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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

العراق يؤيد قرارات أوبك..
تؤمن استقرار السوق وتحد

من تراجع األسعار 

وزير النفط: 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
وزير  الــوزراء  رئيس  نائب  أكد 
النفط حيان عبد الغني امس 
الثالثــاء، حرص العــراق على 
املساهمة الفاعلة في حتقيق 
مزيد من االســتقرار لألسواق 
العامليــة، والوصول الى حالة 
مــن التــوازن املنطقــي بني 
والتقليل   ، والطلــب  العرض 
من حجم التحديات واملؤثرات 
التي تــؤدي إلى تذبذبه، وعدم 

استقراره .
جــاء ذلــك خــالل ترؤســه 
لتسعيرة  الشهري  االجتماع 
لبيان  العراقــي، وفقا  النفط 

صادر عن وزارة النفط.
وقال نائب رئيــس الوزراء وزير 
النفــط حيــان عبــد الغني 
العراق  ان  االجتمــاع،  خــالل 
يتابع بإهتمام تطورات السوق 
النفطية ، واملتغيرات اليوميه 
والتحديات  الظروف  بســبب 
التي تواجه العالم ، مشــيراً 
الى التواصل مع االعضاء في 
أوبــك وأوبك بــالس واالطالع 

علــى التقارير بهذا الشــأن ، 
التي  االتفاقات  العراق مع  وإن 
حتقــق مزيداً من االســتقرار 
النفطية  لالســواق  والتوازن 
، وتقلــل مــن تراجع ســعر 

البرميل .
وشــدد عبد الغنــي على ان 
تســعيرة  في  يعتمد  العراق 
املعاييــر  ادق  علــى  نفطــه 
والتســويقية  االقتصاديــة 
التــي تضمن احلصــول على 
جانب  الى   ، االســعار  افضل 
والتزاماته  تعهداتــه  احترام 
مع العمالء والشــركات التي 

تتعامل مع النفط العراقي.
االجتماع  فــي  تقرر  وقد  هذا 
العراقي  النفــط  تســعيرة 
، بعد مراجعة  املقبل  للشهر 
ومناقشــة التقاريــر الفنية 

والبحثية في هذا اجملال.
الوزارة  وحضر االجتماع وكالء 
ومدير عام شــركة تســويق 
النفط »ســومو« والشركات 
املعنية،  واجلهــات  والدوائــر 

ومدير املكتب االعالمي .

السليمانية - عباس اركوازي:
او  العلنية  التهديــدات  دفعــت 
التــي مررتها ايــران بنحو خفي، 
نيجيرفان  كردستان  اقليم  رئيس 
بارزاني الى زيارة بغداد على عجل 
ملطالبــة رئيــس الــوزراء محمد 
لثنيها  بالتدخل  السوداني  شياع 
عــن تنفيــذ  القيــام بعمليات 
عسكرية برية داخل االقليم خالل 
االيام القليلــة املقبلة، واملطالبة 
الكردية  األحزاب  قيادات  بتسليم 

اإليرانية املعارضة لها.
وقال دلشــاد شــهاب مستشار 
بارزانــي  ان  االقليــم،  رئيــس 
ســيلتقي خالل زيارته بالرئاسات 
العراقية الثالث، وســيجتمع مع 
قادة االحزاب السياســية لبحث 
املسائل العالقة بني بغداد واربيل 

وعددا من القضايا املتنوعة.
اإلعالمي  املكتــب  كما كشــف 
لرئيــس الــوزراء محمد شــياع 
الســوداني، عن تفاصيــل اللقاء 
بني األخير ورئيس إقليم كردستان 

نيجرفان بارزاني. 
وقــال املكتب فــي بيــان تلقت 
الصبــاح اجلديد نســخة منه ان 
عن  اللقاء،  خالل  أعرب  السوداني 
تقديــره ألهمية وحــدة املواقف 
وضرورة  الوطني،  املســتوى  على 
ملواجهة  والتنســيق،  التكاتــف 
واملعاشية  االقتصادية  التحّديات 
احلكومة  التزام  مؤكداً  واخلدمية، 
العراقــي  بالدســتور  االحتاديــة 
ملعاجلــة امللفــات العالقــة، مع 

حكومة إقليم كردستان. 

وختم البيان، »كما شــهد اللقاء 
التباحث في ملف األمن باملناطق 
العراقيــة احلدوديــة، حيث جرى 
التأكيــد علــى التعــاون حلفظ 
ســيادة العراق ورفض االنتهاكات 
منع  علــى  والعمــل  املتكــررة، 
اســتخدام األراضــي العراقيــة 
منطلقا لالعتــداء على أية دولة 

من دول اجلوار«. 
وتوضح الفقرة األخيرة من البيان، 

ان بارزانــي أحاط الســوداني بان 
ضغــوط ايــران علــى حكومتي 
اإلقليم واالحتادية، تشمل التهديد 
البرية  العســكرية  بالعمليــات 

وتسليم قادة معارضني لها. 
في هذا الســياق كشــف قيادي 
رفيع املســتوى  سياســي كردي 
في االقليم فضل عدم الكشــف 
عن اســمه للصبــاح اجلديد، عن 
ضغوطات جديدة متارســها ايران 

على ســلطات االقليم واحلكومة 
االحتادية.

واوضح، ان ايــران طالبت حكومة 
االقليم بتسليم قادة ثالثة احزاب 
كردية معارضة اليــران تتخذ من 

اقليم كردستان مالذا لها.
واوضح القيــادي، ان ايران طالبت 
من خالل وفــد امنــي زار مؤخراً 
زعماء  بتســليم  واالقليم  بغداد 
ثالثة احزاب كردية ايرانية نشطة 

ان طهران  االقليم، موضحــاً  في 
لتنفيذ  قصيــرة  مــدة  حــددت 

مطلبها هذا.
ابلغت  ايــران  ان  القيــادي،  وتابع 
لن  انتظارها  بان  االقليم  حكومة 
يدوم طويالً لتنفيذ مطلبها بنزع 
الســالح عن تلك االحــزاب ومنع 
نشــاطاتها على اراضي االقليم، 
اضافــة الــى تســليم قياداتها، 
االقليم  ايــران  وبخالفــه حملت 

التي  النتائج،  تبعات  مســؤولية 
قال بانها تتمثــل باجراء عمليات 
عســكرية بريــة واســعة داخل 

اراضي االقليم.   
في غضون ذلك طالب مســعود 
احلزب  رئيــس  مستشــار  حيدر، 
الكردســتاني  الدميقراطــي 
مســعود بارزاني اجملتمــع الدولي 
بتزويد اإلقليــم وبغداد مبنظومة 
للهجمات  للتصــدي  دفاع جوية 

االيرانية املتكررة على االقليم.
االحزاب  اإليرانية  احلكومة  وتتهم 
الكرديــة االيرانيــة املعارضة لها 
العــراق منذ  والتي متركــزت في 
بإثارة  املنصرم  القــرن  ثمانينيات 
تشــهدها  التــي  االضطرابــات 
إيــران منذ أشــهر، وكان عدد من 
كبــار املســؤولني اإليرانيــني قد 
وجهــوا حتذيرات في هذا الشــأن 
إلى الســلطات في بغداد وأربيل، 
مطالبــني إياهــا بتحييــد هذه 

اجلماعات املعارضة.
جدير بالذكر ان بعض األوســاط 
السياســية في اإلقليم، يحتمل 
قيــام احلــرس الثــوري اإليرانــي 
بعملية عســكرية ســريعة في 
القريب العاجل سيما اذا اشتدت 
االحتجاجات داخل ايران، وســيما 

في املناطق الكردية منها.
مجلس  رئيــس  إســتقبل  وكان 
السوداني،  الوزراء محمد شــياع 
إقليم  رئيس  الثالثاء،  امس  صباح 
كردســتان جنيرفان بارزاني والوفد 
املرافق لــه، وناقش اجلانبان بعض 
امللفات العالقة وأمن حدود البالد.

اربيل ـ الصباح الجديد: 
امس  اإليرانيــة  القــوات  شــنت 
الثالثاء، قصفاً صاروخياً استهدفت 
الكردي  »آزادي«  به مواقــع حلــزب 
املعــارض للنظــام فــي طهــران 
وذلك في بلــدة »آلتون كوبري« بني 

محافظتي أربيل وكركوك.
وافاد مصــدر محلي في تصريحات 
صحفيــة إن مقار احلــزب املعارض 
تعرض للقصف بأربعة صواريخ من 

دون اخلوض مبزيد من التفاصيل.
 وذكــر جهــاز مكافحــة اإلرهاب 
وفقاً  بيــان:«  في  كوردســتان  في 
الثوري  احلــرس  فــان  للمعلومات 

اإليرانــي قصف مقر حــزب احلرية 
الكردســتاني في التــون كوبري«.
مشيرا إلى أن » االضرار ما زالت غير 

معروفة ».
كشــفت  أمنية،  مصــادر  وكانت 
فجــر االثنــني، تعــرض العاصمة 
أربيل وقضاء كويســنجق لقصف 
صاروخي اســتهدف مقــار أحزاب 
لالجئــني  ومخيمــاً  معارضــة، 

اإليرانيني.
وجــاء هذا القصف قبل ســاعات 
للبرملان  فقط مــن عقد جلســة 
اإليرانيــة  االعتــداءات  تناقــش 

والتركية على البالد.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
وزارة  باســم  املتحــدث  أعلــن 
برايس  نيد  األمريكيــة،  اخلارجية 
امس الثالثاء، أن واشــنطن تؤكد 
بســوريا،  التصعيد  وقف  ضرورة 
غير  العســكري  العمل  وتعارض 
العراق على خلفية  املنســق في 
عملية »اخمللب السيف« التركية.

وجاء فــي بيان خطــي صدر عن 
برايــس: »تعبر الواليــات املتحدة 
اخلالصــة في مقتل  تعازيها  عن 
املدنيــني في ســوريا  الســكان 

التصعيد  وقف  إلى  ندعو  وتركيا. 
في ســوريا حلماية املدنيني ودعم 
القضاء  الهدف املشــترك وهــو 
علــى تنظيــم داعــش. ونواصل 
عســكرية  عمليات  أي  معارضة 
غير منســقة في العراق تنتهك 

سيادة هذه البالد«.
وأفاد وزير الدفاع التركي، خلوصي 
التركية قامت  بأن القــوات  أكار، 
بتحييــد 184 إرهابيا خالل يومني 
من عملية »اخمللب-الســيف« في 

شمال سوريا والعراق.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
فــي  النفــط  أســعار  ارتفعــت 
امس  املبكرة،  اآلسيوية  التعامالت 
الثالثاء، بعد يوم من نفي السعودية 
العضو الرئيســي فــي اوبك زيادة 
العقود  وارتفعت  النفط.  معروض 
اآلجلة خلام برنت 52 سنتا أو 0.59 
باملئــة إلــى 87.97 دوالراً بحلــول 
الســاعة 04:07 بتوقيت غرينتش. 
في حــني ارتفعت العقــود اآلجلة 

خلــام غرب تكســاس الوســيط 
األمريكي )WTI( ، مبقدار28 ســنتا 
للبرميــل.  دوالرًا   80.27 إلــى   ،
وانخفض كال اخلامني القياســيني 
بأكثــر مــن 5 دوالرات للبرميل في 
اجللســة الســابقة بعد أن ذكرت 
بعض وسائل االعالم أن زيادة تصل 
إلى 500 ألف برميل يومًيا ســيتم 
النظر فيها في اجتماع أوبك + في 

4 ديسمبر كانون األول.

واشنطن تبدي معارضتها للعملية 
التـركيـة في العراق وسوريا

أسعار النفط ترتفع بعد نفي
أوبك زيادة المعروض

قبل ساعات من جلسة للبرلمان 
تناقش االعتداء على البالد.. 
قصف إيراني جديد قرب أربيل

دفعت نجيرفان بارزاني الى زيارة بغداد على عجالة  

إيران تصعد ضغوطها وتطالب اإلقليم بتسليم 
قادة ثالثة احزاب كردستانية معارضة لها

بغداد - الصباح الجديد:
وّجه رئيس الوزراء محمد شياع 
املعنية  الوزارات  الســوداني، 
باحلكومــة االحتاديــة بتقدمي 
الدعــم الكامــل للجهــات 
اخملتصة في إقليم كوردستان، 
إثر حوادث منظومات الغاز في 

السليمانية ودهوك.
وأعرب الســوداني فــي بيان 
صدر عن مكتبه امس الثالثاء 
عــن »عميــق حزنــه لتكرار 
احلــوادث املؤســفة في مدن 

إقليم كوردستان العراق«.
وبحســب بيان رئاسة الوزراء، 
على  شــدد  الســوداني  فإن 
األسباب  على  الوقوف  ضرورة 
التفصيليــة لتكــرار هــذه 
تفــرض جميع  وأن  احلــوادث 
إجــراءات الســالمة لضمان 
عدم تكرارهــا، مقدماً تعازيه 
وتضامنــه الكامل مع أهالي 
الشــفاء  ومتمنياً  الضحايا، 

العاجل للمصابني.

إقليــم  حكومــة  وكانــت   
حظــر  قــررت  كوردســتان، 
الغاز،  منظومات  اســتخدام 
بعــد تكــرار حــادث انفجار 
الســليمانية، فــي مدينــة 
والــذي أســفر عن  دهــوك، 

خسائر بشرية ومادية.

 ونشب حريق في قسم داخلي 
الثالثاء،  امــس  فجر  للطلبة 
يضــّم فرناً مبركــز محافظة 
إلى  ما حتول  دهوك، ســرعان 

انفجار بسبب ضغط الغاز.
 وزيــر الصحــة فــي إقليم 
كوردســتان ســامان برزجني، 

أشخاص  أفاد مبصرع خمسة 
وإصابة 23 آخرين.

 وبعــد وقــوع حــادث دهوك 
حكومة  رئيس  وّجه  مباشرة، 
مســرور  كوردســتان  إقليم 
بارزاني، بإيقاف العمل بجميع 
وعدم  الســائل  الغاز  أنظمة 

بأي شكل من  اســتخدامها 
األشكال.

بإجراء  بارزاني   وكّلف مسرور 
حتقيق شامل في حادث احلريق 
الذي نشــب في مبنى يضم 
فرناً ومساكن لطالب املعاهد 

في دهوك.
 وذكر محافــظ أربيل، أوميد 
خوشــناو، في بيان، أنه تلقى 
اتصــاالً هاتفيــاً مــن رئيس 
حكومــة إقليم كوردســتان 
مسرور بارزاني وّجه بحظر »أي 
استعمال  أشكال  من  شكل 

تلك املنظومات الغازية«.
احلوادث  »بعد  وقال خوشناو:   
والكوارث األخيرة التي تسببت 
بهــا أنظمة الغــاز، وحفاظاً 
على ســالمة املواطنني، ومن 
أجل إفســاح اجملــال للبحث 
األخيرة  احلوادث  أســباب  في 
األنظمة  فــي  وقعــت  التي 
الغازية، وجــه رئيس حكومة 
مســرور  كوردســتان  إقليم 

بارزاني في وقت متأخر الليلة 
خــالل اتصــال هاتفــي مع 
محافظ أربيل أوميد خوشناو، 
بحظر أي شــكل من أشكال 
اســتعمال تلــك املنظومات 

الغازية«.
 وأشار خوشناو إلى أن »رئيس 
حكومــة إقليم كوردســتان 
املعنية  اجلهــات  كافة  كلف 
بالتحقيق في املوضوع«، داعياً 
تشغيل  إيقاف  إلى  املواطنني 
أربيل،  في  الغازية  املنظومات 
بدءاً من اليــوم، والتعاون مع 
فرق الدفاع املدني والشــرطة 
ومراكز  القائممقاميات  وفرق 

الطوارئ.
وقبل حــادث محافظة دهوك 
الــذي وقــع امــس، كانــت 
تعرضت الســليمانية  حلادث 
مماثل وقع فــي منزل في حي 
كازيوة مساء اخلميس املاضي، 
وأسفر عن مصرع 15 شخصاً 

فضال عن إصابة 12 آخرين.

السوداني يوجه بالدعم الكامل لإلقليم ويؤكد تضامنه 
مع أهالي ضحايا انفجار منظومات الغاز

الحكومة المحلية لكردستان تحظر استعمالها تقريـر

شركاء نتنياهو اليمينيون يضعون مزيدًا
استثمارات روسية تعيد صناعة الزجاج3من العراقيل امام تشكيله الحكومة

6والسيراميك المتوقفة منذ 20 سنة في البالد

اسبوعان فقط أمام الحكومة إلرسال الموازنة قبل العطلة التشريعية
الخالف األبرز يدور بشأن حصة إقليم كردستان

خاص - الصباح الجديد:
يؤكد نــواب أن أمــام البرملان 
أســبوعني ليناقــش قانــون 
داعــني  االحتاديــة،  املوازنــة 
فـي  االســـراع  إلى  احلكومة 
واحالتهــا، مؤكدين  إقرارهــا 
أن فــوات هــذه املدة ســوف 
في  الدخــول  إلى  تدفعهــم 
ملدة  إجبارية  تشريعية  عطلة 
شهر كامل، وهذا يعني تأجيل 
النظــر فيها إلى العام املقبل، 
الفتــني إلى أن اخلــالف األكبر 
بشــأنها يتعلق بحصة اقليم 

كردستان.
النائب عدنان اجلابري في  وقال 
اجلديد«،  »الصباح  إلى  تصريح 
إن »املنهاج الوزاري كان واضحاً 
بــأن مجلــس الوزراء يســرع 
في إرســال قانون املوازنة إلى 

مجلس النواب«.
وتابع اجلابري، أن »البرملان أمامه 
ويدخل في عطلة  اســبوعني 
تشريعية اجبارية بعد أن مدد 
فصلــه التشــريعي في وقت 

سابق«.
وأشــار، إلى أن »قيام احلكومة 

مجلس  إلى  القانون  بإرســال 
النــواب خالل هــذه املدة من 
في  الدخول  يقطع  أن  شــأنه 

عطلة تشريعية«.
وبني اجلابري، أن »الدستور ينص 
علــى أن الفصل التشــريعي 
مناقشات  فيه  يشــهد  الذي 
املوازنــة ال ينتهــي إال بعــد 

إقرارها«.
إرســـال  »عـــدم  أن  وأكــد، 
املدة  هـــذه  خـالل  املوازنـــة 
يعني أننا سندخل في عطلـة 
ملــدة شهـــر واحـــد فقط، 

ومن بعدها يســتأنف البرملان 
جلساته«.

أن  اجلابــري،  ويسترســل 
»احلكومة إذا أرســلت القانون 
عطلة  فــي  الدخــول  بعــد 
أن جتــري  تشــريعية، ميكــن 
مناقشــته من خــالل اللجان 
وتهيئته للبرملــان حتى يكون 
جاهزاً إلكمال اإلجراءات مبجرد 

عودته«.
تشــريع  »يتأخر  أن  يتوقع،  وال 
قانــون املوازنة للعــام املقبل، 
احلكومة  يجمع  إصرار  فهناك 

والبرملان علــى ضرورة االنتهاء 
من هــذا امللف بأســرع وقت 

ممكن«.
وانتهى اجلابري، إلى أن »القانون 
محكوم بالتوافق السياســي 
تشــكيل  التي حصلت خالل 
احلكومــة بني الكتــل، لذا لن 
يشهد خالفات كبيرة بشأنه«.
النائب محمد  ذكر  من جانبه، 
الزيــادي فــي تصريــح إلــى 
»الصباح اجلديــد«، أن »اخلالف 
األبــرز بشــأن قانــون املوازنة 
سيكون بني احلكومة االحتادية 

وإقليم كردستان«.
»هنــاك  أن  الزيــادي،  وتابــع 
إقليم كردستان  مطالبات من 
بضرورة أن تعود نسبته إلى ما 
كانت عليه في الســابق وهي 

%17 من املوازنة«.
ولفت، إلــى أن »القانون ما زال 
فــي أدراج احلكومة ولم تصل 
عنه تفصيــالت لغاية الوقت 
احلالــي، لكــن هنــاك بعض 
تظهر  التي  العامة  املعلومات 

في وسائل اإلعالم«.
الوزراء،  »مجلــس  أن  وأوضح، 

وبعــد أن ينتهــي مــن إعداد 
املشــروع، يحيلــه مباشــرة 
إلــى مجلــس النــواب لنبدأ 
أجـــل  مـــن  بالنقاشـــات 

إقـراره«.
وأشــار، إلى »وجود التزام على 
مجلس النــواب واحلكومة بأن 
واقرار  ينتهيـــان مـــن إعداد 
العام  املوازنة قبل بداية  قانون 

املقبل.
ومضى الزيادي، إلى أن »الوضع 
احلالي وتراجع اخلدمات وغيرها 
بالوضع  املتعلقة  القضايا  من 

االنســاني ال تتحمل املزيد من 
العام  وأن  خصوصــاً  تأخيــر، 
املاضي لم يشهد مترير موازنة 

أيضاً«.
وكان رئيــس مجلــس الوزراء 
الســوداني  شــياع  محمــد 
قــد وّجـــه وزارتــي املاليــة 
في  باإلســراع  والتخطيـــط 
إعــداد املوازنــة، وعرضه على 
اجللســات  احلكومــة خــالل 
املقبلة مـــن أجــل املصادقة 
البرملان  إلــى  وإحالته  عليــه 

وتشريعه.
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امام انظــار رئيس الوزراء واالجهزة االمنية في 
نينوى احملترمني 

املوضوع / التدقيق االمني 
بعــد التوجيه الــذي دعا اليــه معالي رئيس 
الوزراء باعتباره القائد العام للقوات املسلحة 
االمني لســاكني  التدقيق  بالغــاء  والقاضي 
املناطــق احملررة ودخوله حيــز التنفيذ واالبالغ 
عن احلاالت التي جتبر املوقوفني او السجناء من 
االدالء بشهادات واالعترافات باالبتزاز او االكراه 
فاننا نناشدكم بالكشــف عن مصير اوالدنا 
الذين مت استدعاؤهم ومن ثمة اعتقالهم الى 
جهة مجهولة منــذ حترير املوصل من تنظيم 
داعش االرهابــي عام 2017 والــى االن ومنهم 
اوالدي حســن علــي هانــي وشــقيقه هاني 
وكذلك ابنــاء عمومتنا زيد عبــد االله واخيه 

ابراهيم 
ونحــن نناشــدكم باســم االبــوة واملــروءة 
بالكشــف عن مصيــر اوالدنا الذيــن ال نعرف 
عنهم شــيئا وسعيكم املشــكور العادتهم 

الى احضان العائلة .
وفقكــم اهلل ملــا فيه اخليــر والبركــة ولتعم 
الطمأنية واالستقرار في ربوع وطننا الغالي .

والدتي املفقودين في املوصل 
احلاجة سهيلة محمد سلمان 
وهيفاء احمد رجب 
هاتف / 07517764928

مناشدة 

تقرير

بغداد - رحيم الشمري :

االعلــى  القضــاء  عقــد مجلــس 
نقاش  طاولــة  العــراق  ويونســكو 
األولى مــن نوعها ، ضمن مشــروع 
كسر حاجز الصمت وتعزيز املساءلة 
احلكوميــة واإلجــراءات القضائيــة 
حلماية الصحفيني ومكافحة اإلفالت 
من العقــاب املرحلــة الثانية بدعم 
الهولندية  احلكومــة  وتنســيق مع 
والبعثة الدبلوماســية فــي بغداد ، 
بحضور جميع قضاة محاكم النشر 
واالعالم املشكلة من مجلس القضاء 
األعلى للنظر فــي قضايا الصحافة 

واالعالم والنشر والصحفيني .
وادار رئيس جهاز االشــراف القضائي 
القاضي ليــث جبر حمزة اجللســة 
النقاشية مع مســؤول برامج حرية 
التعبير عن الراي في اليونسكو ضياء 
، وحضور قضــاة محاكم  صبحــي 
النشر في بغداد واحملافظات وممثل عن 
هيئة االعالم واالتصاالت ، مؤكداً على 
والتثقيف  باملعرفة  الصحفيــني  دور 
، والعمل الصحفــي وضمان احلقوق 
املهنة  واخالقيــات  اداب  والتزامــات 
، واحلفــاظ علــى ســرية املعلومات 
التحقيقية  والقرارات  االفراد  وحقوق 

االســاس  حجر  التعبيــر  وحريــة   ،
وســماع االراء ووجهــات النظر وفق 
املواد  ، وتعزيز  اسس قانونية سليمة 
الدســتورية ٣٧ و ٣٨ اخلاصة باحلقوق 
واحلريــات وتنظيمهــا بقانــون كما 
 ، العراقي  جاء بنصــوص الدســتور 
رئيس مجلس  وتاكيدات واعمامــات 
القضــاء علــى الفكر احلــر والقلم 

االعالمي والصحفي .
النقاشــية في  الطاولة  وانعقــدت 
مبقر  القضائــي  التطويــر  معهــد 
في  االحتادية  القضائيــة  الســلطة 
العاصمة بغداد ، حيث ســبق واوعز 
رئيس مجلس القضــاء األعلى فائق 
زيدان ، الى أجهزة السلطة القضائية 
تنفيذ  في  اليونســكو  مع  بالتعاون 
برامــج حريــة التعبيــر عــن الراي 
اإلفالت  وانهاء  الصحفيــني  وحماية 
في  الصحفيني  لقتلــة  العقاب  من 
العراق ، واشترك اجلهاز القضائي في 
بينها مؤمتر  اليونسكو من  نشاطات 
الرباط اإلقليمي لقضاة حرية التعبير 
عن الراي الذي نظمته اليونسكو في 
منتصف العام اجلاري ، لتحديث خطة 
عمل األمم املتحدة حلماية الصحفيني 

وانهاء اإلفالت من العقاب . 
وركزت طاولة نقاش اليونســكو مع 
قضــاة محاكم النشــر على جملة 
من القضايا األساســية ، التي تعزز 

حرية التعبير عن الراي وتدعم جهود 
حمايــة الصحفيــني وانهــاء افالت 
قتلتهــم مــن العقاب ، وســجلت 
منظمة اليونسكو مجمل احتياجات 
 ، لترصــني عملها  النشــر  محاكم 
وتوحيد اإلجراءات بناء على املتغيرات 
والتطورات التي طرأت على هذا احلق 
األساسي عامليا ومحليا أيضا ، فضال 
احلالي  التشريعي  الفراغ  عن معاجلة 

بوجود مشــاريع قوانني لم تقر بعد ، 
التزال في الســلة التشريعية جمللس 
النواب العراقي ، وقوانني متوارثة من 
احلقبة السابقة تتعارض مع النظام 

الدميقراطي احلالي للعراق .
بهــا  تقــدم  التــي  املطالــب  وازاء 
القضائية  السلطة  الى  الصحفيني 
عبر لقاءات وطــاوالت نقاش نظمها 
سابق  بوقت  العراق  يونسكو  مكتب 

، اجمــع القضاة علــى أهمية دعم 
اجلهود الفنية والتقنية حملاكم النشر 
لتتبع األدلة الرقمية واليات التحقيق 
اجلنائي باألدلــة ، التي غالبا ما تكون 
قائمــة على مســرح جرميــة رقمي 
الكتروني ، يكون ضحيتها الصحفي 
ســواء كان متهمــا او صاحب ادعاء 
باحلــق الشــخصي ، وتقــدمي اخلبرة 
الفنية والتقنية وحل مسالة الغطاء 

القانوني للصحفيني ومن ميارســون 
املهنــة ، إضافة الى املهن الســاندة 

للصحافة واالعالم .
وبني القضاة ان الفهم السائد حلرية 
التعبير من قبل املؤسسات اإلعالمية 
واإلعالميــني ، ال يأخذ مبحددات احلق ، 
ومتثل محددات ومعايير عاملية استند 
وكذلك  العراقــي  الدســتور  عليها 
القوانني احمللية ، وغالبا ما يتم اخللط 
بني حدود التشهير والتسقيط وحدود 
حرية التعبير عن الراي ، فقلة الوعي 
والكتاب  الناشــرين  لــدى  القانوني 
الى  يقودهم  مــا  غالبا  والصحفيني 
طائلــة املالحقــات القضائية ، التي 
ترفــع للمحاكم من قبــل مواطنني 
عراقيني لهم احلــق قانونا بالتقاضي 
وال ميكن الي محكمة ان تسقط هذا 

احلق . 
وتخلل طاولة النقاش عروضا قدمها 
التزامات  العراق عن  يونسكو  مكتب 
العــراق الدولية بحريــة التعبير عن 
احلق  لهذا  املفاهيمــي  واإلطار  الراي 
للقضاة  توجيهــي  دليل  وتطويــر   ،
والصحفيــني يكــون مبثابة مســار 
أساسي يوضح ويشرح معايير حرية 
التعبير عن الراي واملنظومة املعرفية 
احمليطــة بــه ، ســواء كان واقعيا او 
الكترونيــا ، واســتكمال تأســيس 
االليــة الوطنيــة العراقيــة حلماية 

من  اإلفالت  ومكافحــة  الصحفيني 
، ويكون  النشر  العقاب عبر محاكم 
الدليل ســاندا للطرفني في الوصول 
الى الفهــم املتبادل وجتنــب الوقوع 
،،وبالوقت  القانونية  اإلشكاليات  في 
النشر  ذاته يســاعد قضاة محاكم 
على تصويب قراراتهم وتامني حماية 
افضل للصحفيني مــع تتبع اجلرائم 
التي تقع عليهم وحلها وضمان عدم 

افالت اجلناة من العقاب .
اليونســكو حاليــا على  وتعكــف 
متت  التي  االســتبانة  نتائــج  حتليل 
اثنــاء اجللســة لقضــاة محاكــم 
والتي تضمنت عــددا من   ، النشــر 
األســئلة املهمــة التــي ميكن على 
ضوئها تشــخيص واقع حال احلماية 
، وقضية اإلفالت  واألمان للصحفيني 
تقييم  اليهــا  العقــاب مضاف  من 
احتياجات أساســي حملاكم النشــر 
لترصــني القرارات والبــت بالقضايا 
التي ترفع ضد الصحفيني ، وبناء على 
النقاشــات املســتمرة مع السلطة 
اليونســكو  ســتصمم  القضائية 
نشاطاتها املقبلة مع محاكم النشر 
من طــرف ومــع الصحفيــني على 
الطرف االخر ، فيما تســتمر بعملها 
االعالم  كهيئة  االخرين  الشركاء  مع 
ونقابة  الداخلية  ووزارة  واالتصــاالت 

الصحفيني العراقيني 

قضاة محاكم االعالم والنشر على طاولة واحدة مع يونسكو العراق 
ناقشت الحماية القانونية للصحافة

الصباح الجديد - متابعة:

تزايدا  البصرة  تشــهد محافظة 
ملحوظــا فــي أعــداد العمالة 
األجنبية والوافدة من اخلارج الذين 
أغلبهــم “بال ســند قانوني”، في 
الوقت الذي تشــكو فيه احملافظة 
بني  البطالة  ارتفــاع نســب  من 
اخلريجني  ضمن  ســيما  شبابها، 

وأصحاب الشهادات العليا.
وتتعرض البصرة لغزو من العمال 
احملافظة  ميــأون  الذين  األجانــب 
ويزاحمــون الطاقات احمللية، فعند 
البحث عن عمل في أي مكان ترى 
العامل األجنبي أمامك، بداعي أنه 
يعمل لساعات طويلة وبأجر أقل، 

مقارنة بالعامل العراقي”.
في هذا الصدد، قــال رئيس احتاد 
نقابات العمال في البصرة، أحمد 
اخلفاجــي، إن “الطبقــة العاملة 
أكثر من  احملافظــة تشــكل  في 
%70 من اجملتمع، وتطغى العمالة 
األجنبيــة على نظيرتهــا احمللية 
%60، وهنــاك  بنســبة تتجــاوز 
عراقيني  بأسماء  يُسجلون  أجانب 
شــركات  في  للعمل  ويدخلــون 

استثمارية باحلقول النفطية”.
“مضايقات  من  اخلفاجي  وشــكا 
تعرقــل عمل نقابــة العمال من 
قبل احلكومتــني االحتادية واحمللية، 
قــال إنهما مينعــان )النقابة( من 
الدخول إلى مواقع العمل لالطالع 
على العمالــة األجنبية والوافدة 
فــي تلك املواقــع”، موضحــاً أن 
“املنــع يأتي لعدم الكشــف أنها 
“دخلت البالد بفيز سياحية وليس 
للعمل، فضال عن انتهاء صالحية 

معظمها”.
العمل  وزيــر  مــن جانبه، وجــه 
والشــؤون االجتماعيــة، أحمــد 
األســدي دائرة العمــل والتدريب 
طلبات  ترويــج  بـ”عدم  املهنــي، 
جديدة خاصة بالشركات املرخصة 
بتشــغيل العمالــة األجنبيــة ، 
مضيفا في بيان، إن “الوزارة بصدد 
وضع آليــات دقيقة وفقا للقانون، 
تضمــن تشــغيل العاطلني عن 
العمل من العراقيني قبل منح أي 

فرصة للعمالة األجنبية”.
وفــي وقت ســابق، فــرض الوزير 

نســبة %50 مــن العمالة احمللية 
العاملة  األجنبية  الشركات  على 
فــي العــراق، وبرغــم أن القانون 
العراقي يجبر الشركات األجنبية 
بالنسبة  العراقيني  تشغيل  على 
األكبر من القوة العاملة، إال ذلك 

لم يتم تطبيقه.
إلى ذلك، أكد النائب عن محافظة 
البصرة، أحمــد الربيعي، متابعة 
األجنبيــة  العمالــة  موضــوع 
املقــررة  والنســب  والعراقيــة، 
حســب القوانني النافذة والعقود 
املبرمة ما بني الشركات النفطية 
واجلهات احلكوميــة املعنية، التي 
احلكومي  القطاع  شــركات  متثل 
العام ، مضيفا أن دوره في البرملان 
هو “التحقق من النسب والعدالة، 
بعض  اســتبدال  أهمية  وكذلك 
التي ال  االعتيادية  واألعمال  احلرف 

متثل تخصصات حاكمة بالعمالة 
العراقية”.

