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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اليوم  النفــط  أســعار  صعــدت 
تكبدتهــا  خســائر  معوضــة   ،
فــي اجللســة الســابقة، إذ أقبل 
التي  األصــول  على  املســتثمرون 
تنطــوي على مخاطــر عالية مثل 
في  األولية وسط مكاسب  السلع 
أســواق األســهم وظهور عالمات 
على جتدد الطلــب في الصني أكبر 

مستورد للنفط.
العقود  ارتفعت  »رويترز«،  وبحسب 
اآلجلة خلام برنت تســوية ديسمبر 

%0.5، إلى 90.49 دوالر للبرميل.
وســجل خــام غــرب تكســاس 
الوسيط األمريكي تسليم نوفمبر 

83.69 دوالر للبرميل، بزيادة 1.1% .
انخفض  الســابقة،  اجللسة  وفي 
خــام برنــت %1.7 وهبــط اخلــام 
األمريكــي 3.1 % وصــوال إلى أدنى 
مســتوياتهما في أسبوعني بفعل 
تقارير عن اعتزام الرئيس األمريكي 
املزيــد من  بايــدن ســحب  جــو 
البراميل مــن االحتياطي البترولي 

االستراتيجي.

كما تلقت أسعار النفط دعما من 
انتعش  والذي  اخملاطرة  على  اإلقبال 
بفضل أرباح الشــركات األمريكية 

املشجعة وصعود أسواق األسهم.
وقال سوفرو ساركار، كبير محللي 
دي.بــي.إس في  بنك  الطاقة فــي 
ســنغافورة »من املرجــح أن يكون 
االرتفاع الطفيف في أسعار النفط 
ناجما عن املعنويــات املرتفعة في 

بورصات األسهم وعودة اخملاطرة في 
التداوالت«.

كما حتقق دعم األســعار، مع بوادر 
فقد  الصينــي.  الطلب  انتعــاش 
حصلت شــركة التكرير العمالقة 
بتروكيميكال  تشــجيانغ  اخلاصة 
كورب على حصة إضافية الستيراد 
النفط اخلام في عــام 2022 قدرها 
ونالت شركة  عشــرة ماليني طن، 

شيم تشــاينا التي تديرها الدولة 
علــى حصة إضافيــة قدرها 4.28 
مليون طن. ويعادل ذلك حوالي 104 

ماليني برميل.
كما أدى احلظــر املنتظر من االحتاد 
واملنتجات  اخلــام  األوروبــي علــى 
اإلنتاج  وخفض  الروسية  النفطية 
البالغ  أوبك+،  الذي قررته مجموعة 
مليونــي برميل يوميــا إلى حفاظ 

األسعار على قوتها.
بايدن عن خطة في وقت  وسيعلن 
الحق اليوم لبيــع الكمية املتبقية 
البترول  احتياطي  من  املســحوبة 
تفاصيل  االستراتيجي وسيكشف 
اخملزون  اســتراتيجية إلعادة مــلء 
حسبما  األسعار،  تنخفض  عندما 

قال مسؤول كبير باإلدارة.
اإلدارة  إن  كبيــر  وذكــر مســؤول 
 15 لبيــع  تخطــط  األمريكيــة 
في  احتياطياتها  من  برميل  مليون 
ديســمبر، هي الدفعة األخيرة من 
180 مليون برميل مت ســحبها هذا 

العام.
وقالــت مصادر في الســوق نقال 
عــن أرقام مــن معهــد البترول 
األمريكــي أمــس األول الثالثــاء 
إن مخزونــات اخلام فــي الواليات 
املتحدة انخفضت نحو 1.3 مليون 
برميل في األسبوع املنتهي في 14 
أكتوبر، وتراجعت مخزونات البنزين 
نحــو 2.2 مليــون برميل في حني 
هبطت مخزونات نــواجت التقطير 

1.1 مليون برميل.

أسعار النفط ترتفع مع إقبال المستثمرين
 على المخاطر وزيادة طلب الصين

تقريـر

خاص - الصباح الجديد:
أكد اإلطار التنســيقي وجود رغبة 
جادة في التصويت على منح الثقة 
السوداني  شــياع  محمد  حلكومة 
تأجيل  متوقعــاً  املقبل،  األســبوع 
وقت  إلى  الــوزارات  بعض  حســم 

الحق.
وعلــى اجلانب اآلخر، يبــدو أن توزيع 
الكردي  املكــون  داخــل  الــوزارات 
سيكون على وفق اآلليات السابقة، 
وذلك مبنح ثالثــة حقائب إلى احلزب 
وواحدة  الكردســتاني  الدميقراطي 

إلى االحتاد الوطني الكردستاني.
وقال عضو اجمللس اإلسالمي األعلى 
علي فاضل في تصريح إلى »الصباح 
اجلديد«، إن »اإلطار التنســيقي جاٌد 
في اإلسراع بتشكيل احلكومة، وهو 
أمر أفصح عنه منذ تكليف محمد 

شياع السوداني«.
وتابــع فاضل، أن »املــدة التي بنيت 
على أساســها تقديراتنا لتشكيل 
احلكومة، هي عشرة أيام منذ تاريخ 
الكتل  لرغبــة  بالنظر  التكليــف، 
السياســية بحســم هــذا امللف 

بأسرع وقت«.
وأشــار، إلى أن »ائتالف إدارة الدولة 
بجميع مكوناته الشيعية والسنّية 
األول،  أمــس  اجتمــع  والكرديــة، 
الكتل  بني  االتفاقــات  وصول  وأكد 

السياسية إلى نهاياتها«.
وأوضح فاضل، أن »اسماء املرشحني 
للوزارات ســوف يتم االنتهاء منها 
اليوم اخلميس، بأمل أن يكون االعالن 
عنها في األســبوع املقبل من أجل 
التصويت عليهــا داخل البرملان مع 

منح الثقة للمنهاج احلكومي«.
وتوقــع، أن »يكــون التصويت على 
أغلبية احلقائب الوزارية بنسبة 80% 
من الكابينة احلكومية، مع إمكانية 
تأجيل القليل منها إلى وقت الحق«.
وأردف فاضــل، أن »حســم باقــي 
الوزارات ينتظــر حصر النقاط التي 
توزيع احلقائب  يتم على أساســها 

طبقاً لالستحقاقات االنتخابية«.
وأكــد، أن »أبــرز الــوزارات التي ما 
زالت محل نظر ولم حتســم لغاية 

الوقت احلالي، اخلارجية والتخطيط، 
بانتظار ما ستتوصل إليه املباحثات 
ينب الكتل السياســية خالل األيام 

القليلة املقبلة«.
إلــى أن »املؤكد لنا  ومضى فاضل، 
هو ان حكومة الســوداني ستباشر 
مهاهــا بصفة أصيلــة ومكتملة 
الصالحيات األسبوع املقبل، حتى لو 
مت تأجيــل التصويت على عدد قليل 
من الوزارات وهو أمر اعتدنا عليه مع 
كل تشكيل حكومة، حيث ال يؤدي 

ذلك إلى خّلل دستوري أو قانوني«.
مــن جانبــه، ذكــر عضــو احلزب 
الدميقراطــي الكردســتاني علــي 
»الصباح  إلــى  تصريح  في  الفيلي 
بني  الوزارات  »تقســيم  أن  اجلديد«، 
املكونات واألحزاب السياسية يكون 

على وفق نظام النقاط«.
وأضاف الفيلــي، أن »الوزن البرملاني 
لكل كتلة يحدد ما ستحصل عليه 
أن »السوداني ما  من وزارات«، مبيناً 
زال يدرس األسماء املقدمة إليه من 

الكتل ويجري حديث على أن جلسة 
منح الثقة ستعقد مطلع األسبوع 

املقبل«.
ولفــت، إلــى أن »التصويت على 
ولن  احلكومة ســيكون بسهولة 
حتــدث عليهــا خالفــات بالنظر 
لوصــول الكتل السياســية إلى 
توافــق علــى مجمــل القضايا 
العالقة«، مشدداً على أن »احلديث 
البيئــة  وزارة  اســتحداث  عــن 
ومنحهــا للكــرد مــا زال مجرد 

معلومات غير مؤكدة«.
وأوضح الفيلي، أن »السوداني هو 
من سيتحمل مسؤولية احلكومة 
للمرحلة املقبلة، وهو املعني بعدد 
الوزارات واختيار اسماء املرشحني، 
فــي ضوء ما تقدمــه إليه الكتل 

السياسية من أسماء«.
ونّوه، إلى أن »آليــة توزيع الوزارات 
ســتبقى  الكردي  املكــون  داخل 
على ما كانت عليه في احلكومات 
نواب  عدد  ارتفاع  رغم  الســابقة 

احلزب الدميقراطي الكردستاني«.
وانتهى الفيلــي، إلى أن »حصول 
االحتاد الوطني الكردســتاني ممثالً 
بعبد اللطيف جمال رشــيد على 
سيؤدي  اجلمهورية  رئيس  منصب 
إلى حصولــه علــى وزارة واحدة 
في حكومة الســوداني، مع ثالث 
وزارات أخرى إلى احلزب الدميقراطي 

الكردستاني«.
املكون  أن  إلى  التوقعات  وتشــير 
وزارة   12 الشــيعي ســتكون له 
وهــي النفط واملاليــة والداخلية 
العالــي  والتعليــم  والنقــل 
والكهربــاء والزراعــة والصحــة 
االجتماعية  والشــؤون  والعمــل 
والشــباب  والرياضة  واالتصاالت 
واملوارد املائية أما املكون الســني 
ستكون له ست وزارات هي الدفاع 
والتجارة  والتربيــة  والتخطيــط 
حني  في  والثقافــة،  والصناعــة 
ســيحصل الكرد على أربع وزارات 
واالسكان  والعدل  اخلارجية  أبرزها 
واإلعمار والبيئة على أن متنح وزارة 

أو وزارتني إلى املكونات األخرى.

الخالفات تؤجل حسم بعض الوزارات إلى وقت الحق

»اإلطار« يتوقع تمرير 80 % من حكومة
 السوداني األسبوع المقبل

“أوبك: التحرك االستباقي بخفض 
6اإلنتاج هدفه منع أزمات األسواق الغواصة الروسية بيلغورود تثير رعب 

3الغربيين بعد اقترابها من حدود الناتو

السليمانية - عباس اركوازي:
على  كبيرة  قوات  ايران  اســتقدمت 
مهددة  كردســتان  اقليــم  حــدود 
باجتاحــه فيمــا لو اســتمر تواجد 
احزاب املعارضة االيرانية داخل اراضي 

االقليم.
مطلعة  امنيــة  مصــادر  واكــدت 
اجلمهوريــة  ان  اجلديــد،  للصبــاح 
اســتعداداتها  انهــت  االســالمية 
للقيــام بعمليات عســكرية داخل 
االقليم، للحد من حتــركات االحزاب 
الكردية االيرانيــة املعارضة لها في 

اقليم كردستان.
وهدد رئيــس هيئــة األركان العامة 
اللواء  اإليرانيــة  املســلحة  للقوات 
محمــد باقــري في تصريح ســابق 
بتوسيع العمليات العسكرية لبالده 
ضد احزاب املعارضــة االيرانية داخل 

اقليم كردستان.
1200مقراً  ولفت باقري الى ان هناك 
عســكرياً في اقليم كردستان يقوم 
بعمليــات ضد ايــران، الفتــاً الى ان 
اسرائيل تقوم باختيار عناصر من بني 
وارســالهم  لتدريبهم  االحزاب  هذه 
الــى داخل ايــران للقيــام بعمليات 

اغتيال وزعزعة االمن.
واشــارت املصادر الــى وجود حتركات 
عســكرية كبيرة للقــوات االيرانية 
على حدود االقليم متهديا الجتياحه، 
مؤكــدة ان ايران تقول بــان الهجوم 
االقليم  حكومة  مع  بالتنسيق  ياتي 

واحلكومة العراقية.
وبينــت، ان احلــرس الثــوري االيراني 
بجمع  اســبوعني  منــذ  منهمــك 
اقليم  قوات كبيرة على احلــدود مع 
كردستان للقيام بهجوم واسع على 

بعض املناطق داخل اقليم كردستان، 
العســكرية  القوات  ان  الــى  الفتة 
االيرانيــة انهــت حتضيراتهــا وانها 
بانتظــار حتديد الوقت لهــا للقيام 

بتلك العمليات.
احلرس  ان  الــى،  املصــادر  واشــارت 
الثوري االيرانــي جمع مئات الدبابات 
واملدرعات واالســلحة الثقيلة واالف 
اجلنــود، على حدود االقليــم للقيام 
بالهجوم الذي قالت انه بات وشيكاً، 
ضمن عمليات واســعة تنوي القيام 

بها داخل اراضي االقليم.
وكان وفد عراقي رفيع املســتوى قد 
اجتمع مع وزير اخلارجية االيراني امير 
عبد اللهيان وقادة عسكريني ايرانيني 
املنصرم في طهران، لبحث  االسبوع 
مع  التعاطي  والية  االمني  التنسيق 
تواجد مقار الحزاب املعارضة االيرانية 

داخل اراضي االقليم.  
واشــترطت اجلمهورية االسالمية 
على الوفــد االمنــي العراقي نزع 
اليقاف  اجلماعــات  تلــك  ســالح 
قصفهــا املســتمر واحلــد مــن 
عملياتها العسكرية داخل االقليم، 
ونقلهم الى بعــض املقار واملواقع 
البعيــدة، واحلد من حتركاتهم على 

احلدود االيرانية.
وتتهم ايران تلــك االحزاب بتأجيج 
ايران  داخل  املســتمرة  التظاهرات 
احتجاجا على مقتل  اسابيع،  منذ 
الفتاة الكردية مهســا اميني من 
قبــل هيئــة متابعــة االخالق في 
ايران، االمر الذي نفته تلك االحزاب 
االحتجاجات  بقمــع  ايران  متهمة 
االيرانــي  للشــعب  العفويــة 

للمطالبة باحلرية والدميقراطية.

بغداد - الصباح الجديد:
لرئيــس  األول  النائــب  توعــد 
مجلــس النــواب، املتورطني في 
ســرقة امانات الهيئــة العامى 
للضرائــب، بعدم التهــاون فيما 
وصفه بـ«ســرقة القرن »، فيما 
بقضايا  اخملتصــة  احملكمة  قررت 
النزاهة، استقدام نائب في الدورة 
العمد  االضرار  بتهمة  السابقة، 
خلفية  وعلــى  الدولة،  بامــوال 

قضية السرقة نفسها.
وقــال املنــدالوي خالل ترؤســه 
النزاهة  للجنة  موسعاً  اجتماعاً 
ســيتخذ  اجمللس  ان«  النيابيــة، 

اجــراءات حقيقية وجــادة حتى 
ايــداع املتورطني بهذه الســرقة 
في السجن بالتعاون مع القضاء 

حلماية املال العام ».
ودعا القضاَء ، حســب بيان صدر 
عن مكتبه االعالمي، الى » اتخاذ 
القانونية املناســبة  االجــراءات 
بحق جميع املتهمني في ســرقة 
القــرن، وردع كل من تســوَّل له 
نفســه العبَث مبقدرات الشعب 
وإنزال أقصى العقوبات بحق من 
يثبت تورطه بهذه اجلرمية أياً كان 
أمــوال وخيرات  ، حلفظ  منصبه 

العراقيني من أيدي الفاسدين ».

وكانــت عقــدت جلنــة النزاهة 
النيابية امس اجتماعا موســعا 
اســتضافت خالله وزيــر املالية 
السابق وكالًة احسان عبد اجلبار، 
املالية طيف سامي،  وزير  ووكيل 
وعدداً من املســؤولني في الدوائر 
تفاصيل  للوقــوف على  املعنية، 
املتجمعة  االمانات  مبالغ  سرقة 

لدى الهيئة العامة للضرائب.
وفــي وقت الحق من يــوم امس، 
أعلــن مجلس القضــاء األعلى، 
اســتقدام عضو باللجنة املالية 
فــي مجلــس النــواب للــدورة 

السابقة.

واورد اجمللس في بيان تلقت الصباح 
اجلديد نسخة منه، ان »محكمة 
حتقيــق الكرخ الثانيــة اخملتصة 
بقضايا النزاهة، قررت اســتقدام 
احــد أعضاء اللجنــة املالية في 
مجلس النواب للدورة الســابقة 
عن تهمة االضرار العمدي بأموال 
340 من  املادة  الدولة وفق احكام 

قانون العقوبات«.
وجاء في البيــان أيضا، ان »عضو 
توصيــة بصرف  أصدر  اللجنــة 
إمتام  قبــل  الضريبية  االمانــات 
التدقيقــات مــن قبــل اجلهات 

الرقابية».

النائب األول لرئيس مجلس النواب: ال تهاونمصادر أمنية: ايران تجمع قوات كبيرة على حدود االقليم تمهيدا الجتياحه
 في سرقة امانات الضرائب

استقدام نائب في الدورة السابقة بتهمة الهدر العمد للمال العامطالبت بنزع سالح جماعات المعارضة لها داخل كردستان

الصباح الجديد ـ وكاالت:
االمريكية،  اخلزانــة  وزارة  أعلنت 
امس االربعــاء، ان العراق زاد من 
االمريكية  للســندات  حيازتــه 
ألكثر من مليار دوالر خالل شهر 

اب املاضي.
وقالت اخلزانة فــي احدث جدول 
لها ان »حيازة العراق من سندات 
اخلزانة االمريكية لشــهر اب من 
 1.043 ارتفعت مبقدار   2022 عام 
مليار دوالر وبنسبة %3.02 لتصل 
35.630 مليــار دوالر بعد ان  الى 
كانــت 34.587 مليــار دوالر في 
شــهر متوز املاضي«، مبينة ان » 
هذه السندات ارتفعت عن نفس 
الشــهر من العام املاضي 2021 
العراق من  عندما كانت حيــازة 
السندات تبلغ 18.9 مليار دوالر«.

العراقية  »السندات  ان  واضافت 
األمد  طويلــة  ضمانــات  منها 
دوالر  مليــار   23.430 مبقــدار 

وضمانات قصيــرة االجل مبقدار 
12.200 مليار دوالر«، مشيرة الى 
ان هذه السندات متثل %0.44 من 

السندات العالم.
عربيــا تأتــي الســعودية فــي 
مقدمة الدول االكثر حيازة حيث 
بلغت 122.089 مليار دوالر وتأتي 
الكويت ثانيا بواقع 51.031 مليار 
دوالر، وتأتي االمارات ثالثا 47.767 
مليار دوالر ومــن ثم العراق رابعا 
 7.134 بواقــع  خامســا  وعمان 
بواقع  املغــرب  ثم  دوالر،  مليــار 

3.708 مليار دوالر.
واشارت الى ان »اكثر الدول حيازة 
اليابان  هي  االمريكية  للسندات 
وبواقــع 1.199.778 ترليون دوالر، 
 971.808 وبواقــع  الصني  تليها 
مليار دوالر تليها اململكة املتحدة 
دوالر،  مليــار   644.710 وبواقــع 
ومن ثم تأتي لكســمبورغ بواقع 

305.974 مليار دوالر«.

بغداد - الصباح الجديد:
حسم االطار التنسيقي ، اجلدل 
اجلديدة  الوزارية  الكابينة  بشأن 
الوزراء  رئيس  ســيقدمها  التي 
املكلف محمد شياع السوداني 
الثقــة فــي مجلس  ملنحهــا 

النواب.
وقال رئيــس كتلة حتالف الفتح 
النائــب عبــاس الزاملــي، في 

تصريح لوكالــة نينا: » ال وجود 
جللسة يوم السبت املقبل ملنح 
الثقة حلكومــة املكلف محمد 
التصويت  او  الســوداني  شياع 
على برنامجهــا احلكومي، ذلك 
الن العمل على اكمال الكابينة 
الوزارية يحتــاج الى وقت اكثر ، 
اليقــل عن منتصف االســبوع 

املقبل او نهايته ».

رئيس كتلة الفتح: السبت المقبل لن 
يشهد منح الثقة للحكومة وبرنامجها

حيازة البالد من السندات االمريكية 
تزيد بأكثر من مليار دوالر

تتقدم رئيس التحرير ظفار زاير 
واسرة الصباح الجديد، بخالص 

التهنئة والتبريكات الى الزميل 
مؤيد الالمي نقيب الصحفيين 

العراقيين، لمناسبة فوزه برئاسة 
اتحاد الصحفيين العرب لدورته 

المقبلة، متمنين له النجاح الدائم 
على طريق الكلمة الصادقة 

والقلم المستقل

تهنئة



محليات2

الصباح الجديد ـ متابعة:

أفادت مديريــة صحة محافظة 
ديالــى امس االربعــاء بحصول 
حــاالت اعتــداء علــى املالكات 
الطبيــة في احملافظة بشــكل 
مســتمر، مشــيرة الى حصول 
اســبوعياً،  ثالث  أو  حالتني  نحو 
الوعي”  “نقص  الــى  ذلك  عازية 

لدى املواطنني املعتدين.
وقــال مدير اعالم صحــة ديالى 
فــارس العــزاوي ان “االعتداءات 
الزالت مســتمرة من قبل بعض 
املواطنني علــى االطباء والكوادر 
الطبيــة”، عازياً ذلــك الى “قلة 
الى  الثقافــي”، الفتــاً  الوعــي 
حصــول نحــو حالتــني او ثالث 
املراكز  بهذا الصدد في مختلف 
الطبيــة واملستشــفيات فــي 

احملافظة.
واضاف العزاوي انه “وقبل ايام قام 
البعض باشــهار السالح بوجه 
مستشفى  في  الطبية  الكوادر 
الطوارئ في بعقوبة”، مستدركاً 
أن “املعتديــن وبعــد اعتقالهم 
للقــوات  بالتوســل  يقومــون 
االمنية واالعتذار عما بدر منهم، 
ويبروون ذلك بأنــه ناجت عن حالة 
عصبيــة او كــرد فعــل لوفاة 

املريض مثالً”.
االجــراءات  بخصــوص  أمــا 
القانونيــة بحــق املعتدين على 
الكوادر الطبية، نوه العزاوي الى 
أن “االجــراءات تعود الى الطبيب 
املعتدى عليه، ففي حال أراد أخذ 
حقه فنحن معه، واذا أراد التنازل 
فهو شــأن يخصه”، نافياً وجود 
حاالت قتل لألطباء في احملافظة، 
“األمــر يقتصــر علــى الضرب 

والشتم”.
فارس  ديالى  اعالم صحــة  مدير 
العزاوي، كشــف عــن أنه “في 
بعض احلــاالت التي تندرج ضمن 
يتعرض  الطبــي،  اخلطــأ  خانة 

الــى ضغوط  األطبــاء  بعــض 
الــى تقدمي  عشــائرية، جتبرهم 
دية )فصل عشــائري(”، موضحا 
أن “واحــدة مــن هــذه احلاالت 
لذوي  ديــة  األطباء  أحــد  تقدمي 
املريض بقيمــة 55 مليون دينار”. 
الوضــع الصحي في  بخصوص 
محافظة ديالى، نوه العزاوي الى 
أن “األوضاع جيدة، حيث افتتحنا 
مؤخرا مركزيــن صحيني، ولدينا 
14 مركزاً صحياً سيتم افتتاحها 
قريباً، كما أن “العالجات واالدوية 
مستمرة داخل احملافظة وال توجد 

لدينا مشــكلة بهــذا الصدد”. 
وتعرض األطبــاء العراقيون بعد 
عام 2003 ملوجة اعتداءات متثلت 
فــي القتل واخلطــف والتهديد 
اجلسدية  واالعتداءات  العشائري 
واللفظية، ووفقاً لنقابة األطباء 
اإلحصــاءات  فــإن  العراقيــني 
 363 اغتيال  الرسمية ســجلت 

طبيباً بعد عام 2003.
العراقية  الصحة  وزارة  وأقدمت 
األمنية  اجلهــات  مع  بالتعــاون 
علــى تشــديد احلمايــة داخل 
وأُصــدرت  املستشــفيات، 

توجيهات عليــا بالتعامل بحزم 
مع االعتــداءات واعتقال كل من 
يعتدي على طبيب وإحالته على 
القضاء. ويفرض القانون العراقي 
عقوبات على كل من يعتدي على 
موظف حكومي فــي أثناء أدائه 
واجبــه، ومنهم األطبــاء، حيث 
العراقي  العقوبــات  قانون  حدد 
العقوبات اخلاصة باالعتداء على 
املكلفني خدمــة عامة، باحلبس 
مدة ال تزيد على ثالث ســنوات، 
وتكون العقوبة مشددة في حال 
تعــرض املعتدى عليــه لألذى أو 

أصيب بجروح أو إعاقة مستدمية، 
وميكــن أن تكون العقوبة ضعف 
تلك املدة. أســباب ارتفاع نسبة 
واألطباء  املوظفني  على  االعتداء 
في أثنــاء أداء الواجب في العراق 
يرتبــط بجهــل املواطنني بتلك 
العقوبات، فضالً عن انعكاسات 
يعيشــه  الذي  الراهن  الظــرف 

البلد، وفقاً ملتخصصني.
رســمية،  إحصاءات  وبحســب 
فــإن 72 ألف طبيــب عراقي ما 
زالــوا خــارج البــالد، ودفعتهم 
الظــروف األمنيــة والتهديدات 

التي تعرضوا لهــا إلى الهجرة، 
إذ إن عدد األطباء االستشــاريني 
العاصمة  فــي  يقيمــون  ممــن 
يقدر  وحدها  لنــدن  البريطانية 
بحــدود 4 آالف طبيب، وهذا عدا 
عن األطبــاء اجلدد، أما في عموم 
60 ألف  بريطانيا، فعددهم يبلغ 
أخرى  أوروبية  دول  وفــي  طبيب، 
والواليات املتحدة وأستراليا ودول 
اخلليج، هناك مــا ال يقل عن 12 
ألف طبيــب عراقــي، في وقت 
العــراق من نقص  فيــه  يعاني 

بأعداد األطباء االستشاريني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
العامــة  الشــركة  جهـــزت 
واملُعدات  الســيارات  لصناعــة 
الصناعة  وزارة  شــركات  إحدى 
الفالحني  واملعــادن عــدد مــن 
واملُزارعــني وأصحــاب احلقــول 
احمُلافظات  ُمختلف  من  الزراعية 

مبنظومــات الري بالــرش احملوري 
عــدد ) ٥٠ ( منظومة نــوع باور 

النمساويـة . 
وذكـــرَ ُمديــر عــام الشــركة 
اهلل  سعـــد  دانـــا  املُهنــدس 
إلنخفاض  ونظراً  بأنُه  سعيـــد 
املياه في نهري دجلة  منســوب 

والُفرات في هــذِه الفترة قامت 
والفنية  الهندســية  املــالكات 
إلى  التابع  امليكانيك  في مصنع 
الشركة بتصنيع هذِه املضخات 
بالــرش ليتم  الري  في معمــل 
املُزارعني  ِقبل  إســتخدامها من 
الزراعية  األراضــي  ســقي  في 

في هذا املوســم اجلــاف ، حيث 
الواحدة  تُســتخدم املنظومــة 
لسقي مســاحة ) ٨٠ ( دومن من 
املدير  .ولفت  الزراعيــة  األراضي 
العام إلى أنَّ ُهناك إقبال واســع 
واملُزارعني  الفالحــني  ِقبــل  من 
من  الزراعية  احلقــول  وأصحاب 

ُمختلــف احمُلافظــات على هذِه 
املنظومات ملا متتاز بِه من مُميزات 
عالية اجلودة فضالً عن أسعارها 
التناُفســية املُناســبة ، مؤكداً 
على ضرورة دعم القطاع الزراعي 
في هذِه الفترة ملا لُه من أهمية 
في توفير وتأمني ســلع احملاصيل 

الزراعية إلى املواطنني ، ُمشــيراً 
إلى أنَّ الشركة العامة لصناعة 
الســيارات واملُعدات لها الُقدرة 
علــى توفير كافة املُســتلزمات 
احلقلية من مكننة وآالت زراعية 
وســاحبات ومنظومــات الــري 
بالرش احملوري والثابت واملُتحرك. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
فـــاز العــراق ممثــالً بوزيــر العمل 
وكالــًة  االجتماعيــة  والشــؤون 
القاضي ســاالر عبدالستار برئاسة 
مجلس إدارة منظمة العمل العربية 
وذلك خالل انعقاد اعمال الدورة )97( 
العربية  العمل  إدارة منظمة  جمللس 
التي اســتضافتها العاصمة بغداد 

في مقر اجلامعة االمريكية. 
وجــرت خالل اعمــال الــدورة التي 
اختتمــت اول امس بحضــور املدير 
العام للمنظمة فايز املطيري والدول 
االعضاء فيها، انتخاب هيئة رئاسة 
التصويت  بعــد  للمنظمة  جديدة 
القاضي  العمل  وزيــر  انتخاب  على 
ســاالر عبدالســتار رئيســاً جمللس 
اإلدارة واختيــار نائبــني للرئيس عن 

اصحــاب العمل والعمــال، إذ اكد 
الوزير فــي كلمة لــه ان احلكومة 
العراقيــة ترحب باالشــقاء العرب 
في بلدهم العراق ولها الشــرف في 
استضافة اعمال هذه الدورة وتثني 
على احلضور واملشاركة الفاعلة من 
قبل اعضاء املنظمة ومديرها العام، 
متقدمــا بالشــكر الــى احلكومة 
اجلزائرية لتنازلها لصالح العراق عن 

رئاسة مجلس ادارة املنظمة.
واعرب الوزير عــن امله في ان تتوج 
القرارات والتوصيات التي ســتخرج 
بها اعمــال هذه الــدورة الى نتائج 
ملموســة، مثنياً على جهود املدير 
املطيري  فايــز  للمنظمــة  العــام 
في تطويــر اداء املنظمــة العربية 
وجهود مجلــس االدارة في الوصول 

وقرارات تخــدم قضايا  نتائــج  الى 
العمــل والعمال في الوطن العربي.

