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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

خاص - الصباح الجديد:
بدأت قوى حتالف إدارة الدولة بتنفيذ 
ورقة املنهاج الوزاري، بداية بتشكيل 
جلنــة لتفعيل املــادة الدســتورية 
املتعلقة باملناطق املتنازع عليها، مع 
السياسية،  االتفاقات  بباقي  االلتزام 
وحســم احلقيبتــني املتبقيتني في 
حكومة محمد شــياع الســوداني 
األسبوع احلالي، وقضايا أخرى تخص 
النازحني  ملف  أبرزها  السني  املكون 

والعفو العام.
الوطنــي  االحتــاد  عضــو  وقالــت 
الكردســتاني ســوزان منصور، في 
حديــث مــع »الصباح اجلديــد«، إن 
»الزيارات املتكّررة التي يجريها زعيم 
احلزب بافــل طالباني إلى بغداد دليل 
على احترام جميع االتفاقات اخلاصة 

بتشكيل احلكومة وعلى اجناحها«.
العديد  أن »هناك  وتابعت منصــور، 
املاضي  فــي  كانت  املشــكالت  من 
يجري احلديث عــن إيجاد حلول لها، 
وعلى هذا األســاس مت عقد اجتماع 
في منزل طالباني لقادة حتالف إطار 

الدولة«.
وشــددت، على أن »الكــرد يعملون 
تكرار  وعدم  احلكومة  على مساعدة 
اإلخفاقات السابقة، على الرغم من 
قلة اإلجنــازات لغايــة الوقت احلالي 

لكنها جيدة«.
ولفتت منصــور، إلــى أن »احلوارات 
احلقيبتني  بشــأن  مستمرة  مازالت 
املتبقيتني فــي احلكومة، وهما وزارة 
االســكان واالعمــار ووزارة البيئــة 
اللذيــن لم يتــم التصويــت على 
املرشــحني لهما خالل جلسة منح 

الثقة إلى احلكومة«.
وأكد، أن »االحتاد الوطني الكردستاني 
الوزراء محمد شــياع  رئيــس  خّول 
السوداني في اختبار من يراه مناسباً 

لكل وزارة«.
وانتهت منصور، إلــى أن »التوقعات 
تشــير إلى أن وزارة سوف تذهب إلى 
واالخرى  الكردستاني  الوطني  االحتاد 

للحــزب الدميقراطي الكردســتاني، 
االسبوع  خالل  ســيكون  واحلســم 

احلالي على أكثر تقدير«.
من جانبه، ذكــر عضو حتالف الفتح 
علي الفتالوي في حديث مع »الصباح 
اجلديــد«، أن »حتالــف إطــار الدولة 
عقد أمس األول فــي منزل طالباني 
اجتماعاً مهمــاً حضره رئيس الوزراء 

محمــد شــياع الســوداني ورئيس 
مجلس النواب محمد احللبوسي«.

وتابع الفتالوي، أن »حضور جميع قادة 
هذا التحالف إلى االجتماع يدل على 
متاسكه ودعمه للحكومة في تنفيذ 
وجود  نافياً  السياســي«،  منهاجها 
»خالفات بني قادة التحالف بل إنهم 
مجمعون على ضرورة املضي بتنفيذ 

ورقة االتفاق السياسي«.
ويواصــل، أن »اإلطــار التنســيقي 
إطار  اقطاب حتالــف  احــد  بوصفه 
الدولة وهو املســؤول عن تشــكيل 
احلكومــة وتقدمي مرشــحها ملتزم 
بجميع مــا جاء في وثيقــة االتفاق 
السياسي ولن يتنصل عن أي منها«.
وشــددت مصادر في حتالف السيادة 

إلى »الصباح اجلديد«، على أن »القوى 
السنية لها مطالب ايضاً سوف يتم 
املغيبني  أبرزها موضــوع  تنفيذهــا 

واملساءلة والعدالة«.
وأضافت املصادر، أن »التحالف حصل 
على تطمينات من القوى السياسية 
بأن يتم سن تعديل على قانون العفو 
العام خالل مــدة قريبة بعد إنضاج 
املقتــرح داخل اللجــان املعنية في 

البرملان«.
بإبعاد  الســنة  أن »مطالب  وأكدت، 
اجليش واحلشد عن املدن ستأخذ هي 
االخــرى طريقها إلــى التنفيذ بعد 
أن حصل اتفــاق بني وزارتي الداخلية 
والدفاع على تســليم امللف األمني 

في املدن إلى قوات الشرطة«.
التحالف تلقته  بيان صادر عن  وأكد 
»الصبــاح اجلديــد«، ان »االجتمــاع 
ناقش عــدداً مــن القضايــا ابرزها 
وبرنامج عمل  األمنيــة  التطــورات 
احلكومــة اجلديدة ومســائل مهمة 

أخرى تتعلق بالوضع العام للبلد«.
وتابع البيان، أن »االجتماع انتهى إلى 
املادة  تفعيل  لغرض  جلنة  تشــكيل 
140 من الدســتور اخلاصة باملناطق 
املتنــازع عليها«، موضحــاً ان »هذه 
اللجنة سوف تتشكل للمباشرة في 

مهامها خالل عشرة أيام«.
وكان مجلس النواب منح الثقة إلى 
حكومة محمد شــياع الســوداني 
في يوم 27 من شــهر تشــرين األول 
املاضي، وقد ضمــن منهاجه الوزاري 
االتفاق  وثيقة  عليها  أطلقت  وثيقة 
السياسي وتتضمن عدداً من النقاط 

على اجلانبني التنفيذي والتشريعي.

بغداد - الصباح الجديد:
محمد  الوزراء  مجلس  رئيس  أكد 
شــياع الســوداني امس الثالثاء، 
مــن العاصمة اإليرانيــة طهران، 
أراضي  باستخدام  يسمح  لن  أنه 
العراق لتهديد أمن إيران، مشــيراً 
اإليراني  الرئيــس  مع  االتفاق  إلى 
إبراهيــم رئيســي علــى تفعيل 

اللجنة االقتصادية املشتركة.
ووصل الســوداني، صبــاح امس 
الثالثــاء، إلى طهــران برفقة وفد 
تلبية لدعوة  وزاري وأمني كبيــر، 

رسمية من احلكومة اإليرانية.
ال  »العراق  أّن  الســوداني،  وقــال 
ينسى دعم طهران له منذ العام 
2003 واحلرب ضد عصابات داعش 

اإلرهابية«، مشيراً إلى أّن »الزيارات 
واللقاءات ضرورية للدفع بتفعيل 

األنشطة في جميع اجملاالت«.
وتابع أّن »امللف االقتصادي يحظى 
بأهميــة كبيرة لــدى احلكومة«، 
الرئيس  اتفقنا مع  إلى »أننا  الفتاً 
اإليرانــي علــى تفعيــل اللجنة 

االقتصادية املشتركة«.
ملتزمــة  »احلكومــة  أّن  وذكــر 
بتنفيذ الدســتور وعدم السماح 
العراقية  األراضــي  باســتخدام 
إيــران«،  باألمــن فــي  لإلخــالل 
مشــيراً إلــى »أننــا نعتمد في 
عالقاتنا اخلارجيــة مبدأ االحترام 
بالشــؤون  التدخل  املتبادل وعدم 

الداخلية«.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
العراقي  املركــزي  البنك  أعلن 
20 الف  امس الثالثــاء ان فئة 
دينار التي يعتزم البنك تداولها 
مســتقبال، ما زالــت في طور 
مشيرا  والدراســة،  التصميم 
الى عدم سحب اية فئة تتداول 

حاليا.
وقــال مدير املكتــب االعالمي 
للبنك عمر عاصم في تصريح 
اليــزال  :«البنــك  إن  رســمي 
لدراسة  االســتعداد  طور  في 
وتصميــم ومدى تأثيــر الفئة 
النقدية اجلديــدة على اجملتمع 

العراقي«.
الفئة  املبكر طبع  وأضاف »من 
اجلديدة وإطالقها للتداول خالل 
املرحلة القريبة القادمة«، وبني 
عاصم ان »إصــدار تلك الورقة 

سيحســن مــن السلســلة 
الوطنية لألوراق النقدية فضال 
عن أنه سيضيف فئة وسيطة 
وستسهل  النقدية،  لـــألوراق 
التداول النقدي بني املواطنني«.

وأكد أنه »لن يتم سحب أي من 
القدمية، وهذه  النقدية  الفئات 
الفئات  لبقية  ستضاف  الفئة 
النقدي  التداول  حتسني  بهدف 
والبنك بصدد التفاهم واالتفاق 
مع دور الطبع الرصينة الختيار 
األلـــوان واخلصائــص األمنية 

لألوراق«.
يشار الى ان البالد تتداول سبع  
املركزي  البنك  فئات صادرة عن 
العراقي هــي: 250 دينار و500 
دينــار و1000 دينار و5000 دينار 
و10000 دينــار و25000 دينــار 

و50000 دينار. 

 فئة 20 الف دينار في طور 
الدراسة والتصميم ولن تسحب 

اية عملة من السوق

اكد تفعيل اللجنة االقتصادية المشتركة

البنك المركزي:

السوداني من طهران: لن نسمح 
باستخدام األراضي العراقية 

لتهديد امن إيران 

حسم وزراتي البيئة واإلسكان خالل األسبوع الحالي

اتفاقات تحالف إدارة الدولة تأخذ طريقها للتنفيذ 
بتفعيل المادة 140وتسليم المدن للداخلية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
افــادت منظمــة »هيومن رايتس 
ووتش« امس الثالثاء، بإن حكومة 
الوزراء الســابق مصطفى  رئيس 
الكاظمــي لم تــِف بوعودها في 
الى  املتظاهريــن  قتلــة  إحالــة 
القانونية  واملســاءلة  العدالــة 
التابعة  األمــن  أجهزة  ملوظفــي 
اجلماعــات  وعناصــر  للدولــة 
املســلحة املســؤولة عــن قتل، 
وتشويه، وإخفاء مئات املتظاهرين 

والنشطاء منذ 2019.
أصدرته  تقريــر  فــي  ذلــك  جاء 
املنظمــة امس الثالثــاء، في 34 
القانون:  »تنــومي  بعنوان:  صفحة 
العنف ضد احملتجني وإفالت اجلناة 
من املساءلة في العراق«، يتضمن 
وإصابة،  قتــل،  حــاالت  تفاصيل 
وإخفــاء طالــت متظاهرين أثناء 
انتفاضة 2019-2020 الشــعبية 
وبعدها في وسط العراق وجنوبه.

وتوّلــى الكاظمي الســلطة في 
مايو/أيــار 2020 واعــدا بالعدالة 
في جرائم القتــل واإلخفاء، لكن 
عندما ترك منصبــه في أكتوبر/
تشــرين األول 2020، لــم تكــن 
حكومتــه قــد أحــرزت أي تقدم 

ملموس في محاسبة املسؤولني، 
بحسب التقرير.

وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق 
األوسط في املنظمة: »بعد عامني 
الكاظمي  تولــي  مــن  ونصــف 
السلطة، تبنّي أن وعوده بالعدالة 
الشــرس ضد  العنف  في قضايا 
فارغة،  الســلميني  املتظاهريــن 
والقتلة يســرحون بحرية. ضّحى 
لتحســني  بالكثير  املتظاهــرون 
الظــروف في البــالد، حتى أنهم 
ضّحوا بحياتهم، لكن حكومتهم 
لم تســتطع في املقابل منحهم 

حتى احلد األدنى من العدالة«.
وُقتــل نحــو 500 متظاهــر في 
من  فقــط  القليلــة  األســابيع 
االنتفاضــة على ايدي قوات األمن 
العراقيــة واجلماعات املســلحة 
املدعومة من الدولة، وفقا لـ »األمم 

املتحدة«.
واســتمر العنف ضد املتظاهرين 
حتى بعد انتهاء االحتجاجات، من 
اســتهدفت  اغتيال  حملة  خالل 
نشــطاء بارزيــن، كان يُنظر إلى 
معظمهــم على أنهــم أصوات 

مؤثرة في حركة االحتجاج.
وذكر التقريــر أيضا، ان الكاظمي 

بعد ستة أشهر من توليه منصبه، 
أنشــأ »جلنة لتقصــي احلقائق« 
للتحقيق في العنف الذي ترتكبه 
قــوات أمــن الدولــة واجلماعات 
املتظاهريــن  ضــد  املســلحة 
والنشطاء. لكن اللجنة لم تنشر 
بعد أي معلومــات جوهرية حول 
النتائج التــي توصلت إليها، ولم 
تكشــف حتى عن القضايا التي 

حققت بهــا، ناهيك عــن نتائج 
التحقيقات التي أجرتها.

وقالــت »هيومن رايتــس ووتش« 
ايضا، إنها حققــت في 11 حالة 
بسبب  للعنف  تعّرضوا  لعراقيني 
السياسي.  والنشــاط  االحتجاج 
ُقتــل خمســة منهــم، بينهم 
امرأتــان. أصيب خمســة آخرون 
واخُتطف أحدهم وما زال مفقودا.

ورفــع الضحايــا وأُســر القتلى 
أو اخملفيــني قضايــا قانونية لدى 
الشرطة والســلطات القضائية، 
لكــن بعــد إبــداء الســلطات 
اهتماما أوليا، مثل جمع تفاصيل 
تســتأنف  لم  القضايــا،  هــذه 
الشــكاوى القانونيــة ولم تتابع 
أو  حتقيقاتها  عمليا  الســلطات 
محاوالت حتديد هوية املســؤولني 

ومحاسبتهم.
وأشار املنظمة في تقريرها، إلى أن 
قابلتهم،  الذين  األشخاص  بعض 
»نُوِّمت«  أن قضاياهم  أصروا على 

ببساطة.
وكان أمجــد الدهامات )56 عاما( 
العمارة، عاصمة  بارزا في  ناشطا 
محافظــة ميســان فــي جنوب 
شرق العراق. في 6 نوفمبر/تشرين 
الثانــي 2019، وبعد أســابيع من 
بعد  الدهامات  اغتيل  املظاهرات، 
مغادرته اجتماعــا مع قائد كبير 
في الشــرطة في مركز الشرطة 
الرئيســي في العمارة، حســبما 
قال نشــطاء آخرون حضروا معه 
االجتماع. ووقعت اجلرمية على بعد 
األمتار فقط من مقر  بضع مئات 

الشرطة.
عاما(   52( ورفع شــقيقه علــي 
دعوى قضائية إلى السلطات دون 
ذ أي اعتقاالت  نتيجة تذكر. لم تُنفَّ
في القضيــة. خالل كفاحه بغية 
حتقيق العدالة لشــقيقه، تلقى 
علي الدهامــات تهديدات بالقتل 
وأجِبــر على الفرار مــن العمارة، 
وتنّقل من مدينة إلى أخرى خوفا 

من أن يُقتل هو أيضا.

ويقول التقرير إنه رغم عدم إحراز 
تقدم في التحقيقات واملســاءلة 
احلكومــة  قدمــت  القانونيــة، 
العراقيــة تعويضــات مالية إلى 
معظم عائالت القتلى. وفقا لألمم 
املتحــدة، تلقت معظــم عائالت 
القتلــى تعويضات  املتظاهريــن 
مالية من »مؤسســة الشهداء« 
مؤسســة  وهــي  العراقيــة، 

حكومية.
وتؤكد املنظمة أن احلكومة أيضا 
وعــدت بتعويض آالف املتظاهرين 
الذيــن ُشــّوهوا أو أصيبوا خالل 
االحتجاجــات. لكن عــددا قليال 
علــى  حصــل  منهــم  فقــط 
تعويضات عن إصاباتهم، ومت ذلك 
بعــد فترات انتظــار طويلة – في 
بعــض احلاالت تصــل إلى عامني 
ونصــف – وبتكلفة مالية كبيرة. 
عنّي الكثيرون محامني للمساعدة 
بعضهم  وحتدث  مطالباتهم،  في 
عن اضطرارهم إلى دفع رشــاوى 
علــى  للعمــل  للمســؤولني 

طلباتهم.
ولفــت التقرير إلى أنــه »ينبغي 
حلكومــة رئيــس الــوزراء اجلديد 
نشر  الســوداني  شــياع  محمد 

جلنة  حتقيقات  بشــأن  معلومات 
تقصــي احلقائــق فــي عمليات 
قتــل املتظاهريــن، وإصابتهــم، 
وإخفائهــم في أثنــاء االنتفاضة 

وبعدها«.
وأضاف ايضــا »ينبغي للحكومة 
أيضا حث الســلطات القضائية 
علــى اإلفصــاح عــن املعلومات 
املتعلقة بوضع التحقيقات وسير 

القضايا«.
تقريرها  فــي  املنظمة  وتابعــت 
القول »ينبغي حلكومة السوداني 
مضاعفة اجلهود لتعويض ضحايا 
العنــف، بإجراءات تشــمل وضع 
سياســة تعويــض للمصابــني 
تكــون واضحة وموجــزة، وحتديد 
خطوات مباشــرة تقلل العقبات 
احلصول  تعيق  التي  البيروقراطية 

على التعويضات«.
انتفاضة  »أسقطت  كوغل:  وقال 
2019-2020 احلكومة ودفعت إلى 
وطالب  مبكــرة،  انتخابات  إجراء 
املتظاهــرون مبحاســبة مرتكبي 
أعمال العنــف التي تعرضوا لها. 
ميكن لرئيس الــوزراء، وينبغي له، 
التي لم  العدالة  العمل لتحقيق 

يحققها سلفه«.

وعود الكاظمي بمسألة قتلة المتظاهرين فارغة وحكومته لم تحاسب احدا
هيومن رايتس ووتش:  تقريـر

العملية البرية التركية شمال سوريا 
شبهات فساد كبيرة تدفع بنك البالد المركزي3تنتظر إشارة إردوغان

6لوقف التعامالت مع البنوك اللبنانية

محافظة بغداد تسعر امبير المولدات األهلية
للشهر المقبل بأربعة الى تسعة االف دينار

النفط يرتفع مع ترجيحات بخفض جديد
النتاج أوبك + في األحد المقبل

على الرغم من علمها انها لن يلتزم بها

بغداد - الصباح الجديد:
امس  بغــداد  حــددت محافظــة 
للمولدات  االمبير  الثالثاء، تسعيرة 
واحلكومية لشــهر كانون  االهلية 

االول املقبل.
ووفقــاً لبيــان أصدرتــه احملافظة، 
واطلعت عليه الصباح اجلديد، فان 
:«تســعيرة التشــغيل العادي من 
الســاعة 12 ظهراً وحتى الساعة 
1 ليالً بـ)اربعة( آالف دينار وبالتناوب 
مع الكهربــاء الوطنية، وباإلمكان 
إضافة )ألف دينار فقط(، للمولدات 

التي ليس لديها حصة وقودية«.
وأورد البيــان أيضــا: »كمــا تكون 

تســعيرة التشــغيل الليلــي من 
الساعة  وحتى  )12( ظهراً  الساعة 

بـ )ســتة(  )السادســة( صباحــاً 
آالف دينار وبالتنــاوب مع الكهرباء 
)ألف  إضافة  وباإلمــكان  الوطنية 
دينار فقط( للمولدات التي ال متتلك 

حصة وقودية«.
واشــارت احملافظة، الى »تســعيرة 
دينــار  آالف   ) تســعة   ( األمبيــر 
 (24( بالنسبة للتشــغيل الذهبي 
ســاعة وبالتنــاوب مــع الكهرباء 
الوطنية وميكن إضافة )الفي( دينار 
فقط للمولــدات التي ليس لديها 

حصة وقودية«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
 ارتفعت العقود اآلجلة خلام نفط 
برنت امس الثالثاء، دوالرين لتصل 
إلى 85.19 دوالر للبرميل، اثر انباء 
متداولــة عن تخفيــض جديد، 
ترجــح مندوبو منظمــة أوبك + 
اللجوء اليــه عندما يلتقون في 

نهاية األسبوع اجلاري.
النفــط حتولت  وكانت أســعار 
االثنــني  أمــس  اول  لالرتفــاع 
لتتراجــع عــن انخفاضها قرب 
أدنى مستوياتها هذا العام، بعد 
بأن مجموعة  ان طغت شائعات 
أوبك+ ســتخفض اإلنتــاج بناء 
علــى اخملــاوف مــن احتجاجات 

في الشــوارع على قيود فيروس 
الصارمة  »كوفيــد19-«  كورونا 
للخام  أكبر مستورد  الصني،  في 

في العالم.
يوم  »أوبــك+«  حتالف  ويجتمــع 
مستوى  يقرر  حتى  املقبل  األحد 
إنتاجه في الفتــرة القادمة، في 
حــني تناقــش الــدول األوروبية 
احتمال وضع سقف سعري على 

صادرات روسيا من النفط اخلام.
ومع مــا يبدو مــن تزايد ضعف 
بنية ســوق النفط باســتمرار، 
النفطي  التحالف  مندوبو  أعلن 
أن تخفيضات إضافية في اإلنتاج 
خالل  مطروحا  خيــارا  تكون  قد 

اجتماعهم املقبل
أســعار  انخفضــت  وكانــت 
النفط خالل األيــام املاضية مع 
اندالع االحتجاجــات في الصني 
ضد تشــدد إجــراءات مواجهة 
انتشــار فيــروس كوفيــد الذي 
أدى إلــى موجة بيــع كثيف في 
األسهم،  وأسواق  السلع  أسواق 
وانخفاض الطلب من النفط في 

أكبر مستهلك بالعالم.
حساسية  النفط  سوق  وتعتري 
شديدة جتاه االقتراحات والقرارات 
املرتقبة مــن وزراء حتالف »أوبك 
+« الذيــن يجتمعون فــي فيينا 
املقبــل، العادة  الشــهر  مطلع 

القياسي لالنتاج  تقييم اخلفض 
الذي مت في تشــرين الثاني اجلاري 
وبلغ مليوني برميل يوميا وحتديد 
مســتويات اإلمــدادات للعــام 

املقبل.
وقــال محللــون، إن آراء املعنيني 
بالســوق الزالت متضاربة بشأن 
خطــوة »أوبــك +« املقبلة، وهل 
هــي احلفــاظ على مســتويات 
االنتاج نفسها أم الزيادة أو إجراء 
إلى  مشــيرين  جديــد؟  خفض 
بيانات صادرة عن بنك »ستاندرد 
تشــارترد« تؤكد أن سوق النفط 
جتاه  شــديدة  حساسية  تظهر 

زيادة أهداف اإلنتاج.
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كركوك - الصباح الجديد: 

زراعــة كركوك،  حــذرت مديريــة 
مــن احتمال تعــرض الفالحني الى 
خســائر فادحة جراء عــدم وصول 
الالزمــة  املاليــة  التخصيصــات 
الصفراء، مشــيرة  الــذرة  حملصول 
الى ان انتاج املوسم احلالي من هذا 
احملصول يقدر بأكثر من مليون طن.

وقــال مديــر زراعة كركــوك زهير 
علي ان “التخصيــص املالي لدعم 
محصول الذرة الصفراء اســتنفذ، 
ووصلت 65 مليار دينار فقط، بينما 
هــي حتتاج الــى 265 مليــار دينار، 
لذا نحتاج الــى 200 مليار اضافية 
لتســويق هذا احملصول في كركوك 

فقط”.
وأضاف زهير علي: “لدينا مخاطبات 
بني وزارة الزراعة واملالية الستحصال 
املبلغ االضافــي، بينما توقف حالياً 

استالم احملصول وننتظر التخصيص 
املالي”.

مديــر زراعة كركوك اشــار الى ان 
“االمطار مســتمرة منــذ عدة ايام 
في كركــوك، واحملصول معرض الى 
التلف يومــاً بعد يوم، خصوصاً وان 
طينية  الزراعيــة  األراضــي  اغلب 
الكميات  لهذه  توجد ســقوف  وال 

الكبيرة حلمايتها من االمطار”.
أما بخصوص الكميات املنتجة من 
مادة الذرة الصفراء، اشار زهير علي 
الى “انتاج 535 الف طن وفق اخلطة 
الزراعية، ولكــن لدينا خارج اخلطة 
بحدود 800 الف طــن”، محذرا من 
انه “مت استالم 70 الف طن فقط من 
االنتاج حلــد االن”، واصفا االجراءات 
احلكومية بهذا الصدد بأنها “بطيئة 
املقرر  الدعم  لتخصيص مبلغ  جداً 

حملصول الذرة الصفراء”.
ولفت مدير زراعــة كركوك الى انه 
“في حال عدم وصول التخصيصات 
خالل اسبوعني الســتالم احملصول، 

%50 من احملصول ســيتلف،  فنحو 
لعــدم وجــود مــكان يــأوي هذه 

الكميــات الكبيــرة، خصوصا في 
ظل تأثــر االمطار”، مطالبــاً “وزارة 

املالية بصرف تخصيصات احملصول 
اليومني  وخــالل  جــداً،  بعجالــة 

خصوصاً  تسليمها،  يجب  املقبلني 
في ظــل توقعات بســقوط امطار 

جديدة”.
وكانــت وزارة الزراعة قد حذرت من 
تراجــع اإلنتاج احمللي مــن احملاصيل 
الزراعيــة فــي عموم  واملنتجــات 
احملافظات، والتي تتســبب بتأثيرات 
الغذائي في  األمــن  ســلبية على 
البالد، مشيرة الى ان أموراً عدة أدت 
اإلنتاجية في  القــدرة  إلى إضعاف 
العراق، منها خفض اخلطة الزراعية 
إلى %50، مقارنة بالسنوات املاضية، 
فضالً عن قرار فتح االســتيراد من 

دون ترخيص.
يذكــر ان ملّف املياه بات يشــّكل 
حتدياً أساســياً في العــراق، البلد 
شــبه الصحراوي، والذي يبلغ عدد 
سكانه أكثر من 41 مليون نسمة، 
وحّملت بغــداد مراراً جارتيها تركيا 
منسوبات  خفض  مسؤولية  وإيران 
املياه بســبب بناء سدود على نهري 

دجلة والفرات.

وســبق للبنك الدولي، أن اعتبر أن 
غياب أي سياســات بشأن املياه قد 
بحلول  العــراق  فقــدان  إلى  يؤدي 
العام 2050 نســبة %20 من موارده 
املائية، فيما اعلــن العراق في وقت 
سابق أن املشروعات املائية التركية 
أدت لتقليص حصته املائية بنسبة 
%80، بينما تتهم أنقرة بغداد بهدر 

كميات كبيرة من املياه.
يعّد العراق، الغني باملوارد النفطية، 
من الــدول اخلمس األكثــر عرضة 
لتغير املنــاخ والتصحر في العالم، 
بسبب  خصوصاً  املتحّدة،  األمم  وفق 
تزايد اجلفاف مع ارتفاع درجات احلرارة 
التي تتجاوز فــي مرحلة من فصل 

الصيف خمسني درجة مئوية.
وتراسل احلكومة العراقية باستمرار 
للمطالبة  وأنقــرة  كاّل من طهران 
للعراق من  املائيــة  بزيادة احلّصــة 
نهــري دجلة والفــرات، اال ان هاتني 
لــم تســتجيبا لطلبات  الدولتني 

العراق املتكررة بهذا الصدد.

كركوك تحذر من تعرض الفالحين الى خسائر بسبب التخصيصات المالية لمحصول الذرة 
انتاج الموسم الحالي يقدر بأكثر من مليون طن

البصرة - سعدي السند:

في  العــراق  جامعــة  عملــت 
البصرة جاهدة منذ تأسيســها 
لترســيخ   2005/2004 عــام 
املبادئ املعرفية من خالل اعتماد 
اســتراتيجية اصالح وترشــيد 
والبحــث  التعليــم  وتطويــر 
الفعالة  للمســاهمة  العلمي 

لالرتقاء باجملتمع.

تلبيه الطموحات املشروعة 
جملتمعنا

احلســاني  الهادي  الدكتور عبد 
 ، العراق اكد ذلك  رئيس جامعة 
وأضاف ان هــذه الرؤية املعرفية 
وضعت الستنهاض القوى اخليرة 
الواعية الكامنة في األســاتذة 
املتخصصــني  والتدريســيني 
خطــه  ولوضــع  والباحثــني، 
ودعم  التعليم  إلصالح  مرحليه 
الدولة ومؤسســاتها اإلنتاجية 
والسياسية  واألمنية  واخلدمية 
املشــروعة  الطموحات  لتلبية 
وتدريبه  الفــرد  وبناء  جملتمعنــا 
وتأهيله ومتكينــه للقيام بدوره 
التطورات  ومواكبــة  الوطنــي 
العاملية  اإلبداعيــة  العلميــة 
ليتســنى لبلدنا ان تبني الدولة 
القيام  اجلامعات  متكن  سياسة 
بدورهــا املعرفي وخلــق ثقافه 

الوعي الوطني واإلنساني.

