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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

بغداد - الصباح الجديد:
اكد رئيس جمهورية البالد الدكتور 
عبــد اللطيــف جمال رشــيد، إن 
البصرة وأهلهــا مكانة  حملافظــة 
مهمة، مشــيراً إلى أن هذه املدينة 
الطيبــة عانت الكثيــر على مدى 
عقود، ويجب العمــل اجلدي وعلى  
املستويات كافة للنهوض بها، وأن 
تنعم بخيراتها، مشدداً على ضرورة 
تلبية مطالبها املشروعة وترسيخ 
الدور  إلى  السلم االجتماعي، الفتاً 
وتكاتفهم في  للعشائر  األساسي 
ومســاندة  الداخلية  اجلبهة  متتني 
القــوات األمنية فــي تعزيز األمن 
واالســتقرار، مشيراً إلى أن البصرة 
االقتصاديــة  العــراق  عاصمــة 
المتالكهــا كل املقومــات لذلك، 
بفعل موقعهــا اجلغرافي ومواردها 

الوفيرة.
جاء ذلك خــالل زيارة فخامة رئيس 
اجلمهورية إلــى محافظة البصرة 
امس األربعــاء، على رأس وفد وزاري 
رفيع لالطــالع على واقــع املدينة 

واحتياجاتها.
وزار السيد الرئيس مبنى محافظة 
السيد  محافظها  والتقى  البصرة 
احلكومة  وأعضاء  العيداني  أسعد 
احمللية. واستمع إلى شرح تفصيلي 
من احملافظ حــول مجمل األوضاع 
في احملافظــة والعراقيل التي تؤخر 
النهوض بواقعها على املســتويات 

اخلدمية واألمنية واالقتصادية.
كما التقى بعدها عددا من شيوخ 
عشــائر احملافظة ووجهائها ومدراء 

األقضية والنواحي والدوائر اخلدمية 
فيها، حيث رحب احلضور بالســيد 
الرئيــس معربــني عن شــكرهم 
وأهلها،  بالبصرة  فخامته  الهتمام 
ومســتعرضني جملة من القضايا 
ذات العالقة بواقع احملافظة اخلدمي 
واملعيشــي واألمنــي، حيــث أّكد 
الســيد الرئيس اســتعداده لبذل 
كل جهد من شــأنه دعم البصرة 

وأبنائها.

وأعــرب رئيــس اجلمهوريــة فــي 
كلمــة خالل اللقاء، عن ســعادته 
لزيــارة البصرة واللقــاء مع أهلها 
إليهم  لالســتماع  ومســؤوليها 
لتطويــر املدينة وحل مشــاكلها، 
إلى أن البرنامــج الوزاري  مشــيراً 
للحكومــة يهتم بحل مشــاكل 
احملافظات  جميــع  فــي  املواطنني 
املعيشــية  األوضــاع  وحتســني 
واخلدمية وتثبيت األمن واالستقرار.

للبصرة  أن  الرئيس،  السيد  وأضاف 
العراقيني،  نفوس  مكانة عزيزة في 
العراقية  احلكومة  اهتمام  ومحط 
والفعاليــات السياســية والقوى 
الوطنية، مشيراً إلى أن مؤسسات 
الدولة الدســتورية ســتعمل من 
أجــل النهوض بالبصرة وحتســني 
واالقتصادية  البيئيــة  أوضاعهــا 
واخلدميــة والتعليمية وتعويضها 
عن اإلهمــال الذي عانت منه خالل 

العقود املاضية.
وأكد الرئيــس عبد اللطيف جمال 
األوضاع  اســتقرار  ضرورة  رشــيد 
األمنية والسياســية في احملافظة 
االســتثمار  حركــة  لتشــجيع 
أن  إلى  منوهــا  اخلــاص،  والقطاع 
االقتصادية  العاصمة  هي  البصرة 
للعراق، وهي متتلــك كل املقومات 
لذلك، ملوقعهــا اجلغرافي ومواردها 
البشــرية والنفطيــة، كمــا أنها 

متتلــك خصوصيــة، فهــي بوابة 
العراق الوحيدة على البحر، كذلك 
جمال املدينة، وكان يضرب بها املثل 
في املاضي بأنهــا مدينة البندقية 

في الشرق األوسط.
على  اجلمهوريــة  رئيــس  وشــدد 
أهمية العمل بشكل جدي لتطوير 
البصرة في مجاالت البنية التحتية 
كافــة، الفتاً إلى أن مــن الضروري 
االســتثمار  بقانون  النظــر  إعادة 
وتعديلــه مبــا يتناســب واملرحلة 
احلالية واالســتثمار األمثل الرتفاع 
الذي قــد ال يدوم  النفط  أســعار 
بدائل  إيجاد  علــى  والعمل  طويال، 

اقتصادية مستدامة.
الرئيــس جميــع  الســيد  ودعــا 
بجــد  العمــل  إلــى  العراقيــني 
وإخالص من أجــل تقدم العراق من 
خالل تنشــيط الواقع الزراعي من 
املياه  خالل معاجلة مشــكلة هدر 
واســتخدام طــرق الــري احلديثة 
وإيقاف  املائية  وااللتزام باحلصــص 
التجــاوزات على األنهــر وتنظيف 
وإدامة القنوات األروائية، منوهاً إلى 
أهمية احلوار مع دول املنبع للوصول 
إلــى تفاهمات نهائيــة تضمن لنا 

وألجيالنا حصصاً عادلة من املياه.
وتقــّدم فخامة رئيــس اجلمهورية 
بالتهاني على اســتضافة بطولة 
خليجي ٢٥ لكرة القدم في البصرة 
أن  مطلع العــام القــادم، متمنياً 
تكــون البطولــة التي ســتجمع 
بشرى  العراق  أرض  على  األشــقاء 

خير للعراق.

اكد انها تمتلك كل مقومات صيرورتها عاصمة اقتصادية للبالد..رئيس الجمهورية:

للبصرة وأهلها المكانة الكبيرة في ضمير 
الدولة وآن أوان تعويضها عن عقود معاناتها 

السوداني يعول على القمة العربية الصينية 
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3من أعمال تخريبية إيرانية محتملة

السليمانية - عباس اركوازي:
واحتجاجــات  اعتصامــات  ادت 
احملاضريــن في محافظات  املعلمني 
االقليم الى تعطيل الدوام الرسمي 
في أكثر من 230 مدرسة، في اربيل 
والســليمانية، مطالبني بتثبيتهم 
على املالك الدائم، على غرار اقرانهم 
االالف  وجتمع  االحتادية.  احلكومة  في 
من املعلمني احملاضرين في محافظات 
ومــدن االقليــم لالســبوع الثالث 
علــى التوالــي، وأعلنــوا اعتصاماً 
الرسمي  الدوام  مقاطعني  مفتوحاً، 
في محافظات اربيل والســليمانية 
وحلبجــة وادارتي كرميــان ورابرين، 
ما ادى الى تعطيل الدوام الرســمي 
املــدارس.  ابواب عشــرات  واغــالق 
ففــي قضــاء بنجويــن مبحافظة 

السليمانية ادى اضراب املعلمني عن 
الدوام الى اغالق ابواب 50 مدرســة، 
 180 وفي حدود قضاء كوية اغلقت 
مدرسة ابوابها امام الطلبة، ما ادى 
الى حصــول مشــاكل المتحانات 
الفصل االول الذي بات على االبواب. 
كاروخ  احملاضرين  املعلمني  ممثل  وقال 
عبــد اهلل فــي تصريــح للصباح 
ان اعتصامــات واضــراب  اجلديــد، 
املعلمــني احملاضرين سيســتمر في 
حلني  االقليم،  ومحافظــات  اقضية 
جتاوب حكومــة االقليم مع مطالب 
املعلمني الشرعية. واوضح عبد اهلل، 
ان هنــاك االف املعلمــني احملاضرين 
الذين التزمــوا بتوجيهاتنا وقاطعوا 
الــدوام في مدارســهم وهناك االن 
180 مدرســة في القرى والقصبات 

التابعة لقضاء كوية اغلقت ابوابها، 
فضالً عــن ان املعلمني احملاضرين في 
تلــك املدارس لم يســلموا حلد االن 
اســئلة االمتحانات الــى ادارة تلك 
املدارس. وانتقــد عبد اهلل حكومة 
االقليم، وتقاعســها عــن معاجلة 
قائالً  احملاضرين،  املعلمني  مشــاكل 
حكومــة االقليم لم تفعل شــيئا 
املعلمني  وعناء  يتناســب مع جهد 
احملاضرين، ولــم نتلمس حلد االن اية 
وعود تفضي الى تعييننا على املالك 
الدائــم حلكومة االقليــم.    بدورها 
مبحافظة  التربيــة  مديريــة  قالت 
الســليمانية، اننــا نؤيــد مطالب 
على  تثبيتهم  وندعــم  احملاضريــن 
املــالك الدائم، ولكــن مقاطعتهم 
تبعات سلبية  يترك  للدوام ســوف 

على الطلبــة الذين يتحضرون الداء 
امتحانــات الفصــل االول للعــام 
االحصاءات  وتشير  احلالي.  الدراسي 
الى وجــود اكثر من 32 الف محاضر 
في اقليم كردستان، وهو ما يشكل 
نســبة %20 من قطــاع التربية في 
كردستان، اال انهم ال يحصلون على 
ابســط حقوقهم وهناك بعضهم 
يحاضر منذ 14 عاماً دون احتســاب 
كاروخ  واشــار  له.  الفعلية  اخلدمة 
عبــد اهلل الــى، »ان رواتبنا تبدا من 
250 الف دينار، واعلى حد للرواتب ال 
يتجــاوز ال 400 الف دينار، وهو ما ال 
يتناسب مع جهد ومثابرة املعلمني، 
الذين يحاضر اغلبهم خارج املدن، ما 
يترتب عليه دفع اجور نقل تستنزف 

رواتبنا احملدودة«.

اضراب المعلمين المحاضرين في اإلقليم يعطل الدوام في اكثر من 230 مدرسة
طالبوا بتعيينهم على المالك الدائم

خاص - الصباح الجديد:
أكــدت اللجنــة املالية فــي مجلس 
النــواب، أمــس االربعــاء، أن االرتفاع 
احلاصل في ســعر صرف الدوالر يعود 
إلى إبعــاد مصارف كانت تســتحوذ 
%30 من مبيعات البنك املركزي،  على 
أن االجراءات احلكومية االخيرة  مبينة 
ستحقق نوعاً من االنخفاض ولكنها 
لن تعيده إلى الســعر الرســمي في 
اللجنة  وقال عضــو  احلالــي.  الوقت 
إلى »الصباح  النائب مصطفى سند، 
اجلديد«، إن »ارتفاع أسعار الدوالر تقف 
وراءه أســباب، ابتعاد مصارف رئيسة 
تستحوذ على %30 من مبيعات البنك 
املركزي«. وتابع سند، أن »هذه املصارف، 
واالنصاري  واألوســط  القابــض  هي 
وأسيا«، الفتاً إلى أن » البنك الفيدرالي 

األميركي أرســل رســالة الكترونية 
إليقــاف تــداول الــدوالر مــع هــذه 
املصارف«. واوضح، أن »هذا اإلجراء أدى 
إلى انخفــاض مبيعات البنك املركزي 
العراقي من 240 دوالر يومياً إلى 140 أو 
130 مليون دوالر يومياً«. وحتدث سند، 
عن ان »التراجع في املبيعات أثر بنحو 
كبير في األســواق احمللية«، منوهاً إلى 
أن »الدوالر املوجود في األسواق احمللية 
قد مت ســحبه بحجة االستيراد والذي 

هو باألساس عمليات غسيل أموال«.
وشــدد، على أن »رئيس مجلس الوزراء 
مع  اجتمع  الســوداني  شياع  محمد 
البنــك املركزي ووجه برفــع مبيعات 
الدوالر عبر نافذة العملة«، الفتاً إلى أن 
»هذا االجراء ســيعمل على تخفيض 

سعر الدوالر إلى 1480 دينار«.

النائب  األخــر  اللجنة  ويتفق عضــو 
حســني الســعبري مــع ســند، بأن 
املركزي  البنك  اتخذها  التي  »القرارات 
في ضوء توجيهات الســوداني سوف 
تســهم في تراجــع اســعار الدوالر 

وعودته إلى السعر الرسمي«.
وتابع الســعبري في حديثه »الصباح 
اجلديــد«، أن »االرتفــاع احلاصل حالياً 
هو مؤقــت نتيجة ظــروف طارئة وال 
يؤثر كثيراً في اأٍلســواق، لكننا نأمل 
بأن تعود األمور إلى نصابها الصحيح 

خالل األيام املقبلة«.
وال يعتقد، أن »تزداد األسعار مرة أخرى، 
كون االســواق حتت رقابة املؤسسات 
احلكومية املعنيــة والبرملان هو األخر 

يتابع املوضوع من خالل دوره الرقابي«.
لكن اخلبير االقتصادي نبيل املرسومي 

إلــى أن »االجــراءات احلكومية  ذهب 
تعلقــت فقط بزيادة حصة املســافر 
العراقي من الدوالر وهذا أمر غير كاف 

للتعامل مع الوضع الراهن«.
وقال املرسومي، إلى »الصباح اجلديد«، 
أن »احلكومة كان األجدى بها أن تلجأ 
إلى زيادة مبيعــات البنك املركزي إلى 
محــالت الصرافة من أجــل تعويض 
النقــص الذي حصل نتيجــة قرارات 
مبنع  األميركــي  الفيدرالــي  البنــك 
بعض املصارف مــن التعامل بالعملة 
وتؤكد مصــادر مطلعة  الصعبــة«. 
أن أســعار الصرف مــا زالت مرتفعة، 
وبحسب ما تتحدث عنه وسائل إعالم 
رســمية فأن الــدوالر الواحد يباع في 
األســواق حالياً بأكثر من 1491 دينار 

عراقي.

إبعاد مصارف تسيطر على 30 % من مبيعات الدوالر يتسبب بارتفاعه
اللجنة المالية: اإلجراءات الحكومية ستخفف من الزيادة النسبية في األسعار

بغداد - الصباح الجديد: 
يدخــل مجلس النــواب العراقي 
اخلميــس، فــي عطلــة  اليــوم 
تشــريعية ملدة 30 يومــاً، على أن 
يستأنف جلساته في التاسع من 

كانون الثاني املقبل.
الفتح  النائب عن حتالــف  وقــال 
تصريحات  فــي  الكاظمي  معني 
التشريعية  الســنة  إن  صحفية 
اخلميس،  يوم غد  األولى ستنتهي 
مبيناً أن مجلس النواب ســيدخل 
في العطلة التشريعية ملدة شهر 
على أن يســتأنف جلســاته من 

الفصل التشــريعي األول للسنة 
الثانية فــي 9 كانون الثاني للعام 

.2023
أنه »ال توجد  وأوضح الكاظمــي، 
أي جلســة جمللس النــواب اليوم 
اخلميس«، مشــيراً إلى أن »رئاسة 
السنة  انتهاء  عن  اجمللس ستعلن 
التشــريعية ومتتع أعضاء البرملان 

بالعطلة التشريعية«.
وكانت اللجنة القانونية النيابية، 
قد ربطت متديد الفصل التشريعي 
وتأجيــل العطلة، بوصــول قانون 
املوازنة العامة إلى مجلس النواب.

بغداد - الصباح الجديد
االربعاء،  امس  الدولي  البنك  أكد 
ان االقتصاد العراقي يشــهد منواً 
باملئة، فيما  كبيراً وصل لـــ10.5 
اشــار الى زيادة انتاجية القطاع 

غير النفطي في البالد.
وقــال البنــك لوكالــة االنبــاء 
»االقتصــاد  ان  )واع(،  العراقيــة 
العراقي يشــهد منوا كبيراً وصل 
إلــى )%10.5( خالل النصف األول 
مــن العــام 2022 باملقارنــة مع 
معدل منــو بلــغ )%2.8( في عام 
2021«، مبينــا ان »ارتفاع معدل 
النفط  انتاج وتصديــر  كميــات 
دور كبير  له  واالسعار عامليا، كان 
في هذه الزيادة باإلضافة إلى زيادة 

انتاجية القطاع غير النفطي في 
العراق«.

االيرادات  فــي  »الزيادة  ان  واضاف 
العامــة متثــل فرصــة مهمــة 
تدعم آفــاق االقتصــاد العراقي 
االقتصاد  تنويع  نحو  املستقبلية 
وزيــادة مســاهمة القطاعــات 
غيــر النفطية في النــاجت احمللي 
اإلجمالــي«، موضحــا انه »على 
الرغــم مــن الفــرص التنموية 
املؤاتية في العراق، إال أن االقتصاد 
العراقي ما يزال يعاني من مشاكل 
عديدة تبحث عن معاجلات عاجلة 
الســتدامة القدرة على الصمود 
أزمة  ومنها  االقتصــادي،  والنمو 

املياه والتحديات املناخية«.

قانون الموازنة لم يصل البرلمان 
وعطلته التشريعية تبدأ اليوم

البنك الدولي: االقتصاد العراقي 
يشهد نموًا كبيرًا وصل حتى 10.5 %

بغداد - الصباح الجديد:
الديني  املرجــع  مكتــب  أعلــن 
آية  العراق  للشــيعة في  األعلى 
األخير  أن  السيستاني،  علي  اهلل 
األربعاء  امس  قبل ظهر  استقبل 
ميغيــل أنخيل موراتينوس وكيل 
األمني العام لألمم املتحدة املكلف 
بوضــع خطــة عمــل املنظمة 
الدينية  املواقــع  حلماية  الدولية 
التي تعرضت لها  بعد الهجمات 
في أماكن مختلفــة في العالم 
وممثلة  األخيــرة،  الســنني  فــي 
األمم املتحــدة فــي البــالد جنني 
بالســخارت التي رافقته في زيارة 

املرجعية الدينية الرشيدة.
أن  بيــان،  فــي  املكتــب  واورد 
الشرح  إلى  استمع  السيستاني 
الــذي أدلى به حــول تلك اخلطة 
واملبــادئ التــي ترتكــز عليهــا 

واإلجراءات املتبعة بشأنها.
ووفقــا للبيــان ذاته فــإن املرجع 
الديني، أكــد خالل اللقاء، أهمية 

تضافر اجلهود في الترويج لثقافة 
العنف  ونبذ  الســلمي  التعايش 
التآلف  وتثبيــت قيم  والكراهية 
املبني على رعاية احلقوق واالحترام 
املتبــادل بني معتنقــي مختلف 

األديان واالجتاهات الفكرية.
أن  إلــى  السيســتاني  وأشــار 
للمآسي التي يعاني منها العديد 

العرقية  والفئات  الشــعوب  من 
كثيرة  أماكن  فــي  واالجتماعية 
العالــم ـ نتيجًة ملــا ميارس  من 
ضدهــا من االضطهــاد الفكري 
األساسية  احلريات  وقمع  والديني 
وغياب العدالة االجتماعية ـ دوراً 
في بــروز بعض احلركات املتطرفة 
األعمى  العنف  تســتخدم  التي 

ضد املدنيــني العّزل وتعتدي على 
املراكــز الدينية واملواقــع األثرية 
لآلخرين اخملتلفني معها في الفكر 

أو العقيدة.
ضرورة  على  الديني  املرجع  وشّدد 
الظواهر  هــذه  خلفيات  معاجلة 
املرفوضة واملدانة في كل األحوال، 
حتقيق  ســبيل  في  اجلاّد  والعمل 

قدر مــن العدالة والطمأنينة في 
مختلــف اجملتمعات تليق بكرامة 
أرادها اهلل تعالى،  االنســان كما 
وهــو مما يســاهم في احلــّد من 
األفكار  النتشــار  املواتية  األجواء 

املتطرفة.
وعّبر السيســتاني عــن تقديره 
جلهــود األمم املتحدة بهذا الصدد، 
التوفيق في  ملوراتينــوس  متمنياً 
إلى  أداء مهمته، وحّملــه حتياته 
العام  األمني  أنطونيو غوتيريــش 

لألمم املتحدة.
فــي الســياق، عدت ممثلــة األمم 
جينــني  البــالد  فــي  املتحــدة 
بالســخارت، ان اللقاء مع املرجع 
السيستاني  علي  السيد  األعلى 

ذو »قيمة كبيرة«.
وقالــت بالســخارت فــي مؤمتر 
الســيد  ناقشــنا   « صحفــي 
السيســتاني أهميــة حكمــة 
للتعايش  ودعمــه  األعلى  املرجع 

السلمي«.

وأشارت الى، أن »اللقاء لم يشهد 
مناقشــة امللــف السياســي«، 
معتبرة »لقاء السيســتاني يوما 
عظيمــاً«. ، مضيفة : »الســيد 
التعايش  السيستاني يؤكد على 
في  املكونات  جلميــع  الســلمي 

العراق«.
العام  األمني  ممثلة  وصلت  وكانت 
لــألمم املتحدة في العــراق جينني 
أنخيل  برفقة ميغيل  بالسخارات 
موراتينــوس وكيــل األمني العام 
لــألمم املتحــدة، فامــس األربعاء 
الى مدينة النجــف للقاء املرجع 

الديني األعلى علي السيستاني.
إلى  زيارة بالســخارت هذه  وتأتي 
زيارات ســابقة  النجــف، بعــد 
قامــت بهــا منذ أكثــر من عام 
الديني  املرجــع  خاللها  التقــت 
العراق  االعلــى للشــيعة فــي 
علي السيســتاني، وزعيم التيار 
الصدري مقتدى الصدر، فضال عن 

مسؤولني محليني.

االضطهاد الفكري والديني وقمع الحريات وغياب
 العدالة تغذي العنف والتطرف

مؤكدا ضرورة التعايش السلمي بين معتنقي مختلف األديان.. المرجع آية اهلل السيستاني: تقريـر

ديالى - الصباح الجديد: 
في  محلــي  مســؤول  أكد 
ناحيــة العظيم فــي ديالى 
ارتفــاع  األربعــاء،  امــس 
منســوب مياه نهر العظيم 
الســتراتيجي الذي ينبع من 
دجلة ويفصــل بني احملافظة 
وصالح الدين اجملاورة، واملغذي 
بني  الزراعية  القرى  لعشرات 

احملافظتني.
وقال رئيس مجلس العظيم 
املنحــل محمــد ابراهيــم 
واإليرادات  ان االمطار  ضيفان 
املائيــة رفعت مخزون ســد 
 370 170 الى  العظيم مــن 
مليون متر مكعب، ما أسهم 
بتدفق املياه الى نهر العظيم 
وارتفاع مناســيبه بنســبة 
%80 عن الفترات الســابقة 
ما أعاد احلياة لعشرات القرى 
ضمن  جانبيه  على  الزراعية 

أطراف ديالى وصالح الدين.
نهــر  أن  واكــد ضيفــان،   
يحتضر  كان  الذي  العظيم 

وانعــدام  اجلفــاف  جــراء 
اإلمطــار اعــاد االمل الالف 
الثــروة  ومربــي  املزارعــني 
احليوانيــة املهددين بالنزوح 
املعيشــية  مهنهم  وهجر 
بعد تفاقم اجلفاف بشــكل 

مخيف.
امله  عــن  وأعــرب ضيفان 
بزيادة االيرادات املائية وارتفاع 
منســوب نهر العظيم إلى 
معدالته الطبيعية في ظل 
املعطيات »املبشرة« بأمطار 
شتوية وربيعية غزيرة خالل 

الفترات القادمة.
واحداً  العظيــم  نهر  ويعد 
مــن أهم روافد نهــر دجلة، 
الذي  الوحيــد  النهــر  وهو 
ينبــع فــي داخــل األراضي 
العراقيــة؛ حيــث ينبع في 
الســليمانية  محافظــة 
وحتديداً من جبال ســكرمة 
داغ، وطاســلوجة، وقرة داغ، 
إلى  دجلة  نهــر  في  ويصب 

اجلنوب من مدينة بلد. 

ارتفاع منسوب نهر العظيم حتى 80 %

األمطار تحيي عشرات القرى على 
ضفتي شريان ديالى وصالح الدين 



محليات2

البصرة ـ امجاد ناصر:
الدولي  املؤمتــر  اعمال  انطلقــت 
 2022 الكبير  الفــاو  مليناء  الثاني 
وانشاء القناة اجلافة في محافظة 
البصرة “حتت شعار تشغيل ميناء 
الفاو الكبير وانشاء القناة اجلافة 
رؤى مستقبلية وفرص استثمارية 
“ برعايــة وزارة النقل والشــركة 
العامــة ملوانئ العراق مبشــاركة 
واملراكــز  العراقيــة  اجلماعــات 
البحثيــة والشــركات واملوانــئ 

العاملية . 
املوانئ  عام شــركة  وقال مديــر 
فرحــان  الدكتــور  العراقيــة 
ســيكون  امليناء   .. الفرطوســي 
جلميغ العراقيني ومنه ســتنطلق 
القناة اجلافــة التي تربط البصرة 
مبحافظات  مرورا  التركية  باملوانئ 
الناصريــة والســماوة وكربــاء 

واالنبار ونينوى .
واضــاف املديــر العــام ان جميع 
تقف  لن  االقليميــة  التحديــات 
الفاو  انشــاء مينــاء  امام  عائقا 
الكبير والقناة اجلافة ولن نخضع 
الى التهديــدات اخلارجية الن ارادة 
والعراق سيكون   ، اقوى  العراقيني 
ضمن مشــروغ طريق احلرير ، الن 
اجلميع ينتظــر ويترقب ، واالنظار 
تتوجه الى انشــاء اهم مشــروع 
فــي  واســتراتيجي  اقتصــادي 
املنطقة ان لم يكــن في العالم 
اجمــع ، القنــاة اجلافــة ، طريق 
حرير العراق ومينــاء الفاو الكبير 
مســتقبل العراق الواعد وجميع 
دول العالــم تنظر اليــه بانه بلد 
نفطي الذي يعتمد عليه بالدرجة 
تدخل  احــادي  كاقتصاد  االولــى 

واردته للموازنة العراقية .
واكد املديــر العام ان موقع العراق 
اجلغرافي الذي ميثل حلقة الوصل 
ما بني الشرق والغرب ، هو استثمار 
اخر يضاهي املــوارد النفطية من 
خال انشــاء القنــاة اجلافة التي 
العاملي  االقتصاد  خريطة  ستغير 
اإلقليمي فحسب  أو  احمللي  وليس 
، املشروع ســيختزل آالف األميال 
البحريــة والبرية ونحــو 20 ـ 25 

والســفن  البواخر  تقطعها  يوماً 
في املياه العربيــة والبحر األحمر 
لعبــور قناة الســويس إلى أوروبا 
فضا  البضائع،  وشــحن  لتفريغ 
املايني  بعشرات  تقدر  نفقات  عن 
الدول  الــدوالرات ســتوفرها  من 
والتجارة  البحري  النقل  وشركات 
العاملية التي ستسهم في تعزيز 
االقتصاد الوطني العراقي الن هذا 
املشروع العماق هو التؤام املكمل 
حللقة العبــور لنقل البضائع من 
املوانئ ، سيما ميناء الفاو الكبير 
الذي يشــهد حاليا تقدما كبيرا 
بنســبة االجناز تخطت التوقيتات 

الزمنية احملددة الجنازه .
العام كما ســيتم  املدير  واوضح 
مد ممر ســككي عبر العراق لنقل 

البضائــع القادمة من أســتراليا 
وشــرقي آســيا نحو أوروبا، وذلك 
عبر شــحن حموالت السفن في 
املوانــئ العراقيــة املطلــة على 
ميناء  وخاصــة  العربي،  اخلليــج 
الفاو الكبيــر، ومن ثم نقلها عبر 
خطوط نقل برية إلى تركيا ومنها 

إلى أوروبا.
بإن ربط   ويرجح خبراء االقتصــاد 
قضاء الفاو بتركيا يعد مشــروعاً 
اســتراتيجياً وكبيراً جداً وال ميكن 
بالنســبة  فوائده  حتى إحصــاء 
إلى  الباد  للعراق، النه ســيحول 
محطة نقل كبرى للدول األوروبية 
بعــد تركيا، ويدعــى   )p.p.p  وأن 
املشــروع سيوجه نشــاط أوروبا 
التجاري والصناعــي، والتي يقدر 

عدد الســكان فيهــا بنحو 500 
مليون نســمة، نحــو العراق عبر 
ســكة قطــارات ســريعة تصل 
بضائعها للخليــج وإيران واألردن 
القطارات  مبســاهمة  وســوريا، 
العراقيــة، بكل ســهولة يومياً. 
وتعمل شــركة بيجــي من خال 
احلديد  للسكك  العامة  الشركة 
احدى تشكيات وزارة النقل على 
لدراســة  خاصة  جــدوى  تهيئة 
تصميميــة للقنــاة اجلافة التي 
ستســلم اول مقتــرح لها قابل 
للتطبيق في الربع االخير من عام 
2022. كما يشير عدد من الباحثني 
واالقتصادين أن ايرادات ميناء الفاو 
من  مهماً  جزءاً  الكبير ســتمثل 
العامــة للدولة، ففي  االيــرادات 

املينــاء بكامل طاقته  حال عمل 
االســتيعابية في ســنة الهدف 
2038، ســتقدر ايراداته بأكثر من 
)2( ترليون دينار بالســنة ، كما ان 
تقديــر ايرادات القنــاة اجلافة في 
 )4( بأكثر من   ،2038 الهدف  سنة 
ترليون دينار، وبجمع ايرادات امليناء 
وايرادات القناة اجلافة بأكثر من )6( 
ترليونات دينار بالسنة ، وهذه اكبر 
نسبة للقطاعات االقتصادية في 

العراق بعد النفط .
ومتتــاز القنــاة اجلافــة العراقية 
)طريــق حريــر العــراق( بقصــر 
ســواء  تقطعها  التي  املســافة 
املوانئ  إلى  العراقيــة  املوانئ  من 
واألردنيــة  والســورية  التركيــة 
أو الطــرق البريــة املوصلــة إلى 

دول شــرق وشــمال أوروبا وآسيا 
، بخــاف جميع دول  الوســطى 
اجلوار العراقي التي تبعد عن نقاط 
االلتقــاء بالغــرب باضعاف هذه 
وايضا سيسهم هذا   ، املســافة 
املشـــروع بالنفع عليها.  وتؤكد 
الدراسة التي وضعها االستشاري 
االيطالي التي جتمع ما بني القناة 
اجلافــة ومينــاء الفــاو، وما بني 
تطلعات الشــعب العراقي الذي 
ينتظــر اكتمال املشــروع لتوفير 
ملئات  الدائميــة  العمــل  فرضة 
االالف من االيادي العاملة وبكافة 
ستســهم  والتي  االختصاصات 
برفــع العبء الكبير عــن الدولة 
الدخل  الى رفع  بالتعيينات فضا 

االقتصادي للمواطن العراقي .

