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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

إنشاء صندوق لتمويل األضرار 
المناخية الالحقة بالدول 

»الضعيفة جدا«

مؤتمر COP27 يخرج باتفاق شامل للمناخ

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
اتفقت الدول املشــاركة في 
مؤمتــر املنــاخ COP27 امس 
األحــد علــى اتفاق شــامل 
للمنــاخ في جلســة عامة 
ختاميــة في منتجع شــرم 

الشيخ مبصر.
وأعلن وزيــر اخلارجية املصري 
سامح شــكري رئيس املؤمتر 
االتفاق  متثل  التي  الوثيقة  أن 
جرت  املؤمتر  في  السياســي 
املوافقــة عليهــا باإلجماع ، 
وأقر COP27 فجر امس األحد 
أيضا إنشــاء صندوق مكرس 
املناخية  األضــرار  لتمويــل 
الالحقة بالــدول »الضعيفة 

جدا.
واعُتمد القرار باإلجماع خالل 
بعد  ختامية  عامة  جلســة 
مفاوضات  مــن  أســبوعني 
الدول  مطالبة  حول  شــاقة 
النامية بتعويضات من الدول 
الغنيــة امللوثة عــن األضرار 
التغير  تداعيات  عن  الناجمة 

املناخي.
وشــدد القرار علــى »احلاجة 
الفورية ملــوارد مالية جديدة 
وإضافية مناســبة ملساعدة 
األكثر ضعفا«  النامية  الدول 
إزاء التداعيــات »االقتصادية 
وغيــر االقتصاديــة« للتغير 

املناخي.
مــن بــني وســائل التمويل 
»صندوق  إنشــاء  املمكنــة، 
للخســائر  لالســتجابة 
مطلــب  وهــو  واألضــرار«، 
التي  النامية  للدول  أساسي 

تكتلت حول هذا امللف.
وستحدد جلنة خاصة ترتيبات 
والصندوق،  القــرار  تطبيــق 
من أجــل إقرارها خالل مؤمتر 
)COP28( في  املقبل  األطراف 
اإلمارات نهاية 2023 ، فرضت 
واألضرار«  »اخلســائر  مسألة 
النقاشات  نفسها في صلب 
أكثر من أي وقت مضى، بعد 
التي  املدمــرة  الفيضانــات 

ضربت باكستان ونيجيريا.

خاص - الصباح الجديد:
جّدد اإلطار التنســيقي التزامه 
والغاز  النفــط  بتشــريع قانون 
خالل املــدة املنصوص عليها في 
وثيقة االتفاق السياسي اخلاصة 
بتشكيل حكومة محمد شياع 

السوداني.
يأتي ذلك في وقت، تواصل القوى 
الكرديــة حتضيراتها إلجراء زيارة 
األيام  خالل  بغــداد  إلى  مرتقبة 
املقبلة تبحــث عدداً من امللفات 

أبرزها تشريع هذا القانون.
دولة  ائتــالف  النائب عن  وقــال 
تصريح  في  مخيف  ثائر  القانون 
إلى »الصباح اجلديد«، أن »العديد 
مــن القوانني متــت إحالتها من 
الدورة السابقة إلى هذه الدورة«.

وأضاف مخيف، ان »البرملان شلت 
حركته لوقت ليس بالقليل بعد 
االعتصام الذي حصل في مبناه 
مت  حتى  احلالي  العــام  منتصف 

استئناف جلساته مؤخراً«.
وأشار، إلى أن »هذه املدة جعلت 
داخل  القوانني  في  تزاحماً  هناك 
جميعها  أن  باعتبــار  اللجــان، 
مهمــة وال يوجد هنــاك قانون 
أفضــل من األخر لكــن التركيز 
يجــري علــى تلك التــي ليس 

بحقها جدل سياسي«.
وأورد مخيــف، أن »اللجان لديها 
مجموعــة جيدة من املشــاريع 
التي من شأنها أن تقدم اخلدمات 
بعد سنها  العراقي  الشارع  إلى 

بفقرات توضع بنحو إيجابي«.
من  »قســماً  أن  إلــى  ولفــت، 
القوانني مت إعادتها إلى احلكومة 
مجــدداً بكونهــا ال تتفــق مع 
وليــس هناك  الــوزاري،  املنهاج 
تقصير من البرملان في ممارســة 

مهامه«.
إلــى أن »قانون  ومضى مخيف، 
النفــط والغاز مــا زال موجوداً 

في البرملان وبحاجة إلى دراســة 
على  يصدر  وسوف  مستفيضة 
وفق ما مت االتفاق عليه بني الكتل 

السياسية«.
من جانبه، ذكر النائب عن حتالف 
الفتــح مرتضى الســاعدي، أن 
»قانون النفط والغاز جاء التأكيد 
عليه من قبل الكتل السياسية 
املمثلــة إلقليم كردســتان في 

البرملان«.
وتابع الســاعدي، أن »هذا امللف 
مرحل منــذ ســنوات طويلة«، 
معطالً  بقي  »القانون  ان  مؤكداً 
بســبب اخلالفــات بــني الكتل 

السياسية«.
وحتدث، عن »تضمني هذا القانون 
في ورقة االتفاق السياسي الذي 
مت تشكيل احلكومة مبوجبه خالل 

مدة ال تتجاوز الـ 6 أشهر«.
»اإلطار  أن  الســاعدي،  ويواصل 
التنســيقي ملتزم بهذا االتفاق 
املوثق في ورقة موقعة من الكتل 
السياسية لضمان عدم حصول 

خروق في املستقبل«.
ونوه، إلى أن »هذا القانون سوف 
بوصفه  الدســتور  وفق  يســن 
للمنظومة  األعلــى  الســقف 

ميكن  وال  العراقيــة  القانونيــة 
تخطيه«.

إلى ذلك، أكــد النائب عن احلزب 
الدميقراطي الكردستاني شريف 
ســليمان إلى »الصباح اجلديد«، 
ان »الوفــد الكــردي الذي يعتزم 
املقبلة  االيام  زيارة بغداد خــالل 
بشــأن تنفيذ منهــاج حكومة 
التــي  واالتفاقــات  الســوداني 
من  عــدداً  ســيبحث  تضمنها 

القضايا«.
وتابع سليمان، أن »أبرز ما سيتم 
طرحه هو االلتزام بتشريع قانون 
إنهاء  والغاز من أجــل  النفــط 
جميع املشــكالت التــي تتعلق 

بتقاسم الثروات الطبيعية«.
ويأمــل، بأن »يتم االلتــزام بهذا 
االتفاق، إضافــة إلى موضوعات 
أخرى ســوف يتــم بحثها مثل 
تشــريع قانون املوازنــة وتنفيذ 
املادة 140 من الدســتور وحصة 

قوات البيشمركة«.
»القوى  أن  إلى  وانتهى سليمان، 
الكردية ال تريد مطالب أكثر من 
استحقاقها الدستوري والظروف 
على  تساعد  احلالية  السياسية 

حل اخلالفات السابقة«.
يشــار إلــى أن املنهــاج الوزاري 
حلكومة محمد شياع السوداني 
قد تضمن فقرات في موضوعات 
مختلفة أبرزها الشق التشريعي 
الذي نص على سن قوانني خالل 

مدد زمنية جرى االتفاق عليها.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
نفــت وزارة التربيــة تعليق الدوام 
احلالي،  الوقــت  فــي  احلضــوري 
أيام في  وأكدت استمراره خلمسة 

األسبوع.
باســم  الرســمي  املتحدث  وقال 
الــوزارة حيدر فاروق فــي تصريح 
رســمي امس االحــد، ان :«الوزارة 
مديرياتها  إلى  توجيهاتها  جـددت 
فــي بغــداد واحملافظــات بضرورة 
الكمامــات  بلبــس  االلـتـــزام 
دوام  خالل  املعقمات  واســتخدام 
املــدارس ســواء كان للطلبــة أو 

املالكات التربوية«. 
وأشار إلى »عدم وجود أي تغيير في 

بواقع خمســة  املدارس  دوام  آلية 
أيام في األسبوع، وكان يوم السبت 
خيــاراً متحــركاً أليام الدراســة 
املديريــات  لبعــض  احلضوريــة 
األسبوعي خاصة  اجلدول  لتسوية 
في املدارس ثنائيــة وثالثية الدوام 
ملنح املادة املنهجية الوقت الكافي 
لدراســتها بالشكل الذي يتوجب 
اتباعه إليصال  التربوي  على املالك 

املعلومة للطالب أو التلميذ«. 
وكانــت روجت مواقــع إلكترونية 
شــائعات عبــر مواقــع التواصل 
إلى  بالعــودة  تفيد  االجتماعــي، 
دخول  بسبب  اإللكتروني  التعليم 

البالد مبوجة جديدة لوباء كورونا.

بغداد - الصباح الجديد:
كشــف املركز االســتراتيجي 
يوم  العراق،  في  االنسان  حلقوق 
األحــد، حاجة البــالد الى بناء 
عشرة آالف مدرسة الستيعاب 
االزدواج  والطلبة وفك  التالميذ 

في الدوام.
وقال نائــب رئيس املركز احملامي 
حازم الرديني في تقرير نشــره 
اليــوم، ان عدد أبنيــة  املدارس 
و600  ألــف   16 يبلغ  بالعــراق 
مدرســة بينمــا عدد اســماء 
املــدارس هو 26 ألف مدرســة 
وهذا يعني انه مت انشاء مدارس 
كبنايات  وليس  فقط  كأسماء 
ودمجهــا مبــدارس مــن خالل  

الدوام الثنائي والثالثي في بناية 
واحــدة علما ان عــدد الطالب 
12 مليون  الــى  بالعراق  يصل 

طالب.
وطالب الرديني احلكومة بوضع 
خطة متكاملة حلل ازمة االبنية 
املدرسية باسرع وقت  لتحقيق 
املســاواة بني جميــع الطلبة، 
لوجود تفاوت بعدد الســاعات 
الدراسية التي يتلقاها الطالب 
ذات الــدوام الواحــد تصل الى 
خمس ســاعات دراسية يوميا 
وأربع ســاعات دراســية يوميا 
باملدارس الثنائية وثالث ساعات 
للمــدارس  باليــوم  دراســية 

الثالثية الدوام.

المركز االستراتيجي لحقوق االنسان:

عشرة االف مدرسة لفك
ازدواجية الدوام في البالد

بعد انباء عن موجة وبائية جديدة

التربية تنفي تعليق الدوام 
الحضوري في الوقت الحالي 

القوى الكردية تواصل تحضيراتها إلجراء زيارة إلى بغداد

»اإلطار« يجدد التزامه بتشريع قانون النفط والغاز 
وفق الدستور خالل 6 أشهر

الصباح الجديد ـ متابعة:
النفطــي حمزة  اخلبير  اكــد 
اجلواهري امــس األحد، ضرورة 
ان تناســب زيادة إنتــاج البالد 
بنيتــه  تطويــر  النفطــي، 
التصديريــة، متوقعاً أن يصل 
ماليني  ثمانيــة  الــى  اإلنتاج 
برميــل يوميــا خــالل عامني 
بإنتهاء عمليات تطوير احلقول 

في البالد.
وقــال اجلواهــري ان »دعــوات 
العراق بزيادة حصته النفطية 
تعتبر  اوبــك  فــي منظمــة 
احتياطاته  ألن  طبيعيــا  امرا 
النفطيــة كبيرة جــدا ولديه 
عمليات تطويــر نفطية جتري 
لـ 18 حقــال نفطيا في عموم 
زيادة  الــى  البالد مما ســيؤدي 

إنتاجه النفطي«.
واضــاف ان »عمليــات زيــادة 
أن تصاحبها  يجــب  اإلنتــاج 
بالتــوازي عمليــات حقن املاء 
والتــي  القدميــة،  باملكامــن 

يتناقص فيها عمليات اإلنتاج 
نتيجة انخفاض الضغط، كما 
تطوير  الى  يحتــاج  العراق  ان 
بنيتــه التحتيــة للتصديــر 
منهــا  متكاملــة،  لتكــون 
خطوط األنابيب البحرية التي 

تذهب الى املوانئ العائمة«.
وتابع اجلواهري، إن »هناك خطاً 

يكتمل، وخطاً  أن  يجب  بحرياً 
الى ميناء خــور العمية يجب 
أن يُستبدل بالكامل لتقادمه، 
البصرة  مينــاء  خــط  وايضا 
العميــق الذي يقــوم بإرجاع 
النفط الفائــض من عمليات 
التصدير الذي هو االخر بحاجة 
الى اصالح، فضال عن أن العراق 

بحاجــة الــى خزانــات ليس 
فقط فــي الفاو وإمنا في 7 - 8 
حقول نفطيــة«، الفتا الى ان 
»هذه بالرغم من انها عمليات 
كثيرة، ولكنهــا في حال متت 
فانه  بعضهــا  مع  بالتــوازي 
او عامني  عام  ســتكتمل في 
وسيمكن العراق للوصول الى 

8 ماليني برميل يوميا«.
كمــا أشــار اخلبيــر إلــى أن 
»الشركات العاملة في احلقول 
النفطية هي شــركات كبيرة 
جدا وقادرة علــى زيادة اإلنتاج 
في حال أصبح هناك عمل في 
تطوير وحتسني البنية التحتية 
للتصديــر وخــزن النفــط«، 

الفتا الــى ان »العراق ال ميكنه 
حاليا زيــادة انتاجه ألنه مقيد 
بضوابــط أوبك التــي حددت 
العراق ضمن سياستها  انتاج 
أســعار  علــى  للمحافظــة 

النفط وعدم خفضها«.
العراقي  النفــط  وزيــر  وكان 
السابق إحسان عبد اجلبار قد 
صرح في وقت سابق من العام 
زيادة  علــى  بالعمل  احلالــي، 
الطاقــات اإلنتاجيــة للنفط 
اخلام إلى 8 ماليني برميل يوميا 
بالتعاون مع الشركاء األجانب 

بحلول نهاية عام 2027.
وقال رئيس شــركة تســويق 
النفــط احلكومية »ســومو« 
عالء الياسري، في شهر تشرين 
الثانــي 2022، إن وزارة النفط 
تتطلــع إلــى زيــادة معدالت 
إنتاج النفــط وزيادة الصادرات 
األساســية مبا يتماشــى مع 
العاملية  الســوق  في  الطلب 

وقرارات أوبك.

مقبلون على انتاج ثمانية ماليين برميل يوميا ونحتاج 
تطوير البنية التصديرية للنفط 

اكد ضرورة تناسبها وحجم الزيادة.. حمزة الجواهري: تقريـر

تركيا تدق )ساعة الحساب) وتقتل
رويترز: عراق »الهالل الخصيب «123 شخصا في شمال سوريا

6يسقط في الجفاف األسوأ
الصناعة تعاني الترهل الوظيفي وواحدة فقط

من 31 شركة تغطي رواتب موظفيها
إيران تحشد قوات كبيرة على الحدود

وتركيا تبدأ عمليات عسكرية واسعة في االقليم
الصباح الجديد ـ وكاالت:
واملعادن  وزيــر الصناعــة  أكد 
خالــد بتــال امس األحــد، ان 
الوزارة تعاني الترهل الوظيفي، 
مشــيرل الى ان شركة واحدة 
فقــط مــن اصل 31 شــركة 
مبختلــف الصناعــات، تغطي 

رواتب موظفيها.
وقال بتال فــي تصريح لوكالة 
األنباء الرســمية إن »الشركة 
الســيارات  لصناعة  العامــة 
واحدة  امليكانيكية  واملعــدات 
من الشركات القابلة للتطوير 
بشكل سريع، إذ ميكن النهوض 
بها خالل عــام واحد من خالل 

تفعيل بعض القوانني وكســر 
املتعلقة  األمور  لبعض  الروتني 
بتســهيل املهمــة ومخاطبة 

اجلمارك«.
وأشــار الى أنه »متَّ البحث مع 
الشــريك  الرئيس  املســتثمر 
للصناعات  العامة  للشــركة 
امليكانيكية ســابقاً واملدمجة 
مع الشركة العامة للصناعات 
السيارات حالياً بشأن اخلطوط 
وأنظمة  للمرشــات  العامــة 
الــري احلديثة خـــالل زيـــارة 
»هذا  أن  مبينــاً،  الشركـــة«، 
امللــف لــه اهميــة أكبر من 
ما  بسبب  الســيارات  صناعة 

يعانيه العراق من شــحٍّ مائيٍّ 
من  الغذائي  األمــن  ولتحقيق 
احملورية  املرشـــات  إنتاج  خالل 
وأنظمـــة الـــري لتسهـــم 
فـــي انتاج احلنطـــة حتديـداً؛ 
الغذائــي  األمــن  لتحقيـــق 

للمواطن«.
األمر  إجنــاز  أنــه »ميكن  وتابع، 
األشــهر  خالل  باإلنتاج  والبدء 
املقبل«،  العــام  األولــى مــن 
أنَّ »هنــاك عمــالً  موضحــاً، 
تســويقية  منافذ  إيجاد  على 
واملشاركة مع وزارة الزراعة من 
خالل الشــركة العامة اإلنتاج 

السيارات«.

وعن مشاكل الوزارة، أكد بتال، 
أنَّ »املشكلة في وزارة الصناعة 
يتعلق  مركبــة، فجزء منهــا 
بعــدد العاملني في الــوزارة«، 
مبينــاً، أنَّ »الشــركة العامة 
للســيارات لديها ما يقرب من 
5 آالف، واحلاجــة الفعليــة ال 
آالف   3 أنَّ  أْي   ،2000 تتجــاوز 
زيــادة في هذه  موظف ميثلون 

الشركة«.
وتابــع، أنَّ »الــوزارة متتلك في 
الوقت احلالي 31 شركة، واحدة 
منها تغطــي رواتب موظفيها 
وهي الشركة العامة لألسمدة 

اجلنوبية«.

السليمانية - عباس اركوازي: 
حتت اسم اخمللب السيف بدأت تركيا 
عمليات عســكرية جوية واســعة 
وفي كردستان  اقليم كردستان  في 
البرية  القوات  ســوريا، فيما قامت 
االيرانية بتحشــيدات واسعة على 
حدود اقليم كردســتان يرجح انها 
متهــد للقيام بعمليات عســكرية 

داخل اراضي االقليم.
واعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان 
حصلت الصباح اجلديد على نسخة 
منه، انها وبتوجيه من الرئيس رجب 
اخمللب  عملية  دشنت  اردوغان  طيب 
مقار  الســتهداف  اجلوية،  السيف 
وثكنات حزب العمال الكردســتاني 

في اقليم كردستان ومواقع وحدات 
حماية الشعب في سوريا.

واكــدت وزارة الدفــاع التركيــة ان 
»وقت احلســاب قد حان« وان قواتها 
العملية  االولــى من  املرحلة  انهت 
العســكرية بتنفيــذ 92 عمليــة 
قصــف جوي في اقليم كردســتان 
العشرات  قتلت خاللها  وســوريا«، 
من الذين وصفتهم باالعداء بينهم 

العديد من املدنيني.
بدوره اكد جهــاز مكافحة االرهاب 
في االقليم، ان الطيران التركي نفد 
صباح امس االحد عشــرات الغارات 
اســتهدفت اهدافا فــي محافظة 
احلســكة والرقة وحلــب وكوباني 

قنديل  جبل  وســفح  في ســوريا، 
وجبل كورتك وجبل اســوس وحدود 
منطقــة برادوت وقضــاء ماوت في 

اقليم كردستان .
وبينمــا حــذر عضو برملــان اقليم 
كردستان على حمه صالح من وجود 
بعمليات  للقيــام  خطير  مخطط 
توغل كبرى داخل اراضي االقليم من 
قبل تركيا وايــران، قال القائد العام 
لقوات ســوريا الدميقراطية مظلوم 
عبدي، أن القصف التركي على عدة 
مناطق في شــمالي سوريا سيتأثر 
اجلميع بنتائجها، محذراً  من حدوث 

فاجعة كبرى في املنطقة.
بدورها حشدت ايران قوات عسكرية 

كبيرة على حدود اقليم كردســتان 
للقيام  متهيــد  انــه  يرجح  فيمــا 
بعمليــات عســكرية بريــة داخل 
التي  التحذيرات  االقليم، وذلك بعد 
االيراني  الثوري  احلرس  قائد  اطلقها 
اســماعيل قائاني للســلطات في 
كردستان من مغبة استمرار تواجد 
االحــزاب الكرديــة املعارضــة لها 
داخل االقليم. وقــال عضو اللجنة 
املركزية حلزب كوملة االيراني حسن 
رحماني في تصريح للصباح اجلديد، 
ان احلرس الثــوري جمع قوات كبيرة 
مدججــة باالســلحة الثقيلة في 
اغلــب محافظات كردســتان ايران 

احملاذية لالقليم.  
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الصباح الجديد - متابعة: 

التابعة  اليونيســيف  منظمة  اعلنت 
لألمم املتحدة فــي تقرير امس االحد 20 
الطفل  يــوم  نوفمبر  الثاني/  تشــرين 
العاملــي، ان أطفــال البــاد يواجهون 
حتديات كبيرة، على مختلف املستويات.