وتنص املــادة 30 من قانون العمل 
2015 علــى  )37( لســنة  رقــم 
العمل  وأصحاب  اإلدارات  “حظــر 
من تشــغيل أي عامل أجنبي بأي 
صفة مــا لم يكــن حاصال على 
إجازة العمل التي تصدرها الوزارة 
بتعليمات  يحــدد  رســم  مقابل 
يصدرها الوزير”، في ما تنص املادة 
31 من القانــون على منع وحظر 
التحاق العامل األجنبي بأي عمل 

قبل احلصول على إجازة العمل.
وال توجد تقديرات رســمية حول 
حجــم العمالــة األجنبيــة في 
العمــل  وزارة  أن  رغــم  العــراق، 
تقــول إن أعدادهم تقدر بـ”نصف 
مليــون عامــل”، لكن املســجل 
رســميا 100 ألف فقط، أي وجود 

400 ألف عامــل أجنبي أوفد إلى 
على  رسمية”،  غير  بصورة  العراق 
وفق أســتاذ االقتصاد في جامعة 

املعقل، نبيل املرسومي.
وعــن أعــداد العاملــني األجانب 
في البصرة، أشــار املرسومي في 
تصريح صحفي إلى أن “التقديرات 
متضاربــة، فبعضها يشــير إلى 
وجود نحــو 139 ألــف عامل في 
احلقول النفطيــة، في ما أعطت 
البصرة تصريحات  شــركة نفط 
أمنيــة ألكثر مــن 71 ألف عامل 

أجنبي خالل عام واحد فقط”.
البرملان،  االقتصــادي،  اخلبير  ودعا 
إلى “تشــريع القوانــني املنّظمة 
العمالــة األجنبية، ووضع  لعمل 
عن  عليهــا، فضــال  الضوابــط 
تقليص نسبتهم إلى %20، لعدم 
انسجام معظمهم مع متطلبات 

احلاجــة الفعلية لســوق العمل 
تأثيرهم  إلى  باإلضافــة  العراقي، 
الســلبي على ميزانية املدفوعات 
وعلــى احلســاب اجلــاري خــالل 
حتويالتهم املالية إلى خارج البالد، 
وهذه مُتثل استنزافا للموارد املالية 

للعمالت األجنبية”.
واعتبر املرســومي، وجود نســبة 
كبيرة مــن العمالة األجنبية في 
البصرة “غير قانونــي” وما يترتب 
عليه من مخاطر أمنية، فضال عن 
كون  احمللية،  للعمالة  مزاحمتهم 
العراق وصلت  البطالة في  نسبة 
إلى %16.5 حســب مسح القوى 
العاملة للجهاز املركزي لإلحصاء، 
في ما بلــغ معــدل البطالة بني 

الشباب 35%”.
وختم اخلبيــر االقتصادي، حديثه 
قوانني  تشــريع  “يجب  بالقــول: 

تُفــرض ضرائــب مرتفعــة على 
املاهرة،  العمالــة األجنبية غيــر 
العمالــة  اســتقدام  واقتصــار 
املهــارات  ذوي  علــى  األجنبيــة 
ال  التي  املرتفعة  واخلبرات  العالية 

تتوفر ضمن العمالة احمللية”.
العراقية،  الداخليــة  وزارة  وتعلن 
باســتمرار ترحيل عمــال أجانب 
مــن جنســيات متعــددة أبرزها 
اإلقامة  قوانني  آسيوية خملالفتهم 
والعمل، فيما كشــفت في أكثر 
من مناســبة عن ارتكاب البعض 

من هؤالء جرائم جنائية.
ويحتــج العراقيون منذ ســنوات 
على النظام السياسي في البالد، 
علــى خلفية تصاعد مؤشــرات 
الفســاد املالــي واإلداري، وتراجع 
اخلدمات، وارتفاع معدالت البطالة 

والفقر.

البصرة تشهد تزايدا ملحوظا في أعداد 
العمالة األجنبية والوافدة من الخارج

أجانب بهوية عراقية يمألون المحافظة ويزاحمون الطاقات المحلية

تطغى العمالة 
األجنبية على 

نظيرتها المحلية 
بنسبة تتجاوز 60%، 

وهناك أجانب 
يُسجلون بأسماء 
عراقيين ويدخلون 

للعمل في شركات 
استثمارية بالحقول 

النفطية

نينوى - الصباح الجديد: 
حذرت مديرية صحة محافظة نينوى، سائقي 
ســيارات االســعاف من أخذ أي ثمن من ذوي 
املرضى، مهددة بفــرض عقوبات صارمة بحال 

حصول هكذا حاالت.
وقــال مدير صحة نينوى فالح حســن رداً على 
أنباء بقيام بعض سائقي ســيارات االسعاف 
بأخذ مبالــغ البنزين مــن ذوي املرضى، انه “ال 
توجد صحــة ابداً ملا يشــاع من أن ســائقي 
عجالت االســعاف يطالبون ذوي املريض مببالغ 
مقابل البنزين، وهــذا املوضوع ليس من ضمن 
قواميسنا”. وأوضح فالح حسن انه “اذا حصل 
هذا الشــيء أو واجه أي مواطن هذا األمر عليه 
االتصال فوراً بقسم التفتيش او مدير االسعاف 

الفوري او مدير عام الصحة”.
مدير صحة نينوى فالح حســن، هدد بـ”اتخاذ 
كافة االجراءات القانونيــة بقوة، ضد كل من 
يقوم بهذا التصرف”، مشــيراً الى ان “مكاتبنا 
وبيوتنا مفتوحة لتلقي شكاوى واستفسارات 

املواطنني حول مختلف املواضيع”.

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلن وزيــر التجارة اثير الغريــري امس الثالثاء 
تأمــني جميع مفــردات البطاقــة التموينية 

وتوزيعها شهرياً.
وقــال الوزير في بيان ان :”معرض العراق الدولي 
شــهد عقد اتفاقات بحضور أكثــر من 130 
شــركة محلية وعربيــة وعامليــة”. ، مضيفا 
“جميع مفــردات البطاقــة التموينية مؤمنة 
وتوزع شهرياً والسوق العراقّي يشهد استقراراً 
ومسيطرين عليه”.، الفتا الى “مضي الوزارة في 

حتسني مفردات البطاقة التموينية”. 

نينوى تحذر سائقي سيارات 
االسعاف من جباية ثمن 

البنزين من المواطنين

وزير التجارة: مفردات 
البطاقة التموينية 
مؤمنة وتوزع شهريًا

بغداد - الصباح الجديد:  
أعلنت وزارة التربية امس الثالثاء 
ســعيها إلعادة تأهيل وتنظيم 
املعاهــد األهلية للحفاظ على 
والتخفيف عن  التعليم  رصانة 
مادياً،  وذويهــم  الطلبة  كاهل 
فيما وصفت أغلب هذه املعاهد 
بأنها انحرفت عن مسارها الذي 

وجدت ألجله.
وقال وزير التربية إبراهيم نامس 
اجلبوري في تغريدة "نتابع بقلق 
واهتمــام كبيرين ملف املعاهد 
انحراف  التــي الحظنا  األهلية 

أغلبها عن املســار الذي وجدت 
تثقل  باتت  الــذي  ألجله للحد 
كاهل الطلبة والطلبة بشكل 

كبير".
 مضيفــا "انطالقا من واجباتنا 
واملســؤولية التــي انيطت بنا 
علــى وفق توجهــات )حكومة 
في  سنصدر  الوطنية(،  اخلدمة 
األيام القليلــة القادمة قرارات 
الى  مستندة  وحاسمة  مهمة 
دراســات ميدانيــة خاصة من 
شأنها إعادة تأهيل وتنظيم هذا 
امللف لضمــان رصانة العملية 

التعليمية وتخفيف العبء عن 
كاهل الطلبة وذويهم".

ويشكو عدد من الطلبة وذويهم 
من ارتفاع أجور معاهد التعليم 
دروساً  تقدم  باتت  التي  األهلية 
خصوصيــة خصوصـــا فــي 
املنتهيـة،  الدراسيـــة  املراحل 
فيمـــا لـــم يكن هناك حترك 
التربيــة  وزارة  مـــن  رســمي 
واجلهـــات املعنيـــة لضبط أو 
تقليـل أجور هذه املعاهد التـي 
العوائـل  كاهـــل  تثقـل  باتت 

بشكـل عـام. 

بغداد - الصباح الجديد: 
ـة املرور العامة نحو  تتجه مديريَـّ
اعتماد رصــد اخملالفات وتوثيقها 
إلكترونياً عبر )رادارات( وكاميرات 
رقمية عالية التقنية تنصب في 
الشــوارع وضمن مشروع األمتتة 

اإللكترونية.
العالقات  وقــال مديــر قســم 
زياد  العميد  املديرية  واإلعالم في 
محارب القيســي فــي تصريح 
صحفي امس الثالثاء إنَّ املديرية 
كانت قد أجنزت الدراسات اخلاصة 
باملشروع الذي ســيكون إما عن 

طريق االستثمار أو من خاللها”.

األمتتــة  “مشــروع  أنَّ  وأضــاف 
تأثيث  خالله  سيتم  اإللكترونية 
الطــرق بأجهــزة )رادار( متطورة 
لقياس سرعة املركبات وكاميرات 
رقمية من أجل رصد وتوثيق رقم 
املركبة اخملالفة، ما سيلغي دفتر 
اخملالفات الذي اعتاد الناس رؤيته 

لدى رجال املرور”. 
وأكــد أنَّ “املشــروع ســيضمن 
بشكل فاعل رصد اخملالفات كافة 
بشفافية وموثوقية، وهو ما عده 
ومتطورة  كبيــرة  ونقلــة  قفزة 
مبجال عمل مديرية املرور،” مشيراً 
في الســياق ذاته إلى أنَّ “تنفيذه 

مرتبط بتحديث األجهزة املتوفرة 
لدى املرور مبا ميكنها من مواكبة 
احلاصل  والتقني  النوعي  التطور 

بأعمال رصد اخملالفات. 
“مشــروع  أنَّ  القيســي  وبــني 
ذات  الرقمية  املراقبــة  كاميرات 
ســيصب  العاليــة،  التقنيــة 
لصالح وزارة الداخلية من اجلانب 
األمنــي، منوهاً بــأنَّ الكاميرات 
األخرى  اإللكترونيــة  واألجهــزة 
ســترصد وتوثق جميع اخملالفات 
والتجــاوزات املروريــة إلكترونياً 
على مدار الـ 24 ســاعة بشكل 

واضح وعملي”.

التربية تعيد تنظيم المعاهد األهلية 
للحفاظ على رصانة التعليم 

المرور تكشف عن مشروع لرصد 
المخالفات ألكترونيا



3 شؤون عربية ودولية

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد:

ضغطت الواليــات املتحدة، على كل 
مــن الصني وروســيا مــن أجل ضم 
صوتهمــا إلى بقيــة أعضاء مجلس 
بالتجارب  بشــدة  للتنديــد  األمــن 
الصاروخيــة التــي جتريهــا كوريــا 
الشــمالية، وآخرها العابــر للقارات 
خالل األســبوع املاضي، ومحاسبتها 
على انتهاكاتهــا املتواصلة للقرارات 

الدولية.
ولــم يتضح على الفور مــا إذا كانت 
الصني بصورة خاصة ستتجاوب هذه 
املرة مع ضغوط الواليات املتحدة. غير 
أن دخــول املندوبة األميركية لدى األمم 
املتحدة ليندا تومــاس غرينفيلد إلى 
قاعــة مجلس األمن برفقــة نظرها 
بأن  أوحــى  جــون  تشــانغ  الصيني 
الطرفني  املشاورات جتري عن قرب بني 
بهدف التوصل إلى حل وســط يؤدي 
إلى اتخاذ موقــف موحد في مجلس 
األمــن، علمــاً بــأن الدبلوماســية 
األميركية أشــارت فــي كلمتها إلى 
أنها تستعد لعرض بيان رئاسي، وهو 
ثاني أقــوى أداة ميلكها مجلس األمن 

بعد القرارات.
املتحــدة،  الواليــات  مــن  وبطلــب 
وبريطانيا، وفرنســا، وألبانيا، وآيرلندا 
مجلس  أعضــاء  اســتمع  والنرويج، 
األمــن إلــى إحاطــة مــن وكيلــة 
األمني العــام لألمم املتحدة للشــؤن 

روزماري  الســالم  وبناء  السياســية 
ديكارلو، التي اســتهلتها باإلشــارة 
إلى إعالن جمهورية كوريا الشــعبية 
لكوريا  الرسمي  االسم  الدميقراطية، 
باليستي  صاروخ  إطالق  الشــمالية، 
عابر للقارات من طراز “هواســونغ17” 
الذي حّلق ملسافة ألف كيلومتر على 
6100 كيلومتر، في أول  ارتفاع نحــو 
اختبــار ناجح “ألكبر وأقــوى صاروخ” 
لــدى كوريا الشــمالية “قــادر على 
الوصول إلى كل أميركا الشــمالية”، 
مضيفة، أن هذا اإلطالق “هو األحدث 
في سلسلة من النشاطات املقلقة” 
وبرامج  النــووي  بالســالح  املتعلقة 
الصواريخ الباليستية لدى بيونغ يانغ 
خالل عام 2022، مبا فــي ذلك القيام 
بأكثر من 60 جتربة خاصة بتكنولوجيا 

الصواريخ الباليستية.
وإذ لفتــت املســؤولة األمميــة إلــى 
تنديــد األمــني العام لــألمم املتحدة 
بعمليات  بشــدة  غوتيريش  أنطونيو 
اإلطالق هذه، ذكرت بأن ســعي كوريا 
الشــمالية املستمر المتالك أسلحة 
نووية وبرنامج للصواريخ الباليستية 
مجلس  قرارات  صارخ  بشكل  ينتهك 
األمــن ذات الصلــة، داعيــة بيونــغ 
يانغ إلــى “الكف عن القيــام باملزيد 
مــن األعمال االســتفزازية واالمتثال 

الكامل لواجباتها الدولية”. 
ونقلــت عن املديــر العــام للوكالة 
رافاييل  الذريــة  للطاقــة  الدوليــة 
غروســي، أن موقــع )بانغيــي – ري( 

للتجــارب النوويــة “ال يــزال علــى 
نووية،  إجراء جتربة  اســتعداد لدعم” 
فضالً عن استمرار نشاطات البناء في 
والحظت،  النووية.  يونغبيون  محطة 
أنــه على رغم أن هذه املرة العاشــرة 
التــي يجتمــع فيها مجلــس األمن 
 ،2022 عام  الشمالية  كوريا  ملناقشة 
فإن الوضع في شــبه اجلزيرة الكورية 
“ال يزال فــي ذروته في االجتاه اخلاطئ”، 

مما يؤدي إلى “زيادة التوترات”.
التصعيد”،  بـ”خفض  ديكارلو  وطالبت 

قائلة، إنه “يجب تعزيز قنوات االتصال، 
وال ســيما العســكرية - العسكرية، 
لتقليل مخاطر سوء التقدير”. وحضت 
بيونغ يانغ علــى “اتخاذ خطوات فورية 
الســتئناف احلوار املؤدي إلى الســالم 
املســتدام ونزع السالح النووي بشكل 
كامل وقابل للتحقق في شبه اجلزيرة 
الكوريــة”، داعية مجلــس األمن إلى 
العمل كـ”هيئــة موحدة” حلض كوريا 
الشــمالية على “االمتنــاع عن إجراء 
املزيد من عمليات اإلطالق باســتخدام 

أو  الباليســتية  الصواريخ  تكنولوجيا 
إجراء جتربة نووية سابعة”، ألن “الوحدة 

في مجلس األمن أمر حاسم”.
ونددت املندوبة األميركية الدائمة لدى 
تومــاس غرينفيلد  ليندا  املتحدة  األمم 
كوريــا  بإطــالق  العبــارات”  “بأشــد 
الشــمالية “الصارخ والوقح”، مشيرة 
إلى أن الصاروخ ســقط على بعد 125 

ميالً فقط من الشاطئ الياباني. 
وقالت، إن بيونغ يانغ “انتهكت بشكل 
صــارخ قرارات مجلــس األمن وحاولت 

تقويض النظام العاملي لعدم االنتشار 
63 مرة هذا العام”، متســائلة “ما هو 
عدد الصواريخ التي يجب إطالقها قبل 

أن نرد كمجلس موحد؟”. 
وأضافــت، أنه “حان الوقت جمللس األمن 
أن يوجــه نفــس دعوة األمــني العام” 
بعدمــا “تصرفــت جمهوريــة كوريا 
الدميقراطية لفترة طويلة  الشــعبية 
من دون عقاب”. واتهمت الصني وروسيا 
يانغ  بيونغ  وتشجعان”  “متِكنان  بأنهما 
على “إطــالق أحدث جتربــة صاروخية 
متهورة، عّرضت حياة املدنيني اليابانيني 
للخطر وزادت التوترات في املنطقة بال 

داع”. 
ورأت، أن هذه “العرقلــة الصارخة من 
هذيــن العضويــن عّرضــت منطقة 
شمال شــرقي آســيا والعالم بأسره 
أخرى  “تقدمي فرصة  وتعهدت  للخطر”. 
رئاســي ملساءلة  بيان  عبر  للمجلس” 
كوريا الشمالية على “خطابها اخلطير 

وأعمالها املزعزعة لالستقرار”. 
“ملتزمة  املتحدة  الواليــات  أن  وكررت، 
اتباع نهــج دبلوماســي”، وهي “على 
اســتعداد لالجتماع من دون شــروط 
مســبقة” مع كوريا الشــمالية “في 

دبلوماسية جادة ومستدامة”.

الصني
وقال نظيرها الصيني تشــانغ جون، إن 
بالده “قلقة” من “تصاعد املواجهة” في 
شــبه اجلزيرة الكورية، داعياً واشنطن 
إلــى “أخــذ زمــام املبــادرة” لـ”تقدم 

مقترحــات واقعية وقابلــة للتطبيق 
وتستجيب بشــكل إيجابي للمخاوف 
الدميقراطية وحتول  املشــروعة لكوريا 
احلوار من إجراء شــكلي إلى واقع في 
أقرب وقت ممكن”. وحض مجلس األمن 
على “لعــب دور بّناء في هذه القضية” 
وعدم إدانة كوريا الشمالية أو الضغط 

عليها دائماً”.

روسيا
أمــا نائبــة املنــدوب الروســي آنــا 
التجــارب  فعــزت  إيفســتينيفا 
إلى  الشــمالية  لكوريا  الصاروخيــة 
أجرتها  التــي  العســكرية  التدريبات 
املتحــدة وحليفتيها كوريا  الواليــات 
إطالق  إن  وقالــت،  واليابان.  اجلنوبيــة 
صواريــخ بيونغ يانغ “نتيجة لنشــاط 
النظر  قصيــر  تصادمــي  عســكري 
للواليــات املتحدة يتــم تنفيذه حول 

كوريا الدميقراطية”.
وكانت نائبــة الرئيس األميركي كاماال 
وكندا،  أســتراليا،  وزعمــاء  هاريــس 
اجلنوبية،  وكوريا  ونيوزيلنــدا،  واليابان، 
نــددوا علــى الفــور بعمليــة إطالق 
الصاروخ العابر للقارات في 18 تشرين 
الثاني املاضي، خالل اجتماع طارئ على 
هامش قمة منتدى التعاون االقتصادي 
آلســيا واحمليط الهــادي )أبيك(. وقالت 
هاريــس، إن الواليــات املتحــدة “تدين 
بيونغ  وتدعــو  األعمال”،  بشــدة هذه 
يانغ إلى “وقــف املزيد من األعمال غير 

القانونية واملزعزعة لالستقرار”.

مؤشرات تجاوب صيني مع الضغوط للتنديد بصواريخ كوريا الشمالية
الواليات المتحدة تقترح بيانًا رئاسيًا يعيد الوحدة إلى مجلس األمن

الصباح الجديد ـ وكاالت:
التقى مستشــار األمن القومي األميركي، 
جيك ســوليفان، مع رئيس هيئــة األركاِن 
اإلســرائيلي أفيــف كوخافــي الــذي يزورُ 
واشنطن، حيث شدد سوليفان خالل اللقاء 
على دعــم اإلدارة األميركيــة الصارم ألمن 

إسرائيل.
املتحدثُة باسم مجلس األمن القومي أدريان 
واتسون قالت في بيان إن سوليفان أكد أيضا 
التزام الرئيس األميركــي جو بايدن بضمان 

عدم حصول إيران على السالِح النووي.
كما أكــد اجلانبان عزَمُهما املشــترك على 
معاجلــِة التحدياِت األمنيــة التي تؤثُر على 
الشرِق األوسط، مبا في ذلك التهديدات التي 

تشكلها إيران ووكالؤها.
اجلانبــان بحثا أيضا أهميــة اتخاذ خطوات 
الغربية،  الوضِع األمني في الضفة  لتهدئة 
حيث أكد ســوليفان أن حل الدولتني يظل 

أفضل وسيلٍة لتحقيِق سالم دائم.
هــذا وأوردت وكالة “رويترز” خبــراً مفاده أن 
إيران تستخدم أجهزة طرد مركزي متطورة 
في مفاعل فوردو، وأنها تســعى لتخصيب 

اليورانيوم بنسبة %60 في املفاعل نفسه.
وقد شــّكل قرار الوكالــة الدولية للطاقة 
الذرية بحق إيران “رســالة واضحة” يجب أن 
حتثها على الوفــاء “العاجل” بالتزاماتها في 
امللف النووي، بحســب ما اعتبرت الواليات 
املتحدة واململكة املتحدة وفرنســا وأملانيا، 

اجلمعة املاضية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
التقى وزيــر الدفاع األميركي لويد أوســن في 
كمبوديا، امس الثالثاء، نظيره الصيني وي فينغ، 
في اجتماع يندرج في إطــار اجلهود التي يبذلها 
البلدان إلبقــاء التوترات القائمــة بينهما حتت 

السيطرة.
واالجتماع الــذي ُعقد في مدينة “ســيام ريب” 
على هامش مؤمتر لوزراء دفاع دول رابطة آســيان 
هو األول بني أوســن ووي منذ حزيران قبل أن تثور 
حفيظة بكني بســبب زيارة قامت بها رئيســة 
مجلس النواب األميركي نانســي بيلوسي إلى 

تايوان في آب.
ومنــذ تلك الزيارة والتصعيد الذي تســّببت به، 
بذلت واشــنطن وبكني جهوداً حثيثة لتخفيف 
حــّدة التوّتــرات بينهما، وفق مــا ذكرته وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وفي 14 تشــرين الثانــي اجلاري، عقــد الرئيس 
األميركــي جــو بايــدن ونظيره الصيني شــي 
جينبينغ اجتماعاً اســتمّر ثالث ســاعات على 
هامش قمة مجموعة العشرين في بالي، في أول 
لقاء حضــوري بينهما منذ أن أصبح كّل منهما 

رئيساً.
املاضي اجتماعاً  الرئيس الصيني السبت  وعقد 
قصيراً مع نائبة الرئيس األميركي كاماال هاريس 
فــي بانكوك علــى هامش قمة آســيا واحمليط 

الهادئ في بانكوك.
ويومها نقل مســؤول أميركي عــن هاريس أّنها 
شّددت خالل اجتماعها بشي على رسالة بايدن 
ومفادهــا أّنه “يجــب أن نُبقي خطــوط اتصال 
مفتوحة بهدف إدارة املنافسة بني بلَدينا بشكل 

مسؤول”.
وفي مؤشــر إلى انفراج في العالقــات الثنائية، 
من املقرر أن يزور وزيــر اخلارجية األميركي أنتوني 
بلينكن الصني مطلع العام 2023. وستكون هذه 
أول زيارة ملســؤول أميركي كبير لهذا البلد منذ 

.2018

واشنطن: بايدن ملتزم 
بضمان عدم حصول إيران 

على السالح النووي

وزير الدفاع األميركي 
يلتقي نظيره 

الصيني في كمبوديا

متابعةـ  الصباح الجديد:
الــوزراء املكلف  يواجــه رئيس 
رئيــس حزب “ليكــود” بنيامني 
نتنياهو مزيداً من املشاكل في 
حكومته  تشكيل  إلى  الطريق 
أعلن شــريكه  بعدما  اجلديدة، 
الرئيسي، حزب اليمني املتطرف 
“القوة اليهودية” الذي يرأســه 
اليمينــي إيتمار بــن غفير، عن 
قطــع املفاوضــات بعد خالف 
كبير حــول املناصــب الوزارية 

املقترحة.
واتهم حــزب “القوة اليهودية”، 
اتفاق  بالتراجع عــن  “ليكــود” 
لتعيني أحد أعضائه في منصب 
وزيــر “تطوير النقــب واجلليل”، 
وهــو ثاني منصــب يطالب به 
احلزب، إلــى جانب تعيني زعيمه 
بن غفير في منصب وزير األمن 

الداخلي.
وجــاء اخلالف بعــد اتفاق، على 
توسيع صالحيات املنصب الذي 
يطالب به بن غفير، مبا يشــمل 
إعطــاء وزير “األمــن الداخلي” 
صالحيــات على الشــرطة، مبا 
في ذلك إقرار سياســتها. وقال 
مســؤول في احلزب، إنه “خالفاً 
التفــاق ســابق، تراجــع حزب 
إعطاء  اآلن  ويرفــض  ليكـــود 
النقــب   – اإلضافيــة  الــوزارة 
 – الهامش  واجلليــل ومناطــق 
)القـوة  يهوديـــت  لعوتسمـا 

اليهوديـة(”.
واجلليل  النقب  “تعزيــز  وأضاف 
ومناطــق الهامش هــو وعدنا 
االنتخابــي، وقــد مت انتخابنــا 
من  االنتخابات.  بوعــود  للوفاء 
السبع  بئر  رعاية ســكان  أجل 
ونتيفوت وعســقالن وسديروت 

وكذلك أطراف اجلليل”.
وهدد املســؤول بــأن حزبه “لن 
يرتدع عن الذهاب إلى املعارضة 
إذا لزم األمــر؛ ألنه ال يبحث عن 
القادمة  احلكومة  في  الوظائف 

وإمنا اإليفاء بوعوده”.
واخلالف حول وزارة “تطوير النقب 

آخر عقبة وضعها  واجلليل” هو 
املفترضون  نتنياهــو  شــركاء 
في االئتالف، بعــد إصرار زعيم 
“الصهيونية الدينية” بتسلئيل 
منصب  تولي  على  سموتريتش 
وزيــر الدفــاع فــي االئتـــالف 

احملتمـل.
منــح  رفــض  نتنياهــو  وكان 
الدفاع  حقيبــة  ســموتريتش 
بســبب افتقــاره إلــى اخلبرة 
املثيرة  وخططه  العســكرية، 
للجــدل، واعتــراض الواليــات 
املتحــدة الصريــح علــى هذا 

التعيني.
إقامة  ســموتريتش  ويعــارض 
ويؤيــد  فلســطينية،  دولــة 
وحل  الغربيــة،  الضفــة  ضم 
اإلدارة املدنيــة التابعــة لوزارة 
الدفاع املســؤولة عــن مناطق 

الفلســطينيني، وال يوافق على 
إعطــاء الفلســطينيني فــي 
مع  متســاوية  حقوقاً  الضفة 
كما  اإلسرائيليني،  املستوطنني 
يعارض اجلهود إلدماج املزيد من 
النســاء في الوحدات القتالية 

العسكرية.
نتنياهو في وقت ســابق  وأبلغ 
“لــن مينحه  أنه  ســموتريتش، 
حقيبــة الدفاع ألنه يتطلع إلى 
سلوك سياسي وأمني معتدل”.
وقال موقع “تاميز أوف إسرائيل”، 
إن نتنياهو “يســعى إلى اإلبقاء 
علــى وزارة الدفــاع فــي حزبه 
ليكــود، رمبا من خــالل منحها 
لعضو الكنيست يوآف غاالنت، 
بعــد اعتراضــات داخلية على 
األكبر،  احلزب  يفقد  أن  إمكانية 

معظم الوزارات السيادية”.

