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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

خاص - الصباح الجديد:
توقعــت اللجنة املاليــة النيابية، 
أمس الســبت، ان تلجــأ احلكومة 
إلى خفض تدريجي ألســعار صرف 
الدوالر، مؤكــدة أن االرتفاع احلالي 
مرتبط بإجــراءات البنك الفيدرالي 
األميركــي بغية تدقيــق الفواتير 

املقدمة إلى مزاد العملة.
وقال عضو اللجنــة جمال كوجر، 
في حديث مع »الصباح اجلديد«، إن 
»السبب الرئيس وراء ارتفاع اسعار 
هو  احمللية،  األســواق  فــي  الدوالر 
إجراءات البنك الفيدرالي األميركي 

في قضية مزاد العملة«.
وتابــع كوجــر، أن »قــراراً صــدر 
باســتبعاد عــدد مــن املصــارف 
البعض  العملة،  الرئيسة من مزاد 
منها كبيرة ولديها حصة لم يتم 

توزيعها على املصارف األخرى«.
وأشار، إلى »قرارات بالتشديد على 
فواتير  ورود  بعــد  االخرى،  املصارف 
مزورة وغير حقيقة تقدم إلى البنك 
املركزي من هــذه املصارف في مزاد 

العملة«.
»التشديد  أن  على  كوجر،  وشــدد 
للحصــول على فواتيــر حقيقية 
الســبعة  املصــارف  واســتبعاد 
ضيق اخلنــاق علــى احلصص غير 

الرسمية«.
واورد، أن »هذه اإلجراءات أســهمت 
في تقليل كميات الــدوالر املباعة 
من خالل مزاد العملة وأدى ذلك إلى 

تراجع كمياته في األسواق«.
ودعــا كوجر، »البنــك املركزي إلى 

اتخــاذ جملة إجــراءات«، مبيناً ان 
»قرار البنك بخفض سعر الدوالر ال 

يحل كل املشكلة«.
ورأى، ان »احلــل ال يكــون بخفض 
ســعر الصرف، إمنا اخللــل كان في 
تلك الفواتير التــي كانت تقدمها 

املصارف إلى احلكومة«.

وأكــد كوجر، ان »إجــراءات البنك 
األميركــي كان مــن  الفيدرالــي 
املفترض اتخاذهــا من قبل اجلهات 

الرسمية العراقية«.
ويواصــل، أن »جهــات سياســية 
وشخصيات نافذة هي من تسيطر 
على املصــارف التــي كانت تقدم 

فواتيــر غيــر رســمية إلــى مزاد 
العملة«.

وانتهــى كوجر، إلــى أن »احلكومة 
ال تتدخــل فــي سياســة البنك 
املركــزي بوصفه صاحب الشــأن 
النقدية«،  السياســة  رســم  في 
معرباً عــن اعتقاده بـ »ســيكون 

هناك تخفيض للدوالر ولكن بنحو 
تدريجــي، وليس مــن مصلحة اي 
طرف حكومي أو سياسي مواجهة 

الشارع العراقي«.
من جانبه، ذكر الباحث االقتصادي 
نبيــل التميمــي، إلــى »الصباح 
اجلديد«، أن »االرتفــاع احلالي خالل 

تخص  فنية  أسبابه  املاضية  األيام 
البنك املركزي وآلياته«.

من  »قســماً  ان  التميمي،  وتابــع 
املصــارف أصبــح غير قــادر على 
االمتثــال آلليــات البنــك املركزي 
اجلديــدة، ولذا حصــل هناك خلل 
في احلواالت انتهى إلى شــحة في 

كميات الدوالر باألسواق احمللية«.
الدوالر  إلــى أن »شــحة  وأشــار، 
اســتغلها بعض املضاربني ورفعوا 
األســعار«، مبينــاً أن »القضية ال 

عالقة لها بالسياسة احلكومية«.
»احلكومــة  ان  التميمــي،  وأكــد 
العراقية تفكــر وتخطط لعملية 
خفض ســعر الصرف، ونحن نعني 
هنا خفض الســعر الذي مت وضعه 

في عام 2020«.
ونــوه، إلى أن »االرتفــاع احلالي هو 
بنســبة %2 والذي قلنــا عنه إنه 
البنك  فني بحت، جاء بعــد وضع 
خمســة  األميركــي  الفيدرالــي 

مصارف ضمن الئحة العقوبات«.
أن »املصارف  إلى  التميمي،  ومضى 
للشــروط  تخضع  أن  ينبغي  التي 
التي من  34 مصرفــاً  اجلديدة هي 
أو  األموال  شأنها احلد من غســل 
متويــل اإلرهاب وبخالفه ســتكون 

معرضة للعقوبات«.
وشهدت األســواق احمللية منذ أيام 
ارتفاعاً ملحوظاً في ســعر صرف 
الدوالر، مــا جعل البنــك املركزي 
يتخذ عدداً من اإلجراءات، مؤكداً أن 
األوضاع ستعود إلى ما كانت عليه 

خالل أيام قليلة.

بعد تدخل الفيدرالي األميركي..البنك المركزي يدقق قوائم مزورة قدمت إلى مزاد العملة

المالية النيابية: الحكومة ستلجأ الى خفض 
تدريجي بسعر صرف الدوالر 

البنك الدولي والحكومة االتحادية يناقشان 
6االحتياجات اإلنمائية األكثر إلحاحًا في البالد تحالف المعارضة يضع خطة جديدة 

3لتأمين اكبر توافق وطني في السودان

بغداد - الصباح الجديد:
افادت محافظة كربالء امس السبت، 
بوجود تشريعات قانونية تتعارض مع 
قرار مجلس الــوزراء اخلاص بتمليك 
األراضــي الزراعية وتغيير جنســها، 
مشددة على ضرورة إصدار تعليمات 
التفاصيل  حلســم  إضافية  وقرارات 

عند تطبيق القرار.
وقــال النائــب األول حملافــظ كربالء 
جاســم الفتالوي في تصريح تابعته 
إن »قــرار متليك  الصبــاح اجلديــد، 
األراضــي الزراعية وتغيير جنســها 
يحتاج إلى تعليمات وقرارات إضافية 
هناك  حيث  التفاصيل،  حسم  ليتم 
تشــريعات قانونية تتعارض مع هذا 

القرار«.
»األراضــي  أن  الفتــالوي،  وأوضــح 

التمليك  بقرار  املشــمولة  الزراعية 
هي املثبتة حاليا املأهولة بالســكان 
واملتحولــة إلى أحياء، كمــا أن قرار 
التمليك ليس لكل األراضي الزراعية، 
وإمنا للتصميم األساسي للمحافظة 
أو املدينة أو القضــاء أو الناحية، أما 
خارج التصميم فهو غير مشــمول 

بالقرار«.
وأضاف، أن »القانون ينص على أن أقل 
مســاحة للتمليك في القضاء 250 
متــراً، وفي الناحيــة 300 متر، لكن 
هذه القطع موّزنة على شــكل 100 
متر، وفي بعض األحيان على 50 مترا، 

وهذا يتعارض مع القانون«.
وتابع الفتــالوي، »إضافة إلى أن هذه 
القطع الزراعية قســم منها سوف 
يقــع تصميمها على شــارع جتاري، 

والقانون مينع بيــع مثل هكذا قطع، 
وقســم من األهالي مشــتري أراٍض 
مببالغ عالية، والقرار ينص على بيعها 
بالسعر احلقيقي، فإذا كان مشتريها 
بـ100 مليون يبيعها بـ100 مليون!«.

وأردف، أن »قســما مــن القطع تقع 
داخل تصميم الشوارع، والقرار أشار 
القطعة  تلك  إلى تعويض صاحــب 
بأخرى، لكــن كيف يكون ذلك؟، فقد 
 150 األولى تســاوي  القطعة  تكون 
مليون، واألخرى التي ســيعوض بها 
ال تتجاوز 50 مليون، وكذلك احلال لو 
كانت األرض عليها بناء تتجاوز قيمته 
100 مليون، فكيف سيتم تعويضه؟، 

وغيرها الكثير من التفاصيل«. 
وأكمل الفتالوي، »لذلك يجب تشريع 
قوانني او اصدار قــرارات من مجلس 

الوزراء حتســم هذه التفاصيل التي 
تظهر عنــد تطبيق قــرار التمليك، 
وسيتم رفع توصيات ومالحظات إلى 
احلكومة املركزية خالل األيام املقبلة 

بهذا اخلصوص«.
يذكر أنه في 28 تشرين الثاني 2022 
قرر مجلــس الــوزراء العراقي خالل 
األراضي  متليك  االعتيادية  جلســته 
الزراعيــة التــي حولهــا أصحابها 
إلى قطــع أراضي ســكنية وبيعها 

للمواطنني.
وكانــت وزارة التخطيــط العراقية 
أن  كشــفت في دراســة لها أخيراً 
سكان العشوائيات في العراق ميثلون 
حوالي %12 من مجموع السكان، وأن 
حوالي  تشكل  العشوائية  املساكن 

%16 من مجموع املساكن.

تشريعات واشكاالت قانونية تعارض قرار تمليك األراضي الزراعية لشاغليها
النائب األول لمحافظ كربالء:  حكومة اإلقليم تفشل في تأمين الخدمات والكهرباء والمحروقات للمواطنين

بغداد - الصباح الجديد: 
أكــدت وزارة التجارة امس الســبت 
وجــود خزين مــن مفردات الســلة 
الغذائيــة، يكفــي حتى شــهر أيار 
املقبــل. وقال املتحدث باســم وزارة 
»وألول  انــه  حنون  التجارة محمــد 
مرة منذ ســنوات، لدينا خزين يكفي 
لثالث وجبات متواصلــة في مخازن 
الغذائية،  السلة  مفردات  من  الوزارة 
وما يقارب نحو 900 الف طن حنطة 
مســتوردة ضمن تعاقــدات اجرتها 
وزارة التجــارة بشــكل عاجــل من 

مناشئ اجنبية«.
وأوضــح محمد حنــون: »وصلنا في 
خزيننا الى الشــهر الرابع او اخلامس 
من العام املقبل، ولدينا االن تعاقدات 
مستمرة في موضوع احلنطة«، مردفاً 
أن »موضــوع تأمني مفردات الســلة 
وعمليات جتهيز  الغذائية مســتمر، 

اخملازن مستمرة«.
املتحدث باســم وزارة التجارة، لفت 
الــى أن »أغلب اخملــازن في احملافظات 
الغذائية،  الســلة  مبفــردات  ممتلئة 
كما قمنــا باالســتعانة مبخازن من 
شــركات أخرى الحتواء املــواد التي 
وصلت بشكل كبير جداً من املوانئ«، 
ذلك »مؤشــراً جيداً، وألول مرة  عاداً 
اخلزين  تؤمن  التجارة  وزارة  ان  يحصل 
الســتراتيجي بشــكل جيــد بهذا 
مناشئ  من  احلنطة  وخلزين  الشكل، 
اجنبية«، مضيفاً أن »العمل مستمر 
لتعاقدات جديــدة مبا يخص احلنطة 

وباقي مفردات السلة الغذائية«.
وذكر أن »االنطبــاع االن ايجابي جداً، 
وال توجد اي مشــكلة، واملوضوع غير 
مقلق، بل نحن في افضل حال نتيجة 
تكــدس كميــات كبيرة مــن املواد 

الغذائية في اخملازن«.

بغداد - الصباح الجديد:
كشــفت هيئــة النزاهــة االحتادية 
امس الســبت، القبــض على رئيس 
وأعضاء جلنة التوزيع في شركة توزيع 
املنتجــات النفطية فــي محافظة 

كركوك. 
واوردت دائرة التحقيقات في الهيئة، 
في بيان نقلته وكالة األنباء العراقية 
)واع(: إن الفريــق قام بأعمال التحري 
والتدقيــق األصولــي لقوائم جتهيز 
مادة النفط األبيض من قبل شــركة 
توزيع املُنتجات النفطيَّة إلى العوائل 
النازحــة فــي كركــوك للفترة من 

(2021/12/1 لغاية 2022/1/18(«.
وأضافــت الدائــرة، أن »الشــركة 
قامت خالل املُــدة املذكورة بتوزيع 
إلــى  لتــر  مليــون   )2,610,410)
أشــخاٍص على أنهم عوائل نازحة، 
بعد أخــذ بصماتهم فــي قوائم 
التوزيــع، ُمبيِّنــة أنه عنــد إجراء 
التدقيــق األصولي من قبل الفريق 
ُمتشــابهة  بصماٍت  وجود  لوحظ 

يشوبها التالعب والتزوير«. 
ه  وأوضحــت، أن« الفريق الذي توجَّ

رين في  إلــى دائرة الهجــرة واملُهجَّ
األسماء  ُمطابقة  لغرض  كركوك؛ 
الواردة في قوائم التجهيز وأسماء 
لني لــدى الدائرة،  النازحني املُســجَّ
كشف عن وجود أســماٍء من غير 
العوائل النازحة متَّ تزويدها بالوقود، 
الفتًة إلى أنَّ أغلب األسماء املُثبتة 

في القوائم هي أسماٌء وهميــة«.
وتابعــت، أنه« مت تنظيــم محضٍر 
أصولي باملُبرزات اجلرميَّة املضبوطة، 
وعرضه رفقــة رئيس وأعضاء جلنة 
توزيــع النفــط في شــركة توزيع 
املنتجات النفطيَّة في كركوك بعد 
تنفيذ أمر القبض والتحري الصادر 
هــم عــن محكمــة حتقيق  بحقِّ
ة بالنظر في قضايا  كركوك اخمُلتصَّ
النزاهة؛ اســتناداً إلى أحكام املادة 
ُمنوهًة  العقوبات،  قانون  (331( من 
ماليٍَّة  بكفالٍة  ســراحهم  بإطالق 
دينارٍ  )10,000,000( ماليني  قدرُهــا 
لــكلٍّ منهم بعد تدويــن أقوالهم 
سوابقهم  صحيفة  وربط  قضائياً 
وصور قيدهــم؛ بغية إحالتهم إلى 

ة«. احملكمة اخمُلتصَّ

التجارة تؤمن خزينا لمفردات السلة 
الغذائية يكفي حتى شهر أيار

القبض على رئيس وأعضاء لجنة 
توزيع المنتجات النفطية في كركوك

اكدت: نحن االن في أفضل حال

سرقوا أكثر من مليوني لتر نفط ابيض باسم النازحين

 كتب محرر الصفحة األولى
رَت شبكة فوكس نيوز األميركية  ذكَّ
امس السبت، متابعيها بأن منظمة 
أميركية، طالبت قبل أيام بتحميل 
الواليات املتحدة، مســؤولية ارتفاع 
السرطان  بأمراض  اإلصابة  نســب 

بني الشعب العراق«
 وجــاء هــذا التذكير اثــر، احتفاء 
بإقراره  بايدن،  األمريكي جو  الرئيس 
قانــون »باكت«  لتعويــض اجلنود 
األمريكيني الذين خدموا في العراق 
وأفغانســتان ماديا عن »اإلصابات« 
التي وقعــت لهم نتيجة تعرضهم 
لــ “غازات مسرطنة” كانت الواليات 
املتحــدة قد أطلقتها فــي العراق 
شــبكة  واوضحت  وافغانســتان. 
نيوز االمريكيــة في تقرير،  فوكس 
أن » بايــدن جنح في متريــر القانون 
بالتكاليف  الذي ســيقدم تغطية 
الصحية وتعويضات مالية للجنود 
الذين تعرضوا للغازات املنبعثة من 
)حفر احلرق( التي كان يســتخدمها 
اجليــش األمريكي ألتــالف املعدات 
العســكرية والكيمياويــة اثنــاء 
تواجده فــي العراق وأفغانســتان، 

االنتقــادات  مــن  موجــة  بعــد 
طالت واشــنطن بســبب جتاهلها 
تعــرض جنودها للغازات الســامة 

واملسرطنة ».
وأوردت فوكــس نيــوز، ان »احتفاء 
بايدن بقراره اجلديــد يأتي بعد أيام 
فقط من نشر منظمة وشبكة ان 
بــي ار االمريكية، دعوة لــ )حتميل ( 
الواليات املتحدة مســؤولية ارتفاع 
السرطان  بأمراض  اإلصابة  نســب 
بني الشــعب العراقــي وخصوصا 
في مناطق اجلنوب »، مشــيرة الى 
ان املنظمــة أعلنــت ان » الغازات 
ينوي  التي  والســامة  املســرطنة 
بايدن تعويض اجلنــود عن التعرض 
لهــا ألشــهر فقط، يتعــرض لها 
مستمر  وبشكل  العراقي  الشعب 

منذ عشرة أعوام ».
املنظمــة االمريكيــة كانت اكدت 
أيضــا أن » األدلة التــي وصلت الى 
املنظمات الدوليــة واملعينة، تثبت 
استخدام الواليات املتحدة أسلحة 
بوقوع  تســببت  دوليــا  محرمــة 
لألمراض  وانتشار  خلقية  تشوهات 
املســتعصية باإلضافــة الى دمار 

التربة والبيئة في العراق، لكن تلك 
هي ليست األسباب الوحيدة ».

وتابعــت املنظمة حســب فوكس 
نيوز: » اســتخدام اجليش األمريكي 
حلفــر احلــرق والذي يعــوض بايدن 
اجلنــود عنــه االن لتعرضهــم له 
لفترة وجيزة، تسبب بتدمير صحة 
الزراعية  واراضيه  العراقي  الشعب 
وبيئتــه وخصوصــا فــي املناطق 
االمريكية  املعسكرات  من  القريبة 
وملدة عشــرة أعوام مستمرة، ترك 
خاللها الشــعب العراقي واطفاله 
حتت رحمة امراض السرطان، وخطر 

األراضي املدمرة ».
ويشــار في هذا الصــدد الى أن من 
عــادة اإلدارة األميركية اإلعالن عن 
القــرارارت او القوانــني التي يعتزم 
رئيــس اإلدارة متريرها، وهي في طور 
االعداد، االمر الذي تســتغله اإلدارة 
غالبا في تهيئة الرأي العام لقبولها 
غير  املنظمــات  تســتثمره  والذي 
احلكومية واو اإلنسانية، او املعارضة 
لنهــج الرئيس، وهو ذاته االمر الذي 
أتــاح للمنظمــة األميركية ان بي 
آر، ان تتصــدى للرئيــس األميركي 
قبيــل اصدار هــذا القانون لتذكره 

باألسلحة الفتاكة ذات االشعاعات 
الواليات  القتهــا  التــي  النوويــة 

املتحدة على أراضي البالد.
الصابات  املنظمــة  ربــط  ويأتــي 
السرطان في البالد، باصابات اجلنود 
االميركني، انطالقا مــن ان القانون 
الذي جرى متريره، ســيجعل الرئيس 
األمريكي يحمل احلكومة االمريكية 
مسؤولية دفع تكاليف عالج اجلنود 
مبختلف  إصاباتهم  عن  األمريكيني 
االمراض نتيجة تعرضهم النبعاثات 
اثناء  حفر احلــرق لفترات قصيــرة 

خدمتهم داخل البالد.
وجتدر اإلشــارة في هذا الصدد الى 
التي نشــرت  التقارير  اهم  من بني 
في هذا الصدد واخطرها، ما نشره 
موقع »كاونتــر بنج« األمريكي، عن 
األمريكية  املتحدة  الواليات  تسبب 
بارتفــاع نســب االصابــة مبــرض 
الســرطان في العــراق الى 600%، 
والقاء واشنطن 970 قنبلة وصاروخ 
اشــعاعي مشــبع مبادة اليوارنيوم 
على العراق، اذ ذكر املوقع في تقرير 
خالل شــهر كانون األول من سنة 
2018، إن »الواليات املتحدة قصفت 

العراق باكثر من 970 قنبلة وصاروخ 
اشــعاعي مشــبع مبادة اليوارنيوم 
املنضــب حيــث بــدت العواقــب 
الصحية لذلــك القصف بعد اقل 
من عشرة اعوام على احلرب«، مبينا 
أن »عواقــب اســتخدام اليورانيوم 
االطباء  واطلق  رهيبة  بدت  املنضب 
بـ)املوت  تســميته  على  العراقيني 
االبيض( واملتمثل بامراض ســرطان 
الدم التي بــدأت تتنامى في العراق 
منذ عــام 1990«. وأضــاف املوقع، 
أن »معــدل امراض الســرطان في 
 600% تنامى بنســبة  العراق قــد 
منذ ذلــك التاريــخ وزادت االوضاع 
تعقيــدا خالل فترة التســعينيات 
مــع العزلة االجباريــة على العراق 
الدكتور  وقــال  العقوبات«.  ونظام 
بــاالورام  املتخصص  العلــي  جواد 
السرطانية وعضو اجلمعية امللكية 
البريطانية لالطبــاء في انكلترا إن 
»الغبــار الصحــراوي يحمل املوت 
للعراق حيث تشير دراساتنا إلى أن 
أكثر من أربعني باملائة من ســكان 
البصرة سيصابون بالسرطان. نحن 

نعيش في هيروشيما أخرى«.

