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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

بغداد - الصباح الجديد:
قــدم رئيــس هيئــة النزاهة 
جواد  عالء  القاضــي  االحتادية 
االحد، طلبا  امس  الســاعدي 
الــى رئيــس الــوزراء محمد 
شياع الســوداني العفائه من 
حاجته  فيه  موضحا  منصب، 
الــى التحــرر واالنعتــاق من 
متنفذة  جهات  مع  املشكالت 
في الســلطتني التشــريعية 
والتنفيذي، تســتخدم اذرعها 
اإلعالمية للنيل من املؤسسة 
التــي يديرهــا، األمــر الــذي 
اســتجاب اليــه الســوداني 
بانهــاء تكليــف الســاعدي 
وتقدمي الشــكر له وتعييـــن 

بديـل عنـه بالوكالـة.
واورد الساعدي في بيان اطلعت 
وتداولته  اجلديد  الصباح  عليه 
وســائل االعــالم بانواعها، إن 
رقابيٍَّة  أجهــزٍة  »اســتحداث 
ســات  في الهيكل العام ملُؤسَّ
الدول العراقيَّة كان أمراً حتمياً 
يات التي ظهرت  أوجبته التحدِّ
بعد ســقوط النظام السابق 
وحالة الفوضى اإلداريَّة واملاليَّة 
التي تلت تلك احلقبة الزمنيَّة 
التغييــر  لعمليَّــة  نتيجــة 
وحداثة التجربة؛ وألهميَّة ذلك 
العراقيُّ  املُشرُِّع  جاء  وضرورته 
ونصَّ عليها في املادة )102( من 
الدستور العراقي الدائم للعام 

2005، إدراكاً ألهميَّتهــا فــي 
سات الدولة  الرقابة على ُمؤسَّ

ووزاراتها امُلتلفة«.
 واضاف ان َ» تســنُّم منصٍب 
مهمٍّ فــي األجهــزة الرقابيَّة 
الوطنيَّة ليس مسألة تشريٍف 
ونزهــٍة ميكــن أن يتمتَّــع به 
هو  بل  ـف،  املُكلَـّ الشــخص 

تكليٌف ومسؤوليَّـــٌة وطنيَّـٌة 
كبيــرٌة ذات مصاعب ومتاعب 
ـف، وإنَّ  تثقــل كاهــل املُكلَـّ
ـي عن هــذا املوقع لهو  التخلِـّ
وانعتاق وحترُّر  راحٌة لصاحبــه 
من تلك املســؤوليَّات اجلسام 
احملفوفــة باملاطــر واملصاعب 
ٍة  عدَّ أطــراف  مع  واملشــاكل 

ــة  داخل الســلطة التنفيذيَـّ
أو الكتل الســاندة ألعضائها 
في الســلطة التشريعيَّـــة، 
النقذ  لســهام  والتعرُّض  بل 
بواســطة  واجلــرح  والقــدح 
األذرع اإلعالميَّـة لتلك اجلهات 
ذة التي ســعت لتكوين  املُتنفِّ
رأٍي عــامٍّ ُمناهٍض لكلِّ اجلهود 

الفســاد  ملُكافحــة  اخليِّــرة 
واحلفاظ على املال العام«.

 وأشــار الســاعدي الــى انه 
املسؤوليَّـــة  منطلق  »ومــن 
الوطنيَّـــة املُلقاة على عاتقنا 
بل  باملنصب  تشــبُّثنا  ولعدم 
ننا من  والزهد فيه؛ ولعدم متكُّ
بعد  موقعنا،  في  االســتمرار 

والتسقيط  التشويه  حمالت 
له  تعرَّضت  الذي  والتشــهير 
م إلى السيِّد  ستنا، نتقدَّ ُمؤسَّ
بطلب  الــوزراء  رئيس مجلس 
اإلعفاء مــن املنصب، ُمتمنني 
ملن يســتنَّم املنصب التوفيق 
االضطــالع  فــي  والســداد 
اجلســيمة،  ــة  املهمَّ بهــذه 
ويحظى مبســاندة اجلميع من 
أبناء  ومن  الثالث  الســلطات 
واإلعالميِّني  والنخــب  اجملتمع 

الوطنيِّني«.
وفي وقــت الحق من يوم امس 
االحــد، أنهى رئيــس مجلس 
الوزراء محمد شياع السوداني، 
تكليــف القاضي عــالء جواد 
الســاعدي من رئاســة هيئة 

النزاهة بناًء على طلبه.
وثمن السوداني في بيان صادر 
جهود  اإلعالمي،  مكتبــه  عن 
فيما  الساعدي،  عالء  القاضي 
كلف بدالً عنــه، هو القاضي 
زاير  للقيام مبهام  حيدر حنون 

رئاسة الهيئة وكالة.
وأكــد، رئيس مجلــس الوزراء 
واســتمرارها  احلكومة  توجه 
الفســاد،  مكافحة  بجهــود 
العراقية  األمــوال  واســترداد 
املنهوبة، واملطلوبني في قضايا 
النزاهــة، حيــث يحظى هذا 
امللــف باألولوية فــي املنهاج 

الوزاري.

اربيل ـ الصباح الجديد: 
دعا النائــب عن كتلة الدميقراطي 
الدوبرداني  شــيروان  الكردستاني 
، الــى ضــرورة إرســال احلكومة 
مشروع قانون املوازنة املالية لعام 
2023 قبل التاسع من شهر كانون 
األول املقبــل أي قبل بدء العطلة 
التشريعة بعد متديد عمل البرملان 

لشهر كامل.
تصريح  فــي  الدوبردانــي  وقــال 
اجلديد  الصبــاح  عليــه  اطلعت 
امس االحد: »من املقرر ان ترســل 
احلكومة االحتادية مشــروع قانون 
املوازنة الى مجلس النواب قريباً«، 
مبينــا ان »رئيس الــوزراء محمد 
شياع السوداني شّكل جلنة إلعداد 
الى  وارسالها  بأسرع وقت  املوازنة 

مجلس النواب«.
 وأوضــح ان »من احملتمــل ان يتم 
ارســال املوازنة في شــهر كانون 

االول املقبل«، مشــيرا الى ان »يوم 
االول  التاســع من شــهر كانون 
املقبــل سيشــهد بــدء االجازة 
التشــريعية الثانيــة، اال في حال 
اســتثنائية،  جلســة  حصــول 
املوازنة قبل  ارســال  لذا ينبغــي 

العطلة«. 
املالية تبدأ  ولفت الى ان »اللجنة 
القراءة االولــى، وفي الثانية تكون 
التعديالت، ومن ثم التصويت على 

فقرات املوازنة«.
احلكومة  برنامــج  ان  الى  يشــار 
برئاســة محمد شــياع  اجلديدة 
أولياته  رأس  على  السوداني جعل 
لعام  املوازنة  قانون  دفع مســودة 

2023 إلى البرملان. 
وكانــت قالت وزيــر املالية طيف 
ســامي في بيــان لهــا إن »إقرار 
مشروع قانون املوازنة للعام املقبل 

سيتم قبل نهاية العام احلالي«.

بغداد - الصباح الجديد:
أكــد الناطق باســم القائد العام 
للقــوات املســلحة اللــواء يحيى 
رسول امس األحد، دخول قرار إلغاء 
التدقيق األمني فــي املناطق احملررة 

حيز التنفيذ منذ إعالنه.
وقال رســول في مؤمتــر صحفي إن 
اتخذ  االمني  التدقيــق  إلغاء  »قرار 
قبل عــدة أيام في اجمللــس الوزاري 
لألمن الوطني ويعد خطوة موفقة 

أن  إلى  العــام«، مشــيرا  للقائــد 
»التصريح األمني كان ميثل مشكلة 
من  ويستغل  املواطن  كاهل  ويثقل 

ضعاف النفوس«.
موجودة  »املعلومــات  أن  وأضــاف، 
بشكل كامل لدى االجهزة االمنية 
وال داعــي لبقــاء إجــراء التدقيق 
االمني«، الفتا إلــى أن »القرار دخل 
حيز التنفيــذ وهنالك ترحيب كبير 

به من قبل أهالي املناطق احملررة«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أوضحــت وزارة اإلعمار واإلســكان 
والبلديات العامة، اليوم األحد، آلّية 
توزيع األراضي السكنية للمواطنني، 
سكنية  وحدات  بناء  اقترجت  فيما 
للمواطنني بــدل توزيع األراضي في 

مشروع داري السكني.
اإلعمــار جابر  وزارة  وقــال وكيــل 
األنباء  لوكالة  حديث  في  احلساني، 
العراقية تابعته »االقتصاد نيوز«، إن 
»أفضل طرق ملكافحة الفســاد هو 
الشفافية في العمل وجتاوز الروتني 
وااللتفات إلى تأخير املعامالت الذي 
يؤدي إلى تكاثر مكامن الفســاد«، 
أن »هناك إجــراءات صارمة  مؤكداً 

من الدولة لتقليل الفساد«.

أوضح  االراضــي،  توزيــع  وبشــأن 
األراضــي  »توزيــع  أن  احلســاني، 
تتولــى  للمواطنــني  الســكنية 
مهامه أكثــر من جهة، فاحملافظات 
توزع حســب صالحياتها، والقرارات 
اخلاصة بها«، مشيراً الى أن »التوزيع 
األساسي  التقســيم  داخل  يكون 

للمحافظات«.
وتابع، أن »مشروع داري يخص توزيع 
قطع أراٍض سكنية مخدومة، حيث 
بدأ هذا املشروع منذ حكومة عادل 
عبد املهــدي وتطور فــي حكومة 
حكومة  خالل  ونتأمــل  الكاظمي، 
أوضح  بصورة  نضوجه  الســوداني 
وهو بنــاء وحدات ســكنية وليس 

فقط منح قطع أراٍض«.

إلغاء التدقيق األمني ألهالي المناطق 
المحررة دخل حيز التنفيذ منذ إعالنه

االعمار واالسكان تقترح بناء وحدات 
سكنية للمواطنين ضمن مشروع داري 

الناطق باسم القائد العام:

بدل االكتفاء بتوزيع األراضي عليهم

 مجلس النواب ينتظر الموازنة من 
الحكومة قبل التاسع من كانون المقبل

العد التنازلي يبدأ.. رئيس هيئة النزاهة يبين سبب استقالته:

التخلي عن الموقع انعتاق من المشاكل مع الجهات 
المتنفذة في السلطتين التنفيذية والتشريعية

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اكــد رئيــس مجلس الــوزراء 
محمد شــياع السوداني امس 
االحــد، انه ال ميكــن تصحيح 
االقتصادية  الدولة  مســارات 
من دون الشــراكة مع القطاع 
اخلاص، فيما أشــار الى حاجة 
البالد لزيــادة انتاجها النفطي 
أسعار  استقرار  على  وحرصها 

النفط.
جاء ذلك خالل لقائه، عدداً من 
رجــال األعمال واملســتثمرين 
القّطاع  املشاريع في  وأصحاب 
اخلــاص، وفقا لبيــان صادر عن 
للســوداني،  اإلعالمي  املكتب 
جاء فيــه: جرى خــالل اللقاء 
التباحث في الواقع االقتصادي 
القّطاع  وآفــاق عمل  الوطني، 
اخلاص وإســهامه في توسعة 
فرص العمــل والتنمية، وأهم 
العقبــات والتحديــات التــي 

تواجهه«.
كلمة  في  السوداني،  وكشف 
عزم  عــن  اللقــاء،  له خــالل 

املمارســات  إنهاء  احلكومــة 
اخلاطئة التي متثــل عقبة في 
طريــق تنميــة هــذا القّطاع 
االقتصادي احليوي، داعياً الى أن 
تكون مشــاريع القطاع اخلاص 
مّتسقة مع طبيعة التحديات 
التي  واالحتياجات  االقتصادية 

يواجهها املواطن.
وأعرب عن قناعته بأنه ال ميكن 
تصحيــح مســارات الدولــة 
االقتصادية ما لم يكن القطاع 
اخلاص شريكاً أساسياً في هذا 

التصحيح واإلصالح.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء، 
أن الفرصــة ســتكون متاحة 
ومدعومة من احلكومة للدخول 
فــي شــراكة بّناءة مــع هذا 
يُعّول  الذي  الوطنــي،  القّطاع 
عليه كثيراً في تقليل نســبة 
وطنية  تنمية  وتوفير  البطالة، 
تأمني  في  تســهم  مستدامة 
االستقرار والسلم االجتماعي، 
املشــاريع  أن  علــى  مشــدداً 
العادلة  للمنافسة  ستخضع 

على أساس مبدأ تكافؤ الفرص 
وبعيداً عن االحتكار.

في ســياق آخــر، قــال رئيس 
الوزراء في تصريحات صحفية، 
إن البــالد حريصة على احلفاظ 

النفط  أســعار  استقرار  على 
عند مســتوى ال يتجــاوز 100 

دوالر للبرميل.
وأضــاف أن العــراق، العضــو 
البلــدان املصدرة  في منظمة 

ســيجري  )أوبــك(،  للبتــرول 
نقاشــات مع أعضاء املنظمة 
اآلخريــن إلعــادة النظــر في 

حصته اإلنتاجية وزيادتها.
البــالد »حريصة على  إن  وقال 

أوبــك  بسياســات  االلتــزام 
وقراراتها لكن في نفس الوقت 
نــرى.. أن العراق يجــب أن يتم 
املقررة  احلصة  النظر في  إعادة 

له«.
وأضاف أن هناك عدة أســباب 
لذلك من بينهــا احلاجة »إلى 

األموال إلعادة إعمار العراق«.
وقــال إن البالد«حتــرص علــى 
الطاقة. ال  اســتقرار أســعار 
نريــد لألســعار أن ترتفع فوق 
100 دوالر وال فــي نفس الوقت 
أن تنخفــض بالشــكل الذي 
العرض  مســتوى  علــى  يؤثر 

والطلب«.
وكانت قــررت منظمة البلدان 
)أوبــك(  للبتــرول  املصــدرة 
وحلفاؤها، مبا في ذلك روســيا، 
تقليــل اإلنتــاج املســتهدف 
بواقع مليوني برميل يوميا في 
أكتوبر، ومن املقرر أن جتتمع في 
ديســمبر من أجــل النظر في 
الفترة  في  اإلنتاج  سياســات 

املقبلة.

نعتزم انهاء الممارسات الخاطئة المعيقة للقطاع 
الخاص واسهامه في التنمية

اكد حرص البالد على استقرار أسعار النفط.. رئيس الوزراء:  تقريـر

تقرير استخباري يكشف تدخل االمارات
أسعار النفط تتلقى دعما من اعتدال 3في السياسة االميركية

6بيانات التضخم األميركية

خاص - الصباح الجديد:
تنطلق قريباً جولة من احلوارات بني 
احلكومة االحتادية واقليم كردستان 
تشــمل البحث في جميع امللفات 
التي جرى االتفاق عليها في وثيقة 
حتديد  وأبرزها  السياســي،  االتفاق 
نســبة االقليم في املوازنة وتشريع 
والغاز خالل ســقف  النفط  قانون 
زمنــي ال يتجاوز ســبعة أشــهر، 
أخــرى تخص  إلــى قضايا  إضافة 
اتفاقية سنجار واستحقاقات قوات 

البيشمركة.
وقــال النائب عن احلزب الدميقراطي 
الكردستاني شــريف سليمان في 
إن  اجلديد«،  »الصبــاح  إلى  تصريح 

»وفداً من إقليم كردستان سيصل 
إلــى بغــداد قريباً مــن أجل بحث 
جميــع الفقــرات التــي مت االتفاق 
علــى إدراجها ضمــن ورقة االتفاق 
السياســي وجــرى وضعهــا في 

املنهاج الوزاري«.
وأضاف ســليمان، أن »هذه امللفات 
الثروات  وتقاسم  باملوازنة  املتعلقة 
الطبيعيــة واملناطق املتنازع عليها 
واتفاقية ســنجار واســتحقاقات 
مهمة  تعد  البيشــمركة،  القوات 
جداً ونحــن ملزمون بتطبيقها من 

خالل حلول مناسبة«.
وأشار، إلى أن »جميع القضايا التي 
كانت محــالً للخالف خالل املراحل 

الســابقة ســوف يتم طرحها في 
اللقــاءات التــي ســتجمع الوفد 
في  املعنية  اجلهــات  مــع  الكردي 

بغداد«.
»القــوى  أن  ســليمان،  ويــرى 
قد  الوقت  بأن  أدركت  السياســية 
حــان لطي هذه الصفحــة والبدء 
مبرحلة جديدة من العالقات املبنية 

على أسس الدستور«.
ولفت، إلى أن »االقليم تلقى إشارات 
إيجابيــة بأن يحصل على نســبة 
في املوازنة العامة مناســبة، على 
أساس النسبة السكانية«، مشدداً 
على أن »حل اخلالف بشــأن الثروات 
الطبيعية يكون بإقرار قانون النفط 

تشــريعه  والذي ســيتم  والغــاز 
خالل  السياسي  االتفاق  بحســب 
ســقف زمني من ثالثة إلى سبعة 

أشهر بعد تشكيل احلكومة«.
وأكد ســليمان، أن »هــذا القانون 
ســوف يرسم شــكل العالقة بني 
احلكومة االحتادية واقليم كردستان 
بشأن ابار النفط التي كانت مصدراً 

جلميع اخلالفات السابقة«.
وحتدث، عن »وجــود رغبة حقيقية 
لدى اإلقليم بــأن يكون هناك حوار 
والقانون  الدســتور  أســاس  على 

ونصل إلى حلول مستدامة«.
وانتهى ســليمان، إلــى أن »جميع 
ما نعمــل عليه حاليــاً هو متفق 

وموقــع عليه من القوى اخلمســة 
التي شــكلت حتالــف إدارة الدولة 
وصوتت على حكومة محمد شياع 

السوداني«.
من جانبه، ذكــر عضو ائتالف دولة 
الركابي في تصريح  وائــل  القانون 
»اإلطار  إن  اجلديــد«،  »الصباح  إلى 
التنسيقي ملتزم بجميع االتفاقات 
عليها ضمن  التصويــت  مت  التــي 

املنهاج الوزاري«.
الوحيد  »السبيل  أن  الركابي،  وتابع 
للخــروج من اخلالف هو اســتمرار 
احلــوارات حتــت مظلة الدســتور 
والقوانني النافذة، ونحن نرحب بأية 

خطوة على هذا الصعيد«.

وأكــد، ان »اإلطار التنســيقي لم 
يقدم تنازالت على حساب املصلحة 
العامــة، بــل أنه يبحــث عن حل 
ولن  الدستور  اطر  املشكالت ضمن 

نكون حتت سقفه أبداً«.
وانتهــى الركابي، إلــى أن »اقليم 
وينبغي  التزامات  عليه  كردســتان 
منــه تنفيذها، وهو ما ســنعمل 
عليه ايضاً من خالل جولة احلوارات 

التي سوف تنطلق قريباً«.
وكان اإلطــار التنســيقي قد وافق 
على عدد من شروط القوى السنية 
والكرديــة من أجــل االنضمام إلى 
وتشــكيل  الدولــة  إدارة  حتالــف 

احلكومة.

قرب انطالق حوارات بين الحكومة االتحادية واالقليم لتنفيذ ورقة االتفاق السياسي
جولة تشمل طرح جميع الملفات العالقة أهمها الموازنة والخالف النفطي

بغداد - الصباح الجديد:
النواب  مجلــس  عضو  كشــف 
علــي البنداوي امــس االحد عدد 
املُضمنة  الوظيفيــة  الدرجــات 
فــي موازنة 2023، فيما افاد بأنها 
ســتقر مطلع العام املقبل، وانها 
ال تتضمن اية نية لتغيير ســعر 

صرف الدوالر.
تابعته  البنداوي في تصريح  وقال 
الصباح اجلديد، إن »املوازنة سوف 
تتضمــن أكثر من 850 ألف درجة 
ألجور  منها  ألــف   200 وظيفية، 
وعقود وزارة التربيــة، و 200 ألف 
لوزارة الكهربــاء، بينما 300 ألف 
درجــة وزعــت علــى احملافظات، 
وقســم الباقــي على الــوزارات 
األخــرى«، الفتــاً إلــى أن »قانون 
التوظيــف الــذي صــدر مؤخراً 
يشمل كل الذين بلغت خدمتهم 

أكثر من عامني«.
وأوضح، أن »هناك تفاوتاً نســبياً 
تخصيص  مبســألة  يتعلق  فيما 
الدرجات الوظيفية، فعلى سبيل 
املثال مت تخصيص 133 ألف درجة 
وظيفيــة ل مدينة الصــدر البالغ 
عــدد ســكانها نحــو 3 ماليني، 
ألف   35 باملقابــل مت تخصيــص 
البالغ عدد  ديالــى  درجة حملافظة 

سكانها نحو 80 ألف نسمة«.
وبني البنــداوي، أن »عدد احملاضرين 
الذي سيثبتون على املالك الدائم 

و491  ألف   35 املوازنــة  إقرار  بعد 
محاضــراً«، مؤكداً أنهم »جميعاً 
توظيف  يوجــد  وال  العقــود  من 

جديد«.
وأضاف، أن »الشــاب العراقي بدأ 
بعــد عــام 2003 باالعتماد على 
مؤسســات الدولة بشكل كامل 
التوظيف؛  بعمليــة  يتعلق  فيما 
جــراء غياب االهتمــام احلكومي 
على  مشــدداً  اخلاص«،  بالقطاع 
بشــريحة  »االهتمــام  ضــرورة 
الشــباب وخلق فرص مناســبة 
»يبحثون  أنهم  إلى  لهم«، منوهاً 
عن ضمان ملستقبلهم من خالل 
التقاعدي و لهذا يتجهون  الراتب 
نحــو البحــث عــن الوظائــف 
احلكومية«. وفيمــا يتعلق مبوعد 
إقرار املوازنة ومصير سعر الدوالر، 
أكد عضــو مجلس النــواب، أنه 
»ال يوجــد أي عجــز فــي املوازنة 
 135 التي بلغــت قيمتهــا نحو 
»كافياً  املبلغ  هذا  معتبراً  مليار«، 
لتغطيــة احتياجــات العــراق«، 
متوقعــاً وصولهــا إلــى البرملان 
»نهاية الشهر احلالي لكن إقرارها 
ســيكون مطلــع العــام اجلديد 

وحتديداً في كانون الثاني املقبل«.
وأشــار إلى أنه »ال توجــد أي نية 
لتغيير ســعر الــدوالر؛ كون ذلك 
سيخلق مشكلة وهزة اقتصادية 

كبيرة تؤثر على العراق«.

نائب: إقرار موازنة 2023 
مطلع العام المقبل وال نية 
لتغيير سعر صرف الدوالر

خصص لها 135 مليار دوالر وتتضمن 
أكثر من 850 الف درجة وظيفية
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بغداد - الصباح الجديد: 

تنفيــذا لتوجيهات مدير عام دائرة 
العمل والتدريــب املهني في وزارة 
العمل والشــؤون االجتماعية رائد 
العمل  دائرة  تواصــل  جبار باهض 
والتدريــب املهنــي / فريــق مركز 
موارد العمل وهجرة لعمال ندوات 
التوعيــة والتثقيــف فيما يخص 
املهاجرين وكل مايتعلق بهم وذلك 
في مركزي الوليد للتدريب املهني 
والقسم العراقي الكوري للتطوير 

الفني. 
حيث زار الفريق مركز موارد العمل 
مركز الوليد للتدريب املهني وقدم 

خالل زيارته ندوة توعوية وتثقيفية 
لعــدد مــن املتدربني فــي دورات ) 
اخلياطة ، وصالون الشعر النسائي 
( ألكثر  الرجالي  ، وصالونة احلالقة 
من )٢٧( متدربا من كال اجلنســني ، 
تضمنت محاور التوعية والتثقيف 
التحديات التــي تواجه املهاجرين 
عند العــودة ، وما هــي اخلدمات 
إعادة  وكيفيــة  لهــم  املقدمــة 
دمجهــم في اجملتمــع ، والتعريف 
بأنشــطة املركــز ، ومصطلحات 
الهجرة غير النظامية ومخاطرها 
. وتفقد الفريق القســم العراقي 
الكــوري للتطويــر الفني حيث مت 
تنظيم ندوة توعية وتثقيف لعدد 
ورشــتي عمل  في  املتدربــني  من 
عن ) االعمال املنزلية ، احلاســبات( 

والبالغ عددهم الكلي )٣٣( متدرب 
من كال اجلنسني ، مت خاللهما بيان 
القدرات وكيفية دعم  بناء  أهمية 
املهاجرين العائدين سواء كان دعما 
اقتصاديا او نفســيا باالضافة الى 
مســاعدتهم على اعادة االندماج 
في اجملتمــع ودور املركز املذكور في 

ذلك . 
على صعيد اخر قــال وزير العمل 
احمــد  االجتماعيــة  والشــؤون 
جاســم االســدي ان الطفولــة، 
وذوي االحتياجــات اخلاصــة لهم 
الدولــة  علــى  حــق مضاعــف 

ومؤسساتها، وعلى اجملتمع ككل.
واوضــح الوزير فــي كلمته خالل 
اليوم  مبناســبة  ســنوي  كرنفال 
العراقي لذوي االحتياجات اخلاصة، 

ان  للطفولــة  العاملــي  واليــوم 
الواجب  عليها  يقــع  العمل  وزارة 
االول واالكبــر فــي الوصــول الى 
االهتمام  وتقدمي  الشــريحة،  هذه 
وضمان  لهــا،  الالزمني  والرعايــة 
الدولة  من  اســتحقاقاتها  توفير 

واحلكومة.
ودعا الوزير الــى تعاون اجلميع من 
مؤسســات اجتماعية، وفعاليات 
واملشاركة  وغيرها،  وفنية،  ثقافية 
مع الــوزارة للقيام مبــا عليها من 
واجبــات لدعــم شــرائح اجملتمع 
اخملتلفــة، لكــون الــوزارة وحدها 
جميــع  تنفــذ  ان  تســتطيع  ال 
املهام املنوطة بهــا من دون تعاون 
املؤسســات االجتماعيــة االخرى 

ودعمها. 

العمل تواصل ندواتها التثقيفية في مجال العمل وهجرة العمال

بغداد - الصباح الجديد:

أصدرت وزارة الداخلية امس األحد، 
توضيحاً بشأن تصريح قائد شرطة 
بغــداد عن فقــدان مــا يقرب من 
459 طفال خالل األشــهر العشرة 

املاضية
اللواء  بغــداد  شــرطة  قائد  وقال 
الصباح  تابعته  في  سلمان  عدنان 
اجلديد، إن “كالمه لم ينقل بصورة 
صحيحة وارتكز على عدد البالغات 
في بداية العام 2022 التي حسمت 
أكثر من 90 % منها وإعادة األحداث 

إلى ذويهم”.  
  وأكــد ســلمان، تعقيبــاً علــى 
“تصريحــات كان قد أدلى بها حول 
فقــدان أكثر مــن أربعمائة طفل 
)حــدث( من خالل بالغــات قدمها 
انه  املفقوديــن”، مبيناً  أمور  أولياء 
“بعد إجراءات البحث والتحري تبني 
إن أكثر من 90 % من هذا العدد ترك 
الدار بشــكل طوعي نتيجة وجود 
مشــاكل وخالفات عائلية بينهم 
وبني أفراد أســرهم ومتت إعادتهم 
إلى ذويهم مقابل تعهدات قانونية 
التجاوز  بحســن املعاملة وعــدم 
ارتكز  التصريح  فحوى  وان  عليهم 
فقط على عدد البالغات بشــكل 

عام”.  
وبني ســلمان انه “لــم يتطرق إلى 
في  االجتار  قانــون  تعديــل  ضرورة 
البشــر في احلديث انف الذكر ألنه 
القانون  تعديــل  جلنة  أعضاء  احد 
إن مجلس  الــى  بالفعل مشــيراً 
أكفاء  اختار قضاة  األعلى  القضاء 
وبعضويته ممثالً عن وزارة الداخلية 
لهذا املوضــوع وان اللجنة عملت 
بالفعل على تعديل بعض الفقرات 
وأرسلتها  بالبشر  االجتار  قانون  في 
إلى مجلس القضــاء األعلى الذي 
بــدوره سيرســلها إلــى مجلس 

النواب املوقر لغرض التشريع”.  
وأوضــح قائد شــرطة بغــداد أن 
“البحث ال زال جاريا من قبل مفارز 
البقية  اخملتصة عن  الداخلية  وزارة 
القليلة من هؤالء حلسم موقفهم 

الكالم حول  رافضاً  قانوني  بشكل 
تعرض القوات األمنية إلى تهديدات 
بهذا اخلصوص من إي جهة كانت”.  
  وكان حّذر رئيس تيار احلكمة عمار 
احلكيم امــس األحد، من ان فقدان 
450 طفــالً عراقياً خالل األشــهر 
العشــرة املاضية يشــكل خطرا 

داهما 
  وقــال احلكيم فــي تدوينــه: إّن 
“إعالن قيادة شــرطة بغداد فقدان 
450 طفال خالل األشــهر العشرة 
املاضيــة ميثل ناقــوس خطر داهم 
يضع احلكومــة وأجهزتها األمنية 
محــك  علــى  واالســتخبارية 
املســؤولية العاجلــة والضرورية، 

فــي التعامــل مع ملــف خطير 
يســتدعي تكاتف جميــع اجلهود 
األمنية واالســتخبارية واإلعالمية 
اإلستقصائية واجملتمعية؛ لكشف 
ارتباطهــا  ومــدى  مالبســاتها 
املنظمــة  اجلرميــة  بعصابــات 

وعصابات اإلجتار بالبشر”.   .
ودعــا إلــى “ضــرورة التوصل إلى 
واإلســراع  اجلرائم  هــذه  مرتكبي 
بتقدميهــم إلــى العدالة وتطمني 
رصانة وســالمة  الشــارع علــى 

اإلجراءات املتخذة”.    
  وكانت كشــفت قيادة شــرطة 
بغداد، في وقت سابق، عن دورها في 
محاربة جرمية االجتار بالبشر، فيما 

أعلنــت عن فقدان أكثــر من 450 
طفــال “في ظــروف غامضة” منذ 
نهاية  ولغاية  احلالــي  العام  بداية 

تشرين األول املاضي.  
وقال قائد شــرطة بغــداد، عدنان 
تصريح  فــي  الســالمي  حمــود 
للصحيفــة الرســمية، إن “قانون 
االجتــار بالبشــر لعــام 2012 جاء 
متأخراً، وبحاجة إلى تعديل لبعض 
فقراته”، الفتا إلى “تشــكيل جلنة 
في الوزارة برئاســة أحــد القضاة 
ومدير إصالح األحداث، حيث أجرت 
تعديــالت عليــه حلمايــة حقوق 

اإلنسان”.      
  ونّبه الســالمي، “برصــد العديد 

من اجلرائم في شــرطة محافظة 
بغداد، حيث ال يخلو يوم من فقدان 
أطفال من كال اجلنسني في ظروف 
اإلحصائيات  بينــت  وقد  غامضة، 
فقــدان أكثر مــن 450 طفال منذ 
نهاية  ولغاية  احلالــي  العام  بداية 
تشرين األول”، مبينا أنه “مت تشكيل 
أكدت  الشــرطة،  جلنة من ضباط 
إلقاء  ومت  االجتــار،  جرائــم  وجــود 
القبض علــى مرتكبيها، وما زالت 
القوات األمنية تالحق بعضهم”.      