واوضــح ان اجمللس ســيتابع تنفيذ 
قــرارات الــدورة 96 اخلاصة بقضايا 
العمــل والعمال ومناقشــة االمور 
واجلوانــب املاليــة للمنظمــة من 
واملتأخرات على  االســهامات  حيث 
قرارات  ومتابعــة  االعضــاء  الدول 
الدورة 48 ملؤمتر العمل العربي لعام 
واجنازات  انشطة  واستعراض   2022

املنظمة. 
وبني القاضي ســاالر عبدالستار ان 
قضية  تعد  الفلسطينية  القضية 
العــرب األولى من خالل العمل على 
وضع حد للممارســات االسرائيلية 
ودعم  الفلســطيني  الشعب  ضد 
مواجهة  في  الفلسطيني  الشعب 

الصهيونــي  الكيــان  انتهــاكات 
وكذلك دعم حكومة فلسطني في 

صندوق احلماية االجتماعية.
من جانبه، ابدى املدير العام ملنظمة 
العمل العربية فايــز املطيري ثناءه 
العراق ألعمال هذه  على استضافة 
وكرم  االســتقبال  وحســن  الدورة 
لرئيس  بالتهنئة  متقدما  الضيافة، 
عبداللطيف  اجلديــد  اجلمهوريــة 
رشيد بانتخابه رئيسا جديدا للعراق 
السوداني  وتكليفه محمد شــياع 
برئاســة احلكومة، مؤكدا ســعيه 
االنتاج  اطــراف  دور  للتاكيد علــى 
الثالثة في جتاوز سلبيات هذا الواقع 
ووضــع خطــة للتعاون املشــترك 
واخليــارات البديلــة لتحقيق الرفاه 

للشباب العربي. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
العالــي  التعليــم  وزارة  اعلنــت 
االربعاء  امــس  العلمي  والبحــث 
فتح استمارة التقدمي الى الدراسة 
الدراســية  للســنة  املســائية 
2023/2022 لقبول الطلبة من ذوي 
الشهداء. ويشمل التقدمي خريجي 
الدراسة اإلعدادية بجميع فروعها 
لفئة ذوي الشــهداء ويستمر الى 
 2022/10/27 املوافق  اخلميس  غاية 
من خــالل بوابة دائرة الدراســات 
www.dira� واملتابعة  )والتخطيط 

sat�gate.org( وستتولى مؤسسة 
الشــهداء املصادقة علــى بيانات 
الطلبــة املتقدمني.  من جانب اخر 
اعلنت الوزارة عــن الوجبة الثانية 

من نتائج تعديل الترشــيح وقبول 
طلبة السنة الدراسية السابقة.

وضمت النتائج املنشورة في بوابة 
www.dira� )الدراسات والتخطيط 
sat�gate.org( قبــول )421( طالبا 
موزعني على القنــاة العامة وذوي 
ضحايا العمليات احلربية واألخطاء 
اإلرهابية  والعمليات  العســكرية 
وذوي شــهداء ضحايا جرائم حزب 
البعــث املنحــل. وتضمنت قبول 
طلبة السنة السابقة )824( طالبا 
وقناة  العامة  القنــاة  توزعوا على 
العمليات  ضحايــا  وذوي  الوافدين 
احلربيــة واألخطــاء العســكرية 
شهداء  وذوي  اإلرهابية  والعمليات 
ضحايا جرائم حزب البعث املنحل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت الشركة العامة لتصنيع 
وزارة  تشــكيالت  احدى  احلبوب 
التجــارة عــن تنفيــذ زيــارات 
تفتيشية مكثفة للوقوف على 
الطحني  وجتهيز  إنتــاج  عملية 
واجراء اســتبيان بــني العائالت 

حول نوعية املواد املوزعة،
واوضح مدير عام الشــركة أثير 
داود ســلمان ان فرقا مشتركة 
والنوعية  الرقابية  الوحدات  من 
التابعة لشــركته تتابع بشكل 
مكثف عمليــة توزيع الطحني 
ونســب التجهيــز، اضافة الى 
التدقيــق فــي نوعيــة اإلنتاج 

باملطاحن العاملة،
واشــار املدير العــام الى تنفيذ 
الفرق املشــتركة زيارة ملطاحن 
بابل وســومر احلكومية في ذي 

قار ومطاحــن احلبوب في االنبار 
وصــالح الدين والبصــرة، فيما 
اجــرت اللجان الرقابيــة زيارات 
العاملة  للمطاحــن  مكثفــة 
فــي كركــوك وميســان وعدد 

من محــال الوكالء فــي قضاء 
احلسينية بكربالء، الفتا ان الفرق 
التفتيشية املشتركة في نينوى 
وديالــى نفذت حملــة متابعة 
اســتمرت لســاعات متأخــرة 

في  والوكالء  املطاحن  شــملت 
وناحية  وتلعفر  تلكيف  اقضية 
القيارة والكوفة بالنجف ومركز 
تخللها  واسط،  في  العزة  متوين 
سحب مناذج من الطحني املنتج 
لغرض الفحص اخملتبري واختبار 
نســبة تدعيم الطحــني مبادة 
البرميكس، مؤكــدا على حتقيق 
التجهيز  في  عالية  انســيابية 
وتوفــر مــادة الطحــني مبحال 

الوكالء،
ولفــت مدير عام الشــركة ان 
الفرق املشتركة نقلت توجيهات 
الــوزارة للمواطنــني بضــرورة 
اســتالم حصصهم املقررة من 
الطحــني واالبالغ عــن اي حالة 
تالعــب او رداءة فــي النوعيــة 
التخاذ اإلجراءات القانونية بحق 

اخملالفني. 

بغداد ـ الصباح الجديد 
ناقــش املديــر العام للشــركة 
العامــة ملوانئ العــراق الدكتور 
املهنــدس فرحان الفرطوســي، 
دايو  التنفيذي لشركة  املدير  مع 
الكورية  )جونغ وان بيك( األعمال 
التي تنفذ في ميناء الفاو ونسب 

اإلجناز املتحققة .
وقال املديــر العام “ بــدأت رؤية 
إكمال  بعد  بالوضوح  الشــركة 
نســب اإلجناز في املرحلة االولى 
وهي تفوق اخملطــط لها لتحول 
قضاء الفــاو من منطقة تعتمد 
علــى التجــارة الصغيــرة الى 
مركــز إقليمي يحتــل الصدارة 
في القطاع البحــري واالقليمي 

والتجارة والشحن.
واكد املدير العام أن نسب االجناز 
جتاوزت  )٢٦٪ ( في أحد املشــاريع 

عن  لإلعــالن  نســتعد  ونحــن 
يتطلب  وهــذا  القادمة  املرحلة 
منا تذليــل كل الصعاب وتبادل 
اآلراء لنصل الى استالم  املشروع 

بشكل كامل قبل املوعد املقرر.
واضاف املدير العــام  إنه طالب 
باالســراع في تنفيذ املشــاريع 
اخلمســة والتحول الــى تنفيذ 
اجلــزء االول من املرحلــة الثانية 
النفطية  األرصفة  إنشــاء  وهو 
أخرى.مــن جانبه بني  وأرصفــة 
مديــر شــركة )دايــو ( الكورية 
)جونــغ وان بيــك( إن املشــاريع 
في مينــاء الفاو الكبير تســير 
التوقيتات  وحسب  عالية  بوتيرة 
الزمنيــة املعدة لهــا وعلى وفق 
اخلطــط املوضوعــة معربا عن 
الشركة  إلدارة  وتقديره  شــكره 

العليا ومالكات املوانئ .

اعتداءات مستمرة على األطباء في ديالى
وفصل عشائري بـ 55 مليون دينار مقابل خطأ طبي

ان أسباب ارتفاع 
نسبة االعتداء على 

الموظفين واألطباء 
في أثناء أداء الواجب 

في العراق يرتبط 
بجهل المواطنين 

بتلك العقوبات، 
فضاًل عن انعكاسات 
الظرف الراهن الذي 

يعيشه البلد

بغداد ـ الصباح الجديد:
أرجعــت مديرية املــرور العامــة االزدحامات 
اخلانقة التي تشهدها العاصمة بغداد بشكل 
يومي إلى 11 ســبباً بينهــا مواقع اجلامعات 

والكليات في مركز املدينة.
وقالــت في بيــان، إن :”بعض أســباب الزخم 
املركبات واســتيرادها”، و”ضيق  املروري “كثرة 
الشــوارع وعــدم كفايتها”، و”التخســفات 
املوجودة في بعض الطرق”، فضالً عن “التجاوز 
على األرصفة ونهــر الطريق من قبل أصحاب 

احملال التجارية”.
وأشــارت املرور العامة أيضاً إلــى “وجود أكبر 
مركز جتــاري في العراق للمــواد الغذائية في 
منطقة الشــورجة وسط بغداد”، الذي عدته 
ســبباً خامســاً، أما سادس االســباب فهو 
وبحســب مديرية املــرور “وجــود أكبر مركز 

لتجارة أدوات السيارات في منطقة السنك”.
ولفتت أيضاً، إلى أن السبب السابع يتلخص 
بـ”وجود أكبر حي صناعي في بغداد والذي ميتد 
من ساحة الطيران باجتاه احلضرة القادرية نحو 
منطقة الشــيخ عمر”، فضالً عن “وجود أكثر 
الكليــات واجلامعات واملعاهــد واملعاهد  في 

مركز املدينة”. 
ولفتت املرور العامة أيضا إلى أن “أكثر الدوائر 
احلكومية والــوزارات تتركز في مركز املدينة”، 
فيما عزت السبب العاشر إلى “عدم االمتثال 
للقانــون واخملالفات الكثيرة مــن قبل بعض 
املواطنــني يؤدي إلــى كثافة مروريــة”. ، أما 
الســبب احلادي عشــر فقالت املرور، إنه “قلة 
الگراجــات وباألخص في املناطــق املكتظة 

بالسكان والتجارية”.

 بغداد ـ الصباح الجديد:
قالت وزارة الكهرباء إنها جنحت باحلفاظ على 
اســتقرار املنظومة وزيــادة حصة احملافظات 
صيفــا، على الرغم من العمل من دون موازنة 

استثمارية منذ العام 2015.
وأوضح املتحدث الرســمي لــوزارة الكهرباء 
أحمد العبادي أن الــوزارة حققت خالل العام 
احلالــي زيادة نوعيــة في حصــة احملافظات، 
واستقرارية عالية بعد شكاوى املواطنني من 

تذبذب وضعف التجهيز.
وأشار إلى الوصول إلى إنتاج 24 ألف ميغاواط 
على الرغم من انحســار إطالقات الغاز املورد 
مــن إيران خــالل األيــام املاضية فــي عموم 
احملافظات بســبب وجود مشــكلة في اخلط 
القطري الناقل داخــل األراضي اإليرانية، وقد 
متت صيانته وإعــادة ضخ الغاز إلى 45 مليون 

متر مكعب يوميا.
ولفت العبادي إلى املعانــاة منذ العام 2015 
وحتى اآلن من عدم وجود موازنة اســتثمارية، 
إذ على الرغم مــن تخصيص احلكومة مبلغ 
80 مليــار دينار، لكن مت اســتقطاع 40 مليارا 
منها لرواتب املوظفني، إلى جانب املشــكلة 
التي واجهتنــا بإيقاف توريد الغاز اإليراني في 
العام 2020 بســبب الديون، التي تبلغ مليارا 

و641 مليون دوالر.

البصرة ـ الصباح الجديد:
العامة  التابعة للشركة  البيئة  هرعت فرق 
ملوانئ العراق امس االربعــاء لتطويق بقعة 
من النفط األسود تسربت من جنيبة غارفة 
كان على متنها أحــد املطاعم العائمة في 
كورنيش شــط العرب بالقرب من القصور 

الرئاسية.
ونقل بيان لوزارة النقل عن مســؤول شعبة 
البيئــة ملوانئ العراق جعفــر صادق حبش، 
قوله “انه مت ابالغنا بوجود ملوثات من النفط 
األسود موجودة ســابقا في اجلنيبة الغارقة 
واملقام عليها املطعم العائم بدأ يتسرب من 

خزاناتها نفط أسود”.
وأكدت الــوزارة في بيانهــا  ان “فرق البيئة 
متكنوا مــع زورق البيئة ) مكافح ( من حصر 
املادة امللوثة بواســطة حواجز حصر الزيت 
باستخدام  انتشــارها  ملنع   )OIL BOOMS(
للبيئة  الصديقــة  الكيمياوية  املشــتتات 

..”)DESBERCENT(

المرور: 11 سببًا للزحامات 
الخانقة في بغداد

الكهرباء تعلن
 وصول انتاج الطاقة 
الى 24 ألف ميكاواط

تسرب نفطي في شط العرب 
والموانئ تطوق البقعة

دعمـًا للقطـاع الزراعـي
»الُمعدات« ُتجهز الُمزارعين بمنظومات الري بالرش المحوري

خالل أعمال الدورة )97( لمجلس إدارتها

العراق يفوز برئاسة مجلس إدارة منظمة العمل العربية

التجارة تنظم زيارات رقابية للوقوف
على عملية إنتاج وتجهيز الطحين

الموانئ ودايو يناقشان اإلسراع بتنفيذ
المراحل الجديدة لميناء الفاو الكبير

التعليم تعلن فتح 
التقديم الى الدراسة

المسائية لذوي الشهداء
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متابعة ـ الصباح الجديد:

رصــدت صــور أقمــار اصطناعية 
متركــز الغواصة الروســية اجلديدة 
نووية،  بطوربيدات  املزودة  “بيلغورود” 
على بعد حوالي 435 كلم من حدود 

حلف شمال األطلسي.
البريطانية،  “صــن”  صحيفة  ووفق 
املدن”  “قاتلة  بيلغورود  الغواصة  فإن 
شــوهدت وهي ترســو فــي ميناء 
من  بالقرب  سيفيرودفينســك  في 
القطب الشــمالي الروســي، فيما 
يُنظــر إليه على أنــه “أحدث حتذير” 
من الرئيس الروســي فالدميير بوتني 

للغرب.
وتتصاعد مخاوف غربية من احتمال 
اســتخدام موسكو ســالحا نوويا 
تكتيكيا في أوكرانيــا، منذ أن أملح 
بوتني إلى ذلك بشــكل مبطن، لدى 
ضم أربع مناطق أوكرانية لروســيا، 

ردا على خسائر في ساحة املعركة.

قدرات تدميرية خارقة
عاد  بيلغورود هي مشــروع  غواصة 
إلى النــور بعد أكثر من 30 عاما من 

األبحــاث والتطوير، التــي تعود إلى 
احلقبة السوفيتية.

البحرية الروســية تســلمت أوائل 
يوليــو املاضــي غواصــة كاي329- 
بيلغــورود، التي توصــف بأنها من 

أضخم الغواصات في العالم.
ميكن لهــذه الغواصة حمل ســتة 
غواصات صغيرة مسيرة على شكل 
طوربيدات نووية من طراز “بوسايدون” 
بعيدة املدى، ويوازي حجم الطوربيد 

الواحد حجم حافلة مدرسية.
إذ  قوة،  نقــاط  الطوربيدات  لهــذه 
ميكنهــا أن تبقى في امليــاه لفترات 
طويلــة، وتضــرب األهــداف املائية 
والساحلية على مسافات تبعد 966 
كلم تقريبا عــن الغواصة األم التي 

حتملها.
بقدرات  تتميــز  النووية  الغواصــة 
عابــرة  فهــي  رهيبــة،  مدمــرة 

للمحيطات وذاتية القيادة.
ميكنها حمــل 100 ميغــا طن من 
القنابل النووية، ومســيرات صغيرة 
لتنفيذ مهمات ســرية، مثل قطع 

كابالت اإلنترنت حتت سطح البحر.
تســاعد في إجراء أبحــاث علمية 
وعمليات إنقاذ فــي املناطق النائية 

التي يصعب بلوغهــا في احمليطات 
ومياه القطبني املتجمدين الشمالي 

واجلنوبي.

ضغطة زر واحدة قد تكفي “غواصة 
البشرية في  لتهديد  العالم”  نهاية 
وذلك في نصف  واســعة،  مساحة 

ساعة من الزمن.

ماذا يقول اخلبراء؟

وللتعليق على أهمية هذه الغواصة 
وقدراتها، قال اخلبيــر األميركي في 

الغواصات البحرية، أتش سوتون:  
الغواصــة قادرة على إطالق ســتة 
صواريخ نووية “بوســايدون” اخلارقة، 
والتي قد يصــل طولها إلى 24 مترا 

وتزن مئة طن.
وهــي صواريخ قــادرة علــى حمل 
وبلوغ  نووية،  رؤوس  ذات  طوربيــدات 

أهداف على بعد 10 آالف كلم.
بالتالي، فإنها تستطيع نظريا بلوغ 
مناطق ساحلية والتسبب، بحسب 
بعــض احملللني، في حــدوث موجات 

تسونامي مدمرة.
الطوربيــدات النوويــة الضخمــة 
“فريــدة مــن نوعهــا فــي تاريــخ 
تدميرية ال  ولديها قدرات  البشرية”، 

يجب االستهانة بها.

“قاتلة املدن وأم الغواصات”
احمللل السياســي الروسي، ماكلويد 
شــوملان، قــال في هــذا الشــأن: 
اخلدمة  الروســية دخلت  “الغواصة 
ومــن الطبيعي أن تبــدأ مهماتها، 
فكما أنهــا ذات قدرات عســكرية 
هائلــة، لهــا أيضــا مهــام أخرى 

كاألبحــاث العلمية، ومــن ثم فإن 
حتديد املهمة في امليــاه اجملمدة في 
أعطى  ملن  يرجع  سيفارودفينســك 

األمر”.
“حالــة الهلع التي أبرزتها وســائل 
اإلعالم الغربيــة مع دخول الغواصة 
الروســية اخلدمة في يوليو املاضي، 
يقوم  التي  النجاحات  مدى  تكشف 
بهــا قطاع الصناعات العســكرية 
الروســية، خاصة مع اهتمام بوتني 
بتطوير اجليش على مدار الســنوات 

املاضية”.
“الغواصة حجمها كبير، مما يجعلها 
تســتطيع إطالق غواصــات أصغر 
ومســيرات حتت املــاء للقيام مبهام 
ســرية، خاصة أن املفاعــل النووي 
يساعد الغواصة “بيلغورود” للتحرك 
سرا في أي مكان بالعالم، مما يشكل 

ذعرا كبيرا للدول الغربية”.
“من بني خصائص الغواصة اجلديدة 
تقليدية  بأسلحة  تزويدها  أنه ميكن 
ونوويــة، مما ميكنها من اســتهداف 
مجموعة واسعة من األهداف، مبا في 
ذلك حامالت الطائرات والتحصينات 
ويطلق  التحتية،  والبنية  الساحلية 
عليها )مدمرة املدن وأم الغواصات(”.

الغواصة الروسية بيلغورود تثير رعب الغربيين بعد اقترابها من حدود الناتو
“وحش نووي”..

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
رافائيل غروســي، إنه فوجئ بإملام الرئيس 
اجلزئيات  بــكل  بوتني،  فالدميير  الروســي، 
النووية  بشأن الوضع في محطة الطاقة 

في زابوروجيه.
وأضــاف رئيس الوكالــة الدولية للطاقة 
Tele- )الذرية فــي حوار مع قناة “تيليفي” 

fe(: “إنه )بوتــني( واثق جدا ممــا يفعله ... 
مبحطة  التفصيلية  معرفته  أدهشــتني 
الطاقــة النووية، وخصائصهــا التقنية 

وفهمه ملا أقترحه لضمان السالمة”.
وبحث رئيــس الوكالة الدوليــة للطاقة 
الذريــة في اجتماع مع الرئيس الروســي 
األســبوع املاضي في بطرسبورغ، الوضع 

حول محطة زابوروجيه النووية.
وقــد أكــد بوتني خــالل االجتمــاع على 
أن موســكو منفتحة على حــل جميع 
املفرط  التســييس  من  وحــذر  القضايا، 
واخلطيــر لقطــاع الطاقــة النووية في 

العالم.
كما شــدد بوتني على حــق جميع الدول 
بفرص متكافئة في االســتغالل السلمي 

للطاقة الذرية.
وتعتبــر محطة زابوروجيــه النووية أكبر 
محطة نوويــة في أوروبا مــن حيث عدد 
املفاعــالت وقدرتها، وتقــع على الضفة 
اليســرى لنهر دنيبر بالقــرب من مدينة 

إنرغودار.
ومنذ شــهر مارس املاضي، يحرس اجليش 
الروســي احملطة، وقد تعرضت عدة مرات 

للقصف من جانب اجليش األوكراني .

الصباح الجديد ـ وكاالت:
وزير الصحة فــي حكومة تصريف  أعلن 
األعمــال في لبنــان، امــس األربعاء، عن 
انتشــار واســع لوباء الكوليرا يتركز في 

معظمه بني أوساط الالجئني السوريني.
وأوضــح الوزير، فراس أبيــض، خالل مؤمتر 
صحفــي عقده فــي وزارة الصحة: “بدأنا 
نلحظ زيــادة في احلاالت عنــد املواطنني 

اللبنانيني”
وأضــاف: “كّلنــا نعلم أّن موضــوع املياه 
امليــاه النظيفــة مهّم  وكيفّيــة تأمني 
بالنسبة النتشــار الكوليرا  ويوجد جهود 

نقوم بها لذلك”.
املتحــدة  األمم  “أمنــت منظمــة  تابــع: 
للطفولة )يونيســف( كمّيــة من )وقود( 
املازوت املستعمل في محطات ضخ املياه 
في البقاع والشمال، لنتخّلص من أّي مياه 

ميكن أن تكون ملّوثة”.
وشــدد الوزيــر اللبناني علــى أن “ هناك 
انقطاَع كهرباء متكّرراً حملطات ضّخ املياه، 
ممّا يؤدي إلى وصول كمّيات غير كافية من 

املياه النظيفة إلى املناطق”،
ونبــه إلى أن “املياه التي تبقى في األنابيب 
تصبح ملّوثــة بعد فترة، ومن املهّم توفير 
طاقة كهربائية حملطات ضّخ املياه، لتأمني 

املياه النظيفة”.
أعلنت  اللبنانية  الصحــة  وزارة  وكانــت 
األربعاء املاضي عن تسجيل أول حالة وفاة 
بســبب الكوليرا مع ارتفاع عدد اإلصابات 
بعد تفشي املرض الشــديد اخلطورة في 

سوريا اجملاورة.
وسجلت ســوريا 41 وفاة بسبب الكوليرا 
وأكثر من 700 إصابة، وفق ما ذكرت وكالة 
األنباء الرســمية )ســانا( في األســبوع 

املاضي.
وكانــت األمم املتحدة قد حــذرت في وقت 
سابق من هذا الشهر من أن تفشي املرض 

“يتطور بشكل ينذر باخلطر”.

رئيس الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية: بوتين شخص واثق 
فيما يفعل ومدرك للتفاصيل

الصحة اللبنانية تحذر 
من تفشي الكوليرا بين 

الالجئين السوريين

متابعة ـ الصباح الجديد :
أفريــك”  “جــون  مجلــة  عــادت 
الفرنسية، لتؤكد مشاركة العاهل 
املغربــي محمد الســادس، برفقة 
ولــي عهده األمير موالي احلســن، 
بالقمــة العربية التــي حتتضنها 

اجلزائر مطلع الشهر املقبل.
األســبوعية،  الصحيفة  ونقلــت 
خبرهــا عمــا اعتبرتهــا “مصادر 
جزائرية رسمية”، قالت إنها “حتمل 
دول  زعماء  مــن  معلومات مؤكدة 

عربية في اخلليج”.
وفي الوقــت الذي لــم تعلق فيه 
الســلطات املغربيــة عــن أخبار 
مشــاركة العاهــل املغربــي من 
عدمهــا،  يحظى موضوع إمكانية 
حضــور محمد الســادس للقمة 
شــهر  مطلع  باجلزائــر  العربيــة 
نوفمبــر، مبتابعة وترقــب كبيرين، 
بالنظر إلى حالة القطيعة والتوتر 
عالقات  وقعها  علــى  تعيش  التي 

البلدين اجلارين منذ أشهر.
أفريك”، في  أن نشرت “جون  وسبق 
شهر ســبتمبر املاضي، خبرا يفيد 
بأن “الســلطات العليــا املغربية، 
أجرت اتصاالت مع العديد من الدول 
اخلليجية إلبالغها بأن امللك محمد 
السادس سيشــارك شخصيا في 
إلى  مســتندة  العربية”،  القمــة 

“مصادر مطلعة”.
“الشرق  يومية  أوردت  جهتها،  ومن 
األوسط” الشهر املاضي، أن “مصادر 
دبلوماســية رفيعــة”، كشــفت 
للصحيفــة أن العاهــل املغربــي 
الســادس سيشارك  امللك محمد 
في القمة، مضيفة أن الســلطات 

املغربيــة “أجرت اتصــاالت مع دول 
اخلليــج إلبالغها مبشــاركة امللك 
شخصيا في قمة اجلزائر العربية”. 

وتصاعدت وتيــرة التوتر بني املغرب 
واجلزائر خالل العامني األخيرين.

