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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

العراق الخامس عالميا في 
احتياطيات النفط واألرخص 

واألكثر ربحًا في عمليات االستخراج

برتش بتروليوم:

الصباح الجديد - وكاالت:
العراق  احتياطيــات  شــكلت 
من  باملئة   8.4 نسبة  النفطية، 
احتياطيــات العالم، فضال عن 
حســب  اســتخراجا  االرخص 

شركة bp البريطانية.
وقالــت الشــركة فــي أخــر 
»احتياطيــات  إن  تقاريرهــا، 
العــراق النفطيــة بلغت 145 
مليار برميــل«، مبينة ان »هذه 
االحتياطيات تشكل نسبة 8.4 
العالم  احتياطيــات  من  باملئة 

النفطية«.
واشــارت ان »فنزويــال جــاءت 
باملرتبــة االولى بأكبر احتياطي 
نفطي بالعالــم ومبقدار 303.8 
مليارات برميل وهو يشكل 17.5 
باملئة مــن احتياطيات العالم، 
تليها الســعودية 297.5 مليار 
برميل، ومن ثم جاءت كندا ثالثا 
بـــ 168.1 مليار برميل، ومن ثم 
157.8 مليار  جاءت إيران رابعــاً 
برميــل، وجاء العراق خامســا، 
ومن ثم جاءت روســيا سادسا 
107.8 مليــارات برميل ، وجاءت 

الكويت ســابعا بـ 101.5 مليار 
برميل، ومــن ثم جاءت االمارات 
ثامنــا بـــ 97.8 مليــار برميل، 
الواليات املتحدة  ومن ثم جاءت 
تاســعا بـ 68.8 مليــار برميل، 
وجاءت ليبيا باملرتبة العاشرة بـ 

48.4 مليار برميل«.
واوضحت ان »فنزويال لديها أكبر 
كمية مــن احتياطيات النفط 
فــي العالم مع أكثــر من 300 
مليــار برميل فــي االحتياطي، 
أن معظــم نفطها موجود  إال 
في البحر أو حتت األرض ويعتبر 
كثيًفا، لذا فإن تكلفة استخراج 
النفط فــي احتياطيات فنزويال 
التكنولوجيــا  باســتخدام 
املتاحة حالًيا أعلى من أن تكون 
مربحة، مبينــة أن احتياطيات 
النفط فــي العــراق واململكة 
قريبــة  الســعودية  العربيــة 
مما  األرض،  الســطح وعلى  من 
يجعل الوصول إلى النفط أكثر 
االستخراج  وعملية  ســهولة 
أكثر فعالية من حيث التكلفة 

واألكثر ربحا.

خاص - الصباح الجديد:
يتجــه مجلــس النــواب إلى 
إقنــاع احلكومة بإخراج أحزاب 
على  اجلــوار  لــدول  معارضة 
االراضــي العراقيــة، من أجل 
التي وقعت  االنتهاكات  إيقاف 
على الســيادة من تلك الدول 
طيلــة املــدة املاضية، مـــع 
ضـرورة تدعيـم ميزانيـة وزارة 
الدفـــاع باملبالـــغ املناسبـة 
لتمكينهـا من شـراء املعدات 
الكفيلـــة بحمايـة السمـاء 

العراقيـة.
وقال عضو جلنة األمن والدفاع 
فــي مجلس النواب حســن 
العامــري، فــي تصريــح إلى 
»البرملان  إن  اجلديد«،  »الصباح 
كان قــد ناقــش أمــس األول 
موضــوع االنتهــاكات علــى 
جلسة  في  العراقية  السيادة 

مغلقة«.
وتابــع العامــري، أن »احلوارات 
شهدت مكاشفات بن الكتل 
على  اتفقت  التي  السياسية 
أن ســيادة العــراق فــوق كل 

اعتبار وال ميكن التفريط بها«.
وأشــار، إلــى ان »االنتهاكات 
الصور،  متعددة  اجلوار  دول  من 
فهناك قصف جــوي أو دخول 
بــري أو تســهيالت لتهريــب 
عناصر تنظيم داعش االرهابي 
أو خروق على املياه االقليمية«.

»الكتل  أن  العامــري،  وأوضح 

أمــام  ملزمــة  السياســية 
العراقين بــان تتخذ اخلطوات 
هــذه  لوقــف  الكفيلــة 

االنتهاكات«.
أن »القوى السياســية  وأكد، 
وقت ســابق  في  اتفقت  كما 
احلكومــة  تشــكيل  علــى 

نحــو  املضــي  فبإمكانهــا 
اتفاق جديــد بإخراج العناصر 
واألحــزاب التي تســبب ضرراً 
مبرراً  وتكــون  اجلــوار  لــدول 

للتدخل في الشأن العراقي«.
ودعا العامري، إلى »تشــكيل 
عليــا تضم  جلنة سياســية 

الكتل  عــن  ممثلن  عضويتها 
تلزم  البرملــان  في  املتواجــدة 
وحكومة  االحتاديــة  احلكومة 
اتخاذ  على  كردســتان  إقليم 

هكذا خطوة«.
إلــى  العامــري،  ومضــى 
»مطالبات بــأن تكون ميزانية 

حتى  الدفاع  لوزارة  مناســبة 
تتوفر لديها التقنيات واملعدات 
الكفيلة بحماية سماء العراق 
من اخلروق التــي ترتكبها دول 

اجلوار وغيرها«.
من جانبه، ذكر النائب محسن 
الســعيدي، إلــى »الصبــاح 

املعتدية  »الــدول  أن  اجلديد«، 
تتذرع بوجــود أحزاب معارضة 
لهــا على األراضــي العراقية 

متارس أفعاالً غير قانونية«.
»البرملان  أن  الســعيدي،  وتابع 
شــهد اختالف وجهات النظر 
مــع آراء عديــدة تؤكد وجوب 
خروج هذه األحزاب من االراضي 

العراقية«.
وأشــار، إلى أن »هــذا يعد هو 
البداية نحو إنهاء احلجج التي 
في  اجلوار  دول  عنهــا  تتحدث 

انتهاك السيادة العراقية«.
أن  إلى  الســعيدي،  ومضــى 
»امللف األمني هو بيد احلكومة 
لكن هناك مراقبة من مجلس 
النواب عليها، بحكم ما لديه 
من اختصاصات وفق الدستور 
لنا  وبالتالي سيكون  العراقي، 
حراك ولقاءات مع املســؤولن 
هــذا  ملتابعــة  التنفيذيــن 

امللـف«.
تركيــا  مــن  كل  وتقــوم 
بنحو شــبه مســتمر  وايران 
العراقية  االراضي  باستهداف 
أما بقصف جــوي أو صواريخ 
موجهــة عن بعــد أو اجتياح 
بــري بحجة مالحقــة احزاب 
عن  اســفر  ولطاملا  معارضة، 
هــذه الهجمات طاملــا وقوع 
في  وجريح  بن شهيد  ضحايا 
املدنين األبريــاء ودعوات أممية 

اليقافها.

بغداد - الصباح الجديد:
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد 
شياع الســوداني امس السبت، 
حــرص البالد على بنــاء عالقات 
مبا يحفظ  متوازنة مع جيرانــه 

السيادة.
جاء ذلك خــالل لقائه ولي عهد 
األحمد  مشــعل  الكويت  دولة 
مجلس  رئيس  بحضور  الصباح، 
نواف  أحمــد  الكويتي  الــوزراء 

األحمد الصباح.
وذكــر بيــان صادر عــن املكتب 
أنــه  للســوداني،  اإلعالمــي 
جرى خــالل اللقــاء » التباحث 
بن  الثنائية  العالقــات  بشــأن 
البلديــن وســبل توطيدها، في 
إطــار الروابــط التاريخية التي 
جتمعهمــا، والتأكيد على إدامة 
التعاون املتبــادل، على مختلف 
اســتمرار  كذلك  املســتويات، 
التباحث والتنســيق املشــترك 
ومبــا  القضايــا،  مختلــف  إزاء 
يعزز اســتقرار البلديــن وازدهار 

شعبيهما ».

وأكــد رئيــس مجلس الــوزراء 
بناء عالقات  على  العراق  »حرص 
متوازنة مع جيرانــه، تبنى على 
أســاس االحترام املتبادل وحفظ 
ســيادة البلدين، والســعي حلل 
العديد من امللفات وفق ما يدعم 
ويحقق  املشــتركة،  املصالــح 

االستقرار في املنطقة«.
وحســب البيــان:« رحــب ولي 
الشــيخ  الكويتــي  العهــد 
بالزيارة  الصباح  األحمد  مشعل 
مؤكداً  للســوداني،  الرســمية 
متانــة العالقــات املتميزة التي 
البلدين وجتمع شعبيهما،  تربط 
دعم  علــى  الكويــت  وحــرص 
كما  وازدهاره،  العراق  اســتقرار 
في  احملــوري  العــراق  دور  ثّمــن 
املنطقة، وســعيه لتعزيز األمن 

املستدام فيها«.
وكان وصل رئيس مجلس الوزراء 
محمد شــياع السوداني، صباح 
امس األربعاء، إلى دولة الكويت، 
على رأس وفد حكومي في زيارة 

رسمية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اعلنــت وزارة اخلزانة االمريكية، 
امس االربعــاء، ان العراق تقدم 
احلائزين  اكبــر  بــن  مرتبتــن 
اخلزانــة  لســندات  األجانــب 

األمريكية.
واوردت اخلزانــة في احدث جدول 
»العــراق صعد مرتبتن  ان  لها 
الدول  32 بن  املرتبة  الى  ليصل 
الســندات  التي حتوز من  الـ38 
االمريكية ما يزيد على 32 مليار 

دوالر«.
واضافت ان »حيــازة العراق من 
هذه السندات بلغت 36.9 مليار 

مرتفعة  ايلــول،  لشــهر  دوالر 
بنسبة 3.65 باملئة عن شهر اب 
من عام 2022، ومرتفعة بنسبة 
105 باملئة عن نفس الشهر من 

العام املاضي 2021«.
واشارت الى ان »العراق جاء رابع 
اكبر دولة عربية بعد السعودية 
جاءت  فيما  واالمارات،  والكويت 
اليابان علــى رأس الدول باألكبر 
حيــازة لهذه الســندات، تليها 
الصن ثانيــا واململكة املتحدة 
مجمــوع  ان  مبينــا   ،« ثالثــا 
 7 بلغت  العالم  السندات لدول 

ترليونات و296 مليار دوالر«.

العراق يتقدم مرتبتين بين 
أكبر األجانب الحائزين لسندات 

الخزانة االميركية

السوداني يؤكد حرص البالد 
على استقرار المنطقة وتوازن 

العالقات مع دول الجوار

اكدت تسببها في انتهاك السيادة العراقية.. لجنة الدفاع النيابية:

حراك برلماني إلخراج أحزاب معارضة
لدول الجوار من أراضي البالد 

السليمانية - عباس اركوازي:
قــررت احملكمة االحتاديــة الغاء 
قانون التقاعــد املعمول به في 
حكومة  والزام  كردستان  اقليم 
االقليم بالعمل بقانون التقاعد 
املوحــد االحتادي رقم 9 لســنة 

  .2014
االحتاديــة  احملكمــة  وعقــدت 
امس االربعاء، جلســة ناقشت 
ضد  املرفوعة  الدعــوى  خاللها 
حكومــة اقليم كردســتان من 
قبل عشــرات املتقاعدين بشأن 
قانــون التقاعد املتبع في اقليم 

كردستان.
ورفع الدعــوى التي حتمل الرقم 
عضــو   )2022 احتاديــة/   /212(
اجمللس األعلــى الحتاد متقاعدي 
إقليــم كردســتان أحمد علي 
عــن مجموعة من  صادق، ممثالً 
املتقاعديــن، على كل من رئيس 
بارزاني  مسرور  إالقليم  حكومة 
ووزيــر املاليــة واالقتصــاد في 

حكومة إالقليم اوات جناب.
وطلــب املدعي في دعــواه بأن 

تلغي احملكمــة االحتادية العمل 
رقم  العراقي  التقاعــد  بقانون 
2006، املعمول به  )27( لســنة 
في إقليم كردستان واعتباره غير 
عليهما  املدعى  وإلزام  دستوري، 
املوحد  التقاعد  بقانون  بالعمل 
رقم )9( لسنة 2014 املعمول به 

في العراق.

بالقضّية،  املفوض  احملامي  وقال 
ان احملكمــة االحتادية قررت الزام 
املدعــى عليــه )حكومة اقليم 
بقانــون  العمــل  كردســتان( 
التقاعــد املوحد االحتــادي رقم 
العمل  والغاء   ،2014 9 لســنة 
وعدم صحة العمل بقانون رقم 
2006 امللغى املعمول  27 لسنة 

به االن في االقليم.
واضــاف أحمد علي صــادق، ان 
يتمتعون  العراق  في  املتقاعدين 
بامتيازات كثيرة بينما متقاعدو 
محرومون  كردســتان  إقليــم 
من تلك االمتيــازات، وذلك جراء 
العراقي  التقاعد  بقانون  العمل 
املوحــد رقم )9( لســنة 2014، 

)27( لسنة  بالقانون رقم  وليس 
2006 املعمــول به فــي إقليم 
كردستان، الذي ألغي العمل به 

في العراق منذ سنوات.
وبــن صــادق أنــه يوجــد في 
كردستان نحو 250 ألف متقاعد 
يتقاضى اغلبهم رواتب ال تتجاوز 
دينار رغم ســنوات  الــف   200
خدمتهــم الطويلة، بينما أدنى 
راتــب تقاعدي في العــراق هو 
500 ألف دينار، الذي يحتســب 
نسبة %100 من الراتب االسمي 
للمتقاعــد في العــراق، بينما 
%80 من  احتساب نســبة  يتم 
الراتب االسمي للمتقاعدين في 
االقليم، إلــى جانب العديد من 
املسائل االخرى التي يظلم فيها 

املتقاعدون في االقليم.
بدوره قال رئيس برملان كردستان 
الدكتور يوسف محمد  االسبق 
صــادق فــي تصريــح للصباح 
اجلديــد، ان فكــرة رفــع دعوى 
قضائية لــدى احملكمة االحتادية 
ضد حكومة االقليم تولدت قبل 

اشــهر، بالتنســيق مع اجمللس 
االعلى للمتقاعدين في االقليم، 
وذلــك بهدف انصاف شــريحة 
املتقاعديــن فــي االقليم الذي 
وظلم كبير  اجحاف  يعانون من 
يقع عليهم مــن قبل حكومة 

االقليم.
واكد، محمد ان حكومة االقليم 
ملزمــة وفقــا لقــرار احملكمة 
باالقانون  العمل  الغاء  االحتادية 
القانون املعمول  القدمي وتطبيق 
به في العراق، نظرا الن الدستور 
العراقــي ينص علــى ان قرارات 
احملكمة االحتادية باتة وملزمة وال 

ميكن الطعن بها.   
واضاف محمــد، ان قرار احملكمة 
االحتادي يفتح الباب امام شريحة 
املوظفن في االقليم للمطالبة 
التي ادخرتها حكومة  برواتبهم 
االقليم خالل السنوات السابقة 
بنحو غير قانوني دون وجه حق، 
فضالً عــن املطالبــة مبنحهم 
مت  التي  الوظيفيــة  العــالوات 

ايقافها منذ سنوات.

المحكمة االتحادية تقضي إلزام إقليم كردستان
العمل وفق قانون التقاعد الموحد االتحادي

يرفع الغبن عن المتقاعدين الكرد تقريـر

واشنطن تعارض أي تحرك عسكري تركي
العراق والواليات المتحدة يوقعان االتفاق3في سوريا وموسكو تدعو إلى “ضبط النفس

6التنفيذي لمنحة األهداف اإلنمائية

سنواصل الحوار مع الحكومة االتحادية
والمجتمع الدولي اليقاف االعتداءات على اإلقليم

 سعر برميل النفط سيرتفع حتى 400 دوالر
في حال أوقفت روسيا تصديره

مسرور بارزاني:  الخبير حمزة الجواهري:

اربيل ـ الصباح الجديد: 
كوردستان  إقليم  حكومة  تعتزم 
مواصلــة احلوارات مــع احلكومة 
بهدف  الدولية  واألطراف  االحتادية 
وضــع حد للهجمــات والقصف 
الذي يتعرض له اإلقليم من تركيا 

وإيران.
وقــال رئيــس احلكومة مســرور 
كلمة  في  األربعــاء  امس  بارزاني 
على هامــش تدشــن املرحلتن 
الثانيــة والثالثة مــن طريق 150 
أربيل: »لألسف في  الســريع في 

الفتــرة الســابقة كنا شــهودا 
على قصــف إقليم كوردســتان 
لهجمات  وتعرضنا  بالصواريــخ، 
غير عادلة بذرائــع وحجج واهية 
يتم اجتياز واختراق حدود اإلقليم 
والســيادة العراقيــة«، مؤكدا أن 
»هذه املسألة غير مقبولة وال حتل 
تتوقف  ان  وامتنى  ابدا،  املشــاكل 
هذه اخلروقات على احلدود العراقية 

وحدود اإلقليم«.
احلــوارات  »ســنواصل  وأضــاف 
مــع احلكومة االحتاديــة، واجملتمع 

الدولــي، واألمم املتحدة لوضع حد 
لهذه الهجمات غير العادلة والتي 

تواجه إقليم كوردستان«.
»إقليــم  إن  بالقــول  وأردف 
مكانا  يكــون  لــن  كوردســتان 
لتهديــد واســتهداف دول اجلوار، 
ونحن ال نريد زعزعة إستقرار تلك 
الدول، وينبغي لهم التعامل معنا 
باملثــل، وأن يكونــوا داعمن لنا«، 
مؤكدا »نحن نديــن أي اعتداءات 
من املمكن ان تنطلق من اإلقليم 

على دول اجلوار«.

بارزاني في كلمته  وتطرق مسرور 
إلى العالقات بن احلكومة االحتادية 
وحكومــة االقليم، وقال »عالقتنا 
العراقي  الوزراء  رئيس مجلس  مع 
جيدة«، مؤكــدا أن »التكاتف بن 

الطرفن ضروري لتطوير بالدنا«.
بتنفيذ  ملتزمــون  »نحــن  وتابع 
للحكومــة  الــوزاري  املنهــاج 
العراقية اجلديدة«، معربا عن أمله 
والقضايا  للخالفات  حلول  بإيجاد 
في  وبغــداد  أربيل  بــن  العالقة 

اسرع وقت ممكن«.

بغداد - الصباح الجديد:
النفطــي حمزة  توقــع اخلبيــر 
ترتفع  ان  االربعاء،  امس  اجلواهري 
اســعار النفــط الــى 400 دوالر 
للبرميل في حال أوقفت روســيا 

تصديرها النفط اخلام.
وقــال اجلواهــري ان »التهديدات 
باالستغناء  واالوروبية  االمريكية 
الروســي  والغاز  النفــط  عــن 
مجرد مزايــدات ومماطلة من اجل 
ان  مبينا  روســيا،  على  الضغط 
املتضــرر الوحيد من هــذا االمر 

سيكون اوربا وامريكا الغير«.
واضــاف ان »انتــاج روســيا من 
النفط يبلغ أكثــر من 11 مليون 
وتقوم بتصديــر بحدود  برميــل 
ســبعة مالين برميل معظمها 
الكمية  هــذه  وان  ألوروبا  تذهب 
ليست بالقليلة وال ميكن تعويض 
هــذه الكمية في حــال اوقفت 
روســيا التصدير ومــن اي دولة 
العراق  او  السعودية  سواء كانت 
او اي دولــة خليجيــة وفي حال 
تعوض  ال  الــدول  هذه  اجتمعت 

اال نصف صادرات روســيا تقريبا، 
مؤكدا ان ايقاف روسيا تصديرها 
للنفط سيرفع أسعاره الى اكثر 

من 400 دوالر للبرميل«.
النفطية  ان »االسواق  الى  واشار 
ســتعاني من نقــص االمدادات 
تأثيرها على االسعار  وســيكون 
كبيــرا جــدا وســيكون انهيار 

اقتصادي كبير في أوروبا«.
الشــعوب  »بعــض  ان  واكــد 
واحلكومــات األوروبيــة بالدرجة 
اخلصــوص تنظر الــى مصاحلها 

وطاملــا هذه باقيــة ضمن نطاق 
التهديــد فقط فأنها ســاكته 
مصاحلها  تتضــرر  عندما  ولكن 
فسوف لن تلتزم مبا تتخذه بعض 
الدول من عدم ايقاف االســتيراد 

النفط والغاز من روسيا«.
االحتاد  أن يحظــر  املقــرر  ومــن 
الروســي  اخلام  واردات  األوروبــي 
الشــهر  اعتبارًا من اخلامس من 
املقبــل كانــون االول واملنتجات 
النفطية اعتبارًا من اخلامس من 

شباط ».
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اتقدم بخالص الشــكر والتقدير للســادة منذر حسني 
صحن مدير قسم الشــؤون االدارية وحيدر جواد كاظم 
في وحدة النقل والتنسيب ومحمد جواد كاظم معاون 
رئيس مهندســني املنتســبني في مديرية توزيع كهرباء 
الكــرخ التابعة الى الشــركة العامة لتوزيــع كهرباء 
الكرخ على مثابرتهم في العمل الدؤوب وجهودهما في 
اجنــاز معامالت املواطنني بالســرعة املطلوبة ، متمنني 
ان يحــذو جميع العاملني في دوائر ومؤسســات الدولة 
حذوهــم خلدمــة بلدنا العزيــز ، داعني لهــم بالتوفيق 

والنجاح في عملهم ، واهلل املستعان.

لفيف من املواطنني 
عنهم سيف سامي 

شكر وتقدير

البصرة - سعدي السند:
 

تفقد مدير شــركة غــاز البصرة 
مالكولم مايس ســير األعمال في 
املرحلة األولى من برنامج مدرستي 
الذي أطلقته وموَّلْته شــركة غاز 
بالتعاون مع مؤسســة  البصــرة 

عمار اخليرية.

يستفيد في مرحلته األولى ما 
يزيد عن 3000 تلميذا

ويهدف هــذا البرنامــج إلى إعادة 
تأهيــل وتعزيز البيئــة التعليمية 
30 مدرســة في قضــاء الزبير  لـ 

ونواحيه
15 كيلو متــر حول موقع  مبحيط 
بناء  املشروع  ويستهدف  الشركة، 
حيث  التدريســية  الكوادر  قدرات 
سيســتفيد من هذا املشروع في 
مرحلته األولى مــا يزيد عن 3000 
تلميــذ موزعــن علــى 9 مدارس 
هي )مدرســة الفواطم االبتدائية 
االبتدائيــة  والــوارث  ومدرســة 
االبتدائية  الكاظمــن  ومدرســة 
االبتدائية  فضة  السيدة  ومدرسة 
ومدرســة الشــهيد عــادل جبار 
االبتدائية ومدرســة رسالة الطف 
قصــر  أم  ومدرســة  االبتدائيــة 
الدولية  املعاييــر  ذات  االبتدائيــة 
ومدرســة مبــرَّة اإلمــام احلجــة 

االبتدائية لإليتام

البرنامج من شأنه أن يجعل 
البيئة التعليمية أكثر رصانة

وقد رافق املدير في جولته التفقدية 
كل من الســيدة رجاء فاضل عزيز 
والدكتور  الزبير  تربية  مديرة قسم 
علي جواد مدير مؤسسة عمار في 

العراق.
مالكولم   املناســبة صرح  وبهذه   
قائال: نســعى دائما في شركة غاز 
التحتية  البنى  تطوير  إلى  البصرة 
احمليطة  املــدارس  في  والتعليمية 
بأعمالنــا، إن هــذا البرنامج الذي 
أطلقنــاه بالتعاون مع مؤسســة 
عمار اخليرية من شــأنه أن يجعل 
رصانة  أكثــر  التعليمية  البيئــة 

وقدرة على تلبية احلاجات الضرورية 
في مســيرة التعليم فــي قضاء 
الزبير، حيــث مت العمل على تدريب 
الطالب على سالمة الطرق وإجراء 
فحص نظر جلميع التالميذ وتدريب 
اإلســعافات  مبادئ  على  املعلمن 
األولية، كما مت توفير 41 حاســوبا 
للمــدارس املدرجــة فــي املرحلة 
األولى من البرنامج، وتوفير صناديق 
األولية ومطافئ حريق  لإلسعافات 
ترميم  أيضا  املرحلة  هذه  وشملت 
وإعادة تأهيل بعــض املدارس وبناء 
بعــض املرافــق احليوية بحســب 
حاجة كل مدرسة” وأضاف السيد 
الســرور  دواعي  من  “إن  مالكولم: 
الفرحة على وجوه األطفال  أرى  أن 

بيئة  في  تعليمهــم  يتلقون  وهم 
تعليميــة رصينــة ذات بنى حتتية 

متكاملة”

للبرنامج تأثير إيجابي 
عليمسيرة التعليم 

وعلى صعيد متصل أبدت السيدة 
رجاء فاضل عزيز مديرة قسم تربية 
ملا  اإلجناز  بهــذا  ســعادتها  الزبير 
له من تأثير إيجابي على مســيرة 
التعليــم في مدينــة البصرة من 
خــالل توفير بيئــة تعليمية آمنة 
ورصينة بإمكانها أن تكون ســببا 
فــي تطوير العمليــة التربوية في 
املدينــة، كما أشــادت بالدور الذي 
تلعبه شركة غاز البصرة في دعم 

هذا القطاع احليــوي وإبعاد اخملاطر 
عن التالميذ والكوادر التدريســية 
متمنية أن تســتمر الشركة ببذل 
هــذه اجلهــود الطيبــة وأن تُولي 
أهمية أكبر لتشــجير املدارس في 
ختام  وفي  ونواحيــه.  الزبير  قضاء 
وزع مالكولم  التفقديــة  اجلولــة 
واحلاضرون حقائب مدرسية  مايس 
على التالميذ متمنــن لهم عاما 

دراسيا متميزا.