الثاني  العشــرين من تشرين  ويشكل 
لكل ســنة، ذكرى تبني اتفاقية حقوق 
الطفــل، والتــي توفــر مجموعة من 
املعايير العاملية التي يجب أن تلتزم بها 
جميع البلــدان - مبا في ذلك مبدأ عدم 
التمييــز؛ ومصالح الطفــل الفضلى 
كاعتبار أساســي في جميع اإلجراءات 
املتعلقــة باألطفال؛ وحــق الطفل في 
التعبيــر عن آرائــه بحرية؛ وبشــكل 
األساســي حــق الطفــل األصيل في 

احلياة”.
واحتفــل العالــم بهذا اليــوم والذي 
مت تأسيســه في عــام 1954 من قبل 
اجلمعية العامة لــألمم املتحدة؛ لتعزيز 
التوعية بني األطفــال في جميع أنحاء 
العالــم، وحتســني حياتهــم، في ظل 
معانــاة وحقوق “منتهكــة” لألطفال 
العراقيــني بســبب الظــروف األمنية 
االقتصادية واالجتماعية، وسط دعوات 
وتشــريع  لرعايتهم  جــادة  لوقفــات 

القوانني التي حتميهم.
في  األطفال  يواجــه  التقريــر  وأضاف 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
ارتفاًعا جديــًدا في أعمال العنف، منذ 
بداية هــذا العام ُقتل ما يقرب من 580 
والعنف في  النزاعــات  بســبب  طفاً 
العديــد من الدول في املنطقة - مبعدل 
يزيد عــن 10 أطفال كل أســبوع. وقد 
أصيب عدد أكبر بكثير”، مبينة أن “هذا 

واقع غير مقبول”.
وأشــار، إلى أنه “ال يــزال األطفال في 
املدمرة  اآلثــار  يعانون مــن  املنطقــة 
للنزاعــات التي طال أمدهــا، والعنف 
املتفجرة ومخلفات  والذخائر  اجملتمعي، 
السياســية  واالضطرابــات  احلــرب، 
واالجتماعية املوجــودة في العديد من 
الدول، مبا في ذلــك إيران والعراق وليبيا 
النزاع  وفي  واليمن  وســوريا  والسودان 

اإلسرائيلي الفلسطيني”.
وتابــع التقرير، أنه “في العــراق ال تزال 
الذخائر املتفجرة املتبقية من النزاعات 
األطفال للخطر  تْعرِّض حياة  السابقة 
تاركة 65 طفاً ما بني قتيل وجريح هذا 
العام”. ويواجه الطفل العراقي حتديات 
كثيرة، فمن اجلانــب التعليمي “تفتقر 
األساســية  األدوات  إلى  املدارس  أغلب 
للطفل”،  الراحــة  توّفر  التــي  احلديثة 
علــى وفــق رئيســة منظمة آيســن 
املستدامة،  والتنمية  اإلنســان  حلقوق 
احلال  “وكذلك  وتضيف  سلمان،  أنسام 
التي تعاني  بالنسبة للمستشــفيات 
من نقــص العاجــات الضرورية التي 
يحتاجهــا الطفل عند تعرضه لوعكة 
صحيــة”. وبحســب بيانــات مجلس 

القضاء األعلى، فقد مت تســجيل 1606 
دعاوى عنف ضد األطفال في عام 2019، 
أما عام 2021، فشهد 1141 دعوى عنف 
أسري ضد األطفال، بينما سجلت خال 
النصــف األول من العــام احلالي 500 
دعوى. تؤكد رئيــس جلنة املرأة والطفل 
النيابية، ابتســام الهالي، أن “الطفل 
أســاس بناء اجملتمع، وسوف يكون فردا 
ناجحــا إذا مت تهيئة له جميع أســباب 
والصحة  والثقافة  التعليم  الراحة من 
يحتاج  “كذلــك  وتضيف،  واحلمايــة”، 
الطفل إلى املدافعــة عنه وإبعاده عن 

العمل والنوادي واملقاهي وغيرها”.
وأنهى مجلس النــواب العراقي مؤخرا، 
القراءة األولية لقانــون حماية الطفل 
حيــث يعطــي للطفل حقــه باحلياة 

والتعليم من خال النهوض بجيل جيد 
يخدم اجملتمع في املرحلة املقبلة.

وكان العــراق مــن أوائل الــدول التي 
صادقــت على اتفاقيــة حقوق الطفل 
التــي أقرتهــا اجلمعيــة العامة لألمم 
املتحدة عام 1989. لكنه شهد ارتفاعاً 
كبيراً في معدالت العنف ضد األطفال 
بعد عــام 2003، لعدم تطبيق القوانني 
واألزمات السياســية واألمنية التي مّر 
بها البلد، مع غيــاب الرعاية الصحية 
والتعليميــة واالجتماعية واســتغال 
األطفــال وجتنيدهــم فــي األعمــال 

العسكرية والنزاعات املسلحة.
كذلك أقــّر البرملان - نتيجة التســاع 
ظاهرة االجتار بالبشر - قانون مكافحة 
االجتار بالبشر رقم 28 عام 2012، وعلى 

الرغم من إقــرار هذه القانــون ووضع 
آليــات مراقبة ومحاســبة من ضمن 
بنوده، إال أن الواقع يشــير إلى انتشــار 

هذه التجارة في الباد.
العراقي لإلبداع”  “البيت  يقول مؤسس 
لرعايــة األطفــال األيتام واملشــردين، 
هشــام الذهبي، إن “الطفــل العراقي 
قانــون حماية  تشــريع  إلــى  بحاجة 
وصحية  آمنة  بيئــة  وتوفير  الطفولة، 
له، ليمارس طفولته فيها بكل أريحية، 
وقانون للتعليم اإلجباري مينع تســرب 
األطفال من املدارس واســتغالهم من 
قبل ذويهم للعمالة املبكرة أو التسّول”. 
ويبنّي، أن “تســرب األطفال من املدارس 
يؤدي إلى العمالة املبكــرة وهذه تؤدي 
إلى التســول الذي يفضي إلى التشرد، 

فهذه حلقات مرتبطة ببعضها، وكلما 
تتم معاجلة هذه املشــكلة من بدايتها 
يتم منع تشــرد األطفال الذي ال توجد 
احصائيــة له، نظرا لعــدم وجود جهة 

معنية بهذا امللف”.
الوطنية  املؤسســات  أرقــام  تشــير 
إلى “وجود مــا اليقل عن  والرســمية 
400 ألــف طفل فــي ســوق العمل، 
ونحو 3 مايني طفل خارج املؤسســات 
األمنية  للظــروف  نتاجا  التعليميــة، 
واالقتصاديــة واالجتماعيــة والهجرة، 
فضا عــن أعداد كبيرة مــن املواطنني 
الذين ال ميتلكون مستمسكات ثبوتية 
وأغلب هــؤالء من النازحني”، بحســب 
عضو مفوضية حقوق اإلنسان السابق، 

د.علي البياتي.

ثالثة ماليين طفل عراقي خارج المدارس
 و65 بين قتيل وجريح هذا العام 

في يومهم العالمي.. 

يواجه األطفال 
في منطقة الشرق 

األوسط وشمال 
أفريقيا ارتفاعًا 

جديدًا في أعمال 
العنف، منذ بداية 

هذا العام ُقتل 
ما يقرب من 

580 طفاًل بسبب 
النزاعات والعنف 

في العديد من 
الدول في المنطقة 

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلنــت وزارة التعليم العالــي والبحث العلمي 
امس االحد قبول 2378 طالباً ضمن املنحة اجملانية 

للمجموعة الطبية.
وقالــت الوزارة في بيــان، إنه”بإشــراف ومتابعة 
مباشرة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
نعيــم العبودي اعلنــت وزارة التعليــم العالي 
قبول 2378 طالباً ضمن املنحــة اجملانية اخلاصة 
باجملموعة الطبية في اجلامعات والكليات األهلية 

للعام الدراسي 2023/2022”.
وأضافت وزارة التعليم في بيانها أن “قبول الطلبة 
جرى تدقيق ملفاتهم التــي توزعت على ثمانية 

وأربعني جامعة وكلية أهلية”.
وتابع البيان “إذ ميكــن للطلبة املتقدمني االطاع 
على نتائج تقدميهم عبر حســابهم الطابي فإن 
املقبولني منهم يتوجــب عليهم التوجه يوم غد 
إلــى اجلامعات والكليات األهلية مســتصحبني 
معهم )كود التســجيل( مع وثائقهم الرسمية 

إلمتام اإلجراءات الازمة”. 

بغداد - الصباح الجديد: 
اكــد وزير العمــل والشــؤون االجتماعية احمد 
االسدي ســعي الوزارة مع البرملان لتشريع واقرار 
قانــون حماية الطفــل، جاء ذلك خال ترؤســه 

االجتماع االول لهيئة رعاية الطفولة.
وقــال الوزير خال االجتماع الــذي حضره اعضاء 
الهيئة املمثلني عن الــوزارات، ان مجلس النواب 
وجلنة االســرة والطفولة مهتمة بتشريع قانون 
حماية الطفل، مشــيرا الى اجلهود التي تبذلها 
الوزارة إلقرار القانون بعد تقدمي جميع املاحظات 

من قبل اعضاء الهيئة. 
وشــدد على اهمية جتــاوز جميــع العوائق بعد 
مناقشــة واقعية للقانــون من قبــل املعنيني 
بالطفولــة، مؤكــدا ضــرورة ان يكــون القانون 
للمجتمع  االجتماعية  االعــراف  ويائم  تكاملي 
العراقي والعربي. واكد الوزيــر على اهمية الدور 
الــذي يلعبه اعضــاء الهيئة في ظــل الظروف 
التي تشــهدها البــاد والتي افــرزت الكثير من 
التحديات التي تواجه الطفولة في العراق، الفتا 
الى ان الوضع احلالي يحتاج الى تضافر اجلهود من 
جميع املؤسســات احلكومية واملنظمات الدولية 
ومنظمات اجملتمع املدني للنهوض بواقع االطفال.

هذا واســتمع الوزير للماحظات التي مت طرحها 
من قبل اعضاء وممثلي الوزارات املعنية بالطفولة 
لغرض انضاجها وتوحيدها من اجل اقرار وتشريع 

قانون الطفل باسرع وقت. 

التعليم تعلن قبول 
2378 طالبًا ضمن 
المجموعة الطبية

وزير العمل: نسعى لتشريع 
قانون حماية الطفل

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلنت وزارة الزراعة، بأن املساحات 
التي أقرت ضمن اخلطة الشتوية 
احلاليــة غيــر ثابتــة، وتغييرها 
مرتبط بارتفــاع معدالت هطول 

األمطار على الباد.
إعدادها  عن  الزراعة،  وكشــفت 
برامــج عمل لألعوام اخلمســة 
املقبلــة، للنهــوض بالقطــاع. 
للوزارة  الفني  الوكيل  بحســب 

ميثاق عبد احلسني اخلفاجي

تصريح  فــي  اخلفاجــي  وقــال 
مســاحات  :"تغيير  إن  صحفي، 
اخلطة الشــتوية احلالية، مرتبط 
األمطار  هطول  معدالت  بارتفاع 
على الباد، متوقعاً هطول أمطار 
ما  املقبلة،  األيــام  خــال  أخرى 
ســيعمل على حصول تغييرات 
اخملزون منها  كبيرة في مناسيب 
السيما  واخلزانات  السدود  ضمن 
ســدي املوصل وحديثة، وبالتالي 
وزارتــي  بني  اجتماعات  ستجري 

الزراعــة واملوارد املائيــة، لتغيير 
اخلطة، وبالتالي زيادة املســاحات 
خال املدة املقبلة نتيجة لذلك".

ولفت الــى أن "وزارة املوارد املائية 
وبســبب قلة املتوفر من حصص 
مواسم جفاف  ثاثة  املياه عقب 
متتاليــة، فقد وجهــت بضرورة 
االلتزام باخلطة الشــتوية، والتي 
حددت مساحة مليون و500 ألف 
دومن للــري الســيحي، ومليونني 
و500 ألــف دومن لزراعــة احلنطة 

اعتمادا على املياه اجلوفية".
التي  الشــتوية  وكانــت اخلطة 
بداية  الــوزراء  أقرهــا مجلــس 
احلالي، حددت مساحة  الشــهر 
مليون و500 ألف دونـم حملصولي 
لألراضــي  والشــعير  احلنطــة 
ومليون  األنهر،  املروية من ميــاه 
وأربعة  ألف دومن للبساتني،  و100 
مايني دومن لألراضي املروية باملياه 
اجلوفيــة، و38 ألف دومن ملنطقتي 

ديالى والعظيم. 

بغداد - الصباح الجديد: 
والتنظيم  دائرة  التطوير  عقدت 
الصناعــي فــي وزارة الصناعة 
واملعــادن اجتماعاً حضره مُمثلني 
لصناعة  العامة  الشــركة  عن 
األدويــة  واملُســتلزمات الطبية 
/ ســامراء وإحتــاد الصناعــات 
ُمنتجــي  ورابطــة  العراقــي 
وُمصنعــي األدويــة ملُناقشــة 
من  البراءات  ُمبادرة  معلومــات 
  Pat-INFORMED   ( األدوية  أجل 
الُقدرة  ( والتي تهدف إلــى رفع 
للتصنيع  الدوائي  التناُفســية 
امللكيــة  أدوات  بإســتخدام 
مــن  باإلســتفادة  الفكريــة 
املُنظمة  تُقدمها  التي  اخلدمات 
العامليــة للملكيــة الفكرية   ) 

( ِعبرَ منصاتها    WIPO  الوايبــو
املُتخصصـة .   

وتضمـــن االجتماع تقدمي عرض 
مــن ُمدير عــام دائــرة التطوير 
والتنظيــم الصناعــي عـــاء 
،  حول األهداف  موسـى علـــي 
املنشــودة من املُبادرة في تعزيز 
دور ونشــر الوعــي املعرفي في 
وتهيئة  الفكرية  امللكية  مجال 
بيئــة  حُتفــز على اإلبتــكار مع 
ضمان ُفرص أكثر للحصول على 

ُمنتجات جديدة وأكثر فعاليـة
من جانبها أوضحت ُمعاون ُمدير 
عــام دائرة التطويــر والتنظيم 
محمـــد  سنـــاء  الصناعــي 
جـــواد ، أهمية  اإلســتفادة من 
من  املُقدمة  اخلدمــات  جميــع 

ولقطاعات  الويبو  ُمنظمة  ِقبل 
ُمختلفة لم يســبق أن ُســلَط 
الضــوء عليها  ومنهــا القطاع 
الصحــي واإلنتفــاع مــن هذه 
ملُنتجــي  الدوليــة  اخلدمــات 
وُمستوردي األدوية في العـراق .  

بـدوره بني الدكتور ميثـم أدهـم 
رضـا ، في قسم امللكية الفكرية 
دور منصة املعلومات املُتاحة في 
التكنولوجيا  النفاذ  إلــى  تعزيز 
جهود  ودعم  احلالية  واإلبتكارات 
الصناعــة بتوفيــر معلومــات 
إليها  الوصول  يســهل  وبيانات 
 ُمباشرًة من ِقبل شركات تصنيع 
لنظام  األساسية  األدوية  وشراء 
صحي ُمستدام في ضوء التوازن 
بــني جوانــب كٌل  مــن التجارة 

والصحة وامللكية الفكريـة .  
االجتمــاع عرض  كما تضمــن 
تقدميي من مســؤولة ُشــعبة 
سهـى  السيدة  البراءات  تقييم 
جـــواد كاظـــم ، لشــرح آلية 
Pat-IN-   الولــوج إلى منصــة ) 

FORMED  ( وكيفية اإلنتفاع من 
مواردها املُتاحـة .  

إلـــى ذلك أشــارَ مُمثلو اجلهات 
املُشاركة إلى أهمية املُبادرة في 
موثوقية  ذات  معلومــات  تقدمي 
اإلستفادة  إتصال  مُيكن  وبيانات 
الفعالة  املــواد  منها في حتديد 
إضافة  الصيدالنية  للُمركبــات 
البحثي  التوجــه  معرفــة  إلى 
 واإلســتثماري لُكبرى شــركات 

تصنيع األدوية حول العالـم .  

بغداد - الصباح الجديد: 
محمد  هاشــم  املهنــدس  صرح 
حامت املدير العام للشــركه العامة 
عن  واملكائن  الســيارات  لتجــارة 
 ( لتســعيرة  النهائــي  االتفــاق 
الشمســيه  الطاقه  منظومــة 
الوطنيه  الشــركه  املنزليــه( مع 

للطاقه املتجــدده ضمن حملتها 
املعلنة املسماة ) نبادر(.

وأكــد املدير العــام أن هذا االتفاق 
يأتي ضمن مبــادرة البنك املركزي 
لدعــم قطاع الطاقــة في العراق 
البدائل النظيفة  واالعتماد علــى 
في توليد الطاقة ) صديقة البيئه(.

وقــال املديــر العــام ان اخلطــوة 
املبادرة  لهــذه  األولى  التجريبيــة 
يكون فيها البيع ملوظفي شركتنا 
حصرا  التجــارة  وزارة  وموظفــي 
كخطــوة اوليــه في املســتقبل 
يتم  القريب وعند جناحها ســوف 
تعميمهــا على كافــة املواطنني 

وقطاعات الدوله كافه.
من جانب اخر أكــد املدير العام 
ان هناك اتفاق أبرم بني شــركتنا 
احلبوب  لتجارة  العامة  والشركة 
لغرض بيعهم )28( ســيارة نوع 
اب نيســان  وبيك  يورفــان  باص 

نيفارا.

اربيل - الصباح الجديد: 
نفت إدارة منفذ حاج عمران احلدودي 
في محافظــة اربيل عاصمة اقليم 
كردستان امس االحد، توقف احلركة 

الســياحية مــع اجلانــب االيراني. 
وقــال املتحدث باســم إدارة املنفذ 
سيروان حســني لوكالة شفق نيوز، 
الســياحية مســتمرة  “احلركة  إن 

بشــكل طبيعي من والى ايران عبر 
املنفذ”. ، وأوضح ان “التبادل التجاري 
ايضــا مــا زال طبيعيا بــني اجلانب 
التواصل  مواقع  وتداولــت  اإليراني” 

ووســائل إعام قبل أيام، اخباراً عن 
اقليم  بني  السياحية  احلركة  توقف 
كوردســتان واجلانــب اإليرانــي مع 

ارتفاع وتيرة االحتجاجات في إيران.

الزراعة: الخطة الشتوية ليست 
ثابتة وتغييرها مرتبط باالمطار

الصناعة تناقش ُمبادرة معلومات البراءات من أجل األدوية   

التجارة تبرم اتفاقا مع الشركة العامة للطاقه 
المتجددة يعتمد البدائل النظيفة 

كردستان تنفي توقف الحركة السياحية 
مع ايران في منفذ حاج عمران



3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
شاركت سفينة دورية بريطانية وللمرة األولى 
فــي مناورات عســكرية اعتيادية لســاحي 
البحرية الياباني واألميركي في احمليط الهادئ 
حسبما ذكرت السلطات البريطانية السبت.

وانضمت الســفينة “إتش إم إس ســبي” إلى 
أيام وركزت  املناورات التي اســتمرت عشــرة 
على االستجابة املشتركة لهجمات مسلحة 
“بهــدف اختبــار جهوزية الدول املشــاركة”، 
حســبما جاء فــي بيــان للبحريــة امللكية 

البريطانية.
وشــارك في املنــاورات املعروفة باســم “كني 
ســورد” 36 ألف عســكري و30 سفينة و370 
طائرة، تنتمي بشــكل رئيســي إلــى اليابان 
والواليــات املتحــدة، غير أن أســتراليا وكندا 

واململكة املتحدة انضمت أيضا للتدريبات.
بريدجت ماكني،  اللفتنانت كومانــدر  وقالت 
الضابطة التنفيذية املســؤولة عن السفينة 
إنه “بالنسبة لطاقم إتش إم إس سبي، أتاحت 
فرصة املشــاركة في مناورات )كني سورد 23( 
فرصا ال حتصــى لتعزيز تطويــر قدراتنا على 
العمل ســويا ومواصلة عاقة عملنا الرائعة 
مع ســاح البحرية في قــوات الدفاع الذاتي 
والشــركاء  احللفاء  مــن  والعديد  اليابانيــة 

اآلخرين، املشاركني في التمارين”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
خسر التحالف املاليزي الذي حكم الباد لعقود 
قوته أمام الكتل احلزبية املنافســة، فيما ال يزال 
بإمكانه العودة إلى الســلطة بناء على حتالفات 

ما بعد االنتخابات.
ووفقا للنتائج األوليــة لانتخابات العامة التي 
أجريت امس االول السبت، فإن من بني اخلاسرين 
اآلخرين فــي االنتخابات رئيس الوزراء الســابق 
مهاتير محمــد )97 عاما(، والذي تولى رئاســة 
احلكومــة مرتــني، والــذي يقود حركــة ماوية 
منفصلة. وعانــى التحالف الذي قادته املنظمة 
الوطنية املاليزية املتحــدة التي حكمت ماليزيا 
حتى عام 2018، من اضطرابات في تأرجح واضح 
أمام دعم التحالف الوطني بزعامة رئيس الوزراء 
الســابق محي الدين ياســني. يخشى كثير من 
املاليزيني القرويني الذين يشكلون ثلثي الشعب 
املاليزي البالغ تعداده 33 مليون نسمة من أنهم 

قد يفقدون حقوقهم في ظل تعددية أوسع.

ألول مرة.. البحرية 
البريطانية في مناورات 

بالمحيط الهادئ

ماليزيا.. الحزب الحاكم 
ومهاتير محمد يخسران 
قوتهما في االنتخابات

متابعة ـ الصباح الجديد:
ُقتل 12 شــخصاً على األقل جراء 
أكثر من 20 غارة شنها ساح اجلو 
التركي، ليل الســبت، على مواقع 
عدة في شمال ســوريا وشمالها 

الشرقي.
التركيــة  الدفــاع  وزارة  وكتبــت 
على حســابها في “تويتــر” عبارة 
“دقت ساعة احلســاب”، وتضمنت 
أثناء  ملقاتلــة  صــورة  التغريــدة 

إقاعها لتنفيذ غارة ليلية.
أضافت الوزارة “سيدفع األوغاد ثمن 
اعتداءاتهم الغادرة”، في إشارة إلى 
العبوة الناسفة التي انفجرت في 
اجلاري  نوفمبر   13 في  إســطنبول 
وأوقعــت ســتة قتلــى واتهمت 
الكردستاني”  العمال  “حزب  أنقرة 

بالوقوف خلف تفجيرها.
الوزارة  نشــرت  أخرى  تغريدة  وفي 
مقطع فيديــو يظهر فيه موقعان 
اســتهدافهما  يتــم  متجــاوران 
بصاروخني، من دون حتديد مكانهما.
وأرفقــت الفيديو بعبــارة “جحور 
اإلرهاب متحوها من الوجود ضربات 

دقيقة اإلصابة”.
ولم تنشــر الوزارة أي تفاصيل عن 
الغــارة التي بدا أنهــا نفذت لياً، 
لكن هــذه التغريــدات تأتي بعيد 
إعان “قوات ســوريا الدميقراطية” 
أن ساح اجلو التركي أغار على عدد 
من مواقعها في مدينة كوباني في 

شمال سوريا.