احمد عبد الصاحب كريم
يعتبر مركز ابن البيطار التخصصي 
جلراحة القلــب املركز التخصصي 
االول جلراحة القلب في العراق وأحد 
التخصصية  املراكز  واشــهر  اقدم 
لعــاج املرضى املصابــني بأمراض 
القلب على مســتوى القطر والذي 
مشرفة  مبسيرة   1993 عام  تأسس 
امتــدت لثاث عقود مــن االجنازات 
النــادرة والتي جترى الول  و  الطبية 

مرة في القطر .
العيادات  مبنــى  املركــز  ويضــم 
االستشــارية )اجلراحية ، القلبية ، 
الباطنية ، تشوهات القلب الوالدية( 
، اجهاد  )االيكو  الساندة  والوحدات 

القلــب ، الناظور ، تخطيط القلب 
خملتلــف االعمار ، برمجــة القلب ، 
مبختلف  االشــعة  الهولتر  اجهزة 
املقاطع ، املفراس ، تلوين الشرايني 
، اخملتبرات( واقسام جراحة  التاجية 
القلب ، امــراض القلب ، االطفال ، 
التخدير ، اخملتبرات ، االشعة( اضافة 
الى صاالت عمليات القلب املفتوح 
القســطارية  العمليات  وصــاالت 
ووحدات االنعــاش الرئوي واالنعاش 

القلبي .
وكشــف مدير مركز ابــن البيطار 
التخصصي جلراحــة القلب اجلراح 
االستشــاري الدكتور وسام صالح 
العبيدي ان العيادات االستشــارية 

اســتقبلت منذ بدء العــام احلالي 
)٦٣٣١٨( مراجعــا واجراء )٧٢٨٧٦٧( 
متنوع  مختبــري  وحتليــل  فحصا 
الكبد  التهابــات   ، )الفايروســات 
، وحدة  الدم  امراض   ، الفايروســي 
االحيــاء   ، الســريرية  الكيميــاء 
اجملهريــة( يتــم اعطــاء النتائــج 
بســرعة ودقــة عالية مــن خال 
ومتطورة  حديثة  اجهزة  أستخدام 
ومــن مناشــئ عامليــة رصينــة 
)66784( فحصــا متنوعا  واجــراء 
في الوحدات الســاندة في وحدات 
)االيكو ، الناظور للكبار واالطفال ، 
 ، واالطفال  للكبار  القلب  تخطيط 
 ، والهولتر  القلب  فحص منظمات 

فحص اجهاد القلب ، االسنان(.
واجــرت صاالت العمليــات )7476( 
عمليــة جراحية للقلــب املفتوح 
تشخيصية  قســطارية  وعمليات 
من  مختلفة  وحلــاالت  وعاجيــة 
ضمنهــا حــاالت طارئــة منقذة 
للحياة ونــادرة ومعقدة وجترى الول 
)زرع الشرايني  مرة في العراق منها 
التاجية ، غلــق الفتحات الوالدية ، 
تبديل وتصليــح صمامات القلب ، 
تبديل الشريان االبهر ، ام الدم ، رفع 

االكياس املائية من القلب( .
الى  اجلديــدة  االحاالت  عــدد  وبلغ 
املركــز )9981 ( احالــة من جميع 
التخصصية واملستشفيات  املراكز 

اما عمليات التداخل القســطاري 
فكانت  والعاجية  التشــخيصية 
تداخات )زرع شــبكات للشــرايني 
، زرع منظمــات القلــب الدائمية 
الوالدية  الفتحــات  غلق   ، واملؤقتة 
بواسطة السدادات ، عمليات الكي 
الكهربائــي للحزمــة الكهربائية 
للقلب ، توســيع الشرايني التاجية 

بواسطة البالون( .
واضاف العبيدي يعتبر املركز املركز 
الرئيــس لتوزيع احلصــة العاجية 
املنقذة  )البوزنتان(  ملادة  الشــهرية 
للحيــاة والباهظة الثمن للمرضى 
املســجلني في املركــز ومن جميع 
احملافظات الذيــن يعانون من ارتفاع 

حيث  الرئــوي  الشــريان  ضغــط 
وعدم  اخذهــا  عليهــم  يتوجــب 
تركها وتعتبر من العاجات املنقذة 
للحيــاة مؤكدا عن قيــام اللجنة 
الوزارية لاخاء واالستقدام الطبي 
برئاســة االطباء االستشاريني من 
مركز ابن البيطــار حصرا لفحص 
الصحية  احلالــة  وتقيم  املرضــى 
اللجنة  بعد العملية ويبقــى قرار 
على ضــوء التقاريــر والفحوصات 
داخل  العمليــة  اجــراء  بامكانية 
الى  باالضافة  خارجــه  او  العــراق 
اســتقدام فرق طبية عاملية الجراء 
العمليــات اجلراحية النــادرة داخل 

املركز . 

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــفت جلنة اخلدمــات واإلعمار 
بدراســة  شــروعها  عن  النيابية، 
خطة ســريعة إلنشــاء عــدد من 
اجملســرات فــي العاصمــة بغداد 
فوق التقاطعــات لفك االختناقات 
املرورية مبدة إجناز تصل إلى 7 أشهر.

وقال عضو اللجنــة حيدر اجلبوري، 
في تصريحات صحفيــة إن “أمانة 
بغداد فيها العديد من املشــكات 
وأهمهــا تعســر تقــدمي اخلدمات 
الطــرق  ومشــكات  واإلعمــار 
واالختناقــات املرورية، وهناك خطة 
ســريعة إلنشــاء مجموعــة من 

تقاطعات  علــى  تكون  اجملســرات 
مهمة فــي بغداد، وتتضمن كذلك 
وأوضح  بغــداد”.  مبداخل  االهتمام 
عضــو اللجنــة أن “اجتماعاً ضم 
األمني العام لرئاسة مجلس الوزراء 
والبلديات  واإلعمار  اإلسكان  ووزارة 
متخصصة  وجهــات  نيابية  وجلانا 

أخــرى، عرضــت خالــه اخلطــة 
الســريعة لغرض النهوض بالواقع 
اخلدمي بالعاصمــة بغداد”، مؤكداً 
أن “االجتمــاع ســاند اخلطة لفك 
بناء  املروريــة من خال  االختناقات 
إنشــاء  عن  فضاً  لبغداد،  مداخل 
شــوارع حوليــة عن طريــق جهة 

واجلسور”.  الطرق  دائرة  االختصاص 
ولفت اجلبوري إلى أن “اخلطة تتضمن 
إنشاء مجموعة مجسرات بشكل 
ســريع ومبدة زمنية تتراوح بني 7 و 
8 أشــهر” مبينا أن “التخصيصات 
موجودة في املوازنة، كما أن اجلدوى 
دراستها  وجتري  متوفرة  االقتصادية 

فــي وزارة اإلعمــار”. واقترح النائب 
اجلبــوري أن يختــص عمــل أمانة 
وتنظيف  باحلدائق  باالهتمام  بغداد 
العاصمة وشوارعها وأرصفتها، وأن 
يخرج ملــف اإلعمار من يد األمانة، 
“ألنها فشــلت في تقدمي اخلدمات”، 

بحسب تعبيره.

“ابن البيطار .. ثالثة عقود من النجاح  والتميز في عمليات القلب المفتوح 

خطة سريعة لفك اختناقات بغداد وحصر صالحيات األمانة بـ ”التنظيف”

تتضمن ايضا العمليات القسطارية وفحص وعالج المرضى 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلــن وزير التجارة اثيــر الغريري بأن 
دائــرة الرقابة التجاريــة وفرق رقابية 
بحملة  ستقوم  الوزارة  شركات  متثل 
رقابية ملتابعة آليات عمل وكاء املواد 

الغذائية في بغداد واحملافظات.
وأكــد الوزير الغريري خــال اجتماع 
ضــم الــوكاء واملستشــار واملدراء 
العامــني في دوائر والشــركات عقد 
لاســواق  العامة  الشــركة  مبقــر 
املركزيــة ان”احلكومــة احلاليــة هي 
حكومة خدمــات ويتطلب منا اتخاذ 
تخدم  ملبادرات  املستعجلة  االجراءات 

املواطن العراقي”.
واضاف الوزير “نريد الوصول للطبقات 
الهشة في اجملتمع من خال التدقيق 
بعمــل وكاء املــواد الغذائيــة وما 
مفردات  من  الغذائية  السلة  تقدمه 
يقتضي  وهــذا  العراقي  للمواطــن 
متابعــة عمل الوكاء علــى امتداد 

ارض الوطن”.
وأشــار الوزيــر إلــى، ان “البطاقــة 

الفقــراء  تســتهدف  التموينيــة 
متابعة  ينبغي  الذي  االمر  واحملتاجني، 
ما يقــدم عبر وكاء املــواد الغذائية 
لهذه الطبقات التــي ال بد ان تراعى 
في قضية التموين والتجهيز بشكل 
عادل”. ولفت الى”اهمية اعمار مراكز 
املواد التموينية في بغداد واحملافظات 
من خال خطة تشرف عليها الدائرة 
الــوزارة ومتابعة  واملالية في  االدارية 
عمل هــذه املراكز والبنــى التحتية 
مبا يســهم بتقدمي افضــل اخلدمات 
ان”الوزارة  الى  ، مشــيراً  للمواطنني” 
تعمل بشكل مستمر على تبسيط 
اجراءات املراكز التموينية والبحث عن 
االفكار اجلديدة في هذه االجراءات مبا 
يســهل للمواطنني اجناز معاماتهم 

بشكل مستعجل”.
وأكد، على” اهميــة أمتتة عمل دائرة 
تســجيل الشــركات وقال ان العام 
املقبل سيشــهد امتتــة عملها من 
خال التنســيق مــع االمانة العامة 
في  املعنية  واالقســام  الوزراء  جمللس 

الوزارة”، مشيراً بهذا الصدد ايضاً الى 
أن”هناك مشــروع الى أمتتة املطاحن 
العامة  الشــركة  مبركــز  وربطهــا 
آليات  يســهل  مبا  للحبوب  لتصنيع 
جتهيــز احلنطــة الى هــذه املطاحن 
وانتاج الطحني وجتهيزها الى الوكاء 

عبر الناقلني”.
ولفت الى”اهمية ايجاد بورصة اسعار 
للمــواد الغذائية واملواد االنشــائية 
من خــال بورصــة تشــرف عليها 
وزارة التجــارة كونها اجلهة املنظمة 
للتجــارة الداخليــة واخلارجيــة في 
العراق لذلــك نحتاج الى آليات عمل 
وفق  والتصدير  االســتيراد  تنظيــم 
رؤية جديدة تتيح استيراد املواد التي 
يحتاجها العراق فعا، فيما نســعى 
الــى دعم صنــدوق دعــم التصدير 
ملســاعدة املصدريــن العراقيني في 
دول  الى  الصناعية  منتوجاتهم  نقل 

العالم”.
ومــن جهــة أخــرى، اكــد الغريري 
على”اهميــة دور دائرة القطاع اخلاص 

بالبحــث والتطويــر فــي متابعــة 
البدائل  واتخــاد  البحثية  القضايــا 
واالجراءات الازمة ، ملساعدة القطاع 
اخلاص العراقــي بالقيام بدوره فضا 
عــن اهميــة الدائــرة فــي البحث 
تتيح  دراســات  لتقــدمي  والتطويــر 
ومؤسســات  القطاعية  للجهــات 
الدراســات  من  لاســتفادة  الدولة 
والبحوث التي تقدم عبر هذه الدائرة 
والتي ال بد مــن ان يكون لها خارطة 
طريــق واضحة تــؤدي خدماتها الى 
قطاعات الدولة بشــكل خاص والى 

املواطن العراقي بشكل عام”.
املواد  اهميــة حتســني  علــى  واكد 
الغذائية كماَ  السلة  داخل  الغذائية 
ونوعاً والتاكيد على املواد املستساغة 
للمواطــن العراقي فضا عن البحث 
عن مواد جديدة تسهم في ان تكون 
البطاقة التموينية املصدر االساسي 
ومساعدة  االســعار  ارتفاع  ملواجهة 
الغذائية  املواد  احلصول  على  املواطن 

ودعم االمن الغذائي” 

انطالق اعمال المؤتمر الدولي الثاني لميناء الفاو
 والقناة الجافة في محافظة البصرة 

تحت شعار رؤى مستقبلية وفرص استثمارية

جميع التحديات 
االقليمية لن تقف 
عائقا امام انشاء 

ميناء الفاو الكبير 
والقناة الجافة ولن 

نخضع الى التهديدات 
الخارجية الن ارادة 
العراقيين اقوى ، 
والعراق سيكون 

ضمن مشروغ طريق 
الحرير

بغداد ـ الصباح الجديد 
شــكا بغداديون مــن إرتفاع أســعار األمبير 
وإصرار أصحاب املوّلدات على عدم تخفيضها، 
محّملني احلكومة احمللية مسؤولية عدم إلتزام 
بعض اجملهزين بالتسعيرة الرسمية املفروضة 

عليهم.
مخالفــات كثيــرة وملفات مليئــة بعامات 
التعّجب واإلســتفهام في بلد نفطي وثروات 
يحســد عليهــا شــعبه يعيــش مواطنوه 
حالة من االســتغال بســبب ضعف جتهيز 
التيــار الكهربائــي ليكون صاحــب املولدات 
وزيــر للكهرباء في دائرته يخالف التســعيرة 
الرسمية للمحافظة ويقطع التيار الكهربائي 
عن املواطن متى ما يشــاء مســتغا اجلهات 
املتنفــذة الســاندة له ومتجاهــا تعليمات 
احلكومة احمللية. محافظــة بغداد من جانبها 
أّكــدت فرض تســعيرة مدعومــة للمواطن 
وأّنها تتلّقى العشــرات من الشكاوى من قبل 
املواطنني وتسعى حملاسبة اخملالفني للتعليمات 
والضوابط التي تعلن بشــكل شــهري ملدراء 
النواحــي واألقضية وقد تصل عقوبة اخملالفني 
الى التوقيــف أو دفع غرامة أو ســحب ورقة 
إعتماد صاحب املولدة واستبداله مبعتّمد اخر.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف وزير العمل والشؤون االجتماعية أحمد 
االسدي مخرجات إجتماع جلنة تنظيم العمالة 
األجنبية التي عقدت اجتماعها مساء الثاثاء.

ونقل بيان للــوزارة عن األســدي قوله انه :”مت 
االتفاق على عدم منح تأشيرة الدخول ) الفيزا 
( او رخصة دخول للعمالــة الوافدة الى الباد 
اال بعد احلصــول على اجــازة او رخصة عمل 
من وزارة العمل ومن ثــم اكمال اجراءات وزارة 

الداخلية ودائرة االقامة”.
وأضــاف ان “اجتمــاع اللجنة في مقــر وزارة 
الداخلية تطرق الى اهمية هذا امللف واعطاءه 
اهميــة كبيــرة ومت االتفــاق على اســتمرار 

أجتماعات اللجنة خال االيام املقبلة”.
وتابع: ان املدة املقبلة ســتتضمن سلســلة 
اجتماعــات مع املاكات املتقدمــة في وزارات 
والهجــرة  واخلارجيــة  والداخليــة  العمــل 
وســتناقش مقررات عدة للوصــول الى نتائج 
ومعاجلــات حقيقية لتنظيم ملــف العمالة 

االجنبية الوافدة الى الباد”.

بغداد ـ الصباح الجديد 
كشــفت جلنة النزاهة النيابيــة النقاب، عن 
صفقــة فســاد جديــدة قيمتها تصــل إلى 
1.5 مليــار دينار، ضمن عقد مبــرم بني وزارتي 

الكهرباء والصناعة لتجهيز أجهزة إنارة.
وقال عضو اللجنة هادي السامي في تصريح 
صحفــي امــس االربعــاء أن الصفقة “ضمن 
عقد مبرم بني شــركة كهرباء بغداد وشركة 
الصناعات الكهربائية، بقيمة 3 مليارات دينار، 
لشــراء 6 آالف جهاز إنارة من نوعية }أل إي دي{ 

}املوفرة للطاقة{”.
وأضاف الســامي أن “العقد شهد مخالفات 
لشــروط التعاقد والتسعيرة، إذ مت شراء جهاز 
اإلنارة بسعر مفرد يبلغ 534 ألف دينار، في حني 
أن نفس املنتج يبــاع بحدود 300 ألف دينار، مما 
يشــير إلى وجود صفقة فساد تصل قيمتها 

إلى مليار ونصف مليار دينار”.
وتابع، أن جلنته سترفع كتاباً إلى هيئة النزاهة 
وحتيل جميع املستمسكات اخلاصة بالصفقة 

التخاذ اإلجراءات القانونية بحق اخملالفني.
وقبل ثاثة أيام، كشــفت هيئــة النزاهة عن 
صدور أمر استقدام بحق 10 من كبار  املسؤولني 
فــي وزارة الكهرباء، بينهــم وزير وأربعة وكاء 
وزير سابقون ، وجاء االستقدام، وفقاً للنزاهة، 
على خلفيَّة مخالفات مرتكبة في عقد تأهيل 

محطة كهرباء مع وزارة الصناعة واملعادن.

مواطنون يشكون من 
إرتفاع أسعار األمبير 

في بغداد 

العمل والداخلية يتفقان 
على تنظيم ملف العمالة 

األجنبية في البالد

النزاهة النيابية تكشف 
صفقة فساد بين الكهرباء 

والصناعة لشراء أجهزة إنارة

وجه بإعمار المراكز التموينية في بغداد والمحافظات

وزير التجارة يبدأ حملة لمتابعة عمل وكالء المواد الغذائية 

اخلميس 8 كانون االول 2022 العدد )5031(

Thu. 8 Dec. 2022 issue )5031(



3 شؤون عربية ودولية

تقرير

الصباح الجديد ــ وكاالت:

الروسية  العسكرية  العملية  تستمر 
فــي أوكرانيــا، امس األربعــاء، حيث 
تقــوم وحدات مــن اجليش الروســي 
مبحاولة بسط السيطرة على املناطق 
األوكرانيــة، فيمــا تواصــل كييــف 
املقاومــة واســتعادة أراضيها بدعم 

مادي وعسكري من الغرب.
وفي آخر التطورات ووســط حتذير من 
األمم املتحدة بشــأن الضربات الروسية 
املتتالية ملنشــآت الطاقة األوكرانية، 
أفاد مصدر صحفي باستمرار القصف 
املتبــادل والعنيــف جداً بــن اجليش 
الروســي والقوات األوكرانية املتاخمة 
تعرضت  التــي  دونيتســك،  ملدينــة 
والقذائف  الصواريخ  مئات  لســقوط 
املاضية،  الـ24 ساعة  األوكرانية خالل 
والتــي أســفرت عن مقتل تســعة  

مدنين وإصابة أكثر من 20 مواطناً.
هذا وأفادت وزارة الدفاع الروســية أنه 
التي تعرضت  املكثفة  الضربة  نتيجة 
لها أهــداف في أوكرانيــا أمس االول 
الثالثاء، توقف إنتاج وإصالح األسلحة 
في عدد من مؤسسات صناعة الدفاع 
األوكرانية. وأضافت أن القوات الروسية 

في اجتاه ليمان اتخذت خطوطا مفيدة 
ومواقع جديدة خالل الهجوم األوكراني 

املتكرر.
وقصفــت القــوات األوكرانية مدينة 
دونيتســك ومدناً أخرى في جمهورية 
دونيتسك الشــعبية على مدار اليوم 
املاضي، مما تســبب في سقوط قتلى 
املوالية  الســلطات  بحسب  وجرحى، 

لروسيا.
الرئيس األوكراني فولودميير  وقد تفقد 
من  القريبــة  القــوات  زيلينســكي 
أوكرانيا  األمامية في شــرق  اخلطوط 
أمس االول الثالثاء، وقال مخاطبا اجلنود 
في وقــت الحق في القصر الرئاســي 
بكييف، إنه أمضــى اليوم مع القوات 
في دونباس، مســرح أعنــف املعارك، 
استعاد  حيث  خاركيف،  منطقة  وفي 
األوكرانيون مساحات من األراضي التي 

سيطرت عليها القوات الروسية.
وجه  علــى  زيلينســكي  يشــر  ولم 
التقى  الــذي  املــكان  إلى  التحديــد 
بالقــوات. كما ســجل مقطعا  فيه 
مصورا منفصال حتدث فيه أمام الفتة 
ضخمة عليها كلمة “سلوفيانسك”، 
وهــي مدينة تســيطر عليها القوات 
بالقرب مــن بلدة باخموت  األوكرانية 

احملاصرة.

ويقول املسؤولون األوكرانيون إن القتال 
مســتعر حول باخموت، حيث تسعى 
القوات الروســية للســيطرة عليها 
لنيل موطئ قدم أكبر في دونباس بعد 
في  املعركة  في ســاحة  االنتكاسات 

أماكن أخرى.

هذا وقال مستشــار رئاســي أوكراني 
رفيــع إن إيــران لم تســلم حتى اآلن 
صواريخ باليستية لروسيا وقد ال تفعل 
ذلــك نتيجة للضغط الدبلوماســي 
الداخلــي  السياســي  واالضطــراب 
أيًضا  بودوالك  وأخبر ميخايلو  اإليراني. 

 The Guardian ”صحيفــة “ذا غارديان
أن القوات الروسية استنفدت الدفعة 
األولى من الطائرات بدون طيار اإليرانية 
ولم يكــن لديهــا إال مــا يكفي من 
صواريخ كروز اخلاصة بها في مخزونها 
من أجل موجتن أو ثالث من الضربات 

اجلماعية األخرى ضد أوكرانيا.
وفي إفادة منفصلة، وافق املســؤولون 
الغربيون إلى حد كبير على تصريحات 
بولدويــاك، مؤكديــن أن روســيا قد 
اســتهلكت مخزونها مــن الطائرات 
بدون طيــار اإليرانية الصنع على مدى 
في  معظمها  املاضيــن،  الشــهرين 
املوجهة ضد  الهجمــات  من  موجات 

شبكة الطاقة األوكرانية.
وزودت إيران روســيا مبا يصل إلى 2400 
من طائراتها بدون طيار، وفًقا ألوكرانيا، 
والتي اســتخدمت في هجمات مميتة 
علــى مدن مثــل كييــف وزابوروجيا. 
أن مخزوناتهــم  بودوليــاك  وأضــاف 
“اســتنفدت تقريًبا” ولكــن “على حد 
علمنا” نقلت إيــران التكنولوجيا إلى 
روســيا، لذا كان األمر متروًكا ملوسكو 

لصنع املزيد.
يأتي ذلك فيما حّذرت األمم املّتحدة من 
أّن القصف الروســي ملنشآت الطاقة 
جديد  “مستوى  في  تسّبب  األوكرانية 
من االحتياجات اإلنســانية” للسّكان، 
معربة عــن قلقها من حدوث عمليات 
نزوح جديدة بســبب االفتقار للتدفئة 
احلرارة  في مناطق ســتنخفض فيها 

قريباً إلى 20 درجة حتت الصفر.
وقــال رئيــس مكتــب األمم املّتحــدة 

لتنســيق الشؤون اإلنســانية، مارتن 
غريفيثس، خالل جلســة جمللس األمن 
الدولي، إّنه “منذ أكتوبر، أّدت الهجمات 
املطّولة علــى البنى التحتية للطاقة 
فــي أوكرانيا إلى مســتوى جديد من 
االحتياجــات التــي تؤّثر علــى البالد 
بأكملها وتؤّدي إلى تفاقم االحتياجات 

الناجمة عن احلرب”.
وأضاف أّن “حجم تدمير البنى التحتية 
للكهربــاء والتدفئــة يتطّلــب دعماً 
يتجاوز  األوكرانية،  للحكومــة  معّززاً 
ما ميكــن أن يقّدمه العاملون في اجملال 

اإلنساني”.
ولفــت املســؤول األممــي إلــى أّنــه 
“مالين  اليــوم هنــاك  أوكرانيا  فــي 
األشــخاص” محرومون مــن التدفئة 
أو الكهربــاء أو املياه فــي مناطق قد 
تنخفض فيها درجات احلرارة قريباً إلى 
20 درجة مئوية حتــت الصفر. وأضاف 
اليوم، قدرة املدنين على  أوكرانيا  “في 

البقاء مهّددة”.
وإذ ذّكر غريفيث بأّن احلرب في أوكرانيا 
)6.5 مليون  14 مليون شخص  هّجرت 
نازح داخل أوكرانيــا و7.8 مليون الجئ 
فــي أوروبا(، حــّذر من خطــر حصول 
عمليات نــزوح وجلوء جديدة بســبب 

الصقيع.

االمم المتحدة تحذر من القصف الروسي لمنشآت الطاقة
مئات الصواريخ بسماء دونيتسك..

متابعة ـ الصباح الجديد: 
كشــفت مصــادر بريطانية أنه 
مت حتذيــر املشــرعن البريطانين 
بضــرورة توخــي احلــذر بشــأن 
اإللكترونيــة  الهجمــات 
العمالء  من  احملتملة  واملضايقات 
إلى  ملراســالت  وفًقا  اإليرانيــن، 
املشــرعن في كل من اجمللسن 
فــي البرملان البريطاني الشــهر 

املاضي.
وفــي رســائل مرســلة في 21 
نوفمبر، حصلت عليها شــبكة 
الـ”سي إن إن”، ذّكر رئيس مجلس 
العموم ومجلس اللوردات أعضاء 
أجهزتهم  أمــن  بزيادة  البرملــان 

احملمولة.
وقالت املصادر إن أجهزة الشرطة 
واالســتخبارات لــم تكتشــف 
“أي نشــاط إيرانــي عدائي يركز 
البرملانين”.  على  بشــكل خاص 
ومع ذلــك، نظرًا للتهديدات التي 
تقول السلطات إنها وجهت ضد 
في  املقيمن  اإليرانين  املهاجرين 
يُنظر  و”الذين  املتحــدة  اململكة 
إليهم على أنهم أعداء للنظام.. 
لتذكيركم  جيــدة  فرصة  فهذه 
بالبقــاء متيقظــن”.  جميًعــا 
“الوكاالت  أن  الرســائل  وأضافت 
اإليرانية لديها قدرات ســيبرانية 

هجومية قوية”.
وتأتي هذه املراســالت كجزء من 
مجموعة متزايدة من التحذيرات 
محتملة  أعمــال  تنفيــذ  حول 
لعمالء إيرانيــن في بريطانيا مع 

تصاعد التوترات بن البلدين.
الشــهر،  من  ســابق  وقت  وفي 
اململكة  فــي  املشــرعون  تلقى 
املتحدة إرشــادات حــول كيفية 
منــع التطفل الرقمــي. وأوصى 

هذا التوجيه بترك الهواتف خارج 
احملادثات احلساســة  أثناء  الغرف 
التحقق عند  وتكثيف إجــراءات 

الدخول الى احلسابات الرقمية.
رئيس  ليندســي هويــل،  وكتب 
مجلس العموم إلى املشرعن في 
14 نوفمبر “في 1 تشرين الثاني ، 
استمعنا إلى بيان من وزير األمن، 
يوضح التهديد املتزايد من الدول 

القومي، وخطة  املعادية ألمننــا 
احلكومــة لقيــادة فريــق عمل 
لدفع العمل إلــى األمام للدفاع 
لبلدنا”.  الدميقراطية  النزاهة  عن 
وأضاف: “كمــا أوضحت األحداث 
األخيــرة، تواصل الــدول املعادية 
اســتهداف البرملانين الكتساب 
التأثير  أو ممارســة  ثاقبــة  نظرة 
علــى عملياتنــا الدميقراطيــة 

أو  االقتصاديــة  ملصلحتهــم 
العسكرية أو السياسية”.

