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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

بغداد - الصباح الجديد: 
كشــف عضــو فــي ائتــالف دولة 
الوزراء  ان رئيس  القانون امس االثنني 
الى  محمد شياع السوداني، يسعى 
البالد  أموال  باسترداد  التزامه  تنفيذ 
املسروقة واملهربة، فضال عن استرداد 
املطلوبني واملدانني بقضايا الفســاد، 
مــن خالل زيــارات إقليميــة ودولية 
يعتزم القيام بها، وبدأت امس بدولة 
األردن، فيما شــدد هذا العضو على 
والذي  إقليم كردستان  ضرورة ضبط 
يحوي على مطلوبني بقضايا فســاد 

وإرهاب.
وقال عضــو االئتالف فاضــل موات 
امس االثنني في تصريحات صحفية 
تابعتهــا الصباح اجلديــد، إن »زيارة 
رئيس مجلس الوزراء محمد شــياع 
الســوداني الى األردن، باإلضافة الى 
الزيارات اخلارجية األخرى التي سيقوم 
بها الحقاً تأتي لعدة أسباب«، مؤكداً 
»ضرورة ان تكــون هناك اتفاقات مع 

هذه الدول بشأن قضايا عديدة«.
وأضاف، ان »واحداً من أهم أســباب 
زيارات السوداني اخلارجية هو استرداد 
املطلوبني بقضايا الفساد ونهب املال 

العام واللجوء الى مثل هذه الدول«.
اليوم  »الســوداني  ان  وأوضح موات، 
واملالي  اإلداري  الفساد  مبكافحة  جاد 
األردن«،  الهاربني من  واسترداد جميع 
الفتا الــى أنه »قبل مدة مت جلب أحد 
من  االنتربول  طريق  عن  الفاســدين 
لبنان«. وبني موات، ان »هناك اتفاقات 
ســتحدث مع دول اجلوار والسيطرة 
الى  مشيرا  أيضا«،  كردســتان  على 
ان »اإلقليم يحوي علــى الكثير من 
الهاربــني املطلوبني بقضايا فســاد 

وإرهاب«.
وجتدر اإلشــارة في هذا الصدد الى ان 
رئاسة  بعيد تسنمه  افاد  السوداني، 
مجلس الــوزراء، بأن من أهم أولويات 
حكومتــه، اســترداد أمــوال العراق 

املهرَّبة إلى اخلارج.
الســوداني فــي حديث خالل  وأكد 
زيارته إلى هيئة النزاهة، أن اســترداد 
األمــوال مــن اخلــارج مــن أولويات 
املعايير في  إن »أول  احلكومة، قائــاًل 
الدول  احلكومة مع حكومات  تعامل 
هــو مــدى تعاونها مع العــراق في 

اســترداد املدانني واألمــوال املُهرَّبة، 
وسيكون اجلهد الدبلوماسي ُمتَّسقاً 
مع إجراءات هيئــة النزاهة، لتمكني 

العراق من استرداد أمواله املُهرَّبة«.
وحث السوداني على البدء في »فتح 
امللفــات األكثــر أهميَّة مــن حيث 
حجم األموال امُلتلســة أو املهدورة، 
أو تلك املُتعلِّقة بإيقاف املشــروعات 
ة التــي بإجنازها يلمس املواطن  املُهمَّ
مــة له«،  اخلدمــات الفضلــى املُقدَّ
داعياً إلــى »تأليف فريٍق داعٍم لهيئة 
القانونيَّة،  الصفــة  يتَّخذ  النزاهــة 

الهيئة  تعارضه مع صالحيات  وعدم 
ها املُنوطــة بها، وفق قانونها  ومهامِّ

ل«. النافذ رقم 30 لسنة 2011 املُعدَّ
ولطاملــا اثار ملف اســترداد األموال 
بني مختلف  واســعا  املنهوبة جدال 
املســتويات السياسية واالقتصادية 
باعتبــاره ملفــا معقدا، تشــتبك 
ودبلوماســية  قانونية  إجراءات  فيه 
وسياســية ومالية واتفاقيات دولية 
غالبيــة  وان  خاصــة  ومصرفيــة، 
املصــارف ان لم تكــن كلها في دول 
الغرب ليســت حكوميــة، ومملوكة 

لشــركات او ائتالفــات، وهــو األمر 
الذي يشــكل احد اهــم التحديات 
للحكومة اجلديدة، ســيما ذا عرفنا 
ان األمــوال املهربة كبيرة، ويشــكل 
اســتردادها خســارة كبيرة للبنوك 

املودعة فيها تلك األموال.
ويذكر ان رئيس مجلس الوزراء محمد 
شياع الســوداني، اجرى امس االثنني 
زيارة خاطفة الى األردن التقى خاللها 
امللــك عبد اهلل الثانــي، تناول فيها 
ادامة ومتتني  اجلانبان احلــرص علــى 
العالقة بني البلدين، وانه يعتزم زيارة 

الكويــت غدا األربعاء حســبما افاد 
مكتبه.

أحصــت وزارة التخطيــط، اليــوم 
االثنني، املشــاريع املتلكئة في عموم 
البالد، فيمــا أعلنت خطتها ملعاجلة 

األسباب ووضع احللول.
الــوزارة عبد  املتحدث باســم  وقال 
الزهــرة الهنــداوي، لوكالــة األنباء 
العراقيــة )واع(، إنــه »بنــاء علــى 
توجيهــات رئيــس مجلس الــوزراء، 
الــوزاري،  املنهاج  مــع  وانســجاماً 
وضعت وزارة التخطيط رؤية ملعاجلة 
أو  بتوقف  التي تســببت  املشكالت 
تلكؤ عــدد من املشــاريع في عموم 

العراق«.
وأضاف الهنــداوي، أن »اخلطة بدأتها 
الوزارة مبناقشــة واقع هذه املشاريع 
مع اجلهات املســتفيدة منها سواء 
وزارات أم محافظات، وجرت  أكانــت 
املناقشة باســتفاضة لكل مشروع 
من هذه املشاريع وسيتم تقسيمها 
املشروع  أهمية  أولويات بحسب  إلى 
اخلدميــة واالقتصاديــة، والكلفــة 
التي  التخصيصات  وحجــم  املالية 
إجناز املشروع، وقدرة اجلهة  يحتاجها 
املعنية علــى تنفيذ املشــروع وفق 

املعايير التخطيطية«.
وتابع أنه »ســيتم تصنيف املشاريع 
املتلكئة التي يزيد عددها على 1400 
مشــروع بهــدف املضــي باملعاجلة 
واحللــول، واملشــاريع ذات الصبغــة 
اخلدميــة، وذات األهمية االقتصادية، 
والتي فيها نســب إجنــاز متقدمة، 
والنظر  باستكمالها،  املضي  سيتم 
في باقي املشــاريع وفقــاً حلالة كل 

مشروع من هذه املشاريع«.

لتنفيذ التزامه بفتح الملف المعقد

زيارات إقليمية ودولية للسوداني تستهدف 
استرداد األموال المهربة والمتورطين بالفساد

ما الذي يمكن أن يكسبه العراقيون 
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بغداد - الصباح الجديد: 
أعلنــت مديرية املــرور العامة 
امس اإلثنني، إحصائية مفزعة 
بعدد احلوادث املرورية املسجلة 
منذ مطلع العام احلالي 2022، 
ورقمــا صادما عــن مخالفات 
للمــدة  املروريــة  املركبــات 

نفسها.
وقــال مديــر عالقــات واعالم 
زياد القيسي في  املرور العميد 
تصريــح رســمي، إن »املديرية 
ســجلت ومنذ تاريــخ 1 / 1 / 
2022 ولغايــة يومنــا هــذا – 
6678 حادثــا مرورياً   ،- امــس 

مركبــاً )الدهــس واالنقــالب 
واالصطدام(«.

احلوادث،  تلك  وعن عدد ضحايا 
اوضح القيســي، أن »حصيلة 
الوفيات واإلصابات تخص وزارة 
املرور  مديرية  وليــس  الصحة 

العامة«.
أسباب  ثالثة  القيســي  وحدد 
التزام  »عــدم  هــي  للحوادث 
وكذلك  بالتعليمات  الســائق 
عــدم توفر املتانــة واألمان في 
رداءة  الــى  املركبــة، اضافــة 
الطرق«، وقــال إن »الطرق غير 
بصــورة صحيحــة  املعبــدة 

بحصول  فعالة  بصور  تساهم 
احلوادث املرورية«.

تناول أيضا احصائية  القيسي 
لعدد املالفات املرورية املسجلة 
منــذ بداية العــام احلالي في 
باســتثناء  احملافظات  عمــوم 

اقليم كردستان.
وقــال ان املديريــة »ســجلت 
مليونني و87 ألفاً و637 مخالفة 
منذ بدايــة العام احلالي وحتى 

أوائل الشهر اجلاري ».
وأوضح ان »املالفات املضبوطة 
املركبة من  توزعت بني قيــادة 
دون لوحات تســجيل والزجاج 

املظلل والسير من دون رخصة 
من  املركبــة  وقيــادة  قيــادة 
عكس  والســير  األحداث  قبل 
االجتــاه واملالفــات املرتكبــة 
من قبل سائقـــي املركبـــات 

احلكوميـة«.
ودعــا مديــر عالقــات واعالم 
»االلتزام  الى  الســائقني  املرور 
بالقوانــني والتعليمات املرورية 
سالمـــة  علـــى  حرصـــا 

اجلميـع«.
وصادف يوم امس اإلثنني، اليوم 
احلوادث  ذكــرى  الحياء  العاملي 

املرورية.

المرور: العام الحالي شهد 6678 حادثًا 
ومليونين و87 ألف مخالفة مرورية

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن النائب املســتقل هادي 
السالمي امس االثنني، رفضه 
النواب ملشــروع  مع عدد من 
قانــون اجلرائــم املعلوماتية، 
القانون  مســودة  أن  مبينــاً 
املالفات،  العديد مــن  تضم 
القانون  إدراج  اعتبــر  فيمــا 
ضمن جدول أعمال اجللســة 
»انتهــاكاً« للنظام الداخلي 

للبرملان.
فـــي  السالمـــي  وقـــال 
الصباح  تابعتــه  تصريـــح 
اجلديــد، ان »رئاســة مجلس 

النــواب انتهكــت النظــام 
مــن  للمجلــس  الداخلــي 
اجلرائم  قانــون  ادراج  خــالل 
جـدول  ضمـــن  املعلوماتية 
اعـــمال اجللسة دون علـــم 

النـواب«.
واضاف »هناك حتفظا ورفضا 
املعلوماتية،  اجلرائــم  لقانون 
القانـــون  ان  علــى اعتبــار 
عراقـي  مليـون  بـ41  يتعلـق 
اقـــراره بصيغتـه  وال ميكـن 

احلاليـة«.
انه »في السابق  واشــار الى 
لتواقيع  جمــع  هنــاك  كان 

إلى  وإرســال كتــاب  النواب 
رئيــس الوزراء فــي احلكومة 
مشروع  لســحب  السابقة 
علــى  الحتوائــه  القانــون 
مخالفــات كبيــرة، الن املادة 
تنــص  الدســتور  مــن   38
على حريــة الــرأي والتعبير 
الســلمي وكذلك  والتظاهر 
املادتني 5 و20 من الدستور وان 
السلطات،  مصدر  الشــعب 
وهــذا القانــون يحتوي على 
مخالفات ال تتناسب مع املواد 

الدستورية«.
دول  »كل  الســالمي  وتابــع 

العالــم تطورت فــي مجال 
حقوق املواطن واحلصول على 
املعلومــة، اال نحن فإن قانون 
يحتوي  املعلوماتية  اجلرائــم 
ونرفـــض  مخالفـــات  على 
اقـــرار القانـــون مبجلـــس 

النـواب«.
واكــد الســالمي »نحن مع 
مجموعة مــن النواب نرفض 
من  ونطلب  القانــون  إقــرار 
الــوزراء  مجلــس  رئاســة 
البرملـان  مـن  القانون  سحب 
وتعديلـــه وفـــق الدستـور 

العراقـي«.

نواب يرفضون الصيغة الحالية لقانون جرائم 
المعلوماتية: يتضمن مخالفات دستورية

بغداد - الصباح الجديد:
بلغت عائــدات النفط الذي مت 
تصديره خالل االشهر العشرة 
املاضية مــن العام احلالي نحو 

100 مليار دوالر.
نشــرتها  إلحصائية  ووفقــا 
على موقعها شركة »سومو« 
املصدر  النفط  »ايرادات  بلغت 
خالل العشــرة اشــهر االولى 
 99  2022 احلالــي  العــام  من 
الفا  و786  مليونا  و646  مليارا 
و336 دوالرا، مبعدل شهري بلغ 
9 مليــارات و964 مليونا و678 

مليونا و633 دوالرا«.
واضافــت ان »هــذه االيرادات 
املاضي  العــام  عــن  ارتفعت 

2021 بنســبة 65 باملئة حيث 
املالية  العائــدات  فيها  بلغت 
60 مليارا و648 مليونا و11 الفا 
و368 دوالرا ومبعــدل 6 مليارات 
و136  الف  و801  مليونــا  و64 

دوالرا«.
واشــارت الى ان »شهر ايار من 
العام احلالي 2022 شهد فيها 
اعلى ايــراد مالي من املبيعات 
النفطية حيــث بلغ 11 مليارا 
و477 مليونــا و514 الفــا و4 
دوالرات، فيما كان شهر كانون 
الثاني اقل االشــهر من حيث 
االيرادات حيث بلغت 8 مليارات 
و526  الفا   679 و322 مليونــا 

دوالرا«.

بغداد - الصباح الجديد: 
رجحت عضــو اللجنة املالية 
الدليمي  إخــالص  النيابيــة، 
امس االثنني، ارســال احلكومة 
مســودة قانون املوازنة لسنة 
2023 خالل االسبوعني املقبلني 
الى مجلس النــواب، مرجحة 
أن يبلــغ ســقف املوازنة 130 
تريليون دينار وبنسبة عجز أقل 

من 25%.
تصريح  في  الدليمــي  وقالت 
ان  اجلديد،  الصبــاح  تابعتــه 
»مســودة قانــون املوازنة متت 
دراســتها فــي وزارة املاليــة، 
اال انهــا لغاية اللحظة لـــم 
الوزراء  مجلس  على  تعـــرض 
الـــذي يرســلها بــدوره إلى 
مجلـس النـــواب للتصويـت 

عليهـا«.
وبينت ان »سعر برميل النفط 
حاليــا يتراوح بــني 85 الى 87 
دوالرا، لكننا ال نعرف الســعر 

احملــدد في قانــون املوازنة، وان 
الســعر احلقيقــي لبرميــل 
وصول  عند  ســيحدد  النفط 
إلى  املوازنة  قانــون  مســودة 
ومــن خالل  النواب،  مجلــس 
نحدد  عادة  السابقة  التجارب 
النفط  لبرميل  األســعار  اقل 
على الرغم من ارتفاع أســعار 

النفط عامليا«.
تعرض  ان  الدليمــي  وتوقعت 
على  املوازنة  قانون  »مســودة 
 15 خــالل  الــوزراء  مجلــس 
يوما ومن بعدها ترسل إلـــى 
مجلـس النـواب، وممكـن اقـرار 
املوازنـة فـــي البرملـان خـالل 
للعـام  الثانـي  كانـون  شهـر 

.»2023
كما رجحت ان »املبلغ اإلجمالي 
بني  املوازنة ســيتراوح  لقانون 
128 الــى 130 تريليــون دينار 
ونسبة العجز أقل من %25 من 

املبلغ اإلجمالي«.

المالية النيابية: 130 تريليون 
دينار موازنة العام المقبل بعجز 

اقل من 25 %

سومو: نحو 100 مليار دوالر عائدات 
البالد من النفط في األشهر العشرة 

الماضية

السليمانية - عباس اركوازي:
كشــفت مصــادر سياســية 
عن  اجلديد،  للصبــاح  مطلعة 
الثوري  احلــرس  وفــد من  قيام 
إقليم  بابــالغ حكومة  اإليراني 
رســمي،  وبنحــو  كردســتان 
عن اســتعداده لشــن عملية 
عســكرية برية وجوية واسعة 
داخــل أراضــي اإلقليــم، ضد 
االحزاب الكردية املعارضة اليران 
في اقليم كردستان، في ناشدت 
األصدقاء  اإلقليم  حكومة  فيه 
والشــركاء اتخــاذ موقف من 

االعتداءات اإليرانية األخيرة .
واوضحــت املصــادر، ان وفــدا 
من احلــرس الثــوري اإليراني زار 
االيام  خالل  والسليمانية  اربيل 
والتقى  املنصرمــة،  القليلــة 

مسؤولني حكوميني وحزبيني.
واوضحــت، ان الوفد أعلن قرب 
عســكرية  بعمليــة  قيامــه 
برية داخــل اراضي االقليم، في 
حال لم تقــم حكومة االقليم 
بنزع أســلحة االحزاب الكردية 
املعارضة إليران واملتواجدة على 

أراضيها.
ودعا الوفــد اإليرانــي الى نزع 
أســلحة تلك االحــزاب، ألنها 
تشــكل خطــرا علــى أمــن 
إيــران، مهــددا في حــال عدم 
رضوخ اإلقليــم لهذه املطالب، 
بالقيــام بأقرب وقــت بتنفيذ 
عملية عســكرية برية وجوية 
تلك  ومواقع  مقرات  تستهدف 

االحزاب.
وأشــارت املصادر إلى أن الوفد 
اإلقليم  مسؤولي  حذر  اإليراني 
من مغبــة تهريب االســلحة 
مــن أراضيــه إلى النشــطاء 
واجلماعات املسلحة داخل إيران.

ولفتــت الــى ان الوفــد ابلغ 
املســؤولني الكرد بــأن القوات 
االمنيــة اإليرانيــة متكنت في 
ضبط  مــن  االخيــرة  اآلونــة 
كميات كبيرة من االســلحة و 
االعتدة املهربة من داخل أراضي 
اإلقليم، إلــى اجلماعات املناوئة 

إليران.
قــوات حمزة ســيد  وكانــت 
للحرس  التابعــة  الشــهداء 

الثــوري االيرانــي، قــد نفذت 
االثنــني، هجمات  امــس  فجر 
والطائــرات  بالصواريــخ 
املســيرة على مناطق مختلف 
مبحافظتي اربيل والسليمانية، 
قالــت انها تهدف الــى تدمير 
مقرات ومراكز التآمر واستقرار 

اجملموعات  وتنظيــم  وتدريــب 
اإلرهابية االنفصالية املناهضة 
إليران في اقليم كردستان، الذي 
العراق،  شمال  باقليم  وصفته 
وهو مؤشــر على تطور خطير 
في العالقة بني اقليم كردستان 

واجلمهورية االسالمية.

بدورها ادانــت حكومة االقليم 
الصاروخية  الهجمــات  تكرار 
ان  الــى  مشــيرة  االيرانيــة، 
املتكررة  اإليرانيــة  االنتهاكات 
وإقليم  العــراق  ســيادة  متس 
غير  وهــي  العراق  كردســتان 
انتهاكاً صارخاً  مبررة، وتشكل 

لألعــراف الدوليــة وعالقــات 
حسن اجلوار.

ودعت حكومة االقليم إيران إلى 
االقليم،  وقف هذه احلملة ضد 
مطالبة احلكومة االحتادية واألمم 
إلى  الدولي،  واجملتمــع  املتحدة 
اتخاذ موقف واضح وصريح جتاه 

االعتداءات اإليرانية املستمرة.
وأدانــت بعثــة األمم املتحــدة 
»يونامي«امس  العراق  ملساعدة 
االثنني، القصــف االيراني الذي 
كوردستان،  اقليم  اســتهدف 

معتبرة إياه عدواناً طائشاً.
وقالت البعثة في بيان »يجب أن 
تتوقف الهجمات املتكررة التي 
تنتهك السيادة العراقية. مثل 
التوترات  يزيــد  ال  العدوان  هذا 
فحســب،  طائٍش  نحــو  على 
وقوع  فــي  أيضاً  يتســبب  بل 
مأســاة«. ، واضافت »أياً كانت 
احلسابات اخلارجية التي تسعى 
دولٌة مجاورٌة إلى تسويتها، فإن 
استخدام األدوات الدبلوماسية 
الســبيل  هو  بهــا  املعمــول 

الوحيد للمضي قدماً«.

كما ندد قائد القيادة الوسطى 
األمريكية، بالقصف الصاروخي 
اإليراني، الذي اســتهدف مقار 
احــزاب كردية إيرانيــة مناوئة 
لطهــران، ومعســكراً يــؤوي 

الجئني كرد إيرانيني في اربيل.
وقال اجلنرال مايكل كوريال قائد 
املركزيــة األمريكية،  القيــادة 
في بيان، »نديــن هجمات إيران 
العشوائية وغير القانونية التي 
تعرض استقرار العراق والشرق 
األوســط للخطــر ، وأضاف أن 
املدنيني  تعرض  الهجمات  هذه 
للخطــر وتنتهــك الســيادة 

العراقية.
من جهتها قالــت قناة »قدس 
للحــرس  التابعــة  بــرس«، 
الثوري، »لقي 26 شــخصاً من 
مصرعهم  الكــورد  املعارضني 
بالصواريخ  الهجمــات  جــراء 

املوجهة وبالطائرات املسيرة«.
لدى  اإليرانــي  الســفير  وكان 
بغــداد، محمد آل صــادق، قال 
في وقت ســابق أمس األحد، إن 
إيران طالبت احلكومة العراقية 

بضرورة ضبط احلدود في إقليم 
دخول  ملنع  إيران  مع  كوردستان 

املسلحني الكورد املعارضني.
وفق  علــى  صادق  آل  وأضــاف 
مــا نقلت عنــه وكالــة أنباء 
بنزع سالح  »طالبنا  »تسنيم«، 
عناصــر الفصائــل اإليرانيــة 
إقليم كوردستان  املعارضة في 
امليمــات  إلــى  وإعادتهــم 

كالجئني«.
كشفت  أمنية،  مصادر  وكانت 
فجر االثنــني، تعرض العاصمة 
كويســنجق  وقضــاء  أربيــل 
لقصــف صاروخي اســتهدف 
ومخيماً  معارضة،  أحزاب  مقار 

لالجئني اإليرانيني.
يشــار إلــى أن مقــرات احلزب 
الكردســتاني  الدميقراطــي 
كويســنجق  فــي  اإليرانــي، 
وجزنيــكان التابعــة لبحركة 
جمعية  ومقــرات  أربيــل،  في 
زركويز  في  الثوريــة  الكادحني 
بالســليمانية، تعرضت الليلة 
املاضيــة وفجــر اليــوم إلــى 
هجمات بالصواريخ واملسيرات.