األهداف
وكتب متحدث باسم “قوات سوريا 
الدميقراطية” على “تويتر”، السبت، 
أن طائرات تركيــة قصفت قريتني 
مأهولتــني بالنازحني في شــمال 

سوريا.
املركز  وقال فرهاد شــامي مديــر 
ســوريا  لـ”قــوات  اإلعامــي 
الدميقراطيــة” علــى “تويتــر” إن 
“طيران االحتــال التركي يقصف 
قريــة البلونية املكتظــة بنازحي 
عفريــن الذيــن نزحوا قســراً من 

عفرين عام 2018”.
أضاف أن القصف يستهدف “قرية 
نازحو  التي يسكنها  العرب  ظهير 
رأس العــني الذيــن نزحوا قســراً 

بسبب االحتال التركي عام 2019”.
حلقوق  الســوري  املرصد  وبحسب 
الغارات  أســفرت  فقد  اإلنســان 
عن ســقوط 12 قتياً على األقل، 
ســتة منهم ينتمون إلــى “قوات 
ســوريا الدميقراطية” التي يقودها 
املقاتلون األكراد وســتة إلى قوات 

النظام السوري.
وقال مدير املرصد رامي عبدالرحمن 
الفرنســية،  الصحافة  لوكالــة 
إن القصــف التركي طــال مواقع 

تابعة لـ”قوات سوريا الدميقراطية” 
فــي محافظتــي حلب )شــمال( 
واحلسكة )شمال شــرق(، ونقاطاً 
تنتشر فيها قوات النظام السوري 
فــي محافظتي الرقة واحلســكة 
أن حصيلة  إلى  )شمال(، مشــيراً 

القصف هي 12 قتياً.

اتهام واعتراف
وتأتي هذه الغــارات بعيد أيام من 
الدميقراطية”،  “قوات ســوريا  نفي 

التــي تشــكل القــوات الكردية 
وتدعمهــا  الفقــري  عمودهــا 
بالتفجير  لها  أي عاقة  واشنطن، 
الذي وقع في إسطنبول وأسفر عن 
مقتل ستة أشــخاص وإصابة 81 

آخرين بجروح.
وأوقفــت الســلطات التركية إثر 
اجلنســية  حتمل  شــابة  االعتداء 
الســورية، واتهمتها بزرع القنبلة 
التي انفجرت في شارع االستقال 

املزدحم بوسط إسطنبول.

وحمــل وزيــر الداخليــة التركي 
ســليمان صويلو، اإلثنــني، “حزب 
املسؤولية  الكردســتاني”  العمال 

عن االعتداء.
إن  التركيــة،  الشــرطة  وقالــت 
زرعت  بأنهــا  اعترفــت  املتهمــة 
القنبلة بنــاء على أوامر من “حزب 
العمال الكردستاني”، وبأنها تلقت 

تعليمات من مدينة كوباني.
حماية  “وحــدات  أنقرة  وتُصنــف 
منظمــة  الكرديــة”  الشــعب 
“إرهابية” وتعدهــا امتداداً لـ”حزب 
العمال الكردستاني” الذي يخوض 

ضدها مترداً مسلحاً منذ عقود.

“خطط غامضة”
الكردستاني”  العمال  “حزب  ونفى 
أي عاقة له بتفجير إســطنبول، 
بامتاك  التركية  احلكومة  متهماً 
وبـ”إظهــار  غامضــة”  “خطــط 

كوباني كهدف”.
تركيا  مع  احلدودية  وملدينة كوباني 
رمزية مهمــة لدى “وحدات حماية 
التــي تصدت  الشــعب الكردية” 
لتنظيم “داعش” عام 2014، وتلقت 

دعماً عسكرياً أميركياً.
وشــنت تركيا منذ عام 2016 ثاث 
عمليــات عســكرية في ســوريا 
أساســي  بشــكل  اســتهدفت 
املقاتلــني األكــراد، ومتكنــت مع 
فصائل ســورية مواليــة لها من 
الســيطرة على مناطــق حدودية 

واسعة.
وحذرت الواليــات املتحدة، اجلمعة 
املاضية ، من أنها تخشــى “عماً 
عسكرياً محتماً من جانب تركيا”، 
ونصحت رعاياها بعدم السفر إلى 

شمال سوريا والعراق.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كشــف مصدر مطلــع من حزب 
اجملموعة  أن  والتنميــة  العدالــة 
النيابيــة للحزب تتجه للتصويت 
التعاون  بشأن  قانون  مشروع  ضد 
املغرب  بني  والتجــاري  االقتصادي 
 21 بالرباط في  املوقع  وإســرائيل 

فبراير 2022.

ومــن املرتقب أن يصــادق مجلس 
النــواب، اليوم االثنــني، على هذا 
جلسة  بعد  مباشــرة  املشــروع 

األسئلة الشفهية.
وأشار املصدر ذاته إلى أن اجملموعة 
والتنمية  العدالة  النيابية حلــزب 
في  االتفــاق  صوتت ضــد هــذا 
جلنــة اخلارجية والدفــاع الوطني 

واملغاربة  اإلســامية  والشــؤون 
املقيمني في اخلــارج، موردا أن هذا 
التعبير  الذي ســيتم  املوقف هو 
عنه يوم اإلثنني املقبل في اجللسة 

العامة.
إلــى أن اجملموعة  ولفت املصــدر 
النيابية ســتعقد اجتماعا، اليوم 
االثنــني، من أجل اإلعــان بصفة 

رسمية عن موقفها.
العثماني،  الدين  أن ســعد  ورغم 
رئيــس احلكومة الســابق األمني 
العدالة  العــام الســابق حلــزب 
والتنمية، هو الذي وقع على اتفاق 
العاقات مع إسرائيل  اســتئناف 
فــي 2021، إال أن احلــزب اختــار 

التصويت ضد هذا االتفاق.

واعتبر املصــدر أن رئيس احلكومة 
ممثا  باعتباره  االتفاق  وقع  السابق 
للدولة، بينما احلزب اآلن متحرر من 
إكراهات العمل احلكومي، مشيرا 
أن مواصلة إسرائيل سياسة  إلى 
تقتضي  بالفلسطينيني  التنكيل 

معارضة هذا االتفاق.
مقابل ذلك، قــال مصدر آخر من 

حزب العدالة والتنمية إن اجملموعة 
النيابية ستصوت ضد هذا االتفاق 
من أجــل جتنب نشــوب خافات 
داخليــة جديدة، مشــيرا إلى أن 
حينما  العثمانــي  الدين  ســعد 
مع  العاقات  استئناف  اتفاق  وقع 
حادة  النتقادات  تعرض  إســرائيل 

داخل احلزب.

حزب العدالة والتنمية المغربي يعتزم التصويت ضد التعاون مع إسرائيل  

تركيا تدق (ساعة الحساب( وتقتل 12 شخصا في شمال سوريا
غارات جوية ردًا على تفجير إسطنبول 
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جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 25018/49
التأريخ/ 2022/11/14

إعالن اول

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

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

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 25013/49
التأريخ/ 2022/11/14

إعالن اول
تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة أرقامها ومواقعها في أدناه 
العائــدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى 
الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر 
اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبة في مدة التأجير 
مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الساعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند 
مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املســتأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف األخرى ويشترط االشتراك 

باملزايد
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

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

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

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

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

صناعية حمدانثالث سنوات150 م2952ورشة تورنة1

صناعية حمدانثالث سنوات150 م3392محل زجاج2

صناعية حمدانثالث سنوات150 م752محل تصليح سيارات3

صناعية حمدانثالث سنوات150 م1832محل حدادة4

صناعية حمدانثالث سنوات150 م2292محل ادوات احتياطية5

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

حي اجلهادثالث سنوات21 م1993/23112مكتبة1

اخلورة/ السيفثالث سنوات11،25 م4/2/2452مدخل+ مخزن2

اخلورة/ السيفثالث سنوات22،50 م5/2/2452محل3

اخلورة/ السيفثالث سنوات11،30 م9/2/2452مكتب+ معرض ديكور4

مناوي باشاثالث سنوات18 م192محل5

مناوي باشاثالث سنوات18 م202محل6

القبلة/ قرب النبعثالث سنوات15 م12حانوت7
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الشركة العامة لتصنيع احلبوب فرع ميسان
م/ مزایدة علنيه

تعلن الشــركة العامة لتصنيع احلبوب فرع ميسان عن بيع املواد املدرجة ادناه في 
املزايــدة العلنية وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 فعلى 
الراغبني باالشــتراك احلضور الســاعة العاشــرة صباحا من يوم  الثالثاء املوافق 
2022/12/13 في موقع مطحنة العمارة احلكومية مستصحبني معهم التأمينات 
املبينة ادناه بصك مصدق ومحرر باســم الشــركة العامــة لتصنيع احلبوب /فرع 
ميســان وباســم املشــتري حصراً هوية االحوال املدنية او البطاقة املوحدة. اصل 
وصوره( والبطاقة التموينية وبطاقة الســكن وبراءة ذمه لعام 2022 من الضريبة 
وعلى من ترســو عليــة املزايدة رفع املواد خــالل مدة )15( يوم مــن تاريخ االحالة 
القطعية وبعكســه يتحمل غرامه تأخيريه مقدارها بنسبة )2/1( % نصف باملئة 
مــن بدل البيع عن كل يوم تأخير وملدة )30( يوم . ويتحمل من ترســو عليه املزايدة 
اجور الداللية واالعالن البالغة 2% واية مصاريف اخرى . علما ان البيع خاضع لكسر 

القرار ملدة )5( خمسة ايام اعتبارا من تأريخ اإلحالة
مالحظة / في حالة كون موعد البيع عطلة تتم املزايدة في اليوم الثاني

جلنة البيع

الشركة العامة لتصنيع احلبوب
إعالن مناقصة رقم )21/2022(  

م/ نقل وتفريغ الطحني في محافظة بغداد / الكرخ الثانية

1 . يســر )الشركة العامة لتصنيع احلبوب( أن تعلن وللمرة )االولى( عن مناقصة لـ )نقل وتفريغ الطحني 
في محافظة بغداد / الكرخ الثانية( 

2 . تتوفر لدى )الشــركة العامــة لتصنيع احلبوب( التخصيصات املالية ضمــن )املوازنة االحتادية( وينوي 
استخدام جزء منها لتنفيذ اخلدمات نقل وتفريغ الطحني في محافظة بغداد / الكرخ الثانية

3 . بإمكان مقدمي العطاء الراغبني في شــراء وثائق املناقصــة باللغة )العربية( بعد تقدمي طلب حتريري 
الى )الشــركة العامة لتصنيع احلبوب/ القســم القانوني( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غير املستردة 
البالغة )1,000,000 مليون دينار مبوجب صك مصدق من أحد املصارف احلكومية(، بإمكان مقدمي العطاء 

الراغبني في احلصول على املزيد من املعلومات مراجعة العنوان املبني في ادناه.
4 . تســّلم العطاءات الى العنوان اآلتي )الشركة العامة لتصنيع احلبوب/ مكتب املدير العام الكائن في 
محافظة بغداد/ ساحة عدن/ مدخل مدينة احلرية( في املوعد احملدد )أقصاه الساعة العاشرة صباحا من 
يوم 2021/12/18 حســب توقيت مدينة بغداد( وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وسيتم فتح العطاءات 

بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور في ذات الوقت والتأريخ والعنوان.
((تســري كافة النصوص الواردة فــي تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم 2 لســنة 2014 والضوابط 

امللحقة بها في كل ما لم يرد به نص في هذا اإلعالن أو يتعارض معها في املضمون((
يجب أن تتضمن العطاءات ما يلي:

1 - شــهادة تأســيس الشــركة مقدمة العطاء مع براءة ذمة عن رســوم التجديد لدى دائرة مسجل 
الشركات.

2 - التأمينــات األولية تقّدم بصك مصدق أو خطاب ضمان مببلــغ )30,858,600( ثالثون مليون وثمامنائة 
وثمانية وخمسون الف وســتمائة دينار التي متثل 3% من الكلفة التخمينية من أحد املصارف املعتمدة 
ومحرر ألمر الشركة من قبل املناقص حصرا أو من يخوله قانونا على أن ال تقل نفاذيته )35( يوما من تأريخ 

انتهاء نفاذية العطاء البالغة 120 مائة وعشرين يوما من املوعد النهائي لتقدمي العطاء.
3 - كتاب عدم ممانعــة من الدخول في املناقصات من الهيئة العامة للضرائب لعام 2022 )على أن يلتزم 

املناقص بجلب ما يؤيد براءة ذمته عند إحالة املناقصة بعهدته(.
4 - وصل شراء شروط املناقصة.

5 - تقدمي أعمال مماثلة.
6- ســنويات سيارات حمل عدد )14( ســيارة ال تقل حمولتها عن 16 طن تكون باسم الشركة مقدمة 
العطاء او أي من املســاهمني على ان تدرج احلمولة ضمن الســنوية 16 طن او اكثر وكونها حمل وليس 
قالب او حوضية حيث تهمل مثل هذه السيارات وفي حالة تقدمي اكثر من العدد يؤخذ حسب التسلسل 

املكتوب في التندر واملطلوب تقدميها وتهمل األخير.
 7- في حال تقدمي وثائق مصورة )مستنســخة( يجب أن تكون مصدقة ومختومة طبق االصل من جهة 
اإلصدار أما بخصوص املستمسكات الثبوتية )البطاقة املوحدة أو هوية االحوال املدنية، شهادة اجلنسية، 

بطاقة السكن وغيرها( تتم مطابقتها مع االصل عند اإلحالة.
8-  يتم انعقاد املؤمتر اخلاص لإلجابة على استفسارات املشاركني في هذه املناقصات في الساعة العاشرة 

صباحا حسب توقيت بغداد من يوم 2022/12/11 في مقر الشركة/ القسم القانوني
9- تقدمي هوية غرفة جتارة

10- تقدمي ما يؤيد حجب البطاقة التموينية عند االحالة
11-  فــي حال مصادفة يــوم غلق املناقصة عطلة رســمية يكون اليوم التالي موعدا الســتالم وفتح 

العطاءات.
مالحظة: الكلفة التخمينية كما في اجلدول املرفق

رياض فاخر الهاشمي
املدير العام ورئيس مجلس اإلدارة 
 http:/www./tasneehobob.mot.gov.iq
E.mail:grain_contract@yahoo.com

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 25005/49
التأريخ/ 2022/11/14

إعالن اول

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديــوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنيــة إليجار العقارات املبينة 
أرقامها ومواقعها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث سنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال 
الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في 
ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني 
معهم التأمينــات القانونية البالغة )30%( مــن القيمة املقدرة مضروبة في مــدة التأجير مبوجب صك مصدق 
وســتجرى املزايدة في الساعة الثانية عشــرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن 
وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف 

األخرى ويشترط االشتراك باملزايد
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

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

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

مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حسب التعليمات احلسابية املعمول بها في مؤسسات البلدية ويكون 
آخر موعد الستالم التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهراً.

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 25006/49
التأريخ/ 2022/11/14

إعالن اول

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

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

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

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

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

السعر / دينار/ كيسالفقرةت

1

نقل وتفريغ الطحني في محافظة بغداد/ الكرخ الثانية املركز 
وتشمل )السيدية – البياع – املعرفة – الشرطة الرابعة – 

السويب – العطاء – الفرات – هوررجب – املهدي – الطعمة – 
امليكانيك – املصطفى – االعالم(

311 ثالثمائة واحدى عشر دينار

نقل وتفريغ الطحني في محافظة بغداد/الكرخ الثانية االطراف 2
356 ثالثمائة وستة وخمسون ديناروتشمل )الرشيد – احملمودية – اللطيفية - اليوسفية(

التأميناتمدة الرفعموقع املزايدةالكميةاملادةت

حديد سكراب من 1
مطحنة العمارة 12 طن تقريباًاملطحنة احملترقة

15480000احلكومية

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

مقام عليثالث سنوات7،50 م2/17722محل1

مقام عليثالث سنوات18،70 م2/15962محل2

مقام عليثالث سنوات160 م1/18402محل3

مقام عليثالث سنوات45 م9722محل4

مقام عليثالث سنوات5،78 م272محل5

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

العشار/ السقيفة الثالثةثالث سنوات6،25 م312مخزن1

القبلة/ قرب سوق املسطرثالث سنوات140 م5460/8182فرن صمون2
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متابعة ـ الصباح الجديد :
رسمت وكالة “رويترز” صورة قامتة حول 
اخلصيب”  “الهالل  حول  اجلفاف  ظاهرة 
الذي يشمل العراق، قائلة إنه يحتضر 
35 ســنة بعدما تســبب املزيج  منذ 
مــن مشــاريع الســدود واجلفاف في 
تقليص منســوب نهري دجلة والفرات 
إلى خمس املســتويات السابقة، فيما 
والصراعات  االجتماعي  التوتر  يتفاقم 
خاصة في جنوب العراق بني اجملتمعات 

الزراعية. 
واوردت الوكالــة االخباريــة الدوليــة 
الى انها اجرت مقابــالت مع أكثر من 
عشرين شخصا في خمس محافظات 
في انحاء العــراق، وقالــوا إن اجلفاف 
املتفاقــم، يعرقل حياة النــاس، فيما 
يعاني املزارعون في اجلارتني في ســوريا 

وتركيا من انخفاض هطول األمطار.
وكانت بعثة األمم املتحــدة في العراق 
اعلنــت ان “التغييــر املناخي حقيقة 
ملموســة في العراق”، وان العراق يأتي 
في املرتبة اخلامسة في العالم كأكثر 
الــدول تعرضــا لتداعيــات االحتباس 
احلراري بســبب ارتفاع درجــات احلرارة 
وانخفــاض هطول األمطــار والتملح 

والعواصف الرملية.
واوضح التقريــر؛ ان “الهالل اخلصيب” 
عبارة عن قوس ميتد من البحر االبيض 
وشهد  العربي  اخلليج  الى  املتوســط 
تطورا للزراعة منــذ أكثر من 10 آالف 
عــام، مضيفا أن العــراق تلقى ضربة 
تراجع تســاقط  تتمثل فــي  ثالثيــة 
الصراعــات  مــن  وعقــود  األمطــار، 
باإلضافة إلى انخفاض تدفق املياه من 

دجلة والفرات.
وذكر التقرير مبــا قاله الرئيس العراقي 
عبد اللطيف رشــيد خالل قمة املناخ 
مؤخــرا بــان “التصحر يهــدد اآلن ما 
يقرب من 40 % من مساحة بلدنا الذي 

كان في يــوم من االيام احد اكثر الدول 
خصوبة وإنتاجية في املنطقة”.

ونقل التقرير عن األســتاذ في جامعة 
لوليــا الســويدية للتكنولوجيا نذير 
األنصاري، قوله ان سقوط االمطار في 
العــراق انخفض بنســبة 30 % خالل 
املاضية، مع تســجيل  الثالثة  العقود 
التساقط االدنى لالمطار خالل العامني 
املاضيني. وتابــع قائال ان “ما كان يعرف 
في السابق باسم الهالل اخلصيب، بدأ 

يحتضر منذ نحو 35 عاما”.
أما خبير الطاقة واملياه املســتقل في 
واشنطن والباحث في “معهد الطاقة 

العراقي” هاري اســتيبانيان فقد اشار 
الى ان تراجــع املياه املتدفقة من تركيا 
عبر نهري دجلة والفرات اللذين يعتمد 
عليهما العراق أكثــر من غيرهما في 
الري، قد جعل العراق أكثر انكشــافا 
عندمــا تقلصت األمطــار. واضاف ان 
“تســاقط األمطــار، وامليــاه اجلوفية، 
اصبحــا مهمــني للغاية” بالنســبة 
الى العراقيــني.  وبينما تؤكد بغداد ان 
السدود املقامة في اعالى منابع االنهار 
خاصة فــي تركيا، تتســبب في افراغ 
أنهارها، فان تركيا تقول انها لم تعمد 
الــى تغيير مجــاري االنهــار او تقطع 

املياه، في حني أشــار السفير التركي 
لدى بغداد في متوز املاضي إلى أن تركيا 
ضربها اجلفاف ايضــا، وان على بغداد 
بــدل أن تطالب باملزيد مــن التدفقات 
املائية  بــإدارة مواردها  ان تقوم  املائية، 
بكفــاءة أكبر. ولفتــت “رويترز” إلى أن 
التركية  بيانات وكالة االرصــاد اجلوية 
أنه فــي مناطق جنوب شــرق  تظهر 
تركيا، حيــث يتدفق منهما نهرا دجلة 
األمطار خالل  والفرات، فــإن هطــول 
السنة حتى أيلول، كان أقل بنسبة 29 
% من متوسط العقود الثالثة السابقة 

، وكان األسوأ في العام 2021.

وبحســب اخلبير املائي استيبانيان فان 
املزيج ما بني الســدود واجلفاف، تسبب 
يتدفقان  اللذين  النهرين  مياه  بتقلص 
إلى العــراق هــذا العام إلــى خمس 
املستويات السابقة فقط. لكنه اشار 
ايضا الى عدم االستغالل اجليد للمياه 
التي يحصــل عليها العراق، بســبب 
سوء االدارة والســيطرة غير القانوني 
على االمــدادات وبنى حتتية قدمية بعد 
عقود مــن احلرب، وهو مــا يجتمع مع 

عامل التزايد السكاني السريع. 
وبعدما ذكر التقريــر، أن منظمة األمم 
لألمم  التابعة  والزراعة  املتحدة لالغذية 

املتحدة تشــير الى أن نحــو 90 % من 
محاصيل القمح والشــعير، فشــلت 
هذا املوســم، وان العراق كان بامكانه 
قبل العام 2002، انتاج نحو 5.5 مليون 
طن مــن القمح، نقل عــن ممثل الفاو 
في العراق صالح احلاج حســن قوله ان 
العام املاضي  العراقية تلقت  احلكومة 

2.1 مليون طن فقط.
الى قصة عباس علوان  “رويترز”  وعادت 
في مزرعته في الديوانية، مشــيرة الى 
انه كان تلقى بطاقة يحصل مبوجبها 
شــهريا على دعم قيمتــه 200 دوالر 
أمريكــي، إال أنه مع تدهــور احملاصيل  

وارتفاع أسعار املواد الغذائية، فإنه دخل 
في الديون. وفي محاولة يائســة منه، 
حاول عباس الــذي كان يبلغ من العمر 
62 عاما عندما انتحر، حفر املزيد اآلبار 
زراعــة اخلضار، لكن  حتى يتمكن من 
حفر كل بئر يعادل ما يقدم له من دعم 
شــهريا، ولم يكن املياه املســتخرجة 
تكفي سوى لبضعة ايام قبل ان جتف. 