وبعد يومن من ذلك التحذير قال 
كن ماكالوم، رئيس جهاز اخملابرات 
الداخلية البريطاني MI5، إن إيران 
نفــذت 10 محــاوالت على األقل 
الختطــاف أو حتى قتل مواطنن 
بريطانين أو أشخاص آخرين على 
أراضي اململكــة املتحدة، وكانت 

عدوانية  تكتيــكات  تســتخدم 
بشــكل متزايد الســتهداف أي 
شــخص يعتبــر عــدوا للنظام 

اإليراني.
 ،MI5 وفي خطــاب ألقاه في مقر
قال ماكالــوم إن أجهزة اخملابرات 
متطورًا”  “خصًما  كانت  اإليرانية 
أو  عمــالءه  أحيانًــا  يســتخدم 
وســطاء وكان في بعض األحيان 

“عمال  ما سماه  التخاذ  مستعًدا 
طائشا”.

عضــوان فــي البرملان لشــبكة 
“CNN” إنهما بدآ في تلقي رسائل 
بريد إلكترونــي غير مرغوب فيها 
حول إيران. وقــال النواب الذين لم 
يرغبوا في الكشف عن أسمائهم 
إنهم بدأوا في تلقي رسائل البريد 

اإللكتروني في الشهر املاضي.
في  اجلماهيرية  االحتجاجات  وأدت 
اإليراني،  النظام  إلى إضعاف  إيران 
واندلعت املظاهرات بعد وفاة امرأة 
تبلغ مــن العمــر 22 عاًما كانت 
محتجزة لدى شــرطة اآلداب في 
احلجاب  ارتدائهــا  بزعــم  طهران 

بشكل غير الئق.
ووســط حملة قمع وحشية ضد 
احملتجن في إيران، فرضت بريطانيا 
الســفر  وقيودًا على  مالية  قيودًا 
على أكثر من عشــرين مســؤواًل 
إيرانًيا. وفرضت إيران عقوبات على 
اململكة  املشرعن في  العديد من 
املتحدة، مبا في ذلك وزير األمن في 

البالد.
اإليرانية  األمــن  قــوات  وهــددت 
الصحافين العاملن في بريطانيا. 
،اســتدعى  الثاني  تشــرين  وفي 
وزير اخلارجيــة البريطاني جيمس 
دبلوماســي في  أكبر  كليفرلــي 
طهران بشأن هذه املزاعم، ونقلت 
عنه رويترز في ذلــك الوقت قوله 
إنه أوضــح أننا “ال نتســامح مع 

التهديدات للحياة والترهيب”.
وقال مســؤول إيرانــي كبير هذا 
في  احلجاب  قانــون  إن  األســبوع 
بعد  للمراجعــة،  يخضــع  البالد 
شهور من قيام النساء في جميع 
أنحاء البالد باالحتجاج عليه وفًقا 

ملوقع انتخاب املؤيد لإلصالحين.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنــت جلنتا القوات املســلحة 
في مجلســي النواب والشــيوخ 
األمريكيــن فــي بيان مشــترك 
في وقــت متأخر امــس االربعاء ، 
موافقتهما على مشروع ميزانية 
الدفاع للبالد للسنة املالية 2023 

بقيمة 858 مليار دوالر.

ومــن املتوقع أن يطرح املشــروع 
النواب  للتصويــت في مجلــس 
يليه تصويت في  األســبوع،  هذا 
مجلس الشــيوخ، قبــل أن ترفع 
وثيقــة امليزانيــة النهائيــة إلى 
بايدن  األمريكــي جــو  الرئيــس 

للتوقيع عليها.
وينص مشــروع ميزانيــة الدفاع 

على رصــد 800 مليون دوالر على 
األقل ملساعدة أوكرانيا في مجال 
األمن، ما يزيد بـ 500 مليون دوالر 

عن طلب البيت األبيض.
وتعتزم الواليات املتحدة تخصيص 
11,5 مليار دوالر للردع الدفاعي في 
الهادئ  واحمليطن  آســيا  منطقة 

والهندي. 

وتنص الوثيقة على تخصيص ستة 
لـ”مبادرة احتواء” في  مليارات دوالر 

أوروبا موجهة ضد روسيا.
الكونغــرس في  وأدرجــت جلنتــا 
مشــروع قانــون ميزانيــة الدفاع 
اجلديــد مبــادرة تهدف إلــى منع 
التعامــالت مــع احتياطي الذهب 
الروســي، ومتديد احلظــر املفروض 

التعاون العسكري مع روسيا  على 
أخــرى، كما  ملدة خمس ســنوات 
األمريكية  احلكومة  املشروع  يوجه 
بالسعي الستبعاد روسيا من عدد 
من املنظمــات الدوليــة، مبا فيها 

مجموعة العشرين.
ووافق املشــرعون األمريكيون أيضا 
لبرنامج  الكامــل  التمويــل  على 

إنتاج قاذفات B-21a اإلستراتيجية 
والقادرة على  الســادس  اجليل  من 

حمل أسلحة نووية.
وحسب مجلة “تامي” األمريكية، فإن 
وزارة الدفاع األمريكية تعتزم طلب 
100 طائــرة من هذا النوع بســعر 
نســخة منها يزيد عن 690 مليون 

دوالر.

المشرعون األمريكيون يوافقون على مشروع ميزانية الدفاع للعام 2023 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
دعــت اجلامعة الــدول العربيــة واألمم 
العالم للمســارعة في تقدمي  املتحدة 
الذي يعاني  “إغاثة عاجلة” للصومــال 
“أزمــة جفاف تاريخية”، تتأزم بســرعٍة 
لتبتلع البالد في “مجاعة نادرة” نتيجة 

تغير املناخ.
جاء ذلــك خالل اجتماع مشــترك بن 
جامعــة الدول العربيــة واألمم املتحدة، 
القاهرة، على  الثالثاء، فــي  االول  امس 
مســتوى كبار املســؤولن بشأن دعم 
أزمتي اجلفاف  الصومال في مواجهــة 
واجملاعة، برئاسة األمن العام للجامعة 
أحمد أبو الغيــط، بينما ترأس وفد األمم 
املتحدة نائــب ممثل املنظمــة الدولية 
للصومال ومنســق الشؤون اإلنسانية 

في الصومال، آدم عبد املولى.
وبحــث مخاطــر حــدوث مجاعة في 
الصومــال، واســتباق هــذه املأســاة 
ملنعها مبشــاريع  العاجــل  بالتحــرك 
لتطوير البنية التحتية ملواجهة اجلفاف 

املتكّرر جراء التغير املناخي.

وأبو الغيط أكد خــالل كلمته، ضرورة 
دعم الصومال للصمــود في مواجهة 
“حالة اجلفــاف التاريخيــة”، التي تنذر 
بوقوع “مجاعة مأساوية غير مسبوقة”.

لالجتماع  العربية  الدول  ودعوة جامعة 
أزمة  نََبعت ِمن مرور الصومال بأســوأ 
األضرار  أحلقــت  نوعهــا،  مــن  جفاف 
بـ”ثمانيــة” مالين شــخص، أي نصف 
الذين  األطفال  من  أغلبهم  الســكان، 
يعانون سوء التغذية احلاد وخطر املوت.

وعدد األشــخاص الذين يعيشــون في 
ظــروف ما قبــل اجملاعة، أو الشــبيهة 
باجملاعة، زاد خمسة  أضعاف منذ بداية 
العام، بينما يتواصــل النزوح الداخلي، 
كما أن الصراع على املوارد الشــحيحة 

يهدد السلم واألمن.
وضرورة االستجابة العاجلة واملتناسقة 
املناطــق املهددة باجملاعــة، وتوفير  في 
قدرة  وتعزيز  اإلنســانية،  املســاعدات 
الصمــود مــع تغيــر املنــاخ؛ تنفيذا 
املوارد  إلدارة  الصومالية  لالستراتيجية 
املائية التــي دعمتها القمــة العربية 

األخيرة في اجلزائر.
العامة  باجلمعية  االستراتيجي  واخلبير 
نور  نــادر  والزراعة  األغذيــة  ملنظمــة 
الدين يتفــق في أن اجلفاف الذي يعانيه 
الصومال “غير مســبوق”، لعدة أسباب 

أوضحها ملوقع “سكاي نيوز عربية”:
والكارثــة مزدوجة، تتمثــل في جفاف 
تدفقات نهري شــبيلي وجوبــا اللذين 
ينبعان من إثيوبيا هذا العام بسبب تغير 
املناخ، ورغــم أن هذا توقيت فيضانهما 

فإنه منذ 3 أشهر لم تصل املياه.
وانعدام األمطار زاد األمر ســوءا رغم أن 
إثيوبيا شــهدت أمطــارا غزيرة وصلت 
حلد الســيول، لكنها لم تسقط على 
الصومال في موعدها، وحدث لها إزاحة 
شماال. واجلفاف الناجم عن اختفاء املياه 
فوق وحتت األرض، انعكس بالقحط بعد 
ضياع احملاصيــل الزراعية، وهو ما يضع 

10 مالين صومالي في دائرة اجملاعة.
واألزمــة ســتعم عــدة دول، ومنظمة 
األغذيــة والزراعة أصــدرت بيانا يحذر 
44 مليون مواطن للمجاعة  من تعرض 

في منطقة القرن اإلفريقي التي تضم 
إثيوبيــا وكينيا وجيبوتــي والصومال، 
وناشــدت دول العالم إلرســال طائرات 

إغاثة.
واســتفحال األمر في الصومال لدرجة 
العام  حــدوث وفيــات، دفــع األمــن 
القادرة  الدول  لدعوة  العربية  للجامعة 

للتدخل بإرسال طائرات اإلغاثة.
في هــذا االجتاه، فأهم هــدف الجتماع 
اجلامعة العربية واألمم املتحدة التنسيق 

في إيصال هذه املساعدات.
والصومال يســتحق التعويض كإحدى 
العاملي  االحتــرار  املتضــررة من  الدول 
 ”27 “كــوب  املناخ  ومؤمتــر  واجلفــاف، 
ناقش ملــف تعويضات الدول املتضررة؛ 
وبالتالــي، مفتــرض أن تســارع الدول 
املتســببة في هذا االحتــرار في تقدمي 

التعويض أو اإلغاثة العاجلة.
ومنســق األمم املتحدة املقيم، ومنسق 
آدم  الصومال،  في  اإلنســانية  الشؤون 
عبــد املولى، قــال خــالل االجتماع إن 

الصومال مير بحالة طوارئ كارثية.

تحركات عربية ودولية لصد المجاعة والجفاف عن الصوماليين

بقيمة 858 مليار دوالر

تحذير للمشرعين البريطانيين 
من أعمال تخريبية إيرانية محتملة

اخلميس 8 كانون األول 2022 العدد )5031(

Thu. 8 Dec. 2022 issue )5031(

الصباح الجديد ـ وكاالت:
يــوري  الروســي  اخلبيــر  قــال 
اعتبار  ميكــن  إنه  تافروفســكي، 
جن  شــي  الصيني  الرئيس  زيارة 
بينغ إلى الســعودية مبثابة ضربة 
مزدوجــة لواشــنطن التي حتاول 
فرض شروطها على سوق الطاقة.

يترأس  الذي  تافروفسكي،  ووصف 
مجلس اخلبــرة في جلنة الصداقة 
الروســية-  والتعــاون  والســالم 
الصينية، هــذه الزيارة بالتاريخية 

فعال.
ويشــار إلى أن الرئيــس الصيني، 
ســيقوم بزيارة رسمية للمملكة 

في 9-7 ديسمبر.
وأضاف اخلبيــر: “من وجهة نظري، 
تعــد زيارة شــي جن بينــغ إلى 
العربية الســعودية حدثا تاريخيا، 
وتتجــاوز الوضع احلالي ألســعار 
هناك  ســتكون  ألنــه  النفــط، 
اجتماعــات ليس فقــط مع قادة 
اململكة، بل ومع قادة دول اخلليج. 
احلديث يدور عــن تعديل أو إقامة 
العالم  عالقات جديدة للصن مع 
العربي، مع عالــم النفط والغاز. 
احلديث هذه املرة سيتم كذلك عن 
التســويات املالية باليوان، باليوان 

الرقمي”.
ويــرى اخلبيــر، أنه يتم هــذه املرة 
للغرب،  مزدوجــة  ضربــة  توجيه 
للواليــات املتحدة التــي حتاول أن 
متلي شروطها على سوق الطاقة. 
وقــال: “أشــاهد في ذلــك وجود 
طابــع تاريخي - ألن الســعودين، 
الذيــن كانــوا لســنوات عديدة 
املتحدة،  للواليــات  زبائــن  مبثابة 
قرروا مــع دول أخرى فــي اخلليج، 
القـيام مبثـــل هـذه الثـورة. هـذا 
يـدل علـــى تقلـص دور الواليـات 
املتحـدة كقـوة مهيمنـة ومركـز 

للحكـم.
 وحدوث مثل هــذه اللقاءات بحد 
تاريخيا ويدل على  ذاته يعتبر أمرا 
اجلديد أصبح  العاملــي  النظام  أن 

أكثر وأكثر واقعية”.
اجلانب  حــاول  للخبيــر،  ووفقــا 
الزيارة،  األمريكي جاهدا منع هذه 
التي تأجلــت عدة مرات حتت ذرائع 
مختلفــة، ولكنها ســتتم أخيرا 
وهو ما يعتبــر دليال على منو نفوذ 

الصن.

خبير روسي: زيارة الرئيس 
الصيني السعودية ضربة 

مزدوجة لواشنطن
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جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت

رقم االضبارة  2019/147
التاريخ  2022/12/4

اعالن
تبيع مديريــة تنفيذ الكوت في االضبارة التنفيذية 
2019/147 سهام املدين )باسم محمد زرزور( البالغة 
)1680( سهم من اصل االعتبار 124320 سهماً في 
العقار 799/3م38 اخلاجية لقــاء دين الدائن )صادق 
جعفر عباس( البالغ )97,491,000( سبعة وتسعون 
مليون واربعمائة وواحد وتســعون الف دينار عراقي 
فقــد تقرر اإلعالن عــن بيعه في املزايــدة العلنية 
لســهام املدين املذكورة خــالل 15 يوماً اعتبارا من 
اليوم التالي للنشر في صحيفتني محليتني فعلى 
الراغبني بالشراء مراجعة هذه الدائرة مستصحبني 
معهــم التأمينــات القانونية البالغــة 10 % من 
القيمة التقديرية لسهام املدين بصك معنون الى 
مديرية تنفيذ الكوت ســوف جتري املزايدة في اليوم 
األخير الساعة الثانية عشر ظهرا واذا صادف اليوم 
األخير عطلة رســمية يعتبر اليــوم الذي يليه من 
الدوام الرسمي موعداً للمزايدة ويتحمل من ترسو 

عليه املزايدة أجور اإلعالن واملزايدة
مواصفات العقار

1.جنس العقار بستان ملك صرف
2.سهام املدين 1680 سهم من اصل االعتبار أعاله

3.القيمة التقديرية لســهام املديــن 71,600,000 
واحد وسبعون مليون وستمائة الف دينار

4.الشاغل ال يوجد
املنفذ العدل
كرمي إبراهيم عنكود

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت

رقم االضبارة  2019/146
التاريخ  2022/12/4

اعالن
تبيع مديريــة تنفيذ الكوت في االضبارة التنفيذية 
2019/146 سهام املدين )حازم محمد زرزور( البالغة 
)2360( سهم من اصل االعتبار 124320 سهماً في 
العقار 799/3م38 اخلاجية لقــاء دين الدائن )صادق 
جعفر عباس( البالغ )49,081,000( تســعة واربعون 
مليــون وواحد وثمانون الف دينــار عراقي فقد تقرر 
اإلعالن عن بيعه في املزايدة العلنية لسهام املدين 
املذكــورة خالل 15 يومــاً اعتبارا مــن اليوم التالي 
للنشــر في صحيفتني محليتني فعلــى الراغبني 
بالشراء مراجعة هذه الدائرة مستصحبني معهم 
التأمينــات القانونيــة البالغة 10 % مــن القيمة 
التقديرية لسهام املدين بصك معنون الى مديرية 
تنفيذ الكوت ســوف جتري املزايدة في اليوم األخير 
الساعة الثانية عشر ظهرا واذا صادف اليوم األخير 
عطلة رســمية فيعتبر اليوم الذي يليه من الدوام 
الرســمي موعداً للمزايدة ويتحمل من ترسو عليه 

املزايدة أجور اإلعالن واملزايدة
مواصفات العقار

1.جنس العقار بستان ملك صرف
2.سهام املدين 2360 سهم من اصل االعتبار 

3.القيمة التقديرية لســهام املدين 100,600,000 
مائة مليون وستمائة الف دينار

4.الشاغل ال يوجد
املنفذ العدل
كرمي إبراهيم عنكود

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
الرمادي

العدد: 4817/ش/2022
التاريخ: 2022/12/7
الى/ املدعى عليه )احمد بتال احمد(

م/ اعالن
حتية طيبة...

وبالعــدد   2022/11/27 بتاريــخ 
4817/ش/2022 قــررت هــذه احملكمــة 
احلكــم بتصديق الــزواج بينــك وبني 
زوجتك املدعية )سجا عبد اهلل يوسف( 
وجملهولية محل اقامتك حســب شرح 
القائم بالتبليغ واشعار مختار املنطقة 
تبليغك بصحيفتني محليتني  تقرر  لذا 
املذكور وفي حال عدم حضورك  بالقرار 
او من ينــوب عنك قانونــا للطعن في 
القــرار املذكور خالل مــدة ثالثون يوما 
تاريخ نشــر هذا االعالن وبعكسه  من 

سيكون القرار مكتسب درجة البتات.
القاضي
فتح اهلل داود مهيدي 

فقدان هوية 
الهويــة  منــي  فقــدت 
الشــركة  من  الصــادرة 
املــواد  لتجــارة  العامــة 
الغذائيــة / فــرع  ذي قار 
باســم/  ســناء كاظــم 
حنوش فمــن يعثر عليها 

تسليمها ملصدرها..
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ياسر عباس باقر
مدير قسم العقود احلكومية

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ االحتادية
محكمة بداءة الكرخ

العدد: 5724/ب/20
التاريخ: 2022/11/30

))اعالن((
الى املدعى عليه/ عباس بيات محمود

اقام املدعي/ امني بغداد اضافة لوظيفته

الدعوى البدائية املرقمة اعاله لدى هذه احملكمة يطالبك فيها )احلكم 
بالزامــك بالتعويض عــن قيمة االضرار نتيجة هــدم العقار ضمن 
عمارة االخوان املرقم 1/597/ محلة 10 البالغة )ســتة عشر مليون 
وتسعمائة وستة وعشرون الف وخمسمائة دينار وحتميلك الرسوم 
واملصاريف واتعاب احملامــاة( وجملهولية محل اقامتــك قرر تبليغك 
بصحيفتني محليتني يوميتني واســعتي االنتشــار مبوعد املرافعة 
يوم )2022/12/11( الســاعة التاســعة وفي حال عدم حضوركم او 
من ينوب عنكم قانونا ســتجري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا وفق 

القانون.

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

مديرية زراعة محافظة واسط
األراضي/ جلنة إيجار األراضي الزراعية

العدد: 24380
التاريخ: 2022/12/7

إعالن
 تعلن مديرية زراعة محافظة واســط عن تأجير املساحات املدرجة تفاصيلها ادناه اخملصصة لألغراض وزارة الدفاع 
)غير املشــغولة حاليا من قبلها وغير مســيجة( وفق احكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 
)املعدل( مبوجب احكام  القانون 35 لســنة 1983 واالغراض الزراعة املوســمية )حصــرا( وباحلد االدنى ملدة االيجار 
البالغة )5( ســنوات احملددة بالقانون املذكور وترفع يد املســتأجر عن االرض نهاية املوسم الزراعي الذي تنتهي فيه 
مدة العقد على ان يلتزم املســتأجر بتسليم االرض حال مطالبة وزارة الدفاع لها بغض النظر عن املدة املنقضية 
او املتبقية من مدة االيجار ويتعهد بعدم اقامة مشــيدات ثابته او مغروســات في املساحة وستجري املزايدة بعد 
انتهاء مدة )30( يوما والتي تبدأ من اليوم التالي لنشر هذا اإلعالن في الصحيفة اليومية ويتحمل من ترسو عليه 
املزايدة تسديد بدل اإليجار كامالً وأجور جلنتي التثمني واإليجار واملصاريف األخرى يوم املزايدة وتكون املزايدة في مقر 

)مديرية زراعة محافظة واسط( الساعة العاشرة صباحا
ر. مهندسني زراعيني
سالم مزعل عكال
مدير زراعة محافظة واسط

جمهورية العراق
 مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف البصرة االحتادية
 محكمة األحوال الشخصية في شط العرب

العدد 729/ش/2018 
التاريخ 2019/12/24
تشــكلت محكمة األحوال الشخصية في شط العرب بتاريخ 2019/12/24  برئاسة القاضي السيد فاضل حسني 

خضير املأذون بالقضاء بأسم الشعب واصدرت قرارها التالي :-
املدعيــة / افراح راضي صالح /وكيلها احملامي محمود عبد الرزاق واحملامي احمد ســالم كاطع املدعى عليه / حمزة رحيم 

صالح 
القرار/ ادعى املدعية ان املدعى عليه هي زوجها ومطلقها حاليا وقد اســتولدها القاصرين كل من حيدر واسماء ولكونه 
لم يقم بتســليمها القاصرين فانها تطلب دعوته للمرافعة واحلكم بتسليمها القاصرين وللمرافعة الغيابية العلنية 
وقد اطلعت احملكمة على قرار احلكم بالعدد 325/ش/2019 في 2019/2/25 الصادر من محكمة االحوال الشــخصية في 
املعقل واطلعت احملكمة على هوية القاصر حيدر تولد 2010 والقاصرة اسماء تولد 2014 واستمعت احملكمة القوال البينة 
الشخصية التي احضرتها املدعية والتي أيدت كون املدعية هي األصلح للحضانة وان املدعى عليه متزوج من امراة اخرى 
وهي التقوم برعاية القاصرين وتقســو عليهم واستمعت احملكمة القوال زوج املدعي والذي افاد ان عمله هو محاضر في 
مجال حقوق االنسان ومســتعد لرعاية القاصرين وقد قررت احملكمة ارسال املتداعيني مع القاصرين الى اللجنة الطبية 
لفحصهم ومعرفــة األصلح للحضانة وقد وردت االجابة بكتابها املرقم 2706 في 2019/11/14 بكونها فحصت املدعية 
ولــم يحضر املدعى عليه وال القاصرين وان املدعية هي االصلح للحضانــة واطلعت احملكمة على مطالعة االدعاء العام 
املؤرخــة 2019/11/18 واملتضمنه الطلب باجابة دعــوى املدعية وبعد التدقيق واالطالع على اقــوال ودفوع املدعية وقرار 
اللجنة النفســية في البصرة وما جاء باقوال البينة الشــخصية التي احضرتها املدعية واقــوال زوج املدعية وحيث ان 
احملكمة تبحث عن مصلحة احملضــون وان مصلحة احملضون فوق مصالح االبوين وحيث ان الثابت قانونا ان االم هي االولى 
بحضانة احملضون مالم يتضرر احملضون من ذلك وحيث ثبت للمحكمة كون املدعية لم تفقد أي شرط من شروط احلضانة 
املنصــوص عليها قانونــا كونها عاقلة وبالغة وامينة وان البيئة التي تعيش بهــا املدعية هي االفضل لرعاية القاصرين 
والســيما وقد تعهد زوج املدعية برعاية القاصرين وبالتالي جتد احملكمة ان املدعية هي االصلح للحضانة وعلية وملا تقدم 
وبالطلــب قرر احلكم بالزام املدعى عليه حمزة رحيم صالح بتســليم اوالده القاصرين كل من حيدر وحمزة الى والدتهم 
املدعية افــراح راضي صالح كونها االصلح حلضانتهم وحتميل املدعى عليه الرســوم واملصاريف واتعاب محاماة لوكيل 
املدعية احملامي محمود عبد الرزاق مقدارها عشــرة االف دينار وصدر القرار اســتنادا الحكام املواد 57 احوال شــخصية و 

22 و 76 اثبات و 156 و 161 و 166 و 203 مرافعات مدنية حكما حضوريا قابال للتمييز وافهم علنا في 2019/12/24 م.
القاضي
فاضل حسني خضير

املساحة/ املقاطعةالقطعة
نوع األرضدومن

خط الشروع 
بالدينار 

للدومن
الوحدة الشعبة الزراعية

اإلدارية
طريقة اإلرواء 

واملالحظات

قضاء الصويرة3000غير مستصلحة61500/ اجلزيرة2444/2
تتوفر لها احلصة املائيةالصويرة

قضاء الصويرة3000غير مستصلحة62500/ اجلزيرة2444/2
تتوفر لها احلصة املائيةالصويرة



5 اعالن
جمهورية العراق
محافظة ذي قار

قسم العقود احلكومية
العدد: 1957
التاريخ: 2022/12/4

مناقصة رقم )55(
الى / كافة املقاولني والشركات العراقية واالجنبية

م/ اعالن

تعلن محافظة ذي قارعن مناقصة مشروع )مشروع الربط الكهربائي وخط الدفع حملطة رفع مياه االمطار في حي 15 شعبان وتنفيذ 
محطة رفع مياه االمطار اجلامعة )4500 م3/سا( وخطوط الربط حملطات رفع مياه االمطار )الصدرين , االمام الرضا( واخلط الناقل الى 
مبزل غرب الغــراف في مركز قضاء النصر(( ضمن قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية رقم )2( لســنة 2022 خطة تنمية 
االقاليم واستنادا لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم)2( لسنة 2014 املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها 
وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االحتادية النافذة وقانون الدعم الطارئ ان وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة 

لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية 
وســيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق اآللية املعتمدة للمناقصات ) الوثائق القياسية ( والتي تتيح ملقدمي العطاءات 
كافة من الدول املؤهلة االشــتراك فيها ، كما هو محدد في النشــرة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة ) اخلاصة بتعريف الدول 
املؤهلــة ( و بإمكان مقدمي العطاءات شــراء وثائق العطــاء باللغة العربية بعد تقدمي طلب حتريري إلــى العنوان احملدد بالتعليمات 
املقدمي العطاء أن أســلوب الدفع ســيتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع في ديوان احملافظة وسوف يتم 
عقد املؤمتر اخلاص باإلجابات على استفســارات املشاركني في املناقصة عند الساعة )12( ظهراً من يوم االثنني املصادف 2022/12/12 
في الدائرة املســتفيدة فعلى الراغني من الشــركات واملقاولني العراقيني املؤهلني و املصنفني من الدرجــة املذكورة أدناه على األقل 
والشــركات العربية واألجنبية من أصحاب االختصاص مراجعة ديوان محافظة ذي قار - قســم العقود احلكومية لشراء نسخة من 
الوثائق اخلاصة باملشــروع علما إن سعر العطاء الواحد )وكما مؤشر آزاءه( غير قابله للرد على أن يتم تقدمي هوية التصنيف األصلية 
للشركات العراقية غير نافذة واوراق التسجيل للشركات االجنبية عند شراء العطاء على ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية :

متطلبات التأهيل املطلوبة -:
أ - املتطلبــات الفنية :- اخلبرة العامة:- يتطلب ان تقدم الشــركات خبرة عامة لعقد عدد )1( منجز خالل مدة ال تتجاوز 3 ســنوات 
قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء واخلبرة التخصصية )االعمال املماثلة( ولعقد عدد )1( ومببلغ ال يقل عن )7,815,942,000( ســبعة 
مليارات وثمامنائة وخمسة عشر مليون وتسعمائة واثنان واربعون الف دينار عراقي وللسنوات ال )10( السابقة مت إجنازها بنجاح وجودة 

كاملة .
ب - املعدات واالليات )توفير او تعاقد( )املدرجة في اجلدول ادناه(

ج - الكوادر الفنية :- )املدرجة في اجلدول ادناه(
د- املتطلبات املالية:-

أوال:- األداء املالي الســابق الذي يظهر حتقيق األرباح للســنتني األخيرتني في حال توفرها او الســنتني التي سبقت االزمة املالية هي 
)2012-2013( )كشف احلسابات اخلتامية ( مصادق من محاسب قانوني

ثانيا:- املوارد املالية )الســيولة النقدية ( من خالل تقدمي ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املشروع ملبلغ أكبر أو يساوي )1,606,015,000( 
مليار وستمائة وستة مليون وخمسة عشر الف دينار عراقي

ثالثاً:- معدل االيراد الســنوي ان يكون اكبر من او يســاوي )6,513,285,000( ستة مليارات وخمســمائة وثالثة عشر مليون ومئتان 
وخمسة وثمانون الف دينار عراقي )وعلى ان ال يقل عن سنتني وال يزيد عن عشر سنوات ( وخالل السنوات العشرة السابقة

د - املتطلبات القانونية :
اوال :- األهلية وتشــمل )جنسية الشــركة مقدمة العطاء - ال يوجد تضارب باملصالح ، لم يتم ادراج الشركة املقدمة في القائمة 
الســوداء ، الشركات اململوكة للدولة ) ان تثبت أنها مســتقلة قانونياً ومالياً وإنها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت 
تابعــة لصاحــب العمل ( ، غير مســتبعدة من قبل صاحب العمل او اســتنادا الى قرار صادر من قبــل األمم املتحدة / مجلس األمن 

للمشاركة في املناقصات (
ثانيا :- عدم ممانعة ) نسخة اصلية + نسخة مصورة ( ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة إلى ديوان محافظة ذي قار

 ثالثا :- شهادة تأسيس الشركة مع مالحظة في حال كون الشركة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقدمي أوراقها كافة ومصدقة لدى 
وزارة اخلارجية العراقية وحسب القانون .