العام  24 أغســطس مــن  وفــي 
وزير  عبر  اجلزائــر  أعلنــت  املاضي، 
قطع  لعمامرة،  رمطان  خارجيتها، 

املغرب،  مع  الدبلوماسية  عالقاتها 
بـ”أعمال  بالقيــام  الرباط  متهمة 
الربــاط معربة عن  ورّدت  عدائية”، 
ورفضها  القــرار  لهــذا  أســفها 

“مبرراته الزائفة”.
وفي أول اتصال مباشر بني البلدين 
بعــد  قطع العالقــات، حل نهاية 
الشهر املاضي، وزير العدل اجلزائري 

عبــد الرشــيد طبــي، بالربــاط، 
اخلارجية  الشــؤون  وزير  واستقبله 
تسلم  الذي  بوريطة،  ناصر  املغربي 
منه الدعــوة املوجهــة إلى امللك 
العربية  القمــة  في  للمشــاركة 

املقررة باجلزائر.
وســبق أن أعرب العاهــل املغربي، 
الســادس، في شهر  امللك محمد 

يوليــو املاضي، عن تطلــع الرباط 
“للعمــل مــع الرئاســة اجلزائرية 
إلقامة عالقات طبيعية، بني شعبني 
شقيقني، جتمعهما روابط تاريخية 

وإنسانية، واملصير املشترك”.
ودعا محمد الســادس في خطابه 
مبناســبة عيد العرش، املغاربة إلى 
التحلي بقيــم األخوة  “مواصلــة 

والتضامــن، وحســن اجلــوار”، مع 
“األشــقاء اجلزائريــني، الذين نؤكد 
لهم بأنهم سيجدون دائما، املغرب 
كل  في  جانبهــم،  إلى  واملغاربــة 

الظروف واألحوال”.
وتابع محمد الســادس أن “احلدود، 
التي تفرق بني الشعبني الشقيقني، 
املغربــي واجلزائري، لن تكــون أبدا، 
حــدودا تغلــق أجــواء التواصــل 

والتفاهم بينهما”.
وتوقعت “جون أفريك”، أن تســاهم 
مشــاركة امللك املغربي “بشــكل 
شــخصي” في تخفيف التوتر بني 
البلدين، حيث تعيش العالقات بني 
الرباط واجلزائر على وقع مد وجز منذ 
ســتينيات القرن املاضي، ال سيما 
بخصوص ملــف الصحراء الغربية 

واملوقف من جبهة البوليساريو.
ولفتــت اجمللة الفرنســية، إلى أن 
اجلزائرية  الدبلوماســية  املصــادر 
“تؤكد أن رئاســة اجلمهورية ترحب 

بدورها بزيارة امللك املغربي”.
ويعتبر النزاع على إقليم الصحراء 
الغربيــة، بني املغــرب، وبني جبهة 
من  اجلزائر،  وحليفتها  البوليساريو 

أقدم النزاعات في أفريقيا.
وبــدأ هذا النــزاع بعد اســتقالل 
الصحراء عن االستعمار اإلسباني، 
في عام 1975، وتطالب البوليساريو 
مدعومة من اجلزائر، بإجراء استفتاء 
في الصحراء الغربية لتقرير مصير 
هذه املنطقــة.  أما املغــرب الذي 
يســيطر على ما يقرب من 80 في 
املئــة مــن املنطقــة الصحراوية 
الشاسعة، فيقترح منحها حكما 

ذاتيا حتت سيادته.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
حذرت منظمــة “كيدز رايتس” 
)حقوق األطفال( غير احلكومية، 
امس األربعاء، مــن أن تداعيات 
التغيــر املناخــي تهــدد مليار 
طفل حــول العالم، معربة عن 
معيشة  مستويات  ألن  أسفها 
القاصريــن فــي ســائر أنحاء 
العالم لم تتحسن خالل العقد 

املاضي.
احلقوقيــة  املنظمــة  وقالــت 
ومقرها في هولندا في دراســة 
إن جائحة كوفيد19-  ســنوية 
كان لها أيضــا تأثير كبير على 
أحيانا  حرموا  إنهم  إذ  األطفال، 
مــن الطعام أو الدواء بســبب 
القطــاع  فــي  االضطرابــات 
وفاة  إلــى  أدى  ممــا  الصحــي، 
حوالي 286 ألف طفل دون سن 

اخلامسة.
وأوردت املنظمة هذه املعلومات 
في دراسة تصدرها سنويا حتت 
اسم “مؤشــر حقوق األطفال” 
وتصنف فيهــا 185 دولة وفقا 

ملدى امتثال كل منها لالتفاقية 
الدولية حلقوق الطفل بناء على 

بيانات األمم املتحدة.
احتلــت   2022 مؤشــر  وفــي 
آيســلندا والســويد وفنلنــدا 
وهولنــدا املراكــز األولــى، في 
حــني تذيلت الترتيــب كل من 
جمهوريــة أفريقيا الوســطى 
وسيراليون وأفغانستان وتشاد.

وقال مؤسس املنظمة ورئيسها 
مارك دوالرت في بيان إن مؤشــر 
احلالية  “مقلــق ألجيالنا   2022

واملستقبلية من األطفال”.
يتغيــر  “مناخــا  أن  وأوضــح 
اآلن مستقبلهم  يهدد  بسرعة 

وحقوقهم األساسية”.
ألنه  أســفه  عن  دوالرت  وأعرب 
في  كبيــر  تقــدم  يحــرز  “لم 
مســتويات معيشــة األطفال 
وباإلضافة  املاضي،  العقد  خالل 
تأّثرت سبل عيشهم  ذلك،  إلى 

بشدة من جّراء اجلائحة”.
وبحسب مؤشر حقوق األطفال 
للعــام 2022 فقــد ارتفع، ألول 

مرة منــذ عقدين، عدد األطفال 
العاملني فــي العالم إلى 160 
مليونا، أي مــا ميثل زيادة قدرها 
8.4 مليون طفل  خالل السنوات 

األربع املاضية.
هذااملؤشــر  املنظمة  وأعــدت 
بالتعاون مع جامعة إيراسموس 

في روتردام.
الدراســة  رحبــت  باملقابــل، 
الــذي أحرزته بعض  بالتقــدم 
الــدول علــى صعيــد حماية 

األطفال وحتسني حقوقهم.
ومن هــذه الدول على ســبيل 
املثــال أنغــوال التــي انخفض 
فيهــا معدل وفيــات األطفال 
دون سن اخلامسة إلى النصف، 
وبنغالدش التــي انخفض فيها 
إلى النصف تقريبا عدد األطفال 
دون سن اخلامسة الذين يعانون 

من نقص في الوزن.
بدورها، خفضت بوليفيا إلى ما 
احلوادث  عدد  النصف  من  يقرب 
التي يتعرض لهــا األطفال في 

العمل.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أفادت تقارير إعالمية إسرائيلية 
بأن حركــة طالبــان األفغانية 
تعيــد النظر فــي موقفها من 

إسرائيل.
 ”i24NEWS“ قنــاة  ونقلــت 
مســؤول  عــن  اإلســرائيلية 
أفغانــي ســابق شــارك فــي 
محادثات مــع حكومة طالبان 
قوله: “فــي املراحل األولية، هم 
سرية  عالقات  بإقامة  مهتمون 
هل  رؤية  بهدف  إســرائيل،  مع 
في  املفاوضات  هذه  ســتنجح 
السنوات القليلة املقبلة أم ال”.

النهائــي  الهــدف  أن  وزعــم 
لدبلوماســية الظــل هذه، هو 
إبرام اتفاق ثنائي بني إســرائيل 

وأفغانستان.
السابق  األفغاني  املسؤول  لكن 
أشــار إلى أن هذه السياسة ال 
متثــل موقفا رســميا حلكومة 
رأي يتشــاركه  طالبان، بل هي 
أعضاء معينــون داخل احلركة. 
يدعم  الذي  الفصيــل  ويتألف 

من  السياســي  التوجه  هــذا 
200 شــخص علــى  حوالــي 
مــن  مختلفــة  مســتويات 
اجلماعة اإلسالمية، مبا في ذلك 

مسؤولون كبار.
وأوضــح املصــدر “مــن وجهة 
نظرهم، فإن تقوية ودعم نظام 
طالبــان يتطلب بنــاء عالقات 
متينة مــع القوى العظمى في 
املنطقــة والتي تعد إســرائيل 

جزءا منها”.
وتابــع املصــدر فــي حديث لـ 
علــى  كان  أنــه   ”i24NEWS“
اتصال مع ناشــط إســرائيلي، 
وقال “إسرائيل قوية ومؤثرة في 
الشــرق األوسط وعلى املشهد 

االقتصادي العاملي”.
وأشــار إلــى أن “بعــض الدول 
اإلســالمية أقامت عالقات مع 
إســرائيل ألنها من مصلحتها 
أيضا مصاحلنا  ولدينا  الوطنية، 
اخلاصة”، في إشارة إلى اتفاقيات 

إبراهام.
القطرية  “اجلزيرة”  قناة  وسألت 

محمد  الدكتور  املاضي  الشهر 
نعيم، املتحدث باســم املكتب 
أفغانستان  إلمارة  السياســي 
كانــت  إذا  اإلســالمية، عمــا 
عالقات  إقامة  تستبعد  طالبان 
“ما هي  فأجاب:  إســرائيل،  مع 
التي قد نواجهها مع  املشكلة 
إسرائيل؟ الشــيء التالي الذي 
سنسأل عنه هو ما إذا كنا على 

استعداد للتعامل مع املريخ”.
قبل أكثر من عــام بقليل، في 
املتحدث  قال   ،2021 ســبتمبر 
اهلل  ذبيــح  طالبــان،  باســم 
“ســبوتنيك”  لوكالة  مجاهد، 
ســعت  طالبان  إن  الروســية، 
إلى إقامــة عالقات مع الواليات 
العالم،  في  أخرى  ودول  املتحدة 
لكنه اســتبعد إجراء اتصاالت 

دبلوماسية مع إسرائيل.
لكنه منذ ذلك احلني، خفف من 
التقارب  أن  إلى  لهجته، مشيرا 
مــع الدولة اليهوديــة لم يعد 
“اليوتوبيا”  بالكامل في عالــم 

اخليالي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قد ال يكون اجليش األمريكي قادرا 
حيث  واحدة،  حرب  كسب  على 
يكافح البنتاغون للحفاظ على 
قواته مجهــزة ضد التهديدات 
احملتملــة من الصني وروســيا، 
وفقا لتقريــر جديد حول القوة 

العسكرية األمريكية.
وقالت مؤسسة التراث احملافظة 

في تقريرها الســنوي “مؤشــر 
األمريكية”  العســكرية  القوة 
إن “ســنوات من نقص التمويل 
وحتديد األولويات بشــكل سيئ 
اجليــش  أن يصبــح  إلــى  أدت 
بالنســبة  ضعيفا  األمريكــي 
للدفــاع عن  الالزمــة  للقــوة 
املسرح  على  الوطنية  املصالح 

العاملي”.

“القــوة  أن  التقريــر  وذكــر 
احلالية  األمريكية  العســكرية 
يتمثل  كبيــر  خلطــر  معرضة 
في عــدم قدرتها علــى تلبية 
متطلبات صــراع إقليمي واحد 
كبير. ورمبا لن تكون القوة قادرة 
على فعــل املزيد وهي بالتأكيد 
غير مجهزة للتعامل مع نزاعني 

متزامنني”.

“فقــد  التقريــر:  وحســب 
ازدادت احتماليــة انــدالع قتال 
اســتمرار  مع  جبهتــني،  على 
العملية العســكرية الروسية 
فــي أوكرانيا، وتزايد شراســة 
الصــني فــي احمليط الهــادئ”، 
معتبرا أنــه “في اجململ، ال ميكن 
العســكري  املوقف  تصنيــف 
للواليات املتحـدة إال علـى أنـه 

ضعيـف”.
وصنف التقرير ســالح مشــاة 
البحرية فقــط على أنه “قوي”، 
بينمــا حقق اجليــش تصنيفا 
“هامشــيا”، فيمــا مت تصنيف 
والبحرية على  الفضائية  القوة 
اجلوية  والقوة  “ضعيفــة”  أنها 
“ضعيفة جدا”، مضيفا: “بشكل 
عام، تواصل الهيئات العسكرية 

إعطــاء األولويــة للجاهزيــة، 
خالل  التحسن  بعض  وشهدت 
املاضية،  القليلــة  الســنوات 
ال سيما  التحديث،  برامج  لكن 
في بناء الســفن، ال تزال تعاني، 
بالتحضير  املــوارد  تلتزم  حيث 
للمســتقبل، والتعافي من 20 
عاما من العمليات، ومعادلة آثار 

التضخم”.

تقرير يكشف مكمن ضعف الجيش األمريكي

كيدز رايس: التغير المناخي 
يهدد مليار طفل في العالم

فصيل من حركة طالبان يسعى
 إلقامة عالقات سرية مع إسرائيل

)جون أفريك) تؤكد مجددا مشاركة 
العاهل المغربي في قمة الجزائر
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القسم : العقود احلكومية /شعبة اعالن املشاريع 

)مناقصة عامة - إعالن ثاني(
 مناقصة )2 /ادارة محلية  / 2022( 

)جتهيز ونصب مولدة سعة kv 500 عدد 2(

اســتنادا الى كتاب قســم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )ت/3288 في 2022/8/23( وكتاب 
قسم الهندســة املرقم 1644 في 2022/8/14 واملعطوف على محضر توصيات جلنة الدراسة والتحليل االولى 

ذي العدد 22 في 2022/10/6
تســر )محافظة البصرة / قســم العقود احلكومية ( دعــوة مقدمي العطاءات املؤهلــن وذوي اخلبرة لتقدمي 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع  )جتهيز ونصب مولدة سعة kv 500 عدد 2(
- وبكلفة  تخمينية قدرها)314,000,000(  ثالثمائة واربعة عشر مليون دينار عراقي

- ضمن تخصيصات االشراف واملراقبة للمشاريع وحسب كتاب قسم التدقيق والرقابة املالية املرقم 2503 في 
2022/8/3

- موقع املشروع )املركز(   
- مدة التنفيذ )60 يوم( 

- وبعرض فني.                 
- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / العاشــرة  والصنف / كهرباء-ميكانيك –شــركات متخصصة في هذا 

اجملال /وان تكون الهوية نافذة   
  أوالً-  ســيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافســية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ 

العقود احلكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح جلميع 
املتناقصن.

ثانياً- ميكن للمناقصن ذوي األهلية الراغبن أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسم العقود احلكومية  / 
شــعبة اعالن املشاريع( في العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا حسب التوقيت احمللي 

حملافظة البصرة
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات صاحب العمل ( ما يلي :
*القدرة املالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية.

3-متطلبات الســيولة النقدية : على مقدم العطاء ان يقدم سيولة نقدية مببلغ اليقل قدره عن )62,800,000( 
اثنان وســتون مليون وثمامنائة الف دينار عراقي على شكل كشف مصرفي يبن حركة التدفق املالي الخر سنة 

او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املصرفية وللفترة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة.
رابعاً- ميكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصن الراغبن في  العنوان أدناه* 
ودفـــع رسم غير مستـــرد  قدرة )100,000( مائة الـف دينار عراقـــي اعتبارا مــــن يوم اخلميس  املصـــادف 

.2022/10/20
خامســاً- ســيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم اخلميس املصادف 2022/10/27   الســاعة 

العاشرة صباحاً.
سادســاً -يجب تســليم العطاءات في أو قبل يوم االربعاء املصادف 2022/11/2 الســاعة 1:00 ظهرا حســب 
التوقيت احمللي ملدينة البصرة  العطاءات اإللكترونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم 

فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلن عن املناقصن الذين إختاروا احلضور شخصيا في العنوان التالي:
الوقت  : الساعة 1:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .

التاريخ : يوم االربعاء  املصادف 2022/11/2 
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

ســابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمــة )3,140,000( ثالثة مليون ومائة واربعون الف  
دينار عراقي على شــكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات 
وفيما يتعلق بالشركات االجنبية مراعاه ما ورد في كتاب البنك املركزي العراقي / دائرة مراقبة الصيرفة / قسم 
مراقبة املصارف االسالمي ذي العدد 153/3/9 في 2020/5/27 املعمم مبوجب كتاب وزارة التخطيط دائرة العقود 

احلكومية – قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 8566/7/4 في 2020/6/30  
ثامناً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

تاسعا  – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بـ
)1- رســالة العطاء وملحق العطاء 2-اجلــداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القســم الرابع من 

الوثيقة القياسية وجداول الكميات املسعره ومبوجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .
 3-تفويض حتريري ملمثل مقدم العطاء اخملول بالتوقيع على العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من اجلهات احملددة 
في ورقة بيانات العطاء التي توكد استمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق مبوجب االستمارات 
املدرجة في القســم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي مت قبول عطاءه . وبخالف ســيتم استبعاد 

العطاء.
عاشــرا-على مقدم العطاء تقدمي العطاء بثالث )3( نسخ نسخة اصلية ونسخ عدد )2( اضافية وتكون جميع 
النســخ مختومة بختم حي من الشــركة ) كافة الوثائق املقدمة من الشركة ( توضع النسخة االصلية في 
غالف منفصل وتأشــر بعبارة ) النســخة االصلية ( ووضع كل نسخة من النسخ االضافية في غالف منفصل 
وتأشر كل مغلف بعبارة )نسخة إضافية (وتوضع هذه )املغلفات االصلية واالضافية في مغلف واحد ( استنادا 
الى كتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية العامة /قســم االستشارات والتدريب ذي العدد 17598/7/4 

في 2022/6/30.
احدى عشر  - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.

اثنى عشــر - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام الرسمي الذي يلي 
يوم العطلة .

ثالثة عشــر - للدائرة احلــق في الغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبــل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  
وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمشركن في املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 

 اربعة عشر -االلتزام بتفضيل شراء املنتج احمللي من القطاعن العام او اخلاص استنادا الى كتاب وزارة التخطيط 
/دائرة العقود احلكومية العامة /قســم االستشــارات والتدريب املرقم 2118/7/4 في 2021/1/27 ومرفقة قرار 

مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2021 
  basra.gov.iq . خمسة عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة 

ستة عشر -تتم االحالة وفق اقل االسعار للعروض املستجيبة املقدمة مع اعطاء افضلية سعرية  بنسبة%10 
للمنتــج احمللي وفي حالة تســاوي املبالغ يصار الى تفضيل املنتج الوطنــي ) العام ثم اخلاص ( أي االحالة على 
الشــركات املنتجة للمنتوج الوطني اســتنادا الــى وزارة التخطيط دائرة العقود احلكومية العامة /قســم 
االستشــارات والتدريب ذي العدد 32923/7/4 في 2021/12/19 املعطوف على قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 

. 2021
سادســة عشر : اســباب اعادة االعالن االول * غير مستوفي مت دراســة العطاء مع مطابقتة للكشف الفني 

املسعر املعد من قبل اجلهة املستفيدة *لم يقدم كتاب الهيئة العامة للضرائب 
مالحظة على مقدم العطاء مراعاة مايلي :

 تلتزم الشــركات بتقدمي تعهد قانوني مصدق  من قبل كاتب العدل بصحة كافة األوليات املقدمة من قبلهم 
وبخالفة يتحمل كافة التبعات القانونية 

كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية
تلتزم الشــركات بتقدمي تعهد باملباشرة بالعمل وعدم املطالبة  باملستحقات املالية اال بعد اقرار قانون املوازنة 

العامة  لسنة 2022  او توفرالسيولة املالية.
يلتزم مقدم العطاء بتقدمي فواتير اجلباية للكهرباء والهاتف واملاء واجملاري وجميع الرســوم األخرى قبل استالم 
قرار االحالة استنادا الى احكام املادة )16/اوال ( من قانون املوازنة العامة االحتادية لسنة 2021 وكتاب وزارة املالية 

ذي العدد 5589 في 202/4/13.
املهندس

محمد طاهر التميمي 
النائب الفني حملافظ البصرة 

جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية
 قسم التعاقدات

العدد: 1302
التاريخ: 2022/10/16

مناقصـة رقم )74(/ إعـالن للمرة األولى
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية 

حملافظة املثنى/ من متويل تنمية االقاليم
» انشاء بناية مركز شرطة اجلوادين في قضاء الرميثة«

يســر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى دعوة مقدمي العطاءات املؤهلن وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشــروع املتمثل بانشــاء بناية مركز شــرطة اجلوادين في مدينة 
الرميثة، ويتلخص العمل في املشروع بتنفيذ االعمال املدنية، وتنيفذ االعمال الصحية وتنفيذ 
االعمال الكهربائية ، وكل ما يلزم الجناز املشروع ومبوجب الشروط واملواصفات الفنية احملددة في 

جدول الكميات ووثائق املناقصة، مع مالحظة ومراعاة ما يأتي:
1. علــى مقدمي العطاء املؤهلن والراغبن 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 املشروع هو املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي 
والتنمية حملافظة املثنى/ تنمية األقاليم، نوع االســتثمار:2، نوع املشروع: إدراج جديد، الباب:59، 

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

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

السوداء .
 ب-الســيولة املالية: وهي توافــر مبلغ بقيمة ال تقل عن )73,000,000( دينار )ثالثة وســبعون 
مليون دينار عراقي«، عن طريق كشــف مصرفي يبن حركة التدفق املالي آلخر ســنة، وتكون 

متوافرة قبل موعد غلق املناقصة بفترة قصيرة. 
ج- الكادر القيادي للمشروع والعاملن فيه: ويشتمل الكادر القيادي على مدير مشروع )مهندس 
مدني( وبعقد رســمي صادر عن نقابة املهندســن العراقية وكما يتوجب على مقدم العطاء 
تقدمي ما يؤيد خبرات الكادر القيادي للمشــروع. ويجب تقدمي الكــوادر واالختصاصات الفنية 
املطلوبة قبل موعد املباشــرة باالعمال، وبعكسه تتحمل الشــركة كافة التبعات القانونية 

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

في املناقصة.
5 . إن الكلفة التخمينية للمشــروع هي )975،892،000( دینار )تســعمائة وخمسة وسبعون 
مليون وثمامنائة واثنان وتســعون الف دينار عراقي( وإن املدة الالزمة لتنفيذ اعمال املشروع هي 

)365( يوماً.
 6. بإمــكان مقدمي العطاء املهتمن شــراء وثائق املناقصة ابتداء من يــوم الثالثاء املصادف 
2022/10/25، وذلك بعد تقدمي طلب حتريري إلى دائرة العقود احلكومية في احملافظة، ودفع قيمة 
البيــع للوثائق البالغة )100،000( دينــار )مائة الف دينار(، غير قابل للرد، ويقدم وصل الشــراء 

االصلي مع العطاء.
 7. يتم تســليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: محافظة املثنى/ بنايــة اإلدارة العامة واحمللية – 
الطابق األول / جلنة الفتح االولى ، وان موعد الغلق في متام الســاعة الثانية عشــر ظهرا  من 
يوم الثالثاء املصادف 2022/11/8 إن العطاءات املتأخرة ســوف ترفض، وســيتم فتح العطاءات 
بحضور مقدمــي العطاءات أو ممثليهم الراغبن باحلضور في العنــوان اآلتي: الطابق االول من 
بنايــة اإلدارة العامة واحمللية في نفــس موعد الغلق. وإن موعد انعقــاد املؤمتر اخلاص باإلجابة 
على استفسارات املشتركن في املناقصة ســيكون في الساعة احلادية عشر صباحاً من يوم 
الثالثاء املصادف 2022/11/1 في مبنى دائرة العقود احلكومية في املثنى. ان كل العطاءات تبقى 
نافذة ملدة )90( يوما وان تتضمن ضمانا للعطاء على شــكل خطاب ضمان مصرفي يذكر فيه 
اســم ورقم املناقصة املعنية وان يكون غير مشروط ويدفع حن الطلب ونافذا ملدة ال تقل عن 
)120( يوما من تاريخ غلق املناقصــة الفعلي وان يكون بصيغة واضحة من حيث مبلغه )رقما 
وكتابا( وحتديد تاريخ نفاذه وشروطه والغرض من اصداره او صك مصدق ومببلغ مقطوع مقداره 
)14،000،000( دينار )اربعة عشر مليون دينار عراقي( وعلى ان تكون صادرة عن مصرف معتمد في 

العراق ملصلحة جهة التعاقد )محافظة املثنى/ حسابات اخلطة االستثمارية(.
8. ان اسم جهة التعاقد هو محافظة املثنى والعنوان هو السماوة- شارع احملافظة . بناية االدارة 

العامة واحمللية والقسم اخملتص هو دائرة العقود احلكومية في املثنى.
9 . عند الترشــيح لإلحالة تختار جلنة التحليل العطاء املســتجيب لكافة الشروط القانونية 
املطلوبة في املناقصــة وكذلك املواصفات الفنية ومعايير التأهيل املطلوبة )أي مســتجيب 
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 أقســامها؛ فإنه 
سيتم استبعاد عطائه، مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي. حيث يتم ملئ القسم الرابع من 
قبــل مقدم العطاء ثم تقدم ورقياً بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشــركة املقدمة للعطاء 
مع الوثائق املكونة للعطاء املشار إليها في التعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء.
 11. ان احلد االقصى لقبول عطاءات املشــاركة هو شــركتان مــن نفس الصنف واالختصاص 

لغرض الصعود درجة واحدة حصرا.
12. عدم مشــاركة أي عطاء ملناقص لدية ثالث عقود او اكثر ما زالت قيد التنفيذ ومبرمة مع 
محافظتنا ال 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( بنســبة %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. وفي حالة ورود عطاء يقل عن الكلفة التخمينية بنســبة تزيد عن )20%( فيتعن 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 صاحب العطاء، فيتم طلب خطاب ضمان )خطاب ضمان جدية التنفيذ( 
مببلغ ميثل الفرق بن الكلفة التخمينية اخملفضة بنسبة )20%( وبن مبلغ العطاء الوارد على ان 
ال يقل خطاب ضمان جدية التنفيذ عن )3%( من الكلفة التخمينية، وال يتم اطالق هذا اخلطاب 
اال بعد اصدار شهادة االستالم االولى للمشروع ، وفي حال عدم اعتذار مقدم العطاء عن تقدمي 

خطاب الضمان فيتم استبعاد عطائه.
أحمد منفي جودة 
محافظ املثنى



5 اعالن

اعالن
بإعالننا املنشــور في  احلاقــاً 
جريدتكــم حــول تأجير نادي 
كلية بغــداد للعلوم الطبية 
تؤكد ان املدة تبدأ من تاريخ نشر 
 2022/10/17 املصادف  اإلعالن 
العاشــر  اليوم  وتنتهــي في 
وتكون املزايدة في اليوم التالي 
في  صباحاً  العاشرة  الساعة 

الكلية 
أ.د.احمد عباس حسني
عميد كلية بغداد للعلوم 
الطبية

جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية
 قسم التعاقدات

العدد: 1301
التاريخ: 2022/10/16

مناقصـة رقم )73(/ إعـالن للمرة األولى
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة املثنى/ من متويل تنمية االقاليم

» انشاء بناية محطة مركز ناحية الكرامة الثانوية 11/33 كي في )40×40(م«

يســر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشــروع املتمثل بأنشــاء بناية محطة مركز 
ناحية الكرامة الثانوية 11/33 كي في ويتلخص العمل في مشروع بتنفيذ االعمال املدنية، وتنفيذ التأسيسات الصحية واملائية وتنفيذ االسيجة  وتنفيذ التأسيسات 
الكهربائية وجتهيز البناية ببعض االثاث،، وكل ما يلزم الجناز املشــروع ومبوجب الشــروط واملواصفات الفنية احملددة في جــدول الكميات ووثائق املناقصة، مع مالحظة 

ومراعاة ما يأتي:
  )dpc.muthana@yahoo.com( 1. على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصــول على معلومات إضافية االتصال بدائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى

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 املشروع هو املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة املثنى/ تنمية األقاليم، نوع االستثمار:2، نوع املشروع: 

إدراج جديد، الباب:59، القسم:1، الفصل:4، املادة:13، النوع:18 التسلسل: 210
3 . درجة وصنف الشركة املطلوبة هي: انشائية / عاشرة )كحد ادنى( 

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

 ب-السيولة املالية: وهي توافر مبلغ بقيمة ال تقل عن )68,000,000( دينار )ستة وثمانون مليون دينار عراقي«، عن طريق تقدمي كشف مصرفي يبني حركة التدفق املالي 
آلخر سنة، وتكون متوافرة قبل موعد غلق املناقصة بفترة قصيرة. 