دعم املسيرة اجلامعية ايضا
البصرة ومن  ان شــركة غاز  يذكر 
اجلامعية  خالل دعمها للمســيرة 
ايضا قد اقامت قبل ايام بالتعاون مع 
جامعة البصرة حفال لتوزيع )جوائز 

شركة غاز البصرة للطلبة األوائل( 
الهندسية  في عدد من األقســام 
والعلميــة، وذلــك في إطــار آلية 
التعاون العلمي املشــترك املوقعة 
بــن الطرفن فــي مطلــع العام 
املاضي وُمنحت اجلوائز لـ 12 طالبا 
هندسة  التالية:  التخصصات  من 
امليكانيك والهندســة الكهربائية 
والهندســة الكيميائيــة وكذلك 
قسم العلوم املالية واملصرفية في 
كلية اإلدارة واالقتصاد حيث مت منح 
املرحلة  من  األوائل  األربعة  الطالب 
األولى في التخصصات أعاله جهاز 
كمبيوتــر محمول لكل منهم، ومت 
منح الطــالب الثمانية األوائل من 
املرحلــة الثانية جائزة قدرها 2000 

دوالر لــكل واحــد منهــم وبهذه 
املناســبة صرح مدير شــركة غاز 
البصرة قائــال: ان هذه خطوة بنَّاءة 
جديدة لدعم الطلبة املتفوقن في 
جامعة البصرة و إنَّ الغاية من هذه 
املبادرة هو تكرمي الطالب املتفوقن 
وتسليط الضوء على هذه النخبة 
من الطالب الذين ميثلون مستقبل 
هذا البلد واحملرك احلقيقي لألجيال 
املشــترك  بالتعــاون  و  القادمــة 
بن شــركة غاز البصــرة وجامعة 
البصــرة، ســنكون قادريــن على 
رسم خطة مستقبلية لالحتفاظ 
باملواهب احمللية عالية األداء خلدمة 
العراق فــي قطاع النفــط والغاز 

وغيره.

مدير شركة غاز البصرة: نسعى دائما إلى تطوير البنى 
التحتية والتعليمية في المدارس المحيطة بأعمالنا

تضمن البرنامج إعادة تأهيل وتعزيز البيئة التعليمية 

يهدف هذا البرنامج 
إلى إعادة تأهيل 

وتعزيز البيئة 
التعليمية لـ 30 

مدرسة في قضاء 
الزبير ونواحيه 

بمحيط 15 كيلو 
متر حول موقع 

الشركة

مالكولم مايس مدير شركة غاز البصرة يتفقد سير األعمال في املرحلة األولى من برنامج مدرستي

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلن وزير الزراعة عباس العلياوي امس االربعاء 
ان األسبوع املقبل سيشهد تسديد كامل ديون 
املزارعن والفالحن للموســم الزراعي السابق  
٢٠٢١ فضــال عن صــرف باقي املســتحقات 

والديون التي مت تدويرها من املواسم السابقة.
وقال العلياوي في بيان أنه “استنادا الى توجيه 
رئيس الوزراء محمد شــياع السوداني وتأكيده 
على دفع مستحقات املسوقن حملصول احلنطة 
ومبتابعة شــخصية من قبله مــع وزارة املالية 
مت اســتالم الدفعة الثانية مــن مبالغ القرض 
الطارئ التي ستخصص لتسديد جميع الديون 
املذكورة إضافة إلى تأمن املستلزمات الزراعية 

من االسمدة واملبيدات واللقاحات اخملتلفة”.

 بغداد - الصباح الجديد: 
أعلن وزر العمل والشــؤون االجتماعية، أحمد 
األسدي، ان الوزارة ستبدأ بـ”أكبر عملية بحث” 
تستهدف املتقدمن على رواتب شبكة احلماية 

االجتماعية.
وقال األســدي في تغريدة بتويتر امس االربعاء 
:”دعما لشبكات احلماية واستعدادا بدءا باكبر 
حملــة بحث انطلقت امسً  تســتهدف أكثر 
من مليونن و700 الف متقدم لشبكة احلماية 

االجتماعية”.
وأضــاف “حصلنا اليوم علــى موافقة مجلس 
الوزراء على منــح مخصصات لباحثي الهيئة 
االموال املستردة  وإعادة تدوير  وموظفيها ٣٠٪ 

من املتجاوزين على الشبكة لشمول املزيد .

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلن املستشــار الوطني لصندوق األمم املتحدة 
للســكان، مهدي العالق، انخفاض معدل النمو 
الســكاني ألول مرة في العراق، من أكثر من 3% 
ســنوياً إلى %2.56 ســنوياً، مســتطرداً أن هذا 

املعدل ال يزال مرتفعاً.
وقــال مهدي العــالق في تصريحــات صحفية 
إن العدد الكلي لســكان العــراق “يقدر بحوالي 
42 مليون نســمة”، موضحــاً أن “العدد الدقيق 
واحلقيقي يبقــى بإنتظار تنفيذ تعداد عام جديد 
للســكان”. بشــأن موعد إجراء التعــداد العام 
للســكان، أشــار إلى نهاية 2023 حسب خطة 
وزارة التخطيط، مشــدداً على أن إجراء التعداد 

“مرتبط بتوفير البيئة املناسبة”. 

بغداد - الصباح الجديد: 
بحــث نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء- وزير 
التخطيــط، محمد علي متيم امــس األربعاء 
، مع محافظ بغداد محمــد جابر العطا واقع 

مشاريع احملافظة واليات االسراع في اجنازها.
وذكر مكتبــه اإلعالمي في بيان ان “ الوزير اكد 
خالل اللقاء، على اهمية املشــاريع التي يجري 
تنفيذها في بغداد، وحاجة العاصمة الى املزيد 
من اخلدمات من اجــل تلبية حاجة مواطنيها، 
فضال عــن اهميتهــا االســتثنائية بوصفها 
العاصمــة، وتضــم اكبر كتلة ســكانية في 
العراق”، مبينا ان” الكثير من مناطق العاصمة، 
الســيما في االقضية والنواحي تعاني فجوات 

تنموية في الكثير من اجملاالت”.
 واكد” التــزام الوزارة بدعم جهــود احلكومة 
احمللية من اجل االسراع في تنفيذ املشاريع في 

مناطق العاصمة وفقا لتوقيتها الزمنية”. 
الى ذلك شــهد اللقاء مناقشة واقع املشاريع 
املنفــذة في اقضية ونواحــي العاصمة بغداد 
ضمن برنامج تنمية االقاليــم، واليات العمل 
فيها، فضال عن اســتعراض تقدم العمل في 

تنفيذ مشروع مداخل العاصمة. 

وزير الزراعة: تسديد جميع 
مستحقات وديون المزارعين 
والفالحين االسبوع المقبل 

وزير العمل: بدء أكبر حملة 
بحث تستهدف مليونين و700 

ألف متقدم لشبكة الحماية

انخفاض معدل النمو السكاني 
ألول مرة بالعراق إلى 2.56 %

 التخطيط ومحافظ بغداد 
يبحثان واقع مشاريع 

واليات االسراع في انجازها

مستشار صندوق األمم المتحدة للسكان: 

احمد عبد الصاحب كريم 
االنســام  مدرســة  ادارة  عقــدت 
االبتدائية اجتماعا موسعا مع اولياء 
امور الطلبة مبناسبة اليوم العاملي 
للطفل والتركيز على موضوع مهم 
جدا في اجملتمع العراقي وهو تنمية 

الطفولة املبكرة .
وبن مدير مدرسة االنسام االبتدائية 
االســتاذ علي الشموســي حترص 
ادارة املدرســة و بكافــة مالكاتها 
التربويــة على االهتمــام بالطالب 
بــدءا من الصــف االول االبتدائي و 
االساســية  البنية  يعتبرون  الذين 
التي يتــم تربتها و تعليمها لتكون 
باالضافة  نعتمد  و  البلد  مستقبل 
الى املنهاج التعليمــي املقرر على 
تنمية مهارات و شخصية الطلبة 
و باالخــص الصــف االول و الثاني 
االبتدائي كونهــم ميثلون الطفولة 
املبكــرة و هم منتقلــن من بيئة 
املنزل و العائلة الى جو الدراســة و 
لذلك يحتــاج الطالب الى عناية و 
تواصل من قبل املالكات التدريسية.

خــالل  مت  الشموســي  واضــاف 
النقاط  التطــرق لبعض  االجتماع 
االمــور  اوليــاء  اجتمــاع  خــالل 
لغــرض نشــرها فــي الصحف و 
الــى  وارســالها  االخبــار  وكاالت 
منظمــة االمم املتحــدة لبرنامــج 
الطفولــة )الطفولــة املبكرة في 
العــراق( ،  التركيز علــى دور اولياء 

االمــور بالتعاون مــع املعلمن في 
مهارات  تنميــة  على  املســاهمة 
 ، االبداعــي عند االطفال  التفكير 
املســاهمة في تقوية شــخصية 
االطفال و مســاعدتهم في اختيار 
الهوايــات و االلعاب و الدروس التي 
مفاهيم  تنميــة   ، فيهــا  يرغبون 
الطفــل حول االحتــرام و الترتيب 
و ترك الســلوكيات اخلاصة بطرق 
صحيحة كالنصيحة واالبتعاد عن 
لغة التعنيف مبختلف اشــكالها 
، زرع روح التعــاون بــن االطفال و 
احملبة  اواصر  تنمية  في  املشــاركة 
من خالل ممارسة بعض النشاطات 
كالرســم واللعب وزراعة االشجار 

في املدرســة واملنــزل ، وفي ختام 
االجتماع مت انتخاب رئيس و مجلس 
االمور  اولياء  املعلمن مــن  و  االباء 
وجسر  املدرسة  الدارة  ليكون سند 
تواصــل املدرســة و اوليــاء االمور 
لعــرض االحتياجــات واملشــاكل 
واملعوقات واالفكار والتي تصب في 
مصلحة تطوير التعليم و مستوى 

الطلبة .
الشبكة  حترص  بالذكر  اجلدير  ومن 
  )INSM( اجملتمعي  لالعالم  العراقية 
وبدعم مــن جلنة االنقــاذ الدولية 
IRC(( لتطبيق واجراء دورات مكثفة 
مع  التعامل  وكيفيــة  للتعريــف 
تنمية الطفولة املبكرة في العراق . 

)االنسام االبتدائية) تحتفل باليوم 
العالمي للطفل بحضور اولياء امور الطلبة  

بغداد - الصباح الجديد: 
رد رئيس جهــاز مكافحة اإلرهاب 
الســابق الفريق األول ركن طالب 
شــغاتي، على استدعائه من قبل 
تضخم  بســبب  النزاهة  هيئــة 

أمواله. 
وقال شــغاتي ، كنُت وال زلُت منُذ 
اول يوم عملُت فيه في املؤسســة 
ان  علــى  حريصــاً  العســكرية 
اكوَن صاحب اجنازٍ وأثٍر تســتحقه 
طيلة  تبؤتهــا  التــي  العناويــن 
السنن السابقة في هذه املسمى 
العريق ولعَل مباشــرتي بتأسيس 
جهاز مكافحة االرهاب بعد العام 
2003 وإدارته لســنن هو واحْد من 

هذه املصاديق …
 فقد كان اجلهاز املباشــر االول مع 
الصنوف البطلة االخرى في الدفاع 
عن حاضــر العراق ومســتقبله ، 
وبثقٍة  طيبــٍة  بســمعٍة  وحضي 
عاليٍة داخل الشــارع العراقي وبن 
ادوار  اداء  ابناء الشعب مكنته من 
مهمة ال ميكن لغيره من تأديتها … 
وبعد ان أديُت ما مُيليه علّي واجبي 
خرجُت نظيف اليــد ومرتاح البال 
وداعماً لكل جهد طيب من قريٍب 
ومــن بعيد يهدف لرفعــة العراق 
ورفاهية شعبه الذي انا واحٌد منه 

واعتُز بانتمائي اليه.
وأضاف اليوم انا أشــُد على يٍد كِل 
الفساد  ان يحارب  جهٍد من شأنه 

ويعيــد للبالد مــا مت اهــداره من 
حقوق ابنــاءه ووجدتني فرحاً بكل 
االجراءات واملبــادرات التي قام بها 
رئيس الوزراء في سبيل ذلك، لكّن 
ما آملنــي هو ان يروج في وســائل 
اعالم محلية اساءة لهذا التاريخ ) 
والذي هو جزء من تاريخ املؤسسة 
 ) والبطلة  الكرميــة  العســكرية 
مــن دون التوثق ومــن دون اكمال 
االجراءات التي انا واثق من نتائجها 
…. فمن حق هيئــة النزاهة املوقرة 
ان تبحث في كل مــا يصل اليها 
من ابالغ ومن حقي ان اقدم لها ما 

ادافع به عن نفســي وعن تأريخي 
بعد كل هذه السنن.

اليوم موجــوٌد في بغداد  انا  وتابع 
وانتظر وصول االســتدعاء بشكل 
رســمي وســأذهب وانــا متيقن 
نُِســَب إلي وبعدها  براءتي مما  من 
ساســتخدم كل مــا كفلــه لي 
الدســتور والقانون من حقوق في 
مقاضاة كل من اســاء لشخصي 
كي أُســِهم ولو بشكٍل شخصي 
بإشــاعة ثقافة الدفاع عن احلقوق 
الســيئة  النوايا  بعض  عن  بعيداً 

ومن يقف خلفها. 

طالب شغاتي يرد ببيان طويل على استدعائه 
من النزاهة : سأقاضي من اساء لشخصي

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلن املتحدث باسم الدائرة التنفيذية 
حملــو األمية فــي العــراق إن 77 ألف 
احلالي  العام  شخص شــاركوا خالل 
فــي دورات حملــو األمية وهنــاك أكثر 
من مليوني مســتفيد مــن البرامج 
املتنوعة في هذا اجملال، يأتي ذلك بينما 
حتتل محافظة الديوانية املرتبة األولى 

عراقياً من حيث عدد األمين.
في أواخر ســبعينيات القرن املاضي، 
انضم العراق إلــى قائمة الدول التي 
تشهد أدنى نسب األمية، حيث كانت 
نسبة األمية فيه أقل من %10، وذلك 
بفضل حملة حملــو األمية، لكن احلال 

انقلبت اآلن.
الدائــرة  املتحــدث باســم  وصــرح 
التنفيذية حملو األمية في وزارة التربية 
مؤيد العبيــدي، أن العراق قضى على 
األمية في نهايات ســبعينيات القرن 
املاضي وكان فــي مقدمة دول العالم 

التــي لديهــا خطط للقضــاء على 
ظاهرة األمية لكن "األزمة االقتصادية 

أدت إلى بروز األمية بالتدريج".
كان عــدد ســكان العراق فــي أواخر 
ســبعينيات القرن املاضي 12 مليون 
نسمة، في حن تشير إحصائيات وزارة 
التخطيط إلى أن عدد ســكان البلد 
41 مليون  2022 يتجــاوز  في العــام 

نسمة.
وأعلن املتحدث باسم وزارة التخطيط 
األمية  نسبة  أن  الهنداوي  عبدالزهرة 
في عموم العراق تبلغ %13 وهي أعلى 

بن اإلناث حيث تبلغ 23%.
وحســب إحصائيات وزارة التخطيط 
التي تشــير إلى أن عدد سكان البلد 
41 مليون  2022 يتجــاوز  في العــام 
نســمة، فإن عدد األمين منهم يفوق 

5.33 مليون أمي.
أن  الهنــداوي  عبدالزهــرة  وأوضــح 
"نسبة األمية في األرياف أعلى منها 

فــي احلضر، وأن محافظــة الديوانية 
تأتي فــي املقدمة من حيث نســبة 

األمية التي تبلغ %21 فيها.
ويشــير املتحــدث باســم الدائرة 
التنفيذيــة حملــو األمية فــي وزارة 
التربيــة مؤيد العبيــدي، إلى أنهم 
بدأوا فــي العــام 2012 حملة حملو 
األمية بنــاء على قانون محو األمية 
لسنة 2011، وقد أقيمت مذذاك 10 
دورات حملو األميــة، مضيفاً أن "أكثر 
من 77 ألف شــخص تبدأ أعمارهم 
من 15 سنة فما فوق، يشاركون في 

دورة السنة الدراسية احلالية".
التنفيذية حملو  الدائرة  دورات  تشمل 
األمية فــي وزارة التربيــة العراقية 
األمية،  وأنــواع  مــن مجاالت  عدداً 
قســم منهم من الذيــن يجهلون 
القــراءة والكتابة، وقســم منهم 
تركوا الدراسة وتتراوح أعمارهم بن 

12 و15 سنة.

77 ألف عراقي انضموا هذه
 السنة لدورات محو األمية



3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
وقع انفجاران بالقرب من محطتي حافالت 
عند مدخل القدس، امس األربعاء، ما أدى 
على وقــوع 18 جريحا علــى األقل، وفق 

حصيلة “جيروزاليم بوست”.
وذكــر بيــان للشــرطة اإلســرائيلية أن 
انفجارين وقعا قرب محطتي حافالت في 
القدس بفارق زمني 30 دقيقة وأنه يشتبه 

بأنهما هجوم فلسطيني.
وقال مصدر صحفي فــي القدس إن “11 
شــخصا أصيبوا فــي انفجــار محطة 
احلافالت على املدخل الغربي ملدينة القدس 
وقد وصفت حالة اثنني منهم بأنها حرجة، 

واثنني آخرين في حالة خطيرة”.
وتابع املراسل أن “خبراء املتفجرات يقومون 
بتمشــيط املــكان بحثا عــن مزيد من 

العبوات.”
وأشار إلى أنه “الشــرطة أغلقت الطريق 

الرئيسي املؤدي إلى القدس من تل أبيب”.
وأظهــرت لقطــات تلفزيونيــة حطاما 
متناثرا في موقــع االنفجار، الذي طّوقته 

خدمات الطوارئ.
وقالت إذاعة اجليش االسرائيلي إن االنفجار 
وقع نتيجة عبوة ناسفة زرعت في املكان، 
لكن الشرطة لم تؤكد التقرير وقالت إن 

التحقيقات مستمرة.
وذكرت خدمة اإلســعاف أنه لم ترد تقارير 
فورية عن وفيات، لكن اثنني على األقل من 

اجلرحى أصيبا بجروح خطيرة.
وبحســب “تاميز أوف إســرائيل”، االنفجار 
األول وقــع بالقرب من املدخل الرئيســي 
للقدس في جفعات شاؤول، بعد الساعة 
السابعة صباحا بقليل، وهي ساعة ذروة 

في احملطة.
ووقع االنفجار الثاني بعد الســاعة 7:30 
صباحــا بقليل عند مفتــرق راموت، أحد 

مداخل القدس. 

انفجاران يهزان القدس.. 
والشرطة اإلسرائيلية 

تشتبه بـ”هجوم فلسطيني”

متابعة ـ الصباح الجديد:
أعلنت الواليــات املتحدة أنها تعارض 
أي حتــرك ميكن أن يفاقــم الوضع في 
التهديدات  استمرار  ضوء  في  سوريا، 
املتزايــدة من الرئيــس التركي رجب 
بعملية  ســيأمر  بأنه  إردوغان،  طيب 
عســكرية انتقامية ضــد اجلماعات 
بالتزامــن مع  املســلحة،  الكرديــة 
أخرى  وعواصــم  موســكو  مطالبة 
وجتنــب  النفــس  بضبــط  ألنقــرة 

التصعيد.
وعلى الرغم من التحذيرات األميركية 
الرئيس  أعلــن  والدولية،  والروســية 
التركــي أن حتركات بــالده لن تقتصر 
بأنه  على الضربــات اجلويــة، موحياً 
األراضي  فــي  بتوغل جديد  ســيأمر 

السورية.
وصرح الناطق باســم وزارة اخلارجية 
األميركية بأن الواليات املتحدة تعارض 
أي حترك عســكري يزعزع اســتقرار 
الوضع في سوريا. وأوضح أن واشنطن 
أبلغت أنقرة قلقهــا البالغ من تأثير 
التصعيد على هدف محاربة تنظيم 
“داعش”. وأضاف أنه “جرى حض تركيا 
على عدم شــن مثل هذه العمليات، 
وباملثــل متامــاً جرى حض شــركائنا 
السوريني على عدم شن الهجمات أو 

التصعيد”.
وحتالفت الواليــات املتحدة مع “قوات 
تقودها  التــي  الدميقراطية”  ســوريا 
“وحدات حماية الشــعب” في القتال 
ضد “داعــش”، ما تســبب في خالف 
عميــق مع تركيــا، العضو في حلف 

شمال األطلسي.
ويعتبر كل من أنقرة وواشنطن “حزب 
العمال الكردستاني” جماعة إرهابية؛ 
مكانة  حــول  تختلفــان  لكنهمــا 

“وحدات حماية الشعب”.
أعلنت  التصعيــد،  احتمــاالت  وإزاء 
األميركي،  للجيش  املركزيــة  القيادة 
أن قواتها “مبنأى عن اخلطر”، إثر إعالن 
اســتهداف طائرة  األكراد  املقاتلــني 
مشــتركة  لقاعدة  تركية  ُمســيَّرة 
مع قوات التحالــف الدولي والواليات 

املتحدة.
الفرنسية”  “الصحافة  وكالة  ونقلت 
عن املكتب اإلعالمي للقيادة املركزية، 

أن “القوات األميركية كانت مبنأى عن 
اخلطر، ولم تقع أي غارات على مواقع 
أميركية”، مشيراً  تســتضيف قوات 
إلى أن الغــارات األقرب ملــكان وجود 
قواتهــا، وقعت على بعد نحو -20 30 

كيلومتراً منها.

املوقف الروسي
باإلضافة إلى ذلك، ردت موسكو على 
تصريحات للرئيس التركي رجب طيب 

إردوغــان، االثنني، اتهم فيها روســيا 
بعــدم تنفيــذ التزاماتهــا بتطهير 
املناطق الســورية احلدودية مع تركيا، 
من “وحدات حماية الشعب” الكردية، 
أكبــر مكونات حتالف “قوات ســوريا 
“تفاهم  مبوجب  )قسد(  الدميقراطية” 
22 تشرين األول  سوتشي” املوقع في 
عام 2019، والــذي مبوجبه -باإلضافة 
الواليات  مــع  مماثــل  تفاهــم  إلــى 
املتحدة، توقفت عملية “نبع السالم” 

العســكرية التركية ضد “قسد” في 
شمال شرقي سوريا، مؤكداً أن اجلانب 
الروسي يتحمل مســؤولية “تطهير 
لكن لألسف  اإلرهابيني؛  من  املنطقة 
لم يتم تنفيذ ذلــك، على الرغم من 
تذكيرنــا لهــم بضرورة ذلــك مرات 

عديدة”.
وقــال املتحــدث الرســمي باســم 
الكرملني، دميتري بيسكوف، إن هناك 
اختالفاً دقيقاً في املواقف بني روســيا 

تعليق  وأضاف بيسكوف، في  وتركيا. 
على تصريحات إردوغــان، امس االول 
التفاصيل  “هنــاك بعض  أن  الثالثاء، 
الدقيقــة في النهــج، إال أن طبيعة 
عالقات الشراكة بني البلدين تسمح 

مبناقشتها بشكل مفتوح”.
وعّبــرت روســيا عــن أملهــا في أن 
تتحلى تركيا بـ”ضبــط النفس”، وأن 
متتنع عن أي اســتخدام مفرط للقوة 
في سوريا؛ حيث شــنت غارات جوية 
وتهدد بهجوم بري ضد مواقع سيطرة 
قوات  التي تنتشر فيها أيضاً  “قسد” 

للنظام السوري وروسيا.
وقال املبعوث اخلاص للرئيس الروسي 
فالدميير بوتني إلى ســوريا، ألكسندر 
انطالق  قبل  للصحافيني،  الفرنتييف، 
الثالثي للــدول الضامنة  االجتمــاع 
ملسار آســتانة )تركيا، وروسيا، وإيران( 
العاصمة  الثالثاء، فــي  االول  امــس 
الكازاخســتانية: “نأمــل فــي إقناع 
أي  عن  باالمتنــاع  األتــراك  زمالئنــا 
استخدام مفرط للقّوة على األراضي 
الســورية مــن أجل جتنــب تصعيد 

التوترات”. 
ولفت إلى أن روســيا تبذل منذ أشهر 
كل ما بوســعها ملنع أي عملية برية 
واســعة النطــاق في ســوريا. ودعا 
تركيا إلــى مواصلة العمل مع جميع 
أصحاب املصلحة إليجاد حل سلمي، 

مبا في ذلك للقضية الكردية.
كذلك، أكدت وزيرة الداخلية األملانية 
نانســي فيزر، خالل مؤمتــر صحافي 
مشترك مع نظيرها التركي سليمان 
صويلو، أن برلني تقــف مع تركيا في 
احلرب ضد اإلرهــاب؛ لكنها دعت إلى 
رد يكون “متناســباً” ويراعي السكان 

املدنيني.