إعطاء  بشدة،  “ليكود”  ويرفض 
الدفاع  حقيبــة  ســموتريتش 
حتى أنــه بدأ في شــن حملة 
ضده، وقــال »إنه يجب عليه أن 

ينسى متاماً حقيبة الدفاع”.
منشوراً  ســموتريتش  ونشــر 
من أحد مؤيــدي االحد املاضي 
“ليكود”، شــبهه فيــه بزعيم 
حركة “حماس” يحيى السنوار، 
ووّجــه انتقاداً للحــزب. وكتب 
سموتريتش في تغريدة “من غير 
املعقول أنه في كل مرة ال نقف 
ليكود،  مطالب  أمام  منتصبني 
سيحولنا  من  هناك  ســيكون 
إلى أعداء ويحرض ضدنا ويحط 

من قدرنا”.
وإضافة إلى ذلــك، فإن الطلب 
الثاني من “الصهيونية الدينية” 
حتول إلى إشكال متعلق بالتزام 

مــن نتنياهو “بضــم أجزاء من 
الضفــة الغربيــة كجــزء من 
االتفاقيــات االئتالفيــة”. وأفاد 
بأن حزب   ،”13 لـ”القنــاة  تقرير 
نتنياهــو “رفض التوصل إلى أي 
تزال  وال  الضم...  اتفاقات بشأن 

القضية معلقة”.
وترفض الواليــات املتحدة ضم 
إســرائيل أي جزء مــن الضفة 
الغربية، وتعهدت مبواجهة ذلك. 
كما أن األمــر قد يثير مزيداً من 
التوتــرات مع الفلســطينيني، 
في  نتنياهو  مهمة  وســيعّقد 
مع  التطبيع  اتفاقات  توســيع 
مســؤول  وقال  العربية.  الدول 
من  املفاوضــات  علــى  مطلع 
يرفــض  احلــزب  إن  “ليكــود”، 
اإلدالء  أو  األمــور  بهذه  التعمق 

ببيان واضح.

والعقبــات الثــالث تضاف إلى 
رئيس  رفض  فــي  متثلت،  رابعة 
درعي  أرييــه  “شــاس”  حــزب 
التراجــع عن مطالبتــه بوزارة 
يأمل  “ليكــود”  وكان  املاليــة. 
بإقنــاع ســموتريتش بتولــي 
يتنازل  أن  علــى  املالية  حقيبة 
حقيبة  ويتولــى  درعــي  عنها 
موسعة،  بصالحيات  الداخلية 
لكنهمــا رفضا ذلك بشــكل 
بأن  اقتراحاً  رفضــا  كما  كامل 

يلتقيا ويناقشا املسألة.
وليس من الواضح مــا إذا كان 
بإمــكان درعي شــغل منصب 
وزاري علــى اإلطــالق بســبب 
القضائية  املستشــارة  موقف 
احلكوميــة غالي برهــاف ميارا 
إدانتــه اجلنائية  “إن  التي تــرى 
بالعــار على  األخيــرة توصمه 
الرغم من أنه حكم بالســجن 

مع وقف التنفيذ”.
ويســعى درعي لتقدمي التماس 
املركزية  االنتخابــات  للجنــة 
للموافقة علــى تعيينه، أو قد 
مترير  اجلديــد  االئتالف  يحــاول 
تعديل على القانون للســماح 

له بتولي منصب وزاري.
أيضاً،  املاضــي  األحــد  ويــوم 
احلريدية مطلباً  األحزاب  أعلنت 
جديــداً للســعي إلــى متريــر 
تشــريع يســمح بالفصل بني 
املمولة  األحداث  اجلنســني في 
وينضم هذا  العام.  القطاع  في 
االقتراح إلى العديد من املطالب 
املثيرة للجــدل املتعلقة بالدين 
تقدميها خالل  مت  والتي  والدولة، 
اآلن،  االئتالفية حتى  املفاوضات 
مثل تقييد سياســات الهجرة 
اعتراف  وإلغــاء  اإلســرائيلية، 
الدولة بالتحــول إلى اليهودية 

عبر التيارات غير األرثوذكسية.
األربعاء  حــدد  نتنياهــو  وكان 
لكن  إلعــالن حكومته،  موعداً 
اخلالفات مع شركائه اليمينيني 
يثير شــكوكاً حول قدرته على 

ذلك.

شركاء نتنياهو اليمينيون يضعون مزيدًا 
من العراقيل امام تشكيله الحكومة
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
فتحــت املصافحــة األولى من 
عبد  املصري  الرئيس  بني  نوعها 
الفتــاح السيســي، ونظيــره 
التركي رجب طيب أدروغان، على 
هامــش افتتــاح بطولة كأس 
التي تستضيفها قطر،  العالم 
التســاؤالت عن مستقبل  باب 

العالقات بني القاهرة وأنقرة.

"لم تكن مصادفة"
إن  مصريــة  مصــادر  وقالــت 
املصافحة بني الرئيسني املصري 
والتركي "لم تكــن مصادفة"، 
وإن قطر ســعت خــالل اآلونة 
العالقات  ترطيــب  إلى  األخيرة 
ما  وفق  وأنقــرة.  القاهــرة  بني 
نقلت صحيفة الشرق األوسط.
وأضافت املصــادر أن املصافحة 
ســتعقبها  الرئيســني  بــني 
وسياسية  دبلوماسية  خطوات 
املسؤولني  على مســتوى كبار 

للتباحــث بشــكل أكثر عمقاً 
حول ملفات عالقة في العالقات 

بني البلدين.
مــن جهتها، أعلنت الرئاســة 
املصافحة  هــذه  أن  املصريــة 
بني  العالقة  أكدت على عمــق 
البلديــن، مشــيرة إلــى أنه مت 
املصافحة  تلــك  التأكيد خالل 

على عمق الروابط بني اجلانبني.

بداية لتطوير العالقات
كما أوضح املتحدث الرســمي 
راضي،  بسام  الرئاســة،  باسم 
أنه مت التوافق على أن تكون تلك 
بداية لتطوير العالقات الثنائية 

بني الطرفني.
بدوره، أشــار أردوغــان في وقت 
إلى أن تلك  ســابق اليوم أيضاً 
أولى  خطوة  كانــت  املصافحة 
في  التطبيع  مــن  مزيــد  نحو 
العالقات بــني البلدين، مضيفاً 

أن حتركات أخرى ستليها.

طلب أردوغان الوحيد
إلى ذلك، أوضــح أن طلب بالده 
تغيير  الوحيد مــن مصر هــو 
أسلوبها جتاه الوضع التركي في 
البحر املتوسط"، وفق ما نقلت 

"رويترز".
وكان أردوغان قــد قال قبل أيام 

إن "تركيــا مســتعدة ملراجعة 
عالقاتها مع مصر وسوريا ولكن 
بعد انتخابــات حزيران املقبل"، 
"األناضول"  أنباء  وكالة  حسب 

الرسمية.
تعليقــا علــى هــذا االختراق 
بــني البلدين، نقلــت صحيفة 
الشــرق األوســط عن الدكتور 

العلوم  طارق فهمــي، أســتاذ 
السياسية في جامعة القاهرة، 
قوله إن املصافحة بني الرئيسني 
املصــري والتركــي ذات داللــة 
دبلوماسية وحتتاج إلى مراجعة 
من اجلانب التركي، بهدف تقدمي 
وليس  إلــى مصر  اعتماد  أوراق 

العكس.

قضايا شائكة عالقة
وشــدد على أن تلك املؤشــرات 
اإليجابيــة ال تنفي وجود قضايا 
شائكة في العالقة بني البلدين، 
ويحتاج حسمها إلى مشاورات 
معمقة وصريحة ووفق التزامات 
تنفيذ  عدم  بينها  ومن  محددة، 
إخراج  أي طرح بشــأن  تركيــا 
بــل تعّمد  ليبيا،  املرتزقة مــن 
املوقف  تنحية  التركــي  اجلانب 

املصري واألوروبي في هذا األمر.
محمــد  الســفير  رأى  فيمــا 
العرابي، وزيــر اخلارجية املصري 

األسبق، أن الطريق ال يزال طويالً 
للحديث عن استعادة العالقات 
املصريــة - التركية لطبيعتها، 
عّده  األمر ميكــن  أن  موضحــاً 
)خطــوة إيجابيــة الســتعادة 
احلوار(، وفق تصريحاته للشــرق 

األوسط.
وأشــار إلى أن هنــاك خالفات 
كثيرة وعميقة في رؤية البلدين 
األهمية، منها  بالغــة  لقضايا 
الوضع في ليبيا وأمن املتوسط، 
إضافًة إلى التزام مصر القومي 
جتاه العراق وسوريا، وهما البلدان 
اللــذان تتســبب املمارســات 

التركية في تهديد أمنهما.
يشــار إلــى أن هذه هــي املرة 
األولــى التــي يتصافــح فيها 
رغم  واملصري  التركي  الرئيسان 
مشــاركاتهما في مناســبات 
عدة إقليميــة ودولية، إال أنهما 
جتّنبــا االلتقـــاء مباشـــرًة أو 

املصافحـة.

مصافحة السيسي وأردوغان بداية لتطوير العالقة بين مصر وتركيا
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جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية
 قسم التعاقدات

العدد: 13671
التاريخ: 2022/11/21

مناقصـة رقم )97(/ إعـالن للمرة األولى
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة 

املثنى/ من متويل البترودوالر
» جتهيز مولدات لدائرة صحة املثنى »

يســر دائرة العقود احلكومية فــي محافظة املثنى بدعوة مقدمي العطــاءات املؤهلني وذوي 
  Prime   power      اخلبــرة لتقدمي عطاءاتهم لتجهيز مولدات من منشــأ إنكليــزي بالكامل
 RPM 1500( , 400 فولت , 50 هرتز( مبواصفات KVA )1000,650,500,250,150,100,50( ســعة
باإلضافة الى املواصفات احملددة في الكشــف التخميني , تقدمي شــهادة منشأ مصدقة من 
الســفارة العراقية وان تعمل بدرجة حرارة ال تقل عن 55 درجة مئوية جتهيز مواد وعمل قواعد 
خرســانية للمولدات مع عمل مســقف حديدي من اجلينكو بأبعاد )4*5( م للمولدات سعة 
)100,150(  KVA وبأبعاد )4*6( م  للمولدات ســعة )500(KVA وبأبعاد )4*7( م للمولدات سعة 
)KVA )1000 , انشاء سياج مشبك بدل حديدي , جتهيز خزان حديد اسود سمك 3 ملم سعة 
)5000,2000( لتــر مع كل ما يتطلبه العمل ومبوجب الشــروط واملواصفات الفنية احملددة في 

جدول الكميات ووثائق املناقصة , مع مالحظة ما يأتي:
1. على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بدائرة 
العقود احلكومية / محافظة املثنى خالل أيام الدوام الرســمي من الساعة التاسعة صباحاً 
ولغاية الســاعة الواحدة والنصف من بعد الظهر، وكما هو موضحة في التعليمات ملقدمي 

العطاءات. 
2. إن مصدر متويل املشــروع هو املشــاريع واألعمال املشــمولة 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: 212
3 . درجة وصنف الشــركة املطلوبة للعراقيني هي هوية غرفة جتارة )ممتازة( , يختص نشاطها 

بالتجهيز , اما بالنسبة للشركات واملكاتب األجنبية فيجب ان تكون متخصصة بالتجهيز
4.تكون التأمينات األولية ملقدمي العطاءات مبلغ مقطوع مقداره )30,000,000( دينار )ثالثون 
مليون دينار عراقي( على شكل خطاب ضمان يذكر فيه اسم ورقم املناقصة املعنية وان يكون 
غير مشــروط ويدفع حني الطلب ونافذاً ملدة ال تقل عن )120( يومــاً من تاريخ غلق املناقصة 
الفعلي وان يكون بصيغة واضحة من حيث مبلغة )رقماً وكتابة( وحتديد تاريخ نفاذه وشروطه 
والغرض من اصدارة او على شــكل صك مصدق او سفتجة وعلى ان تكون صادرة من مصرف 

معتمد في العراق ملصلحة جهة التعاقد )محافظة املثنى / حسابات اخلطة االستثمارية( 
5. متطلبات التأهيل املطلوبة: وتشمل ما يأتي: 

أ- األهليــة القانونية: وتشــتمل على كل مــن تضارب املصالح وقائمة الشــركات املتلكئة 
والقائمة السوداء.

 ب-السيولة النقدية: وتكون بقيمة ال تقل عن )423,000,000( دينار )اربعمائة وثالثة وعشرون 
مليون دينار عراقي(، وذلك عن طريق تقدمي كشف مصرفي يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة، 

وتكون متوافرة قبل موعد غلق املناقصة بفترة قصيرة. 
ج- على مقدم العطاء ان يقدم دليالً موثقاً يوضح ان استخدامات االليات اجملهزة تفي باملتطلبات 

واملواصفات الفنية املثبتة في جداول الكميات اخلاصة باملشروع ومستندات املناقصة 
د- إضافة الى املتطلبات القانونية كهوية غرفة جتارة, عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشتراك 

في املناقصة , االهلية.
6 . إن الكلفة التخمينية للمشــروع هي )2,114,050,000( دينار )ملياران ومائة وأربعة عشــر 

مليون وخمسون الف دينار عراقي( وإن املدة الالزمة إلمتام عملية التجهيز هي )250( يوماً.
 7. بإمــكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق العطاء ابتداء من يــوم االربعاء املصادف 
2022/11/23، وذلــك بعد تقــدمي طلب حتريري إلى دائرة العقود احلكوميــة في احملافظة، ودفع 
قيمة البيع للوثائق البالغة )250،000( دينار )مائتان و خمسون الف دينار عراقي(، غير قابل للرد، 

ويقدم وصل الشراء االصلي مع العطاء.
 8. يتم تســليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: محافظــة املثنى/ بناية اإلدارة العامة واحمللية – 
الطابق األول / جلنة فتح العطاءات االولى ، وســيكون موعد غلق املناقصة في متام الســاعة 
الثانية عشر ظهرا  من يوم االربعاء املصادف 2022/12/14 إن العطاءات املتأخرة سوف ترفض، 
وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان 
اآلتــي: الطابق االول من بناية اإلدارة العامة واحمللية فــي نفس موعد الغلق. وإن موعد انعقاد 
املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشتركني في املناقصة سيكون في الساعة التاسعة 

صباحاً من يوم االربعاء املصادف 2022/11/30 في مبنى دائرة العقود احلكومية في املثنى
9 . عند الترشــيح لإلحالة تختار جلنة التحليل العطاء اجملهز املســتجيب لكافة الشــروط 
القانونية املطلوبة فــي املناقصة وكذلك املواصفات الفنية ومعاييــر التأهيل املطلوبة )أي 
مستجيب بشكل كلي مالياً وفنياً وادارياً( مع كونه أوطأ عطاء متوازن ومنسجم مع الكلفة 
التخمينية املرصودة لإلحالة وبعد التأكد من أهليته وقدراته على تنفيذ العقد بأفضل صورة 

ممكنة. 
10. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة أقســامها؛ فإنه 
سيتم استبعاد عطائه، مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي. حيث يتم ملئ القسم الرابع من 
قبل مقدم العطاء ثم تقدم ورقياً بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشركة املقدمة للعطاء مع 

الوثائق املكونة للعطاء املشار إليها في التعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء.
11. عدم مشــاركة أي عطاء ملناقص لدية ثالثة عقود او اكثر مازالت قيد التنفيذ ومبرمة مع 
محافظتنا وال ميكن إحالة املناقصة على شركة 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.
12.ان عدد نسخ العطاءات الواجب تقدميها هي نسخة العطاء االصلية + نسختان اضافيتان 

طبق االصل
 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. تقبل العطاءات التي تقل عن الكلفة التخمينية دون تقييد ذلك بنسبة معينة شريطة 

االلتزام باملواصفات املطلوبة واملنشأ احملدد
15.فيما يتعلق بشراء الســلع واملنتجات من الشــركات املنتجة للمنتوج الوطني فتعطى 
افضلية ســعرية بنســبة 10% للمنتج احمللي وفق اقل األسعار للعروض املقدمة املستجيبة 
وحسب ما جاء في كتاب وزارة التخطيط / دائرة العقود احلكومية العامة . قسم االستشارات 

والتدريب املرقم بالعدد )32923/7/4( في 2021/12/19
أحمد منفي جودة 
محافظ املثنى

جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية
 قسم التعاقدات

العدد: 13674
التاريخ: 2022/11/21

مناقصـة رقم )44(/ إعـالن للمرة الثانية
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية 

حملافظة املثنى/ من متويل تنمية األقاليم
»تأهيل وتبليط شوارع حي دور اإلدارة احمللية في الدراجي )مجاري امطار 

+بلدية(«

يســر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى دعوة مقدمي العطــاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 
عطاءاتهم لتنفيذ املشروع الذي تتوزع االعمال فيه على قسمني رئيسني، وهما على النحو االتي:

أ - اعمال البلدية: وتتضمن قشــط وتسوية جميع الشوارع وصوال للمنســوب املطلوب، وفرش طبقة 
من التراب النظيف بســمك )25(ســم، وفرش وحدل احلصى اخلابط صنف )B( بسمك )20(سم وفرش 
وحدل طبقة من االساس االسفلتي )ستاباليزر( بسمك ال يقل عن )10(سم واكساء الشوارع باألسفلت 
طبقة ســطحية وبسمك )5(ســم وكذلك تنفيذ اعمال القالب اجلانبي )الكربستون( وعمل الساقية 
الكونكريتية وتنفيذ اعمال الشــتايكر املقرنص )االنترلوك(  والقيام بتخطيط ارضي ثرموبالســتيك، 
وتتضمن كذلك نصب وتأســيس أعمدة انارة بارتفاع )9(م، وإزالة كافــة التعارضات الكهربائية وتغيير 

مسار الكيبل الضوئي، 
ب - اعمال اجملاري: وتشــتمل على متديد شبكة مجاري مياه االمطار التي تتضمن متديد انابيب بالستيك 
نوع )UPVC( وبإفطار مختلفة )400,315(ملم بعد حفر مســار االنبوب بعرض )6m.D+0(، وعمل وصالت 
الكليات باســتخدام انابيب نــوع )UPVC( قطر)250(ملم وكذلك عمل فتحــات تصريف جانبية بأبعاد 

)35×50(سم 
وكل ما يلزم إلجناز املشــروع ومبوجب الشــروط واملواصفــات الفنية احملددة في جــدول الكميات ووثائق 

املناقصة، مع مالحظة ما يأتي:
1.علــى مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومــات إضافية االتصال بدائرة العقود 
احلكومية في محافظة املثنى )dpc.muthana@yahoo.com( خالل أيام الدوام الرســمي من الســاعة 
التاســعة صباحاً ولغاية الســاعة 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/ ثامنة)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 )122,000,000( دينار )مائة واثنني وعشرين مليون 
دينار«، عن طريق كشــف مصرفي يبني حركة التدفق املالي آلخر ســنة، وتكون متوافرة قبل موعد غلق 

املناقصة بفترة قصيرة. 
ج- الكادر القيادي للمشروع والعاملني فيه: ويشتمل الكادر القيادي على مدير مشروع )مهندس مدني( 
+مهندس مدني وبعقود رســمية صادرة عن نقابة املهندسني العراقية كما يتوجب على مقدم العطاء 
تقدمي ما يؤيد خبرات الكادر القيادي للمشــروع ويجب تقدمي الكوادر واالختصاصات الفنية املطلوبة قبل 
موعد املباشــرة باألعمال وبعكسه تتحمل الشــركة كافة التبعات القانونية الناجتة عن عدم تقدميها 

ومن ضمنها اجراءات االخالل بااللتزامات التعاقدية. 
د- إضافــة الى املتطلبات القانونيــة كهوية التصنيف. عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشــتراك في 

املناقصة.
5 . إن الكلفة التخمينية للمشــروع هي )1,217,448,000( دینار )مليار ومائتان وســبعة عشــر مليون 

واربعمائة وثمانية واربعون الف دينار عراقي( وإن املدة الالزمة لتنفيذ اعمال املشروع هي )240( يوماً.
 6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق املناقصة ابتداء من يوم اخلميس املصادف 2022/11/24، 
وذلــك بعد تقدمي طلب حتريري إلى دائرة العقود احلكومية في احملافظة، ودفع قيمة البيع للوثائق البالغة 

)150،000( دينار )مائة وخمسون ألف دينار(، غير قابل للرد، ويقدم وصل الشراء االصلي مع العطاء.
 7. يتم تســليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: محافظة املثنــى/ دائرة العقود احلكومية، وان موعد عقد 
الغلق في متام الساعة الثانية عشــر ظهرا من يوم الثالثاء املصادف 2022/12/20. إن العطاءات املتأخرة 
سوف ترفض، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان 
اآلتــي: الطابق االول من بناية اإلدارة العامة واحمللية في نفس موعد الغلق. وإن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص 
باإلجابة على استفســارات املشتركني في املناقصة ســيكون في الساعة احلادية عشر صباحاً من يوم 
الثالثاء املصادف 2022/12/13 في مبنــى دائرة العقود احلكومية في املثنى ان كل العطاءات تبقى نافذة 
ملــدة )90( يوما وان تتضمن ضمانا للعطاء على شــكل خطاب ضمان مصرفي يذكر فيه اســم ورقم 
املناقصة املعنية وان يكون غير مشــروط ويدفع حني الطلب ونافذا ملدة ال تقل عن )120( يوما من تاريخ 
غلــق املناقصة الفعلي وان يكون بصيغــة واضحة من حيث مبلغه )رقما وكتابــا( وحتديد تاريخ نفاذه 
وشــروطه والغرض من اصداره او صك مصدق ومببلغ مقطوع مقداره )17،000،000( دينار )ســبعة 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 الترشيح لإلحالة تختار جلنة التحليل العطاء املستجيب لكافة الشروط القانونية املطلوبة في 
املناقصة وكذلك املواصفات الفنية ومعايير التأهيل املطلوبة )أي مســتجيب بشكل كلي مالياً وفنياً 
وقانونياً( مع كونه أوطأ عطاء متوازن ومنســجم 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 ســيتم 
اســتبعاد عطائه، مما يقتضي مراعاة ذلــك عند التقدمي. حيث يتم ملئ القســم الرابع من قبل مقدم 
العطاء ثم تقدم ورقياً بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشــركة املقدمــة للعطاء مع الوثائق املكونة 

للعطاء املشار إليها في التعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء.
 11. ان احلد االقصى لقبول عطاءات املشاركة هو شركتان فقط.

12.ان عدد نسخ العطاءات الواجب تقدميها هي نسخة العطاء االصلية + نسختان اضافيتان طبق االصل
13. عدم مشــاركة أي عطاء ملناقص لديه ثالث عقود او اكثر مازالت قيد التنفيذ ومبرمة مع محافظتنا 
وال ميكن إحالة املناقصة على شــركة وبعهدتها مشروع أو مشاريع غير منجزة إال بعد التأكد من عدم 

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

مبلغ السيولة النقدية )املالية( املطلوبة ابتداء.
15. وفي حالة ورود عطاء يقل عن الكلفة التخمينية بنسبة تزيد عن )20 %( فيتعني على جلنة التحليل 
دراسة التوضيح املقدم من مقدم العطاء واملتضمن حتليال سعريا لفقرات العمل املراد تنفيذه على وفق 
الكشــف املقدم من قبله. وفي حال عدم موافقة اللجنة علــى 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 شهادة االستالم االولى للمشروع ، وفي حال 

عدم اعتذار مقدم العطاء عن تقدمي خطاب الضمان فيتم استبعاد عطائه.
أحمد منفي جودة 
محافظ املثنى



5 اعالن

جمهورية العراق
وزارة الصحة 

دائرة صحة واسط
مكتب املدير العام 

شعبة العقود 
العدد :- 541
 التاريخ : 2022/11/16

إعالن
م: )مناقصة إكمال مركز صحي الصدرين في النعمانية رقم )1( لسنة 2022(

1 .يســر )دائرة صحة واســط( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل) إكمال مركــز صحي الصدرين في النعمانية 
ضمن مشاريع املوازنة االستثمارية وفقاً لوثيقة عقود االشغال الصغيرة وبكلفة تخمينية 373،146،000 ثالثمائة وثالثة وسبعون مليون ومائة وستة 

وأربعون ألف دينار ومبدة تنفيذ )180( يوماً.
2. ان املناقصة لهذا املشروع نشرت في الصحف الوطنية )الصباح والصباح اجلديد و العدالة(.

ho.was.doh@( 3. في حالة الرغبة في احلصول على معلومات اضافية االتصال) دائرة صحة واســط / شــعبة العقود احلكومية والعنوان االلكتروني
gmail.com  خالل )اوقات الدوام الرسمي من الساعة 9 صباحاً -1 ظهراً( وكما موضحة بالتعليمات املقدمي العطاءات.

4. متطلبات التأهيل املطلوبة:
 أ . األهلية : وتشــمل عدم اقصاء مقدم العطاء مؤقتاً )معلقة انشــطته اجلديدة او مدرج في قائمة الشركات املتلكئة بقرار صادر عن اجلهة اخملتصة 
في وزارة التخطيط عن املشــاركة في عمليات التعاقد العامة . ال يوجد تضارب في املصالح، على الشــركات العامة احلكومية واململوكة للدولة أن 

تثبت إنها مستقلة قانونياً ومالياً وانها تعمل وفق القانون التجاري وقانون الشركات العامة.
ب . شهادة تأسيس الشركة وعقد التأسيس وهوية تصنيف الشركات املقاولة واملقاولني نافذة واملستمسكات اخلاصة باملدير املفوض كافة. 

ت . كتاب عدم ممانعة من االشــتراك في املناقصة نافذ وصادر عن الهيئة العامة للضرائب أو فروعها في احملافظات معنون الى دائرة صحة واســط / 
شعبة العقود احلكومية )اصل( + نسخة مصورة( فضالً عن الهوية الضريبية صادرة من الهيئة العامة للضرائب نافذة.

 ث.  تكون جميع صفحات العطاء موقعة ومختومة باخلتم احلي الصريح من قبل الشركة.
 ج . تقدمي عقد ايجار الشركة أو سند عقار باسم صاحب الشركة متضمن عنوان صريح ملقدم العطاء )مدينة ، شارع، عمارة بريد الكتروني(، على أن 

يتم اشعار جهة التعاقد بأي تغيير يطرأ على العنوان خالل سبعة ايام.
ح . تقدمي ما يثبت حجب البطاقة التموينية على املشمولني باحلجب.

خ. تقدمي براءة ذمة صادرة من دائرة التقاعد الضمان االجتماعي تؤيد شــمول العاملني لديهم بالضمان االجتماعي حســب قرار مجلس الوزراء رقم 
)164( لسنة 2015.

د. تدوين اسعار وفقرات جدول الكميات في العطاء ومبلغة االجمالي باملداد او بشكل مطبوع رقماً وكتابة. 
ذ: الشروط التي لم تذكر تغطيها القوانني واألنظمة والتعليمات النافذة وكل ما ورد في هذه الوثيقة.

ر . ال يجوز ملدير مفوض في أكثر من شركة تقدمي أكثر من عطاء واحد.
ز - وصل شراء املناقصة )أصل + نسخة مصورة(.

5. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان التالي )دائرة صحة واســط / شعبة العقود احلكومية ( 
وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )150,000 مائة وخمسون الف دينار( .

6. يتم تسليم العطاءات الى العنوان التالي )دائرة صحة واسط / شعبة العقود احلكومية قبل الساعة احلادية عشر من يوم األحد املوافق 2022/12/11( 
والعطاءات املتأخرة ســوف ترفض ويعتبر ذلك اعتذار رســمي، وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور في 
العنوان التالي )دائرة صحة واســط / شــعبة العقود احلكومية في الساعة احلادية عشــر صباحاً من يوم األحد املوافق 2022/12/11( وهو تاريخ غلق 
املناقصة ( كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء على شــكل خطاب ضمان مصرفي او ســفتجة او صك مصدق ( ومببلغ )11،194،380( احد 

عشر مليون ومائة واربعة وتسعون ألف وثالثمائة وثمانون دينار على أن تكون صادرة وفقاً لنموذج البنك املركزي وبخالفه يتم استبعاد العطاء...
7. العناوين املشــار اليها انفا هي )دائرة صحة واسط / شعبة العقود احلكومية / مقرر جلنة فتح العطاءات / الكوت حي السالم خلف معمل نسيج 

الكوت أو املقر اجلديد في اخلاجية تقاطع شارع 40 في حال انتقال الدائرة(.
8. يتحمل املناقص الفائز الضرائب والرسوم كافة املفروضة مبوجب القانون.