ان  التقرير  البوزيات، ذكــر  وفي قريــة 
احملافظات  او  املــدن  الى  نزحوا  كثيرين 
االخرى بحثا عن وظائف، بعدما جفت 
التقرير  ونقل  بالكامل.  املائية  قنواتها 
عن هادية عودة وهي من سكان القرية، 
قولها، إن “القرية فارغة”، مشــيرة إلى 
أنها وزوجها توقفا عــن زراعة القمح 
أعوام بسبب شح  والشعير منذ ثالث 
املياه ، وقاما ببيع مواشــيهما واجبرا 
على الســفر  ملســافة 60 كيلومترا 
مرتني في الشــهر من أجل شراء مياه 

الشرب. 
وتابعت “رويتــرز” أنها عندما عادت الى 
قريتهما في تشرين الثاني احلالي، كان 
الزوجان قد غادرا ايضا، بينما قال رئيس 
بلدية املنطقــة التي تقع فيها مزرعة 
علوان، أن “800 عائلة غادرت القرى” في 

املنطقة.  
وفي اقليم كردســتان، ذكر التقرير أن 
إنتــاج القمح انخفض بنســبة 70 % 
هذا العام الى 300 الف طن، بحســب 
املدير العــام للموارد املائيــة في وزارة 
الزراعة في اإلقليم كروان صباح صالح، 
ما اجبــر كثيرين على حفر اآلبار، لكنه 

اضاف ان 
وذكــر التقرير أن التنافــس في جنوب 
العراق على موارد املياه يتسبب بتأجيج 
اخلالفــات والصــراع بــني اجملتمعــات 
الزراعيــة، وفقــا ملقابــالت أجرتهــا 
“رويترز” مع سبعة من زعماء العشائر 

واملسؤولني العراقيني.

متابعة ـ الصباح الجديد:
“بنك  فــي  مســؤولة  أشــارت 
البريطاني  أن اخلروج  إلى  إجنلترا”، 
“بريكســت”  األوروبي  االحتاد  من 
املواد  زيادة أســعار  تســبب في 
الغذائيــة في اململكــة املتحدة 
بستة في املئة، مما رفع التضخم 
إلى أعلى مســتوى له في البالد 

منذ 41 عاماً.
في ذلك السياق، مثلت الدكتورة 
سواتي دينغرا، العضوة في “جلنة 
التابعة  النقديــة”  السياســة 
لـ”بنــك إجنلترا” أمام جلنة اخلزانة 
فــي البرملــان، فأشــارت إلى أن 
تعرضوا  البريطانيــني  العمــال 
خلفض فــي أجورهم بلــغ اثنني 
في املئة، نتيجة مغادرة بريطانيا 

الكتلة األوروبية.
الصــدد، شــهدت  ذلــك  فــي 
ضغوطاً  املعيشــة  مســتويات 
العالم  أنحاء  هائلة في مختلف 
هذه الســنة بســبب التضخم 
الــذي بلغ معدالت قياســية، ال 
سيما في أســعار املواد الغذائية 
والطاقــة. في املقابــل، توقعت 
معاناة  تكون  أن  دينغرا  الدكتورة 
بريطانيــا أكثر حــدة، كنتيجة 
مباشرة ملغادرتها االحتاد األوروبي.

كذلــك أوضحت البروفيســورة 
في  املشاركة  األســتاذة  دينغرا، 
“كلية لندن لالقتصــاد”، للنواب 
األعضــاء فــي اللجنــة، أنه “ال 
ميكن إنكار أننا نشهد في الوقت 
الراهــن تباطؤاً أكبــر بكثير في 
التجــارة فــي اململكة  مجــال 
املتحدة، باملقارنــة مع بقية دول 

العالم”.
وفي إشارة إلى بحث أجراه طالب 
في “كليــة لندن لالقتصاد” حول 
التجارة  أحــكام وشــروط  تأثير 
املتحدة  للمملكــة  املتراجعــة 

منــذ مغادرتها االحتــاد األوروبي، 
أوردت الدكتورة دينغرا أن األســر 
البريطانية واجهــت في األعوام 
األخيرة ارتفاعاً بســتة في املئة 
أكثر من ســائر الدول األخرى في 

نفقات شراء املواد الغذائية.
وأضافــت األســتاذة اخلبيرة في 
شــؤون االقتصــاد أن “في نظرة 
ســريعة ومبســطة إلــى اآلثار 
التــي خلفها “بريكســت” على 
اقتصــاد اململكة املتحــدة، نرى 
أن فــي الفترة التي أعقبت إجراء 
االســتفتاء، شهدت االقتصادات 
األربعة الرئيســة في العالم بني 
تدهور من  أكبــر  ليلة وضحاها، 
نوعه في قيمة العملة واألصول”.

إن االنخفاض “أسهم في  وقالت 
زيادة األســعار وخفــض األجور. 
ونعتقد أن هــذا الرقم أقل بـ2.6 
في املئــة من االجتــاه الذي كان 
لألجــور أن تبقى عليــه لوال هذا 
التطور. ولــو حصل ذلك، لبقيت 
التكاليف  األجور متناســبة مع 

احلقيقية للمعيشة”.
ولفتت إلــى أن ما تــال ذلك من 
االســتثمارات  فــي  انخفــاض 
التجارية وتراجع األرقام التجارية، 
لم يكن إال من انعكاسات اتفاق 
اململكة  وقعته  الذي  “بريكست” 

املتحدة مع االحتاد األوروبي.
في ســياق متصــل، أكد حاكم 
“بنك إجنلترا” أنــدرو بيلي القراءة 
التي أدلت بها دينغرا، إذ أشار إلى 
أن تعافي االقتصاد البريطاني من 
الصدمة التي ســببتها جائحة 
“كوفيــد19-”، جاء أســوأ بكثير 
باملقارنة مــع دول منطقة اليورو 

والواليات املتحدة.
وأفاد بيلي أنه على رغم ذلك، فإن 
انعكاسات اخلروج البريطاني من 
االحتاد األوروبي حتى اآلن، لم تكن 

مفاجئة، بــل اندرجت في صلب 
التقديرات الطويلة األمد لـ”بنك 
إنتاجية  أن  تتضمن  التي  إجنلترا” 
ستشــهد  املتحــدة  اململكــة 
انخفاضاً طويل األجل بنحو ثالثة 

في املئة.
وفي نفس مماثــل، أوضح بيلي أن 
)التقدير( جــاء بعد فترة  “هــذا 
االستفتاء على خروج  وجيزة من 
بريطانيــا مــن االحتــاد األوروبي. 
ذلك  افترض  أساســية،  وبصورة 
األمد  التقدير حدوث حتول طويل 
رافقه  اإلنتاجية،  على مســتوى 
انخفــاض صغير فــي اإلنتاجية 
يالمس الثالثة في املئة. وبصفتي 
مســؤوالً فــي القطــاع العام، 
فيتعني عليَّ أن أكون محايداً في 
ما يتعلق مبوضوع بريكســت في 
احلياد  ذاته، لكــن ال ميكنني  حد 
أنها  نعتقــد  ما  إلى  بالنســبة 
اآلثــار االقتصادية احملتملة خلروج 

بريطانيا من الكتلة األوروبية”.
وفي إطار تلك الصورة، يشار إلى 
أن مثول رئيس “بنك إجنلترا” أمام 
جلنة اخلزانة في البرملان، يأتي بعد 
أيام من تصريح عضو ســابق في 
“جلنــة السياســة النقدية” بأن 
بريكســت “أضر بشــكل دائم” 

باالقتصاد البريطاني.
إذ أفاد اخلبيــر االقتصادي مايكل 
بريطانيا  مغــادرة  بأن  ســوندرز 
في  “تســببت  األوروبي،  االحتــاد 
احملتمل لالقتصاد  الناجت  انخفاض 
بشكل كبير، وقضت على فرص 

منو االستثمارات التجارية”.
وخلص ســوندرز إلى أنه “لو لم 
يحصل خــروج اململكة املتحدة 
مــن الكتلــة األوروبيــة، ملا كنا 
التحدث  األرجح في صــدد  على 
هذا األســبوع عن ضرورة اعتماد 

موازنة متقشفة”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أكد مسؤولون رفيعو املستوى 
بالبنك الدولي أن أبرز التحديات 
الشــرق  منطقة  في  املناخية 
املياه،  األوسط تكمن في شح 
ونقــص الغــذاء، وتوفير األمن 
الطاقي، مشيرين إلى أن ستة 
اشخاص من بني كل عشرة في 
العراق وبعض الدول يعانون من 

فقر مائي.
إلدارة  اإلقليمــي  املديــر  وقال 
البنيــة التحتية في الشــرق 
أفريقيــا  وشــمال  األوســط 
بالبنك الدولي بــول نومبا أوم 
واملديــر اإلقليمي ملصر واليمن 
وجيبوتــي في البنــك الدولي 
ومارينا ويــس، إن “البنك يهتم 
بشــكل واسع مبنطقة الشرق 
األوسط وشــمال أفريقيا، وأنه 
املاضي  العــام  أســهم خالل 
بدعــم يبلــغ نحــو 32 مليار 
أجل  من  النامية  للــدول  دوالر 

حمايتها مناخياً”. 
وأضاف املســؤوالن: “نؤمن من 
جانبنا بأن املشــكلة املناخية 
هي املســألة الطارئــة األكثر 
احلالي  عصرنــا  فــي  إحلاحــاً 
ولألجيال القادمة على السواء، 
و)عدم فعل شــيء( ليس خياراً 
حتركنا  مــن  جزء  مطروحــاً... 
في  مشــاركتنا  خالل  وهدفنا 
)كوب 27( هو أننــا ال يجب أن 
التغير  ننظر إلى ملف معاجلة 
املناخي من وجهة )التكاليف(، 
أنه فرصة كبرى  بل من وجهة 
ميكــن اســتثمارها للحصول 
علــى حياة أفضل مــع تنمية 
ذات عوائــد على  مســتدامة 

البشر واالقتصادات”. 
واوضحا: “في منطقة الشــرق 
األوسط وشمال أفريقيا، 6 من 
يعانون  أشــخاص   10 كل  بني 
من )فقر مائي(، وهذا هو اخملرج 
األساسي لتحليلنا خالل تقرير 

تشــخيص احلالــة املناخيــة 
الــذي أشــار إلى تلك  للدول، 
النتيجــة في كل مــن املغرب 

ومصر واألردن والعراق”. 
أن الشــح  ويؤكد املســؤوالن 
املائي هــو حتدٍّ هائــل، وإذا لم 
نتعامل معه بشــكل سليم، 
تهجير  في  يتســبب  قد  فإنه 
للســكان  عنيــف  جماعــي 
إلى مناطق أخــرى، قد تتضرر 
بدورهــا نتيجة النــزوح وزيادة 
الكثافــة مقارنة باملتاح املائي. 
أيضاً  املشــكلة  تتسبب  وقد 
في  واالقتصاد  احلياة  تضرر  في 
مناطق شاسعة، إذ قد تخفض 
الدخــل القومي مــا بني 3 و6 
فــي املائة بحلول عــام 2050، 
إذا لم تعالج بشــكل صحيح. 
مشــكلة  تنعكس  وبالتأكيد 
شح املياه، بطبيعة احلال، على 
األمن الغذائي، وهي املشــكلة 

الثانية التي ال تقل أهمية.

رويترز: عراق »الهالل الخصيب« يسقط في الجفاف األسوأ
“يحتضر منذ 35 عامًا”..

االثنني 21 تشرين الثاني 2022 العدد )5018(
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اقتصاد

أسعار المواد الغذائية في بريطانيا 
تأثرت بـ”بريكست

البنك الدولي: ستة من كل عشرة اشخاص 
في العراق ودول أخرى يعانون «الفقر المائي«



7 اعالن

محكمة جنح صالح الدين/ 
النزاهة

العدد: 192/ج نزاهة/2022
التاريخ: 2022/11/13

)إعالن(
الى املتهم الهــارب )محمد ماهر 
ان هذه احملكمة  مصطفى علــي( 
أصــدرت قرارهــا املرقــم  192/ج 
 2022/10/24 فــي  نزاهــة/2022 
القاضــي باحلبس البســيط ملدة 
ســنة واحدة وفق املــادة 331 من 
قانون العقوبات رقم 111 لســنة 
1969 املعــدل حكمــا غيابيا كما 
قررت احملكمة اصــدار امر القبض 
بحقك عليه اقتضى حضورك  امام 
هذه احملكمة او تسليم نفسك الي 
القانونية  املدة  مركز شرطة خالل 

وبخالفة يصبح احلكم وجاهيا.
القاضي
عبد العليم فيصل عزاوي

وزارة الداخلية
مديرية األحوال املدنية واجلوازات 

واإلقامة 
مديرية األحوال املدنية واجلوازات 

واإلقامة
 صالح الدين

قسم شؤون أالحوال املدنية
العدد: ج.ص 12761
التاريخ: 2022/11/8

قّدمت املواطنة ) فخرية حمدان جواد 
حســن(  املســجلة في دائرة أحوال 
بلــد والتي تروم تغيير اســمها اجملرد 
فــي قيدهــا وجعله )رشــا( بدال من 
)فخرية( فمــن لديه اعتراض مراجعة 
هذه املديرية خالل )15( يوما من تاريخ 
نشــر اإلعالن وبعكسه سيتم النظر 
في الدعوى وفق احكام املادة )22( من 
قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 

.2016
اللواء 
رياض جندي الكعبي

مدير االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة العام

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 25015/49
التأريخ/ 2022/11/14

إعالن اول

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

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

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

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

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

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

وزارة املوارد املائية
دائرة تنفيذ أعمال كري األنهر

القسم القانوني
إعالن

اســتنادا الى قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013، تعلن دائرة تنفيذ أعمال كري األنهر أحد تشكيالت وزارة املوارد املائية 
عن إجراء مزايدة علنية لبيع )ترسبات جزرات ونواجت كري( في )محافظة النجف االشرف/ موقع النجف االشرف( وكما مبني باجلدول ادناه.

وذلك في يوم الثالثاء املوافق )2022/11/29( في متام الساعة )العاشرة صباحا( وإذا وافق في يوم املزايدة عطلة رسمية فستجرى املزايدة 
في اليوم الذي يليه في )محافظة النجف االشرف/ موقع النجف االشرف( فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية االطالع ميدانيا 
على مواقع ترسبات اجلزرات التي فيها الكميات واخذ الشروط الفنية وجدول الكميات اخلاصة باملزايدة من القسم القانوني في مركز 
دائرة تنفيذ اعمال كري االنهر الكائن في بغداد/ الدورة/ طريق احملمودية/ خلف مركز الوليد، وقبل الدخول في املزايدة عليهم احلضور في 
الزمان واملكان املعينني مستصحبني معهم التأمينات القانونية وكما مبني في اجلدول اعاله بصك مصدق ألمر دائرة تنفيذ اعمال كري 
االنهر على ان تســتكمل بقية التأمينات بالسعر الذي ترسو عليه املزايدة وعلى املزايد تقدمي املستمسكات املطلوبة البطاقة املوحدة 
او بطاقة االحوال الشخصية– بطاقة السكن- شهادة اجلنسية العراقية )االصلية واملصورة( ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نشر 
االعالن والداللية البالغة )2%( كما عليه تســديد كامل املبلغ بصك مصدق ألمر الدائرة خالل سبعة ايام من تاريخ املصادقة على البيع 
ورفع املواد خالل املدة املبينة في اجلدول اعاله وبعكسه يعد ناكال ويتم مصادرة املبلغ املتبقي وعدم تسليمه ترسبات اجلزرات واالحواض 
إضافة الى حتمله التبعات القانونية وفي حال احلاجة ألي استفســارات تخص املزايدة ميكن مراجعة القسم القانوني في مركز الدائرة 

قبل موعدا املزايدة.
مع التقدير...

املدير العام

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 25002/49
التأريخ/ 2022/11/14

إعالن اول

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة أرقامها ومواقعها في أدناه 
العائــدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى 
الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر 
اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبة في مدة التأجير 
مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الساعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند 
مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املســتأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف األخرى ويشترط االشتراك 

باملزايد
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

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

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

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

الكمية الكلية موقع العملت
التخمينية

املدة احملددة لرفع 
التأمينات القانونيةاملالحظاتالكميات

جزرة رقم )A( موخر جسر النغيشية 1
10،150،960 دينارجانبية270 يوم126887 م3للمسافة من )0+00( الى )0+500(

جزرة رقم )B( موخر جسر النغيشية 2
14،524،960 دينارجانبية270 يوم181562 م3للمسافة من )500+0( الى )1+250(

جزرة رقم )c( موخر جسر النغيشية 3
11،464،000 دينارجانبية270 يوم143300 م3للمسافة من )250+1( الى )2+00(

جزرة رقم )A( شط الكوفة/ موخر جسر الى 4
7،046،960 دينارجانبية270 يوم88087 م3عيسى 

جزرة رقم )B( شط الكوفة/ موخر جسر الى 5
11،470،000 دينارجانبية270 يوم143375 م3عيسى

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م1752محل1

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م1762محل2

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م1772محل3

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م1782محل4

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م1822محل5

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م1832محل6

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م1842محل7

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م1852محل8

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م1882محل9

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م1892محل10

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م1902محل11

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م1912محل12

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م1922محل13

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م1932محل14

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م1952محل15

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م1962محل16

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م1972محل17

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م1232محل18

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م1252محل19

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م1262محل20

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م1272محل21

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م1282محل22

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م1292محل23

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م1302محل24

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م1312محل25

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م1322محل26

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

خلف السماكةثالث سنوات12 م32حانوت1

عز الدين/ خلف السماكةثالث سنوات12 م42حانوت2

خلف السماكةثالث سنوات12 م52حانوت3

عز الدين/ خلف السماكةثالث سنوات12 م82حانوت4

شارع بشارثالث سنوات7،5 م32حانوت5

شارع بشارثالث سنوات7،5 م42حانوت6

شارع بشارثالث سنوات7،5 م52حانوت7

شارع بشارثالث سنوات7،5 م62حانوت8

شارع بشارثالث سنوات12 م72حانوت9

عز الدين/ خلف السماكةثالث سنوات12 م62محل10
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أدب الرحالت

فن

نورالدين الغطاس 

-اجلزء األول-
 يســتوجب عملــي كمنــدس ومدير في 
شركة أملانية عاملية الســفر والتنقل، مما 
أتاح لــي زيارة العديد من بلدان العالم من 
كافة القــارات. بعد أزمة كورونا، عدُت إلى 
الهند من جديد في زيارة لتنفيذ مشاريعنا 
الكبرى، حيث نعمل علــى التطوير اآللي 
للكثير مــن املطارات. الزيــارات العملية 
لهــا نكهتها اخلاصــة، إذ تكــون حافلة 
باللقــاءات واالجتماعــات واملواعيــد غير 
املبرمجة مسبقاً، في املساء نتلقى دعوات 
العشاء مع الزمالء والزبائن حسب البرامج 
العملية اليومية، نــادراً ما تتاح لنا فرص 
اكتشــاف احلياة اليومية ألهل البلد، رغم 
ذلك، ومع تفاقم التجربة، طورُت برنامجي 
الشــخصي الذي يســتغل أوقات الفراغ، 
علــى قلتها، مع احلفاظ علــى االلتزامات 
العملية، للتقرب من نبض احلياة اليومية 
للمكان الذي أزروه، حتى وإن كان مجرد زيارة 
لسوبرماركت أو متجر للمواد الغذائية، أو 

التجول  إلى منزله،  مصاحبة زميل عمل 
مشياً على األقدام بني األحياء الشعبية... 
أريد معرفــة، أو باألحرى، التقرب من منط 

عيش أهل البلد قدر املستطاع.  
 

أبدأ كل يوم باكراً فــي الصالة الرياضية 
للفنــدق، أو اجلري خارجاً، حســب طقس 
وموقع املكان الذي أنزل فيه، عادًة ال أتناول 
الفطور، وغالباً ما يكون سبب ذلك عشاء 
الليلة الفارطة. أما اليــوم وقبل التوجه 
الى مطــار مدينة »تِْشــيَناْي«، املعروفة 
نادو«  ِب»َمْدرَاْس« عاصمة واليــة »تاميل 
الهندية قررُت النزول إلــى قاعة اإلفطار 
في فندق »FEATHERS« ذي اخلمس جنوم، 
لدي حوالــي نصف ســاعة قبل وصول 
سائقي اخلاص، احلركة دؤوبة، الفندق يعج 
برجال األعمال أكثر من السياح، وتتعرف 
عليهــم من خالل مالبســهم، تتراكض 
والعمال هنــا وهناك، توجهُت  العامالت 
إلى الطبَّاخ خلف طاولة املطبخ املفتوحة 

على القاعة:
- صباح اخلير، هــل ميكنني احلصول على 

أُوْملِْت إيطالي؟
- ماذا تعني بإيطالي سيدي؟

- أعني أوْملِت محشوة بالطماطم
- آه، هل تريد معه شيئاً من اجلنب املبشور؟

- فكرة جّيدة، نعم من فضلك
-  خد مكانك سيدي

 
الُبوِفيــه ملعرفة  إلــى  تقدمُت  بعدهــا 
املعروض مــن بقية األكالت، أحبُّ املطبخ 
والثري  املتنــوع  االســتعمال  الهنــدي، 
للتوابل الشرقية، رائحة األرز، ألوان اخلضار 
الكثيرة، وأخيراً املذاق الاّلذع، يبدو أنه لكِل 
نفس ما تشــتهي هنا، أطباق رئيســية 
وجانبيــة، حلم، دجــاج، ســمك، نباتات، 
فواكــه...، تذكرُت ما حــكاه لي باألمس 

زميلي )َسْنِجيْف(:
- املطبخ الهندي من أقــدم املطابخ في 

العالم
- أكيد، دائماً أكتشف اجلديد، كان جوابي

أضاف سنجيف:
- علــى فكرة، تأثر املطبــخ الهندي باملد 
اإلســالمي في القــرن الســابع، اللحم 
املشــوِّي »الَكَباْب« مثــالً، وكذلك طبق 

»الِبرْيَانِي«، حلم الغنم بالتوابل
- احلضــارة العربيــة تركــت بصمتهــا 
في العديــد من البلــدان، زيارتي األخيرة 

»غواداالخارا«،  مدينة  خاصًة  للمكسيك، 
وادي احلجارة، أكدت لي نفس الشيء...