توقيع عدد من  االتفاقيات 
العلمية مع جامعات عامليه

العراق  جامعــة  رئيس  وأضاف   
:لقد عملت جامعة العراق على 
توقيع االتفاقيات العلمية بينها 
وبني جامعات عامليه ذات رصانة 
في اجملــال التعليمــي والبحث 
بورتســموث  العلمي كجامعه 
البريطانيــة وجامعــه غربــي 

إيرانية   وجامعــات  اســكتلندا 
البصرة  جامعــة  الــى  اضافة 
التي  اجلنوبية  التقنية  واجلامعة 
لدينــا اتفاقيــة تعــاون علمي 
انشــاء  والعمل على  معهمــا 
مركــز بحوث متطــور لالرتقاء 
بالبحــوث العلمية وفتح مركز 
لبحوث الطاقــة الذي بلدنا في 
أمس احلاجة له في هذه املرحلة 
ومما ال شــك فيه بان شــهادات 
نظام اجلودة  iso حقق جلامعتنا 
حصلت  حيث  التطور  من  املزيد 

الكليــة على شــهادة ISO في 
مجاالت اجلودة والسالمة املهنية 
والصحــة والبيئــة واالمن دون 
اتباع املناهــج العلمية احلديثة 

وطرق التدريس املتكاملة.
وحرصت اجلامعة منذ تأسيسها 
أكفاء  طلبــة  تخريــج  علــى 
وطنيــني مخلصـ يــن وما كان 
لذلك أن يتحقق مــن دون اتباع 
املناهــج العلمية احلديثة وطرق 
واالعتماد  املتكاملــة  التدريس 
العلمية الكفؤة  الكــوادر  على 

اضـافة الى جتهيز اجلامعة بكل 
ما حتتاج اليه من اجهزه علميه 
تنمية  في  تســهم  ومختبرات 
املهارات العملية والعلمية عند 

الطلبة.

مميزات جامعة العراق
ومن مميزات جامعــة العراق انها 
احلكومية  املؤسســات  رفــدت 
بآالف اخلريجني وحصلت اجلامعة 
بحث  افضــل  على  مــرات  عدة 
علمــي للطلبة على مســتوى 

العــراق ، وأســهمت كل هــذه 
اخلطــوات ليتســنى لبلدنــا ان 
تبنــي الدولــة سياســة متكن 
اجلامعــات مــن القيــام بدورها 
املعرفــي وخلــق ثقافــه الوعي 
الوطني واإلنساني واحترام العلم 
والعلمــاء والدســتور والقوانني 
وحقــوق االنســان وتأهيل جيل 
من اخلريجني قــادر على مواكبه 
العاملي  العلمي  والتطور  التقدم 
ليكــون نــواة قوى اخليــر وخلق 
جيل معرفــي جامعي وان جهود 

اجلامعة في عقد اتفاقات علمية 
مع جامعات علمية رصينة كما 
اســلفنا اعطى جامعــه العراق 
اضافيا مهما جعلها مميزة  زخما 
وظلت اجلامعــة بتوجهاتها هذه 
تــزداد بعدا هامــا نحن في أمس 
الراهن  الظــرف  في  اليه  احلاجة 
ولم تكتف بذلك بل توسعت في 
وبهذا تكون  التعليمية  عالقاتها 
اجلامعة قد ارست قواعد التعاون 
العالم في مجال  واالنفتاح على 

التعليم والبحث األكادميي. 

نعتمد استراتيجية اصالح وترشيد 
وتطوير التعليم لالرتقاء بالمجتمع

رئيس جامعة العراق في حديثه للصباح الجديد:

ان الرؤية المعرفية 
وضعت الستنهاض 

القوى الخيرة الواعية 
الكامنة في األساتذة 

والتدريسيين 
المتخصصين 

والباحثين، ولوضع 
خطه مرحليه إلصالح 

التعليم

رئيس جامعة العراق خالل مشاركته في أحد األنشطة اجلامعية

بغداد - الصباح الجديد: 
نفى املصرف العراقي للتجارة ) )TBI تقدمي قروض 

بـ )30( مليار دوالر .
وقال اخلبير اإلعالمي للمصرف، عقيل الشــويلي، 
في بيان إن “مواقــع التواصل االجتماعي تناقلت 
فيديــو صادرا من إحــدى القنــوات التلفزيونية 
يتحدث عن أن املصــرف العراقي للتجارة يعطي 
قروضــاً بـ 30 مليــار دوالر، والبد مــن توضيح أن 
رأس مــال املصرف هو ثالثة مليارات دوالر”، مؤكدا 
أن املصــرف لم يعط أي قرض مــن دون ضمانات 
خالل تسنم الدكتور ســالم اجللبي في تاريخ15 
/9 /2020”. وأكــد أن “القــروض التي منحت على 
وفق قانون االستثمار لعام 2006 وتعديالته فضالً 
عن مبادرات وتعليمات البنك املركزي العراقي في 
دعم املشاريع الصناعية من أجل تشغيل االيدي 
العاملــة ودعم االقتصــاد الوطنــي وأن الزبائن 
القروض من خــالل متابعة  ملتزمون بتســديد 

املصرف”. 

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلــن الدفاع املدني العراقــي، أن أكثر من 2500 
مبنى في احملافظات ، يواجه خطر االنهيار، أغلبها 

في بغداد.
وازدادت في السنوات األخيرة حوادث انهيار املباني 
في البالد، حيث يعزو متخصصون ذلك إلى اهمال 
أصحاب املباني والشــركات املنفذة إلى شــروط 

السالمة في البناء.
العراقي، نواس  املدني  املنســق اإلعالمي للدفاع 
صباح شاكر، قال إن مسحاً أجرته املديرية في 15 
محافظة، أظهــر أن أكثر من 2500 عمارة ومنزالً 
تواجه مخاطر االنهيار، بســبب رداءة املواد وسوء 
طريقة البنــاء والقدم ، ولفت إلــى أن العدد قد 

يكون أكبر من ذلك، حيث ال يزال املسح جارياً.
املنســق الإلعالمي للدفاع املدني العراقي، أوضح 
أن العدد األكبر لهذه املباني، يقع في بغداد ، وكان 
انهيار مبنى اخملتبر الوطني في بغداد في تشرين 
األول املاضي، قد أدى إلى مصرع 4 أشــخاص، في 
حني متكن الدفاع املدني من إنقاذ 13 شخصاً من 

حتت ركام املبنى. 
اخملتبر الوطني االستثماري الذي افتتح عام 2020، 
لــم يكمل عامه الثاني بعد حتــى اصبح ركاماً، 
ما دفع جلاناً نيابية وجهات تنفيذية الى املطالبة 
بفتح حتقيق عاجل وحقيقي ملعرفة أســباب ما 
حصــل، معّللني ذلك بوجود فســاد حقيقي في 
منح إجازات االســتثمار، وغياب مراقبة حقيقة 

لالنشاءات الهندسية.

السليمانية - الصباح الجديد: 
أعلنــت ادارة ســد “باوشاســور” في قضاء 
كفري التابع إلدارة منطقة گرميان في إقليم 
كوردســتان امس الثالثاء، احتواء السد على 
أكثر مــن 5 ماليني متر مكعب من املياه بعد 

موجة االمطار االخيرة.
وقال عزيز كرمي املشــرف على السد في بيان 
صحفي إن “ األمطار غمرت الســد بالكامل، 
بعــد انخفاض منســوب املياه إلــى درجات 
عالية قبــل هطولهــا”. ، وأضــاف كرمي أن 
“الطاقة املائية للســد تبلغ 5 ماليني و 150 

ألف متر مكعب”.
وأشــار  كرمي الى  أنه “لم يشهد السد مثل 
هذه الكمية من املياه في الســنوات الثالث 
املاضية ، وهذا العــام لدينا احتياطي كامل 
من امليــاه للمزارعني ، وما يتطلب اآلن منهم 
هو فقــط احملافظة على املياه واســتخدام 

نظام الري احلديث”.
وبحســب إحصائية دائرة االرصاد اجلوية في 
مديريــة زراعة گرميان ، هطــل أكثر من 66 
ملم من األمطار علــى قضاء كفري وحدها 

خالل موجة األمطار املاضية.

المصرف العراقي للتجارة 
ينفي تقديم قروض بـ 

)30( مليار دوالر

الدفاع المدني : أكثر من 
2500 مبنى يواجه خطر 
االنهيار أغلبها في بغداد

مياه األمطار تغمر سدًا 
احمد عبد الصاحب كريمبالكامل في إقليم كوردستان

محمد  الشهيد  مستشفى  تقدم 
باقر احلكيــم العام خدماتها الكثر 
من مابوني نسمة لسكنة منطقة 
اجملاورة  واملناطق  الصدرين  شــعلة 
لها وتعتبر املستشــفى احد اكبر 
الكرخ  املستشــفيات في جانــب 
ويرجــع تأريخ تأسيســها الى عام 
1971 بأسم مستشفى النور العام 

.
ودخلت مستشــفى احلكيم العام 
بعدد من حمالت التطوير والتأهيل 
وافتتاح  الســريرية  السعة  لزيادة 
عدد من االقسام والوحدات اجلديدة 
اخرها اعمال انشاء بنايتي اخلدمات 
والطــوارئ ذات املواصفات العالية 
والسعة الســريرية الكبيرة والتي 
ستسهم في تقدمي افضل اخلدمات 
للمواطنــني  الصحيــة  الطبيــة 

الكرام.
وبني مدير مستشــفى الشــهيد 
الدكتور  العام  احلكيم  باقر  محمد 
مصطفى شاكر تضم املستشفى 
، األذن  10 استشاريات هي )العيون 
واألنــف واحلنجرة ، اجملــاري البولية 
، األطفــال ، اجللديــة ، املفاصــل 
، النســائية والتوليــد ، الكســور 

الباطنيــة(   ، العامــة  اجلراحــة   ،
الى  باالضافة  الثدي  فحص  ووحدة 
مركز صناعة االطــراف الصناعية 
الطبيــة ومركز  واملســاند ومركز 
شــعلة الصدرين لغســل الكلى 

ومركز الشعلة للتبر ع بالدم .
واضاف مدير املستشسفى بلغ عدد 
املراجعني في العيادات االستشارية 
والطوارئ خالل شهر تشرين الثاني 
مــن العام احلالــي )41111( مراجع 
واجــراء )121434( فحــص وحتليل 

مختبــري و)34209( فحــص فــي 
صاالت  واجرت  الســاندة  الوحدات 
العمليــات )1297( عملية جراحية 
متنوعة واجراء )195( عملية غسل 
كلوي واســتقبال )358( مراجع في 
مركز االطراف واملساند و)76( طفل 
 )28( في ردهات اخلــدج توزعت بني 
طفل في اخلــدج الداخلي )املعقم( 
و )48( طفــل في اخلــدج اخلارجي 
وسجل قسم النســائية والتوليد 

والدة )105( اطفال . 

 بغداد - الصباح الجديد: 
عون  املائية  املــوارد  وزيــر  أعلن 
ذيــاب عبــد اهلل، وجــود توجه 
الزراعيــة  املســاحات  لزيــادة 
مع  باالتفاق  والشعير  للحنطة 
وزارة الزراعة، فيما أكد إســهام 
األمطار بإطــالق تصاريف جيدة 
لدفع اللســان امللحي في شط 

العرب وإحياء األهوار.
وأجبر اجلفاف خالل العام املاضي 
وزارتــي املــوارد والزراعــة على 
املزروعة  املســاحات  تخفيــف 
حملصولي احلنطة والشــعير إلى 
بتعزيز  واالســتعانة  النصــف، 
االســتيراد  طريق  عن  الكميات 

من اخلارج لسد احلاجة احمللية.
وقــال الوزيــر عون ذيــاب عبد 
إن  فــي تصريــح صحفي  اهلل 
األمطــار التــي هطلــت خالل 
اآلونة األخيرة تركزت في مناطق 
في محافظة  محددة، خصوصاً 

السليمانية.
وأضاف أن األمطــار كان تأثيرها 
إيجابيــاً من خالل زيــادة واردات 
نهــري الزاب األســفل واألعلى، 
وقد مت إطالق مياه من سد دبس 
بتصاريف عالية نســبياً وصلت 

إلى 1300 م 3/ثا إلى نهر دجلة.
وأشــار إلى اإليعاز بإطالق املياه 
بكميــات كبيــرة إلــى جنوب 
ال ميكن  لكن حاليــاً  ســامراء، 
خزنها في الثرثار بسبب احلاجة 
إلكمال  البالد  جنوب  في  امللحة 
الرية األولى، حيث كانت فائدتها 
جيدة للزراعة في مناطق وسط 

البالد.
وتابع أن األمطار األخيرة أسهمت 
أيضاً بإحياء الزراعة والبســاتني 
في محافظة ديالى، وهو مؤشر 
إيجابي ألنهــا عانت من اجلفاف 
منذ ثالثة أعــوام، حيث هطلت 
كميات كبيرة فــي جلوالء وقرة 
تبه وأماكن عديدة أخرى، إضافة 
إلى زيادة اخلزين املائي في ســد 

حمرين.
اإلجراءات  أن  وأوضح عبــد اهلل 
احلالية التي تقوم بها الوزارة هي 
نقل املياه إلــى اجلنوب باجتاهني 
أحدهمــا من خالل نهــر دجلة 
وسدة سامراء، واآلخر عن طريق 
القنــاة اإلروائية لغــرض تعزيز 
نهر الفرات ومعاجلة االختناقات 
في  البــالد خصوصاً  في جنوب 
مناطق األهوار التي تشــكو من 

اجلفاف منذ عامــني، إلى جانب 
املســاهمة بتحسني مياه شط 

العرب ودفع اللسان امللحي.
وأكد أن هناك مؤشرات وتنبوءات 
لهطول أمطــار بكميات كبيرة 
بنسب  لكن  املقبلة  األيام  خالل 
متفاوتة بني مناطق البالد، حيث 
املطري  التساقط  نسب  وصلت 
خالل اليومني املاضيني في بعض 

املناطق إلى أكثر من 170 ملم.
وبنَي عبد اهلل أن التوقعات تشير 
إلى حتقيــق نتائج إيجابية خالل 
املوسم الشتوي احلالي بالنسبة 
املرويــة مــن خالل  للمناطــق 
التوســع باملســاحات الزراعية 
اخلاصة بزراعة احلنطة والشعير.
بزيادة  اإليعاز  الوزير عن  وكشف 
اخلطــة الزراعية خالل الشــهر 
وزارة  مــع  االتفاق  بعــد  احلالي 
املســاحة  زيادة  لغرض  الزراعة 
على  تعتمد  التي  املســتهدفة 
املياه الســطحية للوصول إلى 
أرقام يقتنع بها الطرفان بشرط 
عدم وجود ضغوطات على اخلزين 
املائي، وإعطاء فرصة أكبر لزراعة 
محصول احلنطة بالدرجة األولى 

والشعير. 

نصف قرن من الخدمات الطبية والصحية 
في مستشفى الشهيد الحكيم العام 

وزير الموارد: زيادة مساحة زراعة الحنطة 
والشعير ومؤشرات لهطول أمطار بكميات كبيرة



3 شؤون عربية ودولية

متابعة ـ الصباح الجديد:
دفع اجليش التركي بتعزيزات عســكرية 
ضخمــة إلــى املناطــق احلدوديــة مع 
سوريا وســط توقعات بانطالق العملية 
تســتهدف  التي  البريــة  العســكرية 
مواقــع قــوات ســوريا الدميقراطية في 
شــمال ســوريا في أقرب وقت... وأكدت 
تقارير ومصادر تركية أن القوات التركية 
وعناصر “اجليش الوطني السوري” املوالي 
ألنقرة باتت جاهزة للعملية التي تنتظر 

اإلذن من الرئيس رجب طيب إردوغان.
برئاســة  التركي  الوزراء  مجلس  وناقش 
إردوغان، في اجتماعه امس االول االثنني، 
نتائج عملية “اخمللب - الســيف” اجلوية 
التي انطلقت في شمالي سوريا والعراق 
ليل 19 تشرين الثاني احلالي، بعد أسبوع 
من تفجير إرهابي في شــارع االستقالل 
مبنطقة تقســيم في إسطنبول نسب 
إلى حزب العمال الكردســتاني ووحدات 
حماية الشــعب الكردية التي تشــكل 
العمــود الفقري لقوات قســد، وحتديد 
موعد العملية البرية التي سبق أن أعلن 
إردوغان األســبوع املاضي أنها ستنطلق 
قريباً إلنشاء حزام أمني على حدود تركيا 

اجلنوبية.
وقبل ساعات من انعقاد اجتماع مجلس 
القريبة  “صباح”  نشرت صحيفة  الوزراء، 
من احلكومة التركية، امس االول االثنني، 
عربات  أظهــرت  فيديو  ومقاطــع  صوراً 
إلى  ودبابــات في طريقهــا  عســكرية 
النقطة “صفــر” على احلدود التركية مع 
سوريا، وقالت إن اجليش التركي بدأ الدفع 
بشحنات عسكرية أخرى إلى مناطق في 

محيط مدينة تل رفعــت، التي تعد من 
أهم أهداف العملية املرتقبة.

ونقلت الصحيفــة عن مصادر ومقاتلني 
فــي “اجليش الوطني الســوري” أن هدف 
العملية العســكرية هو القرى الواقعة 
على خــط جبهــة منطقة الشــهباء 
في شــمال حلب، وأنها ســتنهي وجود 
“الوحدات الكردية” في تل رفعت والقرى 

التابعة لها.
أيــام لقصف  وتتعرض تــل رفعت منذ 
جوي ومدفعي من جانب القوات التركية 
وفصائل اجليش الوطني، تصاعدت حدته 
خالل اليومــني املاضيني مقارنة باملناطق 
األخرى اخلاضعة لسيطرة قسد. ولفتت 
الصحيفة التركية إلــى تعرض مناطق 
تل رفعت ومرعناز ومطار منغ العسكري 
للقصف اجلوي، مضيفة أن مدافع هاوتزر 
ال تــزال تواصــل من داخــل تركيا ضرب 
إرهابية” في الشــمال السوري.  “أهداف 
وتنتشــر فــي تــل رفعت قوات قســد 
والنظام، إلى جانب عناصر من الشرطة 
أخرى  وقــوات  الروســية،  العســكرية 
محسوبة على امليليشيات التي تدعمها 
إيران، التي تقاتل إلى جانب قوات النظام.

من جانبها، قالت صحيفة “يني شــفق” 
القريبــة مــن احلكومــة التركيــة، إن 
العملية البرية في ســوريا ســتبدأ في 
أقرب وقت ممكن، استناداً إلى تقرير لوزير 
الدفاع التركــي، خلوصي أكار، قدمه في 
اجتمــاع مغلق للحزب احلاكم الســبت 
املاضي. وذكــرت الصحيفــة أن التقرير 
لفت إلى أنه لــم يكن باإلمكان احلصول 
على الدعم املطلوب من كل من روســيا 

والواليــات املتحدة فــي عملية “اخمللب - 
الســيف” اجلوية في شمال سوريا، لكن 
رغــم ذلك فــإن العملية جــرت وكانت 
ناجحة. وانتقد التقرير املوقف األميركي، 

ووصفه بـ”املنافق”.
وبحسب ما نقلته صحيفة “يني شفق” 
العملية  انتقدت  املتحــدة  الواليات  فإن 
اجلويــة في ســوريا، وأبلغــت تركيا في 
الوقت نفسه بأنه “ال ينبغي الدخول إلى 

هناك، ألن املنطقة حتت سيطرتها”.

وتأكيداً للتقارير التركية، قال مسؤولون 
أتــراك لـ”رويترز”، إن اجليــش ال يحتاج إال 
أليام قليلة ليكــون جاهزاً لعملية توغل 
بري في شــمال ســوريا، وإن من احملتمل 
اتخاذ قرار بهذا الشــأن خــالل اجتماع 
جمللس الــوزراء امــس االول االثنني، وذلك 
في الوقت الــذي تقصف فيــه القوات 
وتقصف مدافع  التركية مواقع قســد، 
هاوتزر التي يتم إطالقها يومياً من تركيا 
الكردية  الشعب  لوحدات حماية  أهدافاً 

منذ أســبوع، بينما تنفذ طائرات حربية 
غارات جوية.

وأعلنت وزارة الدفــاع التركية، مقتل 14 
من عناصــر الوحدات الكردية في قصف 
الفــرات” و”غصن  “درع  على منطقتــي 
وبحســب  في محافظة حلب.  الزيتون” 
“رويترز” قال مســؤول كبيــر إن “القوات 
املســلحة التركية بحاجــة إلى بضعة 
أيام فقط لتصبح جاهزة بشــكل كامل 
تقريبــاً”، مضيفاً أن املعارضة الســورية 

املســلحة املتحالفة مع تركيا استعدت 
ملثل هذه العملية بعــد بضعة أيام من 
تفجير إسطنبول في 13 نوفمبر احلالي... 
وأن العملية لن تستغرق وقتاً طويالً حتى 
تبدأ وأن األمر يتوقف فحسب على إصدار 

الرئيس رجب طيب إردوغان لألمر.
وقال مسؤول تركي آخر، طلب أيضاً عدم 
الوزراء  نشر اسمه، قبل اجتماع مجلس 
كاملة...  االســتعدادات  “كل  التركــي: 

بانتظار القرار السياسي”. 
وذكر املســؤول التركــي األول أن عملية 
برية تستهدف مناطق منبج وعني العرب 
)كوباني( وتــل رفعت، باتت حتمية لربط 
املناطق التي دخلت حتت ســيطرة تركيا 
التي مت  وحلفائها الســوريني باملناطــق 
بدأت  توغــالت  خالل  عليها  االســتيالء 
في 2016، وأن أنقــرة أجرت اتصاالت مع 
موســكو وواشنطن بشــأن أنشطتها 

العسكرية.
وبحسب املصدر أبلغت الواليات املتحدة 
تركيا، العضو بحلف شــمال األطلسي 
)ناتو(، بأن لديها مخاوف بالغة من أن يؤثر 
التصعيد العسكري على الهدف املتمثل 
اإلرهابي  “داعش”  تنظيــم  في مكافحة 
في سوريا، بينما طلبت روسيا من تركيا 

االمتناع عن شن هجوم بري شامل.
بدوره، أبدى الرئيــس التركي رجب طيب 
إردوغان عزمه على املضي قدماً في تنفيذ 
العملية العسكرية، دون الرجوع ألحد أو 
احلصول على إذن )في إشــارة إلى الرفض 
األميركــي والتحفــظ الروســي(، قائالً 
إن تركيــا لها حق التصــرف في مناطق 
حددتها خــارج حدودها حلماية أمنها، وال 

ميكن ألحد أن مينعها من اســتخدام هذا 
احلق. 

وملح إردوغان إلى وجود “مؤامرة” تستهدف 
تركيا قبل االنتخابات الرئاسية والبرملانية 
املقتل، قائالً: “من  العام  املقررة منتصف 
املنظمــات اإلرهابية وصوالً إلى وســائل 
اإلعالم العامليــة، مت حتريكها جميعاً ضد 
إردوغان  تركيا اآلن قبل االنتخابات”. ودعا 
الدول اإلسالمية إلى بذل مزيد من اجلهد 

لتخليص سوريا من دوامة الصراع. 
وقال، خالل مشاركته في افتتاح االجتماع 
التجارية  االقتصادية  الوزارية  اللجنة   38
التعاون اإلســالمي في  التابعة ملنظمة 
إسطنبول، امس االول االثنني: “يجب على 
الدول اإلســالمية أن تبدي إرادة أقوى وأن 
تدعم جهود احلل السياســي في سوريا 
ليتخلص البلد من دوامة الصراع واألزمة 

اإلنسانية واإلرهاب”. 
وأكد ضــرورة إنهاء لعبــة دعم تنظيم 
اإلرهابي  الكردســتاني”  العمــال  “حزب 
وامتداداتــه )وحــدات حماية الشــعب 
الكرديــة( التــي تتخفــى حتت ســتار 
مكافحة تنظيم “داعش”، في إشارة إلى 

الدعم األميركي للوحدات الكردية.
فــي ســياق متصــل، ألغت الشــرطة 
دورية  تســيير  الروســية  العســكرية 
مشتركة مع القوات التركية كان مقرراً 
تســييرها، امس االول االثنــني، في ريف 
عني العرب )كوباني( الشــرقي، بســبب 
التصعيد العسكري بني القوات التركية 
وقسد، ضمن الدوريات االعتيادية مبوجب 
األول  املوقع في تشرين  تفاهم سوتشي 

.2019

متابعة ـ الصباح الجديد:
يواجــه الرئيس األميركي جو بايدن حتديات 
في حتريك خمس قضايا تشــريعية مهمة 
قبــل بدء أعمــال الكونغرس بتشــكيله 
اجلديد فــي كانون الثانــي املقبل. وتتعلق 
ورفع ســقف  احلكومي،  باإلنفاق  القضايا 
الديــن، وما يتعلق بتســريع املســاعدات 
االقتصادية والعســكرية ألوكرانيا، ومتويل 
مكافحة فيروس “كورونا”، ومتويل ملواجهة 

التغييرات املناخية.
ويتعني على الكونغرس اتخاذ قرارات مهمة 
لتمويــل احلكومة الفيدراليــة بحلول 16 
ديسمبر أو اخملاطرة بإغالق جزئي للحكومة، 
وعلــى الكونغرس مترير طلــب إدارة بايدن 
مببلــغ 37.7 مليــار دوالر من املســاعدات 
ألوكرانيــا ومتريــر مبلغ 10 مليــارات دوالر 
جلهود مكافحة فيــروس “كورونا”، ومبالغ 
غير محددة لإلغاثــة من الكوارث املناخية 
إضافًة  وبورتوريكو،  فلوريــدا  أعاصير  بعد 
إلى قضايــا تتعلق بحمايــة وتقنني زواج 

املثليــني، وإيجاد طرق حلماية املهاجرين ممن 
الذين وصلوا  “احلاملني”  يطلق عليهم لقب 
إلى الواليات املتحدة بشــكل غير شرعي 
وهم أطفال، وقضيــة إعفاء قروض طلبة 

اجلامعات التي تواجه عراقيل قانونية.
على  مسيطرين  الدميقراطيون  وســيظل 
مجلــس النواب حتي انعقــاد الكونغرس 
اجلديد فــي 2023 وهناك دفــع من البيت 
األبيض للدميقراطيني لإلســراع في حتقيق 
تقــدم فــي بعض هــذه القضايــا، لكن 
قضية اإلنفاق احلكومــي ومتويل احلكومة 
الفيدراليــة تتطلــب موافقــة عشــرة 
جمهوريــني في مجلس الشــيوخ، وهناك 
تيار كبيــر داخل احلزب اجلمهــوري رافض 
زيادة التمويل احلكومي بصورة موســعة، 
كمــا تتزايــد التصريحات حــول الرقابة 
املشددة واإلشراف الدقيق الذي سيمارسه 
تقدمها  التي  املساعدات  على  الكونغرس 
إدارة بايدن ألوكرانيا. ويسعى البيت األبيض 
التوقعات  مع  احلالية  املســاعدات  لتمرير 

أنه لن يكون هناك دعم كاٍف ملســاعدات 
جديدة ألوكرانيا في مجلس الشيوخ.