ج- الكادر القيادي للمشــروع والعاملني فيه: ويشتمل الكادر القيادي على مدير مشروع )مهندس مدني( + مهندس كهرباء وبعقود رسمية صادرة عن نقابة املهندسني 
العراقيــة 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 لالشتراك في املناقصة.

5 . إن الكلفة التخمينية للمشروع هي )746،116،000( دینار )سبعمائة وستة واربعون مليون ومائة وستة عشر الف دينار عراقي( وإن املدة الالزمة لتنفيذ اعمال املشروع 
هي )300( يوماً.

 6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائــق املناقصة ابتداء من يوم الثالثاء املصادف 2022/10/25، وذلك بعد تقدمي طلــب حتريري إلى دائرة العقود احلكومية في 
احملافظة، ودفع قيمة البيع للوثائق البالغة )50،000( دينار )خمسون 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 االولى ، وان موعد الغلق في متام الســاعة الثانية 
عشــر ظهرا  من يوم الثالثاء املصادف 2022/11/8 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 في نفس موعد الغلق. وإن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشتركني في املناقصة 
ســيكون في الساعة احلادية عشــر صباحاً من يوم الثالثاء املصادف 2022/11/1 في مبنى دائرة العقود احلكومية في املثنى. ان كل العطاءات تبقى نافذة ملدة )90( يوما 
وان تتضمن ضمانا للعطاء على شــكل خطاب ضمان مصرفي يذكر فيه اســم ورقم املناقصة املعنية وان يكون غير مشروط ويدفع حني الطلب ونافذا ملدة ال تقل عن 
)120( يومــا من تاريخ غلق املناقصة الفعلي وان يكون بصيغة واضحة من حيث مبلغه )رقما وكتابا( وحتديد تاريخ نفاذه وشــروطه والغرض من اصداره او صك مصدق 
ومببلغ مقطوع مقداره )11،000،000( دينار )احدى عشر ماليني دينار عراقي( وعلى ان تكون صادرة عن مصرف معتمد في العراق ملصلحة جهة التعاقد )محافظة املثنى/ 

حسابات اخلطة االستثمارية(.
8. ان اسم جهة التعاقد هو محافظة املثنى والعنوان هو السماوة- 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 مســتجيب بشــكل 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 القياسية بكافة أقسامها؛ فإنه سيتم استبعاد عطائه، مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي. حيث يتم ملئ 
القســم الرابع من قبل مقدم العطاء ثم تقدم ورقياً بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشــركة املقدمة للعطاء مع الوثائق املكونة للعطاء املشار إليها في التعليمات 

ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء.
 11. ان احلد االقصى لقبول عطاءات املشاركة هو شركتان من نفس الصنف واالختصاص لغرض الصعود درجة واحدة حصرا.

12. عدم مشــاركة أي عطاء ملناقص لدية ثالث عقود او اكثر ما زالت قيد 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 سلفة 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. وفي حالة ورود عطاء يقل عن الكلفة التخمينية بنســبة تزيد عن )20%( فيتعني على جلنة التحليل دراســة التوضيــح املقدم من مقدم العطاء واملتضمن حتليال 
ســعريا لفقرات العمل املراد تنفيذه على وفق الكشف املقدم من قبله. وفي حال عدم موافقة اللجنة على التوضيح واملبررات املقدمة من صاحب العطاء، فيتم طلب 
خطاب ضمان )خطاب ضمان جدية التنفيذ( مببلغ ميثل الفرق بني الكلفة التخمينية اخملفضة بنسبة )20%( وبني مبلغ العطاء الوارد على ان ال يقل خطاب ضمان جدية 
التنفيذ عن )3%( من الكلفة التخمينية، وال يتم اطالق هذا اخلطاب اال بعد اصدار شــهادة االســتالم االولى للمشــروع ، وفي حال عدم اعتذار مقدم العطاء عن تقدمي 

خطاب الضمان فيتم استبعاد عطائه.
أحمد منفي جودة 
محافظ املثنى

Public Tender Announcement for Tender No: 023-PC-22-EBS
Provision of safety materials for EBS

Tender Type: Public Tender

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong 
Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, 
Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of safety materials for EBS
Tender No.: 023-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 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 contractor who has enough experience and ability to provide safety 
materials according to the requirements of EBS Company.
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, 16th 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 2,000.00 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.

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

قسم العقود
العدد 26883
التاريخ: 2022/10/19 

إعالن مناقصات عامة  الول مرة 
على  حساب الدعم الطارئ لالمن الغذائي رقم 2 لسنة 2022 
)ت4 على حساب مشاريع تنمية االقاليم 2022/اضافة مكون(

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

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

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

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

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

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

8. على مقدم العطاء تقدمي كشــف  حســاب اصلي  ومرسل بكتاب رسمي الى ديوان محافظة واســط مرفقه معه نسخة  من  )فيشة إيداع باملبلغ املشار اليه في الكشف 
مصدقة بختم حي من املصرف (  يبني حركة التدفق املالي الخر ســنة للفترة التي تســبق غلق املناقصة وبالتالي اليعتمد الكشــف املصرفي الصادر من احد املصارف االهلية 
والذي يتضمن فقط إيداع مبلغ معني دون وجود أي حركة للتدفق املالي للمدة املطلوبة ويجب ان تغطي الســيولة املالية للمشــروع املعلن جميع املشاريع احملالة سابقا ملقدم 

العطاء )قيد اإلجناز ( .
9.  مع مراعاة الفقرة 7 اعاله  يتم تســليم العطاءات إلى )ديوان محافظة واســط / ســكرتير جلنة فتح العطاءات ( قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم )اخلميس( املصادف 
2022/11/3 وهو )تاريخ غلق املناقصة( , علما بان العطاءات املتأخرة ســوف ترفض وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان 
التالي ) واســط / الكوت / شــارع احملافظة/ مبنى ديوان محافظة واســط/ غرفة جلنة فتح العطاءات( في الساعة الثانية عشــرة والنصف ظهرا من يوم )  اخلميس ( املصادف 

.2022/11/3
10. على مقدم العطاء تقدمي جدوال يتضمن جميع املشاريع احملاله له سابقا )قيد اإلجناز ( .

11. كل العطاءات يجب إن تتضمن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مصرفي أو صك مصدق أو ســفتجة ( معنون إلى محافظة واســط / اإلدارة العامة واحمللية )هيئة االعمار (   
ويتضمن اإلشــارة السم ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واســط ويحمل عنوان البريد االلكتروني للمصرف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن 
)120( مائة وعشــرون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باســم مقدم العطاء أو)أي من املساهمني في الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب 

عقد مشاركة ( وتكون صادرة وفقا لنموذج البنك املركزي وبخالفة يتم استبعاد العطاء لذا يقتضي التنويه .
12. إن مدة نفاذ العطاء )90( تسعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة و يتم  شراء وثائق املناقصة و تسليم العطاء حتريريا من قبل املدير املفوض او بصيغة وكالة صادرة ومصدقة 
من كاتب العدل الحد املســاهمني ال تزيد مدة صدوره عن ثالث اشــهر  من تاريخ غلق املناقصة او بصيغة شهادة تســجيل الشركة )شهادة تأسيس الشركة التي تظهر حق 
التوقيع عنها(كشرط أساسي لشراء وثائق املناقصة و لتقدمي العطاء ويجب ان يتم التوقيع على جميع صفحات مستندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم 

مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة  و يستبعد العطاء ان ثبت مخالفته لشروط اإلعالن .
13. إن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .

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

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

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

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

االلكتروني www.wasit.iq, ويعتبر تبليغا رسميا .
22- سيعقد مؤمتر خاص باملشروع  بتاريخ 2022/10/27الساعة  العاشرة والنصف  وفقا ملاهو مثبت في ورقة بيانات العطاء مما يقتضي التنويه .

الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

اخلميس 20 تشرين االول 2022 العدد )4996(

Thu .20 Oct. 2022 issue )4996(

الكلفة التخمينيةاسم املناقصةرقم املناقصةت
)دينار(

مدة االجناز
بااليام

مبلغ التأمينات االولية
ثمن وثائق املناقصةهوية التصنيف)دينار(

)دينار(

.12022-7-124
 جتهيز و نصب و تشغيل وحدة ماء مجمعة طاقة 600
 م3/ساعة في موقع املشروع املركزي مع خط طوارئ

كهرباء جملمع حي العسكري في قضاء الصويرة
1,000,000خامسة انشائي3,307,937,00027099,238,110

.22022-7-125

 جتهيز و نصب و تشغيل وحدة ماء مجمعة طاقة 600
 م3/ساعة في موقع مجمعات الكرامة و االنوار ملنطقة
 املوقع العسكري /مناطق الصحة و التربية و مناطق

الفالحية في قضاء الكوت

1,000,000سادسة انشائي2,739,850,00027082,195,500

 تطوير و انشاء و اكساء شوارع متفرقة في احياء مكز32022-4-126.
1,000,000خامسة انشائي3,886,004,200400116580126ناحية الشحيمية بطول 4600م

 االعمال املتبقية و املندثرة ملشروع تاهيل مغذي سمر42022-12-127.
250,000عاشرة كهربائي581,743,00012017,452,290خط معامل الطابوق و القرى اجملاورة في قضاء النعمانية



تقرير

6

متابعة ـ الصباح الجديد:
أمني عام “أوبــك” هيثم الغيص 
يؤكد أهمية التوافق على خفض 
اإلنتاج والدفاع عن إنتقال متوازن 

وشامل للطاقة )أوبك
ملنظمة  العــام  األمــني  جــدد 
الــدول املصدرة للنفــط )أوبك( 
هيثــم الغيص تأكيــده أن قرار 
“أوبك+” خفــض إنتاج النفط مت 
باإلجماع، إذ قررت اجملموعة اتخاذ 
موقف استباقي للمساعدة في 

استقرار أسواق النفط العاملية.
“أوبك”  لـــ  العام  األمــني  وذكر 
أنه “كان هنــاك توافق في الرأي 
أزمة  أيــة  للتحــرك اآلن ملنــع 

مستقبالً”.
اتفقوا في  “أوبك+”  وكان أعضاء 
على خفض  اجتماعهــم  ختام 
برميل  مليونــي  بنحو  اإلنتــاج 
خالل تشرين الثاني ومتديد “إعالن 
 ،2023 عام  نهاية  التعاون” حتى 
أن يتم عقــد االجتماعات  على 
الوزارية كل ســتة أشهر، فيما 
الوزارية  املراقبة  جلنة  ستجتمع 
لـ “أوبك+” كل شــهرين ملتابعة 

املستجدات.
املنظمــة  أن  الغيــص  وأكــد 
ســتدافع عــن انتقــال متوازن 
يســتثني  ال  للطاقة  وشــامل 
أحــداً، مشــيراً إلــى أن خفض 
االنبعاثــات يجــب أن تكون له 
وينبغي وضعها  مســارات عدة 

جميعاً في االعتبار.

أسعار النفط
إلى ذلك تراجعت أسعار النفط 
وســط مخــاوف مــن تباطــؤ 
النشــاط االقتصادي وانخفاض 
الطلب علــى الوقود من الصني، 
بسياستها  متســكها  ظل  في 
الصارمة الحتواء فيروس كورونا 

املعروفة باسم “صفر كوفيد”.
“خام  لـ  اآلجلة  العقود  وهبطت 
برنــت” 41 ســنتاً، أي 0.45 في 
املئة إلــى 91.21 دوالر للبرميل، 
لـ  اآلجلة  العقود  تراجعت  فيما 
“خام غرب تكســاس الوسيط” 
بنســبة  ســنتاً،   41 األميركي 
85.05 دوالر  0.48 في املئة إلــى 

للبرميل.
وكان اخلام األميركي ارتفع بأكثر 
مــن واحد في املئــة خالل وقت 
مما  الدوالر،  ضعف  بسبب  سابق 
يجعل النفط أرخص للمشترين 

من حملة العمالت األخرى.
الذي يقيس  الدوالر  أن مؤشر  إال 
مقابل  في  األميركيــة  العملة 
ست عمالت رئيسة بينها اجلنيه 
اإلسترليني، ارتفع في وقت الحق 
من اجللســة مما أثر في أســعار 
النفط خالل التعامالت األوروبية 

الباكرة.
وبالنســبة إلى املعــروض فقد 
أظهر اســتطالع أولــي لوكالة 
“رويترز” اإلثنــني  املاضي أنه من 
املتوقع أن ترتفع مخزونات النفط 
الثاني  لألسبوع  األميركية  اخلام 
على التوالــي، وتفيد التقديرات 
بأنها زادت 1.6 مليون برميل في 
األســبوع املنتهي في الـ 14 من 

تشرين األول.

أميركا قد تبيع نفطاً من 
االحتياط

وعلى صعيد متصل قالت ثالثة 

مصــادر مطلعة إن إدارة الرئيس 
األميركي جو بايدن تخطط لبيع 
البترولي  نفط مــن االحتيــاط 
االســتراتيجي هذا األسبوع في 
الوقود  أســعار  خلفض  محاولة 
قبل انتخابات التجديد النصفي 

للكونغرس الشهر املقبل.
وذكر أحد املصادر “أن إعالن بايدن 
متوقــع هذا األســبوع في إطار 
على  الروســية  احلرب  على  الرد 
أوكرانيــا”، وستشــمل عملية 
البيع تســويق 14 مليون برميل 
باقيــة من الكميــة التي أعلن 
بايدن في الســابق، وهي األكبر 
على اإلطالق، مــن احتياط 180 
مليون برميل بدأ الســحب منه 

خالل أيار.
اإلدارة  إن  رابــع  وقــال مصــدر 
األميركيــة حتدثــت أيضــاً مع 
شركات النفط في شأن بيع 26 
مليون برميل إضافية من عملية 

بيــع فرضهــا الكونغــرس في 
الســنة املالية 2023 التي بدأت 

في األول من أكتوبر.
كما ستصدر وزارة الطاقة مزيداً 
من التفاصيل حول إعادة شــراء 
النفط فــي النهاية، مما يعكس 
رغبة البيت األبيض في مكافحة 

ارتفاع أسعار البنزين.
وساعد ارتفاع أســعار التجزئة 
للبنزين فــي زيادة التضخم إلى 
منــذ عقود،  أعلى مســتوياته 
مما يشــكل خطراً علــى بايدن 
والدميقراطيــني قبــل انتخابات 
الثامن  فــي  النصفي  التجديد 
يسعون  التي  الثاني  تشرين  من 
من خاللها إلى الســيطرة على 

الكونغرس.

  شركات الطاقة
وذكرت املصــادر أن اإلدارة حتدثت 
حول  الطاقــة  شــركات  مــع 

إعادة شــراء النفــط حتى عام 
النفط  2025 لتجديــد احتياط 
االستراتيجي، بعد أن أعلن بايدن 
في آذار عن أكبر عملية بيع على 
اإلطالق لكمية تبلغ 180 مليون 
برميــل، خالل الفتــرة من مايو 

وحتى أكتوبر.
وال يزال لدى وزارة الطاقة حوالى 
14 مليــون برميل مــن احتياط 
للبيع  االســتراتيجي  البتــرول 
من اإلصــدار التاريخي، ألن البيع 
بســبب  آب  متوزو  خــالل  تباطأ 

العطالت والطقس احلار.
وإضافــة إلى ذلــك فقد فوض 
األميركيــة  اإلدارة  الكونغــرس 
مبوجب قانون منذ ســنوات ببيع 
26 مليون برميل أخرى من نفط 
االســتراتيجي  البترول  احتياط 
في الســنة املاليــة 2023 التي 
بدأت في األول من تشرين األول، 
ومن املرجح أن يتــم البيع قريباً 

بحسب ما قال أحد املصادر.
تراجع أسعار الغاز في أوروبا

إلى ذلك تراجعت أســعار الغاز 
وبريطانيا  هولنــدا  في  باجلملة 
متأثرة بانخفاض الطلب نتيجة 
الطقس األكثــر دفئاً من املعتاد 
ووفرة املعروض وســط استقرار 
شحنات الغاز الطبيعي املسال، 
وانخفض عقــد الغاز الهولندي 
لشــهر أقرب استحقاق خلامس 
يوم من املعامــالت على التوالي 
13.50 يورو إلى 116.50 يورو لكل 
ميغاواط، وهو أدنى مستوى منذ 
منتصــف حزيران، كما انخفض 
العقد البريطانــي قبل يوم من 
التسليم 23 بنساً إلى 35 بنساً 

لكل وحدة حرارية.
وقــال احملللون فــي “إجني إنرجي 
ســكان” إن “ضعــف الطلــب 
والوفــرة املريحة فــي املعروض 
يســتمران في ممارســة ضغط 
نزولــي قــوي، وتضــع توقعات 
الطقــس اجلديدة بدرجات حرارة 
أكثر دفئاً ضغطاً نزولياً إضافياً”.

كمــا خفف الوصول املســتقر 
للســفن التــي حتمــل الغــاز 
أوروبا  إلــى  املســال  الطبيعي 
اخملاوف في شأن نقص اإلمدادات 
روســيا  رغــم خفــض  علــى 

التدريجي لتدفقات الغاز.
ومــع ذلك فهنــاك أكثر من 35 
سفينة محملة بالغاز الطبيعي 
إسبانيا  قبالة  متباطئة  املسال 
تزال  وال  املتوسط،  البحر  وأنحاء 

املوانئ مشغولة بالتفريغ.
وتنتظر األســواق أيضــاً اقتراح 
حــول  األوروبيــة  املفوضيــة 
وضع حــد أقصى لســعر الغاز 
الطبيعــي، ومن املقرر أن يناقش 
هذا  خيارات  األوروبي  االحتاد  قادة 
األســبوع تتضمن قيوداً إلزامية 
أن تتقلب عندها  لدرجة ميكــن 
واحد،  يوم  في  املتداولة  األسعار 

وفقاً ملسودة االقتراح.
أن يؤدي  ًحملللني فإنه ميكن  ووفقا 
مزيد  إلى  األسعار  سقف  حتديد 
من الضغط على أســعار الغاز، 
وفــي اململكة املتحدة ســجل 
 26.4 بلــغ  فائضاً  الغــاز  نظام 
مليون متر مكعب في املعروض، 
وفقاً لبيانات الشبكة الوطنية.

األوروبية  الكربــون  وفي ســوق 
تراجع العقــد الرئيس 0.41 يورو 

إلى 67.10 يورو للطن.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أمــر الرئيس األمريكــي جو بايدن 
بضّخ 15 مليون برميل نفط إضافي 
من االحتياطي االســتراتيجي في 

السوق األميركية.
وقال مسؤول أمريكي كبير إن بايدن 
األربعاء عن ضخ جديد  أعلن امس 
مليون   15 وبواقــع  غير مســبوق 
برميل في الســوق من احتياطيات 
النفط االســتراتيجية األمريكية، 

مــع إمكانية املزيد مــن الضخ إذا 
ارتفعت أسعار الطاقة.

إن  أمريكــي كبير  وقال مســؤول 
الدفعــة اجلديدة مــن النفط من 
االستراتيجي  البترولي  االحتياطي 
تســتكمل ضخ 180 مليون برميل 
الربيع، اســتجابة  املعلن عنه في 

الرتفاع األسعار.
وقال املسؤول إن بايدن سيعلن في 
خطاب عن الضــخ اجلديد، ويؤكد 

فيــه اســتعداد اإلدارة األمريكية 
إلجراء مبيعات إضافية كبيرة هذا 
الشتاء إذا كانت هناك حاجة إليها 
بسبب اإلجراءات الروسية أو غيرها 

التي تعطل األسواق العاملية”.
األمريكيــة  اإلدارة  وتخطــط 
للبدء في شــراء النفــط لتجديد 
االحتياطي بســعر أقل من 67-72 
دوالرًا للبرميل، حسبما أعلن البيت 

األبيض.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالت شــركة تشــغيل شــبكة 
خطــوط أنابيب الغــاز الطبيعي 
في إســبانيا إن الزيادة الكبيرة في 
واردات أوروبــا من الغــاز الطبيعي 
منشــآت  قدرة  جتــاوزت  املســال 
االســتيراد على استقبال الناقالت 

القادمة.
ونقلت وكالة بلومبيرج عن شركة 
إناجاز اإلسبانية لتشغيل خطوط 

األنابيــب القول إنهــا قد تخفض 
عــدد شــحنات الغــاز الطبيعي 
املســال التــي تســتقبلها حتى 
األســبوع األول من نوفمبر املقبل 
في ظل االنخفاض الكبير للطلب 
الصناعي على الغاز منذ أغسطس 
املاضي وارتفاع معدالت التخزين مما 
يقلص املساحة املتاحة الستيعاب 
كميات إضافية من الغاز املستورد.

وأضافت الشــركة أن “هذا املوقف 

ال يقتصــر على شــبكة الغاز في 
إســبانيا فقط وإمنا يتكرر في دول 
أخــرى حولنــا” دون اإلشــارة إلى 
أسماء دول أخرى. يأتي ذلك في حني 
طبيعي  غاز  ناقالت  ســت  تتجول 
مسال حول ســواحل جنوب غرب 
أخريان  ناقلتان  وتتوقف  إســبانيا، 
في  ميلفــورد هيفن  أمام محطة 
لتفريغ حموالتها  انتظارا  بريطانيا 

بحسب بيانات حركة املالحة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
عدت مــواد “املركبات واحلديد” من 
اهم اســتيرادات العراق من اليابان 
خــالل العام 2021 حســب موقع 
خريطة  يوفــر  الــذي   trademap
التجارة للدول للصادرات والواردات 

البديلة  واألسواق  الدولي  والطلب 
واألسواق التنافسية.

وذكــر املوقع فــي احصائية على 
اســتورد من  “العراق  ان  موقعــه 
اليابــان خــالل العــام املاضي 24 
بقيمة  الرئيسية  السلع  من  مادة 

مالية بلغت 424.865 مليون دوالر”، 
ارتفع  مبينة ان “منو االســتيرادات 
من اليابان بنسبة %9 ما بني 2017 

الى 2021”.
اوال  “املركبات جــاءت  ان  واضــاف 
في اســتيرادات العراق من اليابان 

بقيمــة بلغت 270 مليــون دوالر، 
تليهــا احلديــد والصلــب بقيمة 
مالية بلغت 71 مليون دوالر، تليها 
اآلالت واملعدات الكهربائية بقيمة 
بلغــت 23.5 مليــون دوالر ومن ثم 
االجهزة امليكانيكية بقيمة بلغت 

17.5 مليون دوالر.
كما اشــار املوقع الى ان “صادرات 
 229.681 بلغت  اليابان  الى  العراق 
الف دوالر، مبينة ان “هذه الصادرات 
%39 ما بني  انخفضــت بنســبة 

2017 الى 2021”.

وذكر أن “ صادرات العراق الى اليابان 
تركزت في ثالث مواد فقط شملت 
ومنتجاتها  املعدني  الوقود  اهمها 
229.548 الف  بقيمة مالية بلغت 
دوالر، تليها الفوتوغرافي والبصري 

بقيمة مالية 81 ألف دوالر “.

متابعة ــ الصباح الجديد :
يخشــى كثيــر مــن االقتصاديني أن 
االرتفاع احلاد للدوالر يزيد من احتمالية 
حدوث ركود عاملي فــي وقت ما العام 

املقبل.
برس”،  “أسوشيتد  لوكالة  تقرير  ووفق 
يســهم ارتفــاع الــدوالر فــي جعل 
العمالت احمللية لبعض الدول أضعف، 
كما يســهم في زيادة أسعار السلع 
إلى  االرتفاع  ويؤدي  اليومية،  واخلدمات 
تفاقم الضائقة املالية في وقت تواجه 
فيه العائالت بالفعل أزمة غذاء وطاقة 
مرتبطة باحلرب الدائرة حاليا في شرق 

القارة األوروبية بني روسيا وأوكرانيا.
وصعد الــدوالر 18 في املائة منذ بداية 
2022، كما سجل الشهر املاضي أعلى 
20 عاما، وفقا ملؤشــر  مســتوى في 
الدوالر ICE، الذي يقيس الدوالر مقابل 

سلة من العمالت الرئيسة.
وبحســب التقرير، فإن أسباب ارتفاع 
الــدوالر ليســت غامضــة، حيث إن 
رفع ســعر  الفيدرالــي  االحتياطــي 
الفائدة القياسي قصير األجل خمس 
مرات هذا العــام، ملكافحة التضخم 

ويشــير  املتحدة،  الواليات  في  املرتفع 
إلى احتمال إجراء مزيد من الزيادات.

وتسبب ذلك في ارتفاع أسعار الفائدة 
على مجموعة واســعة من ســندات 
احلكومــة والشــركات األمريكية، ما 
إلى جذب املستثمرين ورفع قيمة  أدى 
العمالت  ومعظم  األمريكية.  العملة 
األخرى أضعف بكثير باملقارنة، خاصة 
انخفضت  الفقيــرة، حيث  الدول  في 
الروبية الهندية نحو 10 في املائة هذا 
العام مقابل الدوالر واجلنيه املصري 20 
في املائة والليرة التركية 28 في املائة.

ويــرى التقريــر أن الــدول الغنية في 
أوروبا ليســت محصنة، حيث تتأرجح 
اقتصاداتها بالفعل نحو الركود وسط 
ارتفاع أســعار الطاقة، ويساوي اليورو 
الواحــد أقل من دوالر ألول مرة منذ 20 
عاما، وانخفــض اجلنيه البريطاني 18 
في املائــة عن العام املاضــي. واقترب 
اجلنيه االســترليني في اآلونة األخيرة 
من التكافــؤ مع الدوالر بعد أن أعلنت 
البريطانية  الوزراء  رئيســة  تراس،  ليز 
اجلديدة تخفيضــات ضريبية ضخمة 
أزعجت األسواق املالية وأدت إلى إقالة 

وزير املالية. وميكن للدول أن حتصل على 
بعــض الفوائد من انخفاض العمالت، 
ألنهــا جتعل منتجاتهــا أرخص وأكثر 
قدرة على املنافســة في اخلارج. لكن 
الوقــت احلالي، أي مكســب من  في 
ارتفــاع الصادرات ســيكون ضعيفا، 
ألن النمــو االقتصــادي يتداعــى في 
ارتفاع  كل مــكان تقريبا. ويتســبب 
الدوالر في األلم في اخلارج بعدة طرق، 
بينها أنه يجعــل واردات الدول األخرى 
أكثــر تكلفة، ما يزيد مــن الضغوط 
التضخمية احلالية، كما يضغط على 
واحلكومات  واملســتهلكني  الشركات 
التي تقترض بالدوالر، ألن هناك حاجة 
إلى مزيــد من العملة احمللية للتحويل 
إلــى دوالرات عنــد ســداد مدفوعات 
الدوالر  ارتفــاع  يجبر  القروض. كمــا 
البنــوك املركزيــة في الــدول األخرى 
على رفع أســعار الفائدة حملاولة دعم 
عمالتها ومنع األموال من الهروب من 
حدودها. لكن هــذه املعدالت املرتفعة 
تضعــف النمو االقتصــادي وتزيد من 

البطالة.
مع انخفــاض الشــلن الكيني 6 في 

املائة هذا العام، ارتفعت تكلفة الوقود 
وقطع الغيار املســتوردة ارتفاعا كبير 
إلى درجــة أن بعض النــاس يختارون 
التخلي عن سياراتهم وركوب وسائل 
العمالت  وتســببت  العــام.  النقــل 
املتداولــة في حــدوث آالم اقتصادية 
حول العالــم مرات عدة من قبل خالل 
األزمــة املالية اآلســيوية فــي أواخر 
التسعينيات. مثال، اقترضت الشركات 
اإلندونيســية بكثافة بالــدوالر خالل 
أوقات االزدهار، ثم قضي عليها عندما 
انهــارت الروبية اإلندونيســية مقابل 
الــدوالر. وقبل بضعة أعوام، تســبب 
انخفاض البيزو في حدوث األلم نفسه 
للشركات واملستهلكني املكسيكيني.
مع ذلك، فإن ارتفــاع الدوالر في 2022 
مؤلم بشكل استثنائي، إذ إنه يضيف 
إلى الضغوط التضخمية العاملية في 
وقت كانت األسعار ترتفع فيه بالفعل.
وأدت االضطرابات في أســواق الطاقة 
والزراعة بســبب احلرب فــي أوكرانيا 
إلــى تضخيم قيود العــرض الناجمة 
عن  الناجمني  واالنتعــاش  الركود  عن 

كوفيد.

