ســماء الغــرب طالعًة 
من عمق األزمــة، لفنان عاش طويالً حياة 

املنفى وجتارب االرحتال.
 العمــل املعــروض حاليــاً فــي متحف 
كارنيجي، كنايًة عــن »ماكيت« ضخمة 
نّفذهــا العّزاوي أثناء تواجــده في عمان، 
بالتعاون مع أصدقائــه الفنانن: محمود 
العبيدي ونــزار يحيى ودلير شــاكر، في 
محترف انكي وفريق عمله، حيث متّ العمل 
على صوغ فكــرة هذا العمــل الضخم 
في مراحله األولى بالطــن، قبل تنفيذه 

النهائي مبادة البوليستر )الرزين(.
لكأن صفــة الضخامة جاءت عمداً ليس 
بــل كقيمة  كقيمة جمالية فحســب 
بصرية كي نرى مشهدية األنقاض ورقعة 
اتساعها التي شــملت باألسى مدينتن 
من أجمل املــدن العربية وأغناها باملعالم 

األثرية.
إنها مشهدية كابوســية، لعلها األكثر 
بــن التصاميــم التجهيزية التي  تأثيراً 
ســبق ورأيناها للفنان، حــن تغيب كل 
األصوات ويحــّل الصمت، كما تغيب كل 
األلــوان وال يبقى ســوى لــون الدمار، بل 
كأنها مرثيات املشهد األخير قبل إسدال 
الستار على أمجاد التاريخ القدمي واحملدث 

الذي يؤول الى االندثار.

يدعونا ضياء العّزاوي لكي نتأمل فسحة 
أسطورية ملسرح اخلراب الهائل، الذي يعّم 
املــكان كأثٍر مرئي ألنقــاض من مختلف 
العصــور االركيولوجية، يعود فيه احلاضر 
الى املاضــي واملاضي الــى احلاضر كقوة 
محسوسة في منعطفات حياتنا العربية 

املعاصرة.
التصميــم البانورامي ملدن خرائب احلروب 
في شموليته وفضاءات تركيباته، يذكرنا 
بآثار النسيج املعماري الكامن في خرائب 
القدميــة كمخلفات من  التاريخية  املدن 

األزمنة السحيقة.
ثمة حكايات ســتظل ناقصة عن الهجر 
والنــزوح والفقر والتشــتت والشــقاء، 
وستبقى ماثلة في الذاكرة اجلماعية التي 
نسج منها العّزاوي ملحمة معاصرة هي 
قطعــة من فــن األرض أو رقعة من الفن 

كحياة بديلة.    
فــي مســيرة كل فنان ثمة رجــوع دائم 
وملح نحو نقطة مضيئة شكلت جوهر 
اختبارات نتاجه الفني الطليعي واملعاصر.
مصدران ميكن أن نكشــف على ضوئهما 
هواجس الفنان ضياء العــّزاوي: األول هو 
البعــد الثقافي واحلضــاري للتاريخ كأثر 
)اركيولوجي(، والثاني عالقته باســتيحاء 
األســاطير واملالحــم واملعلقــات واخلط 
القدمي  العربي  والشعر  العربية  والزخرفة 
واحلديث فضالً عن املعاصر. فمســيرة فن 
إبداعية  بتراكمات  أشــبه  العّزاوي  ضياء 
العربية  جتسد في معظمها جراح احلياة 
وقضاياهــا واجتاهاتها اجلماليــة،  كرؤى 

جديدة في مسيرة التغيير واإلبداع.

العراقية  لم تكن دراساته املعمقة لآلثار 
في بداياتــه الفنية مجّرد صدفة، فوراءها 
رغبة الكشف عن دالالت املعاني احلضارية 
للتنقيبــات األثريــة والتمحيص الدقيق 
التي صاغها  للعمليات »اجليوفورميــة«، 
مّســاحو املواقع وقّراء األلــواح واألختام 
الرافدية القدمية، لذا انطوت جتاربه الفنية 
فــي البدايات على فهم عميق لذلك األثر 
املكتشــف وإعادة صياغته بروح جديدة. 
فاملاضــي -كما يقول- ليس شــيئا ميتاً 
ندرســه بل هو موقف يتخطــى الزمن، 

كرؤيا تتجدد في ضوء احلاضر.
بعد حــرب اخلليج الثانيــة )1990(، ذهب 
ضيــاء العــّزاوي نحو »بالد الســواد« في 
مجموعة من األعمال التخطيطية أجنزها 
أبرزها  كلها باألسود على أحجام جدارية 
»روح مجروحــة« و«نبــع األلــم« )2010( 

و«مرثية ملدينتي احملاصرة« )2011(.
فاجلرح العراقي لم يغــب عن أعماله، ال 
ســيما إثر تعرض العراق عام 2003 لغزو 
دولّي بقيادة الواليــات املتحدة وبريطانيا، 
وإبادة مــع تنظيم  وأعمال عنــف وقتل 
»داعش«، بل اســتمّر في استنباط ذاكرة 
آثــار الرافديــن، ورموز عشــتار والبوابات 
البغدادية والّلبــوة اجلريحة، التي أضحت 
في منحوتة العّزاوي مبثابة أيقونة العراق 
اجلريح، بعدما استبدلها باحلصان العربي 

املطعون بسهام احلقد والضغينة.
ال ميكــن أن نــرى عظمة التاريــخ كمادة 
املأزوم  جدلية ُملهمة، وكامتداد للحاضر 
يغ التــي قدمها العّزاوي  بأفضل من الصِّ
بثقافته وشــخصيته االستثنائية وعمق 

رؤيته الفنية.
فهــو منذ العــام 1969 عّبــر عن نهجه 
الفني في شــكل واضح في بيان »الرؤية 
اجلديدة«، اعتبر فيــه »أّن التاريخ بوصفه 
أرشيفاً من صيغ فنية تستخدم في حرية 

التعبير عن أشكال فنية معاصرة«.
لذا اســتند في رســومه علــى قصائد 
كما  التاريخيــة،  واألحــداث  الشــعراء 
اســتلهم األســاطير واملالحــم والتراث 
اإلســالمي واملنمنمات، ممّا أعطى لوحاته 
احلارة  بألوانها  متميزة  مناخات شــعرية 

وأبعادها الشرقية.
 )1991( كورنــاي  الفنان  وصفهــا  هكذا 
بأنهــا »شــبيهة بواحٍة مثيــرة تنبعث 
منها نورانية شــديدة اإلشــعاع شديدة 
الشرقية قوية االيحاء ولكن خلف عمارة 
األشكال واأللوان ذات النبرة االيقاعية بل 
املوسيقية العالية هناك رجل يتحدث عن 

بالده بل يغّنيها«.

* عن النهار العربي

ريتا الحكيم 
يحلو للوقِت أن ينكأ جــراَح امرأٍة للمرَِّة 

األلف
رَها برجاٍل عبروا ســياَج وحدتِها  أن يذكِّ

دون ضجيٍج
أن يستفزَّها لُيسكَت فضولَُه اللحوَح

ويزيَحُه عن كاهِل غموِضها

ويطيُب لهذه املــرأِة الالمباليِة أن تكيَد 
له،

فال حتصي له اجلــراَح وال الرِّجاَل املارقَن 
عن تاريِخها

تقوُل له إنها نســيت اســمها وإنَّ كل 
احلواراِت املكتوبِة 

على دفاترِها القدميِة ليست من صنِعها

ليس لصمِتها أذرٌع..
لكنَّه يحتضُنها بشــغِف بحــٍر ملالقاِة 

شاطئِه

ال شيء يشــي بوجودِها ســوى نظراٍت 
تائهٍة عن جادَِّة احلياِة..

ال شــيء يفتــُك بصبرِها ســوى فتاِت 
كلماٍت قيلت لها في موٍت مضى.

اكــرُة فــي قاموِس العــدِم منطقٌة  الذَّ
معزولٌة ال يطأهــا إال َمن أصيَب بتخمِة 

احلزن.
احلزُن جوازُ ســفٍر ال يحتاُج إلى تأشــيرِة 

دخوٍل ليهوَي
 في برزِخ األفكارِ القامتِة.

مَت يطرُق  يقوُل شاهُد عياٍن ثرثارٍ إنَّ الصَّ
أبواَب الكالِم ويُطلُق كلماتِِه للرِّيِح

تنقلُب على ظهرٍها الكلماُت الهاربُة،
وبحبرِ القلِب تستغيُث

ســتحكي املرأُة للزمِن اجملنوِن عن ُصراِخ 
ُل إلى بروفا لتمرُّدٍ آٍت  النِّساِء وكيف يتحوَّ

على أجنحِة القهرِ..
عن ملوحــِة البحرِ في جــوِف حكاياِت 
أناٍس تركوا الوطَن اليابــَس، بللوا جراَح 

روها مبياِه البحرِ أحالِمهم وطهَّ

جدائلِهــا  عــن  للفقــِد  ســتحكي 
املقصوصــِة، وكيف ألقتهــا في البحرِ 

كطوِق جناٍة ألبنائِها..
ستحكي وحتكي..

األمواِج  ســوى  حديَثهــا  يســمَع  ولن 
واحلصى والرماِل..

* شاعرة سورية

قراءة

الرواية التي أراد حتويلها الى مســرحية، 
مــن منظور مغاير ملنظــور كمال متاما، 
وهــي أن ثيمتها الرئيســية: )إنهماك 
الغرباء بتذكــر املاضي، وهو بطريقة ما 
الشــخص في مجتمع  إعاقة ألندماج 
الســعادة، وإبتعاده عن ضفة املواطنة 

الصاحلة.(.
إن طرح السارد في تفسير الرواية التي 
كتبها كمال مــن منظورين مختلفن، 
من منظــور فرويد من جهــة، ومنظور 
اخملرج من جهــة أخرى، إمنــا هو بهدف 
أختيــار املتلقي لواحد مــن املنظورين 
اللذين يجــد فيهما أقــرب الى أحداث 
وشخصيات الرواية التي نحن بصددها، 
أحداثها،  فــي  مشــاركته  بقصديــة 

وقراءتها وفق وعيه وإدراكه.  
كمــا يبدو أن التفســير الثانــي أقرب 
الــى املنطق والى التحــوالت التي جتري 

ذلك  وأحداثها،  الروايــة  لشــخصيات 
برغــم عزلته عــن جماعته،  أن كماال 
وإنتقاله الى األندماج مع اجملتمع اجلديد، 
فقد ظل يعيش فــي املاضي وليس في 
احلاضر. ولعل أثبت  دليــل على أنه لم 
يخرج عن شــرنقة املاضي، هو كتابته 
لروايــة تتحــدث عن جده، بــدال من أن 
يكتــب عن الواقع اجلديــد الذي يحيط  
أعطافه، وهو على ذلك ما زال يعيشــه، 

شأن أمثاله املهاجرين.
أن اجملتمع الغربي لــم يتطور إآل مبغادرة 
غابره، والتفكير بحاضره ومســتقبله، 
بينما نحن ما زلنــا نبكي ونلطم على 
دنيانا قبل  الذين رحلــوا عــن  موتانــا 
ألفي ســنة. أو كما يقول السارد: )هم 
يتمتعــون بحاضرهم، بينما نهرب نحن 
مــن حاضرنا. هــم في طــور التحقق 
البشري لألحالم ونحن في طور اإلنحدار 

البشري(.
صحيح أن كماال، أكتسب جتربة لم تعد 
تنتمي الى الشــرق. ولكنــه في الوقت 
نفســه يحلم بالعودة ليس الى العراق 
فقط، بل الى دمشق أيضا. أي أن احلنن 
الــى جذور املاضــي ال يزال يتــآكل في 
دواخله، وينخر فــي عظامه، وهو يقول 
لنائل: )هــل تذكر كيف كانــت حياتنا 
هناك؟ ذلــك الرخاء الروحي الوارف الذي 
كنا نعيشــه، مــن أننا ســنعود قريبا 
الى البلد ما أن تنتهــي احلرب الطويلة 
املشــتعلة فــي الشــرق. .(. فأنّى ملثل 
هذه الشــخصية أن تندمج مع اجملتمع 
الغربي، مع أنها أكثر وعيا وإندفاعا لهذا 
األندماج قياسا ببقية جماعته؟  كما أن 
رفضه لطلب )بنتا( أن يعمل لها طفال، 
دليل آخر على عدم قدرته في إستيعاب 
عادات الغرب وطرائق عيشــهم. مع أنه 
ال يتحمل أي مسؤولية عن املولود، ذلك 
أن األم ستسجله على أسمها، وهو حق 