 
َســْنجيْف من النباتيني، أكثــر من ذلك، 
َســْنِجيْف ال يأكل سوى النباتات واخلضر 
التي نََبَتْت فوق األرض ورَأَْت ضوء الشمس، 
كل ما ينبُت حتت األرض ال يستقر مبعدته. 
نبحــُث مســبقاً عن مطبخ مناســب 
حسب تقاليد »الِفيدا« اخلاصة بالوجبات 
النباتية، لكي يأخذنــا إليه، األمر الذي ال 
يكون صعباً في الهند، غالباً ما كان يحمل 
طعامه خالل زياراتــه املتكررة إلى أملانيا، 
ويُفضــل عدم مصاحبتنــا إلى املطاعم 
هناك. التُّْخَمــة جعلتني أكتفي بفطور 
خفيــف هذا الصبــاح، أُوْملِــْت إيطالي 
وخبز  هولندية  َكــْودا  ُجْبَنه  بالطماطم، 
الَناْن الهندي. لم أعرُف أين أجته للجلوس، 
ُجلُْت ببصري في القاعــة الكبيرة لتقع 
بعدها عيني على وجه امرأة تقُف أمامي:

- هل تبحث عن مقعد سيدي؟
- نعم، سيدتي

- تعال معي سيدي
رافقتنــي إلى طاولة تطل على مســبح 
الفنــدق. جلســت قبــل أن أجيــب عن 

سؤالها،
- َكابُوتِْشيُنو من فضلك

غادرْت ورجعْت على التو وما بني اللحظتني 
ابتسامتان واسعتان وكأن الشمس تشرق 
من ثغرها... َكْونِي وحيداً في ذلك الصباح، 
لم أجــد بدا مــن متابعتها وهــي توزُع 
ابتســامتها على كل النازلــني بالفندق. 
امرأة ســمراء البشرة، رشــيقة وطويلة 
الطويل جداً  َجَمعْت شــعرها  الساقني، 
أعلى رأسها، خلفة مشيتها وكأن قدميها 
ال تالمســان األرض، تتنقل من طاولة إلى 
طاولة، بني حــني وآخر تَقــُف للحظات، 
تغمــض عينيها، تَْنَكِمــُش، تتقّوس، رمبا 
حتاوُل جتاهل شــيء ما، قبل أن تســتأنف 
توزيع ابتســامتها الواســعة من جديد، 
اســتغللُت فرصة تواجدهــا من حولي، 

أشرُت إليها، هرولْت فوراً إلى طاولتي.
- هــل ميكنني احلصول على َكابُْتِشــيُنو 

آخر؟
- بطبيعة احلال سيدي

- جزيل الشكر
 

-يتبع

مهى سلطان*

يحتفي غاليرى مصر )الزمالك - القاهرة(، 
مبعــرض الفنــان العراقــي جبــر علوان 
)يســتمر حتى 22 اجلــاري(، الذي يحمل 
عنوان »العزلة«، وهو يضم مجموعة من 
اللوحات التي نّفذها في السنوات األخيرة، 
من دون أن تبتعــد في تيماتها ومناخاتها 
اللونيــة عن ميزات أســلوبه الفني الذي 
ســاهم في شــهرته، كواحد مــن كبار 
امللّونني العرب في زمن احلداثة وما بعدها.

للمناســبة قّدمه الفنان املصري محمد 
طلعــت )مديــر الغاليــري(، بكلمة قال 
فيهــا »ال أجد كلمــات تَُوّصفــه أجمل 
وأدق من كلمات الكاتب الســوري الراحل 
ســعد اهلل ونــوس، حني اعتبــره: حفنة 
من األلوان القزحيــة، وحفنة من األضواء 
السرية، وموهبة ســحرية قادرة على أن 
تُبدع من هذه املواد املتقشفة لوحات هي 
كالرؤى تغير كيمياء اجلسد، وتغير حاالته 

املزاجية«.
جبر علوان يعيش ويعمــل في روما، من 
مواليــد )عــام 1948( في قريــة ريفية 

بالقرب مــن مدينة بابــل القدمية، درس 
في معهــد الفنون اجلميلــة في بغداد 

وعاش ذروة التفتــح الثقافي على الفن 
واألدب،  والشــعر  واملسرح  واملوســيقى 
تخــّرج منه عام 1970، ثم انتقل للعيش 
في إيطاليــا ملواصلة تعليمه العالي في 
أكادميية الفنــون اجلميلة في روما، حيث 
درس النحت وعمل حتت إشــراف النحات 

اإليطالي الشهير إميليو جريكو.
1978 تخّرج من قســم الرســم،  وعام 
استقّر الفنان املنفّي من العراق في روما 
إلى األبد. وفــي عام 1985، منحته بلدية 
روما جائــزة أفضل فنان، وهــو أول فنان 

أجنبي يحصل على هذا التكرمي.
ودخلت أعماله في مقتنيات العديد من 
اجملموعات العامــة واخلاصة في مختلف 
أنحاء العالم، من بينهــا: متاحف الفن 
احلديــث في بغــداد ودمشــق والكويت 
وقطر ودبي والشارقة، وله أعمال في دار 
األوبرا املصرية، وفي متحف كالوست في 
لشبونة، كذلك في قصر »ديامانتي داي« 
رافينا،  في فيرارا، ومتحف األكادميية في 
العديد مــن األعمال موّزعة  وله كذلك 
على مجموعات خاصــة في العديد من 

املدن في أوروبا وروسيا واليابان وتشيلي.
الرســامني  ولئن كانت شــهرة غالبية 
قامــت علــى تصويــر هيئــات الوجوه 
والشــخصيات، فإن الفنان العراقي جبر 
التعبيري  علوان، بأسلوبه التشخيصي- 
الناعم البعيــد من الدراما املأســاوية، 
قــد حــّول االنتبــاه، عن طريــق اخلط 
واللون إلى داخل اإلنســان حيث العمق 
أنه قد بهر األبصار،  السيكولوجي، كما 
بقدرته على إثارة العاطفة والشــاعرية 
من خالل ســطوع الضــوء املنبعث من 
اللون، من حرائقه، من نشــوته وسكونه 
لّلون لدى  املنبع الشاعري  وضبابه، وكأن 
جبر، هــي األنا املعذبة، لذا حني يرســم 
صوراً من الذاكرة لرواد املقهى أو العازفني 
أو العالم الدفني للنساء، فإن شخصياته 
ُمَحــّورة مبالغ  زائغة  تظهر كأشــكال 
فيهــا )االســتطالة الزائدة لألجســام 
تتفاوت  أشــكال مؤســلبة  واألعضاء(، 
في القرب والُبعد، بحســب موقعها في 
املكان، لكنها مثل جمرات تلتمع وكثيراً 
ما تبدو مثل َخياالت من ظالل ملّونة في 

حالة من الشــغف والوجد العميق. في 
الوقت عينه، تظهــر املوضوعات كما لو 
أنها تعكس الواقع االجتماعي املقطوف 
من احلياة اليومية أو من منصة أو خشبة 
مســرح أو مقهى رصيف. صور هي بني 
احلضور والغياب، تشكل عالم شخوصه 
املنعزلة الغارقة فــي خيباتها ووحدتها 

وشجونها.
جبر علوان امللّون املنتســب إلى رسامني 
كبار من فئــة رامبرنت وغويا، هو مرّوض 
امللهمــة  باملشــاعر  اخملّضــب  اللــون، 
وبالسالســة الســحرية. هو فنان املرأة، 
التي حتدث بصددها الكاتب عبد الرحمن 
منيف حني قال »حني نتأمل نســاء جبر 
جند أن هناك شــيئاً مشتركاً، ولكن جند 
في الوقت نفســه أن كل امرأة تختلف 
عن األخرى نوعياً، مع ذلك نستطيع دون 
خطأ أن نقول: هذه املرأة من نســاء جبر، 
كما لدينا اجلرأة نفسها أن نقول هذه من 

نساء رينوار«.

* النهار العربي

يوميات هندية.. على حافة النظر

الفنان جبر علوان.. مرّوض الّلون والّضوء
في معرضه الشخصي بالقاهرة ..

قراءة

مرتبطة بظاهرة امليول اجلنســية فقط، 
أم مراحل منــو فكرية، ولكن تغلب عليها 
امليوالت اجلنســية كظاهر اثبات البلوغ؟ 
اجلميل في هذه النص رمزية الوقت التي 
أشــارت إلى زمن الثــورات بحد ذاته قبل 
زمــن واالنترنيت والتواصــل االجتماعي 

الهواتف النقالة:
]أسرق نفسي وأجمع مصروفي ألدخل دار 
سينما ال أفهم ما يدور في الفلم.. أنتظر 

بشوق طلة )البطلة([ ص13.
نص )حــدث غــداً( الذي تصــدر عنوانه 
اجملموعــة القصصية، النــص تطرق إلى 
موضوع يتمدد في شرايني البشرية عامة 
والعربية خاصة من خالل تشريح مشكلة 
االنتحار إليجاد حلول تســاعد في إنقاذ 
بعض األرواح من الفناء، والتي يتجاهلها 
التي  العربي ألنها مــن املواضيع  العالم 
ُحــّرم اخلوض فيها حتت شــعار )االنتحار 
يــودي بصاحبه إلى النــار(، املوت ومضة 

سريعة تنطفئ احلياة بعدها، واحلياة هي 
استهالك يومي من األيام املتبقية، فاحلياة 
واملــوت حدثان مؤملان، وأصعــب ما يؤلم 
حلظة الوالدة وحلظة املوت، بني فلســفة 
احليــاة واملوت صراع أبدي مــن يعتقد أن 
االنتحار عمــل بطولي يــؤدي للتخلص 
من حياة لــم يطلبوها، وممن يصرون على 

البقاء في حتد للفناء.
اليومية والعلوم  إن األفكار والفلســفة 
تُنــر درب األمل  الطبية والنفســية لم 
لليائســني، فنــرى حــاالت االنتحار في 
بالوصف  عامرة  القصة  مســتمر،  تزايد 
ملا يخدم صراع املــوت واحلياة ناهيك عن 
العنوان الذي يحمل رمزية الغد، فما الذي 
سيحدث غداً؟ وهو رســالة واضحة في 
معظمها عن أهمية البقاء وصراع املوت، 
ورمبا تكون هذه القصة حافزًا للشــباب 
للتشــبث باألمل وللمســؤولني بتقليل 
روافد اليأس املبرمجــة الطاردة لكل من 

يعشق احلياة.
 نص )اختالل( بُني إنشاؤه على االستعارة 
املكنية فتح مســارًا آخر وبؤرة ســردية 
من قعر الذات، حيث تشــير إلى احتدام 
اخلارجي،  ورمبا  الداخلي،  النفسي  الصراع 
فيعمق فضــول املتلّقــي، ولهفته التي 
باتت قاب قوســني من االنفجار، فاحلبكة 
متماســكة، بطريقة محكمة، ما زالت 
منطقّيــة له دالالته وانزياحاته بشــكل 
يدفع مبسار التحقيق لبلوغ احلقيقة رغم 
والتشويق  اخملاتلة في كشــفها،  صبغة 
يشــبه البحث عن احلقيقــة بعدد قليل 
مــن الكلمــات، في جــو مــن التعابير 
تكثيف  بــني  املتأرجحة  الرومنطيقيــة 
وحــذف، وجمل فعلية تلعــب دور احملرك 

للفعل وللحركة.
 إن النــص تعبير يفجر حدثًا حتيط به من 
كامل جوانبــه، بطريقة محايدة، من دون 
تســلط، فاســًحا اجملال عن التعبير عما 
يخالج الشــخصية، مع مراعــاة وحدة 
احلدث، ويخــدم احلدث األصلــي وينميه، 
فوحدة املكان والزمان شرط أساسي في 
بناء النص مع بعض املرونة في الّتطبيق:

]أرتقي سور اجلسر احلديد، تسري حرارته 
إلى جســدي، تتخاطف النوارس، يلتهب 
زعيقها، وأنت تتوسلني االنتظار. ينفلت 
هاتفي مــن يدي، يترنح متجًها نحو كتل 
النهر املتموجة.. تالحقــه النوارس حتى 
ارتطامه بســطح املاء، أتبعه، يسبقني 

ظلي[76 
نص )مواء ســردي( ذو إبعاد نقدية الذعة 
لكل من يركب مركب السرد بدون جنادات 

اإلنقاذ وهو ال يجيد السباحة.
نص )تكافل( يشــتغل علــى داللة الرياء 

واالستهالك االعالمي والدعائي. 
نص )تشــاكل( تبرز فيــه براعة التصوير 
والتكثيف والتعمق وهنا نقطة مفصلية 
متيز فيه حلظة عارمة للتعبير عما يعتري 

وإعطائه ما يلزم من جماليات:
]يرسل القاص عمالً يقرأ بأربع دقائق، تدور 
أحداثه على مسافة أربعني سنة، كتبها 

بأربع سنني[ ص89 

كان بــودي أن تكون ثيمــة النص ملا لها 
مــن تفنن في التكثيــف والتعمق، فهي 
غنية باإلحســاس لم تكتِف باإلحساس 
ومحرك  مثيــرة  الســطحي مبعنى هي 

للوعي وتثير اخليال.
 نص )متارٍ( تفنن بتقدمي الذات الشخصية 
في النص بحضورها ومتازجها مع األمكنة 
وتعمقها بوصف ما تشعر به، فهي غنية 
باإلحســاس، ولذا لم تكتِف باإلحساس 
املساحة  تضغط  بل  لألشياء  السطحي 
منها مساحة جديدة  لتستولد  املكانية 
الكاتــب من خالل  يتحرك  لإلحســاس، 
النص، ويتنقل مبهــارة املتمكن من تلك 

التنقالت، فال يكاد يشعرنا بفراغ أو ثغرة 
في تلك االنتقاالت، فهو يحســن تقدير 
االنتقال ما بني الصورة مهما كان التباين 
بينها، إال أنها تتفــنن بتقدمي ذاتها صورة 

غنية.
 نــص )انزياح( طرح مشــاكل اجتماعية 
حضور الفت للمطالب اإلنسانية املتنوعة، 
وعن عدم جدوى الكالم في زمن تسيدت 
فيــه التمظهرات اخلارجيــة عن معاجلة 
الواقع االجتماعي لشــريحة واسعة من 
اجملتمع، من جماليات التشبيه، ما يصدم 
املتلقي منذ االســتهالل، ويذهل، ببراعة 
الّتصوير ودّقة الوصف للكاتب، وحســن 
تأثيث بيئة النــّص، التي تضع القارئ في 
إطار الّزمكان وتدخله في ســايكولوجية 
اإلنســان، براعة نّشطت خياالً موغالً في 
إيقــاظ املتلّقي واســتدراجه إلى عامله، 
ليتقّلــص عالــم القــارئ وتنطفئ كّل 
أضواء واقعه لرصــد كّل الّتفاصيل، تلك 
الّتفاصيل احملِدثة للفارق، بني حكٍي وحكٍي 
للحدث نفسه، مشاغًبا متعالًقا مع كّل 
احلواّس واألحاســيس، اســتهّل املشهد 
بانورامّية،  ســينمائّية،  بطريقة  بوصف 
فّعلت الّصورة والّصــوت معّرفة بالّزمان 
واملــكان، مؤّطــرًا احلدث تأطيرًا نفســّياً 
محكًما، جعل القــارئ منبهرًا ومندمًجا 

اندماًجا كّلًيا:
األزقة املشوهة،  براقة بني  ]تنسل سيارة 
أرضية متربة،  بتأفف على  تدور عجالتها 

تتوقف على شفا بركة آسنة[ ص79.
 الروائي والقــاص مهدي علي ازبني يعلم 
أن الســرد فن عالي املكانة بلغته  جيداً 
ومحتواه، إذ إن العالم اليوم بسعة أفقه 
التواصلي والتمازج الكوني له، قد أثر على 
مكونات احلياة لإلنسان املعاصر، وأضحى 
بحاجــة إلى نبــض التدفــق املضموني 
واللغوي مًعا في تصويره ارجتالية في ثراء 

اللغة. 
)حــدث غــًدا( مجموعــة قصصية ذات 
لغة شــعرية مترابطــة وواضحة، فيها 
متتاز  نقدية،  اجتماعيــة  ومضامني  تنوع 
بغــزارة املواضيع اإلنســانية، بوضوحها 
تارة ورمزيتها تــارة أخرى، تثير في النفس 

تساؤالت بني الفرح والشجن.

»حدث غدا«، مهدي علي ازبني، قصص، 
دار فضاءات الفن، بغداد،2022م

رسول يحيى 

القصص القصيرة تشــد القــراء كونها 
تتســم بعمق الدالالت والــرؤى، إذ إنها ال 
تنتهي مع توقف القراءة بل جتعل املتلقي 
باحثــاً ومفكراً عن البــوح، وتفتح أمامه 
فيضاً ال ينتهي من النهايات التي ترسمها 
قــدرة ثقافته وخيالــه، عّلــه يصل إلى 

صومعة الكاتب فيدرك احلقيقة.
 في مجموعة قصص )حدث غداً( للروائي 
والقاص مهــدي علي ازبــني، تنقالت بني 
اإلنســانية  واملشــاعر  احلدث  فضــاءات 
واالجتماعية في رحلة تأملية فكرية؛ إذ إن 
توغلها في الذات اإلنسانية وترهاتها كما 
الطبيعة وأســرارها هو سر إبداع الكاتب 
فــي اقتحــام املمنوع في عمق اإلنســان 

واجملتمع.
 نــص )زوغــان( ينهــل من عمــق الذات 
اإلنســانية واملنظومــة االجتماعية، فيه 
براءة املشــاعر واســتغالل الطيبني، جند 
يتورطون في  أفــراد اجملتمــع  األنقياء من 
الكثيــر من املواقــف التي حتمــل النبل 
األخالقي من قبل املتصيدين، كتب النص 
وعمق  الطــرح  اللغة وسالســة  بجمال 
الوصف للشــخصية وارتباكاتها، إذ حتّلق 
إلــى عالم مفعم بالتضحية اجلســيمة 
مقابــل احلفــاظ على شــرف صديق في 
العمــل، وهــو جتســيد لــروح الصداقة 
واالستعداد لصون سمعة الصديق وسط 

زمالئه في العمل:
]أنا شقيقة )ص( لذلك لم أكشف هويتي، 
أو أنطق بشيء كي ال ألوث سمعته بسبب 

نزوة أخته البائسة[ ص10
] ســيغدو)ص( فــي فضيحــة ال ينتهي 
مفعولهــا بني أفــراد الشــرطة، تتوحل 
سمعته، تتمّرر حياته، كيف يواجه زمالءه 

بالعمل؟[ ص10
قد يعتقد بعض القراء أن البطل الساذج 
وقع في الفخ، لكن الكاتب، قارن بني براءة 
املشــاعر واحلفاظ على ســمعة صديقه 
)ص( وخداع املاكرين للطيبني، ووحشــية 

اجملتمع الذي ال يرحم.
وبخصوص نــص )انغالب( فــي الواقع ما 
طرحه الكاتب َعكس حال جيل كامل من 
الشــباب املراهق عند حلظــة التحول من 
الطفولة إلى الشــباب، هــذا النص طرح 
سؤااًل وجوديًا كبيرًا: هل أن مرحلة التحول 

تأمالت في قصص »حدث غدًا« لمهدي علي ازبين *

إن األفكار والفلسفة اليومية 
والعلوم الطبية والنفسية 

لم تُنر درب األمل لليائسين، 
فنرى حاالت االنتحار في 

تزايد مستمر، القصة عامرة 
بالوصف لما يخدم صراع 

الموت والحياة ناهيك عن 
العنوان الذي يحمل رمزية 

الغد، فما الذي سيحدث غدًا؟ 
وهو رسالة واضحة في 

معظمها عن أهمية البقاء 
وصراع الموت

غالف الكتاب

الفنان العراقي جبر علوان مع احدى لوحاته
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Public Tender Announcement for Tender No: 051-SC-22-EBS
Provision of Logistics Services for 85000m tubing CIF Shipment from UMQ Port to EBS Oilfield

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong 
Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, 
Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of Logistics Services for 85000m tubing CIF Shipment from UMQ Port to EBS Oilfield
Tender No.: 051-SC-22-EBS
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the First time. All the specialist 
companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company 
Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) 
after procedures mentioned below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek ONE contractor who have enough experience and ability to provide Logistics 
Services for 85000m tubing CIF Shipment from UMQ Port to EBS Oilfield.
Note: For more details, please refer to ITB document.
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Ms. Tanli 
tanli@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Copy of Company Registration Documents, etc.
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address).
Note：Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following 
conditions:1- Who is on the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes 
with Company or its affiliates at Company›s sole discretion, whether it is litigation or non-litigation.
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before 
the tender submission deadline 16:00 PM, 12th December 2022 based on the ITB documents. If the closing date coincides 
with the public holiday or curfew, the closing day would be extended automatically to the next working day after holiday 
or curfew.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp 
before the deadline mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and two copies, with one USB flash for the technical offer that can be read and 
compiled).
B. Commercial proposal (one original and two copies, with one USB flash for the commercial offer that can be read and 
compiled).
C. Bid Bond with a value of 2,000.00 USD.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted 
strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact 
information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the 
C&P Dept. 7 days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Ms. Tanli tanli@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