منظمة أميركية تحمل واشنطن مسؤولية ارتفاع نسب اإلصابة بالسرطان بين العراقيين
مستثمرة احتفاء بايدن بتعويض جنود خدموا في العراق

*موقع »كاونتر بنج«: الواليات المتحدة تسببت بارتفاع النسبة الى 600 %

تقريـر

الصباح الجديد - وكاالت:
امس  النفــط  أســعار  هبطت 
السبت أكثر من دوالرين للبرميل، 
جراء اضطراب عام في األســواق 
العاملية بفعل مخاوف من ركود 
وشــيك بعدما أشــارت البنوك 
املركزية في أنحاء أوروبا وأمريكا 
أنها ستستمر  إلى  الشــمالية 

في مكافحة التضخم بقوة.
وبحســب »رويتــرز« انخفضت 
العقود اآلجلة خلــام برنت 2.17 
دوالر، أي 2.4 فــي املائــة، لتبلغ 
عنــد  للبرميــل  دوالر   79.04
العقود  هبطت  بينما  التسوية، 
اآلجلــة خلــام غرب تكســاس 
دوالر،   1.82 األمريكي  الوســيط 
أي 2.4 فــي املائــة، لتبلغ 74.29 
دوالر للبرميــل.  وأشــار مجلس 

االحتياطــي الفيدرالــي )البنك 
أنه  إلــى  األمريكــي(  املركــزي 
ســيواصل رفع أســعار الفائدة 
فــي العــام املقبــل، حتى مع 
ركود  نحــو  االقتصــاد  انــزالق 
إجنلترا  بنــك  ورفــع  محتمــل. 
والبنك املركزي األوروبي أســعار 
املاضي  اخلميــس  يوم  الفائــدة 
ملكافحــة التضخــم.  وأنهــى 
تعامالت  القياســيان  اخلامــان 
األســبوع على ارتفاع مدعومني 
بصعودهمــا فــي أول ثالثة أيام 
اآلجلة  العقود  وســجلت  منه. 
خلام برنت أكبر زيادة أســبوعية 
منذ مطلع تشري االول لكن تلك 
املكاســب جاءت بعــد تكبدها 
منذ  أســبوعية  خســارة  أكبر 

أغسطس / اب املاضي .

اسعار النفط تهبط بأكثر
 من دوالرين للبرميل عالميا 

السليمانية - عباس اركوازي:
فلشت حكومة اقليم كردستان في 
توفير اخلدمات للمواطنني وخصوصا 
اثقلت  التــي  الكهربائية،  الطاقــة 
كاهل املواطنني نظــرا لندرتها وقلة 

ساعات التوفير.
ويعانــي املواطنون فــي محافظات 
االقليــم مــن عشــرات املشــاكل 
باخفاق  اغلبها  يرتبط  الذي  واالزمات 
اخلدمات  بتوفيــر  االقليم  حكومــة 
االساسية للمواطنني، في مقدمتها 
الشــوارع والكهربــاء وتأمــني وقود 
التدفــأة، في ظل انخفــاض درجات 

احلرارة في فصل الشتاء.
وذكــر تقرير اطلعــت عليه الصباح 
اجلديــد، ان حكومــة إالقليم تدفع 
شــهريا )80( مليــون دوالر لشــراء 
الكهرباء من شــركات انتاج الطاقة 

مجموع  يبلــغ  بينما  الكهربائيــة، 
رواتب موظفي وكوادر وزارة الكهرباء 

نحو)17 مليار( دينار.
وقال اخلبير االقتصادي عمر شــيرزاد 
املواطنني في  ان  للصبــاح اجلديــد، 
)70( مليار  االقليم يدفعون شــهريا 
املولدات  من  الكهرباء  لشــراء  دينار 
التي  املبالغ  اذ يبلغ مجموع  االهلية، 
تدفــع لتوفير التيــار الكهربائي في 
املشتركني  قبل  إقليم كردستان من 
واحلكومة، مــا يبلغ )200( مليار دينار 

شهريا.
انفاق  مــن  »بالرغم  وتابع شــيرزاد، 
املبالغ الطائلة لتوفيرالكهرباء،  هذه 
اال ان احلكومــة تخفــق فــي تزويد 
لساعات  بالتيارالكهربائي  املواطنني 
مرضية، اذا ان جتهيز املواطنني بالتيار 
الكهربائي في الوقت احلالي انخفض 

من)16( ساعة إلى)7( ساعات فقط.
واضاف شــيرزاد ان حكومة اإلقليم، 
باشــرت منــذ ســنوات بتطبيــق 
نظــام جديــد قالت انه ســيضمن 
للمواطنني  الوطنية  جتهيزالكهرباء 
علــى مدار 24 ســاعة، الــذي متثل 
بنصب عدادات ذكية للكهرباء جتهز 
مبوجبهــا كل منــزل ب )40( امبيــر 
من الكهربــاء، واردف اال انه وبالرغم 
من نصــب العــدادات الذكية، اال ان 
الكهربائي  بالتيــار  التجهيز  عملية 

انخفضت بنسبة ) 56%(.
لــوزارة  الرســمية  البيانات  ووفــق 
الكهرباء، يتم حاليا انتاج نحو)3600( 
ميغــاواط من الكهربــاء في إقليم 
كردســتان، اال ان الطلب على التيار 
الكهربائي قد ارتفع في الوقت احلالي 

إلى)6600( ميغاواط.

وعلى صعيد ذي صلة عبر مواطنون 
مبحافظــة الســليمانية للصبــاح 
اجلديد، عن اســتيائهم مــن تدهور 
وضع الشوارع الرئيســة التي تربط 
احملافظة مبدينة كالر بــادارة كرميان 
ومدينتــي رانيــة وقلعــة دزة بادارة 
رابريــن، اضافة الى االوضــاع املزرية 

للشوارع داخل املدينة.
وعــزا املواطنــون تدنــي املســتوى 
الكبير حلكومة  الفشل  الى  اخلدمي 
القطاعات  مختلــف  فــي  االقليم 
اخلدمية، مطالبني احلكومة االحتادية 
بالتدخل النقاذ ما ميكن انقاذه وتوفير 
احملروقات حملافظات االقليم على غرار 
محافظــات العــراق االخــرى، ألنها 
تشــهد ارتفاعا كبيرا في االسعار ال 
ميكن للمواطنني في كردستان حتمل 

اعبائه اكثر من ذلك.



محليات2

الصباح الجديد ـ متابعة:

العشر  السنوات  العراق في  شهد 
األخيرة ، ســيما بعــد احلرب على 
عصابات “داعش” االرهابية، انتشار 
أمــراض وأوبئــة كثيرة لــم يكن 
يعرفها العراقيون من قبل ، صنَّفها 
مختصون بأنها من أخطر األمراض 
املســتعصية والقاتلــة ، وذلك ملا 
تشــكله من تهديد حقيقي على 

حياة املواطنني.
واحتل العراق املرتبة العاشرة ألكثر 
10 دول تلوثًا في العالم بحســب 
التقديــرات، فقــد أظهر  بعــض 
فحص اجلسيمات الصغيرة الضارة 
احملمولة في اجلو واملعروفة باســم 
 )PM2.5(  2.5 املعلقة  اجلســيمات 
39.6 ميكروغرام  إلــى  بأنها تصل 
لكل متر مكعب فــي البالد. وهذا 
رقــم خطير في وقــت توصي فيه 
منظمــة الصحــة العامليــة بأال 
 PM2.5 يتجاوز متوســط تركيزات
الـــ 5 ميكروغرام/متر مكعب، في 
حني تقــول وكالة حمايــة البيئة 
األميركيــة إن املســتويات األعلى 
مــن 35.5 ميكروغرام/متر مكعب 
ميكن أن تتســبب مبشاكل صحية 

خطيرة.
وبحســب مختصني، فــإن التلوث 
البيئي في العــراق يرجع إلى عدد 
الغاز  أبرزهــا  العوامل،  كبير مــن 
الســيارات ومحطات  املنبعث من 
تكرير النفــط، فضالً عن محطات 
الكهربائيــة  الطاقــة  إنتــاج 
والعواصف الترابيــة واآلثار امللوثة 
باإلشــعاعات النوويــة ومخلفات 
احلروب واأللغام املوجودة في األرض 
ومياه الصــرف الصحي والنفايات 
املستشــفيات،  ونفايات  الصحية 
الفضــالت الصناعيــة، مخلفات 
ومواد القطــاع الزراعي والفضالت 
السائلة والصلبة البلدية اخملتلفة، 
إلى املصادر األخرى املنتشرة بصورة 
السكنية  املناطق  داخل  عشوائية 
احلرفيــة  والصناعــات  كالــورش 
واألفــران واملولــدات الكهربائيــة 
والنفايــات  واجلماعيــة  الفرديــة 

املنزلية.
واتهــم مدير عــام بيئــة اجلنوب 
املؤسســات  املوســوي،  وليــد 
90 % من  احلكومية بالتســبب بـ 
الــعــراق،  فــــي  امللوثات  نسبة 
داعــيــاً إلــــى معاجلة مخلفات 

االستخراجات النفطية.

وبحســب مختصني فإن أبرز هذه 
النزفية  احلمى  األمراض هي: مرض 
والتشــوهات  والســرطان  واإليدز 
واجلدري  والسل  والطاعون  الوالدية 
واجلــرب والكوليــرا، فضــالً عــن 
املاشــية  بني  املنتشــرة  األمراض 
واألغنام”، الفتاً إلى أن “معظم هذه 
األمراض أمراض فتاكة وقاتلة، لكن 

بشكل بطيء”.
وفي مطلع العام احلالي، كشــفت 
عن  العامليــة،  الصحــة  منظمة 
ارتفــاع أعــداد املصابــني مبــرض 
الســرطان في العــراق، مؤكدة أّن 
“هناك 35 ألف مصاب بالســرطان 

و%57 منهم نساء”.
ويعانــي العراق من ارتفاع نســب 
اإلصابات اجلديدة بأمراض السرطان 
السنوات  خالل  ملحوظ  بشــكل 
األخيــرة، كما تزايد عــدد الوفيات 
بهذا املرض بشــكل كبيــر أيًضا، 
أي حلــول حكوميــة إليقاف  دون 
انتشاره في جميع احملافظات. ويعزو 

انتشار مرض  املتخصصون أسباب 
إلــى كثرة  العراق  الســرطان في 
احلروب التي جرت خالل الســنوات 
املاضية، مع تــرك اخمللفات احلربية 
إلى  واألراضي  التربــة  حولت  التي 
مستنقع ملوث ينتشر منه العديد 

من األمراض.
وأفاد تقرير نشــره موقع “نومبيو” 
الذي يعنى باملســتوى املعيشــي 
لدول العالم، بأن مؤشر التلوث في 
العراق ما زال عالياً برغم انخفاض 
مؤشــره عن عام 2019، فيما لفت 
إلــى أن جــودة األماكــن اخلضراء 

واحلدائق منخفضة.
وذكــر التقرير، أن “مؤشــر التلوث 
في العــراق بلــغ 73.59 %”، مبيناً 
أن “نســبة تلوث الهواء في العراق 
فيما   ،66.99% وبواقع  عالية  تعتبر 
سجلت نســبة تلوث مياه الشرب 
وعدم إمكانية الوصول إليها تعتبر 

متوسطة وبواقع 55.50%”.
وتابع، أن “عــدم الرضا لدى املواطن 

القمامــة  مــن  التخلــص  مــن 
كانــت عاليــة وبلغــت 69.07%، 
وأن الضوضــاء كانت متوســطة 
وبواقــع %52.06”، مشــيرة إلى أن 
“تلوث املياه ســجل نســبة عالية 
الى  املوقع،  وأشار  وبواقع 64.03%”. 
مشــكلة  وجود  وعدم  “الهدوء  ان 
مــع الضوضــاء في الليــل كانت 
فيما   ،47.94% وبواقع  متوســطة 
ســجلت احلدائق اخلضراء واحلدائق 
فــي املدينــة نســبة منخفضة 
بلغــت %38.14”. مــن جهته قدم 
اخلبير البيئــي عبد املطلب محمد 
عبــد الرضــا، العديد مــن احللول 
مشــكلة  ملعاجلــة  واملقترحــات 
التلوث البيئي في العراق ، مضيفا 
التلوث  “ملعاجلــة مشــكلة  انــه 
البيئي فــي العراق يجب وضع رؤية 
لإلدارة  عمل  وبرنامج  إستراتيجية 
املتكاملــة للمــوارد املائيــة التي 
والعادل  األمثل  االستخدام  تضمن 
للمياه وتأمــني متطلبات التنمية 

القطاعات  كافة  في  املســتدامة 
وبخاصــة  للميــاه  املســتهلكة 
مســتهلك  أكبر  الزراعي  القطاع 

للمياه في العراق.
واكد على ضرورة تشــديد الرقابة 
على مصــادر التلــوث املائي )مياه 
الصــرف الصحــي، ميــاه املبازل، 
املواد  واملستشفيات،  املصانع  مياه 
النفطيــة، النفايــات البلديــة…( 
والتلوث الهوائي )وســائط النقل، 
وتطبيــق  املولــدات...(  املصانــع، 
لوقف  بحزم  والقوانني  التشريعات 
وإدامة   ، امللوثــات”.  ومنــع هــذه 
محطات معاجلة مياه اجملاري احلالية 
وإنشاء محطات جديدة لتستجيب 
للتوســع العمرانــي وزيــادة عدد 
السكان وضمان معاجلة صحيحة 
للتعليمــات  وفقــا  ومتكاملــة 
والتشــريعات البيئــة والصحية ، 
ثابتــة وأخرى  ونصــب منظومات 
متنقلة ملراقبة نوعية املاء والهواء 
لغرض رسم صورة متكاملة ملصادر 

التلــوث مما يســاعد علــى اتخاذ 
مؤشرات  إلى  املســتندة  القرارات 
وأدلة علمية وواقعية ويساهم في 
حتســني نوعية املياه وهــواء املدن. 
واشــار الى ان ذلــك يتطلب إيجاد 
نظام فعال جلمــع وإدارة ونقل وفرز 
ومعاجلة النفايات واخمللفات البلدية 
وغيرهــا  والتجاريــة  والصحيــة 
االستخدام  إعادة  على  والتشجيع 
املوارد  اســتنزاف  وتقليل  والتدوير 
وإنشــاء مواقع طمر  الطبيعيــة 
بتشجير  واالهتمام  وفنية  صحية 
جوانب الطرق والســاحات العامة 
والدوائــر واملؤسســات احلكومية 
احلدائق  أعــداد  وزيــادة  واخلاصــة 
الوعي  ثقافــة  ونشــر  واملتنزهات 
البيئــي والصحــي وتوعية جميع 
وجدية  وأهمية  بحجم  الســكان 
اآلثار واألمراض التي يحدثها التلوث 
البيئــي ملكوناته الرئيســية )املاء 
والهواء والتربــة( والنتائج املترتبة 

في اجملال الصحي واالقتصادي.

 بغداد ـ الصباح الجديد 
دائرة صحة بغداد  برعاية مدير عام 
الالمي  الدكتور سعد كامل  الكرخ 
نظمــت دائرة صحة بغــداد الكرخ 
بالتعــاون مع االكادمييــة العراقية 
النزاهة  ملكافحة الفســاد - هيئة 
االحتادية و حتت شــعار )النزاهة آية 
العفــة( احتفالية مبناســبة اليوم 
العاملي ملكافحة الفســاد واسبوع 

الدكتور  املرحوم  النزاهة على قاعة 
ابن  الكويتــي في مركــز  جعفــر 
القلب  التخصصي جلراحة  البيطار 
بحضور ممثل عن اعالم مكتب الوزير 
ومدير قسم التنسيق في االكادميية 
االستاذ  الفساد  ملكافحة  العراقية 
ايهاب صالح عبد القادر ومدير مركز 
ابــن البيطار التخصصــي جلراحة 
القلب وحضور القنوات الفضائية و 

وكاالت االخبار
والقــى املديــر العــام كلمة رحب 
فيها بجميــع احلضــور ، مبينا ان 
النزاهة هي مفهــوم كبير وصعب 
ولكن يجب ان يبدأ تطبيق مفهوم 
النزاهة بدآ من الفرد داخل االســرة 
وفــي الدائرة والعمــل وان اختيارنا 
بأقامة هذه االحتفالية في مركز ابن 
البيطار جلراحة القلب هي رســالة 

بأننا نبدأ من اكثر االماكن تطورا و 
نسعى ان تكون امنوذجا يحتذى بها 
من قبل جميع املؤسسات الصحية 
و الدائــرة نتعاونــة تعاونــا كبيرا 
مع هيئة النزاهة مــن خالل اقامة 
اســاهم  التي  احملاضرات  و  الندوات 
في حماية املوظفني و تقيم العمل 
و مت القــاء محاضرة حــول النزاهة 
والتي مت التأكيد فيها هيئة النزاهة 

ة و تهيئة  أنها اســتكملت العــدَّ
الشاملة  احلرب  إلعالن  املُستلزمات 
على الفســاد و الهيئة استشعرت 
النوايــا الصادقــة و احلقيقيَّة لدى 
و  الفســاد  مكافحة  فــي  اجلميع 
القصاص من الفاسدين واسترجاع 
أموال الشــعب، ســواٌء عن طريق 
ه املظلة التي  القضاء الــذي تعــدُّ
يعمل حتت إشرافها محققو الهيئة 

والــذي يَُعدُّ أيضاً ُمرتكز النظام في 
اجملتمع  حياِة  أمــاِن  وصمام  اجمُلتمِع 
و كذلك الســلطتان التشريعيَّة و 
إجراءاٍت  اتَّخذتا  اللتــان  التنفيذيَّة 
الفســاد  ُمكافحة  باجتاه  حقيقيَّة 
ومحاســبة مرتكبيــه و العمــل 
علــى تعديل قانون هيئــة النزاهة 
و الكســب غير املشــروع رقم )30 

لسنة 2011( املعدل 

بغداد: خاص
شــهدت مدينة بغداد، افتتاح واحد 
من اهم املشاريع االســتثمار  والتي 
حملت اسم املدينة اليابانية مبساحة 
9 دوامن وبقيمة جتــاوزت الـ 27 مليون 

دوالر.
وإنســجاما مــع تطلعاتها وتنظيم 
جتــارة املصانع العاملية الى الســوق 
إفتتحت شــركة ســاس  العراقية، 
لتجــارة وخدمات املركبــات احملدودة 
سردار-  مجموعة  شــركات  إحدى   -
الوكيل املعتمد ملوزع تويوتا الرسمي 

واحلصري في العراق – مشروع املدينة 
بحضــور  االســتثماري،  اليابانيــة 
مســؤولون حكوميون ورجال أعمال 

وشخصيات إجتماعية مرموقة..
النواب،  رئيس مجلــس  نائــب  وقال 
شــاخه وان عبــد اهلل فــي تصريح 
لوكالــة األنبــاء العراقيــة )واع(: إن 
“افتتــاح املدينــة اليابانية في بغداد 
يعد إجنازا كبيرا لشركة سردار كروب 
وهي مفخرة للجميع”، مشيرا الى أن 
“احلكومة تدعــم القطاع اخلاص من 
أجل أن يكون له دور في عملية البناء”. 