  وأكد قائد الشــرطة، “وجود مواد 
قانونيــة مهمة ضمن قانون االجتار 
6 التي نصت  بالبشر، أهمها املادة 
على معاقبة اجملرم الذي يســتغل 

احلدث دون 18 عاماً ألغراض الدعارة 
األعضاء  وجتارة  والبغاء  والتســول 
البشرية، بالســجن املؤبد وغرامة 
بني 15 - 25 مليون دينار، وفي حالة 
مــوت الضحية يعاقــب باالعدام، 
حيث تخضع لهــذا القانون أيضاً 
مافيات التسول، مع وجود عقوبات 
قاسية ملستغلي االحداث من ذوي 

االحتياجات اخلاصة”.      
وأردف الســالمي، أن “هناك املئات 
باســتغالل  األخرى  القضايــا  من 
األحداث بجرمية االجتار بالبشر، وما 
زالت دوريات شرطة بغداد مستمرة 
حتــى اآلن بالقــاء القبــض على 

املافيات املتورطة بذلك”.      

90 % منهم تركوا دورهم طوعيا جراء خالفات
 عائلية وأعدناهم الى ذويهم

بشأن فقدان 450 طفاًل خالل عشرة اشهر..مدير شرطة بغداد يوضح:

بعد إجراءات 
البحث والتحري 

تبين إن أكثر من 
90 % من هذا 

العدد ترك الدار 
بشكل طوعي 

نتيجة وجود 
مشاكل وخالفات 

عائلية

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلنت مديرية املرور العامــة، أن املدة القليلة 
املقبلة ستشهد رفع 43 ســيطرة أمنية من 
شــوارع العاصمة، فيما شهدت املدة املاضية 

رفع 76 منها .
وقال مدير قســم العالقــات واإلعالم في املرور 
العميد زياد القيســي في تصريح صحفي، إنه 
“وضمن الســتراتيجية املعــدة للتخفيف من 
املرورية داخل شوارع بغداد، سيتم  االختناقات 
خالل املدة القليلة املقبلة وبالتنسيق مع قيادة 
عمليات بغداد، رفع 43 سيطرة أمنية، فيما بلغ 
عدد ما رفع منها خالل املدة املاضية 76 ، وكان 

عدد ما حوِّل منها إلى مرابطات، 41 “.
وبني القيســي أن “هناك جملة من اإلجراءات 
التــي اتخذتها املديرية بهذ الشــأن، تتضمن 
إجراء حمــالت مرورية إلزالــة املتجاوزين على 
نهر الطريق، والتنســيق مع وزارة النقل ممثلة 
العامــة للنقل اخلــاص من أجل  بالشــركة 
تنظيم عمل مركبات األجرة ومرائب النقل في 
التحويرات على  إلى إجــراء  العاصمة، إضافة 
بعض الطرق الستيعاب حجم احلركة املرورية، 
فضالً عن مخالفة املركبات احلكومية والسير 
عكس االجتاه وقيادة املركبة من قبل األحداث”. 

بغداد - الصباح الجديد: 
احتفل تقنيو اتصاالت الطيران في الشــركة 
العامة خلدمات املالحة اجلوية مبناسبة يومهم 
العاملي الذي يوافق في الثاني عشر من تشرين 

الثاني من كل عام .
وفي هذه املناسبة قدم وزير النقل رزاق محيبس 
الســعداوي اخلص وازكى التهاني والتبريكات 
الى  مهندسي وتقني قسم اتصاالت الطيران 
الذيــن ميثلــون نخبة مــن امهر املهندســني 
والفنيني مبناســبة عيدهم الــذي يحتفي به 
املهتمون بعالم الطيران اجمع ،مثمناً، اجلهود 
الكبيرة والدور املميز في تامني ســماء العراق 

من قبل جميع العاملني في املالحة اجلوية .  
وأعرب الوزير عن شكره وتقديره واعتزازه جلميع 
احلقيقية  الثــروة  الوطنيــة كونهم  املالكات 
للعــراق بصورة عامــة ولــوزارة النقل بصورة 
خاصة فهم اجلنود اجملهولني الذين يعملون ليالً 
ونهاراً لتامني االتصــاالت بني الطيارين ومراكز 
املراقبة واملطارات احمللية والدولية لضمان امن 
وسالمة وانســيابية احلركة اجلوية في االجواء 

العراقية . 

بغداد - الصباح الجديد: 
كشــف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، 
نعيم العبودي امس االحــد عن تخويل عدد من 
صالحياته القانونية غيــر احلصرية الى الوكالء 
ورئيس جهاز اإلشــراف والتقومي العلمي واملدراء 
العامني ورؤســاء اجلامعات ومجالســها، فيما 
شــدد على تفعيل اجلوانــب العلمية والعملية 

والتقني.
وأكــد العبودي لدى ترؤســه اجتماعا مع املالك 
املمتقدم لوزارة العلــوم والتكنولوجيا املدمجة  
على وفق بيــان للوزارة على “العمل بروح الفريق 
الواحد واعتماد النجاح هدفا أساسيا في خطوات 
السياســة املعتمدة في مؤسســات التعليم 
العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا”، 
الفتاً إلى أن “فرص ومقومات النجاح متوفرة في 
بيئة التعليم العالي ومراكزها ودوائرها العلمية 
على الرغم من التحديات املالية الراهنة، مضيفاً 
أن موازنة الوزارة محدودة بالقياس الى وظائفها 
ومهامها املوكلــة إليها لتحقيق خدمة اجملتمع 

في مجال التعليم والبحث والنشر العلمي”.
وشــدد على “تفعيل اجلانــب العلمي والعملي 
والتقني بشــكل متزامن ورســم مسار واضح 
البحثــي وحتديد رســم  لتطويــر االشــتغال 
بياني ملســتوى األداء في املؤسســات العلمية 
االختراع  بــراءات  مــن  واإلفــادة  والتعليميــة 
ومخرجات الدوائر املهمــة التي تعنى بالبحوث 

الزراعية والبيئة واملياه وتكنولوجيا املعلومات”.
ولفت الوزير إلى أن “منح الصالحيات القانونية 
غير احلصريــة يهدف الى إعطــاء زخم للعمل 
وتخفيف  اإلدارية  املنظومة  وتيســير  املباشــر 

اإلجراءات املركزية”. 

قريبا .. رفع 43 سيطرة 
أمنية من شوارع بغداد 

وزير النقل يهنئ تقنيي اتصاالت 
الطيران بيومهم العالمي

التعليم تؤكد ضرورة 
تفعيل الجوانب العلمية 

والعملية والتقنية
دبي - خاص: 

اثنى محافظ البنك املركزي العراقي 
مصطفى غالب على جهود مصرف 
فرع  افتتاح  وبــارك  الدولي،  التنمية 
املصــرف في مدينــة دبــي. وأعرب 
احملافظ عن ســعادته بهــذا احلدث، 
حيث يتبــوء مصــرف عراقي خاص 
موقعاً مهماً ضمن القطاع املصرفي 
اإلماراتــي والعراقي بعــد أن حصل 
العربية  اإلمــارات  ثقة مصرف  على 
املتحــدة املركزي. وتشــرف الدكتور 
زيــاد خلف عبد رئيــس مجلس ادارة 
مصــرف التنمية الدولــي وبحضور 
املركزي  البنــك  معالــي محافــظ 
العراقــي االســتاذ مصطفى غالب 
فرع  بافتتاح   ٩/١١/٢٠٢٢ االربعاء  يوم 
مصــرف التنمية الدولــي في دبي، 
دولة اإلمارات العربية املتحدة. واقيم 

يليق  كبيــرا  املناســبة حفالً  بهذه 
بهذا احلدث املميــز بحضور محافظ 
البنــك املركــزي العراقــي  ووكيل 
وزارة االقتصــاد االماراتيــة وغرفــة 
العربية  واحتاد املصــارف  دبــي  جتارة 

ورابطــة املصارف اخلاصــة العراقية 
وسفراء الدول املعتمدين لدى الدولة 
العراقية وعدد كبير من  والســفارة 
رجال االعمال واملستثمرين العراقيني 

واالجانب على كافة املستويات.

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلنــت جلنــة النفــط والغاز 
والثــروات الطبيعيــة النيابية، 
عزمها تضمني إنشــاء مصفى 
الكوت االســتثماري في موازنة 

.2023
وقــال عضــو اللجنة، باســم 
تصريحــات  فــي  الغريبــاوي 
صحفية امس االحــد إن “على 
احلكومــة العراقيــة أن تلتفت 
- كما دول العالم - إلى إنشــاء 
واالهتمام  النفطيــة،  املصافي 
باملنتجــات النفطيــة وليــس 
بالنفط اخلام، فهي مســتقبل 

التنمية االقتصادية للبلدان”.
وأضــاف الغريبــاوي، أن “جلنته 
التقــت بوزير النفــط ووكالئه 
واملدراء العامني واجلهات املعنية 
األخرى، ومت طرح مســألة إنشاء 
املصافي وخاصة مصفى الكوت 
يفترض  كان  “الذي  االستثماري 
أن يكــون من املصافــي األولى 
املنشأة في العراق، لكنه تعرض 

للعرقلة ألسباب سياسية”.
وتابع الغريباوي أن “جلنة النفط 
ناقشــت مع مدراء الشــركات 
النفطية املشــاكل التي تواجه 
عملهــم، فــي مــا كان قّلــة 
التخصيص املالي السبب دائما 

اإلنتــاج، ومت تقدمي  تراجــع  وراء 
طلب للمدراء بذكــر ما يريدون 
تضمينه في موازنة 2023 ليتم 

مخاطبة احلكومة به”.
وأوضــح النائب عــن محافظة 
الكوت  “مصفــى  أن  واســط، 
ضمن  بــه  املطالبــة  ســيتم 
حاجة  وهناك  املقبلــة،  املوازنة 
إلنشــاء مصاٍف جديدة، وأخرى 
حتتاج إلى تطوير، منها مصفى 
ذي قار والعمارة، ومت إيصال هذه 
الذي  النفط  وزيــر  إلى  الصورة 
تفهم املوضوع، لكن لم حتصل 

املوافقــة الرســمية حتى اآلن 
على إنشاء مصفى الكوت”.

وأشار الغريباوي، إلى أنه “سيتم 
تقدمي كتــاب إلى رئيس مجلس 
الــوزراء للموافقة على إنشــاء 
مصفــى الكوت، ونأمــل خيرا 
بإعــادة اللجنــة التنســيقية 
العليــا التــي ســُتطرح فيها 
مشــاريع احملافظة االستثمارية 
بحضــور احملافظــني لتيســير 
رئيس  أمــام  عمليــة بحثهــا 
بشأنها  القرارات  وإتخاذ  الوزراء، 

بسهولة”. 

بغداد - الصباح الجديد:
أصدر مصــرف الرافدين امس األحد، 
توضيحاً بشأن انهيار مبنى كان يعود 
اليه ســابقا في محافظــة كربالء 
املقدســة وقــال املصرف فــي بيان 
اطلعت عليه الصباح اجلديد: “تناقل 
عدد من وسائل اإلعالم، حادث انهيار 
بناية فرع مصرف الرافدين في كربالء 

املقدســة”.    واضــاف، “وإليضاح ما 
مضمونه بهذا الصدد يؤكد املصرف 
أن هــذه البناية قدميــة وكانت تعود 
للرافدين سابقاً ومت بيعها، وأن العتبة 
العباســية املقدسة قامت بهدمها 
نتيجــة أعمــال التوســعة ما بني 
احلرمني الشريفني الستيعاب الزوار”.  
  وختــم، أن “فرع املصــرف كان قد 

انتقل من املوقــع القدمي الى موقعه 
اجلديد في شــارع احملافظة قرب دائرة 

النزاهة”.  
وكانت أعلنــت مديرية الدفاع املدني 
العامة، في وقت سابق، انهيار أجزاء 
مــن مبنى مصرف الرافدين ســابقاً 
في محافظة كربــالء، وإصابة طفل 

بجروح.  

النفط النيابية تعتزم تضمين إنشاء مصرف التنمية الدولي يفتتح فرعه في دبي 
مصفى الكوت في موازنة 2023

مصرف الرافدين: المبنى المنهار في كربالء 
المقدسة بناية قديمة كانت لنا وبعناها
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تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد:

غالبا ما حتدث قمم مجموعة العشرين 
بالتزامــن مع اندالع أزمــة واحدة على 
األقل، فتدور حولها املناقشات، ويتحدى 
القادة من حــني آلخر زعيم معني، على 
ســبيل املثال مــا حصل مــع الرئيس 
 2014 الروســي فالدميير بوتني في عام 
بعد ضم شــبه جزيــرة القرم، وكذلك 
مــع ولي العهد الســعودي محمد بن 
سلمان في عام 2018 بعد مقتل جمال 

خاشقجي، حسب بلومبرغ.
إال أن قمــة هذا العــام، ميكن أن تكون 
األصعب حتــى اآلن، وفق بلومبرغ التي 
تشير إلى أن ذلك يأتي ذلك على خلفية 
احلرب الروسية على أوكرانيا، باإلضافة 
الواليات  بــني  املتزايدة  املواجهــة  إلى 
املتحــدة والصــني، والتوترات بشــأن 
إمدادات النفط بني أميركا والسعودية.

ووفــق بلومبرغ، يجــب متابعة ثمانية 
أمور أساســية خالل قمــة مجموعة 

العشرين هذا العام:

حضور روسي ضئيل
يَتخّلف بوتني عــن حضور القمة التي 
تأتي بالتزامن مع حربــه على أوكرانيا 
التي باتت في شهرها التاسع، في حني 

يخضع اقتصاده لعقوبات شديدة. 
وزير  علــى  محرجا  ســيكون  واألمــر 
اخلارجية الروسي سيرغي الفروف سواء 
كان بوتــني موجــودا أم ال. فقد ينضم 
القادة في بعض اجللسات،  إلى  الفروف 

حسب بلومبرغ.
ونقلــت رويتــرز، اخلميس، إعــالن وزارة 
اخلارجية الروسية عن عدد من املبادرات 
والطاقة  الغــذاء  بإمــدادات  املتعلقة 
ستكشــف عنها خــالل اجتماع قادة 

مجموعة العشرين.
وجاء في بيــان الــوزارة “مت التخطيط 
لعــدد من املبــادرات احملــددة، تتضمن 
زيادة التعاون في مجال الغاز مع تركيا 
والترتيب لشــحنات كبيرة من احلبوب 

واألسمدة”.

بايدن يلتقي شي جني بينغ
يلتقي بايدن بنظيره الصيني، شي جني 
بينغ، اإلثنني، في بالي على هامش قمة 
مجموعة العشــرين، والــذي يُعّد أول 
لقاء مباشــر بني الرئيسان منذ تسلم 

بايدن منصبه.
وأكــد بايدن األحد أّنه سيســعى إلى 
حتديــد “اخلطوط احلمر” فــي العالقات 
مع بكني خالل محادثات سيجريها مع 

نظيره الصيني.
وتوّقع بايدن أن تكون احملادثات مع شــي 

صريحة.
ويأمل املسؤولون األميركيون أن يتمكن 
بايــدن من تخفيــف حــدة املواجهة 
العدائيــة مــع الصــني، خاصــة وأن 
العالقات الشــخصية بني الرئيســني 
تعود إلى نحو عقــد من الزمان، عندما 
كان بايــدن نائبــا للرئيــس األميركي 
األسبق، باراك أوباما، وفق تقرير نشرته 

صحيفة واشنطن بوست.
يناقشــها  أن  يفترض  التــي  وامللفات 

على  وبكني  فواشنطن  كثيرة.  الرجالن 
إلى  التجــارة  خالف حــول قضايا من 
حقوق اإلنسان في منطقة شينجيانغ 
الصينية مرورا بوضع تايوان، وفق تقرير 

لوكالة فرانس برس.
ووفق بلومبرغ فإن التوترات بني البلدين 
مرتفعــة، خصوصا حول السياســات 
وإجــراءات  والتكنولوجيــا  التجاريــة 
وهونــغ كونغ  تايــوان  بشــأن  الصني 
وحقيقة أن شــي جتنب اإلدانة املباشرة 
لبوتني بسبب غزوه ألوكرانيا في فبراير.

وقال مســؤولون في البيت األبيض إن 

بايدن ســيحّض الصني على استخدام 
نفوذها لكبح جماح كوريا الشــمالية 
التي أجرت عددا قياسيا من جتارب إطالق 
الصواريخ، بينمــا يتحدث مراقبون عن 
استعداد بيونغ يانغ إلجراء جتربة نووية 
ستكون السابعة في تاريخها، بحسب 

فرانس برس.

حبوب أوكرانيا 
يعتبــر اتفــاق يوليــو لنقــل احلبوب 
األوكرانية من موانئ البالد مبثابة تقدم 
كبير في مســاعدة الدول الفقيرة في 

جميــع أنحــاء العالم علــى التعامل 
مع نقص الغــذاء ووضع حد للتضخم 

العاملي.
إال انســحاب بوتني لفتــرة وجيزة من 
االتفاقية بعد هجوم على أسطوله في 
البحر األســود، الشهر املاضي، أدى إلى 
مشكلة في األســواق، قبل أن تقنعه 

تركيا بالعودة.
ويجب أن جُتدد الصفقة في 19 نوفمبر. 
فإن لــم يحصل ذلك قد تختار أوكرانيا 
وتركيا واألمم املتحدة الســماح للسفن 
مبواصلــة نقل احلبوب، إال أن شــركات 

الشــحن قد تقــرر أن اخملاطــر كبيرة 
للغاية، وأن تكاليف التأمني مرتفعة.

التوترات داخل مجموعة العشرين
أدت حرب بوتني إلى تفاقم االنقســام 
بــني االقتصادات الرائدة التي تشــكل 
مجموعــة الدول الســبع، مبا في ذلك 
املتحدة  واململكــة  املتحدة  الواليــات 
وأملانيا وفرنســا، وما يُســمى “اجلنوب 
العاملي”، أي الدول األقــل تقدما والتي 
لديهــا أدوات أقل ملكافحة مشــاكل 
نقص الغــذاء والطاقــة، وتغير املناخ 

والفقر.
وســيظهر هذا االنقســام فــي بالي. 
فهناك استياء، بحســب بلومبرغ، من 
دول  فــي “اجلنوب العاملــي” ملا يرون أنه 
نقص فــي الدعم من الــدول الكبرى 
ملواجهة هــذه التحديات. وحول دفعها 
على  املفروضة  بالعقوبــات  لاللتــزام 
روســيا، أو فرض قيود على مشترياتها 

من الطاقة. 
فالبلدان يتبادالن االتهامات منذ أسابيع 
بعد أن استخدمت الرياض نفوذها في 
“أوبك+” خلفض إنتاج النفط، وذلك رغم 
رحلة بايدن إلى السعودية في يوليو في 

محاولة خلفض أسعار النفط.

مشاركون جدد
ســيظهر بعض القــادة ألول مرة في 
االجتماع  ويوفر  العشــرين.  مجموعة 
فرصة لتعميــق عالقاتهم مع اآلخرين، 
ولكن ميكــن أيضا أن يكــون االجتماع 
لشــخص  بالنســبة  بالعوائق  مليئا 

يحضــر املؤمتر مــع هــذه الكمية من 
التعقيدات ألول مرة.

وتضم قائمة احلاضرين ألول مرة رئيس 
ورئيس  ألبانيز  أنتوني  الوزراء األسترالي 
كوريا اجلنوبية يون ســوك يول، وثالثة 
من دول مجموعة السبع: رئيس الوزراء 
ورئيس  ميلونــي،  جيورجيا  اإليطالــي 
ريشــي ســوناك،  البريطاني  الــوزراء 
واملستشــار األملاني أوالف شولتز. رغم 
مــن أن الزعيمة املنتهية واليتها آنذاك 
إلى آخر  أجنيال ميــركل دعت شــولتز 
مجموعة فــي إيطاليــا وأدخلته إلى 
االجتماعات الرئيسية، حسب بلومبرغ.

كابوس لوجيستي
هناك كابوس لوجستي يتمثل في كون 
بعض القادة ال يريــدون رؤية بعضهم 

البعض عن طريق اخلطأ في املمر.
وفي حني تطلب إندونيسيا بيانا ختاميا 
لالجتماع، من الصعب أن يحصل ذلك 
كون روســيا ترفض وصف أفعالها في 
أوكرانيا بأنها غزو. واألمر عينه بالنسبة 
إلى تقاليد القمة األخرى، فمثال هناك 
صعوبة بأخذ صورة جتمع القادة، وفق ما 

جاء في تقرير بلومبرغ.

عوامل خارجية
قــد يطغــى “اإلعــالن املهــم”، الذي 
على مشــارك  ترامــب،  سيكشــفه 
بايدن فــي القمة، ألنه مــن املتوقع أن 
يعلن ترامب ترشــيح احلزب اجلمهوري 
الرئاســية، وفق   2024 له النتخابــات 

بلومبرغ.

وكالة بلومبرغ: ثمانية قضايا ينبغي مراعاتها في اجتماع قمة العشرين

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال الرئيس األميركي، جو بايدن، إن واشنطن 
ســتقدم أكثر من 850 مليون دوالر في إطار  
شــراكة منصة “آســيان” للبنى التحتية 
واالتصال، مشــيرا إلى أن نتائج االنتخابات 
النصفية عــززت موقفه السياســي قبل 

لقائه مع نظيره الصيني.
وأوضح الرئيس األميركي إن الواليات املتحدة 
ستناقش مع آسيان حرب روسيا الوحشية 

في أوكرانيا.
وقال بايدن امس األحد إّن النجاح غير املتوّقع 
للدميوقراطّيني في انتخابات منتصف الوالية 
قد وضعه في موقف أقوى إلجراء محادثات 
حاسمة مع نظيره الصيني شي جينبينغ. 

وصــّرح بايدن فــي بنوم بنه حيــث يلتقي 
عــددًا من الزعمــاء في إطار قّمة آســيان 
بأّنه بات في موقــع “أقوى”. وأضاف بعد فوز 
حّققه الدميوقراطّيون في نيفادا وأتاح لهم 
االحتفاظ بالسيطرة على مجلس الشيوخ 
األميركي “أشــعر أّنني بحالة جّيدة وأتطّلع 

إلى العامني املقبلني”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كشــف الوزير املكلف بإدارة الدفاع املغربي 
عبــد اللطيف لوديي بدء “بعض أنشــطة” 
بينها تصنيع  تتصل بصناعــات دفاعيــة، 
مسيرات عســكرية، مؤكدا سعي اململكة 
لتشجيع االستثمار في هذا اجملال، بحسب 

ما أورد تقرير للجنة برملانية.
ونقــل التقرير اخلاص مبناقشــة مشــروع 
ميزانيــة الدفاع للعام 2023 عن الوزير قوله 
“تهم بعــض مجاالت الصناعــة الدفاعية 
التي تعرف بداية بعض األنشطة في بالدنا، 
والذخائر، صناعة  األســلحة  تطور صناعة 
الطائرات املسيرة القادرة على القيام مبهام 
االســتخبارات واالســتطالع والهجمــات 

املسلحة، وصيانة الطائرات العسكرية”.
لم يعط املسؤول احلكومي تفاصيل عن هذه 
األنشــطة، مشــيرا فقط إلى مشروع يتم 
إجنازه حاليا من قبل شــركة دولية لصيانة 
بنسلميان  مبنطقة  العســكرية  الطائرات 

شمال الدار البيضاء.
لكنه أوضــح أن املغرب يســعى إلى “حث 
الشــركات الدوليــة علــى إجناز مشــاريع 
استثمارية باملغرب، وذلك في إطار التزاماتها 
املبرمة  الصفقــات  بخصوص  التعاقديــة 

معها” لشراء أسلحة ومعدات عسكرية.
من جهته قال موقع “يا بالدي” احمللي أن اتفاق 
التعاون األمني املبرم بني املغرب وإســرائيل 
في نوفمبــر العام املاضــي، يتضمن إقامة 

صناعات عسكرية في املغرب.
وكان “التعاون في مجال الصناعة الدفاعية 
بنود هذا  التكنولوحيا” من ضمــن  ونقــل 
االتفاق املندرج في سياق تعزيز العالقات بني 

البلدين، وفق ما أعلن حينها.
وذكر لوديي، بحســب التقريــر البرملاني، أن 
اململكــة كانت قــد تبنت قانونا يفســح 
بإقامة صناعات عسكرية،  للترخيص  اجملال 
“لتعزيز االســتقاللية التدريجية لبالدنا في 

هذا اجملال”.
وأضاف أن ذلك “جلب اهتمام مســتثمرين 
لقاءات  لهــم  ودوليــني، خصصت  مغاربة 

توضيحية لبسط األهداف املتوخاة”.
من جانــب آخر، أشــار الوزيــر املغربي إلى 
استخدام طائرات مسيرة صغيرة من ضمن 
احلدود  مراقبة  في  املســتعملة  الوســائل 

ومحاربة الهجرة غير النظامية.

بايدن يؤكد تعزيز 
االنتخابات وضعه السياسي 

قبل لقائه نظيره الصيني

تقرير: المغرب 
يسعى لتطوير صناعة 
طائرات مسّيرة حربية

متابعةـ  الصباح الجديد:
قام مسؤولو اخملابرات األميركية 
بـ”جتميع تقرير ســري” يشــرح 
املكثفة  اجلهــود  بالتفصيــل 
السياســي  بالنظام  للتالعب 
األميركي من قبل دولة اإلمارات 
التــي تعتبر منذ فتــرة طويلة 
شــريكا وثيقا وموثوقا به لدى 
الواليات املتحــدة، وفقا لتقرير 
“واشــنطن  صحيفة  نشــرته 

بوست”.
األنشــطة  تلــك  وتشــمل 
“محاوالت غير قانونية وقانونية 
لتوجيــه السياســة اخلارجية 
مواتيــة  بطــرق  األميركيــة 
حسبما  اإلماراتية”،  للسياسة 

ذكر ثالثة أشخاص للصحيفة.
وقال هؤالء األشــخاص إن هذا 
“يكشــف عن محاولة اإلمارات 
الســتغالل نقاط الضعف في 
احلوكمة األميركية مبا في ذلك 
اعتمادها على املســاهمات في 
وقابليتها  االنتخابيــة  احلمالت 
لتدخــل جماعــات الضغــط 
والتراخــي فــي إنفــاذ قوانني 
إلى  تهــدف  التــي  اإلفصــاح 
احلكومات  تدخــل  من  احلماية 
األجنبية”، حســب مــا ذكرته 

“واشنطن بوست”.
ورفضت املتحدثة باسم مكتب 
لورين  الوطنية  اخملابــرات  مدير 
فروست التعليق عندما سئلت 

عن التقرير.
من جانبه قال ســفير اإلمارات 
العتيبة،  يوسف  واشنطن،  في 
اإلمارات  بنفــوذ  “فخــور  إنــه 
الواليات  في  اجليــدة  ومكانتها 
لـ”واشــنطن  وفقا  املتحــدة”، 

بوست”.
وافقت  الســنني،  وعلــى مــر 
الواليــات املتحــدة علــى بيع 
املتحدة بعضا  العربية  اإلمارات 
من معداتها العسكرية “األكثر 
تطــورا وفتــكا”، مبا فــي ذلك 
 MQ-9 بدون طيــار  الطائــرات 
والطائرات املقاتلة املتقدمة من 
طراز F-35، وهــو امتياز ال مُينح 

ألي دولة عربية أخرى.
بعض عمليات التأثير املوصوفة 
في التقرير معروفة ملتخصصي 
هذه  لكــن  القومــي،  األمــن 
“عدم  بسبب  ازدهرت  األنشطة 
رغبــة واشــنطن فــي إصالح 
قوانــني التأثير األجنبي أو توفير 

موارد إضافية لوزارة العدل”.
وقال أشــخاص مطلعون على 

التقريــر إن “األنشــطة األخرى 
تشبه إلى حد بعيد التجسس”، 

حسب “واشنطن بوست”.
وأنفقــت اإلمارات أكثر من 154 
مليــون دوالر علــى جماعــات 
 ،2016 عــام  منــذ  الضغــط 
العدل  وزارة  لســجالت  وفقــا 

األميركية.
وأنفقت اإلمــارات كذلك مئات 
املاليــني مــن الــدوالرات على 
ومراكز  للجامعات  “التبرعــات 
الفكــر األميركيــة والعديــد 
ذات  أوراق سياسات  ينتج  منها 
نتائج مواتية ملصالح اإلمارات”، 
respon-  حسب تقرير سابق لـ”

.”siblestatecraft
وتعليقــا على التقرير، قال أحد 
املشرعني األميركيني، إنه يوضح 
الدميقراطية  تشــويه  “كيفية 
األميركيــة بواســطة األموال 
األجنبيــة” قائال إنــه يجب أن 

يكون مبثابة “جرس إنذار”.
وقــال إنــه “يجــب وضع خط 
أحمر واضح للغاية ضد تالعب 
اإلمارات بالسياسة األميركية”، 
بأننا  مقتنعا  “لســت  مضيفا 
قد أثرنا هذا علــى اإلطالق مع 

اإلماراتيني على مستوى عال”.