إيران تقصف إقليم كردستان مجددا وتهدد بعملية عسكرية برية داخل أراضيه 
حكومته تدعو »االصدقاء« و«الشركاء« الى موقف من »االعتداءات«  تقريـر
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الصباح الجديد - متابعة: 

تقريرا  الدولية  االنقــاذ  اعدت جلنة 
تضمن معدالت عمالة مرتفعة في 
العراق وتســتمر بالوقوف في وجه 
طفولتهم  وعيــش  األطفال  تعلم 

وممارسة حقوقهم األساسية.
التي  اجلديــدة  البيانات  وأظهــرت 
حصلت عليهــا اللجنة، أن غالبية 
األطفال في شــرق املوصل يعملون 
في ظروف غير آمنــة، وأن ٪95 من 
الهوية  لوثائق  يفتقــدون  األطفال 
األساســية، وأكثر من نصف األسر 
التي شــملها االســتطالع لديها 

طفل أو أكثر منخرط في العمل.
أدى بطء التعافــي االقتصادي بعد 
انتهاء الصراع إلى جلوء العائالت إلى 
االعتماد على عمالة األطفال، التي 
ممارسة  من  العراقيني  األطفال  متنع 

حقوق الطفولة األساسية.
ولفتــت جلنة اإلنقــاذ الدولية، في 
تقريرهــا إلــى “اســتمرار االرتفاع 
األطفال  املقلق في معدالت عمالة 
في العراق فــي حرمان األطفال من 
حقوقهم األساسية تزامناً مع نفاد 
خيارات األسر في تلبية االحتياجات 

املعيشية األساسية”.
وفي دراســة اســتقصائية جديدة 
أجريت في خمس مناطق في شرق 
مدينة املوصل، الحظت جلنة اإلنقاذ 
الدولية، أن ٪90 من مقدمي الرعاية 
أفــادوا بوجود طفل أو أكثر منخرط 
في مجال العمل، بينما أفاد ٪85 من 
األطفال أنهم ال يشــعرون باألمان 
في مكان عملهــم واصفني حاالت 
املعدات  امتــالك  وعــدم  التحرش 
املناســبة حلماية أنفســهم أثناء 

العمل في املصانع أو في الشوارع.
وبعد ما يقرب من خمس ســنوات 
علــى إعــالن انتهــاء العمليــات 
العســكرية وطــرد تنظيم داعش، 
ما تــزال الظــروف االقتصادية في 
املوصل مزرية للعديد من العائالت، 
مبا في ذلك أولئك الذين نزحوا داخل 
البالد والذين عــادوا إلى مناطقهم 

األصلية بعد أن نزحوا أثناء النزاع.
وقامــت جلنــة اإلنقــاذ الدوليــة، 
أســرة   211 تضــم  بإحصائيــة 
فــي أحيــاء التســعني واالنتصار 

واليرمجة  والســماح  والعرباشية 
في شرق املوصل، وأجرت مسوحات 
إحصاء إضافية تضم 265 طفالً مت 
تصنيفهم علــى أنهم منخرطون 

في مجال العمل.
وأظهرت النتائج أن عمالة األطفال 
هي آلية تكيف ســلبية شــائعة 
للعائالت في هــذه املناطق، كجزء 
حياتهم،  بناء  إلعادة  كفاحهم  من 
وذلك ناجــم عن محدوديــة توافر 
فرص كســب العيش، وعدم حيازة 
الوثائــق - مثــل بطاقــات الهوية 
الوطنية أو شهادات امليالد - وسوء 

الظروف املعيشية.
املســوحات  نتائــج  وأظهــرت 
اإلحصائية، أيضــاً معدالت عمالة 
األســر  في  األعلى  هــي  أطفــال 
العائدة إلى مناطق سكناها، حيث 
أفاد أكثر مــن ٪50 منهم بانخراط 
طفــل أو أكثر في مجــال العمل، 

أما بالنســبة ألولئك الذين ما زالوا 
نازحني، فأفــاد أكثر من ٪25 منهم 
بانخــراط طفــل أو أكثــر من كل 
العمل، وبالنسبة  عائلة في مجال 
ألســر اجملتمــع املضيــف، فبلغت 
األطفال  لعمالة  املئوية  النســبة 

أكثر من 20٪.
إلى ذلك، أبلغ ٪95 من األطفال عن 
الضرورية،  املدنيــة  الوثائق  فقدان 
أفاد نحــو ٪75 من األطفال  بينما 
االســتطالع،  شــملهم  الذيــن 
قيامهــم بأعمــال غير رســمية 
وخطيــرة مثــل جمــع القمامة، 
واخلردة  اليوميــة،  البنــاء  وأعمال 

والنفايات.
وفق  على  الرعايــة  ونبه مقدمــو 
التقريــر، بــأن “ما يقــارب نصف 
يرتادون  ال  أســرهم  فــي  األطفال 
العديــد منهم  املدرســة، وذكــر 
الســبب  أن عمالــة األطفال هي 

الرئيسي للتسرب من املدرسة.
فبعــد انتهاء الصــراع مع تنظيم 
داعــش، مت اإلبــالغ عــن نقص في 
الوثائق املدنية وبــطء في التعافي 
وكركوك  األنبــار  فــي  االقتصادي 
وصالح الدين من قبل مســتفيدي 

اللجنة اآلخرين.
وفي هذا الصدد، قالت مديرة مكتب 
جلنة اإلنقــاذ الّدولية فــي العراق، 
ســمر عبــود: “عندمــا ال تتمكن 
احتياجاتها  تلبيــة  مــن  العائالت 
األساســية، يكون املالذ األخير في 
بعض األحيان هو إرسال أطفالهم 

للعمل”.
وأضافــت: “نحــن علــى دراية بأن 
عمالــة األطفال تعــرض األطفال 
آثار ســلبية  وينجــم عنها  لألذى 
طويلــة األمــد علــى صحتهــم 
والعقلية، فعندما يعمل  اجلسدية 
األطفال، فإنهم يُحرمون من فرصة 

عيش طفولة طبيعية وآمنة”.
وأبلغت العائالت عن أســباب عدة 
مجال  فــي  أطفالهــا  النخــراط 
العمــل، مبا في ذلك “عــدم القدرة 
على تغطيــة تكاليــف التعليم، 
واحلاجــة املاســة لوجــود مصدر 
دخــل لتغطية النفقات األســرية 
األساســية مثل الطعــام واملأوى، 
بالتسجيل  املدارس  وعدم ســماح 
فيها بسبب عدم وجود وثائق، فضالً 
عن اعتبارها وصمة عار مجتمعية 
املعروفة  للجماعة  املنتمني  بتصور 

بداعش”.
وغالبــاً مــا تواجه العائــالت ذات 
االنتماء املتصور صعوبات في إعادة 
األصلية  مناطقهم  فــي  االندماج 
أو اجملتمعات اجلديدة، وقد يتســبب 
ذلك في شعور األطفال بأنهم غير 
مرحب بهم في املدارس أو قد يعيق 
العائــالت من االنخــراط الذي يعد 

أمراً شاقاً”.
في  املنخرطون  األطفــال  ويتعرض 
مجــال العمــل خلطر كبيــر جراء 
حرمانهم من فرص التعليم مما قد 
يؤثر بشــكل كبير علــى تطورهم 
وحياتهم بشــكل عام. كما أنهم 
وصمهم  مــن  اجتماعياً  يعانــون 
بالعار وانعزالهم، وهم أكثر عرضة 
بالســالمة  املتعلقة  للمشــاكل 
اإلســاءة  ذلك  فــي  مبا  واحلمايــة 

واملضايقات.
والعراق مــن الــدول املوقعة على 
اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل، 
وينــص علــى التعليــم االبتدائي 
اإللزامي جلميع األطفال في دستوره 
، وعلــى الرغم مــن احلماية التي 
يوفرها القانون لألطفال العراقيني، 
إال أن الواقع يختلف كثيراً بالنسبة 
للعديد مــن األطفال فــي جميع 

أنحاء البالد.

لجنة اإلنقاذ الدولية: االرتفاع المقلق 
في معدالت عمالة األطفال في العراق مستمر

مع نفاد خيارات بعض األسر في تلبية االحتياجات المعيشية األساسية

كشفت لجنة االنقاذ 
الدولية ان نحو 75٪ 

من اطفال العراق 
يقومون بأعمال غير 

رسمية وخطيرة 
مثل جمع القمامة، 

وأعمال البناء 
اليومية، والخردة 

والنفايات

 بغداد - الصباح الجديد: 
كشفت مديرية املرور العامة، عن احصائية لعدد 
اخملالفات املرورية املسجلة منذ بداية العام احلالي 

في عموم احملافظات باستثناء اقليم كردستان.
وقال مديــر العالقات واإلعالم في املديرية العميد 
زياد القيسي في تصريح صحفي امس االثنني ان 
املديرية “سجلت مليونني و87 ألفاً و637 مخالفة 
مســجلة منذ بداية العام احلالــي وحتى أوائل 

الشهر اجلاري “.
وأوضح العميد القيســي ان اخملالفات املضبوطة 
توزعت بني قيادة املركبة من دون لوحات تسجيل 
والزجاج املظلل والســير مــن دون رخصة قيادة 
وقيادة املركبة من قبل األحداث والســير عكس 
االجتــاه واخملالفــات املرتكبــة من قبل ســائقي 

املركبات احلكومية”.

 بغداد - الصباح الجديد: 
اعلن وزيــر التعليم العالــي والبحث العلمي 
نعيم العبودي امس االثنني عن التصويت على 
زيادة خطة مقاعد القبول في الدراسات العليا.
وقال وزير التعليم في تغريدة على حسابه في 
تويتر انطالًقا من دعمنــا وتأييدنا لطموحكم 
العلمي املشــروع أعطينا صوتنا باملوافقة، مع 
إخواني في هيئة الرأي، علــى قرار زيادة خطة 
مقاعد القبــول في الدراســات العليا ضمن 
2098 برنامًجــا على مســتوى الدبلوم العالي 
العامة  للقنــوات  والدكتــوراه  واملاجســتير 

واخلاصة واالمتيازات”. 

بغداد - الصباح الجديد: 
زار مدير عام الشــركة العامــة للنقل البري 
مرتضى كرمي الشحماني والوفد املرافق له وزير 
الزراعة عباس جبر العلياوي فــي مقر الوزارة، 

لبحث سبل التعاون املشترك بينهما.
واوضح مدير عام النقل البري: أهمية االنفتاح 
على وزارات الدولة والعمــل على جتديد عقود 
النقل املبرمة معها، وقال، بحثنا جتديد العقود 
املبرمة مع وزارة الزراعة للعام القادم )2023(، اذ 
أثبتت الشــركة جناحها في العمل مع شركة 
التجهيــزات الزراعية وشــركة مابني النهرين 
للبذور ولم تســجل أي إخفــاق طيلة األعوام 

السابقة.
من جانبه رحب وزير الزراعة بهذه الزيارة واعرَب 
عن رغبته لإلســتمرار في العمــل مع النقل 
البري كونها من الشركات احلكومية الرصينة 

ملا تقدمه من خدمات للصالح العام. 

بغداد - الصباح الجديد: 
عقد الوكيل الفني للوزارة املُهندس جمعـــة 
العامني  املُدراء  البهادلـي اجتماعاً ضمَّ  ديـوان 
لدوائــر الفنية والقانونيــة والتخطيط وُمدير 
قسم العقود في الوزارة جرى ِخالله إستعراض 
بعقود  احمُليطة  التفاصيــل  وُمناقشــة كافة 
املُشــاركة املُبرمة سابقاً بني شــركات الوزارة 
والقطاع اخلاص وتشخيص نقاط اخللل فيهـا . 
وأكد الوكيل ِخالل االجتماع على ضرورة تدقيق 
جميــع تلك العقــود من حيث نســب اإلجناز 
املــادي واملالي ومــدى تأثير تلــك العقود على 
اإلرتقاء مبُستوى عمل الشركات باإلضافة إلى 
إعــادة النظر في العقود التــي الُتقق اجلدوى 

اإلقتصادية .
ووجــه الوزير الدائــرة الفنيــة والقانونية في 
الــوزارة لزيارة جميع الشــركات وإعداد تقارير 
فنية وقانونية حول جميع عقود املُشاركة مع 
بيان املُــدة القانونية لُكّل عقد وُمدة التأهيل ، 
أّن تتحمل الشركات املسؤولية  مؤكداً ضرورة 
الكاملة في ُمراجعة العقــود املُتلكئة وإنهاء 
العمل بها والسعي لتطوير واقعها ومبا يخدم 

الصناعة العراقية . 

المرور تكشف رقمًا 
مهواًل لعدد المخالفات 

المسجلة منذ بداية العام

وزير التعليم يصوت 
على زيادة مقاعد القبول 

في الدراسات العليا

النقل البري والزراعة يبحثان 
سبل التعاون المشترك 

الوكيل الفني يناقش عقود 
الُمشاركة الُمبرمة بين 

شركات الوزارة والقطاع الخاص

بابل - الصباح الجديد: 
أفادت مديريــة زراعة محافظة 
بابل، بانخفاض كبير في اخلطة 
الزراعية، عمــا كانت عليه في 
الى  وصلت  االخيرتني،  السنتني 

الثلث.
وقــال مديــر زراعة بابــل ثامر 
تصريحــات  فــي  اخلفاجــي 
الزراعية  "اخلطــة  ان  صحفية 
للموسم الشتوي في بابل أقرت 
بواقــع 106 االف دومن حملصــول 
احلنطــة، و7800 دومن حملاصيــل 

اخلضر".
وأضاف اخلفاجــي انه "مت البدء 
عقــد  ومت  اخلطــة،  بتطبيــق 
اجتماع مشــترك مــع مديرية 
املوارد املائية املتمثلة بشعبهم 
وشعب الزراعة، وتديد مسارات 
واالنهر،  اجلــداول  فــي  امليــاه 
الرقعـــة  وفق  اخلطة  وتوزيــع 

اجلغرافيـة".
وكانــت وزارة الزراعة قد حذرت 
احمللي من  اإلنتــاج  تراجــع  من 
احملاصيل واملنتجات الزراعية في 
عموم احملافظات، والتي تتسبب 
بتأثيرات ســلبية علــى األمن 
الى  البالد، مشيرة  في  الغذائي 

ان أموراً عــدة أدت إلى إضعاف 
القــدرة اإلنتاجية فــي العراق، 
الزراعية  اخلطــة  خفض  منها 
إلــى %50، مقارنة بالســنوات 
املاضيــة، فضالً عن قــرار فتح 

االستيراد من دون ترخيص.
أما بشــأن املقارنــة بني اخلطة 
احلالــي  للموســم  الزراعيــة 
السابقني،  باملوســمني  مقارنة 
نّوه اخلفاجي الــى انه "في عام 
 170 تبلغ  2021 كانت اخلطــة 
الــف دومن، أما في عــام 2020 
فكانــت اخلطــة الزراعية تبلغ 
330 الف دومن"، مردفا ان "اخلطة 
وفق هذه االرقام انخفضت الى 

اقل من الثلث". 
مديــر زراعة بابل، شــدد على 
ضــرورة ان "تقــوم احلكومــة 
فالقضية  املوضــوع،  بتــدارك 
قضياة حياة أو موت بالنســبة 
للمزارعني، وهنالك مخاوف من 
بدء هجرة عكســية من الريف 
الــى املدن"، مطالبــاً احلكومة 
بـ"تنظيــم قنــوات ري حديثة 
من خــالل منظومات ري بالرش 
والتنقيط اضافة الى توفير آبار، 
إلدامة سقي املزروعات، وبالتالي 

مــن شــأن ذلــك التقليل من 
املناطق  رقعة  وتوسيع  الهجرة 

الزراعية".
ودعا اخلفاجــي احلكومة الى ان 
"تقاتل على قضية زيادة احلصة 
املائيــة من دول اجلــوار"، معرباً 
عن أمله في أن يكون املوســم 

الشتوي ممطراً.
وســبق للبنك الدولي، أن اعتبر 
أن غياب أي سياســات بشــأن 
املياه قد يؤدي إلى فقدان العراق 
بحلــول العــام 2050 نســبة 
%20 مــن مــوارده املائية، فيما 
اعلن العراق في وقت ســابق أن 
أدت  التركية  املائية  املشروعات 
لتقليص حصته املائية بنسبة 
%80، بينما تتهــم أنقرة بغداد 
بهـــدر كميـات كبيـــرة مـن 

امليـاه.
الزراعة  وزارتــي  ان  الى  يشــار 
واملــوارد املائيــة قررتا تخفيض 
وذلك  للزراعة،  املقررة  املساحة 
املائية  اإليــرادات  قلة  بســبب 
القادمة مــن تركيا وإيران، فيما 
حّذرت وزارة الزراعة من أن شح 
بانهيار أمن  بــات يهــدد  املياه 

العراقيني الغذائي.

بغداد - الصباح الجديد: 
مختصة  عراقيــة  شــركة  اعلنت 
بتنظيــم املعــارض الدولية انطالق 
للبناء  العــراق  فعاليــات معــرض 
التحتية امس  والبنية  واإلنشــاءات 
بغداد،  معــرض  أرض  علــى  االثنني 
مبشــاركة اكثــر من 130 شــركة 

عراقية وعربية واجنبية.
“الصروح” محمد  مدير شركة  وقال 
تصريحات  فــي  العنــزي  ســلمان 

صحفيــة إن “املعرض انطلق للفترة 
الرابع  وحتى  والعشــرين  احلادي  من 
والعشــرين مــن الشــهر اجلــاري 
مبشــاركة أكثــر من 130 شــركة 
متخصصة في مجال اإلعمار والبناء 

واإلنشاءات”.
سيشــهد  “املعــرض  أن  وبــني 
عــرض كل مــا يخص مــواد البناء 
والديكــورات وتكنولوجيــا البنــاء 
وأنظمــة  واإلستشــارات  احلديــث 

الصناعية  واملكائن  واآلليات  الطاقة 
ومنتجــات االســمنت واخلرســانة 
وأدوات  الداخلي  التصميم  وخدمات 

ولوازم البناء والتشييد”.
وأشار العنزي إلى “أهمية إقامة مثل 
هذه املعارض، لدعم قطاعات الدولة 
وتبادُل اخلبرات والتكنولوجيا احلديثة، 
إنشــاء مشــاريع  في  يُســهم  مبا 
البالد في مجاالت  استثمارية تخدم 

البناء واإلنشاءات والبنى التحتية”.

بغداد - الصباح الجديد: 
انطلقت في بغداد امس االثنني ندوة 
التداول  خطــة  بعنوان  اقتصاديــة 
الناجحة، ومت فيهــا بيان اهم قواعد 
التــداول والعناصر االكثــر فاعلية، 
اخلطط  تتضمنهــا  ان  يجــب  التي 
التداولية، بحضور نخبة من املهتمني 
بريادة االعمال واساسيات االستثمار 

املالي.
وأشــار اخلبيــر املالــي واالقتصادي 

ومســؤول عالقــات النــدوة املالية، 
نبيل النجار، الى ان “الشاب العراقي 
اليــوم متجه بشــكل كبيــر على 
يحتاج  وبالتالي  الفوركس،  اســواق 
والتركيز فيه،  تنظيــم عملــه  الى 
للدخول  الســانحة  الفرصة  اليجاد 
الى السوق”، مستدركاً بأن “ال يذهب 

باالجتاهات اخلاطئة”.
داخل  املوجودة  “الشركات  أن  وأضاف 
العراق هي شركات موجودة، بالتالي 

فإن التعامل معها على وفق شركة 
موجــودة وتعمل علــى ارض الواقع 
افضل مــن الذهاب الى الشــركات 

اخلارجية واالعتماد على بروكر ثاني”.
التضخم السنوي، من اهم العوامل 
البلدان، ســيما  فــي  االقتصاديــة 
العــراق، حيــث تغيير ســعر صرف 
الدوالر في االونة االخيرة احدث قلقاً 
لــدى الكثير من اصحاب املشــاريع 

التجارية الصغيرة والكبيرة.

الجفاف يتسبب بانخفاض الخطة 
الزراعية في بابل الى الثلث

انطالق معرض العراق للبناء
 واالنشاءات بمشاركة دولية واسعة

بغداد تحتضن ندوة ريادة األعمال وواقع 
التداول واالستثمار المالي بالبلد



3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
انتقدت دول مجموعة الســبع، امس االول 
األحــد، إطــاق كوريا الشــمالية “املتهور” 
داعية  للقــارات،  بالســتي عابــر  لصاروخ 
مجلــس األمن الدولي إلى اتخــاذ مزيد من 

اإلجراءات “املهمة” لوقف هذه التجارب. 
وقال وزراء خارجية مجموعة الدول الســبع 
إن إطاق كوريا الشمالية املتكرر للصواريخ 
“يزيــد مــن زعزعــة اســتقرار املنطقــة 
رغــم دعوات اجملتمــع الدولي إلى الســام 

واالستقرار”.
وتســعى الواليات املتحدة إلى كبح جماح 
بيونغ يانغ التــي اختبرت صاروخا قادرا على 
بلوغ البر الرئيســي األميركي، وفق ما أفاد 

مسؤول اجلمعة.
ودعا بيان مجموعة الســبع إلى “استجابة 
موحدة وقوية مــن جانب اجملتمع الدولي، مبا 
في ذلــك احلاجة إلى اتخــاذ مجلس األمن 

الدولي مزيدا من اإلجراءات املهمة”.
وتضــم مجموعة الســبع كندا وفرنســا 
والواليات  واليابان وبريطانيا  وأملانيا وإيطاليا 
املتحدة. وضم صوته إلى هذا البيان ممثل عن 

االحتاد األوروبي.
وكرر بيان مجموعة السبع املطالبة بضرورة 
تفكيك البرنامج النووي لكوريا الشــمالية 
بشــكل ميكن التحقق منــه، قائا إن هذه 
البــاد املعزولة “لن تكون لهــا أبدا مكانة 

الدولة احلائزة لألسلحة النووية”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالت قناة NHK التلفزيونيــة، إن وزارة املالية 
اليابانيــة اطلعت على قرار ســلطات الباد 
تقدمي مســاعدات مجانية إلى 19 دولة تتخذ 

موقفا معاكسا ملوقف اليابان جتاه روسيا.
وذكرت القناة، أن احلديث يدور عن املســاعدات 

احلكومية الرسمية بهدف التنمية،
“وســيتم تخصيص  القول:  القنــاة  وتابعت 
األموال للدول التاليــة: الوس مبقدار 2.9 مليار 
ين )20 مليون دوالر(، وفيتنام - 1.7 مليار ين )12 
مليون دوالر(، وإيــران - 1.6 مليار ين )11 مليون 
دوالر( ودول أخرى مببلغ إجمالي قدره 12.8 مليار 

ين )91 مليون دوالر( “.
ووفقا للقناة، أعربت وزارة املالية اليابانية عن 
اعتقادها بضرورة إعادة النظر في بنود اإلنفاق 
هذه، واســتخدامها “بشكل استراتيجي” من 

أجل زيادة نفوذ اليابان.
لكــن اخلارجيــة اليابانيــة، التي يتــم توزيع 
املساعدات عبر قنواتها، اعترضت على مقترح 
وزارة املالية وشــددت علــى أن املنظمات غير 
احلكومية ســتكون من بني املســتفيدين من 
هــذه األموال. باإلضافة إلى ذلــك، يتم حتويل 
األموال اخملصصة من خال املنظمات الدولية. 
ونوهت اخلارجيــة بأن حكومة البــاد، تتخذ 
قرارات مساعدة هذه الدول “على أساس الوزن 
واألهمية الدبلوماســية وتعزيز املســاعدات 

اإلنسانية”.

مجموعة السبع تطالب 
بعقوبات أكثر صرامة 

على كوريا الشمالية

اليابان تقدم 
مساعدات مالية لدول 

رفضت إدانة روسيا

متابعة ـ الصباح الجديد:
يومــني  منــذ  تركيــا  تواصــل 
وأخرى  مدنيــة  منشــآت  قصف 
عسكرية في مناطق سورّية عّدة 
تخضع لســيطرة قوات “ســوريا 
الدميقراطيــة” وتقــع فــي أرياف 
محافظات حلب والرقة واحلسكة، 
ما أدى إلى ســقوط قتلى وجرحى 
مدنيــني وعســكريني علــى حّد 

سواء.
بّري  أنقرة شــّن توغل  فهل تنوي 
جديــد في تلــك املناطــق التي 
الكردية  القــوات  لتلــك  تخضع 
املدعومــة أميركيــاً، واملعروفــة 

اختصاراً بـ “قسد”؟
في إجابة على هذا السؤال، اعتبر 
آرام حّنا الناطق الرســمي باسم 
“قســد” أن لدى تركيــا رغبة في 
اجلغرافيا  من  املزيد  وضّم  التوسع 
الســورية، مضيفاً أن “التهديدات 
العام  منــذ  متواصلة  التركيــة 
اجليش  خروقات  جانب  إلى  املاضي 
التركي من خال القصف املدفعي 
والهجمــات اجلوية مثلما يحصل 

منذ أول أمس”.

أميركا وروسيا
وأضــاف حنــا أن “قوات ســوريا 
الدميقراطيــة لن تقــف مّكتوفة 
األيدي وســندافع عــن مناطقها 
حيال أي توغّل “، مشــدداً على أن 
القوى  بأن  تفيد  امليدانية  “اجملريات 
الدولية” التي يقصد بها الواليات 
اجملال  تفسح  “لن  وروسيا  املّتحدة 
أمام تقّدم تركي على األرض”، على 

حّد تعّبيره.
وإلى ذلك، كشف الناطق الرسمي 
أن “اجملالــس العســكرية التابعة 

سوريا  قوات  تشكيات  ومختلف 
إجراءات  اّتخــذت  الدميقراطيــة 
دفاعية متعــددة مبا يضمن تأمني 
مناطقهــا وســكانها من اخلطر 
احملدق املتمّثل بسياســات اجليش 
التركي ومرتّزقته”، في إشارة منه 
حة السورية  إلى اجلماعات املســلّ
القوات  إلى جانــب  تقاتــل  التي 

التركية.

ال نهدد تركيا

كما شــدد على أن “قسد ُشِكلت 
حملاربــة اإلرهــاب وحتريــر املناطق 
السورية من قبضة تنظيم داعش 
وهــي ال ميكن أن تشــكل تهديداً 
بالنســبة إلى اجليش التركي الذي 
أقــوى جيش في  يُصنــف كثاني 
)الناتو(”،  األطلســي  حلف شمال 
نافياً أن يكون لدى قسد “إمكانيات 

عسكرية” تهدد تركيا بالفعل.
وأضــاف أن “سلســلة الهجمات 
اجلوية من قبل ســاح اجلو التركي 

أّدت حلالة من الهلــع واخلوف لدى 
القاطنــني في مناطــٍق قريبة من 
الشريط احلدودي مع تركيا، ما أدى 
حلركة نزوح داّمت ســاعات قبل أن 
يعود األهالي إلى منازلهم مجدداً”.