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

جلنة تثبيت امللكية
العدد : 2/تسجيل مجدد/ 2022
التاريخ : 2022/10/16

قرار تثبيت امللكية
امللكية  تثبيت  الى محضر  اســتنادا 
واخلــاص   2022/10/16 فــي  املــؤرخ 
بالعقار تسلســل 98 السراي الواقع 
في محافظة البصــرة قضاء القرنة 
تبلــغ مســاحته (565,40 متر مربع) 
وبنتائج التحقيق املبينة فيه واستنادا 
للصالحية اخملولة لنا مبوجب املادة 48 
من قانــون التســجيل العقاري رقم 
43 لســنة  1971 املعدل قررت تثبيت 
العائديــة لتمــام العقــار أعاله الى 
املواطنن كل من عبد اهلل وحســن 
واعالم  ابراهيم  ناصر  أبناء  وجاسميه 
هذا القرار ملدة ثالثن يوماً وفق احكام 
املادة 49 من قانون التسجيل العقاري 

وافهم علناً بتاريخ 2022/10/16.
القاضي
عادل قاسم حنون

رئيس جلنة تثبيت امللكية في 
القرنة

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
الناصرية

العدد/ 3665/ب/2022
التاريخ/ 2022/11/17

الى/ املدعى عليه 
 إيهاب السيد محمد محمد
م/تبليغ بقرار حكم غيابي

بتاريــخ 2022/11/7 في الدعوى املرقمه 
احملكمة  هذه  أصــدرت  3665/ش/2022 
األثاث  بتاديــة  غيابياً قضــى  حكمــاً 
عبد  خضير  املدعية(فاطمــة  الزوجية 
اقامتك  وبالنظر جملهولية محل  الكرمي) 
في الوقت احلاضر حســب شرح املبلغ 
القضائــي (م/طارق عدنــان) عليه تقرر 
تبليغك في صحيفتن يوميتن باحلكم 
املذكور أعاله وبأماكنك االعتراض خالل 
مدة عشــرة أيام من اليــوم التالي من 

تاريخ نشر االعالن.
القاضي
جواد حسني نايف

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف صالح 

الدين االحتادية
محكمة االحوال الشخصية في 

تكريت
العدد: 1636/ش/2022
التاريخ: 2022/11/10

إعالن
الى املدعى عليه

 قيصر ماهر مرعي حسن
محكمة  أصدرت   2022/11/10 بتاريخ 
االحوال الشخصية في تكريت بحقك 
حكماً غيابياً يقضي (بالتفريق للهجر 
بينــك وبــن املدعية ( غفران اســود 
زيدان) لذا تقــرر تبليغك بصحيفتن 
محليتن وفي حال عدم حضورك الى 
هذه احملكمة او إرسال من ينوب عنك 
قانونا لالعتــراض والتمييز خالل مدة 
اقصاها ثالثون يوما من تاريخ النشــر 
في الصحف يعتبــر قرار احلكم نافذا 

بحقك ومكتسبا درجة الثبات.
القاضي
عبد اهلل حسن خلف احلبيب

فقدان هوية 
الهوية  منــي  فقــدت 
الشــركة  من  الصادرة 
العامــة لتجــارة املواد 
مجمــع  الغذائيــة/ 
باسم/  العبيدي  مخازن 
فرج فاضل علوش فمن 
يعثر عليها تســليمها 

ملصدرها

فقدان هوية وكالة 
مواد غذائية 

فقدت مني هوية وكالة 
الصادرة  غذائيــة  مواد 
مــن الشــركة العامة 
لتجارة املــواد الغذائية 
عبد  جميلــة  باســم/ 
حسن فمن يعثر عليها 

تسليمها ملصدرها

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف ذي قار 

االحتادية
محكمة االحوال الشخصية في 

الناصرية
العدد/ 3656/ش/2022
التاريخ/ 2022/11/17

الى/ املدعى عليه 
 إيهاب السيد محمد محمد
م/تبليغ بقرار حكم غيابي

بتاريــخ 2022/10/19 فــي الدعــوى 
املرقمــه 3656/ش/2022 أصدرت هذه 
احملكمــة حكماً غيابيــاً قضى بتادية 
نفقــه ماضيه ومســتمره للمدعيه 
(فاطمة خضيــر عبد الكرمي) وبالنظر 
جملهوليــة محل اقامتك فــي الوقت 
احلاضر حسب شــرح املبلغ القضائي 
(م/طارق عدنان) عليه تقرر تبليغك في 
املذكور  باحلكم  يوميتــن  صحيفتن 
أعاله وبأماكنــك االعتراض خالل مدة 
عشرة أيام من اليوم التالي من تاريخ 

نشر االعالن.
القاضي
جواد حسني نايف

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 

االحتادية
محكمة االحوال الشخصية في 

تكريت
العدد: 1223/ش/2022
التاريخ: 2022/11/20

إعالن
الى/ املدعى عليه/ فالح يوسف مشعان

بالدعوى  احملكمــة حكمها  أصدرت هذه 
املرقمة (1223/ش/2022) في 2022/11/16 
املقامة من قبل املدعية (خولة مشــرف 
عساف) باحلكم بإيقاف والية املدعى عليه 
أعاله وجملهولية محل اقامتك عليه قررت 
تبليغك بقــرار احلكم أعاله عن  احملكمة 
طريق النشر بالصحف احمللية وعند عدم 
حضــورك او من ميثلــك قانونا لالعتراض 
ضمن املــدة القانونية البلغة ثالثون يوما 
تبدا من اليوم التالي لنشــر هذا اإلعالن 
فان القرار أعاله ســوف يكتسب الدرجة 

القطعية.
القاضي
خير اهلل خليل كلش
قاضي محكمة األحوال الشخصية 
في تكريت

فقدان هوية وكالة
 مواد غذائية 

هويــة  منــي  فقــدت 
غذائية/  مــواد  وكالــة 
الرصافــة الصــادرة من 
لتجارة  العامة  الشركة 
باســم/  الغذائية  املواد 
علي نهــاد حمادي فمن 
تســليمها  عليها  يعثر 

ملصدرها

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في شيخ 
سعد

العدد/ 188/ش/2022
التاريخ/ 2022/11/15

الى / املدعى عليها/ سامية ياسر 
سلمان/ تسكن - الديوانية / عفج 
سابقاً مجهول محل اإلقامة حاليا

م/ اعالن
اقام املدعي (احمد فضالة روضان) الدعوى 
الشرعية املرقمة اعاله والتي يطلب فيها 
دعوتك للحضــور وللمرافعة واحلكم له 
باملشاهدة لطفلته رقية . وجملهولية محل 
اقامتك في الوقت احلاضر حســب اشعار 
اخملتار قــررت احملكمة تبليغك بواســطة 
للحضور  يوميتن  محليتــن  صحيفتن 
امام هــذه احملكمة في موعد املرافعة يوم 
صباحا  التاسعة  الســاعة   2022/11/27
وفــي حالة عــدم حضورك ســوف جتري 
القانون... مع  املرافعة بحقك غيابيا وفق 

التقدير
القاضي 
ناصر عبد فهد

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة جنح الشطرة
العدد: 1141
التاريخ: 2022/11/8

الى/ املدعى عليه/ املدان 
 الهارب مصطفى فاضل عبد 

احلسن
م/ تبليغ

اصدرت هــذه احملكمة بحقــك القرار 
الغيابــي املرقــم (1141/ج/2022) في 
2022/11/3 الــذي يقضــي باحلبــس 
البسيط ملدة ستة اشــهر وفق املادة 
434 عقوبات عن جرمية السب والشتم 
املشــتكي  الالئق على  غيــر  والكالم 
محل  وجملهولية  جباره  طعيمه  فاضل 
اقامتك حســب شرح القائم بالتبليغ 
ومختار محلة اجلزره ناحية املنار وعليه 
تقرر تبلغك اعالنا بصحيفتن ولك حق 
القانونية  املــدة  خالل  بالقرار  الطعن 

وبخالفه يكتسب الدرجة القطعية.
القاضي
غسان خضير محمد

االثنن 21 تشرين الثاني 2022 العدد (5018(
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جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
العدد: 13266
التاريخ: 2022/11/20

إعالن مناقصة رقم )160( لسنة 2022

تعلن محافظة ميسان/ قسم العقود احلكومية عن إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )هدم واعادة بناء روضة اطفال الزنابق 
4 صــف مع قاعة عدد 2 في قضــاء العمارة/ القطاع( واملدرجة ضمن تخصيصات )الدعم الطــارئ لألمن الغذائي والتنمية 
لســنة 2022/ تنمية االقاليم( ضمن تبويــب )54-1-4-13-18-228-2( وبكلفة تخمينية مقدارها )639،045،000( ســتمائة 

وتسعة وثالثون مليون وخمسة واربعون الف دينار عراقي الغيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )240( يوم.
فعلى الراغبني باالشــتراك في املناقصة من الشركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم خالل 
اوقات الدوام الرســمي الى العنوان )ميســان- العمارة- الشــبانة - بناية محافظة ميســان - الطابق األول - قسم العقود 

احلكومة( وللحصول على معلومات اضافية االتصال على مسؤول شعبة التعاقدات - الهاتف )07707395086(.
على مقدم العطاء تقدمي نسخ إضافية عدد )2( باإلضافة الى النسخة االصلية وفقا ملا منصوص عليه في ورقة البيانات في 
الوثيقة القياســية، على ان تقدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه 

االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية البالغة )6،391،000( )ســتة مليون وثالثمائة وواحد وتســعون الف دينار عراقي الغيرها(، وعلى شــكل 
خطاب ضمان )صادر من احد املصارف املعتمدة وعبر املنصة االلكترونية للبنك املركزي العراقي( او صك مصدق او ســفتجة 

وتكون نافذة ملدة )118( يوما من تاريخ غلق املناقصة.
2. عدم مشاركة اي عطاء ملناقص لديه ثالث عقود او اكثر ما زالت قيد التنفيذ ومبرمة مع محافظتنا.

3. براءة الذمة او كتاب عدم ممانعة من االشتراك في املناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب لعام 2022.
4. وصل شراء وثائق املناقصة بنسخته االصلية، مع ارفاق كافة أجزاء الوثيقة القياسية مع العطاء.

5. تقدم شهادة املنشأ للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ املشروع.
6. بإمكان مقدمي العطاءات شراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشركة او من يخوله قانونيا الى 

قسم العقود احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية ومببلغ )200,000( )مائتان دينار عراقي الغيرها( غير قابل للرد.
علمــا ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة ســيكون يوم )االحد( املصادف )2022/12/4( وان موعد غلق املناقصة ســيكون يوم 
)االثنني( املصادف )2022/12/5( الســاعة )الثانية عشرة ظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشكل علني في نفس يوم الغلق أمام 
مقدمي العطاءات، وإذا صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وسوف يهمل أي عطاء يتم تقدميه بعد 
موعد غلق املناقصة على ان تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة. يتحمل من ترســو عليه املناقصة 

اجور نشر االعالن، وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
ســيتم عقد مؤمتر خاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الســاعة )الواحدة ظهرا( من يوم )االثنني( 

املصادف )2022/11/28( ويكون املؤمتر في قسم العقود احلكومية.
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير املدرجة في ادناه فضال عن املعايير االخرى املذكورة في الوثيقة القياسية:

مالحظة// يتم اعتماد )الوثيقة القياســية لعقود االشغال الصغيرة( الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة 
من املناقصني مســتجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية واملالية املطلوبة في 
شروط املناقصة في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطائه ويعد 

غير مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
العدد: 13264
التاريخ: 2022/11/20

إعالن مناقصة رقم )158( لسنة 2022

تعلن محافظة ميســان/ قســم العقود احلكومية عن إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )هدم واعادة بناء مدرســة العزمية 
9 صف مع التأثيث في ناحية الســالم/ اخلمس( واملدرجة ضمن تخصيصات )الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية لســنة 
2022/ تنميــة االقاليم( ضمن تبويب )54-1-4-13-18-228-2( وبكلفة تخمينية مقدارها )592،475،000( خمســمائة واثنان 

وتسعون مليون واربعمائة وخمسة وسبعون الف دينار عراقي الغيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )240( يوم.
فعلى الراغبني باالشــتراك في املناقصة من الشركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم خالل 
اوقات الدوام الرســمي الى العنوان )ميســان- العمارة- الشــبانة - بناية محافظة ميســان - الطابق األول - قسم العقود 

احلكومة( وللحصول على معلومات اضافية االتصال على مسؤول شعبة التعاقدات - الهاتف )07707395086(.
على مقدم العطاء تقدمي نسخ إضافية عدد )2( باإلضافة الى النسخة االصلية وفقا ملا منصوص عليه في ورقة البيانات في 
الوثيقة القياســية، على ان تقدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه 

االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية البالغة )5،925،000( )خمسة مليون وتسعمائة وخمسة وعشرون الف دينار عراقي الغيرها(، وعلى شكل 
خطاب ضمان )صادر من احد املصارف املعتمدة وعبر املنصة االلكترونية للبنك املركزي العراقي( او صك مصدق او ســفتجة 

وتكون نافذة ملدة )118( يوما من تاريخ غلق املناقصة.
2. عدم مشاركة اي عطاء ملناقص لديه ثالث عقود او اكثر ما زالت قيد التنفيذ ومبرمة مع محافظتنا.

3. براءة الذمة او كتاب عدم ممانعة من االشتراك في املناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب لعام 2022.
4. وصل شراء وثائق املناقصة بنسخته االصلية، مع ارفاق كافة أجزاء الوثيقة القياسية مع العطاء.

5. تقدم شهادة املنشأ للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ املشروع.
6. بإمكان مقدمي العطاءات شراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشركة او من يخوله قانونيا الى 

قسم العقود احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية ومببلغ )200,000( )مائتان دينار عراقي الغيرها( غير قابل للرد.
علمــا ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة ســيكون يوم )االحد( املصادف )2022/12/4( وان موعد غلق املناقصة ســيكون يوم 
)االثنني( املصادف )2022/12/5( الســاعة )الثانية عشرة ظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشكل علني في نفس يوم الغلق أمام 
مقدمي العطاءات، وإذا صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وسوف يهمل أي عطاء يتم تقدميه بعد 
موعد غلق املناقصة على ان تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة. يتحمل من ترســو عليه املناقصة 

اجور نشر االعالن، وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
ســيتم عقد مؤمتر خاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الســاعة )الواحدة ظهرا( من يوم )االثنني( 

املصادف )2022/11/28( ويكون املؤمتر في قسم العقود احلكومية.
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير املدرجة في ادناه فضال عن املعايير االخرى املذكورة في الوثيقة القياسية:

مالحظة// يتم اعتماد )الوثيقة القياســية لعقود االشغال الصغيرة( الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة 
من املناقصني مســتجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية واملالية املطلوبة في 
شروط املناقصة في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطائه ويعد 

غير مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
العدد: 13269
التاريخ: 2022/11/20

إعالن مناقصة رقم )163( لسنة 2022

تعلن محافظة ميســان/ قســم العقود احلكومية عن إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )بناء مدرسة ابتدائية 6 صف مع 
التأثيث في ناحية العدل/ قرية البيضان( واملدرجة ضمن تخصيصات )الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية لســنة 2022/ 
تنمية االقاليم( ضمن تبويب )54-1-4-13-18-228-2( وبكلفة تخمينية مقدارها )396،554،000( ثالثمائة وســتة وتســعون 

مليون وخمسمائة واربعة وخمسون الف دينار عراقي الغيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )240( يوم.
فعلى الراغبني باالشــتراك في املناقصة من الشركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم خالل 
اوقات الدوام الرســمي الى العنوان )ميســان- العمارة- الشــبانة - بناية محافظة ميســان - الطابق األول - قسم العقود 

احلكومة( وللحصول على معلومات اضافية االتصال على مسؤول شعبة التعاقدات - الهاتف )07707395086(.
على مقدم العطاء تقدمي نسخ إضافية عدد )2( باإلضافة الى النسخة االصلية وفقا ملا منصوص عليه في ورقة البيانات في 
الوثيقة القياســية، على ان تقدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه 

االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية البالغة )3،966،000( )ثالثة مليون وتســعمائة وســتة وســتون الف دينار عراقي الغيرها(، وعلى شكل 
خطاب ضمان )صادر من احد املصارف املعتمدة وعبر املنصة االلكترونية للبنك املركزي العراقي( او صك مصدق او ســفتجة 

وتكون نافذة ملدة )118( يوما من تاريخ غلق املناقصة.
2. عدم مشاركة اي عطاء ملناقص لديه ثالث عقود او اكثر ما زالت قيد التنفيذ ومبرمة مع محافظتنا.

3. براءة الذمة او كتاب عدم ممانعة من االشتراك في املناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب لعام 2022.
4. وصل شراء وثائق املناقصة بنسخته االصلية، مع ارفاق كافة أجزاء الوثيقة القياسية مع العطاء.

5. تقدم شهادة املنشأ للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ املشروع.
6. بإمكان مقدمي العطاءات شراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشركة او من يخوله قانونيا الى 

قسم العقود احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية ومببلغ )200,000( )مائتان دينار عراقي الغيرها( غير قابل للرد.
علمــا ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة ســيكون يوم )االثنني( املصادف )2022/12/5( وان موعد غلق املناقصة ســيكون يوم 
)الثالثاء( املصادف )2022/12/6( الساعة )الثانية عشرة ظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشكل علني في نفس يوم الغلق أمام 
مقدمي العطاءات، وإذا صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وسوف يهمل أي عطاء يتم تقدميه بعد 
موعد غلق املناقصة على ان تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة. يتحمل من ترســو عليه املناقصة 

اجور نشر االعالن، وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
ســيتم عقد مؤمتر خاص باإلجابة على استفسارات املشــاركني في املناقصة عند الساعة )الواحدة ظهرا( من يوم )الثالثاء( 

املصادف )2022/11/29( ويكون املؤمتر في قسم العقود احلكومية.
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير املدرجة في ادناه فضال عن املعايير االخرى املذكورة في الوثيقة القياسية:

مالحظة// يتم اعتماد )الوثيقة القياســية لعقود االشغال الصغيرة( الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة 
من املناقصني مســتجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية واملالية املطلوبة في 
شروط املناقصة في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطائه ويعد 

غير مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
العدد: 13261
التاريخ: 2022/11/20

إعالن مناقصة رقم )155( لسنة 2022

تعلن محافظة ميســان/ قســم العقود احلكومية عن إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )انشاء مديرية مخابرات ميسان( 
واملدرجة ضمن تخصيصات )الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية لسنة 2022/ تنمية االقاليم( ضمن تبويب )13-4-1-54-

18-228-2( وبكلفة تخمينية مقدارها )918،585،000( تســعمائة وثمانية عشــر مليون وخمسمائة وخمسة وثمانون الف 
دينار عراقي الغيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )300( يوم.

فعلى الراغبني باالشــتراك في املناقصة من الشركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم خالل 
اوقات الدوام الرســمي الى العنوان )ميســان- العمارة- الشــبانة - بناية محافظة ميســان - الطابق األول - قسم العقود 

احلكومة( وللحصول على معلومات اضافية االتصال على مسؤول شعبة التعاقدات - الهاتف )07707395086(.
على مقدم العطاء تقدمي نسخ إضافية عدد )2( باإلضافة الى النسخة االصلية وفقا ملا منصوص عليه في ورقة البيانات في 
الوثيقة القياســية، على ان تقدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه 

االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية البالغة )9،186،000( )تســعة مليون ومائة وستة وثمانون الف دينار عراقي الغيرها(، وعلى شكل خطاب 
ضمان )صادر من احد املصارف املعتمدة وعبر املنصة االلكترونية للبنك املركزي العراقي( او صك مصدق او ســفتجة وتكون 

نافذة ملدة )118( يوما من تاريخ غلق املناقصة.
2. عدم مشاركة اي عطاء ملناقص لديه ثالث عقود او اكثر ما زالت قيد التنفيذ ومبرمة مع محافظتنا.

3. براءة الذمة او كتاب عدم ممانعة من االشتراك في املناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب لعام 2022.
4. وصل شراء وثائق املناقصة بنسخته االصلية، مع ارفاق كافة أجزاء الوثيقة القياسية مع العطاء.

5. تقدم شهادة املنشأ للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ املشروع.
6. بإمكان مقدمي العطاءات شراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشركة او من يخوله قانونيا الى 

قسم العقود احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية ومببلغ )200,000( )مائتان دينار عراقي الغيرها( غير قابل للرد.
علما ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة ســيكون يوم )اخلميس( املصادف )2022/12/1( وان موعد غلق املناقصة ســيكون يوم 
)االحد( املصادف )2022/12/4( الســاعة )الثانية عشرة ظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشكل علني في نفس يوم الغلق أمام 
مقدمي العطاءات، وإذا صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وسوف يهمل أي عطاء يتم تقدميه بعد 
موعد غلق املناقصة على ان تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة. يتحمل من ترســو عليه املناقصة 

اجور نشر االعالن، وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
ســيتم عقد مؤمتر خاص باإلجابة على استفســارات املشاركني في املناقصة عند الســاعة )الواحدة ظهرا( من يوم )االحد( 

املصادف )2022/11/27( ويكون املؤمتر في قسم العقود احلكومية.
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير املدرجة في ادناه فضال عن املعايير االخرى املذكورة في الوثيقة القياسية:

مالحظة// يتم اعتماد )الوثيقة القياســية لعقود االشغال الصغيرة( الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة 
من املناقصني مســتجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية واملالية املطلوبة في 
شروط املناقصة في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطائه ويعد 

غير مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. مهندس )مدني( / عدد )1(

1. سيولة نقدية : مببلغ )82،672،650( دينار 
عراقي، وفقا ملا منصوص عليه في الوثيقة 

القياسية ، وباإلمكان تقدمي مبلغ اعلى 
للتعويل عليه في حالة التساوي

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

2. مهندس )كهرباء( / عدد )1(
2. شهادة تأسيس الشركة مقدمة

 من مسجل الشركات في وزارة 
التجارة

3. مهندس )ميكانيك(/ عدد )1(
3. هوية تصنيف الشركات واملقاولني 

الدرجة )التاسعة/ انشائية( وإجازة ممارسة 
مهنة. 