رابعا :. هوية تسجل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول أو الشركات املقاولة حسب ما مطلوب 
في اجلدول أدناه

خامسا :- وصل شراء املناقصة ) نسخة اصلية + نسخة مصورة ( 
1.كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او 
ســفتجة صادرة من مصرف معتمد في العراق وبنسبة 1% من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومعنون الى جهة التعاقد )ديوان 
محافظة ذي قار/قســم العقود احلكومية( ويذكر فيه رقم واســم املناقصة ويكون نافذ ملدة 150 يوم من تاريخ غلق املناقصة وعلى 
املناقص الفائز )الشــركة أو املقاول( الذي ترســو علية املناقصة مباشــرة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقدمي خطاب 
ضمان بحسن التنفيذ بقيمة 5% من مبلغ االحالة على ان يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية في بغداد أو احملافظات 

اجلنوبية نافذا إلى ما بعد انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية 
2.يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تلبيتها ملعايير 
التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شــروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم 

العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير مستجيب .
 3. تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )120 ( يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة 

4. ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات 
5.تتحمل من ترســو علية املناقصة أجور النشــر واالعالن وألخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الشركة التي يحال بعهدتها العمل 

كافة الضرائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف أخرى تنص عليها التعليمات النافذة
6.يلتزم الطرف الثاني بأن يشــغل ما ال يقل عن )30%( من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشــغيل اال في حالة 

اعتذار املركز عن توفير االعداد واالختصاصات املطلوبة و بكتاب رسمي مباشر وخالل مدة )30 يوم( من تاريخ استالم املركز للطلب 
7.في حالة اشــتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مســؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه 
على ان يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء أو منوذج اتفاق اولي على الشراكة موقع من قبل اطراف الشراكة معزز 
بتعهد من قبلهم بعدم التنازل أو االنسحاب في حال رسو املناقصة عليهما على ان يتم تقدمي عقد الشراكة بينهما مصدق اصوليا 
بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز )14 يوما( من تاريخ توقيع العقد و في حال انســحاب احد الشــركاء فيتم معاملة املشتركني 

معاملة الناكل أو اخملل و حسب واقع احلال.
8.احملافظة غير مسؤولة عن إلية وصول مواد العمل الى املوقع

9.تتحمل الدائرة املســتفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اســعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثالً لرب 
العمل بعقد املقاولة 

10. احملافظة غير ملزمة بإعطاء سلفة تشغيلية.
11. تلتزم الشــركات واملقاولني واجملهزين املقدمني على العطاءات باستكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خالل سبعة أيام 

من تاريخ فتح عطاءتهم وبخالفه ال ميكن قبولها
 12. تكون األولوية للمواد األولية املصنعة واجملهزة داخل العراق للمشروع مع مراعاة االلتزام بالضوابط السعر والنوعية اجملهزة مدى 

مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد 16135/7/4 في 2017/8/3
13. ملكية التصاميم واخلرائط واملواصفات التي تعدها اجلهة املتعاقدة تعود الى صاحب العمل

14. في حال تأخر الصرف وعدم منح )املقاول ( الســلفة فال يحق له ان يطالب بأي تعويضات وعليه االستمرار بتنفيذ املشروع وعلى 
كفاءاته املالية التي قدمها ابتداًء عند اإلحالة وتســتمر مطالبته ملســتحقاته اصوليا دون االخالل مبضمون املادة 62/ط من شروط 

االعمال الهندسة املدنية بقسميها األول والثاني 
15. ال يحق للشــركات التي لديها ثالث عقود او اكثر لم تنفذ االشتراك بهذه املناقصة استنادا إلى ما جاء بكتاب وزارة التخطيط – 

دائرة العقود احلكومية العامة - قسم االستشارات والتدريب العدد 25524/7/4 في 2022/9/27
16. ان آخر يوم لتقدمي العطاءات نهاية الســاعة )11( ظهراً من يوم االثنني املصدف 2022/12/19 الى العنوان التالي محافظة ذي قار- 
قســم العقود احلكومية في مقرها الكائن في الناصرية - االدارة احمللية قرب مصرف الرشــيد - فرع ذي قار 535 )مبنى هيئة االعمار 
ســابقاً (على ان تكون االســعار املقدمة بالدينار العراقي حصرا رقما وكتابه وان يوقع على جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة 
واضحة وخالية من احلك والشطب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للشركة ورقم الهاتف والبريد 
االليكتروني ويلتزم املقاول بصحته ويعتبر التبليــغ من خالله ملزم واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية 
االحوال املدنية وبطاقة الســكن وال يسمح التقدمي عن طريق البريد االلكتروني ، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات 
أو ممثليهم الراغبني باحلضور إلى ديوان محافظة ذي قار- مبنى احملافظة القدمية -  شارع النيل وسوف ترفض العطاءات املتأخرة ، واذا 
صادف يوم فتح املناقصة عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت 

عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكتروني .
17. تسدد مبالغ املشروع املذكور أدناه من التخصيصات املتوفرة في احملافظة.

الدكتور
محمد هادي حسني
محافظ ذي قار

Public Tender Announcement for Tender No: 011-SC-22-EBS(3rd Announcement( 
Provision of Dynamic Pressure Surveillance and Data Interpretation Service

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 Dynamic Pressure Surveillance and Data Interpretation Service
Tender No.: 011-SC-22-EBS)3rd Announcement( 
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the Third 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 qualified contractor which can conduct competitive services for dynamic 
pressure surveillance with competitive price for two firm years plus one optional year, such as downhole sampling, downhole 
pressure gradient survey, downhole pressure/temperature survey, running and pulling completion tools, fishing etc., and 
will deliver high qualify raw data and interpretation reports/recommendations for reservoir surveillance and production 
optimization. One interpretation engineer service at EBS Oilfield.
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Ms.Bao 
xiaofang baoxiaofang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com and submit the following documents before 10:30 am 
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 Color Copy of Company Registration Documents etc.
C: Information for S2 Camp entry pass )form could be obtained from the above email address(.
Note: Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following 
conditions:1- Who is on the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes 
with Company or its affiliates at Company›s sole discretion, whether it is litigation or non-litigation.
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the 
tender submission deadline 4:00 PM, 22th December 2022, and 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 one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled(. 
B. Commercial proposal )one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and 
compiled(.
C. Bid Bond with a value of 50,000.00 USD and duration should be 120  days since the bid submission date.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted 
strictly in accordance with the ITB documents, and the tender name, tender number and bidder’s address and contact 
information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P 
Dept. Seven days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Ms.Bao xiaofang baoxiaofang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.
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متابعة ـ الصباح الجديد:
اعتبــر رئيس الوزراء محمد شــياع 
أن  االربعــاء،  امــس  الســوداني، 
ملشاركة العراق في القمة العربية - 
الصينية املقرر عقدها في العاصمة 
الرياض، “أهمية خاصة”،  السعودية 
مؤكــدا تطلع حكومتــه إلقتباس 
جتــارب الصني الناجحــة في مجال 
التصّحر  ومحاربة  الفقر  “مكافحة 
والتغييــر املناخــي واالنتقــال من 
اقتصاد الدولة إلى اقتصاد السوق”.

 وقال الســوداني في مقال نشرته 
صحيفة الشرق األوسط السعودية، 
وتابعته الصبــاح اجلديد، إنَّ “القمة 
العربية – الصينية في الرياض تأتي 
في وقٍت يشهد العالم فيه حتوالٍت 
واقتصادية  سياســية  وصراعــاٍت 
كبيرة”، مبيناً أنها تأتي أيضاً “تزامناً 
العراق مرحلة سياســية  مع عبور 

صعبة”.
تكتسب مشاركُتنا  “لذلك  وأضاف، 
فــي هذه القمــة أهميــة خاصة، 
بوصفها مناســبة ملشــاركة رؤية 
حكومِتنــا االقتصادية اجلديدة، مع 
إخواننا العــرب وجيراننا اخلليجيني 
والتــي  الصينيــني،  وأصدقائنــا 
للتعاون  تفســُح مجاالً كبيراً جداً 
الدول  واالستثمار املشــترك جلميع 

املشاركة في هذه القمة”.
ورأى الســوداني إنَّ “اإلدارة احلديثــة 
لالقتصادِ هي محور عمِل حكومتنا، 
حيث نعتقُد جازمني أنَّ بناَء اقتصادٍ 
عراقي قوي قادرٍ على حتقيِق التغييرِ 
النوعي املنشود يرتكُز على استثمارِ 
إبداعاِت الطاقاِت الشــابة الهائلة، 
وخلِق فرص استثمارية كبيرة تُنتج 

فرَص عمٍل متنوعة لبلــد ميتاز بأنَّ 
النســبة الكبرى من ســكانه هم 
ضمن  واالســتثمارِ  الشــباب،  من 
بيئة آمنة، كما يُســهُم في تقوية 

وحتسني أُسِس تعاوٍن مع دوِل العالم 
املصالِح  حماية  مبــدأِ  مبنيَّة على 
ال  وهذا  املشــتركة،  االســتثمارية 
يكون إال عبرَ االستثمار األمثل ملوقع 

بالدِنا اجلغرافي”، مشددا على أْن “مندَّ 
اليَد لشراكاٍت حقيقية راسخة مع 
اجتاهات العالم اخملتلفة، نريد للعراق 
أن يكون منطقة تــالٍق وتكامٍل بني 

الشــرق والغرب، والشــعوب احليَّة 
واألمم الواعية قادرة على ذلك”.

ولفت الــى أن “التعاوُن التجاري مع 
الصني هو مــن املســلَّمات، ولكن 

العراَق يتطلَّع إلــى اقتباس جتاربها 
الناجحة في مجاالت مثل مكافحة 
الفقر، حيث انتشــلت مئاِت املاليني 
مــن مواطنيهــا من خــط الفقر، 
املناخي  والتغيير  التصّحر  ومحاربة 
واالنتقــال من اقتصــاد الدولة إلى 

اقتصاد السوق”.
وأكد الســوداني قائــالً، “إني أؤمن 
بأنَّ هذه القمة هــي دعوة صريحة 
للتكامل االقتصادي واالســتثماري 
بني العراق مع دول اجلوار، باالستفادة 
مــن اخلبــرة الصينية فــي مجال 

التكامل مع دول العالم اقتصادياً”.
واعتبر أن “هذه التجربة االقتصادية 
ميكن مــن خاللها خلــُق حالة من 
العربــي،  االقتصــادي  التكامــل 
باالســتفادة مــن وجودِ الشــريك 
التجــاري الصيني، لوضــع اقتصادٍ 
عربي مستدام ومتكامل، عبر تبادل 
واالســتثمارية  التجارية  الفــرص 

واملعلومات التكنولوجية”.
واشار الســوداني إلى أنَّ “حكومَتنا 
تؤمن بأنَّ موقَع العراق االستراتيجي 
وثقلَه  التاريخــي  وإرثــُه  وعمَقــه 
وتأثيرَه في  اإلقليمي ووفرة مــواردِه 
اقتصاد العالم، مينحه احلَق بلعب دورٍ 
كبير ميثــل حجَمه احلقيقي إلقامة 
أفضل العالقـــات مــع الدول، على 
أساس املصالح املتبادلة والتكاملية 
مع دول اجلوار والدول العربية والدول 

الصديقة”.
العراقي محمد  الوزراء  رئيس  وأعلن 
شــياع الســوداني االحــد املاضي 
، مشــاركة العــراق فــي القمــة 
العربية الصينية املزمع عقدها في 

العاصمة السعودية الرياض.

متابعة ـ الصباح الجديد:
النفطية في   اتســمت الســوق 
تشــرين الثانــي املاضــي بخوض 
كثير مــن التحديات، مــا أدى إلى 
انخفاض أســعار خام برنت بنحو 
10 في املائة وسط بيئة اقتصادية 
كلية متدهورة ومعنويات هبوطية 

متزايدة جتاه النفط.
فيتــش  تقريــر لشــركة  وذكــر 
شديدة  ضغوطا  أن  سوليوشــنز، 
وقعت على ســوق العقود اآلجلة 
أدنــى  إلــى  األســعار  وهبطــت 
مســتوياتها منذ احلرب الروسية - 

األوكرانية في شباط  املاضي.
إن  نفطيــون،  محللــون  وقــال 
االنخفــاض في األســعار كان في 
جزء كبير منــه مدفوعا باملضاربة 
وســط عالمات على حدوث تراجع 
للطلب في ســوق النفط العاملية، 
موضحــني أن األســعار ممزقة بني 
القيود على جانب العرض وتوقعات 
ضعيفــة بشــأن الطلــب، حيث 
يتدهور منو االقتصاد الكلي العاملي.
“أوبك+”  أن قــرار  وأوضح احملللــون 
باحلفاظ على اســتقرار اإلنتاج في 
متوقعا  كان  األخيــر  اجتماعهــا 
بنســبة كبيرة، خاصة أنه يعقب 
فيه  قررت  سابقا  تاريخيا  اجتماعا 
اجملموعة في تشــرين األول خفض 
مليوني  مبقــدار  اإلنتاج  إجمالــي 
اإلنتاج  يوميا من مستويات  برميل 
املطلوبــة فــي آب 2022 بدءا من 

نوفمبر.
إلــى أنه علــى الرغم من  ولفتوا 
حتفيز اإلدارة األمريكية للشــركات 
اإلنتاج، يظهر  من أجل مزيد مــن 

النفط  إنتاج  أن منو  البيانات  أحدث 
يتباطــأ في الواليــات املتحدة، وأن 
ثورة النفــط الصخري التي حدثت 
قليلة  أعــوام  حتــى  واســتمرت 
مضت، لــم تعد في وضــع النمو 
القوي وقــد ال تعود إليه أبدا، حيث 
لم يعــد إنتاج النفط فــي البالد 

يرتفع بشكل مطرد. 
وعلى مدى شــهرين من األشــهر 
الســبعة املاضية انخفض اإلنتاج 
إدارة  لبيانــات  وفقــا   - بالفعــل 
معدل  وجاء   - الطاقــة  معلومات 
النمو احلالي نصــف معدل النمو 
االزدهار في  أعوام  املســجل خالل 
الواليــات املتحدة التــي بدأت في 

النصف الثاني من 2014.
وذكر سيفني شيميل مدير شركة 
في جــي إندســتري األملانيــة، أن 
قرارات “أوبك+” تكون دائما مدفوعة 
باعتبارات الســوق، وبهدف العمل 
على حتقيق استقرار أسواق النفط 
إلى عقد  دفــع  العاملية، وهــو ما 
اجتماع جلنــة املراقبة الوزارية كل 
شهرين ملعاجلة تطورات السوق إذا 

لزم األمر. 
وأشار إلى أن كثيرا من املعنيني يرون 
أن “أوبك+” اتخذت القرار الصحيح 
في ظل غياب اليقني في الســوق 
احلقيقي  احلجــم  معرفــة  وعدم 
لتراجــع اإلنتاج الروســي بعد بدء 
تطبيــق قرار احلظــر األوروبي على 
الصادرات الروسية من النفط اخلام 
املنقولة بحرا الــذي دخل إلى حيز 
التنفيذ في اخلامــس  كانون األول 
اجلاري، وأيضــا مع توافق مجموعة 
السبع على تطبيق سقف سعري 

على صادرات النفط الروســي عند 
مستوى 60 دوالرا للبرميل. 

من جانبــه، قال روبــني نوبل مدير 
الدوليــة  “أوكســيرا”  شــركة 
لالستشارات، إن اخملاوف من تقلص 
اإلمدادات تعــود لتتصدر الواجهة 
فــي الســوق النفطيــة، خاصة 
فــي ظل أنبــاء عن ســعى اإلدارة 
األمريكية إلى وقــف املبيعات من 
االستراتيجي  البترولي  االحتياطي 
تتمكن  حتى  الكوجنرس  أقره  الذي 
من إعادة مــلء احتياطي الطوارئ، 
معتبــرا أنها خطوة قــد تؤثر في 
إطالق 147 مليون برميل من النفط 

اخلام. 
ونوه إلى وجــود ارتباك لدى اجلانب 

األمريكي في التعامل مع إمدادات 
النفط اخلام، حيث حتدث مسؤولون 
أمريكيون عن أنه ليس من املنطقي 
بالنسبة للواليات املتحدة أن تطلق 
النفط اخلام، بينما حتاول إعادة ملء 

احتياطي البترول االستراتيجي.
مــن ناحيته، ذكــر ماركوس كروج 
“أيه كنترول”  كبير محللي شركة 
ألبحاث النفــط والغاز، أن عمليات 
اإلغــالق الوبائي فــي الصني أثرت 
كثيرا في الطلب العاملي بالسلب، 
النفطية  اإلمدادات  وضع  أن  مبينا 
ما زال ملتبســا بعد قــرار احلظر 
األوروبي على الصــادرات النفطية 
بعض  يتوقــع  حيــث  الروســية، 
املراقبني أال يحد القرار من إمدادات 

الروســي في ظــل حتديد  النفط 
النفط،  األســعار وحظر  ســقف 
إذ ال يســتطيع االحتــاد األوروبــي 
االعتماد بشكل كامل على واردات 
النفط مــن الواليات املتحدة. وذكر 
لصناعة  املســتقبلية  النظرة  أن 
النفط األمريكية ليست مشجعة 
للغايــة، حيــث إن اإلنفــاق على 
النفــط الصخــري في  صناعــة 
زال بعيدا عما  الواليات املتحدة ما 
كان عليــه خــالل أعــوام االزدهار 
السابقة، الفتا إلى تأكيد “مورجان 
ســتانلي” أن اإلنفــاق على اإلنتاج 
اجلديد مــا زال متواضعا في أغلب 
األحــوال، كمــا ال ميكــن أن يعود 
ليصبح  الزيتي  الصخــري  النفط 
منتجــا متأرجحا. بدورهــا، قالت 
في  الباحثني  كبيــر  رازيفا  جومليرا 
في  للطاقة  االســتراتيجي  املركز 
أذربيجان، إن “أوبك” عادت بقوة وثقة 
إلى مقعد القيادة في سوق النفط 
العاملية، حيــث ميكن اعتبارها اآلن 
العاملي  النفطي  للمعروض  القائد 

وهم أيضا املنتجون املتأرجحون.
دولية تشــير  تقارير  إلــى  ولفتت 
الصخري  النفط  أن شــركات  إلى 
األمريكية وصلت إلى ذروة إنتاجها 
إنتاجية  أهداف  وال تستطيع وضع 
أن  متوقعة  جديدة،  واســتثمارية 
يحتاج االحتاد األوروبي إلى مزيد من 
النفط اخلام مــن دول “أوبك” وهي 
قــادرة بالفعل علــى تلبية جميع 
احتياجات االســتهالك في السوق 
األوروبية، بينما تتمســك روســيا 
بأنها لن تبيــع النفط للدول التي 

تفرض سقفا للسعر.

وفيمــا يخــص األســعار، تراجع 
النفــط فــي تعامــالت متقلبة ، 
على  االقتصادية  الضبابيــة  رغم 
تأثير وضع ســقف ألسعار النفط 
زيادة الطلب في  الروسي وتوقعات 
تراجعت  “رويترز”،  وبحسب  الصني. 
90 سنتا  العقود اآلجلة خلام برنت 
مبا يعادل 1.09 في املائة إلى 81.78 
دوالر للبرميــل خــالل التعامالت. 
وانخفــض خــام غرب تكســاس 
الوســيط 79 ســنتا أو 1.03 دوالر 
إلى 76.14 دوالر. وفي وقت ســابق 
من اجللسة، انخفض كال العقدين 
بأكثر من دوالر، بينما كان برنت قد 
زاد أكثــر من دوالر فــي التعامالت 

اآلسيوية.
ســجلت العقود اآلجلــة للنفط، 
اإلثنني املاضي، أكبر انخفاض يومي 
لها في أســبوعني، بعد أن أشارت 
األمريكي،  اخلدمــات  بيانات قطاع 

إلى قوة اقتصاد البالد.
وعــززت البيانــات االعتقــاد لدى 
املستثمرين بأن مجلس االحتياطي 
االحتادي قد يستمر لفترة أطول في 

تبني زيادات حادة ألسعار الفائدة.
وقال تامــاس فارجا من “بي.في.إم” 
أن  النفط، “ميكن  للسمســرة في 
الناجمة عن  تتســبب الصعوبات 
التضخم في اضطرابات اقتصادية 
املقبلة”،  الشــهور  خــالل  عاملية 
التدريجي في  “الفتح  لكنه أضاف 

الصني هو تطور إيجابي مبدئيا”.
يخفف مزيد مــن املدن في الصني 
القيود املرتبطــة بكوفيد - 19، ما 
أثار التفاؤل بشأن زيادة الطلب لدى 

أكبر مستورد للنفط في العالم.

متابعة ـ الصباح الجديد : 
من الواليات املتحدة إلى الصني مروراً 
بأملانيا، من املتوقع أن يتجاوز متوسط 
زيادة األجــور اربعة في املئة خالل عام 
2023 في ســبع دول اقتصادية كبرى 
نشرتها  دراســة  بحســب  بالعالم، 
واتســون”  تــاورز  “ويليــس  شــركة 

لالستشارات املالية.
ويتــراوح معدل إعــادة التقييم الذي 
تنوي الشركات القيام به للعام املقبل 
من أربعة في املئة في فرنسا إلى 6.6 
فــي املئة في البرازيل، وفقاً لشــركة 
التأمــني واالستشــارات البريطانية- 

األميركية.

معدالت االرتفاع
ومن املتوقع أن يبلغ معدل االرتفاع 4.6 
في املئة في الواليــات املتحدة و5.67 
في املئة في الصني، بحسب الشركة 
التــي أجرت مســحاً فــي 135 دولة، 
لكنها لم تشــر سوى إلى الردود التي 
مت جمعها في سبع اقتصادات رئيسة 

في العالم.
في ست دول من السبع املعنية )أملانيا 
وكنــدا والصــني وفرنســا واململكة 
تفوق  املتحــدة(،  والواليات  املتحــدة 

نســبة الزيادة اخملطط لهــا في عام 
 .2022 2023 تلك املســجلة في عام 
البرازيل وحدها اســتثناء،  وتشــكل 
فمن املتوقع أن يصل متوسط الزيادات 
إلى ســبعة في املئة فــي عام 2022 
و6.6 في املئة العــام املقبل. وأجريت 
الدراســة عبر اإلنترنت في الفترة بني 
الثالث من تشرين األول إلى الرابع من 
تشرين الثاني 2022، وشملت 25 ألف 
شركة في 135 دولة. ومن بني األسباب 
التي تدفع الشــركات إلى منح زيادات 
الدرجة األولى  يأتي في  أكثر ســخاء 
العمل،  والتوترات في سوق  التضخم 

وفقاً للدراسة.

حتديات التوظيف
وتقر الشــركات العاملة في كل من 
البلدان الســبعة، أنها تواجه صعوبة 
واالحتفاظ  التوظيــف  فــي  متزايدة 
مبوظفيهــا فــي عــام 2022 مقارنة 

بالعام السابق.
لعام  بالنســبة  التقديرات  وتتبايــن 
2023، إذ تتوقــع الشــركات الكندية 
واألميركيــة أن يخــف التوتر املتعلق 
بالتوظيــف، فيما تعتقد الشــركات 
وتخشــى  أنه سيســتمر.  الصينية 

أملانيــا وفرنســا والبرازيــل واململكة 
املتحــدة من مواجهــة صعوبة أكبر 
بالتوظيــف واالحتفاظ باملوظفني في 

عام 2023.
في  وخصوصاً  الشــركات،  وتواجــه 
واملهن  املعلومات  تكنولوجيــا  قطاع 
الرقمية، صعوبــة أكبر في التوظيف 

مع ازدياد الطلب على املهندسني.
واعتبر خليل آيت مولــود، الذي يرأس 
دراسة األجور في شركة “ويليس تاورز 
واتســون” أن “التوقعــات االقتصادية 
بشــكل عام متشــائمة لعام 2023 
مــع توقع حدوث ركود فــي عديد من 

االقتصادات”.

معدل البطالة
مــن جانب آخــر، ال تتوقــع منظمة 
العمــل الدوليــة تعافياً كبيــراً في 
معدالت التشــغيل عامليــاً والوصول 
إلــى مســتويات مــا قبــل جائحة 
“كوفيد19-” خالل 20222 و2023. وبلغ 
معدل البطالة عاملياً 6.2 في املئة من 
إجمالــي قوة العمل فــي العالم في 
2021، بانخفاض عن أعلى مســتوى 
في عقــود 6.6 في املئــة، الذي بلغه 

العالم في 2020.

وعلى مستوى الدول أظهرت البيانات 
املتوقع  مــن  أقوى  منــواً  األميركيــة 

للوظائف واألجور في نوفمبر.
وفــي أملانيا جنح أوالف شــولتز خالل 
عامه األول في املستشــارية بتنفيذ 
بعض نقاط برنامجــه مثل زيادة احلد 
األدنى لألجور للســاعة إلــى 12 يورو 
)12.59 دوالر( مقابــل 9.6 يورو )10.08 
دوالر( من قبل، وإصالح نظام تعويضات 
يتمســك  موضوعان  وهما  البطالة، 

بهما االشتراكيون الدميقراطيون.
على العكس تراجعت األجور احلقيقية 
في اليابان خالل أكتوبر املاضي بنسبة 
2.6 في املئة مقارنــة بالعام املاضي، 
لتتراجع للشهر السابع على التوالي، 
مما يهدد باإلضرار باالستهالك في ظل 
العملة  السلع وضعف  ارتفاع أسعار 

احمللية “الني”.
وعلى الرغــم من توقع زيــادة األجور 
عاملياً يبقى التحدي هو عدالة التوزيع 
بــني القطاعات، فعلى ســبيل املثال 
عانت الواليات املتحدة وكوريا اجلنوبية 
األول  املتحدة في كانــون  واململكــة 
اجلاري من إضرابات في قطاعات النقل 
بزيادة  للمطالبــة  احليوي  والشــحن 

األجور وبضمان حد أدنى لألجور.

السوداني يعول على القمة العربية الصينية في مكافحة الفقر 
وترتيب اولويات االقتصاد بغداد ـ الصباح الجديد:

الدوالر األمريكي مقابل  واصلت أسعار صرف 
الدينار العراقي ارتفاعهــا، امس األربعاء، في 
البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما عزا 
صاحب صيرفة ذلك الى القيود اجلديدة للبنك 

املركزي.
وقال مصــدر صحفــي ، إن بورصتي الكفاح 
واحلارثيــة املركزيتني في بغداد، ســجلتا في 
الســاعة 10.30 دقيقة 150500 دينار عراقي 

مقابل 100 دوالر أمريكي.
فيما كانت األسعار امس االربعاء عند االفتتاح 
150200 دينار عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي.
وأشار اإللى أن اســعار البيع والشراء ارتفعت 
في محــال الصيرفــة باألســواق احمللية في 
بغداد، حيث بلغ ســعر البيــع 151000 دينار 
عراقي لــكل 100 دوالر امريكي، بينما بلغت 
أسعار الشراء 150000 دينار عراقي لكل 100 
دوالر امريكي. بدوره عزا صاحب محل صيرفة 
في بغــداد هذا االرتفــاع الى “القيــود التي 
وضعها البنك املركــزي العراقي على عملية 
حتويــل الدوالر للخارج والتــي يتم بها تغذية 
اســتيرادات التجار”، مبينا ان “هذه القيود مت 

وضعها بتوصية من اخلزانة األمريكية”.
واضاف ان “اســعار الدوالر في األسواق احمللية 
ســترتفع أكثر مع تطبيق هــذا القرار والذي 
سيكون في االول من الشهر املقبل”، متوقعا 
ان “يكون هناك فرق ملحوظ باألســعار بني ما 
يبيعــه البنك املركزي وما هــو في البورصات 

احمللية”.