“أوبك: التحرك االستباقي بخفض اإلنتاج هدفه منع أزمات األسواق
واشنطن تخطط لإلعالن عن سحب من االحتياط هذا األسبوع 

بغداد ـ الصباح الجديد:
بلغت مبيعات البنك املركزي من الدوالر، امس 

األربعاء، أكثر من 250 مليون دوالر.
وذكر مصدر صحفــي ، أن “البنك املركزي باع 
اليوم خالل مزاده لبيع وشراء الدوالر االمريكي، 
251 مليونا و 172 الفا و503 دوالرات أمريكية 
غطاها البنك بســعر صرف اساس بلغ 1460 

ديناراً لكل دوالر.
واضاف املصدر ان معظم هذه املبيعات ذهبت 
لتعزيز االرصدة في اخلارج على شكل حواالت 
واعتمادات حيث بلغت 187 مليونا و672 الفا 
و503 دوالرات، فيما ذهبت البقية على شكل 
مبيعات نقدية التي بلغــت 63 مليونا و 500 

الف دوالر.

بغداد ــ الصباح اجلديد :
والعراقي”  “االجنبي  الذهب  انخفضت أسعار 
في األســواق احمللية بالعاصمــة بغداد، وفي 
اســواق اربيل عاصمة اقليم كردستان، امس 

األربعاء.
وقال مصدر صحفي ، إن أســعار الذهب في 
أســواق اجلملة ب   شــارع النهر في العاصمة 
  بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال 
الواحــد عيار 21 من الذهب اخلليجي والتركي 
واألوربي 334 الف دينار، وســعر الشــراء 330 
الفاً، فيما كانت االســعار ليوم امس الثالثاء 

338 الف دينار للمثقال الواحد.
وأشار املصدر ، إلى أن سعر بيع املثقال الواحد 
عيار 21 من الذهب العراقي ســجل انخفاضا 
أيضاً عند 304 آالف دينار، وبلغ ســعر الشراء 

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

بني 305 آالف و 315 الف دينار.
اما اســعار الذهــب في اربيل فقد شــهدت 
انخفاضــا ايضا حيث بلغ ســعر بيع مثقال 
ذهب عيار 21 هو 348 الــف دينار فيما كانت 
سعر البيع ملثقال عيار 18 هو 298 الف دينار .

بغداد ـ الصباح الجديد :
أرجع مختصون، امس األربعاء انخفاض أسعار 
الدوالر في االســواق العراقية إلى اإلشاعات، 

واملضاربني.
وقال مكتــب صرافة ان “ما يتــم تداوله من 
إشــاعات عن نية احلكومــة اجلديدة خفض 
ســعر الدوالر مقابل الدينــار العراقي ليكون 
130.000 دينار مقابل 100 دوالر، واحتمالية ان 
يتم ارجاعه على ســعره القدمي دفع املواطنني 
لبيــع ما لديهم من أوراق نقدية من الدوالر مما 
ادى الى حدوث عرض كبير مقارنة بالطلب في 

االسواق احمللية”.
فيما اعتبر مســؤول حكومــي ان “املضاربني 
ببورصــة الدوالر ينشــطون فــي مثل هكذا 
اسواق مســتغلني عملية تشكيل احلكومة 

ليبثوا مثل هكذا اشاعات بقصد التربح”.
وانخفضت اســعار صرف الدوالر في االسواق 
العراقية لتتداول بورصة الكفاح امس االربعاء 
على 147000 دينار مقابل 100 دوالر، وذلك بعد 

أن سجلت أمس األول الثالثاء سعر 147600

أكثر من ربع مليار دوالر 
مبيعات البنك العراقي 
من الدوالر في مزاد امس

تراجع أسعار الذهب في 
أسواق بغداد واربيل

“إشاعة” تتسبب بانخفاض ملفت 
بأسعار الدوالر في العراق

بايدن يوجه بضخ 15 مليون برميل
 نفط من االحتياطي االستراتيجي

واردات أوروبا من الغاز تتجاوز
 قدرة محطات االستقبال

المركبات والحديد أهم استيرادات البالد من اليابان

ارتفاع الدوالر الحاد مؤلم بشكل استثنائي ويفاقم الركود العالمي
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محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 94
التاريخ: 202/10/19

م/ إعالن اول

عمالً بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعــدل، تعلن جلنة البيع واإليجار في 
مديرية بلديات ذي قار عن اجراء املزايدة العلنية إليجار أمالك مديرية بلدية )ســوق الشيوخ، املنار( 
وكما مبينة مواصفتها ادناه عدد )3( فعلى الراغبني باالســتئجار مراجعة محاسب البلدية خالل 
مــدة )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن لدفع التأمينات القانونية بنســبة ال تقل عن 
)20%( من القيمة التقديرية لكامل مدة االيجــار واحلضور في اليوم التالي من مدة انتهاء االعالن 
في ديوان البلدية حسب املوعد احملدد مع جلب هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 

أجور نشر االعالن والداللية البالغة 2% وأي مصاريف اخرى.
م. ر. مهندسني
حيدر محسن جري
مدير بلديات ذي قار

مجلس القضاء األعلى 
رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة األحوال الشخصية في 

الكوت
العدد:5039\ش\2022 

الى املدعي عليه
 حسني زويد حامي

اقامت املدعية )سماح عصام شريف( 
الدعــوى املرقمة أعــاله والتي طلبت 
اثبات  واحلكم  للمرافعة  دعوتك  فيها 
نسب وجملهولية محل اقامتك حسب 
اشــعار اخملتار محلــة واملرفق بكتاب 
مركز حــي اجلهاد بالعــدد 5039 في 
2022/7/20 تقــرر تبليغك بواســطة 
رســميتني  محليتــني  صحيفتــني 
يوميتني للحضــور امام هذه احملكمة 
بتاريخ 30\10\2022 الساعة التاسعة 
صباحا وعند عدم حضورك او ارســال 
مــن ينوب عنــك قانونا ســوف جتري 
وحســب  غيابيا  بحقــك  املرافعــة 

األصول .
القاضي 
غامن عواد جنم البدري

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
هيت

العدد/ 4126
التاريخ/ 2022/10/19
الى/ املفقود/ عبد اهلل ابراهيم خلف

م/ اعالن
املدعــو  قــدم   2022/10/18 بتاريــخ 
)إسماعيل إبراهيم خلف( طلبا الى هذه 
احملكمة يطلب فيها اصدار حجة احلجر 
والقيمومة عليــك لغرض القيام بإدارة 
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 
باإلجراءات  احلضور سوف تقوم احملكمة 

القانونية الالزمة.
القاضي
احمد فرحان يوسف

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار االحتادية
محكمة األحوال الشخصية في هيت

العدد/ 963/ش/2022
التاريخ/ 2022/10/19

الى/ املدعى عليه
 عطا اهلل حامت عطا اهلل

م/ اعالن
اقامت املدعية )مروة ايــاد جمعة( الدعوى 
املرقمة 963/ش/2022 امام محكمة األحوال 
الشــخصية في هيت والتــي تطلب فيها 
احلكم بحضانة األطفال كل من )عبد اهلل 
وحامت( وقد صدر قــرار حكم بحقك بتاريخ 
2022/10/6 والــذي يقضــي باحلكم بتأييد 
حضانة املدعيــة )مروه اياد جمعة( ألبنائها 
القاصرين كل من )عبد اهلل وحامت( وجملهولية  
محل اقامتك حسب شرح القائم بالتبليغ 
قررت احملكمة تبليغك بصحيفتني محليتني 
وعليك مراجعة هــذه احملكمة او من ينوب 
وبعكسه سوف يصبح احلكم  عنك قانوناً 
الغيابي مبنزلة احلكم احلضوري وخالل ثالثون 

يوماً من تاريخ النشر وفقاً للقانون.
القاضي
احمد فرحان يوسف

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف 
بغداد/ الكرخ االحتادية
محكمة بداءة البياع

رقم الدعوى/ 1587/ب/2022
التاريخ/ 2022/10/12
املدعــي : امــني بغــداد إضافة 

لوظيفته
الشــخص الثالــث الــى جانب 
املدعي عليهم : عمر حسني علي

الدعــوى املرقمه )أعاله( لدى هذه 
احملكمة يطالبك فيها ابطال قيد 
العقــار 14455/2م10 أبو دشــير 
تقرر  قرر  اقامتك  وجملهولية محل 
يوميتني  بصحيفتــني  تبليغــك 
املرافعة يوم )2022/10/26(  مبوعد 
التاسعة وفي حال عدم  الساعة 
حضورك او من ينوب عنك قانونياً 
ســتجري املرافعة بحقك غيابياً 

وعلناً وفق القانون.

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف صالح 

الدين االحتادية
محكمة االحوال الشخصية في 

تكريت
العدد: 1769/ش/2022
التاريخ: 2022/10/17

اعالن
الى/ املدعى عليه

 حاضر سبع خماس
اقامــت املدعية )ميثاق طــارق محمد( 
الدعوى املرقمــة )1769/ش/2022(  في 
هــذه احملكمــة تطلــب فيهــا احلكم 
بالتفريــق للهجر ولعــدم وجود  محل 
إقامــة معلومــة لــك عليــة قــررت 
احملكمــة تبليغك مبوعــد املرافعة يوم 
النشــر  )2022/11/13(  عــن  طريــق 
بالصحــف احملليــة  وفي حالــة عدم 
بحقك  املرافعة  حضورك ســوف جتري 

غيابيا وفق األصول القانونية.
مع التقدير

القاضي
خيراهلل خليل كلش
قاضي محكمة األحوال الشخصية 
في تكريت

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في هيت
العدد/ 1061/ش/2022
التاريخ/ 2022/10/19

الى/ املدعى عليه
 سعدون جابر فتحي

م/ اعالن
اقامت املدعية )سناريا عدنان عبد اجمليد( 
الدعوى الشرعية املرقمة 1061/ش/2022 
امــام محكمة األحوال الشــخصية في 
هيت والتي تطلب فيها دعوتك للمرافعة 
واحلكــم بالتفريــق للضــرر وقــد وردت 
الدعوتية غير مبلغ كونك مجهول محل 
القائم  اإلقامة وحســب ما ورد بشــرح 
بالتبليغ واملؤيد من قبل مختار احمللة عليه 
فقد عــني 2022/10/31 موعداً للمرافعة 
وعليك  وتبليغك بصحيفتــني محليتني 
احلضور في املوعد احملدد  او من ينوب عنك 
املرافعة  جتري  وبعكســه ســوف  قانونا 

بحقك غيابياً وعلناً وحسب األصول.
القاضي
احمد فرحان يوسف

اعالن
الى السيد : املدير املفوض لشركة الوسام الذهبي 

للمقاوالت العامة / إضافة لوظيفته عنوانه :بغداد / حي 
احلمراء

 م)622( ز)60( عمارة الصلوات
جهة االنذار:

نظراً ألبرام عقد معكم ذي العدد )21( في 2021/10/28 واملتضمن 
اعمال تأهيل وصيانة بعض الدور السكنية في اجملمع السكني 
ملوقع الشركة في التاجي ومت حتديد بعض النواقص واملالحظات من 
قبل جلنة االستالم االولي بعد اجراء الكشف واملعاينة املوقعية 
على االعمال املنجزة املشــار اليها في كتابنا ذي العدد )13654( 
في 2022/6/27 اال ان شركتكم لم تقم بتنفيذ التزاماتها باجتاه 

شركتنا.
عليــة ننذركم بصــرورة قيامكم بتنفيــذ التزاماتكم واكمال 
النواقــص واملالحظات خالل فترة )15( يــوم من تاريخ تبليغكم 
باإلنذار وبخالفة سيتم اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية بحقكم 
وجملهولية محل اقامتكم حســب شرح القائم بالتبليغ من قبل 
مركز شرطة حطني مبوجب الكتاب املرقم )9677( في 2022/9/15 

وتأييد اخملتار عليه مت تبليغكم باإلعالن باجلريدة الرسمية
املنذر : مدير شركة تعبئة الغاز إضافة لوظيفته 

االسم :علي عبد األمير امني مبوجب الوكالة 17974 في 2022/8/22
رقم الهوية : 5790 الصادرة بتاريخ 2022/9/7 

عنوانه : بداللة موقع شركة - التاجي

اخلميس 20 تشرين االول 2022 العدد )4996(

Thu .20 Oct. 2022 issue )4996(

 ،،القيمة التقديريةسنة واحدةنوع امللكرقم امللكاسم الدائرةت
)االيجار السنوي(

 ساحة بيع17/2/1 جزيرةببلدية املنار1
 300،000،000 ثالثمائةسنة واحدةالفواكه واخلضر

مليون دينار

 ساحة وقوفجزء من 6910/5بلدية سوق الشيوخ2
 11،000،000 احدىسنة واحدةسيارات

عشر مليون دينار

 130،000،000 مائةسنة واحدةعلوة املواشيجزء من 1930/120بلدية سوق الشيوخ3
وثالثون مليون دينار
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قراءة

شعر اصدارات

جتيء بالذهول
توقظ سبات العبور

ال رأفة الشتباك اجلهات
اجلهات

تعيد الى الزمن ذاكرة النجوم
وانعكاس الظلمة يدور

 ...............يدور
في دوامة االختيار

يندس نهر النسيان
اجملموعة  الواســعتني  الكــون  على فخذي 

ص18
ان مالمح احلياة والوالدة  شــاخصة بوضوح 
وشفافية عالية نلمح هذا في موجة...توقظ 
سبات العبور او في يندس نهر النسيان على 
فخذي الكون...وتتكرر لعبة احلياة في الدوران 
االول حيث لفظ الربيع يختم به قصيدة رؤيا

هل كل ما أرى
وجهك خطوة فوق بحار القمر

ارى
جنمة كبيرة تتكىء على اشجار

املدينة
يفرح بها رصيف

عند
حلم الربيع اجملموعة ص27 

اذ تتجسد مالمح احلياة او بداية اخلليقة من 
خالل شكل الربيع او تشكله من العدم عن 

طريق رؤيا؟؟؟
هذه الرغبة في احليــاة والوجود ونبذ العدم 
واملوت والــزوال هي ثيمة الدورات االول يقول 

الشاعر في قصيدة وردة االماكن :
كي اليجيء الزوال

ارسمك وردة
تلبس االماكن وجهها / اجملموعة ص 25

اذا جند كل ما يؤسس للحياة من خالل معجم 
احلياة في هذا القســم او الــدوران من مثل 
االزهارالكواكب  الــوردة  الربيع  القبلة  احلب 
االشجار االنهار االمواج الصباح النهار... الخ

الدوران االول جســد بدء احلياة او الولوج في 
هذه احليــاه الول  وهلة اما الــدوران الثاني 
فقد مثل احلياة ذاتهــا بعنفوانها وصخبها 
وصراعاتها نقرا للشاعرفي نصوص القسم 

الثاني او الدوران الثاني:
رغبة

التحديق
بوجه العالم

رغبة الفراغ رئة الهواء
واحشاء االرض فوضى قلوبنا

تسير عليها بصمت
ماذا لو امتص الورق املعتم اخليبات

كما اكتمال القمر / اجملموعة ص41
تكتمل صورة النــص من خالل رصد فوضى 
احلياة اليومية عبر ممارســة هذه احلياة رمزا 
كونيا ) التحديق ، رئة الهواء ، احشاء االرض 
، فوضــى قلوبنــا ، هطول املطــر ، اكتمال 
القمر ( هذا املعجم يوحي مبمارسة جمالية 
بتفاصيل حميمية للواقع اليومي للشــاعر 
وجعله رمزا عامليا لنمط احلياة بوجود قرينة 
العالم واحشاء االرض اكتمال القمر(  )وجه 
ومبا ان هــذه احلياة حتتاج الى االســتمرارية 
والتكاثر فان قصيدة تناسل جسدت املعنى 

باخالص شديد 3
تناسل 

النهار هو االخر يحلم 
بأهداب السالم 

واصابع الشهوة 
تتناسل 

تعزف الريح نشيد االنتظار اجملموعة ص45
.....................

هذا هو احد اهم اشــتراطات اســتمرارية 
والتناســل  التكاثر  احلياة من خــالل فكرة 
واستمرارية النهار توحي ايضا بحركة احلياة 
واالشياء وال يتم هذا االمر اال في جو محاط 

بالطمأنينة واالمن والسالم . 
وهذه احلركــة اي حركة النهار توحي باحلياة 
وممارســة حلظاتها كما هــو موجود في ليل 

ومطر 

ليل ومطر 
كثيرة هي الساعات 

على جدار النهار 
لكن نوافذ الليل ..

مطر عقيم 
هذه اجلدلية في حركة الســاعات وكثرتها 
على جدار النهار توحــي بلحظات مفعمة 
باحلركة والنشــاط على العكس من الليل 
الدال على السكون ) نوافد الليل مطر عقيم 
( وجند في احلركة االخيرة والثالثة عكس هذا 
متاما فنجد العدم واحلجــر واخلريف ودالالت 

الزوال واملوت نقرأ مثال دوائر 
احلياة .

مدار قصيــر .. وحوار املوت يقطــع الزمن . 
اجملموعة ص 71

احليــاة مهما طالت ففــي حلظاتها االخيرة 

تبــدو امام عني من عاشــها ومر بها كمدار 
قصير ومســافة بســيطة وحلظــة عابرة 
فاملوت يقطع كل شيء وجند هذه الداللة في 

قصيدة ذكرى صامتة 
ذكرى صامتة 

حني ارى االشجار 
اراك ذكرى صامتة  
ونسمة حزينة متر 

على املوتى / اجملموعة ص 73
ولكــن الغريب في االمر ان هــذا املوت الذي 
تنتهي بــه الدوائر الثالث لم يكن موتا عاديا 
او طبيعيا ولكــن جاء بفعل احلروب املتكررة 

نقرأ في قصيدة امليزان 
في امليزان

للحروب
التي عشقنا غثيان املوت

 يوثق صمت احلروف
كان امليزان الصاعد والنازل 

...............
على ضفة النهر يتمدد الزمن

الصامت واالمواج 
اخشى ان يكشف وجها اخر

للمرة االولى
اذ ال حروف السماء املوتى / اجملموعة ص 78

بيد ان هذا املوت ليــس نهاية العالم ولكن 
هو بدايــة لدخول الى عالم اخر بدليل )على 
ضفة النهر يتمدد الزمن( اذ يتحول الزمن من 
محدود ومعلوم الى زمن ممتد خالد ويكشف 
اســماء جديدة للموتى ليــس فيها حروف 
اذ نكتشــف عاملا اخر ما بعد املوت ال يؤمن 

باملاديات .
والنوم هو داللة اخر للموت والعدم نقرأ هذا 

في قصيدة ايقظني 
ايقظني ..

الناس نيام حتى انا
أال قلبي ....

باالمس حلمت به قد نام 
ايقظني الفجر رغم انــي ال اصلي قال : لم 

افقت باكرا؟
قلت: استفاق قلبي قبلي ....

فأيقظني اجملموعة85
وجند في القصيدة االخيرة التي كانت بعنوان 

دوران داللة العدم ايضا 
دوران

ال الضفاف تتسع املدى 
وال املدى يتسع احلنني

هي االرض بصمتها نقطة امتالك الضوء
.............

وعلى جدران املدينة ملوتى يرسمون الفصول
بألوان ثيابهم 

املوتى ميشون كايقاع املطر بأرواحنا
.........

حني مير الزمن قناعا
لزمــن اخر في رغبــة دوران الزمــن عقاربه 

السماء 
تســقط اوراق خريف العالم / اجملموعة ص 

93
هــذا النص يلخــص فكــرة اجملموعة وهو 
الدوران فــي الفراغ اذ يبدأ مــن العدم نحو 
الوجود واحلياة ثم املوت وهذا االمر ال يخص 
شخصا بعينه او انسانا ما او تلخيص حلياة 
الشــاعر امنا الدوران هو كوني وشــخصي 
ايضا في الوقت نفســه ، الكوني هو دوران 
والنجوم في حركــة منتظمة  الكواكــب 
ومتسقة في الزمان واملكان والشخصي هو 
ما يخص االنســان فهو في دورانه يتناسل 
ويســتمر في احليــاة ثم يــدور وينتهي في 
حلقة املوت وهو عالم اخر ايضا ويترك ابناءه 
واحفاده يواجهون املصير نفســه او الدوران 

ذاته، دوران الوجود واحلياة والعدم .

د.احمد ناهم

العلي  حتمل مجموعة دوران للشاعر جاسم 
مجموعة من االليات الشكلية واملوضوعية: 
ويحقق احتاد الشــكل واملوضــوع اواملضمون 
واملغايرة  الكتابــة  الكاتــب فــي  اســلوب 
واالختالف علي صعيد اجلنس الذي يكتب فيه 
وهنا لدينا جنس قصيــدة النثر....لقد حقق 
الشاعر بصمته اخلاصة بفضل  هذه االليات 

احلديثة شكال ومضمونا:
اوال، علــى صعيد الشــكل فلقد قســمت 

اجملموعة الشعرية على ثالثة اقسام وهي:
 -1دوران اول اغلب نصوص هذا القســم من 

الهايكو والنص القصير
-2 دوران ثــان وبرزت فيــه النصوص الطويلة 

واملقطعية
-3 دوران ثالــث تنوعــت فيــه النصوص من 

مختلف االشكال
هذا االمر يسهم توكيد االختالف والتخطي 

في شكله
هذا االختالف في شكل الدورانات يسهم في 
توكيد اختالف وتخطي اجملموعة لالشــكال 
الصعيد  النثر علــى  الســائدة في قصيدة 

الشكلي.
ثانيا: على الصعيد املضموني او الفكري لهذه 
االشكال جند ان الدوران االول اكدت نصوصه 
على مبدأ اخللق والوجود والطفولة  ونرى في 
الدوران الثانــي لعبة احلياة في العيش واحلب 
الى ذلك ونكتشف  والعالقات االنسانية وما 
في الــدوران الثالث واالخير نهاية لعبة احلياة 

في املوت والعدم.....
وهذا االمــر،اي فكرة الدورانــا ت الثالثة هي 
مجســدة في اية قرانية قــال تعالى)َكْيَف 
ُكْم ثُمَّ  تًــا َفأَْحَيٰ ِ وَُكنُتــْم أَْمَوٰ

تَْكُفــُروَن بِٱللَّ
مُيِيُتُكــْم ثُمَّ يُْحِييُكْم ثُمَّ إِلَْيــِه تُرَْجُعوَن( بيد 
ان التركيــز على هذا االمــر اليعني قصدية 
واضحة من لدن الشــاعر ولكن االمر يخضع 
الى فكرة الناقد في التأويــل والقراءة ويبدو 
االمرعند الشاعر في خانة الالوعي والتجريب 
وقد تكون لديــه فكرة اخرى غابت عنا لكننا 
جند هذه االية شاخصة بشدة من خالل قراءة 

كلية للمجموعة يقول:
اكتشاف العالم

ترسمه ملسة
اصابعك 

اجملموعة ص16  
او نرى مالمح احليــاة والوالدة في قصيدة تاج 

املوجة
التخدش حلم املعنى

باالشتهاء
فاملساء الشاسع

ذاكرة النسيان
موجة تخلع هدأتها

ثيمة الوجود في مجموعة »دوران«لـ«جاسم العلي«

الحياة مهما طالت 
ففي لحظاتها 

االخيرة تبدو امام 
عين من عاشها ومر 

بها كمدار قصير 
ومسافة بسيطة 

ولحظة عابرة 
فالموت يقطع كل 

شيء ونجد هذه 
الداللة في قصيدة 

ذكرى صامتة

سينما

1
»في الكون امام املرآة« 

صدر عن دار الصحيفة السورية ودار العراب 
بدمشق ديوان جديد للشاعر والناقد محمود 

خيون حتت عنوان ) في الكون امام املرآة (.
يحتوي الديوان على واحد وعشــرين قصيدة 
تنوعت في مضامينها ومحتواها .. فالقسم 
االكبــر منها يتحــدث فيه الشــاعر برؤية 
انسانية  تفاعالت  فلســفية عن مجموعة 
ومشاعر جتســدت فيها مشــاهد متعددة 
لعذابات االنســان املعاصر وهو يعيش حالة 
الالمعنى والالجدوى في مصارعة االشــياء 
وافرازاتها وعالقتــه بالواقع املعاش الذي قد 
تكون مبثابة نســخة ملا يجوس في اعماقه 
مــن رغبات تصــور حجم املاســأة التي متر 
بلحظاتها احلرجة ليختلــط الواقع باخليال 

الذي يتالعب فيه الشاعر عبر ادواته التي 
يستهلها في قصيدة او اكثر .

2
»مبادئ القانون الدولي العام«

ضمن »سلســلة ترجمان« فــي »املركز 
العربي لألبحاث ودراســة السياســات«، 
صــدرت النســخُة العربية مــن كتاب 
العام« للمحامي  الدولي  القانون  »مبادئ 
واألكادميــي البريطاني إيان براونلي )1932 
- 2010(، بترجمة محمود محمد احلرثاني. 
يُعّد الكتــاب أحد أبرز املراجع في القانون 
الدولــي؛ حيث يعــرض عــدداً كبيراً من 
األمثلة العملية عن قضايا دولية، قدمية 
ومعاصرة، من شتى أنحاء العالم، ويعالج 
مسائل؛ مثل: االعتراف والسيادة والبيئة 
في  واخلالفة  الدبلوماســية  والعالقــات 

واملسؤولية  واجلنسية  والواجبات  احلقوق 
واملنازعات الدولية، وغير ذلك من مسائل 

القانون الدولي.

3
»محاضرٌة في املطر«

»محاضرٌة في املطر« عنوان رواية للكاتب 

املكسيكي خوان بيّورو، صدرت نسختها 
العربية عن »منشورات تكوين«، بترجمة 
مارك جمال. يحكــي العمل قّصة باحث 
ينــوي تقدمي محاضرة حــول العالقة بني 
شــعر احلّب واملطر، لكّنــه يضّيع األوراق 
ُقبيل  مالحظاتــه  عليهــا  كتــب  التي 
مداخلته، ما يضطــّره إلى ارجتال خطاب 

حول الشعر والشعراء، سرعان ما يتحّول 
إلى مونولوغ مســرحّي. صــدرت لبيّورو 
قرتبة خمســة عشــر كتاباً في الرواية 
والقّصة واملســرح، لكّن الكتاب الوحيد 
الذي نُقل، قبــل روايته هذه، إلى العربية، 
هو كتاب عن كرة القــدم بعنوان »جنون 

املستديرة«.