ورفــض كل من مكتــب مدير 
اخملابرات الوطنية ووزارة اخلارجية 
التعليــق على مــا إذا كانا قد 
نظرائهما  مــع  القضية  تناوال 
حســب  اإلمارات،  فــي  الكبار 

“واشنطن بوست”.
الذين شاركوا  رفض األشخاص 
تقدمي  التقرير  حــول  معلومات 
نسخة منه، وقالوا إن األنشطة 
املنســوبة إلى اإلمارات “تتجاوز 

مجرد استغالل النفوذ”.
عمليــات  إحــدى  وتضمنــت 
االســتغالل “توظيــف ثالثــة 
اخملابرات  في  سابقني  مسؤولني 
ملســاعدة  األميركيني  واجليش 
اإلمارات فــي مراقبة املعارضني 
والصحفيــني  والسياســيني 
حســب  أميركية”،  وشــركات 

“واشنطن بوست”.
وفــي العــام املاضــي، اعترف 
الثالثــة فــي احملكمــة بتقدمي 
إلى  متطــورة  قرصنة  تقنيــة 
اإلمارات، ووافقوا على تســليم 
ودفــع  األمنيــة  تصاريحهــم 
حوالي 1.7 مليون دوالر لتسوية 
لوكالة  وفقا  اجلنائيــة،  التهم 

“أسوشيتد برس”.
ورأى النقــاد أن العقوبة املالية 

املدفوعات  إلــى  بالنظر  تافهة 
الكبيرة التي تلقاها املسؤولون 
أثار  األميركيون الســابقون، مما 
مخاوف من تكرار “سلوك مماثل 

في املستقبل”.
ومتــت اإلشــارة إلــى احملاكمة 
وهو  باراك،  لتوماس  الفيدرالية 
الســابق  للرئيس  مستشــار 
دونالد ترامب، والذي متت تبرئته، 
تزعم  اتهامات  الشهر، من  هذا 
عمله “كوكيــل لدولة اإلمارات 
وكذب علــى محققني احتاديني 
تقرير سابق  بشأنها”، حســب 

لـ”واشنطن بوست”.
العامــون  املدعــون  اتهــم 
بـ”اســتغالل  باراك  األميركيون 
عالقته بترامب لصالح اإلمارات 
والعمل على قناة خلفية سرية 
على  تنطوي  التــي  لالتصاالت 
إلى  حساســة  معلومات  مترير 

املسؤولني اإلماراتيني”.
املقدمــة  األدلــة  تضمنــت 
الرســائل  “آالف  احملكمــة  في 
ومنشــورات وســائل التواصل 
االجتماعي وســجالت الرحالت 
اتصاالت  إلى  باإلضافة  اجلوية”، 
تظهر أن املســؤولني اإلماراتيني 
“زّودوه بنقــاط للحديــث فــي 

فيها  وأشــاد  اإلعالم  وســائل 
باإلمارات”.

ونفى باراك، التهم املوجهة إليه 
بشدة، وفشل املدعون في إقناع 
هيئــة احمللفني بأن اســتغالله 

لنفوذه أدى إلى ارتكاب جرائم. 
مســاعديه  أحد  تبرئــة  ومتت 
ويدعــى، ماثيو غراميــز، ورفض 
املتحدث باســمه  بــاراك، عبر 
لـ”واشــنطن  وفقا  التعليــق، 

بوست”.
2012، كانت اإلمارات  ومنذ عام 
“ثالث أكبر مشــتر لألســلحة 
األميركيــة”، وبنت مــا يعتبره 
الكثيرون أقوى جيش في العالم 
العربي من خالل تنمية عالقات 
وثيقة مع املؤسسة السياسية 
والعســكرية  والدفاعيــة 
األميركيــة، وفقــا لـ”معهــد 
ســتوكهولم الدولــي ألبحاث 

السالم”.
املســلحة  القــوات  وقاتلــت 
اإلماراتيــة إلى جانــب القوات 
األميركيــة فــي أفغانســتان 
وتستضيف  وســوريا،  والعراق 
البالد 5000 عســكري أميركي 
في قاعدة الظفرة اجلوية وسفن 
أميركية في ميناء جبل  حربية 

علي.
وغالبــا يتــم وصــف اإلمارات 
والدوائر  األبحــاث  مراكــز  في 
العســكرية األميركيــة بأنها 
“ســبارتا الصغيــرة” لبراعتها 
العســكرية، بينمــا يتم جتنب 
ســجلها فــي مجــال حقوق 
لـ”واشــنطن  وفقا  اإلنســان، 

بوست”.
وفي اإلمارات “ال توجد انتخابات 
وال أحزاب سياســية وال قضاء 
احلكومة  وانتقــاد  مســتقل، 
العمالية  والنقابــات  محظور، 
محظورة”،  اجلنســية  واملثلية 
ويصنف بيت احلرية دول اخلليج 
البلــدان حرية في  من بني أقل 

العالم.
اخلليجية  الدولــة  وأغضبــت 
بعد  األميركيــني  املســؤولني 
بوزارة  الرقابة  “هيئــة  قالت  أن 
الدفاع” إن “اإلمــارات رمبا كانت 
متــول مجموعة )فاغنــر( وهي 
جيش مرتزقة روســي قريب من 
الكرملني متهم بارتكاب فظائع 
وأفريقيا”،  وأوكرانيــا  ليبيا  في 

وهو ما تنفيه اإلمارات.
كشــف  املاضي،  الشــهر  في 
حتقيق لـ”واشــنطن بوســت”، 
النطاق”  واســعة  “مغازلة  عن 
املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة 
لكبار العســكريني األميركيني 

املتقاعدين.
وأظهــر التحقيق أنه على مدار 
املاضية، عمل  السنوات السبع 
280 من أفراد اخلدمة األميركية 
كمقاولــني  املتقاعديــن 
لدولة  ومستشارين  عسكريني 
اإلمــارات “أكثــر مــن أي دولة 

أخرى”.
وكان لســفير اإلمــارات فــي 
واشنطن، يوســف العتيبة دور 
في  اإلمــارات  جنــاح  في  فعال 
واشنطن وهو أقام عالقات قوية 
األعمال  ورجال  السياسيني  مع 
األطياف  األقوياء مــن مختلف 

السياسية، بحسب التقرير.
عنــد ســؤاله عــن النتائــج 
التقرير  إليهــا  توصــل  التــي 
االســتخباراتي، قــال عتيبــة 
إنه “تشــّرف بــأن يكون من بني 
مجموعة من األشخاص اجلادين 
النوايــا احلســنة في كال  ذوي 
شــراكة  أقاموا  الذين  البلدين 
كاملة ودائمــة جعلت اإلمارات 
واملنطقة  املتحــدة  والواليــات 

أكثر أمانا وازدهارا وانفتاحا”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
فــاز احلــزب الدميقراطــي، امس 
األحد، باملقعــد الذي كان يحتاج 
إليه لالحتفاظ بالســيطرة على 
مجلس الشــيوخ األميركي، وهو 
نصر حاسم الســتمرارية رئاسة 
جو بايدن، حسب ما أفادت وسائل 

إعالم محلية.
انتخابات  علــى  أيام  أربعة  وبعد 
خيبت  التــي  الوالية  منتصــف 
فوز  أعلــن  اجلمهوريــني،  آمــال 

الســيناتورة الدميقراطية كاثرين 
نيفادا  كورتيز ماســتو في والية 
الرئيس  املدعوم من  املرشح  على 
وفقا  ترمــب،  دونالــد  الســابق 

لقنوات تلفزيونية أميركية.
عدد  يرتفع  انتخابهــا،  وبإعــادة 
الدميقراطيــني املنتخبــني فــي 
مجلــس الشــيوخ إلــى 50 من 
أصل 100، ما يسمح حلزب بايدن 
اجمللس،  هــذا  على  بالســيطرة 
ح يعود  باعتبار أن الصــوت املُرجِّ

الرئيس كاماال هاريس.  نائبة  إلى 
ولــم تعــد انتخابــات اإلعــادة 
في  ديســمبر  مطلع  املنتظــرة 
النتيجة،  في  فرقا  حتدث  جورجيا 
فال يــزال بإمــكان الدميقراطيني 
والية جورجيا،  فــي  الفوز مبقعد 
ثانية في  حيث ســتنّظم جولة 
6 ديسمبر، لكن ذلك لن يؤثر في 

النتيجة.
وفــي مجلــس النــواب، ال تزال 
ويبدو  مســتمرة.  الفرز  عمليات 

للســيطرة  أقرب  اجلمهوريني  أن 
ولو بأغلبية بسيطة، ويفصلهم 
عــن ذلك ســبعة مقاعد فقط. 
فمــن أصــل 218 مقعــدا، وهو 
للفــوز، حصل  املطلوب  الرقــم 
اجلمهوريــون حتى اآلن على 211، 
فيما حصــل الدميقراطيون على 

205 مقاعد حتى اآلن.
وكان األميركيــون توجهــوا يوم 
الثالثــاء املاضــي إلــى صناديق 
االقتــراع لتجديــد كافة أعضاء 

مجلس النواب 435 مقعداً، وثلث 
مجلس الشيوخ 35، فضالً عن 36 

حاكم والية.
فيما غالبا ما تشــكل انتخابات 
منتصف الوالية التي تنظم بعد 
سنتني من االنتخابات الرئاسية،” 
تصويتا عقابيا” لــإدارة القائمة 

في الواليات املتحدة.
يذكــر أنه بعد حملــة محتدمة 
بني احلزبني األزرق واألحمر، متحورت 
حول التضخم وارتفاع األســعار، 

فضــال عــن الوقــود واالجهاض 
كان  املســائل،  مــن  وغيرهــا 
اجلمهوريــون واثقــني من حرمان 
بايدن من غالبيته في الكونغرس 

ال سيما أن شعبيته تتراجع.
الدميقراطي متكن  لكــن احلــزب 
إلى حد ما من احلد من خســائره، 
أفضل ممــا كان متوقعــاً، وحرم 
ترمب من  دونالد  السابق  الرئيس 
في  واسعة”  مد  “حركة  تشكيل 

الكونغرس.

الديمقراطيون يحتفظون بسيطرتهم على مجلس الشيوخ األميركي

تقرير استخباري أميركي يكشف تدخل االمارات في السياسة االميركية
واشنطن بوست: 
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وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري في الشطرة
إعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة: 4011/8
احمللة او رقم واسم املقاطعة:  املستشفى

اجلنس: عرصه
النوع: ملك صرف

رقم الباب:/ 4011/8 املستشفى
رقم الطابق:/
رقم الشقة:/

املساحة: -240 م
املشتمالت: /

املزروعات او املغروسات:
واردات املبيع السنوية:

الشاغل: علي عبد احلسني عطية
مقدار املبيع: 

ســتبيع دائرة التســجيل العقاري في الشطرة 
باملزايــدة العلنية العقار املوصــوف اعاله العائد 
للراهن علي عبد احلسني عطية لقاء طلب الدائن 
املرتهن شــركة الشروع للتجارة واملقاوالت البالغ 
)65،000،000 مليــون( دينــار فعلــى الراغب في 
االشــتراك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل )30( 
يوما اعتبارا مــن اليوم التالي لتاريخ نشــر هذا 
االعالن مستصحبا معه تأمينات قانونية نقدية 
او كفالــة مصرفية ال تقل عــن 10% من القيمة 
املقــدرة للمبيع البالغــة )  ( دينــارا وان املزايدة 

ستجرى في الساعة )12( ظهرا من اليوم األخير.
مدير دائرة التسجيل العقاري الشطرة
احمد جاسم هالل

جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية التنفيذ سدة الكوت

رقم االضبارة/ 2021/3370
التاريخ/ 2022/11/13

اعالن
 تبيــع مديرية تنفيذ ســدة الكــوت العقار 
الكوت  في  الواقع  798/3م38اخلاجية  تسلسل 
زرزور احملجوز  العائــد للمدين حــازم محمــد 
لقاء طلــب الدائن زهرة جنم حســوني البالغ 
30,000,000 ثالثون مليون دينار   فعلى الراغب 
بالشراء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني 
يومــا  تبدا من اليوم التالي للنشــر والداللية 

على املشتري
املواصفات

1.موقعة : كوت الكفاءات
2.جنســة ونوعه : بستان ملك صرف مسجل 

باسم عدة شركاء
3.حدودة وأوصافه : بســتان وســاحة وكوفيه 
200 متر والساحة مسيجة ال BRC والكوفيه 
مبنيه بالسندويج بنل ومشتمل وعدة أشجار

4.مشتمالته:
5.مساحته : 7 دومن , 22 اولك , 64م2

6.درجة العمران:
7.الشاغل : املدين

8.القيمــة املقــدرة : 645,000,000 ســتمائة 
وخمسة واربعون مليون دينار

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محمكة استئناف االنبار االحتادية
محكمة حتقيق هيت

العدد/3617
التاريخ/2022/11/10

الى/ املفقود/
 جهاد ناظم رشيد هالل الطائي

م/ إعالن
بتاريــخ 2022/10/31 قدمــت املدعــي باحلق 
الشخصي )ناظم رشيد هالل( اخبار بخصوص 
فقدانك فــي عــام 2022/10/20 عليه قررت 
هذه احملكمــة تعميم اوصافــك بصحيفتني 
محليتني عليــك احلضور الى محكمة حتقيق 
هيت او مركز شرطة هيت وعلى كل من لديه 
معلومات عنه او عن مصيره اخبار السلطات 
االمنية وبعكسه ســوف تصدر حجة احلجر 

والقيمومة... مع التقدير
القاضي
عادل عبداهلل جزاع

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري في الشطرة
إعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة: 11553/8
احمللة او رقم واسم املقاطعة:  املستشفى

اجلنس: عرصه
النوع: ملك صرف

رقم الباب:/
رقم الطابق:/
رقم الشقة:/

املساحة: -200 م
املشتمالت: /

املزروعات او املغروسات:
واردات املبيع السنوية:

الشاغل: ساجد داخل حبيب
مقدار املبيع: ساجد داخل حبيب

ســتبيع دائرة التســجيل العقاري في الشطرة 
باملزايــدة العلنية العقار املوصــوف اعاله العائد 
للراهن ســاجد داخل حبيب لقــاء طلب الدائن 
البالغ  للمقــاوالت  الشــروع  املرتهــن شــركة 
)335،000،000 دينــار( دينــار فعلــى الراغب في 
االشــتراك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل )30( 
يوما اعتبارا مــن اليوم التالي لتاريخ نشــر هذا 
االعالن مستصحبا معه تأمينات قانونية نقدية 
او كفالــة مصرفية ال تقل عــن 10% من القيمة 
املقــدرة للمبيع البالغــة )   ( دينــارا وان املزايدة 

ستجرى في الساعة )12( ظهرا من اليوم األخير.
مدير دائرة التسجيل العقاري الشطرة
احمد جاسم هالل

جمهورية العراق
محافظة ميسان

مديرية زراعة محافظة ميسان
الشعبة القانونية

العدد: 14304
التاريخ: 2022/11/1

اعالن
تعلــن مديرية زراعة ميســان عــن اجراء 
مزايــدة علنية لغــرض تأجير غابة ســيد 
 , BRC احمد الرفاعي )ارض الغابة وســياج
كرفان عدد 2 ,مضخة دويز عدد 2, منظومة 
ري مســتهلكة (العائدة الى مديرية زراعة 
ميسان وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة 
املرقــم 21 لســنة 2013 وملــدة )30( يوما 
واعتبارا من اليوم التالي من نشــر االعالن 
في اجلريدة فعلى الراغبني باإليجار مراجعة 
جلنة البيــع وااليجار فــي املديرية املذكورة 
اعــاله لدفــع التأمينات البالغــة 20% من 
القيمــة املقررة وســتكون املزايدة في متام 
الساعة العاشــرة صباحا من اليوم االخير 
موقعيــاً ويتحمل من ترســو عليه املزايدة 

اجور الداللية ونشر االعالن....
مع التقدير

ر. مهندسني زراعيني اقدم
د. محمد جبار عبد الرضا

مدير الزراعة 

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
محكمة بداءة الناصرية

العدد: 1151/ب/2022
التأريخ: 2022/11/12

إعالن
ســتبيع محكمة بداءة الناصرية وعن طريق 
املزايــدة العلنيــة علــى العقار تسلســل 
2/122 جامــع وخــالل ثالثون يومــا اعتبارا 
من اليوم التالي للنشــر وإذا صــادف اليوم 
الثالثــون عطلة رســمية ففــي اليوم الذي 
يليه وفي متام الســاعة الثانية عشرة ظهرا 
الراغبني  البــداءة، فعلى  في قاعة محكمة 
بالشــراء احلضور في املكان والزمان املعينني 
القانونية  التأمينات  معهم  مســتصحبني 
بنسبة 10% بصك مصدق مع رسم تسجيل 
العقار بنسبة 3% وال نقبل املبالغ النقدية إن 

لم يكونوا من الشركاء.
القاضي 
عزيز شنته اجلابري

األوصاف:
1- العقار عبارة عن عرصة خالية من يقع في 

مدينة الناصرية شارع احلبوبي.
2- مساحة العقار 315,40 م2.

3- القيمــة املقــدرة للعقــار ســبعمائة 
وخمسون مليون دينار فقط

االثنني 14 تشرين الثاني 2022 العدد )5013(

Mon .14 Nov. 2022 issue )5013(

إعالن للمرة الثانية/ ملناقصة توفير زيت ناقل للحرارة لوحدة املعاجلة املركزية ملدة 3 سنوات 
2nd Announcement for Provision of Heat Transfer Oil for CPF (3 years)

020/PC/22 : رقم املناقصة
نوع املناقصة / مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني

اجلهة املستفيدة : شركه الواحة النفطيه احملدوده املقاول واملشغل حلقل االحدب النفطي مع شركه نفط الوسط ) شركه عامه(/ وزاره النفط بعقد 
تطوير وانتاج حقل االحدب النفطي بعقد مت اعاده توقيعه في 2008/11/10 .في الوقت احلالي العمال االستكشــاف والتطوير, االنتاج واجناز املنشاءات 

السطحيه اجلارية في العراق.
اسم املشروع: إعالن للمرة الثانية/ ملناقصة توفير زيت ناقل للحرارة لوحدة املعاجلة املركزية ملدة 3 سنوات 

020/PC/22 : رقم املناقصة
Tender Information:

تود شــركة الواحة النفطية احملدودة اإلعالن عن املناقصة اعاله للمرة الثانية . ميكن جلميع الشركات املتخصصة التي لديها القدرة واخلبرة أن تشارك 
في هذه املناقصة من خالل دفع رسوم املناقصة )100 دوالر( للحصول على وثائق املناقصة ) ITB( بداية من تاريخ نشر هذا االعالن .

1. Scope of Work: 

2-  سيتم استقطاع رسوم االعالن من الشركة الفائزة.
3-  خــالل فتــرة التقدمي للمناقصة، يجب ان تكون قيمة خطاب الضمان املقدم هو12,000 دوالر امريكي . نافذ ملدة عام واحد من تاريخ اغالق املناقصة 
على شــكل خطاب ضمان صادر من بنك مسجل في منصة البنك املركزي العراقي االلكترونية او صك مصدق 4 -  على من يرغب االشتراك في هذه 
املناقصة دفع اجور املناقصة مائة دوالر فقط  الى قسم املالية قبل 2220/12/6  املوعد النهائي لغلق املناقصة وقبل الساعه 4.00 عصرا. حسب طرق 

الدفع االتية :
الطريقة األولى: ميكن للمشــاركني دفع رســوم املناقصة 100 دوالر للحصول على وثائق املناقصة )ITB(  مباشــرة إلى الدائرة املالية لشركة الواحة 
النفطية احملدودة ،   العنوان املفصل: الغرفة رقم 309 قسم املالية، شركة الواحة النفطية احملدودة / حقل االحدب النفطي ناحية االحرار – محافظة 

واسط  / العراق .
الطريقة الثانية: ميكن للمشاركني دفع رسوم املناقصة 100 دوالر كحوالة مصرفية حلساب شركة الواحة النفطية احملدودة.

5 - توضع العروض الفنية والتجارية وخطاب الضمان بظروف مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم الشــركة قبل املوعد النهائي 
لغلق املناقصة  2022/12/6 قبل الساعة 4:00  عصرا عدا ذلك سوف يهمل أي عطاء غير مطابق للشروط

6- يجب علي الشركات االجنبية تقدمي:
أ -  تقدمي نسخه من جميع وثائق التسجيل اخلاصة بالشركة االجنبية وفرعها في العراق 

ب - تقدمي عدم ممانعة نافذة من الهيئة العامة للضرائب 
7-يجب علي الشركة احمللية العراقية تقدمي:

أ - تقدمي نســخه من جميع وثائق التســجيل اخلاصة بالشركة والنســخة امللونة من بطاقة الهوية النافذة )هوية وزاره التخطيط او غرفة التجارة ( 
مرفقة مع العروض  .يلتزم مقدمي العروض بتقدمي جميع املستندات االصليه قبل استالم خطاب االحالة.

ب - تقدمي عدم ممانعة نافذة من الهيئة العامة للضرائب 
8- لالستفسار االتصال باالمييالت التالية

 haneen.monam@petroalwaha.com ; zhangwen@petroalwaha.com ;
 lixiwen@petroalwaha.com ; wujie@petroalwaha.com 

AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.

جمهورية العراق
محافظة كركوك

قسم العقود احلكومية
شعبة التعاقدات

العدد : 21578
التاريخ : 2022/11/13

الى / كافة الشركات واملقاولني
م / اعالن رقم (33) لسنة 2022

تســـر )محافظـة كركـوك / قسـم العقـود احلكوميــة( دعـوة الشـــركات واملـؤهلني وذوي اخلبـرة لتقـدمي عطـاءاتهم لتنفيـذ اعمـــال مشـروع )تكملـــة االعمـــال املتبقيـة ملشـروع تطـوير وتبلـيط 
الشـــارع مـن جـسـر سـرجنار )علي العسـكـري( الـى شـارع مـــدخل السليمانية( واملـدرج ضـمن) خطـة بـرامج البتـرو دوالرلسـنة 2019 ( ازاء التبويـب )3/288/9/3/25/43( وبكلفة رقما )1،760،072،750( 
كتابة )مليـــــــــــار وســـــــــــبعمائة وســــــتــــون مليـون واثنـان وسـبعـون الـف وسبعمائة وخمسـون دينـار( ومبـدة )150( كتابـــة )مائـة وخمسـون يومـا (فـعلـي الراغبني فـي االشتراك فـي 
املناقصـــة مـن الشـركـات حـاملني هويـة تصنيف املقـــاولني الصـادرة من وزارة التخطيط العراقيـة نـافـذة املفعـول ومجـددة لدرجـة التصنيف )السابعة انشـائية ( او هويـة صـادرة مـن قبـل اقـليــم 
کـردسـتان مماثلـة للدرجـة نـافـذة مراجعـة قسـم العقـود احلكوميـة لغرض احلصـول علـى وثــائق املناقصـة لـقـاء مبلـغ قـدرة )250,000( كتابـة )مائتان وخمسـون الـف دينـــار (غيـر قـابلـة للـرد وان 
اخـــر يـوم للمراجعـة لالشتراك فـي املناقصـة سـيكون فـي نـهـايـة الـــدوام الرسـمي الذي يسـبـق يـوم الـغلـق علـى ان يقـدم العطـاء داخـل ظـرف مغلـق مختـوم ومـسـجل عليـه اسـم املشـروع 
واسـم مـقـدم العطـاء بصـورة واضـحة وعلـى املـنـاقص تقـدمي املستمسكــات املدرجـة تفاصيلها ادنـاه ويتحمـل مـن ترسـو عليـه املناقصـة اجـور النشـر واالعـالن وسـوف يـهمـل كـل عـطـاء غيـر 
مســـتوفي للشـــروط علمـآ ان اخـر مـوعـد لتقـدمي العطـاءات )غلـق املناقصـة( فـي تـمـام السـاعة الثانيـة عشـرا ظهـــراً مـن يـوم )االثنني( املصـادف 2022/11/28 وفـي حـالـة مصـادفـة يـوم الغلـق 
عطلـــة رســـمية 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 

)االثنني( املصـادف2022/11/21 فـي مقـر قـسـم الـعقـود احلكومية علما ان الدائرة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات 
- الشروط القانونية واملستمسكات املطلوبه:- 

1- هويـة تصنيف املقاولني )درجـة السابعة/ انشـائية( نـافـذة املفعـول ومجـددة صـادرة مـن وزارة التخطيط او هويـة تصنيف اقلیم کردسـتان مماثلـة للدرجـة نـافـذة مـع شـهادة تأسيس واجـازة ممارسـة 
املـهنـة بالنسـبة للشركات واملكاتـب املـجـازة رسـميا او مـن خـارج بالنسبة للشركات االجنبيـة ومسجلة في وزارة التخطيط العراقيـة 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 اعـاله صـادرة عـن الهيئـة العامـة للضـرائب نـافـذة لعـام 2022 جتيـز االشتراك في املناقصـة باسـم الشـركة او املقـاول صـادرة مـن دائرة 

الضريبة فـي محـافظـة كركـوك )األولـى او الثانيـة اخملتصـه جغرفیا( او صادرة من الهيئة العامة للضرائب في وزارة املالية االحتادية حصراً.
 3 - تقدمي امليزانيـــة العامـــة )حسابات ختاميـة مدققـة مـن قبـل احملاسبني القانونيني ألخر سـنتني او تسبق االزمـة املـاليـة لـعـام 2014 بسنتني استنادا الى كتاب وزارة التخطيط بالعدد )24537/7/4( في 

.2019/10/7
 4- تقدمي جدول تقدم عمل .

5- جلـــب كتـــاب تخويـل ملمثـل الشـركة موقع ومختـوم وبالنسبة للشركات االجنبيـة كتـاب تخويـل ملمثـل الشـركة موقع ومختـوم مـــن السفارة العراقية في بلد الشركة يخوله احلصول على اوراق 
املناقصة واملراجعة في العراق مصدق من كاتب العدل . 

6ـ  علـــى مـقـــدم العطـاءات تقـدمي تأمينات اوليـــة ضـمـان للعطـاء )خطـاب ضـمـان مـصـرفي او امـر ســـفتجة او صـك مـصـدق ومببلـغ )600,727,17( وكتابـــة )سبعة عشر مليون وستمائة الف 
وسبعمائة وسبعة وعشرون دينـار( مـن احـد املـصـارف املعتمده لدى دوائر الدولة ونافذة ملدة )118( يوما ) مائة وثمانية عشر يوما( معنونا الى محافظة كركوك /قسم احلسابات .

7 - ارفاق وصل الشراء عند تقدمي العطاء.
 8ـ  تلتـــزم الشركة او املقاول بجلـــب مايؤيـد وجـود مـقـر للشـركة او املقاول داخـل محـافظـة كركوك مؤيدة بكتـب رسـميـة )عقـد ايجـار مـصـدق مـن كـاتـب عـدل فـي محافظـة كركوك او صـورة 

قيـد للـعقـار بـاسـم الشـركة او املدير املفوض او احـد 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 اســتبعاد عطاء الشــركة واملقاول الذي لديه ثالث عقود او اکثر مازالت قيد التنفيذ ومبرمة مع نفس جهة التعاقد اســتنادا الى الفقرة )2( من كتاب وزارة التخطيط دائرة العقود احلكومية قســم 
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.
 4ـ  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 النسخه 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 والشــطب )وان اي تصحيح يجب ان يقترن بتوقيع مقدم العطاء ويجب ان تكون نســخة العطاء االصلية وجميع النسخ مكتوبة بحبر 
الميحى، 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 الشركات واملقاولني تقدمي كفاءتهم املالية مع الكشف املصرفي مبينا فيه حركة احلساب 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 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 الشــركة املتعاقدة مبراجعة دائرة التقاعد والضمان االجتماعي للعمال وجلب عدم ممانعه او براءة ذمة منها وتقدم الى قســم حســابات احملافظة كشــرط لغرض صرف السلف )املستحقات املالية 
للشركة أو املقاول( . 