أما فــي مــا يتعلــق بالتحركات 
الداعشية، فقال “إن اخلايا النائمة 
لداعش تستغل الهجمات التركية 
للتحــّرك فــي املنطقــة، وهو ما 

يجعل مهمتنا أصعب”.
وأردف أن “القوات األمنية شــددت 

رقابتها على مراكز احتجاز إرهابيي 
منذ  أســرهم  ومخيمات  داعــش 
الســاعات األولى للعدوان التركي، 
كما أن تلك القوات انتشرت لتأمني 
احلالي  الوقت  فــي  لكن  املنطقة، 
يسود هدوء حذر مع ارتكاب جيش 
االحتال التركــي خلروقاٍت روتينية 

في ريفي احلسكة وحلب”.

دور القوات الروسية
فــي الســياق، رأى حنا أنــه “من 

الروســية لعب  واجــب القــوات 
دورٍ أكثــر فعاليــة وإيجابية، إذ ال 
نلتمس تأثيرهم الفعلي على أرض 
الواقع”، رغم وجود نقاٍط للشرطة 
العسكرية الروسية في عّدة مدن 
وبلداٍت تخضع لســيطرة “قسد” 
مثل عني عيســى وتل متر ومناطٍق 
أخرى تقع في ريف حلب الشمالي.
وتابــع: “مــن غيــر املمكــن صد 
العدوان التركي دون اتخاذ خطواٍت 
العســكري  الصعيديــن  علــى 
هذه  وقف  تضمن  والدبلوماســي 
جيش  يرتكبهــا  التــي  اجلرائــم 
االحتــال التركــي وســط غياب 
دمشــق  في  الســورية  احلكومة 
عن املشــهد كليــاً كما حدث في 
األعوام السابقة حني خضنا وحدنا 
حرباً مفتوحــة انطاقاً من واجبنا 

الوطني”.
كذلك كشــف الناطق الرســمي 
باسم “قســد” أن “قنوات التواصل 
مــع التحالــف الدولــي مفّعلة، 
مؤكدا في الوقــت عينه “أن خايا 
داعش تتلقى دعماً مباشراً من قبل 
األمنية  التركي  االحتال  سلطات 
أو العسكرية كما أثبتت اعترافات 
آالف اإلرهابيني ممــن نلقي القبض 
عليهــم خال عملياتنــا النوعية 
الدولي  التحالف  مع  واملشــتركة 
الــذي نطالبه القيام مبــا يتوجب 
ويلزم لــردع اخلطر احملدق ضد أهلنا 

ومناطقنا”.
يذكــر أن القــوات التركية كانت 
نفذت ثاث عمليات توغل حتى اآلن 
في الشــمال السوري ضد وحدات 
حماية الشــعب الكرديــة وقوات 
املدعومة  الدميقراطيــة،  ســوريا 

أميركياً.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
الــوزراء  رئيــس  جهــود  تعثــرت 
نتنياهو  بنيامني  املكلف  اإلسرائيلي 
لتشكيل حكومته ســريعا، بعدما 
طالب شــريك في االئتــاف احملتمل 
ينتمي لتيار اليمني املتطرف مبنصب 

وزير الدفاع في احلكومة.
وأدى فــوز اليمــني بأغلبية واضحة 
في االنتخابات التــي جرت في األول 
من نوفمبر، وأنهت ما يقرب من أربع 
ســنوات من اجلمود السياسي، إلى 
ارتفاع ســقف التوقعات داخل حزب 
ليكود احملافظ بزعامة نتنياهو بإبرام 
حتالفات سريعة مع األحزاب الدينية-

القومية التي تشــارك احلزب أفكاره 
وتوجهاته.

لكن انقســامات ظهرت بني ليكود 
وحــزب الصهيونيــة الدينية القوي 
الذي يعارض قادته املتشــددون قيام 
لضم  ويدعــون  فلســطينية  دولة 
الضفة الغربيــة، وهي وجهات نظر 
تتعارض بشكل مباشر مع توجهات 

اإلدارات األميركية املتعاقبة.
الدينية  نــواب الصهيونية  ويطالب 
بأن يتولــى زعيم احلزب بتســلئيل 
الدفاع  وزيــر  منصب  ســموتريتش 
حتى يتســنى للحــزب التأثير على 
السياســة ذات الصلــة بالضفــة 

الغربيــة، التــي يخضــع أكثر من 
نصفهــا للســيطرة العســكرية 
ويطالــب  الكاملــة  اإلســرائيلية 
بأن تكون جزءا من  الفلســطينيون 
دولتهم املســتقبلية. ويطالب حزب 
باالحتفاظ  الوقت نفسه  ليكود في 

باملنصب الرفيع.
وقال النائــب عن حزب ليكود ميكي 
زوهر لراديو كان “ال تزال هناك تباينات 
واختافات فيما يتعلق بسموتريتش. 
وآمل أن يتم حل األمر قريبا”، مشيرا 
إلــى أن حقيبة الدفــاع هي “األهم” 

لليكود.
وذكــرت النائبــة عــن الصهيونية 

أن حزبها  أوريت ســتروك  الدينيــة 
ســيقبل أيضا حقيبة املالية لكنه 
غير مســتعد لقبــول أي منصب ال 
يضمــن لــه “تأثيرا حقيقيــا” على 
إنشــاء مســتوطنات فــي الضفة 

الغربية.
)نتنياهو(  “إنــه  وأضافت حملطة كان 
وإمنا كأحمال  يعاملنا كشــركاء،  ال 

زائدة”.
وحتى منصب املالية سيثير املشاكل 
لنتنياهو، الذي ســبق أن صرح قبل 
االنتخابــات بأن ليكود ســيحتفظ 
باحلقائب الثاث الكبرى وهي الدفاع 

واملالية واخلارجية.

مساعي نتنياهو لتشكيل الحكومة 
اإلسرائيلية تتعثر بحقيبة الدفاع

الصباح الجديد ـ وكاالت:
التركــي، رجب طيب  الرئيس  أكد 
أردوغان، أن سياســة عزل روســيا 
على  الوخيمة  بظالها  ســتلقي 

أوروبا والغرب بأكمله.
“روســيا  قناة  عبر  أردوغان  وأضاف 
1”، أن ثمن هذه احملاوالت ســيكون 
باهظــا على الغــرب وحتديدا على 

أوروبا وبولندا ضمنها.
أن  إلى  أردوغــان  ومؤخــرا، أشــار 
الغــرب بقيادة الواليــات املتحدة، 
االلتفات  دون  روســيا  يعتدي على 
ألي ضوابــط، مؤكــدا أن العملية 
العسكرية الروســية في أوكرانيا 

لم تأت من قبيل الصدفة، وإمنا ردا 
التوسع على  الناتو  على محاوالت 

حساب األمن القومي الروسي.
فادميير  الروســي،  للرئيس  وسبق 
بوتني، وأكد أن استراتيجيات الغرب 
ومحاوالتــه ردع روســيا وإنهــاك 
اقتصادهــا، ارتــدت علــى الغرب 
بنتائج عكســية كمــا في لعبة 

البوميرانغ.
وأدت العقوبات التي فرضها الغرب 
على روســيا إلى ارتفاع قياســي 
ألســعار الوقود في دول العقوبات 
والعالــم، ومــا تبعه مــن أزمات 

وتضخم في االقتصاد العاملي.

أردوغان: الغرب سيدفع ثمنا 
باهظا مقابل محاوالته عزل روسيا

)قسد) تستبعد توغل تركيا برًا في الشمال
 السوري جراء تواجد الروس واألمريكان 

اكد ان تهديداتها متواصلة منذ العام الماضي
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جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 1236
التاريخ: 2022/11/19

م/ إعالن

تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واسط عن بيع املواد املدرجة أوصافها في أدناه العائدة 
الــى مديرية بلدية بدرة وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013، فعلى الراغبني 
باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية بدرة لالطالع على مواصفاتها خالل فترة )30( 
ثالثني يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــرها في الصحف اليومية مســتصحبني معهم التأمينات 
القانونية البالغة )100%( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا وســتجرى املزايدة في اليوم 
األخير من مدة اإلعالن في مقر املديرية أعاله في متام الســاعة )العاشــرة صباحا( وإذا صادف يوم 
املزايدة عطلة رســمية تكــون املزايدة في اليوم الذي يليه ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور 
النشر واإلعالن وكافة املصاريف األخرى وعلى املستأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة وأصلية 
وعلى ان يتم رفــع االلية خالل فترة 10 ايام من تاريخ املصادقة وبخالفة يتحمل املشــتري غرامة 

مالية قدرها )100000( مائة الف دينار عن كل يوم تأخير.
املهندس/ حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط/ رئيس جلنة البيع واإليجار

جمهورية العراق
 مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف البصرة االحتادية 
محكمة بداءة البصرة

العدد – 3989/ب/2022
التاريخ :- 2022/11/21

اعالن
الى / املدعى عليهم - خيران فليفل تركي 

ميران فليفل تركي
سعد جبار جياد

حتية طيبة .. 
أقــام املدعــي )املدير العام لشــركة نفط البصــرة اضافة لوظيفتــه( الدعوى 
البدائيــة املرقمة 3989/ب/2022 ضدكم يطلب فيها إلزامكم بدفع مبلغ مقداره 
)3،408،250( دينار ثالثة ماليني و أربعمائة و ثمانية إلف و مائتان و خمســون دينار 
عراقــي بالتكافل والتضامن،، وجملهولية محل إقامتكم وحســب شــرح القائم 
بالتبليغ قررت هــذه احملكمة تبليغكم في صحيفتني محليتني يوميتني للحضور 
فــي موعد املرافعة املوافق 2022/11/29 وفي حالة عدم حضوركم أو ارســال من 

ينوب عنكم قانوناً ستجري املرافعة بحقكم غيابياً وعلناً .
مع التقدير

القاضي
حسن فاضل ياسني

الى شركة البقاء العربي للمقاوالت العامة احملدودة / مديرها 
املفوض – السيد مصطفى هادي الزم

العنوان / بصرة - اجلزائر - قرب مستشفى ابن غزوان
م/ تبليغ

بالنظر إلخاللكم بااللتزامات املترتبــة بذمتكم مبوجب العقد املرقم 
)107/ب/2009( واخلــاص ب )إنشــاء بناية دار االســتراحة في الرميلة 
اجلنوبية( ولكونه مت سحب العمل من شركتكم واستناداً الى املادة )17( 
من تعليمات تصنيف شركات املقاوالت واملقاولني واإلدراج في القائمة 
السوداء رقم )1( لسنة 2015 تقرر حضوركم إمام اللجنة التحقيقية 
اخلاصة باخملالفات املنســوبة الى شــركات املقاوالت واملقاولني بتاريخ 
2022/11/14 في موقع باب الزبير / القسم القانوني ، لغرض التحقيق

في الوقائع املنسوبة الى شركتكم وتثبيت دفوعكم حتريرياً
القائم بالتبليغ

االسم : عالء خضير شهاب
2022/11/9

التوقيع: لدى ذهابي لغرض االستفسار عن شركة البقاء العربي حيث 
تبني بانها غير معروفة فــي املنطقة وبعد االتصال في اجمللس البلدي 
تبــني بانه مغلق فــي الوقت احلاضر عليه تعذر علينــا معرفة عنوان 

الشركة وعليه شرحت ذلك

إعالن للمرة االولى/ ملناقصة توفير خدمة صيانة واصالح منشأت اخمليم واملركبات 
1st Announcement for Provision of Camp Facilities & Vehicles Maintenance and Repair Service

051/SC/22 : رقم املناقصة
نوع املناقصة / مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني

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

السطحيه اجلارية في العراق.
اسم املشروع: إعالن للمرة االولى/ ملناقصة توفير خدمة صيانة واصالح منشأت اخمليم واملركبات 

051/SC/22 : رقم املناقصة
Tender Information:
تود شــركة الواحة النفطية احملدودة اإلعالن عن املناقصة اعاله للمرة االولى . ميكن جلميع الشركات املتخصصة التي لديها القدرة واخلبرة أن تشارك 

في هذه املناقصة من خالل دفع رسوم املناقصة )100 دوالر( للحصول على وثائق املناقصة ) ITB( بداية من تاريخ نشر هذا االعالن .
1. Scope of Work: 
Main service areas include: 6 camps living facilities and office facilities )including MDOC area(, Gas station related facilities; Waste 
recycling station related facilities; Living facilities in CPF; Living facilities of OGM; Living facilities in WS1 and WS2; Warehouse, 
Workshop, Driver Camp, Al-Waha Clinic, OPF camp facilities; Sewage treatment station living facilities, New accommodation or office 
areas inside camp and CPF

2-  سيتم استقطاع رسوم االعالن من الشركة الفائزة.
3-  خالل فترة التقدمي للمناقصة، يجب ان تكون قيمة خطاب الضمان املقدم هو100,000 دوالر امريكي . نافذ ملدة عام واحد من تاريخ اغالق املناقصة 
على شــكل خطاب ضمان صادر من بنك مسجل في منصة البنك املركزي العراقي االلكترونية او صك مصدق 4 -  على من يرغب االشتراك في هذه 
املناقصة دفع اجور املناقصة مائة دوالر فقط  الى قســم املالية قبل 13 /2220/12  املوعد النهائي لغلق املناقصة وقبل الســاعه 4.00 عصرا. حسب 

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

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

5 - توضع العروض الفنية والتجارية وخطاب الضمان بظروف مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم الشــركة قبل املوعد النهائي 
لغلق املناقصة  12/13 /2220 قبل الساعة 4:00  عصرا عدا ذلك سوف يهمل أي عطاء غير مطابق للشروط

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

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

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

ب - تقدمي عدم ممانعة نافذة من الهيئة العامة للضرائب 
 ;haneen.monam@petroalwaha.com; mayan@petroalwaha.com;  wujie@petroalwaha.com 8- لالستفسار االتصال باالمييالت التالية

AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD. جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 25007/49
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 
والعائدة 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 مضروبا في مدة التأجير 
مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة في الساعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة ديوان محافظة البصرة / املعقل( لليوم األخير من مدة 
نشــر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية 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

رقم الشاصيرقم احملركرقم السيارةنوع امللكت

436064 كريدر جلبروم1
280738 فحص مؤقت

7560000 فقط سبعة مليون 
وخمسمائة وستون الف دينار 

الغيرها

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

االصمعي اجلديدثالث سنوات1250 م22ساحة وقوف السيارات1

اراضي الصبخثالث سنوات300 م12137/1/742مكتب بيع خضروات2

اراضي الصبخثالث سنوات300 م12138/1/752مكتب بيع خضروات3

 الطوبةثالث سنوات1500 م13/30442ساحة بيع الغاز4
والنخيلية



5 اعالن

مديرية تنفيذ قلعة سكر
العدد: 2022/471
 الى/ املدين /سيروان حسني مالك 

 م/اعالن تبليغ مدين
لقــد حتقق لهــذه املديرية من خالل 
كتاب مركز شرطة قلعة سكر بالعدد 
12009 في 2022/11/15 واملرفق معه 
اشــعار اخملتارين والذي تبني فيه انك 
مرحتل الى جهــة مجهولة لذا قررت 
هذه املديرية النشــر فــي الصحف 
احمللية العراقيــة وتكليفك باحلضور 
خالل خمســة عشــر يوما تبدا من 
اليوم التالي للنشــر وفي حال عدم 
حضورك ستقوم هذه املديرية باتخاذ 
االجراءات اجلبرية بحقك وفق احكام 
املادة 27من قانون التنفيذ بخصوص 
الديــن البالــغ 77250000 ســبعة 
وســبعون مليون ومائتان وخمسون 
الف دينار ال غيرها من ضمنها رسم 

التحصيل .
املنفذ العدل/ سعد كاظم بردان 
السعيدي
منفذ عدل قلعة سكر

فقدان وصل
فقد منــي وصــل االمانات 
فــي   1838746 املرقــم 
عــن  والصــادر   2019/7/16
مديرية بلدية النصر ومبلغه 
باســم/  دينار  الف   696300
صالــح ورور تركي فمن يعثر 

صدره .

محكمة األحوال الشخصية 
 في سوق الشيوخ 

 العدد/ 1649/ش/2022
م/إعالن

الــى/ املدعــى عليه/علــي عبد 
الرحيم محيســن يسكن سوق 

الشيوخ-احلسائية سابقا.
اقامت املدعية اميان محسن داخل 
دعوى تطلب فيها نفقة مستمرة 
محل  وجملهولية  لهــا  وماضيــة 
الوقــت احلاضر تقرر  اقامتك في 
تبليغــك   بصحيفتني محليتني 
يوميتــني للحضــور امــام هذه 
احملكمــة مبوعــد املرافعة  صباح 
عدم  حالة  وفي   2022/11/30 يوم 
حضورك او من ينوب عنك قانونا 
فانه سوف يتم اثبات وفاتك وفقا 

لألصول والقانون.
القاضي

عدنان هاشم سالم 

فقدان هوية 
فقدت الهوية الصادرة من 
وزارة النفط / مركز البحث 
باسم   النفطي   والتطوير 
على  صيوان  جنديل  حيدر 
من يعثر عليها تسمليها 

الى مصدرها

تـنـويه 
ورد خطــأً في اعــالن مديرية تنفيذ النصر بالعــدد 299/ت/ 2018 
املنشــور في جريدة الصباح اجلديد 16 / 11 / 2022 القيمة املقدرة 
)ستة ماليني دينار ( - خـطـأ - والصحيح ) ثمانية ماليني دينار / اذا 

اقتضى التنويه .

إعالن
بنــاءا على طلب املدعي عبد 
العباس جاسم محمد والذي 
يطلب من خالله تبديل اسمه 
من عبــد العباس الى عباس  
واستنادا ألحكام املادة 22 من 
 3 الوطنية  البطاقــة  قانون 
لسنة 2016  تقرر نشر طلبه 
في اجلريدة الرسمية فمن له 
حق االعتــراض على الطلب 
مراجعــة املديريــة خالل 15 
خمسة عشر يوما من تاريخ 
النشر وبعكسه سينظر في 

الطلب وفق القانون .
موقع اللواء 
رياض جندي الكعبي

 مدير عام االحوال املدنية 
واجلوازات واالقامة العامة

اعالن 
الى الشريك

محمد عبد الرزاق عبد اهلل 
اقتضى حضــورك الى صندوق 
االســكان / فرع ذي قار  الكائن 
االخالص  الناصريــة شارع  في 
قــرب اجلوازات وذلــك  لتثبيت 
قيام  باملوافقة علــى  اقــرارك 
اياد عبد  الســيد   / شــريكك 
االميــر مضحي بالبنــاء على 
حصته املشــاعة في القطعة  
2171 مقاطعة  )  املرقمــة 7/ 
شامية( لغرض تسليفه قرض 
االســكان وخالل مدة أقصاها 
خمسة عشر يوما داخل العراق 
وشهر اذا كنت خارج العراق من 
وبعكسه  االعالن  نشــر  تأريخ 
ســوف يســقط حقــك في 

االعتراض مستقبال.

فقدان وصل
فقد مني وصل االمانات املرقم 
 2013/10/23 فــي   533465
والصــادر عن مديريــة بلدية 
 105000 ومبلغــه  الناصرية 
الف دينار باسم/ حيدر شمران 
عليه  يعثــر  فمــن  محمــد 

تسليمه ملصدره .

محكمة االحوال الشخصية 
في الشطرة

العدد 2725/ش/2022
اعالن

الى/ محمد علي محسن 
حسني

اقامت املدعية هاجر سعد غازي 
الدعــوى املرقمــة تطلب فيها  
االنفاق  لعدم  القضائي  التفريق 
عليها وحيث انك مجهول محل 
االقامة في الوقت احلاضر حسب 
ومختار  بالتبليغ  القائم  شــرح 
املنطقــة عليه تقــرر تبليغك 
امام  للحضور  احمللية  بالصحف 
هذه احملكمــة او من ينوب عنك 
صباح يوم 2022/12/8 وبعكسه 
غيابيا  بحقك  املرافعة  ستجرى 

وعلنا وفق االصول.
القاضي
امنار عبد العزيز محمد

إعالن
بنــاءا علــى طلــب املدعي 
حجــاب حميد مــرار والذي 
يطلــب مــن خاللــه تبديل 
اســمه من حجاب الى حازم  
واستنادا ألحكام املادة 22 من 
 3 الوطنية  البطاقــة  قانون 
لسنة 2016  تقرر نشر طلبه 
في اجلريدة الرسمية فمن له 
حق االعتــراض على الطلب 
مراجعــة املديريــة خالل 15 
خمسة عشر يوما من تاريخ 
النشر وبعكسه سينظر في 

الطلب وفق القانون .
موقع اللواء
رياض جندي الكعبي

 مدير عام االحوال املدنية 
واجلوازات واالقامة العامة

وزارة اإلعمار واإلسكان 
والبلديات واألشغال العامة

شركة الفاو الهندسية العامة
إعالن مزايدة علنية رقم )23( لسنة 2022 

للمرة الثانية

تعلن شــركة الفــاو الهندســية العامة أحد تشــكيالت وزارة 
اإلعمار واإلســكان والبلديات واألشــغال العامــة  الكائنة في 
بغداد/ التاجيات/ مقابل معهــد النفط العربي عن إجراء مزايدة 
علنية لبيع )مواد مســتهلكة( في شعبة مشاريع البصرة وذلك  
يوم االحد  املصادف 2022/12/4 الســاعة العاشــرة صباحا وفقا 
الحــكام قانون بيع وايجار اموال اللدولة رقم )21( لســنة 2013، 
فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة مراجعة مقر الشركة/ جلنة 
البيع املركزية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 
)9،290،000( تســع ماليني ومائتان وتسعون الف دينار والتي متثل 
)20%( من القيمة التخمينية وعلى شــكل صك مصدق حلساب 
شــركة الفاو الهندسية العامة ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 
اجــور االعالن واخلدمة واملصاريف االخرى بنســبة )2%( من قيمة 
البيع على ان يتم تسديد املبلغ بالكامل ورفع املواد من املوقع خالل 
مدة )15( يوما من تاريخ التبليغ باملصادقة وبخالفه تستوفى اجور 
خزن مقدارها )2/1%( دينار عن كل يوم تأخير وملدة )30( ثالثني يوما 

بعدها يصبح املشتري ناكال وتصادر التأمينات.
مع التقدير...

املدير العام
E-mail:info@faoco.moch.gov.iq

Http://faoco.moch.gov.iq

رئاسة اجلامعة املستنصرية
شعبة العقود احلكومية

اإلعالن

تعلن رئاسة اجلامعة املستنصرية عن إجراء مزايدة علنية 
للمرة الثانية لتأجير مواقع رئاسة اجلامعة/ كلية العلوم 

السياسية بجامعتنا واملدرجة ادناه.
فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة مراجعة شــعبة 
العقود احلكومية في رئاسة اجلامعة املستنصرية لغرض 
احلصول علــى الشــروط واملواصفات لقــاء مبلغ قدره 
)50000( خمسون ألف دينار غير قابل للرد. مستصحبني 
معهم التأمينــات القانونية البالغــة 20% من القيمة 
التقديرية وجلب املستمسكات الرسمية ومنها )البطاقة 
الشخصية - بطاقة السكن - البطاقة التموينية - براءة 
ذمة من الهيئة العامة للضرائب - كتاب عدم محكومية 
- هوية الضريبة- التصريح األمني- كتاب ممارســة مهنة 
التصوير ملدة ال تقل عن خمس سنوات في احدى اجلامعات 
العراقية( واحلضور في متام الساعة العاشرة في اليوم )15( 
من اليوم التالي لنشــر اإلعالن. ويتحمل من ترسو عليه 
املزايــدة أجور خدمة مقدارها )2%( من بدل رســو املزايدة 

وأجور نشر اإلعالن.
)1( موقــع التصويــر )جــوال( / ألول مرة/ كليــة العلوم 

السياسية
رئاسة اجلامعة املستنصرية
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محمد حسين**

بعــد مــرور عــاٍم كامٍل مــن اجلمود 
على  العنيفة  والصراعات  السياسي 
الســلطة، متكنت النخبــة احلاكمة 
في العراق أخيرًا من تشكيل حكومة 
بقيــادة محمد شــياع الســوداني. 
الدولية  األسعار  في  الطفرة  وبفضل 
للنفط اخلام، ورثت حكومة السوداني 
إلى  نفطًيا كبيــرًا  منجًمــا  اجلديدة 
حٍد مــا، مع إمكانيــة حتقيق عائدات 
هائلــة إذا مت التعامل مــع هذه الثروة 
بشكٍل جيد. إال أن قدرة احلكومة على 
االستثمار بشــكل صحيح في هذه 
الفرصة، مع مراعاة خططها التنموية 
واإلصالحية، تشكل موضع شٍك كبيٍر 
بســبب التسوية السياســية ذاتها 

التي أدت إلى والدة احلكومة اجلديدة.
مُتلي هذه التســوية، املعروفة محلًيا 
االنقســامات  احملاصصــة،  بنظــام 
العرقيــة والطائفية التي ابُتليت بها 
احلكومــة العراقية منذ عــام 2003 
لتقاسم الســلطة. وفي الواقع، ياُلم 
هــذا النظام على نطاٍق واســٍع على 
الفســاد املستشــري، واالختــالالت 
مؤسســات  وإضعــاف  الهيكليــة، 
الدولة، وفشــل احلكومــة في تقدمي 
اخلدمات للشــعب العراقي. ومن أبرز 
األمثلــة على ذلك هو معــدل الفقر 
الوطني في العراق الذي يتجاوز 25 في 
املئة، ومعدل البطالة الذي يتجاوز 14 

في املئة.
نظرًا إلــى النتائج التي حققها نظام 
احملاصصة في املاضي، ال يُحتَمل على 
ما يبدو أن تعمل حكومة الســوداني 
بشــكٍل أفضل من ســابقاتها، أو أن 
تكــون قــادرة متاًما على االســتفادة 
من مكاسب ســوق النفط لتحسني 
رفاهيــة العراقيــني بداًل مــن حتقيق 
ثروة إضافيــة للنخبة احلاكمة. وكما 
كان احلال في عام 2008، سوف يفّوت 
العراقيون هذه الفرصة ملعاجلة بعض 
الهواجس األكثــر إحلاًحا في البالد، ما 
لم تتمكن احلكومة من مواجهة عدة 
رئيسية.  وسياسية  اقتصادية  عوائق 
ومع ذلك، توفر عائدات النفط املتزايدة 
موارد كثيرة لتلبية االحتياجات املاسة 
للعراقيني، وتطويــر بنيتهم التحتية 
ومتكينهم مــن العيش في بيئة أكثر 
أساســيان  شــرطان  وكالهما  أمانًا، 
املتطور  غير  اخلاص  القطاع  لتنشيط 
وتنويع االقتصاد العراقي املعتمد على 

النفط.