يقلل  اخلــاص  “القطاع  أن  وأضــاف، 
العبء على الدولة فــي توفير فرص 
العمــل، ويتيح الفرصة للشــركات 
ويهيئ األرض للمستثمرين”، مؤكدا، 
أن “مجلــس النــواب باجتــاه دعــم 
القطــاع اخلاص من خالل مشــروع 
بدورهم  ليقوموا  املســتثمرين  دعم 
في البنــاء”. بدوره قــال رئيس هيئة 
االســتثمار الوطنية، ســاالر محمد 
امــني، في تصريــح لوكالــة األنباء 
العراقيــة )واع(: إن “افتتــاح املدينة 
اليابانيــة في العراق داللــة على أن 

احلكومــة برئاســة محمد شــياع 
للقطــاع اخلاص  داعمة  الســوداني 

والتعاون مع الشركات الكبيرة “.
وأوضــح، أن “هــذا الصــرح الكبير 
يفتــح ألول مرة فــي العــراق على 
مستوى شــركة تويوتا لفتح مخازن 
إذ ستتحول  العراق،  استراتيجية في 
مــن اخلليج إلــى العــراق وهو حتول 
نوعــي”. وأكد، أن “الهيئــة الوطنية 
لالســتثمار داعمة للمشروع وهناك 
دعم من رئيس الوزراء للقطاع اخلاص 
االســتراتيجية  املشاريع  وخصوصا 

املهمــة”. مــن جانبه قال الســفير 
اليابانــي فــي العراق ماتســوموتو 
هوتوشــي في تصريح لوكالة األنباء 
اليابانية  )واع(: إن “املدينة  العراقيــة 
في العــراق ترمز إلى جنــاح القطاع 
وبالتالــي على الشــركات  اخلــاص 
األخرى اتباع هذه اخلطوات الناجحة”، 
مبينــا، أن “هناك خطــوات الفتتاح 
مشاريع أخرى ولكننا نسير بخطوات 
الرئيس  قال  بــدوره  ومتتالية”.  ثابتة 
التنفيــذي لشــركة تويوتــا العراق 
لوكالة  البيباني في تصريح  ســاالر 

املدينة  إن”  )واع(:  العراقيــة  األنبــاء 
اليابانيــة تضــم أكثر مــن عالمة 
وماركة جتارية يابانية، تشــمل تويوتا 
كثيرة  أخرى  وماركات  وهينو  ولكزس 
كوماتســو وتادانو وغيرها “. وأشــار 
إلى أن “مساحة املشروع االستثماري 
تبلغ 9 دوامن، وفيــه مركز تدريب فني 
لتأهيــل الكادر العراقــي، فضالً عن 
ورش لصيانة هذه املــاركات ومخازن 
قطع الغيار اخلاصة بهذه العالمات”. 
وأضاف، أن “قيمة االستثمار في هذا 

املشروع تفوق الـ 27 مليون دوالر “. 

بالتعاون مع هيئة النزاهة االتحادية
صحة الكرخ تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الفساد 

افتتاح مشروع استثماري في بغداد بقيمة ٢٧ مليون دوالر 

عامر عبد العزيز 
اكد مدير عام الشــركة العامة لتجارة 
الكرعاوي  نــوري  حيدر  الدكتور  احلبوب 
أن االمــن الغذائي بأيدي فاحصي اخملتبر 
واتخاذ القرار مبادة احلنطة البد أن يكون 

دقيق وحازم النه يرتبط بحياة الناس .
الســيطرة  لقســم  زيارته  خالل  وقال 
إلى  نحتــاج  التاجــي  فــي  النوعيــة 
الكفاءات التي تعمل مــن اجل البلد ، 
نريد الكفاءات أن تتحمل املسؤولية في 
العمل ، ســيما وان عملكم هو مرتبط 

بسالمة املواطن .
كونكم  بعملكــم  اهتمامنا  واضــاف 
اجلهة الفنية التي حتــدد  القرار  الفني 
بســالمة الغذاء وال نسمح ألي شخص 
بالتدخل فــي عملكم الن عملكم فني 
بحت وتاريخ القسم ميتد بعمر الشركة. 
وبني الى ان مالكات القســم عليها أن 
تســتفيد من اخلبره التــي متتلكها في 

عملها ملا متتلكــه من علميه في اتخاذ 
القرار وان يعمل بضمير ومهنية . 

وأكــد املدير العام ينتظرنــا عمل كبير 
و هنــاك توجه نحو االســتيراد لتامني 
احلنطــة، بعــد تراجــع اإلنتــاج احمللي 
اخلزين  لتعزيز  للبلد  والبواخر ســتصل 

وتأمني مفردات احلصة التموينه .
وقــال النريد كلمة تســيء للقســم 
والنســمح باخلطأ فــي النتائج والنريد 
أن اي  العمــل والنريــد  املشــاكل في 
موظــف اليتحمل املســؤوليه ) نحتاج 
للشجاعة( في اتخاذ القرار ، ألن قراركم 
فيه مسؤولية املواطن ، النحتاج ملوظف 
يتهرب من املسؤوليه و النريد اخلطأ في 

العمل .
وطالب احلضور عندما تعرضون النتائج 
و  املشــكلة  عليكم أن تضعوا احللول 
العلمية  وان تتغلغلوا بالتفكير وصوال 
باحللول حتــى اليكون تأخــر في االجناز 

، األخطاء غيــر مقبوله فــي عملكم 
النتائج والقرارت  والنســمح في تغيير 

بعد تقدميها  لإلدارة .
واستعرض الكرعاوي سلسله من جتارب 
الشــركة  اســتطاعت  وكيف  العمل 
أن تتعامــل مبهنيــه خالل عــام ٢٠٠٨ 
عندمــا كان معــدل اإلنتــاج احمللي لم 
يصل لنصف املليون طن وكيف اتخدنا 
القــرارات املهنيه فــي تفريغ حموالت 
البواخــر التي كانت تصــل بعدد ثمان 
بواخــر حنطــة للبلد شــهريا وكيف 
استخدمنا أساليب تفريغ البواخر بزمن 
قياسي باستخدام الفيكان و الغرافات 

التي حتمل ثمان طن من الباخرة . 
مؤكدا نحتاج إلى عقول تعمل بابداع و 
سرعة البديهيه و ان نعمل بروح الفريق 

الواحد و يد واحده . 
وقال نحن مقبلني على حملة اســتيراد 
للحنطة ونريد النجاح للشركة و بكل 

تأكيد أن النجاح يتحقق بهمتنا . 
واختتــم الكرعــاوي أن التاريــخ يذكر 
املبدعــني ، أوصيكــم بصنــع التاريخ 
واســتعرض األثر الذي تركة األســتاذة 
من ســبقونا في إدارة األقسام و  االداره 
العامــة ، واوصيكم بالتعــاون والعمل 
بصــدق وان يكــون تنافــس للنهوض 
بالشركة .  واستمع مدير عام الشركة 
الى مداخالت الســادة مدراء الشــعب 
واللذين اكدوا أن مامت اســتعراضه  هو 
عني الصــواب وبينوا الــى ان التجارب 
في العمــل أثبتت أن تضــارب النتائج 
بالعمل  وارد  اخملتبري شيء  الفحص  في 
وعلينا أن نكون دقيقني جدا ألننا نعمل 
أمام أنظار أكثــر من جهة رقابية و دقة 
العمــل وســالمته بكل تأكيــد يعود 
النجاح  و  إدارتها  و  بااليجاب للشــركة 
بكل تأكيد يسبب سعادة للجميع ألننا 

اوصلنا رغيف اخلبز للمواطن . 

العراق يحتل المرتبة العاشرة ألكثر 10 دول تلوًثا في العالم
موقع “نومبيو” مؤشر التلوث في البالد ما زال عاليًا 

 يعاني العراق من 
ارتفاع نسب اإلصابات 

الجديدة بأمراض 
السرطان بشكل 

ملحوظ خالل السنوات 
األخيرة، كما تزايد 
عدد الوفيات بهذا 

المرض بشكل كبير 
أيضًا، دون أي حلول 

حكومية إليقاف 
انتشاره في جميع 

المحافظات

بغداد ـ الصباح الجديد   
أفــادت هيئة النزاهــة االحتاديَّة بــأنَّ مديريَّات 
ومكاتــب التحقيــق التابعة لها فــي بغداد 
نت من تنفيذ )88( عمليَّة ضبٍط  واحمُلافظات متكَّ
في شهر تشــرين الثاني املُنصرم، ُمبيِّنًة أنَّه متَّ 
خالل تلك العمليَّــات ضبط )23( ُمتَّهماً باجلرم 

املشهود.
وأكــدت دائــرة التحقيقات فــي الهيئة، وفي 
ذة  معرض حديثها عن عمليَّــات الضبط املُنفَّ
خالل الشــهر املنصرم، قيام مــالكات مكتب 
حتقيق النجف بتنفيذ )16( عمليَّة ضبٍط، يليه 
مكتبــا حتقيق املُثنى وديالى بــ )11( عمليَّـــة 

و)10( عمليَّات على التوالي.
وأضافت الدائرة إنَّ تلك العمليَّات أســفرت عن 
ضبط )23( ُمتَّهماً خــالل )7( عمليَّاٍت لضبط 
املُتَّهمــني،” الفتًة إلــى أنَّ “العــدد األكبر من 
املُتَّهمني الذيــن متَّ ضبطهم كان في ُمحافظة 
ا عمليَّات ضبط  كركوك وبلغ )13( ُمتَّهمــاً، أمَّ
ذة خالل الشــهر املاضي فقد بلغ  األوليَّات املُنفَّ

مجموعها )109( عمليَّاٍت.
من اجلدير بالذكر أنَّ النزاهة سبق لها أن حثَّت 
املُواطنني على اإلبالغ عن الفســاد والفاسدين، 
داعيًة إياهم لتقدمي شــكاواهم وبالغاتهم عبر 
دًة التزامها باحلفاظ  منافذها الرسميَّـــة، ُمؤكِّ

ة املبلغني.  على سريَّة عمليَّة اإلبالغ وهويَـّ

بغداد ـ الصباح الجديد:
أفاد مصدر أمني امس السبت بإلغاء استحداث 
مديرية احلماية اخلاصة للمطارات من الهيكل 

التنظيمي لوزارة الداخلية.
وقــال املصدر إنه “ســتنقل املــالكات احلالية 
العاملة ضمن مديرية احلماية اخلاصة للمطارات 
في مطاري البصرة والنجــف على مالك هيأة 
املنافذ احلدودية”. ، مشــيرا إلى “تخصيص ٣٠ 
ضابط مــن خريجي املعهد العالــي للتطوير 
االمنــي واالداري وكلية الشــرطة للعمل في 
هيأة املنافذ احلدودية بغية ادخالهم في الدورات 
التخصصية لتعزيز احلماية االمنية للمطارات 
واملنافذ، مع تعزيز هيأة املنافذ باملنتسبني الذين 
تتوفر فيهم شــروط العمل بأمن املطارات من 

خالل جلنة مشتركة بني الداخلية واملنافذ”.
ولفت إلــى “‘عادة العمل مبكاتــب جهاز االمن 
الوطنــي فــي املطــارات وبعــدد ١٦ ضابــط 
ومنتسب لكل وجبة بنظام البديل”. ، وتابع أنه 
“تنفــذ الواجبات واملهام اعاله من خالل املصادر 
والواجهات وغرفة الكاميرات ومن خالل متابعة 
املعلومات االســتخبارية على ان يتم معاجلتها 
ضمن ادارة اخلطة االســتخبارية”. ولفت إلى أن 
“ســلطة الطيران املدني ستقوم باعادة النظر 
بتســمية مهام شــعبة امن املطــارات كافة 
اســتنادا للمعايير الدولية وتعليمات منظمة 
الطيران املدني وتكون مهام شعبة امن الطيران 
في املطارات هي تدقيق ومتابعة تطبيق املعايير 

واالرشادات الدولية ألمن الطيران املدني”. 

بغداد ـ الصباح الجديد 
إســتكماال الجراءاتها الســابقة باشرت جلنة 
إعــادة أمالك األقليــات بإرجاع عــدد من الدور 
املغتصبــة داخل العاصمة بغــداد، فيما قّدم 
األهالي شــكرهم لتلك اللجنة التي واكبتهم 

للحظة استرجاع العقارات بشكل قانوني.
أكثــر من 200 عقار متّ اســترجاعها مؤخرا من 
قبل اللجنة املشكلة إلعادة أمالك األقليات بأمر 
من الصدر في بغداد وبقيــة احملافظات، اخرها 
التي جرى إرجاعها رســميا في منطقتي زيونة 
واملشــتل من العاصمة. أصحاب العقارات من 
جانبهم شكروا القائمني على األمر بعد معاناة 
مع اجلهات التي كانت تسيطر عليها استمّرت 
لسنوات. وتسيطر العديد من اجلهات املتنّفذة 
على املئات من األراضــي والبنايات في العديد 
من محافظــات البالد منذ العام 2003 الى االن 
، لتعّد هذه اللجنة من ناشدها باسترداد حّقه 

وإعادة أمالكه اليه ولو بعد حني.

النزاهة تنفذ 88 عملية 
ضبط في بغداد والمحافظات 

خالل الشهر الماضي

إلغاء استحداث مديرية 
حماية المطارات من 

هيكل الداخلية

لجنة إعادة عقارات 
األقليات تعيد منازل 

مغتصبة لمالكيها

خالل زيارته لقسم السيطرة النوعية

مدير عام الحبوب يؤكد: نحتاج إلى الكفاءات التي تعمل من اجل البلد وسال مة المواطن
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
بعثت جلنُة العالقــات اخلارجية في مجلس 
الشيوخ األميركي برسالة إلى وزيرِ اخلارجية 
أنطوني بلينكني ووزيــرة اخلزانة جانيت يلني 
تدعو إلى مســاءلة أولئــك الذين يقوضون 
املؤسسات وسيادة القانون في لبنان، مبا في 

ذلك فرُض العقوبات.
وحثت اللجنــُة إدارَة بايدن على إبداِء الدعم 
القوي لســيادِة لبنان وللمؤسسات وسيادة 
القانون بالتعاون مع احللفاء األوروبيني واتهم 
رئيُس اللجنِة والعضو بها حزَب اهلل وآخرين 
على الساحة السياسية اللبنانية بالفشل 
فــي إعطــاء األولوية الحتياجات الشــعب 

اللبناني بدال من مصاحلهم الضيقة
وأكــدت اللجنة، حاجة لبنــان إلى حكومٍة 
منتخبة قويــة ال تخضع للتأثيــر األجنبي 

وتعطي األولوية الحتياجات شعبها.
جلنــُة العالقات اخلارجية مبجلس الشــيوخ 
األميركيــة على  اإلدارَة  األميركــي حثــت 
اســتخدام كل الوســائل مبا فيها التهديُد 
بالعقوبــات لدفــِع املشــرعني اللبنانيــني 
رئيــس جديد وتشــكيل حكومة  النتخاب 
بأســرع ما ميكن. وأن االنتخابــات البرملانية 
التــي جرت هــذا الصيف في لبنــان كانت 
مؤشــرا واضحا على أن الناخبني اللبنانيني 
يريدون حكومًة خالية من حزب اهلل وتتمتع 
بالســلطة ملواجهة التحديات الهائلة التي 
تواجه البالد. للمرة العاشــرة، فشل النواب 
اللبنانيون، اخلميس، في انتخاب رئيس للبالد 
التي متر بأســوأ أزمة سياســية واقتصادية 
في تاريخها، لتســتمر بذلك حالة الشغور 
الرئاســي القائمة منذ انتهاء والية الرئيس 

السابق ميشال عون في 31 أكتوبر املاضي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
صــرح مديــر وكالــة اخملابــرات املركزية 
األمريكية ويليام بيرنز بأن واشنطن قلقة 
بشــأن التعاون املتزايد بني روســيا وإيران 
وتخشــى أن يتطور ذلك في النهاية إلى 

شراكة دفاعية كاملة.
 PBS وقــال بيرنــز فــي حديــث لقنــاة
التلفزيونيــة أمــس األول اجلمعة: “نحن 
قلقون جدا. هناك قدر كبير من عدم الثقة 
بني روسيا وإيران تاريخيا، لكنهما بحاجة 
إلى بعضهما البعض فــي الوقت احلالي. 
وما بدأ يظهر اآلن هــو على األقل املرحلة 
األولى من شراكة دفاعية واسعة النطاق 

بني روسيا وإيران”.
وحســب بيرنز، فإن عالقة الشراكة هذه 
“أصبــح لها بالفعــل تأثير في ســاحة 
املعركــة فــي أوكرانيا” “وقــد تكون لها 
تداعيات أكثر خطورة في الشرق األوسط 
أيضا ، إذا اســتمرت”. وقــال مدير وكالة 
اخملابرات املركزية: “لذا فإننا نتعامل مع هذا 

بجدية بالغة”.
وســبق أن حتدثت واشنطن عن استخدام 
روســيا مســيرات حربيــة إيرانيــة في 
أوكرانيا، لكن موســكو نفت مرارا صحة 
هــذه املزاعم، مؤكدة أنها تســتخدم في 
عمليتهــا العســكرية بأوكرانيا تقنيات 

وآليات حربية روسية الصنع.