بغداد ـ الصباح الجديد :
أعلنت وزارة التخطيط العراقية، امس األربعاء، 
أن أكثر من 346 منشــأة جتاريــة موجودة في 
العــراق، فيما بينت أن العاصمة بغداد احتلت 
املراتب األولى في كل شيء، ومحافظة املثنى 

األقل.
التابعة  التجــارة  إحصاءات  وقامت مديريــة 
للوزارة، بحســب تقرير لها ، بـ”حصر شــامل 
للمنشآت التجارية في العراق مبا فيها إقليم 
كوردســتان والذي أظهر أن هنــاك 446.793 
منشــأة جتارية منها 318.792 منشاة خاصة 
من مجموع املنشــآت التجاريــة والتي بلغت 
نســبتها %91.9 ، فيما كان هناك أنشــطة 
خدمات األطعمــة واملشــروبات والتي بلغت 

28.001 منشأة بنسبة 8.1%”.
وذكرت املديريــة، أن “النتائج أظهرت أن بغداد 
هي االعلى في عدد املنشآت التجارية اخلاصة 
بتجارة اجلملة واملفرد وبيــع واصالح املركبات 
والدراجــات الناريــة والتــي بلغت نســبتها 
اقليم كوردستان  اربيل عاصمة  تليها   ،21.2%
بنسبة %8.8، ثم محافظة السليمانية 8.7% 
ثم محافظة نينــوى بنســبة %8.1 ومن ثم 
محافظة البصرة بنســبة %7.5 من مجموع 
التجارية الكليــة”. وبينت أن  عدد املنشــآت 
“محافظة املثنى كانت األقل من بني احملافظات 
في عدد املنشآت التجارية فقد بلغت نسبتها 
%1.9”. وأشارت إلى أن “النتائج اظهرت أيضاً ان 
محافظة بغداد هي االعلى في عدد منشــآت 
خدمــات االطعمــة واملشــروبات واملقاهــي 
حيث بلغت نســبتها %24.3، تليها محافظة 
الســليمانية في اقليم كوردســتان بنسبة 
%10.4، تليها محافظة البصرة بنسبة 6.7%،  
تليها محافظــة أربيل بنســبة %6.6، تليها 
محافظــة كربالء بنســبة %6.3 من مجموع 
عدد منشــآت خدمات االطعمة واملشــروبات 
الكلــي، في حني كانت محافظــة املثنى أقل 
احملافظات في عدد منشــآت خدمات االطعمة 
واملشروبات حيث بلغت %2.3 من مجموع عدد 
منشآت خدمات االطعمة واملشروبات الكلي”. 
وبينت أن “عدد املنشــآت التجارية التي لديها 
نشــاط جتارة الكتروني بلغ 36.398 منشــأة 
بنســبة %11.4 مــن مجموع عدد املنشــآت 
الكلي”، الفتة إلى أن “النتائج أظهرت أن اعلى 
نسبة للمنشــآت التي لديها نشاط التجارة 
 ،16.2% اإللكترونية كانت في بغداد بنســبة 
تليها محافظة البصرة بنســبة %12.8، ومن 

ثم محافظة السليمانية بنسبة 11%.

الدوالر يشهد ارتفاعًا 
جديدًا في بغداد 

بغداد األعلى.. أكثر من 346 
منشأة تجارية في العراق

»الصخري األمريكي« في أزمة .. نمو اإلنتاج يقل النصف عن أعوام االزدهار

التضخم والتوترات في سوق العمل يدفعان الشركات إلى منح زيادات أكثر سخاء

توقعات بارتفاع األجور عالميا بأكثر من 4 % عام 2023
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7 اعالن
مديرية تنفيذ شيخ سعد

تنوية
فــي   2018/ 20/خ  املرقــم   باعالننــا  احلاقــا 
2022/11/22واملنشور في جريدة الصباح اجلديد 
وجريــدة العدالة بتاريــخ 2022/12/4 حيث ورد 
خطا رقــم االضبــارة  20/ج/2018  والصحيح 

20/خ /2018 في 2022/11/22
لذا اقتضى التنويه 

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

قسم العقود
العدد: 32898
التاريخ: 2022/12/7

إعالن الول مرة
على حساب مشاريع تنمية األقاليم  وفقا للوثائق القياسية ) وثيقة عقود التجهيز( 

1. يسر ديوان محافظة واسط / قسم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة من الشركات واملكاتب املتخصصة واملسجلة في وزارة التجارة 
/ دائرة تســجيل الشــركات  وكذلك شــركات القطاع العام املتخصصة ممن لديه هوية غرفة التجارة نافذة جتارة عامة صنف )ممتاز ( لتقدمي عطاءاتهم 

للمناقصات املدرجة في ادناه  .
2.  إن املناقصة لهذا املشروع سوف تنشر في الصحف الوطنية ) الصباح اجلديد, العدالة , املستقبل(.

3.  على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال ) ديوان محافظة واســط / قسم العقود ( خالل )أوقات الدوام 
الرســمي(  او عبر البريد االلكتروني cd@wasit.iq  وكما موضحة ورقة بيانات ملقدمي العطاءات علما ان نتائج املناقصة وجميع التبليغات ســوف يتم 

نشرها على موقع محافظة واسط www.wasit.iq ويعتبر تبليغا رسميا مما يقتضي التنويه .
4.  يلتزم مقدم العطاء بجميع ما ورد في وثيقة التجهيز وان يحتوي عطاءه على  جميع املتطلبات املثبتة في )ورقة بيانات العطاء( .

5. علــى مقدم العطاء تقدمي  نســخ إضافية طبق األصل عدد )2( من العطــاءات اخلاصة باملناقصة إضافة الى العطاء األصلي وتكون جميع النســخ 
مختومة بختم حي من الشركة وفقا لاللية املثبتة في ورقة بيانات  العطاء .

6.  يتم تســليم العطاءات إلى )ديوان محافظة واسط / ســكرتير جلنة فتح العطاءات ( في موعد أقصاه الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم )االربعاء( 
املصادف2022/12/21 وهو )تاريخ غلق املناقصة(, علما بان العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم 
الراغبني باحلضور في العنوان التالي ) واسط / الكوت / شارع احملافظة  / بناية ديوان محافظة واسط /الطابق األول قاعة االجتماعات ( في الساعة الثانية 

عشر والنصف ظهرا من يوم )االربعاء( املصادف2022/12/21.
7. يستبعد مقدم العطاء في حاله كون لديه ثالث عقود مبرمة مع ديوان محافظة واسط وغير منجزة .

8. كل العطــاءات يجب إن تتضمن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مصرفي أو ســفتجة أو صك مصدق (  معنون إلى محافظة واســط / اإلدارة العامة 
واحمللية)هيئة االعمار( ويتضمن اإلشــارة الســم ورقم املناقصة ويجب أن يكون صادرا من احد املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي  ويحمل عنوان البريد 
االلكتروني للمصرف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعشــرون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باســم 
مقدم العطاء  أو )أي من املساهمني في الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة ( وان يكون صادرا وفقا لنموذج البنك املركزي ومحمال لدى 

املنصة االلكترونية  وبخالفة يستبعد العطاء .
9. يتم  شراء وثائق املناقصة و تسليم العطاء حتريريا من قبل املدير املفوض او بصيغة وكالة صادرة الحد املساهمني او اخملولني مبوجب قرار التأسيس  او 

محضر اجتماع الشركة .
10. إن مدة نفاذ العطاء )90( تسعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة  ويجب ترقيم و ختم جميع صفحات مستندات املناقصة .

11. إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .
12. إن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .

13. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه ) وثيقة عقود التجهيز( بكافة أقســامها فأنه ســيتم اســتبعاد  عطاءه مما يقتضي مراعاة ذلك عند 
التقدمي .

14. يتحمل من ترســو عليه املناقصة أجور النشــر و اإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة ويكون املنشــأ واملواصفات وفقا ملا هو مثبت في كشف التجهيز 
بجميع متطلباته وشروطه  وعلى املناقصني ملئ احلقول املطلوبة في وثائق املناقصة بدقة و بتمعن وارفاق  جميع املستمسكات املطلوبة .

14.يحــق جلهة التعاقد الغاء املناقصة في أي وقت كان وليس لصاحــب العطاء املطالبة باي تعويض .ال يترتب عن االعالن اعاله أي التزام تعاقدي ويلغى 
في حالة عدم استكمال االجراءات املطلوبة وليس ملقدم العطاء املطالبة باي تعويض او فوات منفعة جراء ذلك .

15-  سوف يتم عقد مؤمتر خاص باملشروع بتاريخ 15-12-2022 في ديوان محافظة واسط – بناية قسم التخطيط واملتابعة – قاعة االجتماعات الساعة 
العاشرة صباحا مما يقتضي التنويه .

الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

الكلفة التخمينيةاسم املناقصةرقم املناقصةت
مبلغ ضمان العطاءمدة االجناز)دينار(

)دينار(
 هوية

التصنيف
مبلغ القطع

)دينار

12022-1-212
 جتهيز اليات تخصصية

 للدوائر اخلدمية في
 محافظة واسط 2019

 غرفة جتارة134,460,000 360 يوم13,446,000,000
3000,000ممتاز

 يجب تقدمي احلسابات اخلتامية وفقا ملا هو مثبت في القسم الثالث من احلسابات اخلتامية13,446,000,000 السيولة املالية
الوثيقة

10,٧٥6,٨00,000اخلبرة التخصصية13,446,000,000معدل االيراد السنوي
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ثقافة 8

استبيان

شعرنص

صدام الزيدي 
األبــرز عاملًيا،  الرياضي  على هامش احلــدث 
العالــم لكرة  املتمثل فــي بطولــة كأس 
القدم )مونديال قطــر 2022( والذي تنظمه 
قطــر واالحتــاد العاملي لكرة القــدم )فيفا(، 
ســألنا عددًا من األدباء والكتاب العرب، حول 
عالقتهم بالرياضــة، انطالًقا من متابعتهم 
للمونديــال الكــروّي املقام حالًيــا في قطر 

فكانت أجوبتهم على النحو التالي:

عامر النحوي »شاعر كردي من العراق«
بدايًة علينا أن ندرك ماهية الرياضة وعالقتها 
جتمعهما  التــي  النفســية  والزوايا  باألدب، 
فاملنبُع في كليهما واحد وهو: احلب والثقافة، 
فاحلب فيهمــا وعي وإحســاس وتقارب، ألن 
األشــياء اجلميلة تقابلها النفس بطمأنينة، 
لذا جند فــي األدب وفروعه مــا يجبر اخلاطر 
ويعمق الســكينة في املرء وما في صدره من 
اختالجات ذاتية، أما الرياضة بشكلها العام 
وعلى وجه اخلصوص »كرة القدم«، جند فيها 
اللحمة اإلنسانية التي تكاد جتمع الشعوب 
الوحدة قائمة ومســالك  بال تفريق، فيهــا 
التعــارف ال تخطئ أحًدا. كرة القدم أشــبه 
بحالة شــعرية إذا صح التعبير، والدليل جتد 
شــعورًا باخليبة إزاء خسارة فريقك املفضل، 
وانبهارًا إذا ما قّدم الفريق أداء يســّر القلب. 
وفي خضــم احلروب والصراعــات اإلقليمية 
ليس أمام الشعوب املكلومة سوى الرياضة 
التــي جتد فيها ضالــة الســعادة املفقودة 
فهي متنفســها الوحيد. أليســت املشاعر 

النفسية هي بحد ذاتها أدب؟
أرى في مونديال قطر ما مييزه عن املوندياالت 
السابقة. البطولة في بلد عربي وإسالمي 

وهذا إجناز سيكتبه التاريخ بحرفية تاّمة.
كأس العالم حالة أدبية حتمل في طياتها 
الذي يصل  الفــرح واحلزن والقلــق  دموع 
باجلماهير إلى ذروة اجلمال. باختصار شديد: 

كأس العالم موسوعة ثقافية كبرى.

مرمي مشتاوي »روائية لبنانية:
أتابع املونديال مــع عائلتي من املنزل. إنها 
فرصة لنجتمع مع بعض حول حدث عاملي 
على اختالف الِفرق التي يشجعها كل فرد 

من أفراد العائلة.

عربًيــا أشــجع كل الدول املشــاركة في 
املونديال مــن دون االنحياز لبلد على آخر… 
مع توقعي بأن يذهب املغرب بعيًدا في هذه 

البطولة.
تنحصــر بطولة كأس العالم في رأيي بني 
ثالث فرق: البرازيل والبرتغال وإنكلترا التي 

أحب.
أحب رياضــة البيالتس ومتعلقة بها جًدا. 
وتعطيني  أســبوعي  بشــكل  أمارسها 

الكثير من الراحة النفسية.

صّديق احللو »روائي من السودان:
أتابع مونديال كاس العالم في دوحة العرب 
من املنزل. قطر أجنزت وأبدعت وتســتحق 

اإلشادة.. صارت حديث العالم في التجهيز 
العلمي والدقيق لهذه املناسبة العاملية.

شّجعُت الدول العربية: السعودية وتونس 
وقطر واملغرب، وتوقعت الكأس إلنكلترا.

عالقتــي ممتازة مع الرياضــة. أمارس تنس 
الطاولة والكرة الطائرة ورياضة املشي.

أمينة الصنهاجي »شاعرة من املغرب:
نحــن عائلة مدمنة ملباريــات كرة القدم، 
وجــود قنــاة Bein بالبيــت يعتبــر من 
الضروريــات، ولهذا فجــل فعاليات كأس 
العالم في قطــر نتابعهــا، أواًل بأول في 
البيت. طبًعا أشــجع الفرق العربية، وهذا 
الكثيرين  أن  وأعــرف  وأفتخر  حتّيز أحبــه 
سيمتعضون من هذا األمر. لكني لن أنافق 
أحًدا، هواي عربي. املغــرب بلدي أواًل. وثم 

البلدان العربية: السعودية وتونس وقطر.
رغم أن احلظ لــم يحالفهم للمرور للدور 
الثاني، فمجــرد تواجدهم فــي مقابالت 

الدور األول كان أمرًا جيًدا.
الكل يتوقــع الكأس للبرازيل أو األرجنتني، 
لكني أمتنى فعــالً أن يتمكن فريق ما من 
كســر هذه اللعنــة وإخــراج الكأس من 

أميركا الالتينية وأوروبا.
ال يهمني من، بقدر ما سأشجع كل فريق 

يلعب أمام فريق التيني أو أوروّبي.

أحمد عايد شاعرمن مصر:
حقيقًة ال أتابع كامــل املباريات في بداية 
امللخصات  أكتفي مبشــاهدة  املونديــال. 
واألهداف فقط. تبدأ املتابعة الكاملة من 
دور الثمانية فال أفــوت مباراة، ويكون هذا 

في املقاهي ومع األصدقاء. اجلماهير متعة 
مشاهدة كرة القدم.

بعينه،  أال أشــجع فريًقــا  أبــي  عّلمني 
وكان يقول لي: ملــاذا علينا أن نقتصر في 
بينما نســتطيع  املتعة على فريق واحد، 

االستمتاع بكل الفرق!
كرة القدم لعبة غير متوقعة دائًما... لكن 

هناك هاجس يخص إسبانيا.

بطرس املعّري )كاتب وفنان تشكيلي 
سوري/ أملانيا(:

أتابع املونديال من منزلي، التلفزيون األملاني 
نقل حتــى اآلن أغلب املباريــات… مباريات 
الدور األول على أهميتها ال تثير اهتمامي 
كلها… أتــرك التلفاز وأتابع صوت املذيع إن 
حتّمس قلياًل أركض ملشــاهدة ما حدث أو 

يحدث.
أشــجع املنتخب األملاني منذ كأس أوروبا 
1980، ومتنيــت لو يحصل علــى الكأس 
اخلامســة، لكن بدايته في مونديال قطر 
كانت غير مبشرة أبًدا، ثم إنه لم يحافظ 
على الفــوز أمام منتخب مثــل املنتخب 
الياباني الــذي، في اعتقادي، ال ميلك اخلبرة 

الكروية الكبيرة في مثل هذه املنافسات.
من يتابع السياسة وأخبارها في العشرين 
ســنة األخيرة، يلحــظ تزايًدا فــي نفوذ 
قطر بشــكل عام ومحاولتهــا أن تكون 
دولــة فاعلة ولهــا وزنها علــى الصعيد 
السياســي، وهنالك اهتمــام أيًضا بأمور 
أخرى مثل الرياضــة. تنظيم حدث عاملي 
كبير كهذا هو فعاًل رهــان كبير فازت به 

قطر عن جدارة.

راضية تومي*
كانت جتلس قرب النافذة. املطر اخلفيف يلتصق 
بالزجاج. باخلارج بضعة أشــخاص يُســرعون 
اخلطو. يُغّطون رؤوسهم باملطرّيات. نظراتها ال 
حتبســها جدران الغرفة وال تقع على شيء ما 
هناك، حيث احلياة في الشــارع امللسوع بالبرد. 
جَذبْت نََفساً من سيجارتها البيضاء الطويلة، 
وكأنها جتذب نََفســاً من أنفاس احلياة. كان في 
حركتها تلك شــيٌء ِمن الهوس اليائس الذي ال 
يلبث أن يستسلم بعد حلظات ِمن بلوغ نشوة 

التشبُّع بالنيكوتني.
لــم تكن لديها رغبــة في القيــام وال في نزع 

بيجامتها. استيقظت منذ ساعتني، متأّخرة 
كالعــادة. تســهر طويالً ليالً وتســتيقظ 
بصعوبة صباحاً. لم تفطر بعد. الســيجارة 

هي أول تواصل لها مع روتني اليوم الرمادي.
بدا لها اليــوُم ُمعلِناً عن ملٍل ُمكرَّر مبذاقات 
األمس. شــَعرْت باإلرهاق بعد ســاعتني من 
اجللوس أمام النافذة املُطّلة على الشارع. ال 
جديد في هــذا اليوم اخلريفي الذي ال يحمل 
هويــة خاّصة غيــر قرصات البــرد والغيوم 
في  املتراكمة  بالســواد،  امللتّفــة  الرمادية 

ردهات السماء الغاضبة.
هل حّقاً اليوُم اجلديــد فاحتة للحياة؟ موعٌد 
جديد معها ومــع الفرص املمكنــة؟ أم أّن 
اليوَم هــو ذلك اجلُرف الشــاهق الذي علينا 

تســّلقه كّل حلظة كي نصل إلى مكان ما 
قريب من القّمة؟ رمبا اليوم هو املنحَدر اجلبلي 
الناتئ الذي يّدخر لنا الشــوك واحلجارة في 

كّل خطوة نخطوها نحو األسفل؟
دّقت الســاعة الثانية عشرة. املوعد املثالي 
لبــدء تنــاول وجبة الغــداء فــي العائالت 
املثالية، حيث تســتيقظ الوالدة باكراً، مع 
ر الفطور  زقزقة العصافير املُبّكرة، كي حُتضِّ
م لهــم األكل  ألطفالهــا. توقظهــم، تُقدِّ
اللذيــذ، تُســاعدهم في لبســهم وإعداد 
َمحافظهم املدرســية، ثــم تُقبِّلهم وهم 
يغادرون البيت نحو مدارسهم. حينها تدخل 
املطبخ من جديد إلعــداد الغداء وهي تغّني 
أغاني الصباح البهيجة. روائح طعام شهّي 

تســلَّلت إليها عندما فتَحْت دّفَتي النافذة 
للحظــات ثــم أغلقتهما. روائح الِكســرة 
الناضجــة للتّو علــى الطاجــني الطينّي 
وطنجرة الفاصولياء البيضاء بلحم الِعجل. 
تخّيلِت احلركَة املفعمة بالنشاط الدائرة في 
امُلّبب  منزل اجلارة، وجرَْي األطفال وعراكهم 

حول طاولة الطعام.
كانت تنقصها الرغبة في فعل شيء ما. بل 
لم تكن لديها أّية رغبة إطالقاً. لم يعد األمر 
يدهشها، فالفتور يسبق كّل أفكارها. وكّل 
حركــة تفّكر فيها حُتاصرها مشــاعر األلم 
واحلزن والعجز. كانت تشــعر أن بينها وبني 
جيرانها هّوًة سحيقة سوداء، وليس حائطاً 
يفصل بني الشقَتنْي. »كم أنا بعيدة عنهم«.

الواحدة بعــد الزوال. لم تغــادر بعُد مكاَن 
احلراســة خلف النافذة. الكرة األرضية تدور. 
هي لم تتحّرك بعد. يداها مثقلتان. صدرها 
منقبض. غيوم ســوداء نَفذْت إلى ســماء 
رأســها لتســتقّر في قّبتها. كانت توّد أن 
تنهض، علــى األقل لِتفطر أو لُتحّضر وجبة 
بأنها ستفعل  تَِعد نفســها  الغداء. كانت 
ذلك وهي تنظر إلى الشارع الذي تظهر فيه 
من وقت إلى آخــر وجوٌه وأجســاد تتحّرك. 
ومتــّر الدقائق ومتوت الســجائر بني أصابعها 
وميضي إلى اخللف مجروراً بعقارب الســاعة 
ر  طبُق الغداء، فتســأل نفسها: »ماذا أُحضِّ

للعشاء؟«.
* كاتبة من اجلزائر

سالم سالم

1
ذلك القمر اللعني

 يتالعب بي
فلقد وضعت له مصيدة 

فوق سطح املنزل 
بانتظاره نزوله إلصطادة 

فداهمني النعاس 
وهرب كنت اود 

بيعه لبنت اجليران
فقد سمعتها تقول 

أريد ان اشتري
حلبيبي قمرا

أنا اشتري دراجة
2

سألت أمي أين قلبي
قالت غبي لقد

 وضعته مع 
اجلواريب املثقوبه
ساقوم بخياطته

اخرج بدونه
3

اللعنة
تقرأين وتتحدثني

عن احلرية
بينما قلبي الى اآلن 

مسجون بعينيك
بتهمة طلب قبلة

4
أعّزي... نفسي

بوفاة قلبي
إثر حادث

 أصطدام بعينيها
5

قلبي عصفور صغير 
تضيق به السماء 

حينما يشتاق إلَّيَك
6

يدها أرق
 من فراشة
فكن رقيقا

 مبنقارك ياطير
أنت تلتقط حبات 

القمح من يدها
7

تلك الرصاصة 
التي اخترقت رأسي  

قبل حلظات 
من اعالن نهاية احلرب 

اللعنة عليها
لم تدعني أكمل سيجارتي

األدباء ومونديال قطر: عالقة الُكّتاب العرب بالرياضة

إكتئاب

اصدار

جديداً في أســلوب الكتابة الشــعرية 
األكثر حداثــة، واألهم من هــذا األقرب 
الناس ومتثلــت همومهم، خصوصاً  إلى 
الذين من الطبقات االجتماعية التي هي 
فــي قاع اجملتمع البريطانــي، وبعيدة عن 

املركزية الثقافية للندن العاصمة. 
العربي  املتلقــي  ذائقــة  كيف وجــدت 

للشعر املترجم ؟
ـ لم يطلــع القارئ العربي على األصوات 
الشــعر  وبالذات  واألدبيــة،  الشــعرية 
املترجم، التي هي خــارج اجلامعات فيما 
جند صداها الواســع عند املتلقي العربي 
في أماكن قد ال تتعدى النوادي الثقافية 

والصاالت العامة.
الشاعر«براين  قصائد  إختيارك  *ماسبب 

باتن«؟
براين  ليفربــول،  اهتمامي بشــاعر  جاء 
باتــن، بوصفه واحــداً من أبــرز أصوات 
جيله الستيني موهبة وقدرة على قراءة 
واقعه احلياتي شــعرياً. وقد أســس باتن 
مع صديقيه أدريان هنــري وروجر ماكغو 
جماعة شــعرية جديدة في الستينيات 
أطلق عليهم شــعراء ليفربــول الذين، 
بتأثير من انحدارهــم الطبقي العمالي، 
عزموا على أن يقربوا الشــعر من الناس 
على نحو لم يســبق لغيرهم أن فعلوه، 
كما ربطوا جتربتهم الشعرية باملوسيقى 
وإلقــاء القصائد بأســلوب غير تقليدي 
يصــل إلــى مســتوى العــرض الفني. 
وســاعدتهم فــي ذلك أجــواء ليفربول 
الفنيــة وفرقها املوســيقية، خصوصاً، 
التي جمعت  الشــهيرة،  البيتلــز  فرقة 
املوسيقيني واملغنني والشعراء في عرض 

واحد مشترك.
وهنا يورد لنا الشاعر املترجم ثالث قصائد 

منتقاة من اجملموعة:

اعتراف جوني الصغير

هذا الصباح
ألنِّني صغير وأحمق

استعرُت بندقية أبي الرشاشة
تلك التي أخفاها منذ احلرب، 

وخرجُت
ألُنهي حياة عدد من األعداء الصغار.

ومنذ ذلك الوقت لم أعد إلى البيت.

هذا الصباح
حشوٌد من الشرطة ترافقهم كالُب األثر

يبحثون عني في املدينة
وأوصافي مطبوعٌة

في أذهانهم، يتساءلون:
هل رأيتموه؟

إنه في السابعة من العمر،
يحب )بلوتــو( و )مايتي مــاوس( و )الدب 

بيفو(
هل رأيتموه في أي مكان؟

هذا الصباح
أجلُس وحيداً في ملعٍب غريٍب

وأمتِتُم: لقد أخطأت، لقد أخطأت،

مرة إثر مرة مع نفسي
وخططت خلطوتي التالية،

لكن من دون جدوى

فكالب األثر سوف تشم رائحتي،
فلديها عدد من )مصاصاتي(.

االختراُع األحمُق جلوني الصغير
)حكاية مهداة إلى آدم الذري(

في أحِد األياِم
بينما كان جوني الصغير يلعُب بأشــياٍء 

قدميٍة في العليِة
اخترع، باملصادفة، قنبلًة ذريًة.

لم يعرف ماذا يفعل بها.
فدفنها في احلديقة األمامية.

في الصباح التالي

عند شروق الشمس وعند تناول الفطورِ
َجًة ورطبًة بني أشــجار  الحظهــا متوهِّ

الكرنب.
لذلك أخرجها

نحو املدينِة
تفوُح برائحِة اخلُزَاَمى

لكنها، لألسف، ال تؤكل.
تنّهــد، ماذا أفعُل بها وليــس لديَّ مكاٌن 

ألخفَيَها؟
أخشى أْن يأتَيِني شرطي ويحتجزني. 

سوف أُدْلِي بإفادة أقول فيها:
أريد قنبلًة جديدًة، قنبلًة زرقاَء

األقسام  تفجيرها في  اســتطيع  قنبلًة 
الداخلية،

حيث يناُم أصدقائي،
لْن توقَظهم أو تهزَّهم، لكنَّها

سُتبعدُهم عن النحيِب،
قنبلًة أستطيُع اللعَب بها في امللعِب

وتُنزل أمطاراً من الفرح.
لكنَّ الشرطي لن يبالَي. سوف يُْخرُِج

ببساطة، دفتر مالحظاته ويكتب:
هذا الطفُل مجنوٌن
هذا الطفُل قنبلٌة.

*  *    *
في كوابيِس الليلِة املاضيِة

افة، صارت القنبلة شفَّ
وخاللها يتجول أصدقائَي الذريون عراًة

إال من بعِض األوراِق،
ُن باستمرار. تلك التي كانت تتَعفَّ

اآلن وأنا أبدو أكبر عمراً 
أتتبَُّع ُمُدناً مغمورًة

وأبحث عن موضوٍع ألترَك فيه قنبلتي.

غارِ ِفني الصِّ لكنني أطردُ دائماً ِمَن املوظَّ
يقولــون لــي: )ممنــوع( وأنــا أجيبهــم 

)بالتأكيد!( 
إنها سوف متنُع 

الزهــورَ والطيــورَ وضوَء الشــمِس عن 
االتصال بنا.