الطفرة النفطية والتحديات 
الهيكلية في العراق

يُتوقع أن تكسب احلكومة الفيدرالية 
العراقيــة 114 مليــار دوالر من الريع 
النفطي بحلــول نهاية عام 2022، ما 
يشــكل طفرة واضحة مــن 75.651 
مليــار دوالر في عــام 2021 و41.948 
مليــار دوالر في عام 2020. أما عائدات 
النفط التراكمية اإلضافية للحكومة 
فــي عــام 2022 – مــن دون املبيعات 
النفطيــة املســتقلة مــن إقليــم 
أن تصل  - فُيتوقع  العراق  كردســتان 
إلــى 38 مليار دوالر أمريكــي. وعالوًة 
على ذلك، متكنت احلكومة الســابقة 
في العراق من حتقيــق فوائض مالية، 
ومن املتوقــع أن يرتفع منو الناجت احمللي 

اإلجمالي للبــالد إلى 9.3 في املئة في 
عام 2022، بعــد أن كان 3.6 في املئة 
في عــام 2021، أي أعلــى بكثير من 
متوسط النمو العاملي املتوقع والبالغ 
3.2 في املئة. وقد عزز احلســاب اجلاري 
املركزي  البنك  احتياطيات  للحكومة 
العراقي لتصل إلى 94 مليار دوالر، وهو 
الذي بلغته منذ عام  املستوى األعلى 
2003. في ظل غياب أي صندوق نشط 
للثروة السيادية - وهو إحدى الوسائل 
التي تســتخدمها دول الريع النفطي 
الفوائض  املنطقــة إلدارة  األخرى في 
- وّلــد ارتفــاع عائــدات النفط عدة 
أفضل  حول  العراقيني  بني  نقاشــات 
الســبل الســتخدام هذه العائدات. 
فمن جهة، يركز النواب الشــعبويون 
والكتل السياســية الشعبوية على 
العراقي  لالقتصــاد  التوزيعي  اجلانب 
هذه  وتدافع  االســتيراد.  على  القائم 
الشــخصيات عــن خفــض قيمــة 
الدينــار العراقي فــي محاولة للحد 
مــن التضخم واســترضاء املواطنني 
ومن جهة  املنخفــض.  الدخــل  ذوي 
أخرى، حــّذر عدة خبراء وسياســيني 
من خطــورة تخفيض قيمــة الدينار 
العراقــي، فارتفــاع قيمــة الدينــار 
العراقــي ســيؤدى إلى رفــع تكلفة 
وتقليص  للعراقيني،  بالنسبة  اإلنتاج 
تنافســية الســلع احملليــة لصالح 
والتركية منخفضة  اإليرانية  الواردات 
الثمن. كما ســيؤدي تخفيض قيمة 
العملة إلى تقويض استقرار االقتصاد 
الكلي للبالد، وســيكلف الدولة ما ال 
يقل عن 15 مليــار دوالر أمريكي، مع 
االخذ في احلســبان أن احلكومة تقوم 
ببيع النفط اخلام )نحو 99 ٪ من جميع 

األمريكي،  بالــدوالر  البــالد(  صادرات 
بينما جعــل معظم نفقاتها بالدينار 
العراقــي. ومن ثم، فــإن احلفاظ على 
ســعر الصرف عند مســتواه احلالي 
على  للحفــاظ  ضروريــا  أمــرا  ميثل 
استغالل  وتيسير  الكلي  االســتقرار 
عائدات النفط إلجــراء إصالحات في 
مؤسســات الهيكلي، وحتسني البنى 
اقتصادية  إصالحات  وتنفيذ  التحتية، 
تأسيسية من أجل معاجلة االختالالت 

الهيكلية في البالد.
بغض النظر عن كيفية انتهاء اجلدال، 
ســيتطلب حتويل هــذه الفرصة إلى 
نتائج بّناءة حًقا سيتطلب الكثير من 
الســوداني–وهي  العمل من حكومة 
التنســيقي”  “اإلطار  يؤيدها  حكومة 
املدعوم من إيران. وبدأت هذه احلكومة 
تتحمل عبء املطالب املستمرة لزيادة 
التحتية  البنيــة  في  االســتثمارات 
غيــر املتطورة ومؤسســات اخلدمات 
املعطلة في البالد. أما القطاع اخلاص 
الضعيف فــي العراق فهــو بحاجة 
ماســة إلى إعادة إحيائه، كما يحتاج 
اقتصــاده املعتِمد علــى النفط إلى 

التنويع.
رمبا ســتكون أفضل طريقــة إلنفاق 
عائدات النفط هذه هي متويل مشاريع 
البنى التحتية العامة املهَملة. فأُوِقف 
أكثــر من 1450 مشــروًعا عاًما – من 
وطرًقا  مستشفياٍت  تشمل  مشاريع 
ومدارس وجســورًا وغيرها - بســبب 
والعوائق  والفســاد  التمويــل  نقص 
البيروقراطيــة، فيمــا مت التخلي عن 
عــدة مشــاريع منــذ بدايــة األزمة 
املالية في عام 2014. وســيؤدي متويل 
مؤسسات  تعزيز  إلى  املشــاريع  هذه 

اخلدمات وحتسني بيئة األعمال وحتفيز 
ســوق العمل في القطاع اخلاص في 

نهاية املطاف.
باإلضافة إلى هذه التحديات املعتادة، 
عّرض شــح امليــاه واجلفــاف العراق 
جملموعة جديدة من األزمات. ففي حني 
أنه احتل املرتبة اخلامســة بني الدول 
األكثــر عرضة لالنهيــار املناخي، قد 
يؤدي فقدان العــراق للمياه من أنهار 
رئيســية، مبا فيها دجلة و الفرات، إلى 
إلى  البالد  حتويل مناطق شاسعة من 
صحراء. وقّدر املســؤولون احلكوميون 
خســارة 50 في املئة من احتياطيات 
املياه في العراق اعتبارًا من عام 2021. 
ويطــرح التدهور البيئي وســوء إدارة 
املياه تهديدات خطيرة على استدامة 
األمن الغذائــي للمواطنني العراقيني 

البالغ عددهم 42 مليون نسمة.
لقد ظهــرت أزمات محليــة جديدة 
تتمثــل في النــزوح الداخلي وفقدان 
سبل العيش والتوسع احلضري املفرط 
- وكلهــا مرتبطــة بهــذه القضايا 
البيئية. كما يثير شــح املياه أسئلة 
هامة حول قدرة حكومة الســوداني 
علــى حمايــة الزراعة العــراق، التي 
العاملة في  القــوى  توظف ِخمــس 
البــالد، مــن دون اإلقدام فــي الوقت 
نفسه على معاجلة قضايا إدارة املياه 
في البالد والتدفــق احملدود للمياه من 
الــدول اجملــاورة للعراق علــى ضفاف 

األنهر.

املسارات التي ميكن اتباعها  
حتــى لو قــررت احلكومــة العراقية 
الراهن،  اجلديدة اخلــروج من الوضــع 
عليه  لإلجابة  األصعب  السؤال  يبقى 

الســوداني  سيســتجيب  كيف  هو 
ومجلــس وزرائــه فعلًيــا للتحديات 
املســتمرة. فــإذا أرادوا إنفــاق أموال 
الثــروة النفطية علــى التنمية، رمبا 
ميكن االســتعانة بـ “الورقة البيضاء 
بعد  كمخطط،  االقتصادي”  لإلصالح 
أن مت تبنيها واإلشــادة بها في العراق 
ذ. فيقّدم  عام 2020، ولكنها لــم تُنفَّ
هذا التقرير رؤية واضحة حول كيفية 
االقتصادية  التحديــات  أكثر  معاجلة 
جســامًة في البالد، ابتداًء من الرواتب 
العامة املتضخمة ووصواًل إلى ســوء 
إدارة املياه ومكامن القصور في مجال 

توفير الطاقة الكهربائية.
بدًءا بقانــون املوازنة لعام 2023، ميكن 
أن تتخــذ احلكومــة اجلديدة خطوات 
جادة في االجتــاه الصحيح من خالل 
توســيع نطاق االستثمارات في البنى 
التحتية، وحتديث مؤسسات اخلدمات، 
التي حتــول دون تطوير  وإزالة احلواجز 
القطاع اخلاص. فستضع هذه اجلهود 
األســاس إلجراء املزيد من اإلصالحات 

الهيكلية.
عــالوًة على ذلك، سيســاعد تفعيل 
العراق  في  الســيادية  الثروة  صندوق 
على ادخار عائدات النفط واستغاللها 
بشكٍل صحيح. وهو مخصص إليداع 
واحد في املئة مــن الريع النفطي في 
البالد مــن أجل تكويــن احتياطيات 
نقديــة لألجيــال القادمة، وإنشــاء 
الصدمات  مقاومــة  هدفــه  مخزون 
الناجتة عن التقلبات في أسعار النفط 
الدوليــة. ومبا أن النفط اخلام كان ميّثل 
99 في املئة من صــادرات العراق، و85 
في املئة من موازنة احلكومة، و42 في 
املئة من النــاجت احمللي اإلجمالي للبالد 

على مدى العقد املاضي، يُعتَبر توفير 
هذه احلماية مــن الصدمات أمرًا بالغ 
الودائع  األهمية. كما ميكن استخدام 
احملتملة لصندوق الثروة السيادية من 
املتجددة،  الطاقة  متويل مشاريع  أجل 
ما يعالــج مكامن القصــور املزمنة 
التي يواجهها العراق في مجال توفير 
الطاقة الكهربائية منذ “حرب اخلليج” 
التي اندلعت عام 1990. ومع ذلك، إن 
الواقع هو أن احلكومــة املذكورة غير 
قدًما  للمضي  األرجح  على  مستعدة 

في تنفيذ أٍي من هذه اإلصالحات.

تعاُظم التحديات وغياب املعدات 
املناسبة

تفتقــر حكومــة الســوداني علــى 
األرجح إلــى األدوات الالزمة للتعامل 
التــي تعترض  الوافرة  مع العقبــات 
طريقهــا نحــو تنفيــذ مثــل هذه 
ويَُعّد  فعال.  بشــكٍل  االســتثمارات 
والصراعــات  املستشــري  الفســاد 
الداخليــة املنتَظــرة بــني النخب - 
وخاصًة بني أتباع رجل الدين الشيعي 
التنســيقي”  و”اإلطار  الصدر  مقتدى 
- بعًضــا من أكبر هــذه العراقيل. وال 
العراق  إضاعــة  التخــوف من  يُعتَبر 
للمكاســب النفطيــة املفاجئة في 
بني  تنشــأ  التي  الداخلية  الصراعات 
النخب أمرًا مســتغرَبًا للغاية. فقبل 
بضعة أشهٍر فحســب، اقتحم أتباع 
وتســببوا  اخلضراء”  “املنطقة  الصدر 
في إحداث شــلل سياسي هائل أثناء 
ويُحتَمل  السوداني،  تشكيل حكومة 
أن يقوموا بذلك مرة أخرى إذا شــعروا 
أن احلكومة اجلديــدة تتعاطى معهم 

بازدراء.

كما لــن تكون هذه هي املــرة األولى 
التي يتم فيها اســتنفاد ريع النفط 
العراقــي بطريقــة احتيالية على مر 
العقديــن املاضيني. فكان آخر مظاهر 
البلد هو  الفساد املستشري في هذا 
الكشف عن مخطط اختالس بقيمة 
3.7 تريليــون دينار عراقــي )أي حوالي 
2.3 مليــار دوالر أمريكــي( حدَث في 
املاضية  األربعة عشر  األشــهر  خالل 
داخل “مصــرف الرافدين” الذي متلكه 
الدولة، وذلك عبر شبكة من موظفني 
عموميني و خمس شركات مشبوهة. 
وعلى الرغم من التصريحات اخلطابية 
التــي تّدعــي العكس، مــن املتوقع 
أن حتافــظ حكومة الســوداني على 
نهــج “العمــل كاملعتاد” فــي بغداد 
إزاء فســاد النخبة احلاكمــة، ما لم 
القاعدة  الضغوط ظهورها من  تعاود 
الشــعبية ملكافحة الفســاد ودعم 

القوى اإلصالحية داخل احلكومة.
وعلى غرار احلكومات الســابقة، فمن 
املرجــح أن حتاول حكومة الســوداني 
الدفع باالقتصاد من خالل اســتغالل 
النفطيــة املفاجئــة قبل  أرباحهــا 
االنتخابات املبكــرة املزمع عقدها في 
أواخر عــام 2023. لذلــك، إذا عملت 
غير  واملنظمــات  اإلصالحية  القــوى 
على  اإلعــالم  ووســائل  احلكوميــة 
على  احلكومة  حلــث  توحيد جهودها 
تخصيص جــزء من عائــدات النفط 
لتوســيع اســتثماراتها فــي البنية 
التحتية العامة، سيتغير حال معظم 
العراقيني إلى األفضل. وفي الســياق 
ذاتــه، يعد قانون املوازنــة لعام 2023 
فرصة ذهبية يجب اقتناصها للتركيز 
الرئيســية  اخلدمات  قطاعــات  على 
مثــل التعليــم والصحــة والطاقة 
التركيز على  عــن  الكهربائية عوضاً 

زيادة النفقات العسكرية واألمنية.
مــن الواضح ان محاولــة املوازنة بني 
مطالب النخبــة احلاكمة التي تدعم 
الســوداني وبــني احتياجــات ماليني 
العراقيــني الذيــن خرجوا للشــوارع 
للمطالبــة بحكم أفضــل، لن تكون 
يســيرة. وبالتالــي، ســيتحتم على 
الســوداني التعامــل مــع مقايضة 
تتمثل في إرضــاء النخبة احلاكمة أو 
التحتية  البنية  زيادة االســتثمار في 
لتقدمي خدمات أفضل، وتنشيط سوق 
العمل اخلاص من خالل تخصيص جزء 
مــن عائدات النفــط للمواطنني ذوي 
الدخل املنخفــض الذين يعملون في 
قطــاع االقتصاد غير الرســمي. ومع 
ذلك، فإن، الفشل في التعامل مع هذه 
املقايضة سيعرض حكومة السوداني 
لنفــس التحديــات التــي واجهتها 
احلكومــات الســابقة، ومــن املرجح 
االضطرابات  بعودة  ذلك  يتســبب  أن 
املدنيــة التي عصفــت بالبالد خالل 

السنوات السابقة.

*عن معهد واشنطن
** محمــد حســني، باحــث وخبيــر 
اقتصادي مقيم في كردستان وعضو 
في “شــبكة االقتصاديني العراقيني.” 
ويركــز عمله علــى قطــاع الطاقة 
العراق. وقد ظهرت  العمل في  وسوق 
عراقية  إعــالم  وســائل  في  مقاالته 
وكردية ودوليــة مختلفة مثل “تقرير 
نفــط العراق”، و”الشــؤون اخلارجية”، 

و”السياسات اخلارجية”

متابعة ــ الصباح الجديد:
 

لليوم الثالث على التوالي واصلت أسعار 
النفط تراجعها عند تســوية تعامالت 
اجلمعة مع إشــارات إلى تخمة املعروض 
في ســوق اخلــام واســتمرت الضغوط 
السلبية في ســوق النفط مع استمرار 
كورونا  بفيروس  اإلصابــة  ارتفاع حاالت 
في الصني وتواصل السياســة النقدية 
املتشددة في البنوك املركزية العاملية مما 

يهدد بتراجع النشاط االقتصادي.
تضاف إلى ذلك حــال القلق إزاء ضعف 
الطلب في الصني ورفع أســعار الفائدة 
بالواليــات املتحــدة. أيضــاً، انخفضت 
واردات الهند من النفط اخلام خالل الربع 
الثالث من العــام احلالي بنحو 467 ألف 
برميل يومياً بنســبة هبوط بلغت نحو 
9.6 فــي املئة مقارنة مبســتويات الربع 
الثاني مــن 2022، لتبلغ نحو 4.4 مليون 
برميل يومياً وهو مســتوى مرتفع بنحو 
400 ألف برميــل يومياً مقارنة مبعدالت 

الربع املماثل من العام املاضي.
وفــي ســوق العمــالت، ارتفــع الدوالر 
األميركــي بعــد تصريحــات لعدد من 
الفيدرالي تشير  مســؤولي االحتياطي 
إلى اســتمرار سياســة رفــع الفائدة 

األميركية.
»بيكرهيوز«  بيانات  تفيد  »رويترز«،  ووفق 
بأن الشركات األميركية أضافت منصة 
واحدة للتنقيب عن النفط في الواليات 
املتحدة خالل األســبوع املنتهي في 18 
تشرين الثاني احلالي ليصل إجمالي عدد 

املنصات إلى 623 منصة.

القياس  خلام  اآلجلة  العقود  وانخفضت 
العاملي »برنــت«، تســليم كانون األول 
املقبــل بنحو 2.4 في املئــة أو ما يعادل 
للبرميل  دوالر   87.62 دوالر مسجالً   2.16
عند التسوية، لتهبط بنحو 8.7 في املئة 
كما  األســبوع.  تعامالت  إجمالي  خالل 
هوى سعر خام غرب تكساس األميركي 

املئة  1.9 في  تســليم ديســمبر بنحو 
أو 1.56 دوالر عند مســتوى 80.08 دوالر 
ليسجل خسائر أسبوعية تبلغ نسبتها 

10 في املئة.
في الوقت نفســه، تســتعد مجموعة 
الدول الســبع الكبرى إلعالن املســتوى 
السعري لسقف النفط الروسي األربعاء 

املقبــل. ونقلت وكالــة »بلومبيرغ« عن 
مصادر مطلعة أنه من املتوقع أن تشارك 
إدارة الرئيس األميركي جو بايدن بشكل 
خاص الســعر املقتــرح قبــل اجتماع 
ســفراء االحتاد األوروبي املقرر عقده في 

23 نوفمبر احلالي.
وأشــارت املصــادر إلــى أنه فــي حال 

لالقتراح  األوروبي  االحتاد  تأكيد ســفراء 
األميركي، فإن اخلطــة تتمثل في إعالن 
سقف أسعار النفط الروسي في مساء 

اليوم ذاته.
النفط  ومن شــأن احلد األقصى لسعر 
الروســي واملتوقع تفعيلــه في اخلامس 
من ديسمبر املقبل أن مينع الشركات من 
تقدمي خدمات الشحن والتأمني والتمويل 
الالزمة لنقل اخلام الروسي في أي مكان 
في العالم، ما لم يتم بيع اخلام بأقل من 
السعر احملدد. وبحسب التقرير، فإن احلد 
األقصى لسعر النفط الروسي قد يكون 
أعلى من املســتوى الذي متت مناقشته 
ســابقاً بني الدول الغربيــة والذي كان 

يتراوح بني 40 و60 دوالراً للبرميل.
ووسط حال من الضبابية، رجحت وكالة 
»فيتش سولوشــنز« وصول متوســط 
ســعر خام »برنت« إلــى 102 دوالر هذا 
العام، ثــم ينخفض إلــى 95 دوالراً في 
2023 ثــم عنــد 85 دوالراً فــي 2026، 
وأشارت إلى أن تعديل توقعاتها ملتوسط 
باخلفض  العام  »برنت« هذا  ســعر خام 
بدالً مــن تقديرها الســابق البالغ 105 
دوالرات للبرميــل يعكــس التراجع في 
األسعار املســجل خالل األشهر األخيرة 
وتراجعــاً في معنويات الســوق وتدهور 

بيئة االقتصاد الكلي.
وذكرت أن إجراء »أوبك+« سيســاعد في 
احلفاظ على حــد أدنى لألســعار وترى 
احتمالية ارتفاع قصير املدى لألســعار 
خــالل فصل الشــتاء، في ظــل ضيق 
العاملية وتعزيز موسمي  أسواق الطاقة 
في الطلب ومزيد من التراجع بالصادرات 

الروسية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
الصينية  النفط  واردات  قفــزت 
من روســيا 16 فــي املائة على 
أساس ســنوي في تشرين األول 
مباشرة  الثاني  املركز  في  لتحل 
بعد السعودية أكبر مورد لبكني، 
إذ متــأل الشــركات احلكوميــة 
املســتودعات قبل فــرض حظر 
أوروبي بســبب التدخل الروسي 

في أوكرانيا.
ووفقا لـ”رويتــرز” أظهرت بيانات 
للجمارك  العامــة  اإلدارة  مــن 
الصينيــة أمــس، أن اإلمدادات 
من روســيا، مبا في ذلك النفط 
الذي مت ضخه عبــر خط أنابيب 
شرق سيبيريا في احمليط الهادي 
من  بحرا  املنقولة  والشــحنات 
موانئ أوروبا والشرق األقصى في 
روسيا، بلغت إجماال 7.72 مليون 

طن.
ولم متثل الكميــات، التي تعادل 
1.82 مليون برميل يوميا، تغييرا 
يذكر عن الواردات في ســبتمبر، 
مقارنــة  تراجعــت،  لكنهــا 
باملستوى القياسي املسجل في 
مايو البالــغ نحو مليوني برميل 

يوميا.
وكثفــت الشــركات الصينية، 
التــي تديرهــا احلكومــة، ومن 
بينها “يونيبك” و”تشــاينا أويل” 
و”تشنهوا أويل”، وارداتها من خام 

األورال الروسي الذي يتم حتميله 
في الغالب مــن املوانئ األوروبية 
قبل  املاضيــة  األســابيع  فــي 
تطبيق عقوبــات االحتاد األوروبي 
الضبابية  الوشــيكة، وفي ظل 
حــول خطة مجموعة الســبع 
لوضع حد أقصى ألسعار النفط 

الروسي.
وزادت الشــحنات السعودية 12 
في املائة على أساس سنوي إلى 
7.93 مليــون طن، أو 1.87 مليون 
برميل يوميا، مقابل 1.83 مليون 

برميل يوميا في سبتمبر.
ظلــت  العــام،  بدايــة  ومــن 
للصني  املوردين  أكبر  السعودية 
بكميات بلغت 73.76 مليون طن، 

دون تغيير على أساس سنوي.
وزادت اإلمــدادات الروســية من 
ينايــر إلى أكتوبــر 9.5 في املائة 
 71.97 إلى  على أساس ســنوي 
باإلقبال  مدعومــة  طن،  مليون 
املســتمر مــن املصافــي على 

النفط مخفض األسعار.
وقفــزت واردات النفط اخلام من 
من  أكثر  إلــى  املتحدة  الواليات 
خمسة أمثال في أكتوبر، مقارنة 
اســتفادت  إذ  الســابق،  بالعام 
املصافي من انخفاض األســعار 
مــع زيادة الصــادرات األمريكية 
وســط ارتفاع اإلنتاج والسحب 

من اخملزونات.