16 ـ تفرض على الشركة املتعاقدة غرامة تأخيريه يتم حتديد وفق العقد االجمالية عن كل يوم
 غرامة اليوم الواحد = مبلغ العقد )مبلغ العقد االصلي + اي تغير في املبلغ × )10%( تأخير عن مدة املقاولة حسب 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 اليعتد 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 مايثبت 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( شــهراً اثنى عشــر شهرا فقط من تاريخ االســتالم 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 املناقصـة فـي يـوم )االثنني( املوافق 2022/11/28 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 . 
29 ـ فـــي حـالـة اشـتراك اكثـر مـن شـركـة فـي تقـدمي 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 مقـدم العطـاء بتسليم الوثيقـة القياسية بكافة اقسامها ورقيـا ومختومـآ 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 تكـــون مبالغهـا اقـل مـن الكلفة التخمينيـة لغاية 20% وفـي حـال ورود عطـاء يـقـل عـن الكلفة التخمينيـة بنسبة تزيد عن )20%( يتم تطبيـق مـاجـاء بـالفقرة )أوال -2 - أ 

)عقـود االشغال( مـن كتـاب وزارة التخطيط - دائرة العقـود احلكومية - قسم االستشارات والتدريب بالعدد 25525/7/4 في 2022/9/27.
32 ـ يـم االعتماد على املعايير احملـددة مبوجـب اعمـام وزارة التخطيط الصـادر مبوجـب كتابهـا ذي العـدد )24537/7/4( في

2019/10/7( مـــن حيـث التأكد مـــن مـدى تـوافر الشروط املطلوبـه فـي الشـركـة مـن حيـث مـدى تـــوافر االهليـة القانونيـة لـهـا والسيوله املاليـة املطلوبـــه مبوجبهـا وحسب الكلفة التخمينيـة 
للمشـروع واالعمـال املماثلـة املنفذه مـن قبـل هـذه الشـركة بالنسبة لألعمال التخصصية وحسب نوع وطبيعة املشروع وبقية الشروط االخرى الواردة في هذا االعمام .

33 ـ يلتـزم مـقـدمي العطـاءات اجـراء الزيارة املوقعيـة وجمـع املعلومـات الالزمـة حـول الـعمـل وتقـديـم مـايـؤيـده مـن قبـل الـجـهـة املستفيدة .
34- استحصـــال املوافقـــة األمنيـة )منح التصريح األمنـي ( للشـركة او املقـاول واعتبـار التصريح األمنـي شـرط من شروط التعاقد استنادا الى كتاب محافظة كركوكـ  مكتب التصاريح األمنية بالعدد 
728 في 2022/4/17 مالحظـة )بامكـان جـهـة التعاقـد اضافة بيانـات اخـرى تـتـالئـم مـع طبيعـة املناقصـة بشرط ال تتعارض مـع التشريعات القانونيـة املنظمة الجراءات التعاقدات احلكومية في العراق( .
راكان سعيد على

 محافظ كركوك وكالة 



5 اعالن

اجلمعية التعاونية لألسر املنتجة في واسط 
)اخلياطة( 

اعالن
تعلن اجلمعية التعاونية لألسر املنتجة في واسط )اخلياطة( عن 
عقد اجتماع األعضاء الهيئة العامة للجمعية لغرض مناقشة 
موضــوع واقع اجلمعية التي تعرضت له بعد االحتالل عام 2003 
وحلد االن وما حلق بها من اضرار بليغة من نهب وسلب للمعدات 
واالليات وطال التجاوز حتى على ارض اجلمعية لذا تقرر دعوتكم 
حلضور االجتماع املقرر عقده في مقر االحتاد التعاوني في واسط 
– قاعــة اجلمعية التعاونية االســتهالكية في الكوت . الواقعة 
في شــارع الكورنيش قرب مطعم السوسن الساعة العاشرة 
من صباح يوم 2022/11/20 لغرض اخذ املوافقة بأنشاء مشاريع 
صناعية وخدمية علــى قطع ارض اجلمعيــة الواقعة في انوار 
الصدر ودامــوك احلي الصناعي – وفي حالة عدم اكمال النصاب 
القانوني ســيعقد االجتماع الثاني يــوم 2022/12/5 وفق قانون 

االحتاد العام للتعاون رقم 15 لسنة 1992 املعدل 
رئيس مجلس االدارة

رئاسة اجلامعة املستنصرية
شعبة العقود احلكومية

اإلعالن

تعلن رئاســة اجلامعة املســتنصرية عن إجراء مزايدة 
علنية للمرة االولى لتأجير موقع النادي الطالبي/ كلية 
التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعتنا واملدرجة ادناه.

فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة مراجعة شعبة 
العقــود احلكومية في رئاســة اجلامعة املســتنصرية 
لغــرض احلصول على الشــروط واملواصفات لقاء مبلغ 
قــدره )50000( خمســون ألف دينــار غير قابــل للرد. 
البالغة %20  القانونية  التأمينات  مستصحبني معهم 
من القيمة التقديرية وجلب املستمســكات الرسمية 
ومنها )البطاقة الشخصية - بطاقة السكن - البطاقة 
التموينية- براءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب- كتاب 
عدم محكوميــة- هوية الضريبــة- التصريح األمني- 
اإلجازة الصحية( واحلضور في متام الساعة العاشرة في 
اليوم الثالثني من اليوم التالي لنشــر اإلعالن. ويتحمل 
من ترســو عليه املزايدة أجور اخلدمة مقدارها )2%( من 

بدل رسو املزايدة مع أجور نشر اإلعالن.
1.موقع النادي الطالبي / كليــة التربية البدنية وعلوم 

الرياضة
رئاسة اجلامعة املستنصرية

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

قسم العقود
العدد: 29740
التاريخ: 2022/11/13

إعالن مناقصة عامة للمرة الثانية لعدم اكتمال النصاب القانوني
على  حساب مشاريع تنمية االقاليم ضمن التبويب ) 3-55-1-3-9-2-14( وفقا لوثيقة تنفيذ عقود 

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

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

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

.  www.wasit.iq هو
4. على مقدم العطاء تقدمي جميع ما هو  مطلوب في ورقة بيانات العطاء .

5. متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة :- كما هي محددة في اجلزء الثالث )معايير التقييم و التأهيل( علما املعايير غير قابلة لالســتكمال وتعد من شــروط املنافســة 
لضمان إحالة املشاريع لشركات رصينة مما يقتضي مراعاة الدقة عند تقدمي العطاء

6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق املناقصة اعتبارا من أخر نشر لإلعالن بعد تقدمي طلب حتريري إلى( ديوان محافظة واسط/ سكرتير جلنة فتح العطاءات(.
7. علــى مقدم العطاء تقدمي  نســخ إضافية طبق األصل عدد )2( من العطــاءات اخلاصة باملناقصة إضافة الى العطاء األصلي وتكون جميع النســخ مختومة بختم حي من 

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

العطاء )قيد اإلجناز ( .
9.  مع مراعاة الفقرة 7 اعاله  يتم تســليم العطاءات إلى )ديوان محافظة واســط / ســكرتير جلنة فتح العطاءات ( قبل الســاعة الثانية عشر ظهرا من يوم )االحد( املصادف  
2022/11/27 وهو )تاريخ غلق املناقصة( , علما بان العطاءات املتأخرة ســوف ترفض وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان 
التالي ) واســط / الكوت / شــارع احملافظة/ مبنى ديوان محافظة واســط/ غرفة جلنة فتح العطاءات( في الســاعة الثانية عشــرة والنصف ظهرا من يوم )االحد( املصادف 27 

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

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

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

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

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

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

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

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

االلكتروني www.wasit.iq, ويعتبر تبليغا رسميا .
22- سيعقد مؤمتر خاص باملشروع  بتاريخ 2022/11/20 الساعة  العاشرة والنصف  وفقا ملا هو مثبت في ورقة بيانات العطاء مما يقتضي التنويه .
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متابعة ـ الصباح الجديد :
أكــد تقرير “أويل برايــس” العاملي، 
أن أسعار النفط اخلام تلقت دعما 
املســتهلك  تضخم  بيانــات  من 
التي كانت أكثر اعتداال  األمريكي، 
تزال الســوق  بينما ال  املتوقع،  من 
حتت وطأة اخملاوف بشــأن جتدد قيود 
احملتمل  وتأثيرها  الصني  في  كورونا 

في الطلب على الوقود.
يأتــي ذلك في وقت ســجلت فيه 
أســعار النفــط اخلــام خســائر 
أســبوعية، حيث تراجع خام برنت 
املائة، بينما تراجع  اربعة في  بنحو 
اخلــام األمريكــي 2.6 فــي املائة، 
أغلقت  اليومية  التعامــات  لكن 
اجلمعة على ارتفاع بعدما خففت 
الســلطات في الصني من القيود 
مبكافحــة  املتعلقــة  الصارمــة 
أن  التقرير  ولفــت  كورونا.  جائحة 
قرار حتالف “أوبك +” الشهر املاضي 
الرئيس  النفط  إنتاج  خفض هدف 
بدءا  يوميا  برميــل  مليوني  مبقدار 
من تشــرين الثاني اجلــاري، يدعم 
الركود  مواجهة  في  األسواق  توازن 
االقتصــادي، ويعــد مبنزلة خطوة 
اســتباقية للــرد علــى تداعيات 
األســوق، مؤكدا أهميــة اجتماع 
“أوبك +” املقبل فــي 4 كانون األول 

املقبل.
ونقــل التقرير عن صنــدوق النقد 
الدولي إشــارته في توقعاته خال 
أكتوبر، أنه مــن املتوقع أن يتباطأ 
النمــو العاملي من 6.0 فــي املائة 
العام املاضي إلى 3.2 في املائة في 
2022، و2.7 فــي املائــة في 2023، 
معتبرا أن هذا هو أضعف معدل منو 
منذ 2001 باســتثناء األزمة املالية 
العاملية واملرحلــة احلادة من األزمة 
اجلائحة،  ذروة  فــي  العاملية  املالية 
مرجحا أن يشــهد 2023 اتســاع 

الشعور بالركود االقتصادي.
ونــوه إلى أهمية إجــراءات كوفيد 
بشــكل  طبقت  التي  الصني،  في 
لــم يحــدث منــذ بدايــة الوباء، 
مشيرا إلى ترقب السوق النفطية 
للتوقيت الذي ميكــن أن ترفع فيه 
الصني بشكل كامل قواعد اإلغاق 

الصارمة، معتبرا أن أسعار النفط 
اخلام تلقت دعما من بيانات تضخم 
كانت  التي  األمريكي  املســتهلك 
املتوقــع، بينما  أكثر اعتــداال من 
التزال الســوق حتت وطــأة اخملاوف 
بشأن جتدد قيود كورونا في الصني 
وتأثيرها احملتمل فــي الطلب على 

الوقود.
نسبيا،  الســوق  تفاؤل  إلى  وأشار 
حيث يراهن املتداولون على أن بنك 
االحتياطــي الفيدرالي ســيبطئ 
العنيفــة  التشــديدية  حملتــه 
األســواق طوال  كاهل  تثقل  التي 
العام، كما مال الــدوالر األمريكي 
إلى التراجع، ما ســاعد على زيادة 

الطلب على النفــط اخلام، وتراهن 
تــام على  بوضوح  الســوق حاليا 
أن رفع أســعار الفائدة يقترب من 
نهايته. من جانبه، ذكر تقرير “ريج 
زون” الدولي، أن مصــدري “أوبك +” 
يواكبون احتماالت تدهور التوقعات 
االقتصاديــة العامليــة، منوها إلى 
العشــرين  قمة مجموعة  أهمية 
لزعماء العالم في بالي األســبوع 
اإلدارة  تســعى  حيــث  املقبــل، 
األمريكية إلى حشد الدعم الدولي 
إلجــراء مزيد من العزلة لروســيا 
وبحث كيفيــة معاجلة التأثير في 

االقتصاد العاملي وأسواق الطاقة.
ولفــت التقرير إلــى اعتقاد الهند 

أن مصدري النفــط يتطلعون إلى 
اجليوسياســية  العاقات  تنويــع 
املتنامي بني  التنافس  أجواء  وسط 
القوى الكبرى مع استفادة كل من 
الصــني والهند حاليــا من خصم 
النفط اخلام الروســي، ما يساعد 
املرتفعة  التكلفــة  تخفيف  على 

ألسعار اخلام. 
يخص  وفيما  أخــرى،  ناحيــة  من 
األسعار في ختام األسبوع املاضي، 
النفــط خال  أســعار  ارتفعــت 
تعامــات اجلمعة املاضــي  قبل أن 
تتقلــص بعض املكاســب بعد أن 
في  الصحية  الســلطات  خففت 
الصارمة  بعــض  القيــود  الصني 

املتعلقــة بجائحة كورونــا الباد، 
ما عزز اآلمال في حتســن النشاط 
 االقتصــادي والطلــب فــي أكبر 

مستورد للخام في العالم.  
وارتفعــت العقود اآلجلــة للخام 
أو  دوالر   2.49 بنحــو  األمريكــي 
بنســبة  2.88 في املائة،  إلى   88.96 
دوالر للبرميل عند التسوية، لكنه 
تكبد خسارة هذا األسبوع بنحو  4 
في املائة .  وارتفعت عقود برنت  1.1 
في املائة، أو بنحــو 2.32 دوالر إلى 
95.99 دوالر  للبرميل عند التسوية، 
لكن اخلام سجل خسائر أسبوعية 
 2.6 فــي املائة .  وتكبد كل من اخلام 
األمريكــي وخــام برنت خســائر 

ارتفاع  مخزونات  بسبب  أسبوعية 
النفط األمريكية واستمرار اخملاوف 
بشأن احلد من الطلب على الوقود 
 في الصني، لكن مكاســب نهاية 
األســبوع حدت من اخلسائر.  ويعزز 
الطلب  األمريكي  الــدوالر  ضعف 
أرخص  النفط، ألنــه يجعله  على 
للمشــترين  من حائــزي العمات 
األخرى.  كما ارتفعت األسعار أيضا 
اجلمعة بعد أن عزز ارتفاع التضخم 
األمريكي  على نحو أقل من املتوقع 
اآلمــال فــي أن يخفــض مجلس 
حجــم  الفيدرالــي  االحتياطــي 
 الزيادات املقبلة في أسعار الفائدة.

مــن جانب آخــر، ارتفــع إجمالي 
عدد منصات احلفر النشــطة في 
الواليات املتحدة مبقدار تسعة هذا 
األسبوع في أكبر زيادة ملدة أسبوع 

واحد منذ نهاية متوز.
وذكــر تقرير شــركة بيكــر هيوز 
املعنــي  األســبوعي  األمريكيــة 
بأنشــطة احلفــر، أن إجمالي عدد 
هذا   779 إلــى  ارتفــع  احلفــارات 
223 منصة أعلى من   - األســبوع 
عدد احلفارات هــذه املرة في 2021، 
و296 منصة أقل من عدد احلفارات 
في بداية 2019، قبل انتشار الوباء.

ولفت التقريــر إلى ارتفاع احلفارات 
 9 املتحدة  الواليــات  في  النفطية 
هذا األسبوع، إلى 622، بينما بقيت 
منصات الغــاز علــى حالها عند 
155، كمــا بقيت منصات متنوعة 
علــى حالها عند 2. ونــوه التقرير 
إلى ارتفاع عدد احلفارات في حوض 
األســبوع  هذا   4 مبقــدار  بيرميان 
إلــى 350، وارتفع عدد احلفارات في 

النسر من 1 إلى 71.
إنتاج  ارتفــاع  إلى  التقرير  وأشــار 
النفط اخلام فــي الواليات املتحدة 
في األســبوع املنتهي فــي الرابع 
من نوفمبر إلى 12.1 مليون برميل 
يوميا، وفقــا آلخر تقديــرات إدارة 
األســبوعية،  الطاقة  معلومــات 
وزادت مستويات اإلنتاج في الواليات 
املتحدة 400 ألف برميل يوميا حتى 
اآلن هذا العــام، و600 ألف برميل 

يوميا فقط مقارنة بالعام املاضي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
الدولي  النقد  حذرت مديرة صندوق 
كريســتالينا جورجيفا من مخاطر 
على االقتصاد العاملي جراء التنافس 
املتحدة،  والواليــات  الصــني  بــني 
ووصفــت الرســوم اجلمركية التي 
فرضها الرئيس األمريكي الســابق 
دونالد ترمب على الواردات الصينية 
بأنها تأتي بنتائج عكســية. وقالت 

جورجيفا “رمبا نكون نســير دون أن 
نشــعر باجتاه عالم أكثر فقرا وأقل 

أمنا جراء ذلك”.
وأضافــت جورجيفــا، لقد عاصرت 
احلرب البــاردة األولى علــى اجلانب 
اآلخر من الستار احلديدي. ونعم اجلو 
البرودة هناك... وإقحام جيل  شديد 
جديد في حرب بــاردة ثانية هو أمر 

غير مسؤول على اإلطاق”.

ولم يحــل الرئيس جــو بايدن بعد 
املتعلقــة  الرئيســية  القضيــة 
بالرســوم اجلمركيــة التي فرضها 
سلفه على بضائع صينية وكلفت 
مليارات  األمريكيــني  املســتوردين 
على  وعلقــت جورجيفا  الدوالرات. 
الرســوم التي تعــود لعهد ترمب 
بالقــول “من املهــم التفكير بتأٍن 
فــي اإلجراءات وما قد تســفر عنه 

من أخرى مضادة، ألنه مبجرد إخراج 
اجلني مــن املصباح، ســيكون من 

الصعب إعادته” بحسب رويترز.
ويكافح فريق بايدن منذ أشهر بطرق 
مختلفة لتخفيف تكاليف الرسوم 
الصينية  الــواردات  على  املفروضة 
فــي الوقت الذي حتــاول فيه اإلدارة 
كبــح التضخم. وســبق أن قالت 
مصادر في أغســطس إن املناورات 

العسكرية التي جتريها الصني حول 
تايوان دفعت مســؤولي إدارة بايدن 
إذا كان  التفكير بشــأن ما  ملعاودة 
سيتم إلغاء بعض الرسوم أو فرض 
رسوم أخرى على بكني. وأجرت بكني 
مناورات في ذلك الشــهر بعد زيارة 
النواب  قامت بها رئيســة مجلس 
األمريكي نانســي بيلوسي لتايبه، 
وتواصــل منــذ ذلك احلــني القيام 

منها  بالقرب  عســكرية  بأنشطة 
مبا في ذلك اجتيــاز مقاتات جوية 
بشــكل شــبه يومي خلط فاصل 
في مضيق تايوان. وتوترت العاقات 
بني أكبــر اقتصادين في العالم في 
الســنوات املاضية بســبب قضايا 
من بينها الرسوم اجلمركية وتايوان 
وامللكية الفكرية واألمن اإللكتروني 

ومنشأ فيروس كورونا.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن مجتمــع اخلبــراء األوروبي، أن 
أســعار الغاز فــي االحتــاد األوروبي 
ستظل أعلى من 100 يورو على مدى 
املقبلة، ما سيؤدي  الثاث  السنوات 
إلى  أوروبا  األمــوال مــن  إلى حتويل 

الدول املنتجة.
ووفقــا لصحيفــة “ال ريبوبليــكا” 
اإليطاليــة، من املمكــن أن تخضع 
الصناعــة األوروبية أيضــا لعملية 
حتول، والتي في ظل ظروف التكلفة 
العاليــة ملــوارد الطاقــة، يجب أن 

حتافظ على قدرتها التنافســية في 
السوق العاملية. وأضافت الصحيفة، 
أنه على الرغم من ارتفاع األســعار 
املصاحــب للمضاربــة، فإن ســعر 
الغاز يتحدد من خال آليات السوق، 

وخاصة نسبة العرض والطلب.

ونقلــت الصحيفة عن كريســتني 
الغارد رئيسة البنك املركزي األوروبي 
للغاز  اآلجلة  العقود  “أسعار  قولها: 
ســترتفع لفترة ألن الدول األوروبية 
ســتضطر لدفع عاوة جلــذب الغاز 
الغاز  محل  ليحل  املسال  الطبيعي 

األوروبيون  الروسي”. ووفقا لها، مييل 
إلــى عدم الدخــول فــي ارتباطات 
طويلة األمد، وأسعار العقود اآلجلة 
مبرمجة بالفعل للنمو املوسمي في 
الطلب. وعلــى الرغم من انخفاض 
في  املائم  الطقس  بسبب  األسعار 

أوروبا، وتأجيل موســم التدفئة بعد 
“ســباق” أثارته احلاجــة امللحة مللء 
مرافق التخزين، ال تزال تكلفة الغاز 
أعلى مما كانت عليه قبل عام 2021، 
حيث يســتخدم الغاز فــي إيطاليا 

إلنتاج أكثر من %40 من الكهرباء.

متابعة ـ الصباح الجديد:
شــهدت بكني ارتفاعا فــي إجمالي 
حجــم التجارة اخلارجيــة لتصل إلى 
2.96 تريليون يــوان “نحو 411.6 مليار 
دوالر” خال عشــرة أشــهر من العام 
اجلاري، وفقا لبيانات صــادرة عن إدارة 

اجلمارك.
ووفقــا لوكالــة األنبــاء الصينيــة 
“شينخوا” أمس، ميثل هذا الرقم زيادة 
19.3 في املائة، مقارنة بالفترة نفسها 
العام املاضي، بحســب إدارة اجلمارك 

في بكني.
وفي الفتــرة من يناير حتــى أكتوبر، 
26.6 في املائة  ارتفعت واردات بكــني 
علــى أســاس ســنوي لتصــل إلى 
2.5 تريليــون يوان، بينمــا انخفضت 
الصــادرات 9.1 في املائــة لتصل إلى 

464.6 مليار يوان.
وخــال تلك الفترة، كانــت املنتجات 
يتــم تصديرها، هي  التي  الرئيســة 
اخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم- 
وفي  الكهربائية.  والســيارات  أيــون 
أكتوبــر فقــط، شــهدت العاصمة 
التجارة  حجــم  في  زيــادة  الصينية 
اخلارجيــة 25.2 في املائــة لتصل إلى 

307.66 مليار يوان.
بدورها، قالــت مديريــة اجلمارك في 
مقاطعــة هونان بوســط الصني، إن 
للمقاطعة سجلت  اخلارجية  التجارة 
562.83 مليــار يوان “نحو 78.27 مليار 
 ،2022 دوالر” خال عشرة أشــهر من 
بزيادة نســبتها 21.6 فــي املائة على 

أساس سنوي.
وأشــارت بيانــات أصدرتهــا جمارك 

تشانغشــا، إلى أنه وخال الفترة بني 
املاضيني،  أكتوبــر  إلى  يناير  شــهري 
ارتفعت صــادرات املقاطعة 29.5 في 
املائة على أســاس سنوي إلى 412.48 
مليار يــوان، في حني زادت الواردات 4.3 

في املائة إلى 150.35 مليار يوان.
مع  هونان  مقاطعــة  جتــارة  وجتاوزت 
رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان”، 
أكبر شــريك جتاري لها، 115.39 مليار 
يوان خال هذه الفترة، بزيادة 59.7 في 

املائة على أساس سنوي.
وخــال األشــهر العشــرة املذكورة، 
شهدت املقاطعة ارتفاع حجم جتارتها 
مع الدول واملناطق الواقعة على طول 
مبادرة “احلزام والطريق” 48.7 في املائة 
199.71 مليار  إلى  على أساس سنوي 
يوان، في حني بلغ حجــم جتارتها مع 
 50.5 لتقفز  إفريقيا مستوى قياسيا، 
في املائة على أســاس سنوي لتصل 

إلى 46.13 مليار يوان.
ومن جهة أخرى، تعهدت جلنة تنظيم 
األوراق املاليــة الصينية CSRC بدعم 
الشــركات املركزية اململوكة للدولة 
إلصدار سندات شــركات االبتكار في 

مجال العلوم والتكنولوجيا.
وستدعم الصني الشــركات املركزية 
اململوكــة للدولة جلمــع األموال من 
وإطاق  الســندات،  هذه  إصدار  خال 
مشــاريع جتريبية لصندوق االستثمار 
العقــاري تتعلــق بالبنيــة التحتية 
اجلديدة، مثل مراكز البيانات، واإلنترنت 
وذلك  االصطناعي،  والذكاء  الصناعي 
وفقا إلشــعار صدر بشكل مشترك 
عــن CSRC وجلنة الرقابة واإلشــراف 

على األصول اململوكة للدولة التابعة 
جمللس الدولة.

وقــال التقرير إنه ســيتم تشــجيع 
الشــركات املركزية اململوكة للدولة 
البحث  علــى  إنفاقها  زيــادة  علــى 
والتطويــر، واســتخدام األموال التي 
املبتكرة  التنميــة  مت جمعهــا لدفع 
الصغيــرة  للشــركات  واملنســقة 
واملتوســطة احلجم من خال وسائل 
ومتويل  األسهم  في  املســاهمة  مثل 

سلسلة التوريد.

وتهدف هذه اخلطوة إلى إفساح اجملال 
للشركات  واملثالي  الرائد  للدور  كاما 
االبتكار  املركزية اململوكة للدولة في 
العلمــي التكنولوجي، وتوجيه املوارد 
املالية إلــى االبتكار في مجال العلوم 
والتكنولوجيــا خلدمة اســتراتيجية 
التنميــة القائمة علــى االبتكار في 

الباد.
وســتعزز اإلدارتان أيضا تنسيق تعزيز 
وخدمة  تنظيــم  فــي  السياســات 
متويل االبتكار العلمــي التكنولوجي 

للشــركات املركزية اململوكة للدولة، 
وفقا لإلشعار.

وأظهرت بيانــات صناعية أن مبيعات 
سيارات الركاب ذات العامات التجارية 
الصينية ارتفعــت في أكتوبر املاضي 
23.5 في املائة على أساس سنوي، مع 

استمرار زيادة حصتها في السوق.
وفي الشــهر املاضي، مت بيع أكثر من 
1.18 مليون ســيارة ركاب ذات عامة 
جتارية صينية في السوق الصينية، ما 
ميثل أكثر من نصف إجمالي مبيعات 

ســيارات الركاب في الباد خال هذه 
الصينية  للجمعيــة  وفقــا  الفترة، 

ملصنعي السيارات.
وأظهرت البيانات أنه خال العشــرة 
أشــهر من 2022، ارتفعــت مبيعات 
العامات التجارية للســيارات احمللية 
26.1 في املائة على أساس سنوي إلى 

9.35 مليون وحدة.
وشــكلت املبيعات 48.7 في املائة من 
إجمالي مبيعات ســيارات الركاب في 
الباد في هذه الفترة، بزيادة 4.8 نقطة 
مئوية عن الفترة نفســها من العام 

املاضي.
للبريد  الوطنية  الهيئة  قالت  بدورها، 
السريع  التوصيل  إن شــركات  أمس، 
الصينية تعاملت مع 552 مليون طرد 
Dou� 11 نوفمبر خــال مهرجان  في

ble 11 املعروف أيضــا بـ”يوم العزاب” 
للتســوق عبر اإلنترنت، ما يعادل 1.8 

ضعف املتوسط اليومي املعتاد.
وأضافــت الهيئــة أن قطــاع البريد 
الســريع في الباد تعامــل مع 4.27 
مليار طرد خال الفترة بني يومي 1 و11 
نوفمبر اجلاري، حيث ارتفعت املبيعات 
عبر اإلنترنت في الفترة، التي سبقت 
طفرة التسوق السنوية عبر اإلنترنت.

وقالت الهيئة إن قطاع البريد السريع 
مستعد جيدا ملوسم الذروة، الذي قد 
20 نوفمبر، مؤكدة أن  يســتمر حتى 

شبكة التوصيل تعمل بساسة.
 Double 11 وانطلق مهرجان التسوق
الذي يقام ملرة واحدة في العام، انطلق 
ألول مرة في 2009، حيث تطور بعدها 
ليصبــح واحدا من أكثــر مهرجانات 

التسوق املنتظرة في الصني.
العاملي  املؤمتــر  فعاليات  وانطلقــت 
االفتراضي  الواقع  صناعة  حول   2022
نانتشاجن حاضرة  في  الســبت،  أمس 

مقاطعة جياجنشي شرقي الصني.
ســيركز املؤمتر الذي يقام حتت عنوان 
العالم،  يزيــن  االفتراضــي  “الواقــع 
امليتافيرس”،  يضيء  االفتراضي  الواقع 
والذي من املقرر أن يستمر ملدة يومني، 
والتحديات  التنميــة  اجتاهــات  على 
املتطورة  والتكنولوجيــات  واحللــول 
الواقع  وأحدث املنتجات فــي صناعة 

االفتراضي.
يقــام املؤمتــر الــذي نظمتــه وزارة 
املعلومات  وتكنولوجيــا  الصناعــة 
وحكومة مقاطعة جياجنشي بشكل 
وواقعي،  افتراضي  بشــكل  مشترك، 
وقد جذب أكثر من ثاثة آالف شخص 

من الصناعة ذات الصلة.
ويتشــارك أكثر من 180 متحدثا، من 
بينهــم نحو 50 متحدثــا من اخلارج، 
أفكارهم في جلسات مختلفة خال 
التركيــز على موضوعات،  املؤمتر، مع 
من بينها امليتافيرس وساسل اإلمداد 
والسياحة والرعاية الطبية والتعليم 

املهني والتصنيع.
وخــال حفل افتتاح املؤمتــر، مت إطاق 
املركــز الوطني لابتكار فــي الواقع 
االفتراضــي بشــكل رســمي. ومنذ 
نسخته األولى في 2018، يعقد مؤمتر 
صناعــة الواقع االفتراضــي كل عام 
في نانتشــاجن، وشهدت النسخ األربع 
األولى توقيع 435 مشروعا بقيمة 265 

مليار يوان “نحو 37 مليار دوالر”.