وفي صباٍح ما
عند شروق الشمس عندما أبزُغ وأتوهُج

سوف أنظُر إلى اخلارج ألتأكَد ِمن أنَّ 

اختراعي لم يزهرْ
ولكنني لن أرى شيئاً
عبر النوافذ الذائبة.

املشاهير اخلمسة

من فضلك حتدثي معي، أيتها اآلذان. 
إمنحيني صوت املاء فوق الصخور.

وأنِت أيضا يا عيون
ال تتوقفي عن التحديق في األرض!
أريني مرة أخرى كيف كان الضوُء 

يسقُط في احلقوِل البعيدِة مثل صفائَح 
من ذهٍب.

وأنــت أيها األنف، أيها املســكني، أنت يا 
موضوع نكاٍت كثيرٍة،

أحضر لي روائَح طفولتي لُتطاردني:
رائحة ســياج الزيتون، ورائحة فســتان 

والدتي،
رائحُة غبار احلجر على موقع الُقنبلة بعد 

املطر.
وأنت أيها اللمس،

اسمح لي أن أشعر بأنفاس حبيبتي على 
بشرتي،

حتطُّ هناك مثل شبكة سالم.
يا لسان، ذّكرني كيف هو طعم األرض.

وأثناء ذلك أخبرني بكلماِت التعويذِة
التي متنع العالَم من االنكماِش.

أيتها اآلذاُن، هل تسمعني تلك التعويذة؟
أيتها العيوُن، هل ترينها تعمل؟

تقديم وحوار: نافع مطر
عن دار املأمــون للترجمة والنشــر، صدر 
مؤخــراً للشــاعر واملترجم ســهيل جنم 
كتاب بعنــوان »حني تســتيقظني غداً« 
يضم مجموعة قصائد للشاعر اإلنكليزي 

املعاصر براين باتن. 
اخلــوض في الترجمة الشــعرية، قد يبدو 
مغامــرة صعبــة ، إال أن اهميتها تكمن 
في مّد جســور التواصل بني الشعوب في 

مجال الثقافة واألدب. 
))يقول الشاعر اإلجنليزي السير جون دنهام 
»إن للشعر روحا غير ظاهرة تختفي أثناء 
ســكبه من لغة إلى أخــرى«. وعلى ذات 
النبرة يرى الشاعر مواطنه بيرسي شيلي 
أن »ترجمة الشــعر محاولة عقيمة متاما، 
مثل نقل زهرة بنفســج من تربة أنبتتها 
إلى زهرية«، بينما يفتح جاكوبسون نافذة 
لإلمكان حني يقول إن »الترجمة الوحيدة 
املمكنة هــي النقل اإلبداعــي اخلالق، أي 
وإنتاجها من  القصيــدة  إعــادة كتابــة 

جديد«((.
»الصباح اجلديد« حاورت الشاعر واملترجم 
املبــدع ســهيل جنــم بأســئلة موجزة 
ليطلعنا  البالد«  خارج  بعمل  إلنشــغاله 
على جتربته الشــعرية وعــن كتابه »حني 
تســتيقظني غداً« املترجم الــى العربية 
والذي ضــّم مجموعة قصائد للشــاعر 
باتن، اســتهّل   براين  املعاصر  اإلنكليــزي 

املترجم احلوار، قائال:
البريطاني  للشــعر  العربية  الترجمات  ـ 
احلديــث، تتوقف عنــد العقــود املبكرة 
من القرن العشــرين، لتركز على أســماء 
مثل إليوت وييتس وأديث ســيتويل وأودن 
وستيفن ســبندر ومن بعدهم تيد هيوز 
وســيلفيا بالث التــي أتت مــن الواليات 

املتحدة. 
ولم نطلع مبا فيــه الكفاية على األجيال 
الشــعرية التي أتت من بعدهم في عقود 
الســتينيات وما بعدهــا إال في ترجمات 
منفردة هنا وهناك. كما أن التركيز دائما ما 
يجري على الشعراء الذين لهم حضورهم 
البريطانيــة  اجلامعــات  فــي  الواضــح 
تنوعاً  أصــوات حملت  وهي  واألكادمييات. 

ترجمها عن اإلنجليزية سهيل نجم

»حين تستيقظين غدًا«... مجموعة شعرية لـ«براين باتن«

غالف اجملموعة الشعرية

إسأل.. ُفمك
ٌعِنَي
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ممننذذ  أأككثثرر  ممنن  ثثالالثثةة  ععققوودد  ممنن  االلززممنن  ييتتااببعع  االلششااععرر  ووااململرترتججمم  سسههييلل  
ننججمم  االلننتتااجج  االلششععرريي  ااململممييزز  للربرباايينن  ببااتتنن  ششااععرر  للييففررببوولل  االلذذيي  ييممززجج  يفيف  
ششععررهه  ببنيني  االلربربااءءةة  ووتتففااصصييلل  ااحلحلييااةة  ووااللذذيي  للففتت  إإللييهه  ااألألننظظاارر  ممننذذ  ددييووااننهه  
ااألألوولل  »»ااععرترتاافف  ججووينين  االلصصغغريري««  االلذذيي  صصددرر  يفيف  ععاامم  11996677  ععننددمماا  ككاانن  

اا..   ععممررهه  2211  ععاامًمً

االلششااععرريينن   صصددييققييهه   ممعع   للييففررببوولل   ششععررااءء   جمجمممووععةة   حمحموورر   ببااتتنن   ككاانن  
أأددرريياانن  ههننرريي  ووررووججرر  ممااككغغوو  االلذذيينن  أأصصددررتت  هلهلمم  دداارر  ببننغغوويينن  االلششههريريةة  
ببووععددههمم   ففييههاا   أأووففوواا   االلتتيي   ممريرييسيس««   هنهنرر   »»صصووتت   ااململششرترتككةة   ااململججممووععةة  
ممننققططعع   ااململججممووععةة   ههذذهه   ننججااحح   ووككاانن   أأووسسعع..   مجمجههوورر   إإىلىل   االلششععرر   ببججللبب  
االلننظظريري  الال  ببلل  ككاانن  ببممثثااببةة  ثثووررةة  يفيف  االلششععرر  االلربربييططااينين،،  ححتتىى  أأنن  االلدداارر  ببااععتت  
ممننههاا  ننصصفف  ممللييوونن  ننسسخخةة،،  ااألألممرر  االلذذيي  ململ  حيحيددثث  الال  ممنن  ققببلل  ووالال  ممنن  ببععدد  

يفيف  ننرشرش  جمجمممووععةة  ششععررييةة..

ننصصووصصههاا   ااململرترتججمم   ااخختتاارر   اا««   تتسستتييققظظنيني  غغدًدً ااحلحلااللييةة  »»ححنيني   ااململججممووععةة  
ععربرب  تتووااصصلل  ححيي  ووإإببددااععيي  ممعع  االلششااععرر  ججررىى  ففييهه  االلتتووااففقق  ووااللتتححااوورر  ععىلىل  
االلننصصووصص  ووااململققددممتتنيني  االلننققددييتتنيني  االلللتتنيني  ككتتببههامام  ااململرترتججمم  ووااللننااققددةة  ررااددييككاا  

الالككششمميي  ععنن  جتجتررببةة  االلششااععرر  االلففررددييةة  ووااجلجلامامععييةة..

دار المأمون االلسسععرر))  00000000  دديينناارر((
للترجمـــــة والنشـــر

ن
بات

ن 
راي

:  ب
عر

ِش
م

ج
ل ن

هي
ُس

ة: 
جم

وتر
ار 

ختي
ا

حين تستيقظين غًداحين تستيقظين غًدا

ًدا
 غ

ن
ظي

يق
ست

ن ت
حي

ًدا
 غ

ن
ظي

يق
ست

ن ت
حي

دار المأمون االلسسععرر))  55000000  دديينناارر((
للترجمـــــة والنشـــر
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براين باتن

اختيار وترجمة
ُسهيـــل نجــــم

  حينحين
تستيقظين غًداتستيقظين غًدا

دار المأمون 
للترجمـــــة والنشـــر



»بيال حديد« األكثر أناقة على »كوكب األرض«
انضمت العارضــة األميركية من أصول فلســطينية بيال 
حديــد واملصمم البارز فــي دار فالنتينو لألزيــاء بيير باولو 
بيتشولي إلى الفائزين بجوائز املوضة التي أُعلنت في لندن 

االثنني.
وحصلت عارضة األزياء بيال أيضــا على لقب عارضة العام، 

كما حصلت على لقب »األكثر أناقة على كوكب األرض«.
وقالــت مجلة »بريتــش جي كيو« املتخصصــة في مجال 
املوضــة إن بيال ترتــدي األزياء الرجالية بشــكل أفضل من 

الرجال، وميكنها أن تبدو أنيقة في كل شيء.

بيونغ يانغ تعدم شابين شاهدا أفالمًا من 
كوريا الجنوبية

مت تنفيذ حكم اإلعدام رمياً بالرصاص بحق شابني مراهقني 
في كوريا الشمالية بتهمة مشــاهدة أفالم مت إنتاجها في 

اجلارة والعدوة اللدودة كوريا اجلنوبية.
وجرى إعدام الشابني، الذين تبلغ أعمارهما 16 و17 عاماً، أمام 
الســكان احملليني املذعورين في مطار مبدينة هايسان. ووقع 
احلادث في أكتوبر )تشــرين األول(، لكن املعلومات املتعلقة 

بعملية اإلعدام لم تظهر إال في األسبوع املاضي.
وفي الوقت نفســه، مت إعدام فتى آخر في سن مماثلة بتهمة 
قتل زوجة أبيه. وقال السكان احملليون إن السلطات أخبرتهم 

أن اجلرميتني تستحقان العقوبة بنفس الدرجة.
وقال شــهود عيان إنهــم أُجبروا على مشــاهدة عمليات 
اإلعدام ،وقال أحدهم »جتمع سكان حيسان في مجموعات 
علــى املدرج. ووضعت الســلطات الطــالب املراهقني أمام 
اجلمهــور وحكمت عليهم باإلعــدام وأطلقت عليهم النار 

على الفور ».
وقال ســكان هايســان، التي تقع على احلدود الصينية، إن 
السلطات قالت لهم »األشخاص الذين يشاهدون أو يوزعون 
األفالم واملسلسالت الكورية اجلنوبية، وأولئك الذين يخلون 
بالنظــام االجتماعي بقتل أشــخاص آخرين، لن يتم العفو 

عنهم وسيحكم عليهم بأقصى عقوبة وهي املوت ».
وعادة ما يستخدم املسؤولون في كوريا الشمالية عمليات 
اإلعدام لترويع الناس وجعلهــم يتصرفون بطريقة معينة. 
وقبل نحوأســبوع من احلادثة، ُعقدت اجتماعات عامة حيث 
مت إخبار الســكان احملليني بقمع اجلرائــم التي تورطت فيها 
وســائل اإلعالم األجنبية. وعلى وجه اخلصوص، مت حتذيرهم 
بشأن مشــاهدة أو االســتماع إلى األفالم أو املوسيقى من 
كوريــا اجلنوبيــة األكثر ازدهاراً، بحســب صحيفــة ميرور 

البريطانية.

بعد صدور الحكم ..أكبر محتالة بالعالم 
تطالب بالبراءة

طالبت إليزابيث هوملز جنمة شــركات التكنولوجيا احليوية 
السابقة في ســيليكون فالي، محكمة االستئناف بإلغاء 

حكمها بالسجن 11 عام بتهمة االحتيال عبر شركتها.
وستحضر هوملز وفريقها القانوني في احملكمة لتقدمي وثائق 
ومحاضر تدعم التماســهم، وفقاً إلخطار نشرته محكمة 

االستئناف بالدائرة التاسعة في كاليفورنيا.
وكان قــد حكم على هوملز بالســجن 135 شــهراً بتهمة 
االحتيال على املستثمرين مع شركة “ثيرانوس” الناشئة في 

سيليكون فالي.
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ملونشريط

الموصل - الصباح الجديد: 

تدق في املوصــل قريباً ثالثة أجراس 
أطلقــت عليها أســماء “غابرييل” 
في  ُصنَعت  و”رافاييل”  و”ميشــال” 
مسبك فيلديو – ليه بوال في غرب 
فرنسا، وتُنقل إلى العراق في مارس 
املقبل لتستقر على برج كنيسة دير 
سيدة الســاعة الذي دمره تنظيم 

داعش اإلرهابي جزئياً.
وتعتبــر الكنيســة الواقعــة في 
حي الســاعة إحدى أشهر كنائس 
املوصل ومن املعالم البارزة للمدينة 
وتقع على ملتقى تقاطع شــارعني 
التاريخي  رئيســيني من النســيج 

احلضري.
وتعرف أيضا بأســماء مثل كنيسة 
الالتني وكنيسة اآلباء الدومينيكان.

وتعتبر مركزا لكثير من النشاطات 
والثقافيــة  والتراثيــة  الروحيــة 
والتعليميــة، وكانــت أكبــر مثال 
حي على دورهــا الفعال في توحيد 
العالقــات األخوية بــني املوصليني، 
الدينيــة  بالتعاليــم  وتزويدهــم 

والثقافية واالجتماعية.
وتعد املوصل مدينة للتعايش، حيث 
تضم مختلــف األقليات والطوائف 

والعديد من األعراق والديانات.
واســتبق الســفير العراقــي لدى 
فرنســا وديع بتي حنــا انتقال هذه 
األجراس إلــى املوصل بقرعه أحدها 
للمرة األولى، بعد تنظيفه وضبطه، 
بحضور املديرة العامة لليونســكو 
اإلقليمــي  واملســؤول  أزوالي  أودري 
للرهبنة الدومينيكانية األخ نيكوال 

تيكسييه.

واحٌتفل فــي حضور الوفــد بإزالة 
القالــب اخلارجي للجــرس، فيما ال 
يزال اآلخران مصبوبني في قالبيهما، 
متهيداً لنقلها كلهــا بالطائرة إلى 

املوصل.
وقال بتــي حنا الذي أصبــح أيضاً 
سفيرا لدى اليونسكو “كمسيحي 
من مدينــة املوصل، لــدي ذكريات 
كثيــرة عن بــرج اجلرس هــذا، وقد 
كان حاضــراً في حياتــي خالل كل 

طفولتي وأثناء دراستي”.
ورأى أن قــرع األجراس مجــدداً في 
املوصل “انتصار للحياة، ولالحتاد في 

مواجهة اإلرهاب والعنف”.

وبنــى الرهبــان الدومينيــكان في 
منتصف القرن التاســع عشر هذا 
الدير الذي صممه مهندس معماري 
فرنســي، وأقيمت فيــه أول كلية 
للمعلمــات فــي العراق.وأقيمــت 
وســاعاتها  الكنيســة  أجــراس 
أوجيني  اإلمبراطــورة  نفقــة  على 

الشخصية.
األجــراس البرونزيــة الثالثــة التي 
و270   110 بــني  أوزانهــا  تتــراوح 
كيلوغرامــاً وكل منها يُصدر صوت 
وفا وسول(  )مي  نوطة موســيقية 

ُصبَّت في نوفمبر الفائت
وتعــد املوصــل مدينــة للتعايش 

تضم مختلــف األقليات والطوائف 
إال  والديانات،  األعــراق  من  والعديد 
أن ذلــك بدأ بالتغير واالنحســار ما 
بعد 2003، وزاد عقب أحداث تنظيم 

داعش وسيطرته عليها.
وقال القس بوكويلون في تصريحات 
ســابقة إنه “في العام 2003 كانت 
كنيسة الساعة متتلئ باملصلني كل 
أحد، حتى أن كثيــرا منهم يضطر 
للوقوف خارج القاعــة لعدم وجود 
مــكان، أما اآلن فإن عدد الزائرين في 
كل كنائس املوصل ال يتجاوز 5 إلى 

70 عائلة”.
ودمــر تنظيم داعــش االرهابي هذا 

املَعلَــم الرمزي عــام 2017 قبل أن 
ينجح اجليــش العراقي في إخراجه 

من املدينة.
وتشرف اليونسكو على إعادة إعمار 
مدينة املوصل القدمية التي دمرتها 
املعارك مع التنظيم، وهو مشــروع 
تبلــغ قيمته أكثر مــن 100 مليون 

دوالر.
ورأت أزوالي في هذا املشــروع “دعماً 
جملتمع املوصل فــي تنوعه الثقافي 
واجلامعــي  واملعرفــي  والدينــي 
واملكتبــي، إذ يعيد بناء هذه الروح ال 

احلجر فحسب”.
تيكسييه خالل  نيكوال  األخ  واعتبر 

الوفد في مصهر كورنّي  وجوده مع 
آفار أن “هذه األجــراس جتلب األمل، 
املســيحي”،  للمجتمع  ليس فقط 
راوياً أن شــرطياً مسلماً سأله لدى 
وجــوده أخيــراً في املوصــل “متى 

ستعود األجراس؟”.
وُصبَّــت هــذه األجــراس البرونزية 
الثالثة التــي تتراوح أوزانها بني 110 
و270 كيلوغرامــاً وكل منها يُصدر 
صوت نوطــة موســيقية )مي وفا 
وسول(، في نوفمبر الفائت، ويشكل 
املئة من السبيكة  78 في  النحاس 

والقصدير 22 في املئة.
وسيتولى تنفيذ التركيب والصيانة 
في العراق فريق من السكان احملليني 
تلقوا التدريب في املدينة من مالك 

املصهر ومديره بول بيرغامو.
ويضم مســبك بيرغامو 15 ِحرفياً 
متفرغــاً ويصدر 25 فــي املئة من 
وأيرلندا  كفيتنــام  دول  إلى  إنتاجه 
100 جرس  وبنني، وهو يصّنــع نحو 
كنيسة ســنوياً، إضافة إلى ما بني 

200 و300 من األجراس املنزلية.
ولم يتبق في فرنسا سوى مسبَكي 
أجــراس، أحدهما هــذا واآلخر في 
ســافوا في جنوب شرق فرنسا، في 
حــني أن عدد مصاهــر األجراس في 

العالم يقتصر على ثالثني.
ومن املقرر أن تُرّكب قبل السادس من 
التي سميت  األجراس  املقبل  مارس 
تيمناً برؤســاء املالئكة الثالثة وهم 
غابرييل )بالعربية جبرائيل( وميشال 
)ميخائيل( ورافاييل )روفائيل( بهدف 

“التوجه إلى كل الطوائف”.
أمــا أعمــال إعــادة إعمــار الدير 
فُتستكمل في ديسمبر 2023 على 

أبعد تقدير.

متابعة - الصباح الجديد: 
أظهرت دراســة جديــدة أن الدماغ 
يســتيقظ أكثر مــن 100 مرة في 
الليلة، وهو ما يعــد جزًءا من أمناط 
النوم الطبيعية وله آثار كبيرة على 

الذاكرة.
وجرى التوصل إلى ذلك االســتنتاج 
بعد إجراء جتربة على مجموعة من 
الفئــران، ويعتقد العلمــاء أن هذه 
الثديات،  عند جميع  موجودة  اآللية 

مبا في ذلك اإلنسان.

وتفند الدراســة املفهــوم اخلاطئ 
الشائع بأن الراحة اجليدة هي التي ال 
تتخللها انقطاعات في النوم، حيُث 
يؤكد العلماء أنه حتى لو استيقظ 
الدماغ أكثر من 100 مرة في الليلة 
فهذه عالمة علــى النوم املريح، وأن 
تلــك اليقظة قصيرة جــًدا لدرجة 

أنها متر دون أن يالحظها النائم.
وكشــفت الدراســة، التي أجراها 
فريق من الباحثــني بقيادة الدكتور 
سيليا  والدكتورة  نديرجارد،  مايكني 

كجايربي، والدكتورة َمي أندرســن، 
كلما  أنه  كوبنهاغــن،  جامعة  من 
زاد االســتيقاظ أثناء النوم متّ حتفيز 
الذاكــرة، وفًقــا ملــا ذكــره موقع 

.»nospensees«
وقالت الدكتورة ســيليا كجايربي: 
»ال داعي للقلق إذا اســتيقظت في 
الليل، بالطبع انقطاع النوم لفترات 
طويلــة ليس جيًدا، لكن دراســتنا 
تشير إلى أن االســتيقاظ القصير 
جــزء طبيعي مــن مراحــل النوم 

املرتبطــة بالذاكرة، بــل يعني ذلك 
أنك منت جيًدا«.

الدراسة تشــير إلى أن االستيقاظ 
القصيــر جزء طبيعــي من مراحل 
النوم املرتبطة بالذاكرة ويعني ذلك 

أنك منت جيًدا
وبينت الدراسة، التي نشرت نتائجها 
 ،»Nature Neuroscience« مجلــة
أن ســبب اســتيقاظ الدماغ أكثر 
مــن 100 مرة في الليلــة يرجع إلى 
عمــل ناقل عصبــي، يُعــرف مبادة 

نُورأدرينالــني/ أو  »النورإبينفــري 
املرتبطــة   ،»noradrénaline
باإلجهاد، وإلى اآلن يُعتقد أنها تظل 

غير نشطة متاًما أثناء النوم.
لكن الدراســة اجلديــدة، وجدت أن 
هنــاك نوًعا مــن زيادة إفــراز مادة 
»النوربينفريــن« أثنــاء النوم، إذ إنه 
عندما يكون املستوى مرتفًعا فهذا 
يعنــي أن الدماغ مســتيقظ، وإذا 
انخفض فهــذا يعني أن هناك نوًما 
عميًقا، وتؤدي مثــل هذه الطفرات 

إلى أوقــات يعمل فيها الدماغ متاًما 
كما يفعل عندما يكون مستيقًظا، 
ومــع ذلك فإن هذا يحــدث لفترات 

وجيزة ال يدركها النائم.
وتشير الدراسة إلى أن االستيقاظات 
القصيرة هي مكّوٌن طبيعي ملراحل 
عالمة  أنها  الباحثــون  وأكد  النوم، 
علــى أنه نــوم جيد، ال ســيما أنه 
بني حلظة االســتيقاظ والعودة إلى 
ثانية في   30 النوم يســتغرق األمر 

املتوسط.

دراسة حديثة: الدماغ يستيقظ أكثر من 100 مّرة في الليلة

قريبًا..أجراس كنيسة الساعة تدّق مجددًا في الموصل
عّدت معلمًا رمزيًا وانتصارا للحياة في مواجهة اإلرهاب 

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

متابعة - الصباح الجديد: 
بعــد 13 عامــا من طــرح جيمس 
الفيلم  )أفاتار(، وهو  كاميرون فيلمه 
األكثر ربحا على اإلطالق، عرض اخملرج 
اجلــزء الثاني من الفيلــم الذي طال 

انتظاره في لندن مؤخراً.
ويعود اجلــزء الثاني بعنــوان )أفاتار: 
ذا واي أوف ووتــر( أو »أفاتــار: طريــق 
امليــاه« باملشــاهدين إلــى عالــم 
باندورا الســاحر، حيث حارب شعب 
نافــي األزرق في اجلزء األول البشــر 
املســتعمرين الســاعني للسيطرة 

على املوارد الطبيعية للقمر.
وزوي  ورذينجتون  املمثالن سام  ويعود 
سالدانا في اجلزء الثاني من الفيلم، 
الذي تدور أحداثه بعد مرور عقد من 
سولي  جيك  بشخصيتيهما  الزمن، 
ولديهما  والــدان  اآلن  وهما  ونيتيري 
حياتهما  وتضطرب  أبناء.  خمســة 
الهادئــة فــي الغابة بســبب عودة 
»شعب الســماء«، وهو االسم الذي 
يطلقه شــعب نافي على البشــر، 
ملالحقة سولي. وفي محاولة حلماية 

أسرتهما وعشيرتهما، يهرب سولي 
أرض بعيدة  إلــى  وأبناؤهما  ونيتيري 

ويلجأون إلى عشيرة متكاينا.
الذين  األســرة،  أفــراد  علــى  وكان 
على  ومهاراتهم  أجسادهم  تأقلمت 
حياة الغابــة، أن يتعلموا بســرعة 
املياه للنجاة  التعامل مع  أســاليب 
فيما يواجهون تهديد عدوهم احملدق.

وقال ورذينجتــون ل رويترز في العرض 
مفعم  عمــل  »هذا  للفيلــم  األول 
باحلب على مدار عشر سنوات«، وإنها 
قصة موجعة، وعظيمة، وقوية جدا، 

تأمل أن متس )اجلمهور( لكنها ليست 
نســخة طبق األصل من اجلزء األول، 
العالم فعال، ووسعنا  لقد وســعنا 

وحدة هذه األسرة«.
وقالت ســالدانا إن عودتها ألداء هذا 

الدور كان »مفعما باملشاعر«.
وأضافــت »كان األمر مثيرا، ومخيفا 
أيضا، يبــدو أن جيم رفع الســقف 
لنفسه وهذا يعني أن أمام كل واحد 

منا حتديا جديدا عليه أن يجتازه«.
وتلعب ســيجورني ويفــر دور كيري 
نيتيري وســولي.  تبناها  التي  االبنة 

البيولوجيــة هي الطبيبة  ووالدتها 
ويفر  لعبت  التي  أوجســتني  جريس 

دورها في اجلزء األول من الفيلم. 
ويفر »العمل كله كان مبثابة  وقالت 

مغامرة مذهلة«.
وفيلــم )أفاتــار( الذي عــرض للمرة 
األولي عام 2009 هــو األكثر حتقيقا 
لألرباح علــى اإلطالق، إذ بلغت قيمة 
مبيعــات تذاكره حــول العالم 2.9 

مليار دوالر.
أربعة أجزاء أخرى  إنتاج  ومن اخملطط 

من الفيلم حتى عام 2028.
وذكــر املنتج جون النداو »لم أشــك 
أبــدا أن هــذا اليوم ســيأتي ألنني 
قرأت الســيناريوهات األربعة... لكن 
أعتقــد أن ضخامــة املهمــة وبناء 
العالم... وصناعة مستوى جديد من 
أن  التفاصيل... كان صعبا«، مضيفا 
أغلب اجلزء الثالث مت تصويره بالفعل.

وتابع »سنســتمر في استكشــاف 
لبانــدورا،  جديــدة  تصوير  مواقــع 
وسنســتمر فــي مقابلة عشــائر 

جديدة ومختلفة«.

بعد 13 عامًا.. الجزء الثاني من فيلم »أفاتار« في لندن
متابعة - الصباح الجديد: 

قادت دراســة العلماء إلى االعتقاد 
بــأن كروموســوم Y الذكــري قد 
يختفي في املستقبل. وظهرت هذه 
العلماء  فحــص  أن  بعد  الفرضية 
نوعا من الفئران الشوكية اليابانية.
ويخشى العلماء من اختفاء الرجال 
بعد اكتشافهم أن الفئران املهددة 
 Y باالنقراض تفتقر إلى كروموسوم

الذكري.
ولــم تعد الفئــران املعنية تعتمد 
القدمي  الذكــر  كروموســوم  على 

اجلنســية  اخلصائــص  لتشــفير 
الذكرية. وبدال مــن ذلك، مت تطوير 
واحــدة »جديــدة متامــا« لتحــل 
محلها، بحسب علماء من جامعة 
هوكايــدو، فــي الورقــة البحثية 
املنشورة الشهر املاضي في مجلة 
 Proceedings of the National

..Academy of Sciences
إن  كورويــوا  العاملــة  وتقــول 
العديــد  فــي   Y كروموســومات 
من الثدييــات، مبا فــي ذلك نحن، 
املاليني  على مدى عشرات  تتقلص 

من الســنني وميكن أن تختفي في 
النهاية. وتضيف إن اجلرذ الشوكي 

يظهر كيف ميكن أن يحدث هذا.
وفــي الواقــع، تُظهر الدراســات 
احلديثة أنه غالبا ما يُفقد من اخلاليا 
مع تقدم الرجال فــي العمر. لكن 
Y من مجموعة ســكانية  فقدان 
بأكملها يؤدي إلــى االنقراض، ألنه 

لن يكون هناك املزيد من الذكور.
وملعرفة كيفية استمرار وجود ذكور 
الفئران الشــوكية، قامت الباحثة 
اليابانية أساتو كورويوا، من جامعة 

هوكايــدو، وفريقهــا أوال بوضــع 
تسلســل اجلينومــات للعديد من 
الذكور واإلنــاث، لكنهم لم يجدوا 

أي متغيرات فريدة للذكور.
ووجدوا أن SOX9 يحل محل عامل 
احملدد  العامــل  أو  اخلصيــة  حتديد 
للخصيــة )SRY( بشــكل فعال. 
لذلــك، طورت الفئران الشــوكية 
طريقة جلعل الذكور يســتخدمون 
كروموســوما مختلفا متاما. يقدر 
الفريق أن هذه الطريقة نشأت منذ 

نحو مليوني سنة.