واشنطن تعارض أي تحرك عسكري تركي
 في سوريا وموسكو تدعو إلى “ضبط النفس”
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اعالن4

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

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

بالنظــر إلخاللكــم بااللتزامات املترتبــة بذمتكم مبوجــب العقد املرقم 
)107/ب/2009( واخلاص ب )إنشــاء بناية دار االستراحة في الرميلة اجلنوبية( 
ولكونه مت سحب العمل من شركتكم واستناداً الى املادة )17( من تعليمات 
تصنيف شــركات املقاوالت واملقاولني واإلدراج في القائمة السوداء رقم )1( 
لســنة 2015 تقرر حضوركم إمام اللجنة التحقيقيــة اخلاصة باخملالفات 
املنســوبة الى شــركات املقاوالت واملقاولني بتاريــخ 2022/12/5 في موقع 
باب الزبير / القســم القانوني ، لغرض التحقيق في الوقائع املنســوبة 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 
بانهــا غير معروفة في املنطقة وبعد االتصــال في اجمللس البلدي تبني بانه 
مغلق فــي الوقت احلاضر عليه تعذر علينا معرفة عنوان الشــركة وعليه 

شرحت ذلك

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 107
التاريخ: 2022/11/21

م/ إعالن اول / إعادة تقدير

عمالً بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعــدل، تعلن جلنة البيع واإليجار في 
مديرية بلديات ذي قار عن اجراء املزايدة العلنية إليجار أمالك مديرية بلدية )ســيد دخيل , االصالح( 
وكما مبينة مواصفتها ادناه عدد )17( فعلى الراغبني باالستئجار مراجعة محاسب البلدية خالل 
مدة )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن لدفع التأمينات القانونية بنســبة ال تقل عن 
)20%( من القيمة التقديرية لكامل مدة االيجار واحلضور في اليوم التالي من مدة انتهاء االعالن في 
ديوان البلدية حســب املوعد احملدد مع جلب هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 

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

إعادة اعالن )مناقصة عامة رقم 2 لسنة 2022(

تعلن دائرة التشــغيل والتحكم / التابعة لوزارة الكهرباء 
عــن إعــادة املناقصة احملليــة املرقمة )2 لســنة 2022( 
 ups جتهيــز وتنفيذ اجهزة تغذية القــدرة الالانقطاعية(
عــدد 2 ومتطلبات العمــل( وبكلفة تخمينيــة قدرها ) 
180,000,000( مائة وثمانون مليون دينار عراقي ألغير ضمن 
املوازنة االستثمارية لعام 2022 )مشروع االتصاالت ونقل 
املعلومات 10   2   11( حســب قرار مجلس الوزراء املرقم 

)117( لسنة 2022 متويل ذرعات العمل املنجزة 
ندعو أصحاب الشركات واملكاتب اخملتصة لتقدمي عطائهم 
للمناقصة املذكورة أعاله وفق الشروط التي ميكن احلصول 
عليها من مقر الدائرة / قسم الشؤون التجارية الكائن في 
بغداد ) حي األمني الثانيــة محلة 737 - زقاق 50 ( مقابل 
دفــع مبلغ )100,000( فقط مائة الف دينار غير قابلة للرد 
ويكون اخر موعد لتقدمي العطاءات وموعد غلق املناقصة 

الساعة )12( ظهرا من يوم األحد 2022/12/11
علما ان الدائرة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات او املتأخرة 

عن املوعد احملدد للغلق ... مع التقدير.
املدير العام

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

قسم العقود
واسط... اعمار واستثمار

العدد: 31095
التاريخ: 2022-11-23

اعالن للمرة االولى
ت 1 على  حساب تنمية األقاليم 

ت2 على  حساب قانون الدعم الطارئ لالمن الغذائي  - تنمية أقاليم رقم 2 لسنة 2022 تبويب 214-18-13-4-1-55-2
 وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال املتوسطة 

1. يسر ديوان محافظة واسط / قسم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة  لتقدمي عطاءاتهم لعمل للمشروع املذكور في اجلدول املرفق ربطا  وفقا السلوب املناقصة العامة .
2.  إن املناقصات  لهذا املشروع  سوف تنشر في الصحف الوطنية ) الصباح اجلديد, العدالة , املستقبل ) .

3. ال يقبل العطاء املشترك للتقدمي على هذا املشروع لضمان إحالة املشروع لذات الشركة امللبية ملعايير واملتطلبات .
4.  فعلى مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني من الشــركات املقاولة واملقاولني العراقيني وفقا للتصنيف املذكور في اجلدول والشــركات العامة وكذلك الشركات العربية واألجنبية املتخصصة  ممن لها فرع داخل 
العراق ومسجلة في وزارة التجارة في احلصول على معلومات إضافية االتصال بـــ ) ديوان محافظة واسط / قسم العقود ( خالل ) أوقات الدوام الرسمي ( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات واميل القسم 

cd@wasit.iq  علما ان نتائج املناقصات والتبليغات تنشر على املوقع www.wasit.iq  ويعتبر تبليغا رسميا .
5.   متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة : املعايير احملددة في اجلزء الثالث )معايير التقييم والتأهيل( من الوثيقة والتي يلتزم مقدم العطاء بجميع ما ورد فيها  وتكون غير قابلة لالستكمال  ومن ضمن شروط 

املنافسة لضمان إحالة املشاريع لشركات رصينة .
6. يتم تقدمي تعد خطي بعدم وجود عقود مبرمة مع الشركة من أي جهة تعاقدية حكومية مت االخفاق في تنفيذ التزاماتها وادى الى سحب العمل او تلكأ فيها وعدم وجود مشاريع مختلف عليها ومعروضة امام 

القضاء للنظر بها ولم حتسم بعد في كافة املؤسسات احلكومية سواء في احملافظة او خارجها .
7. املتطلبات القانونية :-

     أوال – األهلية / وتشــمل جنســية مقدم العطاء ، أن ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل عدم إقصاء مقدم العطاء مؤقتا )معلقة أنشــطته اجلديدة ، مدرج  في القائمة السوداء أو مدرج في قائمة الشركات 
املتلكئة بقرار صادر عن اجلهة املعنية في وزارة التخطيط عن املشــاركة في عمليات التعاقدات العامة أو اســتنادا إلى قرار صادر من قبل األمم املتحدة / مجلس االمن للمشاركة في املناقصات ,  ال يوجد تضارب في 

املصالح،الشركات العامة احلكومية واململوكة للدولة أن تثبت إنها مستقلة قانونيا وماليا وإنها تعمل وفق القانون  التجاري وقانون الشركات العامة.
ثانيا : -على مقدمي العطاءات من الشركات العربية واألجنبية )واملسجلة( في وزارة التجارة/دائرة تسجيل الشركات تقدمي شهادة تأسيس  الشركة داخل العراق و وثائق الشركة مصدقة اصوليا .

ثالثا : على الشركات تقدمي ماهوا مطلوب في ورقة بيانات العطاء احد اقسام الوثيقة القياسية .
8. - على مقدم العطاء تقدمي  نسخ إضافية طبق األصل عدد )2( من العطاءات اخلاصة باملناقصة إضافة الى العطاء األصلي وتكون جميع النسخ مختومة بختم حي من الشركة وفقا لاللية املثبتة في ورقة بيانات  

العطاء وبخالفة اليستلم العطاء و يعتبر مستبعدا خملالفته شروط اإلعالن .
9. بعد مراعاه الفقرة 7 أعاله بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق املناقصة اعتبارا من تاريخ نشــره باجلريدة الرســمية بعد تقدمي طلب حتريري إلى ( ديوان محافظة واسط /  سكرتير جلنة فتح العطاءات 
( لغاية يوم ) االربعاء ( املصادف  7- 12 /2022  لغاية الســاعة 12 ظهرا وهو )تاريخ غلق املناقصة(  وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )3000000( مليونا دينار غير قابلة للرد, علما بان العطاءات املتأخرة ســوف 
ترفض وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات باحلضور في العنوان التالي ) واســط / الكوت / شارع احملافظة  / بناية ديوان محافظة واسط / غرفة جلنة الفتح ( في الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا 

من يوم )االربعاء ( املصادف  2022/12/7.
10. كل العطاءات يجب إن تتضمن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مصرفي أو صك مصدق أو ســفتجة ( وباملبلغ احملدد في ادناه معنون إلى محافظة واســط / اإلدارة العامة واحمللية )هيئة االعمار ( ويتضمن اإلشارة 
الســم ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واســط ويحمل عنوان البريد االلكتروني للمصرف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعشرون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة 
على أن تكون التأمينات األولية باســم مقدم العطاء أو)أي من املســاهمني في الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشــاركة ( ويجب ان ترسل بكتاب رسمي مذكور فيه رقم املنصة االلكترونية ويستبعد 

العطاء في حال كون خطاب الضمان غير داخل في املنصة االلكترونية .
11. إن مدة نفاذ العطاء )90( تســعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة وان شــراء وثائق املناقصة و تقدمي العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشــركة او بصيغة شــهادة تسجيل الشركة )شهادة تأسيس 
الشركة التي تظهر حق التوقيع عليها (  كشرط أساسي  لشراء و لتقدمي العطاء والتوقيع على جميع صفحات مستندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة .
12. على مقدم العطاء تقدمي احلسابات اخلتامية الرابحة ألخر سنتني املتتاليتني والتي تسبق موعد اإلعالن عن املناقصة مصدقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد وفي حالة عدم امتالك الشركة احلسابات 

اخلتامية ألخر سنتني فيتم تقدمي احلسابات اخلتامية الرابحة ألخر سنتني والتي تسبق عام 2014 .
13. على مقدم العطاء تقدمي كشف  حساب اصلي  ومرسل بكتاب رسمي الى ديوان محافظة واسط مرفقه نسخة  من  )فيشة إيداع باملبلغ املشار اليه في الكشف مصدقة بختم حي من املصرف (  يبني حركة 
التدفق املالي الخر سنة للفترة التي تسبق غلق املناقصة وبالتالي اليعتمد الكشف املصرفي الصادر من احد املصارف االهلية والذي يتضمن فقط إيداع مبلغ معني دون وجود أي حركة للتدفق املالي للمدة املطلوبة .

14. إن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .
15. يستعبد مقدم العطاء اذا كان لديه ثالث عقود غير منجزة مع ديوان محافظة واسط مما يقتضي التنويه .

16. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود االشغال املتوسطة ( بكافة أقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتضي  مراعاة  ذلك عند التقدمي   
17. ال يترتب اي اثر تعاقدي على االعالن اعاله وتلغى في حالة عدم استكمال املتطلبات وليس ملقدم العطاء املطالبة باي تعويض او فوات ربح او خسارة نتيجة ذلك اإللغاء .

18. مقدم العطاء ملزم بكشف التوازن وتسري إجراءات اإلحالة وان لم يتم التوقيع على كشف التوازن من قبل مقدم العطاء .
19. على مقدم العطاء ملئ االستمارات اخلاصة بالقسم الرابع من الوثيقة وتقدمي ما يثبت املعلومات التي مت تدوينها من قبله وتقدميها في العطاء مع كامل الوثيقة وتكون مختومة وموقعة من قبله على جميع 

صفحاتها وتعد من شروط املنافسة .
20. يتم تنفيذ املشروع وفقا للكشوفات الفنية واخملططات بجميع ما ورد فيها من متطلبات وشروط ومواصفات .

21. إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .
22. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة .

23. يعقد املؤمتر اخلاص باملشاريع بتاريخ 1 - 12-2022 الساعة 10 ونصف صباحا  وفقا ملا هو مثبت في ورقة بيانات العطاء لذا اقتضى التنويه .
الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

الكلفة التخمينيةاسم املناقصةرقم املناقصةت
مبلغ ضمان العطاءمدة االجناز)دينار(

 مبلغ بيع وثائقهوية التصنيف)دينار(
املناقصة بالدينار

 تطوير امتداد شارع منطقة 14 متوز خلف شركة12022-5-193
 خامسة انشائي7,409,131,968450148,182,640واسط للصناعات النسيجية في مدينة الكوت

3000,000 سادسة  كهرباء

6,009,629,263معدل االيراد السنوي5,186,392,378اخلبرة التخصصية املطلوبة

1,481,826,394السيولة املالية املطلوبة

الكلفة التخمينيةاسم املناقصةرقم املناقصةت
مبلغ ضمان العطاءمدة االجناز)دينار(

 مبلغ بيع وثائقهوية التصنيف)دينار(
املناقصة بالدينار

 تبليط وتطوير شوارع  في حي الغدير املرحلة الثانية12022-4-194
 خامسة انشائي5,749,759,000360114,995,180 في قضاء املوفقية

3000,000ثامنة كهربائي

5,829,616,764معدل االيراد السنوي4,024,831,300اخلبرة التخصصية املطلوبة

1,437,439,750السيولة املالية املطلوبة

،،القيمة التقديرية )االيجار السنوي(مدة االيجارنوع امللكرقم امللكاسم الدائرةت

1,260,000 مليون ومائتان وستون الف دينارسنة واحدةحانوت رقم 933/1481سيد دخيل1

1,260,000 مليون ومائتان وستون الف دينارسنة واحدةحانوت رقم 933/1482سيد دخيل2

1,260,000 مليون ومائتان وستون الف دينارسنة واحدةحانوت رقم 933/1483سيد دخيل3

1,260,000 مليون ومائتان وستون الف دينارسنة واحدةحانوت رقم 933/1484سيد دخيل4

1,260,000 مليون ومائتان وستون الف دينارسنة واحدةحانوت رقم 933/1486سيد دخيل5

1,260,000 مليون ومائتان وستون الف دينارسنة واحدةحانوت رقم 933/1487سيد دخيل6

560،000 خمسمائة وستون الف دينارسنة واحدةحانوت رقم 903/1484سيد دخيل7

960,000 تسعمائة وستون الف دينارسنة واحدةحانوت رقم 704/14819سيد دخيل8

760,000 سبعمائة وستون الف دينارسنة واحدةحانوت رقم 678/14831سيد دخيل9

360،000 ثالثمائة وستون الف دينارسنة واحدةحانوت رقم 949/14824سيد دخيل10

1,107,000 مليون ومائة وسبعة االف دينارسنة واحدةحانوت رقم 877/1484سيد دخيل11

600،000 ستمائة الف دينارسنة واحدةحانوت رقم 1جزء من 1835/29االصالح12

665،000 ستمائة وخمسة وستون الف دينارسنة واحدة حانوت1679/29االصالح13

260،000 مائتان وستون الف دينارسنة واحدة حانوت1670/29االصالح14

660،000 ستمائة وستون الف دينارسنة واحدةمحل رقم 1جزء من 2262/29االصالح15

455,000 اربعمائة وخمسة وخمسون الف دينارسنة واحدةمحل رقم 2جزء من 2262/29االصالح16

455,000 اربعمائة وخمسة وخمسون الف دينارسنة واحدةمحل رقم 3جزء من 2262/29االصالح17



5 اعالن

LUKOIL MID-EAST LIMITED
Announcement of Tender No. 357.TK.TND.LOM.2022 for Production Logging and 

Slick Line Services at West Qurna (Phase 2) Contract Area, Republic of Iraq

LUKOIL Mid-East Limited, a designated Operator for the West Qurna (Phase 2) Contract Area in the Republic of 
Iraq, is developing the West Qurna-2 oil field under the Development and Production Service Contract signed with 
the Basra Oil Company of the Iraqi Ministry of Oil.  
Legal entities, domestic Iraqi and foreign companies having experience of services similar by nature to the subject 
of the Tender, which are allowed by the legislation of the Republic of Iraq and/or by their country of certification to 
perform supplies to the Republic of Iraq, may participate in the Tender.
Companies acting as Bidders shall meet the following minimal qualification requirements specified in Tender 
Documentation, including:
a) To have the average annual turnover for the last 3 (three) years to the amount not less than USD 2,000,000.00 
(two million);
b) To have performed production logging and slickline operations for a minimum 45 slanted wells, during the past 
three (3) years;
c) To have equipment to perform production logging and slickline rigless operations with pressure control 
equipment on two wells simultaneously;
d) to be able to submit Bid bond in amount 100,000.00 (one hundred thousand) US Dollars;
A full set of the Tender Documentation may be obtained after submission of a written application along with 
sufficient information confirming that the company meets the minimal qualification requirements set out above 
(applications on the letterhead signed by an authorized person shall be received before December 07, 2022). To 
submit the written application please follow the instructions specified to the following link: http://www.lukoil.com/
Company/Tendersandauctions/Tenders
The written request of Bidder shall contain the following information: 
• Full name of company; mail address; phone; fax; e-mail address; full name of contact person and his e-mail 
address.
The Tender Documentation shall be sent in electronic form without any responsibility for loss or late arrival after 
submission of a written application as noted above.
Envelopes with Technical Part of Bids shall be delivered to the address specified in Tender Documentation before 
3:00 p.m. (Iraq time) January 06, 2023.
All communication regarding the Tender should be conducted through the following email:  
tender@lukoil-international.com.

شركة لوك أويل ميد-إيست احملدودة
تعلن املناقصة رقمTK.TND.LOM.2022.357  لتقدمي خدمات اجلس اإلنتاجي واخلدمات 

السلكية ملنطقة التعاقد حلقل غرب القرنة )املرحلة 2( في جمهورية العراق

تقوم شــركة لوك أويل ميد-إيست احملدودة العاملة بصفة مشــغل منطقة التعاقد غرب القرنة (املرحلة 2) في 
جمهورية العراق بتطوير حقل غرب القرنة2- النفطي في إطار عقد اخلدمة للتطوير واإلنتاج املبرم مع شركة نفط 

البصرة التابعة لوزارة النفط العراقية.  
يحق االشتراك في هذه املناقصة للشخصيات االعتبارية والشركات احمللية العراقية واألجنبية التي تتمتع بخبرة 
في تقدمي خدمات مشــابهة لتلك الواردة في هذه املناقصة والتي يســمح لها بتجهيز مواد إلى جمهورية العراق 

مبوجب القوانني النافذة في جمهورية العراق و/أو في دول ترخيصها.
على الشــركات املتقدمة بالعروض أن تلبي متطلبات احلد األدنى للتأهيل املذكورة في وثائق املناقصة مبا فيها ما 

يلي:
 أ) أال يقل حجم األعمال السنوي خالل السنوات الثالث (3) األخيرة عن 2,000,000.00 (مليونان) دوالر أمريكي؛

 ب) القيام بعمليات اجلس اإلنتاجي والعمليات الســلكية على 45 بئراً مائلة على األقل خالل الســنوات الثالث (3) 
األخيرة؛

 ج) أن تتوفر لديها املعدات الالزمة للقيام بعمليات اجلس اإلنتاجي والعمليات السلكية مع نصب معدات التحكم 
في الضغط على البئرين في آن واحد؛

 د) أن تكون قادرة على تقدمي التأمينات األولية املطلوبة بقيمة 100,000.00 (مئة ألف) دوالر أمريكي؛
ميكن احلصول على كافة وثائق املناقصة عقب تقدمي طلب خطي مرفق مبعلومات وافية تؤكد أن الشركة العارضة 
تســتجيب ملتطلبات احلد األدنى املذكورة أعاله (يتم تقدمي الطلبات على األوراق الرسمية اخلاصة بالشركة موقعة 
من قبل الشخص املفوض في موعد قبل 7 كانون األول/ ديسمبر 2022). من أجل تقدمي طلب املشاركة يرجى اتباع 

http://www.lukoil.com/Company/Tendersandauctions/Tenders :التعليمات احملددة على الرابط أدناه
على أن يتضمن الطلب اخلطي ملقّدم العطاء املعلومات التالية:

•  اســم الشــركة الكامل وعنوان البريد والهاتف والفاكس وعنوان البريد االلكتروني واالسم الكامل للشخص 
املفوض باالتصاالت وعنوان بريده االلكتروني.

يجب إرســال وثائق املناقصة عبر البريد االلكتروني دون أي مسؤولية عن فقدانها أو تأخر وصولها، بعد تقدمي طلب 
خطي كما ذكر أعاله.

يتم تقدمي اجلزء الفني للعطاءات بالظرف اخملتوم في العنوان املذكور في وثائق املناقصة قبل متام الســاعة 3:00 م 
(بتوقيت العراق) من تاريخ 6 كانون الثاني/ يناير 2023.

يجب إجراء كافة االتصاالت اخلاصة باملناقصة أعاله عبر العنوان اإللكتروني اآلتي:  
.tender@lukoil-international.com

جمهورية العراق
محافظة كربالء املقدسة

قسم العقود العامة
العدد/ 1244
التاريخ/ 2022/11/23

اعالن مناقصة اشغال رقم )38( ضمن خطة الدعم الطارئ لألمن الغذائي 
والتنمية تبويب )213/18/13/4)

تعلن محافظة كربالء املقدسة ألول مرة عن اجراء مناقصة عامة
)تأهيل وتطوير الشارع العام املرحلة األولى في مركز قضاء اجلدول الغربي(

وفــق املواصفات الفنية وجداول الكميات املبينة (باللغة العربية) ضمن الوثيقة القياســية  للمشــروع 
املذكــور انفا والتي ميكــن احلصول عليها بعد تقدمي طلب حتريري الى قســم العقود العامة في احملافظة / 
وحدة بيع التنادر مقابل مبلغ (300،000) ثالثمائة الف دينار غير قابل للرد يدفع لدى قسم الشؤون املالية في 
احملافظة فعلى الراغبني من املقاولني والشــركات العراقية ممن لهم هوية نافذة بدرجة التصنيف (انشائية 
/ رابعة) تقدمي اعطيتهم املســتوفية للوثيقة القياسية للمشروع انفا الى سكرتير اللجنة املركزية لفتح 
العطاءات الطابق الثاني من بناية قسم العقود العامة في احملافظة مرافق معها التأمينات األولية املذكورة 
ضمن شروط املناقصة ادناه مع وصل الشــراء (باسم مقدم العطاء) النسخة االصلية مع املستمسكات 
األخرى املطلوبة واملبينة في الوثيقة القياســية للمشــروع انفا . وان اخر موعد لتقدمي وتسليم االعطية 
(موعد الغلق) هو الساعة الثانية عشــر ظهرا يوم (االحد) املصادف 2022/12/4 وسترفض أي عطاء متأخر 
عن موعد الغلق وســيتم فتح االعطية بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور  في املوعد 

انفا.
شروط املناقصة /

1. تقدمي التأمينات األولية بنسبة ال تقل عن (1%) من مبلغ الكلفة التخمينية املذكورة في ادناه ومببلغ قدره 
(69،903،670) تسعة وستون مليون وتسعمائة وثالثة الف وستمائة وسبعون دينار عراقي على شكل صك 
مصدق معنون الى محافظة كربالء املقدســة / بنك امانات املشاريع او خطاب ضمان معنون الى محافظة 
كربالء املقدســة / قسم الشــؤون املالية ملدة (120 يوم) من تاريخ غلق املناقصة (وبالعملة احمللية وباسم 
مقدم العطاء (بالنســبة للمقاولني) او املدير املفوض او احد املؤسسني (بالنسبة للشركات حصرا) وصادر 

عن مصرف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كربالء املقدسة.
2. على مقدم العطاء تقدمي نسخة إضافية طبق األصل من العطاء عدد (1) مختوم بختم حي من الشركة 
إضافة الى العطاء األصلي وتوضع النسخة االصلية في غالف منفصل ويتم تأشيرة بعبارة نسخة اصلية 
ووضع النســخة االصلية مع اإلضافية في مغلف واحد ويقدم من قبل املقاول نفســه او وكيلة واملصدقة 

وكالته النافذة لدى كاتب العدل وبعكسه لن يتم استالم االعطية مهما كانت االعذار
 3.مدة نفاذية العطاء املقدم (90) تسعون يوما من تاريخ غلق املناقصة

4.يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن في الصحف.
5.على املقاولني والشركات تقدمي (براءة ذمة او كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب 2022 وشهادة 
تأســيس الشركة والسيولة النقدية واالعمال املماثلة وحسب ما مذكور في الوثيقة القياسية للمشروع 

انفا) وال يوجد افضلية ملقدمي العطاءات احملليني.
6.في حال تأخر الصرف وعدم منح (املقاول) السلفة فال يحق له ان يطالب بأية تعويضات وعليه االستمرار 
بتنفيذ املشروع اعتمادا على كفاءته املالية التي قدمها ابتداء عند اإلحالة وتستمر مطالبته ملستحقاته 

اصوليا دون االخالل مبضمون املادة (62/ط) من شروط املقاولة ألعمال الهندسة املدنية.
7.ال يتم منح املقاول او الشركة سلفة تشغيلية.