“الشيوخ األميركي: حزب 
اهلل وآخرون فشلوا بإعطاء 
األولوية الحتياجات الشعب

مدير CIA: واشنطن قلقة 
من إحتمالية “شراكة 

دفاعية” بين روسيا وإيران

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد:
أعلن الرئيس جو بايدن في ختام قمة 
استمرت ثالثة أيام مع 49 من الزعماء 
أنه ســيزور  واشــنطن،  األفارقة في 
أفريقيا جنــوب الصحراء خالل العام 
أميركي  رئيــس  أول  ليكــون  املقبل، 
يسافر إلى هناك منذ عقد، مؤكداً أنه 
جاد في زيادة اهتمام الواليات املتحدة 

بالقارة النامية.
ووصفــت إدارة الرئيــس بايدن القمة 
بأنها جلســة اســتماع مــع زعماء 
القارة، في متابعــة لقمة عام 2014 
التــي عقدها الرئيس الســابق باراك 
أوباما، باعتبارها أحدث خطوة جذابة 
مع الزعمــاء األفارقة. وهــي تتطلع 
إلــى تعزيز العالقات مــع تلك الدول، 
بعدما جتاوزت الصني الواليات املتحدة 
التجاريــة وتعمل على  العالقات  في 
زيــادة وجودها العســكري في القارة 
احلاسمة بالنسبة إلى القوى العاملية 
بسبب النمو السكاني السريع فيها، 
واملوارد الطبيعيــة الكبيرة، والكتلة 

االنتخابية الكبيرة في األمم املتحدة.
وخاطب بايدن الزعماء في ختام القمة 
ليل اخلميس قائال: “أفريقيا تنتمي إلى 
الطاولة” في كل محادثة ذات عواقب 
عاملية. مضيفــا: “أتطلع إلى رؤيتكم 

في بلدانكم األصلية”.
وأوضح عــدد من القادة املشــاركني 
أنهم يريدون مــن إدارة بايدن االبتعاد 
عن إجبارهم على االختيار بني الواليات 
العامليني، عندما  املتحدة ومنافسيها 
يتعلق األمر باملســائل التجارية. وقال 
الرئيس النيجري محمد بازوم لوكالة 
“هــذه فرص  إن  برس”  “أسوشــييتد 
تركيا  الشركات من  تأتي  اقتصادية... 
النيجر في  والصني وتســتثمر فــي 

عالقــة مربحة للجانبني. إنه شــيء 
فعله  األميركيني  للمستثمرين  ميكن 

أيضاً”.
وكشــف بايدن أنه يدعــم أن يصير 
االحتــاد األفريقــي عضــواً دائماً في 
الغنية،  للدول  العشــرين  مجموعة 
معلنــاً أيضاً خططاً إلنفــاق ملياري 
دوالر للمســاعدة فــي تعزيــز األمن 
الغذائي فــي القارة و165 مليون دوالر 
إجراء  األفريقية في  الدول  ملســاعدة 
العام  وشــفافة  ســلمية  انتخابات 

املقبل.
وقال: “إننا نواجه أزمة غذاء عاملية، وال 
نشعر بها أكثر من القارة األفريقية... 
األفريقي  القرن  اجملاعــة  جتتاح  اليوم، 
مــرة أخرى. أســعار املــواد الغذائية 
املرتفعة واحلواجــز التجارية املرتفعة 
تؤثر على حياة وســبل عيش املاليني 

من الناس في كل أنحاء القارة”.
وبالفعل، تفاقم انعدام األمن الغذائي 
فــي كثيــر مــن أنحــاء أفريقيا في 
بالنزاعات  مدفوعاً  األخيرة،  السنوات 
التي طال أمدها وتأثيرات  املســلحة 
تغيــر املنــاخ، ممــا أدى إلــى موجات 
اجلفــاف املطولة في بعــض املناطق 
والفيضانــات املدمرة للمحاصيل في 
مناطق أخــرى. لكن الوضــع تفاقم 
بســبب التباطــؤ االقتصــادي الذي 
تســبب في حدوث جائحــة “كوفيد 
19”، وارتفاع مستويات الديون، وأخيراً 
ألوكرانيا،  الروســي  الغــزو  تداعيات 
املســؤولة جزئياً عن ارتفاع أســعار 

الغذاء والوقود واألسمدة.
كما أعلنت الواليــات املتحدة واالحتاد 
اســتراتيجية  شــراكة  األفريقــي 
الغذائي  األمن  لتسريع عملهما نحو 
في املنطقــة، ووضعا عــدة أهداف، 

وفًقا لبيــان منفصل صادر عن البيت 
القصيرة  األهداف  وتضمنت  األبيض. 
الوســائل  حتديد  للشــراكة  املــدى 
ألفريقيــا لتأمني مصــادر أكثر تنوعاً 
ومرونة من احلبوب واألســمدة لتلبية 
املســاعدة  وتقدمي  العاجلة  حاجاتها 
اإلنســانية. ومن األهداف املتوسطة 
والطويلــة األجل استكشــاف طرق 
األسواق  إلى  أفريقيا  لتحسني وصول 
املوثوق  الوصــول  وزيــادة  العامليــة، 
واملســتدام إلى األسمدة ومدخالتها، 

وتنويع إنتاج السلع الزراعية.

اهتمام باالنتخابات
جاءت هذه اإلعالنات بعدما التزم بايدن 
هذا األسبوع إنفاق 55 مليار دوالر على 
البرامج احلكوميــة في أفريقيا خالل 
السنوات الثالث املقبلة، باإلضافة إلى 
املليارات التي ستستثمرها الشركات 
األميركية اخلاصة. وقال: “أعيننا تركز 

على املستقبل”.
وأفاد البيت األبيض في بيان بأن بايدن 
عكس حالة الدميقراطية في الواليات 
املتحــدة بعــد هجوم ســتة كانون 
الكابيتول،  2021 على مبنــى  الثاني 

عندما ســعى أنصار الرئيس السابق 
دونالــد ترمب إلى منع الكونغرس من 
املصادقة علــى نتائج انتخابات 2020 
التي خسرها ترمب أمام بايدن. وكذلك 
النصفية  االنتخابات  عن  بايدن  حتدث 
عندما  مؤخرا،  األميركية  للكونغرس 
املرشــحني  من  عدداً  الناخبون  رفض 
الذين رفضوا نتائج عام 2020، معتبراً 
أن “قوة ومرونة الدميقراطية األميركية 

تأكدتا في هذه العملية”.
وتواجه نيجيريا، وهــي أكبر دولة في 
أفريقيــا بعدد الســكان البالغ أكثر 

مــن 210 ماليــني نســمة، هجمات 
املقررة في  بانتخاباتها  تتعلق  عنيفة 
شــباط املقبل. وتكافح الكونغو مع 
تصاعد عنف املتمردين في شــرقها، 
مما ســيعقد جهود إجراء االنتخابات 

املقررة في كانون األول املقبل.
وشــهد غرب أفريقيــا انقالبات عدة 
خالل العــام املاضــي، مبا فــي ذلك 
بوركينــا فاســو ومالي. وســتكون 
االنتخابــات في الغابون وســيراليون 
احملطتني الرئيسيتني. ولكن مدغشقر 
شــهدت انتخاب رئيس عــام 2019، 
ليحل محل اجمللس العسكري املدعوم 
من اجليش. وقدمــت الواليات املتحدة 
نحــو 50 مليــون دوالر لدعم اجملتمع 
املدني واللجان االنتخابية في نيجيريا 

والكونغو.
الرئيس  األفريقي  االحتاد  رئيس  وشكر 
السنغالي ماكي سال لبايدن التزامه 
جتاه أفريقيا. لكنه قال إن دول أفريقيا 
تواجه حتديات حــادة، من تزايد انعدام 
األمن الغذائي إلى حتســينات البنية 
التحتيــة التــي متس احلاجــة إليها 
لدرء آفة تغير املناخ. وانتقد تشــريعاً 
أميركيــاً اعتبــر أنــه “اســتهدف” 
أفريقيا بشــكل غير عادل، في إشارة 
واضحة إلى إجــراء بعنوان “مكافحة 
النشــاطات الروســية اخلبيثــة في 

أفريقيا”.
ويقول املشرعون الذين يرعون مشروع 
القانــون إن القانون يهــدف إلى منع 
موسكو من استخدام أفريقيا لتجاوز 
العقوبات املفروضة على روســيا بعد 

غزو أوكرانيا.
“دروس” الوباء واحلرب

وتضررت أفريقيا بشكل غير متناسب 
مــن ارتفاع أســعار املــواد الغذائية 

العامليــة التــي أشــعلتها احلــرب 
الروسية. وقال ســال إن من األهمية 
مبــكان أن نأخذ في االعتبــار “دروس” 
أزمات الوباء واحلرب. وقال: “حان الوقت 
التخاذ إجــراءات صارمــة في مجال 
الزراعة واألمن الغذائي”. ووافقه بايدن 
فــي جلســة القمة اخلتاميــة التي 
ركزت على األمــن الغذائي، فقال: “إذا 
كان أحد الوالدين ال يستطيع إطعام 

طفله، فال شيء آخر مهم حقا”.
وقال ســال أيضاً إن االحتــاد األفريقي 
يتوقــع “التزامــاً ودعمــاً قويني” من 
مكافحة  بشــأن  املتحدة  الواليــات 
اإلرهــاب. ومتنى أن “تكــون احلرب ضد 
اإلرهاب جــزءاً ال يتجزأ مــن الكفاح 

العاملي ضد هذه اآلفة”.
وســتتضمن زيــارة بايــدن ألفريقيا 
وقفات فــي عدة دول، وفقاً ملســؤول 
أميركي حتدث بشرط عدم ذكر اسمه. 
ولم يُصدر البيت األبيض أي تفاصيل 
حول املكان أو الوقت الذي سيســافر 

فيه بايدن.
وكان بايــدن توقف لفتــرة وجيزة في 
تشرين الثاني املاضي في مصر حلضور 

قمة املناخ الدولية.
وفــي العامــني األولني من رئاســته، 
ركزت رحالت بايدن الدولية على آسيا 
وأوروبا، حيث ســعى إلى إعادة ضبط 
للتركيز بشكل  اخلارجية  سياســته 
أكبر على احمليطــني الهندي والهادي. 
كما أن عليه اآلن أن يتعامل مع الغزو 

الروسي ألوكرانيا.
ولم يســافر ترمب إلى أفريقيا خالل 
رئاسته التي شهدت جائحة “كوفيد 
19”. وكان أول رئيــس أميركــي منذ 
رونالد ريغان ال يــزور القارة خالل فترة 

رئاسته.

مواجهة انعدام األمن الغذائي وتأييد انضمام االتحاد األفريقي إلى “مجموعة العشرين”

بايدن يزور أفريقيا في 2023 وزعماؤها يريدون »شراكات مربحة«

متابعة ـ الصباح الجديد:
أعد حتالف املعارضة الســوداني، 
املوقع على االتفــاق اإلطاري مع 
اجليش، خطــة جديدة ملرحلة ما 
بعد التوقيــع، تهدف إلى حتقيق 
أكبر توافق وطني متهيداً للتوقيع 
النهائــي. وتتضمن اخلطة إجراء 
اتصــاالت محليــة وإقليميــة، 
وتكويــن جلــان للتشــاور مــع 
القضايا  على  املصلحة  أصحاب 
املرجأة من االتفاق اإلطاري، وعقد 
ورش ومؤمتــرات لشــرح االتفاق 
يتضمن  الثورة، كما  قوى  لكافة 
النشــاط سلسلة زيارات خلمس 

دول مؤثرة في اإلقليم.
وقــال مصــدر مســؤول فــي 
التحالف احلاكم السابق “احلرية 
والتغييــر” ، إن املكتب التنفيذي 
أجاز خطته ملرحلة ما  للتحالف 
وتضمنت  النهائي،  التوقيع  قبل 
تكوين جلان للتشاور مع أصحاب 
املرجأ  القضايا  علــى  املصلحة 
إلــى مرحلة ما بعد  البت فيها 
جلاناً  وشــكلت  اإلطاري،  االتفاق 

فنية متخصصة لذلك.
ينتظر  اللجان  أن  املصدر  وأوضح 
أن تبحــث القضايــا املرجأة في 
حتقيق  بهدف  اإلطــاري،  االتفاق 
إجماع وحشــد أكبر مشــاركة 
بني مكونات اجملتمع وقوى الثورة، 
وذلك عــن طريق عقــد لقاءات 
فيها  يشارك  متخصصة،  وورش 
أصحــاب االختصــاص العلمي 

واملهني.
وحدد اجمللس مســؤولني من بني 
التشاور،  لرئاســة جلان  أعضائه 
وهي: جلنة برئاســة ياسر عرمان 
تتناول مع املعنيني قضايا السالم 
جوبا،  ســالم  اتفاقية  وتنفيــذ 
وجلنة أخرى جتري مشاورات بشأن 
برئاسة  الســودان  ملف شــرق 
كمال البوالد، وجلنة للتعامل مع 
القضايــا األمنية والعســكرية 

إســحاق،  عثمان  طه  برئاســة 
الثالثني من  نظام  تفكيك  وجلنة 
الدقير، وجلنة  برئاسة عمر  يونيو 

العدالة والعدالة االنتقالية.
وقــال املصــدر إن هــذه اللجان 
املعنية ســتتكون من مختصني 
بهدف  احملددة،  بامللفات  ومعنيني 
قضايا  إلــى  خالصاتها  حتويــل 
وشــعبية  بجماهيرية  حتظــى 

إلــى قضايا  واســعة، وحتويلها 
مجمــع عليهــا بكافة ســبل 
التشــاور واحلــوار، مبــا في ذلك 
إعــداد ورش ومؤمترات ومنتديات. 
املكتب  فــإن  املصدر،  وحســب 
زيارات  أجاز سلســلة  التنفيذي 
إلــى خمــس دول مؤثــرة فــي 
اإلقليم، إلبالغها بتطور األوضاع 
واململكة  مصر،  وهي:  البالد،  في 

العربيــة الســعودية، وجنــوب 
العربية  اإلمارات  ودولة  السودان، 
املتحدة، وإثيوبيا، لكنه لم يحدد 
الزيــارات وال الذين  لتلك  موعداً 

سيقودونها.
والعســكريون  املدنيــون  ووقع 
احلالي  الشــهر  اخلامس من  في 
اتفاقــاً إطاريــاً مســتنداً على 
التفاهمــات بــني الطرفني على 

الذي  االنتقالي  الدستور  مسودة 
أعدته اللجنة التسييرية لنقابة 
تأييداً  ووجد  السودانيني،  احملامني 
كبيراً من قوى سياســية، فيما 
عارضتــه قوى سياســية أخرى 
ذات طابع يســاري، وبينها احلزب 
وجلان  البعث  وحزب  الشــيوعي 
املقاومــة. ونــص االتفــاق على 
خروج العســكريني من العملية 

السياســية، وتكويــن حكومة 
انتقالية مدنية كاملة، وأن تختار 
ووزراء  دولة  رئيســي  الثورة  قوى 
أن  على  الصالحيــات،  بكامــل 
مجلس  إلى  العسكريون  يذهب 
رئيس  يترأســه  ودفــاع”  “أمــن 
الوزراء املدني. بيد أن االتفاق أرجأ 
رئيسية،  قضايا  خمس  حســم 
األمني  اإلصــالح  قضايــا  وهي 
والعســكري، والعدالة والعدالة 
املوقع  السالم  واتفاق  االنتقالية، 
 30 في جوبــا، وتفكيــك نظام 
من يونيــو 1989، وأعطى قضية 
خاصة  وضعية  الســودان  شرق 
ينتظــر أن تبحث مــع املعنيني 
مــن اإلقليم. كمــا واجه حتالف 
“احلرية والتغييــر” عقب االتفاق 
تعقيــدات جديدة، متثلت بخروج 
حزب “البعث العربي االشتراكي” 
التحالف، وقولــه بعدها إن  عن 
توقيع االتفــاق لن يحقق أهداف 
الثــورة، وأنه يشــرعن االنقالب 
املشــهد  ويربك  أمــده،  ويطيل 
السياســي ويضعف وحدة قوى 

ثورة ديسمبر.
وعقــب توقيع االتفاق ســارعت 
إعالن  إلــى  كبيرة  مجموعــات 
رغبتها فــي االلتحاق باالتفاقية 
األربعني  عددها  جتــاوز  اإلطارية، 
تنظيماً وحزبــاً وحركة، بعضها 
نظام  أنصــار  مــن  محســوب 
الرئيــس املعزول عمر البشــير، 
وهو ما عدته “احلريــة والتغيير” 
حتت  االتفاق  لـ”إغــراق”  محاولة 
مزاعــم حتقيــق أكبر قــدر من 
التوافــق. مــن جهة أخــرى، أن 
االتفاق اإلطاري كانت قد  أطراف 
عقدت اجتماعاً مشــتركاً ضم 
والتغيير”،  “احلريــة  عــن  ممثلني 
وقائد  الثالثية،  الدوليــة  واآللية 
اجليش، وقائد “الدعم الســريع”، 
أعقبت  التي  التطــورات  لبحث 

توقيع االتفاق اإلطاري.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
العام  األمــن  مديرية  كشــفت 
أعداد  حصيلــة  عــن  األردنيــة 
باألعمال  املضبوطني  األشخاص 
التخريبية التي نفذها أشخاص، 
أســعار  رفع  علــى  احتجاجــاً 

احملروقات بداية الشهر اجلاري.
وقــال الناطق اإلعالمي باســم 
األردنية،  العــام  األمــن  مديرية 
العقيــد عامر الســرطاوي، في 
بيان وصل لـ”العربية.نت” نسخة 

إن األجهزة األمنية تعاملت  عنه 
مع أحداث شــغب فــي عدد من 
إلقاء  اململكة، حيــث مت  مناطق 
القبض على 44 شخصاً شاركوا 
بتلــك األعمــال فــي مختلف 
إحالتهــم  وســتتم  املناطــق، 
للجهات اخملتصة إضافة إلى َمن 
أُلقي القبــض عليهم في األيام 

السابقة.
وأكــد العقيــد الســرطاوي أن 
هنالــك تراجعــا ملحوظــا في 

أعــداد وحــدة أعمال الشــغب 
عــن يــوم أمــس الســّيما في 
محافظات اجلنوب، مشيراً إلى أن 
هنالك انتشــارا أمنيا كثيفا في 
محافظات اململكة لضمان إنفاذ 
سيادة القانون واحلفاظ على أمن 

املواطنني.
وأكــد العقيــد الســرطاوي أن 
التحقيقــات فــي حادثــة وفاة 
العقيــد عبدالــرزاق الدالبيــح 
مســتمرة ولــن تتوقــف حتى 

القبض على الفاعل وتســليمه 
ليد العدالة لينال عقابه الرادع.