تحذير من »انقراض« الرجال قريبًا

بغداد - الصباح الجديد: 
الثقافيــة  األوســاط  تترقــب 
والدبلوماسية العربية واإلقليمية 
الدورة  نتائج  للعــراق  والصديقة 
احلضــارات  ملنتــدى  السادســة 
بغداد  تستضيفها  التي  العريقة 
 ،)ACForum(بـ املعروف اختصــاراً 
فــي دورة جديدة للمنتــدى الذي 
اإلرث  علــى  احلفاظ  الــى  يهدف 
الثقافي واســتحضار املشتركات 

بني احلضارات القدمية.
الست، صوب  دوراته  إمتداد  وعلى 
وهو  الــى هدف محــدد،  املنتدى 
تنسيق اجلهود للتواصل والتفاهم 
العالــم وخلق قوة  بني شــعوب 
جديــدة ملواجهــة التطرف ودعم 
جهــود تطويــر مــا بــات يُعرف 
على  القائم  السياحي  باالقتصاد 
تسويق التراث الثري لدول املنتدى، 
وتوجيه ذلك خلدمة جهود التنمية 

االقتصادية واالجتماعية.
أوجه،  فــي  اإلرهاب  وبينمــا كان 
أنطلقــت فكــرة املواجهــة من 
اســتحضار القدمي احلضاري بديالً 
عن التشــدد والظالميــة، لتأتي 
الدورة األولى مبشاركة عشر بلدان 
مثلــوا %40 من مجموع ســكان 
العالم والتي متثــل قارات إفريقيا 

وأوروبا وآسيا وأمريكا.
بــدأت الــدورة األولــى مبقترحات 
لنشــر  صينية،  يونانية  ومبادرات 
الســالم ودعــم األنســانية في 
اســتضافت  إذ  اإلرهاب،  مواجهة 
أثينا في العام 2017 املنتدى بشعار 

ملســتقبل  القدمية  »احلضــارات 
أفضل«ـ مبشــاركة وزراء خارجية 
إيــران، واليونــان، والصني، ومصر، 
واملكســيك،  والهند،  وإيطاليــا، 

وبيرو، وبوليفيا، والعراق.
الــدورة  بوليفيــا  واســتضافت 
االختيار  ووقــع  للمنتدى،  الثانية 
علــى بوليفيــا كونهــا صاحبة 
احلضــارة العريقة ألكثر من 2500 
عامــاً في أمريــكا اجلنوبيــة، إذ 
الهنود  كانت جزًء من إمبراطورية 
األمريكيني )االنكا( التى اســتولى 
وظلت   ،١٥٣٨ عام  اإلسبان  عليها 
حتى  اإلســبانى  االستعمار  حتت 
استقلت في العام ١٨٢٥، بعد ثورة 
دامية، واختارت لنفســها اســم 
ســيمون  إلى  نســبًة  »بوليفيا« 
الذى ناضل من أجل حترير  بوليفار 

أمريكا الالتينية من االستعمار.

فــي  الثانيــة  الــدورة  ورفعــت 
الباز شــعار  البوليفية  العاصمة 
احلزم في مواجهة عالم شــرس ال 
يتاجر بحضــارات البلدان العريقة 
فحسب بل يطمسها أيضاً، حيث 
وزيــر اخلارجية البوليفــي فرناندو 
محــددة  إجــراءات  هواناكونــى 
األجــداد«  »معــارف  الســتعادة 
احلاضر،  الوقــت  في  وتطبيقهــا 
من أجل حتســني حياة مجتمعات 

العالم. 
على  الثانيــة  الــدورة  وشــددت 
ولعب  األعضاء  الدول  بني  التعاون 
دور محوري فــى التصدى لإلرهاب 
والتطرف والترويج خلطاب السالم 
واالعتــدال، مبا يســهم فى تعزيز 
وكان  والرخاء،  واالســتقرار  األمن 
لهذه الدورة ايضاً التشــديد على 
غير  االجتــار  لعمليات  التصــدي 

املشــروع باملمتلــكات الثقافية، 
وإيجــاد ســبل الســتعادة اآلثار 
بوضع  لدولها،  وإعادتهــا  املهربة 
الدول األعضاء  للتنسيق بني  آلية 
واملنظمات الدولية واإلقليمية ذات 

الصلة.
واآلثار  والســياحة  الثقافة  وزيــر 
أحمد  فــكاك  أحمــد  الدكتــور 
امام  كلمتــه  في  قــال  البدراني 
املنتــدى أن«العراق من أوائل الدول 
التي لبت الدعوة عــام 2017 في 
االجتماع األول الذي عقد في أثينا، 
املنتدى  هذا  انشاء  في  باملشاركة 
الذي يجمع الــدول صاحبة أقدم 
احلضــارات التي عرفهــا التأريخ، 
وكانــت مبادرة جديــرة باالحترام 
والتقديــر ألهدافها الســامية«، 
مشــيراً الى »مساهمة احلضارات 
العريقة مــع بعضها البعض في 
إرساء دعائم العلوم واملعرفة وبث 
والتالقي  التعايش الســلمي  روح 
وانتشــار  واألمم  الشــعوب  بــني 
إجنازاتهــا في جميــع بقاع األرض 

خلدمة اإلنسانية جمعاء«.
وأعــرب الدكتــور احمــد فكاك 
الشــكر  بالغ  عن  البدراني  احمد 
الــدول  حلكومــات  والتقديــر 
علــى  والشــقيقة  الصديقــة 
تعاونهــا فــي إفشــال محاوالت 
االجتار غير املشــروع بهذه التحف 
وإعادتها إلى العراق، مشــيراً إلى 
العراقية اخملتصة  املؤسســات  أن 
فــي جهودها  مازالت مســتمرة 

مبتابعة هذه املسروقات.

دورات منتدى الحضارات العريقة.. مسيرة حوار
 بين كبار التاريخ وُكتابه 

بدأ من أثينا ويستمر في بغداد
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جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف األنبار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
الرمادي

العدد : 5706/ش/2022
التاريخ: 2022/12/7
الى/ املدعى عليه )محمد فواز عبد(

م/ اعالن
للدعوى املقامة من قبل املدعية )فاطمه 
داود سليمان( ضد املدعى عليه )محمد 
فواز عبد( بالعدد )5706/ش/2022( والتي 
تطلب فيهــا تصديق الــزواج اخلارجي 
وجملهولية محل اقامتك حســب شرح 
القائم بالتبليغ وتأييــد اخملتار لذا تقرر 
تبليغك بصحيفتني محليتني حلضورك 
او ارســال من ينــوب عنــك قانوناً في 
موعد املرافعــة املصادف )2022/12/15( 
الســاعة التاســعة صباحا وفي حال 
عدم حضورك ستجري املرافعة بحقك 

غيابياً وعلنا وفق القانون
القاضي
فتح اهلل داود مهيدي

فقدان هوية
املرقمــة  الهويــة  فقــدت 
فــي  واملؤرخــة   A70343260
مــن  الصــادرة   2012/2/19
الشركة العامة لتوزيع كهرباء 
اجلنوب / فرع ذي قــار والعائدة 
للســيد )نعيم عبــد حمادي( 
فمن يعثر عليها تسليمها الى 

جهة االصدار

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف صالح 

الدين
محكمة االحوال الشخصية في 

تكريت
العدد: 1628/ش/2022
التاريخ: 2022/11/1

اعالن
الى املدعى عليه/ عبود عبيد فرحان

اصدرت محكمة   2022/11/1 بتاريــخ 
االحوال الشخصية في تكريت بحقك 
حكمــاً غيابياً يقضــي )بإيقاف والية 
املدعى عليه علــى ابنائه اوس وعذراء 
والدتهم  ونصب  ومعاد  وزهراء  واسراء 
ولية  املدعيــة ســعاد حامد مهنــا 

عليهم(
لذا تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني 
وفي عدم حضورك الى هذه احملكمة او 
ارسال من ينوب عنك قانونياً لالعتراض 
والتمييز خالل مدة اقصاها ثالثون يوما 
من تاريخ النشــر في الصحف يعتبر 
قــرار احلكم نافذا بحقك ومكتســبا 

درجة الثبات.
القاضي
عبد اهلل حسن خلف احلبيب

إعالن
الى الشريك

1- محمود حاكم عبد عون
2 - لباب عدي صاحب

3- عبد الرحيم عباس حميد
اقتضى ..حضورك.. الى صندوق 
االســكان العراقــي الكائــن 
قــرب مجمع النهضــة وذلك 
لتثبيت إقــرارك باملوافقة على 
قيام شــريكك السيد )حسني 
نعمــه عبــاس( بالبنــاء على 
حصته املشــاعة في القطعة 
املقاطعة   )6557/43( املرقمــة 
)1 اخلر( لغرض تســليفه قرض 
االســكان وخالل مدة اقصاها 
خمسة عشر يوم داخل العراق 
وشــهر خارج العراق من تاريخ 
نشــر اإلعالن وبعكسه سوف 
االعتراض  في  حقك  يســقط 

مستقبال.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط
محكمة بداءة الكوت

العدد: 4863/ب/2022
التاريخ: 2022/12/7

الى املدعى عليها
 سليمة ثجيل حسن

اعالن
اقام املدعي علي صبيــح عبد الدعوى 
املرقمة اعــاله يطلب دعوتك للمرافعة 
واحلكــم بإزالة شــيوع العقــار املرقم 
7285/2 م29 دامــوك وجملهوليــة محل 
اقامتك حسب اشــعار مختار منطقة 
دور العمــال )مهــدي عادل ســاجت( 
وكتاب مركز اخللــود بالعدد 12875 في 
تبليغك مبضمون  2022/11/28 لذا تقرر 
4863/ب/2022  املرقمة  الدعوى  عريضة 
ونشر بصحيفتني محليتني لذا اقتضى 
حضوركم يــوم 2022/12/14 وفي حال 
عدم حضوركم ســوف يتم السير في 

اجراءات الدعوى غيابيا بحقكم.
القاضي
محمد نوري عواد الطائي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
احلي

العدد/ 959/ش/2022
التاريخ/ 2022/12/6

)اعالن(
املدعيه/ تركيه حسوب عجيل

املدعى عليه/ افراح شمران محمد
الشــرعية  الدعوى  املدعية  اقامــت 
احلكم  فيهــا  تطلب  اعــاله  املرقمة 
بتأييــد حضانتها لألطفــال كل من 
وجملهولية  وفاطمــة  رضــا  محمــد 
احملكمة  هذه  قــررت  اقامتكما  محل 
تبليغكمــا بصحيفتــني محليتــني 
بوجوب حضوركما في موعد املرافعة 
الســاعة   2022/12/20 املصــادف 
التاســعة صباحا وبعكســه سوف 
جتري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

االصول.
القاضي
حتسني علوان اخليكاني

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف واسط
محكمة االحوال الشخصية في 

الكوت
العدد: 6001/ش/2022

الى املدعى عليه
 يقني احمد حسني

اقامــت املدعيــة )انور وليــد مهدي( 
الدعــوى املرقمة اعــاله والتي طلب 
واحلكم  للمرافعــة  دعوتــك  فيهــا 
بأسقاط حق السكن وجملهولية محل 
اقامتك حسب اشــعار مختار محلة 
حــي احلكيــم واملرفق بكتــاب مركز 
شرطة الشــهداء بالعدد 14276 في 
2022/11/24 تقرر تبليغك بواســطة 
صحيفتــني محليتــني  رســميتني 
يوميتني للحضــور امام هذه احملكمة 
بتاريخ 2022/12/14 الساعة التاسعة 
صباحا وعنــد عدم حضــورك او من 
ينوب عنك قانونا سوف جتري املرافعة 

بحقك غيابيا وحسب االصول.
القاضي
محمد شاكر االحمد

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
محكمة بداءة الرفاعي

العدد: 352/ب/2022
التاريخ: 2022/12/1

إعالن
ستبيع محكمة بداءة الرفاعي عن طريق املزايدة العلنية 
العقار تسلســل 2017 كــرد وخالل ثالثون يومــا اعتبارا 
من اليوم التالي للنشــر واذا صــادف اليوم الثالثني عطلة 
رســمية ففي اليوم الذي يليه وفي متام الســاعة الثانية 
عشــر ظهرا في قاعة احملكمة، فعلى الراغبني بالشــراء 
احلضور في املكان والزمان املعينني مســتصحبني معهم 
التأمينات القانونية بنســبة 10% بصك مصدق مع رسم 
تسجيل العقار بنسبة 2% وال نقبل املبالغ النقدية ان لم 

يكونوا من الشركاء علما ان الداللية على املشتري.
االوصاف:

1. عنــوان العقار: يقع في مدينة الرفاعــي/ محلة الكرد 
اقرب نقطة دالة شارع األطباء

2. اوصاف العقار : عبارة عن ارض مشــيد عليها دار سكن 
في منتصفه باب حديد ومســاحة مكشوفة وتوجد في 
الدار غرفتني مبســاحة 4*6 م وغرفتني نوم غير مســقفه 
واحــدة مبســاحة 4*3 م واألخرى مبســاحة 5*3 م وتوجد 
صحيــات مبســاحة 2*1 م واالرضية مرصوفة بالفرشــي 
القدمي واجلدران مبنية بالطابــوق )الكوره( واجلص والطني 
ومسقفه بالشيلمان وتوجد ستاره حول الدار والبناء قدمي 

وال تتوفر فيه اخلدمات والدار ايل للسقوط
3. اخلدمــات : غير متوفرة في العقــار اال انها متوفرة في 

املنطقة.
4. مساحة العقار : 154,88م2

5. درجة العمران : قدمي غير صالح للسكن
6. القيمة املقدرة للعقــار )240,000,000( مائتان واربعون 

مليون دينار.
القاضي
سلوان مجيد طعمه

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 114
التاريخ: 2022/12/5

م/ إعالن اول

عمالً بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل، تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات ذي قار عن 
اجراء املزايــدة العلنية إليجار أمالك مديرية بلدية )قلعة ســكر( وكما مبينة مواصفتها ادناه عــدد )30( فعلى الراغبني 
باالســتئجار مراجعة محاسب البلدية خالل مدة )30( يوم تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن لدفع التأمينات القانونية 
بنســبة ال تقل عــن )20%( من القيمة التقديرية لكامل مدة االيجار واحلضور في اليــوم التالي من مدة انتهاء االعالن في 
ديوان البلدية حسب املوعد احملدد مع جلب هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور نشر االعالن والداللية 

البالغة 2% وأي مصاريف اخرى.
م. ر. مهندسني/ حيدر محسن جري/ مدير بلديات ذي قار

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

1،125،000 مليون ومائة وخمسة وعشرون الف دينارسنة واحدةحانوت2/515قلعة سكر1

500،000 خمسمائة الف دينارسنة واحدةحانوت9/515قلعة سكر2

850،000 ثمامنائة وخمسون الف دينارسنة واحدةحانوت10/515قلعة سكر3

1،650،000 مليون وستمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةحانوت1/1/671قلعة سكر4

1،400،000 مليون واربعمائة الف دينارسنة واحدةحانوت2/1/671قلعة سكر5

1،125،000 مليون ومائة وخمسة وعشرون الف دينارسنة واحدةحانوت12/1/671قلعة سكر6

1،125،000 مليون ومائة وخمسة وعشرون الف دينارسنة واحدةحانوت13/1/671قلعة سكر7

1،125،000 مليون ومائة وخمسة وعشرون الف دينارسنة واحدةحانوت15/1/671قلعة سكر8

2،400،000 مليونان واربعمائة الف دينارسنة واحدةحانوت16/1/671قلعة سكر9

1،125،000 مليون ومائة وخمسة وعشرون الف دينارسنة واحدةحانوت17/1/671قلعة سكر10

1،900،000 مليون وتسعمائة الف دينارسنة واحدةحانوت1/252قلعة سكر11

1،125،000 مليون ومائة وخمسة وعشرون الف دينارسنة واحدةحانوت7/252قلعة سكر12

1،125،000 مليون ومائة وخمسة وعشرون الف دينارسنة واحدةحانوت9/252قلعة سكر13

1،100،000 مليون ومائة الف دينارسنة واحدةحانوت10/252قلعة سكر14

1،125،000 مليون ومائة وخمسة وعشرون الف دينارسنة واحدةحانوت7/12/252قلعة سكر15

2،200،000 مليونان ومائتان الف دينارسنة واحدةحانوت6/15/252قلعة سكر16

3،370،000 ثالثة ماليني وثالثمائة وسبعون الف دينارسنة واحدةحانوت7/15/252قلعة سكر17

3،000،000 ثالثة ماليني دينارسنة واحدةحانوت78/12/252قلعة سكر18

1،725،000 مليون وسبعمائة وخمسة وعشرون الف دينارسنة واحدةحانوت4/16/252قلعة سكر19

1،150،000 مليون ومائة وخمسون الف دينارسنة واحدةحانوت7/17/252قلعة سكر20

700،000 سبعمائة الف دينارسنة واحدةحانوت2/18/252قلعة سكر21

2،000،000 مليونان دينارسنة واحدةحانوت4/18/252قلعة سكر22

725،000 سبعمائة وخمسة وعشرون الف دينارسنة واحدةحانوت9/18/252قلعة سكر23

1،650،000 مليون وستمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةحانوت3/672قلعة سكر24

1،400،000 مليون واربعمائة الف دينارسنة واحدةحانوت7/672قلعة سكر25

1،400،000 مليون واربعمائة الف دينارسنة واحدةحانوت8/672قلعة سكر26

700،000 سبعمائة الف دينارسنة واحدةحانوت21/672قلعة سكر27

1،450،000 مليون واربعمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةحانوت26/672قلعة سكر28

1،100،000 مليون ومائة الف دينارسنة واحدةحانوت27/672قلعة سكر29

2،600،000 مليونان وستمائة الف دينارسنة واحدةحانوت30/672قلعة سكر30
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الدوحة ـ وكاالت:

انتهــى دور ال16 لبطولة كأس العالم 
قطــر 2022، أول أمــس، باكتمال عقد 
الفــرق الثمانية املتأهلــة إلى الدور ربع 
النهائي.. وتأهلت فرق هولندا واألرجنتني 
وفرنســا وإجنلتــرا وكرواتيــا والبرازيل 
واملغرب والبرتغال، إلى الدور ربع النهائي، 
على حســاب فــرق أمريكا وأســتراليا 
واليابــان وكوريا  وبولنــدا والســنغال 

اجلنوبية وإسبانيا وسويسرا.
ومن املقــرر أن تنطلق مباريــات دور ربع 
النهائي، بداية من مساء يوم غد اجلمعة 
9 كانون األول اجلــاري.. مباريات دور ال8 
باملواعيــد: كرواتيا تالقــي البرازيل في 
الســاعة 6 مساء يوم غد، وفي الساعة 
العاشرة تلعب االرجنتني وهولندا.. وفي 
يوم السبت يلتقي املغرب والبرتغال في 
الساعة 6 مساء وفي الساعة 10 يلعب 

فرنسا وإجنلترا.

الفائز  النهائي األول، يلتقي  وفي نصف 
من مواجهة كرواتيا والبرازيل مع الفائز 
من مواجهــة هولنــدا واألرجنتني، يوم 
الثالثاء 13 كانــون األول.. أما في نصف 
النهائــي الثاني، ســيلتقي الفائز من 
مواجهة املغرب والبرتغال، مع الفائز من 
مواجهة إجنلترا وفرنسا، يوم األربعاء 14 

كانون األول.
إلى ذلك، يواجه منتخب هولندا، نظيره 
األرجنتيني، مســاء غد اجلمعة، في ربع 
نهائي بطولــة كأس العالــم، املقامة 
حاليــا فــي قطــر. . وصعــد منتخب 
الطواحني لربــع النهائي، بعد فوزه 1-3 
علــى الواليات املتحــدة األمريكية، أما 
منتخب األرجنتــني صعد لدور الثمانية 

بعد فوزه 2-1 على أستراليا. 
سبق أن تقابل ليونيل سكالوني مدرب 
منتخب األرجنتني، عندما كان العبا ضد 
لويس فــان جال املديــر الفني ملنتخب 
هولندا، عندما كان يقود برشلونة.. وقاد 
للتفوق  الكورونيا  ديبورتيفو  سكالوني، 

على برشــلونة حتت قيادة فان جال، في 
4 مباريات من قبــل بالليجا.. املواجهة 
األولــى كانت فــي الدوري عــام 1998، 
وشــارك   ،1-2 الكورونيا  ديبورتيفو  وفاز 
الضائع  الوقت بدل  بديال في  سكالوني 

بدال من ستيفان زياني.
املواجهــة الثانيــة كانت فــي الدوري 
عام 1999، وانتصــر ديبورتيفو الكورونا 
ســكالوني  وشــارك  النتيجة،  بنفس 
كبديل فــي الوقت بدل الضائع بدال من 
الثالثة في  املواجهة  فيكتور سانشيز.. 
الليجا كانت ضمن موســم 2002، وفاز 
توقيع  ديبورتيفو الكورونــا بهدفني من 
ســكالوني وألبيرت لوقو.. أما املواجهة 
ديبورتيفو الكورونا  فــوز  الرابعة عرفت 
على برشلونة في موسم 2003، وسجل 

سكالوني، الهدف األول. 
يتسلح منتخب هولندا بسلسلة بلغت 
29 مبــاراة دون هزمية، األمر الذي يعكس 
مدى الصالبة الدفاعية التي يتحلى بها 
الفريق في وجود عناصــر دفاعية مميزة 

مثــل فيرجيل فان دايــك وأكي، بجانب 
عناصر الوسط بقيادة فرينكي دي يوجن، 

والتأثير الهجومي في وجود ديباي.
وسيلتقي البرازيل وكرواتيا في الساعة 
6 من مساء غد اجلمعة، ووجه البرازيلي 
رودريجو جويس، جنم ريال مدريد، رسالة 
لزميله في صفــوف امليرجني، الكرواتي 
لوكا مودريتش، قبل مواجهة املنتخبني 
البرازيل  العالم.. وضرب منتخب  بكأس 
موعــدا مــع كرواتيــا في ربــع نهائي 
املونديال، بعــد عبور املنتخبني دور ال16 
على حســاب كوريا اجلنوبيــة واليابان.. 
ونشــر رودريجو، عبر صفحته الرسمية 
مع  جتمعه  صــورة  »فيســبوك«،  على 
ريــال مدريد، وكتب  مودريتش بقميص 
عليها: »سوف أراك يا بابا«.وكان رودريجو 
قد أكد في مقابلة صحفية سابقة، أن 
ينادي مودريتش فــي ريال مدريد بكلمة 
»بابا«.يشــار إلى أن رودريجــو يبلغ من 
العمــر 21 عاما، في حني يبلغ مورديتش 

37 عاما.

االرجنتين تالقي هولندا والبرازيل تواجه كرواتيا 
غدا.. مباراتان في دور ربع نهائي المونديال

لقطة ملباراة االرجنتني امام السعودية

بغداد ـ الصباح الجديد:

التَقى رئيُس االحتاد العراقّي لُكرِة 
من  درجــال« عدداً  القدم »عدنان 
َمقرِّ  الفرعّية في  االحتاداِت  رُؤساِء 
االحتادِ بحضور عضو االحتاد رحيم 
لفتــه.. وناقــَش االجتمــاُع آلّيَة 
تَطويرِ عمل االحّتاداِت الفرعّية من 
جميــع اجلَوانب اإلدارّيــِة والفنّيِة 
والتنظيمّيِة، والَســعي إلى وضِع 
األُســِس الســليمِة الســتثمارِ 

املَواهب في امُلافظاِت.
وتنــاوَل رئيُس االحتــادِ العديَد من 
الَقضايــا الُكروّيــِة التــي ميكُن 
أن تســهَم في االرتقــاِء بالواقِع 
الُكــروّي، ودفــع عجلــِة عمــل 
االحّتــاداِت إلى األمام.. واســتمَع 
درجال إلى العديِد من األمورِ التي 
متّ طرحهــا من رُؤســاِء االحّتاداِت 
إلى  تدُعو  كانــت  والتي  الفرعّيِة 
تَطويرِ عمل االحّتــاداِت في الفترِة 
املُقبلــة. . ووعــَد رئيــُس االحتاد 
جناح  ُمســتلزماِت  جميع  بَتوفيرِ 
في  الفرعّيــِة  االحتــادات  عمــِل 
تَنفيِذ املَناهج الُكروّيِة، واالهتمام 
بدورياِت الفئاِت العمرّيِة التي تقام 
املُنافســاِت  امُلافظاِت وبقيِة  في 

األخرى.
رئيُس  يتقــّدُم  اخر،  وفي ســياق 
االحّتاد العراقّي لُكرِة القدم »عدنان 
درجــال«، نيابًة عن أُســرِة االحتاد، 
بأســَمى التهاني والتبريكاِت إلى 
املغربّي للعبِة ملُناســبِة  االحّتــادِ 
الشــقيق  املغربّي  املُنتخِب  بلوغ 
دورَ الثمانية لُبطولِة كأس العالم 

اجلارية في دولِة قطر الشــقيقة، 
وحتقيقهم إجنازاً عربّياً تاريخّياً غير 

مسبوق.
األطلس«  »أسود  جنوُم  لقد سّطرَ 
أروَع الصور وأرقى املالحم الُكروّيِة، 
في  ويجولــون  يصولــون  وهــم 
ويسجلون  األخضر،  املُســتطيِل 
النجاحــاَت تِلْو النجاحــاِت، بعَد 
أن تفوقــوا بإصرارهــم وقدرتهم 
اإلســباني.أثبَت  نظيرهم  علــى 
ُمنتخُب املغرب إنه املُمثُل الفعلّي 
للُمنتخبــاِت العربّيــة، وهــا هو 

اليوم يحمــُل لواَء النجاح العربّي 
الُكــروّي الكبير.نتمنى أن يواصَل 
فتيُة »وليد الركراكي« مسيرتهم 
وصــوالً ألبرز وأفضــل املَراكزِ في 
مونديال قطر أكبر املافل الُكرويِة.

إلى ذلك، تفتتــح مباريات اجلولة 
التاسعة من املرحلة األولى لدوري 
الكــرة املمتــاز يوم غــد اجلمعة 
املوافق 9 كانون األول اجلاري بإقامة 
خمسة مباريات، فيحتضن ملعب 
الزوراء مباراتان، األولى في الساعة 
2 ظهــرا بــني نــوروز والكهرباء 

السادسة  الســاعة  في  تعقبها 
الزوراء  مبــاراة  والنصف مســاء 
والقاســم، وفي ملعــب الكوت 
الثانية  الساعة  في  تقام  األوملبي 
ظهــرا مباراة الديوانيــة واجلوية.
ويضيف النجف في ملعبه فريق 
األوسط  الفرات  ديربي  في  كربالء 
الرابعة والربع مساء  في الساعة 
وفي التوقيت ذاته تقام في ملعب 

دهوك مباراة أهل الدار والكرخ.
وتســتكمل مباريــات اجلولة في 
خمس  بإقامــة  التالــي  اليــوم 

الصناعة  ملعب  أيضــا،  مباريات 
الصناعة  ملباراة  مسرحا  سيكون 
واحلدود في الساعة 2 ظهرا، وفي 
ملعب املدينــة الدولي بالتوقيت 
والنفط،  الطلبة  ذاته جترى مباراة 
ويلعــب نفــط الوســط واربيل 
في الســاعة 2 ظهرا في ملعب 
النجف الدولــي وفي ملعب زاخو 
في الساعة اخلامسة األربع مساء 
تقام مباراة زاخو ونفط ميســان، 
وفــي ملعــب الشــعب الدولي 
البصرة  ونفط  الشــرطة  يلتقي 

في الســاعة السادسة والنصف 
مساء.

ويقف اجلوية فــي صدارة الترتيب 
وله 18 نقطة يليه الكهرباء بـ 17 
متفوقا على النجف ثالث الالئحة 
رابعا  الزوراء  ويأتي  األهداف،  بفارق 
بـــ 16 نقطة ثم الطلبة بالرصيد 

ذاته بيد أنه يتأخر بفارق األهداف
من جانب اخر، قررت جلنة االنضباط 
التابعة لالحتاد املركزي لكرة القدم، 
أول أمس، حرمــان فريقي النجف 
والقاسم من حضور جماهيرهما 
ملباراة واحدة، بعــد األحداث التي 
رافقــت مباراتهما ضمن اجلولة 8 
من الدوري املمتاز، وانتهت لصالح 

الضيوف بنتيجة )0-1(.
تقرير  االنضباط،  جلنة  وناقشــت 
مشــرف مباراة النجف والقاسم 
التــي جرت فــي ملعــب كربالء 
تقرير  مناقشــة  وكذلك  الدولي، 
والذين  للمباراة،  األمني  املنســق 
أن: »جمهور  بينوا في تقاريرهــم 
نــادي النجــف أطلــق هتافــات 
مستفزة جلمهور القاسم، ما دفع 
جماهير القاسم إلى التشاجر مع 

اجلماهير املنافسة«.
وقررت اللجنــة: »معاقبة جمهور 
نادي القاسم باحلرمان من مرافقة 
فريقهــم لدور واحــد على أرضه 
»معاقبــة  املفترضة«.وتابعــت: 
باحلرمان  النجــف  نــادي  جمهور 
واحد  لدور  فريقهــم  مرافقة  من 
علــى أرضه املفترضــة من تاريخ 
بيان  اللجنة«.وختم  بقرار  التبليغ 
االحتاد: »تعد هــذه القرارات قابلة 

إلستئناف ضمن املدة القانونية«.