أسعار النفط تتلقى دعما من اعتدال بيانات التضخم األميركية 
رهانات على بطء التشديد النقدي

بغداد ــ الصباح اجليدد :
ارتفعت مبيعات احلواالت اخلارجية من الدوالر 
مقارنة باملبيعات النقدية، بنســبة أكثر من 
%87، امــس االحد، مع افتتاح جلســات مزاد 

البنك املركزي العراقي لبيع العملة.
وذكــر مصدر صحفــي ، أن البنك املركزي باع 
اليوم خال مزاده لبيع وشراء الدوالر االمريكي، 
171 مليونــا و603 االف دوالر أمريكي، غطاها 
البنك بســعر صرف اســاس بلغ 1460 ديناراً 

لكل دوالر.
واضاف املصدر ان نسبة %87 من هذه املبيعات 
ذهبت لتعزيز االرصدة في اخلارج على شــكل 
حــواالت واعتمادات حيث بلغــت 153 مليونا 
و303 االف دوالر، فيمــا ذهبــت البقيــة على 
شــكل مبيعات نقدية التي بلغت 18 مليونا 

و300 الف دوالر.

بغداد ـ الصباح الجديد :
اكد مســؤول حكومي، امس االحد، ان ارتفاع 
اســعار الدوالر مــرة اخرى يعود إلــى انتهاء 

الشائعات وتأكيدات البنك املركزي.
وقال املسؤول ان “انتهاء الشائعات التي روجها 
بعض املضاربني وجتار الدوالر بشــأن ســعي 
احلكومة خلفض أســعار الــدوالر، فضا عن 
تأكيدات البنك املركزي تثبيت ســعر الصرف 
من أجل دميومة اســتقرار السوق العراقي ادى 
الى ارتفاع ســعر الدوالر تدريجيا خال األيام 

املاضية”.
وأضاف املســؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه؛ 
أن “أي تعديــل لســعر صرف الــدوالر ضمن 
سياسة املوازنة التي يتم اعدادها لعام 2023 
لم يتم التطرق إليها لغاية اآلن”، الفتا إلى أن 
“أي تغيير بســعر الصرف يحتاج إلى دراسة 
وضغــط في النفقــات التشــغيلية وتنويع 
لاقتصاد وهو ما ال ميكن الشــروع بهذا األمر 

في الوقت احلاضر”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت إدارة معلومات الطاقة األمريكية، امس 
األحــد، عن ارتفــاع كبير في صــادرات العراق 
النفطية ألمريكا لتصل إلى أكثر من 500 ألف 

برميل يوميا خال األسبوع املاضي.
وقالــت اإلدارة فــي تقرير لها، إن “متوســط 
االســتيرادات االمريكية من النفط اخلام خال 
االســبوع املاضي من تســع دول بلغت 5.503 
مايني برميــل يوميا مرتفعا مبقــدار 38 الف 
برميل باليوم عن األســبوع الذي سبقه والذي 

بلغ 5.465 مايني برميل يوميا”.
وأضافت أن “صــادرات العراق النفطية ألمريكا 
بلغت معدل 503 آالف برميل يوميا األســبوع 
املاضي، مرتفعا عن األسبوع الذي سبقه الذي 
بلغت فيه الصــادرات النفطية ألمريكا معدل 
134 ألف برميل يوميا”. وأشــارت إلى أن “أكثر 
اإليــرادات النفطيــة ألمريكا خال األســبوع 
املاضي جاءت من كندا ومبعدل بلغ 3.235 مايني 
برميل يومياً، تلتها السعودية مبعدل 519 الف 
برميل يوميــاً، وبلغت االيــرادات النفطية من 
املكســيك مبعدل 503 آالف برميل يومياً، ومن 

ثم كولومبيا مبعدل 341 الف برميل يومياً”.

ارتفاع مبيعات الحواالت 
الخارجية من الدوالر في 

مزاد المركزي 

مسؤول حكومي: عودة ارتفاع 
أسعار الدوالر بسبب انتهاء 

“شائعات” المضاربين

ارتفاع كبير في صادرات 
صندوق النقد يحذر من تداعيات التنافس األمريكي الصيني على االقتصاد العالميالعراق النفطية ألمريكا

وسائل إعالم: أسعار الغاز في أوروبا ستظل أعلى من 100 يورو لمدة ثالث سنوات

ارتفعت 19.3 %

411.6 مليار دوالر التجارة الخارجية لبكين في عشرة أشهر 
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7 اعالن

إعالن
الى الشريك

 اطياب داخل جاسم
صندوق  الى  حضورك  اقتضى 
االســكان العراقي فرع ذي قار 
الكائــن فــي الناصرية وذلك 
باملوافقة على  إقــرار  لتثبيت 
قيام شريكك السيد/ )حسني 
مطر موســى( بالبنــاء على 
القطعة  املشاعة في  حصته 
مقاطعة   )2786/1( املرقمــة 
تســليفه  لغرض  )الفضيلة( 
قرض االســكان وخــال مدة 
يوما  اقصاها خمســة عشر 
خارج  وشــهر  العــراق  داخل 
العراق من تاريخ نشر اإلعان. 
وبعكسه سوف يسقط حقك 

في االعتراض مستقبا...

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية 

محكمة األحوال الشخصية في هيت
العدد/ 1030/ش/2022
التاريخ/ 2022/11/10  

الى/ املدعى عليه )عبد احلميد ثابت 
رجه(

م/ اعالن
امللك شــاكر(  )رويده عبد  املدعية  اقامت 
الدعــوى املرقمــة 1030/ش/2022 امــام 
محكمــة األحوال الشــخصية في هيت 
والتي تطلب فيها احلكم بحضانة الطفل 
)مسلم( وقد صدر قرار حكم بحقك بتاريخ 
بتأييد  باحلكم  يقضي  والذي   2022/10/26
حضانة املدعية )رويده عبد امللك شــاكر( 
البنها القاصر )مســلم عبد احلميد ثابت( 
وجملهولية محل اقامتك وحســب شــرح 
القائــم بالتبليغ قــررت احملكمة تبليغك 
بصحيفتني محليتني وعليك مراجعة هذه 
احملكمة او من ينوب عنك قانونا وبعكسه 
سوف يصبح احلكم الغيابي مبنزلة احلكم 
احلضــوري وخــال ثاثون يوماً مــن تاريخ 

النشر وفقاً للقانون.
القاضي 
احمد فرحان يوسف

فقدان هوية
فقــدت هوية الســيد ســام 
عكاوي صالح املوظف في وزارة 
الثقافة والسياحة واالثار / هيئة 
الســياحة على من يعثر عليها 

تسليمها الى جهة االصدار

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 
االحتادية

محكمة جنايات صالح الدين/ الهيئة 
االولى

العدد/ 593/ج 2022/1
التاريخ/ 2022/11/2

إعالن
الى املتهم الهارب/

عز الدين تركي فارس خلف اخلزرجي
أحالــك الســيد قاضي محكمــة حتقيق 
الضلوعيــة مبوجب قــرار اإلحالــة املرقم 
234/ إحالة/2022 فــي 2022/10/17 إلجراء 
محاكمتكمــا بدعــوى غير موجــزة وفق 
أحكام املــادة الرابعة/1 من قانون مكافحة 
االرهاب رقم 13 لسنة 2005، جملهولية محل 
إقامتك تقرر تبليغك إعانا بالصحف احمللية 
للحضور أمام هيأة هذه احملكمة صباح يوم 
2023/2/15  او تســليم نفســك الى أقرب 
مركز شــرطة وفــي حال عــدم حضورك 
ستجرى احملاكمة بحقك غيابا وفق االصول.
القاضي
علي حسني علي اخلزرجي

رئيس محكمة جنايات صالح الدين/ 
الهيئة األول

إعالن
الى الشريك

 خوله فيصل شاكر
صندوق  الى  حضورك  اقتضى 
االســكان العراقي فرع ذي قار 
الكائــن فــي الناصرية وذلك 
باملوافقة على  إقــرار  لتثبيت 
قيام شريكك السيد/ )محمد 
غالــب حمــد( بالبنــاء على 
القطعة  املشاعة في  حصته 
املرقمــة )4119/11( مقاطعة 
تســليفه  لغرض  )التفيــج( 
قرض االســكان وخــال مدة 
يوما  اقصاها خمســة عشر 
خارج  وشــهر  العــراق  داخل 
العراق من تاريخ نشر اإلعان. 
وبعكسه سوف يسقط حقك 

في االعتراض مستقبا...

إعالن
الى الشريك

 حتسني علي خضير
صندوق  الى  حضورك  اقتضى 
االســكان العراقي فرع ذي قار 
الكائــن فــي الناصرية وذلك 
باملوافقة على  إقــرار  لتثبيت 
)رحيم  السيد/  شريكك  قيام 
ســالم كــرمي( بالبنــاء على 
القطعة  املشاعة في  حصته 
 )49843/110( املرقمــة 
مقاطعــة )جزيــرة( لغــرض 
تســليفه قــرض االســكان 
وخال مدة اقصاها خمســة 
عشر يوما داخل العراق وشهر 
تاريخ نشــر  العراق من  خارج 
اإلعــان. وبعكســه ســوف 
يســقط حقك في االعتراض 

مستقبا...

فقدان هوية
ربيــع  الســيد  هويــة  فقــدت 
لطيف كاظــم املوظف في وزارة 
/ هيئة  واالثار  والسياحة  الثقافة 
السياحة / فندق الرشيد على من 
يعثر عليها تســليمها الى جهة 

االصدار

تنويه
اجلديد  الصباح  جريدة  نشــرت 
بتاريــخ   )5006( بعددهــا 
من  صــادر  اعــان   2022/11/3
محكمة بداءة ســوق الشيوخ 
املرقــم 189/ب/2022 حيث ذكر 
عنــوان العقــار الكرامة خطأ 
والصحيــح هــو الكرمــة لذا 

اقتضى التنويه

اعالن 
الى الشريك /غسان زمبور عنتر  

اقتضى حضورك الى صندوق االســكان العراقي فرع كركوك 
وذالــك لتثبيت اقراركــم باملوافقة على قيام الســيدة) مروة 
زين العابدين اصغر ( بإظافة البناء على حصتة املشــاعة في 

القطعة املرقمة13/ 941 م 54  خ.ت  
لغرض تســليفه قرض االســكان وخال مدة اقصاها خمسة 
عشر يومآ وذالك كنت داخل العراق وشهر اذا كنت خارج العراق 
من تاريخ نشر االن وبعكسة سوف يسقط حقك في االعتراض 

مستقبآل...

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون اإلدارة واملالية
مديرية األحوال املدنية واجلوازات 

واإلقامة العامة
مديرية األحوال املدنية واجلوازات 

واإلقامة في صالح الدين
قسم شؤون أحوال املدنية

العدد/ 7218
التاريخ/ 2022/11/7

إعالن
قّدم املواطن )عمر منير جاسم( طلبا 
يروم فيــه تبديل االســم اجملرد لقيد 
ابنته املدعوة )شامه( وجعله )بسمه( 
بدال من )شــامه( فمن لديه اعتراض 
يوما   )15( املديرية خال  مراجعة هذه 
تاريخ نشــر االعان  وبعكســه  من 
ســيتم النظر في طلبه وفق احكام 
املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية 

رقم 3 لسنة 2016. 
موقع اللواء 
رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة العامة

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف 
بغداد / الرصافة االحتادية

محكمة بداءة مدينة الصدر
رقم الدعوى : 1154/ب/2022
التاريخ : 2022/11/9

املدعي:  امني بغداد اضافة 
لوظيفته

مدعي علية : محمد مبدر عباس
الدعــوى املرقمة )أعاه( لدى هذه 
ابطال  احملكمــة يطالبك فيهــا 
تسجيل قيد العقار املرقم 99/13  
شــماعية وكرع وجملهولية محل 
بصحيفتني  تبليغك  قرر  اقامتك 
يوم   مرافعــة  يوميتــني مبوعــد 
2022/11/20  الســاعة التاسعة 
وفي حــال عدم حضــورك او من 
ينــوب عنــك قانونيا ســتجري 
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

القانون.

فقدان هوية
فقدت هوية السيد مفيد خالد 
الثقافة  وزارة  جبار املوظف في 
هيئــة   / واالثــار  والســياحة 
السياحة على من يعثر عليها 

تسليمها الى جهة االصدار.

مديرية بلدية الكوت
جلنة البيع واإليجار األولى

العدد: 358
التاريخ: 2022/11/9

إعالن

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولــى في مديرية بلدية الكوت عن تأجير األماك املبينــة اوصافها ادناه باملزايدة 
العلنية وملدة ثاث ســنوات اســتنادا  لقانون بيــع وايجار اموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل، فعلى 
الراغبني االشــتراك باملزايــدة مراجعة مديرية بلدية الكوت خال مدة 30 يوما تبدأ من اليوم التالي للنشــر 
مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 100% من القيمة املقدرة بصك مصدق وستجرى املزايدة 
في اليوم االخير من مدة االعان وفي متام الســاعة 12 ظهرا في مقر مديرية بلدية الكوت ويتحمل من ترسو 

عليه املزايدة اجور النشر واملناداة وكافة املصاريف االخرى بنسبة 2% من مبلغ االحالة القطعية .
م-ر مهندسني/ علي عبد صيوان 
مدير بلدية الكوت/ رئيس اللجنة

مديرية بلدية الكوت
جلنة البيع واإليجار األولى

العدد/ 357
التاريخ/ 2022/11/9

إعالن

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في مديريــة بلدية الكوت عن تأجير األماك املبينة أوصافها ادناه 
باملزايدة العلنية ملدة ســنة واحدة اســتنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 
املعدل، فعلى الراغبني االشــتراك باملزايدة مراجعة مديرية بلدية الكوت خال مدة 30 يوم تبدأ من 
اليوم التالي للنشر مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 100% من القيمة املقدرة 
بصك مصدق مع هوية األحوال املدنية اصلية زائد مصورة وســتجرى املزايدة في اليوم االخير من 
مدة االعان وفي متام الســاعة 12 ظهرا في مقر مديرية بلدية الكوت ويتحمل من ترســو عليه 
املزايدة اجور النشــر واملناداة وكافة املصاريف االخرى بنسبة 2% من مبلغ االحالة القطعية ويلزم 

املستأجر في حال تصديق اإلحالة بالتعهد اخلطي بإبرام العقد خال )30( يوما...
م-ر مهندسني

علي عبد صيوان 
مدير بلدية الكوت
رئيس اللجنة

مديرية بلدية الكوت
جلنة البيع واإليجار األولى

العدد/ 356
التاريخ/ 2022/11/9

إعالن

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في مديريــة بلدية الكوت عن تأجير األماك املبينة أوصافها ادناه 
باملزايدة العلنية ملدة ســنة واحدة اســتنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 
املعدل، فعلى الراغبني االشــتراك باملزايدة مراجعة مديرية بلدية الكوت خال مدة 30 يوم تبدأ من 
اليوم التالي للنشر مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 100% من القيمة املقدرة 
بصك مصدق مع هوية األحوال املدنية اصلية زائد مصورة وســتجرى املزايدة في اليوم االخير من 
مدة االعان وفي متام الســاعة 12 ظهرا في مقر مديرية بلدية الكوت ويتحمل من ترســو عليه 
املزايدة اجور النشــر واملناداة وكافة املصاريف االخرى بنسبة 2% من مبلغ االحالة القطعية ويلزم 

املستأجر في حال تصديق اإلحالة بالتعهد اخلطي بإبرام العقد خال )30( يوما...
م-ر مهندسني

علي عبد صيوان 
مدير بلدية الكوت
رئيس اللجنة

مدة االيجاررقم العقارنوع امللك وموقعهت

سنة واحدة----شواطئ زراعية في العزة1

سنة واحدة2232شواطئ زراعية في العزة2

سنة واحدة---شواطئ زراعية في العزة3

سنة واحدة2837شواطئ زراعية في العزة4

سنة واحدة---شواطئ زراعية في العزة5

سنة واحدة----شواطئ زراعية في العزة6

مدة االيجاراملساحةرقم العقارنوع امللك وموقعهت

سنة واحدة2 دومن2230زراعية الكرامة1

سنة واحدة3 دومن2235زراعية الكرامة2

سنة واحدة1 دومن2297زراعية الشرقية3

سنة واحدة5 دومن2300زراعية الشرقية4

سنة واحدة4 دومن2301زراعية متوز5

سنة واحدة2 دومن2302زراعية متوز6

سنة واحدة40×50 م2328زراعية مركزية ام حالنة7

سنة واحدة5 دومن2854زراعية الشرقية مقابل مكتب السيد الشهيد8

مدة االيجاراملساحةرقم العقارنوع العقار وموقعهت

ثالث سنوات50م1424 محل تبديل الدهن1

ثالث سنوات50م1425 محل تبديل الدهن2

ثالث سنوات50م1426 محل تبديل الدهن3

ثالث سنوات50م1427 محل تبديل الدهن4

ثالث سنوات50م1428 محل تبديل الدهن5

ثالث سنوات50م1431 محل تبديل الدهن6

ثالث سنوات50م1433 محل تبديل الدهن7

ثالث سنوات50م1435 محل تبديل الدهن8

ثالث سنوات50م1436 محل تبديل الدهن9

ثالث سنوات50م1438 محل تبديل الدهن10

ثالث سنوات50م1442 محل تبديل الدهن11

ثالث سنوات50م1443 محل تبديل الدهن12

ثالث سنوات50م1455 محل تبديل الدهن13

سنة واحدة50م1430محل احلي الصناعي / تبديل الدهن14

ثالث سنوات50م1367محل احلي الصناعي/ املرحلة االولى15
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شعراصدارات

تشكيل

1
الثورة السورية وبيئُتها الدولية

عن »دار اجلديد«، صدر كتاٌب جديد بعنوان 
»الثورة السورية وبيئُتها الدولية« للكاتب 
كيلو،  الســوري ميشــيل  والسياســي 
الذي رحل عن عاملنــا العام املاضي )1940 
- 2021(. يضــّم العمل مقــاالت كتبها 
كيلــو بــني عاَمــي 2011 و2020، وفيها 
يُحّلل أوضاع الثورة فــي بالده والتدّخالت 
اخلارجية؛ حيث يُخّصص القســم األكبر 
من مقاالتــه لتحليل املوقــف األميركي 
ل روســيا بشكل مباشر،  من الثورة، وتدخُّ
عســكرياً وسياســياً، إلى جانب النظام 
السوري، ومعها إيران؛ كما يُعالج مواقف 
العديد من البلدان من املســألة السورية، 

مثل دول االحتاد األوروبي وتركيا.

2
»الكينونة املعتمة«

»الكينونة املعتمة« عنوان كتاب ألحمد 
برقــاوي صدر عــن »بيت الفلســفة«. 
بأّنها  الكينونَة  الفلسفة  أستاذ  يعّرف 
الذات في تعيُّناتهــا اخملتلفة واملتعّددة، 
بينمــا الكينونة املعتمة هي الذات في 
تعيُّنها الشــرير. نقرأ مــن الكتاب: »ال 
معنى للكينونة إاّل املعنى الذي نخلعه 
عليها؛ فاحلُّب والكــره واملهنة، وكّل ما 
يفيض عن اإلنســان من سلوك ووعي 
مرتبــٌط ارتباطاً شــديداً باملعنى الذي 
خلْعته على حياتك، وعلى احلياة بعاّمة، 
وكّل تأفُّف ورفض ومترُّد وقتل وتعبيرات، 
واملعنوي  العملي  التعبير  ليس ســوى 
عن اعتقادك بأّن هنــاك خرقاً للمعنى 

الذي صيغ للحياة«.

3
»أغنية اخللية: استكشاف الطب 

واإلنسان اجلديد«
صدر عن »منشــورات سكريبنر« كتاب 
»أغنيــة اخلليــة: استكشــاف الطب 
واإلنســان اجلديــد« للطبيــب وعالم 
األحيــاء الهندي األميركي ســيدهارتا 
موخيرجي. يعود العمل إلى أواخر القرن 
الرابع عشــر، عندما اكتشــف روبرت 
هوك وأنتوني فــان ليوينهوك ألّول مّرة 
وحدات صغيــرة قائمة بذاتهــا وذاتية 
ُسّميت  احلّية  الكائنات  داخل  التنظيم 
الحقاً باخلاليا، وأّدى ذلك إلى إعادة تأطير 
جســم اإلنســان بوصفه نظاماً بيئياً 
خلوياً، ما سيساهم في والدة نوع جديد 
من الطب يعتمد على التالعب باخلاليا، 
وفهم الفيروسات باعتبارها نتاج نظام 

خلوي يعمل بشكل غير طبيعي.

علي إبراهـيم الدليمي

على غاليــري رؤى 32 في عمــان، أفتتح 
مؤخراً املعرض الشخصي للفنان والناقد 
غازي إنعيم، حتت عنوان )في إنتظار فرس 
الغياب( الذي ضــم مجموعة من أعمال 
جتربته اجلديــدة في )الفــن الرقمي(،هذا 
الفن الذي بدأ يدب في املشهد التشكيلي 
العاملــي مبا فيه مــن رؤى وخيال وتقنيات 

متميزة وجديدة في عالم الفن.
وقراءة مختزلة لتجربة الفنان إنعيم:

أمعنت النظر جليــاً وأنا أبحر عميقاً في 
األعمال »الرقمية« املتميزة األخيرة للفنان 
غازي إنعيم، التي أن دلت على شيء فامنا 
تدل علــى جناح دخول الفن التشــكيلي 
والعكس  فعــالً،  الرقميــات  عالــم  في 
صحيح، ولكن ليس كل من تعلم أســرار 
»الرقميات« سيقدم فناً خالصاً، قد تكون 
عندهم أضغاث ألوان هنا وهناك ليس إال..

لقد جنح الفنان غــازي إنعيم، عبر جتربته 
وتخصصه الطويــل بصفته فنانا وناقدا 
أن يضع  تشــكيليا محترفــا ومهنيــا، 
بصمــة خاصة أو يؤســس قواعد ونظام 
متميز للفن التشكيلي »الرقمي« القادم، 
وســيكون هو من رواده حتماً، قد يواصل 
ذلك أو قد يتوقــف، املهم في جتربته هذه 
أثبت فعالً بانه قــادر على أن يوظف معاً 
كال مــن الرســم بجماليته واحلاســوب 
مبخرجاته، ليبهرنــا بنتيجة بصرية نادرة 

ومتميزة جداً.
أعمــال الفنان غازي إنعيم، هي ليســت 
كتال لونيــة عابرة هنا وهنــاك، ولكنها 
حتمل مضامني تعبيرية وإنسانية جميلة 

ورائعة.. بل تنتمي إلى مرحلة أو أسلوب 
التكعيبي، ولكنها بعيداً عن معطفها 
املألــوف واملعــروف.. بل بلبــاس جديد 
و)ضربــات لونية مســتطيلة(، ال متت 

بشيء لتكعيبية بيكاسو وبراك...
إنعيــم، الفنان الذي جنــح بقوة ودراية 
وهو يجيد الضرب باأللوان من دون تردد 
أو وجّل.. ألنــه يعي جيــداً كيف وأين 
اللون في مكانه الصحيح  ومتى يضع 

والنهائي.
أثبت  إنعيم،  الفنــان  بأن  القول  وأجزم 

في جتربته هذه.. ذات األســلوب الفني 
الفيلســوف  منطق  علــى  الرصــني، 
»ديــكارت« القائــل: »أنا أفكــر إذن أنا 
موجــود«، وإنعيم يبتكــر ويتميز فهو 
التشكيلي  املشهد  في  وفاعل  موجود 

العام.
والفنان غازي إنعيم، تولد في صوريف/ 
اخلليــل - 15 / 2 / 1960، بكالوريــوس 
فنـون جميـــلة ـ جـامعـة دمشـق ـ 
1985، االختصاص:  ـ  قســم اجلرافيك 
حفر وطباعة، ورســم وتصوير ورقمي، 

التشــكيليني  الفنانني  رابطــة  رئيس 
األردنيني من عام 2008 – 2016، ساهم 
في تأســيس احتاد التشكيليني العرب 
عــام 2014. وانتخــب نائبــاً للرئيس، 
مؤســس ورئيس حترير جمللة التشكيلي 
العربــي 2014، وجمللــة براعــم الوطن 
العربــي 2015. عضو في كل من: هيئة 
حترير مجلــة )أوراق( الصادرة عن رابطة 
الكتاب األردنيني 2022، ورابطة الكتاب 
واألدباء  للكتاب  العام  واالحتاد  األردنيني. 
وأفريقيا.  آســيا  كتاب  واحتــاد  العرب. 

واختيــار جلنــة العضوية فــي رابطة 
)عدة  األردنيني  التشــكيليني  الفنانني 
دورات(.. إلخ. شــارك في حتكيم العديد 
من املهرجانات واملسابقات والبيناليات 
الفنية احملليــة والعربية، كتب ويكتب 
في العديد من الصحف واجملالت احمللية 
والعربيــة في الســينما والتشــكيل 
واملوســيقى وفي الثقافة بشكل عام، 
التي  طبعت له عشــرات امللصقــات 
وقضايا  الفلسطينية  القضية  تتناول 

عربية وعاملية.
املعارض الشــخصية: دمشــق 1983، 
1986م، 1992، وعمــان ـ 1994، املانيــا 
املعارض  عشــرات  في  شــارك   .2021
لــه مقتنيات لدى  احملليــة واخلارجية، 
وأفراد  وأهليــة  حكومية  مؤسســات 
ومتاحف، صــدر له املؤلفــات التالية: 
وجوه من احلركة التشكيلية العربية – 
الكويت، مآذن الرحمن في مدار الزمان – 
الشارقة، ثريات اللون.. سماء معتمة – 
الشارقة، رفيق اللحام رائد الفن األردني 
الدرة: موسيقار  املعاصر – األردن، مهنا 
الفرشاة.. فيلسوف اللون – األردن، ناجي 
العلي: الريشة الســيف – األردن، لديه 
مؤلفات حتت الطبع: الفن التشــكيلي 
الفلســطيني من العصر احلجري إلى 
ضفاف  على  شــذرات  احلديث،  العصر 
اللــون )قراءة في جتارب 8 تشــكيليات 
كويتيات(، د. عبد الكرمي السيد.. رسام 
املواويــل امللونة، صالــح املاحلي: حياة 
مؤجلة – األردن، نشــارة الذهب )قراءة 
في سيرة ومســيرة النحات عبد احلي 
مســلم(، جبرا إبراهيم جبرا: تشكيلياً 

وناقداً.

هذا الليل لم الثورة السورية وبيئُتها الدولية ..«الكينونة المعتمة«..»أغنية الخلية..«
يعد ملكي...