إمدادات النفط الروسي
إلى الصين تقفز 16 %%

 خالل تشرين األول

مجموعة السبع تستعد إلعالن المستوى السعري لسقف »الروسي« منه

النفط يواصل النزيف ويسجل خسائر أسبوعية بنسبة 10 في المئة

ما الذي يمكن أن يكسبه العراقيون من أرباحهم النفطية المفاجئة؟*
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جمهورية العراق
 وزارة الكهرباء العراقية 

 الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية / املنطقة الوسطى
الى/ كافة الشركات املؤهلة وذات اخلبرة املسجلة رسميا داخل وخارج العراق

اعادة اعالن مناقصة عامة )للمرة الثالثة واالخيرة(
) 2022/MT-6( م/ املناقصة املرقمة

MVAR )30( م/ جتهيز مجامع مكثفات 11 ك . ف بسعة

يسر وزارة الكهرباء العراقية / الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية / املنطقة الوسطى 
بدعــوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقــدمي عطاءاتهم لتجهيز جتهيز مجامع 
مكثفات 11 ك . ف بســعة )3PH-out-door( MVAR )30( وبعدد )23 ســيت( مجموعة مع 
كافة ملحقاتها واملواد االحتياطية اخلاصة بها ومن مناشئ رصينة )امريكا- اوربا الغربية- 
اليابان- كوريا اجلنوبية( ومبدة جتهيز )90( يوم وبفترة ضمان )540( يوم من تاريخ استالم املواد 
واداخالها مخزنية او ملدة )365( يوم من تاريخ التشغيل ايهما اقرب  وبكلفة تخمينيـة تقـدر 
بقيمـــة )5,426,778,700 دينار( خمسة مليار واربعمائة وستة وعشرون مليون وسبعمائة 

وثمانية وسبعون الف وسبعمائة دينار عراقي وعلـى حساب املوازنة التشغيلية .
علــى مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات أضافية األتصال على 

العنوان املبني في ادناه خالل ايام العمل الرسمية .
متطلبات التأهيل املطلوب: على الراغبني باملشاركة في املناقصة تقدمي عطاءاتهم بعرضني 
فني وجتــاري يوضعان في ظرفني منفصلني )موقعني ومختومني( مع نســختني إضافيتني 
وذكر كافة التفاصيل املطلوبة وباللغتني )العربية واألنكليزية( وحســب املناشئ املطلوبة 
للمناقصة املذكورة اعاله والتي ميكن احلصول على كمياتها ومواصفاتها وشــروطها من 
)قسم الشؤون التجارية - شعبة املناقصات في الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية 
/ املنطقة الوسطى) على ان يرفق مع العطاء كافة الوثائق املطلوبة في ورقة بيانات العطاء 
وبضمنها خطاب ضمــان )التامينات االولية( البالغة )2%( من مبلــغ الكلفة التخمينية 
التخمينيــة املعلنة ويقدم من مصرف معتمد من قبل البنك املركزي العراقي وليس عليه 
أي مؤشرات ، وتوضع جميعاً داخل ظرف مغلق ومختوم ومؤشر عليه رقم املناقصة وموعد 

الغلق وعنوان الشركة صندوق املناقصات وتكون طريقة الدفع )بالدينار العراقي(.
 بإمــكان مقدمــي العطاء الراغبني في شــراء وثائق العطاء تقدمي طلــب حتريري )تخويل 
باملراجعة والشراء( الى )مقر الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ املنطقة الوسطى/ 

قسم الشؤون التجارية(
 وبعد دفع  قيمة البيع للوثائق غير قابلة للرد البالغة )1000،000( مليون دينار عراقي

 يتم تســليم العطاءات الى العنوان االتي )الشــركة العامة لنقــل الطاقة الكهربائية / 
املنطقة الوســطى / بغداد - منطقة الوزيرية - شــارع صفي الديــن احللي - محلة 309 - 
زقاق -14 - رقم القطعة )482/3( في املوعد احملدد قبل الساعة 12:00 ظهر اليوم )اخلميس( 
املوافق 2022/12/1 )موعد الغلق( وفي حال صادف موعد الغلق عطلة رســمية يؤجل الى 

اليوم الذي يليه. 
وســوف ترفض العطاءات املتأخرة وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو 
ممثليهم الراغبني باحلضور الى) مقر الشــركة أعاله( في الساعة 12:00 ظهرا من نفس يوم 

الغلق.
املهندس
 رياض عريبي مكلف

 املدير العام وكالة 
رئيس مجلس اإلدارة

First Extension Announcement for Tender No: 038-SC-22-EBS 
Provision of General Maintenance Service for EBS Camp 

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 General Maintenance Service for EBS Camp  
Tender No.: 038-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
The Company to seek One Contractor who has qualified professional experience and ability that can carry out the project of Provision 
of General Maintenance Service for EBS Camp. Work and services requirements are: 
1( In General, simple construction and/or maintenance service Works for the EBS camps and surrounding sites.
2( Maintenance of circuits and Electric Appliance: according to the Materials List )The quantity in the list is the estimated usage, and the 
settlement shall be subject to the actual usage(.
3( Manpower service for maintenance: repair and maintain the air conditioner, water heater, toilets, water pipe and so on. electrical and 
mechanical maintenance; at least five years’ experience; on-call service.
4( Typical Work to be performed includes but not limited to maintenance of roads, shed, walkway, platform and public facilities; caravans’ 
maintenance; plumbing maintenance; maintenance of circuits and electrical appliances.
For more detail, 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 Mr. Zhang Xianqiao 
zhangxianqiao@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Copy of Company Registration Documents etc.
C: Information for S2 Camp entry pass )form could be obtained from the above email 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 are sealed separately before the tender 
submission deadline 4:00 PM, 23rd November 2022 based on the ITB documents. As per this first extension announcement, proposals 
submission deadline is extended to 4:00 PM 7th December 2022 )Iraqi Time(. 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 USD 8,000.00, and valid for 120 days from the closing date.
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. Seven 
days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Mr. Zhang Xianqiao zhangxianqiao@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
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اعالن 
الى الشريك 

عدي منهل سلطان
 واحمد خضر 

الــى  حضــورك  اقتضــى 
العراقي  االســكان  صنــدوق 
فــرع كركوك وذالــك لتثبيت 
اقراركــم باملوافقة على قيام 
رشيد(  فائق  )محمد  الســيد 
حصتة  علــى  بإظافةالبنــاء 
املرقمة  القطعة  في  املشاعة 

٣٥٣ / ٥٦ م٦٤ خ.ت  
لغرض تسليفه قرض االسكان 
اقصاها خمســة  وخالل مدة 
عشــر يومآ وذالك كنت داخل 
العراق وشــهر اذا كنت خارج 
االن  تاريخ نشــر  العراق مــن 
وبعكسة سوف يسقط حقك 

في االعتراض مستقبآل...

إعالن
بناءا على طلب املدعي رحيم 
جميل بســتان والذي يطلب 
من خالله تبديل اســمه من 
طالب الى ســجاد  واستنادا 
ألحكام املــادة 22 من قانون 
البطاقة الوطنية ٣ لســنة 
201٦  تقرر نشــر طلبه في 
اجلريــدة الرســمية فمن له 
حق االعتــراض على الطلب 
مراجعــة املديريــة خالل 1٥ 
خمسة عشر يوما من تاريخ 
النشر وبعكسه سينظر في 

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

محكمة االحوال الشخصية 
في طوز

العدد / ٤٦1/ ش/ 2022
التاربخ : 8/11/2022

  اعالن
الى املدعى عليه / هيمن شــهاب 
رضا / يســكن كركوك/ حي بنجة 
علي سابقا ومجهول محل اإلقامة 

حاليا
اقامت زوجتك املدعية ) اميان سمني 
محــي الدين ( امام هــذه احملكمة 
الدعــوى الشــرعية املرقمة ٤٦1/ 
ش/2022 التي تطلب فيها التفريق 
للضــرر وجملهوليــة محل  منــك 
إقامتــك تقرر تبليغــك اعالنا في 
موعد  على  محليتــني  صحيفتني 
وغي   28/11/2022 املوافق  املرافعة 
حالة عظم حضــورك او من ينوب 
عنك قانونا فأن املرافعة ســتجري 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.
القاضي
وسام جاسم توفيق

إعالن
بناءا على طلب املدعي عادل 
يطلب  والذي  محمد  غصاب 
لقبه من  تبديــل  من خالله 
البدري الى البديـري واستنادا 
ألحكام املــادة 22 من قانون 
البطاقة الوطنية ٣ لســنة 
201٦  تقرر نشــر طلبه في 
اجلريــدة الرســمية فمن له 
حق االعتــراض على الطلب 
مراجعــة املديريــة خالل 1٥ 
خمسة عشر يوما من تاريخ 
النشر وبعكسه سينظر في 

الطلب وفق القانون .
موقع اللواء 
رياض جندي الكعبي

 مدير عام االحوال املدنية 
واجلوازات واالقامة العامة

قاسم عبد الرحمن حسني
املدير العام

رئيس مجلس االدارة 
مدير الهيئة الفنية والهندسية

مصعب احمد ابراهيم

إعالن
املدعي جبار  بناءا على طلب 
يطلب  والــذي  جابر  نعيــم 
لقبه  تبديــل  خاللــه  مــن 
من الشــريفي الى الغـــزي  
واستنادا ألحكام املادة 22 من 
 ٣ الوطنية  البطاقــة  قانون 
لسنة 201٦  تقرر نشر طلبه 
في اجلريدة الرسمية فمن له 
حق االعتــراض على الطلب 
مراجعــة املديريــة خالل 1٥ 
خمسة عشر يوما من تاريخ 
النشر وبعكسه سينظر في 

الطلب وفق القانون .
موقع اللواء
رياض جندي الكعبي

مدير عام االحوال املدنية 
واجلوازات واالقامة العامة

إعالن
بنــاءا علــى طلــب املدعي 
طالب ســعود خليف والذي 
يطلب من خالله تبديل لقبه 
من الشــريفي الى الغـــزي  
واستنادا ألحكام املادة 22 من 
 ٣ الوطنية  البطاقــة  قانون 
لسنة 201٦  تقرر نشر طلبه 
في اجلريدة الرسمية فمن له 
حق االعتــراض على الطلب 
مراجعــة املديريــة خالل 1٥ 
خمسة عشر يوما من تاريخ 
النشر وبعكسه سينظر في 

الطلب وفق القانون .
موقع اللواء
رياض جندي الكعبي

مدير عام االحوال املدنية 
واجلوازات واالقامة العامة

إعالن
بنــاءا علــى طلــب املدعي 
احمــد نعيــم جابــر والذي 
يطلب من خالله تبديل لقبه 
من الشــريفي الى الغـــزي  
واستنادا ألحكام املادة 22 من 
 ٣ الوطنية  البطاقــة  قانون 
لسنة 201٦  تقرر نشر طلبه 
في اجلريدة الرسمية فمن له 
حق االعتــراض على الطلب 
مراجعــة املديريــة خالل 1٥ 
خمسة عشر يوما من تاريخ 
النشر وبعكسه سينظر في 

الطلب وفق القانون .
موقع اللواء 
رياض جندي الكعبي

 مدير عام االحوال املدنية 
واجلوازات واالقامة العامة

محكمة االحوال الشخصية في 
قلعة سكر

العدد: 8٣٣/ش/2022
اعالن

الى/ املدعية/سحر احمد عذاب/  
املدعى عليه/علي عصام رزاق

اقامــت املدعية ســحر احمــد عذاب 
الدعوى الشرعية املرقمة 8٣٣/ش/2022 
والتي تطلب فيها احلكم بالزام املدعى 
نفقة مســتمرة  بتخصيــص  عليــه 
املدعى  وحتميــل  معصومة  للطفلــة 
عليه كافة الرســوم واملصاريف ولورود 
التبليغ من مركز شــرطة قلعة سكر 
ومكتب  قلعــة ســكر  وقائمقاميــة 
معلومــات قلعة ســكر بانك مجهول 
بواســطة  تبليغك  تقرر  االقامة  محل 
صحيفتني رســميتني محليتني وتعيني 
يــوم 2022/11/29 موعــدا للمرافعــة 
الســاعة التاســعة صباحــا فعليك 
احلضور او ارســال من ينــوب عنك  في 
املكان والزمان وبعكســه ســوف جتري 
املرافعــة بحقــك غيابيــا وعلنا وفق 

االصول.
القاضي
احمد وحيد صبخة

إعالن
بنــاءا علــى طلــب املدعي 
والذي  جابــر  نعيــم  حميد 
يطلب من خالله تبديل لقبه 
من الشــريفي الى الغـــزي  
واستنادا ألحكام املادة 22 من 
 ٣ الوطنية  البطاقــة  قانون 
لسنة 201٦  تقرر نشر طلبه 
في اجلريدة الرسمية فمن له 
حق االعتــراض على الطلب 
مراجعــة املديريــة خالل 1٥ 
خمسة عشر يوما من تاريخ 
النشر وبعكسه سينظر في 

الطلب وفق القانون .
موقع اللواء
رياض جندي الكعبي

مدير عام االحوال املدنية 
واجلوازات واالقامة العامة

إعالن
بنــاءا علــى طلــب املدعي 
حسني ســعود خليف والذي 
يطلب من خالله تبديل لقبه 
من الشــريفي الى الغـــزي  
واستنادا ألحكام املادة 22 من 
 ٣ الوطنية  البطاقــة  قانون 
لسنة 201٦  تقرر نشر طلبه 
في اجلريدة الرسمية فمن له 
حق االعتــراض على الطلب 
مراجعــة املديريــة خالل 1٥ 
خمسة عشر يوما من تاريخ 
النشر وبعكسه سينظر في 

الطلب وفق القانون .
موقع اللواء 
رياض جندي الكعبي

مدير عام االحوال املدنية 
واجلوازات واالقامة العامة

محكمة األحوال الشخصية 
في الناصرية

العدد: 7710/ش/2022    
تبليغ

الى/املدعى عليه/حســني شوقي 
محسن

الدعــوى  حســم  ملقتضيــات 
الشــرعية املرقمة اعاله واملقامة 
من قبــل املدعية امال عواد جويد 
واملتضمنــة التفريــق القضائي 
بينك وبينها  حسب شرح املبلغ 
القضائي  وجملهولية محل إقامتك 
قــرر تبليغــك اعالنا بواســطة  
يوميتني  صحيفتــني محليتــني 
باحلضور أمام هذه احملكمة مبوعد 
 2022/12/1 املصــادف  املرافعــة 
وافهم  التاسعة صباحا  الساعة 

علنا .
القاضي
عباس معني كاظم

إعالن
بنــاءا علــى طلــب املدعي 
خضير محمــد علوخ والذي 
يطلــب مــن خاللــه تبديل 
اسمه من خضير الى اخضير  
واستنادا ألحكام املادة 22 من 
 ٣ الوطنية  البطاقــة  قانون 
لسنة 201٦  تقرر نشر طلبه 
في اجلريدة الرسمية فمن له 
حق االعتــراض على الطلب 
مراجعــة املديريــة خالل 1٥ 
خمسة عشر يوما من تاريخ 
النشر وبعكسه سينظر في 

الطلب وفق القانون .
موقع اللواء
رياض جندي الكعبي

 مدير عام االحوال املدنية 
واجلوازات واالقامة العامة

إعالن
بنــاءا علــى طلــب املدعي 
محمــد نعيم جابــر والذي 
يطلب من خالله تبديل لقبه 
من الشــريفي الى الغـــزي  
واستنادا ألحكام املادة 22 من 
 ٣ الوطنية  البطاقــة  قانون 
لسنة 201٦  تقرر نشر طلبه 
في اجلريدة الرسمية فمن له 
حق االعتــراض على الطلب 
مراجعــة املديريــة خالل 1٥ 
خمسة عشر يوما من تاريخ 
النشر وبعكسه سينظر في 

الطلب وفق القانون .
موقع اللواء 
رياض جندي الكعبي

مدير عام االحوال املدنية 
واجلوازات واالقامة العامة

إعالن
بنــاءا علــى طلــب املدعي 
حسن ســعود خليف والذي 
يطلب من خالله تبديل لقبه 
من الشــريفي الى الغـــزي  
واستنادا ألحكام املادة 22 من 
 ٣ الوطنية  البطاقــة  قانون 
لسنة 201٦  تقرر نشر طلبه 
في اجلريدة الرسمية فمن له 
حق االعتــراض على الطلب 
مراجعــة املديريــة خالل 1٥ 
خمسة عشر يوما من تاريخ 
النشر وبعكسه سينظر في 

الطلب وفق القانون .
موقع اللواء
رياض جندي الكعبي

مدير عام االحوال املدنية 
واجلوازات واالقامة العامة

إعالن
بنــاءا علــى طلــب املدعي 
والذي  نعيم جابــر  خضيــر 
يطلب من خالله تبديل لقبه 
من الشــريفي الى الغـــزي  
واستنادا ألحكام املادة 22 من 
 ٣ الوطنية  البطاقــة  قانون 
لسنة 201٦  تقرر نشر طلبه 
في اجلريدة الرسمية فمن له 
حق االعتــراض على الطلب 
مراجعــة املديريــة خالل 1٥ 
خمسة عشر يوما من تاريخ 
النشر وبعكسه سينظر في 

الطلب وفق القانون .
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بغداد - زينب الحسني:
استعان االنسان بشجرة النخيل 
في شــتى مرافق احلياة، وتعددت 
اســتخدامات النخيل لتشــمل 
جميع أجزاء النخلة من جذوعها 
وارتبطــت  وســعفها وغيرهــا، 

بالنخيل عدة مدن وحرف يدوية.
4000 ســنة  النخلة منذ  عرفت 
قبل امليالد فاســتفاد االنسان من 
جميــع أجزائها، حيث يســتفاد 
منهــا فــي األكل مثــل التمــر 
والرطــب والدبس واجلــذب، ومن 
جذوعها وسعفها في البناء مثل 
ســقف البيوت وعمــل العريش 
واألقفــاص  األطفــال  وأســرة 
والبرســتيات، كذلك يســتعمل 
وأدوات  املقاعــد  صناعــة  فــي 
وصحون  اليدوية  واملــراوح  الزينة 

القش واملكانس، كما يســتخدم 
املنزلية  األواني  خوصها في عمل 
مثل الســفرة والقفــة واحملصن 
تســتعمل  ليفها  ومن  واحلصير، 
في تنظيف األواني واألجسام، في 
حني يستخدم كرب وجذع النخلة 

للطبخ فهي شجرة مباركة.
واليوم الحظنا توفــر العديد من 
املواد اخلام املســتخدمة في تزيني 
ديكورات حفالت الزفاف واخلطوبة، 
تشــتمل املــواد التــي تضفــي 
األلق على صــاالت األفراح، منها 
أوراق النخيــل اجملففــة، القابلة 
للتوظيــف بألوان عدة وطرق عدة 

في التزيني.
مصممة وخبيرة ديكورات حفالت 
الزفاف مروة عمر اشــارت إلى أن 
االستخدام  كثيرة  النخيل  “أوراق 

ُمقارنة  اخلطوبــة،  حفــالت  في 
بحفالت الزفــاف، وذلك ألن الزينة 
األولى فــي األعــراس تتمّثل في 
األزهــار، مهمــا كانــت صنوف 

األخيرة وألوانها وحجومها«.
توّضح املصّممة عمــر” إن “أوراق 
النخيل قد تتلّون بطرق مختلفة 
لتحجز مكانة خاّصة في التزيني، 
املناســبة  مع  تتناســب  بصورة 

وديكوراتها«.
أو  أو األبيض  وتقول إن “الذهبــي 
الســّكري مناسبة للكوشة، في 

حفل الزفاف كبير احلجم”. 
وبينت أن “أوراق النخيل قد تكون 
)من خامة  أو صناعّيــة  طبيعّية 
البالستيك(، لكن الطبيعّية تبدو 
أكثــر متّيزًا وجاذبّية، ســواء على 
أو في إطــار تصميم  الكوشــة 

“بوكيــه” العــروس. فــي احلالة 
األخيرة، احلجم الصغير مفّضل”، 
)أو  األبيض  “اللــون  أن  وتضيــف 

أي لــون آخــر( للزهور ينســجم 
مع أوراق النخيــل في “البوكيه”، 
إضافــة إلى املــواد اجملّففة، مثل: 

ســنابل القمح”. وتنصــح أيًضا 
في  النخيل،  بأوراق  باالســتعانة 
تزيني طاوالت املدعوين، مع إضافة 
الزهور والكريســتال، باالنسجام 

مع ديكورات حفل الزفاف.
فيمــا قالــت هنــد ســالم: ان 
بالزينة  الســعف  ورق  استعمال 
ليس جديد لكنه وتوسع وتنتشر 
وأيضــا أصبــح بشــكل أحدث 
اكسســوارات  تطور  مع  وأجمل 
قاعات احلفالت ولكوني مشــرفة 
أفضل  احلفالت  قاعات  تزيني  على 
اســتعمالها ألنها ذات طابع مميز 
واجلمال  الرقي  وتضيف شيء من 

الى كوشة العروسة. 
وتابعت عملت من سعف النخيل 
اشــكاال مختلفة وبألــوان عدة 
حيث أقوم بتلوينها حســب نوع 

متابعة ـ الصباح الجديد:
أعلنت شــركة »RUSAL« الروسية 
أنهــا متكنت مــن إنتاج ســبائك 
خاصــة  مبواصفــات  ألومينيــوم 
الســتخدامها في صناعة املركبات 

الفضائية.
وجــاء في بيان صادر عن الشــركة: 
واحدة  تعتبر  التي   RUSAL »متكنت 
األلومينيوم  إنتاج  من أكبر شركات 
في العالم من تطوير سبائك خاصة 
مــن األلومينيــوم الســتخدامها 
مركبات  مكونــات  صناعــة  فــي 
الفضــاء.. املواد التي تدخل في هذه 
عالية  مبقاومــة  تتمتع  الســبائك 
للحــرارة، فمعامل التمــدد احلراري 
فيهــا أكبر مبرة ونصــف تقريبا من 
معامل التمدد احلراري في ســبائك 

ويتوافق  التقليديــة،  األلومينيــوم 
مع مؤشــر متدد الفوالذ وســبائك 
البيان: »اخلالئط  النيكل«. وأضــاف 
اجلديدة في هذه السبائك مناسبة 

لتطوير مكونات املركبات الفضائية 
واإللكترونيات  الصناعيــة  واألقمار 
التي تعمل في ظروف قاســية من 
التقلب الشديد في درجات احلرارة«.

متابعة ـ الصباح الجديد:
أُصيب راكــب بجروح خطيرة على 
منت طائرة تابعة للخطوط اجلوية 
اشتعلت  بعدما  وذلك  الفرنسية، 
النيــران في ســيجارة إلكترونية 
أعلنته  الرحلة، بحســب ما  أثناء 
التي فتحت  الفرنسية  السلطات 

حتقيقاً في احلادثة.
موقع Business Insider األمريكي 
نقل عن هيئة الطيران الفرنسية، 
والتحليــل  التحقيــق  ومكتــب 
لســالمة الطيران املدني، قولهما 

إنه مت فتح حتقيق في احلادثة.
مكتــب التحقيــق أشــار إلى أن 

شــخصاً أصيب بجــروح خطيرة 
بعد أن تسببت سيجارة إلكترونية 
فــي اشــتعال بطاريــة الليثيوم 
متّكن  فيما  الطائــرة،  هبوط  أثناء 
احلريق  إخماد  الطائرة مــن  طاقم 
مخصصــة  »أدوات  باســتخدام 

لذلك«.
وأشــار املوقع األمريكــي إلى أنه 
ال يُعــرف إن كان الراكــب الــذي 
أصيب باجلروح هو نفســه صاحب 
أي  إلى  وال  اإللكترونية،  السيجارة 
مــدى بلغت إصاباتــه، وأضاف أن 
اخلطوط اجلوية الفرنسية ومكتب 
يســتجيبا  لم  اجلوية  الســالمة 

لطلبات التعليق على احلادثة.
األمريكية  الســلطات  تســمح 
الســجائر  باصطحاب  واألوروبية 
الرحالت  اإللكترونيــة على مــنت 
اجلويــة، طاملا توضــع في األمتعة 
الراكــب معه في  يأخذها  التــي 

الطائرة.
من جهتها، قالت وكالة ســالمة 
األوروبي،  التابعــة لالحتاد  الطيران 
إنــه يُحظر وضعها فــي األمتعة 
األخرى التي ال يصطحبها الراكب 
معه داخل الطائرة بعد تســجيل 
ارتفاع  عن  ناجمــة  حرائق  حوادث 

حرارتها.
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ملونشريط
30 ألف دوالر لمن ينتقل

الى بلدة اوروبية  
قدمت بلدة واقعــة في أقصى جنــوب إيطاليا، 30 
 Presicce ألــف دوالر ملن ينتقل إليها، حيــث ينضم
اإلقليمي إلــى صفوف مدن أخرى متهالكة ذات حظ 

سيئ.
ووفق شبكة »ســي إن إن«، فإن السلطات اإليطالية 
تقدم 30 ألف دوالر لشــراء مسكن، فيما قال عضو 
اجمللــس احمللــي Presicce ألفريدو باليــس، إن هناك 
العديد من املنازل الفارغة في املركز التاريخي الذي مت 
بناؤه قبل عام 1991 والتي يود رؤيتها على قيد احلياة 
مرة أخرى مع سكان جدد.كما تبلغ تكلفة املنزل 500 

قدم مربع في نطاق 25000 دوالر.