امللحوظات 
 1.مدة املشروع (360) ثالثمائة وستون يوما.

 2.الكلفة التخمينية (6،990،367،000) ســتة مليار وتسعمائة وتسعون مليون وثالثمائة وسبعة وستون 
الف دينار        

 3.احملافظة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات
4.على جميع الشركات واملقاولني تدوين األسعار في جدول الكميات رقما وكتابة وبشكل واضح وان يكون 

خالي من احلك والشطب
5.املشــروع عبارة عن ( اعمال حفر وبســط األرض ونقل األنقاض خارج موقع العمل واملباشرة بأعمال املاء 
واجملاري ثم الدفن بالسبيس النظيف صنف B مع احلدل اجليد ثم فرش وحدل طبقة من استباليزر سمك 10 

سم مع احلدل اجليد) وكل ما يتطلبه العمل وحسب جداول الكميات املرافقة .
6.حتديد رقم صندوق البريد ملقدم العطاء في دائرة اتصاالت وبريد كربالء املقدسة لعام 2022.

7.موعد انعقاد املؤمتر يوم (االحد) املصادف 2022/11/27 الســاعة (الثانية عشــر ظهرا) في قسم العقود 
العامة ملناقشة اراء ومالحظات املقاولني الراغبني بتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشاريع أعاله.

8.بإمكان مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية ارسال األسئلة عبر عنوان 
البريد االلكتروني لقسم العقود العامة (gmail.com@okoodkerbala2008) لإلجابة على استفساراتكم 
من الساعة الثامنة صباحا والى الساعة الثانية عشر ظهرا وحسب ما مبني في ورقة بيانات العطاء ضمن 

وثيقة للمشروع انفا.
9.العناوين املشار اليها انفا هي (محافظة كربالء املقدسة) وال يسمح بتقدمي العطاء االلكترونية.

املهندس
نصيف جاسم اخلطابي
محافظ كربالء املقدسة
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متابعة ـ الصباح الجديد:
 

املتحدة  والواليــات  العــراق  وقع 
األميركية، امــس األربعاء، االتفاق 
اإلمنائية  األهداف  ملنحة  التنفيذي 
البالغة أكثر من 547 مليون دوالر.

وذكــرت وكالة األنباء الرســمية، 
أن »العــراق ممثــاً عنــه وكيــل 
جوهان  ماهــر  التخطيــط  وزارة 
وقع مــع اجلانب األميركــي ممثاً 
عنه رئيــس الوكالــة األميركية 
جينس،  أليس  الدوليــة  للتنمية 
االتفــاق التنفيذي ملنحة األهداف 

اإلمنائية«.
مت  االتفاق  »توقيــع  أن  وأضافــت، 
محمد  التخطيط  وزيــر  بحضور 
علي متيم، والســفيرة األميركية 

الينا رومانسكي«.
مؤمتر  فــي  متيــم  قــال  بــدوره، 
»التنميــة هي عماد  إنَّ  صحفي، 
والواليات  العــراق  بــن  العاقات 
باجتاه  املتحدة، وســنمضي قدماً 
دعم املســارات وفقاً لرؤية العراق 
أن شــهدت  بعد   2030 التنموية 
العاقــات بــن البلديــن الكثير 
مــن التطور القائم على أســاس 
املصالح املشتركة في الكثير من 
اجملاالت وفي املقدمة منها اجملاالت 

االقتصادية«.
وأشــار إلى أن »لقاءنا اليوم يأتي 
على  املشــترك  بالتوقيع  احتفاالً 
االتفــاق التنفيذي ملنحة األهداف 
اإلمنائية بن جمهورية العراق، ممثلًة 
بــوزارة التخطيط وبــن الواليات 
بالوكالة  ممثلًة  األميركية  املتحدة 

األميركية للتنمية الدولية«.
وتابع، أنَّ »التوقيع على االتفاق جاء 
األولى لبدء  بالتزامن مع اخلطوات 
حكومتنا اجلديدة عملها، إذ تبنَّى 
املنهــاج الوزاري لهــذه احلكومة 
خطًة واقعيــًة قابلًة للتنفيذ من 

املستقلة  والهيئات  الوزارات  قبل 
ومبســؤوليَّة  احملليَّة  واحلكومــات 
تضامنيَّة لهيكل احلكومة بجميع 
نــت خطتنا  مفاصلــه وقد تضمَّ
الواعــدة والطموحة العمل على 
القطاعــات االقتصاديَّة  إصــاح 
واملاليَّــة واخلدميَّة ومعاجلة الفقر 
دة،  محدَّ ـات  أولويَـّ وفق  والبطالة، 
معاجلة  إمكانيَّة  للحكومة  تتيح 
ات والنهــوض بالواقع  هــذه امللفَّ

اخلدمي في أنحاء العراق كافة«.
يَّة  أهمِّ تأتــي  هنا  »مــن  وأضاف: 
االتفــاق التنفيذي ملنحة األهداف 
اليوم،  وقعنــاه  الــذي  اإلمنائيــة 
وســيكون داعمــاً لتحقيــق منٍو 
وشــامٍل؛  متســارٍع  اقتصــاديٍّ 
األمر الذي سيســهم فــي إعادة 
ترميــم وتعزيــز ثقــة املواطنن 
الــذي نعمل عليه  بالدولة، وهذا 
مبا  املشــترك  التعاون  من خــال 

يفضــي الــى تلبيــة احتياجات 
الضعيفة،  الســكانيَّة  الفئــات 
احلرب  وتداعيات  نتائــج  ومعاجلة 
ضد اإلرهاب«، موضحاً، أنَّ »توقيع 
سارياً  سيكون  التنفيذي،  االتفاق 
ملدة خمس سنوات ابتداًء من تاريخ 
التوقيــع، ويأتي في إطــار االتفاق 
الســتراتيجي لعاقــة الصداقة 
والواليات  العــراق  بــن  والتعاون 
املتحــدة األميركية، وكذلك وفقاً 

التفاقيَّــة التعــاون االقتصــادي 
والفنِّي بن البلدين«.

وأعــرب متيم عن أملــه »من هذا 
االتفاق أن يسهم فعاً في حتقيق 
التي جاء من أجلها وفي  األهداف 
مقدمتهــا حتقيق منــٍو اقتصاديٍّ 
متســارٍع، ويســهم فــي تلبية 
والســيما  املواطنن  احتياجــات 
فضاً  منهــم،  ــة  الهشَّ الفئات 
عن التخفيف مــن وطأة التطرُّف 

: »إننا  مبختلف أشــكاله، الفتــاً 
لبناء شــراكات حقيقية  نسعى 
مع أصدقائنا لكي نســتثمر مثل 
البناء  عمليَّة  في  الشراكات  هذه 
بعد  واملتسارع،  السليم  التنموّي 
يات الكبيــرة التي واجهها  التحدِّ
وراء  والتــي كانت ســبباً  العراق 
تهالك أغلب قطاعات التنمية، إذ 
إن احلاجــة باتت كبيرة للمزيد من 
رة  واملؤطَّ واجلادة،  احلقيقية  اجلهود 
بسياســات تنموية تســتند الى 
الشــفافية والواقعيــة والقابلة 
للتنفيذ على وفق ما تبناه املنهاج 
الوزاري حلكومة جمهورية العراق«.
وذكر: »إننا فــي وزارة التخطيط، 
قــد أعددنا العــدة وعقدنا العزم 
باجتاه  للمضــي بخطوات جــادة 
التي تواجهها  معاجلة املشــاكل 
كثيراً  ونعّول  التنموية  املشــاريع 
على التعــاون البناء مع أصدقائنا 
األميركية  املتحــدة  الواليات  في 
في دعم هــذه التوجهــات التي 
نريد من خالها تطوير القطاعات 
االقتصادية التي ميكن أن تســهم 
في حتريك قطاعات أخرى، ومن شأن 
ذلك أن يوفِّر اخلدمات األساســية 
الى توليد  للمواطنن، باإلضافــة 
مشــيراً:  العمل،  فرص  من  املزيد 
»إننا نحتفل اليوم بتوقيع االتفاق 
اإلمنائية  األهداف  ملنحة  التنفيذي 
بــن جمهورية العــراق والواليات 
املتحدة األميركيــة البالغة أكثر 
من )547( مليون دوالر، فإننا نعرب 
سعادة  جلهود  الكبير  تقديرنا  عن 
كانت  التي  األميركية  الســفيرة 
حريصة علــى تنضيج وبلورة هذا 
االتفاق مبا يخــدم مصالح العراق 
والشــكر موصول لبعثة الوكالة 
األميركية للتنمية الدولية، الذين 
أبدوا تعاوناً كبيراً في تقدمي الكثير 
من الدعم جلهود العراق التنموية 

وفي الكثير من اجملاالت

العراق والواليات المتحدة يوقعان االتفاق
التنفيذي لمنحة األهداف اإلنمائية

تبلغ أكثر من 547 مليون دوالر

الصباح الجديد ـ وكاالت:
بلــغ التضخــم الســنوي فــي 69 دولة في 
العالم في ســبتمبر أعلى مســتوياته خال 
عدة ســنوات، وأصبحت أوروبا املنطقة األكثر 
“تضخماً” ، في 27 دولة أوروبية، بلغت معدالت 

منو األسعار ذروتها.
دلت على ذلك دراسة لوكالة “نوفوستي”، على 
أســاس بيانات إحصائية من 193 دولة أعضاء 
في األمم املتحدة. وتضمن القسم النهائي من 
الدراســة الوضع في 155 دولة حتى منتصف 
نوفمبر، من ســبع مناطق في العالم: آسيا، 
األوسط  والشــرق  الصحراء،  وإفريقيا جنوب 
وشمال إفريقيا، وأوروبا، وأوقيانوسيا، وأمريكا 

اجلنوبية والشمالية.
وســجلت معدالت منو األســعار في سبتمبر 
أعلى مســتوياتها التاريخية فــي ثاث دول 
أوروبية - البوسنة والهرسك )٪17.3( وهولندا 
)٪14.5( وأملانيا )٪10(، وكذلك في ســريانكا 
)٪73.7(. ومت جتاوز أقدم رقم قياسي في النمسا 
، حيث تسارع التضخم إلى أعلى مستوى له 
منذ عام 1952 بنســبة 10.5 ٪. في بلجيكا، 
وصل منو األسعار في أوائل اخلريف إلى 11.3٪ ، 

وهو أعلى معدل منذ عام 1975.
وفي بريطانيا والدمنارك ومالطا، عاد التضخم 
إلى ما كان عليه قبــل أربعن عاما - ٪10.1 و 
٪10 و ٪7.4 على التوالي. . وكان على ســكان 
فنلنــدا وإيطاليــا والنرويج وتونــس واملغرب 
الزيادات  أن يتذكــروا وتيــرة  ومملكة تونغــا، 
في األســعار التي كانت فــي النصف الثاني 
من الثمانينيات. وشــهدت أســتراليا )7.3٪( 
والسويد )٪10.8( والبرتغال )٪9.3( واألرجنتن 
)٪83( وجمهوريــة التشــيك )٪18( وكرواتيا 
)٪12.8( والســنغال )٪11.9( فــي ســبتمبر 
التسعينيات.  أوائل  أعلى معدل تضخم منذ 
وعادت إحدى عشــرة دولة ، مبا في ذلك بولندا 
وليتوانيــا واجملر والتفيا وبلغاريــا وتركيا ، إلى 
معدل الزيادات في األسعار التي شوهدت في 

النصف الثاني من التسعينيات.
ولوحظت أعلــى معدالت منو األســعار منذ 
النصف األول من العقد األول من القرن احلادي 
والعشرين في املكســيك وسلوفاكيا والوس 
وغانا واجلبل األسود ورومانيا وساموا وغامبيا 
ونيجيريــا. في الوقت نفســه ، لم تشــهد 
سنغافورة )٪7.5( وغواتيماال )٪9( وساو تومي 
)٪6.9( معدالت  والفلبن   )21.9٪( وبرينسيبي 
تضخم كهذه منذ األزمة املالية العاملية في 

2009-2008. سنوات.

ارتفاع األسعار يبلغ
أعلى مستوياته في

قرابة 70 دولة
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جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف بغداد / 
الرصافة االحتادية

محكمة بداءة مدينة الصدر
الدعوى رقم: 1152/ب/2022
التاريخ : 2022/11/22

املدعي: امني بغداد  اضافة 
لوظيفته

مدعي علية : هادي عبد األمير 
مهنه

الدعــوى املرقمة )أعــاه( لدى هذه 
)ابطال  احملكمــة يطالبــك فيهــا 
املرقــم  العقــار  قيــد  تســجيل 
ومنيســيف( ولدايــة  2709/3م20 
وجملهولية محل اقامتك قرر تبليغك 
مرافعة  مبوعد  يوميتني  بصحيفتني 
التاسعة  الساعة   )2022/12/1( يوم 
وفي حال عدم حضورك او من ينوب 
عنــك قانونيــا ســتجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

دار القضاء في الكرمة
محكمة األحوال الشخصية في 

الكرمة
العدد: 775/ش/2022
التاريخ: 2022/11/21

اعالن
الى/ املدعو )إسماعيل خليل ابراهيم(

غيابيا  حكمــا  احملكمــة  هــذه  اصدرت 
بالدعــوى املرقمــة اعــاه واملقامة من 
املدعيــة )أســماء هاشــم بتــال( على 
املدعى عليه )إســماعيل خليل ابراهيم( 
واملتضمــن اثبــات زواجك مــن املدعية 
واثبات بنــوة الطفل )عبد اهلل( وجملهولية 
محل اقامتك قررت هذه احملكمة تبليغك 
عن طريق النشــر بصحيفتني رسميتني 
يوميتني وفي حال عدم حضورك او حضور 
مــن ينوب عنك خال شــهر مــن تاريخ 
االعان ســوف يكتســب احلكم الدرجة 

القطعية.
القاضي
ياسني حسني خلف

 فقدان هوية وكالة طحني
وكالة  هويــة  منــي  فقــدت 
طحني  صادرة من وزارة التجارة 
/ الشــركة العامــة لتصنيع 
احلبوببإســم )بشــرى مهذول 
خميــس( فمــن يعثــر عليها 

تسليمها ملصدرها 

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار االحتادية
محكمة األحوال الشخصية في هيت

العدد/ 1114/ش/2022
التاريخ/ 2022/11/23

الى/ املدعى عليه )علي حميد عالوي(
م/ اعالن

اقامت املدعية )سمية محمد ذياب( الدعوى 
املرقمــة 1114/ش/2022 امــام محكمــة 
والتي تطلب  األحوال الشخصية في هيت 
فيهــا احلكــم بحضانة االطفــال )عبيدة 
وهاجر( وقد صــدر قرار حكم بحقك بتاريخ 
2022/11/16 والــذي يقضي باحلكم بتأييد 
حضانــة املدعية )ســمية محمــد ذياب( 
ألوالدها القاصرين )عبيدة وهاجر أوالد علي 
اقامتك حســب  حميــد( وجملهولية محل 
شرح القائم بالتبليغ قررت احملكمة تبليغك 
بصحيفتني محليتني وعليك مراجعة هذه 
احملكمة او من ينوب عنك قانوناً وبعكســه 
ســوف يصبح احلكم الغيابي مبنزلة احلكم 
احلضوري وخال ثاثون يوماً من تاريخ النشر 

وفقاً للقانون
القاضي
احمد فرحان يوسف

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف االنبار االحتادية 
محكمة األحوال الشخصية في هيت

العدد/ 890/ش/2022
التاريخ/ 2022/11/20  

الى/ املدعى عليه )صباح نوري سحاب(
م/ اعالن

اقامت املدعية )رانيا محمود خضر( الدعوى املرقمة 
890/ش/2022 امام محكمة األحوال الشــخصية 
فــي هيت والتــي تطلــب فيها احلكــم بالتفريق 
القضائي بينها وبينك للضرر استنادا لقرار مجلس 
قيادة الثورة املنحل املرقم 1529 لســنة 1985 وقد 
صــدر قرار حكم بحقك بتاريــخ 2022/11/9 والذي 
يقضي باحلكم بالتفريق القضائي بني املدعية )رانيا 
محمود خضر( وزوجها املدعــى علية )صباح نوري 
ســحاب( واعتباره طاقا بائنا بينونة صغرى واقعا 
للمرة األولى ال يحق لهما العودة الى احلياة الزوجية 
ثانية اال بعقد ومهر جديدين وعلى املدعية االلتزام 
بالعدة الشــرعية والبالغة ثاثة قروء واعتبارا من 
تاريــخ التفريق فــي 2022/11/9 ال يحق لها الزواج 
من رجل اخر اال بعد انتهاء فترة العدة واكتســاب 
احلكم الدرجة القطعيــة وجملهولية محل اقامتك 
حسب شرح القائم بالتبليغ قررت احملكمة تبليغك 
بصحيفــني محليتني وعليك مراجعة هذه احملكمة 
او من ينوب عنك قانونا وبعكســه ســوف يصبح 
احلكم الغيابي مبنزلة احلكم احلضوري وخال ثاثون 

يوما من تاريخ النشر وفقا للقانون
القاضي 
احمد فرحان يوسف

فقدان هوية وكالة مواد غذائية 
فقدت منــي هويــة وكالة مواد 
الشــركة  من  الصادرة  غذائيــة 
العامة لتجارة املواد الغذائية/ فرع 
بابل باسم/ علي شاكر عبود فمن 

يعثر عليها تسليمها ملصدرها.

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
سوق الشيوخ

العدد/ 2318/ش/2022
التاريخ/ 2022/11/21

م/ اعالن
الى/ املدعــى عليها// بشــرى رحيم 

حسني
اقام املدعي )احمد ناصر حسني( دعوى 

تطلب فيها ضم حضانة 
وجملهولية محل اقامتك تقرر تبليغك 
بصحيفتني محليتــني باحلضور امام 
هــذه احملكمة صبــاح يــوم املرافعة 
املصادف 2022/12/15 وفي حالة عدم 
حضــورك او مــن ينوب عنــك قانونا 
ســوف جتري املرافعة بحقــك غيابيا 

ووفقاً للقانون واالصول.
القاضي
حسني محمد سلمان

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار االحتادية
محكمة األحوال الشخصية في راوه

العدد: 73/ش/2022
التاريخ: 2022/11/14

الى/ املدعى عليه 
)سطام عبد احلكيم سعد اهلل(

م/ تبليغ
بناًء على الدعــوى املقامة بحقك من قبل 
زوجتك املدعية )شيماء حمدي سعد اهلل( 
أمام محكمتنــا تطلب فيها التفريق منك 
بسبب انتمائك الى تنظيم داعش اإلرهابي 
استنادا الى قرار مجلس قيادة الثورة املنحل 
املرقــم 1529 لســنة 1985 وتطلب فيها 
)امين ونبأ  تأييد حضانتها ألطفالهــا منك 
وادهم( وجملهولية محل اقامتك حســب ما 
جاء بشــرح القائم بالتبليــغ تقرر تبليغك 
باحلضور أمــام هذه احملكمة في الســاعة 
العاشــرة من صباح يوم 2022/11/29 وفي 
حال عــدم حضورك او إرســال وكيا عنك 
سوف جترى املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق 

القانون..
القاضي
صالح عز الدين سليمان

فقدان هوية 
فقدت مني الهوية الصادرة من 
الشــركة العامة لتجارة املواد 
باســم/  املثنى  فرع  الغذائية/ 
ســعيد دخان حزام فمن يعثر 

عليها تسليمها ملصدرها.

جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
العدد: 13452
التاريخ: 2022/11/23

إعالن مناقصة رقم )165( لسنة 2022

تعلن محافظة ميسان/ قسم العقود احلكومية عن إعان املناقصة العامة واخلاصة بـتنفيذ )بناية مديرية استخبارات ومكافحة 
ارهاب ميسان/ قســم التحقيقات( واملدرجة ضمن تخصيصات )الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية لسنة 2022/ البترودوالر( 
ضمــن تبويــب )54-1-4-13-18-229-3( وبكلفة تخمينية مقدارها )1،336،052،000( مليار وثاثمائة وســتة وثاثون مليون واثنان 

وخمسون الف دينار عراقي الغيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )365( يوم.
فعلى الراغبني باالشــتراك في املناقصة من الشــركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصــاص تقدمي عطاءاتهم خال 
اوقات الدوام الرســمي الى العنوان )ميسان- العمارة- الشبانة - بناية محافظة ميسان - الطابق األول - قسم العقود احلكومة( 

وللحصول على معلومات اضافية االتصال على مسؤول شعبة التعاقدات - الهاتف )07707395086(.
على مقدم العطاء تقدمي نســخ إضافية عدد )2( باإلضافة الى النســخة االصلية وفقا ملا منصــوص عليه في ورقة البيانات في 
الوثيقة القياســية، على ان تقــدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اســم مقــدم العطاء وعنوانه 

االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية البالغة )13،361،000( )ثاثة عشــر مليون وثاثمائة وواحد وســتون الف دينار عراقي الغيرها(، وعلى شــكل 
خطاب ضمان )صادر من احد املصارف املعتمدة وعبر املنصة االلكترونية للبنك املركزي العراقي( او صك مصدق او سفتجة وتكون 

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

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

5. تقدم شهادة املنشأ للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خال فترة تنفيذ املشروع.
6. بإمكان مقدمي العطاءات شــراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشــركة او من يخوله قانونيا الى 
قسم العقود احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية على ان يتم دفع مبلغ مستندات املناقصة والبالغ )300,000( )ثاثمائة الف 

دينار عراقي الغيرها( غير قابل للرد.
علما ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة ســيكون يوم )االثنني( املصادف )2022/12/5( وان موعد غلق املناقصة سيكون يوم )الثاثاء( 
املصادف )2022/12/6( الســاعة )الثانية عشرة ظهرا( وســيتم فتح العطاءات بشــكل علني في نفس يوم الغلق أمام مقدمي 
العطاءات، وإذا صادف يوم الفتح عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وســوف يهمل أي عطاء يتم تقدميه بعد موعد غلق 
املناقصة على ان تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة. يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعان، 

وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
سيتم عقد مؤمتر خاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة )الواحدة ظهرا( من يوم )الثاثاء( املصادف 

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

ماحظة// يتم اعتماد )الوثيقة القياســية لعقود االشــغال الصغيرة( الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من 
املناقصني مســتجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط القانونية واملالية املطلوبة في شروط 
املناقصــة في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة اقســامها يتم اســتبعاد عطائه ويعد غير 

مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

محافظة نينوى 
قسم العقود

العدد: 30272
التاريخ: 2022/11/22

م/ إعالن مناقصة عامة رقم 2022/45/ توزيع كهرباء نينوى املركز
 )تنمية االقاليم املبالغ االضافية لعام 2021( للمرة الثالثة

يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ:
)جتهيز وشراء محوالت توزيع لصيانة الشبكة الكهربائية ملدينة 

املوصل(

ضمن تخصيصات )خطة تنمية االقاليم )املبالغ االضافية( حملافظة نينوى 
لعــام 2021( وبكلفة تخمينيــة )1،345،500،000 دينار( مليــار وثاثمائة 
وخمسة واربعون مليون وخمســمائة الف دينار عراقي ومبدة تنفيذ )180( 

يوم.
 على مقدمي العطاءات من الشــركات الراغبني بدخول املناقصة مراجعة 
قســم العقود في ديوان احملافظة )خال أوقات الدوام الرســمي وابتداًء من 
تاريخ نشر اإلعان ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم 2022/12/7( للحصول 
على نســخة من الوثائق لقاء مبلغ مقطوع قــدره 1,000,000 دينار فقط 

)واحد مليون دينار( غير قابلة للرد.
تسلم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من يخوله بظرف مغلق ومختوم 
ويكتب عليه رقم املناقصة واسم مقدم العطاء وعنوانه ويودع في صندوق 
العطــاءات لدى جلنة فتح العطاءات مرفقا معه الوثائق واملستمســكات 
املذكــورة في الصفحة رقم )2( علما ان تاريــخ الغلق يوم اخلميس املوافق 
2022/12/8 الســاعة الثانية عشر ظهرا وسوف ترفض العطاءات بعد هذا 

املوعد.
يكون مؤمتر ما قبل الغلق في الساعة العاشرة من صباح يوم االحد املوافق 
2022/11/27 لإلجابة على االستفســارات في العنــوان املذكور في وثيقة 

العطاء.
مع التقدير

جنم عبداهلل عبد
محافظ نينوى

جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
العدد: 13456
التاريخ: 2022/11/23

إعالن مناقصة رقم )169( لسنة 2022

تعلن محافظة ميســان/ قســم العقود احلكومية عن إعان املناقصة العامة واخلاصة بـ )تبليط قرى متفرقة )قرى غرب دجلة( و 
)قرى شــرق دجلة( و )قرى ميني ويسار طريق القلعة- الكحاء( مع تأهيل طريق )قلعة صالح باجتاه ناحية بني هاشم(/ قضاء قلعة 
صالح( واملدرجة ضمن تخصيصات )الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية لسنة 2022/ تنمية االقاليم( ضمن التبويب )4-1-54-

13-18-228-2( وبكلفة تخمينية مقدارها )3،321،312،500( ثاثة مليار وثاثمائة وواحد وعشرون مليون وثاثمائة واثنى عشر الف 
وخمسمائة دينار عراقي الغيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )250( يوم.