» في إنتظار فرس الغياب«.. معرض للتشكيلي غازي إنعيم في عمان

قراءة

أما في الصفحة احلادية عشــرة، فقد 
جــاءت عبــارة: )كان أصبعــي اخلنصر 
ينهشني طيلة الصباح وأنا أفكر فيما 
حدث بيني وبني العبسي. .(. تعبيرا عن 
قلقه، مبا يظنه به العبســي وبحياته. 
األول لعجــزه أن يكون رجــال حقيقيا، 
والثانــي للعالقــة التي تربــط زوجته 
مبديرهــا، وعدم قدرته علــى مفاحتتها 

بهذا األمر، وإيقافها عند حدها.     
العبارة  تأتي   ،)126( بينما في الصفحة 
التي يطلقهــا ميالد، في أول لقاء لهما 
ردا علــى تذكيره لزينــب بطفولتهما، 
وهــي متســك بأصبعه عندمــا كانت 
تشــعر باخلوف من الرعد، يرد عليها في 
حوار داخلي مع نفســه  بلغة شعرية، 
متمنيا أن الرعد صعق البالد مرة أخرى، 

وداعيا : )أن ينتابها الهلع منه فتنجذب 
نحوي مجــددا، وأن حتمل أصبعي معها 
داخل شــوارع املدينة، تدفئه بقبضتها 

الناعمة وجتره في األزقة. .(.
وفــي الصفحــة )139(: )ترفع خدوجة 
أصبعها اخلنصر حتى أشــتبك بأصبع 
ميالد(، للداللة علــى عهده أال يتركها، 
كما تركها الشــاب الذي أحبته ومارس 
اجلنس معها، ولــم يتزوجها، ألنها من 
وجهــة نظره عاهرة، ألنها ســّلمت له 
جســدها قبل عقد قرانهما. لذا قررت 
اإلنتقــام مــن الرجال بــأن حتصل على 
أموالهــم، وهي تطلب منــه أآل يلفظ 
الكلمــة التــي لفظها الشــاب الذي 
خانها ووصفها بالعاهرة. ليأتي توظيف 
اإلشــتباك هنا بني أصبعــي اخلنصرين 
كوثيقة عهد لتنفيذ اإلتفاق القائم بني 
الطرفني. بني طرف يسعى الى اإلنتقام 
من الرجال خليانة الشــاب الذي أحبته، 
يبحث عن  وطــرف  بالعاهرة،  ونعتهــا 
الوســائل التي تقــوده ألن يصبح رجال، 
وفي كل مرة يفشــل. ولكن على الرغم 
التوجهني،  بــني  القائم  التناقــض  من 
بإعتبار أن خدوجة تسعى الى الشر، من 
يبحث  وبالعكس  اجملتمــع،  نظر  وجهة 
ميالد عن اخلير، فقد أحس األخير بالدفء 
بــني أحضان هذه  واإلنســانية  واحلنان 
الفتاة أكثر من كل احمليطني به، ال ألنها 
كتمت سره، بل ألنها جعلت منه بطال 
أمام أصدقائه، وهي تزيد تأوهاتها وترفع 
صرخاتها تعبيرا عن وصولها الذروة، مع 
أنه فشل في ممارسة العملية اجلنسية 

معها. 
بينما عبارة: )ورغم تعلمي على يد األنثى 
وصبغ أصبعي على يدها( في الصفحة 
)229(، تأتي ســعيا من أبيه الى البحث 
عــن هوية مخالفة لــه، أو كما يقول: ) 
هوية تركتني حائــرا من جدوى صناعة 
حلوى الشعر، ورفضي في أحيان كثيرة 
صناعتهــا ألخواتي، أو حتــى اإلقتراب 

منهن. .(.
2 - حزام العبســي: تتكرر هذه العبارة 
خمس مرات فــي الرواية. في الصفحة 
)10 و 230 و 287 و 353 و354.(، والغرض 
من تكرارهــا هو لتأديب ميــالد زوجته 
وردعها في اخلروج مع مديرها، ووضع حد 

لهذه العالقة، وســطوتها عليه، ولكي 
يصبح رجال، ويغادر ميوعته. 

تأتــي بصيغة اخملاطبة:  املرة األولى  في 
)عندما رن جرس البيت معلنا حضورك، 
العبســي  إرتــداء حزام  أســرعت في 
وضغطته على جســدي. .(. أضع خطا 
حتت الشطر الثاني لهذه العبارة، وهي: 
)أســرعت في إرتــداء حزام العبســي 
وضغطته على جسدي(. يخاطب ميالد 
هنا الشــخص الذي يجري معه اللقاء 
بصيغة املنتصر، وقد غادر شــخصيته 

األولى اجلبانة، ودخل في مرحلة جديدة، 
وهي مرحلة الرجولــة، ألنه قضى على 
زينب، وفق تعليمات العبســي وحزامه. 
لــذا فمــا عليــه إآل أن يضغــط هذا 
احلزام على جســده، ليزيــده عزما على 
إستخدامه كلما تطلب األمر منه ذلك. 
وفي املــرة الثانية، ينزع أبــوه احلزام عن 
ســرواله ويجلده، بهدف أن يجعل منه 
رجــال، وأآل يتعرض للضــرب من أطفال 
أصغر ســنا منــه، ويقوم بإزالة شــعر 

سيقان شقيقاته.

 وفي املــرة الثالثة، لتحريض ميالد على 
جلد زوجته، ألن النســاء حسب وجهة 
نظر العبســي يرعنب من احلــزام، وهو 
يقــول له: )عد الى البيــت، خذ حزامك 

وأجلدها به، بال مقدمات. .(.
-3اإلسترجال: تتكرر عشر مرات بالتمام 

والكمال. . هكذا:
 -األب: يجــب أن تســترجل. أخواتــك 
سيحتجن الى رجل بجانبهن. أنا كبرت 
وأصبحت ال أحتمل حرارة الفرن والعمل 

في الكوشة.
 -ميالد مخاطبا اخملرج: ال أريد أن أنهكك 
بعدد املرات التي بكيت فيها فقط ألنني 
لم أســتطع أن أكون رجال حقيقيا كما 

أرادني أبي. .
 -ميالد فــي حوار داخلــي: هل ميكن أن 
أســتعيد رجولتي؟ وكيف سأمتكن من 
ذلك؟ ثمة خيــاران ال ثالث لهما، إما أن 

أستعيد رجولتي أو أن أنهي حياتي.
-ميالد مخاطبا خدوجة: أنا لست رجال. 
ألنه من شدة اجلموح أفلت سائله قبل 
أن يلمســها، وبذلك فقد أفسد عملية 
ممارســة اجلنس معها، كمــا يفعل في 

العادة كل شيء.
-4تنظيف البيت وغسل املالبس: تتكرر 
خمس مرات. وعبارة: هل تزوجتني ألنك 
فتحتني، ثالث مرات، والتعامل مع اخلبز 
كما لو كانت حبيبته أو معشوقته، أربع 

مرات.
*اإليحاء: مثلمــا تفيض الرواية بعبارات 
بتكرار  تفيــض  فهي  كذلــك  التكرار، 
بنيــة اإليحــاء البالغ عددهــا أكثر من 
أثنتي عشرة. وغالبا ما تأتي هذه البنية 

بصيغة املقارنة.   
-في الصفحــة )14( يتحدث ميالد عن 
ســيارة بيجو التي ورثها عن أبيه. وعلى 
الرغم من أنــه ينعت لونهــا بالباهت 
وكذا روحهــا التواقة الــى الطريق مع 
الزمــن، لكنه يعتبرها ســيارة مقبولة 
وال يستطيع التخلي عنها، وفي الوقت 

نفسه يتوق الى قيادة سيارة جديدة.

صباح هرمز:

وتعتمد معمارية رواية »خبز على طاولة 
اخلال ميالد« على عمليــة التكرار، ليس 
في العبارات التي تعول على عبارات عدة 
فقــط، وإمنا على البنيــات املوظفة فيه 
أيضا، كبنية اإليحاء، والتماثل، واألصوات 
املتعــددة، واحلوار الداخلــي، واحللم. وهو 
على ذلك يتخذ من عملية التكرار نهجا 
مالزما مثلما للعبارات، كذلك للبنيات.     
*التكــرار: تفيض هذه الروايــة بعبارات 
التكرار التي تأتي علــى هذا النحو، هي 
أصبع اخلنصــر/ يجــب أن تصبح رجال/ 
تنظيــف البيــت وغســل املالبس/ هل 
تزوجتني ألنك فتحتنــي؟/ والتعامل مع 

اخلبز.
1 - أصبــع اخلنصر: تتكرر أكثر من ثماني 
عشــرة مرة على إمتداد الرواية. في املرة 
األولى فــي نهاية الصفحة التاســعة 
وهي الصفحــة األولى من الرواية هكذا: 
) نزعــت الشــاش عن أصبعــي اخلنصر 
بعد يومــني من صبغه(، ذلــك أن ميالدا 
كشقيقاته يصبغ أظافره. وهي إمياءة الى 
ميوعته وإكتســاب عاداتهن، أما العبارة 
التي تعقبها وهــو يقول: ) تزحلقت يدي 
وهي تضغط على ضلوعي ألطمئن على 
وجودها جميعا فــي مكانها الصحيح(، 
فهي قد تكون إشــارة الى إشتباكه مع 
زينــب أثنــاء محاولته القضــاء عليها، 
والســيما وهو يضيف: )رمبا يكون هناك 
ضلــع ناقص، رمبا هو ذلــك الضلع الذي 
أختلسه اهلل من آدم وهو نائم(في إشارة 
الــى خلق حواء من ضلع آدم، ذلك لو كان 
آدم غير نائم فإنه سيشــعر باأللم حتى 
ســيكرهها.  وبالتالي  ضلعه  من  تخرج 
ويــدل هذا أن ميالدا برغــم إقدامه على 
قتل زينب فإنه ما زال يحبها. ولعل قوله 
للمدام في نهاية الرواية، حتديدا في آخر 
عبارة لها، وبدايتها في الســطور األولى، 
بأن زينب ال تزال نائمة فــي غرفة النوم، 
تأكيد على أنــه ال يتصور بأنها ميتة، بل 
هي على قيد احلياة، وتصوره هذا ما هو إآل 
إدانة للقوالب التي تضع شروطا معينة 
للوظائف املطلوب أداؤها من قبل الرجل 

واملرأة في اجملتمعات املتخلفة.  

بنية التكرار.. في رواية »خبز على طاولة الخال ميالد« لمحمد النّعاس

تعتمد معمارية رواية »خبز 
على طاولة الخال ميالد« 
على عملية التكرار، ليس 

في العبارات التي تعول على 
عبارات عدة فقط، وإنما على 

البنيات الموظفة فيه أيضا، 
كبنية اإليحاء، والتماثل، 

واألصوات المتعددة، والحوار 
الداخلي، والحلم. وهو على 
ذلك يتخذ من عملية التكرار 

نهجا مالزما مثلما للعبارات، 
كذلك للبنيات. 

غالف الرواية

2 - 3

خولة سعيدان*

هذا الليل لم يعد ملكي 
هو وحده...

وأنا عارية أمامه.

خالعة ثوب املعنى 
مني وإليه يعود..
كالوتِد املشدود.. 

صقلت روحي،
 ببضِع تغريدات اآله..

اِلَتحَم قلبي جيداً  
بلغة العشِق. 

وتفاصيل أخرى
ال أذكرها...

في الغرفة ستار
للقمر بارز، 
والليل وعر..

هكذا أخبرني.

وجدته ينزع عنه
 ثوب الدمية...

كانت ميتة

هل َقتلها:
سألته  في الفراش

بِِكلتا الشفاهني تهامست،
بصوت آخر...

وبني عينيه
جثة إلمرأة غيري..

نزع ساعته..

الوقت تأخر 
دفعني بعيدا 

إذهبي.. 
هذا الليل لم يعد لِك..

* شاعرة من اجلزائر



سمية دحام: 
مــن اخلفايــا الغامضــة والتي 
النعلم موقعها الى اآلن ، ســوى 
تقع أسفل ملتقى  انها  احتمال 
ديالــي بنهر دجلة او لعلها أقرب 
»ملكيئوم  مدينــة  للكوت، هي 
» وذلك اســتناداً لنصني يعودان 
البابلي القدمي بأخبار  إلى العهد 
البنــاء والتشــييد حلاكمني من 

االول)تاكل_ايشــو(  حكامهــا 
وذكرها  _عشــتار(  )ابق  والثاني 
حمورابي في عام حكمه اخلامس 
والثالثني وذكرت مدينة ملكيئوم 
في احلوادث املؤرخة بها من ملوك 
الرسا الســيما امللك )كنكولم( 
الــذي دمرهــا في عــام حكمه 
التاسع عشــر ونحن الى االن ال 
نعرف عــن طبيعــة ثقافتها او 

مقدار كنوزها.. 
ناتونيــا  مدينــة  اكتشــاف  ان 
املفقــودة في اقليم كردســتان 
مماثلة  الكتشــافات  االمل  يعيد 
آثارا مغمورة حتت  فالعراق يضم 
االرض واكتشــافها يضيف الي 
معرفتنا بعلــم اآلثار فما نعرفه 
محدود جــدا كما ان انحســار 
املاء واجلفاف أدى لكشــف أثرى 

ضخــم وهــام في املوصــل لذا 
في  مماثلة  اكتشــافات  نتأمــل 
الفترة القادمة، فلقد جنح العراق 
باســتقطاب خبــرات تنقيــب 
ملدة طويلة  غيــاب  بعد  اجنبية 
للحــروب املتتاليــة من  نظــراً 
ثمانينيــات القرن املاضي وغياب 
التنقيــب املتواصــل واملنهجي. 
النظــام  2003وتبــدل  بعــد 

السياســي وانفتاح العراق على 
العالم ثقافيــاً توافدت البعثات 
في  خاصة  للتنقيــب  االجنبية 
جنوب العراق الســتقرار الوضع 

األمني..
 ان مهمــة العــراق ال تقتصــر 
البعثات  وجذب  استقطاب  على 
الوعــي  بــل نشــر  األجنبيــة 
ومكافأتهم  املواطنني  وتشجيع 

لإلبــالغ عن اي موقــع أثري قرب 
سكنهم وتأهيل وتدريب الكوادر 
العلميــة العراقية من اخلريجني 
في تعريف حضارة العراق وتطوير 
األثرية ضمن  املناطــق  واعمــار 
في  تسهم  استثمارية  مشاريع 
والثقافة واموالها  الوعي  نشــر 
تســاهم فــي تعزيــز قــدرات 

التنقيب وتطوير إمكانياته.

متابعة ـ الصباح الجديد:
دخلت ابنة الرئيس األميركي السابق 
دونالــد ترامــب، تيفانــي، القفص 
الذهبي من امللياردير اللبناني األصل 
أقيم  مايكل بولس في حفل ضخم 
امــس االحد، فــي بالــم بيتش في 

فلوريدا.
وشــهد منتجــع ماراالغــو اخلاص 
بالرئيــس ترامــب، يوما اســتثنائيا 

بحفــل الزفــاف الضخــم. وأطلت 
العــروس تيفانــي بفســتان أبيض 
املصمم  توقيــع  مــن  كالســيكي 

اللبناني ايلي صعب.
 وفي املناســبة، قالت والدة العروس 
مارال مابلــز ملوقع »بيبــول«: »نركز 
علــى هذا االحتــاد املقــدس ونرحب 
باألصدقاء والعائلة احملبوبني، وال نركز 
على السياســة«. وتابعت مبا معناه: 

املــكان ألنه  العائلة هذا  »اختــارت 
يعتبر منزل طفولــة تيفاني واملكان 

الذي أتت فيه إلى العالم«.
وعن فســتان الزفاف شرحت مابلز: 
أميركي،  لبنانــي  زفاف  »إنه حفــل 
لذلك كنا ســعداء للغاية بأن يقوم 
إيلي صعب بالســحر«. وارتدت مارال 
أيضــاً ثوباً مــن تصميــم اللبناني 

العاملي إيلي صعب.

وأشــار موقع »بيبول« إلى أن دونالد 
ترامب كان في حالة مزاجية ســيئة 
النصفية،  االنتخابــات  نتائــج  بعد 
وقد ذكر أحد املصادر: »كان مســتاًء 
خالل  الهائج  الثــور  مثــل  وصاخباً 
اليومني املاضيني«. ولكن مابلز أكدت 
أن ذلــك لــم مينعه من دعــم ابنته 
اليــوم ومرافقتها في املمّر  في هذا 

ومشاركتها رقصة األب وابنته.
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ملونشريط
الصين تعرض ألول مرة

 رادارا فضائيا
تعرض مجموعــة التكنولوجيا اإللكترونية الصينية رادارها 
الفضائــي SLC-18 الذي يبلغ طولــه 10 أمتار ألول مرة في 
معرض الصني الدولي للطيران في مدينة Zhuhai في جنوب 

البالد.
وتشير صحيفة Global Times إلى أن هذا الرادار أثار اهتمام 
زوار معرض Airshow China الدولي للطيران الذي يقام خالل 
الفتــرة 8-13 نوفمبر 2022 في مدينة Zhuhai الســاحلية، 
مبشــاركة شــركات العديد من البلدان مبا فيها الشركات 

الروسية.
والرادار SLC-18 هو عبارة عن محطة رادارية لتتبع األجسام 
في مدار أرضي منخفض. وتسمح هذه التكنولوجيا بالتنبؤ 

مبسار املركبات واألجهزة الفضائية وجمع البيانات عنها.
وميكن لهذا الــرادار، اكتشــاف األقمــار الصناعية وحتديد 
هويتها وفهرســتها ومن ثم ارســال املعلومــات إلى مركز 
القيادة األرضي. وهذا، وفقا للخبراء، سيســاعد الصني على 
»إتخاذ إجراءات وقائية لتجنــب »النظرات املزعجة« لألقمار 

الصناعية األجنبية.

تهديد مميت لعشرات الماليين 
من البشر بسبب الجليد

كشفت مجموعة من العلماء عشية املؤمتر السابع 
والعشــرين لألمم املتحدة بشــأن تغير املناخ النقاب 
عــن خطر اختفاء اجلليد في القطب الشــمالي في 

الصيف.
وتشير صحيفة  The Guardian، إلى أن املنطقة قد 
تفقد في غضون عشــر سنوات اجلليد البحري متاما، 
وفقا لتقرير العلماء، ما ســيؤدي إلى عواقب وخيمة 

لعشرات املاليني من الناس.
وتقــول الباحثــة جولــي بريغهــام مــن جامعة 
ماساتشوستس: »ال ميكننا عمل أي شيء حيال ذلك. 
لقد أخطأنا وتركنا النظام )املناخي( يسخن أكثر من 

الالزم فعال«.
ووفقــا لتوقعات اخلبراء، ســيؤدي تقلص مســاحة 
اجلليد إلى كشف احمليط املتجمد الشمالي املظلم، 
الذي ســيمتص احلرارة بدال من عكسها، ما سيؤدي 
إلى ارتفاع مســتوى االحترار العاملــي، كما ميكن ان 
يــؤدي هذا، إلى أكبر ذوبان للجليد منذ 130 الف عام، 

سيؤثر في املناطق الساحلية.
وجتدر اإلشارة، إلى أن االحتاد األوروبي توصل إلى اتفاق 
بشأن مشكلة االحتباس احلراري واعتمد قانونا بشأن 
تقليــل االنبعاثات الضارة في الغــالف اجلوي بحلول 
نهاية العقد، ويحدد هذا االتفــاق أهداف دول االحتاد 
األوروبي فــي احلد من االنبعاثات مــن النقل وتدفئة 
املباني والزراعة والنفايــات وغيرها. ومبوجب القانون 
اجلديــد، يجب خفــض االنبعاثات من هــذه املناطق 

بنسبة 40 باملئة مقارنة بعام 2005.

اإلجهاد يؤثر في استمرار
 أعراض كورونا

درس علمــاء كلية الطب بجامعــة نيويورك ما تأثير 
اإلجهاد في استمرار مدة أعراض »كوفيد19-«.

 Journal of the Neurological مجلــة  وتشــير 
Science، إلى أن الباحثني درســوا بيانات 790 مريضا 
بعد مضي ســتة أشــهر وســنة، على رقودهم في 
املستشــفى بســبب إصابتهم بعــدوى الفيروس 
التاجي املســتجد خالل الفترة من مــارس إلى مايو 
2020. أجاب املرضى على أســئلة الباحثني بشــأن 
حالتهم، وأدائهم اليومي ووضــوح التفكير والقلق 
واالكتئاب والنوم. بقي من املشــتركني في الدراسة 
علــى قيد احلياة 451 فقــط )57 باملئة(.  واتضح من 
إجاباتهم أن أكثر من نصفهم )51 باملئة( يعانون من 
عوامل اإلجهاد، )مشــكالت مالية، وفاة قريب، إعاقة 
مكتسبة، نقص املواد الغذائية( خالل 12 شهرا بعد 
مغادرتهم املستشــفى. واكتشف الباحثون أن هذه 
العوامل هي األقوى التي تســبب اســتمرار أعراض 

»كوفيد19-« باإلضافة إلى تدهور الصحة العقلية.

بغداد- قصي منذر:

الباحثني  مبشاركة عدد كبير من 
الناطقــني بالعربية من مختلف 
،امس  انطلقت  املعمــورة،  ارجاء 
االحــد فــي جامعة جــرش في 

اململكة
وجلســات  فعاليــات  االردنيــة 
احلادي  الدولــي  العلمي  احملفــل 
احلضوريــة  بنســختيه  عشــر 
وااللكترونيــة، والــذي تنظمــه 
للعلماء  الدوليــة  اريــد  منصة 
واخلبــراء والباحثــني الناطقــني 
بالعربي، ويســتمر حتى اخلامس 

عشر من الشهر اجلاري.
وشــهد حفل افتتاح احملفل الذي 
التكامل   ( ينعقد حتــت شــعار 
باحلركــة  لالرتقــاء  املؤسســي 
القــاء كلمات عديدة   ) العلمية 
يوســف  الدكتــور  اســتهلها 
بالقاء كلمــة االمانة  عبــداهلل 
العامــة للمنصــة رحــب فيها 
لهــم  متمنيــا  باملشــاركني 
مشــاركة علمية مفيدة ،مؤكدا 
ان لِقــاء اليوم يَُعُد من أهِم وأرفِع 
االجتماعــاِت، إنُه لقــاُء الُنْخَبِة 
واملفكريَن  والباحثنَي  العلماِء  مَن 
واملهنيــنَي فــي مجــاِل البحِث 
والتعليــِم من مختلِف  العلمِي 
الدوِل، وعلى قدرِ رِفعِة هذا اللقاء، 
عاتقنا  على  املسؤوليِة  ثقُل  تقُع 

جميعا، فمسؤوليُة النخِب
حدٍث  في  جتتمُع  عندما  العلميِة 
علمــٍي، تفــرُض عليهــْم تبادَل 
العمليــِة،  واملنفعــِة  اخلبــراِت 
ومناقشــِة القضايــا املطروحِة، 

لُِيصيغوها
برســائَل إلى مجتمعاتهُم التي 
تنتظُر منهم احللوَل ملشــكالٍت، 
باإلضافِة إلى األفكارِ والرؤى التي 

تتقدُم بهم واملأموُل من َمْحَفلِنا
هــذا أن يُْنِتــَج َعالقــاٍت علميٍة 
وبحثيــٍة جديــدٍة، وأن يَرِجَع كٌل 

َحَمَل  وقــْد  مجتمعِه  إلــى  ِمنا 
رؤًى وأفــكاراً إضافيًة وفتَح أبواباً 
جديدًة للتعاوِن والبحِث العلمي.

بعدهــا القــى الدكتور ســيف 
املنصــة  مؤســس  الســويدي 
كلمــة  التنفيــذي  ورئيســها 
باملناســبة قال فيها : ان مؤمترات 
احملفل العلمّي الدولّي في نسخه 
الســابقة، استقطبت نخبًة من 
واخلبراء،  واملفّكريــن،  العلمــاء، 
الناطقني  واملثّقفــني  والباحثني، 
بالعربية، من دول متنوعة؛ ليتوّلوا 
علــى امتداد جلســات املؤمترات، 
تتعّلق  أساسّية  محاورَ  مناقشَة 
كافَّة  فــي  احلديثة  باالجتاهــات 
العلوم و التخصصات : االنسانية 
والتطبيقيــة  واالجتماعيــة، 
 ، والهندســية   ، والصحيــة   ،
اخلبرات،  ،يتبادلــون  والتنمويــة 
متبادلة  بحثية  ويقيمون عالقات 

املنفعــة ، مضيفــا ان املؤمترات 
العلمي  احملفل  سيشهدها  التي 
ســُتعنى  عشــر  احلادي  الدولي 
مبوضوعّية  املواضيع  هذه  مبعاجلة 
ورصانة، معتمدة النهَج العلمّي، 
لتخلُــص بعــد ذلك إلــى صوغ 
الرؤى،ورســم اخليــارات، واقتراح 
احللــول الهادفــة إلــى حتقيــِق 

مصلحِة أوطاننا وخيرِ شعوبها.
الدولّي  العلمــيّ  احملفل  ان  وقال: 
ايام  سيشهد على مدى خمسة 
إقامة العديــد من الدورات وورش 
العمــل، وبذلك يجمــع العديد 
في  العلميــة  األنشــطة  مــن 
مكان واحد، مما يتيح للمشــارك 
االســتفادة منها في وقت واحد ، 

وبتكلفة أقل.
العلمية  اللجنــة  رئيــس  وقال 
الدكتــور  االســتاذ  للمحفــل 
اليوَم  يجمعنا   : العاني  ســلوان 

حــدٌث علمــٌي فريٌد مــن نوعِه، 
غنٌي مبحتــواه، نفيٌس في قيمتِه، 
َم حتت شــعار  كيــَف ال وقْد نُظِّ
املؤسســي  &quot;التكامــل 
 ;quot& لالرتقاء باحلركة العلمية
وعلى  واحــٍد  آٍن  فــي  ليناقــَش 
جلساٍت متوازيٍة، محاورَ أساسيٍة 
تتعلُق باالجتاهاِت احلديثِة للعلوِم 
إنســانيًة،  أو  تطبيقيًة  كافــًة، 
تَُعالَــُج فيها الَقضايــا اخملْتلفُة 
من خالِل مؤمتراٍت علميٍة برصانٍة 
علمٍي  منهٍج  وِْفــَق  وموضوعيٍة 
معتبرٍ، لتخــرَج بنتائَج وتوصياٍت 
ألوطاننا  اخلَيــر  حتقــُق  وحلــوٍل 

وشعوبنا.
املشــاركات  عــدد  ان  واضــاف 
املقبولــة فــي مؤمتــرات احملفل 
بلغــت ) 108 ( فيمــا بلغت عدد 
اجملــازة  البحثيــة  املشــاركات 
حضوريــا ) 22 ( والكترونيا ) 49 ) 

، كما سيرافق اجللسات البحثية 
القاء ) 19 ( محاضرة واربع ندوات 

وورشة عمل واحدة.
فيما اكــد الدكتور عبــد الرازق 
مختار رئيس اجلنة االستشــارية 
العليــا ملنصــة اريد : يُســعدنا 
بالنيابــة عــن رُؤســاء مؤمترات 
َب  نُرحِّ أن  املتعــددة  احملفل وجلانه 
أجمــَل ترحيــٍب وأحــرَّه بهــذه 
النخبــِة الراقية من املشــاركني 
فــي فعاليــات احملفــل العلمي 
الدولــي فــي نســخته احلادية 
عشــرة، الذي يُعقد في اململكة 
األردنيــة الهاشــمية ونســخة 
 15-11 الفترة من  الكترونية، في 
 21-17 املوافق   ، 2022م  نوفمبــر 
ربيع الثانــي 1444 هـ ، مؤكدا ان 
املنصــة مبا تقدمه مــن خدمات 
كبيرة للباحثني الناطقني العربية 
بات خيمــة جتمعهم وتوفر لهم 

وتبادل  واالبــداع  التألق  اســباب 
االفكار البحثية وهو ما سيحقق 
لالمة نهوضها العلمي املطلوب .

الدعوم  هيــا  الدكتورة  وقالــت 
التنظيميــة  اللجنــة  رئيســة 
للمحفــل ان احملفــل يهدف الى 
تطوير العلوم واملعارف االنسانية 
التنمية  يحقــق  مبــا  اخملتلفــة 
الشــاملة التي تهدف الى تنمية 
االنســان ورخائــه واقامة برامج 
علمية متعــددة في مكان وزمان 
موحديــن ، تتيح اكبــر قدر من 
؛عن طريق  الفائدة للمشــاركني 
جتاوز معوقات املكان والزمان ، وهو 
ما حرصت عليــه جامعة جرش 
وهي فخــورة مبا حتقــق لها في 
العلمية  التظاهرة  احتضان هذه 
الكبيرة ، الى ذلــك قال الدكتور 
الرئيس  اجلعفــري  الهــادي  عبد 

التنفيذي
االردن لهذا  ان احتضان  للمحفل 
احملفــل العلمي الدولــي الكبير 
دليــل على اهتمامــه بدعم كل 
اجلهــود اخمللصــة التــي تبذلها 
الباحث  ملســاندة  اريــد  منصة 
العربي ومده بكل اسباب االبداع 
واالجنــاز العلمــي الــذي يخدم 
االمة ويعيــد لهــا املكانة التي 

تستحقها .
توضيحية  قدمــت شــرائح  ثم 
املنصة وما  اجنــازات  تتحدث عن 
حققته خالل السنوات التي مرت 
والذي اثمر عن بلوغ عدد اعضائها 
املائــة ألــف عضو مــن النخب 
والقامــات العلميــة الناطقــة 

بالعربية.
ومــن اجلدير باإلشــارة ان منصة 
اريد للعلماء واخلبــراء والباحثني 
ناطقة  منصــة  اول  الناطقــني 
عدد  وقــارب  العربيــة  باللغــة 
وخبير  عالم  ألف  املائة  اعضائها 
وباحث ومقرها في ماليزيا فضال 
اململكة  فــي  عــن تســجيلها 

املتحدة.

منصة »أريد« الدولية تطلق محفلها 
العلمي الدولي بنسخته الحادية عشرة 

في رحاب جامعة جرش االردنية..