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. مهندس )مدني( / عدد )1(

1. سيولة نقدية: مببلغ )59،247،500( دينار 
عراقي، وفقا ملا منصوص عليه في الوثيقة 

القياسية ، وباإلمكان تقدمي مبلغ اعلى 
للتعويل عليه في حالة التساوي

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

2. مهندس )كهرباء( / عدد )1(
2. شهادة تأسيس الشركة مقدمة

 من مسجل الشركات في وزارة 
التجارة

3. مالحظ فني/ عدد )1(
3. هوية تصنيف الشركات واملقاولني 

الدرجة )العاشرة/ انشائية( وإجازة ممارسة 
مهنة. 

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. مهندس )مدني( / عدد )1(

دينار   )63،904،500( :مببلغ  نقدية  سيولة   .1
الوثيقة  عراقي، وفقا ملا منصوص عليه في 
اعلى  مبلغ  تقدمي  وباإلمكان   ، القياسية 

للتعويل عليه في حالة التساوي

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

2. مهندس )كهرباء( / عدد )1(
2. شهادة تأسيس الشركة مقدمة

 من مسجل الشركات في وزارة 
التجارة

3. مالحظ فني/ عدد )1(
واملقاولني  الشركات  تصنيف  هوية   .3
الدرجة )العاشرة/ انشائية( وإجازة ممارسة 

مهنة. 

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. مهندس )مدني( / عدد )1(
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الدوحة ـ وكاالت:

أمس  األكــوادوري  املنتخب  متكن 
من الفوز على منتخب قطر أمس 
في املبــاراة االفتتاحية لنهائيات 
كأس العالم بالنســخة رقم 22 
التــي تضيفهــا قطــر حتى 18 
كانــون األول املقبــل بهدفني من 
دون رد ســجلهما الالعب إيلينير 
فالنسيا في الدقيقة 16 من ركلة 
جزاء و32، وسبق ان ألغى »الفار« 
الدقيقة  في  نفسه  لالعب  هدف 
3 بداعي التسلل، في املباراة التي 
أقيمت مســاء أمس في اســتاد 
كبير،  جماهيري  بحضــور  البيت 
سبقه إقامة حفل مبهر الفتتاح 

كأس العالم.
»أوبتــا«  شــبكة  وبحســب 
املرة هي  لإلحصائيات، فإن هــذه 
األولــى التي يأتي فيهــا الهدف 
ركلة  من  للمونديــال  االفتتاحي 
جزاء، وســجل الالعب فالنســيا 
احملترف في نادي فنر بخشة التركي  
األهــداف ال5 األخيــرة لإلكوادور 
في املونديال، ويشــاركه في هذا 
إيزيبيو في عام  »البرتغالي  الرقم 
روســي  باولو  واإليطالــي   ،1966
في عــام 1982، والروســي أوليج 
ســالينكو في عام 1994«، حيث 
سجلوا ســجل 6 أهداف متتالية 
لفرقهــم.. ويقــام املونديال ألول 
مرة في الشرق األوسط، علما بأن 
النســخة املقبلة ستنظم على 
أراضي الواليات املتحدة األميركية 
واملكســيك وكندا.ويشــارك في 
العالم  لكأس  احلالية  النســخة 
32 منتخبا، مت تقســيمها على 8 

مجموعات.وتضم اجملموعة األولى 
إلى جانــب قطر واإلكــوادور كال 
وهولندا.وبحسب  الســنغال  من 
شــبكة »أوبتا« لإلحصائيات، فإن 
قطر اصبح ثالث منتخب يخوض 
أولــى مبارياته علــى اإلطالق في 
للبطولة. كمستضيف  املونديال 
وســبق قطر في هــذه القائمة: 
أوروجــواي حينمــا اســتضافت 

وإيطاليا عندما   ،1930 مونديــال 
نظمت نسخة 1934.

وقدمــت قطــر، حفــاًل رائًعا في 
افتتاح النسخة الـ22 من بطولة 
كأس العالم،شمل حفل االفتتاح، 
برنامًجــا مكونًــا مــن 7 فقرات 
ومزجت  عامليون،  فنانــون  أحياها 
بني التقاليــد القطرية والثقافة 
العامليــة، ومت خاللــه االحتفــاء 

املشــاركة  الـــ32  باملنتخبــات 
السابقة  املســتضيفة  وبالدول 
ومبتطوعــي  العالــم  لــكأس 

البطولة.
األميركي  العاملــي  النجــم  وبدأ 
مورجان فرميان حفل افتتاح كأس 
العالــم، وظهر مع مواطن قطري 
آيات من  يتلــو  الهمم  مــن ذوي 
القــرآن الكرمي.وتال قولــه تعالي 

ـا َخلَْقَناُكْم ِمْن  »يا أَيَُّها النَّاُس إِنَـّ
ذََكــٍر وَأُنَْثى وََجَعلَْناُكْم ُشــُعوبًا 
وََقَبائِــَل لَِتَعارَُفــوا إِنَّ أَْكرََمُكــْم 
َ َعلِيٌم  ِ أَتَْقاُكــْم إِنَّ اللَّ

ِعْنــَد اللَّ
َخبيُر«.وشــهد احلفل فقرة فنية 
بعنــوان »نوســتاجليا املونديال«، 
اســتعرضت أغاني كأس العالم 
القدميــة مع متيمــة كل بطولة.

كما قدمت قطــر متيمة مونديال 

2022 »لعيــب« الشــبح الــذي 
يحظى بالكثيــر من املرح ويرتدي 
جونغكوك  العربي.وقــّدم  الــزي 
جنم البوب الكــوري اجلنوبي أحد 
األعضاء الســبعة لفرقة »بي تي 
إس« أغنية »درميــرز« )حاملون( مع 
الكبيسي. فهد  القطري  املطرب 

وجرى بث فيلم تسجيلي جملموعة 
من شباب يلعبون كرة القدم في 
الهــواء الطلق مبشــاركة األمير 
حمد بن خليفة آل ثاني خالل فترة 
شــبابه، وظهر األميــر حمد في 
ووقع على  البيت  مقصورة استاد 
القميص الــذي ارتداه قبل عقود.

االفتتاح حضور  كما شهد حفل 
العديد من الشــخصيات البارزة، 
في مقدمتهــم األمير محمد بن 
ســلمان ولي العهد الســعودي 
الفتاح  عبــد  املصري  والرئيــس 
السيســي والرئيس اجلزائري عبد 
اجمليد تبون بجانب جياني إنفانتينو 
رئيس االحتــاد الدولي لكرة القدم 

)فيفا(.
وفي سياق اخر، جترى اليوم االثنني 
ثــالث مباريات، فســيدير احلكم 
مباراة  كلوس  رافاييــل  البرازيلي 
إجنلترا وإيران فــي افتتاح مباريات 
نهائيات  الثانيــة ضمن  اجملموعة 
كأس العالــم FIFA قطر 2022.. 
ويلتون  البرازيلي  في حني سيقود 
سامبايو مباراة السنغال وهولندا 
حلساب اجملموعة من األولى والتي 
ستقام على ستاد الثمامة..وتقرر 
أيضاً ضمن اجملموعة ذاتها أن يدير 
املكون  القطري  التحكيم  طاقم 
من طالــب املري وعبــد الرحمن 
مباراة  أحمد  وســعود  اجلاســم 

الواليات املتحدة وويلز.

فالنسيا يقود األكوادور لقهر قطر بافتتاح المونديال 
النسخة 22 تنطلق بحفل مبهر بحضور كبير

فالنسيا يحتفل بهدف أكوادوري امس

حسين الشمري 
تاهل الالعبان حســني حامد وحسنب 
النهائيــة لبطولة  الــى االدوار  خليل 
tbesf open الدوليــة املقامة احداثها 
حاليا في مدينة انطاليا التركية.. وقال 
رئيــس احتاد التنس االرضــي الباراملبي 
ماجد جميــل العكيلي ضمن العبينا 
حسني حامد وحســنب خليل احلصول 
على اوســمة الفوز بعد تاهلهما الى 
 tbesf open االدوار النهائيــة لبطولة
مدينة  فــي  حاليا  اجلاريــة  الدوليــة 

انطاليا الدولية.
واضــاف العكيلي جاء تاهــل العبينا 
حســني  حامد وحســنب خليــل بعد 
حصــول االول على انتظــار في الدور 

االول ثــم الفوز على الالعب الروســي 
اما زميلــه الثاني  فقد حقــق الفوز   
على منافســيه من  بريطانيا  والهند 
فيمــا  غادرنا العبينــا  محمد املهدي  
يوســف ونصر مهدي املنافســات من 
التمهيدية، واشار جميل  االدوار االولى 
الى ان البطولة شــهدت مســتوبات 
فنية عالية واحلمد لل كان لنا نصيب 
في حتقيق الفوز والوصــول الى االدوار 
النهائيــة وهــذا االمر جــاء من خالل 
املســتوى الفني الرفيع الــذي قدمه 
العبينا حســني حامد وحسني خليل 
ووقوفنــا خلفهما عبر املتابعة واجلهد 
الكبيــر الــذي قدمه مــدرب  الفريق 

الدكتور بهاء الدين علي.

تأهل العبينا الى نهائيات بطولة تأهل العبينا الى نهائيات بطولة 
انطاليا للتنس االرضي البارالمبيانطاليا للتنس االرضي البارالمبي

طائرة السيدات يالقي 
الكويت اليوم بربع 

نهائي غربي آسيا

الجوية بطاًل لالندية 
ببناء االجسام 

بغداد ـ الصباح الجديد:
وقلب منتخب ســيدات العراق للكــرة الطائرة، 
أول أمس، الطاولة على منتخب ســيدات سوريا 
بثالثة أشواط مقابل شوط واحد في ختام االدوار 
التمهيدية لبطولة غربي اسيا للسيدات اجلارية 
احداثها في االردن.وقال املنســق االعالمي الحتاد 
الكرة الطائرة، عباس هندي، »لقد قطع منتخبنا 
النسوي بطاقة العبور الثانية عن اجملموعة األولى 
لبطولــة غربي اســيا بعد تغلبه علــى نظيره 
الســوري بثالثة اشواط لشوط واحد وبعـــد ان 
كـان منتخـب سوريـــا متقدمـا فـي الشـوط 

األول«.
وأضاف هنــدي أن »نتائج االشــواط كانت على 
النحو االتي، الشــوط االول كان لصالح ســوريا 
22-25، واالشواط الثالثة للعراق 25-15، و22-25، 
و25-18«.وتأهل منتخب العــراق لدور ربع نهائي 
بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة النسوية وصيفا 
ملنتخب لبنان الذي حــل اوال على اجملموعة.وكان 
منتخب العراق النســوي قد فاز على السعودية 
3-0، وخســر من لبنان 0-3، وفاز على فلســطني 
3-0.. وســيلعب منتخبنا للسيدات اليوم االثنني 
امـــام منتخـــب الكويـــت فـي مبـــاراة ربـع 

النهائـي.

المكتب االعالمي لنادي الجوية
أحــرز فريق القــوة اجلوية ببناء األجســام املركز 
األول ضمن مســابقة بطولة أندية العراق والتي 
أقيمت في محافظة النجف اإلشراف، وجاء نادي 
ســامراء باملركز الثاني ،فيما حل نادي الكاظمية 
باملركز الثالث.وفاز الالعب عباس حســن موسى 
باملركز األول في وزن ١٠٠ كغم ،كما أحرز الالعب 
مصطفــى قصي املركز األول فــي وزن ٩٥ كغم، 
كما توج الالعب علي سيروان باملركز األول في وزن 

٩٠ كغم.
الالعب علي ســمير فاز باملركــز األول في وزن ٨٠ 
كغم ،فيما حل الالعب عمر صبحي باملركز الثاني 
في وزن ٨٥ كغم، كمــا حصد الالعب مصطفى 
عمار املركــز الثاني بوزن ١٠٠ كغم، واحرز الالعب 
قاسم جناح املركز الثاني في وزن ٩٠ كغم ، وحقق 
الالعب كرار ســلمان املركز الثانــي في  وزن ٦٠ 
كغم ، فيمــا حصل الالعب عبــد الل إياد على 
املركز الثالث في وزن ٧٠ كغم، والالعب علي كرمي 

على املركز الثالث في وزن ٧٥ كغم.

بغداد ـ فالح الناصر:

ســخرت دولة قطر جميــع إمكاناتها 
العالم  نهائيات كأس  إلجناح نســخة 
التي انطلقت أمس، فقد شمر اجلميع 
التحضير  رحلة  وبدأوا  عن سواعدهم، 
من  واســتفادوا  مبكرا   2022 ملونديال 
التجــارب الســابقة، وتبــدو الصورة 
مثاليــة والدوحــة ومــدن دولة قطر 

األخرى تعد وجهة العالم.
احملترفني  العراقيــة  الكــرة  جنوم  احد 
في األندية القطــري، هو مدرب حراس 
املرمى، محســن هادي، الــذي يواصل 
عمله مدربــا حلراس مرمى فرق الفئات 
العمريــة في نادي الشــيحانية، الذي 
حتدث لـ »الصبــاح اجلديد« عن األجواء 

التي تسبق بدء املونديال، فقال:
دولة قطر جنحــت في تضييف العديد 
من البطوالت السابقة وخبراتها تكبر 
بصورة واضحة، اما مونديال قطر 2022 
فقد بدأت االعداد له منذ 12 عاما، في 
حني اوفــدت فريقا متكامــًل ملونديال 
روســيا 2018 ملتابعة آليــات املونديال 
والعمل على  اخلبرات  الروسي لكسب 

تالفي األخطاء وجتاوز اجلوانب السلبية 
وجنحت  اإليجابية،  املســائل  وتعضيد 
بنحو كبيــر في التعبئــة للمونديال 
احلالــي الذي يحمل النســخة الـ 22، 
ميداني  اطالع  علــى  فأنني  واحلقيقة 
ملا وصلت إليه األمــور التنظيمية في 

قطر، اذ هي شيء أقرب إلى اخليال.
افضــل  وفيهــا  مثاليــة  فاملالعــب 
العاملية واالعداد كبيرة من  املواصفات 
لبرامج  وفقا  اعــدوا  الذين  املتطوعني 
متميزة واجلوانــب التنظيمية واإلدارية 
العمــل واجلماهير  الــذروة في  بلغت 
واعدادها ســيتم اســتيعابها بطرق 
منظمة جدا، وســائط النقــل واملترو 
وغيرها من األمور تضــع من يأتي إلى 
قطــر يشــعر باالرتيــاح واالنبهار في 

الوقت نفسه.

النجاح أولويات قطر 
وأضاف: يســعى اجلانب القطري ممثال 
للعرب بتأكيد الصورة اإليجابية للعرب 
عن العالم أجمع، اذ سيكون املونديال 
ووجود  باســره،  العالم  اهتمام  محط 
والتوجهات  الثقافات  الدول من جميع 
في الدوحــة وبقية مــدن قطر وما مت 

تهيئته من أمــور نوعية تفوق الوصل 
بالكالم هي بال شك من أولويات اهتمام 
الدولة التي ســعت بتســخير جميع 

املوارد واألموال والصرف الكبير جدا من 
أجل اثبات النجاح فــي تضييف أكبر 
بطولة في العالــم تخص كرة القدم، 
سيما انها الدولة العربية األولى التي 
تضيف املونديال، مما يضع قطر والعرب 
بصورة عامة امام اختبار الثبات اجلدارة.

العرب واإلمكانات الفنية 
وعن املنتخبات التي سيشــجعها في 
املونديــال، أوضح ان املنتخبات العربية 
الســعودية  املضيفة  الدولــة  »قطر 
وتونــس واملغرب«، بالتأكيد ســيكون 
لهــا القدح املعلــى فــي اهتماماته 
النجاح  ان يحققوا  ومتابعاته وحرصه 
والوصــول إلــى أدوار متقدمة نظرا ملا 
جيدين  العبني  من  تشكيالتها  تضمه 
العالية في  الفنيــة  املقــدرة  لديهم 
تسجيل نتائج إيجابية، كما ان الزخم 
سيناله  الذي  والتشــجيع  اجلماهيري 
العبي املنتخبات العربية سيكون أكبر 
من املنافســني نظرا لوجــود اجلمهور 
العربي بشكل كبير وحضوره إلى قطر 

ملؤازرة ممثلي العرب في البطولة.

الرباعي والبرازيل 

وبــني انــه يأمــل بنجــاح »الرباعي« 
التالي  الــدور  بلوغ  العرب فــي  ممثلي 
مــن املنافســات املونديالية، ســيما 
واملنتخبات اســتعدت جيــدا ولعبت 
مباريات وديــة على درجــة عالية من 
النديــة وحققت فيها نتائــج ملبية 
في  املنافســة  قوة  برغم  للطموحات 
مباريــات بطولــة ككأس العالم، اما 
مدى  على  يشــجعه  الــذي  املنتخب 
البطــوالت اخلاصــة بــكأس العالم، 
فهــو املنتخب البرازيلــي، الذي يتوقع 
له ان يحرز اللقب فــي هذه البطولة، 
برغم ان التوقــع صعب، لكن مؤهالت 
السليســاو تبدو كبيــرة ملا ميلكه من 
خطوط تتميــز بعناصر لها ثقلها في 

أكبر األندية العاملية.
واختتــم حديثه، أنه يعمــل في نادي 
الشيحانية منذ 18 عاماً وحقق مع فرق 
املرمى  مدربــا حلراس  العمرية  الفئات 
نتائج إيجابيــة وقدم حراس مرمى إلى 
فرق املتقدمني وأيضا منهم وصلوا إلى 
درجة الشــهر وكسبوا األضواء، وأشار 
إلى ان التدريبــات حاليا متوقفة نظرا 
ومواكبة  متابعة  في  اجلميع  النشغال 

مونديال كأس العالم 2022 في قطر.

القطريون يسخرون جميع اإلمكانات إلنجاح مونديال 2022  
محسن هادي.. مدرب حراس المرمى المحترف في نادي الشيحانية:

محسن هادي

4:00 10:00إيرانإنجلترا ويلزأميركا 7:00 هولنداالسينغال

كأس العالم 2022 

بغداد ـ الصباح الجديد:
املركــزي  االحتــاد  اعلــن 
باكــورة  بــدء  للجمناســتك 
نشــاطاته بعد انتخاب هيئته 
وليد  برئاســة  اجلديدة  اإلدارية 
ونائبه عامر ســكران  كاظــم 
وعضوية رائد قاســم وســعد 
الل عباس رشــيد وناظر دنيف 
وفيصل أســود حســن وحيدر 
وفرائد  نعيم  وأحمد  محســن 
اذ ســينظم في  العباس،  عبد 
4 من عصر اخلميس  الســاعة 

املقبل املوافق 24 تشرين الثاني 
ملناســبة  كبيراً  كرنفاالً  اجلاري 
إعــادة ترميم القاعــة اخلاصة 
باشــراف  اجلمناســتك  باحتاد 
الشــباب  وزارة  مــن  مباشــر 
والرياضــة، وبحســب األمــني 
محمود  محمد  لالحتــاد،  العام 
صالح، فان الكرنفال سيتضمن 
املوهبة  ملركز  استعراض  إقامة 
الرياضية باجلمناستك، وعروض 
الوطنية  املنتخبــات  لالعبــي 
ممن  اللعبة  لــرواد  تكرمي  وأيضا 

مــا زالوا علــى قيد احليــاة او 
الذين التحقــوا بالرفيق األعلى 
رحمهم الل جميعا، وأوضح ان 
التكرمي سيشــمل نحو 60 من 

الرواد بني العب وحكم وإداري.
اجلمناســتك  احتــاد  ان  وذكــر 
اجلديدة  وبتشــكيلته  املركزي 
يتطلــع الن يرتقــي باللعبــة 
والعزمية  اإلصــرار  من  منطلقا 
لدى فريق اإلدارة اجلديدة، وأشار 
إلــى ان احتاده يأمــل ان يحضر 
جميع حكام اللعبة للمشاركة 

األمني  ووجه  املهرجان، كما  في 
الدعوة جلميــع محبي  العــام 
اجلمناســتك  لعبة  وجمهــور 
إجناح  في  واملشــاركة  باحلضور 
مقدما  الكرنفــال،  فعاليــات 
الشــباب  وزارة  إلــى  شــكره 
العاملة  ومالكاتهــا  والرياضة 
في إجنــاز ترميــم القاعة بعد 
اكثر من  اعمار استمرت  حملة 

سنة.
وتابــع حديثه بالقــول ان احتاد 
اجلمناســتك ســينظم ابتداء 

من يوم 25 تشرين الثاني اجلاري 
يحاضر  للبنني  حتكيميــة  دورة 
فيها حــكام دوليني معتمدين 
املركزي  اللعبــة  احتــاد  لــدى 
تســتمر ملدة 4 أيام، منوها إلى 
ان العبي البراعم والناشئني من 
الوطني،  املنتخــب  العبي  غير 
ســينتظمون فــي معســكر 
تدريبــي يقــام فــي محافظة 
السليمانية ابتداء من األول من 
شهر كانون األول املقبل حتضيرا 

لالستحقاقات املقبلة.