قانوني مكفول في هذه البالد.
اإلمتحانن  مثلما ســقط كمال فــي 
الســابقن، كذلــك فقد ســقط في 
إمتحانه مع الغابة، أثناء مغادرته لشقة 
)بنتا( وتوجهه مشــيا نحو سكنه. في 
الغابة كان يخشــى بظهور دب قطبي 
من بن األشــجار املغطاة بالثلوج، ومن 
شــدة خوفه بدأ يركض بكل ما ميتلك 
من قوة على رغم سكره، إآل أنه حن رآى 

األضواء من بعيد، أحس أنه كما لو كان 
في العراق، لــذا راح يغني أغنية قدمية 

ليوسف عمر.
نائل، في  ذاته ينطبق علــى  والشــيء 
التي طلبت  )لتينــا(  إســتجابته  عدم 
منه وهي شــبه عاريــة كأس ماء ألنها 
عطشــى، ليتيه مضطربــا غير مدرك 
كيف يتصــرف، أو كما يقول الســارد: 
)يقف مرتبكا وال يجــرؤ على إتخاذ قرار 

حاســم، ويقول في الصفحة نفسها: 
)ولم يتحرك مفاعله النــووي.(. ثم مع 
)منى( التي جلبته الى شــقتها ونامت 
في ســريره، وهي مبالبســها الداخلية 
الداخلية  مفاعلــه  تتحرك  ولم  فقط، 

للمرة الثانية.
والالفت أن ســقوط )كمال( في شــرك 
أقترن  الغربي،  األندماج مع اجملتمع  عدم 
بأساليب السرد ما بعد احلداثة، كإنتقال 

الســرد مــن الســرد املوضوعــي الى 
الســرد الذاتي، وبروز األصوات املتعددة، 
)البوليفونيــة( كصــوت اجلــد وصوت 
الصبــي، في قصــة الكابــوس اللذين 
يتناوبان فــي ســردها، وكذلك بظهور 
جانب  الى  الهامشــية  الشــخصيات 
الرئيسة. بإعتبار أن هاتن الشخصيتن 
هامشــيتان، وكذلك فقد عول السارد 
لإلنسان  السيكولوجية  الطبيعة  على 
أثنــاء مواجهته للخطر، حيث يلجأ الى 
أمرين أثنن بدون وعي منه، إلبعاد اخلوف 
عن نفسه، وهما الغناء واجلري، ليشكل 

منهما تكوينا في غاية اجلمال.
وإذا كان حازم قد تنبــأ أن احلكاية التي 
رواهــا كمال مــا هي إآل حلما تشــي 
الى دمشــق، فقد فسرها  ثانية  بعودة 
آخرون بأنها محاولة إلستحضار املاضي 
إللغائه من الذاكرة، سعيا لبلوغ مرحلة 

املواطنة الصاحلة.
وأتبع األســلوب نفســه مــع نائل في 
عدم إســتجابته لطلب )تينا(، من خالل 
مناقشة أســباب فشــل نائل في أول 
جتربــة له مع املــرأة الغربيــة، من قبل 
ذلك  وعلى  أصدقائــه،  مــن  مجموعة 
أيضا، ولكنها  املتعددة  ظهرت األصوات 
أصوات مضمرة، عبر اإلشارة الى )واحد 

من اآلراء( والى )يرد عليه واحد آخر(.
وهــو بذلك ســواء فــي غنــاء كمال 
وجريــه، وتوظيــف أســلوب مــا بعد 
احلداثــة في ســرد الشــخصيات على 
لســان كال الشخصيتن، أي نائل أيضا، 
والهامشــية  الثانوية  والشــخصيات 
واملضمرة، إمنا يعمد الى إستخدام نزعة 
التناقض، مع ســقوط الشــخصيتن 
الرئيســيتن في األندمــاج مع اجملتمع 
اجلديــد خاصة، والشــخصيات األخرى 
عامــة. ذلك بغــض النظــر أن أغنيات 
يوســف عمر ال تنســجم مع طبيعة 
الغابات التي تغطيهــا الثلوج املوحية 
الى رفــض األندماج، كذلــك فإن عدم 
اإلســتجابة لغرائز األنثى، تعد من أبرز 
عالمات التخلف التي توحي هي األخرى 
الى الغرض نفســه، كما أنها ال تتواءم 
مع اجملتمع الغربي وال مــع احلداثة، وما 

بعد احلداثة أيضا.

صباح هرمز

إن تعــرض شــخصيات رواية«نشــيدنا 
للصدمــات  األنبــاري  احلزين«لشــاكر 
احلضاريــة، لم يأت بفعل ســوء تصرف 
الدولــة معهم، بقــدر ما يأتــي أحيانا 
املتطرفن  األشــخاص  ببعــض  مقرونا 
القوميات  يرفضــون  الذين  والعنصرين 
والشــعوب األخرى، ولكن هــذا ال يعني 
أن الدولــة كانت إيجابيــة معهم على 
طــول اخلط. وباملقابل  لعدم إســتيعاب 
الدول أقتصاديا  التطور احلاصل في هذه 
وثقافيا وأجتماعيا وتكنولوجيا، وإنكفاء 
اإلنســان العربي وعلــى وجه اخلصوص 
العراقي علــى ذاته، وتشــبثه باملاضي، 
كل هــذه العوامــل أرغمتــه أن يرفض 
اجملتمــع الغربي، مثلمــا رفضه هو جزء 
من هذا اجملتمع. لذا فالصراع القائم بن 
احلضارتــن، ليس من جانــب واحد، وإمنا 
من كال اجلانبن، ولكــن مبيالن كفة هذا 
الصراع الى جانب اإلنســان العربي. ذلك 
لتخلفه عن احلضــارة الغربية. بدليل أن 
كمال األكثر وعيا من بقية الشخصيات، 
حاول األندمــاج مع هذا اجملتمع، وســار 
بعدة خطوات الــى األمام، ولكن في أول 
إمتحــان له تعثــر في وســط الطريق، 
وهكذا أيضا بالنســبة لإلمتحان الثاني. 
والشيء ذاته ينطبق على شخصية نائل 
الساعي لألندماج مع اجملتمع اجلديد، في 
تعثره بإقامة عالقة مع اجلنس اآلخر، مع 
أنه كان يعمل في مرافق الدولة ويرفض 
اإلعتماد على املعونات املقدمة لالجئن.  
اإلمتحان االول لكمــال كان في كتابته 
للروايــة بعنــوان )الكابــوس( التي تدور 
ثيمتهــا حــول إنهماك الغربــاء بتذكر 
املاضــي وإجتراره، عبــر التعرض لقصة 
الصاحلة  املواطنــة  إلكتســاب  جــده، 
واإلنتمــاء للحضارة املعاصرة. وحســب 
فرويد: )أن نشــره ونقــده واخلالص منه 
ينقي  الالشــعور ويغربله من شــوائبه 
ومكبوباته وأدرانه، كي يتحول الشخص 
الــى بلورة صافيــة، بلورة مــن احلضور 
والوعي والشــفافية، لكائن يتخلى عن 

عقده السابقة..(.
بينما فســر  اخملرج علي الشــمري هذه 

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

إن طرح السارد في تفسير 
الرواية التي كتبها كمال 

من منظورين مختلفين، من 
منظور فرويد من جهة، 

ومنظور المخرج من جهة 
أخرى، إنما هو بهدف أختيار 

المتلقي لواحد من المنظورين 
اللذين يجد فيهما أقرب الى 

أحداث وشخصيات الرواية 
التي نحن بصددها، بقصدية 

مشاركته في أحداثها، 
وقراءتها وفق وعيه وإدراكه.

غالف الكتاب
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ضياء العزاوي ينقل »ُركام« الموصل وحلب
إلى متحف كارينجي األميركي*

حكايٌة لم تنُج ِمَن الغرِق.. اشتهر بتنظيمه العديد من التظاهرات الفنية والمعارض الدولية

ضياء العّزاوي مع  محمود العبيدي ونزار يحيى ودلير شاكر

من اعمال الراحل احمد الربيعي



متابعة ـ الصباح الجديد:
إجراء  فــي  إيطاليون  أطبــاء  جنح 
عملية دقيقة فــي الدماغ ملريض، 
ظّل مستيقظا وهو يعزف على آلة 

الساكسفون.
الدولي  بايديــا  وقال مستشــفى 
في روما ببيــان صحفي، إن املريض 
البالغ من العمر 35 عاما، والذي لم 

تكشف عن اسمه، ظّل مستيقظا 
أثناء  الساكســفون،  يعــزف  وهو 
ورم مــن دماغه،  عمليــة إلزالــة 

استمرت 9 ساعات.
املوسيقي  األداء  أن  األطباء  وأوضح 
سمح للجراحني بتحديد الوظائف 
اخملتلفــة لدماغــه أثنــاء إجــراء 

العملية.

برغنا،  كريســتيان  الدكتور  وأشار 
الذي قــاد فريق اجلراحــة، في بيان 
اليقظة  أثنــاء  »اجلراحة  أن:  إلــى 
تتيح إمكانية رسم خرائط دقيقة 
للغايــة أثناء اجلراحة للشــبكات 
العصبيــة التي تكمن وراء وظائف 
الدمــاغ اخملتلفــة مثــل اللعــب 
والتحدث والتحرك والتذكر والعد«.

متابعة ـ الصباح الجديد:
مقطع  صينية  شــركة  نشــرت 
فيديو يظهر طائرة مســيرة حتمل 
كلباً آلياً مزوداً بســاح رشاش، ما 
ميّكن القوات مــن تنفيذ عمليات 

قتالية دون احلاجة لوجود جنود.
مســيرة  طائرة  الفيديو  وأظهــر 
من طــراز أوكتوكوبتر تهبط فوق 
منطقة  في  املباني  أحد  ســطح 
»الروبوت«  وضعت  حيث  حضرية، 

الكلب وغادرت املسيرة املكان.
وتُظهر اللقطات طائرة بدون طيار 

كبيرة من طراز أوكتوكوبتر تسقط 
حمولتها املســلحة على سطح 
أحد املنازل فــي منطقة حضرية. 
وبعد ذلك، نهض الروبوت متاماً كما 
ينهض الكلب علــى قوائمه وبدأ 
السير فوق السطح، وكان واضحاً 
وجود الرشــاش فوق هيكله، لكن 
لــم تظهر الفيديوهــات لقطات 
إطاق نار من هذا الســاح. ووفقاً 
ملواقع األمريكية، فإنه من املعروف 
أن الرشــاش املثبــت علــى ظهر 
الكلب« قادر على إطاق  »الروبوت 

650 رصاصة في الدقيقة الواحدة.
ويعتقــد أن الســاح الــذي كان 
يحمله الروبوت من طراز »كيو بي 

بي- 97« اخلفيف، التقني.
كما أنه ليس مــن الواضح ما إذا 
تدريب  أثنــاء  الفيديــو صّور  كان 

عسكري صيني أم ال.
ونشر الفيديو على حساب شركة 
 »Kestrel Defense Blood-Wing«
املوثق علــى موقع »ويبو« الصيني 
التدوين  ملوقع  نظيراً  يشكل  الذي 

املصغر تويتر.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــف رئيس هيأة اآلثار والتراث 
عن  حســني  مجيد  ليث  الدكتور 
 – العراقيــة  البعثــة  اكتشــاف 
األمريكية املشــتركة في املوسم 
الثانــي مــن أعمالها فــي بوابة 
املنحوتات  املســقى عــددا مــن 
اجلداريــة اآلشــورية والتي حتتوي 
على مشــاهد حربيــة ومن خال 
قــراءة الكتابات املســمارية على 
هذه املنحوتات تبنّي أنها تعود إلى 

امللك سنحاريب ٧٠٥-٦٨١ ق. م.
وأوضــح علي شــلغم مدير عام 
أن  والتنقيبات  التحريــات  دائــرة 
هذه األعمــال تهدف إلى التمهيد 
لبوابة  واجلدران  األُســس  لصيانة 
املســقى فــي  املرحلــة الثانية 
إلى ما كانت عليه قبل  وإرجاعها 
جتريفها من قبــل عصابات داعش 
اإلجرامية عام ٢٠١٦. مشــيرًا إلى 
أن االكتشــاف عبارة عــن ثمانية 
ألواح من الرخام منحوتة بالنحت 
البارز متثل مشاهد جلنود آشوريني 

إضافة إلى أشجار النخيل والعنب 
والرمــان والتــني تعــود إلى قصر 
امللك سنحاريب حيث قام بنقلها 
إلى البوابة امللك اآلشــوري ســن 
ومت تخريبها من قبله  شرشــكم 

إلخفاء معاملها كونها تعود للملك 
سنحاريب وهو جد والد امللك سن 
جامعة  بعثة  وستقوم  شرشكم 
بأعمال  األمريكيــة  بنســلفانيا 

الصيانة لتلك املنحوتات.