القضيــة األكثــر إحلاحاً هــي قضية رفع 
ســقف الدين األميركي، وهــي املواجهة 
األكثر ســخونة لرفع الســقف القانوني 
للديــن البالــغ 31.4 تريليــون دوالر، حيث 

سيؤدي عدم حســم هذه القضية سواء 
خالل العام احلالي أو مع تشكيل الكونغرس 
اجلديد، إلى خفض الثقة في قدرة الواليات 
املتحدة على دفع ديونها، وهو ما سيشّكل 

صدمة ألسواق املال واالقتصاد العاملي. 
بتنازالت  اجلمهوريــني  بعــض  طالب  وقد 

مــن إدارة بايدن في متويل بعــض البرامج 
االجتماعيــة مقابل الســماح للحكومة 
األموال.  املزيد مــن  باقتراض  الفيدراليــة 
ويســعى الدميقراطيون الســتغالل األيام 
املتبقية من ســيطرتهم على مجلســي 
النواب والشــيوخ حالياً لرفع سقف الدين 
ــدة للغاية،  لكّن العملية ســتكون معقَّ
الفليبستر  لعملية  اجلمهوريون  يلجا  وقد 

لتأجيل القرار.
ويتوقع احملللون صداماً سياسياً قبل نهاية 
العــام احلالي ميكــن أن يجعــل املواجهة 
مشــتعلة بني الكونغرس والبيت األبيض 
خالل الفترة املقبلة. وجــزء كبير من هذه 
األجواء املشــحونة يتعلــق بكيفية إدارة 
األموال احلكومية وإلى أي مدى ســتذهب 
الواليــات املتحــدة فــي متويــل أوكرانيا، 
العرجاء”  “البطــة  جلســة  وستشــهد 
مواجهــات قــد تخاطر بإغــالق احلكومة 
الفيدرالية وفرض قيود على قدرة احلكومة 
األميركية على االقتراض إذا لم يتم االتفاق 

على رفع سقف الدين واالتفاق على متويل 
احلكومة الفيدرالية، وهو ما ســيكون له 

تداعيات خطيرة على االقتصاد األميركي.
ومــن املقرر أن يزور بايدن والية ميتشــغان 
امس الثالثاء للترويج ألجندته االقتصادية 
وما حققته إدارته من خلق وظائف جديدة، 
ويستضيف قمة البيت األبيض للطوائف 
القبلية وزعماء القبائل يوم األربعاء، والتي 
تستهدف ضخ اســتثمارات في اجملتمعات 
األصلية. ويستقبل بايدن، يوم غد اخلميس، 
الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون وزوجته، 
في أول زيــارة دولة يقوم بهــا خالل والية 
بايدن، حيث يعقد الرئيسان قمة ملناقشة 

التحديدات العاملية والوضع في أوكرانيا.
وتســربت أنباء عــن تغييــرات كبيرة في 
تشــكيلة الفريق االقتصادي داخل اإلدارة، 
حيث أشارت وكالة “بلومبرغ” إلى توقعات 
مبغــادرة براين ديــزي كبير املستشــارين 
االقتصاديــني، منصبــه في بدايــة العام 
املقبــل، وهناك تكهنــات أيضــاً مبغادرة 

سيسليا روس رئيسة مجلس املستشارين 
االقتصاديني، منصبها العام املقبل.

وتشــير مصادر في البيــت األبيض إلى أن 
الرئيس بايــدن يرغب في إحــداث إصالح 
شــامل فــي السياســات االقتصاديــة 
والقيام بخطــوات للتعامل مع التحديات 
االقتصاديــة اخلاصــة بالبطالــة وارتفاع 
األســعار ودفع معدالت النمو البطيئة مبا 

يعزز فرص إعادة انتخابه في 2024.
ويقــول احملللون إنه ســيتعني علــى إدارة 
وتقليص  احلكومي،  اإلنفــاق  تقليل  بايدن 
عجــز امليزانية األميركيــة للتخفيف من 
“الفيدرالي  ومنــح  التضخمية  الضغوط 
األميركي” فرصة للتوقف عن رفع أســعار 
اتفاقات جتارية  إبرام  إلى  الفائدة، والسعي 
موســعة مع حلفاء للواليات املتحدة مثل 
بريطانيا واليابان لتأمني سالســل التوريد 
إضافًة إلى العمل الستقرار أسعار الطاقة 
وتشــجيع إنتاج وتصدير الغــاز الطبيعي 

األميركي.

خمس قضايا رئيسية يحرِّكها بايدن قبل انعقاد الكونغرس الجديد
تسريبات عن خروج مسؤولين كبار في اإلدارة بحلول العام المقبل

العملية البرية التركية شمال سوريا تنتظر إشارة إردوغان
تل رفعت في مقدمة األهداف
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محافظة واسط/ قضاء االحرار
حقل االحدب النفطي 

قسم العقود / شركة نفط الواحة احملدودة

إعالن للمرة الثانية/ مناقصة تنفيذ شبكات امطار )املرحلة االولى( في حي االسالة في قضاء االحرار/ محافظة واسط
نوع املناقصة: )مناقصة عامة(

)031/SC/22( :رقم املناقصة

التعاقد مع شركة نفط الواحة احملدودة على حساب شركة نفط الوسط من مبالغ املساهمة األجتماعیة حلقل األحدب النفطي
تعلن شركة نفط الواحة احملدودة العاملة على مشروع تطوير حقل األحدب النفطي في محافظة واسط / قضاء االحرار عن املناقصة املذكورة أعاله فعلى من يجد لديه القدرة والكفاءة 
من الشــركات احمللية املتخصصة في هذا اجملال )انشائية/درجة عاشرة( مراجعة )حقل األحدب النفطي\هيئة نفط واسط\ قسم حقل األحدب النفطي أو االتصال على ارقام هواتف جلنة 
املســاهمة األجتماعية املذكوره أدناه( اعتباراً من تاريخ نشر اإلعالن للحصول على وثائق الدعوة والشــروط املطلوبة مقابل مبلغ قيمته 100 دوالر امريكي الغير, بعد ملء أستمارة طلب 

شراء وثائق املناقصة, وتكون وثائق املناقصة جزء اليتجزاء من املشروع.
على جميع املتقدمني االلتزام بالشروط التالية عند تقدمي عطاءاتهم:

1  جلب الوثائق التالية مصورة )صورة ملونة(:
• هوية الشركة النافذة الصادر ة من وزارة التخطيط.

• شهادة التأسيس )نسخة ملونة(.
• جلب كتاب عدم ممانعة نافذة )نسخه ملونه( من هيئة الضرائب العامة.

على أن تلتزم الشركة الفائزة بجلب الوثائق األصلية اخلاصة بالشركة عند اإلحالة.
2 تقدمي نسخه من االعمال املماثلة املؤيدة واملصدقة من اجلهة املستفيدة.

3 تقدمي جدول تقدم عمل لتنفيذ املشروع على أن التتجاوز الفترة الكلية لتنفيذ املشروع 210 يوم.
4 على الشــركات تقدمي تأمينات أولية بقيمة )%1 من قيمة الكلفة التخمينية املرصدة واخملصصة للمشــروع البالغة 432,670 $ فقط( بالدوالر أألمريكي فقط تقدم على شــكل صك 
مصدق أو خطاب ضمان أو ســفتجة معنون إلى )شــركة نفط الواحة احملدودة( صادر من احد البنوك املعتمدة من قبل البنك املركزي العراقي ومسجل على املنصة االلكترونية اخلاصة به, 
ويتضمن اإلشــارة ألســم ورقم املناقصة نافذة ملدة ال تقل عن )ستة أشــهر( اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باسم مقدم العطاء  أو )أي من املساهمني في 

الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة ( علما إن مدة نفاذ العطاء )120( مائة وعشرون يومأ من تاريخ غلق املناقصة.
5 على جميع املتقدمني األلتزام بعدم جتاوز الكشف التخميني املُعد من قبل احلكومة احمللية، علما بأنه ال يوجد مبالغ إضافية أو كلف احتياطية لعدم وجود تخصيص مالي أضافي.

6 على جميع الشركات املتقدمة االلتزام بالتعليمات والشروط واملعايير الترجيحة املرفقة في اوراق املناقصة.
7 تقدمي العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشــركة أو أحد املســاهمني أو من يخوله مبوجب وكالة صادرة من كاتب العدل كشرط أساسي لتقدمي العطاء والتوقيع على طلب 

شراء وثائق املناقصة.
8 في حالة اشــتراك أكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مســؤوليتهم )تضامنية تكافلية( في ذلك لتنفيذه على أن يقدم عقد مشاركة مصادق عليه أصوليا مع 

العطاء.
9 على مقدمي العروض تقدمي العروض قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاءات. ويتكون العرض من:

العرض الفني، العرض التجاري، استمارة تقدمي العطاء وخطاب ضمان.
 Flash Memory او CD تُقدم املتطلبات املذكورة أعاله في ظرف مغلق ومختوم، ويجب تقدميها وفقا لوثائق الدعوة، ويجب أن يكون اســم املشــروع ورقم ال واضحا على الظرف مع قرص

يحتوي على النسخة من جميع الوثائق املطلوبة.
10 موعد اســتالم العطاءات من الساعة 9:00 الى الســاعة 12:00 ظهرا من يوم الثالثاء املوافق 2022/12/13 وبعد هذا املوعد ال يقبل أي عطاء، وستجري عملية فتح العطاءات في نفس 
اليوم في مقر شــركة الواحة في حقل األحدب، وفي حال صادف يوم الغلق عطلة رســمية يعتبر يوم الدوام الرســمي الذي يليه موعداً للغلق والفتح وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول 

أوطأ العطاءات.
11 علماً بأن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشــاركني في املناقصة سيكون في يوم الثالثاء املوافق 2022/12/06 في حقل األحدب النفطي )قاعة أجتماعات قسم 

حقل األحدب(
12  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة.

13 لالستفسار عن املناقصة واستالم الوثائق االتصال على األرقام التالية اخلاصة بلجنة املساهمة االجتماعية: 
07715924993 /  07714493195

شركة نفط الواحة احملدودة
AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.

AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.

محافظة واسط/ قضاء االحرار /حقل االحدب النفطي 
شركة نفط الواحة احملدودة / قسم العقود 

إعالن للمرة الثالثة / مناقصة جتهيز مادة هيدروكسيد الصوديوم )NaOH( السائل لوحدة املعاجلة املركزية في حقل االحدب النفطي
3rd Announcement for Provision of Supplying Liquid Sodium Hydroxide )NaOH( for CPF in AHDEB Oilfield

نوع املناقصة: )مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني(
)015/PC/22( :رقم املناقصة

تعلن شــركة نفط الواحة احملدودة العاملة على مشروع تطوير حقل األحدب النفطي في محافظة واســط / قضاء االحرار للمرة الثالثة عن مناقصة جتهيز مادة هيدروكسيد الصوديوم 
)NaOH( السائل لوحدة املعاجلة املركزية في حقل االحدب النفطي فعلى من يجد لديه القدرة والكفاءة من الشركات و املكاتب املتخصصة مخاطبة )شركة نفط الواحة احملدودة \ قسم 
العقود( بنية األشــتراك في املناقصة عبر عناوين البريد اإللكترونية املذكورة ادناه اعتباراً من تاريخ نشــر اإلعالن للحصول على وثائق الدعوة )ITB Documents( والشروط املطلوبة مقابل 

مبلغ قيمته 100 دوالر امريكي الغير, وتكون وثائق املناقصة جزء ال يتجزأ من املشروع.
على جميع املتقدمني األلتزام بالشروط التالية عند تقدمي عطاءاتهم:

1. جلب نسخة )صورة ملونة( لكافة الوثائق املذكورة ادناه على أن تلتزم الشركة الفائزة بجلب كافة الوثائق األصلية عند اإلحالة:
1.1. على الشركات العراقية احمللية جلب ما يلي:

أ ( هوية الشركة صادرة من غرفة التجارة او من وزارة التخطيط نافذة ومجددة.
ب ( شهادة التأسيس الشركة الصادرة من وزارة التجارة )مسجل الشركات(.

1.2. يجب على الشركات االجنبية تقدمي وثائق تسجيل الشركة الصادرة من بلدهم باللغة االنكليزية، او تقدمي اوراق تسجيل الشركة في العراق.
1.3. جلب عدم ممانعة لدخول املناقصات نافذة من هيئة الضرائب العامة العراقية.

2. على الشــركات تقدمي تأمينات أولية بقيمة )7000 $( بالدوالر أألمريكي فقط، تقدم على شــكل صك مصدق أو خطاب ضمان )على أن يكون صادر من احد املصارف املعتمدة لدى البنك 
املركزي العراقي ومســجل على املنصة اإللكترونية اخلاصة بالبنك املركزي, معنون إلى )شركة نفط الواحة احملدودة( ويتضمن اإلشارة ألسم ورقم املناقصة ويكون نافذ ملدة )سنة( اعتبارا 
من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باســم مقدم العطاء أو )أي من املســاهمني في الشركة أو الشركات املشــاركة مبوجب عقد مشاركة( علما إن مدة نفاذ العطاء 

)سنة( من تاريخ غلق املناقصة.
3. أن تقدمي العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشركة أو أحد املساهمني أو من يخوله مبوجب وكالة صادرة من كاتب العدل كشرط أساسي لتقدمي العطاء والتوقيع على طلب 

شراء وثائق املناقصة.
4. في حالة اشــتراك أكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مســؤوليتهم )تضامنية تكافلية( في ذلك لتنفيذه على أن يقدم عقد مشاركة مصادق عليه أصوليا مع 

العطاء.
5. على مقدمي العطاءات تقدمي عطاءاتهم باللغة اإلجنليزية مع النموذج قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاءات وتتكون العطاءات من:

أ ( العرض الفني مع )Flash Memory يحتوي على العرض الفني(
ب ( العرض التجاري مع )Flash Memory يحتوي على العرض التجاري(

ج ( خطاب الضمان بقيمة )7000 $(
يجب أن تكون املتطلبات املذكورة أعاله في ثالثة ظروف مغلقة ومختومة، ويجب تقدميها وفقا ملتطلبات لوثائق الدعوة، ويجب أن يكون اســم املشــروع ورقم العطاء واضحا على الظروف، 

يجب ان توضع الظروف الثالثة في ظرف واحد مغلق ومختوم ويذكر علية اسم املشروع ورقمه ومعلومات اتصال الشركة املقدمة. 
6. على جميع الشركات تقدمي منوذج في 3 عبوات )100 ملليتر/ عبوة( من منشا واحد.

7. موعد اســتالم العطاءات من الســاعة 09:30 صباحاُ الى الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت مدينة بغداد من يوم األربعاء املوافق 21\12\2022 في الباب الرئيسي حلقل األحدب النفطي، وبعد 
هذا املوعد ال يقبل أي عطاء، وســتجري عملية فتح العطاءات بعد الساعة الثانية عشــر من نفس اليوم وإذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعداً 

للغلق والفتح وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
8. في حال وجود اي استفســار او طلب توضيح بخصوص التفاصيل الفنيه اخلاصة باملشــروع يرجى مخاطبة قسم العقود قبل تأريخ 19\12\2022 بواسطة رسالة عبر البريد االلكتروني 

املذكور او تسليمها باليد الى قسم العقود لغرض األجابة بالسرعة املمكنة قبل موعد تقدمي العطاءات.
9.  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة.

)ITB Documents( 10. املتطلبات االخرى والتفاصيل الفنية مذكورة في وثائق الدعوة
مالحظة )1(: في حال عدم تقدمي الوثائق املذكورة في )1( او تقدمي وثائق منتهية الصالحية يكون لشركة الواحة احلق في اتخاذ االجراءات الالزمة حسب الضوابط والتعليمات النافذة. 

مالحظة )2(: تلتزم الشركة الفائزة بتقدمي الوثائق املذكورة ادناه قبل توقيع العقد
 قرص CD + نســخة ورقية )يحتوي على معلومات الشــركة كاملة + هوية وزارة التخطيط او هوية غرفة التجارة مجددة ونافذة + شهادة التأسيس ملونة ومحضر االجتماع + نسخة عدم 

ممانعة من هيئة الضرائب( تقدم لشركة نفط الوسط وتعد كجزء من متطلبات توقيع العقد.
 www.petroalwaha.com :املوقع اإللكتروني اخلاص بشركة الواحة النفطية

To: mohanad@petroalwaha.com ملزيد من التفاصيل واالستفسارات يرجى التواصل على اإلمييالت التالية:
CC to:  khalid.jamal@petroalwaha.com and youhao@petroalwaha.com

 ١ . يســر وزارة الدفاع / املديرية العامة للتســليح والتجهيز بدعــوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي 
اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم وبكلفة تخمينية قدرها )8075000$( مليون دوالر لتجهيز مايلي :-

أ. عجالت حوضية أسقاء ســعة )١0000 - ١2000 لتر( عدد )29( عجلة وحسب املواصفات املرفقة مع 
وثائق العطاء.

ب عجالت برادات حلفظ األغذية )4-5 طن( عدد )30( عجلة وحسب املواصفات املرفقة مع وثائق العطاء.
2- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات اضافية االتصال باملديرية العامة 
DGAS. للتســليح والتجهيز من يوم االحد إلى اخلميس الساعة )900 إلى الساعة ١500( وعلى االمييل

MOD@ucidn.iraqi-mod.org وكما موضحة في التعليمات ملقدمي العطاءات . 
3-  إعــالن املناقصة اعتباراً من يوم الثالثاء املصادف 2022/١١/29 ولغاية الســاعة ١200 من مي اخلميس 

املصادف ١2/8/2022.
4- بإمــكان مقدمي العطاءات املهتمني شــراء وثائق العطاء بعد تقدمي طلب حتريري )كتاب رســمي( 
معنون الى وزارة الدفاع / املديرية العام للتســليح والتجهيز وبعــد دفع قيمة البيع البالغة )200,000 

دينـار فقـط مئتان الف دينار( لقاء وصل شراء.
5. بإمكان الراغبني االشــتراك باملناقصة تســليم عطاءاتهم على العنوان االتي )وزارة الدفاع / بغداد- 
كرادة مرمي قرب جســر اجلمهورية( واعتبارا من يوم الثالثاء املصادف 2022/١١/29 ولغاية الساعة ١200 
من يوم اخلميس املصادف 2022/١2/8. وسيتم رفض العطاءات املتأخرة في املدة الزمنية اعاله مع العرض 
يتم فتح العطــاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني فــي احلضور في العنوان التالي : 
)وزارة الدفاع/ بغداد - كرادة مرمي- قرب جســر اجلمهورية( في الســاعة ١300 من يوم اخلميس املصادف 

.2022/١2/8
6. املنشأ :مبا يضمن املواصفات القياسية العاملية .

7. أن تكون الشركة املقدمة للعطاء )في حال كون الشركة من الشركات احمللية( من التجار الرئيسني 
وان تكون شــهادة املنشأ صادرة باسم الشركة حصراً وللوزارة صالحية التأكد من صحة صدور شهادة 

املنشأ من السفارة العراقية في بلد املنشأ
8. تقدمي التأمينات األولية من قبل مقدم العطاء بنسبة )3%( من الكلفة التخمينية على شكل صك 
مصدق أو خطــاب ضمان صادر من مصرف حكومي أو مصرف معتمد من البنك املركزي العراقي وألمر 
وزارة الدفاع / املديرية العامة للتسليح والتجهيز يذكر فيه اسم ورقم املناقصة على أن تثبت العناوين 

الوظيفية ملصدري خطابات الضمان وان يكون نافذاً ملدة ستة اشهر
9. تقدمي التأمينات النهائية على شــكل خطاب ضمان حســن التنفيذ للعقد بنسبة )5%( من قيمة 
العقــد بعد التبليغ بكتاب اإلحالة وقبــل توقيع العقد وان ال يكون خطاب الضمان مشــروط ويدفع 
حني الطلب وان يكون خطــاب الضمان صادر من مصرف حكومي أو مصرف معتمد من البنك املركزي 

العراقي.
١0. مقدم العطاء من الشــركات العراقية واألجنبيــة التي لديها مكتب متثيل أو فرع في العراق كتاب 
عدم ممانعة من االشتراك في املناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب يكون معنون إلى وزارة الدفاع 

مع تأييد منحه الهوية الضريبية والرقم الضريبي ويلتزم بجلب براءة ذمته عند االحالة .
١١. يحــق للطرف األول مصادرة التأمينات األولية ملن حتــال إليه املناقصة عند نكوله عن توقيع العقد 
بعد التبليغ بكتاب اإلحالة أو عند سحب مقدم العطاء لعطائه خالل فترة نفاذيته وبعد غلق املناقصة 
ورفض التصحيح على أخطائه احلســابية في العطاء وانعكاســها على قرار اإلحالة وســيتم اتخاذ 

اإلجراءات القانونية املنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( لسنة 20١4.
١2. تقدمي براءة ذمة صادرة من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي للشــركات العراقية واألجنبية التي 

لديها مكتب متثيل او فرع في العراق.
١3. يتم اســتيفاء رسم الطابع بنسبة )0,003 (ثالثة باأللف من قيمة العقد وبعملة العقد وفق قانون 
رسم الطابع رقم )7١( لسنة 20١2 ووفقاً لألصول والرسم العدلي البالغ )0,00١( واحد باأللف من قيمة 
العقد على أن ال يزيد عن )١0,000( عشــرة آالف دينار وحســب قانون الرسوم العدلية رقم )١١( لسنة 

20١5
 ١4. ال يجوز ملنتسبي دوائر الدولة والقطاع العام االشتراك في املناقصات بصورة مباشرة أو غير مباشرة 

مع مراعاة إحكام التشريعات النافذة .
١5. تقدم الشركات البيانات املالية لها آلخر سنتني كحد ادنى ضمن أوراق الشركة.

١6 . تلتزم الشركات بجلب تأييد من نقابة احملاسبني واملدققني أو جمعية احملاسبني يؤيد سالمة املوقف 
القانوني للمحاســب الذي يقدم احلسابات اخلتامية ضمن أوراق الشركة آلخر سنتني للشركات احمللية 

والشركات األجنبية التي لديها مكتب متثيل أو فروع في العراق .
١7. تدوين أسعار فقرات اســتمارات العطاءات )القسم الرابع والقســم السادس( ومبلغه اإلجمالي 
ويعول على الســعر املدون كتابة في حال اختالفه عن السعر املدون رقما كما يعول على سعر الوحدة 
في حالة عدم صحة مبلغ الفقرة وإذا وردت فقرة أو فقرات لم يدون الســعر ازائها ففي هذه احلالة تعد 

كلفة تلك الفقرة أو الفقرات وبحدود الكميات املدونة ازائها مشمولة بالسعر اإلجمالي للعطاء.
١8 . يتم اعتماد عنوان الشركة املثبت في العطاء عنواناً رسمياً للمراسالت والتبليغات وعلى الشركة 

اإلبالغ بكل تغيير يطرأ على هذا العنوان خالل مدة )7( ايام من تاريخ حصوله.
١9. معايير التأهيل :

أ. عدم االنحراف في توقيتات التجهيز
ب. سرعة التجهيز
ج . دقة املواصفات

د . االسعار التنافسية .
هـ . االعمال املنجزة ضمن االختصاص .

20. تلتزم الشــركة بتقدمي قائمــة باألعمال املماثلة املنجزة معززة بتأييد جهــات التعاقد املعنية مع 
تضمينها مستوى التنفيذ وكونها مطابقة للمناقصة .

2١. فــي حالة حتقق ديون بذمة الطرف الثاني يحق للطــرف األول حتصيل الديون مبوجب قانون حتصيل 
الديون احلكومية العراقية رقم )56( لسنة ١977.

22. العقــد خاضع جلميع القوانني النافــذة بضمنها قانون ضريبة الدخل املرقم )١١3( لســنة ١982 
وتعديالته وتعليماته.

23. يتحمل من ترسو عليه املناقصة كافة الضرائب والرسوم املفروضة مبوجب القوانني النافذة.
 24. يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واالعالن آلخر إعالن عن املناقصة. 

25 . تلتزم الشــركات العراقية بتقــدمي ما يثبت حجب البطاقة التموينيــة للمدير املفوض وأصحاب 
الشركة استناداً لكتاب األمانة العامة جمللس الوزراء العدد س ل 22543/3/7/١ في 23/١١/2023. 

26 . اليجوز ملقدم العطاء شطب او حك اي بند من بنود وثائق املناقصة او اجراء اي تعديل عليها .
27. في حالة اشتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية 

تكافلية في ذلك لتنفيذه على أن يقدم عقد املشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء .
28. في حالة الغاء املناقصة فســوف يتم اعادة ثمن شراء الوثائق اخلاصة باملناقصة فقط دون تعويض 

مقدمي العطاءات
29. اليجوز ملدير مفوض الكثر من شركة تقدمي اكثر من عطاء واحد في املناقصة الواحدة .

30. ان الدائرة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات .
3١. فــي حالة مصادفة تاريخ الغلق عطلة رســمية فيكون تاريخ الغلق اليوم الذي يلي العطلة والذي 

يكون فيه دوام رسمي . 
32. صندوق العطاءات مفتوح طيلة فترة اإلعالن وخالل ايام الدوام الرســمي ) من الساعة 900 ولغاية 

الساعة ١400( .
33. اســتناداً لقرار مجلس الوزراء املرقم )48( لسنة 20١8 تلتزم الشركات األجنبية بتقدمي تعهداً بعدم 
وجود مطالبة مالية غير محسومة جتاه املؤسسات العراقية خالل مدة ال تزيد )30( ثالثون يوماً من تاريخ 
التبليغ بقرار اإلحالة على أن يكون إجراء التســوية شــرطا إلصدار قرار اإلحالة وبخالفه يتم استبعاده 
وفي حالة وجود مطالبات تتعهد الشــركات األجنبية باالتفاق بالقيام بتسوية رضائية وفقاً التفاقية 
نادي باريس أو وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم )28( لســنة 20١4 أو شــطب الدين كليا خالل مدة ال تزيد 
عن )30( ثالثون يوماً من تاريخ التبليغ بقرار اإلحالة على شــرط أن يكون إجراء التســوية شرطا إلصدار 
قرار اإلحالة وبخالف ذلك يتم استبعادها وتتعهد الشركات األجنبية بعدم إجراء إي مطالبة قضائية أو 
إدارية على إي مديونية بحق اجلانب العراقي بعد اإلحالة بصورة مباشــرة أو غير مباشرة من خالل البيع 

أو التنازل للغير عن جزء أو كل الدين بصفة رضائية قضائية .
34. تقوم الشركة باالطالع على الوثائق القياسية املرفقة مع املناقصة )2( وثيقة باللغة العربية مبوجب 

كتاب وزارة التخطيط العدد /27١3١ في 20١6/١2/22 مع قرص )CD( ألغراض توضيحية
35. للمزيــد من املعلومات ميكن زيارة املوقع االلكتروني لوزارة الدفــاع : www.mod.mil.iq لإلجابة علـ 

DGAS.MOD@ucidn.iraqi-mod.org :استفســاراتكم يرجى مراسلتنا على البريد االلكتروني

املديرية العامة للتسليح والتجهـز

وزارة الدفاع
املديرية العامة للتسليح والتجهيز

اعالن مناقصة عامة رقم )5( لسنـة 2022
جتهيز عجالت أسقاء سعة )10000 - 12000 لتر وعجالت براد حلفظ االغذية )4-5 طن(

الى : السادة
املوضوع : اعالن مناقصة عامة رقم )5( لسنة 2022

جتهيز عجالت أسقاء سعة )10000 - 12000 لتر( وعجالت براد حلفظ االغذية )4-5 طن(



5 اعالن

فقدان هوية وكالة مواد 
غذائية 

فقدت هوية وكالة مواد غذائية 
الصــادرة من الشــركة العامة 
باســم/   الغذائية  املواد  لتجارة 
محمد رشــيد مالك فمن يعثر 

عليها تسليمها ملصدرها

دائرة الكاتب العدل في الشطرة
العدد العمومي:10214
 السجل 52

م/انـذار وعزل وكيل
بواســطة الســيد كاتــب العــدل في 
الشــطرة احملترم /الى الســيد/عالء جواد 
كاظــم –العنوان/بغداد/مدينــة الصدر . 
ســبق وان وكلتكم وكالــة مصدقة من 
قبل كاتــب العدل في الشــطرة بالعدد 
 2011/10/5 بتاريــخ  العمومــي/8102 
مــن  احلاجــة  والنتفــاء   41 وســجل 
الوكالة قــررت عزلك مبــا وكلتك وعدم 
اســتعمالها اعتبارا مــن تاريخ تبليغك 
بهذا االنــذار. املنذر/ االســم: زينب جواد 
 – الغراف/حي االعالم   : -العنــوان  كاظم 
الهويــة/198209673393 في 2017/9/24  
  1209L000M300012204 الرقم العائلي .
رقم االســتمارة 12270 –بطاقة السكن  
714628 فــي 2012/11/20 . قــدم هــذا 
االنذار مــن قبل الســيدة/ زينــب جواد 
كاظم –املعّرفه- بهويتها اعاله   وبعد ان 
وقعه امامي طلب تبليغه الى الســيد /
عالء جواد كاظم وحفظ االصل وارسلت 

النسخة الثانية للتبليغ.
الكاتب العدل
لطيف شريف الزيدي 

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية 

محكمة األحوال الشخصية في هيت
العدد/ 1272/ش/2022
التاريخ/ 2022/11/28  

الى/ املدعى عليه )محمود سعدي 
احمد(

م/ اعالن
اقامت املدعية )مها مقداد عراك( الدعوى 
امام  1272/ش/2022  املرقمة  الشــرعية 
محكمة األحوال الشــخصية في هيت 
والتــي تطلــب فيها دعوتــك للمرافعة 
واحلكم بتأييــد حضانة األطفال )محمد 
واينــاس( وقد وردت الدعوتيــة غير مبلغ 
اإلقامة وحسب ما  كونك مجهول محل 
ورد بشرح القائم بالتبليغ واملؤيد من قبل 
مختار احمللة عليه فقــد عني 2022/12/6 
وتبليغك بصحيفتني  للمرافعــة  موعدا 
محليتني وعليك احلضور في املوعد احملدد 
او من ينوب عنك قانونا وبعكســه سوف 
جتري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وحسب 

األصول.
القاضي 
احمد فرحان يوسف

الشركة العامة لتصنيع احلبوب
إعالن رقم )2022/12(  

طبع وحتميل وتفريغ ورزم وتنضيد 
أكياس الطحني والنخالة الفارغة

1 . يسر )الشــركة العامة لتصنيع احلبوب( أن تعلن للمرة الثالثة عن مناقصة لـ )لطبع عالمات 
االكياس اخلاصة بتعبئة الطحني والنخالة( 

2 . تتوفر لدى )الشــركة العامة لتصنيع احلبوب( التخصيصات املالية ضمن )املوازنة التشغيلية( 
وينوي استخدام جزء منها لتنفيذ طبع عالمات االكياس اخلاصة بتعبئة الطحني والنخالة ووفق 

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

مقدمي العطاء الراغبني في احلصول على املزيد من املعلومات مراجعة العنوان املبني في اعاله.
4 . تسّلم العطاءات الى العنوان اآلتي )الشركة العامة لتصنيع احلبوب/ مكتب املدير العام الكائن 
في محافظة بغداد/ ســاحة عدن/ مدخل مدينة احلرية( في املوعد احملدد )أقصاه الساعة العاشرة 
صباحا من يوم 2022/12/20 حسب توقيت مدينة بغداد( وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وسيتم 
فتح العطاءات بحضور مقدمي العطــاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور في ذات الوقت والتأريخ 

والعنوان.
يجب أن تتضمن العطاءات ما يلي:

1 - شــهادة تأسيس الشركة مقدمة العطاء مع براءة ذمة عن رسوم التجديد لدى دائرة مسجل 
الشركات.