وأشــار إلى أن األجهــزة األمنية 
األرواح  تتوانــى عن حمايــة  لن 
داعياً  واملمتلــكات،  واألعــراض 
عن  واالبتعاد  لاللتــزام  اجلميــع 
مواقع الشــغب وعدم االشتراك 

بها.
أمني في محافظة  وقتل ضابط 
معان جنوب األردن على أيدي من 
بـ  العام  األمن  وصفتهم مديرية 

شغب  أعمال  إثر  وذلك  “اخملربني”، 
شهدتها احملافظة ليلة اخلميس، 
بعد سلسلة احتجاجات تخللها 
قطــع الطريق الدولي منذ األحد 

قبل املاضي.
العام مقتل  ونعت مديرية األمن 
عبداحلافظ  عبدالــرزاق  العقيد 
شــرطة  مدير  نائب  الدالبيــح، 
تعرضه  “إثــر  معان،  محافظــة 
لإلصابة بعيــار ناري في منطقة 
الــرأس أثناء تعاملــه مع أعمال 

شغب كانت تقوم بها مجموعة 
من اخملربني واخلارجني عن القانون 
في  احلســينية  فــي منطقــة 

محافظة معان”.
وفي بياٍن منفصل آخر، أفاد األمُن 
ضابٍط  بإصابــة  األردني  العــام 
وضابط صف بعيــارات نارية في 
منطقة احلُســينية مبعان جنوب 
قــواٌت  انتشــرت  فيمــا  األردن، 
مدينتي  فــي  أمنية  وتعزيــزاٌت 

الكرك والبتراء جنوب األردن.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
The Ameri� صحيفــة  اعتبــرت 
مصادقــة  أن   ،can Conservative
رفع  علــى  األمريكــي  الكونغــرس 
امليزانية املقدمة لنظام كييف، تعني 
إعالنه حربا شــاملة علــى املصالح 

الوطنية األمريكية.

برادلي  األمريكــي  الكاتــب  وأوضح 
ديفلــني للصحيفة، نقــال عن نائب 
احلزب اجلمهوري عن تكساس تشيب 
الوطنــي  الدفــاع  قانــون  “أن  روي، 
الكونغــرس  يقــره  الــذي   )NDAA(
األمريكي سنويا، بهدف حتديد اإلنفاق 
بقيمة  قــدر  الدفاعية،  واألولويــات 

860 مليــار دوالر للعــام 2023، وهذا 
املبلغ أعلى بنســبة %8 من ميزانية 
العام املاضي، كمــا مرر إلى مجلس 
النــواب قبل أقل من 48 ســاعة من 
أن املصادقة على  إلى  قراءته، مشيرا 
القانون متت من خالل جتميد القواعد 
األساســية للمجلس”. وأشار إلى أن 

بعض بنود القانــون تظهر تصميما 
مــن مجلس الشــيوخ، علــى إبقاء 
الواليــات املتحــدة جزءا مــن األزمة 
األوكرانية بهدف معاقبة موســكو، 
الباردة مع  بســبب تشــبثه باحلرب 

روسيا إلى اليوم.
وأكد أن مبــادرة املســاعدة األمنية 

لكييف، ســتؤزم األزمــة األوكرانية، 
األخضر  الضوء  البنتاغون  فهي متنح 
باألسلحة  كييف  وتزويد  للتســلح، 
وتدريــب  العســكرية،  واملعــدات 
استخدام  على  األوكرانيني  الطيارين 
الطائرات األمريكية، بقدر ما تقتضيه 
احلاجة. وأضاف، أنــه رغم االنتقادات 

التي واجهها مشروع القانون من قبل 
احلزب اجلمهوري إال أن الكونغرس أقره 
دون إجراء أي تعديل.  ودعا ديفلني إلى 
إنهــاء التجربة األمريكية في تصدير 
الدميقراطيــة الليبرالية إلى العالم، 
قبل أن تتســبب في خسائر كبيرة ال 

معنى لها.

تحالف المعارضة يضع خطة جديدة لتأمين اكبر توافق وطني في السودان

األمن األردني: التحقيقات بمقتل الدالبيح مستمرة وضبطنا 44 مشاركا بالشغب

صحيفة: الكونغرس يعلن الحرب على المصالح الوطنية األمريكية
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جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف 
بغداد/ الرصافة

محكمة بداءة مدينة الصدر
الدعوى رقم : 1153/ب/2022
التاريخ: 2022/12/14

املدعي: امني بغداد اضافة 
لوظيفته

مدعى عليه: محمد كاظم 
حمد

الدعــوى املرقمة )اعاله( لدى هذه 
احملكمة يطالبك فيها ابطال قيد 
تســجيل العقــار 617/10 م 19 
شــماعية وكرع وجملهولية محل 
بصحيفتني  تبليغك  قرر  اقامتك 
يوميتــني مبوعــد املرافعــة يوم 
التاسعة  الساعة   )2022/12/22(
وفي حــال عدم حضــورك او من 
ســتجري  قانونا  عنــك  ينــوب 
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

القانون.

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في هيت
العدد/ 1283/ش/2022
التاريخ/ 2022/12/14

الى/ املدعى عليه
 )صالح حسن محمد(

م/ اعالن
اقامــت املدعية )عالهن عايــد محمد( 
الدعوى الشرعية املرقمة 1283/ش/2022 
امــام محكمــة األحوال الشــخصية 
فــي هيت والتــي تطلب فيهــا دعوتك 
للمرافعة واحلكم بتصحيح اخلطأ املادي 
وقــد وردت الدعوتية غيــر مبلغ كونك 
مجهــول محل اإلقامة وحســب ما ورد 
بشــرح القائم بالتبليغ واملؤيد من قبل 
مختار احمللة عليه فقد عني 2022/12/22 
موعداً للمرافعــة وتبليغك بصحيفتني 
محليتــني وعليــك احلضور فــي املوعد 
احملدد  او من ينوب عنك قانونا وبعكسه 
سوف جتري املرافعة بحقك غيابياً وعلناً 

وحسب األصول.
القاضي
احمد فرحان يوسف

وزارة الداخلية
مديرية األحوال املدنية واجلوازات 

واإلقامة 
مديرية األحوال املدنية واجلوازات 

واإلقامة 
صالح الدين

قسم شؤون االحوال املدنية
العدد: ج.ص/14324 
التاريخ/ 2022/12/14
عبد  حمدان  )محمــد  املواطن  قّدم 
اهلل فرحان( املسجل في دائرة احوال 
تكريت والذي يــروم تغيير في قيده 
)عبيدي(  من  بدال  )الدليمي(  وجعله 
فمــن لديه اعتــراض مراجعة هذه 
املديريــة خالل )15( يومــا من تاريخ 
نشر االعالن  وبعكسه سيتم النظر 
في الدعوى وفق احــكام املادة )22( 
من قانــون البطاقة الوطنية رقم 3 

لسنة 2016. 
موقع اللواء 
رياض جندي الكعبي

مدير االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة العام

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ بدرة

تنفيذ/ 30
رقم االضبارة: 81/خ/2022
التاريخ: 2022/12/14
الى/ املنفذ عليه )حسني صفاء محمد(

لقد حتقق لهذه املديرية من حسب كتاب 
مديرية تنفيذ الكوت بالعدد )81/خ/2022( 
انك مجهــول محل اإلقامــة وليس لك 
موطــن دائــم او مؤقــت او مختار ميكن 
اجراء التبليغ عليه واســتنادا للمادة )27( 
من قانــون التنفيذ تقــرر تبليغك اعالنا 
باحلضور في مديريــة التنفيذ بدرة خالل 
خمسة عشــر يوما تبدأ من اليوم التالي 
للنشــر ملباشــرة املعامــالت التنفيذية 
بحضــورك وفــي حالة عــدم حضورك 
ستباشــر هذه املديرية بإجراءات التنفيذ 

اجلبري فوق القانون:
املنفذ العدل
عقيل خليل اخلرساني

أوصاف احملرر:
بالعدد )126/ش/2022  حسب قرار احلكم 
( في 2022/10/30 الصــادر من محكمة 
األحــوال الشــخصية اخلاصــة بالدائن 
)زينب نوري شطب( واملدين )حسني صفاء 

محمد(

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف 
بغداد/ الرصافة

محكمة بداءة مدينة الصدر
الدعوى رقم : 1153/ب/2022
التاريخ: 2022/12/14

املدعي: امني بغداد اضافة 
لوظيفته

مدعى عليه: حامت جاسم 
محمد

الدعــوى املرقمة )اعاله( لدى هذه 
احملكمة يطالبك فيها ابطال قيد 
تســجيل العقــار 617/10 م 19 
شــماعية وكرع وجملهولية محل 
بصحيفتني  تبليغك  قرر  اقامتك 
يوميتــني مبوعــد املرافعــة يوم 
التاسعة  الساعة   )2022/12/22(
وفي حــال عدم حضــورك او من 
ســتجري  قانونا  عنــك  ينــوب 
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

القانون.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محمكة استئناف االنبار االحتادية
محكمة حتقيق هيت

الى/ املفقود/ 
عزت عطاهلل نايف جلعوط الكبيسي

م/ إعالن
بتاريــخ 2022/5/18 قــدم املدعــي باحلــق 
اخبار  )وفاء سريســح منسي(  الشخصي 
بخصــوص فقدانك فــي عــام 2016/9/1 
عليه قررت هذه احملكمــة تعميم اوصافك 
بصحيفتــني محليتني عليــك احلضور الى 
محكمة حتقيق هيت او مركز شرطة هيت 
وعلــى كل من لديه معلومــات عنه او عن 
وبعكسه  االمنية  السلطات  اخبار  مصيره 
ســوف تصدر حجة احلجر والقيمومة... مع 

التقدير
القاضي
عادل عبد اهلل جزاع
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جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
شعبة التعاقدات

العدد: 14584
التاريخ: 2022/12/15

إعالن مناقصة رقم )208( لسنة 2022

تعلن محافظة ميسان/ قسم العقود احلكومية عن إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـتجهيز )كاميرات املراقبة امن 
مركز ميســان )مدينة العمارة( املرحلة االولى(( واملدرجة ضمن تخصيصات )الدعم الطارئ لالمن الغذائي والتنمية 
لســنة 2022/ البترودوالر( ضمن تبويب )54-1-4-13-18-229-3( وبكلفة تخمينية مقدارها )4،540،625،000( اربعة 
مليار وخمسمائة واربعون مليون وستمائة وخمسة وعشرون الف دينار عراقي الغيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )200( يوم.
فعلى الراغبني باالشــتراك في املناقصة من الشــركات واملقاولــني املصنفني من ذوي اخلبــرة واالختصاص تقدمي 
عطاءاتهم خالل اوقات الدوام الرســمي الى العنوان )ميسان- العمارة- الشبانة - بناية محافظة ميسان - الطابق 
األول - قسم العقود احلكومة( وللحصول على معلومات اضافية االتصال على مسؤول شعبة التعاقدات - الهاتف 

.)07707395086(
على مقدم العطاء تقدمي نســخ إضافية عدد )2( باإلضافة الى النســخة االصلية وفقا ملا منصوص عليه في ورقة 
البيانات في الوثيقة القياســية، على ان تقدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اســم 

مقدم العطاء وعنوانه االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية البالغة )45،407،000( )خمســة واربعون مليون واربعمائة وســبعة االف دينار عراقي الغيرها(، 
وعلى شكل خطاب ضمان )صادر من احد املصارف املعتمدة وعبر املنصة االلكترونية للبنك املركزي العراقي( او صك 

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

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

5. تقدم شهادة املنشأ للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ املشروع.
6. بإمكان مقدمي العطاءات شــراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشركة او من يخوله 
قانونيا الى قســم العقود احلكومية لغرض شراء الوثائق القياســية ومببلغ )700,000( )سبعمائة الف دينار عراقي 

الغيرها( غير قابل للرد.
علما ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة ســيكون يــوم )االربعاء( املصــادف )2022/12/28( وان موعد غلق املناقصة 
ســيكون يوم )اخلميس( املصادف )2022/12/29( الساعة )الثانية عشرة ظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشكل علني 
في نفس يوم الغلق أمام مقدمي العطاءات، وإذا صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وسوف 
يهمــل أي عطاء يتم تقدميه بعد موعد غلق املناقصة على ان تكون العطــاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق 

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

)اخلميس( املصادف )2022/12/22( ويكون املؤمتر في قسم العقود احلكومية.
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير املدرجة في ادناه فضال عن املعايير االخرى املذكورة في الوثيقة 

القياسية:

مالحظة// يتم اعتماد )الوثيقة القياسية لعقود التجهيز الصغيرة( الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات 
املقدمة من املناقصني مســتجيبة عند تلبيتهــا ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط القانونية 
واملاليــة املطلوبة في شــروط املناقصة في حال عدم التــزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة 

اقسامها يتم استبعاد عطائه ويعد غير مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. سيولة نقدية: مببلغ )908،125،000( دينار 1. مهندس )كهرباء( / عدد )2(
عراقي، وفقا ملا منصوص عليه في الوثيقة 

القياسية 

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة 
القياسية

2. مهندس )IT( / عدد )2(

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

سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء 
ومببلغ ال يقل عن )1،362،187،500( دينار 
عراقي، وتقدم االعمال االخرى الغراض 

املفاضلة في حالة التساوي.

2. هوية غرفة جتارة )ممتازة(



5 اعالن

إعالن للمرة الثانية/ ملناقصة توفير خدمة صيانة واصالح منشأت اخمليم واملركبات 
2ndAnnouncement for Provision of Camp Facilities & Vehicles Maintenance and Repair Service

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

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

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

051/SC/22 : رقم املناقصة
Tender Information:

تود شــركة الواحة النفطية احملدودة اإلعالن عــن املناقصة اعاله للمرة الثانية . ميكن جلميع الشــركات املتخصصة التي لديها القدرة واخلبرة 
أن تشارك في هذه املناقصة من خالل دفع رسوم املناقصة )100 دوالر( للحصول على وثائق املناقصة ) ITB( بداية من تاريخ نشر هذا االعالن .

1. Scope of Work: 
Main service areas include: 6 camps living facilities and office facilities )including MDOC area(, Gas station related facilities; 
Waste recycling station related facilities; Living facilities in CPF; Living facilities of OGM; Living facilities in WS1 and WS2; 
Warehouse, Workshop, Driver Camp, Al-Waha Clinic, OPF camp facilities; Sewage treatment station living facilities, New 
accommodation or office areas inside camp and CPF

2-  سيتم استقطاع رسوم االعالن من الشركة الفائزة.
3-  خــالل فتــرة التقدمي للمناقصة، يجب ان تكون قيمة خطاب الضمان املقدم هــو100,000 دوالر امريكي . نافذ ملدة عام واحد من تاريخ اغالق 
املناقصة على شــكل خطاب ضمان صادر من بنك مســجل في منصة البنك املركزي العراقي االلكترونية او صك مصدق 4 -  على من يرغب 
االشــتراك في هذه املناقصة دفع اجور املناقصة مائة دوالر فقط  الى قسم املالية قبل 2023/1/3  املوعد النهائي لغلق املناقصة وقبل الساعه 

4.00 عصرا. حسب طرق الدفع االتية :
  الطريقة األولى: ميكن للمشــاركني دفع رســوم املناقصة 100 دوالر للحصول على وثائق املناقصة )ITB(  مباشــرة إلى الدائرة املالية لشركة 
الواحة النفطية احملدودة ،   العنوان املفصل: الغرفة رقم 309 قســم املالية، شــركة الواحة النفطية احملــدودة / حقل االحدب النفطي ناحية 

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

5 - توضــع العروض الفنيــة والتجارية وخطاب الضمان بظروف مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم الشــركة قبل املوعد 
النهائي لغلق املناقصة  2023/1/3 قبل الساعة 4:00  عصرا عدا ذلك سوف يهمل أي عطاء غير مطابق للشروط

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

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

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

ب - تقدمي عدم ممانعة نافذة من الهيئة العامة للضرائب 
8- لالستفسار االتصال باالمييالت التالية

 haneen.monam@petroalwaha.com; mayan@petroalwaha.com;  wujie@petroalwaha.com; 

AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.

وزارة النفط
شركة نفط الشمال

)شركة عامة(
إعالن مناقصة محلية عامة

))إعالن للمرة األولى((
]L.104.22.7005.01 :م/ ]املناقصة املرقمة

))3PH Squirrel Cage Induction Motor جتهيز((
يســر )وزارة النفط / شركة نفط الشــمال( بدعوة اجملهزين الراغبني باالشــتراك لتقدمي عطاءاتهم لتجهيز )3PH Squirrel Cage Induction Motor عدد )2( اثنان 

املنشأ: املاني , إيطالي , فرنسي(  وفق الشروط واملواصفات الفنية املدرجة في الوثيقة وحسب الشروط اآلتية:-
1- يتم طلب للحصول على وثائق املناقصة من )شــركة نفط الشمال/ قسم العقود- كركوك- عرفة( من قبل املدراء املفوضني او اخملولني الرسميني مبوجب وكالة 

.)CD( صادرة من دائرة الكاتب العدل للسنة احلالية، او تخويل مصدق من السفارة العراقية للشركات االجنبية على شكل قرص
2- سعر شراء وثيقة املناقصة )350,000( ثالثمائة وخمسون ألف دينار عراقي غير قابل للرد ما عدا احلاالت املذكورة في التعليمات.

3- تقدم العطاءات من قبل الشركات التخصصية والتجارة العامة من ذوات اخلبرة.
4- على املشــترك عند شــراء وثيقة املناقصة تقدمي صورة ملونة من شهادة  التأسيس للشركات العراقية أو هوية غرفة التجارة نافذة والهوية الضريبية املوحدة 

وبالنسبة للشركات األجنبية الراغبة باملشاركة تقدمي شهادة تأسيس الشركة وكتاب تأييد تسجيل الشركة لدى دائرة تسجيل الشركات/ وزارة التجارة.
5- تقدمي كتاب عدم املمانعة باالشتراك في املناقصات من الهيئة العامة للضرائب معنون الى شركة نفط الشمال )النسخة األصلية(.

6- تقدمي الهوية الضريبية املوحدة للسنة احلالية متضمنة الرقم الضريبي لألفراد والشركات وفي حالة عدم تقدمي الهوية الضريبية املوحدة يستبعد من املنافسة.
7- على اجملهز تقدمي الهوية الضريبية باسم )الشركة/ ومديرها املفوض( صادرة من قسم الشركات في الهيئة العامة للضرائب او باسم )افراد او مكتب(

8- تقدمي كتاب تأييد حجب البطاقة التموينية للشركات العراقية
9- تقدمي احلســابات اخلتامية آلخر سنتني مصادق عليها من قبل محاسب قانوني وبالنسبة لشركات القطاع العام تقدمي احلسابات اخلتامية آلخر سنتني مصدقة 

من قبل ديوان الرقابة املالية االحتادي.
10- تقدمي عدد )2( من االعمال املماثلة التي قامت بإجنازها الشركة التي قدمت العرض مع العرض التجاري مصدقة من اجلهات التي اجنزت لصاحلها.