9. تكون مدة نفاذية العطاء )90( يوماً من تاريخ غلق املناقصة، وأن تقدمي العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشــركة أو أحد املســاهمني أو 
وكيله مبوجب وكالة صادرة من كاتب عدل ونافذة لسنة 2022. 

10. يقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة، مع نسخ إضافية عدد )اثنان( مختومة بختم حي من الشركة، ويقوم 
مقدم العطاء بوضع النســخة االصلية )في غالف منفصل( ويتم تأشيره بعبارة )نســخة اصلية( ووضع كل نسخة من النسخ االضافية في غالف 

منفصل يتم تأشير كل مغلف بعبارة )نسخة اضافية( وتوضع هذه املغلفات) االصلية واالضافية( في مغلف واحد.
11- على مقدمي العطاءات تقدمي الســيولة النقدية مبوجب كتاب من املصرف مرفق معه كشــف احلســاب معنون إلى دائرة صحة واسط / شعبة 

العقود.
12. في حالة عدم التزام مقدم الطاء مبا تتطلبه وثيقة تنفيذ عقود األشغال الصغيرة بكافة أقسامها فيتم استبعاد في عدم عطاءه.

13. اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعد يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعداً للغلق والفتح
14. للدائرة احلق بإلغاء املناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة دون تعويض مقدمي العطاءات.

15. أن تكون الشركة غير مدرجة في القائمة السوداء.
16. جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.

17- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالنات آلخر إعالن عن املناقصة.
الدكتور / جبار جعاز نعمة
مدير عام دائرة صحة واسط

رئاسة اجلامعة املستنصرية
شعبة العقود احلكومية

اإلعالن

تعلن رئاسة اجلامعة املستنصرية عن إجراء مزايدة 
علنية للمرة الثانية لبيع املوجودات التي مت شطبها 

)السكراب( بجامعتنا.
فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة مراجعة شعبة 
العقود احلكومية في رئاسة اجلامعة املستنصرية 
لغرض احلصول على الشروط واملواصفات لقاء مبلغ 
قدره )50000( خمســون ألف دينار غير قابلة للرد. 
مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 
20% من القيمة التقديرية وجلب املستمســكات 
الرســمية ومنها )البطاقة الشــخصية - بطاقة 
الســكن - البطاقــة التموينية - بــراءة ذمة من 
الهيئة العامة للضرائب - كتاب عدم محكومية - 
هوية الضريبة- التصريح األمني( واحلضور في متام 
الساعة العاشــرة في اليوم )15( من اليوم التالي 
لنشر اإلعالن. ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور 
اخلدمة مقدارها )2%( من بدل رسو املزايدة مع أجور 

نشر اإلعالن.
رئاسة اجلامعة املستنصرية

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد : 110
التاريخ: 2022/11/22

م/ إعالن كسر قرار

عمالً بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل ونظرا حلصول كســر قرار على 
االمالك العائدة الى مديرية بلدية )املنار، ســوق الشــيوخ( عدد )2( واملوضح تفاصيلها ادناه تعلن 
جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات ذي قار عن اعادة املزايدة العلنية فعلى الراغبني باالستئجار 
مراجعة محاســب البلدية خالل مدة )7( يوم  تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن لدفع التأمينات 
القانونيــة بنســبة ال تقل عن )20%( من قيمة مبلغ الضم االخير مع نســبة 15% )كســر قرار( 
واحلضــور 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

قسم شؤون األحوال املدنية 
العدد/ 3634
التاريخ/ 2022/11/21

إعالن
بناًء على طلب املدعي )علي عبد اللطيف ثجيل( والذي يطلب من خالله تبديل االســم 
من )سكنه( الى )ســكينه( واستنادا ألحكام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 
)3( لسنة 2016 تقرر نشر طلبه في اجلريدة الرسمية فمن له حق االعتراض على الطلب 
مراجعة هذه املديرية خالل )15( عشرة ايام من تاريخ النشر وبخالفه سينظر في الطلب 

وفق القانون.
العميد
رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية واجلوازات واالقامة العامة

تسـر )محافظـة كركـوك / قسـم العقـود احلكوميــة( دعـوة الشـركات واملـؤهلني وذوي اخلبـرة لتقـدمي عطـاءاتهم لتنفيـذ 
اعمـــال مشـروع )تنفيذ خط جهد 33 كف قابلو عدد/2 حجم 1*400 ملم الى محطة العروبة الثانوية جهد 33/11 كف سعة 
5*2, 31 مفــا من محطة بنجا علي الثانوية جهد 132/33 كف ســعة 63*3 مفا )قيد التنفيــذ( / املرحلة االولى ( واملدرج ضمن 
خطة مشاريع )خطة الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية( رقم )2( لسنة 2022  ازاء التبويـــب )43-25-3-1-4-10-2( وبكلفة 
رقما )6،044،625،000( كتابة )ستة مليارات وأربعة واربعون مليون وستمائة وخمسة وعشرون الف( ومبـــدة )240( كتابـة )مائتان 
واربعون يوم (فـعلـــي الراغبني فـي االشتراك فـي املناقصـة مـن الشـركـــات حـاملني هويـة تصنيف املقـاولني الصـادرة من 
وزارة التخطيط العراقيـــة نـافـذة املفعـول ومجـددة لدرجـــة التصنيف )رابعة كهربائية (  و هوية غرفة التجارة درجة )ممتازة( 
نافذة او هويـــة صـادرة مـن قبـــل اقـليــم کـردسـتان مماثلـة للدرجـة نـافـذة مراجعـــة قسـم العقـود احلكوميـة لغرض 
احلصـــول علـى وثــائق املناقصـــة لـقـاء مبلـغ قـدرة )550,000( كتابـة )خمسمائة وخمســـون الـف دينـــار (غيـر قـابلـة 
للـــرد وان اخـر يـوم للمراجعـة لالشتراك فـي املناقصـة سـيكون فـي نـهـايـة الـــدوام الرسـمي  لليوم الذي يسـبـق يـوم 
الـغلـــق علـى ان يقـدم العطـاء داخـل ظـــرف مغلـق مختـوم ومـسـجل عليـه اسـم املشـــروع واسـم مـقـدم العطـاء 
بصـــورة واضـحة وعلـى املـنـاقص تقـدمي املستمسكــات املدرجـة تفاصيلها ادنـــاه ويتحمـل مـن ترسـو عليـه املناقصـة 
اجـور النشـر واالعـالن وسـوف يـهمـل كـل عـطـاء غيـر مسـتوفي للشـروط علمـآ ان اخـر مـوعـد لتقـدمي العطـاءات )غلـق 
املناقصـة( فـي تـمـام السـاعة الثانيـــة عشـرا ظهـراً مـن يـوم )االربعاء( املصـادف 2022/12/7 وفـي حـالـة مصـادفـة يـوم 
الغلـق عطلـة رسـمية او منـع جتـوال فيكـون اليـوم الـذي يليـه مـوعـدا للغلـق وسـيـتم عقـد مـؤمتر خـاص باإلجابة عـن 
استفســـارات املشاركني فـي املناقصـة عنـد السـاعة )العاشـرة( مـن صـباح يـوم )اخلميس( املصـادف 2022/12/1 فـي مقـر 

قـسـم الـعقـود احلكومية علما ان الدائرة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات 
- الشروط القانونية واملستمسكات املطلوبه:- 

1- هويـــة تصنيف املقاولني )درجـة رابعة/ كهربائية( نـافـذة املفعـول ومجـددة صـادرة مـن وزارة التخطيط او هويـة تصنيف 
اقليم کردسـتان مماثلـة للدرجـة نـافـذة مـع شـهادة تأسيس واجـازة ممارسـة املـهنـة بالنسـبة للشركات واملكاتـب املـجـازة 
رســـميا او مـن خـــارج بالنسبة للشركات االجنبيـــة ومسجلة في وزارة التخطيط العراقيـــة واذا كانت الشركة )املقـدم 

للعطـاء( اجنبيـة عليها تقدمي كتاب تسجيل الشركة لدى مسجل الشركات في وزارة التجارة . 
2- تقـديـــم كـتـاب عـدم ممانعـة مـن االشتراك فـي املناقصـة اعـــاله صـادرة عـن الهيئـة العامـة للضـرائب نـافـذة لعـام 
2022 جتيـــز االشتراك في املناقصـة باسـم الشـركة او املقـاول صـادرة مـن دائرة الضريبة فـي محـافظـة كركـوك )األولـى او 

الثانيـة اخملتصة جغرافياً( او صادرة من الهيئة العامة للضرائب في وزارة املالية االحتادية حصراً.
3- تقدمي قائمة باألعمال املماثلة مؤيد من قبل اجلهات اخملتصة.

 4 - تقدمي امليزانيـــة العامـة )حسابات ختاميـة رابحة مدققـة مـن قبـــل احملاسبني القانونيني ألخر سـنتني او تسبق االزمـة 
املـاليـة لـعـام 2014 بسنتني استنادا الى كتاب وزارة التخطيط بالعدد )24537/7/4( في 2019/10/7.

 5- تقدمي جدول تقدم عمل .
6- جلـب كتـاب تخويـل ملمثـل الشـركة موقع ومختـوم وبالنسبة للشركات االجنبيـة كتـاب تخويـل ملمثـل الشـركة موقع 
ومختـــوم مـــن السفارة العراقية في بلد الشركة يخوله احلصول على اوراق املناقصة واملراجعة في العراق مصدق من كاتب 

العدل . 
7 ـ علـــى مـقـدم العطـاءات تقـدمي تأمينات اوليـة ضـمـان للعطـــاء )خطـاب ضـمـان مـصـرفي او امـر سـفتجة او صـك 
مـصـدق ومببلـغ )446,250,60( وكتابـة )ستون مليون واربعمائة وستة واربعون الف ومائتان وخمسون دينار( مـن احـد املـصـارف 

املعتمدة لدى دوائر الدولة ونافذة ملدة )118( يوما ) مائة وثمانية عشر يوما( معنونا الى محافظة كركوك /قسم احلسابات .
8 - ارفاق وصل الشراء عند تقدمي العطاء.

 9 ـ تلتـــزم الشركة او املقاول بجلـــب مايؤيـد وجـود مـقـــر للشـركة او املقاول داخـل محـافظـــة كركوك مؤيدة بكتـب 
رسـميـة )عقـد ايجـار مـصـدق مـن كـاتـب عـدل فـي محافظـة كركوك او صـورة قيـد للـعقـار بـاسـم الشـركة او املدير 
املفوض او احـــد املساهمني او باسم املقاول( وان يكون مؤيد من دائرة ضريبة كركوك كشرط لقبول العطاء او االحاله وبخالفه 

سوف يهمل عطاء الشركة.
متطلبات التأهيل املطلوبة واملالية:- 

1. يتم استبعاد عطاء الشركة واملقاول الذي لديه ثالث عقود او اکثر مازالت قيد التنفيذ ومبرمة مع نفس جهة التعاقد استنادا 
الى الفقرة )2( من كتاب وزارة التخطيط دائرة العقود احلكومية قسم االستشارات والتدريب )معايير التقييم والتأهيل ( بالعدد 

25524/7/4 في2022/9/27.
2 - تخضع املقاولة الى التعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( لسنة 2014 والضوابط امللحقة وضوابط التخطيط والوثائق 

القياسية 
3- يخضع العمل لســلطة القضاء العراقي والتشــريعات والقوانني العراقية النافذة وتعتبر تعليمات تنفيذ العقود احلكومية 
رقم )2( لســنة 2014. والصواب امللحقة وتعليمات املوازنة االحتادية لعام 2022 وتعتبر الوثائق القياسية جزء ال يتجزء من شروط 

العقد.
 4 ـ على مقدم العطاء أن يعد نســخة اصلية واحدة من الوثائق التي يتكون منها العطاء كما هو مبني في التعليمات ملقدمي 
العطاء ومعنونا بوضوح نســخه اصلية باإلضافة الى ذلك نسخة من العطاءات ويتم االعتماد على النسخة االصلية في حالة 

وجود اختالف في النسخ . 
5 ـ على الشركة املقدمة للعطاء تقدمي اسعارها النهائية )وتشمل مبلغ كافة مبالغ اجلمارك والضرائب واملبالغ املستحقة من 

قبل املقاولني بناًء على العقد(. 
6- يجب ان تكون االســعار مدونة رقما وكتابة وان تكون خالية من احلك والشطب )وان اي تصحيح يجب ان يقترن بتوقيع مقدم 
العطاء ويجب ان تكون نســخة العطاء االصلية وجميع النسخ مكتوبة بحبر ال ميحى، وموقعة من قبل الشخص او االشخاص 

اخملولني بالتوقيع باسم مقدم العطاء ، وحسب التعليمات للمقدمي العطاء. وان اي اضافات او تعديالت على العطاءات يجب ان 
تكون موقعة من قل الشخص او االشخاص اخملولني بالتوقيع(.

7 ـ على الشــركات واملقاولني تقدمي كفاءتهم املالية مع الكشــف املصرفي مبينا فيه حركة احلســاب وحسب ما مطلوب في 
الوثيقة القياسية.

8 ـ طريقة الدفع ستكون على شكل سلف وحسب كمية االعمال املنجزة ومبوجب الذرعات وبالعملة احمللية . 
9 - ان يتم التوقيع واخلتم على جميع جداول الكميات من قبل الشركات املتقدمة . 

10 - ان يكون العرض نافذاً ملدة ثالثة اشهر من تاريخ فتح العطاء )وقابل للتمديد مبوافقة الطرفني(.
11 - ان يتضمن العطاء منهاج تنفيذ العمل )مصدق ومختوم من قبل مقدم العطاء (.

12 ـ يستقطع من مستحقات الشركة نسبة الرسم الهندسي .
 13- تلزم الشركة املتعاقدة القيام بالتامني على اعمال املقاولني لدى شركات التامني اجملازة للعمل في العراق استنادا الى كتاب 

وزارة التخطيط- دائرة العقود احلكومية - قسم التنسيق واملتابعة بالعدد 27340/7/4 في 2017/12/20.
14 - تلزم الشركة املتعاقدة مبراجعة مديرية احصاء محافظة كركوك لغرض االدالء باملعلومات .

 15 - تلزم الشركة املتعاقدة مبراجعة دائرة التقاعد والضمان االجتماعي للعمال وجلب عدم ممانعة او براءة ذمة منها وتقدم الى 
قسم حسابات احملافظة كشرط لغرض صرف السلف )املستحقات املالية للشركة أو املقاول( . 
16 ـ تفرض على الشركة املتعاقدة غرامة تأخيريه يتم حتديد وفق العقد االجمالية عن كل يوم

 غرامــة اليــوم الواحد = مبلغ العقد )مبلغ العقــد االصلي + اي تغير في املبلغ × )10%( تأخير عن مدة املقاولة حســب املعادلة 
املوضوعية في تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( لسنة 2014.

مدة العقد الكلية )مدة العقد االصلية + اي تغيير في املدة        
17 ـ ان تقوم الشركة بتثبيت عنوان متكامل ملكتبها مع ارقام الهواتف واالمييل اخلاص بالشركة.

18 ـ كل شرط او حتفظ يخالف ماورد اعاله ال يعتد به.
 19- على الشركة او املقاول الزيارة املوقعية واالطالع على تفاصيل العمل قبل تقدمي العطاء واعالم الدوائر بذالك . 

20 - العطاء الغير مستوفي لشرط من شروط االعالن سوف يهمل .
 21- جلب ما يثبت حجب البطاقة التموينية للمشمولني بعملية احلجب وذلك استنادا الى اعمام وزارة التجارة .

 22- تعتبر املالحظات الواردة في الكشف اخلاص باملناقصة هي شروط واجبة وجزء ال يتجزء من العقد .
23 - املناقصة خاضعة لفترة صيانة واملبالغة )12( شهراً اثنى عشر شهرا فقط من تاريخ االستالم االولى . واذا كانت هناك فترة 
صيانة أكثر مما هو محدد وحسب طلب اجلهة املستفيدة سوف يتم تضمني تلك املدة في العقد )احملددة من قبل اجلهة املستفيد(
 24 ـ يتم تسليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة كركوك/جلنة فتح العطاءات( في املوعد احملدد )تاريخ غلق املناقصـــة 
فـي يـوم )االربعاء( املوافق 2022/12/7 الساعة الثانية عشر ظهراً حسب التوقيت احمللي ملدينة كركوك( التقدمي بالبريد االلكتروني 

)غير مسموح( العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدم العطاء أو ممثليهم . 
25- يتم استبعاد عطاءكم في حالة عدم االلتزام مبتطلبات الوثيقة القياسية اخلاصة باملشروع بكافة اقسامها .

26- يحتفظ صاحب العمل )جهة التعاقد( باحلق في قبول اي عطاء أو الغاء كافة اجراءات التعاقد في أي وقت قبل احالة العقد 
دون اي التزامات جتاه مقدمي العطاء

27- يتحمل صاحب العطاء صحة املستمسكات واالوليات والوثائق املرفق بالعطاء واخلاصة بالشركة املتقدمة وبعكسه تتحمل 
الشركة كافة التبعات القانونية .

28- تلتزم الشركة بجميع معايير التقييم والتأهيل املثبتة في الوثيقة القياسية . 
29ـ  فـــي حـالـة اشـــتراك اكثـر مـن شـركـة فـي تقـــدمي عطـاء واحـد تـكـــون مسؤوليتهم تضامنيه تكافليـة لغرض 
التنفيـذ وتقدمي عقـد شراكة يتم ابتدائي مع تعهد بعدم تنازل واالنسحاب على ان يصادقه من كاتب العدل قبل توقيع العقد

 30- يلتزم مقـــدم العطـاء بتسليم الوثيقـــة القياسية بكافة اقسامها ورقيـا ومختومـــآ بـخـتـم الـحـي للشـركة مع 
العطـاء على ان يـتـم مـلـئ القسم الرابع من الوثيقـة وختمــه بـخـتـم الشـركة وتوقيعهـا مـن قبـل مـقـدم الـعـطـاء 

وحسب املتطلبات والتعليمـات الـوارده في الوثيقـة القياسية
31 – تقبل العطاءات التـــي تقل عن الكلفة التخمينيـــة دون تقييد ذلك بنسبة معينة شريطة االلتزام باملواصفات املطلوبة 
واملنشــأ احملدد من قبل جهة التعاقد عالوة جميع املتطلبات والشــروط الواردة في وثائق املناقصة فيما يتعلق بالسلع اجملهزة او 
اخلدمة املطلوبة اســتناداً الى كتاب وزارة التخطيط – دائرة العقود احلكومية – قسم االستشارات والتدريب بالعدد 25525/7/4 

في 2022/9/27 الفقرة )أوال -2-ب/عقود جتهيز وعقود اخلدمات غير االستشارية(
32 ـ يتـــم االعتماد على املعايير احملـددة مبوجـب اعمـام وزارة التخطيط الصـادر مبوجـــب كتابهـا ذي العـدد )24537/7/4( في 
)2019/10/7( مـــن حيـث التأكد مـن مـدى تـوافر الشروط املطلوبة فـي الشـركـة مـن حيـث مـدى تـوافر االهليـة القانونيـة 
لـهـــا والسيولة املاليـة املطلوبة مبوجبهـا وحسب الكلفة التخمينيـة للمشـروع واالعمـال املماثلـة املنفذة مـن قبـل هـذه 

الشـركة بالنسبة لألعمال التخصصية وحسب نوع وطبيعة املشروع وبقية الشروط االخرى الواردة في هذا االعمام .
33 ـ يلتـــزم مـقـدمي العطـاءات اجـراء الزيارة املوقعيـة وجمـع املعلومـــات الالزمـة حـول الـعمـل وتقـديـم ما يؤيده مـن 

قبـل الـجـهـة املستفيدة .
34- استحصـــال املوافقـة األمنيـة )منح التصريح األمنـي ( للشـركة او املقـاول واعتبـار التصريح األمنـي شـرط من شروط 

التعاقد استنادا الى كتاب محافظة كركوك ـ مكتب التصاريح األمنية بالعدد 728 في 2022/4/17
 مالحظـــة )بإمكان جـهـة التعاقـد اضافة بيانـات اخـرى تـتـالئـم مـع طبيعـة املناقصـة بشرط ال تتعارض مـع التشريعات 

القانونيـة املنظمة إلجراءات التعاقدات احلكومية في العراق( .
راكان سعيد على
 محافظ كركوك وكالة 

جمهورية العراق
محافظة كركوك

قسم العقود احلكومية
شعبة التعاقدات

العدد : 22337
التاريخ : 2022/11/22

الى / كافة الشركات واملقاولني
م / اعالن رقم )34( لسنة 2022

مبلغ الضم األخير+ نسبة 15% كسر قرارمدة االيجارنوع امللكرقم امللكمديرية بلديةت

17/2/1 جزيرةاملنار1
 ساحة بيع

 الفواكه
واخلضر

سنة واحدة
 345،575،000 ثالثمائة وخمسة واربعون
 مليون وخمسمائة وخمسة وسبعون

الف دينار

 سوق
 874،000 ثمامنائة واربعة وسبعون الفثالث سنواتحانوت444/567/14الشيوخ

دينار
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متابعة ـ الصباح الجديد :
املفروضــة  العقوبــات  رغــم 
عديد  قبــل  مــن  على موســكو 
مــن دول العالــم، فــإن احلكومة 
العراقيــة اتخذت قراراً بالســماح 
لالســتثمارات الروســية مبختلف 
القطاعات االقتصادية، وفي القلب 
والسيراميك  الزجاج  صناعة  منها 

املتوقفة منذ أكثر من عقدين.
فــي أيلــول 2021، وقعــت بغداد 
اتفاقاً مع موســكو يسمح الحتاد 
الشــركات الروســية باســتثمار 
أموالها في إحيــاء صناعة الزجاج 
تتضمن سبعة  التي  والسيراميك، 

مصانع إنتاجية.
اتخــذت تلــك اخلطوة بعــد عجز 
منذ  املتعاقبة  العراقية  احلكومات 
إيجاد حلــول ألزمة هذا  2003 عن 
القطاع الــذي توقف منذ أكثر من 
عقدين عقب حرب إســقاط نظام 
صدام حســن، وما تعــرض له من 
أعمال ســلب ونهب وتردي األوضاع 
األمنية في حينها داخل محافظة 

األنبار.
وقال فــؤاد حمــاد عنيــزي، مدير 
الشــركة العامة لصناعة الزجاج 
التابعة لــوزارة الصناعة العراقية، 
»الشــركة وقعت عقداً استثمارياً 
مع احتاد الشــركات الروســية في 
آذار مــن العام املاضي، نصت إحدى 
الطابع  أخــذه  وجوب  على  فقراته 
وإدراج  البلديــن  بــن  احلكومــي 
العقد ضمــن االتفاقات العراقية - 

الروسية«.
العقد يتضمن  أن  وأضاف عنيــزي 
وتشغيل  وتطوير  وتأهيل  استثمار 
ســبعة مشــاريع إنتاجية ملعامل 
وأربعــة  والســيراميك،  الزجــاج 
معامل داخل موقــع الزجاج، منها 
الزجاجية  األلواح  مشــروع معمل 
بطاقة إنتاجيــة تبلغ 120 طناً في 
اليــوم، الفتــاً إلى أن هــذا املعمل 
خالل  وتشــغيله  تأهيله  ســيتم 
ســبعة أشــهر من تاريخ مباشرة 

العمل.
وأوضــح أن مــن املشــاريع التــي 
الشــركات  بتأهيلهــا  ســتقوم 
الروســية هــي مشــروع القناني 
القناني  وإنشاء مشــروع  الطبية، 
واجلرار بطاقة إنتاجية 175 طناً في 

اليــوم، ويختص بقنانــي العصائر 
املعجون  وجرار  الغازية  واملشروبات 
واملربــى، مشــيراً إلى أن مشــروع 
الزجاج املســطح يعتبر املشــروع 
تبلغ  إنتاجية  بطاقة  االستراتيجي 

700 طن في اليوم.
الثالثة  »املشــاريع  أن  عنيزي  وتابع 
اجلدران  األخرى هي مشروع كاشي 
حيث  الســيراميك،  موقــع  فــي 
مــن املقرر تأهيلــه وتطوير طاقته 
اإلنتاجية مــن 4000 إلى 6000 متر 
كاشي  إنتاج  معمل  وكذلك  مربع، 
األرضيات لتــزداد طاقته من 4000 
متر مربع إلى 12000 متر مربع في 
اليــوم«، مؤكداً أن مشــروع إنتاج 
األدوات الصحية من الســيراميك 
ســيتم تأهيله ومباشــرة اإلنتاج 
خالل األشــهر الثالثــة األولى من 

مباشرة العمل.
من جهتــه قال مديــر التخطيط 
واملتابعــة فــي الشــركة العامة 
للزجــاج واحلراريــات عــادل أحمد 
حســن إن »االســتثمار سيحقق 
رواتب  ويسد  اقتصادياً جيداً  مردوداً 
املوظفن، وكذلك ســيدفع حصة 
مجانية مقدارهــا 10 في املئة من 
إيراد كل معمل، مما يؤدي  إلى توافر 

فرص العمل«.
وأضاف حسن أن »هناك 13 فرصة 
اســتثمارية مســتقبلية أخــرى 
ممكــن إنشــاؤها، إذ مت إعداد جميع 
الدراســات اخلاصة بها، منها املواد 
األولية التي تســتخدم في صناعة 
أنه باإلمكان إنشاء  الزجاج«، مبيناً 
الصوديوم  كربونــات  إنتاج  معمل 
وهي مادة رئيسة ومستوردة، كذلك 

معمل إنتاج األواني املنزلية، إضافة 
إلــى 11 فرصة اســتثمارية أخرى 
سيتم إعالنها في الوقت املناسب.

دعم االقتصــاد ويــرى رئيس احتاد 
الســابق،  العراقيــة  الصناعــات 
علــي صبيح الســاعدي، أن دخول 
اســتثمارات روســية فــي مجال 
صناعــات الســيراميك والزجــاج 
االقتصادي  دعــم  على  ســيعمل 
إنشاء  على  وسيشــجع  العراقي، 

معامل مشابهة مبحافظة األنبار.
وقال الساعدي إن »العراق الذي رفع 
املفتوحة  الســوق  سياسة  شعار 
يجــب أن يشــجع االســتثمارات، 
ال ســيما في صناعــات تفتقدها 
الزجاج  البالد حالياً، مثــل صناعة 
والسيراميك«، وأشــار إلى أن مثل 
هذه االستثمارات ستسهم بشكل 

كبير في دعــم االقتصاد، خصوصاً 
أن مادة السليكا املوجودة في تربة 
األنبار، التي تعتبر أهم املوارد األولية 
بكميات  الصناعات، موجودة  لهذه 

وفيرة وبجودة عالية باحملافظة.
يســتورد  العراق  أن  إلــى  ولفــت 
علــب الزجــاج مــن دول العالم، 
وأن صناعتهــا داخــل البــالد عبر 
دعم  في  ستســهم  املصانع  تلك 
االقتصاد، مشــيراً إلــى أنه كانت 
بالبالد من  للزجــاج  هناك صناعة 
خالل مصنــع الرمادي إال أنه توقف 

عن العمل في القرن املاضي.
وعن إنشــاء مصانع الســيراميك 
بّن  الروسية  االســتثمارات  ضمن 
الساعدي أنه ال توجد لدينا مصانع 
سيراميك بالعراق حالياً، إال أن مواده 
األوليــة موجودة فــي أرض األنبار، 

معتبراً أن تلك الصناعة ســتقلل 
من االعتماد على املنتج املســتورد، 
وستسهم في دعم املنتج الوطني 

وستزود املوازنة باألموال.
ولم يستبعد رئيس احتاد الصناعات 
السابق أن يدخل املنتج اجلديد الذي 
على  الروسية  الشركات  ستنتجه 
أرض الرمادي في منافســة املنتج 
تعريفة  فرض  من خالل  املســتورد 
جمركية علــى املنتج األجنبي مع 
العراقي  املنتــج  بجــودة  االعتناء 
اجلديد، مبيناً أن كثيراً من املنتجات 
التي تأتي للبالد ليس جميعها ذات 
جودة عالية ويكون سعرها رخيص 

نسبياً.
وعن اختيار محافظة األنبار إلقامة 
مثل هذه املشــاريع، قال الساعدي 
إن احملافظــة غنية باملــواد األولية، 
كمــا هي على مفتــرق طرق لدول 
اجلوار، مما يجعلها قريبة من منافذ 
مســتقبالً  العالم  لدول  التصدير 
العراقية،  السوق  احتياج  سد  بعد 
مما سيشــجع على إنشاء مصانع 

مماثلة.
العراق يضم معمالً حكومياً  وكان 
لصناعة الزجاج وهو معمل الرمادي 
1971، معتمداً  عام  تأســس  الذي 
باملنطقة،  املوجــودة  اخلامات  على 
لكنه توقــف عن العمل بعد الغزو 

األميركي للعراق عام 2003.
بالشــأن  املتخصص  يــرى  فيمــا 
االقتصــادي، حيــدر الربيعــي، أن 
والسيراميك  الزجاج  إحياء صناعة 
في العراق ســيعمل علــى تدريب 
العمالة في تلك الصناعات، متهيداً 
إلنشــاء معامل أخرى قــادرة على 
ذي  املستورد مبنتج  املنتج  منافسة 

جودة وسعر منخفض.
وأضاف الربيعي أن »املنتج العراقي 
من املمكن أن ينافس الســيراميك 
املســتورد من دول العالم، ال سيما 
أن البضاعــة ســتنتج مبواصفات 
عاملية، وسيكون سعرها منخفضاً 
باعتبــار أنه ســتتم حماية املنتج 
وفق القانون العراقي«. الفتاً إلى أن 
هذا األمر ســيزيد من أرباح املعمل، 
الذي من املتوقع أن يتوســع وتزيد 
حاجته للعمالة، ومن املمكن جلب 
العام إلى  العمالة مــن القطــاع 

اخلاص.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
وقعت شــركة قطر للطاقة، امس 
من  األطول  تعــد  اتفاقية  الثالثاء، 
بالغاز  الصــن  لتجهيــز  نوعهــا 
املســال، فيمــا بــّن مســؤولون 
قطريون أن جهات اســيوية واوربية 
اخرى تتفاوض لشراء الغاز القطري 

باتفاقات مشابهة.
وقالت وكالة “رويترز” في تقرير لها 
إن” قطــر للطاقة وقعــت اتفاقية 
مدتهــا 27 عامــا، إلمداد شــركة 
سينوبك الصينية بالغاز الطبيعي 
املســال، هي األطول من نوعها في 
الطبيعي  الغــاز  صفقــات  تاريخ 
املســال حتى اآلن، إذ تدفع تقلبات 
الســوق املشــترين للســعي وراء 

صفقات طويلة األجل”.
وأضافــت الوكالــة أن “التنافــس 
اشــتد للحصول على الغاز املسال 
عقب التدخل العســكري الروسي 
في أوكرانيا، مع احتياج أوروبا على 
ضخمة  لكميــات  اخلصوص  وجه 
تساعد في تعويض الغاز القادم من 
خط أنابيب روسي كان يشكل نحو 

40 باملئة من واردات القارة”.
وقــال، ســعد الكعبــي، الرئيس 
التنفيــذي لقطــر للطاقــة، في 
مقابلة مع “رويتــرز” بالدوحة، قبل 
االتفاقية،  توقيــع  من  وقت قصير 
“اليــوم يعد عالمــة فارقة في أول 
اتفاقية بيع وشــراء ملشروع حقل 
الشمال الشرقي، تبلغ أربعة مالين 

طن ملدة 27 عاما لشركة سينوبك 
الصينية”.