2 - التأمينــات األولية تقّدم بصك مصــدق أو خطاب ضمان مببلــغ )1,068,000( مليون وثمانية 
وســتون الف دينار الذي ميثل 3% من الكلفة التخمينية من أحد املصــارف املعتمدة ومحرر ألمر 

الشركة من قبل املناقص حصرا أو من يخوله قانونا 
3 - كتــاب عدم ممانعة من الدخول في املناقصات من الهيئة العامة للضرائب لعام 2022 )على أن 

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

5 - تقدمي أعمال مماثلة.
6- في حالة كون املستمســكات املقدمة مصــورة يجب ان تكون مختومة طبق االصل من جهة 
اإلصدار أما بخصوص املستمســكات الثبوتية )البطاقة املوحدة أو هوية االحوال املدنية، شهادة 

اجلنسية، بطاقة السكن وغيرها( تتم مطابقتها مع االصل عند اإلحالة.
7- تقدمي هوية غرفة جتارة

8- تقدمي ما يؤيد حجب البطاقة التموينية عند االحالة
9- يتم انعقاد املؤمتر اخلاص لإلجابة على استفســارات املشاركني في هذه املناقصات في الساعة 

العاشرة صباحا حسب توقيت بغداد من يوم 2022/12/13 في مقر الشركة/ القسم القانوني
املرفقات : جدول

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

فقدان هوية
فقــدت الهوية الصــادرة من 
وزارة الثقافة والسياحة واالثار 
باسم )ســرى عبداهلل احمد( 
على من يعثر عليها تسمليه 

الى جهة االصدار.

Public Tender Announcement for Tender No: 047-SC-22-EBS )2nd Round(
Provision of Infrastructure Service )Roads and Rainwater Network and Water Pipe( 

for Taj Al-Din Area )Social Contribution Project(
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, with its headquarters 
in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern 
Part.
Tender Title: Provision of Infrastructure Service )Roads and Rainwater Network and Water Pipe( for Taj Al-Din Area
)Social Contribution Project(
Tender No.: 047-SC-22-EBS )2nd Round(
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the Second time. All the specialist companies who have the 
ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date 
to get the tender documents by paying the tender fee )100$( after procedures mentioned below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek ONE contractor who have enough experience and ability to Provide Provision of Infrastructure Service 
)Roads and Rainwater Network and Water Pipe( for Taj Al-Din Area )Social Contribution Project(. Contractors shall perform study and design the 
implementation plan for the proposal include but not limited to the following:

The detailed information should strictly comply with the detail scope of work in ITB document.
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. Pan Youjun panyoujun@ebspetroleum.
com and submit the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Copy of Company registration Documents, tax clearance, social insurance etc.
C: Information for S2 Camp entry pass )form could be obtained from the above email address(.
NOTE: Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following conditions:1- Who is on 
the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes with Company or its affiliates at Company›s sole 
discretion, whether it is litigation or non-litigation.
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the tender submission 
deadline 4:00 PM, 20th   December 2022 based on the ITB documents. If the closing date coincides with the public holiday or curfew, the closing day 
would be extended automatically to the next working day after holiday or curfew.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp before the deadline 
mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal )one original and two copies, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled(.
B. Commercial proposal )one original and two copies, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compiled(.
C. Bid Bond with a value of 4000.00 USD.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly in accordance with 
the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept. 3 days before the 
bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Mr. Pan Youjun panyoujun@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

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

وزارة الكهرباء
الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد

العدد : 37284
التاريخ : 2022/11/28

اعالن مناقصة
))نقل منتسبني فرع توزيع كهرباء الكرخ((

املناقصة ش . ب 2022/6

1.يســر )وزارة الكهرباء / الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد( بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم 
)نقل منتسبني / فرع توزيع كهرباء الكرخ(           مع مالحظة ما يأتي : 

2. على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات اضافية االتصال )الشــركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد/ 
قسم الشؤون التجارية( في مقرها الكائن )بغداد/ مقابل ساحة املستنصرية قرب وزارة العمل والشؤون االجتماعية( )طيلة أيام 

الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثالثة بعد الظهر عدا أيام اجلمع والعطل الرسمية(
3. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق العطاء بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد في ورقة بيانات العطاء وبعد 
دفــع قيمة البيع للوثائق البالغة )مائة وخمســون الف دينار( غير قابلة للرد اال في حالة الغاء املناقصة حيث يعاد ثمن شــراء 

الوثائق فقط دون تعويض مقدمي العطاء.
 4. يتم تســليم العطاءات الى العنوان اآلتي )الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد/ قسم الشؤون التجارية / شعبة املناقصات 
الطابق االرضي( في املوعد احملدد اخر موعد لتسليم العطاءات )الساعة الواحدة بعد الظهر من يوم االثنني و املصادف 2022/12/12 
( العطاءات املتأخرة ســوف ترفض وفي حال صادف يوم الغلق عطلة رسمية ســيكون الغلق بنفس املوعد من اليوم الذي يلي 
العطلة وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان االتي )الشــركة العامة 

لتوزيع كهرباء بغداد/ قسم الشؤون التجارية / الطابق االرضي قاعة املؤمترات (في نفس اليوم الساعة الثانية بعد الظهر.
5. الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن

6. يتم تســليم العطاءات باليد الى قسم الشــؤون التجارية مقابل وصل استالم العطاء وال يسمح بالتقدمي عن طريق البريد 
االلكتروني.

7. الكلفة التخمينية لليوم الواحد )25,000( خمســة وعشــرون الف دينار عراقي بعدد خطوط كلي يبلغ )85( نوع سيارة كيا 
14 راكب على اعتبار معدل أيام اشــتغال )23( يوم في الشهر بدون احتساب العطل الرسمية واجلمع ) مع امكانية استحداث 
خطوط جديدة حسب احلاجة بعد توقيع العقد( وعلى حساب اخلطة التشغيلية -التبويب ) 3341( على ان يكون الدفع شهريا 

وفق الشروط املذكورة في الوثيقة القياسية وحسب توفر السيولة النقدية
الكلفة اإلجمالية للعقد ) مدة تقدمي اخلدمة 365 يوم ( تبلغ )586,500,000( خمسمائة وستة وثمانون مليون وخمسمائة الف 

دينار عراقي
8.يرفق مع العطاء كفالة مصرفية ضامنة) تأمينات أولية (خطاب ضمان غير مشــروط نافذ ملدة )90( يوم من تاريخ الغلق ومن 
خالل كتاب رسمي من مصرف معتمد من البنك املركزي العراقي اليقل تقييمه عن جيد موقع من قبل املدير العام أو من ينوب 
عنــه ومدير الفرع واملوظف اخملتص بإصــدار خطابات الضمان ) ثالثة موظفني ( مع التعهد بتغطية وتســديد مبلغه عند أول 
مطالبة أو صك مصدق معنون الى الشــركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد ومببلغ قيمته ) 5,865,000 ( خمسة ماليني  وثمامنائة 

وخمسة وستون الف دينار عراقي والتي متثل )1%( من الكلفة التخمينية.
9.يلتزم مقدم العطاء بتقدمي عطاءه مع مراعاة ملئ القســم الرابع من الوثائق القياسية وتقدميها ورقيا مختومة باخلتم احلي 
وموقعة من املدير املفوض لشــركته مع كافه الوثائق املكونة لعطاءه اســتبعاد العطاءات غير املســتوفية للشروط العامة 

واخلاصة املذكورة في الوثائق القياسية
 www.moelc.gov.iq 10. املوقع االلكتروني لنشر شروط املناقصة

املهندس
حسني عطا دهش الزبيدي
املدير العام / وكالة
رئيس مجلس االدارة

Item Qty Unit Description

 1  1 LOT
 The Development of Five Streets in Taj Al-Din Area with a Length of 960 Meters and a Width of 12 Meters )for detailed quotation
list, please refer to ITB(

2 1 LOT
 The Development of The Scattered Streets in Taj Al-Din Area )Communication Works( )for detailed quotation list, please refer
to ITB(

 3  1 LOT Rainwater Network Development for Five Streets in Taj Al-Din Area )for detailed quotation list, please refer to ITB(

 4  1 LOT Water Pipes Implementation for Four Streets in Taj Al-Din Area )for detailed quotation list, please refer to ITB(

االجرة / دينار/ كيسالفقرة العاملةت

19,700 دينارطبع الكيس الواحد اخلاص بتعبئة الطحني1

18,700 دينارطبع الكيس الواحد اخلاص بتعبئة النخالة2

575 دينارتفريغ البالة الواحدة فئة )500( كيس3

575 دينارحتميل البالة الواحدة فئة )500( كيس4

500 ديناررزم الباالت بقيود جديدة بالطريقة امليكانيكية 5

450 دينارتنضيد الباالت بعد عملية الطبع6

إعادة طبع الكيس املطبوع عند اقتضاء احلاجة ألكياس 7
12 دينارالطحني

إعادة طبع الكيس املطبوع عند اقتضاء احلاجة ألكياس 8
12 دينارالنخالة

االربعاء 30 تشرين الثاني 2022 العدد )5025(

Wed .30 Nov. 2022 issue )5025(
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متابعة ـ الصباح الجديد:
بعــد نحــو أســبوع واحــد على 
قرار البنــك املركــزي وقف جميع 
التعامــات بني البنــوك اللبنانية 
املاليــة  واملصــارف  واملؤسســات 
العراقية، إثر اكتشــاف شــبهات 
فســاد كبيرة، كشفت مصادر في 
بغداد عن آخر ما توصلت إليه نتائج 
النزاهة  الذي جتريه هيئة  التحقيق 
العراقية فــي بغداد، واملبالغ املالية 

املسحوبة فعا.
وحسب تقرير اســتقصائي أجرته 
العربــي اجلديد، وتناقلته وســائل 
اعــام أخــرى، تتلخــص عمليات 
الفساد املصرفي في قيام شركات 
وشخصيات عراقية ولبنانية بنقل 
اللبنانية  البنوك  في  حســاباتهم 
املتعثرة إلى فرعي مصرفي الرافدين 
العراقيني  احلكوميــني  والرشــيد 
املبالغ  بغية ســحب  بيــروت،  في 
من خالهمــا، في عمليــة حتايل 
يتورط فيها موظفون ومســؤولون 

مصرفيون عراقيون.
مســؤول عراقي في هيئة النزاهة 
قــال فــي تصريــح صحفــي إن 
وجود  تؤكد  احلاليــة  “التحقيقات 
وخطيرة  كبيرة  فســاد  شــبهات 
تتضمن عملية نقــل أرصدة بدون 
رصيد من البنوك اللبنانية املتعثرة 
إلــى العراقية، مبعنى نقــل النزاع 
املالــي بني املودع والبنــك اللبناني 
املتعثر إلى ما بني املصارف العراقية 

احلكومية وبنوك لبنان املتعثرة”.
وأضاف املســؤول، الذي فضل عدم 
ذكر اســمه: “عملية الفساد هذه 
تتورط فيها شــخصيات سياسية 
عراقيــة وأشــخاص مــن فصائل 
هذه  لتمريــر  ضغطت  مســلحة 
الذي  املبلغ  أن  ونخشى  التعامات، 
سيتم اكتشافه في النهاية كبير”.
شــركات  “هناك  بالقول:  وشــرح 
ومســتثمرون عراقيــون ولبنانيون 
لديهم أمــوال في بنــوك متعثرة 
وال تقدر على دفعهــا لهم، قاموا 
بترتيــب غير قانونــي بالتواطؤ مع 
مسؤولني، لنقل أرصدتهم املوجودة 
في تلــك البنوك إلى فروع مصرفي 
الرافدين والرشــيد احلكوميني في 

بيروت، ومن ثم استام املبالغ منها، 
مبعنى أن املصرف يفترض أن يتسلم 
الحقا املبالغ مــن البنوك اللبنانية 
مع العمولة، لكن البنوك ليس لها 
أي قدرة علــى الدفع، ما يعني نقل 
النــزاع املالي مع بنوك مفلســة”. 
وحول املبالــغ املنقولة، قال: “حتى 
اآلن نتحــدث عن عشــرات مايني 
الــدوالرات نفذت منــذ أزمة لبنان 

املالية قبل عدة سنوات”.
وقرر البنك املركزي العراقي، األربعاء 
املشتركة  التعامات  وقف  املاضي، 
بني البنــوك اللبنانيــة والعراقية، 
واملتضمنــة نقل أرصــدة املودعني 
العراقية،  نظيرتها  إلى  البنوك  في 
وذلك بعد يوم واحد من بيان لهيئة 
النزاهــة العراقية أعلنت فيه فتح 
حتقيق بعملية نقل األرصدة املودعة 
اللبنانية إلى مصرف  البنــوك  في 

الرافدين العراقي فرع بيروت.
ووفقا لبيان رسمي صدر عن هيئة 

النزاهة فــي بغداد قالــت فيه إن 
التحقيق  باشــرت  العليا  “الهيئة 
فــي عملية نقل األرصــدة املودعة 
اللبنانية إلى مصرف  البنــوك  في 

الرافدين في بيروت”.
التحقيق  “جتري  أنها  البيان  وأضاف 
في شــبهات فســاد بعملية نقل 
أرصدة مودعة في البنوك اللبنانية 
املتلكئــة ملصــرف الرافدين – فرع 
بيروت، فضاً عن احلساب املصرفي 
ملصرف الرشــيد في البنك املركزي 

اللبناني”.
وأكــدت إصــدار أوامر اســتقدام 
قضائية بحق املديــر العام ملصرف 
الرافديــن ومعاونــه، واللذين جرى 
إعفاؤهمــا مــن منصبيهما قبل 
اجلديدة  الفساد  شبهات  اكتشاف 
مبدة وجيزة، ضمن تغييرات واسعة 
يشــرف عليهــا رئيــس احلكومة 

اجلديدة محمد شياع السوداني.
البيان على “موافاة اجلمهور  وشدد 

بتطــورات ســير التحقيــق فــي 
الصادرة  األحكام  وقرارات  القضية 
عــن القضــاء بحــق املتهمني، مبا 
يسمح به القانون وال يخل بسريَّة 
التحقيق. عضو جلنــة النزاهة في 
الســامي،  هادي  العراقي  البرملان 
قال إن “صفقة فســاد فــي لبنان 
التحقيق  إجراءات  وننتظر  حصلت 

من قبل هيئة النزاهة”.
“جهــات  أن  الســامي  وأضــاف 
وشــخصيات متنفذة متورطة في 
القضية مع مسؤولني في مصرف 
الرافدين، بهدف نقل أموال بشكل 
غيــر حقيقي وعلى الــورق فقط”، 
موضحــاً أن “حترك هيئــة النزاهة 
أفشــل عملية نقل مبالــغ أكبر، 
وهناك حتقيقــات جتري مع عدد من 

املتهمني في هذه القضية”.
النائبة عن ائتــاف “دولة القانون”، 
عام  مدير  اتهمــت  نصيف،  عالية 
فــي وزارة اخلارجيــة بالتــورط في 

القضيــة. وقالت في بيــان لها إن 
“مناقلة أموال من مصارف متلكئة 
في لبنــان إلى مصرفــي الرافدين 
والرشــيد، يتورط فيهــا مدير عام 
بــوزارة اخلارجيــة”، موضحة أنه مت 
لهذا  أخيرا  ماليتني  مناقلتني  رصد 
املسؤول: األولى بواقع )مليون و250 
ألف دوالر( والثانية بـ)مليونني و500 
ألــف دوالر( وهنــاك حتقيقات في 
محكمة قضايا الفساد بالكرخ في 

بغداد.
مــن جانبه، قــال عضــو اللجنة 
البرملان مصطفى سند،  املالية في 
في توضيح مكتــوب له إن عملية 
أرصدة  بنقــل  املتعلقة  الفســاد 
البنــوك اللبنانيــة املتعثــرة “لم 

تكتمل”.
وأضــاف أنــه “كان مــن املفترض 
ســحب من 10 إلى 18 مليار دوالر 
محاسبي  بذكاء  شــرعي  بشكل 
قانونــي، لكن مت إيقــاف العمليات 

بعــد أول مليونــي دوالر، بفضــل 
الشــبكة النظيفة املنتشــرة في 
كل مــكان”، دون أن يذكر مزيداً من 

التفاصيل األخرى.
وفي املقابــل، قال اخلبير االقتصادي 
واملالــي عبد الرحمن املشــهداني 
، إن “حتــرك هيئــة النزاهــة حول 
قضية التحويات املشبوهة، يؤكد 
أن هنــاك عملية فســاد ضخمة، 
فالهيئــة ال تتحــرك إال من خال 
شــبهات  وجود  تؤكد  معلومــات 

فساد مالية كبيرة وخطيرة”.
“املعلومات  أن  املشــهداني  وبــنّي 
املتوفــرة تؤكــد أن عمليــة نقل 
األمــوال من مصــارف لبنانية إلى 
مصرف الرافدين احلكومي العراقي 
عبر الــورق فقط، وليس هناك نقل 

لألموال بشكل حقيقي”.
وأضاف: “األمر يدعو إلى فتح حتقيق 
في مختلف القضايا، وأولها كيف 
خرجت هذه األمــوال الكبيرة، ومن 
هي اجلهات والشخصيات املتورطة 
في هذه العمليات، خصوصاً أن هذه 
وسرقات  لعمليات فســاد  األموال 
وغسل لألموال، وكل هذه القضايا 
متورطة فيها جهات وشــخصيات 

متنفذة داخل العراق”.
اتهم مبا  الرافدين قد  وكان مصرف 
بات يعرف بـ”سرقة القرن”، البالغة 
2.5 مليار دوالر، والتي ســرقت عبر 
وإصدار  اإلجــراءات  من  سلســلة 
الصكــوك مــن هيئــة الضرائب 
العامة، ودافــع املصرف في حينها 
عن موقفه، وأكــد أنه ال عاقة له 
بأية عمليات تاعب أو سرقة يجري 
احلديث عنها، وأن مهمته كانت قد 
انحصرت في صرف صكوك الهيئة 
العامة للضرائب مــن فروعه بعد 
التأكد من صحــة صدورها بكتب 

رسمية بني املصرف والهيئة.
وحتتجــز املصــارف اللبنانية أموال 
املودعــني لديهــا مــن اجلنســية 
بعــدة  تقــدر  والتــي  العراقيــة، 
الــدوالرات منذ عام  مليارات مــن 
2019، وتفرض قيودا مشــددة على 
الســحوبات، والســيما بالعمات 
األجنبيــة، إثر األزمــة املالية التي 

تعصف بلبنان.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
انخفض القمح في شيكاغو أمس 
مسجا أدنى مســتوياته في ثاثة 
أشــهر مع هبوط أســواق السلع 
األولية واألسهم بفعل مخاوف من 
تداعيات مظاهرات نادرة في الصني 
احتجاجا على سياستها الصارمة 

ملكافحة فيروس كورونا.
وبحسب “رويترز”، قال محللون وجتار 

إن اإلمدادات الرخيصة من روســيا 
تزيد  األســود  بالبحر  أخــرى  ودول 
املنافســة أمام القمــح األمريكي 
وإن األســعار انخفضت ملستويات 
كافيــة لتحفيــز عمليــات بيــع 

ألسباب فنية.
وانخفض عقد القمح األكثر تداوال 
مبجلس شــيكاغو للتجارة 2.6 في 
املائة إلى 7.76 دوالر ونصف السنت 

 4:11 الســاعة  بحلول  للبوشــل 
مســاء بتوقيت جرينتــش بعدما 
7.73 دوالر  سجل في وقت ســابق 
وربع الســنت للبوشــل وهو أدنى 

مستوياته منذ 22 أغسطس.
وقال تيري رايلي، محلل أول السلع 
األولية لدى فيوتشرز إنترناشيونال، 
إنه من املرجــح أن تكون الصناديق 
تزيــد عمليــات البيــع فــي ظل 

انخفاض أسعار القمح وإن األمطار 
املتواضعــة في أجزاء مــن واليتي 
تكســاس وأوكاهوما األمريكيتني 
تكون حسنت  رمبا  املاضي  األسبوع 

ظروف زراعة القمح الشتوي.
وانخفضت الذرة 0.7 في املائة، في 
حني ارتفع فول الصويا 0.2 في املائة 
إلــى 14.38 دوالر ونصف الســنت 
للبوشــل مدعوما بتقرير من وزارة 

صادرات  بيع  عن  األمريكية  الزراعة 
حجمهــا 110 آالف طن جلهات لم 

يكشف عنها.
وتراجعت األســواق العاملية، إذ أدت 
احتجاجات واســعة ونادرة احلدوث 
على قيود كوفيد - 19 الصارمة في 
الصني إلــى موجة من البيع بفعل 

مخاوف بشأن النمو املتوقع.
وتأثــر القمــح األمريكــي أيضــا 

قــال مات  باملنافســة، حســبما 
أمرمان، مدير مخاطر السلع األولية 

لدى ستون إكس.
وأضــاف “القمح الروســي ما زال 
يعرض بأرخص األثمــان تقريبا في 
أســواق التصدير العاملية وهو أمر 
ســلبي بالنســبة آلفــاق تصدير 

القمح األمريكي”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اخلاصة  املصــارف  رابطة  أعلنــت 
العراقيــة، االثنــني، أن أكثر من 30 
ألــف مواطــن حصل علــى قرض 
منــذ بدء مبــادرة البنــك املركزي 
البالغة  الصغيرة  املشاريع  لتمويل 
أن  إلى  دينار، مشــيرة  تريليونات   4
املبادرة أقرضت حتــى الربع الثالث 

من العام احلالي، أكثر من 2 تريليون 
دينار.

لرابطة  التنفيــذي  املديــر  وقــال 
املصارف اخلاصة علي طارق في بيان 
صحفي ، إن “البنك املركزي العراقي 
أطلــق مبــادرة تنمويــة لتحفيز 
االقتصاد، عبر املصارف اخلاصة في 
العام 2015، والتي حدد لها تريليون 

دينار، اال انه في عامّي 2021 و2022 
قرر زيــادة التخصيصــات لها لـ4 

تريليونات دينار”.
التمويل  “إجمالي  أن  وأضاف طارق، 
من املبادرة حتى الربــع الثالث من 
2.2 تريليون دينار،  العام احلالي، بلغ 
مرتفعــا بنســبة ٪124.4 مقارنة 
بالعام املاضي، الذي وصل إلى 980 

مليار دينــار”، مؤكــداً أن “اجمالي 
القــروض بلــغ 30364 قرضا حتى 
الربــع الثالــث من العــام احلالي، 
مرتفعــا بنســبة ٪88.7 مقارنــة 
بالعــام املاضي الذي بلــغ 17,032 

قرضا”.
وأشــار املديــر التنفيــذي، إلى أن 
“القطــاع الزراعــي كان حصتــه 

  310 115.7 مليار دينار بعدد قروض 
522.2 مليار  قــروض، والصناعــي 
دينار بعــدد 1167 قرضا، والتجاري 
476 مليار دينــار بعدد 8190 قرضا، 
واخلدمي 310 مليار دينار بعد 2770 
قرضا، والســكني 616 مليار دينار 
بعدد 6430 قرضــا، وأخيرا القروض 
الشخصية التي بلغت 158.4 مليار 

دينار بعدد 11497 قرضا”.
ونــوه بأن “هذه القروض ســاهمت 
بتحفيز االقتصاد غير النفطي، عبر 
وزراعية  صناعية  مشــاريع  انشاء 
دعم  إلــى  باإلضافــة  وخدميــة، 
بتشغيل  قامت  مما  االســتثمارات، 
هذه  فــي  األشــخاص  مــن  االف 

املشاريع”، .

متابعة ـ الصباح الجديد:
وجدت شــركة ناشــئة فــي لندن، 
حا إلشــكالية تغليف املشــروبات 
والطعام بالباســتيك لتقليل تلوث 
التربــة واحمليطات، إذ طــورت أغلفة 
للتحلل  قابلــة  أو  لــألكل  صاحلــة 
األعشــاب  من  مصنوعة  الطبيعي، 

البحرية.
وبفضل هذه الفكرة، تتنافس شركة 
 15 العام بني  الناشــئة هذا  “نوتبا” 
مرشــحا في التصفيــات النهائية، 
للفوز بجائزة “إيرثشوت” التي أطلقها 
األمير وليام ملكافأة االبتكارات املفيدة 

على صعيد حماية البيئة.
مغامرة  بدأت  “الفرنسية”،  وبحسب 
“نوتبا” فــي مطبخ صغير في لندن. 
فقد ســعى كل من الفرنســي بيار 
رودريجو جارسيا  واإلسباني  باسلييه 
في  يدرســان  وكاهما  جونزاليــس، 
امللكية للفنــون في لندن  الكليــة 
للتــدرب علــى تصميــم منتجات 
مبتكرة، إلى صنــع أغلفة غير ضارة 

بالبيئة.
ويقــول الفرنســي البالــغ 35 عاما 
“عندمــا كنت مهندســا في مجال 
التعبئــة والتغليــف لدى شــركة 
لوريال، كنت أطــور أغلفة مصنوعة 
من الباستيك، من زجاجات الشامبو 

إلــى أوعيــة الكرميات، وســرعان ما 
أدركت أني أريد العمــل على احللول 
بدال من صنع مزيد من الباســتيك 

الذي ينتهي به املطاف في البيئة”.
ويحــاول الطالبان تصميــم عبوات 
من مــواد طبيعية وقابلــة للتحلل، 
خافا للباستيك املتأتي من صناعة 

البتروكيماويات.
نباتات مختلفة، “وجدنا  وبعد اختبار 
مستخلصات من األعشاب البحرية، 
وأدركنا أنه ميكننا تطوير حلول قريبة 
جدا مما ميكن أن جنــده في الطبيعة، 
تكون رمبا صاحلة لــألكل حتى”، وفق 

بيار باسلييه.
فيه  يعــرض  فيديو  وحقق مقطــع 
املصنوعة  األغلفــة  فكرة  الطالبان 
على شــكل فقاعة صاحلــة لألكل 
على  كبيرا  انتشــارا  “أوهو”،  تسمى 

اإلنترنت، ما أثار اهتمام املستثمرين.
وفــي عــام 2014، أســس الطالبان 
“نوتبا”، وهي اآلن في مرحلة توســع 
كبير مــع أكثر من 60 موظفا، وباتت 
قريبة مــن تصنيــع منتجاتها على 

نطاق صناعي.
الشركة،  الذي طورته  للغاف  وميكن 
وهو بحجــم حبة طماطــم كرزية 
مســتخلصات  من  ويصنع  كبيــرة 
أعشاب بحرية من خال مسار ال يزال 

سريا، أن يعلب جميع أنواع السوائل: 
اخملصصــة  والكوكتيــات  املــاء، 
أو  املهرجانــات،  خال  لاســتخدام 
مشــروبات الطاقة التــي مت توزيعها 
علــى ســبيل املثال في عــام 2019 

للعدائني في ماراثون لندن.