الصباح الجديد ـ متابعة:
حذر خبراء في أمن املعلومات من 
نسخة مزيفة من تطبيق التواصل 
تســاعد  »واتســاب«،  الفــوري 
اإلنترنت على ممارســة  قراصنــة 
أنشطة خبيثة على أجهزتهم، مبا 

في ذلك سرقة البيانات.
ومــن حــني آلخر تظهر نســخة 

مزيفة لـ«واتساب«، حيث يستغل 
الشــعبية  اإلنترنــت  قراصنــة 
الكبيرة التي يحظى بها التطبيق 
للنفاذ إلى هواتف املســتخدمني، 
التطبيق  مســتخدمي  بأن  علما 
مليــار   2 يتجــاوز  النشــيطني 

شخص.
تتميز  احملــاوالت  هذه  أحدث  لكن 

ببراعــة نــادرة، إذ يعمل التطبيق 
املزيف بشكل مطابق متاما لآللية 
التي يعمل بها التطبيق األصلي، 
إلنشاء  الازمة  املوافقات  فيطلب 
احلساب، مبا ذلك الرسالة القصيرة 

»أس أم أس«.
وممــا يزيد فــي خطــورة األمر أن 
مشــغلي هذا التطبيــق أطلقوا 

تطبيقات  علــى  له  ترويج  حملة 
للتواصل.

املزيــف  التطبيــق  ويتيــح 
للمســتخدمني التحكــم فــي 
مســتخدمني  وحظر  واجهتــه، 
آخريــن ودعوة غيرهــم لتحميله 

على أجهزتهم.
ومع ذلك، ميكن اكتشاف النسخة 

املزيفة بقليل من التدقيق، إذ إنها 
حتمل اسم »YoWhatsapp«، وهذا 
االسم يختلف عن االسم األصلي 

.»Whatsapp«
املعلومات  أمــن  وكانت شــركة 
»Kaspersky« أول مــن رصد هذا 
موقع  بحســب  املزيف،  التطبيق 

»livemint« التقني.

ومتكــن اخلطــورة في »واتســاب 
املزيف« من كونه يتيح للمخترقني 
إجراء سلسلة من األعمال اخلبيثة 
وموافقته،  املســتخدم  علم  دون 
مبا فــي ذلك النفاذ إلــى احملادثات 
اخلاصة به على تطبيق »واتســاب 
احلقيقي« وســرقة بيانات الهوية 

وغيرها
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ملونشريط
إكتشاف نوع جديد ونادر من 
الحيتان على وشك االنقراض

مت اكتشــاف نوع جديد من احليتان العام املاضي في 
خليج املكسيك، وهو بالفعل »على وشك االنقراض« 
وقدمت مجموعة من أكثر من 100 عالم التماًســا 

إلى إدارة بايدن التخاذ إجراء في خطاب مفتوح.
وال يوجد ســوى حوالي 50 حوتــاً معروًفا على قيد 
احلياة ويعتقــد الباحثون أن ممارســات التنقيب عن 
النفط والغاز البحرية هي املســؤولة حوالي 20 في 
املائة منهم رمبا لقوا مصرعهم خال تســرب املياه 

العميقة هورايزون في عام 2010.
ويــدق الفريق الكبير من العلمــاء اآلن ناقوس اخلطر 
بشأن اخلســارة احملتملة، والتي ستكون »أول انقراض 

بشري ألنواع احليتان الكبيرة«.
وميكن أن يصــل وزنها إلى 600000 رط ، وتنمو بطول 

42 قدًما وتعيش حتى 60 عاًما.

في بريطانيا..كلب يحصد جائزة 
بعد إنقاذ صاحبته من السطو

نال كلب يدعى ســتورم ألسكن جائزة »أشجع كلب 
في بريطانيــا«، بعدما متكن من إنقــاذ صاحبته من 
السطو واسترداد األشياء املسروقة منها، وهذا ليس 
كل شــيء، إذ متكن الكلب أيضا من تخليص قطتني 
من حريق نشــب في منزل اجليران في مدينة ليفربول 
في حــادث منفصل، وفــق صحيفة »ديلــي ميل« 

البريطانية.
وقالت الصحيفة إن الكلب ألســكن يبلغ من العمر 
)12 عاما(، فــاز بـ«ميدالية الصليب األزرق« املرموقة، 
ألنــه أنقذ حياة صاحبتــه كارين كروســبي، وأنقذ 
قطتني من حريق اندلع لــدى اجليران، ووقعت احلادثة 
األولــى في عام 2019، عندما كان في منزل صاحبته، 
حيث اقتحــام لصوص منزل كروســبي البالغة من 

العمر )64 عاما(.
وهب الكلــب في مواجهة اللصــوص مجبرا إياهم 
على التراجع، وإســقاط ما ســرقوه من املنزل، وأنذر 
أحد املارة في املكان، فعمــل األخير بدوره على إباغ 

الشرطة مبا حدث.

علماء يبتكرون جهازًا يكشف 
عن البكتيريا والفيروسات

ابتكر علماء معهد هندسة الراديو واإللكترونات فرع 
ساراتوف في روســيا، جهازا مزودا ببرنامج لكشف 

وتقييم قدرات خايا البكتيريا في الوسط احمليط.
ويشــير املكتب اإلعامــي لوزارة العلــوم والتعليم 
العالي الروسية، إلى أن هذا اجلهاز ميكنه أيضا تقييم 
وكذلك  احليوية  للمضــادات  البكتيريا  حساســية 

اكتشاف مضادات احليوية في السوائل.
ويقــول بوريــس زايتســيف، الدكتور فــي العلوم 
الفيزيائيــة، وهو مدير مختبر فــي املعهد، »أظهرت 
نتائج دراســتنا، إمكانية اكتشــاف خايا البكتيريا 
التي هي ذات عتبة حساســية أقل مــن 103 خايا 
فــي املليلتر وخايا الفيروســات التي هــي أقل من 
104 فيروســات فــي املليلتر، موضحــاً أن أدنى حد 
الكتشــاف مضادات احليوية في السوائل يعادل 0.5-

1 ميكروغرام في املليلتر. لذلك ســيكون هذا اجلهاز 
مفيدا في اكتشــاف اخلايا البكتيرية والفيروسات 
في الدم واجلهــاز اللمفاوي لإلنســان واحليوان. وفي 

املشروبات واألطعمة السائلة«.
ويتكون اجلهاز مــن مرنان مع مجال كهربائي عرضي 
يعتمــد علــى صفيحة مــن ملح غيــر موجود في 
الطبيعة هــو نيوبات الليثيوم، ســمكها 0.5 ملم. 
وعلــى أحد جوانبها قطبان بأبعاد 5 و 10 ملم، وعلى 
اجلانب اآلخــر وعاء ســائل. وإن جزءا مــن األقطاب 
الكهربائيــة واملنطقة احمليطة بهــا مغطى بطبقة 
ماصة لكبح املوجــات. ويضم اجلزء اخلاص بالتحليل 
مولد إشــارة رقميــة ووحدة حتكــم دقيقة متصلة 

بجهاز كمبيوتر شخصي.

الصباح الجديد ـ متابعة: 

الدولي  الشارقة  معرض  ينطلق 
للكتاب في نســخته الـ41 حتت 
شــعار »كلمــة للعالــم« في 
اإلمارات، خال الفترة من 2 حتى 

13 تشرين الثاني املقبل.
وتنظم هيئة الشــارقة للكتاب 
التابع  املعرض في مركز إكسبو 
و298  ألــف  لإلمارة، مبشــاركة 
دار نشــر عربية، في مقابل 915 
دار أجنبيــة، و129كاتباً ومفكراً 
مــن 57 دولة، للمشــاركة في 
إحياء ألــف و47 فعالية ثقافية 

متنوعة.
وحتل دولة إيطاليا ضيف الشرف 
املعرض  النســخة من  في هذه 
محاور  يغطي  ثقافــي  ببرنامج 

الثقافة اإليطالية.
»مؤمتر  املعــرض  ويســتضيف 
الـ12، على  الناشرين« في دورته 
مدى 3 أيام من 30 الشهر اجلاري 
حتــى االول من تشــرين الثاني 
املقبــل، الذي يجمع عــدداً من 
ممثلي دور النشر والوكاء األدبيني 

من مختلف دول العالم.
انطاق  املعــرض  يشــهد  كما 
الــدورة الثانيــة مــن القمــة 
الوطنية للمكتبات خال الفترة 

في يومي 6 و7 نوفمبر في مركز 
تعقد  والتي  الشــارقة،  إكسبو 
املكتبات  جمعية  مع  بالشراكة 

األميركية، مبشاركة 30 دولة.
وينظــم املعــرض، بالتعاون مع 
تدريبية  دورة  نيويــورك،  جامعة 

للناشــرين العــرب، تهدف إلى 
تعريفهــم بأفضل املمارســات 
املتبعــة فــي قطاع  العامليــة 

النشر، ويشارك فيها 230 ناشراً.
ويســتضيف البرنامج الثقافي 
ضيفاً   70 للمعــرض  املصاحب 

من 15 دولة للمشاركة في 200 
فعالية ثقافية، تشمل جلسات 
وورش عمل وشــهادات  وقراءات 
بشأن جتارب إبداعية في مختلف 

فنون اإلبداع والكتابة.
كما ســتعقد 30 ورشــة عمل 
التواصل  مبواقــع  متخصصــة 
موضوعات  تتنــاول  االجتماعي 
الكتابة على  متنوعــة، منهــا 
االجتماعي،  التواصــل  مواقــع 
جتعل  التــي  واالســتراتيجيات 

األفكار قوية وفعالة.
ويقــدم املعرض مــن خال ركن 
الكتب املصورة )كوميكس( 188 
فعالية وورشــة عمل، ضمن 16 
موضوعاً، و4 عروض جوالة، منها 
الرقمية  الرمــوز  حول  فعاليات 
NFT، واستكشاف الشخصيات 

والرسم التقني.
كذلك سيخصص ركن للطهي 
بحضور طهــاة عامليون يقدمون 

30 فعالية طهي مختلفة.
وفي إطــار اهتمامــه املتواصل 
في  املعرض  خصــص  بالطفل، 
فعالية   623 العــام  لهذا  دورته 
للصغــار، تتنوع بني ورش العمل 
واملسرحيات والعروض الترفيهية 
والتعليمية.إضافــة إلى عروض 
الطبخ اخلاصة باألطفال، يشارك 
فيها 45 متخصصاً من 14 دولة.

معرض الشارقة الدولي للكتاب
ينطلق مطلع تشرين الثاني المقبل 

بمشاركة دورنشرعربية وأجنبية وكّتاب من سبع وخمسين دولة

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

متابعة ـ الصباح الجديد:
ذكر تقرير صادر عن الرصيد العاملي 
الثدييات  البرية أن عــدد  للطبيعة 
على  واألسماك  والزواحف  والطيور 
األرض انخفض بنســبة ٪68 خال 

اخلمسني عاما املاضية.
مجموعة  فــإن  التقرير،  وحســب 
األنهار  العذبــة، في  املياه  حيوانات 
والبحيــرات، هــي األكثــر معاناة. 
فقد انخفض عددها بنســبة 84 ٪، 

مقارنة بعام 1970.
اجلغرافية  باملناطــق  يتعلــق  فيما 
فــإن أقــوى انخفــاض فــي عدد 
احليوانات ُسجل في أمريكا اجلنوبية 
والوســطى. وهنــاك انخفاض في 

العدد يزيد عن 90٪.
جاء ذلك في حديث أدلى به، بوريس 
املشــروع  منســق  صولوفيــوف، 
على  احلفــاظ  لبرنامج  الرئيســي 
للرصيد  التابع  البيولوجــي  التنوع 
العاملي للطبيعة في روســيا ملوقع 

»360« اإللكتروني.
أنواع معّينة  إذا حتدثنا عــن  وقال:« 
األكبر،  االنقراض  اآلن خلطر  تتعرض 
فهناك خنزير البحر في كاليفورنيا، 
دولفــني صغير،  مثل  حيــوان  وهو 

يعيش قبالة ســواحل املكســيك. 
وأكد اخلبير أنه لم يتبق ســوى 15-

18 فردا منه«.
واملثال اآلخر هو وحيد القرن األبيض 
وحســب صولوفيوف،  الشــمالي. 