“الصفقات  أن  الكعبــي  وأضــاف 
طويلة األجل موجودة ومهمة لكل 
الصفقة  وأن  واملشتري”،  البائع  من 
هــي “أكبــر اتفاقية بيع وشــراء 
بقطاع الغاز الطبيعي املسال على 

اإلطالق”.
 و حقل الشمال جزء من أكبر حقل 
للغاز في العالم تشترك فيه قطر 
مع إيران التي تسمي حصتها حقل 

جنوب بارس.
للطاقة في  ووقعت شــركة قطر 
وقت ســابق من هذا العام خمس 
الشرقي  الشــمال  حلقل  صفقات 
الــذي ميثل املرحلــة األولى واألكبر 

من خطة توســعة حقل الشمال 
املكونة من مرحلتن وتشمل ستة 
وتنقية(  تســييل  )مرافق  قطارات 
شأنها  من  املسال  الطبيعي  للغاز 
زيادة قدرة التســييل في قطر من 
77 مليــون طن إلى 126 مليون طن 

سنويا بحلول عام 2027.
كما وقعت الحقــا عقودا مع ثالثة 
شركاء حلقل الشمال اجلنوبي وهو 

املرحلة الثانية من التوسعة.
وتعــد الصفقــة التــي أكدتهــا 
ســينوبك، هي أول اتفاق إمداد يتم 
الشــمال  عنــه من حقل  اإلعالن 

الشرقي.
وقال الكعبــي “هذا )االتفاق( ينقل 
عالقتنا إلى آفــاق جديدة مع وجود 

حتى  تستمر  وشــراء  بيع  اتفاقية 
اخلمسينيات من هذا القرن”.

وأضاف الكعبي أن االتفاق”يرســل 
الكثيــر من  أن  رســالة مفادهــا 
يتواصلون  اآلســيوين  املشــترين 
معنــا للحصــول علــى اتفاقات 
يرون  ألنهم  األجــل  طويلة  )إمداد( 
أن كميات الغــاز آخذة في التراجع 

مستقبال”.
وبّن الكعبي إنــه “يجري التفاوض 
الصن  فــي  آخرين  مشــترين  مع 
وأوروبــا ممن يريــدون تأمن احلصول 

على إمدادات”.
وقطر هي أكبر دولة مصدرة للغاز 
العالم  فــي  املســال  الطبيعــي 
بالفعل وســيعزز مشروع توسعة 

ويساعد  الشــمال مكانتها  حقل 
األجل  إمــدادات طويلة  في ضمان 
من الغــاز إلى أوروبا التي تســعى 

إليجاد بدائل للغاز الروسي.
وقالت ســينوبك في بيان إن عقد 
اإلمداد عنصر رئيســي في شراكة 
الشــمال  حقل  فــي  متكاملــة 
الشــرقي، مشــيرة إلــى أنها قد 
تشارك في مفاوضات احلصول على 

حصة.
وقالت مصــادر لرويترز فــي يونيو 
حزيران إن شركات النفط الوطنية 
بلغت مرحلة  الصــن  في  الكبرى 
قطر  مع  احملادثــات  مــن  متقدمة 
لالســتثمار فــي حقل الشــمال 

الشرقي.

متابعة ـ الصباح الجديد :
قال دنيس شــميهال رئيس الوزراء األوكراني، 
“إن أوكرانيــا تلقت أكثر مــن 23 مليار دوالر، 
في شكل مســاعدات مالية دولية منذ بداية 

احلرب”.
وذكرت وكالة “إنترفاكس” الروسية لألنباء عن 
شــميهال قوله، “إن أوكرانيا تلمس دعما قويا 
مــن العالم. حصلنا على أكثــر من 23 مليار 
دوالر كمساعدة مالية دولية منذ بداية األزمة، 
مبا في ذلك 4.8 مليــار دوالر من االحتاد األوروبي 

و8.5 مليار دوالر من الواليات املتحدة”.
وأفادت “إنترفاكس” بأن تصريحات شــميهال 
جاءت خــالل اجتماع حكومــي، ونقلت عنه 

وسائل إعالم أوكرانية.
وقــال شــميهال “إن األموال غطــت نفقات 
ميزانية مهمة، مبا في ذلك سداد أجور موظفي 
القطاع العام وأصحاب املعاشــات ومشردين 

ودعم القدرة املالية جملتمعات محلية”.
شــريكة  دول  دعــم  “إن  شــميهال  وقــال 
ومؤسسات مالية دولية ســتكون له أهمية 

كبيرة لنا في العام املقبل”.
وقال “إنه من املتوقــع أن حتصل أوكرانيا على 
حزمة مســاعدات مالية بقيمة 18 مليار يورو 
من االحتــاد األوروبي في 2023، ما ســيعوض 
عجزا للنفقات غيــر الدفاعية”. كما تأمل أن 
يوافق الكوجنــرس األمريكي على مخصصات 

قدرها 37.7 مليار دوالر.
انفجــارات وقعــت فــي محطة  وفاقمــت 
زابرويجيا للطاقة النووية الواقعة في أوكرانيا 
واخلاضعة لســيطرة القوات الروسية، اخملاوف 
مجددا من إمكان وقوع حادث في أكبر محطة 

ذرية في أوروبا.

وسيطرت موســكو على املوقع في الرابع من 
آذار بعد وقت قصير من بدء احلرب. ومنذ مطلع 
أغســطس، تدهور الوضع فــي احملطة، بينما 
االتهامات بقصف  وكييف  تبادلت موســكو 

محيطها.
ونهاية األســبوع، ســجلت الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية نحو عشر ضربات.
وقال رافايل جروسي مدير عام الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية “فليتوقف هذا اجلنون”.
وأجرى جروســي الذي حذر من “كارثة نووية” 
الروســي  اجلانبن  مــع  محتملــة محادثات 
واألوكرانــي بهدف إقامــة منطقة أمنية في 
محيط احملطة. وتنشر الهيئة الرقابية التابعة 
لألمم املتحــدة التي تتخذ من فيينا مقرا، عددا 

من اخلبراء في املوقع.
بأنها  الضربــات  وبينمــا وصــف جروســي 
“متعمدة ومحــددة الهدف”، قال “إن القصف 
األخير قريب إلــى حد خطير من أنظمة نووية 
رئيسة للســالمة واألمن في احملطة.. نتحدث 

عن أمتار، ال كيلومترات”.
وذكرت الوكالــة الدولية أن مبنــى للتخزين 
والنفايات املشــعة كان من بــن املواقع التي 
تضررت، مضيفة أن “مســتويات اإلشعاعات 

في املوقع ما زالت طبيعية”.
وحذر جروسي في ســبتمبر من أن أي “ضربة 
مباشــرة على املفاعــالت، أو على املنشــآت 
املرتبطــة بهــا خصوصــا مواقــع الوقــود 
املستهلك، ميكن أن حتمل عواقب خطيرة جدا”.

وقال طارق رؤوف املسؤول السابق في الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية “إن السيطرة على كل 
من املفاعالت الستة املصممة من روسيا قوية 
إلى حد ما”. وأضاف أنه “بعد كارثة فوكوشيما 

النووية التي شهدتها اليابان عام 2011، فرض 
عديد من اإلجــراءات اإلصالحيــة واإلمدادات 
االحتياطيــة”. وحذر “لكن بالطبع، لم يصمم 
أي من ذلــك للصمود في احلرب”. يكمن اخلطر 

اآلخر في توقف إمدادات الطاقة ملدة طويلة.
وتعمــل أنظمة احملطة عــادة بأربعة خطوط 
بـ750 كليو فولــت. وبإمكان محطة مجاورة 
للطاقــة احلراريــة مدها بالطاقة بواســطة 

خطوط داعمة.
وأحدث القصف مــرارا أضــرارا في اخلطوط 
يتطلــب إصالحهــا مــن قبل مهندســن 
“إنرجوأتوم”  أوكرانين، األمر الذي أجبر شركة 

األوكرانية على اللجوء إلى املولدات أحيانا.
بالديــزل للحاالت  20 مولــدا  ولدى احملطــة 
الطارئــة، مع إمدادات تكفي لتشــغيلها 15 

يوما تقريبا.
وتعد الكهرباء ضرورية لتشغيل املضخات من 
أجل ضمــان دوران املياه وتبريد الوقود في قلب 

املفاعل، كما في أحواض التخزين.
وأفاد املعهد الفرنســي للحماية من اإلشعاع 
والســالمة النوويــة بــأن “فقدان إمــدادات 
الكهربــاء بالكامل ملدة طويلة ســيؤدي إلى 
حادث انصهار في املفاعل األساســي وتسرب 

املواد املشعة في البيئة”.
سيكون األمر مشابها ملا حدث في فوكوشيما 
عام 2011، لكن في اليابان، أخرج تســونامي 
املولدات املستخدمة في الطوارئ عن اخلدمة، 
ما تسبب في “انقطاع ســريع جدا للطاقة”، 

بحسب كارين إرفيو من املعهد الفرنسي.
ولفتــت أيضا إلى أن النموذجــن “مختلفان: 
احلجم داخل مساحة االحتواء أكبر، لذا فإن أي 

ارتفاع في الضغط سيكون أبطأ”.

استثمارات روسية تعيد صناعة الزجاج
والسيراميك المتوقفة منذ 20 سنة في البالد

تأهيل وتشغيل سبعة مصانع 

بغداد ـ الصباح الجديد :
ارتفعت أســعار صرف الدوالر األمريكي مقابل 
الدينــار العراقــي، امس الثالثاء، فــي البورصة 
اقليم  وفــي  بغــداد،  بالعاصمــة  الرئيســية 

كردستان.
وقال مصــدر صحفــي ، إن بورصتــي الكفاح 
واحلارثيــة املركزيتن في بغداد، ســجلت امس 
الثالثــاء148900 دينار عراقــي مقابل 100 دوالر 
أمريكي. فيما كانت األســعار امس االول االثنن 

148600 دينار عراقي مقابل 100 دوالر.
وأشــار املصدر إلى أن اســعار البيع والشــراء 
ارتفعت في محال الصيرفة باألسواق احمللية في 
بغداد، حيث بلغ سعر البيع 149500 دينار عراقي 
لــكل 100 دوالر امريكــي، بينما بلغت أســعار 
الشــراء 148500 دينارا عراقيا لــكل 100 دوالر 
امريكي. أما في اربيل عاصمة اقليم كردستان، 
فان اســعار الدوالر في البورصــة ارتفاعا ايضا 
حيث بلغ ســعر البيع 148950 دينارا لكل 100 
دوالر امريكي، وبلغ ســعر الشراء 148850 دينارا 

لكل 100 دوالر امريكي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اعلنــت االردن، ان حجــم التبــادل التجاري مع 
العراق بلــغ 471 مليون دينار أردنــي في العام 
2021، معربــة عن حتقيق التكامــل الصناعي 
بن البلدين، خصوصا بعد االتفاق على إنشــاء 
املنطقــة الصناعية املشــتركة. وقــال رئيس 
غرفتي صناعة األردن وعّمان فتحي اجلغبير في 
تصريــح صحفي، إن “العراق شــريك اقتصادي 
مهم وأساســي لألردن، نظرا لوجود مشــاريع 
مشــتركة كبيــرة بــن اجلانبــن كاملنطقة 

الصناعية املشتركة وخط أنبوب النفط”.
وأضــاف أن “التبادل التجاري بينهما وصل العام 
املاضــي إلى 471 مليون دينار أردنــي ) 70 دينارا 
اردنيا يســاوي 100 دوالر(”، مبينــا أن الصادرات 
األردنية بلغت نحو 412 مليون دينار أردني مقابل 
59 مليون دينار أردني مستوردات”. كما أشار إلى 
أن، “إنشــاء املنطقة الصناعية املشتركة على 
مساحة ألفي دومن، خطوة إيجابية وفعالة نحو 
تعزيز العالقات االقتصاديــة بن اجلانبن، حيث 
أن هذه املنطقة ستشــكل فرصة الســتفادة 
املنتجــات والصناعات العراقية مــن إعفاءات 

ومزايا اتفاقيات التجارة احلرة بن البلدين”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفع ســعر الذهب، امس الثالثــاء، مع تراجع 
الــدوالر، بينما حتول تركيز املســتثمرين بحثا 
عن توجيهات بشــأن رفع أســعار الفائدة في 

املستقبل.
وارتفــع الذهب فــي املعامــالت الفورية 0.4 
باملئــة إلــى 1745.13 دوالراً لألوقية )األونصة( 
الســاعة 04:33 بتوقيت جرينتــش، كما زادت 
العقــود اآلجلة للذهب فــي الواليات املتحدة 
0.4 باملئة إلــى 1746.00 دوالرا. وعوض الذهب 
السابقة، عندما فضل  بعض خسائر اجللسة 
املســتثمرون شــراء الدوالر كمالذ آمن وسط 

قيود جديدة ملكافحة كوفيد19- في الصن.
وتوقــف صعود الدوالر امــس الثالثاء، مما جعل 
الذهــب أرخص للمشــترين خــارج الواليات 
املتحــدة. ومــن املقرر صدور محضــر اجتماع 
مجلــس االحتياطي االحتادي الســاعة 1900 
بتوقيــت جرينتــش، حيــث يراهــن معظم 
املتعاملن على رفع الفائــدة بواقع 50 نقطة 

أساس في ديسمبر كانون األول.

ارتفاع سعر الصرف
في بغداد وأربيل

عّمان: حجم التبادل التجاري 
مع العراق بلغ 471 مليون 

دينار أردني

الذهب يرتفع مع
توقف صعود الدوالر

الصين توقع اتفاقية مع قطر لتوريد الغاز المسال

23 مليار دوالر حجم المساعدات المالية 
الدولية ألوكرانيا منذ بدء الحرب
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7 اعالن
جمهورية العراق

وزارة االعمار واالسكان
والبلديات واالشغال العامة 

مديرية البلديات العامة
مديرية بلدية الناصرية

الشعبة الواردات
العدد: 74838
التاريخ: 2022/11/21

))أعالن بيع اليات مشطوبة اول((

تعلن جلنة البيع وااليجار عن اجراء املزايدة العلنية لبيع االليات املشطوبة العائدة الى )مديرية بلدية الناصرية ( املدرجة اوصافها ادناه وفق املادة 29 وماتالها من مواد الفصل االول من الباب الرابع اخلاص باحكام قانون بيع وايجار 
اموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل وملدة )30( يوم تبدأ من اليوم التالي لنشــر االعالن في اجلريدة الرسمية فعلى الراغبني باملشاركة مراجعة ســكرتير اللجنة ومحاسب البلدية اعاله وخالل مدة االعالن مستصحبني 
معهم تأمينات قانونية قدرها 20 % من القيمة التقديرية مبوجب صك مصدق للمشــترين وســتجري املزايدة باليوم األخير من مدة اإلعالن وفي متام الســاعة الثانية عشر ظهراً في مبنى ديوان بلدية الناصرية شعبة الواردات 
واذا صادف يوم املزايدة عطلة رســمية فتمدد الى اليوم الذي يليه من ايام العمل الرســمي على ان يجلب املزايد مايؤيد براءة ذمته من الضريبة لعام 2022 مع جلب هوية األحوال املدنية ويتحمل من ترســو عليه املزايدة اجور 
خدمه بنســبه 2 % من مبلغ البيع ويلزم املشــتري ينقل املباع خالل مدة )15( يوما تاريخ االحالة القطعية حســب املادة 36 وفي حالة عدم نقل املال املنقول بعد انتهاء املدة احملددة فتستوفى منه اجور ½  نصف باملئة من بدل 

البيع عن كل يوم تأخير وملدة 30 يوم .
م.ر مهندسني
محمد عكاب جاسم
مدير بلدية الناصرية
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أدب الرحالت

شعراصدارات

نورالدين الغطاس
-اجلزء الثاني-

رائحة  انبثقــْت  انحنْت بجســمها نحــوي، 
عطرها، جمعــْت األطباق مــن أمامي، ألقْت 
بقماشة إســفنجية على الطويلة، بسطْت 
قُت في عينيها  يدها ماسحة بقايا األكل، حدَّ
عبر نظاراتها املســتديرة، العيون مرآة الروح، 
لغــة العيــون ال تخطأ ملــن يعــرف قراءتها، 
استحضرُت الكثير من العبارات األملانية حول 
موضوع العيون، مثــاً: »العيون تقتل«، »عني 
العاصفــة«، »اجلمال يســكُن عــني الناظر«، 

»شوكة في العني«...
 أمــا عيونهــا فقد كانــت لوزية الشــكل، 
أسفلهما سواد داكن وكأّنها لم تعرف طعم 
النــوم منذ أيام، عيــون تتحدث تــارة، تكتم 
ســراً تارًة أخرى، ثّم تبوح أملاً.. تركْت رائحتها 
العطــرة التي مــأت املكان، ثــم اختفت بني 
طاوالت القاعة من جديد، انشغلُت مبا رواه لي 

َسْنِجيْف ليلة البارحة، استرسل قائاً:
- التوابل قــد ال تغيِّر فقط الطعام، بل كذلك 
مجرى احلياة والتاريخ، اســتحواذ العرب قدمياً 
على جتــارة التوابل أزعــج األوروبيني، لذا خرج 
)ْكرِيســُتوَفر كولوْمُبــوس( للبحث عن طرق 

جديدة للتجارة مع الهند متجاوزاً العرب...
- لأســف، مازال بحــوزة العــرب الكثير مما 

يزعجهم.
- شاءت األقدار أن يتزامن اكتشاف ْكرِيسُتوَفر 

كولوْمُبــوس للعالم اجلديــد )أمريكا( مع 
نهاية حكم املســلمني باألندلس وسقوط 
غرناطة، آخر معقل للمسلمني هناك، عام 

1492م.
 ّسْنِجيف رجل هندي مثقف، ملم بالتاريخ 
على وجه اخلصوص، فــي نفس الوقت هو 
مهندس بارع، ينحدر من منطقة الَكْشِميرْ 

على حدود الباكستان...
 أين هي النادلة؟ أراها مقبلة علي، متشــي 
ببطء، تعرج رغــم محاولتها إلخفاء األمر، 

واقفة أمامــي، الحظُت يديها ترتعشــان، 
وأســنانها تصطُك... خمنــت أن هناك ما 
يؤملها، لم أســتطع استفســار مــا بها، 

اكتفيُت بسؤالها على استحياء:
- من أي بلد أنِت؟

- من الفيليبني كأغلب العمال هنا..
هرولْت من جديد وكأّنها تعمل ضد الوقت. 
من اخللف اكتشفُت أن كعب قدمها ينزف 
دماً.. لأســف، ال وقت لألــم إذا كان األمر 
يتعلق بلقمة العيش. عادت مســرعة، مرة 

ثانيًة، َجَمَعْت الطاولة، منحُتها مبلغاً من 
املــال كِهبة متواضعة، قــرأت في عينيها 
الرجــاء، وكأنها تقــول: أنقذني يــا رجل، 
وارحمني من هذا الشــقاء، وكأن نظراتها 
تلك سكينة حادة غرزتها في أعماقي... ما 

قصة هذه املرأة؟
 امرأة فليبينية ضاق بها احلال، وأدارت احلياة 
لها ظهرها رمبا متزوجة ولها أطفال صغار، 
تركتهم في الفليبــني، خرجت كآالف، رمبا 
مايني الفليبينيني بحثاً عن لقمة العيش، 
وجدْت نفسها في الهند حيث اليد العاملة 
غير املؤهلة جد رخيصة ومتوفرة مثل رمل 
البحــر، دخلها الشــهري يجــب أن يكون 
أرخص من ذلك. كم هي احلياة ماكرة وغير 

عادلة في عالم متخاذل!
تســاءلُت ســاعتها، ما الذي ميكن القيام 
به في مثــل هذه اللحظــات؟ غض النظر 

والتجاهل؟
 توجهــُت إلى مكتب االســتقبال وطلبُت 
احلديث مع مدير الفندق. رجل تبدو قساوته 
مــن مامحه، ترددُت كثيــرًا قبل ان أكلمه 
بخصوص الشــابة الفليبينية، أكد لي أنه 
الازم من أجل املســاعدة.  ســيقوم بكل 
توجهُت إلى غرفتي ألخــذ حقيبتي، بينما 
أنا في طريقي ملغادرة الفندق، وجدت املدير 
ينتظرنــي، أكد لــي أن الســيدة بالفعل 
مريضــة وقد أمر بنقلها إلى املستشــفى 

للعاج، شكرنا بعضنا البعض وافترقنا.
 كانت الســيارة التي ســتقلني إلى املطار 

بانتظــاري، ركبت على الفــور وتكلمُت مع 
َســْنِجيْف، حكيُت له ما حــدث، فأكد لي 
أّنه سيتابع األمر مع مدير الفندق ويخبرني 
بالنتائــج.  فيمــا بعد عرفُت أن الســيدة 
الفليبينيــة ُطــرِدت من عملهــا وعليها 
مغادرة الهنــد خال أيام معدودات، اعتراني 
حزن عميق، ملُت نفسي كثيراً على ما حدث 

لها بسبب حديثي مع مدير الفندق…
 عمل اخلير قد ال يُِصيْب دائماً، رغم حســن 

النوايا، والغرض اإلنساني البحت.
 حزَّ في نفســي كثيراً ما وقــع، طلبُت من 
ســنجيف االتصال بالســيدة الفليبينية 
املفاجأة، عند  وكانــت  ومعرفة ظروفهــا. 
تلقي اخلبر، فالسّيدة متحصلة على ديبلوم 
في ميــدان الروبوتيك، وهــا هي اآلن تعمل 
في شــركتنا كُمبرمجــة كمبيوتر، وكلما 
زرُت الهند دعتنا إلى منزلها لتســتضيفنا 
رفقة عائلتها الصغيرة، حتى أنني صرُت من 

عشاق املطبخ الفليبيني.
ألــم يقل األديــب األملاني الكبيــر »هرمان 
هسه«:عندما نستطيُع أن نُْدخل السعادة 
والبهجة على إنسان، يجُب أن نقوَم بذلك، 
بغــض الّنظر إن كان قد َطلــب منا القيام 

بذلك أم ال«. 

1
»كاتب وكتاب«

عن مؤسسة ثائر العصامي للطباعة والنشر، 
صدر كتاب )كاتب وكتــاب( من تأليف الباحث 
والناقــد االدبــي واإلعامي، عدنــان العامري، 
الدكتور  للكاتب  الذاتية  الســيرة  يتناول فيه 
كاظم املقدادي منذ النشاة والتكوين والدروس 
والعبر واحلكايــات واملواقف واجلرأة املهنية عبر 
جولة في محطات الكاتب وكتابه) دميقراطية 

الفرجة(.
يقــع الكتاب فــي 130 صفحة مــن القطع 

املتوسط.
ويعد الكتاب عصــارة جهد كبير وفكراً خاقاً 
لســنوات طويلــة امتــدت فــي الثمانينات 
واســتمرت الى يومنــا هذا، علــى الرغم من 
الصعوبات والظروف القاهــرة مبا حملته تلك 

السنوات في )دميقراطية الفرجة(.

2
»حكايات الوطن واملهجر..«

صدر حديًثا عن »دار موزاييك« في إســطنبول 
كتاب »حكايات الوطن واملهجر.. ســيرة ذاتية 
من بحر عذابات الســوريني«، للكاتب السوري 
ميخائيل ســعد. أعدَّ الكتاب للنشــر وقدمه 

الكاتب والصحافي السوري، محمد منصور.
من مقدمــة الكتاب: »ال يبحــث ميخائيل 
ســعد في مقاالته التي تشــكل ســيرة 
ذاتية له، ولوطن معذب اســمه سورية، عن 
مثاليات كاذبــة، وال يهتم بتســويق صور 
االســتقامة والنقــاء والوطنيــة بوصفها 
سلوًكا اجتماعًيا سائًدا لبشر ينتمي إليهم، 
ويســتحضر صورهم وأسماءهم من ذاكرة 
دافئة وحنونة حيًنا، وقاسية وتهكمية حيًنا 

آخر، وحافلة بالتفاصيل والوقائع والذكريات 
واألحداث وطوفان التأمات في كل األحيان. 
إنه يبحــث بدأب عن اجلوهر اإلنســاني في 
نقاط ضعفــه وقوتــه، عن ذلــك اخلليط 
العجيب من الوجوه واألشــخاص واألمزجة 
التي تشــكل صورة حية جملتمــع يحاول أن 
يبدع شكًا من أشكال احلياة التي تستحق 
أن تعاش، وهو يرزح حتت عسف الديكتاتورية 
وجورها، فيحلي مرارة الفقر بالصبر، ونعمة 

الرضى بسراب األوهام، وخيبة األمل باالدعاء 
والكذب املعجــون بالطرافة والتواطؤ الذي 

ينتج تأقلًما مقهورًا، واعتيادًا غافًا«.

3
»حجاب الساحر« 

صــدرت حديًثا عن الدار املصريــة اللبنانية 
رواية »حجاب الســاحر«، للشاعر والكاتب 

أحمد الشهاوي.

حتكي الرواية، وفًقا للناشــر، جزًءا ُمهًما من 
سيرة حياة شمس حمدي، وهي امرأة تراودها 
األشــباح عن نفسها كل ليلة، وحتمُل عقًا 
وجسًدا ينيران الظلمات في احلياة، ويأسران 
من يقتــرب منها، حيث تتمتــع بقدر كبير 
من الصدق والذكاء، وهي تدرُك ســرَّ قوتها، 

وتعرف ماهيتها.
العلوم  درســت  امرأة خمسينيٌة  شــمس 
السياســية، وعاشــت حياتهــا اجلامعية 
مهتمــًة بالسياســة. أحبــت تاريخ مصر 
القدميــة، وآمنــت أنها إلهــٌة مصريٌة هي 
سخمت: ومتّثل كسيدة برأس لبؤة جالسة 
على العــرش، أو واقفة، ومتســك في يدها 
مس،  ِمفتاَح احلياة، يعلو رأســها قرُص الشَّ

وثعبان الكوبرا.
كما تتناول الرواية عبر سيرة شمس حمدي 
شريحة مهمة من مجتمع البرجوازية، من 
دون أن تغفل سيرة احلب واجلنس، والعاقات 
اإلنســانية بني أفراد العائلة الواحدة، حيث 
عانت شــمس حمدي من سوء وتدني أخاق 
بعض األقرباء من الدرجة األولى، فقد ُولدت 
لعائلٍة تقليديٍة محافظٍة، فبنت نفســها، 
السياسة  ومارست  عادي،  وتعلَّمت بشكل 
وانخرطــت في العمــل الســري، الذي لم 
تواصله بسبب اعتراض األب الدائم وخوفه 

عليها من السجن، ومن البطش.

رافع بندر 

أكرُه األقواس
ألنها تذكرني بانحناءات املنافقني

ـام وأُحُب الظَّ
ألنه يجعلني أرى أحامي بوضوح

وأحزُن لقمِم اجلبال
رُغًم ارتفاعها

تطأها أقداُم املتسلقني
وأحُب األشياَء

في بدايِة نشأتها
ألني اُحُب األشياَء الَِّتي لها مستقبْل

وأخاُف األحاْم
ألنها تُوقظني مرعوبا

أحتسُس وسادتي
يبللُها الدمُع

والضحُك أحياناً
وأمتنى

أن لي جناحنِي
ألحتدى رصاصات القنِص

وأرغُب ِفي هدوِء اجلبال
ألنها متنحني صابَة التأريْخ

وخبرَة األعشاْب
التي تنمو داخل عني احلصاة

كل ما يجعلني أمتنى
قطراُت الّندى

فوَق وريقات الّتوت
وأغصان ذاكرتي

التي أنهكها عويُل املاْء

يوميات هندية.. على حافة النظر

»كاتب وكتاب » * «حكايات الوطن والمهجر..« * »حجاب الساحر«

قراءة

واملســتوى الثاني، وفيه يروي خوان رولفو 
روايتــه كا متواصــا، بل نراهــا مجزأة 
مقاطع غير متصلة، فضــا عن الزمان؛ 

زمان القص والكتابة. 