اتحاد الجمناستك يطلق باكورة اعماله بكرنفال افتتاح القاعة وتكريم للرواد 

محمد محمود صالح



بغداد ـ سمير خليل:
مهرجان  فعاليات  السبت  اختتمت 
الدولــي  الســينمائي  الرافديــن 
اسم  التي حملت  الثانية  بنسخته 
الفنانة القديرة سناء عبد الرحمن، 
املهرجان الذي اســتمر يومني، حفل 
برنامجــه بالكثير مــن الفعاليات، 
وندوات  املشــاركة  االفــام  عروض 
ملناقشــة العــروض وعــرض فيلم 
وثائقي )قمر السينما العراقية( عن 
الرحمن،  اضافة  الفنانة سناء عبد 
الــى اوبريت غنائي مصــور جلامعة 
فعاليات  احتضنــت  التــي  التراث 
املهرجــان في اليــوم االول ، واغنية 
اخرجه  الذي  الوجــع(  )بحيرة  فيلم 
الفنان جال كامل وكتب السيناريو 
السيناريست الكبير صباح عطوان،  
التحكيم  جلنــة  توصيــات  واخيرا 
اخلتام  وتــوج حفل  اخلتامي  والبيان 
بتوزيع اجلوائز وتكــرمي الضيوف في 

اليوم الثاني.
جوائز املهرجان توزعت كالتالي:

اخــراج كانت من  افضــل  جائــزة 
نصيب اخملرجة السورية رباب مرهج 
عن فيلــم )عنها(، وجائــزة افضل 
متثيل ذهبــت للممثــل زافير باميز 
 we are not( عن الفيلم االســباني
alone( للمخــرج جــورج دولز، اما 
جائزة افضل فيلم انيميشن فكانت 
 )the great survival( مــن نصيــب
للمخــرج لويس بيس من فرنســا، 
فيلم  اخذها  التحكيم  وجائزة جلنة 
)the will( الوصيــة للمخرج محمد 
الفتاوي من العراق، وجائزة اجلمهور 
التــي ذهبــت لفيلــم) احــام با 
اســقف( للمخرج محمد عال من 
اجلزائر وتســلمتها الفنانة اجلزائرية 
ربيعة ســحاب، في حــني فاز فيلم 
)the hunger( بجائزة افضل سيناريو 
من  مينينديز  كارلــوس  للمخــرج 
)بابردوو(  واخيرا فاز فيلم  املكسيك، 
من  ســاعديناه  سياويش  للمخرج 
ومعاجلة  افضل تصوير  بجائزة  ايران 

بصرية.

احملتفــى بهــا والتي ســميت دورة 
الرائدة  الفنانة  باســمها،  املهرجان 
ســناء عبد الرحمن حتدثت للصباح 

اجلديد قائلة:
انا امرأة مدركة للساحة وانا مبتعدة 
وهذا االبتعاد رســخ قيمتي لسبب 
انني لم أقحم نفســي في اشــياء 
على مســتوى الدعايات واالعانات 
واالحزاب والسياسة لم يسجل علي 
اي مثلب ومنذ زمن طويل قبل العام 
2003 ،ال اعانات والمراكز جتميل وال 
تريندات وصفحات رسمية، ال شيء 
عندي، كذلك اتلقــى دعوات كثيرة 
من مهرجانــات فنية اقابلها برفض 
كلي، ســبق ان صرحت بانني ارفض 
اي تكرمي ألنني لســت بحاجة لها، 
ما قيمــة هذه التكرميــات والدروع 
وفناننا يبحث عن عمل!! انا الاخدع 

والتغريني هذه الوقفات".
وعــن قبولها املشــاركة فــي هذا 
املهرجــان اضافــت: وافقــت على 
املهرجان ألنه مــن املعيب ان يطلب 

اســمك  بإطاق  تكرميك  احد  منك 
املهرجان ومهرجان شــبابي  علــى 
وترفض، بالعكس دعمت هذا االجتاه 
ولم يكن لدي خيار ســوى ان نكون 
سندا لهؤالء الشباب، وانا لم اقحم 
نفسي في املهرجانات وبالتالي فانا 
اخذت )ريســت( مــن املقاطعة ، انا 
مدركة لكل املعوقات بالنسبة لهم، 
وانا لم أحضــر وانا اضع باعتباري ان 
كل شيء ســيكون مثاليا ألننا في 
بلد اســمه العراق، فبالتالي يكفي 
انتماؤهم لهــذا املهرجان واالندفاع 
لنجاحه هذا اهم شــيء، اي منجز 
نقدمه كاننا فــي جهاد لذلك انا ال 
ادقق على الصغائر لذلك فاملهرجان 
جميل وراق ومســتقبا كل االشياء 

ستكون افضل". 
اما منظم املهرجان ورئيسه الدكتور 

مصطفى البياتي فتحدث قائا:
مســتوى التحضيــرات للمهرجان 
اســتمر ألشــهر عديدة، واملوضوع 
كان متعبا جدا ومرهقا بسبب عدم 
اهتمــام املعنيني في هــذا اجلانب، 
اجلانب الثقافي والفني، وايضا كانت 
للتواصل مع مخرجني  هناك فرصة 
وشــركات انتاج ونقاد ســينمائيني 
من دول مختلفة وعلى هذا االساس 
مت تشــكيل جلان دوليــة من املغرب 
وســوريا والعراق وكانــت مخرجات 
اللجــان، ترشــيح االفــام  هــذه 
دولة  واملمثلة لعشرين  املتنافســة 
الرسمية لهذا  تتنافس على اجلوائز 
املهرجــان ، احلافز الوحيد لوالدة هذا 
املهرجان هــو التقصير الواضح في 
اجملــاالت الفنية وباألخص في مجال 
السينما ، لذلك االهتمام بالسينما 
واالهتمــام باملنجز الفنــي لفنانني 
كبار مثل الفنانة القديرة سناء عبد 
التي حملت اســمها هذه  الرحمن 
الدورة والذي تعد مبادرة من مبادرات 
االعامي  للتطويــر  مركز عشــتار 
والثقافي لتجسيد وتخليد االعمال 

الفنية لهؤالء الفنانني" .   
وكانــت جلنة فــرز وانتقــاء االفام 
بوشــعيب  الدكتور  من:  تألفت  قد 
املســعودي مــن املغــرب رئيســا 
وعضويــة اخملرج حمادة سميســم 
من سوريا والدكتور عمر ياسني من 
العراق، اما جلنة التحكيم فتشكلت 
من الدكتور عبد الباســط سلمان 
رئيســا وعضوية الدكتورة بان جبار 

والرائد االستاذ شكيب رشيد .
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

ختام فعاليات مهرجان الرافدين
 السينمائي الدولي بنسخته الثانية

حفل بتوزيع الجوائز وتكريم الضيوف..

متابعة ـ الصباح الجديد:
وسط انتقادات حادة طالت رقصتها في 
 2022 العالم  لكأس  الرســمية  األغنية 
اللبنانية  الفنانة  بدولة قطر، كشــفت 
ميريام فارس، كواليس التحضير لألغنية، 
مؤكدة أنهــا تولت تلحني املقطع اخلاص 
بهــا باللغة العربية، كما ســاهمت في 
تأليــف كلمات األغنية مع شــقيقتها، 

وأشــارت إلى أنها حاولت توحيد العالم 
العربي بفنها.

 et وأكدت ميريــام فارس، في لقــاء مع
بالعربي: املشــروع ده بقالنا 5 ســنوات 
ر لــه ونفذنا أغنيتني ولكنى كنت  بنحضَّ
مقتنعة بأغنية توكو تاكا وعملت اللحن 
العربــي وعملت التوزيــع بتاعه، وأختي 
كتبــت لي الكام وكان عندي كام كلمة 

لهم في األغنية ومنهم:  كنت عايزة أدخَّ
الســام عليكم. وتابعت: كنــت عايزة 
أقــول للناس إن الســام بنقوله وين ما 
بنروح كفنانني، ويا ســوا وأقول للعالم 
يــا نتجمع وييجــوا عندنا في الشــرق 
العربــي وييجوا على قطــر ونتحد كلنا 
فــي كأس العالم. وقالــت ميريام فارس 
في بيــان، صــادر عــن إدارة أعمالها: ما 

أجمل الشبه بني كرة القدم واملوسيقى، 
كاهما تعبيــر يوحد الناس بغض النظر 
عن لغتهم وبادهم. وأضافت: رســالتي، 
منذ اليوم األول، هي أن أوحد بفني العالم 
العربــي وأن أعرف العالــم إليه، وأغوص 
فــي فنــون وآالت الثقافــات واحلضارات 
القدمية وأقدمهــا بإطار معاصر يخاطب 
جيل اليوم. وتابعــت: هذا العرض الفني 

50 راقصاً و50  االستثنائي يتضمن 
عازفاً و30 فنياً، مع أحدث التقنيات 
وأجمــل اآلالت املوســيقية التي 
ولدت هنا في ثنايا الشرق، أهديه 
إلــى املنطقــة العربيــة التي 
يســتضاف فيها كأس العالم 
للمــرة األولــى.. هيــا نفتح 

عيوننا ونحلم.

متابعة ـ الصباح الجديد:
أكد املوســيقار العراقي، نصير شــمة، على رغبته برؤية 
منتخب "أســود الرافدين" في املونديال املقبل، مشيداً مبا 
فعلته قطر الســتضافة بطولة كأس العالم 2022، التي 

انطلقت أمس االحد. 
واعتبر نصير شمة أن إقامة كأس العالم في بلٍد عربي، هو 
إجناز حقيقي وكبيــر، ويعطي انطباعاً جديداً عن منطقة 
الشــرق األوســط، مبارًكا جلميع املنتخبات العربية، التي 

استطاعت الوصول إلى مونديال قطر 2022.
وعّبر نصير شــمة عن حزنه لعدم حضور منتخب العراق 
في مونديال قطر، متمنياً رؤية "أسود الرافدين" في كأس 
العالم املقبلة، مؤكداً أّنه سيقوم مبناصرة املنتخبات التي 

تصل إلى ربع نهائي النسخة املقبلة.
واختتــم نصير شــمة حديثه معنا بالتعبيــر عن رغبته 
مبرافقة ابنته إذا أتيحت له الفرصة ملشاهدة املباريات في 
بطولــة كأس العالم، ألنها متعلقة كثيــراً بكرة القدم، 

وحتب مشاهدة املواجهات.
يشــار إلى أن نصير شــمة يعــد أحد أبــرز عازفي العود 
وامللحنني في العالم. يلقب نصير شمة بـ"فنان اليونسكو 
للســام"، وقد أحيا مئات احلفات املوســيقية في بلدان 
مختلفة من جميع أنحاء العالم وحصل على أكثر من 60 

جائزة موسيقية وإنسانية.

بغداد - الصباح الجديد:
افتتحت في جمعية التشكيليني، مبشاركة فنانني 

عراقيني وعرب الدورة الثالثة من معرض اخلزف السنوي 
)حكايا الطني(.

وقال رئيس اجلمعية قاسم سبتي، في تصريح تابعته 
الصباح اجلديد، إن "املعرض اشتمل على مجموعة مهمة 

من التجارب التي مزجت بإتقان خبرات األجيال األولى".
من جانبه أشار قاسم حمزة، أمني سر اجلمعية، الى "تنوع 
األساليب التي يستعرضها مهرجان اخلزف "حكايا الطني" 

مبا يؤكد قوة تعامل اخمليلة العراقية التي انسحبت على 
االعمال اخلزفية بجمالية ساحرة".

من ناحيته، أكد عضو الهيئة اإلدارية في جمعية 
التشكيليني سعد العاني، أنه "من خال هذا املعرض نشأ 
جيل جديد من خزفيني أخذوا مكانتهم محلياً وعربياً وهو 

بكل عام يقدم إضافات تستحق التوقف واإلشادة".

نصير شمة: أمنيتي رؤية "أسود 
الرافدين" في بطولة عالمية مقبلة 

"حكايا الطين"..معرض للخزف 
في جمعية التشكيليين
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أصبحــت األنهار مكباً لــكل امللوثات الصناعية 
واملنزليــة مــن دون أي وازع وال ضمير، بالرغم من 
العقوبات التي فرضها القانون العراقي اذ يعاقب 
قانون حماية وحتسني البيئة 3 لسنة 1997 املعدل 
اخملالــف ألحــكام البندين 1و3 من املــادة 19 من 
القانون والتي تتعلق بتصريف مخلفات صناعية 
وزراعية الى األنهار أو املســطحات املائية أو املياه 
اجلوفية وفقاً ألحكام املــادة 20 من القانون التي 
تعاقب اخملالف مبا فيهما البندان املشــار إليهما 
آنفــاً باحلبس أو الغرامة التــي ال تقل عن 50 الى 
200 ألف دينار. وان نظام احلفاظ على املوارد املائية 
رقم 2 لســنة 2001 نظم موضوع احملافظة على 
املصادر املائية من التلوث وحدد اخملالفات بضمنها 
رمــي اخمللفات الــى املياه العامــة وألزم أصحاب 
النشــاطات اخملتلفة بإتباع أساليب وطرق معينة 
في احلفاظ على البيئة من التلوث وبالتأكيد فان 
اخملالف لهــذا النظام يعاقب بالعقوبات املشــار 
إليها في قانون حماية وحتسني البيئة الوارد آنفاً.

وأمس حذرت منظمة بيئية، من كارثة تهدد حياة 
نحو نصف مليون عراقي بســبب نهر خريســان 

بديالى.
وقــال عضو منظمة العراق املعنيــة بالبيئة ان" 
خريســان احدى اهــم االنهر فــي ديالى وخاصة 
في بعقوبة وهــو يغذي نحو نصف مليون عراقي 
بنحو مباشــر من خال تامني املياه اخلام حملطات 

االسالة".
واضاف، ان" مستوى التلوث في النهر مثير للقلق 
خاصــة مع اســتمرار التجاوزات مــن خال رمي 
النفايات بشــكل مباشــر على نحو يدق ناقوس 
اخلطر بشكل يستدعي تدخل حكومي بأشكال 
متعددة منها فرض عقوبات وغرامات والســعي 
لتطبيق القوانني الرادعة إليقاف ظاهرة قد تقود 

ديالى الى كارثة بيئية وصحية في ان واحد".
واشار الى ان" الفرق اخملتصة ترفع شهريا عشرات 
االطنان من النفايات من نهر خريسان في بعقوبة 
والصور التي تصلنا مقززة عن حجم التجاوزات".

ويعد خريسان من اهم االنهر في ديالى وهو يغذي 
مناطق واسعة خاصة ضمن بعقوبة ومحيطها".
ويعمل ناشــطون في مجال البيئــة على إطاق 
حملة جديــدة للتوعية مبخاطــر التلوث وربطه 
باألوبئة واألمــراض املتواصلة في الباد، مطالبني 
بتشــريع قوانني صارمة بحــق اخملالفني، في وقت 
يطالب آخرون بإنشــاء شــرطة خاصة مبكافحة 
مســببي التلوث، تكون بديلة وأكثر فاعلية من 
تشــكيل أمني إداري. إضافة الى ناشــطني في 
مواقــع التواصــل االجتماعي طالبــوا بتفعيل 
دور االعام بكافة مؤسســاته مــن اجل توعية 
املواطنــني بهذا العمل املســيء للبيئة واجملتمع 
كونه يســهم في انتشــار العديد من االمراض 

أبرزها " السرطان “.

سرطان العصر: 

زينب الحسني

ميريام فارس: أسعى لتوحيد العالم العربي بفني خالل بطولة كأس العالم

 بغداد - الصباح الجديد:
اعلنــت وزارة التخطيــط، أمــس االحد، 
تســجيل أكثر من مليون والدة سنوياً في 

عموم العراق.
وقال املتحدث باســم الوزارة، عبد الزهرة 
الهنداوي، فــي تصريح تابعتــه الصباح 
اجلديــد انه: “يتم تســجيل ما ال يقل عن 
مليون والدة في عموم الباد سنوياً، حيث 

مت تســجيل مليــون و284 والدة في 2021 
ومليون و260 والدة في 2020".

زيــادة "طبيعية  الهنــداوي، هــذه  وعد 
الســكاني"،  للحجم  نتيجــة  تراكمية 
مرجحاً ان "يصل عدد السكان في العراق 

نهاية عام 2022 الى 42 مليون نسمة".
وبني انه "لم يحــدث اي تغيير على خطة 
التعداد السكاني وباقية ضمن التوجهات 

بأجرائها ضمن الربع االخير من عام 2023".    
وحــددت وزارة التخطيط الربع 

املقبل،  العــام  من  األخير 
موعــداً إلجراء التعداد 

العام  الســكاني 
في البــاد، وهو 

الــذي  األول 
ي  ســيجر

بعد عــام 2003، مؤكدة أن املشــروع لن 
املالية  املوازنة  بتأخــر  يتأثر 

وغيابها.

ذي قار ـ الصباح الجديد:
افتتحت احلكومــة احمللية في محافظــة ذي قار امس 
االحد معرض التســوق الدولي على قاعة منتدى سومر 
وسط مدينة الناصرية مبشاركة دول مصر وإيران والصني 

واألردن وسوريا والهند وباكستان واليمن.
وقال منظم املعرض حــازم فتحي: إن املنتجات املصرية 
كان لها حضور واســع في هذا املعرض من خال عرض 

العديد من املنتجات ومنها األلبســة 
واملفروشــات  الشــعبية  والصناعــات 

املنزلية فيما ضم املعــرض منتجات الدول 
األخرى وفي مختلف الصناعات الغذائية واملواد 

املنزلية والصناعات احلرفية اخملتلفة، مشيرا إلى أن 
املعرض سيســتمر لغاية الثالث من شهر كانون األول 

املقبل.

متابعة ـ الصباح الجديد:
سوسن  ظهرت  والطرحة  السوداء  بالعباءة 
بدر على بوســتر مسلســل "ولــد أمه"، 
لتخوض جتربتها اخلليجية األولى في العمل 
الكويتي مع محمود بو شهري، حبيب غلوم 
وغيرهم الكثير، وهو من تأليف فهد العليوة 
وإخراج حســني دشــتي. وقالت سوســن 
"الــدور زوجة مصرية لزوج كويتي بتحصيل 

ظروف االب بيختفي وبتربي ابنها ومنشوف 
تواجدهــا ببلد مش بلدهــا وبتعمل ايه في 
املجتمــع ده واجملتمع ده بيعمــل فيها ايه 
وابنها ملا بيكبر بيبقى ايه هذا اخلليط الرائع 
لثقافتــني في منهى األهميــة هذا اخلليط 
أننا سنشاهد اخلليط  الواضح  ومن  الرائع". 
املصري اخلليجي كثيراً بالفترة القادمة،  فـ 
آينت عامــر أيضاً أعلنت قبل حوالي شــهر 

عــن انضمامهــا لفريق 
عمل مسلســل "مغلق 
حوالي  وقبل  للصيانــة"، 
اسم  كثر  تداولوا  شــهر 

شيماء ســيف على تويتر، 
انضمامها  عن  االعان  بعد 
"منزل  اخلليجي  للمسلسل 
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أربيلـ  الصباح الجديد:
ان تقتــرن الرياضــة بالفــن فهذا 
حــدث ابداعــي، لكــن ان تنطلق 
االغانــي بصــوت الفنــان العاملي 
الهــام املدفعــي مــع انطاقــة 
مونديــال قطر، فاحلدث ســيكون 
أجمــل. هذا ما خطط لــه ونفذه 
محمــد املدفعــي، مدير شــركة 
حلدث   )M.MADFAI MANGMENT(
ينشــغل العالم كله حوله، وهي 
العالم في  بطولــة كأس  بدايــة 
كرة القدم، والذي ينتظره عشــاق 
الكــرة الربع ســنوات والن ميزج ما 

املتطورة  والتكنولوجيا  الفــن  بني 
والرياضة عبر مشــروع اطلق عليه 
الذي  الطريق   )Q22 تسمية)طريق 
سياتي ببطولة كأس العالم اليك 

حيث انت، وبالتحديد الى اربيل .
محمــد املدفعــي، قال: مشــروع 
طريــق Q22َ ((:" هذه الفكرة تنفذ 
ألول مــرة في العــراق، وهي عبارة 
عن بانوراما رياضيــة فنية  للمرور 
عبــر تاريخ بطــوالت كأس العالم 
منذ اول بطولة لكأس العالم عام 
1930 فــي االرغــواي، وحتى 2022 
في قطر، من خــال مواقع تتألف 

من عدة محطات او مناطق، االولى 
عبــارة عن  بانورامــا كبيرة تعرض 
من  العالم  بطــوالت كأس  جميع 
1930 في االرغواي وحتى عام 2018 
في روسيا، وتشــمل الفرق الفائزة 
في هــذه البطوالت ومعرض لصور 

جميع هدافي كاس العالم".
واضــاف املدفعــي قائــا: “كمــا 
البانوراميــة  العــروض  تتضمــن 
مشــاركة العراق للمــرة الوحيدة 
العالم كاس  بطولــة كاس  فــي 
1986 في املكســيك،  العالم عام 
الراحل  الزاوية مهداة لاعب  وهذه 
احمــد راضي، كمــا مت تخصيص 
العرب  املعلقــني  لشــيخ  زاويــة 
الراحل مؤيد البدري". مشــيرا الى 
انه ســيكون هناك ركــن لأللعاب 
القدم  بكرة  املتعلقة  االليكترونية 
ليتمكن الضيوف االســتمتاع بها 
عرض  موقع  الــى  املســار  ليصل 
جميع مباريات بطولة كاس العالم 

في قطر وبتقنيات متطورة". 
واكد املدفعي بان جميع النشاطات 
 ) oreve(ســتقام على قاعة اوريف
او)احللم(، في عني كاوة وسط اربيل، 
وهم شركاء في هذا املشروع اضافة 
الى)كيا( و)آي كونز(، حيث ستكون 
القاعة مفتوحة امام الضيوف من 
منتصف  وحتى  12 ظهرا  الساعة 
الليل كل يوم إلتاحة الفرصة امام 
احلضور مشــاهدة جميع املباريات 

يوميا". 

التخطيط: أكثر من مليون والدة سنويًا وترجيحات بارتفاع عدد السكان

معرض دولي للتسوق في ذي قار

نجمات مصر يتوجهن للدراما الخليجية

إلهام المدفعي يفتتح بطولة 
كأس العالم من أربيل
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