متابعة ـ الصباح الجديد:

كشفت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي 
عن تفاصيــل الدورة الـ 44 مــن املهرجان 
الســينمائي الدولي، املقرر إقامتها من 13 
إلى 22 نوفمبر املقبل، مبشــاركة 52 دولة، 
حيث ســيتم عرض 97 فيلماً ســينمائياً 
موزعة ما بني 79 فيلمــاً طويالً و18 فيلماً 
10 أفالم بقســم  قصيراً، بجانــب عرض 

السينما الكالسيكية.
ويقدم املهرجــان عرضاً عامليــاً أول لـ 30 
فيلماً، إضافة إلى 57 فيلماً بعرضها األول 
في الشــرق األوسط وشمال إفريقيا، فيما 
الدولية،  املســابقة  حتكيــم  جلنة  تترأس 
اليابانيــة ناعومــي كاواســي،  اخملرجــة 
املوسيقار  بالعضوية من مصر  ويشاركها 
راجــح داود ومديــرة التصويــر نانســي 
الهندية  املمثلة  إلــى  إضافة  عبدالفتاح، 
اإليطالية  واملمثلــة  بهاســكار،  ســوارا 
ســتيفانيا كاســيني، واخملرج املكسيكي 
خواكني ديل باسو، واملمثل الفرنسي سمير 
ل جلنة حتكيم جائزة  قواسمي، فيما تتشكَّ
أفضل فيلم عربي من املمثل الشاب أحمد 
مجــدي، والفنانة اللبنانية نور، إضافة إلى 

املبرمجة البولندية دوروتا لخ.

وتتشــكل جلنة حتكيم مســابقة آفاق 
املالبس  مصممة  من  العربية  السينما 
املصرية رمي العدل، واملنتجة التونســية 
اللبناني  واملمثــل  فضيلــة،  مفيــدة 
ميشــيل كمون، فيما يشــارك الفنان 
كرمي قاســم مــع الناقدة الفرنســية 
هدى إبراهيم، والكاتب بني شــاروك من 
مايكل  اإليطالي  اخملرج  ويترأس  إنكلترا، 

أجنلو فرامارتينو، ويشارك في عضويتها 
املنتج املصــري أحمد عامــر، واملمثلة 

الفرنسية التونسية رمي تركي.
وتشهد املسابقة الدولية منافسة بني 
14 فيلمــاً، منها الفيلــم املصري »19 
ب« إخراج أحمد عبدالل، ومن مقدونيا 
وصربيا يشــارك الفيلم الروائي »أشياء 
لــم تُقل« إخراج إلينــورا فينينوفا، في 

عرضــه العاملــي األول، ومــن بلجيكا 
وفرنسا يشــارك الفيلم الروائي »احلب 
بحسب دالفا« إخراج إميانويل نيكو، في 
عرضه األول بالشــرق األوسط وشمال 
إفريقيا، ومن فرنســا يشــارك الفيلم 
الروائــي »رائد الفضاء« إخــراج نيكوال 

جيرو، في عرضه العاملي األول.
ويشــارك في مســابقة آفاق السينما 

العربية، 7 أفالم، منها الفيلم الوثائقي 
املصري »بعيــداً عن النيل« الذي يفتتح 
 12 املســابقة، وتدور أحداثه حول جلوء 
موســيقياً من11 دولة تطل على النيل 
إلى املوسيقى، باعتبارهاً منوذجاً للتعاون 
يتجاوز احلدود واخلالفات، وخالل جولة في 
الواليات املتحدة تخضع رســالة االحتاد 

لالختبار.
كما يشارك في املسابقة الفيلم الروائي 
اللبناني الفرنسي »أرض الوهم« إخراج 
كارلــوس شــاهني، والفيلــم اللبناني 
القطري »بركة العروس« إخراج باســم 
الدين«  املغربــي »جالل  والفيلم  بريش، 
إخراج حسن بنجلون، والفيلم السوري 
»رحلة يوســف - املنسيون« إخراج جود 
سعيد، واجلزائري »العائلة« إخراج مرزاق 
مونيا  إخراج  »حوريــة«  وفيلم  علواش، 
إنتاجه فرنسا،  الذي تشارك في  ميدور، 

وبلجيكا.
»أيام  مــن  اخلامســة  النســخة  وفي 
القاهرة لصناعة الســينما« التي تقام 
من 17 إلــى 22 نوفمبر املقبل، تقام 14 
فعالية تتنوع ما بني نقاشــات وندوات 

ومحاضرات وورش عمل.

إبراهيم مالك* 
 

 
ال شيء بوسعه أن يُقودني إلى اجلنون، 

سأكتب الّشعر
وأمسح ما بقي عالًقا بي 

من قصائد سابقات 
كّل قصيدٍة حتمل نبوءًة داخلها، 

أكتب كما لو أّنني أتعّبد 
أو أقاوم 

أو أُصّلي 
أكتب كأّنني أتقّرب إلى الل 
بالّشعر أتعّرف على نفسي.

 على هذا الّنحو منضي
رجااًل َحزانى 
نساًء حزانى 

يكتبون الّشعر
ويُلّمعون أحزانهم 

أنتقم من األّيام اجلميلة، 
ال أعيشها إال بنصف قلب

ونصِف حزن
ولكي ال يُعّكر الفرح مزاجي،

أحذف من حياتي كل الّضحكات امُلتملة!
ال شيء ميكن أن يقودني إلى اجلنون 

ِسوى قصيدة لـ رامبو 
أقرأها على مسامع نساء غانيات، 

وأسكر، 
أسكر من رّدات فعلهن 

من جمالهن، 
ومن انتشائهن.

وأكتب..
أكتب الّشعر.

* شاعر موريتاني.

أكتُب الّشعرمختارات في القانون والرواية والشعر

79 فيلمًا في »القاهرة السينمائي الدولي«

الدورة الـ 44 من المهرجان تنطلق في الثالث والعشرين من الشهر المقبل

غالف الكتاب



بغداد ـ وكاالت:
العاصمة  في  عدة  أســواق  تعاني 
بغداد، من حالة ركود اقتصادي غير 
مسبوقة، الســيما تلك التي اعتاد 
كســوق  ارتيادها  على  املتبضعون 
الصدريــة، والكفــاح فــي بغداد 

القدمية بجانب الرصافة.
وفي استطالع أجري ملواطنني عدة، 
عن أسباب األزمة، أكدوا أن ضعف 
القدرة الشــرائية، انســحبت في 
األعمال واألســواق كافة، مرجعني 
إلى األوضــاع السياســية  ذلــك 
املتوتــرة، التــي تؤثــر بدورها على 

الوضع االقتصادي.
وعرفت محلة »الصدرية« في بغداد 
بهذا االســم نســبة إلى دفينها 
الهروي  الدين محمد  الشيخ صدر 
املــدرس في املدرســة البشــيرية 
املتوفى ســنة 677 للهجرة بداللة 
رخامة وجدت عند قبره، بحســب 
الكفاح، فهو شــارع  أما  املؤرخني. 

طويل في بغــداد، مير بثالث مناطق 
هــي البــاب الشــرقي والنهضة 
والباب املعظم، وأطلق على الشارع 
في العهد امللكي تســمية »شارع 
امللك غازي« وبعد قيام »ثورة 1958« 

سمي بـ«شارع الزعيم« فقد عرف 
سبقت  التي  باالنتفاضات  الشارع 
الثورة وكان عبد الكرمي قاســم أول 
من أطلق عليه تســمية »شــارع 

الكفاح«.

تابعة ـ الصباح الجديد:
طلبت إندونيسيا من هولندا إعادة 
ثمانية أعمــال فنية ومجموعات 
مــن التاريخ الطبيعــي موجودة 
في عدد مــن متاحفها، خصوصاً 
ما  على  الشــهير  جاوة«  »إنسان 
اول  الهولندية  احلكومــة  أعلنت 

امس الثالثاء.
وتتألف »إنســان جاوة«، وهي أول 

متحجرات لإلنســان نُبشت على 
اإلطــالق من بقايــا متحجرة ُعثر 
عليها خالل عامــي 1891 و1892 
من جانــب الهولندي يوخني دوبوا 
التي كانت جزءا  على جزيرة جاوة 
الهولندية،  الشــرقية  الهند  من 
وكان دوبــوا يبحث عــن »احللقة 
والبشــر،  القردة  بــني  املفقودة« 
للتاريخ  ناتوراليــس  متحف  وفق 

الطبيعي في ليدي غربي هولندا، 
حيث تُعرض املتحجرات.

وإضافة إلى »مجموعة دوبوا« التي 
تطالب  ألف قطعة،  أربعني  تضم 
بـ«كنــز  خصوصــا  إندونيســيا 
لومبــوك«، وفق ما أبلغــت وزارة 
فرانس  وكالة  الهولندية  الثقافة 
برس، في تأكيد ملعلومات نشرتها 

صحيفة »دي تروف« احمللية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
افاد مصدر امني اول امس الثالثاء، 
مبقتل ثالثة أشــخاص »أوالد عم« 
اثر نزاع مسلح شــرقي العاصمة 
بغــداد، وقال املصدر فــي تصريح 
تابعته الصبــاح اجلديد، إن »أخوين 
ابن  اثنني قاما بالهجوم على منزل 

عمهم ضمن منطقة احلميدية في 
مدينة الصدر شرقي بغداد«، مبيناً 
أن »تبادل اطــالق نار حصل بينهم، 
ما أســفر عــن إصابة شــقيقني 
وابن عمهما مبناطــق متفرقة من 
اجلسم«. واشار الى »وفاتهم جميعاً 
بعد نقلهم الى املستشفى«،  الفتا 

الى ان »أحد املتوفني من األشــقاء 
االســتخبارات،  لوكالة  منســوب 
الدفاع«.  لوزارة  العم منسوب  وابن 
وعزا املصدر ســبب انــدالع النزاع 
املســلح إلى »مشــكلة حصلت 
التواصل  بسبب تعليق على موقع 

االجتماعي فيسبوك«.

متابعة ـ الصباح الجديد:
للعلــم، طور  ثــورة جديدة  في 
ثورياً  اختبــاراً  بريطانيون  علماء 
قواعد  تغيير  شــأنه  من  جديداً 

اللعبة مع مرض السرطان.
فقــد كشــف تقريــر جديد أن 
االختــراع اجلديــد مــن شــأنه 
الكشــف املبكــر عــن 4 أنواع 
مــن املرض قبــل ســنوات من 

التشخيص.

وأضــاف أن أنواعــا مختلفة من 
الورم اخلبيث التي ميكن لالختبار 
اكتشــافها تأتي عبــر إمكانية 
اخللوية  للتغيــرات  حتديده بدقة 
التي ميكن أن تؤدي إلى ســرطان 
وكذلك  املميــت،  الرحــم  عنق 
التقاط عالمــات احلمض النووي 
لبعض أنواع الســرطان األخرى، 
اســتخدامه  أنه ميكن  يعني  مما 
في املســتقبل كاختبــار تنبؤي 

لســرطان الثــدي والرحم وعنق 
الرحــم واملبيــض، وذلــك وفقا 
لتقرير نشرته صحيفة »ذا صن« 

البريطانية.
أداء  أن  أيضــاً  املعلومات  وذكرت 
االختراع عند اختبار سرطان عنق 
الرحــم، كان أفضــل من الطرق 
املتاحة حاليا عنــد جتربته على 
مصابــني باملــرض، موضحة أنه 
أحدث فرقــاً عند أولئــك الذين 

يعانون من تغيرات خاليا متقدمة 
ويحتاجون إلى العالج.

ليس  الذين  ألولئك  بالنسبة  أما 
لديهم تغييرات في اخلاليا، ولكن 
لديهــم فيروس الــورم احلليمي 
البشــري ) HPV ( الذي يســبب 
عنق  ســرطان  حــاالت  معظم 
االختراع  الرحم، فقد اكتشــف 
الذيــن  األشــخاص  مــن   55%
في  تغيــرات  لديهم  ســيكون 

اخلاليا في السنوات األربع املقبلة.
بحسب  الدراسة  واســتهدفت 
القائمــني عليها، مثيلة احلمض 
النــووي التــي تعمــل كطبقة 
النووي  احلمــض  فــوق  إضافية 
الذي يحتوي بــدوره على جميع 
اجلينات التي يرثها الناس من كال 

الوالدين.
وتخبر تلــك املثيلــة اخلاليا بأي 
أجــزاء مــن احلمض ممــا يجب 

قراءتها.
فــي حني ميكــن لعوامــل مثل 
التدخني والتلوث وســوء النظام 
الغذائي وزيادة الوزن أن تغير هذه 

العالمات وتغير سلوك اخللية.
ومن خالل النظــر عن كثب في 
مثيلــة احلمض النــووي، يعتقد 
اكتشــاف  ميكنهم  أنه  العلماء 
السرطان ورمبا توقع خطر إصابة 
شخص ما بالورم في املستقبل.
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ملونشريط
الشرطة تقتل دبًا بعد مهاجمته 

طفاًل في والية أميركية
هاجم دب أســود يزن 113 كيلوغرامــاً، طفالً عمره 
عشــرة أعوام كان يلعب في الباحــة اخللفية ملنزل 
جديه في والية كونيتيكــت األميركّية، إذْ حاول جّره 
بعيداً، قبل أن تقتله الشــرطة بالرصاص، حسب ما 

أفادت به السلطات.
وقالت وزارة الطاقة وحماية البيئة »دي.إي.إي.بي« في 
الوالية، إن الطفل تعرض للهجوم حوالي الساعة 11 
صباح يوم األحد املاضي فــي بلدة موريس، ونُقل إلى 
املستشفى لتلقي العالج من إصابات ال متثل تهديداً 

على حياته.
وأضافت السلطات أن عناصر شــرطة الوالية وقوة 
احلفاظ على البيئة التابعة لــوزارة الطاقة وحماية 

البيئة استجابوا التصال استغاثة وأردوا الدب.
جيمس بتلــر، جد الصبــي وصف الهجــوم املروع 
لصحيفة »ريببليكان أميركان« الصادرة في ووتربري. 
وقال بتلر إن حفيده كان يلعب بالقرب من ترامبولني 

عندما ظهر الدب من الغابة الكثيفة خلف املنزل.
وأضاف: »ســمعته يصرخ ويقول دب، وعندما نظرت، 
رأيت ســاقه في فم الــدب والدب يحــاول جره عبر 
العشــب«. بتلر، الذي يعتمد على كرســي متحرك، 
قال للصحيفة، إنه دفع بالكرســي نحو الدب وألقى 

بقضيب معدني صوب رأسه.

مطاعم باريس تقدم »اللحم 
النباتي« رغم العقبات الحكومية

حتظر فرنســا استخدام أســماء اللحوم للمنتجات 
النباتيــة، لكن ذلك ال مينع مزيــداً من أطباق اللحوم 
النباتية التي حتمل أســماء حلوم، مثــل »تندرلوين« 
و«فالنك« من الظهور في قوائم املطاعم الباريسية، 
ما يشّكل حتدياً للحكومة الفرنسية، بحسب وكالة 

»رويترز«.
يتواصــل ازدهار الســوق العاملية لألغذيــة النباتية 
الشــبيهة باللحوم. وجذب هذا القطاع استثمارات 
كبيرة من مجموعات األغذية الزراعية العاملية على 
أمل االستفادة من االجتاه نحو األكل الصحي، مبا في 
ذلك تقليل اللحوم احلمراء. وباالستفادة من التقنيات 
اجلديدة، صارت هذه املنتجات تبدو لذيذًة وأكثر أصالة 

من أّي وقت مضى.
وبحســب »رويترز«، ظهرت منتجات شركة ريديفاين 
ميت ألّول مّرة في مطعم باريســي هذا األســبوع، 
بعد أن أبرمت الشركة اإلسرائيلية الناشئة صفقة 
مع شــركة اســتيراد اللحوم جيرودي، بهدف إدخال 
»شــرائح اللحم اجلديدة«، واملنتجة باستخدام آالت 

الطباعة ثالثية األبعاد، إلى السوق األوروبي.

ثعبان يثير ضجة 
على متن طائرة أميركية

أثار ظهــور مفاجئ لثعبــان حّي على مــن طائرة 
لشركة يونايتد إيرالينز في الواليات املتحدة اضطراباً 
بــني ركاب درجة رجال األعمال، فــي نهاية رحلة من 

فلوريدا إلى نيوجيرسي.
فقد ظهر الزاحف املتسلل، الذي تبنّي أّنه من ثعابني 
الربــاط غير املؤذية، على مــن الرحلة رقم 2038 من 
تامبــا، بعد وقت قصير مــن هبوطها، بعد ظهر يوم 
االثنني املاضي، في مطار نيوارك ليبيرتي الدولي، وفقاً 

لهيئة املوانئ في نيويورك ونيوجيرسي.
وقال أحد الركاب، لقناة نيوز 12 نيوجيرســي احمللية، 
إّنه عندما حتّركــت الطائرة من املــدرج إلى البوابة، 
بدأ الــركاب في درجة رجال األعمال في الصراخ ورفع 

أقدامهم عن األرض.
وقالت املتحدثة باســم هيئة املوانئ شيريل آن ألبيز، 
في رسالة بالبريد اإللكتروني، إّن مسؤولي السيطرة 
على احليوانات في املطار وأفرادا من شــرطة الهيئة، 
كانوا في انتظار الطائرة عند البوابة وأخذوا الثعبان، 

الذي أطلق الحقاً في البرية.

بغداد ـ الصباح الجديد:

حتالف  فــي  القيــادي  كشــف 
املوقف، رحيم الدراجي، عن تعاقد 
وزارة الصناعة مع شخص عراقي 
بريطانية؛  شــركة  لديــه  يزعم 
إلنشــاء معمــل إنتاج »ســماد 
الداب«، وفيمــا أكد أن ما تنتجه 
حذر  مسرطن«،  »سماد  الشركة 
من موت »جماعــي« في غضون 

أربع سنوات.
وقــال الدراجــي، خــالل حديثه 
اليوم  الذي سيبث  لبرنامج علناً، 
على فضائية السومرية، إن »وزارة 
شــخص  مع  تعاقدت  الصناعة 
عراقــي اجلنســية يزعــم لديه 
شــركة بريطانية؛ لغرض إنشاء 
معمل خاص بإنتاج سماد الداب، 
لكن في حقيقــة األمر، لم يكن 
معمالً إنتاجياً بل خط للتعبئة«، 
مستغرباً من »قيام وزير الصناعة 
منهل اخلبــاز بافتتاح هذا املعمل 

بعنوان إنتاجي«.
وأشــار إلى أن »العراق كان لديه 
معمــل وحيدا إلنتــاج الداب في 
للفوســفات  العامة  الشــركة 
االنبار،  فــي محافظــة  بالقائم 
قبــل عــام 2003، واآلن هو عبارة 
عن اطالل«، مســتدركاً أن »وزارة 
مبعرض  سنوياً  تشترك  الصناعة 
بغداد الدولــي بصناديق زجاجية 
اإلنتاج  الداب بعنوان  فيها سماد 

الوطني، في حني أن ذلك السماد 
يعود ملــا قبل فتــرة 2003؛ كون 
العــراق حالياً ال ميلــك أي معمل 

ينتج هذه املادة«.
وأوضح، أن »أحد مدراء الشــركة 

العامة للتجهيزات الزراعية أجرى 
كشــفاً للمعمل الذي اسســه 
املقاول العراقي على أســاس انه 
وكشــف  الداب،  ســماد  إلنتاج 
انه ليس معمــالً إنتاجياً بل خط 

للتعبئة«.
وفيما لفت الدراجي، إلى أن »هذا 
السماد موجود في مخازن قريبة 
للتجهيزات  العامة  الشركة  من 
الزراعية«، حذر مــن »جرمية قتل 

جماعيــة إذا وزع على الفالحني؛ 
كونه مســرطن وغير مســتوٍف 
الناحية اإلشعاعية )بحسب  من 
اإلشعاع  الوقاية من  مركز  كتاب 
التابــع ل ــوزارة البيئــة(«، داعياً 

إلى »اتالفه  كافة اجلهات املعنية 
بإسراع وقت ممكن«.

وبــني، أن »هنــاك ســماد »فل« 
مسرطن، يدخل البالد عبر روسيا 
وتركيــا وإقليــم كردســتان ثم 
يصل البصــرة من دون أي فحص 
أو ســيطرة نوعيــة«، منوهاً إلى 
يتكدس خالل  الســماد  »هذا  أن 
إرجاعه على  يعيــدون  ثم  النقل 
أســاس انه ســماد داب«، مردفاً: 
»وزارة البيئــة اكــدت ان املــادة 
مسرطنة وال ميكن استخدامها«.
وذكــر، أن »الصناعة تعاقدت مع 
املقــاول العراقي علــى 50 ألف 
طن، رغم تلكؤه وكثرة الشبهات 
واملشــكالت حوله، بــل ذلك لم 
مينعها من الذهــاب إلى التعاقد 

معه أيضاً على 200 ألف طن«.
وقارن الدراجي، بني القيمة املالية 
للســماد املســتورد والعراقــي، 
الســماد  طن  »قيمة  موضحــاً 
تبلغ مليوناً وستمائة  املســتورد 
وستني ديناراً، والطن احمللي مبليون 
وســتمائة دينار، أي أن الفرق بني 
احمللــي واملســتورد هــو 60 ألفاً 
فقط«، منوهاً إلى أن »املســتورد 
تقــع عليهــا شــروط فحــص 
البري  والنقل  النوعية  السيطرة 

والبحري واجلمارك والضريبة«.
وأمت الدراجــي، حديثه بالقول »إذا 
وزعــت هذه املادة الــى الفالحني 
في  سنشــهد موتــاً جماعيــاً 

غضون 3 – 4 سنوات«.

»سماد مسرطن ينذر بموت جماعي خالل أربع سنوات« 
فضيحة مدوية تهز وزارة الصناعة.. 

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

متابعة ـ الصباح الجديد:
شــمس  »ســمكة  ســجلت 
احمليــط« تــزن 2744 كيلوغراما، 
رقًما قياســًيا عاملًيا جديًدا بعد 
أصبحت أثقل ســمكة عظمية 
)متلــك هيكال مــن العظام( عثر 

عليها حتى اآلن.
وكان قد جرى العثــور على تلك 
الســمكة في 9 ديسمبر 2021، 
حيث كانت تطفــو وهي نافقة، 
قبالة حياة قبالة ســاحل جزيرة 
فايال، التي تعد أحد جزر أرخبيل 
األزور، في شمال احمليط األطلسي.

وقال كــوري إيفانــز، عالم بيئة 
األســماك في جامعة رايســل، 
الذي لم يشــارك في العثور على 
سمكة الشــمس أنه »من النادر 
جًدا العثور على ســمكة كبيرة 
هذه األيام بســبب الصيد اجلائر 

وتدهور البيئات«.
احملليــة  الســلطات  وكانــت 
املياه  إلى  أعادت تلك الســمكة 
لدراستها بشكل صحيح، وذلك 
وفًقــا لبيان صادر عــن جمعية 
وهــي   ،»Atlantic Naturalist«

منظمة غير هادفة للربح، تعنى 
بدراسة الكائنات البحرية.

السمكة  تشــريح  جرى  والحقا 
العمالقة لدراســتها بدقة أكبر، 
إذ حلل الباحثون محتويات اجلهاز 

العمالق،  الكائن  الهضمي لذلك 
مــع أخذ عينــات مــن احلمض 
النووي، وجرى نشر نتائج الدراسة 

في 11 أكتوبر املاضي.
واعتبر املشــرف الرئيســي على 

البحرية،  األحياء  عالم  الدراسة، 
خوســيه نونو غوميــز بيريرا، إن 
رائعة  »عينــة  امليتة  األســماك 

للدراسة والبحث«.
وإذا كان وزن هذه السمكة قد زاد 
وزنها عن 6 آالف رطل بقليل )نحو 
2.7 طــن(، فإن آخر ســمكة من 
نفس النوع كان قــد عثر عليها 
كانــت بعد أن صادتها ســفينة 
يابانية عــام 1996، وبلــغ وزنها 

حوالي 5070 رطالً.
هــي  العظميــة  واألســماك 
التــي متلك هيــاكل مكّونة من 
األســماك  عكس  على  العظام، 

الغضروفية.
واألغلبية العظمى من األسماك 
هــي أســماك عظميــة، وهي 
التنــوع  شــديدة  مجموعــة 
واالنتشــار تتألف مــن أكثر من 

29,000 نوع.
وهي بهذا أكبر طوائف الفقاريات 
املوجودة اليوم، حيث أن عدد أنواع 
تقريباً  يُعــادل  فيها  األســماك 
عدد جميــع األنــواع األخرى من 

الفقاريات.

تزن ثالثة أطنان..
 العثور على أثقل سمكة في العالم

الصدرية والكفاح.. بوصلة
 المتبضعين تعاني الركود 

إندونيسيا تطالب هولندا بإعادة »كنوز« تاريخية

بسبب »الفيسبوك«.. نزاع داٍم يقضي
 على ثالثة »أوالد عم« في بغداد

اختراع يكشف أنواع »السرطانات« قبل سنوات
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إعالن
الى الشريك

 مصطفى ناصر حريجة
صندوق  الى  حضورك  اقتضى 
االســكان العراقي فرع ذي قار 
الكائــن فــي الناصرية وذلك 
باملوافقة على  إقرارك  لتثبيت 
قيام شــريكك السيد/ )عمار 
بالبناء  حســن(  احلسن  عبد 
في  املشــاعة  حصته  علــى 
القطعة املرقمة )110/22329( 
لغــرض  اجلزيــرة  مقاطعــة 
تســليفه قــرض االســكان 
وخالل مدة اقصاها خمســة 
العراق  داخل  يوما من  عشــر 
تاريخ  من  العراق  خارج  وشهر 
نشر اإلعالن. وبعكسه سوف 
يســقط حقك في االعتراض 

مستقبال...