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

يشــهد غرب فنزويال غــزواً من 
ميكن  عمالقة  أفريقيــة  حالزين 
الســحايا  التهــاب  تنقــل  أن 
ويُحتمل  احملاصيــل،  وطاعــون 
أن يكون انتشــارها عائــداً إلى 
األمطــار الغزيــرة التي هطلت 
أخيــراً فــي املنطقــة، على ما 
احملليــة  الســلطات  أفــادت، 
أثــول  »فونداثيــون  ومنظمــة 
 Fundacion( إمبييتاليســتا 
غيــر   »)Azul Ambientalista

احلكومية.
»مستعمرات«  أولى  واكُتشفت 
هــذا النوع من احللــزون اجلنوب 
»أشــاتينا  املســمى  صحراوي 
فوليــكا« في نوفمبر )تشــرين 
الثانــي( على شــواطئ بحيرة 
ماراكايبو في املدينة التي حتمل 
االســم نفســه، وهي عاصمة 
بؤر  ثم ظهــرت  زوليــا،  واليــة 
انتشار إضافية في مناطق أخرى 
من هــذه الواليــة الواقعة في 
غرب فنزويــال، وكذلك في والية 

تاتشيرا اجملاورة.
وأوضح رئيــس بلدية ماراكايبو، 
»لوكالــة  راميريــز،  رافاييــل 
الصحافة الفرنســية« اجلمعة، 
أن »ما بني 350 و400 حلزون جُتمع 

يومياً« في بعض املواقع.
هذا  ملكافحة  عمليــة  وخــالل 
االنتشــار في املدينة، شهدتها 
الوكالــة، ُعثــر علــى أكثر من 
437 حلزونــاً عمالقاً في غضون 
وسائل  على  ونُشــرت  ساعتني. 
تنبيهات  االجتماعــي  التواصل 
بشــأن بطنيات القدم الرخوية، 
واتخذت بلدية ماراكايبو إجراءات 
وحكومة  الوطنية  احلكومة  مع 

زوليا للحد من انتشارها.
»أشــاتينا«  حلــزون  ويحظــى 
باهتمــام مــن قطــاع تصنيع 

نظراً  التجميل؛  مســتحضرات 
في  لعابه  استخدام  إمكان  إلى 
بعــض منتجات القطــاع، وهو 
 .1997 موجود في فنزويــال منذ 
وســبق أن غزا بعض مناطقها 
عــام 2017، ولكــن بدرجة أقل، 
ســاندوفال،  خلوســيه  وفقــاً 
مــن منظمة »فونداثيــون أثول 

إمبييتاليستا«.
الصحافــة  »لوكالــة  وقــال 
األمر  »ســيكون  الفرنســية«: 
معقــداً ألن احلالزين كبيرة هذه 

املرة وبالغة، ووضعت بيوضاً«.

وأضــاف: »إننا نواجه غــزواً )...( 
جداً  الصعــب  مــن  وبالتالــي 
القضــاء عليــه )...( لكــن من 

املمكن السيطرة« على وجوده.
)ما  التكاثر  لقدرتها على  ونظراً 
يصــل إلى 600 بيضــة كل 15 
يومــاً(، ومتوســط عمرها الذي 
يصل إلى ست ســنوات، تُعتبر 
هــذه احلالزين من أكثــر األنواع 
الغازية إضــراراً باحملاصيل وحتى 
بالصحــة البشــرية، إذ ميكنها 
التهاب  غــرار  على  أمراض  نقل 

السحايا.

حلزونات عمالقة تجتاح غرب فنزويال

ملكيئوم.. المدينة المفقودة في البالد

الذوق العربي يطغى على حفل زفاف تيفاني ترامب 



رياضة االثنني 14 تشرين الثاني 2022 العدد )5013(10

Mon. 14 Nov. 2022 issue )5013)

الدوحة ـ وكاالت:

وصلــت إلى العاصمــة القطرية 
الدوحــة، صباح أمس، النســخة 
األصلية من كأس العالم في نهاية 
التي شــملت  العاملية  جولتهــا 
ومنطقة.ووفقا  دولة   50 من  أكثر 
لوكالة األنباء القطرية )قنا( اليوم 
اســتقبلت  الدوحة  فــإن  األحد، 
نسخة الكأس األصلية، وذلك قبل 
أيام قليلة من انطالق منافســات 

كأس العالم FIFA قطر 2022.
للمشــاريع  العليا  اللجنة  ودعت 
واإلرث جمهــور كرة القــدم إلى 
قبل  لتنقالتهم  اجليد  التخطيط 
العالم  انطــالق فعاليــات كأس 
2022™.ونشــرت  قطــر   FIFA
اإللكتروني  موقعها  على  اللجنة 
التي  املعلومــات  مــن  مجموعة 
تنقل  جتربة  تســهيل  من شأنها 
البطولة،  فترة  املشــجعني خالل 
وتشمل دليل التنقل إلى ستادات 
البطولــة الثمانيــة، ومنطقــة 
وســط الدوحة، وخدمات ومرافق 
ذوي  مــن  للمشــجعني  النقــل 
املشــجعني  على  اإلعاقة.ويتعني 
التعــرف علــى خيــارات التنقل 
املتنوعــة، والتخطيط لرحالتهم 
قبل وقت كاف من انطالق صافرة 
االفتتاحيــة  للمبــاراة  البدايــة 
في الســابعة من مســاء يوم 20 
تشــرين الثاني اجلاري في ســتاد 
البيت، بني منتخب البلد املضيف 
دور  واإلكوادور.وسيشــهد  قطــر 
يوميا، من  مباريات  أربع  اجملموعات 

21 نوفمبر إلى 2 كانون األول.
وأوصــت اللجنة العليا ســكان 
ســياراتهم  باســتخدام  قطــر 
ســتادات  إلى  لالنتقال  اخلاصــة 
البطولة حلضور املباريات، في حني 
من  القادمني  املشجعني  نصحت 
املواصالت  باستخدام  البالد  خارج 
العامة، التي تشمل مترو الدوحة 
وخدمات احلافالت اخملتلفة، إضافة 
إلى خدمة حافالت النقل السريع 

من وإلى ستادات البطولة.
وينبغي على املشجعني تخصيص 
15 دقيقة على األقل ســيرا على 
إلى  اإلنــزال  األقدام، مــن نقطة 
االستاد، سواء من السيارة أو املترو 
أو احلافلة، كما ينصح بحمل عبوة 
مياه خالل سيرهم إلى االستادات.
وتتوفــر جلمهــور كأس العالــم 
خيارات متنوعة من وسائل النقل، 
تشــمل مترو الدوحــة، وحافالت 

النقل الســريع إلى االســتادات، 
ومركبات  اخلاصــة،  والســيارات 
األجــرة، وســيارات التطبيقــات 
الذكيــة، مثــل أوبــر وكرمي.وتبدأ 
خدمات النقل قبل أربع ســاعات 
من انطالق املباراة، وتســتمر حتى 
ساعة ونصف بعد صافرة النهاية.
وتقع 5 من ستادات البطولة على 
مســافة قريبة سيرا على األقدام 
من محطات املترو، وهي ســتادات 

أحمد بن علي، واملدينة التعليمية، 
وخليفة الدولي، ولوســيل، و974.

خدمــات  تشــغيل  وســيجري 
احلافــالت بني االســتادات الثالثة 
واجلنوب  البيــت  وهي  املتبقيــة، 
األقرب  املترو  ومحطات  والثمامة، 
لكل منهــا في أيام املباريات.ويقع 
ستاد أحمد بن علي على مسافة 
10 دقائق ســيرا على األقدام من 
محطــة مترو الرفــاع على اخلط 

األخضــر، بالقرب مــن قطر مول، 
فيما يقع ستاد املدينة التعليمية 
10 دقائق مشيا من  على مسافة 
محطة متــرو املدينة التعليمية، 
علــى اخلــط األخضر.أما ســتاد 
خليفة الدولــي فيبعد 10 دقائق 
ســيرا على األقــدام من محطة 
اخلط  الرياضية، على  املدينة  مترو 
الذهبي.ويقع ســتاد لوسيل على 
من  مشــيا  دقيقة   15 مســافة 
محطة مترو لوســيل، على اخلط 
األحمــر، ويبعد ســتاد 974 نفس 
املسافة تقريبا عن محطة راس بو 

عبود، على اخلط الذهبي.
ويحتاج املشجعون إلى استخدام 
للوصول  دقيقة   25 ملــدة  احلافلة 
من محطــة مترو لوســيل على 
اخلط األحمــر إلى ســتاد البيت، 
ثم 15 دقيقة ســيرا على األقدام 
من موقف احلافالت إلى االســتاد.
وللوصول إلى ســتاد اجلنوب ميكن 
اســتخدام احلافلة ملدة 15 دقيقة 
الوكــرة على  مترو  من محطــة 
اخلط األحمر، إضافة إلى 10 دقائق 
فيمكن  الثمامة،  ستاد  مشيا.أما 
الوصــول إليه مــن محطة مترو 
املنطقة احلــرة على اخلط األحمر، 
 20 ملدة  احلافلــة  اســتخدام  ثم 
دقيقــة، وبعدها املشــي ملدة 25 

دقيقة.
حافالت  تشغيل خدمة  وسيجري 
من  االستادات  إلى  السريع  النقل 
مدينتنا،  بروة  هي  مواقع،  خمسة 
وســوق واقف شــماال، ومهرجان 
الفيفــا للمشــجعني، ومنطقة 
اخلليج الغربي، وبروة براحة اجلنوب.

لندن ـ وكاالت:
استثمر آرسنال تعثر منافسه 
بأفضل  ســيتي  مانشســتر 
بصدارة  ليبتعد  ممكنة  طريقة 

الدوري اإلجنليزي املمتاز.

وتغلب آرســنال على مضيفه 
أول   0-2 وولفرهامبتــون 
أمــس في املرحلة السادســة 
عشــرة من مســابقة الدوري 
القدم. املمتــاز لكرة  اإلجنليزي 

وقــاد النرويجي أوديغارد فريقه 
الثنائيـة  بتسجيلـــه  للفـوز 

(55 و75(.
وهذه املرة الثانية التي يسجل 
آرسنال  ثنائية مع  أوديغارد  بها 

بعدما  املوسم  هذا  الدوري  في 
بصــم على ثنائيــة ي املرحلة 

الثالثة أمام بورمنوث 0-3.
املميزة  نتائجه  آرسنال  وواصل 
في الدوري إذ حقق فوزه الثالث 

توالياً وجتنــب الهزمية للمباراة 
الثامنــة تواليــاً فــي الدوري 

)سبعة انتصارات وتعادل(.
ورفع آرســنال رصيــده إلى 37 
نقاط  خمــس  بفــارق  نقطة 

عن ســيتي الذي خســر أمام 
اخلاسر  أيضاً.وفشل  برينتفورد 
في مغادرة املركز األخير بعدما 
توقـــف رصيـــده عنـــد 10 

نقـاط.

آرسنال يبتعد بصدارة الدوري اإلنجليزي الممتاز

إعالن خريطة كاملة لوصول المشجعين إلى ستادات المونديال 

النسخة األصلية لكأس العالم تحط الرحال 
في قطر والنهائيات تبدأ 20 الجاري

ميونيخ ـ وكاالت:
شــارك جمال موســياال فــي مباراة فريقــه بايرن 
ميونخ خارج أرضه ضد شــالكه، مســاء أول أمس، 
األملاني.الدولي  الدوري   15 ضمن منافســات اجلولة 
األملاني بدأ في التشــكيلة األساسية بآخر مباريات 
فريقــه هذا العــام قبل فترة توقــف كأس العالم 
2022.وذكرت شــبكة »أوبتا« لإلحصائيات أن ظهور 
موســياال الليلة جعله يدون رقما تاريخيا مع بطل 
أملانيا.وأشارت إلى جناح موسياال في أن يكون أصغر 
العب يشــارك فــي 100 مباراة بكافــة البطوالت 
بقميص الفريق البافاري.وحقق موسياال هذا الرقم 
التاريخي بعمر 19 عاما و259 يوما، وهو ما لم يصل 
إليه أي العب قبله منذ بداية عصر البوندسليجا.    

عمان ـ وكاالت:
حصــد املنتخب األردنــي للمالكمــة 6 ميداليات 
»ذهبيتني وفضيتــني وبرونزيتني«، وذلــك في ختام 
مشــاركته في بطولة آســيا والتي اســتضافتها 
صالة الشهيد راشد الزيود مبدينة احلسني للشباب 
في العاصمة عمان.وجنح حســني عشيش ومحمد 
أبــو جاجة في حصد ميداليتــني ذهبيتني، ونال زياد 
عشيش وعدي الهنداوي ميداليتني فضيتني، وجاءت 
امليداليتني البرونزيتني من خــالل أحمد الطعيمات 
ولينــا جابر. وحصل العب املنتخــب األردني محمد 
أبو جاجــة، على جائزة أفضل العــب في البطولة، 
بفضل املستويات الكبيرة التي قدمها.وتعتبر هذه 
هي أفضــل حصيلة للمالكمــة األردنية في تاريخ 
مشاركاتها ببطوالت آســيا والتي انطلقت للمرة 

األولى عام 1963.

أبو ظبي ـ وكاالت:
يشارك منتخب اجلولف اإلماراتي في النسخة 29 
من كأس نومورا فــي العاصمة الفلبينية مانيال، 
واملقررة من 15 إلى 18 تشرين الثاني اجلاري.ويرأس 
البعثــة اللواء متقاعد الطيار عبد اهلل الســيد 

الهاشمي، نائب رئيس احتاد اجلولف اإلماراتي.
وتضم أكرم سكيك، مدير االحتاد، ومدرب منتخب 
الرجال، سمير الوالني، والالعبني راشد اجلسمي، 
ومحمد ســكيك.وتعود  الســويدي  اهلل  عبــد 
أعرق بطوالت اجلولف في آســيا واحمليط الهادئ، 

لالنطالق بعد توقف دام 5 سنوات.

موسياال يدخل تاريخ 
بايرن من باب جديد

6 ميداليات حصيلة األردن 
في بطولة آسيا للمالكمة

اإلمارات تشارك في كأس 
نومورا للجولف

قطر تستعد للمونديال



مع الحدث
فالح الناصر

falahalnasser@yahoo.com

بغداد ـ الصباح الجديد:
يخــوض املنتخب العراقي للشــباب، مبــاراة ودية أمام 
تركيا يوم 24 تشــرين الثاني اجلاري مبدينة أنطاليا، ضمن 
حتضيراته لنهائيات كأس أمم آســيا )أوزبكستان 2023(.
وقال ندمي كرمي، املدير اإلداري لشــباب العراق، »ســتغادر 
بعثة املنتخب إلى مدينة أنطاليا التركية نهاية األسبوع 
اجلاري«.  وأضاف: »مت تأكيد إقامة ودية شباب تركيا يوم 24 
من الشــهر اجلاري، على ملعب بيسني في أنطاليا«.وزاد: 
»عملنا على ترتيب مباراة ثانية مع نادي أنطاليا ســبور، 
وحتى اآلن لــم يتم تأكيد ودية كوســوفو«.وتابع: »تقرر 
استدعاء مهاجم منتخب الناشئني حسن علي لقائمة 
منتخب الشباب، بعد املستويات املميزة التي قدمها في 

تصفيات آسيا حتت 16 عاما«.

شباب العراق يواجه 
تركيا استعدادا آلسيا
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تلفاز البرازيل 
وقائمة المونديال

عبر مواقع التواصل االجتماعــي »الفيس بوك« ظهر 
مقطع فيديو يوضح ترقب العبــي املنتخب البرازيلي 
وجلوســهم امام شاشــات التلفاز من أجل ســماع 
أسماء املنتخب التي ستمثل بالد السامبا في مونديال 
قطر 2022، اذ شــوهد العبي البرازيل يطلقون العنان 
الفراحهم مع اســرهم ورفاقهم حني سماع القائمة 
النهائية التي ســتغادر إلى نهائيات كأس العالم في 
قطر ابتداء من 20 تشرين الثاني اجلاري حيث سيلعب 
البرازيل ضمن اجملموعة الســابعة إلــى جانب، صربيا 

وسويسرا والكاميرون.
صورة العبي البرازيل والفرحة الكبيرة والصراخ املدوي 
والعناق مع االهل واالحبة، يعكــس مدى احترام احتاد 
الكرة البرازيلي واملالك التدريبي جلميع الالعبني وإبقاء 
الفريق بأكمله متلهفا لســماع اســمه ومن صاحب 
احلظ الســعيد في قطع تذكر قطار املونديال القطري 

.2022
وفي حديث العودة إلى البرازيليني ابطال كأس العالم 
خلمس مرات أعــوام 1985، 1962، 1970، 1994، 2002.. 
سيدشــنون رحلتهم فــي كأس العالم بقطر يوم 24 
بلقاء صربيا في استاد لوسيل، ومواجهة سويسرا في 
28 منه 28 في استاد 974 وامام الكاميرون يوم 2 كانون 

أول املقبل في استاد لوسيل.
منتخب البرازيل بقيادة أدينور ليوناردو باتشــي »تيتي« 
مواليد 1961 الذي تولى املنصب في العام 2016، خلفا 
للمدرب دونغا اثر وداع البرازيل املؤلم لكوبا أميركا من 
الدور األول اثر اخلسارة امام بيرو بهدف  في املنافسات 
التي أقيمت مبدينة فوكسبوراألميركية، لعب البرازيل 
حتت اشــراف تيتــي 76 مباراة، فاز فــي 58 وتعادل 13 

وخسر 5 مرات، 
تيتي الذي ميلك جتارب تدريبي مع ناديي العني والوحدة 
في اإلمــارات، متيز تدريبيا بنحو كبيــر مع كورينثيانز، 
إذ قــادة ألحــراز كأس ليبرتادوريــس ومــن ثم كأس 
العالم لألندية خالل ســنة 2012، يعتمد على عناصر 
فعالة قدمت الكثير ضمن منتخب السيليســاو في 
مقدمتهــم النجم نيمار العب باريس ســان جيرمان 
الفرنســي وجيسوس العب ارســنال اإلجنليزي وعودة 
اخملضرم داني ألفيش محترف بوماس املكسيكي بعمر 
38 عاماً إلى اللعب من جديد ضمن املنتخب البرازيلي 
اثــر ابتعاد دام لعامني، ويعتمد عليه »تيتي« إلى جانب 
قلب دفاع تشلسي اإلجنليزي تياغو سيلفا »38 عاما« 
بقيادة السيليساو في النهائيات املونديالية التي حتمل 

النسخة رقم 25.
يقينا ان منتخب بحجم البرازيل، يترقب العبوه سماع 
أســماؤهم عبر شاشــات التلفاز لتمثيل بالدهم في 
نهائيــات كأس العالم، ســيكون لهم عطــاًء كبيرا 
فــي النهائيات، بــل يذهب الكثير لترشــيح البرازيل 
للمنافســة على احراز النجمة السادسة، هنيئا لبالد 
السامبا بهذا الســحر الكروي، وهذه الروحية العالية 

لالعبني وعذا العمل اإلداري اإلحترافي املنظم.

متابعة ـ الصباح الجديد: 

للمنتخب  االعالمي  املنسق  صّرح 
الوطنــي محمد عماد، بــأن وفد 
املنتخب وصل امس الى العاصمة 
بغــداد بعــد خوضــه املباراتــني 
الوديتني أمام املكسيك واإلكوادور.

الى  الوفد عــاد  ان  وقــال عمــاد 
العاصمة بغداد مبا فيهم احملترفون 
على  االسباني  التدريبي  والطاقم 
ان يتوجــه الوفد الــى البصرة اما 
اليوم االلثنــني اوغد الثالثاء  ليبدأ 
فورا اســتعدادا خلوض  تدريباتــه 
لقائه الــودي الثالث أمام منتخب 
الذي سيحل ضيفا  كوســتاريكا 
17 من  العراقي يوم  على املنتخب 

هذا الشهر.
احملترفــني  كل  ان  الــى  واشــار 
صفــوف  ضمــن  ســيتواجدون 
املنتخــب مبــا فيهــم محتــرف 
مانشســتر يونايتد إقبــال زيدان. 
وبني ان املدرب االســباني كاساس 
ســيبدأن  املســاعد  وطاقمــه 
الفريق  تدريــب  في  مشــوارهما 
لالستحقاقات  استعدادا  وإعداده 
اول  بدايته في  املقبلة وســتكون 
لقــاء رســمي يقود مــن خالله 
املنتخب مع نظيره الكوستاريكي. 
وكان املنتخــب العراقــي خــاص 
مباراتني وديتني في اسبانيا، خسر 
املكســيك  منتخب  أمام  باألولى 
امام  الثانيــة  فــي  وتعــادل   4-0
منتخب اإلكوادور ســلبيا من دون 

أهداف.
من جانبــه، أكَد مــدرُب املُنتخب 
الوطنــّي »راضــي شنيشــل« أن 
كانوا  الوطنــّي  املنتخــبِ  العبي 
أجهزَ نفسياً في مباراِة اليوم، وإن 
ُمتوازناً  كان  العراقّي  املُنتخِب  أداَء 
باملُواجهِة  مقارنــًة  االكوادور  ضد 

األولى أمام املكسيك.
جــاَء ذلك خالل املؤمتــرِ الصحفّي 

الذي عقــَد بعــد نهايــِة مباراة 
التي  االكــوادور  منتخبنــا ضــد 
احتضنها ملعُب متروبوليتانو في 
والتي  مدريد  اإلسبانّية  العاصمِة 
أهداف. دون  بالتعادِل مــن  انتهت 
االكوادور  مباراُة  شنيشل:  وأضاَف 
منحت درســاً بأن االعتيــادَ على 
مواجهِة منتخباٍت ذات مستوياٍت 
عاليٍة يصُب فــي مصلحِة الكرِة 

العراقّية، كما أعطت إشــارًة إلى 
إن الالعَب العراقّي بإمكانه اللعب 
في مبارياٍت عاليِة اجلودة، وإن لقاء 
االكوادور قّدَم العبني جّدد بقميِص 
التغييرِ  الوطنّي.وعــن  املُنتخــِب 
الذي أجراه في أسلوِب لعب الفريِق 
مقارنًة مبواجهِة املكســيك، قاَل: 
النهِج اخلططّي  إلى تغييرِ  عمدنا 
للفريِق هذه املرة من خالل توظيِف 

مختلِف  في  العٍب  لكل  الواجباِت 
اخلطوط ســواء الثلــث الدفاعِي 
املباراَة  بدأنــا  الوســطي، كما  أو 

مبهاجمني عكس اللقاِء األول.
وأملَح شنيشــل: إن البدايَة اجليدة 
ملنتخبنا في املباراِة ضد االكوادور، 
وعــدم تلقينا هدفــاً مبكراً كما 
املكســيك،  فــي مواجهِة  حدَث 
للثباِت  لالعبينــا  ثقــًة  أعطــى 

في املبــاراِة، وهــذا أمــٌر إيجابّي 
العراقّي  الالعــب  ثقافِة  من  يزيد 
فــي املُواجهاِت القويــة. واختتَم 
شنيشل املؤمترَ الصحفي بالقول: 
منحت الفرصَة ألكبر قدرٍ ُمكن من 
الالعبني، كما إن املباراتني قد ولدتا 
اإلســباني  الطاقِم  لدى  انطباعاً 
وإنه  املقبلة،  اختياراته  عن  اجلديد 
أنَهى مهمته التــي عّدها مؤقتًة 

طيلة الفترِة املاضية.
يذكــر أن راضــي شنيشــل قاد 
منتخــب العــراق األول مؤقتا في 
واإلكــوادور،  املكســيك  وديتــي 
املنتخــب  لتدريــب  وســيعود 
األوملبي، فيما سيتسلم اإلسباني 
مهمتــه  كاســاس  خيســوس 
أمام  الرافدين  أسود  مع  الرسمية 
كوســتاريكا يوم 17 من الشــهر 

اجلاري.
وسيلعب كوستاريكا في اجملموعة 
إلى  مونديال قطر  في  اخلامســة 
وأملانيا  إســبانيا  منتخبات  جانب 
تدريبه  علــى  ويشــرف  واليابان.. 
الكولومبي، لويس فرناندو سواريز،  
ويلعب أول مباراة في املونديال يوم 
23 من تشــرين الثاني اجلاري أمام 
إسبانيا وفي 27 منه أمام اليابان، 
وفي مطلع كانون أول املقبل أمام 
مونديال  هذا سادس  ويعد  أملانيا.. 
يخوضه منتخب كوستاريكا بعد 
 ،1990 إيطاليا في عام  موندياالت 
وكوريا اجلنوبية واليابان في 2002، 
وأملانيــا فــي 2006، والبرازيل في 

2014، وروسيا في 2018.

كاساس يقود تدريبات الوطني في البصرة 
تحضيرا لمواجهة كوستاريكا

بعد التعادل السلبي امام األكوادور .. شنيشل ينهي مهمته رسميا

باص خليجي 25

تقرير 

بغداد ـ الصباح الجديد:

يعمــل املدرب رعــد علي الشــمري، 
املعــروف بـ »حجي رعــد« احلائز على 
شــهادة  STAR/2    ضمــن املالكات 
التدريبية فــي مركز املوهبة الرياضية 
باملالكمــة التابــع لــوزارة الشــباب 
والرياضــة.. ويكــرس املــدرب خبراته 
للجيل اجلديد ســعياً مــع رفاقه في 
إجنــاح العمل والوصــول إلى صناعة 
األبطال، اذ قدم مركز املوهبة الرياضية 
باملالكمة منذ تأسيســه فــي العام 
2013 العديــد مــن املالكمــني الذين 
تألقــوا ضمن تشــكيالت املنتخبات 

الوطنية وحققوا أوسمة النصر.
عن رحلتــه التدريبية مــع املوهوبني، 
يقول: هي محطة مهمة فاالستعانة 
بخبراتنا لنشــرف وندرب اجليل اجلديد 
مع مجموعة من االبطال الســابقني 
االكادمييــة  الشــهادات  واصحــاب 
واخلبــرات العالية في رياضة املالكمة، 
اللعبة  امنا تصب فــي صالح تطــور 
باعــداد الالعبــني املؤهلــني ليكونوا 
امتــداد الجيــال املالكمــة الذهبية، 

الرياضية  املوهبــة  مركــز  واحلقيقة 
باملالكمــة، يضــم عناصر ســيكون 
لها مســتقبل زاهر في اللعبة، بإدارة 
جواد،وعلى  موســى  الدكتــور  اخلبير 
املركز  قدم  الســابقة  السنوات  مدى 
عشــرات الالعبني الذين مثلوا العراق 
خير متثيل في احملافــل اخلارجية وباتوا 
يشكلون الرقم الصعب في تشكيلة 
املنتخبــات، وحاليــا يضــم منتخب 
للمشاركة  يســتعد  الذي  االشــبال 
الســليمانية،  في بطولة آســيا في 
يضم العيد مــن العبي مركز املوهبة 
وهذا يعد دليال علــى التفوق والعمل 

املمنهج الصحيح.

ما بني احلديد واملالكمة
فــي العــام 1979 شــجعه احدهم 
املواصــالت  نــادي  إلــى  للتوجــه 
وقتها«الزوراء« حيث املدرب سعيد عبد 
احلسني صانع جنوم رياضة املالكمة، قرر 
رعد ترك رياضة احلديد وبناء العضالت، 
فاختار االخــذ بالنصيحة، وانضم إلى 
اسرة النادي في فئة الناشئني وفاز في 
أول بطولة له اقيمت بنادي االعظمية 
ليحصــل علــى افضل مالكــم وثم 

التحق مبنتخب بغداد ليعب في بطولة 
برياضة  زاد تعلقه  الوسطى.  املنطقة 
الفن النبيــل، وتأثر بالنجــم العاملي 
وتوالت  علــي كالي،  الراحل محمــد 
مشــاركاته في االندية ثم املنتخبات 

الوطنية.
اشــاد املدرب رعد علي، مبا تعلمه من 
مدربه األول اخلبير سعيد عبد احلسني، 
اذ وصفه باالب قبــل انب يكون مدربا 
الالعبني  التربوي مع  التعامل  وكيفية 

املالكمني الواعدين، وهذا اســهم في 
متســكه باللعبة واالعتناء بامكاناته 
وااللتزام  التدريبــات  على  احلفاظ  في 
بجميع  االخذ  على  واحلرص  مبواعيدها 

توجيهات املدرب من أجل النجاح.

االطاحة ببطل أفريقيا
1977 وكيف اطاح  استذكر في العام 
مبالكم مصري في اللقاء الدولي الذي 
اقيم مبلعــب الشــعب الدولي وكان 
رعد ضمــن قائمة املنتخــب الوطني 
إلى جانب الراحل فاروق جنجون وعبد 
الزهــرة جواد وعباس نعمة وســعدي 
جبــار وطه البيضاني، كان منافســه 
بطل أفريقيا وثاني العالم العسكري، 
لكن رعد اطــاح به بالضربة القاضية 
بفضل مهاراته في احللبة وتشــجيع 
والدته التي أتت لتكون عامل مهم في 
انتصاره البارز وقتها ت تكرميه بساعة 

يدوية.
يقول انها مباراة مهمة بالنســبة لي، 
كان اللقاء الدولي ينال اهتماما كبيرا 
والدته  وايضا حضــور  املتابعــني  من 
إلى جانب والــده زميله فاروق جنجون 
اذ شــكل وجودهن نقطة مهمة في 
اطار تعزيز اجلانب املعنوي والنفســي 

وبالتالي حتقيق الفوز.