أمريكي يقدم بالغا ضد 
طفلة بسبب رش الحشرات

شــهدت مدينة كالدويــل بوالية نيوجيرســي في 
الواليات املتحدة األمريكية، تقدمي رجل أمريكي بالغا 
ضد طفلة من ذوي البشــرة الســوداء بســبب رش 

احلشرات.
مقدم البــالغ قال خــالل اتصاله بخط الشــرطة 
غيــر الطارئ، إن امرأة ســوداء صغيرة ترش األرصفة 

واألشجار، مضيفا: »هذا يخيفني«.
ووفقا لـ«سي إن إن«، عندما وصل الضابط وجد فتاة 
تبلغ من العمر 9 ســنوات، وتبني أنها ترش األشجار 
اســتجابة حلملة »Stomp it Out« التــي تقوم بها 
والية نيوجيرسي، لتشجيع السكان على قتل األنواع 

الغازية التي تضر بالنباتات واألشجار.
وخالل جلســة مجلس مدينة كالدويل، قالت والدة 
الطفلة، مونيك جوزيــف، إن الالغ بهدف العنصرية، 
موضحة: »العنصرية، بقصــد أو بغير قصد، ال تزال 

عنصرية«.
فيما أوضحت الشــقيقة الكبرى للطفلة، أن أختها 
الصغيرة كانت تفعل شــيئا جعلها تشعر وكأنها 

بطلة، ولم تكن تفعل شيئا رائعا للبيئة فقط.

انتشال حطام سفينة غارقة 
تعود إلى أسرة تشينج 

اإلمبراطورية في شانغهاي
جرى امس االثنني، انتشــال حطام ســفينة عتيقة 
يرجع تاريخها إلى عهد اإلمبراطور توجنتشــي )خالل 
الفترة من عــام 1862 وحتى عام 1875( من أســرة 
تشــينج اإلمبراطورية، مــن املياه التابعــة لبلدية 

شانغهاي شرقي الصني.
وأفادت وكالة أنبــاء الصني اجلديدة )شــينخوا( بأن 
عملية انتشــال حطام الســفينة »الياجنتسي رقم 
2«، وهــو واحد من أكبر حطام الســفن اخلشــبية 
التي اكتشــفت حتت ســطح املياه في الصني حتى 
اآلن وأفضلهــا حفظــا، جــرى في وقــت مبكر من 
صباح االثنني . وســيقدم هــذا اإلجناز حملة مفيدة عن 

تكنولوجيا بناء السفن في عهد أسرة تشينج.
وكان قد مت اكتشاف السفينة الغارقة في عام 2015، 
أثناء مسح رئيســي جرى حتت املياه، وهو االمر الذي 
اعتبــر عالمة فارقة في اجلهود التــي تبذلها الصني 

للبحوث األثرية حتت سطح املياه.
وبحسب التحقيقات األثرية، فإن طول السفينة يبلغ 
نحو 38.1 متــر، وعرضها 9.9 متر، وكانت حتتوي على 
31 عربة وتنقل على متنها قطعا أثرية ثقافية رائعة 
من اخلزف املصنوع في بلدة جينجدهتشن، »عاصمة 
اخلزف« ذات الشهرة العاملية في مقاطعة جياجنشي 

بشرق الصني.
كما اكتشــفت قطــع أثرية مثل الفخــار الطيني 
األرجواني، ومواد بناء في حطام الســفينة وحولها. 
ويعتقــد علماء اآلثار أن أعمال التنقيب ستســهم 
أيضا في دراســات اخلزف وتاريــخ االقتصاد في عهد 

أسرة تشينج.

بغداد - الصباح الجديد:
يتزامن اليوم العاملي للقضاء على 
العنف ضد املرأة مع حملة )احتدوا 
إلنهاء العنــف ضد املرأة( من )25 
تشــرين الثاني – 10 كانون األول(، 
وهي مبادرة مدتهــا 16 يوما من 
النشــاط تختتم في اليوم الذي 
حُتيا فيه مناســبة اليوم العاملي 

حلقوق اإلنسان ) 10 كانون األول(.
الدولي للقضاء  اليوم  إّن شــعار 
على العنف ضد املرأة للعام 2022 
هو “أنت لسِت وحدك، لّون العالم 
املرأة  العنف ضد  فلننه  برتقالياً، 
اآلن”، وينطلــق هذا الشــعار من 
أهمّية القضاء على تلك الظاهرة 
الســلبّية التي تتّصف بأّنها من 
فتحصيل  اجملتمعــات،  كــوارث 
حّق املرأة بالقضــاء على العنف 
األساســّية  احلقــوق  أحــد  هو 
والبســيطة التي يكفلها امليثاق 
الّدولــي حلقوق اإلنســان، وعلى 
الّرغــم مــن ذلك فقــد أظهرت 
الدراسات ارتفاع مؤّشرات العنف 
ضــد املرأة فــي اآلونــة األخيرة، 
الدراســات  تلك  أظهــرت  حيث 
والتي  املتحدة  بّينتهــا األمم  التي 
متّ قياســها عبر ثالث عشرة دولة 
عاملّية أّن واحدة من بني كّل ثالث 
نســاء قد تعّرضــت للعنف في 
اآلونــة األخيرة، ما اضطر األمم في 

العام 2022 إلى تســليط الّضوء 
على هذا الشعار .

تهدف احلملة التي يقودها األمني 
العــام لألمم املتحــدة وهيئة األمم 
املتحدة للمرأة منذ عام 2008، إلى 
منع العنف ضد النساء والفتيات 

والقضاء عليه فــي جميع أنحاء 
العالم، وتدعو إلى اتخاذ إجراءات 
عامليــة إلذكاء الوعــي ولتعزيــز 
الدعوة إلــى ذلك الهدف وإلتاحة 
فرص ملناقشة التحديات واحللول.

احتدوا إلنهاء العنف ضد املرأة

االجتماعية  احلَمــالت  إحدى  هي 
التــي تَتزامــن مع ذكــرى اليوم 
العنف  علــى  للقضاء  الدولــي 
ضــد املــرأة للعــام 2022، حيث 
يتزامن هذا اليوم مع هذه احلملة 
التي جــاءت بعنوان )احتدوا إلنهاء 

العنــف ضد املرأة( فــي اخلامس 
والعشــرين مــن شــهر نوفمبر 
لعام 2022 على أن تســتمر حّتى 
أي  األّول  العاشر من شهر كانون 
مبا مّدته ستة عشر يوماً متكامالً 
التي  املهّمــة  الفعاليــات  مــن 

ســيتم الترحيب في املشاركات 
العامة فيهــا، حيث متّت مزامنة 
هذه املناسبة لتكون نهايتها مع 
 2022 10/من شــهر كانون األول 
الذي يوافــق اليوم العاملي حلقوق 

اإلنسان.
وتعود مرجعّية احلملة في إدارتها 
وتنظيمها وقيادتها إلى هيئة األمم 
املتحدة ومنصب األمني العام لألمم 
املتحدة، وقد كانــت بدايتها في 
العام 2008، حيث تهدف إلى منع 
األشــكال  كاّفة  وإيقاف  العنف 
التي من شأنها أن تندرج حتت بند 
واجلسدي على  النفســي  اإليذاء 
النســاء في جميع أنحاء العالم، 
إجراءات  اتخاذ  إلى  احلملة  وتدعو 
لتقوم  العالــم،  مســتوى  على 
بتنويه اجلميــع بأهمّية وخطورة 
هذه الّظاهرة، للوصول إلى حلول 
إيجابّية ومســتدامة، وتشــمل 

على أنشطة وفعاليات.
وأصبــح شــعار اليــوم الدولي 
املرأة  العنــف ضد  للقضاء على 
2022، أقــوى مــن ذي قبــل في 
إعطــاء املرأة حقوقهــا، والعمل 
علــى حتقيق  على مســاعدتها 
حيــاة أفضل، حيــث العديد من 
اجملتمعــات ما زالــت تعاني املرأة 
فيهــا من احلصول على أبســط 

حقوقها.

اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة
»أنِت لسِت وحدك.. لّون العالم برتقاليًا«... 

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

 متابعة ـ الصباح الجديد: 
االندبندنت  تقرير لصحيفــة  ناقش 
ونهاياتها  التجميــل  ملف جراحات 
الكارثية التي قــد تصل إلى الوفاة، 
مركزاً على العــروض التي يطلقها 
األطباء فــي حمالتهــم الترويجية 
حــول العالــم وتلقــى رواجــاً من 

مهووسي التجميل.
الصحيفة  نشــرته  الــذي  التقرير 
أوضح كيفية ترويج األطباء جلراحات 
التجميــل في تركيــا بأغرب الطرق 
التــي ال تســتخدم عادة فــي اجملال 
الطبــي، إذ تتضمن عروض اجلراحات 
العيادات جولة  بكبــرى  التجميلية 
ســياحية مجانية في أكثر املناطق 
ســحراً وجماالً، واستغالل الطبيعة 
اخلالبة التي تشــتهر بهــا في إغراء 

العمالء.
اجلراحــات  أســتاذة  وقالــت 
اجلمعيــة  التجميلية،وعضــو 
رحاب  التجميل،  جلراحي  البريطانية 
اطلعت  لقاء صحفــي  فــي  زكريا، 
عليه )بغــداد اليوم( ان هــذا النوع 
مــن اإلعالنــات هــو األبــرز من بني 
طــرق األطباء فــي الترويج جلراحات 
التجميــل. وأشــارت زكريــا إلى أن 

اندفــاع كثيرين نحــو تلك العروض 
من دون ترو يدل على جناحه الفعلي، 
لكنها تؤكد أن املؤسســات الدولية 
في  الكامل  حقهم  للمرضى  حتفظ 
العلــم مباهية ما ســيخضعون له 
من جراحات وما يتبعها تفصيالً من 

نتائج سلبية وإيجابية.
وتتربــع تركيــا كواحدة مــن الدول 
العشــر األولى، التي جتري اجلراحات 
التجميلية األكثر شــعبية بالعالم 
رأســها  وعلى  كلفــة،  واألرخــص 

جراحات تكبير الثدي وشــد اجلفون 
البطن وشــفط  ثم جراحات شــد 

الدهون وجتميل األنف.
وجذبت تركيا نحو 600 ألف شخص 
فــي النصف األول مــن 2022، وفقاً 
لإلحصــاءات الرســمية للحكومة 
األشــهر  الوجهة  لتصبح  التركية، 
السنوات  في  العالجية  للســياحة 
املتحدة  الواليــات  وحتــل  األخيــرة، 
األميركيــة علــى رأس قائمة الدول 
األكثــر جناحاً فــي إجــراء جراحات 

بهذا  حتظــى  ال  لكنها  التجميــل، 
اإلقبال، نظــراً إلى الكلفة الباهظة 
التي ال تتناسب مع شرائح الطبقة 

املتوسطة.
أيضا  الرجــال  ان  التقريــر  اوضــح 
يدخلون الســباق جنباً إلى جنب مع 
السنوات  بزيادة كبيرة في  النســاء 
األخيرة، ووصلت نســبة الذين أجروا 
جراحات جتميل إلى الثلث تقريباً من 
الرقم اإلجمالي، ويأتي على رأســها 
جراحات تصغير الثدي وشد الترهالت 
الزائدة باجللد، وجراحات زراعة الشعر 
وشــفط الدهون، وأحــدث صيحات 
التجميل لدى الرجال تغيير الصوت، 

للسعي في حتويله لصوت أجش.
وحول رأي القانون، كتبت الصحيفة 
ان معظــم التشــريعات اتخــذت 
موقفاً صارماً فيما يخص مسؤولية 
الطبيب حني وقوع ضرر في جراحات 
التجميل، خالفاً للوضع في مختلف 
فهناك  األخــرى،  اجلراحــات  أنــواع 
مســؤولية جنائية كبيرة تقع على 
عاتق جراحي التجميل حول العالم، 
ليكون التصنيــف القانوني للخطأ 
الطبــي إمــا جنايــة أو جنحــة أو 

مخالفة.

هوس التجميل ينال كال الجنسين.. 

ترويج االطباء لحمالتهم يفضي الى الموت

أنامل عراقية تصنع من سعف النخيل ديكورات حفالت الزفاف

روسيا تطور سبائك ألمينيوم
خاصة لصناعات الفضاء

أثناء الرحلة...
سيجارة الكترونية تشعل حريقا

بإحدى الطائرات في فرنسا
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يســر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم 
لتنفيذ املشــروع الذي يشــمل تنفيذ كافة الفقرات املدنية والصحية والكهربائية وامليكانيكية ألنشــاء البناية 

شامال العمل جتهيز
 (Drill Saws & Accessories , Drill & Accessories ,Ligature  (vessel sealin) , Dental Unit , Defibrillator , 

Suction Unit ,Operation Table)
على ان تكون األجهزة أعاله مطابقة للمواصفات الفنية لوزارة الصحة ومقاربة ملا متوفر في املؤسسات الصحية 
علــى ان تكون كافة ملحقات األجهزة متوفرة ويجب تقدمي كتلوكات الصيانــة والتجهيز وتكون األجهزة مالئمة 
للعمــل في األجواء العراقية , وكل ما يلزم الجناز املشــروع ومبوجب الشــروط واملواصفات الفنية احملددة في جدول 

الكميات ووثائق املناقصة , مع مالحظة ما يأتي:
1.علــى مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بدائرة العقود احلكومية 
في محافظة املثنى (dpc.muthana@yahoo.com) خالل أيام الدوام الرسمي من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية 

الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر، وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
2. إن مصدر متويل املشــروع هو املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة 
املثنى/ تنمية األقاليم، نوع االستثمار:2، نوع املشروع: إدراج جديد، الباب:59، القسم:1، الفصل:4، املادة:13، النوع:18 

التسلسل: 212
3 . درجة وصنف الشركة املطلوبة هي انشائية / خامسة (كحد ادنى)

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

 ب-الســيولة النقدية: وتكون بقيمة ال تقل عن (130,000,000) دينار (مائــة وثالثون مليون دينار عراقي)، وذلك عن 
طريق تقدمي كشــف مصرفي يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة، وتكون متوافرة قبل موعد غلق املناقصة بفترة 
قصيرة وفي حالة تقدمي عطاء مشترك يكون لزاماً على احد الشريكني حيازة ما ال يقل عن 25% من مبلغ السيولة 

املالية احملدد. 
ج- الكادر القيادي للمشروع والعاملني فيه: ويشتمل على مدير مشروع (مهندس مدني) + مهندس مدني + مهندس 
كهرباء + مهندس ميكانيك, وبعقود رسمية صادرة عن نقابة املهندسني العراقية ,كما يتوجب على مقدم العطاء 
تقدمي ما يؤيد خبرات الكادر القيادي للمشــروع. ويجب تقدمي الكــوادر واالختصاصات الفنية املطلوبة قبل موعد 
املباشــرة باألعمال، وبعكسه تتحمل الشــركة كافة التبعات القانونية الناجتة عن تقدميها ومن ضمنها اجراءات 

االخالل بااللتزامات التعاقدية
د- إضافة الى املتطلبات القانونية كهوية التصنيف, عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشتراك في املناقصة.

5 . إن الكلفة التخمينية للمشــروع هــي (3,462,581,000) دينار (ثالثة مليارات واربعمائة واثنان وســتون مليون 
وخمسمائة وواحد وثمانون الف دينار عراقي) وإن املدة الالزمة إلمتام عملية التجهيز هي (720) يوماً.

 6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق املناقصة ابتداء من يوم االربعاء املصادف 2022/11/23، وذلك بعد 
تقــدمي طلب حتريري إلى دائرة العقــود احلكومية في احملافظة، ودفع قيمة البيع للوثائــق البالغة (300،000) دينار ( 

ثالثمائة الف دينار عراقي)، غير قابل للرد، ويقدم وصل الشراء االصلي مع العطاء.
 7. يتم تسليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: محافظة املثنى/ بناية اإلدارة العامة واحمللية – الطابق األول / جلنة فتح 
العطاءات االولى ، وسيكون موعد الغلق في متام الساعة الثانية عشر ظهرا  من يوم االربعاء املصادف 2022/12/14 

إن العطاءات املتأخرة سوف ترفض، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور 
في العنوان اآلتي: الطابق االول من بناية اإلدارة العامة واحمللية في نفس موعد الغلق. وإن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص 
باإلجابة على استفســارات املشــتركني في املناقصة سيكون في الساعة احلادية عشــر صباحا من يوم االربعاء 
املصــادف 2022/12/7 في مبنى دائرة العقود احلكومية في املثنى ان كل العطــاءات تبقى نافذة ملدة (90) يوما وان 
تتضمن ضمانا للعطاء على شــكل خطاب ضمان مصرفي يذكر فيه اســم ورقم املناقصة املعنية وان يكون غير 
مشــروط ويدفع حني الطلب ونافذاً ملدة ال تقل عن (120) يوماً مــن تاريخ غلق املناقصة الفعلي وان يكون بصيغة 
واضحــة من حيث مبلغة (رقماً وكتابة) وحتديد تاريخ نفاذه وشــروطه والغرض مــن اصدارة او صك مصدق ومببلغ 
مقطوع مقداره (49,000,000) دينار ( تســعة واربعون مليون دينار عراقي) وعلى ان تكون صادرة من مصرف معتمد 

في العراق ملصلحة جهة التعاقد (محافظة املثنى / حسابات اخلطة االستثمارية)
8. ان اسم جهة التعاقد هو محافظة املثنى , والعنوان هو السماوة – شارع احملافظة – بناية اإلدارة العامة واحمللية  

والقسم اخملتص هو دائرة العقود احلكومية في املثنى.
9 . عند الترشــيح لإلحالة تختار جلنة التحليل العطاء اجملهز املســتجيب لكافة الشروط القانونية املطلوبة في 
املناقصة وكذلك املواصفات الفنية ومعايير التأهيل املطلوبة (أي مستجيب بشكل كلي مالياً وفنياً وقانونيا) مع 
كونه أوطأ عطاء متوازن ومنســجم مع الكلفة التخمينية املرصودة لإلحالة وبعد التأكد من أهليته وقدراته على 

تنفيذ العقد بأفضل صورة ممكنة. 
10. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها؛ فإنه سيتم استبعاد عطائه، 
مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي. حيث يتم ملئ القسم الرابع من قبل مقدم العطاء ثم تقدم ورقياً بعد ختمها 
باخلتم احلي اخلاص بالشــركة املقدمة للعطاء مع الوثائق املكونة للعطاء املشــار إليهــا في التعليمات ملقدمي 

العطاءات وورقة بيانات العطاء.
11. ان احلد االقصى لقبول عطاءات املشاركة هو شركتان فقط.

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

البرنامج الزمني لها (جدول تقدم العمل) بنسبة 20% أو أكثر. 
14. ال تصرف أول ســلفة لألعمال املنفذة للمشروع إال بعد أن تتجاوز نســبة االجناز املالي 25% ومبا ال يتجاوز مبلغ 

السيولة النقدية (املالية) املطلوبة ابتداء.
15. وفي حالة ورود عطاء يقل عن الكلفة التخمينية بنســبة تزيد عن (20 %) فيتعني على جلنة التحليل دراســة 
التوضيح املقدم من مقدم العطاء واملتضمن حتليال ســعريا لفقرات العمل املراد تنفيذه على وفق الكشف املقدم 
من قبله. وفي حال عدم موافقة اللجنــة على التوضيح واملبررات املقدمة من صاحب العطاء، فيتم طلب خطاب 
ضمــان (خطاب ضمان جدية التنفيذ) مببلغ ميثل الفرق بني الكلفة التخمينية اخملفضة بنســبة (20 %) وبني مبلغ 
العطــاء الوارد على ان ال يقل خطــاب ضمان جدية التنفيذ عن (3 %) من الكلفــة التخمينية، وال يتم اطالق هذا 
اخلطاب اال بعد اصدار شــهادة االستالم االولى للمشــروع ، وفي حال عدم اعتذار مقدم العطاء عن تقدمي خطاب 

الضمان فيتم استبعاد عطائه.
أحمد منفي جودة 
محافظ املثنى 

جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية
 قسم التعاقدات

العدد: 13670
التاريخ: 2022/11/21

مناقصـة رقم )96(/ إعـالن للمرة األولى
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة املثنى/ من متويل البترودوالر

» انشاء بناية استشارية طبية في قضاء اخلضر »

يســر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشروع الذي تتلخص 
أعماله بقشــط مسار الطريق وتســويته وإزالة كافة التعارضات وتثبيت املناطق الرخوة من الطرق (إن وجدت) بطبقة من اجللمود سمك (18( 
ســم وعرض 1م الدفن بالتراب النظيف مع احلدل وفرش وحدل طبقة من احلصى اخلابط صنف(A) او (B) بســمك (40)ســم؛ فرش طبقة من 
األساس االســفلتي بسمك (10)سم؛ مع فرش طبقة رابطة من االسفلت الكونكريتي بسمك 7 سم ثم فرش طبقة سطحية من االسفلت 
الكونكريتي بســمك 5 سم انشــاء  قناطر صندوقية  وقناطر أنبوبية كونكريتية بأطوال واقطار مختلفة تنفيذ االكتاف اجلانبية باستخدام 
احلصى اخلابط صنف (C) وبسمك 15 سم عمل استدارات نظامية (U-Turn) على الطريق العام عدد /2 في املواقع احملددة من قبل املشرف وكل 

ما يلزم إلجناز املشروع ومبوجب الشروط واملواصفات الفنية احملددة في جدول الكميات ووثائق املناقصة، مع مالحظة ما يأتي:
 1. ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشــتراك في املناقصة كما هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة عن األمم املتحدة (اخلاصة 

بتعريف الدولة املؤهلة).
dpc.) 2. علــى مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافيــة االتصال بدائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى

muthana@yahoo.com) خالل أيام الدوام الرســمي من الســاعة التاسعة صباحاً ولغاية الســاعة الواحدة والنصف من بعد الظهر، وكما 
موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.

 3. إن مصدر متويل املشــروع هو املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة املثنى/ تنمية األقاليم، نوع 
املشروع: إدراج جديد، الباب:59، القسم:1، الفصل:4، املادة:13، النوع:18، التسلسل: 210.

4.  درجة وصنف الشــركة العراقية املطلوبة هي إنشــائية/ رابعة (كحد أدنى). أما بالنسبة للشــركات األجنبية اخملتصة باألشغال واملقاوالت 
العامة فاملطلوب شهادة التأسيس مع وجود فرع للشركة األجنبية داخل العراق.

 ه. متطلبات التأهيل املطلوبة: وتشمل ما يأتي:
أ- األهلية القانونية: وتشــتمل على اجلنسية، تضارب املصالح، قائمة الشــركات املتلكئة والقائمة السوداء، املنع مبوجب قرارات األمم املتحدة 

ومجلس األمن الدولي.
 ب- الســيولة املالية: وتعرف بأنها كشف مصرفي يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة وتكون متوافرة قبل موعد غلق املناقصة بفترة قصيرة، 
وباملبلغ املطلوب الذي ال تقل قيمته عن (627،000،000) دينار (ستمائة وسبعة وعشرين مليون دينار عراقي) وفي حالة تقدمي عطاء مشترك يكون 

لزاماً على احد الشريكني حيازة ما ال يقل عن 25% من مبلغ السيولة املالية احملدد.
 ج- احلسابات اخلتامية: هي امليزانية العامة ملقدم العطاء والتي تعكس الوضع املالي للسنوات املطلوبة من حيث موجودات الشركة من أصول 

ثابتة ومتحركة، مع بيان مقدار نفقات الشركة وإيراداتها ونسبة األرباح واخلسارة فيها، وعلى النحو اآلتي: 
1- تقدمي امليزانية العامة املدققة من قبل احملاسبني القانونيني تعرض الوضع املالي آلخر سنتني، ويجب أن تكون حساباتها رابحة لكل سنة. 

2- يجوز تقدمي احلسابات اخلتامية آلخر سنتني تسبق األزمة املالية لعام 2014.
 د- معدل اإليراد الســنوي: وهو املبالغ املستلمة من الدفعات والســلف املرحلية للعقود املنجزة أو املستمرة خالل املدة املطلوبة، وعلى النحو 

اآلتي: 
1- إن احلد األدنى ملعدل اإليرادات السنوية ملقدم العطاء يبلغ (5,082,000,000) دينار (خمسة مليارات واثنان وثمانون مليون دينار عراقي).