هناك أنثيان فقــط بقيتا على قيد 
قادرتني  غير  وكلتاهمــا  اآلن.  احلياة 
مختلفة.  ألســباب  التكاثر  علــى 
ومات الذكر فــي العام املاضي. وقد 
مت احلفاظ على املادة اجلينية منه، أما 

الغوريا اجلبلية. فهي مهددة كذلك 
باالنقراض إذ بقــي منها حوالي 50 

فردا.
ومضى قائا:« إذا حتدثنا عن روسيا، 
فهنــاك ظبــاء الســايغاك )ظباء 
الســهوب( على وشــك االنقراض، 
وانها شــهدت أكبــر انخفاض في 
تعدادها في القرن العشرين من بني 
وضمن  الروســية.  الثدييات  جميع 
األنــواع األخرى املهــددة باالنقراض 
في روسيا سمك احلفش في جزيرة 
ســخالني و منــر آمور ومنر الشــرق 
األقصى. فلم يتبق منها سوى عدد 
قليل مــن األفراد، ولكــن جتري اآلن 

عملية استعادة أعدادها تدريجيا«.
إن السبب الرئيسي النخفاض عدد 
موائلها  تدمير  هو  النادرة  احليوانات 
إنشــاء  الناجت عن  الكبير  والضــرر 
البنية التحتية ومــا تاه من جتزئة 
لألراضــي الضرورية حلياة احليوانات. 
والســبب اآلخر هو ســوء معاملة 
األسماك  احليوانات، وصيدها وصيد 
على نطاق واســع جــدا، ما يلحق 
أضرارا جســيمة بالطبيعة. ويطال 
والســبب  اجلائر.  الصيد  أيضا  ذلك 

الثالث هو التلوث البيئي.

تقّلص عدد الحيوانات على األرض 
بنسبة 68% في الـ50 عاما الماضية

مريض يعزف »الساكسفون« أثناء
خضوعه لعملية خطيرة 

تطوير »روبوت كلب« يطلق عشر رصاصات في الثانية 

اكتشاف ثماني منحوتات جدارية 
في بوابة المسقى بنينوى

تحذير عاجل لمستخدمي واتساب
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العواصم ـ وكاالت:

من جانــب اخر، كشــف النجم 
ميســي،  ليونيــل  األرجنتينــي 
مهاجم باريس سان جيرمان، عن 
وجهة  من  املرشــحة  املنتخبات 
.2022 نظره للفوز بكأس العالم 
20 تشرين  يوم  البطولة  وتنطلق 
الثاني املقبل في قطر، وتســتمر 
أول.وقال ميسي،  كانون   18 حتى 
»مونت  إلذاعــة  تصريحــات  في 
كارلو« الفرنســية: »فيما يتعلق 
باملرشــحني، هنــاك منتخبــات 
كبرى مثل البرازيل وأملانيا وفرنسا 
وإجنلتــرا وإســبانيا، ومتأكد من 

نسيان بعضها«.
واســتدرك: »لكــن إذا كان علي 
اختيــار منتخــب أو اثنني فقط، 
أعتقد اليوم أن البرازيل وفرنســا 
هما أكبر املرشحني للفوز بكأس 
العالــم«.وكان ميســي قد ودع 
2018 رفقــة منتخب  مونديــال 
األرجنتــني، مــن دور ال16 عقب 
اخلســارة )3-4( أمام فرنسا، التي 
توجت باللقب فــي النهاية على 
حساب كرواتيا.وصرح »البرغوث« 
مؤخرا بأن مونديال 2022 سيكون 
في مسيرته كالعب.وكان  األخير 
جنم برشلونة الســابق قريبا من 
البرازيل  في  العالم،  بكأس  الفوز 
عام 2014، لكن األرجنتني خسرت 

النهائي أمام أملانيا )0-1(.
ومع اقتــراب موعد انطالق كأس 
جماهير  تخشــى   ،2022 العالم 

كرة القدم اللحظة التي ستأتي 
بعدها، وهي نهاية مشوار ليونيل 
ميسي، جنم باريس سان جيرمان 
مسيرة  بعد  األرجنتني،  ومنتخب 
وتاريخية.ويســتعرض  مذهلــة 
التقرير التالي في سلســلة من 

احللقــات، الالعبني الكبار املتوقع 
أن يكون مونديال 2022 هو األخير 
نسلط  األولى  احللقة  وفي  لهم.. 
ليو  األســطورة  علــى  الضــوء 

ميسي:
حلظة احلقيقة: مع وصوله لسن 

الصعب على  الـ35، أصبح مــن 
ميسي املشاركة في كأس العالم 
2026، ال سيما أنه سيصل حينها 
إلــى 39 عاما.وقد صــرح النجم 
األرجنتينــي بذلك مؤخرًا، عندما 
قــال: »هــذا ســيكون املونديال 

األخيــر لي بــكل تأكيــد.. لقد 
القرار«.لكنه لم يكشف  اتخذت 
الدولي. اعتزاله  بعد عن موعــد 
وبدأ ميسي مسيرته الدولية مع 
 2004 التاجنو، في حزيران  راقصي 
الشــباب، وجنح في  مع منتخب 

العام التالي فــي التتويج بكأس 
ســنة(.وتألق   20 )حتــت  العالم 
»البرغوث« خــالل تلك البطولة، 
وجنح في الفــوز بالكرة الذهبية 
واحلــذاء الذهبي، بعدما متكن من 
تســجيل 6 أهداف.وهو ما منحه 
فرصــة االنضمــام ســريعا إلى 
املنتخب األول، ليخوض أول مباراة 
معه فــي أغســطس/آب 2005، 
18 عاًما.وشــهد مشــوار  بعمر 
ميســي الدولي معانــاة كبيرة، 
حيــث اســتعصت البطــوالت 
الكبــرى عليــه طويــاًل، قبل أن 
ينجح أخيرًا في فك شــفرة كوبا 
أمريــكا التي فاز بهــا في 2021، 
بعد 5 محاوالت فاشلة بدأت عام 
2007.لكن لقــب املونديال ال زال 
عصًيا على أسطورة التاجنو، رغم 
مشــاركته في 4 نســخ سابقة 

لكأس العالم.
فقد ودع نســختي 2006 و2010 
مــن ربع النهائي علــى يد أملانيا، 
قبل الهزمية في نهائي 2014 أمام 
نســخة  غادر  كما  املنافس،  ذات 
2018 من دور الـ16 باخلسارة أمام 

فرنسا.
وســبق مليســي التتويــج بأربع 
بطوالت مــع منتخبات األرجنتني 
اخملتلفــة، ففــاز بــكأس العالم 
وتــوج   ،2005 عــام  للشــباب 
بامليداليــة الذهبية األوملبية عام 
2008، قبــل أن يرفــع كأس كوبا 
أمريكا 2021، ولقب فيناليسيما 
2022، لكنــه يحلــم حالًيا بدرة 

التاج، وهي كأس العالم 2022.

مونديال 2022 يكتب نهايته الدولية

ميسي يرشح البرازيل وفرنسا للفوز بكأس العالم المنامة ـ وكاالت:
أعلن االحتاد اآلســيوي لكرة القدم، أمس، عن فوز 
قطر باســتضافة نهائيات كأس آسيا 2023، بدال 
من الصني التي اعتذرت عــن عدم التنظيم منذ 
عدة أشهر.وســّلم رئيس االحتاد اآلسيوي، الشيخ 
سلمان بن ابراهيم آل خليفة، شهادة استضافة 
قطر لــكأس آســيا، لرئيــس االحتــاد القطري، 
الشــيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني.وكتب 
االحتاد القطري، عبر حســابه الرسمي على تويتر 
»نحتضن البطولــة من جديد.. أهاًل بآســيا في 

قطر«.
وسبق لقطر، التي ستنظم مونديال 2022 الشهر 
املقبل، أن استضافت كأس آسيا في 1988، عندما 
تّوجــت الســعودية باللقب على حســاب كوريا 
اجلنوبية بــركالت الترجيــح، و2011 حينما فازت 
اليابان بالبطولة أمام أســتراليا بعــد التمديد.

وكانت الصــني قد اعتذرت عن عدم التنظيم، في 
آيار املاضي، بسبب سياســتها للحد من انتشار 
جائحــة كوفيد19-، فأبدت كل مــن قطر وكوريا 
اجلنوبية وإندونيســيا رغبتها في االســتضافة، 
بينما قــّررت أســتراليا عدم املضي فــي ملفها 
مطلع أيلول/ســبتمبر. وأحرزت قطر لقب 2019، 
في البطولة التي تقام مرة كل أربع سنوات، فيما 
ميلك منتخــب اليابان الرقم القياســي للتتويج 

بكأس آسيا )4(، أمام السعودية وإيران )3(.

لندن ـ وكاالت:
قــاد النجم املصري محمد صــالح فريق ليفربول 
لفوز صعب على ضيفه مانشســتر ســيتي )1-

0(، أول أمــس، على ملعــب أنفيلد، في اجلولة 11 
من الدوري اإلجنليزي املمتاز. وسجل محمد صالح 
هــدف املباراة الوحيــد في الدقيقــة 76 ليمنح 
فريقه 3 نقاط كان في أشد احلاجة لها. وبحسب 
أرقــام »أوبتا«، أصبح صالح ثانــي العب في تاريخ 
البرمييرليج، ينجح في تســجيل 100 هدف على 
األقل بالقدم اليســرى، وذلك بعد روبي فاولر الذي 

سجل 105 أهداف.
 فيما قالت شبكة »ســكواكا«: »ال يوجد سوى 
اثنــني من الالعبــني متكنا من التســجيل في 4 
مباريــات متتالية على أرضهما أمام مانشســتر 
ســيتي فــي البرمييرليــج، وهما جيمــي فلويد 
هاســيلبانك وصــالح«. كما بــات محمد صالح 
ثاني أكثر الالعبني تســجيال لألهداف في حقبة 
البرمييرليج بقميص ليفربــول برصيد 121 هدفا 
متخطيا ستيفن جيرارد ب120 هدفا، وخلف روبي 

فاولر ب128 هدفا.

قطر تستضيف
كأس آسيا 2023

صالح يدخل تاريخ البريميرليج.. 
ميسي في مباراة سابق لالرجنتنيويتخطى جيرارد

نيويورك ـ وكاالت:
أحرزت البولندية إيجا شفيونتيك، 
املصنفة أولى عاملًيا، لقبها الثامن 
فــي عــام 2022 بعــد تتويجها 
في دورة ســان دييجــو األميركية 
)500(، عقب فوزها على الكرواتية 
6-3 و3-6 و0-6. دونــا فيكيتــش 
الـ11  بلقبها  املتوجة  شفيونتيك 
في مســيرتها، كانت أحرزت هذا 
املوسم ألقاب الدوحة، أنديان ويلز، 

روالن  روما، شــتوجتارت،  ميامــي، 
جاروس وفالشينج ميدوز، باسطة 
هيمنتهــا على صــدارة الالعبات 
احملترفــات مذ اعتزال األســترالية 
آشــلي بارتي نهاية كانون الثاني/

رصيدها على  املاضي.ويُعــّد  يناير 
األرض الصلبة األميركية مميزاً: 24 

فوزاً وخسارة يتيمة.
وستكون الالعبة التي حققت 64 
فوزاً الفتاً هذه الســنة، مرّشحة 

قوية إلحــراز لقب دورة املاســترز 
للســيدات بني 31 تشــرين االول/
الثاني/نوفمبر  أكتوبر و7 تشــرين 
تكســاس.وعادت  وورث  فورت  في 
شــفيونتيك )21 عاماً( إلى طريق 
األلقــاب، بعــد أســبوعني مــن 
خسارتها نهائي دورة أوسترافا أمام 
كرايتشيكوفا.  باربورا  التشيكية 
على فيكيتش  جاء فوزها متوقعاً 
لتؤكــد  عامليــاً،   77 املصنفــة 

هيمنتهــا عليها فــي املواجهات 
املباشرة بعد 3 انتصارات متتالية.