في عالم التدريب
بعــد اعتزاله اللعب اثــر رحلة طويلة 

في اللعب، قرر »حجــي رعد« التوجه 
إلى التدريب، انطلــق من نادي العمال 
واحترف   1991 1980 لغاية  للفترة من 
مع فاروق جنجون فــي تدريب البقعة 
االردنــي عامــي 1999 ـ 2000، بعدها 
تسنم مهمة تدريب فريق الدفاع اجلوي 
وبعدها نادي احلرية، في ذه الســنوات 
اشــرف على اعداد وتأهيل العديد من 
»احمد  احمد جاسم  املالكمني منهم 
سمكة« ومصطفى محمد مصطفى 
ومصطفــى مهــدي الــذي تأهل إلى 
اجلنوبية  كوريــا  في  أوملبياد ســيئول 
1988،  ومحمد بزيــزة وعلي عبد علي 
فنيطل الذي حقــق لقب بطل العرب 
في تونس وغيرهم من نالوا النجاحات 
واصبحوا مدربــني في رياضة املالكمة، 
وحاليا يقود فريق نادي السالم الرياضي.
أما على صعيد التدريــب فقد اختاره 
احتــاد املالكمــة املركــزي للعمل في 
 1986 املنتخبات الوطنية منــذ العام 
وقــدم خبراتــه لالعبــني في شــتى 
تشــكيالت املنتخبات، اخر مشاركاته 
املعســكرات  احد  في  كانت  اخلارجية 
التدريبية للمنتخب الوطني اقيم في 

إيطاليا عام 2016.

رعد علي.. مسيرة طويلة في رياضة المالكمة 
يعمل مدربا في مركز الموهبة الرياضية 

رعد علي مع مواهب املالكمة

حيدر عبد الجليل*
أكد وزير الشباب والرياضة أحمد 
املبرقــع ان صناعة الشــباب هي 
صناعة شــعب، وعليــه فإن من 
النهوض  الوزارة هو  أولويات عمل 
بواقع الشباب ودعم مواهبهم في 
شتى اجملاالت من خالل التخطيط 
لتحقيــق  الســليم،  والعمــل 
األهداف املنشودة، جاء ذلك خالل 
رعايته ملســابقة  أثناء  له  كلمة 
احلســاب الذهني الثالثــة، التي 
أقيمت في قاعة الشعب لأللعاب 
الرياضيــة، مبشــاركة مجموعة 
االبتدائية،  املرحلــة  طــالب  من 
والتــي نظمتهــا دائــرة الرعاية 
العلمية بالتعاون مع مركز تنمية 
ايرثلنك  وشــركة  الدولي  اإلبداع 
مجموعة  وحضرها  لالتصــاالت، 
الرســمية  الشــخصيات  مــن 
وحشد جماهيري غفير امتألت به 

مدرجات قاعة الشعب.
الشــباب  أن  املبرقــع  وأضــاف 
مشــروعنا  أســاس  ســيكون 
املؤسســي وهم الشريحة األهم 
نهضته،  عمــاد  وميثل  باجملتمــع 
االستعانة  قرارنا  سيكون  وعليه 
خطة  لوضع  واخملتصــني  باخلبراء 
واخلطط  البرامج  رصينة حتتــوي 
وتنمي  بالشــباب  تنهــض  التي 

ليكونوا  وقدراتهــم  مواهبهــم 
مصــدرا خالقا في بنــاء بلدهم 
مشــرق  مســتقبل  وصناعــة 
لهــم، مبينا أن الوزارة ســتكون 
وراعية  الشــباب  ألفكار  حاضنة 
وستعمل  الريادية  ملشــاريعهم 
علــى حتصينهــم وتأهيلهم في 
على  واملســاعدة  اجملاالت،  جميع 
صناعة شــباب منتجني باجملتمع 
شــهادات  حملة  مجــرد  وليس 
يبحثون عن التعيني و من خاللهم 

يكون النهوض بواقع اجملتمع. 
كما أشــار الســيد الوزير إلى أن 
مهمة  أمــام  العراقي  الشــباب 
بطولة  تضييــف  خــالل  حيوية 

خليجــي ٢٥ في البصــرة والتي 
األولــى  االنطالقــة  ســتمثل 
لتضييف بطوالت إقليمية وقارية، 
للعالم  إيصال رســالة  من خالل 
بالطاقات  يزخر  العراق  ان  مفادها 
الشــابة الواعــدة التــي ميكنها 
تقدمي الكثير من العطاء وإإلبداع. 
املسابقة  مراســم  وشملت  هذا 
تقــدمي عدد من الفقــرات الفنية 
بإقامة  تختتم  أن  قبل  والثقافية، 
املسابقة الذهنية للتالميذ، والتي 
الكؤوس  توزيــع  نهايتها  فــي  مت 

واجلوائز على الفائزين.

* إعالم الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يرعى مسابقة 
الحساب الذهني الثالثة 

وزير الشباب والرياضة أحمد املبرقع

منتخب طائرة السيدات يالقي السعودية 
في افتتاح شوطه بغربي آسيا.. غدا

اربيل - أمجاد ناصر
بعد املستوى الكبير لالعبات االندية 
املمتاز  الــدوري  الطائرة ضمن  بكرة 
ودوري اإلقليــم.. قــام االحتاد املركزي 
بالكــرة الطائــرة بأعادة تشــكيل 
منتخــب العــراق للســيدات بكرة 
 20 الطائرة بعــد غياب ألكثــر من 
عاما .و بدأ منتخب ســيدات العراق 
مبعســكره التدريبي في نــادي اكاد 
عنكاوا في محافظة اربيل استعدادا 
ملشــاركته في بطولة غربي اســيا 
التي ســتنطلق في اخلامس عشــر 
الثاني اجلاري في  من شهر تشــرين 
ويلعب  عمــان،  االردنية  العاصمــة 
ضمــن اجملموعة االولــى التي تضم 
و  لبنــان  و  فلســطني  منتخبــات 

السعودية و سوريا .
ويســتهل منتخبنــا مبارياتــه في 
الســاعة 12 مــن ظهــر يــوم غد 
الثالثــاء 15 تشــرين الثانــي اجلاري 
اجملموعة  حلســاب  السعودية  بلقاء 
األولــى، ثــم يواجه في الســاعة 2 
من ظهــر األربعاء نظيــره اللبناني 
ويالقي فلســطني في الســاعة 12 
في  مبارياته  ويختتم  اخلميس،  ظهر 
الســاعة 4 من عصر السبت املقبل 

مبواجهة سوريا.
وقال طــارق ناظم مســاعد مدرب 
املنتخــب الوطني بالكــرة الطائرة 

خمسة  اســتدعاء  مت   : للســيدات 
العراقية  االندية  وعشرون العبة من 
للمنتخب  الفنــي  املالك  بأشــراف 
اثنا عشــر منهــن لتمثيل  الختيار 
منتخــب ســيدات العــراق بكــرة 
الطائرة، ومت اختيــار أفضل الالعبات 
اللواتي اثبــن حضورهن في الدوري 
العراقــي و دوري االقليــم و متيــزو 
باملهــارة و االطــوال املتناســقة و 
للمشــاركة في   , الصغيرة  االعمار 
هذا املعســكر التدريبــي في قاعة 
نــادي اكاد عنــكاوا فــي محافظة 
اربيل و بأشــراف االحتاد املركزي لكرة 
الطائــرة , و نطالب اللجنة االوملبية 
و وزارة الشباب و الرياضة بدعم هذا 

املنتخــب في اول مشــاركة له بعد 
اعادة تشــكيله بعد غياب اكثر من 

عشرون عاما .
كمــا اضافت الدكتــورة كازال حما 
ســعيد عضو االحتاد بالكرة الطائرة 
: هدفنــا االول و االخيــر احلصــول 
على النتائج املتقدمــة ورفع العلم 
العراقي في احملافل العربية والدولية، 
وليس فقط املشاركة بأعادة تشكيل 
املنتخب الوطني للســيدات بالكرة 
الطائرة , وسبق وحصلنا على املراكز 
الثالث في عــام 1989 في البطولة 
العربية التي اقيمت في تونس وهذا 
املنتخب  التي حققها  املراكز  افضل 

الوطني بالكرة الطائرة للسيدات.

منتخب الطائرة للسيدات

النجدة بطال لشباب بغداد بالمواي تاي
بغداد ـ الصباح الجديد:

تّوج نادي النجدة الرياضي للمواي تاي، 
باملركز األول فرقيا في ختام منافسات 
بطولــة اندية بغداد للشــباب.وقال 

رئيس االحتاد املركزي للعبة، مصطفى 
جبــار علك، فــي بيان صحفــي، ان 
»البطولة شهدت منافسة قوية بني 
األندية طوال الفترة من التاســع من 

الشهر اجلاري ولغاية يوم أمس«.
وبــني ان »النجدة تــوج اوالً في ختام 
البطولة، وحصل فريق اجلنسية على 
املركز الثاني، فيما نال ناديي الســالم 

مناصفة«. الثالث  املركز  واحلســنني 
وختــم علــك بالقــول »نتمنى من 
واللجنة  والرياضــة  الشــباب  وزارة 
األوملبيــة االهتمــام أكثــر باأللعاب 

القتالية«،  الفنــون  وحتديدا  الفردية 
مشــيرا الى ان »املواي تــاي صاحبة 
اجنــازات دولية معروفة ويجب دعمها 
السيما بعد حصولها على االعتراف 

الدولي«.وأقيمــت البطولة في قاعة 
الوطنية  للمنتخبات  التدريبي  املركز 
بالعاصمة بغداد مبشاركة 235 العبا 

ميثلون 21 ناديا.



متابعةـ  الصباح الجديد:
تعاقــدت الفنانة منة شــلبي 
على مســرحية جديدة بعنوان 
»ســاعة حظ« لعرضها خالل 
ضمن  املقبل  ديســمبر  شهر 
موســم الريــاض باململكــة 
العربية الســعودية، وهي أول 
منة  بتاريــخ  مســرحية  جتربة 
الفني الذي اقتصــر على األفالم 

واملسلسالت.
احلظ«  »ساعة  مســرحية  أحداث  تدور 
ملنة شلبي، بإطار من الكوميديا، وحتتوي 
على عدد من األغاني، التي ســُتقدمها 
منــة وعدد من األبطال املُشــاركني في 

العرض.
وتضم املسرحية عدداً كبيراً من النجوم 
على رأســهم النجم شــريف سالمة، 
محمــد رضوان، ســما إبراهيم، محمد 

عبد الرحمن، ومن تأليف وإخراج أشرف 
زكي الذي جنح مؤخراً في إعادة منى زكي 
للمسرح عبر بوابة موسم الرياض بعد 

غياب أكثر من 20 عاماً.
يُذكــر أن منة شــلبي تعاقدت بالفعل 
مع املنتــج صادق الصبــاح على تقدمي 
موســم  ضمــن  جديــد  مسلســل 
املسلســالت املصرية لرمضــان 2023، 
وأعلن سابقاً أن املسلسل بعنوان »عالج 

طبيعي« من تأليف محمد هشام عبيه 
وإخــراج مرمي أبو عــوف، وكان من املقرر 

عرضه في 15 حلقة فقط.
ولكن تسبب املؤلف محمد هشام عبيه 
في أزمة لصناع العمل وتأجيل تصويره، 
بعد اعتــذاره املفاجئ عــن عدم كتابة 
املسلســل، وأكدت اخملرجــة مرمي عوف 
أن العمل القادم ســيكون من سيناريو 
وحوار منى الشيمي، ولم يُعرف بعد هل 

ســيحمل املسلسل االســم نفسه أو 
سيتم تغييره.

كما حصلــت منة شــلبي على جائزة 
أفضل ممثلة عربية عن املسلسل نفسه، 
من حفل املوركس دور، وسط حضور عدد 
كبير من الفنانني، وأكدت منة شــلبي 
أنها في قمة سعادتها بسبب حصولها 
على اجلائــزة من املهرجــان األعرق في 

لبنان.

"ساعة حظ".. أول تجربة مسرحية في موسم الرياض لمّنة شلبي

بغداد - وداد إبراهيم: 
تظل حفــالت اختيار ملكات اجلمال، 
قبل  مــن  واهتماما  اثــارة  االكثــر 
املتابعــني واملهتمــني من أوســاط 
مجتمعية وثقافية وفنية واعالمية.

وكثرت فــي اآلونة األخيــرة حفالت 
إختيار ملــكات اجلمال والتي بدأتها 
اجملتمعات الغربية ومنها انتقلت الى 
مجتمعاتنا ومن ثم توسعت لتكون 
لكل مناســبة ملكة فهناك ملكة 
جمــال "العارضــات والســمراوات 
االطفــال  وحتــى  والشــقراوات" 
وتوسعت مساحة اجلمال لتصل الى 
املواسم "الربيع واخلريف" وصواًل الى 

املهن مثل الطيران وغيرها.

وفي العراق بدأت املنافســة القوية 
للترشيح الى مسابقة ملكة جمال 
العــراق اذ فتح التقدمي لالشــتراك 
في املســابقة التمهيديــة املؤهلة 
ملســابقة ملكة جمال الكون والتي 
ســتعقد في بلغاريــا نهاية كانون 
2023، وســينظم  الثاني مــن عام 
مخيم تدريبي خلمسة ايام ملن ترشح 
للدخول الى املسابقة الكبرى بعدها 
للمتأهالت  االعالني  املؤمتر  يتم عقد 
امام جلنة مختصــة الختيار ملكة 
مع  "مســزعراق"  العــراق  جمــال 
وصيفتني وســيتم ترشــيح ملكة 
جمــال العــراق لتمثــل بلدها في 
وســيتم  يونيفرس"  "2023مســز 

ترشيح الوصيفتني ملسابقات دولية 
اخرى.  علمــا ان العراق انضم لهذه 
املســابقة الدولية نهاية ٢٠٢٠ وقد 
ازاد "على لقب "مســز  حازت "ليزا 
عــراق ٢٠٢١ "ومثلــت العــراق في 
مسابقة ملكة جمال سيدات الكون 
) مســز يونيفرس( التــي جرت في 

كوريا اجلنوبية مطلع العام اجلاري.

املوقع الرسمي
 وكان املوقع الرسمي لإلدارة الوطنية 
في العــراق ملســابقة ملكة جمال 
مللكة جمال  املؤهلة  العراق  سيدات 
ســيدات الكون قد أعلــن في وقت 
ســابق عن فتح ابواب املشاركة ملن 

جتد في نفسها املؤهالت للمشاركة 
وفق شــروط تؤهلهــا للدخول الى 
لتنال  وتؤهلها  الكبرى  املنافســات 

لقب ملكة جمال الكون.
كمــا متلك "مســز عــراق" احلقوق 
احلصرية لتنظيم مســابقة "مسز 
حجاب" وهي النسخة اخلاصة مبلكة 
جمال احملجبــات والتي انطلقت عام 
2021 وفق الشــروط التي وضعتها 
االختالف عن  تختلــف كل  والتــي 
شروط ملكات اجلمال منها ان تكون 
متزوجة وعمرهــا ال يقل عن 22 وال 
يتجاوز الـ 45 عاما وان ال يقل طولها 
180سم  160ســم وال يزيد عن  عن 

وحاصلة على التعليم االولي 
اجلمال العراقي 

عراقيات يحرزن لقب ملكة جمال
وتختلــف رؤى جلــان التحكيم في 
اختيــار ملكــة اجلمــال ، وان كان 
للجمال شــروط "الشــكل والوزن 
والثقافــة" بعيدا عن لون البشــرة 
والتي اعطت مجــاال كبيرا لدخول 
الســمراوات الى عالــم اجلمال، مبا 
فيها اجلمال االفريقي واالشد سمرة. 
ومهما اشــتدت الشــروط فاجلمال 
العراقي يحصد اجلوائــز في الكثير 
من دول العالم فقد حصدت الكثير 
مــن الشــابات العراقيــات في بالد 
املهجــر على لقب ملــكات اجلمال 
منها العراقية "ايــة عامر20 عاما" 
التي حــازت على  لقب ملكة جمال 
الواليات  2019 في احدى  العرب عام 
العراقيــة  وحصــدت  االمريكيــة، 
"ســاندارعامر21" على لقب ملكة 
جمال الدمنــارك عــام2011 بعد ان 
تفوقت على 1400 متســابقة وهي 
عراقيــة االب وبلغاريــة االم ، ويعود 
 2014 معنا اجلمال العراقي الى عام 
مــع ملكات جمــال تركيــا "امينة 
جولشــن" وهــي مــن اب عراقــي 
تركية  وام  تركماني مــن كركــوك 
من ازميــر، لتكون بداية شــهرتها 
ودخولها الى عالم التمثيل، ونتوقف 
تعود ألصول  والتــي  البريطانية  مع 
عراقيــة "شــارلوت منعــم عبــد 
والتي فازت كملكة جمال  املسيح" 

جلامعة مانشستير.  

بغداد- الصباح الجديد: 
أشادت الفنانة شذى سالم، خالل تكرميها 
فــي املهرجان العربي لإلذاعــة والتلفزيون 
في السعودية بدورته 22، بالفنان العراقي، 
مؤكدة أنه قدم في ظــروف صعبة أعماال 

راسخة في الذاكرة وهو يستحق الثناء.
وقالت ســالم في تصريح تابعته الصباح 
اجلديد: إن “الفنان العراقي يســتحق الثناء 

والشــكر الكثير كونه عانــى كثيراً وقدم 
أجمل األعمال الفنية التي ما زالت راسخة 
في ذاكرة املشــاهد العراقــي والعربي في 
ظل ظروف صعبة واســتثنائية واستطاع 
أن يبهر املشــاهدين بأعمال فنية رصينة 
هادفة عاجلت مواضيع شــتى وســلطت 

الضوء على مناطق معتمة منسية”.
وأضافت “سعدت كثيراً بهذا التكرمي املهم 

والكبير في مســيرتي الفنيــة كونه جاء 
من مهرجــان اإلذاعة والتلفزيــون العربي 
الــذي يعد قيمة فنية مبشــاركة عدد من 
الدول العربية وبحضور قامات فنية عربية 

كبيرة”.
وأضافت، “تكرميي في العاصمة السعودية 
الرياض يبرهن أن العراق باٍق وما زال حاضراً 
في الذاكرة العربية بثقله الفني واملعرفي 

والثقافي في كل احملافل العربية والدولية، 
وهــذا ما شــاهدناه اليــوم مــن حفاوة 

واستقبال من قبل الفنانني العرب”.
وكّرم املهرجــان العربي لإلذاعة والتلفزيون 
شــخصيات فنية عربية كبيرة من بينها 
الفنانة نادية اجلندي والفنانة الهام شاهني 
واإلعالمي مصطفى اآلغا، فضالً عن اسماء 

أخرى.
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

جميالت من أصول عراقية احرزن لقب " ملكة الجمال"
فتح باب التقديم لمسابقة في بلغاريا نهاية العام المقبل

ميسان ـ الصباح الجديد:
احتفى احتاد أدباء وكتاب ميسان بتجربة الكاتب واألكادميي 

الدكتور محمد الساعدي من خالل إصدار عشرة كتب 
وزعت لدول عربية.

وقال مدير إعالم االحتاد عبد احلسني بريسم في تصريح 
تابعته الصباح اجلديد: إن االحتفال أقيم على قاعة ميشا 

في مقر االحتاد وإدارة الناقد حسن الكعبي طرح خالل 
النشاط أهم مؤلفات الدكتور الساعدي والتي كانت 

)الكتاب األول املسرح والتلقي البصري .. الكتاب الثاني 
املسرح البصري.. الكتاب الثالث التاريخ والهوية اجلمالية.. 

الكتاب الرابع آفاق التنوع / املسرح وثقافة املدينة.. 
الكتاب اخلامس التكوين األنطولوجي / جماليات الوجود 
واملاهية.. الكتاب السادس الرد باجلسد وخطابات أخرى.. 
الكتاب السابع ملاذا الرسول؟ الصورة الذاكرة التشويه.. 
الكتاب الثامن والتاسع اإلشكالية الثقافية خلطاب ما 

بعد الكولونيالية في جزأين.. الكتاب العاشر اجلدلية 
األنطولوجية وتشكيل املعنى(.

الدوحة ـ الصباح الجديد:
يقام في متحف الفن اإلسالمي في الدوحة معرضاً 

فنًيا بعنوان " قرة العني " يتناول أحداث وتاريخ الثقافة 
العراقّية من جانب االجتماعي واحلضاري.

وتعرض في املتحف قطع فنية مميزة من أهم فنانّي 
العراق، مسلطاً الضوء على دور بغداد كمركز من مراكز 

النفوذ، والعلم، والثروات.
وكما يستكشف دور بغداد كمدينة اشتهرت بالصناعة 

والتجارة، وذلك بدءاً بازدهار التجارة في ظل الدولة 
العباسية، وصوالً إلى إنشاء البنية التحتية احلديثة في 

القرن العشرين.
يضم املعرض قطعاً مستعارة من 22 مؤسسة بارزة، 

من ضمنها متحف اللوفر، ومتحف متروبوليتان للفنون، 
ومتحف بيناكي، والفاتيكان، ومؤسسة بارجيل.

ويقام املعرض في متحف الفن اإلسالمي، الذي مت جتديده 
حديثاً.

اتحاد أدباء وكتاب ميسان 
يحتفي بتجربة "محمد الساعدي"

قطر تحتفي بمعرض "بغداد: قرة 
العين" في متحف الفن اإلسالمي

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

زينب الحسني

ما بني يوم واليوم االخر نســمع بحادث جديد يفزع 
قلوبنا املنهكة من توالي االحداث التي متر بها البالد 
والعباد، فما ان تقلب صفحات التواصل االجتماعي 

حتى تصدم بقصص وحوادث يشيب لها الرأس.
فما بني احلرائق واحلــوادث املرورية وارتفاع حصيلة 
املصابــني باألمراض الســرطانية وحــوادث الغرق 

وغيرها من األمور التي اعتدنا سماعها.
اليوم هنــاك كم من احلوادث املؤملة التي ال يعقلها 
العاقــل فكيف لعمود حديــد مخصص لاللعاب 
الرياضية يسقط على تلميذة في الصف السادس 
االبتدائــي لتكون ضحيــة اهمال هذه املدرســة 
وتهاونها لترقد التلميذة في مستشــفى اجلملة 

العصبية مهشمة الدماغ بني احلياة واملوت.
لقد تعددت األســباب وتنوعت واملــوت واحد لكن 
أصبح مع مرور الوقت حديثنا الدائم هل ســمعت 
باحلادثــة الفالنية؟ وهل عرفت كم شــخص فارق 

احلياة؟
ناهيك عن الدكات العشــائرية ومشكالت الطالق 
في اجملتمع حيث انتشــرت حادثــة غريبة عجيبة 
لزوج قتــل زوجته مبرراً ذلك بأنه فقد أعصابه ولم 
يســتطيع الســيطرة على انفعاالتِه فهل حياة 
انســانة كل ذنبها اختلفت مــع زوجها رخيصة 
لهذه الدرجة وهل أصبحت اجلرمية حل ملشــكالتنا 

اليومية.
فيما تناولت املواقع اإلخبارية العربية واقعة شاب 
أقدم على قتل والدته وشــقيقتيه، وذلك بســبب 

خالفات على امليراث.
وأطلق الشاب النار على أفراد أسرته، بسبب اخلالف 
معهن على إرث املنزل، وفر هاربا من مسرح اجلرمية. 
وجتري قوات األمن البحث عن اجلاني ومت نشر صوره 
واسمه على نقاط التفتيش داخل العاصمة بغداد 

وفي نقاط اخلروج.
علمــاء النفــس يؤكــدون ان ملواقــع التواصــل 
االجتماعــي التأثير الكبير علــى حياتنا وهي من 
ساعدت على انتشــار اجلرمية في اجملتمع، باملقابل 
العديد من الدراســات العلمية النفسية احلديثة 
اكدت ان القراءة تســاعد علــى تقليل اجلرمية في 

اجملتمع وتعالج الكثير من املشكالت النفسية.
وبالعودة الى اجلرائم واحلوادث واالســتهانة بحياة 
االخر كيف لنا ان نعاجلهــا والبعض يركناها على 
والبعض االخر  والتقاليــد  جنب بحجة األعــراف 
يبررها بحجة االنفعــاالت " والرجل فقد أعصابه، 
ونفســيته تعبانة " أي مبررات تلك التي يضعها 
البعض متناســني حق وحقوق " النفس التي حرم 

اهلل قتلها " .
ان أعظــم عقوبة في القرآن: قالهــا امللك الديان: 
ا َفَجزَاُؤُه َجَهنَُّم َخالًِدا  ــدً َتَعمِّ "وََمن يَْقُتْل ُمْؤِمًنا مُّ
ُ َعلَْيــِه وَلََعَنُه وَأََعــدَّ لَُه َعَذابًا  ِفيَهــا وََغِضَب اهللَّ

َعِظيًما" "سورة النساء: اآلية 93"
توعــد اهلل القاتل في هذه اآليــة بخمس عقوبات 
هي: )دخــول النار، اخللود فيها، اســتحقاق غضب 
اهلل، ونزول اللعنة، وفوق كل ذلك العذاب العظيم(، 
عقوبة لم ترِد في حق أعتى الظلمة وأشد الكفرة، 
د القاتل بأشد عقوبة وردت في القرآن الكرمي.  فُتُوعِّ
علينــا جميعاً ان نقــف بوجه اجلرميــة واملطالبة 
بأقصى العقوبات ملرتكبيها أياً كان السبب، وعلى 
القضاء ان يكون حاســًما جداً اجتاه أي جرمية، وان 
مت التفاوض عليها عشــائرياً فالقانون فوق اجلميع 
وال عــودة لنظام القبيلة في بلد يســوده القانون 

والعدالة.

غرائب وعجائب  

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف وزير الثقافة، أحمد البدراني، 
عــن مشــروعني لدعــم الفنانني 

واإلعالميني وتغطية حاجاتهم.
وقــال البدراني، فــي كلمة له 
أقامتها  احتفاليــة  خــالل 
)خطــى(  مؤسســة 
الصحافــة  رواد  لرعايــة 
الصباح  والفن،تابعتهــا 
اجلديد "نكرم اليوم، نخبة 
قدمــت  رائعــة 
وكانت  وبذلــت 
تتقد  شــموعاً 
وتقدم من عمرها 
وحياتها لهذا البلد 
واعدة  صادقــة  بكلمة 
وجســدت نبراســاً في 
املســموعة  الصحافة 

واملقروءة واملرئية".

وأضاف البدراني: "جئنا لهذه الوزارة 
في هذه احلقبة الصعبة من الزمن 
بعد تعسر استمر لعام كامل وبعد 
من  لعقدين  اســتمرت  صراعــات 
الزمن، جئنا لنحــاول أن نعيد بناء 
ما هدمته الصراعــات إثر االحتالل 
واالنشــقاق وما حدث فــي البالد، 
لنحتضن هذه الــوزارة التي يعدها 
البعض وزارة غير مهمة رمبا بسبب 
بعض إداراتها ورمبا بسبب ما حدث 
فــي البالد مــن صراعــات داخلية 
جــاءت إثر االحتالل للبلــد"، مردفاً 
بالقول: "نحن منكم وإليكم، جئنا 
خلدمتكم لنعيد األضواء التي بدأت 
أنفسكم خلدمة  نذرمت  بكم عندما 
هذه البالد، علينا أن نكمل معكم".
بــني  "العالقــة  أن  إلــى  وأشــار 
الصحفــي والفنان عالقــة وثيقة 
جداً، كالهما يقــدم صورة واضحة 

للعالــم عما يدور في هذا اجملتمع"، 
إياهــم بالقول: "تأثيركم  مخاطباً 
كبير جــداً على اجملتمــع من خالل 
ما ترسلون من رسائل تدخل بيوت 
الناس أسرع مما نتصور، وتتركون أثراً 
كبيراً في نفوس اجملتمع وترســلون 
تلك الرســائل التي من شأنها بناء 

اجملتمع وتطوره".  
وتابع وزيــر الثقافــة: "كنتم حقاً 
ايقونــات الصحافة والفن واإلبداع، 
وجئــت هنا ألجــل أن أقــدم لكم 
اخلدمــة من جديد ألكــون معكم 
اجتماعنا  دائمــاً"، مضيفاً: "فــي 
الوزاري األول اقترح البعض أن نعمل 
على تأسيس مشروع الوفاء للرواد، 
ونحن ماضون بذلك، ونلتقي معكم 
ليعود الــرواد من جديــد بزهوهم 
وإرثهم بعــد أن أثقلهم عناء األيام 

وجفاء السياسيني واإلداريني".

ولفــت إلــى أن "هناك مشــروعاً 
آخر، وهــو أن نضع صندوقاً ونطلب 
من وزارة املالية عبر تشــريع خاص 
يخص الفنانــني واإلعالميني عامة، 
دور كبير في  للصندوق  وســيكون 
الذين  الفنانــني  حاجــات  تغطية 
قدموا لنا الكثير"، متأسفاً بالقول: 
"نرى عمالقة من الصحافة أو الفن 
واألدب من شعراء ومثقفني وقاصني 
وكتاب قدمــوا للبلد الكثير ثم في 
حلظة ما يجد نفسه وحيداً عاجزاً 

ليس من أحد يدعمه".
وأشــار إلى أن "الكثير من الفنانني 
أن  الضروري  ومــن  لغيرهم  ضحوا 
يجــدوا من ميســح دموعهم وهذا 
ينعكس على ثقافة اجملتمع الواعي 
املثقف وهو من يحتضن العمالقة 
والكبار وال يفرط بكفاءاتهم ويجود 

معهم كما جادوا من قبل".

أحدهما إنشاء صندوق لتغطية إحتياجاتهم..

وزير الثقافة يكشف عن مشروعين لدعم الفنانين واإلعالميين

خالل تكريمها في مهرجان بالرياض..

شذى سالم تشيد بالفنان العراقي: قدم أعمااًل راسخة
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