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ النعمانية

تنفيذ/ 18
رقم االضبارة/ 2022/654
التاريخ/ 2022/10/17

للمدين / حنون سراي كامي
الدائن / انتصار مجيد عبد الصاحب

اعالن
تبيع مديرية تنفيذ النعمانية العقار تسلسل 868/1م41 
احلســينية الشــمالية الواقع في قضاء االحــرار العائد 
للمدين حنون سراي كامي احملجوز لقاء طلب الدائن انتصار 
مجيــد عبد الصاحــب البالغ ثمانون مليــون دينار فعلى 
الراغب بالشراء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثن يوما 
تبدا من اليوم التالي للنشــر مستصحباً معه التأمينات 
القانونية عشــرة من املائة من القيمة املقدرة وشــهادة 
اجلنســية العراقية وان رسم التســجيل والداللية على 

املشتري.
املنفذ العدل
علي كاظم جبار اليوداوي

املواصفات
1- موقعه ورقمه : قضاء االحرار / حي املوظفن 868/1م41 

احلسينية الشمالية
2- جنسه ونوعه: ارض الدار مع البناء

3- حدوده واوصافه: الشــمال الشــرقي العقــار 909/1 
الشــمال اجلنوبي 871/1 اجلنوب الغربي 869/1 طريق عام 

اجلنوب الشرقي 907/1
4- مشتمالته: اســتقبال 4*7م وهول داخلي 4*4 ومطبخ 
3*4م وممــر 2*8م غرفــة نــوم 4*4.5 م وغرفة نــوم 4*5م 
ومجموعــة صحية 3*3م وبيتونــه 4*6م وغرفة نوم 4*5م 

طابق ثاني محالت جتارية 8*3م 
5- مساحته: 593م2

6- درجة العمران: 
7- الشاغل: اليوجد

8- القيمة املقدرة: 100،000،000  مائة مليون دينار

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في الدور
رقم الدعوى/ 235/ش/2022
التاريخ/ 2022/10/18

الى/ املدعى عليه
 ردفان حسني احمد

م/ إعالن
للدعوى املقامة أمام هذه احملكمة بالعدد 
اعاله من قبل املدعية )هالة عباس ماهر( 
واملتضمنــة احلكم بالتفريــق بينك وبن 
املدعية وجملهولية محل اقامتك حســب 
شــرح القائــم بالتبليغ و تأييــد مختار 
منطقة قضاء الدور  احمللة الشرقية تقرر 
تبليغك  بواســطة صحيفتن محليتن 
يوميتــن مبوعــد املرافعة املصــادف يوم 
صباحا  التاسعة  الســاعة   2022/10/31
وفي حال عدم حضورك او من ينوب عنك 
قانونا فستجرى املرافعة بحقك غيابيا و 

وفق االصول.
القاضي
عبد اجمليد حسن لطيف

مجلس القضاء األعلى 
رئاسة محكمة استئناف صالح 

الدين 
محكمة األحوال الشخصية في 

تكريت
العدد:199\ش\2018 
التاريخ:2018/7/4 

اعالن
الى املدعى عليه

موسى محمد ياسني 
بتاريــخ 2018/7/4 أصــدرت محكمة 
تكريت  فــي  الشــخصية  األحــوال 
بحقك حكما غيابيا يقضي )بالتفريق 
القضائــي بينك وبــن املدعية )امل 
حميــد محمــد(( لذا تقــرر تبليغك 
بصحيفتــن محليتن وفي حال عدم 
حضورك الى هذه احملكمة او ارسال من 
ينوب عنك قانونيا لالعتراض والتمييز 
خالل مــدة أقصاها ثالثــون يوما من 
تاريخ النشــر في الصحف يعتبر قرار 
احلكم نافذا بحقك ومكتســبا درجة 

الثبات.
القاضي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استنئاف ذي قار االحتادية
محكمة حتقيق الناصرية

العدد: 16038
التاريخ: 2022/10/19

الى/ مركز شرطة الساهرون 
 )مديرية شرطة محافظة ذي قار واملنشأت (

اعالن 
بناًء علــى الطلب املقدم من قبل )يوده شــاكر 
علك( واملتضمن فقدان ولده )عالء يوده شــاكر 
علك الشهد( تولد 2000/1/1 اسم والدته )بتول 
حســن( واجلهود املبذولــة والتحريــات اجلارية 
للتعــرف على مصيرة تقرر االعــالن عن فقدانه 
في صحيفتن رســميتن فعلى مــن لدية اية 
معلومات عنــه تقدميها الى اجلهات التحقيقية 
علماً او أوصافــه هي )لون العيون اســود ولون 

الوجه اسمر ولون الشعر اسود(
القاضي
ثامر حسن كشاش

اعالن
الى املتهم الغائب/ املفوض احمد 

علي حسني شايع البهادلي
املنسوب الى/ مديرية شرطة 
محافظة ميسان واملنشئات

العنوان/ محافظة ميسان/ العمارة/ 
احلي العسكري

مبــا انك متهــم وفق احكام املــادة )5/ 
اوال( من قانــون ق.ع.د رقم 14 لســنة 
2008 املعدل لغيابــك عن مقر عملك 
وجملهوليــة محــل   2022/6/6 بتاريــخ 
اقامتك اقتضــى تبليغك بهذا االعالن 
على ان حتضر امام محكمة قوى االمن 
اخلامســة  للمنطقة  االولى/  الداخلي 
البصرة خالل مــدة اقصاها ثالثون يوماً 
اعتبارا مــن تاريخ تعليق هــذا االعالن 
في محل اقامتــك ومقر عملك وجتيب 
على التهمة املوجــه ضدك وعند عدم 
حضورك سوف جتري محاكمتك غيابيا 
استنادا ألحكام املواد )65 و68 و69( من 
لقوى  اجلزائية  احملاكمــات  اصول  قانون 

االمن الداخلي رقم 17 لسنة 2008..
اللواء الدكتور احلقوقي
عمار ماهر عبد احلسن
رئيس احملكمة

مديرية شؤون األحوال 
العدد: 3032
التاريخ: 2022/10/18

إعالن
بناًء على طلب املدعي )اعالن زرزور 
صكبــان( والذي يطلب من خالله 
الى  )اعــالن(  من  االســم  تبديل 
)علياء( واستنادا ألحكام املادة )22( 
رقم  الوطنية  البطاقة  قانون  من 
)3( لســنة 2016 تقرر نشر طلبه 
في اجلريدة الرسمية فمن له حق 
االعتراض علــى الطلب مراجعة  
)15( خمسة عشر  املديرية خالل 
يوما مــن تاريخ النشــر وخالفه 

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

فقدان وصل امانات 
فقــد وصــل االمانــات املرقــم 
الصــادر مــن مديرية   )172925(
بلدية تكريــت بتاريخ 2020/2/17 
باســم )محمود فــوزي حمادي( 
ومببلغ )240000 دينار فقط مائتان 
واربعون الف دينار الغير( على من 
اجلهة  الى  تســمليه  عليه  يعثر 

املذكورة اعاله وشكرا.

فقدان هوية
فقــدت الهوية الصادرة من 
العامــة لتجارة  الشــركة 
املواد الغذائيــة/ فرع االنبار 
كاظم(  عبيد  )احمد  باسم 
علــى مــن يعثــر عليهــا 

تسليمه الى جهة االصدار

جمهورية العراق
وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة

مديرية البلديات العامة
مديرية بلدية الناصرية

الشعبة: الواردات
العدد: 66580
التاريخ: 2022/10/19

))إعالن((

تعلن جلنة البيع وااليجــار عن إجراء املزايدة العلنية لتأجير العقــارات العائدة الى )مديرية بلدية 
الناصريــة( املدرجة اوصافها ادناه وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 
املعدل، وملدة )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في اجلريدة الرســمية، فعلى الراغبن 
باملشــاركة مراجعة ســكرتير اللجنة ومحاســب البلدية اعاله خالل مدة االعالن مستصحبن 
معهــم تأمينات القانونية وقدرهــا 20% من القيمة التقديرية مبوجب صك مصدق للمســتأجر 
وســتجرى املزايدة باليوم االخير من مدة االعالن في متام الســاعة الثانية عشرة صباحا في مبنى 
ديوان بلدية الناصرية شــعبة الواردات وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية فتمدد الى اليوم الذي 
يليه من أيام العمل الرســمية على ان يجلب املزايد ما يؤيد براءة ذمته من الضريبة لعام 2022 مع 
جلب هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة بنسبة 2% من مبلغ اإليجار.
ر. مهندسني
محمد عكاب جاسم
رئيس جلنة البيع وااليجار

اعالن
تعلن الكليــة التربوية املفتوحة عن نيتها تأجير 
)كافتيريا ومكتب استنساخ وتصوير فوتوغرافي( 
في مركز الكرخ الدراسي وفقاً للمواصفات االتية:
)3,40م*3,35م(  تبلــغ مســاحتها  عقار/غرفــة 
مجاورة لغرفة احلرس وفقاً للتشــريعات النافذة 
فعلى الراغبن باالشتراك باملزايدة مراجعة عمادة 
الكلية التربوية املفتوحــة الكائنة في منطقة 
الوزيريــة قرب املعهد القضائــي إليداع تأمينات 
التقل عن )20%( عشــرين في املئــة من القيمة 
املقدرة لبدل االيجار قبل االشــتراك في املزايدة 
التي ســتجري في متام الساعة العاشرة صباحاً 
من يوم االحــد املوافــق 2022/11/20 في عمادة 
الكلية مســتصحبن معهــم الوثائق الثبوتية 
: البطاقة الوطنية او هويــة األحوال املدنية مع 
بطاقة السكن ,ويتحمل من ترسو علية املزايدة 
أجور النشــر واالعالن واملصاريف األخرى على ان 
يلتزم بدفع مبلغ االيجــار دفعة واحدة عند أبرام 

العقد علماً ان مدة االيجار سنة واحدة فقط
عميد الكلية التربوية املفتوحة

جمهورية العراق
رئاسة مجلس الوزراء
ديوان الوقف الشيعي

مديرية الوقف الشيعي في ذي قار
شعبة األمالك املوقوفة

العدد: 1584
التاريخ: 2022/10/18

م/ إعالن

تعلن مديرية الوقف الشــيعي في ذي قار عن إجراء املزايدة العلنية على العقار املدرج ادناه فعلى 
الراغبن باالشــتراك باملزايدة العلنية مراجعة مقر مديرية الوقف الشــيعي في ذي قار خالل مدة 
ســبعة أيام من تاريخ نشر اإلعالن في اجلريدة الرسمية مستصحبن معهم التأمينات القانونية 
البالغــة 20% من القيمة املقدرة و صورة من هوية االحوال املدنية وبطاقة الســكن وتأييد مختار 
مصدق وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رســمية في اليوم الذي يليه على ان يتحمل من ترسو عليه 
املزايدة أجور النشر واالعالن والداللية ويدفع بدل إاليجار السنوي دفعة واحدة بعد مرور سبعة أيام 
من تاريخ اإلحالة القطعية على ان جترى املزايدة الساعة )العاشرة( صباحا في مقر مديرية الوقف 

الشيعي في ذي قار.
م. ر. مهندسني
احمد كرمي عبد اجلبار
مدير الوقف الشيعي في ذي قار

صندوق  االسكان  العراقي  في ميسان
اعالن

الى الشــريك عمار قاســم محمد في العقار16/1485  ابو رمانه 
مناصفة مع الشريك املقترض رياض لعيبي فالح )مناصفه( الذي 
يروم التقدمي الى الصندوق االســكان العراقي في ميسان لغرض 
التســليف والبناء لذى مت التبليغ خالل مدة خمســة عشر يوما 
داخل العراق وشهر من تاريخ النشراذا كان خارج العراق  وبعكسه 

يسقط حقكم في االعتراض مستقبال.
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 الرقماملوقعت
العقار

 املساحة
مدة االيجارالتقدير السنويم2

سنة واحدة960،000 تسعمائة وستون الف دينار18 م92محل مشيد/ اللجنة االوملبية1

سنتان1،280،000 مليون ومائتان وثمانون الف دينار15 م132حانوت مشيد / شارع االخالص2

سنتان1،520،000 مليون وخمسمائة وعشرون الف دينار40 م392حانوت مشيد/ كراج قدمي3

سنتان1،400،000 مليون واربعمائة الف دينار43 م372 )أ(حانوت مشيد/ كراج قدمي4

سنتان2،200،000 مليونان ومائتان الف دينار90 م312حانوت مشيد/ كراج قدمي5

سنتان2،000،000 مليون دينار80 م342حانوت مشيد/ كراج جديد6

سنتان1،000،000 مليون دينار6 م302حانوت مشيد/ كراج قدمي7

سنتان1،040،000 مليون واربعون الف دينار20 م322حانوت مشيد/ كراج قدمي8

سنتان1،400،000 مليون واربعمائة الف دينار40 م372 )ب(حانوت مشيد/ كراج قدمي9

سنة واحدة960،000 تسعمائة وستون الف دينار18 م172محل مشيد/ اللجنة االوملبية سابقا10

سنة واحدة2،000،000 مليون دينار22 م32محل مشيد/ اللجنة االوملبية سابقا11

سنة واحدة1،200،000 مليون ومائتان الف دينار22 م182محل مشيد/ اللجنة االوملبية سابقا12

سنة واحدة1،600،000 مليونان وستمائة الف دينار30 م12محل مشيد/ اللجنة االوملبية سابقا13

سنة واحدة960،000 تسعمائة وستون الف دينار18 م2 16محل مشيد/ اللجنة االوملبية سابقا14

سنة واحدة960،000 تسعمائة وستون الف دينار18 م152محل مشيد/ اللجنة االوملبية سابقا15

سنتان1،120،000 مليون ومائة وعشرون الف دينار20 م102محل مشيد/ اللجنة االوملبية سابقا16

سنتان1،040،000 مليون واربعون الف دينار50 م172مولد كهرباء/ االسكان الصناعي17

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد : 95
التاريخ: 2022/10/19

م/ إعالن كسر قرار

عمالً بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل ونظرا حلصول كسر قرار على 
االمالك العائدة الى مديرية بلدية )ســوق الشــيوخ( عدد )1( واملوضح تفاصيلها ادناه تعلن جلنة 
البيع واإليجار في مديريــة بلديات ذي قار عن اعادة املزايدة العلنية فعلى الراغبن باالســتئجار 
مراجعة محاســب البلدية خالل مدة )7( يوم  تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن لدفع التأمينات 
القانونية بنســبة ال تقل عن )20%( من قيمة مبلغ الضم االخير مع نســبة 15% )كســر قرار( 
واحلضور في اليوم التالي من مدة انتهاء االعالن في ديوان البلدية حســب الوقت احملدد مع جلب 
هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور نشر االعالن والداللية البالغة 2% وأي 

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

 مبلغ الضم األخير+ نسبةمدة االيجارنوع امللكرقم امللكمديرية بلديةت
15% كسر قرار

 سوق1
ثالث سنواتحانوت526/231الشيوخ

 2،403،500 مليونان
 واربعمائة وثالثة الف

وخمسمائة دينار

 املبلغاملوقعاملساحةالعقار

 615000 فقط ستمائة وخمسةسوق الشيوخ12 م832 اجلزيرة
عشر الف دينار
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سلة الجوية تخسر 
أمام دجلة بقرار اتحادي

نادي زاخو: قرار لجنة 
االنضباط ظالم 

اإلصابة تحرم الطلبة 
من خدمات دي ليما

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن االحتاد املركزي لكرة الســلة، خسارة فريق القوة 
اجلوية أمام منافســه دجلة اجلامعــة، لعدم تطبيق 
لوائــح الدوري املمتاز.وقــال االحتاد العراقــي في بيان 
رسمي: »حسب لوائح االحتاد، واملصادق عليها من قبل 
الهيئة العامة، تقرر إلغاء مباراة دجلة اجلامعة والقوة 

اجلوية«.
وأضاف: »مت اعتبار القوة اجلوية خاسرا في هذه املباراة، 
بســبب عدم حضــور فريقه لفئة الناشــئني خلوض 
مباراته أمام دجلة اجلامعة«.ويعد هذا القرار ســابقة 
غير مألوفــة في اعتماد نتائج مباريات الدوري العراقي 
لكرة الســلة، ليتضرر الفريــق األول بعد أخطاء فرق 
الفئات العمريــة، التي تلعب مبارياتها قبل مواجهات 

الكبار.

متابعة ـ الصباح الجديد:
أبدت إدارة نادي زاخو لكرة القدم، »عدم رضاها التام«، 
علــى قرار جلنة االنضبــاط التابعة لالحتــاد العراقي 
للعبة، بشــأن عقوبة النادي التــي وصفتها بـ«دون 
وجه حق«.وقال عضــو إدارة النادي والناطق اإلعالمي، 
دلژار عدنــان، إن »قرار جلنة االنضبــاط ملباراة )زاخو – 
الصناعة( في اجلولة الثانيــة للدوري املمتاز، ظالم«، 
موضحاً أن »اإلدارة ســتجتمع بلجنة االنضباط في 
احتاد الكرة، لتمييز القرار بعد مناقشــته من اجلوانب 
كافة مع وجــود إثباتات تؤكد املبالغــة ملا حدث في 

اللقاء«.
وأعرب عدنان، عن اســتغرابه من األنباء التي تناقلت 
من وفد الصناعة في تصريحات سابقة بأنه بقي حتى 
الســاعة 12 خوفاً من اجلمهور والتهديدات، مؤكداً 
شــخصياً أنه »آخر من خرج من النادي قبل الساعة 
11 مساًء ولم يكن وفد الصناعة داخل امللعب وال أي 
أحــد من جمهور زاخو يقف خــارج امللعب وأن خروج 
وفد الصناعة كان في وقت اعتيادي ال سيما أن املباراة 

انتهت في الساعة التاسعة والنصف مساًء«.
كما أبدى استغرابه من بعض وسائل اإلعالم التي ال 
تنقل اجلانب اإليجابي واجلمالي للمباراة، كما ال تنقل 
احلضور اجلماهيري الرائع والتشجيع اجلميل وجمالية 
امللعب، بل تتعمد عكس اجلانب السلبي فقط وهذا 

التصرف خارج نطاق املهنية«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن نادي الطلبة غياب محترفه البرازيلي جايلســون 
دي ليما عن املالعب ملدة 3 أسابيع، بداعي اإلصابة.وقال 
الطلبة في بيان رسمي: »بعد التأكد من الفحوصات 
الطبية، البرازيلي جايلسون دي ليما يغيب عن املالعب 
3 أسابيع«. وتعرض دي ليما لإلصابة في الدقائق األولى 
من فــوز الطلبة أمام ضيفه كربــالء )1-0(.ومن املقرر 
أن يغيب دي ليمــا عن اجلوالت من الثالثة وحتى نهاية 
السادسة، إذ ســيتوقف الدوري العراقي اعتبارا من 5 
تشــرين الثاني املقبل، الرتباط أسود الرافدين مبباريات 

دولية ودية.
ويحتــل الطلبة وصافة الترتيب برصيد 6 نقاط، بفارق 
األهداف عن القــوة اجلوية املتصــدر، وتنتظره مباراة 
مهمة أمام الكهربــاء مبلعب الــزوراء اليوم اخلميس 

ضمن اجلولة الثالثة من الدوري املمتاز.

بغداد ـ الصباح الجديد:

اخلليــج لكرة  احتــاد كأس  حدد 
القدم، يوم الثالثاء املقبل املوافق 
الشهر  والعشــرين من  اخلامس 
اجلاري موعداً إلجراء قرعة بطولة 
خليجي 25 املقــررة إقامتها في 
العراقية.وقال  البصرة  محافظة 
املتحدث باسم خليجي 25 جليل 
العبودي، في بيــان ان احتاد كأس 
اخلليــج أكد على موعــد إقامة 
الثالثاء  يــوم   ،25 خليجي  قرعة 
املقبــل اخلامس والعشــرين من 
شــهر تشــرين األول اجلاري، في 
فندق »جراند ميلينيوم« البصرة.

وأشــار إلى أنه سيســبق إجراء 
القرعــة عقد ثالثــة اجتماعات 
جلنة  وهــي  باللجــان،  خاصــة 
احلــكام،  وجلنــة  املســابقات، 
اإلعالمية.وضمــن  واللجنــة 
التحضيــرات اخلاصــة بحفــل 
لبعض  الدعوات  ُوجهت  القرعة 
الالعبني من جنوم الكرة اخلليجية 
حلضور مراسم القرعة التي تُعد 
الرسمي  واإلعالن  األولى  اخلطوة 

عن إقامة البطولة.
العام  الصدد قــال األمني  وبهذا 
جاســم  اخلليــج  كأس  الحتــاد 
الترتيبات  إن »جميــع  الرميحي، 
اخلاصة  النهائية  والتجهيــزات 
بحفل مراســم قرعــة خليجي 
25 تســير وفــق مــا مت اإلعداد 
لــه مســبقاً، مع األشــقاء في 
اجتماعات  سُتعقد  كما  العراق، 
القليلة  األيــام  في  تنســيقية 

التطورات  آخــر  بشــأن  املقبلة 
اخلاصــة باحلفــل مــن النواحي 
كافة، ومع جميــع األطراف ذات 

الصلة«.

وأضاف »االستعدادات في العراق 
جتري على قدم وساق الستضافة 
البطولة، والتي ستكون كرنفاالً 
االجتماعات  أن  حيــث  خليجياً، 

التنسيقية مستمرة سواًء فيما 
يتعلق بترتيبــات القرعة أو التي 
تخص البطولة بشــكل عام، أو 
باللجان،  املتعلقــة  االجتماعات 

كما ستشــهد الفتــرة املقبلة 
اإلعالن عن املزيد من التفاصيل«.

مــن جانب اخر، فاز الــزوراء على 
زاخو بهدفني لهدف أمس ضمن 

منافســات اجلولة الثالثة لدوري 
الكــرة املمتاز.. وســجل للزوراء 
عالء عبــاس 18 وعلي يوســف 
53 ولزاخــو منار طه مــن جزاء 
على  بهدف  دهــوك  فاز  49،كما 
احملترف  الالعب  ســجله  النفط 
العاجي، كراهيــري يانيك زاكري 

في الدقيقة 85.
في حني، خّيم التعادل الســلبي 
ونفط  احلــدود  مباراتــي  علــى 
والنجــف  والكــرخ  الوســط 
واحتضن اللقاء االول ملعب نادي 
مع  الثالثة  الســاعة  في  احلدود 
ضيفه نفط الوسط.. وبالنتيجة 
نفســها انتهت املبــاراة الثانية 
التي جرت على ملعب الكرخ بني 
فريق نادي الكــرخ وضيفه فريق 

نادي النجف.
وتســتكمل بقية املباريات اليوم 
اخلميس باجراء خمســة لقاءات 
أيضــا، فيلعــب نفــط البصرة 
الفيحاء،  ملعب  في  والقاســم 
أربيل  يضيــف  ميســان  ونفط 
وجترى  نــوروز  يالقي  والصناعــة 
الثالثة  الســاعة  في  املباريــات 
عصرا، ويلتقي في ملعب كربالء 
والطلبة  الكهرباء  فريقا  الدولي 
والربع  اخلامســة  الســاعة  في 
الشــرطة  اما مبــاراة  مســاء، 
ملعب  في  فستجرى  والديوانية 
الســاعة  الدولي في  الشــعب 
السابعة والنصف مساء.. ويقف 
اجلوية فــي صدارة الترتيب وله 6 
ثاني  الطلبة  على  متفوقا  نقاط 
الالئحــة واحلدود الثالــث بفارق 

األهداف.

إجراء قرعة خليجي 25 في البصرة الثالثاء المقبل 
فوزان للزوراء ودهوك في الجولة الثالثة لدوري الكرة 

عالء عباس يحتفل بالهدف األول في مرمى زاخو أمس

تقرير 

بغداد ـ فالح الناصر:

وصــف نائب رئيــس االحتــاد املركزي 
الزهــرة،  عبــد  علــي  للمالكمــة، 
تضييف بطولة آســيا في محافظة 
الســليمانية يوم 26 تشــرين الثاني 
للرياضة  مكســبا  بأنهــا  املقبــل، 
العراقية بصورة عامة وليس املالكمة 
على وجــه التحديد، مشــيرا إلى ان 
جهــود كبيــرة بذلها رئيــس االحتاد 
املركــزي علــي تكليف عضــو احتاد 
اللعبة اآلســيوي في سبيل تسهيل 
مهمــة تضييــف العــراق للبطولة 
املرتقبــة التي ســتكون حدثا مهما 
يجمع الواعدين في قارة آســيا ولكل 

اجلنسني.
وقال ان االحتاد اآلســيوي أرسل جلانه 
لفحص مواقع اللعب واملقتربات منه 
وأرســل اشــارات اطمئنان ان االمور 
جاهزة وعلــى افضل ما يــرام، وهذا 
بالتأكيد يأتي بعد جهد وتنسيق عال 
بــني احتاد اللعبة املركــزي وفرعه في 
محافظة السليمانية والتعاون املثمر 
وممثلية  الوطنية  االوملبية  اللجنة  بني 

اللجنة االوملبية في اقليم كردستان.

دعم أوملبي ومدربني محترفني
واشــار عبــد الزهرة إلــى ان اللجنة 
االوملبيــة اســهمت في دعــم احتاد 
التعاقد  املالكمة مؤخرا فــي خطوة 
واالخر  اذربيجاني  مع مدربني أحدهما 
كوبي، االول ملنتخبات الفئات العمرية 
والتعاقــد  للمتقدمــني،  والثانــي 
سيمنح املالكات التدريبية دافعا اكثر 

نحو االبداع والتطور. 
وثمن عبــد الزهرة خطــوات اللجنة 
االوملبيــة بتعزيــز عمــل احتاداتهــا 
الرياضيــة وتوجههــا للتعاقــد مع 
مدربــني أجانــب محترفــني، وهــذا 
ليــس انتقاصا من امكانــات املدرب 
العراقي احلريص في عمله، لكن هذه 
التعاقــدات تصب فــي صالح تطور 
املدرب احمللي نفسه ألنه سيكون على 
ويكسب  احملترفني  املدربني  مع  تواصل 
منهم كل مــا هو جديــد في عالم 

التدريب.

الوطني يعسكر في طهران
وذكــر ان املنتخب الوطني يعســكر 
حاليا في العاصمــة االيرانية طهران 
بأشراف مدربيه طارق محمد وسامي 

عبــد العزيــز ومحمد عبــد الزهرة 
اسماعيل  املؤلف من  املشرف  واملالك 
الالعبني  وانتظام  علــي،  ورضا  خليل 
الـ 14 متواصل وسيتام اختيار نحو 6 

ـ 7 مالكمني للمشــاركة في بطولة 
آسيا املقررة ان تضيفها االردن منطلع 

شهر تشرين الثاني املقبل.
وبــني ان نزاالت وديــة جمعت العبينا 

وهــذه مهمة  االيرانيني  واملالكمــني 
وتطور  االضافي  االحتكاك  لكســب 
قبــل  لالعبينــا  الفنيــة  اجلوانــب 
االستحقاق اخلارجي املقبل الذي يأمل 

فيه العراق الن يسجل نتائج متقدمة 
ويعود بأوسمة التفوق والنجاحات.

الشباب واالعداد لنزاالت العالم 
في حني ســيلعب منتخبنا الشبابي 
ضمن منافســات بطولة العالم في 
إسبانيا الشــهر ذاته، ويؤدي الالعبون 
تدريباتهم املنتظمة بأشــراف املالك 
التدريبــي املؤلــف من طــارق احللو 
وصــادق علي حســني ورافــد خليل، 
وهذه البطوالت مهمة لتأكيد مقدرة 
املالكمة العراقية في اعتالء منصات 
بعد عودة منتخبنا  التتويج، ســيما 
حتت 22 عاما من بطولة آسيا االخيرة 
وبحوزته وســام فضــي واحد واربعة 

أوسمة من البرونز.
وتابع ان منتخبا املتقدمني والشــباب 
سبق لهما اقامة معسكرات تدريبية 
فــي مدينة شــقالوة الهــدف منها 
لالعبني  واملعنوي  الفني  اجلانب  تعزيز 
املالكمــني واجراء سلســلة لقاءات 
جتريبية مهمة اســهمت في اضافة 
قــوة ملالكمينا فــي املنتخبني وهما 
االسيوية  لالســتحقاقات  يتحضران 
والعامليــة املقبلــة بطمــوح حتقيق 

التفوق واحراز أوسمة النصر،

املساندة والنجاحات 
الدعم  ان احتاده يأمل مضاعفة  وذكر 
احلكومــي، ســيما انه مقبــل على 
تضييــف بطولة آســيا وهي محفل 
كبير، برغم ان االحتاد رتب أموره إلجناح 
البطولــة وتعزيز مقــدرة العراق في 
البطوالت ســواء في  تضييف كبرى 
املالكمة او غيرها من األلعاب، مؤكدا 
ان االحتــاد يتطلع بثقــة إلى الوصول 
بالبطولة إلى شواطئ النجاح سيما 
املتوقع ســيكون كبيرا  احلضــور  ان 
ســواء في اعداد املنتخبات املشاركة 
او الشخصيات املسؤولة في االحتادات 

القارية والعربية.

انتخابات وبطولة الناشئني
وعن املنهــاج احمللي، اوضــح ان احتاد 
االنتخابات  ألجراء  يســتعد  املالكمة 
في الشــهر املقبل، وبعدها سيكمل 
اخر منافســات ضمن منهاجه للعام 
احلالــي علــى الصعيد احمللــي وهي 
الناشئني  لفئة  االندية  بطولة  اقامة 
في بغداد، بعد تنفيذ االنشــطة من 
واملتقدمني  العمرية  للفئات  بطوالت 
وايضا الدورات التحكيمية والتدريبية.