بعد  النهائي  فيكيتــش  وخاضت 
3 ســاعات من قلــب تأخرها في 
اجملموعة الثالثة 2-4 إلى فوز على 
األميركية دانيــال كولينز وصيفة 
بطولــة أســتراليا املفتوحة 4-6 
و4-6 و7-6 )7-2(، وذلك بعد إكمال 
مواجهة توقفت في اليوم السابق 

بسبب األمطار.

لم حتصــل فيكيتــش )26 عاماً( 
التي خاضــت أول نهائي لها هذا 
املوســم، على وقت كاف اللتقاط 
أنفاســها، فحسمت شفيونتيك 
اجملموعــة األولى فــي 40 دقيقة. 
لكن فيكيتش حتاملت وحســمت 
األرقــام. لتعــادل   3-6 الثانيــة 

ضغطت شفيونتيك في اجملموعة 
الثالثة احلاســمة، كما فعلت في 
املواجهة السابقة ضد األميركية 

 0-6 وحسمتها  بيجوال،  جيسيكا 
و47  ســاعة  في  املبــاراة  منهية 

دقيقة.
مباراة  "كانت  شفيونتيك:  وقالت 
متقاربة وقوية بدنياً. كانت هي من 
تتحكم بالضربات. أردت تقدمي كل 
شيء )في اجملموعة الثالثة(، ونظرا 
لطريقة إرسال دونا، أردت أن أكون 
هادئة في الــرّد. أردت القتال على 

كل كرة وهذا منحني الثقة".

شفيونتيك تحرز لقبها الثامن في 2022
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نورس آسيا وساحر 
التانغو مآثر واستذكارات 
مونديال كأس العالم 2022 سينطلق ابتداء من 
20 تشرين الثاني اجلاري في قطر، وهذه النسخة 
األولــى التي يضيفها بلد عربي، لعل االشــقاء 
القطريني ميلكون من الثقة الكبيرة في الوصول 
إلى درجة النجاح املبهر، ســيما أنهم ســخروا 
اإلمكانات كافة واملوارد بشتى تنوعاتها من أجل 

حتقيق الهدف املنشود.
ســيكون النجم الدولي، نائب رئيس احتاد الكرة 
حاليا، يونــس محمود، احد ســفراء املونديال، 
ومن املمكن ين يقوم جنمنا، باســتذكار الدولي 
الراحل أحمد راضي الذي ســجل هدف العراق 
اخلالــد والوحيد في مونديال مكســيكو 1986 
مبرمى احلارس البلجيكــي جان ماري بفاف، كان 
نقيــم احتفاليــة خاصة بالتزامن مــع اإليذان 
بقرع جــرس املونديال، ال بــأس ان ينظم يونس 
من موقعه، وبالتنســيق مع احتــاد الكرة هذه 
االحتفاليــة ، ســيما ان رفاق الراحــل النورس 
العاملي يقفون اليوم في طليعة املســؤولني عن 
ملف الرياضة العراقية، فهذا عدنان درجال وزير 
الشــباب والرياضة ورئيس احتاد الكرة، وبجانبه 
رعد حمودي رئيس اللجنة األوملبية وغيرهم من 

النجوم الذين عاصروا نورس آسيا.
ال تبخلــوا في اي اســتذكار لالعبــي منتخبنا 
الوطني الذين حضروا في مونديال املكســيك، 
والراحلني في مقدمتهم، نعم اننا اليوم نحتاج 
إلى التعريف مبا قدمه العبينا في نهائيات كأس 
العالم 68، ســيما ان املاكنة اإلعالمية العربية 
والدوليــة دارت رحاها وتدون اية شــاردة وواردة 

للنجوم الذين تألقوا في نهائيات كأس العالم.
احلقيقة شدني الكتابة في هذا الشأن، بعد ما 
لفت نظري نبأ أوردته الصحافة اإلجنليزية بشأن 
إقامة موقــع غراهام للمزادات في لندن ااقامته 
ملزاد يبدأ يوم 16 تشــرين الثاني لبيع الكرة التي 
األرجنتينية  األســطورة  الراحل  ســجل منها 
دييغــو مارادونا الهدفني الشــهيرين في مرمى 
املنتخب اإلجنليزي في مونديال املكسيك 1986، 
علما ان التسجيل عبر االنترنت في املزاد سيبدأ 

منذ 28 تشرين أول اجلاري.
ولعــل الهدف األول الذي ســجله مارادونا يعد 
حديث وســائل اإلعالم حتى اآلن، عندما ســرق 
الكرة بيده قافزا اعلى من شيلتون حارس املرمى 
الشهير مودعا الكرة في الشباك وخادعا احلكم 
التونســي املونديالــي علي بن ناصــر، في حني 
عاد الســاحر االرجنتيني ليسجل هدف وال أروع 
عندما راوغ خمسة من العبي إجنلترا مع حارس 
املرمى مســجال هــدف الفوز الثانــي للتانغو، 
وكان هذا الفوز الــذي رافقه الكثير من اللغط 
واالعتراضات والتشــكيك، نقطــة مهمة في 
مســيرة األرجنتني نحو انتزاع اللقب املونديالي 

وقتذاك.
ويتوقــع ان تباع الكرة الشــهيرة، مببلغ يفوق 3 
ماليني دوالر، فــي حني مت بيع قميص مارادونا في 
املونديــال ذاته بنحو فاق التســعة ماليني دوالر 
في مزاد عبر االنترنت نيســان املاضي باشــراف 
دار ســوذبيز للمزادات، الراحل مارادونا يستحق 
ذلك التقدير والعرفــان، فهو الذي قاد بالده إلى 
منصات اجملد وتــرك ذكريات ومآثــر كبيرة بعد 
رحيله عن 60 عاما اثر ازمة قلبية ومشــكالت 
في اجلهاز التنفســي مبنزله في إحدى ضواحي 
العاصمة بوينس آيرس في يوم 25 تشرين الثاني 

من العام 2020.
اســتذكار الراحلني، بــات واجب االحيــاء، ملن 
تركنا والتحق بالرفيــق األعلى الرحمة واخللود، 
ومن ينتظر عليه ان ينهل من مآثر ممن ســبقوه 
وان يســهم في تقدميها لألجيــال اجلديدة عبر 
مهرجانــات وفعاليات أو مــزادات وغير ذلك من 

األمور التي تخلد النجوم!.

بغداد ـ الصباح الجديد:

يلعــب منتخبنا الشــبابي في 
الســاعة الرابعــة والنصف من 
مباراته  الثالثــاء،  اليوم  مســاء 
األسترالي  املنتخب  امام  املهمة 
اجملموعة  مباريــات  اختتــام  في 
الثامنــة لتحديد بطل اجملموعة، 
امام  الكويــت  يلعــب  في حني 
الكويت مباريات  الهند، وتضيف 
في  اســتراليا  اجملموعة.ويقــف 
صــدارة الترتيــب ولــه 6 نقاط 
الوصيف  منتخبنا  على  متفوقا 
بفــارق األهــداف، وياتــي الهند 

والكويت بال نقاط.
واقتنــص املنتخــب الشــبابي، 
مســاء أول امس فوزاً ثميناً من 
مستضيفه الكويتي بنتيجة )2-

0(، في املباراة التي أقيمت مبلعب 
نــادي النصر، ضمن منافســات 
تصفيات  من  الثامنــة  اجملموعة 
كأس آسيا للشباب.هدف املباراة 
األول للعراق حمل توقيع مسلم 
وأضاف   ،40 الدقيقة  في  موسى 
البديل أسهر علي الهدف الثاني 
في الدقيقــة 90 + 4 .. وســبق 
املباراة األولى  ملنتخبنا ان فاز في 

على الكويت بهدفني من دون رد.

جلنة االنضباط تصدر عددا من 
القرارات 

اجتمعــت جلنــُة االنضباط في 
االحتــادِ العراقــّي لُكــرِة القدم، 
بعض  تداعياِت  ملُناقشــِة  أمس، 
األحداِث التــي حصلت في عددٍ 
وأصــدرت عدَة  املُباريــاِت،  مــن 
قرارات فيها، وكما يلي:ناقشــت 
حصلت  التي  األحــداَث  اللجنُة 
فــي ُمبــاراِة زاخــو والصناعة، 
املُنسِق  تقريرِ  االطالِع على  وبعد 

ُمشرف  وتقريري  للُمباراِة  األمنّي 
وحكــم املُباراِة، وأيضــاً االطالع 
بشأِن  الصناعة  نادي  كتاِب  على 
املوضوِع نفســه.. وبعد دراســِة 
كل ما تقدم، الحظت اللجنُة أن 
جمهورَ نادي زاخو قد كّررَ امُلالفَة 
نفسها التي قاَم بها في املوسِم 
املاضي ومتت ُمعاقبته على إثرها، 
وعليه قــررت اللجنُة مــا يلي : 
من  زاخو  نــادي  ُمعاقبة جمهور 

مرافقــِة فريقه وُحضور املبارياِت 
املُفترضة  أرضه  على  أدوارٍ  لثالثِة 
اســتناداً ألحكاِم املادة 67/4 من 
املادة  وبداللِة  االنضبــاط  الئحِة 

5/ب انضباط.
 وُمعاقبــة نــادي زاخــو بغرامٍة 
ماليــٍة مقدارها عشــرة ماليني 
دينــار عراقي، وذلك ملســؤوليته 
الضيف  الفريِق  جتاه  التقصيرّيِة 
عنــد تَنظيــِم املُباراِة اســتناداً 

ألحكاِم املادة 67/4 انضباط، وفي 
حالِة تكرار املالفة ســتضاعُف 
العقوبُة، قراراً قابالً لالســتئناِف 

ضمن املدِة القانونّية.
شريَط  أيضاً  اللجنة  وناقشــت 
ُمباراِة  إليهــا من  الوارد  الفيديو 
كأس الســوبر بــني الشــرطة 
والكــرخ، وما حصَل من جتاوزٍ من 
»كرار  الكــرخ  نــادي  قبل العِب 
سعد« جتاه حكِم املباراة، وما بدرَ 

منه من تصــرٍف بعيٍد عن الروِح 
الرياضّية والسلوك غير الرياضي 
.. عليــه قررت اللجنــُة ُمعاقبَة 
العب نادي الكرخ »كرار ســعد« 
باحلرماِن لثــالِث مبارياٍت متتاليٍة 
ابتداًء من اجلولِة الثالثة استناداً 
ألحكاِم املادة 51/1 انضباط، قراراً 
املدِة  ضمــن  لالســتئناِف  قابالً 

القانونّية
واطلعــت اللجنــُة كذلك على 

شــريِط الفيديو الوارد إليها من 
ُمبــاراِة الشــرطة ودهوك ضمن 
ُمبارياِت اجلولِة األولى من الدوري 
املُمتاز، وما حصــَل من جتاوزٍ من 
قبل العِب نادي الشــرطة »كرار 
دهوك  نــادي  عامر« جتــاه العِب 
ُمالحظِة  وعدم  املُتعمد،  بالركٍل 
ذلك مــن قبــل حكم املُبــاراِة، 
ولكــون الفعــل يشــكُل فعالً 
اللوائُح..  عليه  تعاقُب  مشــيناً 
عليــه قــررت اللجنــُة ُمعاقبَة 
العب نادي الشرطة »كرار عامر« 
وغرامة  واحــدٍة،  ملباراٍة  باحلرماِن 
عراقي  دينار  مليوني  مببلغ  مالية 
اســتناداً ألحــكاِم املــادة 50/3 
انضباط، وفي حال تكررت املالفُة 
ستكون العقوبُة أشد، قراراً قابالً 
لالستئناِف ضمن املدِة القانونّية.