مستويات القص الثالثة
ففي بعض مقاطع الرواية السبعني يأتي 
السرد بترتيب زمني متتال، وهذا الترتيب 
الزمني قــد يكون متصاً وقــد ال يكون، 
وفي بعض مقاطع أخرى من هذا املستوى 
الروائي الثانــي، تأتي منفصلة زمنياً، ومما 
زاد في تعقيد الروايــة وصعوبة فهمها، 
دخــول الــراوي- فضــاً عن املســتويني 
املذكورين أنفاً- بصيغة الشخص الثالث، 

والذي يضع نفســه دائمــاً في تضاد مع 
الشــخوص، كما يقرر الناقد بريســكو، 
وزاد الطني بلة تصريحــات الروائي خوان 
رولفــو املتناقضة، التــي كان يدلي بها 
للصحفيــني واألدباء، وتفســيره لبعض 
ما غمض من حــوادث روايته هذه، واصفاً 
بعضها بنوع من اجلنون واألوهام! واضعني 
في احلســبان أن رولفو لم يكتب سواها، 
وبعض القصص القصيــرة، على الرغم 
من عمره اإلبداعي املديد الذي يقترب من 
النصف قرن، بدءاً من ســنة ١٩٣٨وحتى 
ســنة وفاته ١٩٨٦، أمضــاه في صمت، 
وانشــغال بأعمــال وظيفية بســيطة، 
متعلاً بأنه ســيكتب عندما يتقاعد من 
عملــه الوظيفي! بيــد أن وفاته جعلت 
من تســويفه وتأجيله ألــذي يقترب من 
الصمت، صمتاً أبدياً، فلقد قال في روايته 
پيدرو بارامو- كما أرى- كل الذي أراد قوله 

فصمت، قبل صمته األزلي باملوت!
تناجي نفســك وأنت تقرأ پيــدرو بارامو، 
الذي بذل املترجم العراقي مروان إبراهيم 
جهــدا مضنيا في ترجمتهــا، فضاً عن 
وضعه بني يــدي القارىء هذه الدراســة 
التــي فككت بعض  القيمة،  النقديــة 
غمــوض النص، تــرى ملاذا قــارف بعض 
الروائيني هــذا اللون من ألــوان الكتابة 
الروائية الغامضــة؟! ومنها  )البحث عن 
الزمن الضائع( ملارســيل بروست )١٩٢٢( 
اإليرلندي جيمس  ( للروائي  و) يوليسيس 
جويــس)١٩٤١( الرواية الوعــرة التي لوال 
قدمها  التــي  واإليضاحــات  احلواشــي 
العراقــي الكبيــر صاح نيــازي بني يدي 
ترجمتها، ملا تيســر لنا فهمها، ويجب أن 
ال ننسى رواية )الصخب والعنف( للروائي 
األمريكي)وليم فولكنر ()١٩٦٢( فصعوبة 
فهم هذه الرواية، دفعت مترجمها الرائع 
)جبــرا إبراهيم جبــرا( )١٩٩٤( إلى كتابة 
مقدمة ضافية بني يــدي الرواية، التي ال 
تكاد تفهم إال بقراءتهــا، فالرواية قصة 
أخوة ثاثة هم: كوننت، وجاسن، وبنجامني، 
واختهم كاندس، أو كادي حتبباً، وقسمت 
الى أربعة أقسام، ليتولى سرد كل قسم 
أحــُد شــخوص الرواية الثاثــة الرجال، 
مخصصــاً لكل منهــم زمنــاً محدداً، 

وليتولى الروائي سرد القسم الرابع، ومن 
خاله فهمنــا أن بنجامني الــذي يتولى 
سرد القســم األول، كان متخلفاً عقلياً، 
يهمهم وال يكاد يفصح قوالً، وله حاسة 
شــم قوية كانت تســعفه في مواطن 

عديدة وعسيرة.
ومن خال هذه الدراسة النقدية الرائعة 
التــي كتبها جبــرا، فضاً عــن امللحق 

التوضيحــي الذي كتبــه فوكنر لروايته، 
وفيه ترجمــة وافية لشــخوص الرواية، 
وتوضيحاً ملسيرها، وقد ملس عزوف القراء 
عنهــا لغموضها، كانت هذه الدراســة 
وهذا امللحق مسَعفنْي للقارئ في تلمس 

دربه الوعر هذا وهو يوغل في قراءتها.

حملات إنسانية

لقــد كنت وأنا أقرأ مقاطــع، فصوالً من 
روايــة پيــدرو بارامو، أعود الى الدراســة 
النقدية لبويسكو، الذي خّص كل مقطع 
من مقاطــع الرواية الســبعني بحديث 
توضيحي، أعود إليه، مســتعيناً به، كي 
ميهد لي فهم النــص، ومدوناً إزاءه ما ورد 
بشــأنه في الدراســة النقدية، وما كل 
املعاناة  لهذه  اإلذعان  القراء مبستطيعني 
الصعبة، فالناس تقرأ لتفيد وتتمتع، وفي 
هذا الصدد انتفت املتعة والفائدة! ولقد 
وصلني منها الشيء اليسير، ألنها – كما 
قلت- ذات مســتويات ســردية متعددة، 
وســيرورة زمانيــة، وصيــرورة مكانيــة 
محددتني أيضاً، وفيهــا التقاطات وصور 
طيبة مثلها )االب رينتيريا( الذي ما منح 
الغفــران لكثير من الفســقة الَظلَمة، 
وما أن تنطلق الثورة في أرباض املكسيك 
يغادر كنيســته ملتحقاً  وأريافها، حتى 
بالثوار، متطابقاً مــع مبادئه في الصدق 
واألمانة والعدل، فضاً عن احملامي الطيب 
النزيه )خيــراردو( الذي علــى الرغم من 
حاجته الى املال فإنه مــا فكر أن يتنازل، 
ويطلب ماالً من مّوكله پيدرو بارامو الذي 
مثل اجلشع واألنانية وامليكافيلية والبخل 
ال بل الشــح، إنه مع الســلطة كيفما 
كانت، مؤكداً ألحد رجاله )داماسيو( الذي 
يرسله ملســاندة الثوار، مع مجموعة من 
الفاحــني العاملني في مزارعــه، ال حباً 
بالثورة والثوار، بل خــوف منهم أو خوفاً، 
وأطيانه  الوفيرة  بأمواله  الطامعون  وهم 
الشاســعة، مؤكداً لدامسيو: لقد قلت 

لك إنه يجب أن نكون مع املنتصر.
- ها أنا معهم

- ملاذا جئت لتراني إذن؟
- نحتاج الى نقود سيدي.

- إن كونتــرا تعج باألغنيــاء خذ منهم 
بعض مــا ميلكون )...( اضربهم وســترى 
كيف ستخرج النقود من ذلك االحتفال!

إنَتَبه الى أن كل الرجــال كانوا قد رحلوا 
وبقي هو وحده مثل جذع شــجرة قوية 

ابتدأت بالذبول من داخلها. ص188.
وهذا هو املصير البشري في أوضح صوره 

وأفجعها.. ذبول.. وموت.

شكيب  كاظم 
وأنــت تقرأ روايــة) پيدرو بارامــو( للروائي 
 )١٩١٨-١٩٨٦() رولفو  خوان  املكســيكي) 
تناجي نفســك وحتاورها، مــا ألذي يدفع 
املركب الصعب؟  إلى ركوب هــذا  الروائي 
قص مكثف شديد الوعورة والتعقيد؛ هذه 
الرواية التي وصفها الروائي املكســيكي 
الشــهير كارلوس فوينتس) ١٩٢٨-٢٠١٢( 
بأفضــل رواية كتبت في املكســيك على 
اإلطــاق، ال بــل أفضــل رواية إســبانو- 
أمريكيــة، مــع إنها تعرضــت لهجمات 
قاســية جدا، بســبب التأويات السيئة، 

مردفا فوينتس: إنها لم تفهم جيدا!
هذا الرأي؛ إنها لم تفهم جيدا، وجد صداه 
لدى من أقدم على ترجمتها، فلقد واجهت 
جمة  صعوبات  إبراهيم(  )مروان  مترجمها 
مثبطــة، دفعته إلــى التفكيــر مبغادرة 
هــذا األمر فلقــد وجد نفســه إزاء رمال 
متحركة، تشــده نحو األســفل، غير أن 
مصادفة جميلة تشــرق عليه بأنوارها، إذ 
يعثر على نســخة أخرى من الرواية صادرة 
عن دار نشر إسبانية مهدت السبيل أمام 
مترجمها، ويســرت عليه أمــره، وزاد من 
تيســيرها عثوره على دراسة نقدية قيمة 
كتبها الناقد)خوســية كارلوس غونزالس 
بويسكو( فكانت هادية له في ليل الرواية 

البهيم. 
هذه الدراسة القيمة، كانت مبثابة شمعة 
فــي ليل الروايــة الدامــس، لكن جعلت 
باإلمكان قراءتها ومعرفــة مراميها، إنها 
ذات مســتويني في القص؛ في املســتوى 
األول يحكي)خوان بريثيادو( ألذي ترســله 
أمــه )دولوريــس( إلى أبيه) پيــدرو بارامو( 
ألــذي هجر أســرته إلى منطقــة أخرى؛ 
إلى)كوماال( حيث حتول من إنسان بسيط 
إلى مراب جشــع، ال تقف أمام نوازعه في 
اجلنس واملال، أية كوابح وموانع، ترسله أمه 
ملطالبة أبيه بإستحقاقها وحقه في مال 
أبيه، وما يواجه مــن معوقات وصعوبات، 
تدخل في مجال الغرائب الســحرية، التي 
الاتينية  األمريكية-  الروايــة  بها  حفلت 
بورخس،  الكبــار:  أســاطينها  يــد  على 

وماركيز، وكاربنتر، واستورياس، وفوينتس.

)بيدرو بارامو( رواية غرائبية عسيرة الفهم  ذات لمحات إنسانية 

تناجي نفسك وأنت تقرأ بيدرو 
بارامو، الذي بذل المترجم 

العراقي مروان إبراهيم جهدا 
مضنيا في ترجمتها، فضاًل 
عن وضعه بين يدي القارىء 

هذه الدراسة النقدية القيمة، 
التي فككت بعض غموض 

النص، ترى لماذا قارف بعض 
الروائيين هذا اللون من ألوان 

الكتابة الروائية الغامضة؟! 

غالف الرواية

إنحناء

من اعمال الراحل احمد الربيعي
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ملونشريط
افترس 300 شخص..تمساح عمالق 

يثير الرعب في شرق أفريقيا
نشــرت صحيفة »ديلي ميــل« البريطانية قصة 
التمساح البوروندي »غوســتاف« الذي أكل أكثر 

من 300 شخص.
وقالت الصحيفة، إن« الغموض يحيط بالتمساح 
العمالق، ويقال إنه متكن من الهرب من »االعتقال« 
لســنوات علــى الرغم مــن اجلهود التــي بذلها 

الصيادون ملنعه من القتل مرة أخرى«.
وذكرت أن التمســاح الذي يبلغ ارتفاعه 20 قدما 
ويزن قرابة طن واملعروف باسم »غوستاف«، أرهب 
الســكان احملليني في البلــدات القريبة من بحيرة 
تنجانيقا وبوروندي وشرق إفريقيا لسنوات وأصبح 

جزءا من الفولكلور احمللي.
وقال اخلبراء إن غوستاف قد يكون عمره 100 عاما، 
علــى الرغم مــن أن آخرين يجادلون فــي أنه من 
املرجح أن يكون عمره حوالي 60 عاما بسبب بقاء 

قوس أسنانه سليما.
وتعود ســجالت هجماته على األشــخاص الذين 
يعيشــون على الشواطئ الشــمالية الشرقية 
لبحيــرة تنجانيقا إلى عــام 1987، وفقا ملا ذكرته 

»ناشيونال جيوغرافيك«.

كوريا الشمالية تطلق صاروخا 
أسرع من الصوت بـ 22 مرة

قال اجليش الكوري اجلنوبي، إن الصاروخ الباليستي 
العابر للقارات الذي أطلقته كوريا الشمالية أمس 
الثالثاء، قطع مسافة 1000 كلم مع ارتفاع أقصى 
بلغ حوالي 6100 كيلومتر وســرعة قصوى بلغت 

22 مرة من سرعة الصوت.
في وقت ســابق، قال األمني العام حلكومة اليابان 
هيروكازو ماتسونو، إن الصاروخ الباليستي الكوري 
الشمالي طار مسافة 1000 كيلومتر، وحلق على 
ارتفــاع 6000 كيلومتر، وســقط علــى بعد 200 
كيلومتر من جزيرة أوشــيما بالقرب من هوكايدو 
داخل املنطقــة االقتصادية اخلالصة لليابان. وطار 
الصــاروخ املذكور وفق مســار متمحــور وهو ما 
يتطلب إطالقا عموديا أكثر للصاروخ، مما يقلل من 

مسافة الطيران.
وأدانت الواليات املتحدة »بشــدة« ما وصفته بأنه 
»جتربة صاروخ بالستي بعيد املدى« أطلقته كوريا 
الشــمالية وقالــت اليابان أن مــداه كاف لضرب 

القارة األمريكية.

ورق المراحيض »يخفض
 معدالت االنتحار«

تبّنت جامعات يابانية مبــادرة ملكافحة االنتحار، 
تتمثــل في الطبع علــى ورق املراحيض رســائل 
تســاهم في إبعاد هذه الفكرة عن رؤوس ضحايا 

محتملني.
وميكن القــراءة بأحــرف زرقاء على هــذه األوراق 
البيضاء: »عزيزي، أنت الذي متضي أياما صعبة في 
التظاهر بأن كل شــيء على ما يرام.. ليس عليك 
إخبارنــا بكل شــيء لكن لم ال تخبرنــا بالقليل 
فقــط؟«. إضافة إلى هذه الرســائل التي كتبها 
متخصص في الصحــة العقلية واملرفقة بأرقام 
هواتف للوقايــة من االنتحار، هنــاك أيضا صور 
مهدئــة على ورق املراحيض، مثــل قطة متكّورة 

على نفسها.
وقد وّزعت ســلطات ياماناشــي 6 آالف من هذه 
األوراق على 12 جامعة في مقاطعة ياماناشي في 

غرب طوكيو، الشهر املاضي.
وكما هــي احلال في العديد مــن البلدان األخرى، 
لوحظ ارتفاع في عــدد حاالت االنتحار في اليابان 
مــع جائحة كوفيد التي عــززت عزلة العديد من 

الناس.
في العــام 2020، انتحر حوالي 500 طفل ومراهق 
في اليابان، وهو عدد قياسي وطني ويعادل ضعف 
ما كان عليه في العام 2016، وفقا لوزارة الصحة.

بغداد - وداد إبراهيم:
قد يدعــوك فلم وجــه البوكر 
»بوكر فيس« للتفكير مرة اخرى 
في الكثيــر من تفاصيل حياتك 
وهــو اخر افالم البطــل العاملي 
»راســل كرو« االكثر تشــويقا 
واملثير للجدل كتبه »ستيفن ام 
كوتس« بدا تصويــر الفلم عام 
2021 اال انه توقف بسبب اصابة 
كورونا  بفايــروس  املمثلني  أحد 
تواصــل تصويره في  ثــم  ومن 
العام  اســتراليا ومت طرحه هذا 
ومن املؤمل ان يكون له جزء ثان 

بعد ما حققه من جناح كبير.
الفلــم يتحدث عن شــخصية 
»جيك«  التكنلوجي  املليارديــر 
الذي يجمع اصدقــاء الطفولة 
في منزله في مدينة ميامي بعد 
فراق أكثــر من 20 عاما من اجل 
البوكر  لعبة  يلعب معهــم  ان 
وبشــكل عالي اخلطورة فيكون 
هو العبا ومخططا للعبة، بعد 
ان أصبــح أحدهم وزيــرا واالخر 
واالخر  معروفــا  روايــات  كاتب 
اصيــب باإلدمان علــى اخملدرات، 
فيلتقيهــم مديــر اعماله في 
جليك  تعود  التــي  االماكن  أحد 

ويطلب مــن كل واحد ان يختار 
الى  ليأتي  تعجبه  التي  العجلة 
بيــت املضيف جيك فيختار كل 
ممكن  عجلة  وأغلى  أحدث  واحد 
لتبدأ  الكل  فيصــل  يقودها  ان 
اللعبة. بعــد ان يعرض عليهم 
مديره ان العجالت من نصيبهم 
او استبدالها مببلغ 5 ماليني دوالر 
للدخــول في لعبــة البوكر مع 

جيك.
احلــب واالصدقــاء يأتــون حني 

تتعلم كيف تغفر
وتســتمر االحــداث املشــوقة 
والتي حتبــس االنفاس وقد وضع 
مخطًطــا مفصــالً مصمًمــا 
لتحقيــق عدالــة معينة لهم 
ان  اكتشــف  ان  بعد  جميًعــا، 
أحدهم قد سرقه واالخر قد اقام 
وفي خضم  زوجتــه،  مع  عالقة 
يعبث  ان  قرر  لهم  مكاشــفته 
معهــم فيوهمهــم بأنه وضع 
لهم الســم في املشروب، ألنه 
يؤمن ان احلــب واالصدقاء يأتون 
ان تغفر، لتســتمر  حني تتعلم 
يداهم  حني  املشــوقة  االحداث 
أشــرس عصابة لسرقة  البيت 
االعمال الفنية النادرة ويتم جتاوز 
قصره من قبل شــخص خطير 
يعمــل عنده فــي املنزل اعطى 

لهم كلمة املــرور لعبور البوابة 
الرئيسية للبيت.

القتناء  عشقه  جيك  عن  وعرف 

االعمــال الفنيــة العامليــة لـ 
»سيزان وجون بيتر راسل ولوحات 
ملبــورن« واعمــال متــأ جدران 

البيــت وحتى جــدران املطبخ، 
وهو  السرقة  عملية  لتســتمر 
ذكية  يشــاهدها عبر كاميرات 

في البيت.

موقع شبكتي
وكانــت احــداث الفلــم التي 
شــوهدت مــن علــى موقــع 
لصبية  مبشــهد  تبدأ  شبكتي 
يســتقلون  املراهقة  في عمــر 
مكان  الى  للذهــاب  عجالتهم 
بعيد من اجل لعب البوكـر وما 
ان يحصد اللعبة الصبـي جيك 
حتى يداهمهم عدد من الصبية  
جيك  من  ويطلبـون  املشعوذين 
حاذق  وألنه  ربحها  التي  النقـود 
ان  منهـــم  يطلـــب  وذكـــي 
يأخذ  والرابـــح  للعب  يجلسوا 
كل املبلع هذه الفكرة استهـوت 
اجلميـع فقد شعر الطرف االخر 
بالتحـدي امام جيك فيما شعر 
اصدقـــاء جيك باألمــان كونه 
مـن  وليس  وذكيـــا  محترفـــا 
السهـــل التفوق عليــه وما ان 
يحصـد جيـــك كل املبلغ حتى 
واصدقــاؤه لهجوم  يتعرض هو 
من  الطرف الثاني فيطلب جيك 
مــن اصدقائه القفــز من اعلى 
النهر للهرب وفعـــال  جبل الى 
يقفز اجلميع في مشهــد غايـة 
في التشــويق ليعبــــروا مدن 

عدة.

»Poker Face« وجه البوكر« 2022 ..الفلم األكثر تشويقًا
آخر أفالم البطل العالمي »راسل كرو«..

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة
متابعة ـ الصباح الجديد:

فــي محاولة لدرء املنافســني 
ســوق  دخول  يحاولون  الذيــن 
املُربحــة،  املنزليــة  القهــوة 
ستطرح »نسبريسو«، الشركة 
»نســتله«  جملموعة  الفرعيــة 
السويســرية، كبسوالت قهوة 
قابلة للتحلل، العام املقبل، من 

خالل بدائل صديقة للبيئة.
التي  »نسبريســو«،  وستطلق 

منزليــة  قهــوة  آالت  تصنــع 
وإكسســوارات  وكبســوالت 
تابعــة لها، كبســوالت ورقية 
ميكــن حتويلها إلى ســماد في 
املنزل »في فرنســا وسويســرا 
عــام 2023« قبــل أن تنتشــر 
األخــرى خالل  األســواق  فــي 
2024، وفقــاً ملا أكــده الرئيس 
التنفيــذي للشــركة غيوم لو 
الصحافة  لـ»وكالــة  كانــف، 

الفرنسية«.
أعلنت،  التي  الكبسوالت  ومثل 
في وقت سابق من هذا الشهر، 
من قبل »نســكافيه دولتشي 
غوســتو«، وهي عالمــة جتارية 
»نســتله«،  لشــركة  أخــرى 
من  رقيقة  طبقــة  ســتوضع 
القابــل  احليــوي  البوليميــر 
للتسميد داخل األختام الورقية 

في القهوة؛ إلبقائها طازجة.

وأوضح لو كانف أن كبســوالت 
»نسبريسو« اجلديدة التي ميكن 
اســتخدامها في اآلالت احلالية 
للعالمــة التجاريــة، لــن حتل 
األلومنيوم،  كبســوالت  مكان 
لأشخاص  »بديالً«  ستقدم  بل 
الذيــن يرغبــون فــي حتويــل 
بدالً  ســماد،  إلى  كبسوالتهم 
من االضطرار ألخذها إلى نقاط 
إعادة التدوير أو إعادتها إلى اجملر.

متابعة ـ الصباح الجديد:
يخطط رئيس شــركة »ميتا« 
اللجــوء  زوكربيــرغ  مــارك 
آب«  »واتس  تطبيق  الستخدام 
لتحقيق  كمصــدر أساســي 
اإليــرادات، فــي ظــل التراجع 
الكبيــر الــذي تعانــي منــه 

الشركة على جميع األصعدة.
زوكربيــرغ  مــارك  وصــرح 
آب«  »واتــس  تطبيقــي  بــأن 

املوجة  سيقودان  و«ماسنجر«، 
وحتقيق  املبيعــات  من  التالية 
الدخــل في الشــركة، وليس 

مشاريع »ميتافيرس«.
وجاء تصريح زوكربيرغ مع تزايد 
شكوك املستثمرين حول مدى 
»ميتا«  قدرة مشاريع شــركة 
فــي عالم »ميتافيــرس« على 
حتقيــق األرباح في الســنوات 
القليلــة املقبلــة، إضافة إلى 

بنسبة  الشــركة  أرباح  تراجع 
%52 إلــى 4.4 مليار دوالر خالل 

الربع الثالث من 2022.
وهذه التصريحات التي أتت في 
بشأن  اخملاوف  لتهدئة  محاولة 
املالي لشــركة ميتا  الوضــع 
بعد تســريحها لنحو 11 ألف 
موظف، أظهــرت أن زوكربيرغ 
أثقل  أحــد  اســتخدام  قــرر 
التواصل  عالم  في  أســلحته 

طمأنــة  بهــدف  والدردشــة 
على  واملســتثمرين  املوظفني 

املستقبل املالي للشركة.
اخلطــوة حالة  وخلقت هــذه 
من البلبلة لدى مســتخدمي 
من  يخشون  الذين  آب«  »واتس 
أن يؤدي ما كشــفه زوكربيرغ 
تطبيق مدفوع  إلى  إلى حتويله 
باإلعالنات  ملــيء  تطبيــق  أو 

املدفوعة.

كبسوالت قهوة قابلة للتحلل من »نسبريسو«

يتعلق بمردود مالي باستخدام تطبيقي واتساب ومسنجر

»قرار خطير« يضر مئات ماليين البشر في العالم

الموصل ـ الصباح الجديد:
قبــل انضمامهــا إلى نــادي الصقور 
اجلوي، كانت مها رمضان تخشــى من 
تتعلم  لكنها  والطيــران.  االرتفاعات 
حاليا الطيران الشــراعي وتطمح إلى 
أن تكون قادرة يوما ما على متثيل بالدها 

في بطوالت دولية في اخلارج.
وقالــت مها “فــي بدايــة دخولي إلى 
النادي كان لــدي تخوف من املرتفعات 
ومن الطيران ومــن األماكن املرتفعة، 
بهــذه احلالة، الحظت أنــه لدينا نادي 
الصقور اجلوي، وكان أول تشكيل فريق 
لنادي الصقور اجلــوي للبنات فأحببت 
أن أكســر حاجز اخلوف من املرتفعات 
النادي  إلى  العالية، فدخولي  واألماكن 

كان سببا ألحطم هذا احلاجز عندي”.
الطيران  وانطلقــت عضوات قســم 
الشــراعي املكون بالكامل من النساء 
فــي النادي واحــدة تلو األخــرى، وهن 
يصعــدن تــالال في ضواحــي املوصل 
حامالت معداتهــن الثقيلة، للطيران 
لفترة قصيرة مبساعدة مدربني ووسط 

تصفيق احلضور.
العديد مــن العراقيني يهتمون بهواية 
البعض  ويقــوم  الشــراعي،  الطيران 
األســبوعية  العطــالت  فــي  منهم 

برحالت شراعية.
وأضافت مهــا “طموحي مــن ناحية 
اللعبة الرياضيــة أن أكون كابنت طيار 
محترفا وأقدر أمثــل العراق في الدول 
التي تكــون فيها مهرجانــات طيران، 
فطموحــي أن أرفع علــم العراق في 
الدول اجملاورة التي تقوم بها مهرجانات 

الطيران الشراعي”.
وقــال صبا ياســني رئيس النــادي، إن 
موهوبات  عضــوات  يضــم  الفريــق 
النساء  أن ممارسة  ومغامرات، موضحا 
للرياضات اجلوية ليس باألمر اجلديد في 

العراق.
وأضــاف “طبعــا هي الفكــرة قدمية 

مــن ســنة 1980 كان كال اجلنســني 
موجوديــن، ولكن بعد حترير املدينة من 
العصابــات اإلرهابيــة كان يوجد حتد 
كبير يتمثل فــي أن املدينة محافظة 
أمنية  مواقف  مــن  وخارجه  وملتزمة 
كبيرة، إضافة إلى التشدد الديني الذي 
أصبــح باملدينة فارتأينــا أن نرجع مرة 
ثانية ونزج فئة الفتيات بهذه الرياضة 
ألنه موجود ما شاء اهلل عناصر كفوءة 

ومغامرون ”.
العراقيني بهواية  العديد مــن  ويهتم 
البعض  ويقــوم  الشــراعي،  الطيران 
منهم في العطالت األسبوعية برحالت 

شراعية، ويقولون إنها هواية حتتاج إلى 
مزيج من الصبر وقــوة التحمل، وفي 
املقابل متنح ممارسها شعورا مختلطا 

باملتعة واملغامرة واخملاطرة.
وبالنســبة إلى املهندسة بشرى ذنون 
)33 عامــا(، التــي تتــدرب أيضا على 
الرياضــات اجلوية، لــم مينعها كونها 

امرأة من االنضمام إلى النادي.
مجموعــة املدربني واملتدربــني اختاروا 
جبل ألفاف في ســهل نينــوى، على 
بعد 30 كيلومترا شمال شرق املوصل، 
للقفز من دير قدمي يقع على قمة اجلبل.

وقالت “صراحة إن احمليطني بي وعائلتي 

نحن جميعا ماما تخــاف علينا، لكن 
حتب أن تشجعني عندما أرغب في هذا 
الشــيء، إخواني يشــجعونني، أهلي 
أتأثر  ال  لكن كعوائــل  يشــجعونني، 
من اجليــران واألقربــاء، وإنني أرى أصال 
أننا نشــجع املواهــب واألمور اجلميلة 
كالرياضة التي نقوم بها، ال أرى كثيرا 

أننا مجتمع منغلق”.
وأردفــت بشــرى “شــعور جميل جدا 
ال يوصــف إال عندما جتربــه حتس إنك 
تطوف باجلو، بالهواء ومنعزل كثيرا عن 

العالم، تصير راحة نفسية”.
والفعاليــات  النشــاطات  وازدادت 

الرياضات  بأنواع  للنهوض  الســاعية 
املوصل، ومنها  بعد اســتعادة مدينة 

الرياضات اجلوية.
وبعدما منعوا قســرا فــي ظل ثالث 
ســنوات من حكم عصابات “داعش”، 
عاد عشــاق رياضة الطيران الشراعي 
إلى التحليق في سماء بعض احملافظات 

العراقية ومنها املوصل.
ويقدم املظليون السابقون في املوصل 
دورات مجانية في الطيران الشــراعي 

فوق سهول قريبة مذهلة.
ومتكن عــدد من النــاس املتدربني في 
املوصل من االستمتاع باملناظر اخلالبة 
طائرة  مقعــد  مــن  نينوى  ملنطقــة 

شراعية.
النشــاطات والفعاليــات الســاعية 
ازدادت  الرياضــات  بأنــواع  للنهــوض 
املوصل، ومنها  بعد اســتعادة مدينة 

الرياضات اجلوية.
ويقوم “فرســان الســماء”، وهو فريق 
طيران شــراعي مت تأسيســه في عام 
2004 مــن قبــل مظليني ســابقني، 
بتدريس اجليل اجلديــد والقدمي تقنيات 

الطيران الشراعي.
وتعــد هذه الــدورات جــزءا من عرض 
يقدمه الفريق بشكل مجاني، ويأملون 
في نشــر أفــراح الطيران الشــراعي 
في جميع أنحاء املنطقــة وزيادة عدد 
الطيارين الذين يتمكنون من املشاركة 

في البطوالت احمللية والدولية.
واحتضنت أربيل الدورة العربية الثانية 
لرياضات الطيران الشــراعي، في مايو 
املاضــي، وشــاركت فيها عشــر دول 
وليبيا  عربية هي سوريا واجلزائر وقطر 
الســعودية ولبنان وفلسطني ومصر، 

إضافة إلى املنتخب العراقي.
وحصل املنتخــب العراقي على املركز 
األول كما حصل املنتخب الليبي على 
املركــز الثاني وجاء فــي املركز الثالث 

املنتخب اجلزائري.