11- تقدمي تأمينات أولية لضمان جدية املشــاركة مببلغ )48,750,000(  ثمانية واربعون مليون وســبعمائة وخمســون الف دينار عراقي على شكل صك مصدق أو 
ســفتجة أو خطاب ضمان ومغطي ائتمانيا ألمر شركة نفط الشمال )يتضمن االســم والعنوان الوظيفي للمخولني  بالتوقيع وتدوين مبلغ اخلطاب رقما وكتابة 
وذكر تاريخ النفاذية وشروطها والغرض من إصدارها مع ذكر اسم ورقم املناقصة( صادرين من املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي العراقي نافذة ملدة )28( ثمانية 
وعشــرين يوما بعد انتهاء فترة نفاذيــة العطاء قابلة للتمديد عدا املصارف )حتت التصفية وإشــراف ووصايا وتأهيل ومتابعة البنــك املركزي العراقي( وملزيد من 

املعلومات مراجعة البريد اإللكتروني )cbi@cbi.iq( البنك املركزي العراقي دائرة مراقبة الصيرفة.
12- ايصال املواد الى مخازن شركة نفط الشمال/ كركوك

13- الكلفة التخمينية للمناقصة هي: )1,628،000,000( مليار وستمائة وثمانية وعشرون مليون دينار عراقي.
14- يستبعد العطاء الذي يقل او يزيد مبلغه عن ) + - 20%( من الكلفة التخمينية

15- يتم قبول العطاءات املقدمة في عقود التجهيز وعقود اخلدمات غير االستشارية التي تقل عن )20%( من الكلفة التخمينية شريطة ان يكون املناقص شركة 
مصنعة رئيســية او وكيال حصريا او موزعا معتمدا على ان يتم االلتزام بتقدمي حتليل سعري مقنع الى شركتنا التي تتولى دراسة املوضوع التخاذ قرارها باملوافقة 

على قبول العطاء من عدمه.
16- تكون العطاءات املقدمة نافذة ملدة )90( تسعني يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة قابلة للتمديد 

17- مدة التجهيز )90( يوما
18- يدخل العقد حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ مصادقة القسم القانوني  على العقد. 

19- يعقد املؤمتر الفني اخلاص باإلجابة عن استفسارات املشاركني اخلاصة باملناقصة في متام الساعة )12،00( الثانية عشر ظهرا من يوم اخلميس املوافق 2022/12/22 
في قاعة قسم التدريب والتطوير )عرفة(.

20- تاريخ غلق املناقصة في متام الساعة )12،00( الثانية عشر ظهرا من يوم االحد املوافق 2023/1/8.
21- إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيكون الدوام الرسمي الذي يليه هو تاريخ غلق املناقصة.

22- تودع العطاءات في صندوق رقم )2( اخلاص بالتجهيز احمللي الكائن في استعالمات )دوائر عرفة/ غرفة استقبال اجملهزين( في منطقة عرفة كركوك وقبل )12,00( 
الساعة الثانية عشر من ظهر يوم غلق املناقصة.

23- ال يسمح بتقدمي العطاءات اإللكترونية، وميكن استالم العطاءات عبر البريد املسجل على أن يؤمن وصولها قبل موعد الغلق وسيتم رفض العطاءات التي ترد 
بعد موعد الغلق.

24- تفتح العطاءات بعد تاريخ الغلق مباشرة وبشكل علني وبحضور اجملهزين املشاركني.
25- تســتبعد العطاءات التي ال تتضمن على وصل شــراء اوراق املناقصة اال في حال قيام اجملهز بتقدمي ما يثبت وجود وصل الشراء ولكن لم يرفق من قبلة سهواً 

عند تقدمي العطاء
26- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. 

27- في حال عدم التزام مقدم العطاء مب تتطلبها الوثيقة القياسية بكافة أقسامها وبنودها سيتم استبعاد عطائه.
28-  للشركة احلق في إلغاء املناقصة وقبل اإلحالة وحسب مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمناقصني املطالبة بأي تعويض جّراء ذلك ويعاد ثمن وصل شراء 

وثائق املناقصة.
29- جميع املواد اجملهزة يتم قبولها واستالمها نهائيا بعد إجراء الكشف والفحص واملطابقة الفنية.

30- في حال رفض املواد اجملهزة يتوجب رفعها وسحبها واستبدالها خالل )15( يوما اعتبارا من تاريخ التبليغ بأن املواد غير مطابقة للمواصفات املطلوبة.
31- يجب أن تكون املواد اجملهزة خالية من أي تلوث إشعاعي وبعكسه يتحمل كافة التبعات القانونية.

32- تتحمل الشركة احملالة اليها املناقصة أجور النشر واإلعالن
33- تستقطع نسبة )2،7%( من مبلغ العقد ألغراض ضريبة الدخل وترد للطرف الثاني بعد جلب ما يؤيد براءة ذمته من الضريبة.

34- للمزيد من املعلومات حول املناقصة بإمكان زيارة املوقع االلكتروني لشركتنا )https://nocoil.gov.iq/ar/( واالطالع على تفاصيل املناقصة.
35- يخضع العقد للقانون العراقي والتعليمات والتشريعات النافذة، وقانون حتصيل الديون احلكومية رقم )56( لسنة 1977. 

36- تتم االحالة وفق اقل االســعار للعروض املستجيبة املقدمة مع اعطاء افضلية سعرية بنسبة )10%( للمنتج احمللي وفي حال تساوي املبالغ يصار الى تفضيل 
املنتج الوطني )العام ثم اخلاص( أي اإلحالة على الشركات املنتجة للمنتوج الوطني.

37- مراجعة الفقرة )22-1( من ورقة بيانات العطاءات بخصوص عدد نسخ العطاء املطلوب تقدميها.
قسم العقود/ هيأة اخلدمات واملواد
شركة نفط الشمال

شركة فنادق عشتار السياحية
))مساهمة مختلطة((
Ishtar Hotels Co. S. A

رأسمالها اإلسمي )7,000,000,000( سبعة مليارات دينار
السادة مساهمي شركة فنادق عشتار السياحية 

املساهمة اخملتلطة احملترمون
م / اعالن دعوة 

اســتناداً ألحكام املادة )87( من قانون الشــركات رقم )21( لسنة 1997 املعدل وتنفيذاً 
لقرار مجلس اإلدارة بجلسته العاشرة لسنة 2022 املنعقدة بتاريخ 2022/11/1 .

يسرنا دعوتكم حلضور اجتماع الهيئة العامة في متام الساعة العاشرة صباحاً من يوم 
األربعاء املوافق 2023/1/11 في مقر شــركة فنادق عشتار السياحية الكائن في بغداد 
/ شارع السعدون/ قرب ســاحة الفردوس ملناقشة جدول االعمال املدرج في ادناه وكما 

يلي :- 
1- مناقشــة التقرير السنوي جمللس اإلدارة لنشاط الشركة للسنة املالية املنتهية في 

2020/12/31 واملصادق عليه
2-  مناقشة تقرير ديوان الرقابة املالية االحتادي للسنة املالية املنتهية في 2020/12/31 

واملصادق عليه
3- مناقشــة احلســابات اخلتامية للشــركة للســنة املالية املنتهية في 2020/12/3 

واملصادق عليها 
4-  مناقشــة العجز املتراكم لســنة املالية املنتهية فــي 2020/12/31 والبالغ قدره 
)1,906,914,845/ مليار وتسعمائة وستة مليون وتسعمائة وأربعة عشر الف وثمامنائة 

وخمسة واربعون دينار( ومعاجلته من احتياطي استبدال املوجودات الثابتة 
5 - مناقشــة اإلجراءات املتخذة واآللية التي اعتمدت من مجلس اإلدارة بشأن استثمار 

فندق عشتار ومسودة العقد واملصادقة عليها 
6- أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس االدارة وحتديد مكافأتهم

7- انتخاب خمســة اعضاء اصليني ومثلهــم احتياط ميثلون القطــاع اخلاص للدورة 
اجلديدة باعتماد اسلوب التصويت التراكمي.

• راجــني احلضور أصالة او أنابة الغير مبوجب صك االنابــة اوتوكيل الغير مبوجب وكالة 
مصدقة مــن كاتب العدل على ان تــودع االنابات والوكاالت لدى هيئــة األوراق املالية 
قبل ثالثة أيام على األقل. من املوعــد احملدد لالجتماع وفقاً ألحكام املادة )91( من قانون 
الشــركات املعدل مع أبراز شهادة األســهم وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني 
يؤجل االجتمــاع الى يوم األربعاء املوافق 2023/1/18 في نفــس املكان والزمان املعنيني 

أعاله.
ضرغام فيصل محمد سليم اجلراح
رئيس مجلس االدارة

مديرية تنفيذ سدة  الكوت
رقم االضبارة /4014/ 2022
التاريخ 12/15/ 2022

الى املنفذ علية
 )حيدر حميد مطير( 

لقد حتقــق لهذة املديريــة من جهة 
ذات اختصــاص انــك مجهول محل 
اقامتك وليــس لك موطــن دائم او 
مؤقت او مختار ميكــن اجراء التبليغ 
علية واســتنادا للمادة  27 من قانون 
باحلضور  اعالنا  تبلغــك  تقرر  التفيذ 
في مديرية تنفيذ سدة الكوت  خالل 
خمســة عشــر يوما  تبدا من اليوم 
التالــي للنشــر ملباشــرة املعامالت 
وفي حالة عدم  التنفيذية بحضورك 
حضــورك ستباشــر هــذي املديرية 
باجراء ات التنفيذ اجلبري فق القانون 

اوصاف احملرر 
قرار حكم صادر من محكمة األحوال  
الشــخصية 2426 / ش/2022 فــي 

2022/12/5) تسليم طفلة(
املنفذ العدل
سراج منير يوسف

فقدان هوية 
فقدت مني الهوية الصادرة 
من الشركة العامة لتجارة 
بابل  فرع  الغذائيــة/  املواد 
باســم/ ميســاء عيــدان  
حســن فمن يعثــر عليها 

تسليمها ملصدرها 

االحد 18 كانون االول 2022 العدد )5037(
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متابعة ـ الصباح الجديد:
الدولي  البنك  مجموعة  دشــنت 
اخلاص  والتنمية  املناخ  تقرير  أمس 
احلكومة  مــع  بالتعاون  بالعــراق 
طاولة  اجتمــاع  فــي  العراقيــة 
ُعقد  املســتوى  رفيع  مســتديرة 
بــدار ضيافة رئاســة الــوزراء في 
بغداد وحضره مسؤولون رسميون 
إلى  باإلضافة  دوليــون،  وشــركاء 

وسائل اإلعالم.
ويقدم تقرير املناخ والتنمية اخلاص 
بالعراق أساســاً حتليليــاً ملعاجلة 
إحلاحاً  األكثر  اإلمنائية  االحتياجات 
في البــالد، ومواجهــة التحديات 
املناخية في وقت واحد. كما يبحث 
في تكلفة حتول البالد نحو اقتصادٍ 
أقل اعتماداً على الكربون، ويناقش 
إلى  الرامية  واإلصالحــات  الفرص 
اتبــاع منوذٍج منــو أكثــر اخضراراً 
ومراعــاة للبيئــة. ويــورد التقرير 
مصفوفــة مــن التوصيــات ذات 
صعيد  على  واملتسلسلة  األولوية 
السياســات، باإلضافة إلى أجندة 
إلى تسريع  تهدف  املناخي  للعمل 
وتيــرة التنمية اخلضــراء والقادرة 
على الصمود والشــاملة للجميع 

في العراق.
ويُعد العراق من أكثر البلدان تعرضاً 
للصدمات الناجمة عن تغير املناخ 
مــن الناحيتني املاليــة واملادية، مبا 
في ذلك ارتفاع درجات احلرارة وشح 
امليــاه. ويرصد التقرير التداخل بني 
اآلثار املادية لتغير املناخ من ناحية 
وتأثيرات التحول العاملي في مجال 
الطاقة من ناحية أخرى. كما يدعو 
إلى التحــول في مجــال الطاقة 
الكفاءة  تعزيز  أوجه  أهم  باعتباره 
في قطاع الطاقة في العراق، وإلى 
للتغلب  الالزمة  اإلجــراءات  اتخاذ 
العالقة  الضعف في  على مواطن 
املتداخلة بني املياه والزراعة والفقر.

التقرير،  وفي معرض تعليقه على 
قال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك 
الدولي لشــؤون منطقة الشــرق 

األوسط وشــمال أفريقيا: “يواجه 
العــراق حتدياً يتمثل فــي االبتعاد 
النفط  الكلــي على  عن االعتماد 
والتحول نحــو اقتصادٍ أكثر تنوعاً 
يقــوده القطــاع اخلــاص ويتمتع 
بالقــدرة على خلق فــرص العمل 
وبناء رأس املال البشــري، جنباً إلى 
جنب مع بناء القدرة على الصمود 
في وجه تغيــر املنــاخ. ويجب أن 
يترافق العمــل املناخي في العراق 
مع حتســني فــي  أوضــاع القوى 
العاملــة، والســتثمارات في رأس 
املال البشــري، وحــوار مجتمعي 

لتعزيز جهود خلق املزيد من فرص 
العمل وعلــى نحو أفضل ، وتوفير 
سبل كسب عيش أكثر استدامة 

في جميع أنحاء البالد.”
األولويــة  التقريــر  ويعطــي 
لالســتثمارات في مسارات النمو 
للجميع بطرق  والشاملة  اخلضراء 
تعكس درجة إحلاحها وأوجه تآزرها 
ومفاضالتهــا. وســيتطلب متويل 
تعبئة  العراق  في  األخضر  التحول 
رؤوس األموال العامة واخلاصة على 
حد ســواء، ونشــر أدوات التمويل 
اســتراتيجي  نحــو  على  العــام 

لالستفادة من التمويل اخلاص.
هالة  قالــت  الصــدد  ذات  وفــي 
شــيخ روحو نائبة رئيس مؤسسة 
الشرق  لشــؤون  الدولية  التمويل 
األوسط وآســيا الوسطى وتركيا 
وأفغانســتان وباكستان: “تخوض 
منطقة الشــرق األوسط، وخاصة 
العــراق، معركــة مصيريــة ضد 
تغيــر املنــاخ وحتتاج إلــى اتخاذ 
امليزان  تدابير مهمة لترجيح كفة 
لصاحلها. حتتــاج العراق إلى وضع 
انبعاثات  خطة طموحــة إلزالــة 
الكربون مــن اقتصادها والتكيف 

مع تغير املناخ. على القطاع اخلاص 
االضطالع بــدوره القيادي لتطبيق 
هذه اخلطة. وال يقتصر دور القطاع 
اخلاص في تنفيذ هذه اخلطة على 
ســد الفجوات التمويلية اخلاصة 
بها، بل وميكنــه أيضا العمل على 
تسخير املوارد وبناء القدرات لتعزيز 
األعمــال اخلضراء وتغيير ســلوك 

املستهلكني.”
ومن املقرر أن يلي اجتماع الطاولة 
املستوى سلسلة  رفيع  املستديرة 
من حلقات النقاش رفيعة املستوى 
بالتعاون مــع برنامج األمم املتحدة 

اإلمنائي في 13 كانون األول في فندق 
بابل في بغداد، وستدور املناقشات 
وهي:  رئيسية  ثالثة مواضيع  حول 
املناخية:  الطموحات  استكشاف 
الطاقة  التحول فــي اســتخدام 
واحلد مــن االنبعاثــات الكربونية 
املتداخلة  و”العالقة  العــراق”،  في 
بني امليــاه والغذاء: حالــة طوارئ 
مناخيــة”، و”حتول مناخــي عادل: 

صوت األجيال القادمة”.
البنك  تقارير مجموعــة  متثــل  و 
الدولــي الُقطريــة عــن املنــاخ 
تشــخيصية  دراســات  والتنمية 
أساســية جديــدة تقــوم بدمج 
تغير املناخ مــع اعتبارات التنمية. 
أن تساعد  التقارير  ومن شأن هذه 
البلــدان علــى حتديــد األولويات 
اخلاصــة باإلجراءات األكثــر تأثيراً 
الدفيئة  انبعاثات غازات  للحد من 
وتعزيــز التكيف مع تغيــر املناخ، 
اإلمنائية  األهداف  عن حتقيق  فضالً 

األوسع نطاقاً.
وتستند هذه التقارير إلى البيانات 
والبحوث الدقيقة، وحتدد املسارات 
الرئيسية للحد من انبعاثات غازات 
الدفيئة ونقاط الضعف احملددة إزاء 
املناخ، ويشــمل ذلك  أخطار تغير 
واملنافع  والتحديــات  التكاليــف 
والفرص الناجمة عن ذلك. وتوصي 
هــذه التقاريــر باتخاذ إجــراءات 
ملســاندة  أولوية  ذات  ملموســة 
منخفض  مســار  نحــو  التحول 
على  وقادر  الكربونيــة  االنبعاثات 
الصمود فــي مواجهة الصدمات. 
وبوصفهــا وثائق عامــة، فإن هذه 
التقارير تهدف إلى إثراء معلومات 
واملواطنــني والقطاع  احلكومــات 
اخلــاص وشــركاء التنمية ومتكني 
املشــاركة فــي أجنــدة التنمية 
التقارير  واملناخ. وســتمثل هــذه 
مراجــع لدراســات تشــخيصية 
البنك  أساســية أخرى جملموعــة 
البلدان  في  وألنشــطتها  الدولي 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أوقــف مصرف روســبنك الروســي 
واليورو،  األمريكي  بالــدوالر  عملياته 
محــذرا مــن احتمال وقــف بعض 
املعامــالت، وذلــك بعــد أن فرضت 
واشــنطن أمس األول، عقوبات على 

البنك ومالكه فالدميير بوتانني.

الواليات  فرضــت  لـ”رويترز”،  ووفقــا 
املتحــدة عقوبات علــى بوتانني “61 
عاما” وشــركته القابضــة إنتيروس 
وروســبنك وأفراد مــن عائلته، وفي 
صفحة أســئلة وأجوبة مبوقعه على 
اإلنترنت، أقر روســبنك بوجود بعض 

القيود على خدمة العمالء.