دعوة ممثل الدرجتني األولى 
والثانية

تدُعــو جلنــُة املســابقات ممثلي 
املشــاركة  األولى  الدرجِة  أندية 
 )٢٠٢٢-٢٠٢٣( ملوسم  الدوري  في 
إلــى ُحضورِ قرعة الــدوري التي 
ســتجري يوم اخلميــس املوافق 
الســاعِة  فــي   )٢٠٢٢/١٠/٢٧)
الثالثة ظهــراً في مقــّر االحتادِ 
املركزي لكــرِة القــدم، علماً أن 
جلنَة املسابقات قررت متديَد فترة 
تســجيل الالعبني إلى يوم )٣٠( 

من شهر تشرين األول احلالي.
كما تدُعو جلنُة املسابقات أنديَة 
الدرجــة األولــى وفــرَق الدرجة 
بُطولِة  فــي  املُشــاركة  الثانية 
كأس العــراق ملوســم )٢٠٢٢ - 
٢٠٢٣( إلــى احلضورِ يوم اخلميس 
فــي   )٢٧/١٠/٢٠٢٢( املوافــق 
صباحاً  عشــرة  احلادية  الساعِة 
إلجــراِء قرعــِة كأس العراق في 

قاعِة االحتاد املركزي لكرِة القدم.

منتخبنا الشبابي يالقي أستراليا اليوم في لقاء 
تحديد بطل المجموعة الثامنة بتصفيات آسيا

االنضباط تغرم نادي زاخو عشرة ماليين دينار 

منتخب الشباب لكرة القدم

تقرير 

صكبان الربيعي

ودع فريــق نادي دجلــة اجلامعة ممثل 
العراق في منافســات بطولة األندية 
العربية ابطال الدور بكرة السلة التي 
مؤخرا  الكويت  الكويت  استضافتها 
اثر خسارته في مباراة دور ربع النهائي 
امــام فريق نــادي الكويــت مضيف 
97 نقطة  ـ   79 بنتيجــة  البطولــة 
والتي ادارها بنجاح ثالثة حكام دوليني 

من مصر واألردن والسعودية.
وقد ترشحت في ضوء نتائج البطولة 
الثمانية وهي  دور  التي كانــت فــي 
األهلــي املصري وكاظمــة الكويتي 
والرياضي اللبناني وأهلي حلب واالحتاد 
السكندري إضافة على دجلة اجلامعة 
والكويت الكويتي ثم بيروت اللبناني.

استعداد غير متكامل 
واملتابــع ملباريــات فريق نــادي دجلة 
اجلامعــة الــذي مت تشــكيله حديثا 
مقارنة بفرق األندية األخرى، ال بد من 
العربي  ان استعداده للملتقى  القول 
الذي يشكل أهمية كبيرة لدى عشاق 
الكرة البرتقالية لم يكن باملســتوى 
املطلــوب الــذي يلبي الطمــوح اذا 

مــا علمنــا ان جميــع فــرق األندية 
املشــاركة تتمتــع بخبــرة ميدانية 
واســعة على املستوى الدولي وتضم 
العرب  الالعبني  في تشكيالتها خيرة 

وجنوم محترفني من الطراز العالي.

تشكيلة نادي دجلة 
اجلامعة  دجلــة  نادي  مــدرب  اعتمد 
حارث مبشر التشــكيلة املؤلفة من 
»علي  وهم  املبــاراة  بدايــة  الالعبني 
حامت وعلي عبد اهلل وعبد اهلل مجيد 
ونورس ضرار وإســماعيل مؤيد وعبد 
اهلل حيدر وسجاد حسني إضافة إلى 
احملترفني أنتوني والكســندر ستريز«.. 
واحلقيقــة تقال ان مســتوى الفريق 
املباراة  األول من  النصف  العراقي في 
كان يدعــو الى االطمئنان ســيما ان 
لوحة التســجيل كانت تشــير إلى 
تقدم فريق نــادي الكويت بفارق قليل 
51 ـ 42 نقطــة ورمبا الســبب عدم 
الضاغط  الدفاع  فــي  توفيق العبونا 
املرتدة من  للكــرات  املتابعة  وكذلك 
والهجوم  الدفاع  الســلة في حالتي 
إضافــة إلى تفــوق الالعبني احملترفني 
الكويتيــني على ما هــو موجود في 
تشــكيلة نادي دجلة اجلامعة خاصة 
املباشــر مــن خارج  التهديف  فــي 

منطقة الزون لتســجيل ثالث نقاط 
التي تعد في يومنا هذا ســالح فعال 

ومثمر لدى فرق كرة السلة.

حتسن أداء الفريق العراقي
ومع ســير املباراة التــي كان يتابعها 

جمهور واســع مــن الكويتيني داخل 
القاعــة وكذلك محبــي اللعبة في 
الوطن العربــي زادت روحية الالعبني 
العراقيني خاصة الالعب الشاب عبد 
اهلل حيدر وزميله العب االرتكاز علي 
حامت واألخر في مركــزي الزاوية نورس 

املباراة  ضرار وسجاد حسني لتســير 
متقاربة في رصيــد النقاط 53 ـ 43 
نقطة ثــم 60 ـ 50 نقطة ثم 70ـ 56 
نقطة ثم 75 ـ 59 نقطة ثم 83 ـ 63 
نقطــة ثــم 90 ت 68 نقطة ثم 95ـ  
75 نقطة ثم 95 ـ 77 نقطة وال ينكر 

الالعبني قــد اضاعوا فرص  ام بعض 
تســجيل النقاط مــن الرميات احلرة 
وكذلك من حتت السلة وهم في حالة 

االنفراد بسبب قلة اخلبرة والتسرع.

مسيرة ناجحة 
خامتة القــول ان مســيرة فريق نادي 
دجلة اجلامعة وهو يشــارك ألول مرة 
في مثل هكــذا بطولة مهمة كانت 
ناجحــة مقارنة مبكانــة ومنزلة فرق 
األنديــة األخرى التي تســبقه خبرة 
املنافسة  وسمعة حيث دخل مشوار 
فريق  ليالعب  العربيــة  البطولة  في 
نادي اجلهراء الكويتــي امام جمهوره 
الكبير وبرغم ذلك قدم حملات ســلوية 
57 ـ  مشجعة وخرج خاسرا بنتيجة 
72 نقطة لتكون مباراته الثانية امام 
نــادي بيروت اللبنانــي صاحب اخلبرة 
امليدانيــة والســمعة الرفيعة، قدم 
فيها املستوى املقنع لتكون خسارته 
بســيطة 80 ـ 84 نقطة بعد أن كان 
األقرب للخروج فائزا لوال بعض هفوات 
العبينــا وحتســن األداء فــي املباراة 
نوفاك  وداد  نــادي  الثالثة وهو يالعب 
اجلزائري حيث تغلب عليه بنتيجة 86 
ـ 66 نقطة ليعطي هذا الفوز الثمني 
واملهم احلافز للفريق العراقي لتحقيق 

البحريني في  نادي األهلي  الفوز على 
أهم املباريــات بنتيجة لفتت االنتباه 
الثوانــي األخيرة في  النها جاءت في 
املباراة 98ت 96 نقطة عبر من خاللها 
الفريق العراقي الى الدور ربع النهائي 
في هــذه البطولة املهمــة ليالعب 
نادي الكويت الكويتي وقد نقلت عبر 
قنوات التلفزة العربية لتكون شهادة 
اعتــراف وتقدير لبقاء ســلة العراق 
محافظــة على بريقهــا كما كانت 
سابقا في صدارة الصف العربي وهي 

خطوة واثقة للتقدم إلى االمام.

حارث مبشر: قدمنا ما كان 
بوسعنا

وعقب مدرب فريق نادي دجلة اجلامعة 
في تصريح بعد اختتام مباراة فريقه 
امام نادي الكويــت، فقال: احلمد هلل 
قدمنا ما كان بوســعنا في مباريات 
البطولة العربية وبالشــكل الذي ال 
يعاب عليه ورمبا ســتكون املسؤولية 
في منافســات الدوري العراقي التي 
انطلقت مؤخرا مضاعفة.. ولكن نحن 
اهال لها كما اســتطعنا قبل السفر 
إلى الكويت تقدمي مباراة ناجحة امام 
بطل الدوري نادي الشرطة في مباراة 

كاس املثابرة..

نادي دجلة الجامعة يودع بطولة األندية العربية لكرة السلة من ربع النهائي
في أول مشاركاته الخارجية

جانب من احدى مباريات نادي دجلة اجلامعة في البطولة العربية

بغداد ـ الصباح الجديد:
تواصل عضو فريق نخلة وطن 
الهوائية،  للدراجات  النســوي 
غالــب،  ســهر  اإلعالميــة، 
"اإلعالم  دورة  مشــاركتها في 
الشــامل واجملهــود التطوعي 
البنــاء" التي يقيمهــا املركز 
التطوعي  للعمــل  الوطنــي 
فــي وزارة الشــباب والرياضة 
بالتعــاون مــع وزارة الداخلية 
وقسم  التطوعي  العمل  جلنة 
والعمليات  املعنــوي  التوجيه 
العالقات  دائــرة  ـ  النفســية 

واإلعالم.
الدورة تســتمر ملدة  ان  وقالت 
شهرين وتقام بواقع محاضرتني 
من الســاعة 1 ظهرا لغاية 5 
مساًء ليومي اجلمعة والسبت 
مــن كل أســبوع فــي قاعة 
منتدى متيز لتمكني الشــباب 

في منطقة الكرادة.
وهــي  ســهر،  وأضافــت، 
مهني،  إعــالم  معهد  خريجة 
يقدمــون  متخصصــني  ان 
في  للمشاركني  محاضراتهم 
لتعزيز  دعمــا  اجملانية  الــدورة 
الشــبابية  الطاقات  قــدرات 
في اإلعــالم واجلهد التطوعي، 

مقدرتها  عززت  انها  وأوضحت 
اإلعالمية باملشاركة في الدورة 
من  كبير  بنحــو  واســتفادت 
احملاضــرات الهادفة التي تعنى 

باإلعالم واجلهد التطوعي.
الدورة  على  بالقائمني  واشادت 
من  تتضمنه  ملــا  اإلعالميــة 
محاور هادفة ومشاركة فعالة 
وحوارات تخــص موضوعاتها، 

النقاش  باب  ان  في حني أكدت 
يبقــى مفتوحــا بــني احملاضر 
هنالك جملة  اذ  واملشــاركني، 
التســاؤالت يجيب عليها  من 

احملاضرين بكل مهنية.
املشــاركات  هذه  ان  وذكــرت 
في  ميدانياً  حضورهــا  تعــزز 
تسهم  وكذلك  اإلعالم،  مجال 
في دعمهــا ملســيرة فريقها 
للدراجات  النسوي  وطن  نخلة 
الهوائية الذي يؤدي دورا إيجابيا 
امليدانية  جوالتــه  خــالل  من 
وورش خاصة  لدورات  وافتتاحه 
من  وغيرها  والرســم  باإلعالم 
الفعاليات التي تخدم شريحة 
الشــباب الــذي يعــد ركيزة 

املستقبل.
كما اشــارت إلــى ان فريقها 
نخلة وطن النسوي للدراجات، 
اجلوهري،  حســن  سعاد  بإدارة 
امليدانيــة  رحــالت  يواصــل 
وجوالتــه التي أســهمت في 
تعزيز حضوره وانضمام العبات 
باعمار  لتشــكيلته  جديدات 
مشــجع  امر  وهذا  صغيــرة، 
وايجابي للغاية في ضوء احلاجة 
املاسة لتفعيل اجلانب الرياضي 

املتخصص بالسيدات.

هشام السلمان*
وكالة  العــام  االمــني  بحضــور 
افتتحت  عــودة  مجلي  الســيد 
صباح اليــوم في قاعــة اللجنة 
الباراملبيــة فــي العاصمة بغداد 
الريشة  بكرة  التحكيمية  الدورة 

االسيوي  احملاضر  بحضور  الطائرة 
احلكم الدولــي ) هينك اه نيوه ( .. 
وحضر افتتاح  الدورة االمني املالي 
للجنــة الباراملبية رئيــس االحتاد 
العراقــي املركزي لكرة الريشــة 
الطائرة عبيد عنيد واعضاء االحتاد 

التحكيمية حتى  الدورة  وتستمر 
تشرين  شــهر  من  عشر  التاسع 
االول اجلــاري علماً انها شــهدت 
حضوراً متميزاً للمشاركني فيها.