درجال يبحث آلية تطوير عمل االتحادات
 الفرعية واستثمار المواهب في المحافظات

غدا.. إقامة خمس مواجهات في بدء الجولة الثامنة للدوري الممتاز 

درجال يلتقي عدد من رؤساء االحتادات الفرعية

أسود االطلسي.. 
تفوق بامتياز

مباراة كانت جميلة جدا وغاية في اإلثارة، 
كسب فيها منتخبنا العربي املغربي الفوز 
املاتادور اإلســباني  الثمني وصمــد بوجه 
ليخطف العبــور بدرجة امتيــاز إلى ربع 
نهائــي مونديال قطر، صحيــح ان الفريق 
اإلســباني اخذ على استحواذ الكرة لكن 

الفريق املغربي كانوا لهم باملرصاد.
كان اسود االطلســي محط فخر واعتزاز 
للعــرب، اســهم جنــوم املغرب باســعاد 
الشــعب العربــي ومبروك مللــك املغرب 
والشكر والتقدير الحتاد املغربي بعد أن وفر 
كل ما يلزم ملنتخب بالده في هذه البطولة 
شــكرا لشــعب املغرب العرب، بسببكم 
جتمعت شــعوب العرب معكم وكنا فريق 

واحد. 
أملنا كبير في ممثل الكرة العربية أن يكون 
منافســا ويبلــغ اعلى املراتــب في كأس 
العالم وهو يالقي البرتغال مساء السبت 
املقبل في دور ربع النهائي،  وال ننسى ابدا 
ان املغــرب وصل الى ربــع النهائي بفضل 
االجتهــاد والتفوق الكبير حلــارس املرمى 
اســني بونو كان يعرف بعــد ان رد 3 كرات 
اســبانية في ركالت اجلزاء، فهو استطاع 
ان يبرهــن مقدرته في قراءة منافســيه 
الالعبني وهو يواجهــم موندياليا، بعد ان 
جنح فــي الذود عن شــباكه امامهم وهو 
يقف بني خشبات مرمى فريق إشبيلية في 
الليغا وكان عنصرا مساهما في احلصول 
على نتائج ايجابيــة لفريقه. جدا طريقة 
لعب الفريق االســباني  النه حارس مرمى 
اشبيلة ولهذا كان يدرك من سيسدد من 

يضيع 
شكرا لبونو وعلى حتقيقه النجاح بامتياز 
ودفاعه مرمى املغرب بكل شجاعة، وحتية 
لرفاقه زياش وحكيمي واالخرين، وملدربهم 
اجملتهــد وليــد الركراكي، الفــوز املغربي 
اسهم ايضا في حتقيق ارقام قياسية عدة 

السود االطلسي.
ان وصول املغرب إلى ربــع النهائي لكأس 
العالم هــو تأكيد ملقدرة الكرة العربية ان 
تكون في املقدمة في املونديال، ال يســعنا 
ان نقــول اال شــكرا لكم يــا ابطال فقد 

ادحلتم السعادة لكل بيوت العرب. 

6:00 الجمعة 12/9كرواتياالبرازيل

السبت 12/10

10:00 هولندااألرجنتين

10:00 إنجلترا 6:00 فرنساالبرتغالالمغرب

كأس العالم 2022/ ربع النهائي

بغداد ـ الصباح الجديد:
لرعاية  الوطنــي  املركــز  يضــم 
املوهبــة الرياضية بكرة الســلة 
العديد من العناصــر التي يتوقع 
فــي عالم  لها مســتقبل كبير 
من  زغير  احمــد  ومهدي  اللعبة، 
الصف  في  الطالب   2010 مواليد 
تدريباته  يــؤدي  املتوســط  األول 
املنتظمــة إلى جانب العشــرات 
من الالعبــني بأشــراف مدربه د. 
لؤي ســامي ومهند مهدي، ميلك 
الطول  منها  فنية جيدة  مؤهالت 
واللياقــة البدنيــة، والتركيز في 

التدريبــات والعمل علــى تطوير 
قدراته الفنية.

يقول انه ســعيد بانضمامه إلى 
مركــز املوهبة الرياضيــة منذ 6 
أشهر، ويتطلع بثقة إلى املشاركة 
فــي املهرجانــات والبطوالت مع 
اندية  إلى  الوصــول  ثم  املوهوبني 
الكبــار الن حلمه متثيل فريق نادي 

احلشد الشعبي بكرة السلة.
ويضيــف: فــي مركــز املوهوبني 
تدريبات منتظمة واهتمام بتطوير 
ايضا  وحثهم  الالعبــني  امكانات 
وقال  الدراســة،  في  التفوق  على 

ان وجود قاعة متكاملة وجتهيزات 
نقل  ووســائط  حديثة  رياضيــة 
الالعبني وكذلك االهتمام باجلانب 
الثقافي لالعبــي من خالل اقامة 
ورش خاصــة بالنظافة والســفر 
وغيرها هذه نقاط مهمة تسهم 
فــي تقــدم املســتويات الفنية 

لالعبني الواعدين.
يشجع املوهوب منتخب االرجنتني 
فــي مونديال كرة القــدم اجلارية 
ان  ويتمنى  في قطر،  منافســاته 
يرفع جنمه املفضل ليونيل ميسي 

كأس البطولة. 

مهدي احمد.. موهبة بكرة السلة 
الدوحة ـ وكاالت:

عادل رومان ســايس العــب املنتخب 
املغربــي إجنازا عمــره 36 عاما، خالل 
مشــاركته فــي مباراة تأهل أســود 
بكأس  نهائــي  ربــع  لــدور  األطلس 
العالم قطر 2022.. وكان الزاكي بادو 
قاد األسود ســنة 1986 في مونديال 
املكســيك، حامــال لشــارة القيادة 
للمبــاراة الرابعة تواليــا، وهو ما لم 

يتحصل عليه غير هذين الالعبني.
ومكن بلوغ األسود لدور الثمانية العب 
بيشكتاش التركي من تخطي عناصر 
3 مباريــات بصفة  قادت األســود ل 

القائد، وهي الراحل إدريس باموس في 
مونديال 1970 باملكسيك، ونور الدين 
 ..1998 فرنســا  مونديال  فــي  نيبت 
وعزز رومان سايس بهذا اإلجناز أرقامه 
في مونديال قطر، بعدما دون اســمه 
ضمــن هدافيــه بتســجيل الهدف 
األول في مباراة بلجيكا، وهو ضمن 9 
تواليا  الثانية  للمرة  العبني يشاركون 
في كأس العالم. وميتلك ســايس ما 
)أمام  املقبلة  املبــاراة  لم يتغيب عن 
البرتغال وسويسرا(  مباراة  الفائز من 
فرصة ليصبح أول العب يقود األسود 

في 5 مباريات متتالية.

سايس يكسر رقم الزاكي بادو

مهدي احمد



كركوك ـ الصباح الجديد: 
في كنيسة القلب األقدس في كركوك ، 
يفتتح سنوياً سوق يسمى “واحة احلنان 
اخليري” دعما لــذوي االحاياجات اخلاصة 

بشعار مختلف كل عام.
وتقول مســؤولة خدمة “واحــة احلنان” 
دينــا نائل: “نقوم في الشــهر الـ 12 من 
كل عام بفتح ســوق خيري خاص لذوي 
االحتياجات اخلاصة، قبيــل حلول أعياد 
امليالد ورأس الســنة اجلديــدة، وفي كل 
عام نختار لهذا الســوق شــعاراً وكان 
شــعار هذا العام: “معاً نحتفل بالعيد”، 
مبشاركة جميع األطياف والقوميات في 

كركوك”.
وأضافــت نائل، أن “ســوق واحــة احلنان 
يشــارك فيه غالبية مكونــات كركوك 
وغيرها من  واملســيحيني  املسلمني  من 
املكونات، وأن ريع السوق سيذهب لشراء 

هدايا عيــد رأس الســنة اجلديدة لذوي 
االحتياجات اخلاصة”.

من جانبها تقول بثينة اليكســان وهي 
مشــاركة في الســوق اخليري: “نشارك 
ســنوياً في هذا الســوق اخليري بعرض 

االحتياجات  ذوي  وبيعها لدعم  الســلع 
اخلاصة”.

واوضحــت اليكســان، أن “الهــدف من 
الســوق اخليري هو إدخــال الفرحة في 

قلوب ذوي االحتياجات اخلاصة”.

من جهته، يقول املشــارك في الســوق 
ماريو عامــر: “نقوم بفتح هذا الســوق 
االحتياجات  ذوي  خلدمة  ســنوياً،  اخليري 
اخلاصة، حيث ســتذهب كافة مصاريف 

بيع السلع املعروضة في السوق لهم”.
وبشــأن الســلع املعروضة أضاف عامر، 
أن “الســوق يحتضن مستلزمات لتزيني 
اجلديدة ومأكوالت  الســنة  رأس  أشجار 

ومقبالت وغيرها من السلع”.
وبدأ العمل على بنــاء كاتدرائية القلب 
األقدس ألبرشــية كركوك في 1 حزيران 
عــام 1997 وانتهى فــي 22 حزيران عام 
املســيحيني  وبهــذا عادت حياة   ،2001

الطبيعية ضمن هذه املنطقة احلديثة .
ومت تســمية هذه الكاتدرائيــة اعتماداً 
على القلب املقدس، وهي مستوحاة من 
الصوفية الفرنســية في القرن السابع 

عشر سانت مارغريت ماري أالكوك.

بغداد - وداد إبراهيم: 
يــرى مهتمــون باألغنيــة احمللية ان" 
املتلقي  تراجعت لدى  العامة  الذائقة 
، والســبب يرجع الــى الكم املطروح 
وما يتضمنه من إســفاف وتردٍ "نصا 
وحلنا"، ويجد اخرون، ان" ســبب تراجع 
االغنيــة يعود الى هجــرة الكثير من 
االصــوات اجليدة الى اخلارج بعد 2003 
وكذلــك في غيــاب الرقابــة، وكثرة 
جند  فيما  األهليــة،  األســتوديوهات 
ان هناك اصواتا شــابة تظهر وتأمل 
ان يكــون لها وقع في ســاحة الغناء 
، ومنهــم املطــرب الشــاب "قصي 

السامي" ، الذي قال عن بداياته: حبي 
للغناء أقلق والدي في أن أصبح مطربا 
، االمر الذي دعــاه أن مينعني حتى من 
التفكير فــي ذلك، ما زاد من اندفاعي 
الكبير ومشــاركتي في النشــاطات 
املدرســية وفي فرق الغناء وكان درس 
وفسحة  متعة  لي  بالنسبة  النشيد 
للتدريــب والتواصــل مــع الغناء بل 
واالســتماع الــى اراء كل من حولي 
من االســاتذة واصدقائي في املدرسة 
بناظم  التأثير  شــديد  حينها  وكنت 
الغزالــي وقحطان العطــار ومحمد 
عبد الوهاب، وفي مرحلتي املتوسطة 

واالعدادية، كنت اقوم بإحياء احلفالت 
واملناسبات الوطنية ومع هذا اكملت 
دراســتي العلمية فــي كلية العلوم 
قسم الرياضيات وصرت معلما ولكن 
وكنت  بالفن  مرتبطا  ظل هاجســي 
ابحث عــن أي فرصة متكنني أن أكون 
الغناء،  مطربا ولي بصمة في ساحة 
حتى التقيت امللحن العراقي "سامي 
اخلياط" الــذي أمدني بخبرته في هذا 
، بعدها التقيت امللحن "مهدي  اجملال 
رحيم" الذي قدمنــي بأغنية "كولي 
العام  الغزالي فــي  ياحلــو"، لناظم 
2016، بعدهــا  أردت أن أطور نفســي 

فتعلمــت العزف على العــود متأثرا 
بالفنان نصير شــمة، ومعتمدا على 
موهبتي بل أصبح العود رفيقي اينما 
حللت.  وتابع: املعروف ان املطرب يجب 
عليه ان يجرب احلان عدة ليكتســب 
خبــرة فنية مــا جعلنــي ابحث عن 
ملحن يفهم طبقات صوتي فتعاملت 
مع "علي عودة" وعملت اغنية "حبك 
ويــل" مع املطربة الشــابة "ســحر 
الروح" وكانت لي فرصة للتعامل مع 
امللحن املعروف "ســرور ماجد" اال ان 
العمل بيننا لم يتم، وانا بصدد انتاج 
البوم جديد متكامل من حيث الصوت 
والتصوير وسيتم اصداره العام املقبل 
ويتضمــن ١١ اغنيــة، اغنيتــان من 
احلاني وتسعة من احلان الفنان "علي 
عوده فاضل" وبالتعــاون مع عدد من 
الشــعراء منهم " حسني الشريفي" 
وآخرين.  واضاف: حلنت ثالث اغاني من 
ضمنها انشــودتان قدمتها للشعب 
للحرائق  اجلزائر  تعرضت  اجلزائري حني 
من  ومســاندة  كهديــة  وقدمتهــا 
الشعب العراقي الى الشعب اجلزائري، 

نالت اعجاب الناس.
 واضــاف: االن تغزو الســاحة الفنية 
اغــان بعيدة عــن االغنيــة االصيلة 
متتزج فيها االحلــان التركية والهندية 
ومتيل نحــو االنحدار مبســتوى الفن 
العراقي وحتى انهــا تغيب عن ذاكرة 
املتلقي فيما تعيش االغاني العراقية 
من  التســعينيات  حتى  قدمت  التي 
القــرن املاضي في الذاكــرة اجلمعية 
حتى االن، على الرغم من ان الساحة 
الفنية فيها اصوات جيدة لكن من ذا 
الذي يأخــذ بها للنجاح والوصول الى 

مستوى االغنية السابقة؟

يومية سياسية مستقلة Thu. 8 Dec. 2022 issue )5031( اخلميس 8 كانون االول 2022 العدد

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

األلحان والكلمات األصيلة تالشت وغزت الساحة 
أغنيات هابطة 

المطرب الشاب قصي السامي:

متابعة ـ الصباح الجديد: 
اعترفــت النجمــة صبــا مبارك 
بشــعورها بالغضب والغيرة بعد 
الرابع من  إســناد بطولة اجلــزء 
املسلســل الشــهير »حكايات 
بنــات« لنجمات جديــدات بدالً 
منها ومن جنمات األجزاء الثالثة 
األولى، وقالت إن املسلسل كان 
»مشروعها« هي وبطالته من 
اجلزء األول، ولم تعرف ســبب 
منحــه ألخريــات، وغضبت 
بشــدة برغم حبها لبطالت 
املســتوى  على  األخير  اجلزء 

الشخصي.
وقالــت الفنانة صبا مبارك فــي حوارها مع 
إســعاد يونس لبرنامج »صاحبة السعادة«: 
)زعلنا طبعاً ملا في بنــات غيرنا عملوا اجلزء 
الرابع من مسلسل حكايات بنات، واتقمصت 
جداً، البنات اللــي مثلوا اجلزء الرابع بحبهم، 
بس غيرة بقى، إنتي فاهمة، مشــروعنا إزاي 

تدوه حلد تاني؟! وكده.(
وكشــفت صبــا مبارك عــن ســر إتقانها 
للهجات العربيــة اخملتلفة؛ حيث أكدت أنها 
ُولدت في الرياض، وعاشت في القاهرة واألردن 
وسوريا، وتزوجت من تونســي، وهذا هو سر 

إتقانها للهجات اخملتلفة.

وأضافــت: »ُولدت في الرياض، وعشــت في 
القاهــرة واإلمــارات واألردن، وملا تخرجت في 
اجلامعة عشــت فــي ســوريا، وتزوجت من 
تونســي، وعملت في بيروت والقاهرة، وهذا 

سر إتقاني للهجات اخملتلفة".
وتابعــت: »أنا بحس إني أعرف أضبط لهجة، 
وأحس املوسيقى، وأشــوف الناس وأراقبهم 

كويس جداً؛ فأحب أتفرج على ده دائماً".
وواصلت قائلة: »أنا بعرف أحترك في أكثر من 
مجتمع عربي؛ ألني عشت واختلطت به، ودي 

نعمة كبيرة من ربنا".
وقالت صبــا مبارك إنها شــغوفة بالقراءة، 
النفــس  والروايــة، وعلــم  األدب  وحتديــداً 

والسياســة والعلوم اإلنســانية«، متابعة: 
»بتخليني أشــوف املشهد بشكل مختلف، 
أنا بحب الشــخصيات التاريخية واخليالية، 

واشتغلت مسرح كتير في اجلامعة".
يُذكر أن اجلزء الرابع من مسلســل »حكايات 
بنات« مت تقدميه بعد تغيير شــامل لنجمات 
العمل، وُعرض من بطولة هاجر أحمد وهند 

عبد احلليم وميرنا نور الدين وأسماء جالل.
بينما ُعرض اجلزء األول من بطولة صبا مبارك 
ودينا الشــربيني وريهام أمين وحورية فرغلي، 
ومت اســتبعاد ريهام أميــن وحورية فرغلي من 
اجلزء الثاني، وحلت بــدالً منهما إجني املقدم 

وندى موسى.

بغداد - الصباح الجديد: 
شارك املؤلف املوســيقي العراقي قتيبة النعيمي، ضمن 
العرض العاملي للموســيقى احلديثة في املسرح العاملي 

faylge في مدينة بروكسل البلجيكية.  
وقال النعيمي،فــي تصريح تابعته الصبــاح اجلديد، إنه 
"ســعيد أن يتم اختيــاره ضمن ضمن العــرض العاملي 
للموسيقى احلديثة في املسرح العاملي faylge في مدينة 
بروكسل وبطلب رســمي من مدير املهرجان للمشاركة 
بعمل موسيقي جديد )ساخر( مبناسبة مرور 60 عاما على 
 ، Jean Paul Dessy بقيادة  Musique nouvelle إنشــاء
التي تنوعت بها املؤلفات املوســيقية الرائعة احلديثة من 

املؤلفني املوسيقيني البلجيكيني". 
وأضــاف، أنه "العربي الوحيد الــذي يتواجد بهكذا حدث 
مهم"، الفتــا إلى أن "العرض العاملــي يضم العديد من 

املؤلفني املوسيقيني العامليني".  
وتابع، أن "العمل املوســيقي هو املوسيقى احلجرة واسم 
العمل هو ساخر لشخصية ساخرة تعيش ضمن تقلبات 
الوضــع العاملي من أحداث واملتغيرات فــي القرن الواحد 
والعشــرين، مؤكدا سعيه الن يكون اســم العراق عاليا 

ويكون لديه حضور في هذا املناسبات العاملية املهمة.
 Concervitoire يذكــر أن النعيمي هو بروفســيور فــي
Royal de Mons وقدم مؤخرًا عرًضا فنًيا عامليا ألوركسترا 
وســوبرانو في دار األوبرا املصرية، مع أوركســترا القاهرة 
الســيمفوني والســوبرانو البلجيكيــة العاملية جولي 

جييهارت، من قصر امللكة إليزابيث املرموقة.
 Sounds of ومن بني مشــاريعه األخيــرة ســيمفونية
Baghdad التــي حتكى قصة ما جرى مــن احتالل حروب 

وأحداث وإرهاب.

متابعة - الصباح الجديد:
تســتعد قناة ذكريات السعودية لعرض املسلسل العراقي 
"عنفــوان االشــياء" للكاتــب العراقي صبــاح العطوان 
وللمخرج حســن حسني، واملسلسل من بطولة نخبة من 
جنوم الدراما العراقية منهم "سامي قفطان، فاضل خليل، 
هناء محمد، فاطمة الربيعي، سامي قفطان، وجالل كامل، 
وهديل كامل، وســهير اياد" واملسلســل املذكور عرض من 

شاشة تلفزيون العراق عام 1987 .
وقدم في إطــار درامي اجتماعي، يتنــاول قصة فوزي التي 
يجســدها الفنان الراحل فاضل خليل وخطيبته رؤى، وحترر 
أفكارهما عمن هو ســائد في اجملتمع املنغلق على نفسه، 
وأيضا صراع اميان بني املســؤولية، سواء فردية واجتماعية، 
والعالقــة العاطفية التي تربطها مــع منير، وبهذا يقترب 
املسلســل من احلياة االجتماعية للعائلــة العراقية ومن 
الواقع بلغة درامية محبكة كما عودنا عليها الكاتب صباح 

عطوان.

قتيبة النعيمي يشارك في 
المسرح العالمي للموسيقى 

"عنفوان األشياء" على قناة 
ذكريات السعودية
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هناك عطــش عند الطامحني للتكامل الروحي 
واالخالقــي واالجتماعي للوقوف علــى احلَِكم 
والنصائح التــي تُنير لهم الطريــق ، ومتّونُهم 

مبنهاج االرتقاء الى روابي السعادة والسالمة .
 - 2 -

واحلكمة – كما هو معلوم – ضالة املؤمن يبحث 
عنها هنا وهناك دون كلل أو ملل .
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وتأتينا بعــض القوافي الغنية مبــا تضمه من 
املعاني والقيم فتكون أثمن من اللٔيالٔي عند ذوي 

البصيرة .
ونستطيع ان نذكر في هذا السياق ما قاله أمير 
الشــعراء أحمد شــوقي عن اليتيم الذي يعده 

الناس من مات أبوه وتركه يعاني مرارة احلياة .
ولقد جاء شوقي بتعريف جديد لليتيم فقال:

ليس اليتيُم َمْن انتهى أبواه ِمْن 
َهّم احلياة وخلَّفاُه ذليال 

اّن اليتيم هو الذي تلقى له 
أُّماً تخلت أو أباً مشغوال 

وطبق هذا التعريف فاّن الكثرة الكاثرة من أبناء 
اليوم هم من االيتام .

والسؤال آالن :
ملاذا حكمَت على الكثرة الكاثرة من ابناء اجليل 

بااليتام ؟
واجلواب واضح 

اّن الكثيــر من االمهــات اليوم مــن املوظفات 
اللواتــي يأخــذ منهــن العمل جــل أوقاتهن 
ويســتنزف طاقاتهن وهن حني العودة الى املنزل 
يشعرن بالتعب الشديد واحلاجة الى االستراحة 

بعيداً عن تبعة املسؤولية 
واذا ُكــّن كذلك فمتى يحصــل ابناؤهن منهن 
علــى ما يجب مــن عناية ورعاية وســهر على 

التربية السليمة الصاحلة ؟
اّن ابناءهن متروكون ملن يُؤتي بهن للعمل بصفة 
خادمات في املنــزل وَمْن فيه وقــد يطلق على 

بعضهم مجازا وصف املربّية ..!!
ولكن هيهات ،

أين حضن االم احلنون من حضن اخلادمات ؟
وأين هي مالمح التركيز على الســلوك الناصع 

اخلالي من الشوائب ؟
وما يقال عن االمهات يقال عن آالباء الذين تخلوا 
من مســؤولياتهم احلقيقية فــي األخذ بايدي 

أبنائهم الى الطريق القومي والسلوك السليم.
ان الشــيء الوحيد الذي يهتم به معظم األباء 
واالمهات هو جناح أبنائهم في دراستهم وليكن 

بعد ذلك الطوفاُن ..!!
ومن هنا كانت الفوارق كبيــرة للغاية بني ابناء 

هذا اجليل واالجيال السابقة 
وعلى هذا اجليل يراهن أعداء االمة املتربصني بها 

الدوائر .
وهكذا مرروا مصطلحــات ) املثلية ( واالنعتاق 
ِمَن القيــم والضوابط االخالقيــة ُمدعني انها 

مقتضيات احلرية ..!!
مع أنَّ احلرية ال تعني االنفالت والتبذل بحال من 

االحوال .

أهي القوافي أم 
اللياليء؟

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

صبا مبارك: شعرت بالغيرة من نجمات "حكايات بنات 4"

متابعة ـ الصباح الجديد: 
يحــذر األطباء مــن ظاهرة تســمى 
الكريســماس"،  "متالزمــة شــجرة 
جتــاه  حتسســي  فعــل  رد  وهــي 
أو  أشــجار الكريســماس الطبيعية 
االصطناعيــة التي ميكن أن تســبب 
أعراضــاً مثــل الصفيــر والعطــس 
والسعال والتهاب العيون ونوبات الربو 

القاتلة.
وفقــاً للدكتورة شــيريل 
فان نونني، املتحدثة 
اجمللس  باســم 
للربو  الوطني 
في أستراليا، 
ن  فــإ
ر  األشــجا
حلقيقية  ا

لها مخاطر جســيمة  واالصطناعية 
تدابير  اتخــاذ  مرتبطــة بها ويجــب 

لتقليل هذه اخملاطر.
وتقــول الدكتــورة شــيريل: "ميكــن 
امليــالد احلقيقية مثل  ألشــجار عيد 
الســرو والصنوبــر أن جتمــع كميات 
كبيرة من حبــوب اللقاح من النباتات 
األخرى قبل قطعها، ممــا قد يؤدي إلى 
ظهور أعراض الربو وحمى القش مبجرد 

إدخالها إلى املنزل".
االصطناعية  األشجار  تكون  أن  وميكن 
بديــالً آمناً، ولكن إذا مت اســتخدامها 
كل عــام، فقد يتراكــم عليها الغبار 
أو العفــن، والذي قد يكــون غير مرئي 
للدكتورة شيريل،  ووفقاً  اجملردة.  للعني 
يكون الناس أكثر عرضة للخطر عندما 
الكريسماس  شــجرة  بتزيني  يقومون 

باحللــوى واألضواء، وخاصــة إذا كانت 
وحتمل  لوقت طويــل  الزينة مخزنــة 

الكثير من الغبار.
وكشف املتحدث باسم اجمللس الوطني 
للربــو أن األشــخاص الذيــن يعانون 
بعض  اتباع  احلساســية ميكنهم  من 
اخلطوات البســيطة لضمان بقائهم 
بأمان في موسم عيد امليالد هذا العام.
ونصح بضرورة مســح أجزاء الشجرة 
مبللة  قماش  بقطعــة  االصطناعية 
والتأكــد من عدم وجــود غبار أو عفن 
عليهــا عنــد وضعهــا. كمــا نصح 
أشجاراً  يشــترون  الذين  األشــخاص 
حقيقيــة بغســلها بخرطــوم املياه 
وتركهــا جتف، للتخلص مــن أي بقايا 
حلبــوب اللقاح عليها، وفــق ما أوردت 

صحيفة ديلي ميل البريطانية.

بغداد - الصباح الجديد: 
أور  مهرجــان  فعاليــات  ضمــن 
الفنــان  ســيقدم  الســينمائي 
ابو العباس ورشــة  الكبير محمود 
للتمثيــل الســينمائي وتســتمر 

ملدة ثالثة أيام، الورشــة مخصصة 
املهتمني  الشــباب  وتدريب  لتطوير 
وتشــرح  الســينمائي  بالتمثيــل 
وطريقة  املمثل  وادوات  قواعــد  أبرز 
إلى  باإلضافــة  الســينمائي  االداء 

نبــذة تأريخية عن تاريخ الســينما 
العراقية.

 يذكــر ان فعاليــات مهرجــان اور 
الســينمائي ســتقام في جامعة 

العني والدعوة عامة.

بغداد - الصباح الجديد:
العربية  الثقافة  تقيم جمعيــة 
النيوزيلنديــة محاضــرة بعنوان 
للفــن  العميقــة  "اجلــذور 
التشكيلي العراقي" اجلزء الثاني 
التشــكيلي  الفنــان  يقدمهــا 

العراقي “محمــد فهمي" وعلى 
قاعة املركــز الثقافي في "باكور 
انغا اوكالند" السبت العاشر من 
كانون اول اجلاري كما يقام معرض 
تشكيلي ألعضاء "جماعة كوديا  

الفنية."

واملعــروف ان اجلمعيــة املذكورة 
تهتــم بكل ما يتعلــق بالثقافة 
العربيــة والنيوزيلنديــة والتراث 
اجلمهــور  وتعريــف  العربــي 
النيوزيلنــدي بتفاصيــل الفــن 

واالدب والتاريخ العربي.

واحة الحنان في القلب األقدس بكركوك.. 

سوق سنوي لدعم ذوي االحتياجات الخاصة

تحذيرات من متالزمة شجرة الكريسماس 
على الصحة العامة

ورشة للتمثيل السينمائي يقدمها
 "محمود ابو العباس"

جمعية الثقافة العربية النيوزيلندية
 في محاضرة عن الفن العراقي
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