2- على مقدم العطاء تقدمي معدل اإليراد الســنوي لثالث ســنوات لكافة العقود املنجزة من قبله ضمن عشر سنوات من تاريخ غلق املناقصة. 
ويتم احتسابه وفقاً للسنوات املقدمة من قبله مع مراعاة عدم ضرورة أن تكون سنوات العمل متسلسلة.

هـ - اخلبرة التخصصية في تنفيذ األشــغال: هي اخلبرة الســابقة في مجال وتخصص هذا العمل كمقاول رئيســي أو شريك أو مقاول ثانوي. 
وعلى مقدم العطاء تقدمي عمل مماثل واحد منجز وخالل مدة ال تتجاوز (10) عشــر سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء، ومببلغ ال يقل عن 

)3,509,000,000) (ثالث مليارات وخمسمائة وتسعة مليون دينار عراقي).
 و- الكادر القيادي للمشروع والعاملني: على مقدمي العطاءات إثبات توافر العاملني للمناصب الرئيسية لتنفيذ العقد وبعقود رسمية صادرة 

عن نقابة املهندسني العراقيني، وحتقيق املتطلبات اآلتية:
1-  مدير مشــروع (مهندس مدني): بخبرة كلية عامة في تنفيذ األشغال ملدة (7) سبع سنوات، وخبرة تخصصية | في األعمال املماثلة ملدة (4( 

أربع سنوات.
2- مهندس مدني عدد/2: بخبرة كلية عامة من تنفيذ األشــغال ملدة (5) خمس ســنوات، وخبرة تخصصيــة في األعمال املماثلة ملدة (3) ثالث 

سنوات. 
ويجب تقدمي الكوادر واالختصاصات الفنية املطلوبة قبل موعد املباشــرة باألعمال، وبعكسه تتحمل الشركة كافة التبعات القانونية الناجتة 

عن عدم تقدميها؛ ومن ضمنها إجراءات اإلخالل االلتزامات التعاقدية.
 إن الكوادر واالختصاصات الفنية املطلوبة لتنفيذ املشــروع احملددة ابتداء ال يجوز اســتبدالها إال عند حدوث قوة قاهرة تســتدعي االستبدال 

ومبوافقة جهة التعاقد، كما يتوجب على مقدم العطاء تقدمي ما يؤيد خبرات الكادر القيادي للمشروع.

 ز- املعدات التخصصية: على مقدمي العطاء إثبات حيازته للمعدات الرئيســية املطلوبة وفق البرنامج الزمني لتقدم العمل واملقدم من قبله 
بشــكل اولي: معمل أسفلت عدد/1، فارشة عدد/ 1 حادلة ظلفية عدد/3، حادلة مطاطية عدد/2، حادلة مزدوجة عدد/2 وحادلة فوالذية عدد/2. 
يجب تقدميها قبل موعد املباشرة باألعمال، وبعكسه تتحمل الشركة كافة التبعات القانونية الناجتة عن عدم : تقدميها؛ ومن ضمنها إجراءات 

اإلخالل بااللتزامات التعاقدية. 
ح- ميكن مراجعة القسم الثالث من الوثيقة ملعرفة التفاصيل اخلاصة مبعايير التقييم والتأهيل املذكورة أعاله.

طـ إضافة إلى املتطلبات القانونية؛ على مقدم العطاء تقدمي هوية التصنيف النافذة، عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشتراك في املناقصة.
ي- ال تخضع العطاءات إلعطاء األفضلية ملقدمي العطاء احملليني.

 6. على مقدمي العطاء االلتزام بالتعليمات والشروط اخلاصة باملناقصة، وبضمنها الشروط الواردة في القسم الثاني من الوثيقة: ورقة بيانات 
املناقصة/ج: إعداد العطاء، وبخالفه يستبعد العطاء. 

7. إن الكلفة التخمينية للمشــروع هي (5،846،919،840) دينار (خمسة مليارات وثمامنائة وستة واربعون مليون وتسعمائة وتسعة عشر الف 
وثمامنائة واربعون  دينار عراقي)، وإن املدة الالزمة لتنفيذ أعمال املشروع هي (360) يوماً. 

8. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق املناقصة ابتداء من يوم اخلميس املصادف 2022/11/24 وذلك بعد تقدمي طلب حتريري إلى دائرة 
العقود احلكومية في احملافظة، ودفع قيمة البيع للوثائق البالغة (350,000) دينار ثالثمائة وخمســون ألف دينار عراقي، غير قابل للرد، ويتم دفع 

املبلغ نقداً إلى قسم احلسابات في محافظة املثنى، وتقدم النسخة األصلية من وصل الشراء مع العطاء.
 9. يتم تسليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: محافظة املثنى/ بناية اإلدارة العامة واحمللية – الطابق األول / جلنة فتح العطاءات الثانية، وإن موعد 
الغلق هو في متام الســاعة الثانية عشــر ظهراً من يوم الثالثاء املصادف 2022/12/20. التقدمي بالبريد االلكتروني غير مسموح به. إّن العطاءات 
املتأخرة ســوف ترفض، وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي: الطابق األرضي من 
بناية اإلدارة العامة واحمللية في نفس موعد الغلق. وإن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشتركني في املناقصة سيكون في 
الساعة احلادية عشر صباحاً من يوم الثالثاء املصادف 2022/12/13 في بناية دائرة العقود احلكومية في املثنى. إن كل العطاءات تبقى نافذة ملدة 
)90) يوماً وأن تتضمن ضماناً للعطاء على شــكل خطاب ضمان مصرفي يذكر فيه اسم ورقم املناقصة املعنية، وأن يكون غير مشروط ويدفع 
حني الطلب ونافذاً ملدة ال تقل عن (120) يوماً من تاريخ غلق املناقصة الفعلي، وأن يكون بصيغة واضحة من حيث مبلغه (رقماً وكتابة) وحتديد 
تاريخ نفاذه وشــروطه والغرض من إصداره؛ أو صك مصدق ومببلغ مقطوع مقداره (82،000،000) دينار(اثنان وثمانون مليون دينار عراقي)، وعلى أن 

تكون صادرة عن مصرف معتمد في العراق ملصلحة جهة التعاقد (محافظة املثنى/ حسابات اخلطة االستثمارية).
10. إن اســم جهة التعاقد هو محافظة املثني، والعنوان هو السماوة- شــارع احملافظة- بناية اإلدارة العامة واحمللية. والقسم اخملتص هو دائرة 

العقود احلكومية في املثنى. 
11- عند الترشــيح لإلحالة تختار جلنة التحليل العطاء املستجيب لكافة الشروط القانونية املطلوبة في املناقصة وكذلك املواصفات الفنية 
ومعايير التأهيل املطلوبة (أي مستجيب بشكل كلي مالياً وفنياً وقانونياً) مع كونه أوطا عطاء العطاء متوازن ومنسجم مع الكلفة التخمينية 

املرصودة لالحالة وبعد التاكيد من اهليته وقدراته على تنفيذ العقد بافضل صورة ممكنه.
12. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها؛ فإنه سيتم استبعاد عطائه، مما يقتضي مراعاة ذلك عند 
التقدمي، حيث يتم ملئ القسم الرابع من قبل مقدم العطاء ثم تقدم ورقياً بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشركة املقدمة للعطاء مع الوثائق 

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

14.ان عدد نسخ العطاءات الواجب تقدميها هي نسخة العطاء االصلية + نسختان اضافيتان طبق االصل
15. ال ميكن إحالة املناقصة على شركة وبعهدتها مشروع أو مشاريع غير منجزة إال بعد التأكد من عدم وجود انحراف عن البرنامج الزمني لها 

(جدول تقدم العمل) بنسبة 20% أو أكثر. 
16. ال تصرف أول ســلفة لألعمال املنفذة للمشــروع إال بعد أن تتجاوز نســبة االجناز املالي 25% ومبا ال يتجاوز مبلغ الســيولة النقدية (املالية) 

املطلوبة ابتداء.
17. وفــي حالة ورود عطاء يقل عن الكلفة التخمينية بنســبة تزيد عن (20 %) فيتعني على جلنة التحليل دراســة التوضيح املقدم من مقدم 
العطاء واملتضمن حتليال ســعريا لفقرات العمل املراد تنفيذه على وفق الكشف املقدم من قبله. وفي حال عدم موافقة اللجنة على التوضيح 
واملبررات املقدمة من صاحب العطاء، فيتم طلب خطاب ضمان (خطاب ضمان جدية التنفيذ) مببلغ ميثل الفرق بني الكلفة التخمينية اخملفضة 
بنسبة (20 %) وبني مبلغ العطاء الوارد على ان ال يقل خطاب ضمان جدية التنفيذ عن (3 %) من الكلفة التخمينية، وال يتم اطالق هذا اخلطاب 

اال بعد اصدار شهادة االستالم االولى للمشروع ، وفي حال عدم اعتذار مقدم العطاء عن تقدمي خطاب الضمان فيتم استبعاد عطائه.
أحمد منفي جودة 
محافظ املثنى 

جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية 
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مناقصـة رقم )95(/ إعـالن للمرة االولى
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة املثنى/ متويل تنمية األقاليم

» انشاء املمر الثاني الطريق العام – ناحية الهالل بطول )6,250( كم املرحلة األولى باعتبار احملطة )0+00( كم الطريق العام رميثة - سماوة
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الدوحة ـ وكاالت:

لم جتــد إجنلترا صعوبــة تذكر في 
مباراتها األولى ضمن كأس العالم 
FIFA قطــر 2022™ بعــد جتاوزها 
كبيرة.انتصــرت  بنتيجــة  إيــران 
إيران  إنكلترا بنتيجة كبيــرة على 
6-2 أمــس في املرحلــة األولى من 
مباريــات اجملموعــة الثانية ضمن 
كأس العالــم FIFA قطر 2022™.
وتنــاوب على أهداف إجنلترا كل من 
بلينغهــام )35( وســاكا )43 و62( 
وســتيرلينغ )45+1( وراشفورد )71( 
)89(، فيما سّجل مهدي  وغريلتش 
طارمي ثنائية إيران )65 و من ركلة 

جزاء 13+90(.
إلــى ذلــك، يصطــدم منتخــب 
الســعودية مع نظيره األرجنتيني، 
ظهر اليــوم الثالثــاء، على ملعب 
لوســيل، ضمن اجلولــة األولى من 
دور اجملموعات بــكأس العالم لكرة 
2022، وذلك ضمن  القــدم قطــر 
الثالثــة..  اجملموعــة  منافســات 
وستكون هذه املشاركة السادسة 
املونديال،  في  السعودي  للمنتخب 
في كل  األرجنتني  مقابل مشاركة 
باســتثناء  العالم،  كأس  نهائيات 
 ،1954  ،1950  ،1938 أعوام  نســخ 
1970..ويدخل املنتخب الســعودي 
مبــاراة اليوم، بقائمــة كاملة من 
يلعبون  الذيــن  احملليني،  الالعبــني 
في دوري روشــن الســعودي، فيما 
ينشــط جميــع العبــي القائمة 
النهائية لفرقة التاجنو في الدوريات 
املرمى  باســتثناء حارس  األوروبية، 
باالسيوي  وإكسيل  أرماني  فرانكو 

العبي ريفر بليت األرجنتيني.
املنتخبــان  ألتقــى  أن  وســبق 

الســعودي واألرجنتينــي من قبل 
في أربع مباريات، كلها كانت ودية، 
باســتثناء واحدة فقط، كانت في 
حتولت  والتــي  فهد،  امللــك  كأس 
فيما بعد إلــى بطولة القارات.ولم 
يعــرف األخضر الســعودي طعم 
الفوز على »ألبيسيلســتي« خالل 
املباريــات األربع التــي جمعتهما، 
في  وتعادال  مرتني  األرجنتني  ففازت 
مباراتــني.. وبالعودة ملبــاراة اليوم، 

نفسه  السعودية  منتخب  سيجد 
أمام اختبار صعــب، عندما يواجه 
نســختي  العالم  بطلة  األرجنتني 
1978، 1986، فضــال عــن تواجــد 

األسطورة ميسي.
هيرفي  الفرنســي  يبدأ  أن  ويتوقع 
رينــارد، املديــر الفنــي للمنتخب 
الســعودي ، بالتشكيل الذي دخل 
به مبــاراة كرواتيا الوديــة الثالثاء 
ســيعتمد  كما  بالرياض،  املاضي، 

وعدم  للتحفظ،  متيل  لعب  طريقة 
مجــاراة املنتخــب األرجنتيني في 
الســرعة وفي فتح اللعب.ويتوقع 
بالعويس في حراســة  يلعــب  أن 
وحسان  عبداحلميد،  املرمى، سعود 
ياســر  البليهي،  متبكتــي، علــي 
الشهراني في خط الدفاع، ومحمد 
كنــو وعبداإلله املالكي وســلمان 
الهجوم  في  الوســط،  في  الفرج، 
سالم الدوســري ، فراس البريكان، 

وصالح الشهري.. وبرغم ذلك فقد 
عبر رينارد عن تفاؤله بتقدمي مباراة 

جيدة أمام املنتخب األرجنتيني.
ويحمل األخضر ســجال سلبيا في 
مبارياته االفتتاحية بكأس العالم ، 
حيث لعب 5 مواجهات خسر أربعة 
 .. منها وتعادل في مبــاراة وحيدة 
وسجل العبو األخضر ثالثة أهداف 
بينما  االفتتاحيــة،  املباريــات  في 
اهتزت شــباكهم 18 مرة .. ولعب 

 4 األخضر أمام املنتخبات األوروبية 
مرات، فيمــا خاض لقاء وحيدا ضد 
منتخب أفريقي، وحتديدا أمام تونس 
عندما تعــادال بهدفني ملثلهما في 

مونديال أملانيا 2006.
وتلقــى األخضر أكبــر النتائج في 
تاريخ مشــاركاته بــكأس العالم 
افتتاح مشواره  عندما خســر في 
بنســخة 2002 بكوريــا واليابــان 
أمام أملانيا بثمانيــة نظيفة ، وفي 
اهتــزت   2018 روســيا  مونديــال 
أمام  نظيفة  بخماســية  شباكه 
روســيا.. أمــا أقل اخلســائر التي 
تلقاها في املواجهــات االفتتاحية 
فكانت في مونديال 1994 بالواليات 
املتحــدة األمريكية عندما خســر 
هدف،  مقابل  بهدفني  هولندا  أمام 
وفي مونديال فرنســا 1998 خسر 

بهدف نظيف أمام الدمنارك.
في املقابل، فان لونيل ســكالوني 
املدير الفنــي لألرجنتني، اكد أنهم 
ســيدخلون املبــاراة بــكل جدية، 
واعتبر صراحة أن املباراة األولى في 
مثل هذه البطــوالت متهد الطريق 
وزاد  اللقــب..  للمنافســة علــى 
التفاؤل في املعســكر األرجنتيني 
بعد مشاركة ميسي في التدريبات 
األخيرة بشــكل طبيعــي، بعد أن 
عانى مــن اإلجهاد وغاب عن بعض 
احلصص التدريبية.. ويتوقع أن يكون 
تشكيل األرجنتني كما يلي:حلراسة 
املرمــى: إميليانو مارتينز، وفي خط 
الدفــاع: خوان فويث - ليســاندرو 
مارتينيز  - أوتامينــدي - ماركوس 
أكونيا.. وفي خط الوسط: رودريجو 
دي بــول - ليســاندرو باريــدس - 
ماكاليســتر.. وخلط  أليكســيس 
الهجوم:  ليونيل ميسي - جوليان 

ألفاريز - أنخيل دي ماريا.

إنجلترا تبدأ شوطها بانتصار عريض على إيران 
السعودية تدشن مسيرتها المونديالية اليوم بلقاء األرجنتين

فرحة اجنليزية بالفوز على ايران أمس

قطر ُتبهر العالم
عندما ظفرت قطر، الدولة الصغيرة الغافية على 
ضفاف اخلليج بشــرف تنظيم النســخة الثانية 
الذي يعد  العاملي  الكروي  والعشــرون للمونديال 
البطولة االكبر في العالم على مستوى الساحرة 
املســتديرة، حينــذاك دخلت قطر في منافســة 
شرسة مع دول كبيرة على كل املستويات ومنها 
كــرة القدم، اليابــان وكوريا اجلنوبية وأســتراليا 
والواليات املتحــدة األميركيــة، لتتغلب عليهم 
التي  بالفرصة  الدولة اخلليجية الصغيرة وحتظى 
تعد احللم االكبر لــكل دول املعمورة، حينها عم 
اجلدل وتناثر اسئلة واستغرابا واتهامات بان االحتاد 
الدولــي لكرة القدم ورئيســه آنــذاك عام 2010 
السويســري جوزيف بالتر قد جامــل قطر على 
اعتبار ان العرف السائد في تنظيم املونديال عادة 
ما يتم خالل الصيف في فترة توقف واســتراحة 
الدوريات والبطوالت الكروية في كل العالم فماذا 

ستفعل دولة مثل قطر مبناخ حار ورطب صيفا؟ .
 لكن قطر متســكت باحللــم واجابت حينها على 
كل التســاؤالت بانها ستكســر القاعدة وتقيم 
املونديال شــتاء،  لتسكت كل االصوات املعارضة 
اول امس االحد حني قدمــت حفل افتتاح مذهل 
اعاد النظر بكل احتفــاالت افتتاح هذه البطولة 
العريقة التي ميتــد تاريخها ملا يزيد عن تســعة 
عقود، حفل اليخرج عن املألوف ولكنه كان مبهرا 
بامتياز حاله حال املرفقات االخرى للبطولة، حتى 
ذهب االندهاش برئيس هيئة الفيفا السويســري 
اآلخر جياني انفانتينو ليعتبر هذه النســخة من 
املونديال ستكون النسخة االفضل لكأس العالم 

.
اول امس قدمت قطردرســا انســانيا منوذجيا لم 
اختارت  النصف ســاعة عندمــا  زمنــه  يتعدى 
الشــاب القطري غامن املفتاح الــذي ُولد بنصف 
جسد واختارته اللجنة املنظمة للبطولة سفيرا 
ملونديال قطر بجانب النجم الســينمائي العاملي 
مورغان فريدوم ليشاركا في حفل افتتاح، افترش 

االثنان ارض امللعب وحتاورا حوارا انسانيا صافيا.
ورغم ان املنتخب القطري قص شــريط االفتتاح 
بلقاء نظيره االكــوادوري وانهزم بهدفني نظيفني، 
اال ان املبــاراة ذاب اثرهــا وتداعياتهــا فــي بوتق 
االفتتاح، وعلى صعيد اجلمهــور الذي بلغ قوامه 
مايقارب الستني الفا فقد وجدوا جميعهم وحتت 
مقاعدهم هدية من اللجنة املنظمة وهذا ســبق 
لقطــر لم يحدث في اي بطولة من بطوالت كأس 

العالم.
قطر التي اليتجــاوز عدد ســكانها الثالثة ماليني 
نســمة والتتجاوز مســاحتها )12( الف كيلو متر 
مربــع ، داعبــت احللــم وحققته بعــد ان انفقت 
مبالغ خيالية ومبا يقــرب من 300 مليار دوالر، حيث 
بنت نظام مترو جديد متامــا بقيمة 36 مليار دوالر، 
باإلضافة مليناء شــحن حديث بكلفة 7 مليار دوالر، 
وتوسعة مطارها الرئيسي بكلفة جتاوزت 15 مليار 
دوالر، وشــمل اإلنفاق أيضا حوالــي 45 مليار دوالر 
لبناء لوسيل، وهو مشــروع ضخم شمال الدوحة، 
يضم مناطق سكنية تتسع ملئتي ألف شخص، 
باإلضافة جملمعات جتارية وأربع جزر اصطناعية، 
ومراكز ترفيهيــة وملعبا هو األكبر في البالد 
بـ80 ألــف متفــرج، حيث ســتقام املباراة 
النهائية لكأس العالــم، كما أنفقت قطر 
4.5 مليــار دوالر لتطوير وســط العاصمة، 

و3.2 مليار دوالر إلنشاء مناطق اقتصادية.
مباريات  ستســتضيف  مالعــب  ثمانية 
البطولة، ســبعة منهــا مت بناؤها حديثا 
وواحد جــرى جتديده، لكنهــا جميعا ال 
متثل ســوى جزء صغير مــن املبالغ التي 
فوزهــا بحق  اســتثمرتها قطــر منذ 
استضافة احلدث العاملي في عام 2010، 
وهنــاك توقعــات أن حتقــق البطولة 
عائــدات قياســية، وأن تتفوق على ما 
يقرب من 5.4 مليار دوالر عن تلك التي 
حققتها بطولــة كأس العالم 2018  

في روسيا.
العالم  وعلى عكس نهائيــات كأس 
الســابقة، حيث امتدت املالعب عادة 
عبر مــدن متعددة، ســتلعب جميع 
املباريات ضمن مســافة 50 كيلومتر 
تقريبا، وهــذا يعني أن نحــو مليون 
مشجع، أي ما يقرب من ثلث إجمالي 
سكان قطر، سيحتشدون في العاصمة 

خالل البطولة التي تستمر ملدة شهر.

بغداد ـ فالح الناصر:

لكرة  املســاعد  املــدرب  وصــف 
النفــط، محمد جاســم، افتتاح 
مونديال قطر باإلعجاز ملا تضمنه 
مــن فقــرات مثاليــة وتنظيــم 
علــى اعلى املســتويات، في وقت 
كان التركيــز على اداء الرســالة 
اإلســالمية وآي من الذكر احلكيم 
في االفتتاح يشكل رسالة السالم 
من العرب دول العالم، بأن االسالم 

دين املساواة والعدل بني اجلميع.
وقــال ان دولــة قطر الشــقيقة 
حرصت على اخلروج بحفل افتتاح 
باالعجاب  اجلميع  سيتذكره  مهم 
واإلشادة نظرا ملا اولته من اهتمام 
حكومي بارز وجهــود مكثفة من 
العمل غير املســبوق، لنرى حفال 

مبهرا لدرجة ال توصف.
واشــار إلــى ان ما قدمتــه قطر 
وهيأتــه مــن منشــآت ومالعب 
الواجب  االمور  وبنى حتتية وجميع 
توفرها، ســيكون عامل مهم في 
اثبــات جــدارة العــرب بتضييف 

نهائيــات كأس العالم من جديد، 
إلى  توجهت  العيــون  ان  ســيما 
العرب من خالل ما قدمه االشقاء 
في قطر وعملوا عليه في سنوات 
سابقة من تخطيط مبرمج بنحو 
تضييف  حلــم  ليحققوا  دقيــق 
أكبر بطولة خاصــة بكرة القدم، 
مضيفا انه يتمنى مواصلة املغرب 
السعي في تقدمي طلبها لتضييف 
نهائيــات كأس العالــم وان يعزز 
ملفه للفوز بتنظيم املونديال في 

نسخة مقبلة.
وبشأن املستوى الفني الذي قدمه 
منتخب قطــر في مباراة االفتتاح، 
اشــار إلى ان دول العرب حتديدا في 
قارة آسيا رمبا يتأخرون عن اقرانهم 
عــرب أفريقيا في مجــاراة الفرق 
املتقدمة كرويا من أوروبا أو أميركا 
اجلنوبيــة، لذلك لــم يظهر قطر 
باملســتوى الفني املطلوب وخسر 
لقــاء االفتتاح وهذا ســيزيد من 
معاناته في مباراتيه املقبلتني امام 
هولندا والسنغال لساب اجملموعة 
املنتخب  االولى، فيحني ســيكون 
الســعودي امام امتحن كبير وهو 

مبارياته  اولى  في  االرجنتني  يالقي 
واحلقيقة  الثالثة،  اجملموعة  ضمن 
فــأن مــدرب الســعودية احملترف 
الفرنســي هيرفــي رينــارد ميلك 
خبرات جيــدة بعد حتقيقه لنتائج 
بارزة في قيادته ألكثر من منتخب 
ســابق في املونديال سيما ساحل 
العــاج واملغرب وزامبيا وسوشــو 
وأندية مهمة منها ليل الفرنسي 
وغيرهــا ، برغم من القوة الضاربة 

لنجوم االرجنتني.
ورأى املدرب محمد جاسم، ان دول 
عرب أفريقيا كاملغرب وتونس تبدو 
حظوظهم افضل، ســيما املغرب 
الذي رمبا سيصل إلى دور الثمانية 
للنسخة املونديالية احلالية، نظرا 
الن هــذه املنتخبــات متلك العبني 
دوريات  ابــرز  في  على محترفــني 
العالم املتقدم بكرة القدم، وهؤالء 
الالعبني يصنعــون الفارق بفضل 
ما يقدمونه من مســتويات فنية 
عالية أكدوها في بطوالت سابقة، 
اجلماهيري  الغطاء  يكون  ان  ومتنى 
لالعبي  دافعا  املباريات  في  العربي 
العربية االخرى  قطر واملنتخبــات 

في تقدمي االفضــل ضمن مباريات 
البطولة احلالية. 