وتصبــح هــذه املادة عنــد مضغها 
في الفم أشــبه بحبة سكاكر ذات 
قوام هامي. وفي مكاتب الشــركة 
املقامــة داخل مســتودع كبير قرب 
حديقة امللكــة اليزابيث األوملبية في 
الفقاعــات، فيما  إنتاج  يتــم  لندن، 

األخرى لدى شركات  املنتجات  تصنع 
مصنعــة متعاقدة مــع “نوتبا” في 
أيضا  الشــاب  الفريق  ويديــر  أوروبا. 
مختبرات لتطويــر منتجات جديدة، 
تعتمــد بدورهــا علــى األعشــاب 

البحرية. 

فقد طور الفريق، على ســبيل املثال، 
احليوي  للتحلل  قابــا  طاء طبيعيا 
الوجبات اجلاهــزة يعمل على  لعلب 
حمايــة العبــوة مــن الشــحوم أو 

األطعمة السائلة.
وبذلك، تزود “نوتبا” شــركة “جاست 
إيــت” العماقــة في القطــاع في 
أوروبية  دول  املتحدة وخمس  اململكة 
أخــرى، منتجــات صديقــة للبيئة. 
كذلك كانت أغلفــة األطعمة التي 
بيعت خــال نهائي كأس أوروبا لكرة 
القدم للسيدات في ستاد وميبلي في 

لندن في يوليو، مغلفة من “نوتبا”.
ومــن أحــدث ابتــكارات الشــركة 
للمنتجات  شفاف  تغليف  الناشئة، 

اجلافة، مثل املعكرونة.
الطحالب  أن  باســلييه  بيار  ويشرح 
“لهــا ميزات مذهلــة”، إذ إنها “تنمو 
بسرعة كبيرة، بعض الطحالب التي 
تنمو  فــي مختبراتنا  نســتخدمها 
مبعدل متر تقريبا في اليوم إلى ذلك، 
ال حاجة إلى أي نشاط بشري جلعلها 
تنمــو، وال داع إلضافة ماء الشــرب 
أو األســمدة”. ويضيــف املهنــدس 
منذ  موجودة  “الطحالب  الفرنســي 
انتهى  أينمــا  لذا  األعــوام،  مليارات 
املطاف بأغلفتنا، فإن الطبيعة تعرف 
جيــدا كيفيــة تفكيك هــذه املواد 

وإعادة استخدامها دون إحداث تلوث”.
فــي الوقت احلالي، ال تــزال منتجات 
“نوتبــا” أغلــى ثمنا مــن املنتجات 
الباســتيكية، لكن من خال البدء 
في إنتــاج علبها للوجبــات اجلاهزة، 
اإلضافية  التكلفة  نســبة  خفضت 

إلى ما يراوح بني 5 و10 في املائة.
وتريد الشــركة أن تكون أحد البدائل 
من بني جملة حلول لتقليل استهاك 
الباستيك، مبوازاة تشديد دول كثيرة 

حول العالم قواعدها في هذا اجملال.
ملنظمة  تقريــر حديــث  وبحســب 
امليــدان  فــي  والتنميــة  التعــاون 
األوضاع  استمرار  فبحال  االقتصادي، 
علــى الوتيرة احلالية، ســتتضاعف 
ثاث  الباســتيكية  النفايات  كمية 
مرات بحلول عــام 2060، لتصل إلى 
مليار طن ســنويا، وكثير منها يلوث 
احمليطات ويشــكل تهديدا على بقاء 

أنواع كثيرة.
هذا العام، إضافة إلى “نوتبا”، وصلت 
14 شــركة أخــرى إلــى التصفيات 
على  “إيرثشــوت”،  جلائــزة  النهائية 
أن يتــم اختيار خمس منهــا للفوز 
مبليــون جنيه.وستســلم اجلوائز في 
اربعة ديســمبر في مدينة بوسطن 
األمريكية، خال حفل ســيبث على 

الهواء مباشرة.

شبهات فساد كبيرة تدفع بنك البالد المركزي
لوقف التعامالت مع البنوك اللبنانية

ترجيح بتورط مدير عام مصرف الرافدين ومعاونه المعفيين في القضية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اعلن مصرف الرافدين، امس الثاثاء، عن منح 
قروض املشــاريع الصغيرة البالغة 25 مليون 
دينــار للمواطنني واصحاب احملــال التجارية 

واملهن االخرى.
واوضح املكتب االعامي للمصرف في بيان أن 
فائدة القرض ستة باملئة ومبدة تسديد تصل 
الى ستة سنوات مع فترة إمهال ثاثة أشهر 

وفق تعليمات وضوابط محددة .
املواطنني لاستفادة  بيانه،  ودعا املصرف في 
من القرض والتقــدمي عليه من فروع املصرف 

ببغداد واحملافظات.

 الصباح الجديد ـ وكاالت:
أظهرت بيانات من معهــد اإلحصاء التركي 
امس الثاثاء، أن عجز التجارة اخلارجية للباد 
ارتفع 421.7 في املائة على أســاس ســنوي 
إلــى 7.87 مليار دوالر في أكتوبــر مع ارتفاع 
الواردات 31.4 في املائة، وأوضحت البيانات أن 
الواردات بلغت 29.2 مليار دوالر بينما ارتفعت 
الصــادرات ثاثة في املائة إلــى 21.33 مليار 

دوالر.
وتهدف تركيــا من خال برنامــج اقتصادي 
كشــفت النقاب عنــه العــام املاضي إلى 
التحول إلى فائض في ميزان املعامات اجلارية 
مــن خال زيــادة الصادرات وخفض أســعار 
التضخم  ارتفــاع  الرغم من  الفائدة علــى 

وانخفاض قيمة العملة.
وأدى االرتفــاع العاملــي في أســعار الطاقة 
والســلع األساســية إلى جعل هذا الهدف 
بعيد املنال، وأظهــرت البيانات أن العجز في 
األشهر العشرة األولى من العام ارتفع 168.3 

في املائة إلى 91.05 مليار دوالر.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
احتل العراق املرتبة الـ13 من بني دول العالم 
األرخص في أســعار الوقــود “البنزين” في 
 global شهر تشــرين الثاني، حسب موقع

.petrol prices
وقال املوقع في تقرير لشــهر تشرين الثاني 
لعــام 2022 ،ان “العــراق احتــل املرتبة 13 
عامليــا من بني 168 دولة مدرجة باجلدول من 
بني الدول األرخص في أســعار وقود البنزين 
وباملرتبة اخلامسة عربيا بعد كل من: ليبيا، 
واجلزائر والكويت، ومصر”، مبينة أن “ســعر 
البنزيــن في العــراق بلــغ 0.514 دوالر للتر 

الواحد”.
واشار التقرير الى ان “فنزويا جاءت باملرتبة 
االولــى عامليا بأرخــص دول العالم للبنزين 
وبســعر بلغ 0.016 دوالر للتر الواحد تليها 
ليبيا وسعر 0.031 دوالر ومن ثم جاءت ثالثا 

ايران بسعر 0.053 دوالر”.
وبني ان “أغلى دول العالم ألســعار البنزين 
كانت من نصيب اليونان بسعر 2.114 دوالر 
 2.297 للتر الواحد، تليها ايســلندا بسعر 
دوالر، ومن ثم تأتي أخيرا هونغ كونغ وبسعر 

بلغ 2.954 دوالر للتر الواحد “.
وأوضح التقرير أن “السعر املتوسط للبنزين 
عامليا لشــهر تشــرين الثاني بلغ إلى 1.31 
دوالر للتر”، مبينا ان “اسعار البنزين في الدول 
الغنية مرتفعة باملقارنة مع الدول الفقيرة، 
أما الدول املنتجة والصادرة للبترول فتكون 

األسعار أقل منها بكثير”.
ولفت التقرير الى ان” فارق أســعار البنزين 
في الدول اخملتلفة تعود إلى الدعم احلكومي 
للبنزين وحجم الضرائب، فتشتري الدول في 
النفط بذات األسعار ولكنها  العالم كافة 
فيما بعد تفــرض ضرائب مختلفة مما يؤدي 

إلى اختاف أسعار التجزئة للبنزين”.

مصرف الرافدين يطلق قرض 
25 مليونا ألصحاب المهن

العجز التجاري التركي يرتفع 
حتى 422 % خالل أكتوبر

العراق الثالث عشر بين أرخص 
البلدان بأسعار البنزين

أسعار القمح عند أدنى مستوى في ثالثة أشهر مع هبوط أسواق السلع األولية واألسهم

رابطة المصارف: 30 ألف مواطن حصل على قرض ضمن مبادرة تمويل المشاريع الصغيرة

حل بديل للبالستيك ..

شركة ناشئة تصنع أغلفة من األعشاب البحرية وصالحة لألكل

اقتصاد د )5025( د لع ي 2022 ا ثان ل ين ا شر ت ء 30  نعا لار ا
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7 اعالن

إعالن
بناءا على طلب املدعي داحس عبد احلسن نعيم والذي يطلب من خالله 
تبديل اسمه من داحس الى أمـجـد واستنادا ألحكام املادة 22 من قانون 
البطاقة الوطنية 3 لسنة 2016  تقرر نشر طلبه في اجلريدة الرسمية 
فمن له حق االعتراض على الطلب مراجعة املديرية خالل 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 عدي حسن علي والذي يطلب من خالله تبديل 
لقبه من فراغ الى العويلي واستنادا ألحكام املادة 22 من قانون البطاقة 
الوطنية 3 لســنة 2016  تقرر نشر طلبه في اجلريدة الرسمية فمن له 
حق االعتراض على الطلب مراجعة املديرية خالل 15 خمسة عشر يوما 

من تاريخ النشر وبعكسه سينظر في الطلب وفق القانون .
  موقع اللواء 
  رياض جندي الكعبي
 مدير عام االحوال املدنية واجلوازات واالقامة العامة

إعالن
بناءا على طلب املدعية طيبه حسني عبد والتي تطلب من خالله تبديل 
اسمها من طيبه الى ريـفـــان  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 خالل 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 مطشر ناصر فعيل والذي يطلب من خالله تبديل 
لقبه من احلمودي الى اخلزاعي واستنادا ألحكام املادة 22 من قانون البطاقة 
الوطنية 3 لسنة 2016  تقرر نشر طلبه في اجلريدة الرسمية فمن له حق 
االعتراض على الطلب مراجعة املديرية خالل 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 سعد عبد اجلليل والذي يطلب من خالله تبديل 
اسم ابـنــه من بريـر الى كـمـيـل واستنادا ألحكام املادة 22 من قانون 
البطاقة الوطنية 3 لسنة 2016  تقرر نشر طلبه في اجلريدة الرسمية 
فمن له حق االعتراض على الطلب مراجعة املديرية خالل 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 سرســيح شــخير جرمد والذي يطلب من خالله 
تبديل اسمه من سرسيح الى سريح واستنادا ألحكام املادة 22 من قانون 
البطاقة الوطنية 3 لســنة 2016  تقرر نشر طلبه في اجلريدة الرسمية 
فمن له حــق االعتراض على الطلب مراجعة املديرية خالل 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

وزارة النقل
الشركة العامة إلدارة النقل اخلاص

القسم: األمالك والعقارات
العدد: 14229
التأريخ: 2022/11/24

إعالن رقم )14229(

تعلن الشركة العامة إلدارة النقل اخلاص عن إجراء مزايدة علنية لتأجير اخلطوط أدناه في محافظة 
)ديالــى( في اليوم )الثالثني( تبدأ اعتبارا من اليوم التالي لنشــر اإلعالن وفق لقانون بيع وإيجار أموال 
الدولة املرقم )21( لسنة 2013 املعدل، والشروط التي ميكن احلصول عليها من قسم الشركة أعاله 
لقاء مبلغ )5000( دينار غير قابل للرد.  فعلى الراغبني احلضور في الســاعة احلادية عشــر في قسم 
الشــركة في محافظة )ديالى( على ان يقدم املزايد كتاب يؤيــد براءة ذمته من الضريبة معنون الى 
)الشــركة العامة إلدارة النقل اخلاص( وهوية االحوال املدنية وشهادة اجلنسية أو )البطاقة الوطنية 
املوحدة( وبطاقة السكن )النسخ االصلية( ويدفع التأمينات القانونية البالغة 20% مضروبا في عدد 
ســنني العقد بصك مصدق ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة بنسبة 2% وكذلك يتحمل 
النــاكل فرق البدلني في عدد ســنني العقد وفي حالة مصادفة موعد املزايدة عطلة رســمية جترى 

املزايدة في اليوم التالي.

مدة اإليجار سنة واحدة.... يدفع بدل االيجار قسط واحد 

كرمي هاشم حسني
املدير العام
رئيس مجلس اإلدارة

جمهورية العراق
 مجلس القضاء األعلى

 رئاسة محكمة استئناف البصرة االحتادية
 محكمة بداءة البصرة

العدد : 2666 /ب/ 2022 
التاريخ : 2022/11/21

اعالن
الى املدعى عليها - هيفاء احمد شهاب

أصدرت هذه احملكمة قرار احلكم املرقم 2666/ب/ 2022  في 2022/9/11 
املتضمن احلكم بتأديتك للمدعي )مدير عام شركة مصافي اجلنوب 
اضافة لوظيفته( مبلغا قدره )88،183،826( ثمانية و ثمانون مليون و 
مائة و ثالثة و ثمانون ألف وثمامنائة و ستة و عشرون دينا . وجملهولية 
محل إقامتك حســب شــرح القائم بالتبليغ وتأييد اجمللس البلدي 
ملنطقة حي صنعاء عليه تقرر تبليغك أعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميتني ولك حق االعتراض واالستئناف والتمييز خالل املدة القانونية 

وبعكسه سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية .
القاضي

جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
شعبة التعاقدات

العدد: 13712
التاريخ: 2022/11/29

إعالن مناقصة رقم )185( لسنة 2022

تعلن محافظة ميسان/ قسم العقود احلكومية عن إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )كهربة حي اجلمعيات )دور التدريسيني( 
واملدرجة ضمن تخصيصات )الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية لسنة 2022/ تنمية االقاليم( ضمن تبويب )13-4-1-54-

18-228-2( وبكلفة تخمينية مقدارها )375،650،700( ثالثمائة وخمسة وسبعون مليون وستمائة وخمسون الف وسبعمائة 
دينار عراقي الغيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )150( يوم.

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

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

االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية البالغة )3،757،000( )ثالثة مليون وســبعمائة وسبعة وخمسون الف دينار عراقي الغيرها(، وعلى شكل 
خطاب ضمان )صادر من احد املصارف املعتمدة وعبر املنصة االلكترونية للبنك املركزي العراقي( او صك مصدق او ســفتجة 

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

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

5. تقدم شهادة املنشأ للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل 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 ومببلغ )200,000( )مائتان الف دينار عراقي الغيرها( غير قابل للرد.

علما ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة ســيكون يوم )الثالثاء( املصادف )2022/12/13( وان موعد غلق املناقصة ســيكون يوم 
)األربعاء( املصادف )2022/12/14( الساعة )الثانية عشرة ظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشكل علني في نفس يوم الغلق أمام 
مقدمي العطاءات، وإذا صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وسوف يهمل أي عطاء يتم تقدميه بعد 
موعد غلق املناقصة على ان تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة. يتحمل من ترســو عليه املناقصة 

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

املصادف )2022/12/7( ويكون املؤمتر في قسم العقود احلكومية.
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير املدرجة في ادناه فضال عن املعايير االخرى املذكورة في الوثيقة القياسية:

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

غير مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

فقدان هوية
الهوية  منــي  فقــدت 
فــي   17024 املرقمــة 
والصــادرة   2019/7/30
/دائرة  العــدل  وزارة  عن 
العراقيــة  االصــالح 
عيسى  محسن  باسم/ 
عذافــه ســلمان فمن 
يعثــر عليه تســليمه 

ملصدرها .

فقدان هوية
الهويــة  منــي  فقــدت 
املرقمــة 931 تاريــخ االصدار 
2008/10/12 والصــادرة عــن 
والتعــاون  التخطيــط  وزارة 
القانونية  –الدائــرة  االمنائــي 
املقاولني  تســجيل  –هويــة 
العراقيني –خاص بالشــركات 
املقاولة باسم/ املدير املفوض/ 
ريــاض عرنــوص عبــد اهلل 
فمن يعثر عليها تســليمها 

ملصدرها .

فقدان شهادة تكييل
شــهادة  منــي  فقــد 
 5383 املرقمة  التكييــل 
والصادرة   2022/3/6 فــي 
املنتجات  توزيع  هيئة  عن 
النفطيــة –فــرع اجلنوب 
املرقمة  للسيارة  والعائدة 
8576 كربالء حمل باسم/ 
بالل محمد عبد علي فمن 
يعثــر عليها تســليمها 

ملصدرها .

فقدان هوية
فقدت الهويــة الصادرة 
التخطيــط  وزارة  مــن 
البرامــج  دائــرة   /
االســتثمارية احلكومية 
باســم )زينــب ســعد 
محمود(ورقــم  فاضــل 
من  فعلى   )441( الهوية 
تســليمها  عليها  يعثر 

الى جهة االصدار .

وزارة النفط
شركة نفط البصر5

هياة العقود واملشتريات 
متديد غلق املناقصة 11 / ب / 2022

احلاقا بكتابنا املرقــم 83406 في 10 /11/ 2022 
تقرر متديد غلق املناقصــه 11/ ب/2022 اخلاصه 
بتاجير مولدات  املنشــور بعــدد جريدة الصباح 
اجلديد 5012 في 11/13 /2022 لغاية يوم االربعاء 
12/14/ 2022 بدال من يوم االربعاء  30 /2022/11 
ملقتضيــات العمل واملصلحــه العامه اقتضى 

التمديد
املدير العام

اعالن 
الى الشريك /فكرت شكر علي 

اقتضى حضورك الى صندوق االســكان العراقــي فرع كركوك 
وذالك لتثبيت اقراركم باملوافقة على قيام الســيدة] مروه عامر 
طالب [ بإظافةالبناء على حصتة املشاعة على القطعة املرقمة 

313/258 مقاطعه 39 تسعني 
لغرض تسليفه قرض االسكان وخالل مدة اقصاها )15( خمسة 
عشــر يومآ وذالك كنت داخل العراق وشهر اذا كنت خارج العراق 
من تاريخ نشــر االن وبعكسة سوف يسقط حقك في االعتراض 

مستقبآل...

املالحظاتالتأميناتاسم العقارت

21.812.400 مليون دينارخطوط مراب املقدادية املوحد /8 خطوط1

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. مهندس )كهرباء( / عدد )1(
1. سيولة نقدية: مببلغ )37،565،070( 

دينار عراقي، وفقا ملا منصوص عليه في 
الوثيقة القياسية 

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

2. مالحظ فني / عدد )3(

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 )112،695،210( 
دينار عراقي، وتقدم االعمال االخرى 
ألغراض املفاضلة في حالة التساوي.

3. هوية تصنيف الشركات واملقاولني 
الدرجة )العاشرة/ كهربائية( وإجازة 

ممارسة مهنة. 
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رحيل

شعرقصة قصيرة

صدام الزيدي 

غّيب املوت، يــوم االثنني )28 نوفمبر/ تشــرين 
الثانــي 2022(، فــي مدينة صنعاء، الشــاعر 
والناقد واألســتاذ اجلامعّي اليمني عبد العزيز 
املقالح )عــن عمر يناهز 85 عاًمــا(، تارًكا وراءه 
موجة حــزن كبيرة متلكت أصدقــاءه ومحبيه 
وتالمذته ومرتاديــه، ليس في اليمن وحدها، بل 
من احمليط إلى اخلليــج، عندما امتألت منصات 
ومنشورات  الرثاء  بعبارات  االجتماعي  التواصل 
الوداع في محبة مبدع عربي استثنائيٍّ هو واحد 
من جنوم الشعر العربي املعاصر واسم الفت في 

مضمار احلداثة العربية.
وأصدر املقالح كتابه الشــعري األول »ال بد من 
صنعاء، 1971«، تبعه ديوان مشترك مع السفير 
عبده عثمان حمل عنوان »مأرب يتكلم، 1972«، 
وتوالت الدواوين: »رسالة إلى سيف بن ذي يزن، 
1973«؛ »هوامش ميانية علــى تغريبة ابن زريق 
البغــدادي، 1974«؛ »عودة وضاح اليمن، 1976«؛ 
»الكتابة بسيف الثائر علي بن الفضل، 1978«؛ 
1981«؛  »اخلروج من دوائر الساعة السليمانّية، 
»أوراق اجلسد العائد من املوت، 1986«؛ »أبجدية 
الروح، 1998«؛ »كتاب صنعــاء، 1999«؛ »كتاب 
القرية، 2000«؛ »كتاب األصدقاء، 2002«؛ »كتاب 
2004«؛ »كتاب  بلقيس وقصائد ملياه األحــزان، 
املــدن، 2005«؛ »بالقــرب من حدائــق طاغور، 
2018«؛ بينما صدرت مؤخرًا في األردن مجموعة 
»مختارات شــعرية للمقالح« جمعها الشاعر 
يحيى احلمادي وقدم لها الكاتب والروائي همدان 
دماج، وتــرك املقالح مخطوطات غير مطبوعة 
من أهمها »كتاب احلرب«. إلى ذلك، أثرى املقالح 
املكتبــة األدبية والنقدية بنحــو 20 كتابًا في 

النقد والدراسات األدبية.
»لم يكن املقالح بعيًدا عن هموم وطنه ســواء 

فــي اللحظات األولــى إلعالن بيــان الثورة 
اليمنية )26 ســبتمبر/ أيلول 1962( وما قبل 
تلك الفترة العصيبة من انعتاقات اليمنيني، 
حيث كان أحــد الذين تلوا بيــان الثورة من 
مايكروفون إذاعة صنعاء، ليستمر قريًبا من 

هموم شعبه اليمني والعربي حتى وفاته«
وعاشت اليمن يوًما حزيًنا سيمتد أثره طوياًل 
عندما طغت منشــورات »فيســبوك« يوم 
االثنني على ما سواها في وداع حزين عّمدته 
صور املقالح بلون الغياب في حلظة مشحونة 
ببؤس احلرب املمتدة لعقــد مرير من الزمن، 
وهي الفترة ذاتها التي شــكا فيها املقالح 
من انزالق غضروفّي في عموده الفقري جعله 
طريح الفــراش في بيته زاهــًدا عن عروض 
كثيرة رســمية وغير رسمية تقترح انتقاله 
للعالج خارج اليمن التي مكث فيها )صنعاء 
حتديًدا( أكثر ســنوات عمــره بعد أن عاد من 
دراسته العليا في مصر، إلى درجة أن شائعة 

طالتــه تفيد بأنــه يخاف الســفر وركوب 
الطائرة. ولم تكن شــائعة خوف املقالح من 
السفر على الطائرة )التي لم يكلف نفسه 
نفيها أو إثباتها( هي الوحيدة، فالرجل الذي 
عــرف بدماثة أخالقه ورقــّي تعامله مع من 
حوله بات عرضة لشــائعات في الســنوات 
األخيــرة كثير منها اِّدعت وفاته وأخرى متادت 
في نشــر قصائد في صحف محلية نسبت 
إليه في ذروة اندالع ثورة الشــباب السلمية 
في اليمن )فبراير/ شــباط 2011( ضد بعض 
رموز الصراع حينها وهو بريء منها... ليظل 
املقالح الثائر الذي نشــر في 2011 قصيدته 
الثوريــة التي يقــول فيها »إن لــم تتغّير/ 

تتعفن«.
لــم يكن املقالــح بعيًدا عن همــوم وطنه 
سواء في اللحظات األولى إلعالن بيان الثورة 
اليمنية )26 ســبتمبر/ أيلول 1962( وما قبل 
تلك الفترة العصيبة من انعتاقات اليمنيني، 

حيث كان أحــد الذين تلوا بيــان الثورة من 
مايكروفون إذاعة صنعاء، ليستمر قريًبا من 
هموم شــعبه اليمني والعربي حتى وفاته. 
ولألجيال الشعرية واألدبية في اليمن حكاية 
مع املقالح الذي كان أبًا روحًيا للجميع وكم 
هي الكتب التــي رأت النور لكتاب ومؤلفني 
ونصحه  بتقدميــه  اســتهلت  وعرب  مينيني 
وتشــجيعه فضاًل عن منابر نشر وصفحات 
ثقافيــة أدارها ومنتدى أســبوعي التأم في 

بيته طيلة عقود.
وكــّرس املقالح، في ســياق كتاباته الدورية 
والعربيــة، حيزًا  اليمنيــة  الصحافــة  في 
مــن كتاباته لقضية فلســطني ومناهضة 
املشروع الغربّي الرامي إلى تقسيم وتشتيت 

اجلغرافيا العربية.
ويقول الشــاعر والكاتب املسرحي العراقي 
املقيم في ُعمان، عبد الرزاق الربيعي )متذكرًا 
يومياته فــي اليمن(: لم أحــزن على رحيل 
املقالــح، بل حزنت ألنه رحل ولــم ير اليمن 
وقد عادت سعيدة.. يقيًنا أنه رحل وفي فمه 
مرارة، كان ضحية مــن ضحايا احلرب، أليس 

هو القائل:
دّثريني

وشّدي على كفني
واكتبي فوق قبري:

هنا واحد من ضحايا احلروب التي عافها
ثم قال لقادتها قبل أن يبدأوها:

احلروب إذا دخلت قرية أكلت أهلها الطيبني(.
*****

أنا هالٌك حتًما
فما الداعي إلى تأجيل

موتي
جسدي يشيُخ

ومثله لغتي وصوتي

ذهَب الذين أحبهم
وفقدُت أسئلتي

ووقتي

أنا سائٌر وسط القبورِ
أفرُّ من صمتي

لصمتي.
*****

أنا ليس لي وطٌن
أفاخر باسمِه

وأقول حني أراه:
فليحيا الوطْن.

وطني هو الكلماُت
والذكرى

وبعٌض من مرارات الشجْن

باعوه للمستثمرين وللصوص
وللحروِب

ومشت على أشالئِه
زمُر املناصب واملذاهب

والفنت.

*****
صنعاء..

يا بيًتا قدميًا
ساكًنا في الروح
يا تاريخنا اجملروح

واملرسوم في وجه النوافذ
واحلجارة

أخشى عليك من القريب
ودومنا سبٍب

أخاف عليك منِك
ومن صراعات اإلمارْة.