تضييف بطولة آسيا للواعدين خطوة تعزز عملنا
علي عبد الزهرة.. نائب رئيس االتحاد المركزي للمالكمة:

محمد نجم الزبيدي
الشــك ان من االندية التي جاءت 
بعد عام 2003 هــو نادي الفيلية 
الرياضي و الذي اصابه الظلم في 
بجهود  ولكن  الســابقة  السنني 
وأعزاءنا  اخواننــا  مــن  اخليريــن 
واصحاب  الغيرة  اصحاب  الفيلني 
الشعب  اطياف  بني  وااللفه  احملبة 
العراقي احلبيب ,ولذلك ان احلديث 
يطول عن ما جرى على هذا النادي 
من الظلم واحليــف و املطاردة مما 
جعل من هؤالء النــاس الطيبون 
ليقدموا شيا الى هذا النادي الذي 
يحمــل هذا االســم اال وهو نادي 
عندما  ,ولهذا  الرياضــي  الفيلية 
نكتب ونؤكد عن احلقيقة  ان هذه 
الفئة لها حب واحترام وتقدير في 

قلوب العراقيني جميعا 
اشار الســيد عامر قاسم رئيس 
النادي بان الرياضة تسير بخطوات 
واثقــة ومن خالل االســتعدادات 
اجلاريــة خاصة للفــرق الرياضية 
التــي ستشــارك فــي بطوالت 
املوسم املقبل من عام 2023 بعون 
اهلل تعالى واضاف ان هناك جهود 

كبيرة تبذل من قبــل االخوة في 
خالل  ومن  املوقتة  االدارية  الهيئة 
هذه  جتاه  املســتمرة  متابعاتهم 
الفرق وكذلك لهــم الدور الكبير 
و املتميز من العمل اجلاد و اخمللص 
لهذا النــادي امثــال نائب رئيس 

النادي طالب ولي و امني سر النادي 
ناطق الفيلي و االمني املالي رؤوف 
عضو  نور  ســمر  واالخت  الفيلي 
واالخوين علي ناطق وعلي قاسم 
مرزا اعضاء الهيئة االدارية املوقتة 

اسماء الفرق الرياضية للنادي 
وقال الســيد عامر قاسم مرزا ان 
من الفرق الرياضية املنتمية لهذا 
النادي وهي كرة القدم , املصارعة 
, العاب القــوى , اجلودو والكراتيه 
, التايكوندو , و الكيك بوكســن , 

املالكمة , و الطائرة.
 املدربون الذين يشرفون على هذه 
الفــرق :- املدرب صفــاء املندالوي 
للمالكمة وســامي عبد العزيز ، 
علي العزاوي لكــرة القدم ، علي 
، واجلودو  هوبي للكــرة الطائــرة 

التايكوند املدرب ناطق 
وفي ختام هذا اللقــاء قدم عامر 
وتقديره  شــكره  مــرزا  قاســم 
العراقية  الرياضيــة  للصحافــة 
املتابعة املستمرة لكي  على هذه 
حقيقة  الكــرمي  للقــارئ  توضح 
مــا يجري في الرياضــة العراقية 

وخاصة نادي الفيلية الرياضي .

إعالم اللجنة األولمبية
حضــر رئيــس اللجنــة األوملبية 
الوطنيــة العراقية األســتاذ رعد 
حمــودي، وأمينها العام الســيد 
هيثم عبد احلميد إجتماع اجلمعية 
األوملبية  اللجــان  الحتــاد  العامة 
الــذي    ANOC آنــوك  الدوليــة 
فعالياته  وتتواصل  اليــوم  إنطلق 
اجلنوبية  الكوريــة  العاصمة  في 
سيئول.ويجري االجتماع على مدار 
ثالثة أيام خالل املدة من التاســع 
عشر من شهر تشرين األول اجلاري 

ولغاية احلادي والعشرين منه.
وفي إتصــال هاتفي أجراه مكتبنا 
االعالمي مع األمني العام الســيد 
هيثــم عبداحلميد بني ان اجلمعية 
العامــة تتدارس جــدول األعمال 
تباعاً، وتّطلع علــى التقارير التي 
يقدمها األعضاء ســعياً لتفعيل 
احلراك األوملبــي الدولي بعد تراجع 
آثار وبــاء كورونا عامليــاً وتعطيل 

العديد من الفعاليات واملسابقات 
األوملبية في عمــوم العالم خالل 

العامني املنصرمني..
وأضاف عبد احلميد قائالً ان حمودي 
ســيجري، على هامش االجتماع، 
العديــد مــن اللقــاءات الثنائية 
واالجتماعات اجلانبية مع عدد من 

األوملبية  والشــخصيات  نظرائه، 
األوملبي  الصالح  إبتغــاء  الدولية 
العراقــي وتوفير الدعــم الفاعل 
للحركة األوملبيــة والرياضيني في 
العــراق، خصوصاً فــي ما يتعلق 
أوملبياد  في  العراقية  باملشــاركة 

باريس 2024.

هشام السلمان*
تتواصل لليــوم الثاني على التوالي 
الــدورة  ومحاضــرات  فعاليــات 
الدوليــة بفعاليــة  التحكيميــة 
الريشة الطائرة التي يقيمها االحتاد 
احملاضر  بأشــراف  للعبة  العراقــي 
احلكــم الدولــي باللعبة)هينك اه 
نيــوه (.. الذي قال العــالم اللجنة 
العاصمة بغداد  انه وجد  الباراملبية 

ومزدحمة..  باحلياة  وعامرة  مختلفة 
وعن رؤيته للمشــاركني في الدورة 
التي  احملاضرات  مع  تفاعلهم  ومدى 
القاهــا اوضــح بأنه ســعيد جدا 
لهذه املشاركة املميزة وبحضورهم 
والتزامهم اضافة الى تفاعلهم في 

هذه احملاضرات.
وحتــدث احملاضر الدولــي ) هينك اه 
نيوه ( عن مدى النجاح الذي حققته 

حتــى االن قال النها الــدورة االولى 
فأنها حتتاج الــى الوقت مبدة اطول 
لكــن اســتطيع القــول ان حرص 
املشاركني فيها وتفاعلهم انها تعد 
من الــدورات الناجحة التي اقيمت 
بالريشــة الطائرة. وحاضرت بهــا 

واتقدم بالشــكر الــى رئيس احتاد 
اللعبــة عبيد الغزي علــى توجيه 
احملاضــرات في  لــي اللقاء  الدعوة 

ستوكهولم ـ وكاالت:
ودع البلغــاري جريجــور دمييتــروف 
منافســات بطولــة ســتوكهولم 
املفتوحــة للتنس، من الــدور األول .. 
السادس  املصنف  دمييتروف  وخســر 

للبطولــة، على يد التشــيكي ييري 
ليتشــكا 4 /6 و6 /1 و6 /7.وشــارك 
دمييتــروف فــي أول بطولــة له منذ 
متوز املاضي، لكنه خرج ســريعا من 

البطولة السويدية.

وتأهل الســويدي ميكايــل مير للدور 
الثانــي بفوزه على الفرنســي كننت 
هليــس 5 /7 و6 /4 و6 /3 كمــا فــاز 
األمريكي تومي بول على الســويدي 

ليو بورج 5 /7 و6 /4 و6 /1.

فرقنا الرياضية لها دور بارز
 في الحصول على نتائج متقدمة 

حمودي وعبدالحميد يمثالن العراق في 
ANOC إجتماع الجمعية العامة لـ آنوك

تواصل محاضرات الدورة التحكيمية 
الدولية للريشة الطائرة

ديميتروف يودع ستوكهولم مبكرا

عامر قاسم مرزا رئيس نادي الفيلية:

عامر قاسم

ابطال املالكمة في نزال سابق علي عبد الزهرة

جانب من االجتماع

 10:00 مساًء

 8:00 مساًء

مفكرة اليوم

برشلونة ـ فياريال

أرسنال ـ إيندهوفن
دوري أبطال أوروبا

الدوري اإلسباني 



بغداد ـ سمير خليل:
على خشبة املســرح الوطني ببغداد 
يفتح الستار عند الساعة السادسة 
من مســاء اليوم اخلميس عن عروض 
مهرجــان بغــداد الدولي للمســرح 
الن  شــعار"  حتت  الثالثة  بنســخته 
املسرح يضيء احلياة" في حفل بهيج 
يتخلله العرض االفتتاحي مســرحية 
)طلقة الرحمة( للمخرج محمد مؤيد.
وتتوالى بعدهــا عروض املهرجان التي 
بلغــت )21( عرضا بواقــع )6( عروض 
محلية و)10( عربية، و)5( اجنبية، كما 
ســتتخلل املهرجان فقرات وانشطة 
عديدة منها تكرمي كوكبة من املبدعني 
املسرحيني من العراق والدول العربية، 
وندوات وجلســات لتحليــل العروض 
االجتماع  يعقــد  وكذلك  املشــاركة 
الثاني لشــبكة املهرجانــات العربية 
يــوم االربعاء الســادس والعشــرين 
لورشة  باالضافة  اجلاري،  الشــهر  من 
)برنامــج تبــادل اخلبرات  مســرحية 
العربي( يضم  للشــباب  املســرحية 
)26( متدربا من العراق والدول العربية 

وايران.
كما تشــكلت جلان خاصة باملهرجان 

منها:  
جلنــة املشــاهدة من العــراق وتضم 
املســرحيني، اخملــرج ابراهيــم حنون 
رئيســا واالعضاء اخملرج سنان العزاوي 
والكاتــب واملمثل حيدر جمعة واخملرج 
قاســم زيدان واملمثل نظير جواد، اما 
املسرحية  النصوص  مســابقة  جلنة 
فضمت الكاتب املســرحي علي عبد 
الزيدي رئيسا وعضوية اخملرجني  النبي 

كاظم النصار وماجد درندش.
وبالنســبة للمكرمني خالل املهرجان 
فهم: الفنانة املصرية الكبيرة سهير 
عبير عيسى من  والفنانة  املرشــدي، 
االردن، وفنانتنا الرائدة القديرة سليمة 
، ودليلة مفتاحــي من تونس،  خضير 
الكبار خالدة  العراقيني  واملســرحيني 
مجيــد وفوزيــة عارف وميديــا رؤوف 
النبي  عبــد  وعلي  قفطان  وســامي 

الزيدي ومخلد راسم اجلميلي .
عروض املهرجــان باالضافة للمحلية 
منها فقد استضاف املهرجان عروضا 
عربية مــن االردن واجلزائر وســلطنة 
عمان وســوريا وفلســطني والبحرين 
وتونــس وليبيا واملغــرب، اما العروض 
واوكرانيا  ايــران  من  فجاءت  االجنبية 

وهذه  وفرنســا،  وبلجيــكا  وروســيا 
من  ثالثــة  ســتحتضنها  العــروض 
مســارح دائرة السينما واملسرح وهي 
وقسمت  والرافدين،  والرشيد  الوطني 
ايام املهرجان ففي  هذه العروض على 
اليــوم الثاني غدا اجلمعة سنشــهد 
ثالثة عروض هي : مســرحية )خالف( 
اخــراج مهند هــادي من العــراق في 
الرابعة عصرا على مسرح  الســاعة 
الســاعة  فــي  تعقبهــا  الرشــيد، 
السادســة مســاء مســرحية )بائع 
متجول( اخــراج  املعتمد املناصيرمن 
االردن وعلى مسرح الرافدين، الساعة 
الثامنة مساء ســتعرض مسرحية )  
gps (  اخراج محمد شرشــال اجلزائر 

وعلى املسرح الوطني.
بعد غد الســبت تعرض مســرحية 
)حتــول( turba  اخــراج ســارة ديــب 
بلجيكا عند الســاعة الرابعة عصرا 
الرشيد، وعند السادسة  على مسرح 
مساء تعرض مســرحية ) 25 ريختر( 
اخراج عالء قحطــان من العراق وعلى 
مســرح الرافدين ، الســاعة الثامنة 
مســاء تعرض على املســرح الوطني 
مسرحية )شاطارا(  اخراج امني ناسور 

من املغرب.
يــوم االحــد املقبــل وفي الســاعة 
مســرحية  تعرض  عصــرا  الرابعــة 
)هاراكيري(  اخراج حســني عبد علي 
من البحرين على مســرح الرشــيد، 
وتعرض مسرحية ) ميت مات(  اخراج 
علي عبــد النبي الزيدي مــن العراق 
السادســة على مسرح  الساعة  في 
الرافديــن، الســاعة الثامنة مســاء 
تعرض مسرحية )لقمة عيش(  اخراج 
الرواحي من  ســلطنة عمان  محمد 

على املسرح الوطني.
االثنني املقبل وعند الســاعة الرابعة 
مسرحية)  الرشــيد  مسرح  يحتضن 
4.48 ( اخراج مهنــد علي من العراق، 
تليها عند الســاعة السادسة مساء 
الرافدين مســرحية  علــى مســرح 
)عندمــا تنتهي تســقط( اخراج عبد 
الهادي من ايران، وعند الثامنة مســاء 
تعرض مســرحية )عائشة 13( اخراج 
ســامي النصيــري من تونــس على 

املسرح الوطني.
الثالثاء املقبل وعند الســاعة الرابعة 
الرشيد  يســتضيف مســرح  عصرا 
مســرحية )كلب الست( اخراج فراس 
ابــو صباح مــن فلســطني، وتعرض 
مســرحية )املركب( اخراج شرح البال 
عبد الهــادي من ليبيا على مســرح 
مساء،  السادسة  الســاعة  الرافدين 
الثامنة مساء تعرض  مسرحية  وفي 
)كليكوال( اخراج اولكسندر كوفشون 

من اوكرانيا على املسرح الوطني.
االربعاء املقبل وفي الســاعة الرابعة 
تعرض  الرشيد  وعلى مســرح  عصرا 
مســرحية )احلزمة( اخراج فيوليت دور 
فرنســا، وفي السادسة مساء تعرض 
)انا  الرافدين مسرحية  على مســرح 
وجهي( ) عرض شرفي( اخراج عواطف 
العراق، وتعرض مســرحية  نعيم من 
)اخــر مرة( اخــراج وفــاء طبوبي من 
تونس عند الثامنة مساء على املسرح 
الوطني، يوم اخلميس املقبل ستعرض 
مسرحيتني، االولى مسرحية )الطريق( 
اخــراج ليديا كوبينا من روســيا عند 
الرابعة عصرا على مسرح  الســاعة 
الســاعة  فــي  تعقبهــا  الرشــيد، 
السادسة مساء مســرحية )املنديل(  
اخراج بســام حميدي من سوريا على 

مسرح الرافدين.
وتغلق ســتارة املهرجــان يوم اجلمعة 
الثامن والعشــرين من الشهر اجلاري 

بحفل اخلتام وتوزيع اجلوائز.  
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

اليوم..مهرجان بغداد الدولي الثالث 
للمسرح يفتح الستار للعروض المشاركة

" ألن المسرح يضيء الحياة"

متابعة ـ الصباح الجديد:
تعــود النجمة منى زكي إلــى دراما رمضان املقبل 
2023 مبسلسل جديد مكون من 15 حلقة تعاقدت 
على بطولته مع شركة ميديا هب سعدى – جوهر 
وتأليف خالد وشــيرين دياب وإخراج محمد شاكر 

خضير ويجرى االستقرار على اسمه النهائي، وذلك 
بعد غيابها عن رمضان املاضى، وبدأ مخرج العمل 
في اختبارات اآلداء لبعض الشــخصيات املوجودة 
في األحداث متهيداً البــرام التعاقدات مع الفنانني 

املشاكني فى البطولة.

وتكرر منى زكــى تعاونها مع شــركة ميديا هب 
ســعدي – جوهــر بعدمــا قدمت مع الشــركة 
مسلســل "لعبة نيوتن" في شــهر رمضان قبل 
املاضى وحقق جناحاً كبيراً. وحلت منى زكي مؤخراً 
كضيفــة على أولــى حلقات املوســم اجلديد من 

برنامج "ســهرانني"، الــذي يقدمه الفنان 
أمير كــرارة على قناة  ON وكشــفت خالل 

اللقــاء عن أول هدايا أحمد حلمى لها وقالت: 
"مرة جاب لى سلســلة ذهــب ومكانش معاه 

فلوس، وأنا مجبتش له حاجة". 

بغداد ـ الصباح الجديد:
احتفت نقابة الفنانني العراقيني بالكاتب واخملرج الفنان 
كاظم نصار بتوقيع كتابه اجلديد املوســوم )مزيل بقع 
احلــرب( على قاعة نقابة الفنانــني بحضور نخب فنية 

ومتذوقة للكتاب والفن.
في بداية احلفل قدم مدير اجللسة الفنان الدكتور سعد 
عزيــز عبد الصاحب إطــراًء رائعا واســتعراضا موفقا 

لسيرة حياة النصار وعطائه الثر املثمر.
ثم حتدث نصار عن كتابه الثالث وطريقة كتابته الفنية 
الســاخرة على ايام املر واحلرب وااليــام العجاف ووضح 
بعض نصوصه املكتوبة بطريقته الكوميدية الساخرة. 
بــدوره القى نقيــب الفنانني العراقيــني الدكتور جبار 
جــودي كلمة أكد فيها أهمية كتابة النصار في أحدث 
ســنواته والدور الذي تقدمه النقابة ملبدع مثل كاظم 
النصار وتبنيها لهذا الكتاب ضمن خطة دعم الكتاب 
الفني من نقابة الفنانــني العراقيني التي أثرت املكتبة 
بالكتب الفنية املهمة وهي تواصل مشوارها في تنمية 
الكتاب علــى جميع االصعدة من محتــوى وفن إنتاج 
وطرق االنتشار لتسليط الضوء وحتقيق احالم مبدعينا. 

الصباح الجديد – خاص
ضمن اشتغاالت وزارة الشباب والرياضة - دائرة ثقافة 

وفنون الشباب - قسم السينما واملسرح اقيمت ورشة 
ضمن احتواء الفعل االستراتيجي للتنمية الثقافية 
التي تتمحور حول صناعة الذات االيجابية االنسانية 

وهي محور حتوالت كبيرة في معرفة النتاجات العاملية 
بهذا احملور الفني، هذا ماذكره الفنان الدكتور محمد عمر 

مسؤول قسم السينما واملسرح واضاف:التقنيات الرقمية 
احلديثة وسيلة جذب كبرى لتعلم الصناعة االحترافية 
في مجاالت املونتاج وخصوصا في عالم املرئيات لذلك 

كانت لي خطوات استباقية لكسب الشباب في املشغل 
االحترافي التقني وتوصيل عالمات اشارية لتعلم فنون 

التوزيع والتفكيك والتركيب البصري".
حاضر في الورشة الدكتور موفق مجيد واالستاذ حسني 

رعد نافع وكانت خلطوات الطلبة التعرف على السعة 
االستعابية الهم الطرائق الرئيسة ملعرفة االساليب 

االجرائية في التعبير الصوري.

حفل توقيع "مزيل بقع الحرب" 
لـ"كاظم نصار" في نقابة الفنانين

"التقنيات الرقمية"
في ورشة شبابية

عنوان الجريدة: بغداد ـ الوزيرية / رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 777 لسنة 2004 / رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين 301 
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اذا كانــت جمرُة الغضب تُنــذر بالعواقب 
الوخيمة ، فــاّن هناك لونــاً من الغضب 
ميكن أْن تفهــم ُمبرراتُه  وبالتالي فلن ياُلم 

الغاضب على غضبه.!!
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وغضــُب االســتاذ على تلميــذه هو أحد 
مصاديق الغضب املقبول – اْن صح التعبير 

 –
ومن أمثلَتِه البارزة :

غضُب ) بشار بن برد ( على تلميذه وراويِتِه 
) مسلم بن عمرو ( امللقب ) بسلم اخلاسر 

( الذي قيل عنه :
انــه باع مصحفاً كان له واشــترى بثمنه 
دفتراً فيه شعر ، فشــاع خبره في الناس 

وسّموه ) سلم اخلاسر ( 
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أما ملاذا غضب بشار على سلم فألّنه عمد 
الى اقتناص بعض املعاني الواردة في شعر 

استاده مع صياغتها بقالب آخر 
قال بشار :

َمْن راقَب الناَس لم يظفر بحاَجِتِه 
وفاز بالطيبات الفاتُِك اللَِهُج 

وقال َسلَم :
َمْن راقَب الناس مات َهّماً 

وفاز باللذِة اجلَسُورُ 
واجتهت جماعة من الوسطاء الرضاء بشار 

على تلميذه َسلَم وقالوا له:
جئناك في حاجٍة 

قال : 
ُكّل حاجة لكم مقضية اال َسلََماً .

فقام ســلم يقبــل رأس بّشــار  ويديه ، 
وواصلت اجلماعة مساعيها احلميدة حلمل 
بّشار على الرضا عن سلم حتى رضي عنه.
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اّن ســرقة املعانــي واألفكار في الشــعر 
ليســت بخافية على احد ، ولكّن املصيبة 
تكمن في الســطو على االفكار واملعاني 
الواردة في كتابات فريق من العلماء واالدباء 

ونسبتها الى من سطا عليها .
وهــذه  من الظواهر الشــائعة لالســف 

الشديد في أوساطنا اليوم .
انهم يحســنون االقتناص وال يحســنون 
غيره ومع ذلك تنتفــخ اوداجهم فرحا مبا 

يصنعون ..!!

وقد يغضب االستاذ 
على تلميذه 

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

منى زكي تعود لدراما رمضان المقبل بمسلسل جديد

الصباح الجديد
 حقق فيلم التاريخ والدراما) املرأة امللك (  
The Woman King إيرادات وصلت إلى 76 
مليونًــا و 550 ألف دوالر منذ طرح العمل 
يــوم 16 ايلول املاضى، بــدور العرض حول 
إلى ساعتني  العمل  العالم، ووصلت مدة 
و15 دقيقة، وأنقسمت إيرادات العمل بني 
59 مليونًا و750 ألف دوالر بشباك التذاكر 
األمريكــى التي وصل عددهــا إلى 3765 

دارعرض أمريكيــة، و16 مليونا و800 ألف 
دوالر بشباك التذاكر العاملى.

يــدور الفيلم حــول القصــة الرائعة لـ 
Agojie ، وهي وحــدة احملاربني املؤلفة من 
اإلناث الذين قاموا بحماية مملكة داهومي 
األفريقية في القرن التاسع عشر باملهارة 
العالم  لم يشــهدها  التي  والشراســة 
مســتوحى  اجلديد  الفيلم  اإلطالق،  على 
من أحــداث حقيقية، حيــث تتابع  املرأة 

امللــك الرحلــة امللحميــة العاطفيــة 
القادم  اجليل  تدرب  نانسكا وهي  للجنرال 

وجتهزهم  اجملنديــن  من 
للمعركــة ضد عدو 

علــى  مصمــم 
أســلوب  تدمير 
 ، تهــم حيا
في  ولكنهــا 
خــالل ذلــك 

تؤكد لهم أن بعض االشــياء تســتحق 
 The Woman King القتال ألجلها. فيلم
من إخــراج جينا برينس-بيثــوود، وتأليف 
دانا ستيفنز، وماريا بيلو، ومن بطولة 
فيوال ديفيس، ثوسو مبيدو، الشانا 
لينش، شيال اتيم، جون بوييجا، 
البطــل فينيس تيفني، جيمي 
أودكويا، ماسالي بادوزا، جاميي 

لوسون.

متابعة ـ الصباح الجديد:
تستعد الفنانة للبدء بتصوير مسلسلها اجلديد 
"أرواح خفية" والذي جتّســد من خالله شخصية 
ُمدّرســة فــي إطــار اجتماعي، ويشــاركها في 
البطولة كل من: محمود عبداملغني، منذر رياحنة، 
هالة فاخــر، مادلني طبــر، عارفة عبدالرســول، 
فراس ســعيد، وهو تأليف سوســن عامر وإخراج 
إبرام نشأت. كما تواصل ســمية اخلشاب تصوير 

مشــاهد فيلمها اجلديد "التــاروت" الذي تعود 
به إلى الســينما بعد غياب أربع سنوات، 

رانيا  البطولــة  فــي  ويشــاركها 
يوسف ومي سليم.

الفنانــة ســمية  وأشــعلت 
اخلشــاب مواقــع التواصــل 
االجتماعي بعدما نشرت عبر 
رسالة  "تويتر"  في  حسابها 
غامضة وجهتها جملهول من 
دون أن تفصــح عنــه أو عن 
وكتبت  الرســالة،  املراد من 
اخلشــاب: "هتفضلــي حلد 
أخطائك؟  تكرري  كده  امتى 
كفايه ســادية بقى،  فوقي 
بقــى". ودفعــت الرســالة 
اجلمهور للتســاؤل عن املراد 
على  اخلشــاب  لترد  منهــا، 
تعليقاتهــم بتغريدة جديدة 
بحكي  أكون  "ملا  فيها:  قالت 
عايزة  مش  مضايقاني  حاجة 
اسمع معلش أنا عايزه يا حل 

يا صمت".

متابعةـ  الصباح الجديد:
علق مدير صندوق مكافحة وعالج 
التضامن  وزيرة  اإلدمان، مســاعد 
فــي مصر، عمــرو عثمــان، على 
الوهاب  عبد  شيرين  الفنانة  أزمة 
ووالدتها،  شــقيقها  ومسؤولية 

خالل الفترة املاضية.
وقــال عثمــان، خالل حــواره مع 
ببرنامج  عامر،  شــريف  اإلعالمي 
يحدث في مصر، الثالثاء: "القانون 
مينــح أســرة املتعاطــي عالجه 
إجباريا بنــاًء على تقرير طبي ألنه 
ميثل خطرا على نفسه أو أسرته".

وأضاف الدكتور عمرو عثمان، مدير 
صندوق مكافحــة وعالج اإلدمان: 
املريض من  يتيح ألســرة  القانون 
الدرجــة األولى إجبــار املتعاطي 

على العالج اجلبري.
وأكد عثمان: "املتابعة هي أساس 
جناح التعافــي من اإلدمان وضمان 
عــدم حــدوث انتكاســة وعودة 
الدول  أثرياء من  وهناك  للتعاطي، 
العربية يطلبون العالج من اإلدمان 

في مصر مبراكز العزمية". 
وأردف تصريحاتــه مبثــال قائــال: 
"املتهم في حادث اإلســماعيلية 

مثــل بجثــة الضحيــة، وفصل 
الرأس عن اجلسد بسبب تعاطيه 
مثل مخدر  التخليقيــة،  اخملدرات 
الشابو واالستروكس"، مشيرًا إلى 
أن اخملــدرات التخليقية تؤدي إلى 
العديد من األمراض واالضطرابات 

النفسية.
وذكر أنه قبل جائحة كورونا كانت 
 8% املتعاطني للمخدرات  نســبة 
وبعد اجلائحة بلغت %18، مضيًفا: 
"ننصح دوًما بفصل املتعاطي عن 
التي  واألشخاص  واألماكن  البيئة 
قد تذّكره باإلدمان النشــط، وهذا 

األمر من أساسيات التعافي".
وكان محمــد الوهــاب، شــقيق 
شــيرين، أطّل في أحــد البرامج 
التلفزيونية مؤخرا، لتبرير تعنيف 
محمــد شــيرين وإدخالها عنوة 
باالضطرابات  خاص  مستشــفى 
النفســية، مدعيني أنها "مدمنة 
علــى اخملــدرات وكان ال بــد من 

حمايتها بهذه الطريقة".
وادعى محمد أن "شــيرين طيلة 
الفتــرة املاضية كانــت تتعاطى 
اخملــدرات برفقــة طليقها املغني 
حســام حبيــب، الــذي يحــاول 
الســيطرة علــى كل تصرفاتها 
ويرفــض منــح أهلهــا الفرصة 
للتدخــل فــي حياتهــا". بينما 
قالــت والــدة شــيرين إن ابنتها 
هي  منزلها  من  طردتها  شــيرين 
وشقيقتها الصغرى ألنهما كانتا 

تنصحانها باإلقالع عن اإلدمان.

" المرأة الملك" أعلى األفالم دخاًل في السينما العالمية

"أرواح خفية" مسلسل
جديد لـ"سمية الخشاب" 

"القانون يمنح أسرة المتعاطي عالجه إجباريا"

أول تعليق رسمي في مصر 
على حالة شيرين عبد الوهاب
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