فعلى الراغبني باالشــتراك في املناقصة من الشــركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصــاص تقدمي عطاءاتهم خال 
اوقات الدوام الرســمي الى العنوان )ميسان- العمارة- الشبانة - بناية محافظة ميسان - الطابق األول - قسم العقود احلكومة( 

وللحصول على معلومات اضافية االتصال على مسؤول شعبة التعاقدات - الهاتف )07707395086(.
على مقدم العطاء تقدمي نســخ إضافية عدد )2( باإلضافة الى النســخة االصلية وفقا ملا منصــوص عليه في ورقة البيانات في 
الوثيقة القياســية، على ان تقــدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اســم مقــدم العطاء وعنوانه 

االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية البالغة )33،214،000( )ثاثة وثاثون مليون ومائتان واربعة عشرالف دينار عراقي الغيرها(، وعلى شكل خطاب 
ضمان )صادر من احد املصارف املعتمدة وعبر املنصة االلكترونية للبنك املركزي العراقي( او صك مصدق او ســفتجة وتكون نافذة 

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

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

5. تقدم شهادة املنشأ للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خال فترة تنفيذ املشروع.
6. بإمكان مقدمي العطاءات شــراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشــركة او من يخوله قانونيا الى 
قســم العقود احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية على ان يتم دفع مبلغ مستندات املناقصة والبالغ )500,000( )خمسمائة 

الف دينار عراقي الغيرها( غير قابل للرد.
علما ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة سيكون يوم )الثاثاء( املصادف )2022/12/6( وان موعد غلق املناقصة سيكون يوم )االربعاء( 
املصادف )2022/12/7( الســاعة )الثانية عشرة ظهرا( وســيتم فتح العطاءات بشــكل علني في نفس يوم الغلق أمام مقدمي 
العطاءات، وإذا صادف يوم الفتح عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وســوف يهمل أي عطاء يتم تقدميه بعد موعد غلق 
املناقصة على ان تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة. يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعان، 

وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
سيتم عقد مؤمتر خاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة )الواحدة ظهرا( من يوم )االربعاء( املصادف 

)2022/11/30( ويكون املؤمتر في قسم العقود احلكومية.
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير املدرجة في ادناه فضا عن املعايير االخرى املذكورة في الوثيقة القياسية:

ماحظة// يتم اعتماد )الوثيقة القياســية لعقود االشــغال الصغيرة( الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من 
املناقصني مســتجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط القانونية واملالية املطلوبة في شروط 
املناقصــة في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة اقســامها يتم اســتبعاد عطائه ويعد غير 

مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. مهندس )مدني( / عدد )1(
1. سيولة نقدية: مببلغ )98،831،244( دينار 
عراقي، وفقا ملا منصوص عليه في الوثيقة 

القياسية ، 

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

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

 من مسجل الشركات في وزارة 
التجارة

3. مهندس )ميكانيك(/ عدد )1(

2. اخلبرة التخصصية: يقدم عمل مماثل 
واحد منجز وخالل مدة ال تتجاوز )10( 

سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء 
ومببلغ ال يقل عن )400،815،600( دينار 
عراقي، وتقدم االعمال االخرى ألغراض 

املفاضلة في حالة التساوي.

3. هوية تصنيف الشركات واملقاولني 
الدرجة )الثامنة/ انشائية( وإجازة ممارسة 

مهنة. 

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. مهندس )مدني( / عدد )1(
1. سيولة نقدية :مببلغ )332،131،250( دينار 
عراقي، وفقا ملا منصوص عليه في الوثيقة 

القياسية ، 

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

2. مهندس )مساحة( / عدد )2(

2. شهادة تأسيس الشركة مقدمة
 من مسجل الشركات في وزارة 

التجارة

2. اخلبرة التخصصية: يقدم عمل مماثل واحد 
منجز وخالل مدة ال تتجاوز )10( سنوات قبل 
املوعد النهائي لتقدمي العطاء ومببلغ ال يقل 

عن )996،393،750( دينار عراقي، وتقدم االعمال 
االخرى ألغراض املفاضلة في حالة التساوي.

3. هوية تصنيف الشركات واملقاولني الدرجة 
)اخلامسة/ انشائية( وإجازة ممارسة مهنة. 
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أدب الرحالت

شعراصدارات

نورالدين الَغّطاس
 

 اجلزء الثالث
يقول الشاعر والفيلســوف الهندي الكبير 
»طاغــور« )1861-1941(، نوبــل لآلداب عام 
1913: » سرعان ما يندثر السحاب، في حني 

ْفء كل يوم...« متنحنا الشمس الدِّ
 نحن في شــهر نوفمبر، أتواجــد حالًيا في 
مدينة مومباي، ثاني أكبر املدن الهندية )عدد 
سكانها في حدود عشــرين مليون نسمة(، 
 Hotel Marine أقف على ســطح الفنــدق
Plaza، الذي يطل على كورنيش ساحل بحر 
العرب، احلرارة جّد عالية، وأشــعة الشمس 
حتجبها السحب الكثيفة، برنامج الطقس 
على ســاعة يدي يُشــير إلــى C°35، ريح 
خفيفة قادمة من اجلنوب، %34 من الرطوبة.
يبــدو الكورنيــش من هذا االرتفاع وشــارع 
»مارين درايف« مزدحمني بالبشر، والسيارات، 
والدراجــات الناريــة، وعربــات التوك-توك، 
املشــهد كلوحــة خيوط متشــابكة، يتم 
استغالل كل فجوة لســباق اآلخر، من دون 
االلتزام بإشــارات املرور، كل ســائق يضغط 
على بوق عربته كســمفونية هندية، تصل 
إلى نتيجــة مفادهــا أن مومباي ليســت 
العاصمة املالية للهند فحسب، إمنا مهرجان 

هائل للضوضاء، املدينة التي ال تنام.
الهندي  زميلــي  انتظرت  الثامنة صباًحــا، 
»رَْنِيــْث« الذي أتى في املوعد، ســيرافقني 

اليوم لزيــارة جزيرة »إلِيفانتا« والتي تبعد 
عن مومباي حوالي عشرة كيلومترات.

أمام مدخــل الفنــدق أراد »رنيث« حجز 
تاكسي »أُوپر«، اعترضُت على ذلك وطلبُت 
منــه أن نركب التوك-توك القــادم، وافق 
على ذلك ألّنه يعرف حّبــي لهذه العربة، 

ســائق التوك-توك يُغني مع موســيقى 
البولِيُوود، وكأن ضجيج الشوارع لم يعد 
يكفيه، أو رمبا العكــس، يحاول التخلص 
من الضجيــج بالغناء واملوســيقى.. دار 
حواراً سريًعا بني السائق وزميلي »رنيث«:

- من أي بلد صديقك؟

- أملانيا
- أين توجد أملانيا؟

- في أوروبا
- آه، أخبرني أحد األقرباء أّنها بالد باردة
- نعم، )كهنود(، ال ميكننا العيش فيها

 
طلبُت من »رنيث« أن يســأله عن اسم 

املغنية، فأجاب السائق:
- أحّب األفالم والسينما، اشتغلُت سابًقا 
التوك-توك،  قبل ســياقة  »بُوليُوود«،  في 
أعشــق مغنية األفــالم الهنديــة »التا 

مانغشكار«
نظر إلّي »رنيث« وقال هامًسا:

- إن السائق يبكي
- ملاذا؟

- سوف أسأله بعد حني
عّم الصمت داخل العربــة املفتوحة من 
اجلانبــني، بعد وهلة اســتأنف الســائق 

كالمه:
- لقــد توفّيت مغنّيتــي احملبوبة في هذه 
الســنة، حتديًدا في الســادس من فبراير، 
حزنُت كثيراً عليها حتى أّنني لم أستطع 
العمل فــي ذلك اليوم املشــؤوم.. طوال 
حياتي لم أضرب عن العمل، مهما كانت 

الظروف، عدا ذلك اليوم.
استدار السائق نحوي وابتسم، الحظُت أن 
فمه بال أسنان، ونظارته الطبية معقودة 

حول أذنيه بخيط ملّون..
وصلنا إلى »بّوابــة الهند«، إحدى معالم 

مدينــة مومباي، في وســط الســاحة 
الكبيرة، عرض علّي زميلي التقاط بعض 
الصور لي، رحبُت بالفكرة، بعدها اشترى 
لنا »رنيث« الشاي من عند بائع متجّول، 

ارتشف جرعة من »ماساال تي« وقال:
 

- نور، أنت اآلن أمــام »بوابة الهند«، والتي 
يبلــغ ارتفاعها 26 متراً، ُشــّيدْت احتفاالً 
البريطانــي »جورج اخلامس«  امللك  بزيارة 
)1865-1936(، وزوجته امللكة »ماري«، عام 

.1911
- عظيم ومذهل يا صديقي

- أتعلم، أين تكمــن املفارقة يا نور؟ فذات 
البوابة التي اســتقبلت امللك البريطاني 
جــورج اخلامس فيما مضــى، من أمامها 
غادر آخر جندي إنليزي من الهند بشكل 
نهائي بعد 100 عام من االستعمار، وكان 
ذلك في الثامن والعشرين من فبراير عام 

.1948
 كانت الســاحة تعّج بالبشر، الذي يزداد 
عددهم كل حني، جتــد الباعة من حولك 
ويظهــرون من حيث ال تــدري، منهم من 
واملشــروبات  الســريعة،  املأكوالت  يبيع 
وبعضهــم يّلــح عليك القتنــاء الهدايا 
البّوابة  وأمام علــّو  التذكارية، وهكــذا.. 
والبنايات اجملاورة لها شعرُت كالرجل الذي 
يســقط في مكانه، كما ذكر ســركون 

بولص في قصيدته »سقط الرجل«:

متابعة ـ الصباح الجديد:

تُعاني املناهج املدرسية العربية من افتقار 
ــص للمعّلمني،  في إنتــاج احملتوى امُلصَّ
من حيث بناء قاعــدة تربوية تكون قابلة 
لالستناد عليها في استكشاف املهارات، 
وتطويرها الدائم، في ظل عالم ُمتسارع، 
وهــذا انعكس علــى القطــاع التربوي، 

وجتّلت آثارُه في فترة اجلائحة وما بعدها.
في هــذا الســياق، صدر عن »ترشــيد 
التربوية« كتاب يحمل عنوان »نحو معّلم 
فاعل في التعليم الوجاهي واإللكتروني: 
مناذج في تدريب املعّلمني الفّعال«، بهدف 
تالفي ما في املكتبة العربية من محدودية 
فــي هذا احلقل الذي أصبــح اليوم، حتى 

)بني  تقاُطعياً  اجلائحة،  انحســار  بعد 
أكثر  واالفتراضــي(  الفعلــي  احلضور 
من أي وقت مضى، وهي الســمة التي 

ستالزمه مستقبلياً.
واشــترك في تأليف الكّتاب مجموعة 
مــن األكادمييني واخلبراء فــي التدريب 
التربــوّي؛ وهــم: دعاء غوشــة وهبة، 
وحلمــي رؤوف حمــدان، ونالء فتحي 
علي، وحنان اجلمل، وخلود حمدان عامر، 

وسامية ُعمر الديك.
املقّدمة  البحــوث  تنصــّب  وفي حني 
فــي الكتاب علــى مركزيــة التطوير 
املهنــي، فــإن نقطة االنطــالق التي 
اتخــذت إطــاراً فيهــا، هــي التركيز 
للمعّلمني في  التربــوّي  التدريب  على 
وفي  واملســتجّدات.  الكفايــات  ضوء 

مناذج  الكتاب  يســتعرض  الصدد  هذا 
مدروسة لتدريباٍت وجاهّية وإلكترونّية، 
التعليم  دور مصــادر  إلى  يتطّرق  كما 
املفتوحة في التدريب وتطوير املعّلمني 

مهنياً.
النظرية  الطروحــات  تلك  وُشــفعت 
برؤى وجتارب ُمختلفة الحقة أسهمت 
جائحة كورونــا بحدوثها، إذ أّثرت على 
دور املعّلــم والطريقــة اجلديــدة في 
تعاطيه مــع املتعّلمني، كما متّ التركيز 
على التعليم والتعّلم اإللكترونّي بكّل 
ما له وما عليه من إيجابّيات وسلبّيات.
ويتألــف الكتــاب مــن 256 صفحة، 
ويحتــوي علــى ثالثــة فصــول، هي: 
»التدريب التربوّي املستند إلى كفايات 
التعليمّية«،  واملشاريع  املهنّية  املعّلم 

معّوقاتــه  اإللكترونــّي،  و«التدريــب 
ومنــاذج تطبيقّيــة: أمنــوذج حمــدان 
في التدريــب اإللكترونــي«، و«مصادر 
التعليم املفتوحــة ودورها في التطّور 
املهنــّي املســتمّر، ومنــاذج البتكارها: 
تعليم  البتكار مصادر  أمنوذج غوشــة 

مفتوحة«.
يُشار إلى أّن الكتاب هو اإلصدار الثالث 
لـ«ترشــيد« إذ سبق أن أصدرت كتابني 
ســابقني همــا: »عقلية التســاؤل«، 
ســلوك  ملشــكالت  مبتكرة  و«حلول 
وإصــدارات  املدرســة«.  الطــاّلب في 
»ترشــيد التربوّية« هي برنامج ترشيد 
للنشــر التربوّي املتخّصــص، الهادف 
إلى نشــر كتب متخّصصة في احلقل 

التربوّي العربّي.

سالم سالم

انا...ال..أكثر 
انا..جرح .ال..أقل 

ليس..من احلب
بل..من  عينيك

التي  استيقظ  فيهما
حلم هرب من النافذة

يقول للجميلة 
خرجت من احلياة حيا
وعلى كتفي عصفور

يهمس لي
هل هربت من احلياة 

مرة أخرى
نعم فربطة العنق تزعج

واملكياج على الكلمات
يجعل قدح الشاي.. مرا

فاقول للعصفور 
هل جربت ان تكون غيرك

حيث انت... ال أنت
خطواتك ترغمك

 السير 
فوق رصيف 

وينسيك ان ترمي 
حتية للغيمة

ألنك مشغول  
بان تبقي

  احلياة على 
قيد احلياة

اتعرف تلك األغنية 
التي مرت من هناك 

كانت طفلتي 
كلما ناديتها.. قالت 

نسيت  اسمك
التقلق ياعصفوري

سيكون حلما
 فوق أجنحتك

هو خفيف الظل
كن رحيما به

 فهو خرج
 من احلياة... حيا

يوميات هندية.. على حافة النظر - جزيرة »إِليفانتا«

»ترشيد التربوية«.. نظرة ُأخرى إلى التعليم بعد الجائحة

حوار

وعناصره التي يستخدمها والتي ينطلق 
بها من بيئته احمللية وارضه اخلصبة التي 
نشأ فيها، وكل الفن العربي ميتلك هوية 

ثقافية معروفة لدى العالم« .
: جتربتــي مســتلهمة مــن  ويضيــف 
البيئة واحلياة الشــعبية بارثها احلضاري 
واشــكال  بعناصر  ومتميزة  واالجتماعي 
االلوان  ومن خالل استخداماتي  مختلفة 
احلارة النابعة من روحي واملرتبطة ارتباطا 
وثيقــا بالتراث الزاخــر مبفرداته وعناصره 
اجلميلة والتــي توحي مبعنى للحياة ، ومبا 
ان الفن هــو انعكاس حضــاري له فكر 
العصر حسب  متطلبات  يجسد  ومعنى 
التطوراحلاصل بالفكروالفن والفلســفة 
فنحن نرســم حســب ذلك او مبا يواكب 
العصــر وتطــور الفن العاملــي معتمدا 
الرســام على عناصر مهمــة جدا وهي 
عناصــر اللون واخلط والضوء يســخرها 
الفنــان خللق عمــل فني يحمــل فكرة 

وصنعة جمالية عالية«.

* املــرأة، التــراث املوصلــي، املهجريــن 
وجرائم داعش، موضوعــات تزدحم في 
لوحاتــك، كيــف اســتطعت التعامل 

معها بالوانك؟ 
املرأة هي احلرية، هــي الوطن، الرمز الذي 
اعتمدتــه في كل اعمالي واشــتغاالتي 
التي جسدتها على السطح التصويري ، 
نشأت في مدينة تاريخية عانت من ابشع 
واملهجرين  والهجرة  الدمارواخلــراب  انواع 
والــم احملنــة والعذابــات واالنتهــاكات 
القاســية التي مرت بها اثنــاء االحتالل 
الداعشــي القذر، تلك احلقبة التاريخية 
املرة لشــعب يــرزح حتت االنقــاض، هذا 
مــا تضمنتــه اعمالي في تلــك احلقبة 
التي عرضــت اعمالي فــي املانيا واالردن 
وبغداد حتــت عنوان )هجــرة داخل وطن( 
و)بقايا اشياء(، اعماال عبرت عن الضحايا 
الشــهداء الذين اعدمهــم داعش القذر 

من شباب وشيوخ وشــخصيات وعلماء 
واكادمييــني واطباء، تلــك الضحايا التي 
تســتغيث حتت الــركام وتئــن من هول 
الدمــار الذي حل بها، اعمــاال حتمل ادانة 
وتفاؤل لعودة احليــاة في مدينتي املوصل 
احلبيبة، اعماال كانت كرنفاال ملونا يحمل 

مضامني ذات رؤى لالغتراب والهجرة«.

* بني الرسم والتدريس والعمل النقابي، 
اليســت رحلة متعبة؟كيــف تعاملت 

معها؟ 
عشــقي االبدي ملدينتي والفن دفعني ان 
اوفق بــني كل ذلك الجل الوصول باحلركة 
التشــكيلية النينوية الــى مراتب عليا 
مبا يتناســب وتاريخ املدينــة وحضارتها 
الفنانــني  جمعيــة  وتعــد  العريقــة 
التشــكيليني فــي نينــوى اليــوم اكثر 
اجلمعيات العراقية نشاطا بعد بغداد رغم 
امكانياتها املتواضعة والدعم اجلزئي من 
جمعية الفنانني التشــكيليني في بغداد 

استطعنا ان ننهض باحلركة التشكيلية 
رغم اجلمود الذي اصابها بسبب االحتالل 
الداعشــي وقبله غيــاب الوضع االمني 
واستطعنا جتاوز كل العقبات واحملن التي 
امامنا من حيــث االلتزام بالتدريس وادارة 
اجلمعية ومشــاغلي بالرســم وظروفي 
االجتماعيــة وقبلها التهجير القســري 
ورغم ذلك اقمنا الكثير من النشــاطات 
الفنية داخــل وخارج العــراق في بغداد 

ولندن وبيروت وعمان«.
ويضيف: اضافة لذلك اسســنا من داخل 
اجلمعيــة رابطة الفنانني للرســم املائي 
والتي اصبحــت عضوا عامليــا مع مائة 
العالم نشــاركهم معارضهم  دولة في 
ومهرجاناتهم الســنوية في كل اصقاع 
العالم ومتيزنا بذلك وحصلنا على اجلائزة 
العاملية في املهرجان العاملي للرسم املائي 
2020 واستطعنا ان نمع عددا كبيرا من 
الفنانني التشكيليني احملترفني حتت خيمة 
املعارض  مــن  الكثير  القامــة  جمعيتنا 

بالتعاون  الثقافية  واحملاضــرات  والندوات 
مــع الرابطــة العربية لــآلداب والثقافة 
فــرع املوصل واالهتمــام ورعاية الفنانني 
الشــباب وتكرميهم واستطعنا احتضان 
معــارض اجملاميع ) جماعــة نينوى للفن 
احلديث( وجماعــة ) 10x3( هدفها تنمية 
الذائقة الفنية والعمل اجلاد ملواكبة الفن 

العاملي املعاصر«.

* خليــف محمود مييل لاللــوان املائية، 
ماذا ترى في اللون املائي واليراه اآلخرون؟

نعــم اميل لاللــوان املائية ومنــذ بداية 
مشــواري مع الرســم وذلك لقربها من 
روحي ووجداني واســتخدم االلوان املائية 
حلرارتهــا وعمــق تأثيرهــا باملتلقي من 
خالل الشــفافيات واســتخدام التونات 
بشــكل دقيق، ولاللــوان املائية ســحر 
قــوة التأثيرباملشــاهد لتعبر عــن اكثر 
املوضوعــات صياغة وتعقيــدا، ومااليراه 
االخرون هــو قوة التأثير املباشــر لاللوان 
املائية وحرارتها وشفافيتها على سطح 
العمل، االلوان املائية دقيقة وحساســة 
املهــاره واحلرفنــه في  وتعتمــد علــى 
اشتغاالت الفنان لصعوبة استخداماتها 
وذلك لعدم استطاعة الفنان اي تصليح 
عنــد حدوث أي خطأ في الشــغل ولهذا 
تعتمد على اجلانب املهاري وقدرة الرسام 

على التخطيط وبالتالي التلوين«.  

* هــل من املمكن ان يكون التشــكيلي 
العراقي عامليا؟ ماهو رأيك؟

الفنانــون العراقيون دخلــوا العاملية من 
اوســع ابوابها وانتشــروا فــي كل بقاع 
العالــم، في لندن وباريــس وروما ومدريد 
امثال ضياء العزاوي وفائق حسني وصالح 
اجلميعي وجودت حسيب والصكار وجواد 
ســليم وفائق حســن وفيصــل لعيبي 
وصــالح جيــاد وو ليــد شــيت ومزاحم 
الرحال  وخالد  الترك  وإسماعيل  الناصري 
والكثيرمن الفنانني الذين عاشوا بالغربه 
اليســعني أن أذكر كل االســماء، هؤالء 
العراقيــه وعناصر  الهويــه  عبروا عــن 
بيئتهــم ومفرداتها فــي اعمالهم اينما 
حلوا، كل بأسلوبه اخلاص ومدرسته التي 

ينتمي لها«.

حاوره: سمير خليل

خليف محمود، رســام موصلي عاش في 
كنــف مدينته وبــني اهلهــا، التصق بها 
وســكنت روحه، عاش اياما لزهوها واخرى 
لوجعها ومأســاتها وخرابها، لكن ذلك زاد 
من تعلقه مبدينته، لم يترك اخلراب ويرحل 
عنهــا ممتطيــا صهوة الذكريات، جســد 
آالمها الوانا تداعب االمل والفرح، نثر الوانه 
اغطية متنــح ابناء مدينته التي ســبتها 
الغربان الســود دفئا وامنيات، الوان خليف 
محمود بحر من جمــال يغرف منه مايريد 
ليشكل صورا انسانية شفافة، ضاحكة، 
متأملة رغم انها تسير حافية وسط جمر 
اســود مايلبث ان يتحول ورودا زاهية، مللم 
محمود خيوط مأســاة مدينتــه وحولها 
صورا مشرقة، وبقدر تعلقه مبدينته تعلق 
بتراثها، باملرأة املوصلية وماعانته من ظيم 
ووجع، اذا نحن نتحدث عن فنان متفرد وثق 
في ثنايا ذائقته فصــوال من حياة مدينته 

االثيرة.
الدكتوراه  خليف محمود حامل شــهادة 
والتدريســي فــي كلية الفنــون اجلميلة 
فــي املوصل يفتح قريحتــه للحديث عن 
مدينته والى اي مــدى تأثر ببيئتها وكيف 
قدمها فــي اعماله فقال:  املوصل، نينوى، 
التاريــخ واحلضارة بكل جتلياتهــا وتراثها 
والتي شكلت بؤرة اشتغال الميكن للرسم 
والرســام اغفالها، حيث البيئــة الغنية 
مبخزونها الثر ملا متتلكه من عادات وتقاليد 
شــعبية وحضارية يتعايش معها الفنان 
بالوانها وجمالياتها التي تنســحب على 
الفنان بالتأثير والتأثرعندما يتعايش معها 
وبها، فالفنــان وليد بيئته قد يكتســب 
صفات وراثية مهمــة تنتقل عبر اجلينات 
التي يكتسبها من والديه او اجداده فكل 
ذلك يترك اثرا مهما في شخصية الفنان 
فضال عــن العوامل الدينيــة والثقافية، 
االجتماعية منهــا واحلضارية االخرى، ومبا 
ان الفن لغة اتصال وتعبير روحي ووجداني 
وعقلــي يكفل الراحــة واملتعــة واالثارة 
الذي اليكفل  الفني  والعمل  للمشــاهد، 
ذلك اليكــون عمال فنيا ناجحــا ومتطورا 
في تربية وتنمية الذوق واشاعة السرورفي 
والتعبير  االحســاس  ويعتمــد  النفوس، 
الفنــي من انســان الى آخر كل حســب 
ثقافته ورؤيته حيث ان لكل فنان اجتاهاته 

التشكيلي خليف محمود: ألواني المائية تجربة مستلهمة من بيئتي
جّسد التراث الموصلي في لوحاته

المرأة هي الحرية، هي الوطن، 
الرمز الذي اعتمدته في كل اعمالي 

واشتغاالتي التي جسدتها على 
السطح التصويري ، نشأت في 

مدينة تاريخية عانت من ابشع 
انواع الدماروالخراب والهجرة 

والمهجرين والم المحنة والعذابات 
واالنتهاكات القاسية التي مرت 

بها اثناء االحتالل الداعشي القذر، 
تلك الحقبة التاريخية المرة 

لشعب يرزح تحت االنقاض، هذا ما 
تضمنته اعمالي في تلك الحقبة 

التي عرضت اعمالي في المانيا 
واالردن وبغداد تحت عنوان )هجرة 

داخل وطن( و)بقايا اشياء(

خليف محمود بجانب احدى لوحاته

التقلق 
ياعصفور 



متابعة ـ الصباح الجديد:
األميركية  أوريغون  والية  شهدت 
أُطلــق  توأمــن،  طفلــن  والدة 
عليهما اسم ليديا وتيموثي، من 

أجّنة مجّمدة قبل 30 عاماً.
وقــال »املركــز الوطنــي للتبرع 
باألجنة« إن هذه املدة هي األطول 
بـــ»والدة طفل حي  يتعلق  فيما 
من جنن مجمد«، وفقاً ملا ذكرته 

شبكة »سي إن إن« األميركية.
وكانت صاحبة الرقم القياســي 
غيبســون،  مولي  هي  الســابق 
املولودة في عــام 2020 من جنن 

جرى جتميده قبل 27 عاماً.
وقد انتزعت مولي الرقم القياسي 

من أختها إميا التي ُولدت من جنن 
جرى جتميده ملدة 24 عاماً.