من قصيدة حديثة للمقالح عنوانها »أعلنُت 
اليأس!«

شوقي كريم حسن

)الوقت ســالل خوص صفر منقوشة بنجوم 
حمر معقوفة الــرؤوس، مليئة بحكايات تثير 
الدهشــة محفوفــة بالضجيــج والصخب 
والتحديات ،المنسك منها عند هيمنة النعاس 
غير احالم نطاردهــا دومنا هوادة ،الوقت  مجرد 
هذيانات حتــاول اعمارنا االيلة الى التالشــي 
املنســية  االثر التشــبث بخطاه ،الشائخة 

الكثيرة التغيير والترقب(.
الوقــت املتغير الوجوه مهــرج يتقن االعيبه، 
مشــوه املالمح  ميتد الى حيث يشــاء من دون 
التمكن من ايقافه…محطات تتفرع  الى اخريات 
اشــد قتامة  وقسوة اكاذيب،ومداهنات،ورهان 
صعــب  مســتحيالً  مايســمى  علــى 
التحقيق،يشــبه دجاجــة )حواطــة العورة( 
الرافلــة بعرجها ووقاحتها الشرســةاملثيرة  
للجدل واملماحكات،  النابشة لتواريخ وازمنة 
ال احــد يعرف من ايــن جتيبها ،وكيــف ،وملاذا 

للفضول  املثير  بالغريب  تعلنها موشوشة 
،،….ما كان باستطاعتنا نحن ثعالب الطني 
ــورات الشــط  الراكدة اجســادنا فوق سَّ
املارقة علــى عجل الى الغياب،االمســاك 
بطــرف ريش ذيلها املســحوب بتثاقل فوق 
مسار اكداس من االوساخ والنفايات وبقايا 
حيوانات نافقة…. نحاوط عنادها مبا يشــبه 
الدائرة التي تضيــق رويداً،تنظرنا بخرزتيها 
،ودون خفق  وراء  الــى  الالصفتني متراجعة 
اجنحــٍة تقفــز مخترقة اشــباح الضوء 
الى علــٍو يوهمنــا بالطيران،،تاركة ارواحنا 
واالضطراب،تصطدم  الدهشة  مبياه  تسيح 
االجســاد. محطمة اســوار الدائــرة التي 
تهدمت عند  آســنة الطني ..جتلس)حواطة 
العورة( فوق قبة تراب مغســولة باوشــام 
خطى املارة،  تعلمها براية بيضاء موشومة 
بكف حناء يشبه دم خروف يابس ،اتخذتها 
مكاناً اثيراً متأله  بالتراتيل  واالدعية ،واغان.  
ممهــورة بالعتق /قلبي ال اســلمه. لغريب /

قلبي بطر يراقص االفرشــة/قلبي ســؤال. 
واالجابات  مهرة جامحة/!!تخاف النســوة 
جتاوز القمة  دون اداء التحية واالنحناء اجالالً 
وتوقيراً،لصاحبــة الدجاجة امللكية االصل، 
عند حلق السوق الدســم املغالي بكدرته 
وثعوالة اتربته،تضع )حواطة العورة(امامها  
)طشت ( من الســمك البائر،العابق بروائح 
الزفــر ودبقتها ، تراقب حــركات دجاجتها  
املائلة الى اليســار بوضــوح ال تخطاه عني 

،وهي تبتسم لعظمتها ورفعة جاههها،.
ة اضويــة ذاكرتها بحذر،لتلقيها  تقول..المَّ
في عنق غياهب  ابار الرؤوس املرتبكة وغير 

املصدقة ملا تسمع….!!
احلكاية ،املروية ملئات املرات،تقول

/اهدى ملك اجلان )اشــرميل(اخمللص الوفي 
،الساكن عمق مياه هور  لسليمان احلكيم 
احّلمار،،جــدة دجاجتي اخلــدة احمليا البيضاء 
الريش الى جدي جواب االفاق الشائع الصيت 
بني خفايــا احلكايات واســرارها ،كان ندمياً 

يقطر عسالً..يســأله امللك باجالل واحترام 
،تثيران حسد جالس البالط ،وحقدهم..

—-من ايــن لك بــكل هــذه املعارف..التي 
التخويهــا كتباً ومــا ســمعناها من غير 

سواك..
دلنــا على درب وجودهــا لنبعث من يدونها 

لنحفظها في قراطيس!!
 يغمــض اجلد عينيه لبرهــة وقت ،محاوالً 
االمســاك  بجــودة الــرد ومحاســنه يرد 
بعذوبة  يتمسك  وصوت  شــديد،  بتهذيب 

معازف القصب ورقتها..
—-ســيدي ..املعــارف زاد الراغــب وفيرة ان 
طلبها طالب..واجلمجمة غير العارفة ارض 
بوار التضــر وال تنفع..االيام دار علوم ان اردنا 

توقيرها ..والرأس اعظم دفاتر التدوين!!
— لبني االنسان  قدرات ما ملكناها..

رؤوســكم حكمة..وحياتكم افعــال واثر.. 
ومباهجكم  سعادة االرباب ورونقهم!!

— الفاعل ان لم يسع وراء منابع احلكمة..

جســد ينتظر الدفن…احلكمة قوام العقل 
ورشاده،،زرع االزمنة التي تثمر محبة ومودة

وسالم،،اركان الدنيا ودونهما الزمن الشيء/!!
،،//  الدجاجــة  املمشــوقة القوام املغطاة 
بالــوان الحتصى من الريــش ،عنيفة،تبيض 
جدتي  امحاح،،تخفيه  بثالثــة  غريباً  بيضاً 
فــي مخابــىء اتخذتهــا مالجئــا لزمن ، 
خوف احلســد واالقاويــل ،لتظهربعد وقت  
،واملاطرة  امام النــاس املفغورة افواههــم 
بلعــاب اخضر لزج ، دجاجات ســود،برؤوس 
منحنية،وعــرج اثــار ريبــة واخملاوف..فجأة 
اختفت الدجاجات دون ان تترك اثراً تستدل 
اجلدة التي اصابتها لوثات من اجلنون عليها 
تقتعد باب احلوش  غارقة بنحيبها القاطع 
النياط القلب،ترميهــا  العيون دون معرفة 
درب يوصــل الــى مســاعدتها الدجاجات 
مابقيت منهن سوى واحدة ادامت الساللة  

حتى انقطع بيضها../!!

ونيس المنتصر 
ايها الشعاع االزرق في هذه السماء احلزينة

إليك ورود حتتضر، ودموع ال تنتهي
رياح تهب، وعصافير هادئة تغرد

جنوم تلمع، وظالم يضيء 
أولئك الذين نحبهم ال يذهبون بعيًدا..

أشعر بفراغ عدمي،
كما لو كنت أنا من مات

 األحالم تضمحل وتتالشى
والوقت ميضي

وال زلت هنا قريبا جًدا
في الذكريات التي ال متوت

في االفكار والصلوات
طاملا أن هناك ذاكرة،

 فإنك ستعيش فيها إلى األبد.

إلى روح األديب واملفكر/
عبدالعزيز املقالح

في رحيل عبد العزيز المقالح.. »وطني هو الكلمات«

مماحي االقتراب !!

حوار

أن يلمس القارئ تلك االبتســامة حلظة 
قراءته لتلك اخملتارات من الشعر األملاني.«
ويضيــف الغّطــاس: هــذا املنجز هو 
اجلزء األّول من مشــروع ترجمة قصائد 
حّب أملانية، العديــد من القصائد التي 
أدرجتهــا، تترجم ألّول مــّرة من اللغة 
األملانية مباشرة إلى اللغة العربية ) من 

دون لغة وسيطة(.

من أجواء الفراشات:

)َهْينرِش هايَنْه(
إمِيَا، أخبريني احلقيقة
إمِيَا، أخبريني احلقيقة:

هل أصبُح غبّياً، حلظة احلّب؟
أم أن احلّب فقط نتيجة لغبائي؟

آٍه، يا عزيزتي إمِيَا، أنا معّذب!
باستثناء حّبي املُدهش
باستثناء حماقة ُحّبي

فوق كل ذلك
هذه هي املُعضلة.

* الغوص في مجال الترجمة لشعراء 
عامليني ما الغاية منه؟

النريد احلديث عــن أهمية الترجمة، بل 
املســاهمة الفّعالة في بناء اجلسور بني 
الشعوب من خالل الترجمة، التي تكسر 
احلدود، وتطرد اخملاوف، وجتمع الّشمل في 

عالم مييل إلى التفرقة واالنغالق.
ويضيــف: »اســتمتعُت بإجنــاز هــذه 
الترجمــة، خصوصاً العمــل مع خيرة 
من األســاتذة الكــرام، على رأســهم 
الشاعرة، املترجمة واحملّررة )عنفوان فؤاد( 
مــن اجلزائر، والشــاعر، املترجم واملدقق 
الدكتور )يوســف حّنا( من فلســطني، 
واملصّمم الفنان )حسن مال( من سوريا، 
والتوزيع فستكون  النشر  الطباعة،  أما 
من العــراق العزيــز عن بيــت الكتاب 

السومري.
 وزاد : أردنــا لهذا العمل املشــترك بني 
بلــدان عديدة، املغــرب، أملانيــا، اجلزائر، 
فلسطني، سوريا والعراق أن يكون مثاالً 

جميالً عن ماهية الترجمة.«

*الترجمة بطبيعة احلال تكون صعبة، 
فكيف مع الشعر؟

ــعر صعبة، بل  صحيــح أن ترجمة الشِّ
مغامرة قد تصيب قليالً وتخطئ كثيرًا، 

لكّنها تبقى محاولــة ضرورية وجديرة 
باالهتمام، ال تكتمل بشكل نهائي، ألّنه 
ــعر، حتى  ليــس هناك تأويل واحد للشِّ

في اللغة األصــل املكتوب بها، مع ذلك 
ــعر نبض قلب األدب، أصدق  يبقى الشِّ
مرآة ملا يعتمل فــي النفوس، الثقافات 

والشعوب.
ويختتــم نورالديــن الغطــاس كالمه 
بقوله: »لدّي حلم واحــد، أن يصل هذا 
الكتــاب إلى كل إنســان يتكلم ويقرأ 

اللغتني العربية واألملانية...«

وجنتزىء هنا من مقدمة املترجم:
)من محاســن الترجمة أّنها أتاحت لي 
الفرصة للتنقــل بني الثقافتني العربية 
واألملانيــة، وتقدميهما كمــا يليق بهما 
لقّراء اللغتني، واالِبتعاد قدر اإلمكان عن 
القشــور الفارغة، والتوغــل في أعماق 
النفــوس. مــا أُترجمه هو مســاهمة 
متواضعــة للتقــارب بــني الثقافتني، 
الذي  االِلتحــام  اآلخر، خلــق  معرفــة 
تكّلم عنه األديــب األملاني الكبير ُغوتُه 
املترجم:  دور  يخّص  فيما   ،)1832-1749(
االلتحام،  املترجمون  باجتهادهم، يصنُع 
يقدمون لنا تلك اجلميلة، نصف احملجبة، 
إّنها تستحق احلّب للغاية، فهم يثيرون 

ميالً ال يقاوم نحو النص األصلي.
***

• عنــوان الكتاب: »عنــد فوهة البركان 
جتلس الفراشات«، قصائد حّب-مختارات 

عر األملاني. من الشِّ
• ترجمة عن األملانيــة وتقدمي: نورالدين 

الَغّطاس – أملانيا/املغرب.
• الطبعة األولى: 2022

• حترير ومراجعة: عنفوان فؤاد- اجلزائر.
• تدقيق لغوي: د. يوسف حّنا - فلسطني.
• التصميم الداخلــي والغالف للفنان: 

حسن مال - أملانيا/سوريا.
• الناشــر: بيــت الكتاب الســومري - 

العراق.

أملانــي  ومترجــم  وكاتــب  شــاعر   *
ومهندس من املغرب

تقديم وحوار ـ نافع مطر:

البركان جتلس الفراشــات«  »عند فوهة 
للكاتب،  اجلديــد  اإلصــدار  عنــوان  هو 
األملاني-املغربــي  واملترجــم  الشــاعر 
»نورالديــن الَغّطاس«. الكتاب من حجم 
300 صفحــة والذي ســيصدر قريباً عن 
دار »بيت الكتاب الســومري« في بغداد، 
وهو عبارة عن مختارات شعرية لقصائد 
حــّب أملانية، قام بترجمتهــا عن لغتها 
األصل األملانية، وتعتبر هذه األخيرة باقة 
نادرة مــن قصائد حّب لكبار الشــعراء 
األملان، مثل »ُغوته«، »ِشــلر«، »هلدرلني«، 
»هينرش هاينه«، »إلزه الســكر- شيلر«، 
»هرمان هســه«،  ريلكه«،  ماريــا  »راينر 
»برتولت برشت«، وآخرين...، وجاء تصنيف 
الشــعراء وقصائدهم حســب الترتيب 
الكرونولوجي لزمن ظهورهم وتفاعلهم 
مع األدب والشــعر، وبالتالــي يعتبر هذا 
املنجز باللغتني أملاني-عربي إضافة قّيمة 
لعّشــاق  خصوصاً  العربية،  للمكتبــة 
ــعر األملاني، كما سيكون في خدمة  الشِّ
القارئ، وطــالب اجلامعة، والناقد العربي 

وكل من يهتم باألدب األملاني.
الكاتــب  »الصبــاح اجلديــد« حــاورت 
نورالديــن الَغّطاس، للوقــوف عند روائع  
اجلمالية  القيمة  وإبراز  الشــعراء  هؤالء 
ألشــعارهم وجهوده الرائعــة والقّيمة 
والّثرية في محاولة مّد جســور التواصل 

بني الثقافتني العربية واألملانية.

*ما الغالب علــى نصوصك املترجمة؟ 
وما مشروعك القادم؟

 أجاب املترجم: »احلّب واملشاعر اخلالصة 
الغالبة  الثيمة  اجلّياشة هي  والعواطف 
علــى النصــوص التــي عملــُت على 
ترجمتهــا، حتــى أن القارئ ســيتفاجأ 
باكتشافه لبعض األسماء التي عهدها 
ورســخ في ذهنه أن كتاباتهم اقتصرت 
على الفلســفة والرواية ال غير..، وأرجو 

»عند فوهة البركان تجلس الفراشات« لنورالدين الغّطاس*
ترجمة عن األلمانية

»الصباح الجديد« حاورت 
الكاتب نورالدين الغَّطاس، 

للوقوف عند روائع  هؤالء 
الشعراء وإبراز القيمة 

الجمالية ألشعارهم وجهوده 
الرائعة والقيّمة والّثرية 
في محاولة مدّ جسور 

التواصل بين الثقافتين العربية 
واأللمانية.

غالف الكتاب

أولئك الذين نحبهم 
ال يذهبون بعيًدا..
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البصرة ـ سعدي السند:
حامد سعيد.. اسم مميز في عالم 
صقلت  وقد  العراقي  التشــكيل 
دراسته األكادميية جتربته اإلبداعية 
ليحقــق تواصال أكثر فــي عامله 
هــذا لتثمر رســالته اجلميلة عن 
املشــاركات في معارض  عشرات 
تشــكيلية في البصرة وفي عدد 
أيضا  العراق  وخارج  احملافظات  من 
وهو منظم مشروع صورة العالم 
الصغيرة  لألعمــال  العــراق  في 
بالتعاون مع مؤسســة سارينكو 
وبالتعاون مع مؤسسة  ايطاليا   –
بينيتون وهو مشــروع فنى جديد 
للفنانــن العراقيــن عبــارة عن 
كتاب ) صورة العالم ( في ايطاليا.
وقبل عدة أشهر وللمساهمة في 
تعزيز رســالة اجلمال التشكيلي 
)كاليري(  ســعيد  حامــد  افتتح 
أنشطة  ليحتضن  البصرة  وسط 
فنيــة وثقافية وكانــت خطوته 
الفانن  ومباركــة  أعجــاب  مثار 
.... وخالل  الفيحــاء  املدينة  وأهل 
الفتــرة املنصرمة التــي أعقبت 
افتتاح الكاليري تنوعت األنشطة 
التي احتضنها وقــد حتدث عنها 
قائــال: باملزيد من البهجة احتفت 
التشــكيلي  بالفنــان  البصــرة 
بافتتاح  الزبيــدي  أيــاد  البابلــي 
معرضه الشخصي ) حلم عراقي( 
الفنان  افتتاحــه  شــريط  وقّص 
التشــكيلي أحمد السعد رئيس 
جمعيــة الفنانن التشــكيلين 
العراقين في البصرة، والذي ضم 

لوحــات مميزة عكســت التجربة 
الفنية الغنية للفنان التشكيلي 
ايــاد الزبيدي و الــذي حرص على 
اغنائها باملزيد من اجلمال االبداعي 
الــذي تنــوع بالتعامــل الثر مع 
املعروفة  التشكيلي  الفن  مدارس 
الكاليري  كمــا ضيــف  عامليــا، 
فنية  علمية  دراســة  و  محاضرة 
اجلمال(  ) شــفرة  حول مفهــوم 
الذهبيــة وتطبيقاتها  النســبة 
في الفن واحليــاة وقدمها الفنان 
التشــكيلي عبد العزيــز الدهر ، 
وحتــدث فيها عن مفهــوم قانون 
اجلهد االقل في الطبيعة ..وماهي 
وملاذا رسم  متتالية فيبوناتشــي 

الفيتوريافي  االنســان  دافينشي 
وكل هذا و الكثير من التساؤالت 
قدمهــا الفنان عبــد العزيز  من 
خالل جهد علمي واضح في أدائه 

وأسلوبه اجلميل ..
الفنان  وحاوره وقدمــه للجمهور 
الســعد..  حيــدر  التشــكيلي 
من  العديد  الدراســة  وتخللــت 
األســئلة واملداخــالت مــن قبل 
احلضــور الواعــي متحــورت حول 
بعض مفاهيم التــوازن والتوافق 
فــي معنى اجلمــال رياضيا وفنيا 
وطــرح احلاضــرون عدة أســئلة 
جدلية للفائــدة العلمية وأجوبة 

كافية مقاربة من قبل احملاضر.

وضّيف الكاليري احملاضرة العلمية 
صباح..  نورست  للدكتورة  الفنية 
أســتاذة علــم االرض فــي كلية 
العلــوم جامعة البصــرة قدمها 
حيدر  املميــز  واإلعالمي  الفنــان 

السعد.
وإضافة  احملاضرة مميزا  وكان عنوان 
التشــكيلي  للوســط  مهمــة 
وتضمن بحثا مميزا وجهدا حقيقيا 
وجيولوجيا االلوان: رحلة من االرض 
الى الفــن تناولت هــذه احملاضرة 
رحلــة لتاريــخ الفن مــن عصور 
الوقت  التاريخ ولغايــة  ما قبــل 
احلاضر، وذلــك من خالل بحث عن 
استخدام املعادن والصخور كمادة 

مباشر  بشــكل  االلوان  لصناعة 
في املاضي مرورا بالتقدم في علوم 
الكيمياء والفيزيــاء والتقانة في 

صناعة االلوان احلديثة..
للگاليري،  الثقافي  التنوع  وضمن 
الدكتورة  الباحثة  استضافة  متت 
) ميشــيل دي كروجــي ( عاملــة 
األثــار واجليولوجيا من جامعة درم 

البريطانية
 وقدمت فيهــا الباحثة محاضرة 
حول وســائل النقل املائي في بالد 
وادي الرافديــن قدميا منذ العصور 
الســومرية ومابعدهــا ومتحورت 
حول آلية أكتشاف القنوات املائية 
بعضها  تخص  التي  وشــبكاتها 
وظائف للزراعــة وبعضها للنقل 
من  أكتشــافها  وعملية  املائــي 
خالل مســوحات وتنقيبات أثارية 
مستخدمة  ســومرية  ونصوص 
الطرق احلديثة فــي التكنولوجيا 
الفضائيــة..  الصــور  وتقنيــات 
مداخــالت  اجللســة  وتخللــت 
وحــوارات لعــدد مــن احلاضرين 
أهمية  حول  لبعضهم  وشهادات 
البحث العلمي الذي يرفد اجملتمع 
باملعرفة، وقــدم الباحثة الدكتور 

جعفر حمزة من جامعة بابل.
وأختتــم الفنــان حامــد حديثه 
بالقول: اســمحوا لــي أن احتدث 
لكم عن كلمة القــاص والروائي 
التــي كتبها عند  محمد خضير 

افتتاح الكاليري قائال: 
قاعة  البصــرة  فــي  وافُتِتحــْت 
جديــدة للفــن التشــكيلي وإن 

افتتاح قاعة في مرحلة ما يؤشر 
لتدفــق التقاليد الفنيــة الرائدة 
بعزم غير معهــود وبجهود فردية 
مبــادرة مجموعة/  وإن  وجماعية 
جماعة لفتــح فضائها احلّر على 
اجملتمع والثقافة العامة سيرسخ 
تقاليد الفن في الوجدان اجلمعي، 
ويؤســس مــن جديد لســياقها 
احلداثــي من هنــا يأتــي الرهان 
على اســتئناف السياق املقطوع 
قوياً  اجلماعــي  الفــن  لتقاليــد 
ومتدفقاً، ســاحباً معــه ذكريات 
عزيــزة مــن تاريخ قاعــات الفن 
الكبــرى، وصراعها ضــد العزلة 

والضمور
وأعتقد أن غاليري حامد ســعيد 
ســيحتّل موقعــاً أساســياً في 
للفن  واحلضارية  املعمارية  البنية 
التشــكيلي في احملافظة والعراق 
ويأتــي هــذا االفتتاح فــي وقته 
ليحرك املوجة الراكدة لتيار الفن، 
فلقــد كانت لبنــى الفن اخلاصة 
أهميــة كبرى في نشــر الثقافة 

الفنية في اجملتمع العراقي.
نتمنى أن تستمر هذه القاعة في 
نشر الذوق الفني الرفيع، وترسيخ 
املنــاخ االجتماعــي املتحضر، مبا 
جتمعه في املســتقبل من أعمال 
مهمــة، وما تعرضــه من لوحات 
وأســلوبياً فاختيار  متفردة نوعياً 
النمــاذج علــى أســس نوعيــة 
ومفهومية دقيقة سيحّقق لهذه 
والسياق  الطليعي  املوقع  القاعة 
احلداثي بن قاعات الفن في العراق.
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ملونشريط
لمدة ثماني ساعات.. طفلة تدمر 

أعصاب الركاب على متن طائرة

أثار موقــف لطفلة مزعجة على مــن طائرة حالة 
جدل جماعي على مواقع التواصل االجتماعي، حول 

إمكانية عدم السماح لألطفال بركوب الطائرة.
ووفًقا ملوقع »ياهــو البريطاني« قام أحد الركاب على 
من الطائرة بتصوير مقطع فيديو للطفلة ونشــره 
علــى اإلنترنت، وحصــل على ما يقــرب من 18000 

مشاهدة وما يقرب من 2000 تعليق.
وفي مقطــع الفيديو، الــذي تبلغ مدتــه 27 ثانية، 
شــوهدت الطفلة واقفة على طاولــة قابلة للطي 
أمام مقعدها، ممســكة مبقعد الراكب األمامي بينما 

تقفز ألعلى وألسفل بجنون.
وقال صاحــب الفيديو إن الطفلة اســتمرت ملدة 8 
ساعات )مدة الرحلة( في العبث مع الركاب، بينما لم 
يفعل الوالدان شيئا، وسط حالة غضب من الركاب.

وبرغــم أن الناس عادة تتعاطف مــع األطفال واآلباء 
املراهقن، إال أن الفيديو أثار غضب مستخدمي موقع 

ريديت، الذي انتشر عليه الفيديو.

علماء يعثرون على الطائر األسطورة 
في غينيا الجديدة

بعد ســنوات على اختفاء طائر حمــام »الدراج« في 
غينيــا اجلديدة، اســتطاع علماء رصــده مرة أخرى 
والتقطوا له صــوراً حديثة ألول مــرة على اإلطالق، 

بحسب تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست.
وكان طائر »الدراج« قد اكتشــفه العلماء قبل نحو 
140 عاماً، ولكنه اختفى متاما، وأصبح يعد أسطورة 
إذ أصبحوا يقارنوه بإســطورة »بيــغ فوت« صاحب 

الرجل الكبيرة.
ووفق تقريــر الصحيفة يعتبر العلماء أنهم في طور 
»إعادة اكتشــاف« الطائر، الذي يعتبر »أكثر عرضة 

للخطر«.
ومتكن علماء مــن التقاط صورة للطائــر في أواخر 
ســبتمبر، ضمن رحلة استكشــافية حتت اســم 
»البحث عــن الطيور املفقــودة«، والتي جتري رحالت 
استكشــافية إليجاد حوالي 150 نوعا مختلفا من 
الطيور التي لم يتمكن أحد من رصدها ومشاهدتها 

خالل العقد املاضي.
واســتخدم العلمــاء 20 كاميرا مثبتــة في جزيرة 
فيرغسون لرصد ما مساحته 555 ميال مربعا، حيث 
عثروا على طائر حمام »الدراج« على منحدر شــديد 

في منطقة جبل كيلكران.

ظنها صخرة فكانت المفاجأة!

منذ سبع ســنوات، وفي رحلة للتنقيب عن املعادن، 
بحديقــة ماريبــورو اإلقليمية بالقرب مــن ملبورن، 
اكتشــف ديفيد هول، صخرة ثقيلة مائلة للحمرة، 

مستقرة في األرض.
أخــذ هول الصخــرة إلــى املنزل وجرب كل شــيء 
لكسرها، استخدم منشــارا صخريا، ومثقابا، وحتى 
غمرها في احلمض، ومــع ذلك لم يتمكن من إحداث 
صدع فيها. وبعد مرور ســنوات، اكتشــف هول أن 
الصخرة كانــت نيزكا نادرا. وقال عالــم اجليولوجيا 
في متحف ملبورن ديرموت هنــري: »لقد نظرت إلى 
الكثير من الصخور التي يعتقد الناس أنها نيازك. في 
الواقــع، بعد 37 عاما من العمل في املتحف وفحص 
آالف الصخور، اتضح أن اثنــن فقط من املعروضات 
نيازك حقيقية«. ونشر الباحثون ورقة علمية وصفت 
النيزك الذي يبلغ عمره 4.6 مليار عام، والذي أطلقوا 
عليه اســم ماريبورو نســبة إلى البلدة القريبة من 
مكان العثور عليه. وبحسب موقع »ساينس أليرت«، 
يزن النيزك 17 كيلوغراما، وبعد اســتخدام منشــار 
ماسي لقطع شريحة صغيرة، اكتشف الباحثون أن 

تركيبته حتتوي على نسبة عالية من احلديد.
وأوضــح هنــري: »توفــر النيــازك أرخص أشــكال 
استكشــاف الفضاء، إنها تنقلنا بالزمن إلى الوراء، 
وتوفــر أدلة على عمر وتشــكيل وكيميــاء نظامنا 

الشمسي مبا في ذلك األرض«.

بغداد - الصباح الجديد:
ظاهــرة التحــرش ال حتتاج الى 
العنف  للوقف ضدها وضد  يوم 
بأنواعــه املواجهــة الى نصف 
اجملتمــع وام النصــف الثانــي. 
فالتحرش ظاهرة ليست جديدة 
او غريبة علــى كافة اجملتمعات 
اال انها باتت منتشرة وبأساليب 
ان  حتــى  ومتنوعــة  مبتذلــة 
ابرزهــا اصبح عن طرق التواصل 
االجتماعي وغيرها من األساليب 

التي يرفضها الدين واألخالق .
 وجــاءت احلملــة الدولية »16 
يومــا مــن النشــاط ملناهضة 
العنف ضد املــرأة« التي تنطلق 
ســنوياً من 25 تشــرين الثاني 
للقضاء  العاملي  اليــوم  املوافق 
على العنف ضد املرأة، لتتواصل 
العاملي حلقوق  اليــوم  غاية  الى 
االنســان في 10 كانــون األول ، 
اذ ينخــرط العراق كســائر دول 
العالــم بالوقــوف ضــد أنواع 

العنف ضد املرأة .
تهــدف هــذه احلملــة الدولية 
الى حشــد اجملتمعــات ملقاومة 
العنف املســلط على النســاء 
والفتيات وتعزيز الوعي اجلماعي 
بخطورة هــذه الظاهرة وبعمق 
اثارهــا الســلبية وتداعياتهــا 
اخلطيرة، وتوحيد اجلهود الدولية 
التخاذ  وتوجيههــا  والوطنيــة 

املؤسساتية  واالجراءات  التدابير 
تكرار  لكسر  املدنية  والتدخالت 
اعادة انتاج العنف املسلط على 
النســاء وارســاء اليات الوقاية 

منه.
وتطلق مؤسســة هي للتنمية 
الثقافية واالعالمية هذه السنة 
حملة الـ 16 يوما من النشــاط 

لهذه السنة حتت وسم »اكسري 
صمت التحرش«، تأكيدا ألهمية 
ايجــاد حلــول للتحــرش الذي 
تتعرض له النســاء فــي بيئات 

العمــل، وتداعياته علــى املرأة 
واجملتمع،  واالســرة  والطفولــة 
ومضاعفــة اجلهــود وتوحيدها 
والتحرك والفعل جملابهة العنف.