موصليات يحلقن بأحالمهن مع الطائرات الشراعية
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جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح العزيزية
العدد/ 628/ج/2022
التأريخ: 2022/11/14

إعالن
الى املتهم الهارب

 )عباس عايد محمد حسني الداوري(
بالنظــر جملهولية محل إقامتــك ولكونك 
متهم فــي الدعــوى املرقمة اعــاه تقرر 
إجــراء احملاكمة بحقك غيابــا وفق أحكام 
املادة )384( مــن قانون العقوبات رقم )111( 
لســنة  املعدل1969، لذا اقتضى تبليغك 
إعانا في صحيفتني محليتني باحلضور أمام 
هذه احملكمة في املوعــد احملدد للمحاكمة 
املوافق الســاعة التاســعة من صباح يوم 
2022/12/15 وإذا صــادف موعــد احملاكمة 
عطلة رسمية فيعتبر يوم العمل الذي يليه 
موعدا للمحاكمة وفي حال عدم حضورك 
أو تسليم نفسك الى أقرب مركز للشرطة 
فستتخذ اإلجراءات القانونية بحقك غيابا 

وعلنا وحسب األصول 
القاضي
غازي رحيم التميمي
قاضي محكمة جنح العزيزية

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

 رئاسة محكمة استئناف البصرة االحتادية
 محكمة بداءة القرنة

العدد 840/ اطفاء/ 2022
التاريخ : 2022/11/20

إعالن
طالب إطفاء حق التصرف مدير عام شــركة 
نفط ميســان إضافــة لوظيفتــه / وكيله 
احلقوقي خالد العيبي حسون املطلوب إطفاء 
حق التصــرف ضده الرابع عشــر / عبد علي 

جعفر رمضان
أقام طالــب اإلطفاء أعاه الدعــوى البدائية 
املرقمــة 840/ اطفــاء/ 2022 ضــد املطلوب 
اإلطفاء ضده الرابع عشــر عبــد علي جعفر 
رمضان يطلب فيه احلكم له بإطفاء جزء من 
العقــار املرقم 146 مقاطعة 54 نهر الباشــا 
ومبساحة )1 دومن و 17 أولك و 60م2( نوع امللك 
مملوكة للدولة وحــق التصرف فيه للمطلوب 
احلاصل  للتوســيع  نتيجــة  ضــده  اإلطفاء 
مبشاريع شركة نفط ميسان والذي للمطلوب 
اإلطفاء ضده سهام شــائعة فيه وجملهولية 
محــل إقامة املطلــوب اإلطفاء ضــده أعاه 
قــررت احملكمة تبليغه بواســطة صحيفتني 
محليتني يوميتــني باحلضور إلى هذه احملكمة 
مبوعد املرافعة املصادف 2022/11/29 أو إرسال 
من ينوب عنه قانوناً وبعكســه ســوف جتري 

املرافعات بحقه غياباً وعلناً
القاضي 
عادل قاسم حنون

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح العزيزية
العدد/ 644/ج/2022
التأريخ: 2022/11/20

إعالن
الى املتهم الهارب

 )مبدر كرمي جاسم عبطان اجملبلي(
بالنظــر جملهولية محل إقامتــك ولكونك 
متهم فــي الدعــوى املرقمة اعــاه تقرر 
إجــراء احملاكمة بحقك غيابــا وفق أحكام 
املــادة )13/اوال/ز( من قانون الــري رقم )83( 
لســنة 2017، لذا اقتضــى تبليغك إعانا 
فــي صحيفتــني محليتني باحلضــور أمام 
هذه احملكمة في املوعــد احملدد للمحاكمة 
املوافق الســاعة التاســعة من صباح يوم 
2022/12/21 وإذا صــادف موعــد احملاكمة 
عطلة رسمية فيعتبر يوم العمل الذي يليه 
موعدا للمحاكمة وفي حال عدم حضورك 
أو تسليم نفسك الى أقرب مركز للشرطة 
فستتخذ اإلجراءات القانونية بحقك غيابا 
وعلنا وحسب األصول للتفضل باالستام.. 

مع التقدير...
القاضي
غازي رحيم التميمي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في راوه
العدد: 73/ش/2022
التاريخ: 2022/11/14

الى/ املدعى عليه
 )سطام عبد احلكيم سعد اهلل(

م/ تبليغ
بناًء على الدعوى املقامة بحقك من قبل 
زوجتك املدعية )شــيماء حمادي ســعد 
اهلل( أمام محكمتنا تطلب فيها التفريق 
منك بســبب انتمائك الى تنظيم داعش 
اإلرهابي اســتنادا الى قرار مجلس قيادة 
الثورة املنحل املرقم 1529 لســنة 1985 
وتطلب فيها تأييــد حضانتها ألطفالها 
منــك )امين ونبأ وادهــم( وجملهولية محل 
اقامتك حســب ما جاء بشــرح القائم 
بالتبليغ تقرر تبليغك باحلضور أمام هذه 
احملكمة في الســاعة العاشرة من صباح 
يوم 2022/11/29 وفي حال عدم حضورك 
او إرسال وكيا عنك سوف جترى املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا وفق القانون..
القاضي
صالح عز الدين سليمان

جمهورية العراق
محافظة ميسان

مديرية زراعة محافظة ميسان
الشعبة القانونية

العدد: 14308
التاريخ: 2022/11/1

اعالن
تعلن مديرية زراعة ميسان عن اجراء مزايدة 
علنية لغــرض تأجير غابة علي الشــرقي 
)ارض الغابــة وســياج BRS, باب مضخات 
عدد )4( ,كرفان عدد 2,مضخات عدد حصان 
4, مولــد كاز عدد 1( العائــدة الى مديرية 
زراعة ميســان وفق قانون بيع وايجار اموال 
الدولــة املرقم 21 لســنة 2013 وملدة )30( 
يومــا واعتبارا مــن اليوم التالي من نشــر 
االعان في اجلريدة الرسمية فعلى الراغبني 
باإليجــار مراجعة جلنة البيــع وااليجار في 
املديريــة املذكــورة اعاه لدفــع التأمينات 
البالغة 20% من القيمة املقررة وســتكون 
العاشرة صباحا  املزايدة في متام الســاعة 
من اليوم االخير موقعياً ويتحمل من ترسو 

عليه املزايدة اجور الداللية ونشر االعان.
مع التقدير
ر. مهندسني زراعيني اقدم
د. محمد جبار عبد الرضا
مدير الزراعة

قسم شؤون األحوال املدنية 
العدد/ 3624
التاريخ/ 2022/11/20

إعالن
)محمد  املدعي  بناًء على طلــب 
علي حســني( والــذي يطلب من 
خاله تســجيل لقبه من )فراغ( 
الى )ال منصور( واستنادا ألحكام 
املــادة )24( من قانــون البطاقة 
الوطنيــة رقم )3( لســنة 2016 
تقــرر نشــر طلبه فــي اجلريدة 
الرســمية فمن له حق االعتراض 
على الطلب مراجعة هذه املديرية 
خال )10( عشــرة ايام من تاريخ 
النشــر وبخافــه ســينظر في 

الطلب وفق القانون.
العميد
حيدر عكلة يحيى

مدير قسم شؤون االحوال 
املدنية في ذي قار

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح العزيزية
العدد/ 591/ج/2022
التأريخ: 2022/11/20

إعالن
الى املتهم الهارب 

)سامي درجال محمد عودة اجملبلي(
بالنظــر جملهولية محل إقامتــك ولكونك 
متهم فــي الدعــوى املرقمة اعــاه تقرر 
إجــراء احملاكمة بحقك غيابــا وفق أحكام 
املــادة )13/اوال/ز( من قانون الــري رقم )83( 
لســنة 2017، لذا اقتضــى تبليغك إعانا 
فــي صحيفتــني محليتني باحلضــور أمام 
هذه احملكمة في املوعــد احملدد للمحاكمة 
املوافق الســاعة التاســعة من صباح يوم 
2022/12/21 وإذا صــادف موعــد احملاكمة 
عطلة رسمية فيعتبر يوم العمل الذي يليه 
موعدا للمحاكمة وفي حال عدم حضورك 
أو تسليم نفسك الى أقرب مركز للشرطة 
فستتخذ اإلجراءات القانونية بحقك غيابا 
وعلنا وحسب األصول للتفضل باالستام.. 

مع التقدير...
القاضي
غازي رحيم التميمي

جمهورية العراق
وزارة الداخلية

مديرية االحوال املدنية واجلوازات 
واإلقامة صالح الدين

قسم شؤون االحوال املدنية
العدد: ج.ص/ 10945
التاريخ: 2022/10/9

م/ نشر جريدة
كامــل حميد  )قائد  املواطــن  قّدم 
دائرة  في  املسجل  التميمي(  محمد 
احوال بلــد والذي يــروم فيه تغيير 
اســم ابنته القاصر املدعوة )سهام 
قائد حميد( وجعله )ميريام( بدال من 
)سهام(  فمن  لديه اعتراض مراجعة 
هــذه املديرية خــال )15( يوما من 
تاريخ نشر اإلعان وبعكسه سيتم 
املادة  الدعوى وفق احكام  النظر في 
)22( مــن قانون البطاقــة الوطنية 

رقم 3 لسنة 2016.
موقع اللواء 
رياض جندي الكعبي

مدير األحوال املدنية واجلوازات 
واإلقامة العامة

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

دار القضاء في هيت
محكمة جنح هيت

العدد/ 414/ج/2022
التاريخ/ 2022/11/22

الى/ املتهم الهارب
 فيصل غازي دحام زبالة املولى

م/ إعالن
عبد  ناجي  )مصطفــى  املشــتكي  أقام 
املرقمة  الدعوى  اهلل( شــكواه حســب 
414/ج/2022 امــام هــذه احملكمة والتي 
يطلب فيها محاكمتك لقيامك بالنصب 
واالحتيال عليــه وفق املادة 456 من قانون 
العقوبات وجملهولية محل اقامتك حسب 
شــرح القائــم بالتبليغ قــررت احملكمة 
مبوعد  محليتــني  بصحيفتني  تبليغــك 
احملاكمــة املصادف بتاريــخ 2022/12/22 
وعليك مراجعة احملكمة او من ينوب عنك 
قانونا وبخافه ســوف تتــم محاكمتك 
غيابيا وخال ثاثني يوما من اليوم التالي 

للنشر وفقا للقانون.
القاضي
عمر فهد سلطان

جمهورية العراق 
 مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ديالى 
االحتادية

محكمة  االحوال الشخصية في 
السعدية 

العدد \  219 \ش\2022
التاريخ \   22\11\2022

م\ اعالن
إلى املدعى عليه  \   )عبدالقادر محسن 

حسن ( 
بتاريخ 9\11\2022 اقامت املدعية )بشرى 
محمود ســمني( في  الدعــوى املرقمة 
219\ش\2022  والتــي تطلــب تصديق 
الطاق  الواقع فيما بينكم ، وجملهولية 
محل اقامتك حســب اشــعار مختار 
املنطقــة مبوجب كتاب مركز شــرطة 
الســعدية بالعدد ) ق2\16\10316( في 
) 14\11\2022( ،  عليــه تقــرر تبليغك  
يوميتني   محليتني  صحيفتني  بواسطة 
وفــي حالة عدم حضورك ســوف جتري  
املرافعة بحقك غيابيــا وعلنا علما ان 

موعد املرافعة يوم 5\12\2022
القاضي\ قائد حميد جاسم 

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح العزيزية
العدد/ 382/ج/2022
التأريخ: 2022/11/20

إعالن
الى املتهم الهارب

 )عبداهلل مجهول منيع داحس اجملبلي(
بالنظــر جملهولية محل إقامتــك ولكونك 
متهم فــي الدعــوى املرقمة اعــاه تقرر 
إجــراء احملاكمة بحقك غيابــا وفق أحكام 
املــادة )13/اوال/ز( من قانون الــري رقم )83( 
لســنة 2017، لذا اقتضــى تبليغك إعانا 
فــي صحيفتــني محليتني باحلضــور أمام 
هذه احملكمة في املوعــد احملدد للمحاكمة 
املوافق الســاعة التاســعة من صباح يوم 
2022/12/21 وإذا صــادف موعــد احملاكمة 
عطلة رسمية فيعتبر يوم العمل الذي يليه 
موعدا للمحاكمة وفي حال عدم حضورك 
أو تسليم نفسك الى أقرب مركز للشرطة 
فستتخذ اإلجراءات القانونية بحقك غيابا 
وعلنا وحسب األصول للتفضل باالستام.. 

مع التقدير...
القاضي
غازي رحيم التميمي

املوضوع/ إعالن

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى عن تأجير)احملات املشــيدة على 
العقار 18/33/2 احلركاوي الشمالي( وعددها 33 محل العائدة إلى 
محافظة بغداد وملدة )3 ســنوات( وفق أحــكام قانون بيع وإيجار 

أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل..
فعلى الراغبني باالشــتراك باملزايدة العلنيــة مراجعة محافظة 
بغداد خال مدة اإلعان البالغة 30 يوما من اليوم التالي لنشــر 
اإلعان فــي الصحف احمللية مســتصحبني معهــم التأمينات 
القانونية البالغة 20% من القيمة املقدرة ويتحمل من ترسو عليه 
املزايدة أجور نشر اإلعان واملصاريف األخرى املترتبة على ذلك وفق 
القانون وستجري املزايدة العلنية في متام الساعة 11 صباحا من 
اليوم الذي يلي مدة اإلعان في ديوان احملافظة وعلى املشــتركني 
في املزايدة العلنية جلب هوية األحوال املدنية وبطاقة الســكن 
والبطاقة التموينية )أصل وصورة( وفي حالة مصادفة عطلة في 

يوم املزايدة تكون في اليوم الذي يليه ...
ماحظة : اليجوز قطع وصل األمانة يوم املزايدة ..

ال يجوز التنازل بني أصحاب الضم أو املستأجرين....

مجلس القضاء األعلى
 رئاسة محكمة استئناف واسط 

االحتادية 
محكمة األحوال الشخصية في 

الكوت
 العدد 990/ بحث اجتماعي/2022
الى املدعى عليه / علي عباس مطر

أقامت املدعية نور الهدى جبير بجاي 
الدعــوى املرقمة اعــاه والتي تطلب 
واحلكم  للمرافعــة  دعوتــك  فيهــا 
بالتفريــق للهجــر وجملهوليــة محل 
إقامتك حسب إشــعار مختار محلة 
انوار الصــدر واملرفق بكتاب مركـــز 
شــرطة الفاحية بالعدد 16796 في 
2022/11/20 تقرر تبليغك بواســطة 
رســميتني  محليتــني  صحيفتــني 
للحضــور إمام هذه احملكمــة بتاريخ 
2022/11/30 الساعة التاسعة صباحا 
وعند عدم حضورك أو من ينوب عنك 
قانونا ســوف جتــري املرافعة بحقك 

غيابيا وحسب األصول.
القاضي
 فرقد يوسف طاهر

جمهورية العراق
الشركة العراقية إلنتاج البذور

مساهمة مختلطة
اجلهة القطاعية-/ وزارة الزراعة 

قسم القانونية
)426(

العدد: 3949
التاريخ: 2022/11/22

إعالن
تعلن الشــركة العراقية إلنتــاج البذور )م.م( عن اجراء مزايدة علنيــة لبيع مخلفات بذور احلنطة 
والبالغ كميتها )40( طن قابلة للزيادة والنقصان واخملزونة في معمل تنقية البذور في غماس. فعلى 
الراغبني بالشــراء احلضور الى املوقع املذكور وذلك في متام الســاعة )11( احلادية عشرة من صباح 
يوم اخلميس املوافق 2022/12/1 مســتصحبني معهم التأمينــات القانونية البالغة )3،000،000( 
ثاثة مايني دينار لغرض املشــاركة في املزايدة العلنية وســيتم استيفاء مبلغ قدره )5000( دينار 
غير قابلــة للرد )أجور خدمة( من كل مزايد الذي يروم الدخول في املزايدة ويلتزم من ترســو عليه 

املزايدة اآلتي:
- دفع كامل بدل البيع وكافة املصاريف خال مدة )7( أيام اعتبارا من تاريخ املصادقة )اإلحالة(.

-  رفع املال املباع خال مدة )15( خمســة عشــر يوما اعتبارا من تاريخ اإلحالة )املصادقة( بعدها 
يحق للشــركة فرض - اجور خزن بنســبة2/1% من كامل بدل البيع بعدها يحق للشركة بيع املال 

للمرة الثانية. 
- يتحمل اجور الداللية بنسبة 3% باملائة من بدل البيع وكذلك اجور نشر االعان مع أجور التحميل 

وأي مصاريف أخرى.
املدير املفوض 
نزار ممدوح جبر

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح العزيزية
العدد/ 695/ج/2022
التأريخ: 2022/11/16

إعالن
الى املتهم الهارب 

)عالء كرمي كاطع الفريجي(
بالنظــر جملهولية محل إقامتــك ولكونك 
متهم في الدعوى املرقمة اعاه تقرر إجراء 
احملاكمة بحقــك غيابا وفق أحــكام املادة 
)5/10( مــن قانــون العقوبات رقــم )111( 
لســنة 1969 املعدل، لذا اقتضى تبليغك 
إعانا في صحيفتني محليتني باحلضور أمام 
هذه احملكمة في املوعــد احملدد للمحاكمة 
املوافق الســاعة التاســعة من صباح يوم 
2022/12/17 وإذا صــادف موعــد احملاكمة 
عطلة رسمية فيعتبر يوم العمل الذي يليه 
موعدا للمحاكمة وفي حال عدم حضورك 
أو تسليم نفسك الى أقرب مركز للشرطة 
فستتخذ اإلجراءات القانونية بحقك غيابا 

وعلنا وحسب األصول 
القاضي
غازي رحيم التميمي
قاضي محكمة جنح العزيزية

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة لشؤون الشرطة 

مديرية شرطة صالح الدين 
واملنشأت 

مديرية شرطة االقضية والنواحي 
قسم شرطة بيجي 
مركز شرطة احلجاج

العدد/ ج/2897/1
التاريخ / 2022/11/21

املوضوع / اعالن 
تنفيذا لقرار الســيد قاضي محكمة 
حتقيق بيجي املــؤرخ في 2022/11/17 
يرجــى تعميم اوصاف املفقــود )اياد 
خلف صالــح عيدان اجلبوري( اســم 
االم )حميــده فيــاض جبر( يســكن 
قضاء بيجي / ناحيــة احلجاج / قرية 
والذي  البوطعمه مواليــد 1996/7/1 
اســمر   2016/8/26 بتاريــخ  فقــد 
متوسط القامة لون الشعر اسود لون 

العيون عسلي واملرفقة صورة طياً 
يرجى التفضل باالطاع ... مع التقدير 
العميد
عادل احمد طعمة
ضابط مركز شطة احلجاج

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح النعمانية
العدد: 810/ج/2022
التاريخ: 2022/11/20

الى/ املتهم الهارب/ )حمزه عبد 
محيسن العاصمي(

م/ تبليغ
يــوم  قــررت هــذه احملكمــة حتديــد 
2022/12/26 موعــدا للمحاكمــة في 
الدعوى اجلزائيــة املرقمة 810/ج/2022 
العقوبات  املــادة 432 من قانــون  وفق 
العراقي ولكونك هــارب قررت احملكمة 
تبليغك من خال النشر في صحيفتني 
محليتني يوميتني فــي موعد احملاكمة 
اعاه وخال ثاثون يوما اســتنادا لنص 
املادة 143/ج االصوليــة وفي حال عدم 
حضورك ســتجرى احملاكمــة بحقكم 

غيابا وعلنا.
القاضي
عمر كاظم كرمي
قاضي محكمة جنح النعمانية

قسم شؤون األحوال املدنية 
العدد/ 3648
التاريخ/ 2022/11/22

إعالن
بنــاًء على طلب املدعــي )احمد 
يطلب  والــذي  ابراهيم(  خليــل 
من خاله تبديل اســم ابنته من 
واســتنادا  )رقيه(  الــى  )وحيده( 
ألحــكام املــادة )22( مــن قانون 
البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 
2016 تقرر نشر طلبه في اجلريدة 
الرســمية فمن له حق االعتراض 
على الطلب مراجعة هذه املديرية 
خال )15( عشــرة ايام من تاريخ 
النشــر وبخافــه ســينظر في 

الطلب وفق القانون.
العميد
رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة العامة

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح العزيزية
العدد/ 800/ج/2022
التأريخ: 2022/11/7

إعالن
الى املتهم الهارب

 )زياد خلف عبيد كزار الصاحلي(
بالنظــر جملهولية محل إقامتــك ولكونك 
متهم في الدعوى املرقمة اعاه تقرر إجراء 
احملاكمة بحقــك غيابا وفق أحــكام املادة 
)377( من قانون العقوبات رقم )111( لسنة 
1969 املعــدل، لذا اقتضــى تبليغك إعانا 
فــي صحيفتــني محليتني باحلضــور أمام 
هذه احملكمة في املوعــد احملدد للمحاكمة 
املوافق الســاعة التاســعة من صباح يوم 
2022/12/11 وإذا صــادف موعــد احملاكمة 
عطلة رسمية فيعتبر يوم العمل الذي يليه 
موعدا للمحاكمة وفي حال عدم حضورك 
أو تسليم نفسك الى أقرب مركز للشرطة 
فستتخذ اإلجراءات القانونية بحقك غيابا 

وعلنا وحسب األصول 
القاضي
غازي رحيم التميمي
قاضي محكمة جنح العزيزية

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف صالح 

الدين
محكمة االحوال الشخصية في 

تكريت
العدد: 1455/ش/2022
التاريخ: 2022/10/10

اعالن
الى املدعى عليه

 جنات احمد محمد
بتاريــخ 2022/10/10 اصدرت محكمة 
االحــوال الشــخصية فــي تكريــت 
)بالتفريق  يقضي  غيابيا  حكما  بحقك 
القضائــي بينك وبــني  املدعية )ميس 

وسام حسني(
تبليغك بصحيفتني محليتني  تقرر  لذا 
وفي عدم حضــورك الى هذه احملكمة او 
ارســال من ينوب عنك قانونا لاعتراض 
والتمييز خال مدة اقصاها ثاثون يوما 
من تاريخ النشر في الصحف يعتبر قرار 
احلكــم نافذا بحقك ومكتســبا درجة 

البتات.
القاضي
خيراهلل خليل كلش

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

دار القضاء في هيت
محكمة جنح هيت

العدد/ 415/ج/2022
التاريخ/ 2022/11/22

الى/ املتهم الهارب
 فيصل غازي دحام زبالة املولى

م/ إعالن
أقام املشــتكي )محمد عبــد اهلل عبد 
الرزاق( شــكواه حســب الدعوى املرقمة 
415/ج/2022 امــام هــذه احملكمة والتي 
يطلب فيها محاكمتك لقيامك بالنصب 
واالحتيال عليــه وفق املادة 456 من قانون 
العقوبات وجملهولية محل اقامتك حسب 
شــرح القائــم بالتبليغ قــررت احملكمة 
مبوعد  محليتــني  بصحيفتني  تبليغــك 
احملاكمــة املصادف بتاريــخ 2022/12/22 
وعليك مراجعة احملكمة او من ينوب عنك 
قانونا وبخافه ســوف تتــم محاكمتك 
غيابيا وخال ثاثني يوما من اليوم التالي 

للنشر وفقا للقانون.
القاضي
عمر فهد سلطان

مدير االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة العامة

قسم شؤون األحوال املدنية 
العدد/ 3633
التاريخ/ 2022/11/21

إعالن
بناًء على طلــب املدعي )زمن جنم 
عبداهلل( والــذي يطلب من خاله 
تبديل االســم من )زمن( الى )زينه( 
واســتنادا ألحكام املــادة )22( من 
الوطنية رقم )3(  البطاقــة  قانون 
لســنة 2016 تقرر نشر طلبه في 
اجلريــدة الرســمية فمــن له حق 
االعتــراض على الطلــب مراجعة 
هذه املديرية خال )15( عشرة ايام 
وبخافه سينظر  النشر  تاريخ  من 

في الطلب وفق القانون.
العميد
رياض جندي الكعبي

مدير االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة العامة
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العواصم ـ وكاالت:

الســعودي  املنتخــب  قلــب 
الطاولــة على نظيره األرجنتني 
في   ،1_2 بنتيجة  عليه  وتغلب 
املبــاراة التــي جمعتهما ظهر 
أمس على ملعب لوســيل،بلغ 
جماهيري 88 ألفا و12 مشجعا. 
ضمن اجلولة األولى من اجملموعة 
الثالثة في بطولة كأس العالم 

قطر 2022.
املنتخــب  ثنائيــة  وحضــرت 
نظيــره  بشــباك  الســعودي 
األرجنتينــي بواســطة صالح 
الدوسري  وســالم  الشــهري 
حني  في  و53،   49 بالدقيقتــني 
ســجل هدف األرجنتني الوحيد 
ليونيل ميســي من ركلة جزاء 

بالدقيقة العاشــرة.. ليحقق 
األول  السعودي فوزه  املنتخب 
نقاط  ثالث  ويحصد  التاريخي 
ثمينــة فــي بداية مشــواره 

تكبــدت  فيمــا  املونديالــي، 
األرجنتني خســارتها األولى في 

اجملموعة الثالثة.
وحقــق صالح الشــهري، جنم 
املنتخب الســعودي، رقما مميزا 
األخضر  مشــاركات  تاريخ  في 
بكأس العالم، وأحرز الشــهري 
الهدف األول ملنتخب السعودية 
بالدقيقة  األرجنتني  شباك  في 
49، ووفًقــا لشــبكة »أوبتــا« 
لإلحصائيــات، فإن الشــهري 

بات ثالث أكبر العب يسّجل 
كأس  فــي  للســعودية 

)29 عامــا و21  العالــم 

يوما(، بعد يوسف الثنيان )34 
وســامي  يوما(  و218  عاما 

اجلابر )33 عاما و185 يوما(.
وحرم املنتخب الســعودي، 
اليوم  األرجنتيني،  نظيــره 

مــن  الثالثــاء، 
الرقم  معادلة 

ســي  لقيا ا
ليــا  يطا إل

فــي 
سلسلة 
لــال  ا

. مية هز

رصيــد  وتوقــف 
األرجنتيني  املنتخب 
مبــاراة   36 عنــد 
متتاليــة مــن دون 

 ، ة ر خســا

من  واحدة  مبــاراة  بعــد  على 
 37( القياســي إليطاليا  الرقم 

مباراة(.
جانبــه،  مــن 
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عــة  مجمو
مميــزة  أرقــام 
مبــاراة  خالل 
 ، ية د لســعو ا

ضمــن 
ت  فســا منا
اجلولة األولى من 
دور اجملموعات بكأس 
ميســي  العالم.وأحرز 
لألرجنتني  األول  الهــدف 
في املبــاراة، عن طريق ركلة 
جزاء في الدقيقة التاســعة. 
السعودية  بفوز  املباراة  وانتهت 
بهدفــني لهدف بعــد ان قلب 
إلى فوز  تأخــره  العربي  الفريق 

»أوبتا«،  .ووفقا لشبكة  تاريخي 
فإن ميســي بات خامس العب 
يسجل في 4 نهائيات مختلفة 
لــكأس العالــم )2006 و2014 
بيليــه  بعــد  و2022(،  و2018 
وأوي ســيلر وميروسالف كلوزه 
رونالدو.وأضافت  وكريســتيانو 
»أصبــح ميســي أول العــب 
يســجل في 4 نسخ من كأس 
العالــم مع األرجنتــني )2006 
و2022(،  و2018  و2014 
متجاوزا باتيستوتا )1994 
و2002(،  و1998 
نــا  و د ا ر ما و
 1 9 8 2 )

 1 9 8 6 و
.واختتمــت  )1994 و

16 عاما  »سجل ميســي بعد 
من هدفه األول في كأس العالم 
 ،2006 ضد صربيا في حزيــران 
ليحقق أكبر فــارق بني هدفني 

لنفس الالعب في املونديال«.
حارس  العويس  محمد  وحصد 
مرمى منتخب السعودية، لقب 
واألرجنتني،  األخضر  رجل مباراة 
العويس مباراة مميزة أمام  وقدم 
التاجنو، وســاعد في  راقصــي 
باملباراة   )1-2( الســعودية  فوز 
الثالثاء على  اليوم  التي أقيمت 

ملعب لوسيل.
وعــادل جنــم وســط املنتخب 
السعودي سالم الدوسري، رقم 
قائد األخضــر املعتزل فؤاد أنور، 
بتسجيل هدفه الثاني في تاريخ 
العالم.وجنح  بكأس  مشاركاته 

الدوســري في تسجيل الهدف 
الثاني للمنتخب السعودي في 
مرمى األرجنتــني، وهذا الهدف 
هو الثاني للدوســري في كأس 
العالــم، بعد أن ســجل هدف 
الفوز فــي مرمى منتخب مصر 
مبونديال روســيا 2018.وســبق 
وسجل فؤاد هدفني في مونديال 
1994 مبرمــى هولندا  أمريــكا 
الدوســري  واملغرب.ويفصــل 
هــدف وحيد عــن معادلة رقم 
هداف األخضر في كأس العالم، 

النجم سامي اجلابر.
مهاجم  ســجل  املقابل،  فــي 
صالــح  املنتخــب 
األول  الشــهري هدفه 
األولى  مشــاركته  في 
العالــم.ودون  بــكأس 
الشــهري اســمه كتاســع 
املونديال،  فــي  األخضر  هدافي 
بعد ســامي اجلابر وفــؤاد أنور 
وفهــد  العويــران  وســعيد 
الغشــيان ويوســف الثنيــان 
وســالم  وياســرالقحطاني 

الدوسري وسلمان الفرج.
التونســي  املنتخب  اســتهل 
كأس  نهائيــات  في  مشــواره 
 ™2022 قطــر   FIFA العالــم 
بالتعــادل مــن دون أهداف مع 
حلساب  أمس  الدمناركي  نظيره 
الرابعة.وقّدم  اجملموعة  مباريات 
نســور قرطــاج أداء عالياً جداً 
لوال  فائزين  أن يخرجــوا  وكادوا 
الضائعــة، محققني  الفــرص 
دوراً  ســيلعب  إيجابياً  تعــادالً 
هاماً فــي مشــوار الفريق في 

النهائيات.

السعودية تكتب التاريخ وتسقط األرجنتين
التعادل السلبي يحسم مواجهة الدنمارك وتونس

قطر أبهرت العالم 

فوز تاريخي للسعودية 

عدنان الجبوري
حتظــى بطــوالت كأس العلــم بكــرة القدم 
التي تقام كل أربع ســنوات باهتمام كبير من 
العالم، وها هي دولة قطر تقول وقالت كلمتها 
عندمــا احتضنت وألول مرة كبلــد عربي هذا 
احلدث الكبير الذي ابهــر العالم بكل النواحي 
والذي تابعناه بشــغف وشــوق خصوصا تلك 
االســتعدادات التي تقام بهذا البلد الذي رفع 
رأس العرب، نعم كان عرســا كبيرا شــاهده 

العالم في كل مكان.
نعم من حق قطر ان تفخــر بإجنازها هذا الذي 
ابهرت به العالم حيث عكست الصورة الرائعة 
املميزة، لقد تابعنا حفل االفتتاح الذي أظهرت 
اللجنة املنظمة للبطولة والذي أشــادوا وأثنوا 
عليه كل من تابعه فكان محط اعجاب وتقدير 

الفيفا واالعالم الرياضي هنا وهناك.
نعم سعدنا ونحن نتابع عبر القنوات الفضائية 
العربية والعاملية التي تقلت لشــعوبها حفل 
االفتتاح الرائع الذي كانت فقراته مثيرة ورائعة., 
نعم قطر هذا البلد العربي الصغير بســكانه 
قال كلمته حيث الهم مشاعر العالم العربي 
والعاملي بشــكل الفت.. نعم كأس العالم هذا 
احلدث الكبير الذي يقام على مالعب قطر تابعه 
العالم في ارجاء املعمورة والذي يستمر لشهر 
كامل على مالعــب الدوحة الثمانية خصوصا 
ملعب البــني الكبير املميز الذي شــهد حفل 
االفتتــاح والذي جمع قطر واالكوادور والذي نال 
فيه االكوادور أول ثالث نقاط.. مبارك لقطر هذا 

العرس الكروي العاملي.