ريدجواي  راشيل  السيدة  ومتكنت 
مــن احلمل فــي التوأمــن ليديا 
وتيموثــي، مبســاعدة طبية من 
باألجنة«؛  للتبرع  الوطني  »املركز 
وهي مؤسســة غير ربحية تُعنى 
بتخزين األجّنة اجملّمدة في مختبر 
اســتغنى  بعدمــا  لإلخصــاب 
أصحابها عنها. وتستطيع األُسر 
تبّنــي األجنة غير املســتخدمة، 
التــي تنتقل بعد ذلــك إلى رحم 

األم بالتبني.
وقال فيليب ريدجواي، زوج راشيل: 
»هناك شــيء محيِّر للعقل حول 

هذا املوضوع. كنت في اخلامســة 
من عمري عندما جرى جتميد ليديا 

وتيموثي كأجّنة«.
وتيموثي  »ليديا  فيليــب:  وأضاف 
هما أكبر أطفالنا، على الرغم من 

أنهما أصغر أطفالنا«.
ولدى راشــيل وفيليــب 4 أطفال 
آخريــن تبلــغ أعمارهــم عامن، 
و3 أعــوام، و6 أعــوام، و8 أعوام، 
جرى احلمل بهم جميعاً بشــكل 

طبيعي.
ولفت الزوجان إلى أنهما دائماً ما 
كانا يرغبــان في إجناب الكثير من 
األطفال، وحن ســمعا عن تبّني 

األجنة، حتّمسا للفكرة بشدة.

أكتوبر   31 فــي  الطفــان،  وُولد 
)تشــرين األول( املاضــي، بعد أن 
قامت شــركة »ســاوث إيسترن 
فرتيليتي«، التي تعمل مع »املركز 
بإذابة  باألجنة«،  للتبــرع  الوطني 

أجّنتهما في 28 فبراير )شباط(.
األجنة  عــدد  كان  البدايــة  وفي 
اجملمدة معاً هو 5 أجنة، لكن بعد 
اإلذابة لم يتبّق ســوى اثنن هما 

ليديا وتيموثي.
وُولدت ليديا بوزن 2.5 كيلو تقريباً، 
في حن بلغ وزن تيموثي 2.8 كيلو.

ويقــول اخلبراء إن معــدل البقاء 
على قيــد احلياة عند إذابة األجنة 

اجملمدة هو 80 % تقريباً.

متابعة ـ الصباح الجديد:
تشير تقديرات املراكز األميركية 
ملكافحة األمراض والوقاية منها 
CDC إلى أنه »حتى اآلن، في هذا 
املوســم، كان هنــاك ما ال يقل 
عن 2.8 مليــون مريض إنفلونزا، 
دخول  منهــم   23000 اضطــر 
 1300 حدثت  فيما  املستشفى، 
اإلنفلونزا«،  بســبب  وفاة  حالة 
بحســب ما ورد في تقرير نشره 
 Eat موقع »إيت ذيس نوت ذات« 
This Not That.. إضافــة إلــى 
اإلنفلونزا،  لقــاح  تلقي  أهمية 
باتخاذ احتياطات  اخلبراء  ينصح 

الســامة للبقاء بصحة جيدة، 
حيث تقول آنــا فان تويل، مديرة 
املركــزة لطب  العناية  قســم 
مستشــفى  فــي  الطــوارئ 
»جامعة ستاتن آياند« إنه »من 
املهم اتخــاذ تدابير وقائية مثل 
اليدين  وغسل  الكمامات  ارتداء 
املتكرر والبقاء في املنزل عندما 

يكون الشخص مريًضا«.
ويوضــح بروفيســور تشــارلز 
بيلــي، مدير طبي ملستشــفى 
فــي كاليفورنيا، أنــه »يصعب 
أكثر  اإلنفلونــزا  بــأن  القــول 
انتشــارًا هــذا العــام، مقارنة 

األخيرة  الســابقة  بالســنوات 
أدنى  في  احلــاالت  كانت  عندما 
ويرجع  التاريخية،  مســتوياتها 
إلى قيــود كوفيد  ذلك جزئًيــا 
العاملية. وأنــه رمبا يكون نتيجة 
للتعــرض لإلنفلونــزا بدرجــة 
املعتاد »في الســنوات  أقل من 
األخيــرة لنفس الســبب، ]وهو 
اإلجــراءات االحترازية لكوفيد[، 
فــإن هنــاك انخفــاض مناعة 
مقارنة  عام  بشــكل  اإلنفلونزا 
بالســنة املعتادة حيث تعرضت 
نسبة كبيرة من السكان مؤخرًا 

لإلنفلونزا«.

متابعة ـ الصباح الجديد:
بات من املعروف أّن هنالك ثمانية 
ماعب تشــارك في اســتضافة 
مباريات كأس العالم لسنة 2022 
فــي قطر، هــذه البطولــة التي 
20 نوفمبر/تشــرين  انطلقت في 
الثاني و18 ديســمبر/كانون األول 

القادم.
اليوم نتوّقف عند ملعب اســتاد 
اجلنوب، وهو أحــد املاعب اجملهزة 
للموندبــال، كونه حتفة معمارية 
من تصميم املهندســة العراقية 
الراحلة زها حديد وبالتالي يحمل 

ملسة عراقية.

ويقع اســتاد اجلنوب فــي مدينة 
 23 ويبعــد  القطريــة  الوكــرة 
مدينة  وســط  عــن  كيلومتــرا 
الدوحــة، كمــا يّتســع لـــ 40 
ألــف متفّرج. هو ملعــب متعّدد 
من  يعّد جزءا  إذ  االســتخدامات، 
مجّمــع رياضي أوســع، ويحتوي 
الدراجــات  لركــوب  مســارات 
الهوائية واخليل ومتاجر ومطاعم 
اختيار موقع  وأندية رياضيــة. ومتّ 
امللعب، الذي افتتح في 16 مايو/أيار 
عام 2019 باملباراة النهائية لكأس 
األمير، بشــكل مــدروس ليخدم 
أكبر عدد من سكان مدينة الوكرة 

واملناطق احمليطة بها.  متّ تشييده 
من أجل اســتضافة مباريات دور 
اجملموعات ودور الستة عشر والدور 
ربع النهائي ضمــن بطولة كأس 
العالم لكــرة القدم 2022. تتمّيز 
أرضية امللعب بعشبها الطبيعي 
وهي مبّردة لدرجــة حرارة مثالية 
تصل إلى 26 درجة مئوية. وباملثل، 
يعمل تصميم االستاد على توفير 
أقصى درجــات الراحة للجماهير، 
حيث يتّم تبريد املدّرجات بدرجات 
حــرارة تتراوح ما بــن 24 إلى 28 

درجة مئوية.
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ملونشريط
جرو أصم يتعلم لغة اإلشارة 

في ثمانية أسابيع
تعلم جرو أصم كيفية متابعة إشارات اليد للجلوس 
والدوران واالســتلقاء، وغيرها من احلركات، خال مدة 

قياسية ال تتجاوز 8 أسابيع.
رأفا، كلــب مائي إســباني يبلغ من العمر ســبعة 
أشــهر، تعلم لغة اإلشارة في شهرين فقط، بعد أن 
اكتشــفت مالكته جو لو بيغ البالغة من العمر 41 

عاماً أنه ال يسمع.
واآلن، أتقن اجلرو تســع عامات مختلفة مبا في ذلك 
»اجللوس« و«الوقوف« و«شاهدني« و«الدوران« و«أعط 
مخلباً« و«اســتلق« و«تعــال« و«ابــق« وغيرها من 
اإلشــارات. وميكنه حتى التقــاط لعبة من األرض إذا 

قامت جو بإشارة يد »التقط«.
وتقول جو إنها مصممة على عدم السماح لإلعاقة 
بــأن حتد من حيــاة كلبها، لذلك تخطــط ملواصلة 
تعليمه اإلشــارات اخملتلفة، وتأمل أيضــاً أن يتوقف 
النــاس عن التســرع في قتــل الــكاب املعوقة، أو 

تسليمها إلى املاجئ.
ولم تكن جو على علــم أن رأفا أصم عندما حصلت 
عليه ألول مــرة من مربي محلي في )حزيران( املاضي. 
وعندما اكتشــفت ذلــك بحثت عن لغة اإلشــارة 
للكاب، وقالت »لقد فتحت له عاملاً جديداً بالكامل«.

وذكرت جو أن جروها يتعلم بســرعة، وقد فاز باجلائزة 
األولــى في مســابقة للمبتدئن فــي عرض محلي 
شامل للكاب في عمر خمسة أشهر فقط، بحسب 

موقع ميترو البريطاني.

الفئران ترقص ايضًا
توصل بحث علمــي جديد أجري في جامعة طوكيو، 
إلى أن هز الرأس عند االســتماع للموســيقى ليس 
اســتجابة بشــرية فقط، بل إن الفئران أيضا تطرب 

لإليقاعات.
فقد وجد الباحثون أن الفئران تتفاعل مع املوسيقى 
بشــكل مشــابه للبشــر، من خال حتريك رؤوسها 
بالتزامن مع اإليقاع املوســيقي ومــن دون أن تكون 
مدربة على ذلــك، وفقا لوكالة أنبــاء “يونايتد برس 

إنترناشونال”.
وميكن أن يساهم الكشــف اجلديد في فهم أفضل 
لعمل دماغ احليوانات، كما قد يرشــد العلماء أيضا 
إلى السر الذي يجعلنا كبشر نتفاعل مع املوسيقى.

سحالي أسترالية في وضع 
»حماية خاصة« بمؤتمر عالمي 
ُمنحت الســحالي زرقاء اللسان األقزام، وهي نوع من 
الزواحف املهددة باالنقراض بشكل خطير تستوطن 
جنوب أستراليا، وضع احلماية األكثر صرامة في املؤمتر 
العاملــي الـ 19 للحياة البرية الــذي يعقد حاليا في 

بنما سيتي.
وســيتم حظــر التجارة فــي تلك الســحالي في 
املستقبل في جميع أنحاء العالم، حسبما قرر ممثلو 
احلكومات من 184 دولة في االجتماع الـ 19 التفاقية 
التجــارة الدولية في األنواع املهــددة باالنقراض من 

احليوانات والنباتات البرية )سايتس( .
وما يزال يتعن على اجللســة العامة للمؤمتر تأكيد 
القرار في نهاية األســبوع، ولكن هــذا يعتبر مجرد 

إجراء شكلي.
واعتبرت الســحلية قصيرة األرجــل، وهي ذات جلد 
بني صغير يبلغ طولها حوالي عشــرة سنتيمترات، 

منقرضة قبل إعادة اكتشافها في عام 1992.
ويقدر عدد تلك الســحالي في البرية حاليا بحوالي 
خمســة آالف، عبر منطقة صغيرة جدا ومجزأة في 

والية ساوث أستراليا.
وعلى الرغم من حظر التصدير من أســتراليا، إال أن 
التجارة غير املشــروعة ما تزال تهدد وجود هذا النوع 
من الزواحف. وجتتمع األطراف في اتفاقية ســايتس 

في بنما سيتي منذ األسبوع املاضي.

البصرة - سعدي السند:

هذا الكرنفال املفرح حّل فيه قصر 
الثقافــة في البصــرة ضيفا على 
ادارة مــدارس موطني في منطقة 
جميلة  فعاليات  حلضور  املشــراق 
أقيمت بالتنسيق مع ادارة موطني 
وبأشراف الســت رنا أصغر محمد 

مبناسبة اليوم العاملي للطفل.

فعاليات ممتعة ومنوعة 
الكرنفال تضمــن فعاليات ممتعة 
وأرقى  املضامن  أحلى  كانت حتمل 
جماليات األلق الطفولي من خال 
انســجام االطفال مع كل فعالية 
قدموهــا بحضور قصــر الثقافة 
الثقافية  العاقــات  لدائرة  التابع 
العامة فــي وزارة الثقافــة وادارة 
من  عدد  وبحضور  موطني  مدارس 
اجواء  اســعدتهم  الذين  التاميذ 
البهجة وهم يشــاهدون زماءهم 
على مسرح احدى قاعات املدرسة 
ميارســون ادوارهــم في عــدد من 
الفعاليات التــي جنحوا في ايصال 
رســائل روعتها الى كل من حضر 
وتفاخــر بهم وهــم يتألقون على 
املســرح لتأديــة ماتدربــوا عليه 
ومدرباتهم  معلماتهم  بأشــراف 
موطني  مــدارس  مــن  ليعلنــوا 
العاملي  بيومهــم  أنهم ســعداء 
املشــاركات  بهذه  يتباهون  وأنهم 
تباهيهــم  و  كأهتمامهــم 

بدراستهم

نعمل على األرتقاء 
أكدت لقصر  ادارة مدارس موطني 
تعطــي  مدارســنا  ان  الثقافــة 
اهتماما كبيــرا للفعاليات الفنية 
والثقافيــة والرياضية وكل مايعزز 
مــن قابليــات ومواهــب وهوايات 
تاميذنــا وطابنــا وطالباتنا وقد 
وجدنا في هذا االهتمام تفاعا من 

اجلميع اذ انعكست هذه املشاركات 
على تعزيز وعيهم وحّب دروسهم 
من  منطلقن  اوقاتهــم  وتنظيم 
تســعدهم  هــذه  االنشــطة  ان 
وترتقي بحســهم االبداعي وتطّور 

عطاءاتهم التربوية
وفي ختــام الفعاليــات وزع قصر 
الثقافة في البصرة على املشاركن 

مــن مجلة  االطفال نســخا  من 
ســندباد التي تصدر فــي البصرة 
تعبيــرا عن شــكر وتقدير القصر 

لروعة أدائهم لفعالياتهم.
 

هو يوم الطفل العاملي
يذكــر ان يــوم الطفــل العاملــي 
اعتمدتــه األمم املتحــدة واعتبرته 

منذ خمســينيات القــرن املاضي 
مناسبة عاملية يُحتفل بها في كل 
وإذكاء  الدولي  الترابط  لتعزيز  عام 
الوعي بن أطفال العالم وحتســن 

رفاههم.
وفــي كل عــام، يحتفــى باليوم 
الذكرى  بوصفه  للطفــل  العاملي 
الســنوية لتاريخ اعتماد اجلمعية 

املتحدة إلعان حقوق  لألمم  العامة 
الطفل ولاتفاقية املتعلقة بها.

ولآلبــاء  لألمهــات  وميكــن 
وللمشــتغات  وللمشــتغلن 
فــي مجــاالت التعليــم والطب 
والتمريــض والقطــاع احلكومين 
وشيوخ  املدني  اجملتمع  وناشــطي 
الدين والقيــادات اجملتمعية احمللية 
والعاملــن في قطاع األعمال وفي 
قطاع اإلعام — فضا عن الشباب 
وكذلــك األطفال أنفســهم — أن 
يضطلعــوا بــأدوار مهمــة لربط 
يوم الطفــل العاملي مبجتمعاتهم 
املناســبة  هذه  وترجمة  وأممهــم 
عالم  لبناء  وأفعال  نقاشــات  إلى 
أفضل لألطفــال وتوجد مجموعة 
من األهداف لهذا اليوم، والتي جاء 

االحتفال من أجلها مثل.
تعزيــز روح التعــاون واإلخــاء بن 
بدورهــم  وإشــعارهم  األطفــال 
الفعال في اجملتمع في املســتقبل 
املشــاكل  من  األطفال  وتخليص 
التي قد تواجههم في اجملتمع مثل 
االســتغال والتعنيــف والتفرقة 
العنصريــة التي قد يتعرضون لها 
في اجملتمع وتشجيع األطفال على 
تنمية املهارات التي ميتلكونها مثل 
الرســم واإلبداع وإلقاء الشعر عن 
طريق املســابقات والنــدوات التي 
تعقد لتوعيــة العالم على وجود 
والذي  بالطفل،  خــاص  يوم معن 
يجب االحتفال به من أجل تسليط 
الضوء عليهــم كفئة مهمة من 

فئات اجملتمع.

قصر الثقافة في البصرة يحتفل باليوم العالمي للطفل
بالتعاون مع إدارة »مدارس موطني«

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

متابعة ـ الصباح الجديد:
تُشــّكل األمــراض الناجمــة عن 
اإلصابة ببكتيريا السبب الرئيسي 
الثانــي للوفيــات فــي العالــم، 
تســبقها فقط األمراض املرتبطة 

بالقلب.
وأظهــرت دراســة كبيرة جــداً أّن 
الذهبيــة  العنقوديــة  املكــورة 
واملكورة الرئويــة هما من بن أكثر 

الفيروسات فتكاً.
في  نُشرت  التي  الدراسة  وتطّرقت 
مجلة »النســيت« إلى نحو ثاثن 
نوعــاً مــن البكتيريا هــي األكثر 
تســبباً لألمراض، وقّيمت معّدالت 

الوفيات املرتبطة بها.
وأُجريت هــذه الدراســة في إطار 
ديزيس«  اوف  بوردن  برنامج »جلوبل 
ويُعّد  للمــرض«(.  العاملي  )»العبء 
نطاق هذا البرنامج البحثي الكبير 
املمّول من مؤسســة بيل جيتس، 
إذ يشــارك فيه آالف  غير مسبوق 
عدة من الباحثن من معظم أنحاء 

العالم.
أّن  إلــى  التقرير  وخلــص معــّدو 
»الوفيات املرتبطة بأنواع البكتيريا 
املدروسة تشّكل السبب الرئيسي 

أنحاء  فــي مختلف  للوفاة  الثاني 
العالم« بعد أمراض القلب التاجية 
التــي تشــمل النوبــات القلبية 
7.7 مليون حالة  حتديداً. ومن بــن 
وفاة مرتبطة بأمــراض ناجمة عن 
اإلصابــة ببكتيريا، ميكــن أن تُعزى 
وفــاة واحدة من أصــل كل ثماني 
حاالت وفاة إلى هذا السبب، مع أّن 
هذه األرقام تعود إلى عام 2019 أي 

قبل انتشار جائحة كوفيد19-.
ومن بن ثاثن نوعــًا من البكتيريا 

منها  خمســة  تعتبر  املدروســة، 
مســؤولة عــن أكثر مــن نصف 
العنقودية  املكــورة  الوفيات، وهي 
القولونية،  الذهبية، واإلشــريكية 
والكلبســيلية  الرئوية،  واملكــورة 

الرئوية، والزائفة الزجنارية.
وأشــارت الدراســة إلى أّن املكورة 
العنقودية الذهبية هي »الســبب 
البكتيري الرئيسي للوفاة في 135 
بلداً«. وعدوى املكــورة الرئوية هي 
الفيروس األكثر فتكاً لدى األطفال 

ما دون اخلامسة.
للباحثن  الدراسة  نتائج  وأوضحت 
إلــى أي مــدى تشــكل األمراض 
ببكتيريا  اإلصابــة  عــن  الناجمة 
»أولوية ملحة« في مجال الصحة 

العامة.
ودعــا الباحثون إلــى العمل على 
الوقايــة مــن اإلصابــة بالعدوى، 
واستخدام املضادات احليوية بصورة 
أفضــل لتجّنب ظواهــر املقاومة 
اللجوء  إلــى  باإلضافــة  حتديــداً، 

للتطعيم بشكل أفضل.
العاملية  الصحــة  منظمة  وتقول 
للمضادات  املقاومة  البكتيريــا  إن 
مليون   350 وفاة  ستسبب  احليوية 
بحلــول عــام 2050، ويقــع اللوم 
بالفعل علــى 700 ألف حالة وفاة 
علــى األقل على مســتوى العالم 

سنويا على هذه احلالة.
ويعتقــد اخلبــراء أن هــذا أقل من 
الواقع، ومن املتوقع أن يصل الرقم 
10 ماين حالة وفاة ســنويا،  إلى 
وهــذا األمر نــاجت عن اإلفــراط في 
االعتمــاد على املضــادات احليوية 
التي على وشك التوقف عن العمل 
ألن البكتيريا أصبحت مقاومة لها.

دراسة: البكتيريا ثاني أكبر
سبب للوفيات في العالم

والدة توأمين من أجنة مجمدة منذ 30 عامًا

لماذا يحذر األطباء من خطورة
اإلنفلونزا هذا العام؟

»استاد الجنوب« لزها حديد...
لمسة عراقية في مونديال قطر 2022
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فقدان هوية
الطالب  هوية  مني  فقدت 
الصادرة مــن كلية الفنون 
اجلميلة والتي حتمل اســم 
)مهيمن عادل شرقي( على 
تسمليها  عليها  يعثر  من 

الى جهة االصدار..

فقدان هوية
الطالب  الهويــة  فقــدت 
احمــد جميــل ابراهيــم 
/ كليــة بغــداد للعلــوم 
االقتصاديــة على من يعثر 
عليها تسمليها الى جهة 

االصدار..