وقال املصرف الروســي “فــي البيئة 
احلاليــة، أوقفنا العمليــات بالدوالر 
األمريكــي واليــورو، أو تلك املتعلقة 
بالواليــات املتحدة واالحتــاد األوروبي، 
ألننا غير قادرين على تسيير املعامالت 
في الوقــت احلالي مبا يضمن لنا عدم 
حظر أموال العمالء مــن قبل بنوك 

مراسلة أجنبية”.
زالوا  إن عمالءه ما  ويقول روســبنك 
الكامل  الوصول  بإمكانية  يتمتعون 
قدرته  لكــن  املالية،  مواردهــم  إلى 
تنفيذ  إمكانية  على ضمان  محدودة 
املدفوعات من خالل حسابات مراسلة 
في اململكة املتحــدة، محذرا من أن 

العمالء هناك قد يصبح غير  نشاط 
متاح. وفرضت بريطانيا عقوبات على 
بوتانني فــي 29 يونيــو، وقالت وزارة 
اخلزانة األمريكية إن عقوبات اخلميس، 
وهي جزء من حزمة تستهدف قطاع 
اخلدمات املالية الروسي، كانت خطوة 
أخــرى لتعميــق عزلة روســيا عن 

األسواق العاملية، وجتعل من الصعب 
علــى موســكو متويــل عملياتهــا 
العسكرية في أوكرانيا. وأمتت شركة 
إنتيروس صفقة شــراء روسبنك من 
سوســيتيه جنرال في مايو، ليفقد 
البنك الفرنســي 3.2 مليار يورو “3.4 

مليار دوالر” من صافي دخله.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اللجنــة الوطنية للتنمية  أعلنت 
واإلصالح فــي الصــني، أن الصني 
وافقت على 106 مشروعات رئيسة 
تبلغ قيمتها  باستثمارات إجمالية 
حوالــي 1.5 تريليون يــوان )حوالي 
( حتــى نهاية  214.9 مليــار دوالر 
نوفمبر املاضي، في خضم جهودها 

لتوسيع االستثمار الفعال.
أنه  بيــان،”  في  اللجنة  وأضافــت 
وحتى نهايــة نوفمبر املاضي، بدأت 

بالفعل أعمــال البناء في أكثر من 
2700 مشروع ممول من خالل األدوات 
في  والتنموية  السياساتية  املالية 

البالد”.
ومت تخصيــص حصــة اســتثمار 
ســنوية بقيمة إجمالية تبلغ 640 
احلكومة  ميزانية  مــن  يوان،  مليار 
املركزيــة، ووصل معدل املشــاريع 
قيد اإلنشــاء إلى أعلى مســتوى 
على مدى السنوات اخلمس األخيرة 
بحسب وكالة أنباء الصني اجلديدة 

)شينخوا(.
سُتســّرع  إنها  اللجنــة  وقالــت 
وتيــرة اســتخدام األدوات املاليــة 
السياســاتية والتنمويــة وتطوير 
مشــاريع البنية التحتية من أجل 

توسيع االستثمار الفعال.
االســتجابة  تنفيذ  “مع  وأضافت: 
والسياسات  لـ كوفيد-19  احملسنة 
الداعمة لالقتصــاد، من املتوقع أن 
حتافظ وتيــرة النمو االقتصادي في 

الصني على اجتاه تصاعدي”.

بغداد ـ الصباح الجديد :
أغلق خام البصرة على مكاســب 
أسبوعية بلغت أكثر من %6 اسوة 
االخرى  النفطية  اخلامــات  بباقي 

التي سجلت مكاسب ايضاً.
وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر 
جلسة له من أمس األول اجلمعة 
علــى انخفــاض بلــغ 1.31 دوالر 
ليصــل الــى 69.76 دوالراً، اال انه 
بلغت  أسبوعية  مكاسب  سجل 

4.15 دوالرات مبا يعادل 6.33%.

فيمــا أغلــق خام برنــت في آخر 
جلســة من امــس األول اجلمعة 
على انخفاض ايضــا مبقدار 2.17 
دوالر ليصل الــى 79.04 دوالرا، إال 
أنه سجل مكاســب ايضا بلغت 

2.94 دوالران أو ما يعادل 3.86 %.
وأغلق خام غرب تكساس الوسيط 
األميركي في آخر جلســة له من 
يوم اجلمعة علــى انخفاض ايضا 
مبقدار 1.82 دوالر ليصل الى 74.29 
دوالرا للبرميــل، إال أنــه ســجل 

 2.98 بلغت  اســبوعية  مكاسب 
دوالران أو ما يعادل 4.2 % .

وانخفضــت اســعار النفط يوم 
امــس اجلمعة مــع تداعيات رفع 
املصارف  فــي  الفائــدة  أســعار 
النفط  فإن  ذلــك  ورغم  املركزية، 
اجتــه لتحقيــق أكبر مكاســب 
أســبوعية في 10 أسابيع وسط 
اإلمــدادات  تعطل  مــن  مخاوف 
وآمــال فــي تعافــي الطلب في 

الصني.

متابعة ـ الصباح الجديد:
اســتمرت تقلبات أسعار النفط اخلام 
بعد ضغوط هبوطية، جراء اإلعالن عن 
األمريكي  اخلام  النفــط  زيادة مخزون 
مبقــدار 10.2 مليون برميل لألســبوع 
أقل  اخملزونــات  بقيت  حيــث  املاضي، 
بنسبة ســتة في املائة من املتوسط 
املاضية،  اخلمسة  لألعوام  املوســمي 
وهو ما يعنــي أن الطلــب قد يكون 

أضعف مما كان متوقعا.
يأتــي ذلك فيمــا تســتمر العوامل 
الداعمة لصعود األسعار، التي متثلت 
فــي تخفيــف الصني قيــود جائحة 
كورونا وعودة احلياة إلى طبيعتها في 
عديد من املدن الرئيســة، خاصة مع 

إلغاء االختبار اإلجباري الشامل.
ويقول مختصــون ومحللون نفطيون 
“إن األزمــة االقتصادية العاملية تركت 
أســعار النفط اخلام فريسة ملزيد من 
اخملــاوف وما يرتبط بهــا من تصحيح 
إلى  الفتني  األســعار”،  في  مســتمر 
تأكيد بنك “ستاندرد تشارترد” أن وضع 
املضاربة في النفــط ال يزال هبوطيا 
كمــا كان خالل األســابيع األولى من 

اندالع أزمة الوباء.
وســلط اخملتصون الضــوء على دعوة 
“أوبك” أعضاءها إلى “اليقظة واحلذر”، 
حيــث خفضــت املنظمــة تقديرات 

كميــة النفط اخلام التي ســتحتاج 
إلى ضخها في األشــهر املقبلة، مع 
توقعات بأن الســوق ستكون متوازنة 

في الربع األول من العام املقبل.
وســجلت مصافي التكرير األمريكية 
أرباحا فصلية قياســية هــذا العام 
وسط هوامش تكرير عالية وانخفاض 
الطاقة التشــغيلية في أمريكا، مع 
أساســيات تكرير قويــة، حيث جتاوز 
الطلب علــى املنتجات العرض، بينما 
ال يزال العرض العاملــي من املنتجات 
مقيدا بســبب تخفيضات الســعة 
وارتفاع أســعار الغــاز الطبيعي في 

أوروبا.
وفي هذا اإلطار، يقــول مفيدا ماندرا 
إف”  إم  “إل  شــركة  رئيــس  نائــب 
النمساوية للطاقة “إن السوق تعاني 
عــدم اليقــني واســتمرار التذبذبات 
احلادة، حيث شــهدت تراجع أســعار 
اخلــام 11 في املائة األســبوع املاضي 
وسط مخاوف بشأن ضعف استهالك 

الوقود”.
ولفت إلى تنامي الشكوك حول قدرة 
الصني على التخلي كليا عن إجراءات 
على  دالئل  وســط  كوفيد،  مكافحة 
استمرار تشــديد السياسة النقدية 
في الواليــات املتحــدة، بينما لم تؤد 
العقوبــات املفروضــة حديثــا على 

إضعاف  إلى  الروسية  النفط  صادرات 
اإلمدادات بشكل ملحوظ.

ويرى، أندرو موريس مدير شركة “بويري” 
الدوليــة لالستشــارات أن مخــاوف 
الركــود تلقي بظاللهــا القوية على 
سوق النفط اخلام، وهو ما جعل تقرير 
“أوبك” الشــهري األخيــر يتحدث عن 

اقتراب حدوث تباطؤ النمو االقتصادي 
العاملي الشامل بكل تداعياته بعيدة 
املدى، حيــث من املتوقع أيضا أن يظل 
2023 محاطا بعديد مــن أوجه عدم 

اليقني.
وأشــار إلى جناح خطــة “أوبك +” في 
إجــراء تخفيضــات قياســية بنحو 

نوفمبر  منــذ  يوميا  برميــل  مليوني 
إضافية  لشــهور  متديدها  ومت  املاضي 
في العام املقبل، حيث تعمل اتفاقية 
“أوبــك +” علــى احلفاظ علــى توازن 
األسواق العاملية، بحسب تأكيد هيثم 

الغيص أمني عام منظمة أوبك.
بدورهــا، تؤكــد ويني أكيللــو احملللة 

األمريكيــة فــي شــركة أفريــكان 
إجننيرينج الدوليــة أن “أوبك +” لديها 
رؤية سليمة وثاقبة لتطورات السوق، 
توفير االســتقرار  وتعمل حثيثا على 
أطــراف  كل  ملصلحــة  والتــوازن 
الصناعة، مشــيرة إلى توقع اجملموعة 
أن يرتفــع الطلب العاملي على النفط 
مبقدار 2.2 مليــون برميل يوميا العام 
املقبل مبتوسط 101.77 مليون برميل 
يوميا، كمــا تتوقع زيادة اإلمدادات من 
1.5 مليون برميل  منافســيها مبقدار 
يوميــا، حيث يأتي نحــو 75 في املائة 
املتحدة، بحســب  الواليات  منها من 

أحدث بياناتها.
ونوهــت ببيانــات صــادرة عــن بنك 
“ســتاندرد تشــارترد” تؤكد أن اجتاها 
قد يســيطر في الفترة املقبلة، وهو 
تشديد السوق بسبب الطلب املكبوت 
ونقص قدرة اإلنتاج الفائضة، ما يؤدي 
إلــى فجوات وشــيكة فــي العرض 
خاصة بعدما أصبحت عقوبات االحتاد 
األوروبــي على النفط اخلام الروســي 
فاعلة. مــن ناحية أخرى وفيما يخص 
بدعم  النفط  أسعار  تعافت  األسعار، 
من آمــال تعافي الطلب، وشــهدت 
قيمة العقود املؤجلة تســليم فبراير 
82 دوالرا  خلام برنت اســتقرارا فــوق 
للبرميل، فيما ال تزال أســعار النفط 

اخلام تسليم يناير مستقرة عند أعلى 
مستوى 76 دوالرا للبرميل.

وسجلت أســعار برنت أمس للعقود 
2023، تراجعا  اآلجلة تســليم فبراير 
0.58 نقطــة ومعدل  نســبيا مبقدار 
تغير قدره 0.70 فــي املائة، في االجتاه 
الســالب، ليتم التــداول عند 82.12 
دوالر للبرميل الواحد، مقارنة بســعر 
البالغ  اإلغالق في اجللسة الســابقة 

82.7 دوالر للبرميل.
وكانت أســعار النفط اخلام قد أنهت 
تعامالتها األربعــاء، على ارتفاع بنحو 
2.5 فــي املائة، مــع التفاؤل بشــأن 
رئيس  بــاول  وقال جيــروم  الطلــب. 
مجلــس االحتياطــي الفيدرالي، “إن 
البنــك املركــزي األمريكي ســيرفع 
املقبل،  العام  الفائدة أكثر في  أسعار 
حتــى مع انزالق االقتصــاد نحو ركود 
محتمل”. في غضون ذلك، قالت إدارة 
معلومات الطاقة “إن مخزونات النفط 
اخلــام األمريكية ارتفعــت بأكثر من 
عشرة ماليني برميل، األسبوع املاضي، 
وهو أكبر عدد منذ مارس 2021، وزادت 
مخزونات البنزين األمريكية 4.5 مليون 
برميل في األســبوع إلى 223.6 مليون 
برميل، بينما ارتفعــت نواجت التقطير 
120.2 مليون  إلــى  برميل  1.4 مليون 

برميل.

البنك الدولي والحكومة االتحادية يناقشان االحتياجات 
اإلنمائية األكثر إلحاحًا في البالد

اكدا ضرورة تنويع النشاط االقتصادي 

بغداد ـ الصباح الجديد :
استقرت أسعار الذهب “االجنبي والعراقي في 
األسواق احمللية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق 
اربيل عاصمة اقليم كردستان، امس السبت. 
وقال مصدر صحفي ، إن أســعار الذهب في 
أســواق اجلملة ب   شــارع النهر في العاصمة 
  بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال 
الواحــد عيار 21 من الذهب اخلليجي والتركي 
واألوربي 379 الف دينار، وســعر الشــراء 375 
الف دينار، وهي نفس االســعار ليوم اخلميس 
املاضي. وأشار املصدر ، إلى أن سعر بيع املثقال 
الواحــد عيار 21 من الذهب العراقي ســجل 
استقرارا ايضا عند 349 الف دينار، وبلغ سعر 
الشراء 345 ألفا. وفيما يخص أسعار الذهب 
فــي محال الصاغة، فان ســعر بيــع مثقال 
الذهــب اخلليجي عيار 21 يتراوح بني 380 الف 
دينار و 390 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال 
الذهب العراقي بني 350 الفاً و 360 الف دينار.

اما اســعار الذهــب في اربيل فقد شــهدت 
اســتقرارا ايضا حيث بلغ ســعر بيع مثقال 
ذهب عيار 24 بيع 440 الف دينار، وسجل عيار 
22 بيــع 405 الف دينار، وســجل عيار 21 بيع 
390 الف دينار، فيما ســجل عيار 18 بيع 335 

الف دينار.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة التخطيط وجــود مخططات 
إمنائية تشــمل تنفيذ 119 مشروعاً سكنياً 
تتضمن 16 مدينة سكنية متكاملة، وبينما 
ذكــرت أن فكرة بناء عاصمــة إدارية جديدة 
للبالد موجــودة ضمن ذلــك اخملطط، بينت 
أن األماكن املقترحــة إلقامة تلك العاصمة 

محددة مسبقاً.
وزارة  باســم  الرســمي  املتحــدث  وقــال 
التخطيط عبد الزهــرة الهنداوي، إن “فكرة 
العاصمــة اإلداريــة موجــودة كرؤية ضمن 
اخملطط اإلمنائي ملدينة بغداد، كما أن األماكن 
التي ميكن أن تنشأ عليها العاصمة اإلدارية 

محددة، ولكن تبقى خطوات التنفيذ”،
 وأوضح الهنداوي، أن “أحــد األماكن اخملتارة 
إلنشــاء العاصمــة اإلدارية هــي املنطقة 
املقابلــة ملدينة بســماية الســكنية على 
مســاحة أكثر مــن 50 كيلو متــراً مربعاً، 
وهــي ميكن أن تكون عاصمــة إدارية جديدة 
الستيعاب كل املباني احلكومية املوجودة في 

قلب العاصمة بغداد”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بلغت مبيعــات البنك املركــزي العراقي من 
العملــة الصعبــة للــدوالر األمريكي خالل 

األسبوع املاضي أكثر من 661 مليون دوالر.
وذكــر املصــدر ، أن البنك املركــزي باع خالل 
االسبوع املاضي لأليام اخلمسة التي فتح بها 
املــزاد وابتداء من يوم االحــد ولغاية اخلميس 
مقدار 661 مليونا و793 الفا و693 دوالرا مبعدل 
132 مليونــا و358 الفا و738 دوالرا، منخفضا 

بنسبة  %1.42 عن االسبوع الذي سبقه.
وأضاف املصدر  ان اعلى مبيعات للدوالر خالل 
األسبوع املاضي كان ليوم االربعاء حيث بلغت 
املبيعــات فيه 138 مليونــا و 274 ألفا و 640 
دوالرا، فيمــا كانت أقل املبيعــات ليوم االحد 
التــي بلغت فيه املبيعــات 122 مليونا و403 
آالف و967 دوالرا.  واشــار الى ان معظم هذه 
املبيعات ذهبت على شــكل حواالت للخارج 
لتمويل التجارة اخلارجية، فيما بلغ ســعر بيع 
الدوالر احملول حلســابات املصــارف في اخلارج، 
اضافــة الى البيع النقــدي  1460 دينارا لكل 

دوالر.

استقرار أسعار الذهب في 
اسواق بغداد وإقليم كردستان

مخططات لتنفيذ 119 
مشروعًا سكنيًا في البالد

أكثر من 661 مليون دوالر 
مبيعات البنك المركزي 

في اسبوع

“روسبنك الروسي” يوقف عملياته بالدوالر واليورو بعد العقوبات

الصين: الموافقة على مشروعات
 كبرى بـ 215 مليار دوالر

نفط البصرة يغلق على مكاسب
 بأكثر من 6 % في إسبوع

على الرغم من العوامل الداعمة لصعود األسعار

مخاوف الركود تلقي بوطأتها الثقيلة على أسواق النفط 
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مجلس القضاء األعلى
رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة األحوال الشخصية في 

الكوت
العدد 6167/ ش /2022

الــى املدعــى عليه / نســرين حامت 
شمران

أقامت املدعية ســام عبيد كاظم 
الدعوى املرقمــة أعاه والتي تطلب 
واحلكم  للمرافعــة  دعوتــك  فيها 
بقطــع النفقــة وجملهوليــة محل 
إقامتك حسب إشــعار اخملتار املرفق 
بكتاب مركز شــرطة اخللود بالعدد 
14094 فــي 2022/12/5عليــه تقرر 
صحيفتــن  بواســطة  تبليغــك 
إمام  محليتن رســميتن للحضور 
هــذه احملكمة بتاريــخ 2022/12/21  
الساعة التاسعة صباحا وعند عدم 
حضورك او ارســال مــن ينوب عنك 
املرافعة بحقك  قانونا ســوف جتري 

غيابيا وفق القانون
القاضي 
عباس فاضل مجذاب

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح النعمانية
العدد: 886/ج/2022
التاريخ: 2022/12/11

الى/ املتهم الهارب
 ازهر هشام حازم محمد االمامي

م/ تبليغ
يوم  حتديــد  احملكمــة  هــذه  قــررت 
2023/1/15 موعــدا للمحاكمــة في 
886/ج/2022  املرقمة  اجلزائية  الدعوى 
وفــق املــادة 384 ق.ع ولكونك هارب 
قررت احملكمة تبليغك من خال النشر 
في  يوميتن  محليتن  صحيفتن  في 
موعد احملاكمة اعاه وخال ثاثون يوما 
اســتنادا لنص املادة 143/ج االصولية 
وفــي حال عــدم حضورك ســتجري 

احملاكمة بحقكم غيابا وعلنا.
القاضي
عمر كاظم كرمي
قاضي محكمة جنح النعمانية

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط
الهيئة األصلية

العدد : 552 / س/ 2022
التاريخ: 2022/12/4

إلى / املستأنف / حسن جبر سدخان
أقام املدعي )حســن فاضــل جعفر( الدعوى 
البدائية املرقمة 3101/ ب/2022 ضدكم طالبا 
مبلغ قدره اثنا عشــر مليون وخمسمائة الف 
دينار واقعــة بذمتكم وقد اصــدرت احملكمة 
اخملتصة قرارها بتســديد املبلغ املذكور اعاه 
الى هــذه احملكمة  وقد قدمتــم اســتئنافا 
وجملهولية  املرافعة  مبوعــد  تبليغكم  ولغرض 
محل اقامتكم حســب كتاب مركز شــرطة 
اكد حســب كتابهــا بالعــدد 3360 بتاريخ 
املتضمنة  التبليغ  ورقة  ومرفقه   2022/11/27
شــرح القائم بالتبليغ املفوض ) سالم عاوي 
عطية ( الذي يشــير الى كونكم ارحتلتم الى 
جهــة مجهولة وتأييد مختــار املنطقة ذلك 
. عليــه قــررت احملكمة تبليغكم بواســطة 
يوميتن  رســميتن  صحيفتــن محليتــن 
للحضور امام هذه احملكمة في موعد املرافعة 
القــادم فــي 2022/12/15 وفــي حــال عدم 
املرافعة بحقكم حضورا  حضوركم ستجرى 

وعلنا وحسب االصول ... مع التقدير 
الرئيس
رحیم صالح اجلوراني

جمهورية العراق
وزارة الداخلية

مديرية االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة 

مديرية احوال بغداد/ الرصافة
قسم شؤون االحوال بغداد/ 

الرصافة
العدد: 46453
التاريخ: 2022/12/13

م// اعالن
قــدم املواطن )ماريا كرمي دشــر( دعوه 
وجعله  )لقــب(  لتبديــل  قضائيــة 
)الدلفي( بــدال من )العليــاوي( فمن 
لديــه اعتــراض مراجعــة مقر هذه 
املديرية خال )15( خمسة عشر يوما 
النشــر وبعكســه سوف  تاريخ  من 
تنظر هذه املديرية بطلبه استنادا الى 
احكام املــادة )22( من قانون البطاقة 
الوطنية رقم )3( لسنة 2016 املعدل 
علــى ان يكون النشــر باســم مدير 

اجلنسية احملترم... مع التقدير.
اللواء
رياض جندي الكعبي
املدير العام/ وكالة

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ االحتادية
محكمة بداءة الكرخ

العدد: 5724/ب/2022
التاريخ: 2022/12/12

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

اقام املدعى ) امن بغداد/ اضافــة لوظيفته( الدعوى البدائية املرقمة 
اعــاه يطلب فيها )الزامك بالتعويض عــن قيمة االضرار نتيجة هدم 
العقار ضمن عمارة االخوان املرقم 1/597 محلة 102 البالغة ستة عشر 
مليون وتســعمائة وستة وعشرون الف وخمســمائة دينار ويحتفظ 
بالزيادة التي يقدرها اخلبراء بدعوى حادثة او منظمة وحتميلك رســوم 

واملصاريف واتعاب احملاماة..
وجملهولية محل اقامتك حســب شــرح املبلغ القائم بالتبليغ وتأييد 
اجمللس البلدي عليه تقرر تبليغك اعانا بصحيفتن محليتن للحضور 
امام هذه احملكمة في موعد املرافعة املصادف يوم 2022/12/21 الساعة 
التاســعة صباحا وعند عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا ســوف 

جتري املرافعة بحقك غيابياً وعلنا وفق القانون.