باسمين الشمري
بعد أن شــاهدنا افتتاحيــة كأس العالم 2022 
اجلميلة في قطــر، افتتاحية خالبة تركت بصمة 
ســيذكرها التاريخ االن اتى موعــد التحاق كل 
جندي لبلده ملساندة شعبه، سنبقى 29 يوما في 

مشاهدة هذه احلرب الكروية.
وستكون بســالم واحترام كل قوانني هذه احلرب 
هذه هي كرة القدم فيها قوانني وعليهم احترام 
هذه احلرب. انها أجمل ايام سيعيشــها العالم 
كله. ســيفرح شــعب ويحزن شــعب اخر انها 
لعبــة كرة القدم. كرة ترهــق 90 دقيقة للجنود 
وللشــعب.. حرصت دولة قطر عنــد االفتتاحية 
تقدمي فقــرات متنوعة اكدت االصالــة العربية 
وصورة دين اإلســالم احلنيف بآيات قرآنية وعروض 

رائعة جدا.
بالفوز  الشــعب السعودي  أمس شاهدنا فرحة 
علــى ارجنتــني )ميســي(، كيف ظهــر الفريق 
العربي الشــقيق مبســتوى متميز وإصرار على 
التحدي، وكســب املباراة، مســجال فوزا تاريخيا، 
انها ضربة قوية تســهم في قلــب املعادلة التي 
كانت تتوقع ان يحقق التاجنو فوزا كاســحاً على 
األخضر الســعودي، وبهذا الفوز اقول للشــعب 
العربي الســعودي مبارك لفوزهــم، على أمل ان 
يواصل األخضــر تفوقه في مباراتيــه املقبلتني 
امام املكســيك وبولندا حلساب اجملموعة الثالثة 
في نهائيات كأس العالم بنســختها الـ 22 التي 
تضيفها دولة قطر الشــقيقة من 18 تشــرين 

الثاني اجلاري ولغاية 19 كانون األول املقبل.

بغداد ـ فالح الناصر:

اعرب جنم املنتخب الوطني السابق 
لكرة الســلة، الكابنت عامر طالب، 
عن ســعادته مبا رآه من تنظيم في 
حفل افتتاح مونديــال قطر 2022 
الذي انطلق االحد 18 تشرين الثاني 
اجلــاري ويتواصل لـــ 19 كانون أول 
املقبل، وقال ان قطــر التي عملت 
الفــوز دعمت  منذ ســنوات على 
بثقة  للفــوز  بنحــو كبير  ملفها 
في تســجيل  قــد جنحوا  الفيفا، 
انطباعاً ايجابياً للعالم عن مقدرة 
العــرب في تضييــف اكبر بطولة 
تخص كرة القــدم، وكانت امنوذجاً 
مثاليا من جميع اجلوانب مما يسهم 
فــي حتريك الــدول العربية االخرى 
مللفات للفــوز في ضيافة البطولة 

بنسخها املقبلة.

الكابــنت عامــر طالب الــذي يدير 
حاليا مركز املوهبــة الرياضية في 
واحملافظات/  االقاليم  شــؤون  دائرة 
اوضح  والرياضــة،  الشــباب  وزارة 
انه متنى ان يشــاهد اكثر من عدد 
املنتخبــات العريية فــي املونديال 
احلالي، إذ يلعب قطر والســعودية 
من عرب آســيا واملغرب وتونس من 
عرب أفريقيا، مرجحا كفة االفارقة 
ادوار متقدمة في  إلــى  للوصــول 

النهائيات.
وذكر انــه كعراقي كان حريصا الن 
يرى اســود الرافديــن وهم يلعبون 
في الدوحــة ضمن الــدول الـ 32 
التي تتبارى فــي املونديال العاملي، 
بيــد ان جوانب عدة اســهمت في 
العراقي منها غياب  تقويض احللم 
والتغييرات  املدى  بعيد  التخطيط 
التــي تطرأ على تشــكيلة االحتاد 
املدربني  تبديــالت  وكثــرة  الكروي 

وهذا يســهم في التراجع الواضح 
مبستوى كرة القدم العراقية وغياب 
املنتخب الوطنــي عن الظهور في 

مسرح املوندياالت العاملية، مكتفيا 
بالنسخة الوحيدة التي تأهل فيها 

عام 1986 في املكسيك.

كمــا اوضــح ان االمــال كانــت 
معقودة ايضا على تأهل املنتخب 
املصــري وحضور النجــم العاملي 
محمد صــالح، لكن ظروف حالت 
دون بلــوغ الفراعنــة للنســخة 
احلالية، منوها إلى انه من متابعي 
القدم،  لكــرة  اإلجنليزي  الــدوري 
ويشــجع ليفربــول بنحــو كبير 
لوجــود صالح كما يتابــع الدوري 
اإلســباني، فيما من الفرق احمللية 

فهو زورائي الهوى.
طالب، عــاد بذاكرته حيث بدايات 
متابعتــه لنهائيات كأس العالم، 
فأكد انها كانت نهاية الستينيات 
وبداية الســبعينيات مــن القرن 
املاضي، واعجبه املنتخب البرازيلي 
لكون ســحرة الســامبا ميلكون 
تســهم  النقطة  وهــذه  املهارة 
في تفوق الالعــب في اية فعالية 
ميارسها، مبينا انه اعجب باملدافع 

االيســر ملنتخب البرازيل ســابقا 
إيدو، فيما يتابع حاليا النجم نيمار 
من اجليل اجلديد ملنتخب السيلياو، 
مشــيرا إلى ان العــب االرجنتني 
ليونيل ميسي اعطى صورة رائعة 
الهجوم  يلعبــون في مركــز  ملن 
وهو  االهداف  والدقة في تسجيل 
الن صعب ان يتكرر بالنســبة ملن 

يتابعهم في اخلط الهجومي.
اللقــب وملن ســيكون  أما عــن 
في النســخة التي حتمــل الرقم 
22 اجلاريــة احداثهــا فــي دولة 
الكابنت عامــر طالب  بــني  قطر، 
ان حظــوظ منتخبــات أميــركا 
اجلنوبية تبدو اكثر ترجيحا، سيما 
يقدموه  ملا  االرجنتينــي  املنتخب 
امكانــات فنية مميزة ســواء  من 
في رحلة التصفيــات او املباريات 
التجريبية التي سبقت مشاركته 

في املونديال. 

قطر قدمت أنموذجًا مثاليا في افتتاح كأس العالم
نجم كرة السلة السابق .. عامر طالب:

4:00 10:00اليابانألمانيا كندابلجيكا

1:00 7:00كرواتياالمغرب كوستاريكاإسبانيا

كأس العالم 2022 

مونديالياتموندياليات

 عامر طالب

حسين الشمري
غادرنا صباح امــس الثالثاء متوجها 
الى دولة مصر وفد منتخبنا الوطني 
الحتاد السباحة الباراملبي للمشاركة 
للمدة  الدوليــة  بطولــة مصر  في 
من الثاني والعشــربن من الشــهر 
احلالي وتســتمر الى نهاية الشــهر 
نفسه، وقال امني سر احتاد السباحة 
الباراملبــي حمــزة حميــد غادرنــا 
وفدنا الى جمهوريــة مصر العربية 
للمشاركة في بطولة مصر الدولية 
وهي  منتخبات  مبشــاركة ســبعة 
وكندا  واوزبكســتان  والهند  العراق 
وكرواتيــا واليابــان والبلــد املنظم 
مصر وهــي من البطــوالت املهمة 
التي نطمح من خاللها رفع الترتيب 
اكبر عدد  الدولي لسباحينا لضمان 

فرنســا  باراامبياد  في  للمشــاركة 
للعام 2024.

واضاف حميد ان منتخبنا قد استعد 
للبطولة املذكورة عبر اقامة معسكر 
تدريبي داخلي استمر ملدة اسبوعني 

تقريبا حتت اشــراف مدربنا ســمير 
صبحــي ونحن كاحتاد نعــول كثيرا 
على منتخبنــا حلصد نتائح ايجابية 
على الرغم من املنافسة القوية من 
سباحي املنتخبات املشاركة السيما 

اليابان وكرواتيا وكندا  من منتخبات 
، واشــار امني سر احتاد السباحة الى 
ان وفدنا سيتالف من املتحدث رئيسا 
للوفد وســمير صبحي مدربا اضافة 
الى ســبعة ســباحني وهــم فالح 
ناهض وقاســم محمد وحمزة عماد 
ومصطفى عماد ومصطفى هاشم 
ومحمد عالء ومقتــدى علي، وانهى 
معنويات  ان  بالقــول  حديثه  حميد 
عاليــة وكبيرة فــي ان يكون ابطال 
العراق احلصان االسود في منافسات 
مصر عبــر حتقيق افضــل االجنازات 
التي تليق برياضة اللجنة الباراملبية 
واحتادنا السيما وان منتخبنا  تنتظره 
واهم  افضــل  خارجية  مشــاركات 
اال وهي االســياد  للعــام املقبل في 
الصني  وباراملبياد باريس للعام 2024.

سباحو البارالمبية يغادرون للمشاركة في بطولة مصر الدولية 

متابعة ـ الصباح الجديد:
تغلب منتخب العراق للشــباب أول 
أمس، على مســتضيفه فريق أالنيا 
ســبور )حتت 19 عاما( بنتيجة 1-6.. 
هذه الودية األولى لشباب العراق في 
معسكره التحضيري املقام حاليا في 
مدينة أنطاليا، اســتعدادا لنهائيات 
تســتضيفها  التــي  آســيا  كأس 

أوزبكستان مطلع آذار 2023. 
وفرض منتخب العــراق هيمنته في 
الشوط األول، إذ متكن من تسجيل 5 
أهداف، عن طريق عبود رباح »هدفان« 
ومحمد  »هدفــان«  صــادق  وعلــي 
جميل.. وفي الشــوط الثاني، أشرك 

عماد محمــد املدير الفنــي للعراق 
تشكيلة ثانية، من أجل منِح جميع 
الالعبني فرصة املُشاركة بالتساوي.. 
وفي هذا الشوط كان األداء ُمتكافئا 
نوعا مــا، حيث ســجل أالنيا هدفه 
الوحيد عن طريق النيجيري إميانويل، 
السادس  الهدف  العراق  بينما أضاف 
فــي الدقيقة 88 عن طريــق البديل 
أحمد صباح جعير.. وضمت تشكيلة 
أالنيا ســبور في وديته أمام العراق 4 
محترفــني، 3 من نيجيريــا وآخر من 
كازاخستان.وسيلعب العراق مباراته 
الوديــة الثانية أمام املنتخب التركي 

للشباب يوم غد اخلميس.

الشبابي يكتسح أالنيا 
ويالقي نظيره التركي غدا

منتخب سباحة الباراملبية



بغداد- سمير خليل:
اقامــت فرقة طيــور دجلة في الســويد 
الثامــن والذي أطلقت  مهرجانها الفني 
عليه اســم "فرحة الطير إليرِدْ" وســط 
حضور متنــوع غصت به قاعة مســرح 
فنــدق كالريــون ســاين فــي العاصمة 
املطربة  السويدية ستوكهولم مبشاركة 
الفنانة العراقيــة العاملية بيدر البصري، 
اضافة للمعرض الشخصي الفوتوغرافي 
التوثيقي لنشاط الفرقة للمصورالعاملي 
والصحفــي ســمير مزبان الــذي عنون 
معرضه حتت عنوان )طيور دجلة مســيرة 

ابداع(.
وفــي ليلــة عراقيــة اضــاءت فضاءات 
وبصوت  الفرقة  انشــدت  ســتوكهولم 
عضواتهــا باقة مــن االغانــي العراقية 
التراثيــة والفولكلوريــة بقيــادة الفنان 
املوســيقي عبــاس جنم، بــدأت بأغنيات 
)نخل السماوة( و)دزني واعرف مرامي( و)مي 
العباية(، و)نوبه شــمالي الهــوا( و)اتوبه 
من احملبة( بصــوت الفنانة طيبة الطائي، 
و)مومنــي كل الصوج ( بصــوت الفنانة 
مليــاء جمال، و)شــوگي خذانــي بصوت 
الفنانــة وفاء العائــش، باالضافة الغنية 
كردية ومجموعة مــن االغاني اجلماعية 

واالنفراديه .
الفنانــة بيــدر البصري ابنة املوســيقار 
الراحل حميد البصــري ووالدتها الفنانة 
شــوقية العطار التي عرفــت بأغنيتها 
املعروفة والتي مازالــت تتردد في الذاكرة 
منذ سبعينيات القرن املاضي ) ياعشكنا 
فرحــة الطير اليرد العشوشــة عصاري( 
برفقة املطرب الكبير الراحل فؤاد ســالم 
الرويعي  الشــاعر كاظــم  والتي كتبها 

وحلنها حميد البصري.
في  عــن مشــاركتها  البصــري حتدثت 
املهرجــان وقالــت: قدمــت فــي احلفل 
مجموعة من اغنياتــي اخلاصة من أحلان 
وتوزيــع والــدي رحمــه اهلل وإخوتي رعد 
خلــف وندمي خلــف ، اضافــة ألغاني من 

التراث العراقي أيضاً وأغنيتني هما " مروا 
علي احللوين "و"يا عشــگنه " في ختام 
الرائعات،  احلفل مع فرقــة طيور دجلــة 
وأيضاً كانــت فرحتي كبيرة جــداً بلقاء 
اجلمهور العراقي والعربي والســويدي في 
ســتوكهولم ألول مرة ما أدخل البهجة 

والفــرح لقلبي، شــكري وتقديري وحتية 
ملؤهــا كل معاني الصداقــة احلقيقية 
لقائــد الفرقة املوســيقية فــي حفلي،  
صديقي املبــدع  محمد عدنان  الذي بذل 
برنامجي  مجهوداً وحرصاً كبيرين ليكون 
املوسيقي في احلفل على قدر املسؤولية  

."
البصري شــكرت كذلك كل اجلهود التي 
بذلت مــن أجل إجناح املهرجــان وكذلك 
عضوات فرقــة طيور دجلــة، كما ابدت 
ســعادتها بالغنــاء مع خيرة األســاتذة 
املوســيقيني، فاضل فالح ومحمد سالم 
ومحمد لفتة وعلي شــاكر ومتّام رمضان 
وعادل ســلوم ومحمد مجيد ودارا احمد 
وفرهاد صالح سامح حداد وجورج بروكبيو 
وموهــارمي كاكماك وعباس جنم وســنان 

صليوة وطارق ياس.
الســيد  افتتح  املهرجان  هامــش  وعلى 
املؤقت  باألعمــال  القائم  زاويتــي،  بيوان 
في ســفارة جمهورية العــراق في مملكة 
الفوتوغرافي  الشخصي  املعرض  السويد 
التوثيقي لنشاط الفرقة خالل مسيرتها 
االبداعية للمصور الصحفي سمير مزبان 
الذي عرض مجموعة مختارة من صورعن 
اهم نشــاطات الفرقة الســابقة، مزبان 
حتدث عن معرضه فقال: مشــاركتي مع 
فرقة طيور دجلة ومهرجاناتها وفعاليتها 
االخرى بلغت خمس مشاركات،  وانا سعيد 
بالتعاون واملشــاركة في كافة الفعاليات 
التي تقيمهــا الفرقة لكون هدفنا واحدا 
هــو اظهار الفلكلــور والتــراث العراقي 
من خــالل الصورة واالغنية، مشــاركتي 
جتســدت في عدة صور مختارة توثيقية 
عن مسيرة الفرقة منذ التأسيس الى اخر 

مهرجان لها وهو املهرجان السابع".
يذكر ان فرقة طيور دجلة التي تأسســت 
عام 2008 في الســويد وتضم ســيدات 
عراقيات من مختلف املهن وكان يشــرف 
املايســترو عالء مجيد  الفرقة فنيا  على 

قبل ان يعود للعمل في العراق.
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

"بيدر البصري" تحلق مع طيور دجلة في فضاءات السويد 
معرض للفوتوغرافي سمير مزبان على هامش المهرجان

متابعة ـ الصباح الجديد:
بأنها  اللبنانية كارول سماحة،  صرحت املطربة 

تعرضت للتحرش في طفولتها 3 مرات.
وقالت الفنانة اللبنانيــة، خالل حلولها ضيفة 
على برنامــج "غنيلــي باجلو"، إنهــا تعرضت 
للتحرش وهي في ُعمر 7 ســنوات، و10 سنوات، 

و12 سنة.

ونوهت كارول بأنها في املــرات الثالث لم تخبر 
أحــًدا مبا تعرضت له، وهذا بســبب حيائها من 
جهة، ولعدم استيعابها للسلوك الذي تواجهه، 
وهو رد الفعل الذي اختلف في الواقعة الثالثة: 
"خاللها اســتوعبت األمر وهددت اجلاني وصرت 

أحس إني ما بخاف".
ووصفــت الفنانــة اللبنانية جتاربهــا الـ 3 مع 

التحــرش بأنها كانــت "قاســية"، معتبرة أن 
كتمان ما واجهته كان خطأ: "أنا خاطرت بأنني 
لم أخبر أحًدا"، حتى نصحت من يتعرضن لهذه 
األمر بضرورة رواية ما واجهنه لشــخص مقرب 

منهن.
وأعربت ســماحة عن اســتيائها من ردود فعل 
بعض األســر حال علمهم بتعرض األبناء لهذا 

الســلوك: "أولياء األمــور يكذبون 
أوالدهم في بعض احلاالت".

ويذكــر ان الفنانــة اللبنانيــة 
قــد طرحت في تشــرين األول، 
بأحــدث  اخلــاص  الكليــب 

"مغرومة  الغنائية  أعمالها 
مبني".

عنوان الجريدة: بغداد ـ الوزيرية / رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 777 لسنة 2004 / رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين 301 

تعمل القوات املســلحة في دائرة اخلطر احملدق، 
ولهذا تخصــص لهم بدالت خطــورة وطعام 
ترفع من قيمة رواتبهم الشهرية، حتدد بحسب 
الواجب وموقع العمل امليداني، لكن ما ان يحال 
رجال اجليــش مبختلف صنوفهم العســكرية 
الى التقاعد، حتى تواجههم مشــكلة الراتب 
اخملصص لهم بربع قيمة الراتب الشــهري الذي 
كانــوا يتقاضونه اثنــاء اخلدمــه، الن التقاعد 

يحسب على اساس الراتب االسمي،
الرواتب االســميه في القوات املسلحة قليلة 
ومحدودة، وهي تســاوي مثيالتهــا في الوزارات 

املدنية االخرى،
لكــن ارتداء الــزي العســكري اواالمني يعني 
التعاطي مع االرهاب والرصاص والعنف املفرط 
والعــدو اجملهــول واالزمات واالعتــداءات، وهي 
اســباب تالمس املوت احملدق اوالتعرض لالصابة 

واحلوادث،
تقضــي العدالة باحقاق املســاواة بني احلقوق 
والواجبات مــع املقارنة باخملاطر، مــن هنا تبرز 
احلاجة الى التفاته من احلكومة، للنظر الى هذه 
املشــكلة في اطار رؤية شاملة لتحسني واقع 
حال هذه الشريحه في التقاعد عبر زيادة الراتب 
االسمي، الن قوات االمن كما هو معلوم تعفى 
من البدالت واخملصصات بعد التقاعد، وعندها ال 
يكون الراتب التقاعدي منصفا ملن يضع حياته 

بكفة ميزان حلماية الوطن والشعب. 

 الراتب التقاعدي 
للقوات المسلحة  

 جواد البوالني 

كارول سماحة تتحدث عن طفولتها: تعرضت للتحرش ثالث مرات

بغداد - الصباح الجديد:
بحث رئيس هيئة االثــار والتراث ليث مجيد 
حسني، أمس الثالثاء، مع وفد اليونسكو في 
العراق اليــات احلد من التجاوزات على املواقع 
االثرية والتراثية في مدينة ســامراء بحضور 
مدير عــام دائرة التحريــات والتنقيبات علي 
شــلغم ونائب محافظ صــالح الدين وقائم 

مقام سامراء.
واوضح ليث في بيان ورد للصباح اجلديد، وان 
"اجتماعــاً عقد في مكتــب احملافظ مبدينة 
ســامراء تناول عــددا من املواضيــع املهمة 
واملتعلقة مبدينة ســامراء االثرية والتجاوزات 
احلاصلة على املدينة وحتديــد املدينة األثرية 
ضمن الئحة التراث العاملي بحضور منظمة 

اليونسكو".
كما ناقــش االجتماع آليات إيقاف التجاوزات 
ورفعها عن املدينة بالطــرق القانونية ووفق 

قانــون اآلثار رقم 55 لســنة 2002 وتقيمها 
بالتنسيق مع احلكومة احمللية في محافظة 

صالح الدين.
مــن جانب آخــر، اطلع رئيــس الهيئة ووفد 
منظمة اليونســكو وعدد من املسؤولني في 
احملافظــة ميدانياً على التجــاوزات احلاصلة 
علــى اآلثــار الشــاخصة. ووفــد املنظمة 
أطلع بشــكل واقعي على واقــع املدينة في 
ســامراء بعد ان اســتمع إلى شرح مفصل 
عن الظــروف التي مــرت بها املدينــة اثناء 
احتالل داعش والعمليات العسكرية ومت أخذ 
واملعوقات  املشاكل  وحل  املناسبة  اإلجراءات 
التي حصلت فيها فضال عــن اطالعه على 
بتأهيل قصر  التي تتعلــق  اكمال االجراءات 
العاشق ودار الضيافة ومركز ثقافي وبانوراما 
تاريخية كلها تنعكس ايجابا على السياحة 

التاريخية والتراثية للمدينة.

بغداد - خاص:
يقيم قســم املرســم احلر في دائــرة الفنون 
التشــكيلية احدى تشــكيالت وزارة الثقافة 
والســياحة واالثار دورة تدريبية لتعليم اخلط 
العربي تبدأ في الســاعة العاشرة من صباح  
2022/11/27 وتســتمر ملدة خمسة ايام بواقع 

ساعتني في اليوم ، كما ســيقدم في الدورة 
محاضــرات عن انــواع اخلط العربــي وفنونه 
يقدمها كبار االســاتذة اخملتصــني في اخلط، 
وتقــام الدورة املذكورة في قاعة املرســم احلر 
فــي الطابق االول مــن مبنــى وزارة الثقافة 

والسياحة واالثار في شارع حيفا.

واملعروف ان املرســم احلر يقيــم العديد من 
دورات  والثقافيــة منها  الفنية  النشــاطات 

تعلم فن الرسم للكبار 
وتعلم  ولألطفال 

اخلــزف،  فــن 
يقيــم  و

معــارض الســمبوزيوم "الرســم احلر" على 
هامــش املعارض الفنيــة التي تقــام، ويعد 
السمبوزيوم الذي اقيم على هامش مهرجان 
الواســطي 2022 من اهم النشــاطات 
املشاركني في  للفنانني  اقيمت  التي 

املهرجان.

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت الفنانة آسيا كمال، أمس الثالثاء، وفاة والدتها.

في تدوينــة على موقع "إنســتغرام" تابعتها الصباح 
اجلديد " والدتي في ذمة اهلل".

آســيا كمال من مواليد 1 نوفمبر 1961،  ممثلة شهيرة 
تعــد من أبــرز وجوه الدرامــا العراقيــة ،دخلت مجال 
التمثيل وهي طالبة في الدراسة املتوسطة ثم شاركت 
في تقدمي مســرحية )كلكامش( للمخرج سامي عبد 
احلميد، درست في معهد الفنون اجلميلة وقدمت أعماالً 
داخل املعهد ومع الفرقة القومية للتمثيل اقترح عليها 
املشــرف الفني حميد سوداني املشــاركة في أعمال 
تلفزيونية منها ســباعية الغائب ولــن ينتكس الوليد 
اجلزء الثاني ،قدمــت العديد من األدوار فــي التلفزيون 
واملســرح العراقي ونقطة التحول في مسيرتها كانت 
بعد مشــاركتها مبسلسل املســافر مع الفنان كاظم 

الساهر عام 1993 من إخراج فالح زكي.

متابعة ـ الصباح الجديد: 
توفي املمثل األمريكي ميكــي كون، الذي لعب دور 
البطولة في فيلم "ذهب مع الريح" عام 1939، عن 

عمر ناهز 90 عاما.
 "The Hollywood Reporter" ونقلت اخلبر صحيفة
عن زوجته باربرا التي أفادت بأنه توفى يوم األحد في 

دار للعجزة في فلوريدا.

وبحســب عدد من وسائل اإلعالم، كان كون هو آخر 
ممثل على قيــد احلياة من فيلم "ذهــب مع الريح" 
الشــهير. في هذا الفيلم جسد ميكي كون حني 
كان طفال، دور ابن آشلي ويلكس وميالني هاميلتون، 

وأدى الدورين، ليزلي هوارد وأوليفيا دي هافيالند.
عالوة على فيلم "ذهب مــع الريح"، ظهر كون في 
أفالم مثــل خواريز )1939(، وديك تريســي )1945(، 

واحلــب الغريــب ل مارثــا إيفرز 
.)1946(

وبعد انتهاء مشواه في التمثيل 
أواخر 1950، حصل ميكي كون 
على وظيفة في اخلطوط اجلوية 

األمريكية، حيث عمل ألكثر من 
ثالثة عقود.

بغداد ـ وداد إبراهيم:  
ينظم منتــدى نازك املالئكة في االحتــاد العام لألدباء 
والكتــاب، احلفل الثقافي ملناســبة الذكــرى الـ 17 

لتأسيسه اذ يقام احلفل، اليوم االربعاء.
واملعــروف ان املنتــدى املذكــور من اهــم املنتديات 
الشــعرية النســوية الذي اقيم كأحد فــروع االحتاد 

ويتخذ مكانــه في اروقته، ويهدف للنهوض بشــعر 
املرأة العراقيــة اذ يقيم اجللســات االدبية والثقافية 
واحملاضرات ويستضيف الشخصيات الفكرية واالدبية. 
واخر فعاليــة قدمها املنتدى كانت جلســة )التنوع 
اجلمالي في البيئــة الثقافية( التي عقدت على قاعة 
اجلواهري فــي االحتاد املذكور بحضور عــدد من االدباء 

والشــعراء، وقد ســبق اجللسة معرض 
تشكيلي للفنانة مالك جميل وقراءة 

شــعرية للشــاعرة هــدى محمد 
وانتهت بتطبيق موســيقي على 

بحث السيدة اسراء عبد الكرمي 
استاذة الدراسات املوسيقية.

 بغداد - احمد االنباري:
الثقافة والســياحة  برعايــة وزير 
البدراني  فــكاك  أحمــد  واآلثــار 
وبإشراف مباشر من قبل مدير عام 
خاجيك  ابتهال  األطفال  ثقافة  دار 
تكالن، وحتــت شــعار )أطفالنا ... 
ابتســامة اليــوم ..... وحلم الغد( 
االطفال  ثقافــة  دار  اســتكملت 
السنوي  لإلحتفال  اســتعداداتها 
بذكرى إقرار اتفاقية حقوق الطفل 
ويأتي  والذي يقــام غدا اخلميــس 
السنوية  املناسبة  بهذه  االحتفال 
انطالقا من دورها الدار كمؤسسة 
وبثقافته  بالطفــل  تعنــى  رائدة 
الركيزة األساســية لبناء  بوصفه 

اجملتمع وتطوره.
وقالت خاجيك تكالن "يأتي اهتمام 
دار ثقافة األطفال بأهم شــريحة 
والطفولة  الطفــل  وهي  باجملتمع 
هدفــاً وغايــًة من أجل تنشــئته 
تنشئة ســليمة معافاة من خالل 
منهــج وخطــاب تربــوي وبرامج 
هادفة الذي تعــده الدار كمنهاجا 
وليس  باملناســبة  خاصاً  احتفالياً 
هذا فحســب بــل ان الــدار هي 
البيت الثاني للطفل ومنبر ثقافي 

ملستقبله".
واشــارة ان االحتفــال "يتضمــن 
منها  الفعاليــات  مــن  العديــد 

مجاميع  تقدمها  فنيــة  فعاليات 
من طلبة املدارس وقصائد شعرية 
فنية  اعمال  الــى  إضافة  متنوعة 
لقسم الفنون وورشة للرسم احلر 
الرسوم  شــعبة  رسامي  بإشراف 
معرض  جانــب  الــى  املتحركــة 
للرســم تشــارك فيه محافظات 
النجف وصالح الدين وآخر لألعمال 
اليدويــة للــدار ومحافظة املثنى، 
فضالً عن مشاركة خاصة للرسم 
البهجة  لرســم  الوجوه  احلر على 

الدائم  املعرض  الى  إضافة  عليهم 
ملطبوعات الدار من مجلة مجلتي 

واملزمار والسلسلة القصصية".
كما وجهت خاجيــك تكالن املدير 
العام للدار املؤسســات االعالمية 
حضورهم  واملقــروءة  الفضائيــة 
لالحتفــال بغية تســليط الضوء 
هذه  ونقل  االطفال  نشاطات  على 
االبتسامة البريئة للعالم كرسالة 
حب وســالم مــن اطفــال العراق 

للعالم اجمع ".

بحضور وفد "اليونسكو".. 

اجتماع للحّد من التجاوزات على المواقع االثرية في سامراء 

الموت يفجع الفنانة 
آسيا كمال

وفاة آخر نجوم فيلم "ذهب مع الريح"

اليوم..حفل ثقافي في مبنى االتحاد العام لألدباء والكتاب

دار ثقافة االطفال تحتفل غدًا 
بمناسبة "اتفاقية حقوق الطفل" 

"المرسم الحر" يقيم دورة في الخط العربي وفنونه
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