فقدان هوية
الطالب  هوية  مني  فقدت 
الصادرة مــن كلية الفنون 
اجلميلة والتي حتمل اســم 
على  حسن(  عادل  )محمد 
تسمليها  عليها  يعثر  من 

الى جهة االصدار

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
الهيئة االصلية

العدد: 443/س/ 2022
التاريخ: 2022/11/23
الى املســتأنف علية / املدير املفوض لشــركة 
هيثم  احملــدودة/  للمقــاوالت  العربية  ســاوة 

محمود قاسم /إضافة لوظيفته
م/اعالن

اقام املســتأنفون )رحمن ســعد اهلل عباس و 
كاظم محسن عبد اهلل و مهند ياسني محسن 
و فراس حمزة طعيمة( الدعوى االســتئنافية 
املرقمة 443/س/2022 ضدكم طالبني فســخ 
احلكــم البدائــي الصــادر بالدعــوى املرقمة 
وجملهوليــة   2022/6/20 بتاريــخ  550/ب/2022 
محل اقامتكم حســب كتاب مركز شــرطة 
املنصــور بالعــدد 15805 بتاريــخ 2022/11/8  
ومرفقه ورقة التبليغ املتضمنة شــرح القائم 
بالتبليغ فــي املركز املذكور )رائــد مهدي( بأن 
الشركة املطلوب تبليغها انها كانت موجودة 
وارحتلت الى جهة مجهولة علية قررت احملكمة 
بواســطة صحيفتــني محليتني  تبليغكــم 
امام هذه احملكمة  رسميتني يوميتني للحضور 
فــي املوعد املرافعة القادم في 2022/12/6 وفي 
حال عدم حضوركم ستجري املرافعة بحقكم 

حضورا وعلنا و حسب األصول .... مع التقدير
الرئيس
املدير العامسامي كامل الزيدي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة بداءة الكوت

العدد/ 2921/ب/2022
التأريخ/ 2022/11/22

املوضوع/ إعالن بيع عقار باملزايدة
املدعي )الدائن(/ جواد كاظم علي

املدعى عليهم )املدين( / 1.ثائر كاظم علي  2.ستار كاظم علي 
3.فؤاد  كاظم علي اصالة عن نفســه وحسب قيمومتة على 
شــقيقة املفقود كرمي كاظم مبوجب حجة احلجر والقيمومة 
بالعــدد 86 في 2022/7/25 4.امل كاظــم علي 5.خلود كاظم 

علي 6.حنان جبار كاظم
تنفيــذاً لقــرار احلكــم الصــادر من هــذه احملكمــة بالعدد 
)2921/ب/2022( واملتضمــن اعــان املزايــدة إلزالــة شــيوع 
العقار املرقــم )2069/1 م 45 ام حانــه( وتوزيع صافي الثمن 
بني الشــركاء كا حسب ســهامه فقد تقرر اعان عن  بيعه 
باملزايدة العلنية خال )30( يوما اعتبارا من اليوم التالي للنشر 
في صحيفتني محليتني ، فعلى الراغبني بالشراء مراجعة هذه 
احملكمة مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة %10 
من القيمة التقديرية للعقار بصك معنون الى )محكمة بداءة 
الكوت( وســوف جترى املزايدة في اليوم األخير الساعة الثانية 
عشــرة ظهراً وإذا صادف اليوم األخير عطلة رســمية فيعتبر 
اليوم الذي يليه من الدوام الرســمي موعدا للمزايدة ويتحمل 

من ترسو عليه املزايدة أجور اإلعان واملزايدة.
القاضي
ياسني خضير الدريعي

مواصفات العقار/
جنسه/ ملك صرف دار سكن تتكون من طابق وطرمة امامية 
واســتقبال وغرفتي نوم وحمام ومرافق ومطبــخ وغرفة نوم 
بالطابــق الثاني مبنى من الطابوق واالســمنت ومســقف 
بالكونكريت املســلح وبدون كاشي ودرجة عمرانه متوسطة 

ويقع في منطقة سكنية مجهزة بكافة اخلدمات
املساحه:// 200 م2

الشاغل:/ فؤاد كاظم علي
القيمة التقديرية:/ 110,000,000 مائة وعشــرة  مليون دينار 

عراقي

)إخطار(
من/ محكمة قوى االمن الداخلي/ 

املنطقة الثانية
الى/ املتهم الهارب )ش.م ادهام 
جاسم الطيف خلف اجلبوري(

الساكن/ مجهول االقامة
اقتضى حضــورك أمام هــذه احملكمة 
خال مدة )30( يوما من تاريخ نشــره إذا 
كنت داخل العراق او خارجه لإلجابة عن 
اجلرمية املسندة اليك وفق املادة )5( ق.ع.د 
املعدل وبعكسه سوف تتخذ اإلجراءات 
احكام  بحقك  وتطبق  القانونية ضدك 

املادة )69( ق.أ.د املتضمنة ما يلي:
1- احلكــم عليــك بالعقوبــة املقررة 

جلرميتك
2- إعطاء املوظفني العموميني صاحية 

إلقاء القبض عليك أينما وجدت
3- إلــزام املواطنني باإلخبــار عن محل 

اختفائك
4- حجز أموالك املنقولة وغير املنقولة.
لواء الشرطة احلقوقي
سعد عبيد علي
رئيس محكمة قوى االمن الداخلي
املنطقة الثانية

محكمة االحوال الشخصية 
في قلعة سكر

العدد: 832/ش/2022
املدعية/نعيمه خليف صليبي
املدعى عليه/هادي غالي هندال

اعالن
الى/املدعى عليه/هادي غالي 

هندال
اقامــت املدعية نعيمــه خليف 
صليبي  الدعوى الشرعية املرقمة 
832/ش/2022  تطالبــك فيهــا 
بنفقــة ماضية ومســتمرة لها 
ونظرا جملهولية محل االقامة تقرر 
محليتني  بصحيفتــني  تبليغك 
املصادف   املرافعة  للحضور مبوعد 
التاسعة  الســاعة   2022/11/30
صباحا وفي حالة عدم حضورك او 
ارسال من ينوب عنك  في املوعد 
بحقك  املرافعة  ســتجري  احملدد 

غيابيا  وفق االصول.
القاضي/احمد وحيد صبخة

قسم شؤون االحوال املدنية في ذي قار 
العدد: 2798

إعالن
بناءا على طلب املدعي عبد احملســن رشــيد موســى والذي يطلب من خاله 
اضافة لقبه من فراغ الى ال سـيـــد يـوشـــع واستنادا ألحكام املادة 24 من 
قانون البطاقة الوطنية 3 لســنة 2016  تقرر نشر طلبه في اجلريدة الرسمية 
فمــن له حق االعتراض على الطلب مراجعة املديرية خال 10 عشــرة ايام من 

تاريخ النشر وبعكسه سينظر في الطلب وفق القانون .
العميد/ حيدر عكلة يحيى/مدير قسم شؤون االحوال املدنية في ذي قار

إعالن
بناءا على طلب املدعي عواد لفته حمد والذي يطلب من خاله تبديل 
لقبــه من القرغولي الى اجلبوري واســتنادا ألحكام املادة 22 من قانون 
البطاقة الوطنية 3 لسنة 2016  تقرر نشر طلبه في اجلريدة الرسمية 
فمن له حق االعتراض على الطلب مراجعة املديرية خال 15 خمســة 
عشر يوما من تاريخ النشر وبعكسه سينظر في الطلب وفق القانون .
موقع اللواء / رياض جندي الكعبي
 مدير عام االحوال املدنية واجلوازات واالقامة العامة

إعالن
بناءا على طلب املدعي حيدر عبد احلسني حسني والذي يطلب من خاله 
تبديل اســم ولده القاصر من سليل الصدر الى سليل واستنادا ألحكام 
املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية 3 لســنة 2016  تقرر نشر طلبه في 
اجلريدة الرســمية فمن له حق االعتراض علــى الطلب مراجعة املديرية 
خال 15 خمســة عشــر يوما من تاريخ النشر وبعكســه سينظر في 

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

إعالن
بناءا على طلب املدعي حيدر عبد احلسني حسني والذي يطلب من خاله 
تبديل اســم ولده القاصر من باقر الصدر الى باقر واستنادا ألحكام املادة 
22 من قانون البطاقة الوطنية 3 لسنة 2016  تقرر نشر طلبه في اجلريدة 
الرســمية فمن له حق االعتراض على الطلب مراجعة املديرية خال 15 
خمسة عشر يوما من تاريخ النشــر وبعكسه سينظر في الطلب وفق 

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

قسم شؤون االحوال املدنية في ذي قار
 العدد: 3641

إعالن
بناءا على طلب املدعي مثنى رشيد موسى والذي يطلب من خاله اضافة لقبه 
من فراغ الى ال سـيـد يـوشـــع واستنادا ألحكام املادة 24 من قانون البطاقة 
الوطنية 3 لســنة 2016  تقرر نشــر طلبه في اجلريدة الرسمية فمن له حق 
االعتراض على الطلب مراجعة املديرية خال 10 عشــرة ايام من تاريخ النشر 

وبعكسه سينظر في الطلب وفق القانون .
العميد/ حيدر عكلة يحيى/مدير قسم شؤون االحوال املدنية في ذي قار

إعالن
بناءا على طلب املدعي علي طاهر صياح والذي يطلب من خاله تبديل 
لقبــه من القرغولي الى اجلبوري واســتنادا ألحكام املادة 22 من قانون 
البطاقة الوطنية 3 لسنة 2016  تقرر نشر طلبه في اجلريدة الرسمية 
فمن له حق االعتراض على الطلب مراجعة املديرية خال 15 خمســة 
عشر يوما من تاريخ النشر وبعكسه سينظر في الطلب وفق القانون .
موقع اللواء /  رياض جندي الكعبي
 مدير عام االحوال املدنية واجلوازات واالقامة العامة

إعالن
بناءا على طلب املدعي حيدر عبد احلسني حسني والذي يطلب من خاله 
تبديل اسم ولده القاصر من موسى الصدر الى موسى واستنادا ألحكام 
املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية 3 لســنة 2016  تقرر نشر طلبه في 
اجلريدة الرســمية فمن له حق االعتراض علــى الطلب مراجعة املديرية 
خال 15 خمســة عشــر يوما من تاريخ النشر وبعكســه سينظر في 

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

اعالن
الى/ الشريك /خليفه غياض خليفه

اقتضــى حضورك الى مديرية بلديــة الرفاعي لغرض احلصول على 
اجــازة بناء للعقار تسلســل 26 / 2440 مقاطعــة الصفاوه كونه 
مناصفة بيننــا وخال فترة ثاثون يوما من تاريخ نشــر االعان في 
اجلريدة الرســمية وبعكسه يتم الســير في اجراءات احلصول على 

اجازة البناء ويسقط حقك في االعتراض مستقبا.
الشريك/ هادي جاسم راضي
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الدوحة ـ وكاالت:

انتهت قمة املغرب وكرواتيا على 
وقع التعادل السلبي عصر أمس 
على استاد البيت في إطار اجلولة 
اجملموعة  مباريــات  مــن  األولى 
العالم  كأس  فــي  السادســة 
FIFA قطر 2022™.ووقف املغرب 
أمام كرواتيــا وصيف بطلة  نداً 
العالــم  2018 وجنومهــا لوكا 
مودريتش وماتيو كوفاتشــيتش 
ومارســيلو بروزوفيتــش وإيفان 
بيريشيتش، في مباراة لم تشهد 

الكثير من الفرص.
النقطــة ثمينــة في  وتعتبــر 
مجموعــة قويــة تضمهم إلى 
املونديال  ثالثــة  بلجيكا،  جانب 
ســتكون  والتــي  الروســي 
منافســتهم في اجلولة الثانية 
األحــد املقبــل علــى ملعــب 
الثمامة، فيما تلتقي كرواتيا مع 
ذاته على ملعب  اليوم  كندا في 
التعادل،  الدولي.وبهــذا  خليفة 
فشــلت كرواتيا في هز الشباك 
للمرة األولى خالل 12 مباراة لها 
في نهائيــات كأس العالم، منذ 
تعادلها ســلباً ضــد اليابان في 

كأس العالم 2006 بأملانيا.
من جانبه، اعتبر وليد الركراكي 
أن  املغربــي  املنتخــب  مــدرب 
الكرواتي  املنتخب  التعادل مــع 
أن  نتيجــة جيــدة مضيفاً  هو 
فريقــه قدم مبــاراة جيدة جداً 
ضد  التكتيكي  املســتوى  على 
مواجهة  قوي.وانتهت  منافــس 
املنتخــب الكرواتي مــع نظيره 

املغربي من دون أهداف.
خط  »ميلكون  الركراكــي:  وقال 
وســط رائعــاً، ركضــوا كثيراً 
ولديهــم نوعيــة فنيــة مميزة. 
احترمناهــم كثيــراً في بعض 
الفتــرات. لعبنا بقّوة وتعبنا في 
النهاية. أشــكر الشــبان، لقد 
أظهرنا أننــا فريق جيد. يجب ان 
ايام  أربعة  ولدينــا  العمل  نتابع 
بلجيكا:  مبــاراة  قبل  للتعافي 
»كنا نبحث عن الفوز. استحوذوا 
على الكرة. وهذه نتيجة جيدة«. 
في حني، صعق املنتخب الياباني 
نظيــره منتخب أملانيــا بالفوز 
اجملموعة  حلســاب   ،1-2 عليــه 
 FIFA اخلامسة من كأس العالم

قطــر 2022™ على ســتاد 
الدولــي. خليفــة 

وأنهــت أملانيــا الشــوط األول 
33 من  إيلكاي غوندوغان  بهدف 
ركلة اجلــزاء، لكن اليابان ضربت 
بقوة في الشوط الثاني فسجل 

لها ريتسو دوان 75 و أسانو 83.
من جانب اخــر، عاقب املنتخب 
األســترالي،  نظيره  الفرنســي 
وهزمه )4-1(، فــي اجلولة األولى 
الرابعــة،.. تقدم  من اجملموعــة 
أستراليا  ملنتخب  جودوين  كريج 
حامــل  ورد   ،9 الدقيقــة  فــي 
أدريان  برباعية ســجلها  اللقب 
رابيــو وأوليفييه جيرو »هدفني« 
وكيليــان مبابي فــي الدقائق 

وحقــق  و71..  و68  و32   27
 3 أول  الفرنســي  املنتخب 

نقــاط، ليتصدر اجملموعة 
تعادل  مــن  مســتفيدا 
الدمنــارك  بــني  ســلبي 

وتونس.
جانبه،  من 

ل  قــا
ديديه 

مــدرب  ديشــامب، 
فرنســا،  منتخب 

بدأوا  الديوك  إن 
بشكل جيد في 
كأس  بطولــة 
املقامة  العالم 
قطر،  في  حاليا 
املبــاراة  خالل 

مع أستراليا.. 
حقــق  و
فوزا  الديــوك 

ا  كبيــر

أســتراليا  حســاب  على 
فــي   ،)1-4( بنتيجــة 
املباراة التي جرت على 
ضمن  اجلنوب،  ستاد 
اجلولــة  منافســات 
حلســابات  األولــى 
من  الرابعة  اجملموعة 

املونديال.
وأشار ديشامب، خالل 
بعد  الصحفي  مؤمتره 
املباراة، إلى أن ردة الفعل 
الهدف  علــى  لفريقــه 
األســترالي 
جيدة  كانت 
 ، يعة ســر و
قائال: »خلقنا 
كبيرة  فرصــا 
وهي انطالقة 
ئعــة  ا ر

االفتتاحية  املباراة  إن  جدا، حيث 
مهمة للغاية في أي بطولة«.

وأوضح أنه ميتلك عناصر ذو خبرة 
كبيرة وجيدة ويثق بهم جميعا، 
مشــددا على أن أوليفيه جيرود 
كان فعــاال علــى أرض امللعب.. 
وعــن إصابة لــوكاس هرنانديز، 
أكد ديشامب أنه ينتظر التقارير 
املؤسفة،  اإلصابة  لتلك  الطبية 
إال أنه يخشــى بأن تكون إصابة 
قوية، الفتا إلــى أنه يتعني عليه 
التفكيــر مبن ســيحل مكانه.. 
وأشــاد ديشــامب بخط دفاعه، 
حيث شدد على أن األداء يضاهي 
خط  وكان  العاملية  املســتويات 

ثابت. 
كما أشــاد بأداء جنمــه كيليان 
مبابــي، معتبــرا أنــه متميــز 
وحضــوره داخل امللعب غاية في 
األهمية.. ولفــت إلى أن العبيه 
يركــزون أكثــر علــى املباريات، 
أكثر  يركــز  اإلعالم  أن  معتبــرا 
ويشــعر  اإلصابات  ملــف  على 
بالضغــط أكثر منــه.. واختتم 
قائال إن أنطــوان جريزمان ملتزم 
جدا على أرض امللعب، وأنه وظف 
إمكانياته في مكان يراه مناسبا 

له.

قمة المغرب وكرواتيا تنتهي سلبا واليابان تصعق 
ألمانيا وتقلب تأخرها إلى فوز بقيمة الذهب

اليوم.. كرنفال فرنسا تعاقب أستراليا برباعية قاسية وديشامب قلق إلصابة هرنانديز 
التحاد الجمباز

بداية ايجابية للتنس األرضي 
ببطولة mta  العالمية

المالكمة يتعاقد مع 
المدرب الكوبي اوليزيوس  

»تجهيزات السيد« 
والمشروع الوطني 

بغداد ـ الصباح الجديد:
يقيم احتــاد اجلمباز املركزي في الســاعة 4 من عصر 
اليوم اخلميس املوافق 24 تشرين الثاني اجلاري كرنفاالً 
ملناســبة إعادة ترميم قاعة سمير خماس في املدينة 
الشبابية / قاعة االحتاد املركزي الحتاد اجلمباز، ويتضمن 
املهرجــان إقامة اســتعراض ملواهب مركــز املوهبة 
الرياضيــة باللعبة وتكرمي الرواد مــن اإلداريني واحلكام 

واملدربني االحياء او الذين التحقوا بالرفيق األعلى.
من جانــب اخر يقيم االحتاد ابتــداء من اليوم اخلميس 
ولغاية السبت املقبل دورة صقل حلكام اللعبة الدوليني 

والدرجة األولى في قاعة فندق أنتر الكرادة الشرقية.
يشــار الى ان الكرنفال اليوم هو باكــورة عمل الحتاد 

اجلمباز بتشكيلته اجلديدة التي يرأسها وليد كاظم.

حسين الشمري
 mta انطلقت صباح امس االربعاء منافســات بطولة
الدولية العامليــة املقامة احداثها حالبــا في مدينة 
انطاليا التركية مبشــاركة واسعة من خيرة منتخبات 
العالم من آســيا وأفريقيا وأوروبا وأميركا، وقال رئيس 
احتاد التنس الباراملبي  ماجد جميل العكيلي انطلقت 
امس االربعاء منافسات بطولة mta  الدولية مبشاركة 
خيرة ابطال اللعبة على الصعيد العاملي. ولم تنصف 
القرعة املنتخب العراقي  بعد ان اوقعت العبنا حسني 
حامد مبواجهة زميله محمد املهدي يوســف، واضاف 
جميل قد اسفرت منافسات اليوم االول عن فوز العبنا 
حسني خليل على منافسه الهندي فيما حقق زميله 
نصــر مهدي الفوز على العب منتخب بالروســيا  في 
حني تغلب العبنا حســني حامد على مواطنه  محمد 
املهدي يوســف ليغادر االخير منافسات البطولة في 

فعالية الفردي.

طيف الفرطوسي* 
عقــد احتاد املالكمة صباح أول أمــس في مقر اللجنة 
االوملبيــة اجتماعا تضمــت توقيع عقــدا مع املدرب 
الكوبي اوليزيوس لالشــراف على تدريــب املنتخبات 
الوطنية بحضور رئيــس اللجنة األوملبية رعد حمودي 
وعضو املكتب التنفيذي لالحتاد االسيوي ورئيس االحتاد 
املركــزي للمالكمة علــي تكليف العلــوي وعدد من 

الشخصيات الرياضية.
مبوجب العقد، فأن املالكمة العراقية تضم املدرب الذي 
يعد من خيرة مدربي اللعبة في العالم، واحلاصل على 
شــهاده STAR/3 الدولية من أجــل تدريب املنتخبات 
الوطنية لفئتي الشــباب واملتقدمني. كما أكد رئيس 
اللجنــة االوملبية رعــد حمودي بتواصــل دعم االحتاد 
املركزي للمالكمــة من أجل زيادة املهــارات الرياضية 
واالرتقاء بواقع الفن النبيل ورفع اســم عراقنا احلبيب 
فــي احملافــل الدولية.. مــن جهة أخــرى، ينظم احتاد 
املالكمة املركزي يوم 7 كانون األول املقبل بطولة أندية 

العراق لفئة الناشئني في بغداد.

* املنسق اإلعالمي الحتاد املالكمة

نعمت عباس:
في زمن احلصار الظالم الذي مر على العراق وعشنا 
ظروف غير طبيعية في كافة مفاصل احلياة ومنها 
اجلانب الرياضي انتفض الســيد عيدان جابر شريف 
صاحب »جتهيزات الســيد« ولم يهدأ له بال فابدع 
وانتجه املالبس الرياضية جلميع املنتخبات الوطنية 
واالنديــة احمللية بعد ان قطعت الســبل للحصول 
على التجهيزات الرياضية من اخلارج نتيجة احلصار 
وتوقف االستيراد والتصدير فجهز ابو ميثم »السيد 
عيــدان« منتخباتنا وانديتنا بتجهيــزات ذات الوان 
زاهية وتصاميــم جميله فاقت التصــور لذا ادعو 
االحتاد العراقي استثمار هذه الطاقة اخلالقة بشكٍل 
امثــل  لتجهيز كافــه الفرق الرياضيــة العراقية 
واملنتخبــات الوطنية بإنتاج الســيد و بعد واقعه 
االكوادور وعندما شاهدنا متزق البسه الالعبني مبجرد 
اللمس من الالعــب املنافس برغم انهــا من انتاج 
شــركه جاكو وعلى هذا ادعو االستثمار هذا الرجل 

ألنه يعشق العراق.

لندن ـ وكاالت:

أعلن االحتاد اإلجنليزي لكرة القدم، 
إيقــاف كريســتيانو رونالدو جنم 
مانشســتر يونايتد السابق، ملدة 
مباراتــني.وكان رونالــدو قد ظهر 
فــي مقطــع فيديو، وهــو يلقي 
بهاتــف أحد مشــجعي إيفرتون 
أرضا ويحطمه، في مباراة جمعت 
الفريقني املوســم املاضي.وأصدر 
االحتاد اإلجنليزي، بيانا رسميا، أكد 
من خالله رفــض دفاع رونالدو عن 
نفســه، بعد أن اتضح إليهم أن 
املشجع لم يتسبب في تشكيل 
خطر على الالعــب، ليتم إيقافه 
ملــدة مباراتني، وتغرميــه 50 ألف 

إسترليني.
للمشجع  اعتذر  قد  رونالدو  وكان 
ودعاه حلضور  املباراة،  نهاية  عقب 
مباراة في قلعة أولد ترافورد.وأعلن 
الثالثاء،  أمس  يونايتد،  مانشستر 
فسخ تعاقده مع رونالدو، باالتفاق 
بــني الطرفني.وفي حال انضمامه 

لن يشارك  اإلجنليزية،  الفرق  ألحد 
الدون البرتغالي في أول مباراتني.

وقبل النجم البرتغالي كريستيانو 
ضخمة،  مالية  بتضحية  رونالدو، 
عقده  فســخ  عمليــة  ضمــن 
بالتراضي مع مانشستر يونايتد.. 
وأعلن مانشســتر يونايتد مساء 
مع  عالقته  إنهــاء  الثالثــاء،  أول 
رونالدو، بعد مقابلة األخير النارية 
الصحفي  مع  املاضي،  األســبوع 
البريطاني الشهير بيرس مورجان، 
والتي صب فيها جام غضبه على 
النادي ومالكه ومدرب الفريق إريك 

تني هاج.
ووفقا ملا ذكرتــه صحيفة »ديلي 
ميل«، فإن رونالدو اضطر للتخلي 
إســترليني  جنيه  مليون   16 عن 
بعد فســخ العقــد، أي مجموع 
كرواتــب  مــا كان ســيتقاضاه 
عقده  انتهــاء  حتى  أســبوعية، 
الصيــف املقبل، علمــا بأن راتبه 
500 ألف جنيه إســترليني  يبلغ 

أسبوعيا.
وكان محامو يونايتد يتطلعون إلى 

فســخ العقد، بالنظر إلى وجود 
سند قانوني، خاصة بعدما اتنقد 
رونالدو بضراوة النادي ومسؤوليه.
وأراد مانشســتر يونايتد التعامل 
مع رونالــدو بأســرع وقت ممكن، 
واســتغرق األمر أربعة أيام فقط 
إلظهار باب اخلــروج له، ومع ذلك، 

التورط في  النادي مترددا في  كان 
معركــة قضائية غيــر الئقة مع 

أحد أعظم العبيه على اإلطالق.
جــاء قــرار مانشســتر يونايتد، 
بفســخ تعاقده مع أســطورته 
قائد منتخب  رونالدو،  كريستيانو 
التوقيت  هــذا  فــي  البرتغــال، 

مفاجئا لقطاع كبير من جماهير 
كــرة القدم، خاصــة وأن الالعب 
مقبل على املشاركة مع منتخب 
بــالده فــي كأس العالــم قطر 
2022.وكان رونالــدو قــد أجــرى 
خاللها  هاجم  تلفزيونية،  مقابلة 
إريك تني  ومدربه  النادي  مسؤولي 
هاج، وهو ما أشعل األجواء داخل 

أولد ترافورد.
حقيقة كان اإلبقــاء على رونالدو 
يونايتد  مانشســتر  جــدران  بني 
عقب تصريحاته النارية، أمر أشبه 
باملستحيل، خاصة بعدما عبر عن 
عدم احترامه لتــني هاج صراحة.

لكن مــا كان ليس متوقعا، هو أن 
يقدم مانشستر يونايتد على تلك 
اخلطــوة في هــذا التوقيت، وكأن 
النادي يريد أن يرسل رسالة برفض 
رؤية رونالدو مرة أخرى داخل النادي.
إلــى ذلك، قــال خبــراء إن قيمة 
لنادي  البيــع احملتملــة  صفقــة 
مانشســتر يونايتــد، قــد تصل 
إلى 5 مليارات جنيه إســترليني، 
األمر الــذي من شــأنه أن يجعل 

املانيو، أغلى عملية بيع في تاريخ 
االقتصــادي  الرياضة.وبحســب 
الذي  ماجوايــر،  كيران  الشــهير 
حتدث إلى وسائل اإلعالم اإلجنليزية، 
فإن قيمة صفقــة البيع احملتملة 
ســتتكلف 5 مليارات إسترليني، 
وال يستبعد أن تصل إلى 5.5 مليار.
ويتجــاوز هذا املبلغ، مــا مت دفعه 
مقابل بيع تشيلســي )4.9 مليار 
يــورو(، عندما تولــى امللياردير تود 
رومان  مــن  النــادي  إدارة  بولــي، 
تصنيف  ينطبق  أبراموفيتش.وقد 
التاريخ  رياضــي فــي  نــاد  أغلى 
والذي تقدر  أيضا على ليفربــول، 
قيمــة بيعه بحوالــي 5 مليارات 
أن  الرغــم من  إســترليني، على 
املــان يونايتد يتمتع مبيــزة كونه 
ظل عاما بعد عــام ، أحد األندية 
األعلى قيمة فــي العالم.وقد أدى 
اإلعالن عن احتماليــة بيع النادي 
ارتفاع قيمة أسهم  إلى  اإلجنليزي 
شركة يونايتد املدرجة في بورصة 
نيويــورك بنســبة %15 في ختام 

تعامالت اجللسة السابقة.