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

مهدي العكيلي.
متكنت فــرق نادي اخلطــوط اجلوية 
بطــوالت  إحــراز  مــن  الرياضــي 
الفوز  بعــد  باجلملــة  التجديــف 
باللقب لكل الفئات العمرية إذ فاز 
الناشئة والشباب واملتقدمني  فريق 
وقال الدكتور رافد خليل اسماعيل 
امني الســر لنادي اخلطــوط اجلوية 
للصباح اجلديد » جنــح العبينا من 
حتقيق الفوز ولكل الفئات العمرية 
بعــد أن متكــن العبينا مــن فرض 
حضورهم من خالل املستوى الفني 
العالي واضاف جســد العبينا ذلك 
وبالتالي  املتميز  والدعــم  االهتمام 
حققوا االنتصــارات وجلميع الفئات 
كون اإلدارة لم تعمــل لعبة وتوزع 
وبحســب  بعدالة  عليهم  األموال 

املشاركات.
وبني اســماعيل لدينا عــدة العاب 

فردية وفرقية واهمها لعبة القوس 
والســهم التي حقق ابطالنا لقب 
البطولــة العربيــة لألنديــة التي 
أن  بعد  املاضي  االســبوع  اختتمت 
جمع العبينــا 15 ميدالية متنوعة 
اغلــب العبي  النادي  حيث يضــم 
املنتخبــات الوطنية وأشــار إلى أن 
مــن بني االلعــاب التي متــارس في 
النادي البولينغ وكرة السلة والكرة 
الطائــرة وكرة القــدم والتجذيف 
واملالكمــة  والســهم  والقــوس 
من  وغيرها  والشــطرجن  واملصارعة 
التجديف  لقــب  أن  ذكــر  األلعاب 
كان من نصيب فــرق نادي اخلطوط 
اجلوية الرياضي بعد أن أحرز الترتيب 
االول يحرز بطولة العراق وحل نادي 
الكهرباء ثانيا وجاء نادي احللة ثالثا.

سهر غالب: عضوات نخلة وطن النسوي 
للدراجات يعززن حضورهن الميداني 

افتتاح الدورة التحكيمية بكرة بالريشة الطائرة

رافد خليل: نادي الخطوط يعزز 
رصيده بلقب األنديـة بالتجذيف

سهر غالب

رافد خليل



بغداد ـ سمير خليل:
تشــهد العملية التربوية منذ ســنوات 
التي  االهلية  املدارس  افتتاح  وتزايد  تنامي 
تساهم مع نظيراتها احلكومية في تربية 
وتعليــم فلــذات اكبادنا لبنــاء مجتمع 

متعلم سليم.
االهلية "مدرســة  املــدارس  احــدى  في 
كنا  االهليــة"  االبتدائية  بغــداد  ســما 
ضيوفــا للتعرف عن واقع هذه املدرســة 

ومسيرتهاعن كثب.
بداية، التقينا الســت جنة هاشم سالم 
مؤسسة املدرسة واملشرفة عليها فقالت: 
ماحفزني على مشــروع تأسيس املدرسة 
الفيزياء  باختصاص  مدرسة  باالصل  انني 
باالضافة لتحفيز والدتي اقدمت على هذا 
املشــروع الذي اعتبــره ناجحا واحلمد هلل 
النه مشــروع تربوي تعليمي وايضا جتاري 
رغم ان الربح ليس كثيرا باالضافة الى انه 
ســنوي يكون اهل امانة بغداد على الباب، 
البلديــة، ضريبة العقــار،  ضريبة املهنة، 
الضمــان االجتماعي الــذي اجبرنا عليه 
واصبحنا ملزمني ان ندفع عن املعلم الذي 
رمبا يغادرنا نهاية الســنة الدراسية، ندفع 
بالهواء،  تذهــب  تقاعدية  اســتحقاقات 
ندفع عن كل معلم شــهريا مبلغ ســتة 
وســتني الف دينار، وباحملصلة فنحن ندفع 
مايقارب خمسة عشر مليون دينار للدولة 
سنويا، اضافة لاليجارات وهي غالية جدا 

بالنظرللمنطقة التي نسكنها".
وتضيف: احلمد هلل مدرســتنا في الطريق 
الســليم، سنة بعد ســنة نشهد تطورا 
وتقدمــا، تطــور االفكار، جتــاوب االهالي، 
االستفادة من املقارنة مع املدارس االخرى، 
هيــأت صالة ســينما لطلبة املدرســة 
باالضافة ملرسم خاص وعروض مسرحية، 
كل هذا خالل العام الدراسي احلالي،  وبعد 
ايام ســاكون في دبي لالشــتراك في دورة 
تعليمية واحلصول على شهادة دولية وهي 
خطــوة للتواصل بيننا وبني املؤسســات 
التربوية فــي دبي، وهناك منظمة اتصلت 

التربوية لتشغيل  بي تدعم املؤسســات 
االيــادي العاملــة والشــباب باالضافــة 
ملنظمــة اخرى في اســتراليا تعمل على 
دعم املؤسســات واملشــاريع التربوية في 

العراق".
االستاذ عامر عبد ســعيد مدير املدرسة 

قال:
2017 واليوم نصل  تأسست املدرسة عام 
الســنة اخلامسة كمشــروع استثماري 
تربوي، املدرسة في تطور، التطور العلمي 
والتكنولوجــي والرياضــي والفني داخل 
املدرسة ملموس جدا، ونحن جميعا كادارة 
ومعلمــني حريصون علــى الطالب ورفع 
مســتواه الى االعلى، اما اعــداد الطلبة 
ففــي تزايد عام بعــد عام، بدأنــا ب)45( 
طالبا ، ثــم )75( ، ثــم )80( ووصلنا لعدد 

)104( طــالب، بعدها فتحت في منطقتنا 
ست مدارس اهلية باالضافة لثالث او اربع 
مــدارس حكومية، كذلك مامــر به البلد 
من ظــروف وخاصة جائحة كورونا واالزمة 
االقتصادية التــي تضرب العالم اجمع ما 
اثر على االهالــي الذين بدأو بنقل اوالدهم 
من املدارس االهلية الى احلكومية، الن دخل 
املواطن العراقي تأثر بهذه االزمة، ســنتان 
من زمن كورونــا كان دوام املــدارس يوما 
واحدا باالسبوع ما جعل االهالي يفضلون 

نقل اوالدهم الى املدارس احلكومية".
ويضيــف: اليــوم ومــع انحســار موجة 
الوباء فان االمور حتســنت عما عشــناه 
زمــن اجلائحة، لدينــا اليــوم )90( طالبا 
وطالبة ولدينا طالب مســتمعون وباعداد 
ملموســة ونحن مضطرون لقبول اعداد 

منهم فقــط، وهذا االقبــال والرغبة الن 
مدرســتنا مفتوحة صيفا وشــتاء، عدد 
كادرنا التعليمــي )10( جميعهم من ذوي 
االختصاصــات التربوية ونســب النجاح 
حلد اآلن مائة باملائة بالنســبة للصفوف 
االبتدائيــة املنتهية )البكالوريــا(، املبالغ 
التي نتقاضاها مــن االهالي زهيدة ونحن 
متســاهلون مع بعض الطلبة في مبالغ 
التسجيل، حولنا االقســاط الى شهرية 

للتخفيف عن كاهل العوائل".
*وماذا عن انشــطتكم االخــرى؟ اللغات 

االجنبية باملدرسة؟
دورات  لدينــا  الصيفية  العطلــة  "خالل 
صيفية لكافة مراحل املدرســة، تتضمن 
برامج ترفيهية وفنية ورياضية، مســبح 
وســفرات ترويحية ودروس تقوية والدوام 

من الســاعة الثامنة صباحا الى الواحدة 
ظهرا، وهذا البرنامج يســتمر من الشهر 
السادس وحتى التاســع، كل هذا مقابل 
مبلغ مائة الف دينار لكل طالب شــهريا، 
بالنســبة للغات فالفرنســية هي ضمن 
منهاج الدروس بادارة مدرس لغة فرنسية 
اختصاص، وكذلك احلاسوب ولدينا مدرس 
نحن  وحاليا  ايضا،  باحلاســوب  اختصاص 
بصدد استقدام مدرس للموسيقى العادة 
الروح لدرسها الذي توقف بسبب جائحة 
انشــطة الصفية  كورونا، كذلــك لدينا 
بالرســم واملوسيقى واملســرح، كما اننا 
نقدم لطلبتنا االعــزاء يوميا وجبة فطور 
باالضافــة لصحن متنوع مــن الفاكهة 

مجانا ومن ضمن اجور التسجيل".
بكالوريوس  خلــف،  ناصر  رحاب  الســت 
لغة عربية، معلمة لغة عربية للصفوف 
الرابع واخلامس والسادس، قالت، بصراحة 
انا كنت امتلك فرصــة التعيني احلكومي 
وبسب تكوين العائلة وتربية اوالدي الذين 
ما ان كبروا ووصلوا لســن املدرسة دخلت 
معهم واســتمريت في هــذا اجملال، خالل 
عملي اشــعر انني ام ومعلمة في نفس 

الوقت، البيت واملدرسة سواسية عندي".
الســت وســام حســن عبــد الهــادي، 
ماجستيرتربية علوم احلياة، نشرت بحثني 
داخل العــراق ولديها براءة اختراع، معلمة 
العلوم باملدرســة، قالت: عالقتي بطلبتي 
اكثــر من رائعة فانا احبهم وهم يحبوني، 
املدرســة واملؤسســون واالدارة والــكادر 
اتعني  ان  رائعون جــدا، امنيتي  التعليمي 

كاستاذة جامعية باختصاصي،.
االســتاذ علي لطيــف بكالوريوس فيزياء 
وضمن العشــرة االوائل في دفعته، يدرس 
الرابع  الرياضيات فــي الصفــوف  مــادة 
واخلامس والسادس، قال: احلمد هلل عالقتي 
بطالبي اكثر مــن رائعــة، اول يومني من 
دوامــي اتصلت بعض العوائل باملدرســة 
بالتدريس،  ابنائهم بطريقتي  اعجاب  بعد 

امنيتي التعيني احلكومي".
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المدارس االهلية تساهم في بناء
 جيل متعلم سليم اسوة بالحكومية

"سما بغداد االبتدائية" انموذجا..

متابعة ـ الصباح الجديد:
حتت شــعار )انهض يــا لبنــان ( أقيم  في 
العاصمــة اللبنانية بيروت  حفل املوريكس 
دور، وتواجــد عــدد كبيــر من جنــوم لبنان 
والوطن العربي في احلفل الذي شهد فقرات 
مميزة وتفاعال كبيرا مــن النجوم مع اجلوائز 
باإلضافة إلى تألــق النجوم والنجمات على 

السجادة احلمراء.
وفاز باجلوائــز كالً من الفنانني جو أشــقر، 
كارول ســماحة، محمــد األحمــد، إلهام 
شاهني، فرقة مياس، ماغي بو غصن، ملحم 
زين، محمد رمضان، لطيفة، جاد شــويري، 

نوال كامل، نادين جابر وغيرهم.
وأعرب الفنان الســوري أحمــد األحمد عن 
سعادته بتســلمه جائزة أفضل ممثل عربي 
عن مسلسلي "للموت2" و"عروس بيروت3" 

كونه كان يطمح للوصول لها.
 أما الفنانــة اللبنانية ماغي بو غصن التي 
فازت باملوريكس عن فئة أفضل ممثلة لبنانية 
عن دورها في مسلســل "للموت2" شددت 
على فكرة أن اإلنســان من املســتحيل أن 
ينجح لوحده شاكرًة كل من دعمها وأهدت 
النجاح لولديها ريان وســارة ألنهما الداعم 
األول. كما أهدت الفنانة التونسية لطيفة 
فوزها بجائــزة املوريكس التكرميية كنجمة 
غناء عربية ملتابعيها ومعجبيها ومن صوت 

لها وبشكل خاص إلى والدتها.
وفي تعليق الفنــان املصري محمد رمضان 
عن فــوزه بجائزة املوريكــس كنجم عربي 
جماهيري قــال: "أي جنم حتــى يكون جنم 
جماهيري يجب أن تعتمــده لبنان"، وأهدى 
اجلائزة حملبيــه وأعدائه. وقال الفنان اللبناني 

ملحم زين الذي اســتلم جائزة جنم الغناء 
العربي: "بدي أهدي هي اجلائزة لكل شــب 
وصبية تركــوا لبنان بالوضع الصعب، دائماً 

األمل والتفاؤل مطلوبني لنكمل"..
أما الفنانة اللبنانية كارول ســماحة التي 
تسلمت جائزة جنمة الغناء اللبنانية وأفضل 
أغنية لبنانية "فوضى" قالت: "هيدي مش 
أول مرة بســتلم هي اجلائزة ومع هيك بكل 

مرة بتحملوني مسؤولية أكبر"..
 وفي تعليق الفنانة ســيرين عبد النور لدى 
استالمها جائزة جلنة التحكيم في املوركس 
دور عن التمّيز بـــ"دور العمر" قالت: "لبنان 
رح ينهض ونحنا شــعب مــا منموت، ومن 
كان اهلل معــه فمن عليه". يشــار إلى أن 
اجلائزة لهذا العام كانت حتت شعار "انهض 
يا لبنــان". ومن ضمن اجلوائز أيضاً تســلم 

الطفل محمد أســامة جنم أغنية "الغزالة 
رايقة" جائزة األغنية الضاربة للعام.