واشــار إلــى ان بدايــة متابعاته 
ملونديــاالت كرة القــدم بدأت في 
العام 1982 النسخة التي اقيمت 
في إسبانيا وتوج بلقبها املنتخب 
اإليطالــي، كاشــفا انه شــجع 
املنتخب البرازيلــي منذ ذلك الني 
وما يزال تشــده عــروض راقصي 
الســامبا، في حني يأمل ايضا أن 
ينجــح املنتخب الفرنســي نظرا 
ريــال مدريد  لكثرة العبــي فريق 
اإلســباني الذين ميثلــون الديوك 
آسفه  مبديا  املفضل،  فريقه  وهو 
بنزمية عن تشــكيلة  لغياب كرمي 
فرنســا فــي املونديــال احلالــي 
بســبب اإلصابة الكثر من نسخة 

مونديالية تواليا.
واوضح عــن فريقه النفطي وماذا 
اعد الســتئناف دوري الكرة، اشار 
إلى ان اجلميع عازم على التعويض 
املقبلة بعد سلسلة  املباريات  في 
للطموحات،  نتائج غيــر ملبيــة 
الكابنت  بتســنم  ثقتــه  مبديــا 
حكيم شــاكر مهمة تدريب فريق 

فترة  ان  وموضحــا  النفــط، 
الوقوف  شــهدت  الوقــف 

والعمل  االخطــاء  علــى 
واجراء  تالفيهــا  علــى 

جتريبية  مباريــات  اربع 
اثنتني  منهــا  انتهت 
ان  مبينــا  بالفــوز، 
مواجهة فريق الزوراء 
حلســاب  اجلمعــة 
اجلولة السادسة تعد 
ويسعى  جدا  مهمة 
لتحقيــق  النفــط 
برغم  ايجابية  نتيجة 

اجلماهيري،  الفريق  قوة 
لكن نادي النفط معروف 

مبقدرته ان يكون ندا قويا 
البرز الفرق الكروية، مشيرا 

إلى ان فريق النفط لعب 5 مباريات 
اربع وهي  واحدة وخسر  تعادل في 
نتائــج ســلبية جدا، لكــن إدارة 
النادي سعت إلى اعادة الفريق من 
جديد وبث النشــاط في صفوفه 
بالتعاقد مع الكابنت اخلبير حكيم 
شــاكر ومؤازرة الالعبــني لتقدمي 

االفضل في املباريات املقبلة.

افتتاح المونديال إعجاز وحظوظ عرب أفريقيا هي األفضل
يؤكد عشقه لسحر السامبا البرازيلي .. محمد جاسم المدرب المساعد لكرة النفط:

4:00 10:00تونسالدانمارك أستراليافرنسا

1:00 7:00السعوديةاألرجنتين بولنداالمكسيك

كأس العالم 2022 

متابعة ـ الصباح الجديد:
الوطنــي  منتخبنــا  متكــن 
للســيدات بالكرة الطائرة من 
الفــوز على منتخــب الكويت 
بثالثة أشــواط لشــوط واحد 
أمس  أقيمت  التــي  املباراة  في 
حلساب دور الثمانية في بطولة 
غربي آسيا التي تضيفها األردن، 
وبذلك يتأهــل إلى دوري نصف 
املباراة  أشــواط  وأتت  النهائي، 
علــى النحو التالــي: )22-25( 

.)28-30) )22-25) )25-22)

حسين الشمري
حصــل منتخبنا بالتنــس االرضي 
على الكراســي على وسامني االول 
ذهبي واخر فضي ضمن منافســات 
بطولة tbesf open اجلارية احداثها 
حالبا في مدينــة انطاليا التركية، 
االرضي  التنس  احتــاد  رئيس  واعرب 
الباراملبــي ماجد جميــل العكيلي 
منتخبنا   بفوز العب  عن ســعادته 
حسني حامد بالوسام الذهبي بعد 
تغلبه  على مواطنه حســني خليل 
الذي نال هو االخر  الوسام الفضي 

فــي املباراة التــي جمعتهما امس 
االول.

واضــاف جميــل ان حصولنا على 
وسامني ذهبي وفضي في منافسات 
فيها  شــارك  وقوية  عاملية  بطولة 
خيــرة العبــي العالم دليــل على 
سبقت  التي  اجليدة  اســتعداداتنا 
البطولــة كمــا اثني علــى جهود 
العبينا ومدربهــم بهاء الدين علي 
على ما بذلوه مــن امكانيات فنية 
جيدة توجت بحصولنا على وسامني 
العكيلي  واشــار  وفضــي..  ذهبي 

الى ان  تاهل العبينا حســني حامد 
ونصــر مهــدي الــى دور الثمانية 
الزوجي  فعاليات   منافسات  ضمن 
بعد ان حققا ثــالث انتصارات على 
العبي منتخبات روســيا وتركيا ثم 
ومحمد  خليل  حسني  مواطنيهما 
املهدي يوســف اال انهمــا تعرضا 

امام  للخسارة 
ملنتخــب  ا
نــي  با ليا ا
ر  د ليغــا

البطولة .

ذهبي وفضي للتنس االرضي البارالمبي بإنطالياطائرة السيدات إلى نصف نهائي غربي آسيا

منتخب السيدات بكرة الطائرة



 بغداد - وداد ابراهيم:
اعلنت محافظة اربيــل، مؤخرا عن 
افتتاح أول مقهى خاص باملتقاعدات، 
وذكر بيان للمحافظــة، أن" املقهى 
98 مليون دينار حيث  افتتح مبيزانية 
املتقاعدات  بالنساء  خاصاً  سيكون 
وأضــاف: أن موقع املقهى ســيكون 
بالقــرب من القلعة وســط مدينة 
املتقاعدات  النســاء  وبإمكان  اربيل 
تسجيل اســمائهن لعضوية املركز 
الــذي يقتصر في الوقت احلالي على 

املتقاعدين من الرجال.
 وأكد البيان على "دعم الســلطات 
احملليــة في أربيــل جلهود توســيع 
للمتقاعدين من  وذلك خدمة  املركز 
كال اجلنســن، قد تكون هــذه بادرة 

هذه  عن  للترفيه  تدعــو  اجتماعية 
الفئة من اجملتمع اذ يجب ان يتضمن 
برامج وفعاليات ونشاطات من اجل 
ان يكون على مســتوى من املنفعة 
الصحية واالجتماعية للنســاء في 

مرحلة التقاعد.
املنتديات واملقاهي لعدم االستسالم

من املؤكد ان هناك الكثير من اآلراء 
مــن املتقاعدين أنفســهم عن هذا 

املوضوع: 
املهندسة نوال محمد البياتي والتي 
الرسمية  بالتحضيرات لألوراق  بدأت 

للتقاعد تقول:
ان نظــرة اجملتمــع للمتقاعــد بأنه 
شخص شارف على النهاية وال اعرف 
ملاذا هــذه النظرة حتى فــي البيت 

ما ان بدأت باالســتعداد للمراجعات 
الرســمية حتى كنت اســتمع الى 
واجلســي  "تقاعدي  كل من حولي 
وتقبُّل  بكثيــر"  أفضل  البيــت  في 
واستســالمه  الفئة  هذه  من  كثير 
لهــذه النظرة له أثره فيما يُســمع 
أو يُرى من معاناة بعــض أفراد هذه 
الفئة التي بذلــت وأعطت فترة من 
الزمــن. والواقــع ان النصيب االكبر 
يقــع على ذات الشــخص، وطريقة 
تعامله مع املتغيرات حوله، وطريقة 
تفكيره ونظرته للحياة فيجب ان ال 
والتكاسل،  والنوم  يستسلم للبيت 
وفيما اذا افتتحت مراكز ومنتديات او 
مقاٍه لهذه الفئة فهي حتفزهم على 
عدم االستســالم للكســل والنوم 

لها  يصاب  التــي  االمراض  وبالتالي 
االنسان في هذا العمر.

فيما تقول الســيدة مها عبد اجلبار: 
إن لكل مرحلة مــن العمر جمالها 
الرســمي هو  العمل  فالتقاعد عن 
في حقيقتــه انتقال من مرحلة إلى 
مرحلة أخرى يكون فيها الشــخص 
قد دخل مرحلة عدم االلتزام بالعمل 
او كمــا يقــول البعــض احلرية في 
العمــل أي يعمل وفق مــا يرد كأن 
يختار العمل في مشــروع شخصي 
يســتطيع ان يضع خبرته االكادميية 
واالداريــة والعمليــة التــي حصل 
عليهــا من خــالل عمله فــي دوائر 
الدولة للشروع في عمل جديد بكل 
تفاصيله لــذا املنتديــات واملقاهي 
التي تفتح للمتقاعدين تكون فرصة 
للقاء مــع اناس او اشــخاص جدد 
فــي حياته العمليــة واالجتماعية، 
والبحث عن هدف آخــر بعد ان ترك 
عالــم  الــدوام الرســمي، والروتن 
لســاعات ال تقل عن ثماني ساعات 
التنفيذية  املديــرة  وقالــت  يوميا.  
جلامعة العمــر الثالث فرع اململكة 
املتحدة "ســام مو غير": إن املرء إذا 
تقاعد يســتطيع اخلروج ملمارســة 
أي نشــاط يريده مثل االنضمام لنادٍ 
رياضــي، أو الذهاب إلــى مكتبة أو 
االلتقاء بأصدقاء ليحتســي معهم 
القهوة، وهنــاك حركة دولية تهدف 
الى تعليم وحتفيز االفراد املتقاعدين 

بشكل رئيسي في اجملتمع.
 وحبــذا لــو كانــت لهم مقــاٍه او 
منتديات خاصة بهم يتقدمون اليها 
ويتلقون  التقاعدية  بطاقاتهم  وفق 
مــن خاللهــا البرامــج الترفيهية 
له  وتكون  واالجتماعية  والرياضيــة 
اتصــاالت مع فئات من اعمارهم في 

دول العالم.
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

أربيل تفتح أول مقهى للمتقاعدات 
مع إنحسارالمنتديات الخاصة بهن

متابعة ـ الصباح الجديد:
فازت جنمة البــوب األميركية تايلور ســويفت بجائزة 
أفضل فنان لهذا العام في حفل توزيع جوائز املوسيقى 
األميركية الذي أقيم على مســرح مايكروســوفت، 
وحصدت فيه جوائز أفضــل مغنية "بوب"، وأفضل 

ألبوم "بوب"، وأفضل فيديو غنائي أيضاً.
وكان يتنافس معها على جائــزة أفضل فنان لهذا 
العام، بيونســية، وآديل، ودرايك، و"باد باني"، وهاري 

ستايلز، و"ذا ويكند".
وفازت فرقة "BTS" الكورية اجلنوبية بجائزة أفضل 
فرقــة "K-Pop"، متفوقــة علــى BLACKPINK، و

.Twiceو ،Tomorrow X Togetherو ،Seventeen

"BTS" حصدت أيضاً جائــزة أفضل فرقة أو ثنائي غنائي في 
فئــة البوب أو الروك، والتي تنافــس معها فيها Coldplay، و

OneRepublic.و ،Måneskinو ،Dragonsو ، Imagine
وفاز بجائزة أفضل ألبــوم روك، ألبوم "Impera" لفرقة الروك 

."Ghost" السويدية
وفاز هاري ســتايلز، بجائزة أفضل مغني بوب، فيما فازت دوف 

كاميرون، بجائزة أفضل فنان صاعد.
كما فاز كيندريك المار، بجائزة أفضل مغني هيب هوب، فيما 

فازت نيكي ميناج بجائزة أفضل مغنية هيب هوب.

 ،”Wait For U“ أما أفضل أغنية هيب هوب فذهبت إلى أغنية
وهي تعاون بن درايك وتيمز، وفيوتشر.

وفاز كريس براون بجائزة أفضل مغني R&B، وفازت بيونسية 
بجائزة أفضل مغنية عن نفس الفئة.

وفاز ماشــن جن كيلي، بجائزة أفضل مغنــي روك، وذهبت 
.Måneskin من غناء ،Beggin جائزة أفضل أغنية روك ألغنية
بــاد باني، فاز بجائــزة أفضل مغني التيني، فيمــا فازن أنيتا 

بجائزة أفضل مغنية التينية.
وذهبت جائزة أفضل فنان Afrobeats، وهي نوع غنائي نشــأ 
في نيجيريا ويجمع بن موسيقى غرب إفريقيا واجلاز والفانك 

 Wizkidاألميركي، لـ

متابعة ـ الصباح الجديد:
خطف املغنــي الكوري اجلنوبي جوجنكــوك، جنم فريق 
BTS الشــهير في عالم موسيقى البوب، األنظار خالل 

حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022.
وأدى املغني الكــوري اجلنوبي أغنية "Dreamers"، التي 
تفاعــل معها احلضور فــي مدرجات اســتاد "البيت" 
بحــرارة. وانضم املطرب القطري فهد الكبيســي إلى 
."Dreamers" جوجنكوك خالل احلفل، فشاركه في غناء

الظهور القوي الذي جذب بــه األنظار جوجنكوك، يعود 
 ،BTS إلى اخلطوات التي خطاها بجانب رفقائه في فريق
الذي جرى تدشينه في عام 2013، ومكّون من 7 فنانن.

يعود تسمية الفريق بـBTS إلى اختصار لعبارة "باجنتان 
ســونييوندان" التي تعني "شباب كّشــافة مقاومن 

للرصاص".
وقد جنح الفريق في أسر قلوب عشاق موسيقى البوب 
حول العالم منذ ظهورها على الســاحة، وهو ما عززه 
طريقة تفاعلهــم الفريد مع اجلمهــور، واألداء املتميز 
الذي يقدمه كل من جن، وشــوقا، وجايهــوب، وآر إم، 

وبارك جيمن، وڤي، وأخيرًا جوجنكوك.
حطم هذا الفريق عددًا واســًعا من األرقام القياســية 
على مســتوى العالم، إلى جانب املســاهمة في عدد 
من األنشــطة واحلمالت، منها على سبيل املثال جولة 
"حب نفسك" التي نظمت حتت مظلتها مجموعة من 

احلفالت في مختلف الدول.
من منطلق الشعبية اجلارفة لهذا الفريق، دشن بعض 
العشــاق رابطة لدعــم الفنانن الـ7، حملت اســم 

.."army"

المثنى ـ الصباح الجديد:
نظمت إدارة النشاط الكشــفي بجامعة املثنى، أمس 
اإلثنن، "ماراثــون" للدراجات هوائية ضم مجموعة من 

الطالب واألستاذة من مختلف كليات اجلامعة.
وذكر مدير اإلدارة أحمد اجلراح، ان" الهدف من املارثون هو 
تشجيع طالب اجلامعة على ممارسة الرياضة التي تدعم 
قدراتهم وتنمي مواهبهم فضال ع، ان" عدد املشاركن 
جتاوز الستن مشاركا فيما اشــار إلى ان املارثون نظم 

بالتنسيق مع مديرية املرور والشرطة اجملتمعية.

المغني الكوري "جونجكوك" 
يخطف األنظار في افتتاح 

كأس العالم بقطر

مارثون للدراجات الهوائية 
في جامعة المثنى

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

- 1 -
أنهم استطاعوا  املغرورين  يخّيل لبعض 
أْن يكونــوا النمــاذج الرفيعــة للرقــي 
االنســاني املستند الى ســالمة العقل 
والرافض لكل ألوان التخريف والتحريف.

متابعاته  يعتبــر  منهم  الكثيريــن  واّن 
الفكار ونظريات املشاهير من ذوي اإلبداع 
والعلمية  الفكرية  اجملــاالت  في  والتألق 
والثقافيــة ســببا كافيا لإلشــارة اليه 
بالبنان ملــا انطوى عليه من فضل وعقل 

ومعرفة ..!!
 - 2 -

أْن يحددوا ألنفســهم  ولو تركنا للناس 
معايير الرقي العقلي والسمو االنساني 
لوجدنــا النرجســين يســارعون الــى 
االفصــاح عــن كونهم فرســان االبداع 

واإلمتاع واملسارات واملدارات املضيئة.
ولكن املعاييــر املوضوعية ملعرفة اجلاهل 

من العاقل ال يُحِددُها املغرورون 
وال أصحاب األوداج املنتفخة .

 - 3 -
ومــن أروع ما رُوَِي عن االمام امير املؤمنن 

علي بن ابي طالب )ع( قوله :
" اّن العاقــل َمــْن يعتمد علــى َعَملِه ، 

واجلاهل َمْن يعتمد على أََملِه "
وهنــا يتجلى الفــرق بــن الغارقن في 
األوهام واألحــالم وبــن االدراك العميق 
حتتلها  التــي  االســتثنائية  لالهميــة 

املمارسات العملية لالنسان .
انك جتد العاقل حريصاً على التمســك 
بأهداب الدين واألخالق واصطناع املعروف 
والبر واالحسان وانه ليستقل الكثير ِمْن 

اعماله ويطمح الى املزيد .
بينما يبقــى الكثير ِمــْن َصرْعى اخليال 
واألمــال بعيدين عن املياديــن احلقيقية 
للعمل الصالح واملبادرات االنسانية ذات 

النفع العام .
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واآلن :
علــى كل واحد منــا أْن يراجع نفســه 

ويتأمل مساره ليكتشف احلقيقة..!!
وصفوة القول :

ال يُنجــى االّ العمل الصالح اخلالص، وما 
سوى ذلك فهو مجرد آمال ومتنيات .

وقدميا قيل :
) والتمني رأُس ماِل املُْفلِِس (

وأين الجاهل
من العاقل؟

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

"تايلور سويفت" تحصد جوائز حفل الموسيقى األميركية

ميسان ـ الصباح الجديد:
من يزر منطقــة القادرية في محافظة 
ميســان يتحســس عمقــاً تاريخيــاً 
بيوتها  وجــدران  أزقتها  بن  واجتماعياً 
القدمية التي حتاكي تأريخاً وحقباً زمنية 

متتد الى سنوات مضت.
اجلديدة  القادريــة  منطقــة  وترتبــط 
بشــارع التربية الذي كان يعرف بشارع 
املعارف سابقاً، فيما يطل عليها سوق 
الذهب، ويحّدها شــارع دجلة من جهة 
الشــمال وكراج الكحالء الســابق من 
جهــة الشــرق، وبنيت هــذه احمللة في 
القادر  العثماني عبــد  املتصــرف  زمن 

الكوملندي الذي شغل منصب متصرف، 
أي محافظ العمــارة، للفترة من 1861 
الى عام 1866م، وكانت تشــتمل على 

منارة أثرية.
وأغلب سكان هذه احمللة هم من اليهود 
فــي ذلك الوقت، وما تزال مســاكنهم 
موجودة بطابعهــا العمراني، وعن هذه 
املنطقة وتأريخها، قال ســمير السعد 
رئيس نقابــة الصحفين في محافظة 
ميسان: "متتد محلة القادرية من سوق 
الصحي لصحة  املركــز  الــى  الصياغ 
الطالب ســابقاً، ومن صحــة الطالب 
باجتاه سوق تســمى الصابوجنية، ومنه 

الى حمام الســنية باجتاه بيت سميرة 
املصورة التي تسمى اجلديدة ".

وأشار السعد الى أن "منطقة القادرية 
اجلديدة هي أول محلة بنيت في العمارة، 
وكانــت فيها منــارة أثريــة بناها عبد 
القادر الكوملنــدي الذي أصبح متصرفاً 
ملدينة العمارة فــي الفترة )من 1861 م 
إلى 1866 م( وكان أغلب ســكانها من 
اليهود وال تزال مســاكنهم التي متتاز 

بطابع عمراني متميز".
من ناحيته قال اإلعالمي حيدر احلسني 
إن"مدينة العمارة بتأريخها احلديث هي 
امتداد للممالك الســابقة في العهود 

السومرية القدمية، وفيها أحياء عديدة، 
منها احملموديــة والصابوجنية والقادرية 

وغيرها".  
وبحسب ما تداولته كتب املؤرخن، فإن 
عبد القادر الكوملندي هو من أنشأ هذه 
احمللة بعد تعيينه من قبل الســلطات 
العثمانية، وأنشأ فيها املسجد الكبير. 
وأكد املؤرخون أن أغلب ســكنة محلة 
اليهود واملســيحين،  القادرية هم من 
وكنائسهم  معابدهم  فيها  وأنشــأوا 
التي ما زال البعض منها شاخصا حتى 
اليوم، فيما سكن املسلمون هذه احمللة 

في حقب متأخرة.

القادرية الميسانية .. تروي حقبًا متعددة من التاريخ

لحماية المناخ..

شباب يقيمون عرضا لألزياء
من "القمامة" في نيجيريا

فيروز توقد شمعتها الـ 87
بغداد - الصباح الجديد:

احتفل عشــاق بلبل الصباح " فيروز 
"مبيالدهــا الـ 87، والتــي تعد أيقونة 
مــن أيقونــات الغنــاء فــي العالم 
العربي. ومازال عشــاق صوت سيدت 
الصباحــات يبعثــون التهانــي لها 
بهذا  وسعادتهم  عن حبهم  معبرين 

اليوم.
ونشــرت ابنــة فيروز شــريط فيديو 
لوالدتها وهي تضيء شــمعة وحيدة 
علــى كعكــة ميالدهــا، وتنظر إلى 
الكاميــرا بابتســامة خجولة، بينما 
تصدح أغنية العيد في اخللفية، قبل 

أن يختتم املشهد بصوت ضحكتها.
أما على موقع "تويتــر" فقد احتفى 
ونشــروا  عيدها،  في  ب فيروز  املغردون 
تغريــدات وصــورا تهنئهــا بالعيد، 

وأرفقوها بهاشتاغ فيروز87.
اسم السيدة فيروز احلقيقي هو نهاد 
رزق وديع حــداد، من مواليــد 20 من 
نوفمبر عام 1935، ولكن مت تســجيل 
تاريخ امليالد يوم 21 من نوفمبر واعتاد 
جمهورها االحتفال بالتاريخ الرسمي، 
حتــى تدخلــت ابنتها رميــا لتوضح 

التاريخ احلقيقي.
الفنية  فيروز  انطلقت مســيرة  وقد 
1952، عندما غنت  بشكل جدي عام 
على أحلان املوسيقار عاصي الرحباني 

الذي تزوجها فيما بعد، وشكلت هذه 
الفترة مرحلة موســيقية جديدة في 
مع  عملت  عندما  العربية  املوسيقى 
األخويــن رحباني، ومزجــت في هذه 
املرحلة بن النمط الغربي والشــرقي 

واأللوان اللبنانية.

وما يزال صوت فيروز من أكثر األصوات 
تأثيرًاً في وجدان عشاقها على امتداد 
انطالقة  منذ  العربي، ألجيال،  العالم 
القرن  خمســينيات  في  مســيرتها 
املاضــي، صــوٌت لم يخفــت بريقه، 

وتأثيره بتعاقب الزمن.

نشــطاء  أعــاد 
معنيون  مراهقــون 
باملنــاخ فــي أكبــر 
تدوير  نيجيريــا  مدن 
مالبس  إلى  القمامــة 
أزياء من  من أجل عرض 

النفايات.
قال تشــينيدو موغبو 
مؤسس مبادرة األصابع 
البرية  للحياة  اخلضراء 
وهي جماعة محافظة 
تعمل مع نشــطاء إن 
املعــرض يهــدف لزيادة 
التلوث  مبشــكلة  الوعي 

البيئي.
في ظل التراخــي في تطبيق 
قوانــن البيئــة، يقــدر البنك 
التلــوث يقتل ما ال  أن  الدولي 
يقل عن 30 ألف شــخص في 

هذه املدينة كل عام.
جــاء معــرض هذا العــام في 

قادة  فيه  اختتــم  الذي  الوقت 
العالــم للتــو أســبوعن من 
محادثــات تقودها األمم املتحدة 

بشأن املناخ في مصر.
النشــطاء  مــع  بالتعــاون 
والعارضــن الشــباب تقــول 
مبادرة األصابع اخلضراء للحياة 
إنها تعيــد تدوير أكبر قد ممكن 
في  البالســتيكية  املــواد  من 

مجتمع تلو اآلخر.
مــن جانبهــا، قالــت ناثانيال 
العمر  مــن  البالغة  إيديغــوا 
16 عاما، وهــي مغطاة مبالعق 
بالســتيكية حمــراء وقماش، 
إنها انضمت إلى نســخة هذا 
العام كعارضــة أزياء "إلحداث 

تغيير".
وأضافت: "نستطيع أن نرى أننا 
جميعا تأثرنــا بالتغير املناخي، 
أريد إحداث  بالفعــل  أنا  لذلك 

فارق".
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