االتحاد اإلنجليزي يعاقب البرتغالي كريستيانو رونالدو 
صفقة بيع مانشستر يونايتد قد تبلغ 5 مليارات إسترليني

4:00 10:00كوريا جأوروجواي صربياالبرازيل

1:00 7:00الكاميرونسويسرا غاناالبرتغال

كأس العالم 2022 

رونالدو يغادر اليونايتد

بغداد ـ الصباح الجديد:
تســتأنف مباريات دوري الكرة املمتاز 
24 تشــرين  املوافق  اليوم اخلميــس 
الثاني اجلــاري باقامة خمس مباريات 
السادســة مــن  اجلولــة  حلســاب 
الثانية  الساعة  ففي  االولى،  املرحلة 
والنصــف ظهرا يلتقــي في ملعب 
النجف الدولي فريقا نفط الوســط 
والديوانيــة، تعقبهــا في الســاعة 
السابعة مباراة النجف ونوروز .. وتقام 
في الســاعة الثانية والنصف ظهرا 
مبلعب املدينــة الدولي مباراة الطلبة 
ودهوك ويضيــف ملعب الفيحاء في 
الساعة السادسة مساء مباراة نفط 
البصرة وجــاره نفط ميســان، وفي 

الدولي يلتقي اجلوية  ملعب الشعب 
واحلدود في الساعة السابعة مساء.

غد  يوم  اجلولة  مباريات  وتســتكمل 
الثاني  25 تشــرين  اجلمعــة املوافق 
اجلاري باقامة خمــس مباريات ايضا، 
الساعة  في  زاخو  يضيف  القاســم 
الثانية والنصف ظهرا وفي التوقيت 
ذاته تقــام مباراة الكهربــاء والكرخ 
ويضيف ملغب فرانسوا حريري مباراة 
اربيل الشــرطة في الساعة الثانية 
والنصــف ظهــرا وكربــالء يضيف 
الصناعــة في الســاعة الســابعة 
مســاء والــزوراء يالقــي النفط في 

التوقيت ذاته,
ويتصــدر فريق اجلوية الترتيب وله 13 

نقطة ثم الزوراء بـ 12 نقطة واحلدود 
ثالثــا بـــ 11 نقطة متفوقــا على 

الشرطة الرباع بفارق االهداف.
مــن جانبه، أعلن نــادي القوة اجلوية 
أن عــددا من أبرز العبيه ســيغيبون 
اجلولة  احلدود ضمــن  عن مواجهــة 
السادســة من الدوري املمتاز، بداعي 
اإلصابة.وقــال عــالء محمــد عضو 
إدارة القوة اجلوية »اإلصابة ســتغيب 
3 العبــني عن مواجهــة احلدود احملدد 
وأضاف  اخلميــس«.  اليــوم  موعدها 
»املدافع حســن رائــد تعرض إلصابة 
في الوديــة املاضية أمــام الكهرباء، 
وســيغيب أمام احلدود، برغم أنه بدأ 

التدريبات الفردية«.

إعالم اللجنة األولمبية
الوطنــّي  منتخبنــا  يواصــُل 
والســهم  بالقوس  للمتقدمني 
الداخلي على مركز  معســكره 
فاطمــة حتضيــراً للمشــاركِة 
في بطولِة آســيا التي ســتقام 
اإلماراتية  الشــارقة  مدينة  في 
مابــني 19 ولغاية 26 من شــهر 
كانون االول املقبــل، وقاَل رئيس 
احتاد اللعبة ســعد املشهداني: 
إن العبــي منتخبنــا الوطنــي 
يواصلون معســكرهم الداخلي 
حتــت إشــراف املــالك التدريبي 
اجلاهزية  إلى قمِة  الوصوِل  بغية 
املطلوبــة قبيــل الدخــوِل في 

البطولــة اآلســيوية التي دائماً 
ما نحقق فيهــا مراكز متقدمة 
بســبب األداء الرائع الذي يقدمه 
القوس والسهم. كاشفا  أبطال 
عن: إن اختيار الالعبني ســيكون 
وفــق النتائج التــي تتحقق في 
املعســكر احلالــي .مــن جانٍب 
آخر، كشــَف رئيس احتاد القوس 
والسهم، ســعد املشهداني: إن 
االحتاد تلقى كتاباً رسمياً تضمن 
اعتراَف ومباركة االحتادين الدولي 
واآلســيوي باالنتخابــات التــي 

أقامها االحتاد مؤخراً .
وأوضــح رئيس االحتــاد: إن ذلك 
االعتراف ميثل لنــا عهداً جديداً 

األربع  للسنوات  اجلاد  العمِل  من 
املقبلــة، وتطوير مرافــق االحتاد 
واكتشــاف املواهــب الواعــدة. 
منوهــاً إلــى: إن مجلــس إدارة 
االحتاد يعمل بشــكٍل مســتمٍر 
باللعبة  احلاصل  التطور  ملواكبة 
برغم  الدولّية  املســتوياِت  على 
كل املعوقــات والصعــاب التي 
تقــف أمامنــا. مبينــاً: إن كل 
تعرقل  لــن  واملطبات  الظــروف 
االحتاد في أن يوفــر كل القدرات 
واملالكات  لالعبــني  واإلمكانيات 
التدريبّية للحفاظ على اإلجنازات 
السابقة وحتقيق االنتصارات في 

االستحقاقاِت اخلارجّية املقبلة.

الجولة السادسة لممتاز الكرة 
تستأنف اليوم بخمس مباريات 

القوس والسهم يواصل معسكره التدريبي 
الداخلي تحضيرا لمنافسات آسيا



بغداد - وداد إبراهيم:
بيت بغدادي تراثي ، يعود إنشاؤه الى 
عقد الثالثينيات من القرن املاضي ، 
ضمن محلة شارع الرشيد منطقة 
بغداد،  وسط  باشا"،  حسن  "جديد 
يطــل البيت على زقاقني بشــرفة 
مسيجة من احلديد، قيل ان ملكيته 
تعود الــى الفنان املطــرب الراحل 
البعض  الغزالي، فيما نسبه  ناظم 

لشقيقته سليمة مراد.
امرأة  عند  توقفت  اجلديد(  )الصباح 
صاحبة محل قرب البيت ، أكدت لنا 
البيت كان لفترة طويلة متحفا  ان 
وبعدها أصبــح مركزا صحيا، لكن 
احلقيقة انه يعود ألمالك خاصة وال 
يعد من امالك دائــرة االثار والتراث، 
وأضافــت أن بيتــا بهــذا اجلمــال 

والسعة واملوقع لم ينله اي اهتمام 
او ترميم.  

قســم  الــى  بعدهــا  توجهنــا 
التحريــات في دائرة االثــار والتراث 
للبحث عن تفاصيل هذا املشــهد 
البغدادي.،أكــدت لنا أن" معلومات 
املســح لعام2021 أثبتت ان ملكية 
البيــت تعود ألشــخاص ولم حتاول 
اي من احلكومات الســابقة شراءه 

وضمه الى دائرة االثار".
بنــاء البيــت يعــود الــى عقــد 
الثالثينيات من القرن املاضي، ويطل 
على زقاقني مظهر البيت من اخلارج 
فيه شــبابيك خشــبية تتقدمها 
الشبابيك  ويعلو  احلديد  كتائب من 
جصية  بزخــارف  مزخرف  شــريط 
قوامها اوراق وازهــار وعروق اغصان 

بشرفة  الشــارع  على  البيت  يطل 
مسيجة من احلديد. 

معماري من الصنف االول
احمد عبد الســتار بندر مســؤول 
شــعبة" تراث بغــداد" فــي دائرة 
االثار والتــراث قال: البيت من أجمل 
من  يتضمن  مبــا  البغدادية  البيوت 
عناصــر بنائية وانشــائية تعد من 
الصنــف "أ" اي االفضل وملا يتملك 
من زخارف ومــواد بنائية دخلت الى 
العراق خالل دخول التيار الكهربائي 
للعراق ويتضمن عناصر بنائية تعود 
الشــرفة  مثل  االنكليزي  للطــراز 
"البالكون" املسيجة بحديد ملتوي 
ويصل ســمك جدار البيت الى 60 
ســم ما مينع دخول ضجيج الشارع 
ويحافظ على درجــة احلرارة فيكون 

في الصيف باردا ودافئا في الشتاء. 
من دون شناشيل لكنه االجمل

البيت ضمن  وأكمل بنــدر: ويعــد 
محلة شارع الرشيد ضمن منطقة 
"جديد حســن باشــا" لذا يختلف 
كل االختالف عن القشلة في البناء 
فهو  املعمارية،  والعناصــر  والطراز 
بدون شناشيل وبال "حوش" وسطي 
يعد مــن االبنية املهمــة واجلميلة 
يلفــت النظر بجمالــه ودقة بنائه 
فلم جتر عليه اي ترميمات وال صيانة 
حتى االن، ومع هذا محتفظ برونقه 
كونه مبنى من مــادة االجر مضافا 
والنورة" لتعطي  لها مادتي "اجلص 

صالبة للبناء،
 ومــن اجل ان يتــوازن البناء اضيف 
اخلشب بني اجلدران ما يساعد على 
التمدد والتقلص حتى ال يتشــقق 
البناء، وهــذا النوع من البناء يدرس 
فــي اجلامعــات واتخذه عــدد من 
الطلبة منوذجا لدراســة املاجستير 
الن البناء مت بدقــة عالية وبحرفية 
معمارية تعد مــن أفضل ما جادت 
به يد البناء العراقي في ذلك الوقت.

الدولة ال ترمم امالك خاصة
وتابع: ما حول البيت مشاهد تراثية 
فيقابله جامع السليمانية وبجانب 
اجلامع مرقد الســفير وهو مالصق 
لبيــوت ومحــالت صغيــرة تراثية، 
ووفــق قانون االثار والتــراث رقم 55 
لســنة 2002 مينع اجراء اي صيانة 
او ترميم على هذه البيوت من قبل 
اصحابها اال باستشــارة دائرة االثار 
قسم البيوت التراثية لألشراف على 
عملية الترميم والتي يجب ان تتم 
وفق املواصفــات املعمارية والتراثية 
مبا يحافظ على النســيج املعماري 
ان ممتلكات  للمنطقة، وكلنا يعرف 
االشخاص ال ميكن للدولة ان ترممها 

او تقوم بعملية تأهيلها.
كلنا يعرف ان املشاهد التراثية متثل 
للكثير  ومشهد  وصورة  وهوية  روح 
مــن التفاصيل العراقيــة مبا فيها 
العمارة  وفــن  والتقاليد  العــادات 
وتعطي  املكان  وجغرافية  والزخرفة 
صورة واضحة عن فــن بناء البيوت 
البغدادية، ومــن االفضل ان يتحول 
الــى متحــف تراثي فــي منطقة 

"جديد حسن باشا".
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

بيت بغدادي تراثي يتوسط
"القشلة" من دون صيانة أو ترميم

ُبني في الثالثينيات بدقة عالية وبحرفية معمارية

متابعة ـ الصباح الجديد:
كشفت الفنانة الســورية نسرين طافش 
عن انزعاجها الشــديد من احلديث مجدداً 
عن كواليس طالقها من الطبيب شــريف 
الشرقاوي بعد أشــهر معدودة من الزواج، 
وطلبــت من جميع متابعيهــا على مواقع 
التواصــل االجتماعــي عدم الســؤال عن 
»حقيقة طالقها«، مؤكدة أنها أعلنت اخلبر 
رســمياً منذ ثالثة أشــهر، وأغلقت الباب 

نهائياً.

نسرين طافش نشرت رسالة موجهة لكل 
من يســألها عن أسباب طالقها أو حقيقة 
عودتها لعصمة طبيب األســنان شــريف 
شرقاوي، وقالت عبر ستوري حسابها على 
إنستغرام: »بالنســبة لتكرار خبر طالقي، 
يعني كم املسجات اللي وصلتني شيء عم 
تطمنوا عليا، وشيء عم يسأل ليه رجعتوا 
لبعض ومن بعدها رجعتوا إطلقتوا، يعني 
الزم كل شهر أعلن طالقي لتتأكدوا إني ما 

رجعت؟!«.

وأضافــت قائلة: »أنا أعلنت انفصالي من 3 
شــهور دون ذكر أي تفاصيل، ومن وقتها ما 
رجعنا لبعــض لنرجع نطلق من جديد، هل 
الزم كل شــهر يتكرر خبر الطالق لتخلص 

السنة مثالً والال في متديد لـ2023؟!«.
يُذكــر أن خبر طــالق نســرين طافش عاد 
لصــدارة الترند بعــد إعالنه رســمياً عبر 
تعليق لطبيب األسنان شريف شوقي على 
حسابه مبوقع إنســتغرام وقال: »مت الطالق 
بســالم، وأنا أحترمهــا كإنســانة، وعدم 

االتفاق شــيء طبيعي يحدث بني 
البشر املهم هو السالم واالحترام«.

وقامت نســرين بحذف كل صورها 
البعض  وتوقع  فجــأة،  زوجها  مع 
حدوث الطالق املبكر، لكن شريف 
خرج وأعلن أن الزواج ال يزال قائماً، 
وبالفعــل أعادت نســرين نشــر 
الصور دون تفسير ملا حدث، وبعد 
أيام قليلة حذفتهــا مجدداً في 

إشارة حلدوث الطالق نهائياً.

بغداد ـ خاص:
يقيــم اجملمع العلمي العراقي احتفاال كبيرا ملناســبة 
مرور خمســة وســبعني عاما على تأسيسه وستقام 
الفعاليات فــي مقر اجملمع املذكور في منطقة الوزيرية 

ببغداد خالل االيام 24-26/11/2022.
ودعا رئيس اجملمع املذكور د. محمد حســني ال ياســني 
العلماء واملفكرين والباحثني وخبراء العلوم االنســانية 
واالســاتذة واملهتمــني بالفكرة والعلم للمشــاركة 
في احلفل املاســي للمجمع املذكور والذي سيقام في 
الساعة العاشــرة صباحا، وسُتفتتح الفعاليات مبؤمتر 
علمّي دولّي حتت شعار )مجمُعنا، ُهويتنا، وانتماؤنا( خالل 
يومي اخلميس واجلمعــة ٢٤ - ٢٥ /١١ /٢٠٢٢م، وفي يوم 
26 يســتكمل احلفل منهاجه مع التوصيات، ويتضمن 
املؤمتر أربع جلسات علمّية وجلستني حواريتني، يُشارك 
فيها باحثــون بأوراق بحثية وبحوث عن اجملمع وأعضائه 

ومؤلفاته.

بغداد - الصباح الجديد:
حصل الزميل إياس الســاموك على شــهادة املاجستير في 
القانون العام، عن رســالته املوســومة بـــ )موقف القضاء 
الدســتوري من تشــريع القوانني ذات الطابع املالي- دراسة 
مقارنــة( املقدمة إلى معهــد العلمني للدراســات العليا، 
باشراف أســتاذ القانون الدستوري في اجلامعة املستنصرية 

د.إميان قاسم هاني الصافي.
واســتعرض الزميل فــي رســالته القوانني املاليــة وآليات 
تشريعها، ومن ثم أوضح تكوين القضاء الدستوري في العراق 
ومصر ولبنان، والدور الكبير الذي أدته احملكمة االحتادية العليا 
في العراق في رسم حدود العالقة بني السلطتني التشريعية 
والتنفيذية، والتطور املستمر في عملها من خالل ما تصدره 

من أحكام وقرارات.
وضّمن الباحث رســالته نحو 260 حكماً قضائياً عن موضوع 
الدراســة، تناولت البعــض منها حدود البرملان في ممارســة 
اختصاصه التشــريعي، ال سيما على الصعيد املالي، وأوصى 
بضرورة االلتــزام بها ليس بكونها ملزمة بحكم الدســتور 
فحسب، إمنا تعّد السبيل األمثل للحفاظ على املوقف املالي 

للدولة، وعدم اصدار تشريعات غير قابلة للتطبيق.

اليوم ... المجمع العلمي 
العراقي يحتفل بعيده الماسي

الزميل "إياس الساموك" 
يحصل على الماجستير 

في القانون العام
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اذا كان من الصحيح القول :

بان النســيان طبيعٌة ثانية لالنسان فاّن من الصحيح 
أيضا القول:

بــانَّ ثمَة شــيئني ُمهمني مــن الصعــب أْن يتعرضا 
للنسيان.

والسؤال اآلن :
عن الشيئني الذين ال ينسيان ما هما ؟

واجلواب :
فقُد األحبة .

وفقُد الشباب .
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واذا كانت الفجيعة الكبيرة تتضاءل بالتدريج وتتناقص 
فان هناك ِمَن الفجائع ماال يعروه النقص على االطالق.

انني أشــعر باحلزن العميق ونيرانِــِه امللتهبة في حنايا 
نفســي منذ غاب عن الســاحة َعلَُم األعالم ونابغبة 
املراجع الكرام االمام الشهيد آية اهلل العظمى السيد 
محمد باقر الصدر –رضوان اهلل عليه – الذي ترك فراغا 

لم يستطيع أحد أْن يسده حتى اآلن .
نعم إّن فقده هــو اجلرح الذي ال يندمل واخلطب الذي ال 

يُنسى 
وكيف يُنســى وقد ُحرَمت األمة ِمــْن قيمة حضارية 
كبرى قّدمت االسالم كبديل عن النظامني املتصارعني 

االشتراكي الراسمالي وأثبتت أنَّ 
االســالم هو دين احلياة الذي ينعم في ظالله االنســان 

عزيزاً سعيداً مطمئناً.
ان هذه املصيبــة وحدها تكفي لتلوين حياتي بلون قامت 
حالك مغمور باألسى والشــجن ، فكيف اذا سبقتها 

وحلقتها خطوب وأحزان اخرى تُفتُت األكباد ؟
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واالنتقال مــن ربيع العمر ) الشــباب ( الــى خريِفِه ) 
الشيخوخة ( هو العنصر الثاني الذي يصعب أْن ينسى 
فأيــَن تدفق النشــاط واحليوية والقــدرة على اخلوض 
في جلج احليــاة وحتدياتها ِمَن الوهــن والضعف وجتمع 

األعراض واألمراض ؟
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وفي هذين العنصرين الذين ال ينسيان 
قال الشاعر :

َهْبِني بقيُت على األيام واألَبَد  
ونلُت ما شئُت ِمْن ماٍل وِمْن وَلَِد 
َمْن لي برؤية َمْن قد كنُت آلُفه 

وبالشباب الذي وّلى ولم يَُعِد
ال فارق احلزُن قلبي بَعَد فرقتهم 

حتى يُفّرق بنَْيَ الروِح واجلسِد 
وقال آخر يتمنى ان يكون الشباب مما يُباع ليشتريه :

ليَت وهل ينفُع شيئا لَْيُت 
ليَت شبابا بِيَع فاشتريُت 

وتتالشــى االمنيات ولن يعود الشــباب وتتلبد األجواء 
بالزفرات واحلسرات..

شيئان ال ُينسيان ..!

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

نسرين طافش تؤكد طالقها: مش الزم أعلنه كل شهر

متابعة ـ الصباح الجديد: 
ضجة واسعة، صاحبت ظهور اخملرج املصري 
خالد يوسف في حفل ختام الدورة الـ 44 من 

عمر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
ورأى فريــق مــن اجلمهور أن خالد يوســف، 
اســتغل ظهوره فــي املهرجان مــن أجل 
الترويج ملسلســله اجلديد، املقرر عرضه في 
رمضان 2023، وحتول األمر من مجرد توقعات 
إلى يقني عندما استثمر خالد يوسف وجود 

بطلتي املسلسل شــمس الكويتية، ورانيا 
التومي التونسية.

وحرص خالد يوسف على التقاط عدة صور 
معهما، على السجادة احلمراء، قبل انطالق 

حفل اخلتام وإعالن قائمة اجلوائز.
وقرر اخملرج خالد يوســف، أن يخوض سباق 
رمضان الدرامي مبسلسل يحمل اسم "سره 
الباتع"، والعمل مأخوذ عن قصة من تأليف 
يوسف إدريس، وسيناريو وحوار خالد يوسف 

وخالد كساب.
بطولة  في  يشارك 

"سره  مسلسل 
الباتــع" أكثر 

من 60 فنانا 
مصر  من 
لم  لعا ا و
 ، بي لعر ا
هم  ز بر أ

نضال جنم من ســوريا وأحمد الســعدني، 
وعمــرو عبد اجلليــل من مصر، وشــمس 
الكويتية، ورانيــا التومي من تونس، وأحمد 
فهمــي، هالة صدقي، أحمــد وفيق، أحمد 
عبــد العزيز، منة فضالــي، وعدد آخر من 
إنتاج الشركة  الفنانني، واملسلسل من 
وشركة  اإلعالمية،  للخدمات  املتحدة 
ملالكها  الفنــي  لإلنتاج  ســينرجي 

املنتج تامر مرسي.

متابعة - الصباح الجديد:
يلتقي مركز الشــيخ إبراهيم بــن محمد آل 
خليفة للثقافة والبحــوث، بالروائية العراقية 
ندى الشــعيبي، في أمسية تســتقرئ فيها 
روايتها “وردة بغداد”، وذلك مساء هذا اليوم في 
مقر املركز وضمن املوســم الثقافي “قف على 

ناصية احللم وقاتل”.
وتســلط رواية “وردة بغداد” الضوء على خمس 
صديقات ينتمــني إلى عائالت ثريــة في عهد 
هارون الرشــيد خالل فترة النــزاع على احلكم 
بني أبناء اخلليفة األمــني واملأمون والتي انتهت 

بتسّلم اخلليفة املعتصم احلكم.
وتعود الكاتبة لتســرد قصة حضارة من خالل 

تفاصيــل صغيرة مهملــة، وتخط 
الذات،  على  وانتصار  معاناة  قصة 
وصمود أمام تقلبات الزمن، حيث 
ســمي ذلك الصراع الذي تعود 
الكاتبــة إلى ســرده بـ”الفتنة 
آخرون  يســميه  كما  الرابعة” 
العباســية  األهلية  بـ”احلــرب 
الكبرى”، والتي ال ميكن إغفالها 
من تاريخ احلضارة اإلســالمية، 
وهي رمبا التي شــكلت نقطة 
فارقــة فيما ســيلحق باألمة 
اإلســالمية مــن اضطرابــات 

وتشرذم.

أربيل - خاص: 
حفل  "روانكة"  مؤسســة  تقيم 
توزيــع جوائزهــا لتكرمي عشــرة 
مبدعني يوم غد وعلى قاعة "سعد 
عبد اهلل" بأربيل وكانت املؤسسة 
املذكورة قد اعلنت عن مشروعها 
تترواح  والذيــن  املبدعني  لتكــرمي 

اعمارهم بــني15– 25 في مجاالت 
العربيــة،  القصيــرة  "القصــة 
الكرديــة،  القصيــرة  والقصــة 
إعادة  وفــن  القصيــر،  والفيلــم 
التدوير، واالبتكار العلمي، والعزف 
املنفرد، وريــادة االعمال، والتصوير، 
والرسم، والشعر العربي، والشعر 

الكردي، والبرمجة".
وكانــت روانكــة قــد اعلنت عن 
مشــروعها لتكــرمي املبدعني في 
احلالي واعطت فترة  العام  اذار من 
العدد  الســتكمال  أشــهر  ثالثة 
ومن  863 مشــاركا  اليها  فتقدم 

كال اجلنسني وفي اجملاالت املذكورة

كركوكـ  الصباح الجديد: 
التي  )البــذور(  تعرض مســرحية 
لفرقة  ورشــة عمــل  أثناء  ولدت 
كركوك،  فــي  املســرحية  )هاوار( 

خالل األيام املقبلة في عشر مدن.
املســرحية من إنتاج فرقة )هاوار( 
املســرحية، إخراج وفكرة نزاد جنم 
ومتثيل )هادي جوانروي، حمه شانو، 

محمد علي، حمدي شانو(.
مســرحية )البذور( بعــد عرضها 
خمــس مــرات، ســتعرض فــي 
وأمكنــة مختلفة،  مــدن  خمس 
في )كركوك، بغداد، الســليمانية، 
أربيــل، املوصــل، خانقــني(، وكان 

قبل  للمســرحية  عــرض  أحدث 
أيام في مدينــة كركوك في املركز 
الثقافــي بحضور عــدد كبير من 

املواطنــني ومحبي املســرح، بعد 
انتهــاء مهرجان كركــوك الدولي 

ملسرح الشارع.

برفقة شمس الكويتية..  

خالد يوسف يرّوج لمسلسله على سجادة "القاهرة السينمائي"

غدًا ... جوائز "روانكة" من
المسرح الوطني الى اربيل

"ندى الشعيبي" تستعرض تجربتها 
األدبية والثقافية في المنامة

بضمنها بغداد

عرض مسرحي لفرقة 
هاوار في عشر مدن
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