وتعــد هــذه احلملة مناســبة 
مؤسسة  ارادة  لتأكيد  متجددة 
الثقافيــة  للتنميــة  هــي 
حقوق  لدعم  الثابتة  واالعالمية 
املساواة  مبسار  وااللتزام  النساء 

وتكافؤ الفرص.
بأهمية  الوعــي  ومــن منطلق 
الوقايــة من العنف ضــد املرأة 
ومعاجلتها،  اســبابه  ومعرفــة 
تنفذ مؤسســة هــي للتنمية 
الثقافيــة واالعالمية وبالتعاون 
مع MICT وبدعم من GIZ حملة 
اعالمية للتقليــل من التحرش 

بالنساء في بيئات العمل.
احلملة  البرنامج  يتضمــن  كما 
عدد مــن االنشــطة التوعوية 
والتحسيســية على املستوين 
بهــدف  واجلمهــوري  املركــزي 
من  الوقاية  باليــات  التعريــف 
العنــف ضــد املــرأة، واطــالق 
استطالع رأي مخصص للنساء 
الذي  التحــرش  نســب  ملعرفة 
تتعــرض له النســاء العامالت 
االصعــدة  مختلــف  وعلــى 

)حكومي، خاص، عمل حر(.
كما جتدد مؤسسة هي حرصها 
على دعم حقوق ضحايا العنف، 
وتدعــو الــى تضافــر اجلهــود 
الى  اجلديدة  احلكومة  وتناشــد 
اتخــاذ تدابير واجراءات حقيقية 
للتقليل من العنف القائم على 
النســاء  جتاه  االجتماعي  النوع 

والفتيات.

اكسري صمت التحرش وناهضي من يعتدي عليك
لمناسبة مناهضة العنف ضد المرأة

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

العاملية  الصحــة  منظمة  أعلنت 
)WHO( عن نيتها إطالق اسم جديد 
على مــرض جدري القــردة لتفادي 

“التنمر” على االسم القدمي.
وجاء في منشــور صــادر عن املقر 
الرئيــس للمنظمــة فــي جنيف: 
“سيشــار إلــى جدري القــردة في 
وثائــق منظمة الصحــة العاملية 
باسم جديد هو mpox، وخالل سنة 
سيتم اســتخدام االسمن القدمي 
واجلديد للمــرض على أن يتم تداول 

االسم اجلديد بعد ذلك”.

سلســلة  “بعد  التقرير:  وأضــاف 
من املشــاورات مع اخلبراء العاملن، 
ستبدأ منظمة الصحة العاملية في 
استخدام املصطلح mpox كمرادف 
املتداول  القــردة  ملصطلح جــدري 
monkeypox.. وســيتم استخدام 
كال االســمن في وقــت واحد ملدة 
عام، بينما سيتم التخلص تدريجيا 
من اســم جدري القردة”. وأوضحت 
منظمة الصحــة العاملية إلى “أنه 
وخالل االجتماعات العامة واخلاصة 
التي أجرتها املنظمة، أعرب عدد من 
األفراد والــدول عن قلقهم وطالبوا 

منظمة الصحــة العاملية باقتراح 
طريقة لتغيير اســم املرض، وبعد 
انتشــار مــرض جدري القــردة في 
العالم فــي وقت ســابق من هذا 
العام تلقت املنظمة تقارير تشــير 
إلى أنــه مت في “بعــض اجملتمعات” 
عبارات  تداول  اإلنترنت  عبر  وكذلك 

عنصرية معيبة”.
ومــن جانبه أوصــى املديــر العام 
ملنظمة الصحــة العاملية، تيدروس 
باستخدام  غيبريســوس،  أدهانوم 
للمرض  أجنليــزي جديــد  مــرادف 
املذكــور، هــو” mpox”، وخلصــت 

املنظمــة إلــى أنــه “وبعــد فترة 
انتقاليــة مدتهــا عام ســيصبح 
املصطلــح اجلديد هــو املصطلح 
في  إدراجــه  وســيتم  املتــداول”، 

التصنيف الدولي لألمراض.
وجتــدر اإلشــارة إلــى أن منظمة 
الصحة العاملية كانت قد أشــارت 
األسبوع املاضي إلى أنه ومنذ بداية 
اجلــاري مت تســجيل 80611  العام 
إصابة مؤكدة مخبريا مبرض “جدري 
القردة” في 110 دول، ومت تســجيل 
أيضا،  باملرض  1531 حالة اشــتباه 

وتوفي 53 مريًضا.

متابعة ـ الصباح الجديد:
البطاطا  أن  دراسة حديثة  كشفت 
ميكن أن تســاعد في التخلص من 
الــوزن الزائد، دون بــذل الكثير من 

اجلهد.
وقال العلمــاء إن الناس مييلون إلى 
الشعور بالشبع مبجرد تناول كمية 
معينة من الطعام، بغض النظر عن 

محتواها من السعرات احلرارية.
صــن«  »ذا  صحيفــة  وبحســب 
البريطانية، فقد شــعر املشاركون 

في الدراســة بالشــبع أسرع بعد 
السعرات  ذات  األطعمة  اســتبدال 

احلرارية العالية بالبطاطا.
وحســب املفهوم الشــائع، ترتبط 
بزيادة خطر اإلصابة مبرض  البطاطا 
الثاني ومقاومة  النوع  السكري من 
األنسولن، لكن الدراسة أشارت إلى 

نتائج مخالفة لذلك.
ريبيلو،  كانديدا  البروفيسور،  وقالت 
لألبحاث  »بنينغتــون«  مركــز  من 
في لويزيانا: »اجلانب الرئيســي من 

دراستنا هو أننا لم نقلل من حجم 
الوجبات ولكــن قللنا محتواها من 
السعرات احلرارية من خالل تضمن 

البطاطا.
بعض  اســتبدال  »عند  وأضافــت: 
اللحوم بالبطاطا، وجد املشــاركون 
أنفسهم ممتلئن بشكل أسرع، وفي 
كثير من األحيان لم ينهوا الوجبة«.
وأجرى الباحثون الدراســة على 36 
شــخصا تراوحت أعمارهم بن 18 
و60 عاما يعانون مــن زيادة الوزن أو 

السمنة أو مقاومة األنسولن.
ومت اســتبدال نحو 40 في املئة من 
بالفاصوليا  اللحوم  اســتهالكهم 

والبازالء أو البطاطا.
وقات ريبيلــو: »لقد أثبتنا أنه خالفا 
لالعتقاد الســائد، ال تؤثر البطاطا 
السكر في  سلبا على مســتويات 
الدم. نحن بحاجــة إلى إجراء املزيد 
من البحــوث التي تصــب في ذات 
أكبر من  الســياق مبشــاركة عدد 

األشخاص«.

الصحة العالمية:mpox اإلسم الجديد لمرض جدري القردة

دراسة: البطاطا يمكن أن تساعد في التخلص من الوزن الزائد

غاليري الفنان حامد سعيد في البصرة

ابداع في عالم التشكيل ونشر الذوق الرفيع
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العواصم ـ وكاالت:

البرتغالي لكرة القدم  وقف االحتاد 
فــي صــف كريســتيانو رونالدو، 
برونو  زميله  وضــد  املنتخب،  قائد 
فرنانديز، في قضية الهدف اجلدلي 
قد  رونالدو  أوروجــواي.وكان  مبباراة 
احتفــل بالهــدف األول للبرتغال 
اإلثنني، ضمن  أمس  أوروجواي،  ضد 
دور  من  الثانية  اجلولة  منافســات 
اجملموعات باملونديال، زاعما أنه ملس 
الكرة قبل أن تسكن الشباك.لكن 
القدم  لكرة  الدولــي  االحتاد  موقع 
»فيفا«، احتســب الهــدف لبرونو 

فرنانديز.
ووفقــا لبرنامــج »الشــيرجنيتو« 
اإلســباني، فإن االحتــاد البرتغالي 
ســيقدم أدلــة للفيفا مــن أجل 
إثبــات صحة أن كريســتيانو من 
أحرز الهدف وليــس برونو.يذكر أن 
املنتخب البرتغالي صعد بشــكل 
رســمي إلى ثمن نهائــي مونديال 
قطــر 2022، عقــب االنتصار 0-2 

على أوروجواي.
وأرسل كريســتيانو رونالدو رسالة 
البريطاني  الصحفــي  إلى  نصية 
ليصر  مورجــان،  بيرس  الشــهير 
على أنه ســجل هــدف البرتغال 
أمام  املاضية  الليلــة  االفتتاحــي 
الالعب  واحتفل   ،)0-2( أوروجــواي 
البالغ من العمــر 37 عاما، بعدما 
بدا وكأنه تابع برأسه عرضية برونو 
فرنانديز إلى داخل الشــباك، خالل 

الشوط الثاني.
لكن اإلعادة أشارت إلى أن مهاجم 
رمبا لم  السابق  يونايتد  مانشستر 
الهدف  وأن  برأســه،  الكرة  يلمس 
رونالدو  فرنانديز.وأصر  لصالح  كان 
أن يكون  أن الهدف يجــب  علــى 

له، حتى أنه أرســل رسالة نصية 
إلى صديقه مورجان مباشــرة بعد 
املباراة.وقال مورجان في تغريدة عبر 
»تويتر«: »رونالدو أكد لي أن رأســه 

ملست الكرة. حتى برونو يوافقه«.
ويســتمر اجلدل حــول الهدف مع 

اقتناع بعض املشجعني بأنه يجب 
أن يحتســب لرونالدو، الذي بدوره 
يريد زيــادة رصيده من األهداف في 
البطولة، بعدما ســجل من ركلة 
جــزاء في املباراة األولــى للبرتغال 

أمام غانا 2-3.

سانتوس  فرناندو  ضحك  حني،  في 
املدير الفنــي للمنتخب البرتغالي 
عند إجابته على هذا السؤال قائال: 
»ما يهمني أننــا فزنا وأن منتخب 
البرتغــال لعب مبــاراة قوية ضد 
أوروجواي«.ورفــع منتخب البرتغال 

رصيده إلــى 6 نقاط فــي صدارة 
ترتيــب اجملموعــة الثامنة وضمن 
التأهل إلى دور الستة عشر.وجتمد 
واحدة  أوروجواي عند نقطة  رصيد 
بالتســاوي مع كوريا اجلنوبية في 
في حني  والرابع،  الثالــث  املركزين 
ميلك منتخــب غانــا 3 نقاط في 

املركز الثاني.
وفــي تكور جديد، أعلنت شــركة 
أديداس أنها استخدمت مستشعر 
500Hz IMU املوجــود داخــل كرة 
املبــاراة، مؤكــدة أنَّ كريســتيانو 

رونالدو ›لم يلمس الكرة‹.
الرئيــس  كان  أوليفــر  حســم 
التنفيــذي لنــادي بايــرن ميونخ، 
أمر انتقال البرتغالي كريســتيانو 
رونالدو إلى بطــل أملانيا في كانون 
رونالــدو  املقبل.وأصبــح  الثانــي 
البالــغ من العمــر 37 عاما، العبا 
حرا منذ أيام، عقب فســخ تعاقده 
مع مانشستر يونايتد باالتفاق بني 
الطرفني.وخالل تصريحات لشبكة 
أســطورة  اســتبعد  »ســكاي«، 
الفريق البافاري، انتقال رونالدو إلى 

بايرن ميونخ.
وقال أوليفر كان »ميكنني استبعاد 
قررنا  لقــد  إلينا.  رونالــدو  انتقال 
ذلك برغم حبنــا الكبير له، لكن 
مختلفة«.وشدد  إســتراتيجيتنا 
بايرن  إدارة  أن  أوليفــر كان، علــى 
ميونــخ لديهــا أفــكار واضحة.
في  ميونخ  بايــرن  »فلســفة  وأمت 
بناء الفريق والتشــكيلة يجب أن 

نضعها معا«.

بايرن ميونخ يضم كريستيانو رونالدو مطلع العام المقبل

االتحاد البرتغالي يقف في صف الدون بهدف أورجواي وأديداس تحسم الجدل زيوريخ ـ وكاالت:
رفــع االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( احلظر عن االحتاد 
الكيني للعبــة، بعد قرار احلكومة احمللية بإعادة االحتاد 
إثر حّله ملزاعم فساد، وفق ما قاله وزير الرياضة الكيني 
أول أمس.. وجاء في رســالة مــن فيفا، مؤرخة يوم أول 
أمس واطلعــت عليها وكالة فرانس بــرس، أن االحتاد 
الدولي »قرر في 25 تشرين الثاني 2022 رفع احلظر عن 

االحتاد الكيني لكرة القدم مبفعول فوري«.
في شــباط الفائت، أوقفــت الهيئــة الدولية االحتاد 
الكيني، مشــيرة إلى تدخل احلكومــة بعد أن أغلقت 
الســلطات في البالد االحتــاد العام املاضي بســبب 
مزاعم فساد.. في تشــرين الثاني ، أعلن وزير الرياضة 
أبابو ناموامبا إعــادة االحتاد، محذراً الرئيس الســابق 
نيــك مويندوا الذي يواجه تهماً بالفســاد، من العودة 
إلــى االحتاد حتــى انتهــاء القضية.. وقــال ناموامبا 
للصحافيني في نايروبي إنه التقى مبسؤولي الفيفا في 
قطر ملناقشــة احلظر »أود أن أعرب عن سعادتي لعودة 

كينيا الى كرة القدم الدولية«.

لندن ـ وكاالت:
يستضيف مانشستر ســيتي بطل الدوري اإلجنليزي 
املمتاز لكرة القدم غرميه تشلسي في أكبر مواجهات 
الــدور الثالــث لكأس االحتــاد اإلجنليزي بعد ســحب 
القرعة أمس األول.. وفــي مواجهات أخرى بني طرفني 
من الدوري اإلجنكليزي املمتاز ســيلعب ليفربول حامل 
لقــب كأس االحتاد مع ولفرهامبتون واندرارز في ملعب 
آنفيلد في حني يلعب مانشســتر يونايتد على ملعبه 
أمام إيفرتون.. وسيحل ليســتر سيتي، الفائز باللقب 
فــي 2021، ضيفا على داجنهــام املنافس في الدرجة 
اخلامســة أو جيلينهام املنافس فــي الدرجة الرابعة.. 
وســتقام املباريات بني السادس والتاســع من كانون 

الثاني.

فيفا يرفع الحظر عن 
االتحاد الكيني لكرة القدم

قرعة كأس االتحاد اإلنجليزي 
تضع سيتي بمواجهة تشلسي

هدف يثير اجلدل في مرمى األورجواي

6:00 المكسيكالسعودية10:00تونسفرنسا

6:00 10:00الدنماركأستراليا األرجنتينبولندا

كأس العالم 2022 

كأس العالم 2022 
أستراليا ـ الدمنارك   6:00 مساء

فرنسا ـ تونس   6:00 مساًء
السعودية ـ  10:00 مساًء

بولندا ـ األرجنتني  10:00 مساًء
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بغداد ـ الصباح الجديد:

تعادل اجلوية ودهوك سلباً وحقق 
فريــق نادي القاســم الفوز على 
نظيفة  أهداف  بثالثة  نوروز  فريق 
ســجلهما ســامر محسن في 
3 وفالح عبــد الكرمي  الدقيقــة 
72 وليث محمــد 93.. وفاز فريق 
نفط ميسان على الكرخ بهدفني 
للفائز  سجل  واحد  هدف  مقابل 
 44 الســامية  ياسني  الســوري 
 92 الدقيقة  فــي  عباس  وحمزة 
وللخاســر احملتــرف اجلواتيمالي 
لوكاس شالون 54 .. وتعادل فريقا 
احلدود ونفط البصرة سلبا أمس 
ضمن املباريات التي اقيمت أمس 
في افتتاح اجلولة الســابعة من 
املرحلة األولــى لدوري كرة القدم 
املمتاز.. وتستكمل اليوم االربعاء 
بقية املباريات باجراء 5 مواجهات، 
الكهرباء في  الصناعة يضيــف 
الساعة 2 ظهرا والديوانية يالقي 
أربيل فــي التوقيــت ذاته وزاخو 
الســاعة  امام كربالء في  يلعب 
والنجف  والنصف عصرا  الرابعة 
نفسه  الوقت  في  الزوراء  يضيف 
ويلعــب الشــرطة والطلبة في 
ديربــي بغــداد مبلعب الشــعب 
الدولي في الســاعة 7 مســاء.. 
للترتيب  اجلوية متصــدرا  ويقف 
ولــه 14 نقطة ثم الــزوراء بـ 13 

نقطة.
املركزي  من جانبه، أعلــن االحتاد 

لكــرة القــدم عــن إلغــاء قرار 
 23 دون  واحــد  إشــراك العــب 
عاما، فــي تشــكيلة كل فريق، 
املمتاز.ونشــر  الــدوري  مبباريات 
االحتــاد العراقي لكرة القدم بيانا 

رسميا، اليوم، عبر حسابه مبوقع 
فيســبوك، أوضح فيــه أن هذا 
بناء علــى توصية  القرار صــدر 
من جلنة املســابقات، واستجابة 

العتراض األندية.

وأضاف البيان »قــرار اإللغاء جاء 
بعــد أن انتفت احلاجــة لتواجد 
العــب دون 23 عاما، بعــد أن أُقر 
وبشــكل  للرديف،  دوري  إقامــة 
الدوري  أنديــة  إلزامــي جلميــع 

»القرار مت  االحتاد  واختتم  املمتاز«. 
تعميمه على األندية املشــاركة 
في الدوري املمتاز بخطاب رسمي، 
وسيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 

اجلولة السابعة« من املسابقة.

وكان االحتاد العراقي لكرة القدم 
يلــزم األنديــة بقراره الســابق، 
األوملبي  املنتخب  أجل دعــم  من 
الذي يســتعد خلوض التصفيات 
اآلســيوية املؤهلة لدورة األلعاب 
األوملبية التي تستضيفها باريس 

عام 2024.

غدا.. الشبابي يواجه الباطن 
السعودي ودياً

ملُنتخــِب  اإلدارّي  املُديــُر  أكــَد 
منتخَب  إن  كرمي:  ندمي  الَشــباب، 
الشباب ســيخوُض مباراًة رابعًة 
له في ُمعسكره املقام في مدينِة 
أنطاليا التركّية يوم غد اخلميس 
، املوافــق األول من شــهر كانون 
األول ، أمــام فريِق نــادي الباطن 
الذي يلعــُب فــي دوري احمُلترفني 
الســعودي.. وبنّيَ كرمي: جنحنا في 
تأمنِي ُمباراٍة رابعٍة مع فريٍق جيٍد 
آســيوياً  ُمتطورٍ  دوري  يلعُب في 
وعربياً من أجل جنــي ثمارٍ أكثر 
من هذا املُعسكر، وستكون هذِه 
املبــاراُة هي آخــر محطات هذا 
املُعســكر الذي ســيختتُم يوم 

اجلمعة املقبل.
يذكُر أن منتخَب الشــباب خاض 
ثــالَث مبارياٍت أمام االنيا ســبور 
حتت 20 عاماً وفازَ بســتِة أهداٍف 
مقابل هــدٍف، وفازَ فــي الثانية 
أمام منتخِب شباب تركيا بهدٍف 
ُمقابــل ال شــيء، وخســرَ في 
املباراِة الثالثة أمام ماســترخات 

الهولندّي.

تعادل سلبي للجوية وفوز ثالثي لنادي القاسم وثمين لنفط ميسان 
في الجولة السابعة لدوري الكرة الممتاز  

صراع على الكرة في لقاء نفط ميسان والكرخ

طائرة غاز الجنوب تتعاقد 
مع الروسي بيتروف

دجلة الجامعة ينسحب 
من دوري السلة

المواس مهدد 
بالغياب عن الديربي

كرة التجارة تعسكر 
في اربيل

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن نادي غاز اجلنوب ، تعاقده مع احملترف الروسي 
ألكســندر بيتروف، لدعم صفوف فريق الطائرة 
ملدة موســم واحد. . ويلعب بيتروف في مركز 4، 
وســبق له أن لعب في الدوريات األوروبية وأبرزها 
الروسي و الفرنســي، عالوة على خوضه حملطات 
احترافيــة عربية مــع الزمالك املصــري واجلزيره 

االماراتي.
من جانبه يواصل غاز اجلنوب حتضيراته في مدينة 
البصرة استعدادا للمشاركة بالدوري املمتاز الذي 
سينطلق في الشهر املقبل.. يذكر أن غاز اجلنوب 
توج بدرع الدوري للموســم املاضي 2021/2022، 
وهو اللقب الســادس في تاريخــه، بعد التغلب 
علــى اجليش في اللقاء اخلتامي )3-0(.. ويشــرف 
على تدريب الفريق املدرب عالء خلف، الذي سبق 
أن حقق مع الفريق البصــري العديد من األلقاب 

احمللية.
على صعيد متصل، حدد االحتــاد العراقي للكرة 
الطائرة يوم غد اخلميس ، موعدا أخيرا، لتســليم 
كتب مشــاركة األندية بالدوري املمتاز، وبخالفه 
لن يدخل الفريق في قرعة املســابقة للموســم 

اجلديد.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قرر نادي دجلة اجلامعة، االنســحاب من مســابقة 
الــدوري املمتاز لكرة الســلة.وجاء في كتاب وجهه 
رئيس الهيئة االدارية للنادي عقيل محمود اجلميلي 
الى االحتاد العراقي لكرة السلة، »اجتمعت الهيئة 
االداريــة لنادي دجلــة اجلامعة وقررت االنســحاب 
من مســابقة الدوري العراقي املمتاز لكرة الســلة 
للموســم الرياضي -2022 2023 ألســباب خاصة 
والتي متر بها كرة الســلة العراقية.ويعد نادي دجلة 
اجلامعة من اقوى الفرق العراقية حيث شــارك في 
عدة بطوالت خارجيــة كان آخرها البطولة العربية 
لكرة السلة للرجال، حيث حقق فيها عدة انتصارات.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد نادي الشــرطة ،أن إصابة مهاجمه الســوري 
محمــود املــواس ال تدعو للقلق، وســيبتعد عن 
التدريبات لعدة أيام. وقال حســني اخلرساني مدير 
املهاجم  لنادي الشرطة »إصابة  الدائرة اإلعالمية 
محمود املواس غير مقلقة، ومت تدخل اجلهاز الطبي 

إلعادة تأهيله مجددا«. 
وواصل اخلرســاني »طبيب الفريــق منحه الراحة 
3 أيام، والالعب ســيكون جاهزا للعب في اجلولة 
املقبلــة أو التي تليها«.وزاد »الالعبون أحمد يحيى 
وفيصل جاســم وعلــي حصني، عــادوا للمران 
اجلماعي، بعدمــا خضعوا لتدريبات اســتثنائية 
خالل اليومني املاضيني بإشــراف املدرب املســاعد 
أحمد صالح«.وأوضــح »الثنائي أحمد زيرو وأمجد 
وليد في طور الشــفاء ولم يحدد موعد عودتهما 

بعد«.
وختــم »فريقنــا يواصل حتضيراتــه بهمة عالية 
للمباراة املقبلــة أمام الطلبة التي ســتقام في 
اليوم اخلميس املوافق 30 من تشرين الثاني اجلاري«.
يذكر أن الشــرطة تعرض إلــى هزميته األولى هذا 
املوسم من أربيل )0-1(، وتراجع إلى املركز اخلامس 

برصيد 11 نقطة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
دخل فريــق التجارة الكروي معســكرا تدريبيا في 
اربيل وفق برنامج املدرب مصعب عباس اســتعدادا 
ملنافســات دوري الدرجة الثانية بعد أن وقع االختيار 
على التشكيلة األساسية واالحتياط يخوض خالله 

عدد من املباريات للوقوف على جاهزية الفريق.

تقرير 

رافد البدري

اندية  ببطولــة  الشــرطة  نادي  توج 
العــراق بالعاب القــوى لفئة الرجال 
فيمــا تصدر نــادي دجلــة اجلامعي 
التي  البطولة  فــي  النســاء،  ترتيب 
بغداد  جامعــة  مضمار  علــى  جرت 
في اجلادرية واســتمرت 3 أيام وشارك 
فيها اكثر مــن 800 رياضي ميثلون 40 
نادياً ولكال اجلنســني، وسجلت فيها 
4 ارقــام قياســية عراقيــة جديدة، 
واحرز شــباب احللة املركــز األول في 
منافســات الشــباب، فيما توج نادي 
فتــاة نينــوى بلقب الشــابات، وفي 
منافســات الناشئني متكن نادي احللة 
من الفوز باملركز األول، بينما احرز نادي 
غاز الشــمال لقب الناشئات، وكانت 
البطولة ناجحة بــكل املقاييس من 
التنظيــم والتحكيم، حيث مت  حيث 
ادخال تقنيات جديــدة وألول مرة في 

العراق، اذ مت تشــغيل شاشة عمالقة 
في ملعب البطولــة لتبث اللقطات 

املهمة،

الشرطة بطالً للرجال
ومتكن نادي الشــرطة من احراز املركز 
األول فــي منافســات الرجــال بعد 
منافســة شرســة وقوية مــع نادي 
نادي  وجاء  الوصافــة،  اجليش صاحب 
احلشــد باملركز الثالــث، وجمع نادي 
الشــرطة 281 نقطــة فــي صدارة 
الترتيب، فيما حصل نادي اجليش على 
املركز الثاني برصيد 271 نقطة، وجاء 

نادي احلشد ثالثاً برصيد 115 نقطة،

نساء دجلة في الصدارة
ترتيب  اجلامعــي  دجلة  وتصدرنــادي 
النســاء ليحتــل املركــز األول بعد 
نــادي  الوصيــف  مــع  منافســة 
البيشــمركة، حيث متكن نادي دجلة 
اجلامعــي من جمــع 197 نقطة في 

صدارة الترتيب، وجاء نادي البيشمركة 
من محافظة السليمانية ثانياً برصيد 
130 نقطة، واحتل نــادي الزعفرانية 

املركز الثالث برصيد 63 نقطة،

احللة يحقق لقب الشباب
حقــق نــادي احللة لقب منافســات 
الشــباب بعد ان متكن من جمع 242 
نقطة، مبتعــداً عن صاحب الوصافة 
نــادي اجليش الذي حصــل على 201 
باملركز  البصــرة  نــادي  وجاء  نقطة، 

الثالث برصيد 111 نقطة،

شابات نينوى يتوجن باللقب
ومتكنت شــابات نادي فتاة نينوى من 
احراز املركز األول بعد منافســة قوية 
من نــادي القوش، حيــث جمع نادي 
فتاة نينــوى 168 نقطة في الصدارة، 
واحتلت شــابات نــادي القوش املركز 
الثانــي برصيــد 125 نقطــة، فيما 
حققت شــابات نادي نفط ميســان 

املركز الثالث برصيد 82 نقطة،

ناشئي احللة يتوجون باللقب
متكن ناشــئي نادي احللة من التتويج 
باللقب بعــد ان جمع 179 نقطة في 
بلدية  نادي  وحصــل  الترتيب،  صدارة 
املوصل علــى 117 نقطة احتل فيها 
املركز الثانــي، وكان املركز الثالث من 
نصيب نادي عني متــر الكربالئي الذي 

حصل على 109 نقطة،

ناشئات الشمال يحرزن اللقب
وفي منافسات الناشئات والتي اشتد 
وطيسها بني ناديي غاز الشمال ونادي 
السالم حتى الرمق األخير، ومتكن نادي 
غاز الشمال من حسم اللقب لصاحله 
بعد ان جمع 161 نقطة، وبفارق قليل 
عن صاحب املركز الثاني نادي السالم 
الذي احتل املركــز الثاني برصيد 144 
نقطة، فيما احرز نادي سيروان اجلديد 

املركز الثالث برصيد 72 نقطة.