كمــا حصلت الفنانة التركيــة يلدز بطلة 
مسلســل "التفاح احلرام" جائــزة املمثلة 

التركية املتميزة لهذا العام.
ومن مصر تســلمت الفنانة إلهام شاهني 
موركــس تكرميي عــن مجمل مســيرتها 
الفنية ومتيزها في دورها مبسلسل "بطلوع 
الروح"، والفنانة منة شلبي أفضل ممثلة في 
الوطن العربــي لهذا العام عن دورها بنفس 
املسلسل. بينما تسلم الفنان اللبناني جو 
أشقر جائزة رجل أعمال الترفيه، والفنان جاد 
شــويري أفضل فيديو كليب لهذاالعام عن 
كليب "أهال وسهال". كما تسلمت الفنانة 
اللبنانية نوال كامل جائزة أفضل دور مساند 
في مسلسل "للموت2"، والكاتبة اللبنانية 

نادين جابــر حصدت جائزة 
أفضل ســيناريو "للموت 
2". وكان حفل املوريكس 
دور قد عاد العام املاضي 
توقفــه  بعــد   2021
انتشار  ظروف  بســبب 

وبــاء كورونــا و الظروف 
التي  الصعبة  االقتصادية 

أملت بلبنان.
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قد يثار التساؤل ويقال :

هــل لزيارة األحبــاب ميقاٌت ُمعــنّي ونصاب 
ُمحدد ؟

واجلواب :
اّن باب الزيارة مفتوح ال يُوصد ،وسرور احلبيب 

بزيارة حبيبِه قد تعجز احلروف عن تصويره .
واسطورة :

" زْرْغبا تزددُ حّبا "
ليست االّ من " املوضوعات " التي ال أصل لها.
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ومن القضايــا اجلديرة بالذكــر قضية ) أبي 
الســعادات أســعد بن يحيى ( الشــاعر مع 

صاحب له كانت املودة بينهما أكيدة ، 
وحــني انقطــع عنــه صاحبه ، أرســل اليه 
عتابا النقطاعــه عنه فأجابه صاحبه بكتاب 

واستشهد ببيتْي احلريري في املقامة )15 ( 
ال تزر َمْن حتب في ُكّل شهٍر 

غيرَ يوٍم وال تَزِدُِه عليِه 
فاجتالء الهالل في الشهر يوٌم 

ثم ال تَْنُظر العيوُن إليِه 
فكتب ابو السعادات اليه ُمجيَباً :

اذا حّققَت من ِخّل وداداً 
َفُزرُه وال تََخْف ِمْنُه مالال 

وكْن كالشمس تطلُع ُكلَّ يوٍم 
والتُك في زيارته ِهالال 
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اّن التزاور بني األحباب ليــس أمراً يعروه امللل 
والكلل واّنا هو النشــوة والبهجة والسلوة 
التي تغمر القلب وتسري في كل ذرة من ذرات 

وجود االنسان .
هذا بخالف زيارة الثقالء وَمْن يُلحق بهم مِمَْن ال 
يُحسن التوقيت، األمر الذي يُوقعك في ألوان 

من احلرج .

وماذا عن زيارة األحباب؟

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

 نجوم عرب بارزون يحصدون جوائز "الموريكس دور" لعام 2022

بغداد ـ الصباح الجديد:
انطلقت أول أمــس األحد املاضي فعاليات 
االحتفــال بيــوم الوثيقــة العربية وحتت 
شــعار ) الوثيقة ذاكرة الشعوب النابضة( 
التي أقامتهــا دائرة الدراســات والبحوث 
والتدريب اآلثاري في الهيــأة العامة لآلثار 
والتراث، وعلى هامــش احلفل افتتح وكيل 

الــوزارة قاســم طاهر الســوداني برفقة 
الــكادر املتقــدم فــي الهيــأة وجمع من 
والدارســني  والباحثني  الهيأة  منتســبي 
في مجــال الوثيقة واخملطوطــات معرضاً 
املتحف  بتاريخ  الوثائقية اخلاصــة  للصور 
التي  اإلداريــة اخملتلفة  العراقي واخملاطبات 
تخص أعمال املتحف وتأســيس ونشــأة 

املتحف العراقي ،كما افتتح معرضاً خاصاً 
بوثائق مكتبة املتحف العراقي ، ثم عقدت 
فــي قاعة دوني جورج نــدوة حول الوثيقة 
للباحثة اآلثارية إلهام شــاكر مدير قسم 

التوثيق األثاري
الوثيقة وكيفية   تطرقت فيها إلى أهمية 
احملافظة عليها كونها تشكل إرثاً حضارياً 

والدارسون  الباحثون  مهماً يستفيد منها 
فيمــا يأملون احلصول عليــه من معلومة 
لتعزيــز بحوثهــم اخلاصة بشــأن اآلثاري 
لتعزيز  والتراثي ومت عرض ساليدات صورية 
الوثيقــة وأهمية احلفاظ عليها من التلف 
والعبــث و مراحــل تطورها مــن القطع 
الطينية والرقم لغاية ما وصلت إليه اآلن.  

متابعة ـ الصباح الجديد:
احتفلت الفنانة اللبنانية دانييال رحمة بيوم 
ميالدها برفقة عائلتها، وذلك وســط أجواء 

يعمها الفرح.
ونشــرت دانييال رحمة مجموعة من الصور 
مــن احتفالها مــع عائلتها عبر حســابها 
الرســمي على موقع التواصــل االجتماعي 
"انســتغرام"، حيث ظهرت مــع امام قالب 
الكيــك املميز وقالــت فــي تعليقها على 
الصور: "ليلة للذكرى االحتفال بعيد ميالدي 
مع الذيــن أحبهم كثيراً،  أشــعر باالمتنان 

ألني محاطة بالكثير من احلب والدعم و هذا 
أفضل عيد ميالد مر علي.. شــكراً من نص 

القلب".
وتفاعــل عــدد كبير مــن متابعــي دانييال 
وزمالئها واصدقائها مع الصور ومتنوا لها يوم 
ميالد ســعيد، وكانت دانييال قد أثارت اجلدل 

قبل أيام بنشــر مجموعة من الصور عبر 
انستغرام ظهرت من  حسابها على 

خاللهــا في إحــدى الصور وهي 
ترتدي خامت اخلطوبة بينما في 

صور أخــرى بجانبها باقات 

من الورد. وعلى الصعيد الفني تشارك رحمة 
حالياً في تصوير مسلسل "للموت" بجزئه 
الثالث لتكتمل قصة "رمي"، وهي الفتاة التي 
تعاني من صراعات نفســية حادة، وشاركت 
رحمة مؤخراً البرومو التشــويقي للعمل إذ 
ظهرت برفقة ماغي بو غصن مســتلقيتان 
ومصابات  الشــاطئ  علــى 
رحمة  وأرفقت  بكدمات، 
"ما  بجملة:  البرومو 
بتعرف قيمة احلياة 

لتجرب املوت"،

بغداد ـ الصباح الجديد:
الفني  املنتــدى  نشــاطات  انطلقت 
الدولي االول في السليمانية اول امس 
االحــد، مبشــاركة عدد مــن الفنانني 
مــن دول مختلفة، وقالت املنســقة 
واملشــرفة على املنتدى اشــنى دولت 
في تصريــح تابعته الصبــاح اجلديد، 
إنه بهدف العمل املشــترك في اقليم 
كردســتان، باشــرنا بأعمــال املنتدى 

الدولي االول في الســليمانية  الفني 
املنتدى  أن  وبينــت  الفنية،  لالعمــال 
انطلق االحد ويستمر لغاية العشرين 
من تشــرين االول اجلــاري، وفي يومه 
األخير ســيتم إقامة معرض لالعمال 

التي مت إجنازها.
وأشــارت دولــت الــى أن 17 فناناً من 
تســع دول مختلفة الــى جانب عدد 
مــن فناني كردســتان، شــاركوا في 

النحت  بأعمــال  املنتدى 
والرسم  والســيراميك 
التشكيلي وسيحق لكل 

فنــان املشــاركة بعملني 
أو ثالثــة علــى أن يقدم أحد 
حكومة  ملمثليــة  األعمــال 
إقليم كردستان في السويد 

لدعمه  وذلــك  كهديــة 
لنشاطات هذا املنتدى.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ضمن عروض مهرجان ســومر السينمائي لألفالم 
)دورة اخملرج  الروائيــة والوثائقيــة الطويلــة األول 
صاحــب حداد(، يعرض الفيلم املصــري فيلم قابل 
للكسر 2020، فيلم الدراما والتشويق بطولة حنان 
مطاوع و رانيا شاهني و فاطمة عادل و عمرو جمال و 
خالد خطاب،  يدور الفيلم حول امرأة تدعى نانسي 
تستعد للهجرة بعد عدة أيام لتلحق بأسرتها في 
كنــدا وخالل تلك األيام متر بكثير من األحداث،  ميثل 
فيلم "قابل للكسر" للفنانة حنان مطاوع مصر في 
املسابقة الرســمية ملهرجان الدار البيضاء الدولي 
للسينما املستقلة، ونال إحدى جوائز املهرجان وفي 
مهرجان األمل الذي عقد في السويد فازت املمثلة 

حنان مطاوع بجائزة افضل ممثلة في املهرجان .
الفيلم سوف يعرض في نادي السينما باحتاد األدباء 
والكتــاب في قاعــة اجلواهري يــوم اجلمعة املقبل 

املصادف احلادي والعشرين من الشهر اجلاري.
يذكــر ان املهرجان الذي يرأســه الفنــان اخملرج نزار 
شــهيد الفدعم قد افتتح فعالياتــه يوم اجلمعة 
املاضــي في قاعــة اجلواهري باالحتاد العــام لألدباء 
والكتاب مبشــاركة 32 فيلماً وثائقياً وروائياً طويالً 
من 14 دولة عربيــة وأجنبية، بعرض فيلم )الى اخر 

زمان( للمخرجة اجلزائرية ياسمني شويخ، وستكون 
عروض املهرجان مبعدل عرض أسبوعي واحد كل يوم 

جمعة.

بغدادـ  الصباح الجديد:
األول،  الصحة،امس  وزارة  أعلنــت 
األحد، والدة ســيدة من محافظة 
األنبــار تبلغ من العمــر 26 عاماً، 

توأماً ثالثياً جميعهم أناث.
وقالــت الــوزارة فــي بيان،تابعته 
الصبــاح اجلديــد، إن "فريقاً طبياً 
في مستشفى الرمادي التعليمي 

بإجراء  قام  واألطفال،  للنســائية 
ملريضة  ناجحة  قيصريــة  عملية 
تبلغ مــن العمر 26 عامــاً، كانت 

حامالً بتوأم أناث ثالثي".
وبحسب البيان، أكدت األخصائية 
اجلراحي،  الفريق  رئيس  رغد فاضل 
أن "احلمل تلقائي وبدون استخدام 
أي منشطات للحمل، وقد راجعت 

النســائية  استشــارية  املريضة 
إلى  وصولها  بعد  املستشفى  في 
الشــهر األخير من احلمل حيث مت 
إجراء فحوصات األشعة والتحاليل 
اخملتبرية حيث متت إحالتها لصالة 
العملية  ومتت  اجلراحية  العمليات 
بصحة  واالطفــال  واالم  بنجــاح 

جيدة".

"الثقافة" تحتفي بيوم الوثيقة العربية " قابل للكسر" في نادي السينما
 بـ"اتحاد األدباء".. الجمعة المقبل 

امرأة من األنبارتضع توأمًا ثالثيًا جميعهمن أناث

وسط أجواء عائلية .."دانييال رحمة" تحتفل بيوم ميالدها 

السليمانية تقيم المنتدى الفني الدولي االول
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