4 ارقام قياسية في سباقات اندية العراق بألعاب القوى
الشرطة يتوج بلقب الرجال ودجلة الجامعة يحرز لقب النساء

جانب من منافسات بطولة ألعاب القوى

حيدر محمد 
اختتمت منافسات بطولة اجلامعات 
العراقية بالريشــة الطائرة للطالب 
والطالبات التي اقيمت برعاية معالي 
وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
الدكتــور نعيم عبد ياســر العبودي 
وبضيافــة مالعــب كليــة التربية 
االساســية /اجلامعة املســتنصرية 
واقامها قســم النشاطات الطالبية 
/ جهاز االشــراف والتقــومي العلمي 
للمدة من 23 ولغاية 29 من شــهر 
تشرين الثاني الفصل الدراسي االول 

للعام 2023-2022. 
اخلتامي  اليوم  منافســات  واسفرت 
ســيطرة واضحة لطــالب وطالبات 
مجهودات  توجــت  اذ  بغداد  جامعة 
االول  باملركز  اجلامعة  والعبات  العبي 
النهائيتني  املباراتــني  في  الفوز  بعد 
منافســات  وفي  وطالبــات.   طالب 
الطالب توج منتخــب جامعة بغداد 
منتخب  علــى  الفوز  بعــد  باللقب 
جامعــة بابل بنتيجة شــوطني دون 
مقابــل. وفي منافســات الطالبات 
توجن العبات منتخب جامعة بغداد 
باملركز االول بعد الفوز على منتخب 
جامعة املثنى بنتيجة شــوطني من 
دون رد. وبعد نهاية املباراتني النهائية 
وقدمت  االبطال  تتويــج  اقيم حفل 
هدايــة ودروع تكرميــا للحكام الذين 

في  بنجاح  البطولة  منافسات  اداروا 
املنافســات التي استمرت على مدى 
7 ايام متواصلة، كمــا دروع تذكارية 
للجنــة املنظمة للبطولة وقســم 
النشاطات الطالبية في وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي كما مت تتويج 
اصحــاب املراكز االولــى بامليداليات 
على  النتائج  وجاءت  التفوق  وكؤوس 
التالي: منافســات الطالبات : املركز 
االول - جامعة بغــداد ، املركز الثاني 
- جامعــة املثنــى ، املركــز الثالث - 
ذي  وجامعة  املســتنصرية  اجلامعة 
قار .. وفي منافسات الطالب : املركز 
االول - جامعة بغداد ، املركز الثاني - 
جامعة بابل ، املركز الثالث - جامعة 

.. كما  البصــرة  كربــالء وجامعــة 
للبطولة  املنظمة  اللجنــة  اختارت 
العب اجلامعة املســتنصرية / كلية 
الصيدلــة الطالبة فاطمــة كرمي / 
الالعبة املثالية فــي البطولة تكرميا 
اللتزامها وما قدمته من مســتويات 

في البطولة. 
يشــار الــى ان البطولــة اقيمــت 
مبشــاركة واســعة بلغت 45 فريقا 
جامعيــا للطــالب و26 للطالبــات 
وســيكون منهاج قسم النشاطات 
الطالبية فــي وزارة التعليم العالي 
حافــال بالعديد مــن البطوالت في 
الفصلــني الدراســيني االول والثاني 

للعام احلالي 2023-2022.

حسين الشمري
تاهــل العبينا حســني حامد ونصر 
مهدي الى دور املربع الذهبي لبطولة  
antalya الدوليــة العامليــة للتنس 
االرضي على الكراسي  بعد فوزهما 
على العبي منتخب اليابان وروســيا 
فــي املباريــات التي جــرت ببنهما 
امس فــي مدينة انطاليــا التركية، 
وقال رئيــس احتاد التنــس الباراملبي 
ماجد حميد العكيلي  تاهل العبينا 
حسني حامد ونصر مهدي للدور ربع 
 antalya النهائي ملنافســات بطولة
الدوليــة العامليــة بعد فــوز العبنا 
الياباني  حسني حامد على منافسه 
فيما تغلــب العبنا نصر مهدي على 
وجها  الالعبني  وســيتقابل  الروسي 
لوجه في دور املربــع الذهبي  وبهذا 
سنكون قد ضمنا احلصول على احد 
االوســمة امللونة بعــد ان كنا نتمى 
عدم مواجهتما لبعض لنيل اكثر من 
القرعة اوقعتمها  وسام ملون ولكن 
مع بعض.. وجاء تاهــل العببنا بعد 
االنتصارات على العبي   سلسلة من 
وروســيا والبرازيل واليابان وبالروسيا 
نتيجة  النتائج  وجاءت هــذه  وتركيا 
جهود العبينــا ومدربهم املثابر بهاء 
الدين علي ومن خلفهم نحن كاحتاد 
ومــن خلفنــا االخوان فــي املكتب 
التنفيذي للجنة الباراملبية برئاســة 

الدكتور عقيل حميد.
مــن جانب اخــر، أعلن احتــاد اجلودو 
الباراملبي عن انطــالق بطولة العراق 
ملوســم 2022  للمدة مــن  28 - 30 
تشــرين الثاني اجلاري.وقال امني سر 
االحتاد السيد علي فارس أن منافسات 
البطولة ستنطلق يوم الثالثاء القادم 
ويســبقها  البصرة  محافظــة  في 
االجتماع الفني والقرعة االلكترونية 
في  ويشــارك  االثنني  يــوم  والــوزن 
البطولة عدد من فرق اللجان الفرعية 
واألنديــة.. وأكد امني ســر االحتاد ان 
الالعبني بأمت االستعداد لهذه املنازالت 
التي سيكون تنافسهم فيها ضمن 
املعتمد  الطبي  والتصنيــف  األوزان 

لدى )ibsa(  بواقع ثمانية اوزان .
( وللفئتــني   +90  ،  -90  ،  -73  ،  -60 )
باالضافــة الــى ان كل فئة تصنيف 

 j1 , j2 تتنافس مع خصمها من
وعن الفرق املشــاركة قال ســيمثل 
الالعبــون كل من اللجــان الفرعية 
ديالى ، بابل ،  ذي قار ، النجف ، املثنى 
، الديوانيــة واألندية فهي  ، كركوك 
نادي وســام اجملد ، نــادي الذرى ، نادي 
اشــنونا ، نادي ذي قار ، نــادي الدفاع 
اجلوي الرياضي.. وأضاف أن منافسات 
الســتقطاب  فرصة  هــي  الــدوري 
الالعبــني مــن يحملــون املهــارات 
املطلوبــة لرفد املنتخــب في فئتي 

الشباب واملتقدمني.

بغداد تفوز بلقب بطولة الجامعات 
بالريشة الطائرة للطالب والطالبات 

تأهل العبينا لالدوار النهائية 
لمنافسات antalya  بالتنس البارالمبي 

بغداد ـ الصباح الجديد:
يحلم الالعب املوهوب برفع االثقال، 
حيدر محمــد عبد اجمليد، باحلصول 
التفوق في رياضته  على أوســمة 
املفضلة التي اختارها متأثرا بوالده 
احلالي  واحلكــم  الســابق  الالعب 
باللعبة، إلى جانب اشقائه سجاد 
العب نــادي أمانة بغداد وحســني 
الذي تــوج بالوســام الفضي في 

بطولة األندية في املدة األخيرة.
والالعــب املوهــوب مواليد 2008 
طالب في الصف الثاني املتوسط، 

الدراســة  مقاعد  فــي  يجتهــد 
للحصــول علــى ارفــع الدرجات 

ودخول كلية الشرطة.
يتمنى اللعب في املستقبل لفريق 
نادي اجليــش الرياضي أحد األندية 
التي تتميز بهــذه اللعبة، وأوضح 
محمود  ملدربه  الشــكر  يقدم  انه 
يقدم حبراته  الذي  هادي  موســى 
وملدير  الواعديــن،  لالعبــني  دعما 
مركز رفــع االثقــال الكابنت علي 
عيــدي ملا يبذله من جهــود ويؤازر 
الالعبني لتحقيق النجاحات، وتابع 

الرياضية يضم  املوهبــة  ان مركز 
أيضــا املدربان عمار يســر ويونس 
احمــد راضي وهما مــن الطاقات 

املميزة في دعم املوهوبني.
وثمن دعم مركــز املوهبة لالعبني 
وعمله على تهيئة جميع متطلبات 
النجاح من جتهيزات رياضية حديثة 
ومســرح مميز الحتضان التدريبات 
او البطــوالت وكذلك التركيز على 
اجلانب الثقافــي لالعبني من حالل 
باشــراف  تقام  مهمة  محاضرات 

قسم مركز املوهبة الرياضية.

أشــار إلى ان تفوق زميله الالعب 
علي عمار يسر في بطوالت اسيا 
والعالم األخيرة تسهم في ارتفاع 
اجلانــب املعنــوي لالعبــي املركز 
الرياضية  املوهبة  لرعاية  الوطني 
ســيما ان علي انطلق من املركز 
باجتاه احلصول على افضل أوسمة 
أمانة  نادي  النجاح محليا حلساب 
ودوليا ضمن مشــاركته  بغــداد 
الوطنية  املنتخبــات  صفوف  في 
الفريق  او  والشــباب  للناشــئني 

األول.

حيدر محمد.. يحلم بأحراز أوسمة النجاح برفع األثقال

لقطة من تتويج الفائزين ببطولة الريشة الطائرة

حيدر محمد

ابطال التنس االرضي



بغداد - وداد ابراهيم:
الشــارع لم يكن  بالعمل في  قرارها 
ســهال، بعــد ان كانت مــن فنانات 
الدراما واملســرح، وبعــد ان عرفت ان 
للحياة وجهني "احللو واملر"، احللو الذي  
عاشــته ردحا من الزمن مبا حازت من 
مكانة فنيــة، وهي تقدم اعماال فنية 
وراء الكاميــرا ممثلة في مسلســالت 
واملر   ،2016 ومســرحيات حتى عــام 
انها جلأت للعمل في الشــارع بعد ان 
انقطعت بها الســبل... انها الفنانة 

منى الصفار.

"الصبــاح اجلديــد" توقفــت معها 
في عاملها اجلديد والــذي حتدثت عنه 
التلفزيون  وتاريخ مع  قائلة: لي سيرة 
مسلسل  في  ادواري  منها  واملســرح 
"بيت الطــني، وبرج العقــرب، وعش 
االزواج واالصمعــي، وجدران وعقارب" 
وفي املســرح كانت لــي اعمال منها 
"شــوف تاليهــا وجزنا مــن العنب، 
وحامد+ حامد" واخر عمل مســرحي 
لكني   2016 عام  الشــلب"  "صحراء 
لم اترك الفن الفن هو تركني وصارت 
املشــهد  تتصدر  الفنية  غير  الوجوه 

الفنــي وبقيت ســنوات عاطلة عن 
العمل فكان قــراري ان اخرج للعمل 

في الشارع.  
وتابعت الصفــار: اتخذت قرار العمل 
فــي الشــارع بعــد ان انقطعت بي 
الســبل لتدبيــر مصاريــف عائلتي 
واوالدي وكلنا يعــرف متطلبات احلياة 
الصعبة، وألنــي ال اجيد اي عمل غير 
تصليح املالبس فقررت ان اتخذ مكانا 
وســط الســوق على ان تكون ادواتي 
واخليط  اخلياطة  ماكنــة  العمل،  في 
واملقص وحقيبة صغيــرة اضع فيها 

املالبس التي اجنزهــا وصار محصولي 
اليومي على املارة في الســوق، وبعد 

فترة صار لي زبائن.  
البداية؟ 

تضيف: كانت البداية صعبة جدا حني 
دخلت السوق ووضعت ماكنتي وكنت 
في كامل اســتعدادي للعمل وجدت 
وقد  للبعــض،  اني شــكلت صدمة 
اكون اول امرأة تعمل خياطة وســط 
الســوق لذا صار البائعــون يتجنبون 
احلديث معي حتى ان بعضهم اعتقد 
اني اتخــذ مكاني وســطهم ألنقل 
اخبارهم الى جهــات معينة، واعتقد 
البعض االخر ان هنــاك جهة معينة 
ارسلتني ملعرفة ما يحدث في السوق، 
لكني قــررت ان اتواصل بعملي بعيدا 
عن االخرين، وصار عملي محط انظار 
املارة في السوق بل واصبح يجلب لي 
بشكل يومي ما يسد مصروفي فقط، 
وبعد فترة وجيــزة اتخذت امرأة اخرى 
وغيرها امام بعض محالت بيع املالبس 
ماكنــة للعمل فــي تصليح املالبس 

التي يشتريها الزبائن.
املارة  

وتتابع: كثيراً ما كنت اثير انتباه املارة، 
بعضهــم يتوقف امامــي يطلب ان 
يلتقط معي  صورة "سلفي" والبعض 
االخر يتألم علي كوني اقاسي شمس 
الصيف وبرودة الشــتاء من دون تذمر 
فيمــا يتوقف اخــرون يســألون عن 
الســبب الذي جاء بي الى الشــارع، 
واغرب ما حدث معي ان عجوزا جاءت 
التقاعــدي وقالت لي: تعالي  براتبها 
قاسميني هذا الراتب خذي نصفه لك 
والباقي يكفيني فبكيت من كرم املرأة 
العراقية وطيبتها ورفضت، وقلت لها: 
اعمل بجهــدي افضل ألنك انت ايضا 
عملت ســنوات من اجل ان يكون لك 
هــذا الراتــب، وهناك مــن يطلب  ان 
يصورنــي  فديو على ان ينشــر على 
شبكة التواصل االجتماعي لكن كل 
هذا ال يهمني. املهم ان اعمل وأحتدى 

مصاعب احلياة مهما كانت.

بغداد- الصباح الجديد:
أكــد الوكيل االقــدم لــوزارة الثقافة 
والسياحة واالثار إصرار إدارة منتدى نازك 
املالئكة الثقافي والفني وفريقه الدؤوب 
علــى النجاح منــذ انطالقتــه االولى 
بعد التحــول الدميقراطــي في 2003، 
ومواصلة مشــوارهم بإرادة واعية، يعدُّ 
تأصيالً لســياق ثقافي رصني، وتكريساً 
لــدورٍ مهٍم يؤديه املنتدى في مشــهد 

الثقافة واألدب في العراق.
وقال أبو رغيف لدى حضوره االحتفالية 
التي اقيمــت في االحتاد العــام لألدباء 
املنتدى الســابعة  والكتاب وفي ذكرى 
عشر “اننا نقف اليوم متباهنَي أمام هذا 
املنجز لنقطف ثمار العمل الدؤوب في 

احتاد األدباء والكتاب في العراق.
وأعرب في الوقت نفسه عن غبطته في 

التضامن الكامل باســم وزارة الثقافة 
والســياحة واآلثار مع جمهــور االحتاد 
املناســبة  بهذه  والكتاب  لألدباء  العام 

املميــزة، فــي الذكرى )17( لتأســيس 
منتــدى نــازك املالئكة، “النه يشــعنا 
النقابي  الثقافي  املنجــز  بالفخر لهذا 

الذي فرض بصمته وحضوره بامتياز”.
واشــار الى أن تســمية املنتدى باسم 
الرائدة  والشــاعرة  الكبيــرة  االديبــة 
نازك املالئكة إمنا ميثــلُ احتفاًء بالريادة 
الذين  العراق  لرموز  ووفاًء  والتأســيس، 
مهروا تاريخ املعرفة واالبداع بأسمائهم 
وآثارهــم وجهودهم الفكرية واملعرفية 
والعلمية الزاخرة، وهو انعكاس للوعي 

املتقدم للمرأة العراقية ودورها املؤثر.
وتضمن االحتفال الذي شــهد حضور، 
د.  بغداد  في  الفلســطيني  الســفير 

احمد عقــل و   نخبة من كبار األدباء 
واملثقفــني والشــعراء ووســائل 
اعــالم، جولة في أروقــة االحتاد 
بصحبــة رئيــس االحتــاد، علي 
االحتاد، عمر  وأمني عــام  الفواز، 

املنتدى  ومديــرة  الســراي، 

غــرام الربيعي، بحضــور رئيس االحتاد 
األسبق الناقد، فاضل ثامر، وادار احلفل، 
و سمرقند  املالكي  علياء  الشــاعرتني 

اجلابري،
اجلمهوري   السالم  بعزف  االحتفال  وبدأ 
ثم كلمة أمني الشــؤون الثقافية في 
االحتاد منــذر عبد احلــر , بعدها توالت 
احملطات  تناولت   والقصائــد  الكلمات 
االولــى النطــالق  املنتــدى وجناحــه 
في  ابداعية  فعاليات  مع  واســتمراره، 
املوسيقى والتشكيل والنحت ومعرض 
للكتــاب ضم اصــدارات 
االحتــاد، وبازار للحرف 
ت  عــا لصنا ا و
 ، يــة و ليد ا
فــي أجــواء 

كرنفالية.
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

الفنانة منى الصفار تلجأ الى ماكينة
الخياطة جراء انقطاع السبل بها

بعد ان كانت من ممثالت المسرح والتلفزيون

متابعة – الصباح اجلديد:
الوهاب  الفنانة املصرية شــيرين عبد  بدأت 
التجهيز للعودة مرة أخــرى للجمهور، الذي 
افتقدها منذ عدة أشــهر، بســبب أزمتها 

الصحية.
الفنانة املصرية قامت بتغيير مدير أعمالها 

السابق ميمي فؤاد في أعقاب أزمتها األخيرة 
وعودتهــا لزوجهــا الفنان املصري حســام 
إدارة أعمالها  حبيب، وقامت بإســناد مهام 

للمنتج الفني نبيل إدوارد.
مدير أعمال شــيرين اجلديــد نبيل إدوارد قال 
إن الفنانة بدأت تســتعد ملواصلة نشاطها 

الفني، ومن املقرر أن تكــون البداية من عام 
2023 من خالل خطوة فنية قوية ومتميزة.

وأوضح إدوارد أن أولى حفالت الفنانة شيرين 
عبد الوهاب ســتقام في أرينــا الكويت في 
كانــون الثاني 2023، وأنهــا بصدد اختبارات 
التي  وتنفيذ مجموعة جديدة مــن األغاني 

ستطرحها بعد االنتهاء من تنفيذها.
يذكر أن شــيرين طرحت في تشــرين األول 
املاضي آخر أغانيهــا "املترو"، وأعلنت مؤخرا 
عودتها مجددا إلى طليقها الســابق حسام 
حبيب، بعد أســابيع من أزمــة وقعت فيها، 

قبل أن تعود إليه مرة أخرى مؤخراً.

متابعة ـ الصباح الجديد:
برعاية مدير قسم تربية ابي اخلصيب مبحافظة البصرة 
زهير عبد العباس التميمي وإشــراف مسؤول الشعبة 
الفنية األستاذ عامر جابر خزعل املطوري، أقيمت ورشة 
عمل فنية ملعلمي ومدرسي التربية الفنية في مدارس 

القضاء.
اذ قامت املشــرفة التربوية ســمية البغدادي بإعطاء 
احملاضرات طيلة أيام الدورة وعلى قاعة ثانوية الشــهيد 
كنعان سالم العاشــور للبنات واســتمرت ثالثة أيام 
متتالية لتعزيز نشــاطات املدارس الفنية في مجاالت 
الرســم واخلط العربي والنحت خالل املهرجانات التي 
يسعى القســم إلقامتها في مدارس القضاء ألهداف 

متعددة 
في بيان دور اجلانب الفني للكوادر واكتشــاف الطاقات 
واإلمكانيــات لطلبتنــا وتالميذنــا ودعــم مواهبهم 
للمشــاركة بالدعــوات املقدمة على صعيــد العراق 

ومحافظة البصرة.

بغداد - خاص:
يقيم قســم "متكني املرأة" في شــبكة االعــالم العراقي 
مهرجانه الســنوي تزامنــا مع انطالق حملــة ال 16 يوما 
ملناهضــة العنف ضد املرأة وذلك اخلميس االول من شــهر 
كانــون االول للعــام اجلاري وعلــى قاعة معهــد التدريب 
االعالمــي الكبرى وحدائق الشــبكة، ويتضمــن املهرجان 
برنامج منوع اذ ستقام ندوة عن مناهضة العنف ضد املرأة 
بكل انواعه وسيقدم مجموعة من الفنانني عرضا مسرحياً 
يتحــدث عن قضية املــرأة ومعاناتها من العنف االســري 
ومعرض تشــكيلي لفنانات عراقيات، وسيقدم مجموعة 

من احلرفيني معرضا ًلألعمال اليدوية.
واملعــروف ان قســم متكني املــرأة التابع لشــبكة االعالم 
العراقي يقيــم العديد من النشــاطات الثقافية واالدبية 
والفنية ويســتضيف شخصيات نســوية في مجال الفن 
واالدب ويقيم احملاضرات والندوات في املناســبات والوطنية 

والرسمية.

ورشة عمل فنية لمعلمي 
ومدرسي مدارس "أبي الخصيب"

مهرجان لقسم "تمكين المرأة" 
في شبكة االعالم غدا الخميس  
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ان جــودة التعليــم أمر أســاس لنجاح 
االنســان في احلياة، غير ان تطوير قدرات 
والفكريــة وحدها ال  العلمية  االنســان 
تكفي، لتجعل منه فردا فاعالً يســاهم 

بايجابية في بناء اجملتمع والوطن.
هنــاك حاجة بنفس القــدر من االهمية 
السامية  القيم  وغرس  الشخصية  لبناء 
بالعلم  احلقيقي،  النهما جوهرالتعليــم 
ميكن ان تكســب العقــول لكن باالخالق 
تكســب القلوب، فالرســول محمد)ص( 
يقول " ما بعثت اال المتم مكارم االخالق".

بصورة عامــة ال ميكن جملتمع بشــري ان 
يتخلى عن االخالق، فهي املادة األساسية 
التــي تدخل في صناعــة مجتمع يتبادل 
ثقافة االحترام، وتسوده احملبة وااللفة بني 
التي  شرائحه، والحظنا مصير اجملتمعات 
ُســلب منها عنصراالخالق كيف تعيش 
حيــاة الغاب، القوي يــأكل الضعيف، وال 

مكان للفضيلة فيها.
والن املدرســة هي النقطــة األولى التي 
تصقل موهبة التلميــذ وتنمي مهاراته، 
البد مــن التركيــز على ترســيخ القيم 
االخالقيــة بهــذه املرحلة حتديــدا، ففي 
املراحل الدراســية االولية نعلــم اوالدنا 
وبناتنا كيف يحترم االب، وينحني احتراما 
لالم، وفيها أيضا يعرف معنى الســلوك 
القومي الــذي يجعله يعيش بــني اقرانه، 

فباألخالق تسمو اجملتمعات ويعلو شأنها
التعليم واألخالق صنوان ال ميكن ان يفترقا، 
وفــي جميع االزمــان تتحدث األوســاط 
الثقافيــة والتربويــة عــن غيــاب املبدأ 
األخالقــي في املؤسســات التربوية، وفي 
املقابل يعــزو أولياء األمور ذلك الى تنصل 
وهي  األساســية  وظيفته  عــن  التربوي 

التربية أوال والتعليم بالدرجة الثانية.
تراجع املنظومــة القيمية قاد الى ظهور 
تتماشى وطبائع  ممارسات غير مقبوله ال 
مجتمعاتنا العربية واإلســالمية، لكنها 
التالميذ  باالنتشــار بني صفــوف  اخذت 

والطلبة مبختلف املراحل،
احلديــث عن تدريــس التربيــة االخالقية 
ليس ترفا بل حاجة، وليســت فلســفة 
بل ضــرورة ملحة جراء ممارســات طارئة 
ودخيلــه يتعلمها النشــئ من محطات 
التلفاز او مواقع التواصل االجتماعي التي 
اســتباحت كل احلواجــز دون ان تقابلها 
تربيــة رصينة تعرض الصواب وتكشــف 

اخلطأ،
تبنــي وزارة التربيــة هذا القــرار وان كان 
متأخــرا الى حد مــا، يعد مــن القرارات 
الواجب اتخاذها في الوقت الذي اجتاحت 
فيه املؤسسات التعليمية العراقية موجة 
من التجاوز على املنظومة القيمية، وكان 
البد من الوقوف ملنعها من التمدد والنمو 
مع منو التالميذ وتقادم مراحلهم العمرية، 
وتدرجهم وبالنتيجة نصل الى مجتمع ال 

يعير لألخالق أي إهتمام.
القائمون على العلمية التربوية في البالد 
ال يدركون ان التعليم بحاجة الى االخالق، 
وهو تقصير كبير النهــم تركوا املوضوع 
على كاهل األســرة التي تفتقر في بعض 
األحيان الى مهــارات التربية الصحيحة، 
وبذلك يحدث خلل كبير بطرفي املعادلة، 

الطفل واملربي.
االخالق من العناصر الضرورية لدوام نبض 
احلياة في كيان اجملتمع، وتزداد هذه الضرورة 
فــي البيئــات التربوية التــي يقع على 
مســؤوليتها العبء الكبير في تنشــئة 
طلبة بقواعد رصينــة ترتكز على جزئية 
تعلم االخالق وترجمتها على ارض الواقع، 
مبا ينعكس على املمارســات اليومية في 
التعامــل مع املربي من الكــوادر التربوية 

واالهل على وجه اخلصوص.
إدخال هذه املادة الى املنهاج التعليمي، رمبا 
تكون العقاقير الطبية التي مبوجبها تُطرد 
االمراض اجملتمعية كالســرقة والرشــوه 
يســتغرق  تقرحات  وهــي  واحملســوبيه، 

التعافي منها زمنا ليس بالقصير.
نحــن بحاجة الى ضخ جرعــات أخالقية 
عاجلة الى جانــب الدفعات العلمية في 
دماء اجيالنا لنضمن ان يتصدر املشــهد 
السياسي اناس يحملون من االخالق بقدر 

ما يحملون من العلم واخلبرة واملهنية. 

التربية االخالقية 
حاجُة وليست ترفًا

جواد البوالني:

شيرين تجهز ألول حفل لها .. بعد أزمتها االخيرة

بغداد - الصباح الجديد:
عــروض مهرجــان ســومر  اســتمرت 
الدولي األول- دورة صاحب  الســينمائي 
حداد، بالتعاون مــع احتاد األدباء والكتاب 
العراقيني، مســاء كل يــوم جمعة على 

قاعة اجلواهري.
وأعلن رئيس املهرجان نزار شهيد الفدعم، 
أن جلنة التحكيم املتمثلة بإقبال نعيم، 
السينمائي  والناقد  البيضاني،  وحكمت 
ياسمني  اخملرجة  منحت  السلوم،  كاظم 
شويخ جائزة اإلخراج عن فيلم "حتى آخر 
الزمان" من اجلزائر، وفوز فيلم" الضيف" 
بجائزة أفضل فيلم للمخرج عبد الهادي 
الباجوري، أما جائزة أفضل ممثل، دور أول، 
منحت للفنان خالــد الصاوي من مصر، 
وذهبت جائزة جلنة التحكيم اخلاصة الى 
فيلم "االعتراف" للمخرج باسل اخلطيب 

من سوريا.
كما ذهبت جائزة أفضل ممثلة، دور أول، إلى 
 Kamila Mitrášová املمثلة السلوفاكية
..LoLI PARADICKA عن دورها في فيلم

 

فيما منحــت جلنة التحكيــم، الفيلم 
الوثائقي الطويل والتي تألفت من صالح 
الصحن، وحيدر فيصل العسكري، واخملرج 

طالب محمود السيد جائزة أفضل فيلم 
 GOD OF  وثائقــي مناصفة بني فيلــم
SONG  للمخرج عارف محمدي من كندا 
وفيلم "املنسيون" للمخرج طارق بدر من 
األردن، ومنحــت جلنــة التحكيم تنويهاً 
خاصاً لفيلم  GOOD DEATH     للمخرج 
السلوفاكي TOMAS KRUPA وهو إنتاج 

مشترك من انكلترا وسلوفاكيا .
وأشــار رئيــس املهرجان الــى أن "حفل 
تكرمي األفالم الفائزة والسينمائيني الرواد 
الفني  بعطائهم  أثروا  الذين  والشــباب 
األيام  السينمائية، سيقام خالل  احلركة 

املقبلة بعد إكمال االستعدادات". 
الســينمائي  أن مهرجان ســومر  يذكر 
الدولي األول، قد تأخر افتتاح دورته األولى 
ألكثر من عامني، بســبب جائحة كورونا 
واألحــداث السياســية التي ســبقت 

اجلائحة.
وقــررت الهيئــة العليــا للمهرجان، أن 
تكون املسابقة الرسمية خاصة باألفالم 
التــي وصلت للمهرجان ولم تســتقبل 

حفاظــاً  جديــدة  أفالمــاً 
اإلنتاج  على حــق شــركات 
والســينمائيني الذين أرسلوا 
أفالمهــم للمشــاركة منذ 

فتح  عند  األولى  اللحظات 
باب املشاركة.

ابو رغيف: استذكار "المالئكة" انعكاس للوعي المتقدم للمرأة العراقية

"الضيف" يحصد جائزة أفضل فيلم في مهرجان سومر السينمائي
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