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 117
التاريخ: 2022/12/14

م/ إعالن اول / إعادة تقدير 

عماً بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعــدل، تعلن جلنة البيع واإليجار في 
مديرية بلديات ذي قار عن اجراء املزايدة العلنية إليجار أماك مديرية بلدية )الفهود , اجلبايش( وكما 
مبينة مواصفتها ادناه عدد )15( فعلى الراغبن باالســتئجار مراجعة محاسب البلدية خال مدة 
)30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعان لدفع التأمينات القانونية بنســبة ال تقل عن )%20( 
من القيمة التقديرية لكامل مدة االيجار واحلضور في اليوم التالي من مدة انتهاء االعان في ديوان 
البلدية حســب املوعد احملدد مع جلب هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور 

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

جمهورية العراق
 مجلس القضاء األعلى

 رئاسة محكمة استئناف واسط
محكمة جنح الكوت

رقم الدعوى: 3579/ج/2022 
التاريخ : 2022/12/11

م / أعـــالن
الى املتهم الهارب : محمد عبد 

الرحيم حسن العايدي
بالنظر جملهوليــة محل إقامتك في 
الوقت احلاضــر ولكونك متهم في 
وفق  3579/ج/2022  املرقمة  الدعوى 
احكام املادة )العاشرة /5( من قانون 
األحوال الشخصية رقم 188 لسنة 
تبليغك  تقــرر  فقد  املعــدل   1959
صحيفتن  طريــق  عــن  باإلعــان 
محليتن للحضور أمام هذه احملكمة 
في موعــد احملاكمــة 2023/1/15 م 
وفي حال عدم حضورك سوف جتري 
وحســب  غيابيا  بحقك  احملاكمــة 

القانون .
القاضي
سعد عبد عليوي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح النعمانية
العدد: 883/ج/2022
التاريخ: 2022/12/11
الى/ املتهمني الهاربني حسني عبد 

الكاظم عايز القريشي
محمد عبد الكاظم عايز القريشي

م/ تبليغ
قررت هذه احملكمة حتديد يوم 2023/1/15 
الدعوى اجلزائية  موعدا للمحاكمة في 
املرقمــة 883/ج/2022 وفــق املادة 415 
ق.ع ولكونكــم هاربن قــررت احملكمة 
تبليغكم من خال النشر في صحيفتن 
محليتن يوميتن فــي موعد احملاكمة 
اعاه وخال ثاثون يوما اســتنادا لنص 
املادة 143/ج االصوليــة وفي حال عدم 
حضورك ســتجري احملاكمــة بحقكم 

غيابا وعلنا.
القاضي
عمر كاظم كرمي
قاضي محكمة جنح النعمانية

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى

 رئاسة محكمة استئناف واسط
 محكمة بداءة الكوت

العدد: 5117/ب/2022
التاريخ: 2022/12/15

الى املدعى عليه / ياسر عبد ناصر
 اعالن

اقام املدعي حســن فرحــان عبد اهلل 
الدعــوى املرقمة اعــاه يطلب دعوتك 
للمرافعة واحلكم بتســديد مبلغ ثاثة 
دينار عراقي عــن دين وجملهولية  ماين 
محل اقامتك حســب اشــعار مختار 
منطقــة الشــهداء )عمران موســى 
البــدري( وكتــاب مركز  عبد احلســن 
 2022/12/12 فــي    15065 الشــهداء 
لــذا تقــرر تبليغك مبضمــون عريضة 
ونشــر  5117/ب/2022  املرقمة  الدعوى 
بصحيفتــن محليتــن لــذا اقتضى 
حضوركم يــوم 2022/12/22 وفي حال 
عدم حضوركم ســوف يتم السير في 

اجراءات الدعوى غيابيا بحقكم
القاضي
محمد حران السراي

جمهورية العراق
شركة نفط البصرة

منوذج إعالن دعوة عامة )جتهيز مضافات سمنت االبار( 

يســر شركة نفط البصرة )شــركة عامة( أن تعلن عن حاجتها لتجهيز املواد املدرجة تفاصيلها في أدناه، فعلى الراغبن باالشتراك في املناقصة 
مراجعة ممثلية قســم املشتريات احمللية في استعامات الشــركة في باب الزبير للحصول على وثائق وشروط املناقصة وحسب وثائق العطاءات 
القياســية الصادرة من وزارة التخطيط العراقية لقاء املبلغ املؤشــر إزائها غير قابل للرد ابتداًء من يوم نشر االعان وبعد تقدميهم املستمسكات 

املطلوبة واملبينة الحقا مجددة لعام 2023 مع مراعاة ما يلي:

1- املوعد النهائي لغلق املناقصة: )الساعة الثانية عشر من ظهر يوم االربعاء املوافق 2023/1/11( 
2- تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ الغلق أعاه على أن تكون مصحوبة بتقدمي التأمينات األولية على شــكل خطاب ضمان أو صك 
مصدق أو ســفتجة صادرة من مصرف عراقي معتمد حسب النشــرة الصادرة من البنك املركزي العراقي على أن تكون نافذة ملدة )120( يوما من 

تاريخ الغلق.
3- ســيتم عقد مؤمتر للرد على استفسارات اجملهزين في )مقر شركة نفط البصرة/ موقع باب الزبير/ القاعة الرئيسية في الطابق االرضي لبناية 

الزقورة صالة استقبال املراجعن( في متام الساعة العاشرة من صباح يوم االربعاء املوافق 2023/1/4.
4 - تودع العطاءات في صندوق اللجنة الدائمية لفتح عطاءات طلبيات الشــراء احمللية الكائن في )املوقع الرئيســي( لشــركة نفط البصرة- في 
استعامات باب الزبير على أن يكون بثاث نسخ مع قرص مدمج ابتداًء من اليوم التالي لنشر اإلعان ولغاية موعد غلق الصندوق احملدد للمناقصة. 

وسيتم رفض جميع العطاءات الواردة بعد موعد الغلق احملدد. والعطاءات الواردة عبر البريد اإللكتروني
5 - سيتم فتح العطاءات العلني بنفس موعد الغلق احملدد وبحضور الراغبن من مقدمي العطاءات أو ممثليهم قانونا في مكان الفتح الكائن في 

شركة نفط البصرة/ االستعامات الرئيسية ملوقع باب الزبير.
6 - ســيتم تنفيذ العطاء من خال إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها القوانن والتعليمات العراقية النافذة مبا فيها تعليمات 
تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( لســنة 2014 والضوابط امللحقة بها ويخضع حل اخلافات والنزاعات التي تنشــأ بن الطرفن املتعاقدين لوالية 

القضاء والقوانن العراقية النافذة.
7 - املستمسكات املطلوبة:

شهادة تأسيس الشركة مصدقة من مسجل الشركات مع عقد تأسيس الشركة ومحضر التأسيس والنظام الداخلي- هوية غرفة جتارة- هوية 
احتاد الصناعات العراقي فيما يخص الصناعين- هوية تصنيف املقاولن فيما يخص شركات املقاولة- إجازة ممارسة املهنة املستمسكات الثبوتية 
للمدير املفوض للشــركة )شهادة جنسية- جنسية- بطاقة سكن أو تأييد ســكن مصدق أصوليا(- عقد إيجار أو سند طابو للداللة على عنوان 
الشــركة، كتاب عدم ممانعة في االشــتراك باملناقصات صادر من الهيأة العامة للضرائب، الهوية الضريبية، كتاب حجب البطاقة التموينية ملن 
يشــمله قرار احلجب حســب تعليمات األمانة العامة جمللس الوزراء، جلب براءة ذمة من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي يؤيد شمول العاملن 
لديه بالضمان االجتماعي قبل صرف مستحقاته، يلتزم اجملهزون من غير الشركات بتقدمي الوثائق أعاه ما عدا الوثائق اخلاصة بتسجيل الشركات.
8- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعان أو أي مصاريف أخرى تترتب من جّراء املناقصة.

9- على اجملهز تقدمي جميع اوراق الوثيقة القياسية مختومة بختمه احلي مع توقيعه على القسم الرابع منها.
10- ميكن االطاع على تفاصيل اإلعان على املوقع اإللكتروني لنشر املناقصات اخلاص بالشركة وهو:

  .acis@boc.oil.gov.iqوميكن االستفسار على البريد اإللكتروني لقسم املشتريات احمللية  www.boc.oil.gov.iq
عـ/ مدير عام شركة نفط البصرة
هشام طالب محمد 
مدير هيأة العقود واملشتريات

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

2,000,000 مليونا دينارسنة واحدةساحة مؤقتة255/2279الفهود1

2,000,000 مليونا دينارسنة واحدةساحة مؤقتة172/6الفهود2

 1,300,000 مليون وثالثمائة الف دينار/ إعادةسنة واحدة ملعب خماسيجزء من 3/1/1الفهود3
تقدير

 ساحة بيع1850/144الفهود4
2,100,000 مليونا ومائة الف دينار/إعادة تقديرثالث سنواتالغاز

 5,250,000 خمسة ماليني ومائتان وخمسونثالث سنواتحانوت جتاري2135/7الفهود5
الف دينار/إعادة تقدير

860,000 ثمامنائة وستون الف دينار/إعادة تقديرثالث سنواتحانوت جتاري2187/7الفهود6

860,000 ثمامنائة وستون الف دينار/إعادة تقديرثالث سنواتحانوت جتاري2187/1الفهود7

 2,550,000 مليونان وخمسمائة وخمسون الفثالث سنواتحانوت جتاري1017/5الفهود8
دينار / إعادة تقدير

3,000,000 ثالثة ماليني دينارثالث سنوات ملعب خماسي11/2101اجلبايش9

 1,768,800 مليون وسبعمائة وثمانية وستونسنة واحدة حانوت13/2102اجلبايش10
الف وثمامنائة دينار/ إعادة تقدير

 1,170,400 مليون ومائة وسبعون الف واربعمائةسنة واحدة حانوت9/2102اجلبايش11
دينار / إعادة تقدير

1,400,000 مليون واربعمائة الف دينارسنة واحدة حانوت1/2102اجلبايش12

1,450,000 مليون واربعمائة وخمسون الف دينارسنة واحدة حانوت2/2102اجلبايش13

1,450,000 مليون واربعمائة وخمسون الف دينارسنة واحدة حانوت3/2102اجلبايش14

950,000 تسعمائة وخمسون الف دينارسنة واحدة حانوت6/2102اجلبايش15

شركة نفط البصرة

منوذج اعالن دعوة عامةعنوان النموذج

تاريخ االصدار:2022/6/1رقم االصدار: BOC-P -05/F062رمز النموذج

املواصفاترقم املناقصةت
ثمن بيع 

وثائق 
املناقصة

عدد مرات 
اإلعالن

مبلغ التأمينات 
نوع تبويب املبلغ التخمينياألولية

املوازنة

18044/22/69

مضافات سمنت االبار 
النفطية وحسب 

املواصفات ، الشروط، 
الكميات و املناشئ 

املثبتة في وثائق املناقصة 
)الوثيقة القياسية(

 175,000
فقط مائة 
وخمسة 
وسبعون 
الف دينار

االول

 9،250،000
فقط تسعة 

ماليني ومائتان 
وخمسون الف 

دينار

 616،617،000
فقط ستمائة 

وستة عشر مليون 
وستمائة وسبعة 

عشر الف دينار

تشغيلي
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فن

شعراصدارات

إبراهيم العريس   
 

كان يكفي مسلســل تلفزيوني واحد كتب 
مع كثير من التنازالت أمام الواقع التاريخي، 
وكتــاب عمره الفعلي أكثــر من نصف قرن، 
كي تعــود الفنانــة الكبيــرة الراحلة قبل 
سبعة عقود من السنني ونيف، إلى الواجهة 
من جديد لتحتل املكانة األولى بني النســاء 
العربيــات في عام 2008. هــذه الفنانة هي 
أســمهان التي لم يكن أحد يجهل على أي 
حــال أن اســمها األصلي آمــال األطرش أو 
إمييلــي، كما ال يجهل أحد شــيئاً عن فنها 
الغنائي الكبير واملعاناة التي طبعت حياتها 
وتقلبات هــذه احلياة، ولكن في املقابل كانت 
حياة اســمهان قد أصبحت، مع مرور الزمن، 
أســطورة حافلة باأللغاز. ولقد تركزت هذه 
األلغاز بصورة رئيســة عند قضيتني: »عمل 
اســمهان في اجلاسوســية لصالح القوات 
البريطانية في الشــرق األوســط إبان احلرب 
الثانية« من ناحيــة، وموتها املبكر  العاملية 
الذي تبقــى خلفيات كثيرة لــه، حلقة في 
سيرة أسمهان ضائعة. ولقد أتى املسلسل 
الــذي أخرجه شــوقي املاجــري وقامت فيه 
الفنانة الســورية ســاف فواخرجي، بجهد 
دور  نفســي وتعبيري وجســدي حتى، ألداء 
أســمهان الــذي يبقــى واحداً مــن أجمل 
أدوارها على الشاشــتني الصغيرة والكبيرة، 
إضافة إلى إعــادة »دار الشــروق« القاهرية، 
إصدار كتاب محمد التابعي »أسمهان تروي 
قصتها« الذي كان »مفقوداً« منذ زمن بعيد، 
لطرح األسئلة األســمهانية من جديد. وال 

نقول للعثور على اإلجابات القاطعة.
ذلك أن أســطورة أســمهان يجب أن تظل 
أســطورة. ومن هنا فإن كتاب التابعي الذي 

كان أول كتاب مهم يصدر عن أســمهان، 
بعد رحيلهــا املفجــع، كان يعتبر املرجع 
األساس في أي بحث أو حتر في حياة الفنانة. 
ألن التابعــي كتبه اســتناداً إلى معرفته 
الشخصية بها، كما اســتناداً إلى لعبه 
دوراً أساسياً في حياتها، هذا الكتاب، رسم 
عامات لبعــض األجوبة، لكنه– حتى وإن 
كان نصه مكتوباً باالستناد إلى ما عاشته 
أسمهان فعاً وفكرت فيه وتطلعت إليه، 
لم يقطع في أي شيء. وكذلك كانت حال 
مسلســل املاجري الذي كتبه نبيل املالح 

وبدت فيه ســاف فواخرجي، شكاً وأداء، 
أسمهانية أكثر من أسمهان. فإذا أضفنا 
إلى هذين »املرجعــني«، كتاباً مترجماً عن 
اإلجنليزيــة كان صدر عــن »دار املدى« قبل 
األميركية من  تأليــف  بأعوام، مــن  ذلك 
أصل مصري شريفة زهور، وعنوانه »أسرار 
أســمهان«، يصبح من حقنا أن نتساءل: 
بعد كل شــيء: هل صحيح أن أسمهان 
أســطورة، هل صحيح أن فــي إمكاننا أن 
نضع صاحبــة »ليالي األنس فــي فيينا« 
و«أمتى ســتعرف« و«أسقنيها« وشريكة 

محمــد عبدالوهاب فــي »مجنون ليلى« 
في صف كبيرات التجسس النسائي في 
القرن الـ20، هل صحيح أن االســتخبارات 
اإلجنليزيــة واألملانية، ورمبــا غيرهما أيضاً، 
كانــت تتصــارع للحصول علــى تعاون 
أسمهان، أم هل صحيح من ناحية أخرى، 
وكما يقترح علينا املسلسل، أن أسمهان 
لم تكن »جاسوسة« بقدر ما كانت »جان 
دارك« جديــدة، كان كل همها اســتقال 
ســوريا عن القوى املســتعمرة، فما كان 
منهــا إال أن ســارت في نشــاطاتها وراء 

الوعود اإلجنليزية؟.
مهمــا يكن من أمر، فا بــد من القول إن 
هذا كله إمنا يقول لنا إننا لسنا هنا ال أمام 
»جاسوســة« وال أمام »بطلة حترر قومي«. 
بل، فقط أمام فنانة كبيرة وسيدة رائعة، 
تتعادل لديها عظمــة املوهبة الفنية مع 
ســوء احلظ. أجل..، ما ميكن قوله من دون 
تردد هو أن أســمهان كانت امرأة ســيئة 
احلظ. وهي ال تزال ســيئة احلظ إلى يومنا 
هذا، بعد نحو ثاثة أرباع القرن مضت على 
رحيلها. ويتمثل ســوء احلظ هذا في أننا 
بدالً من أن نســتمتع، حتى الرحيق األخير 
بفن هذه التــي كانت من أعظم املطربات 
الاتي عرفهن الغناء العربي في تاريخه، ال 
نزال حتى اليوم منضي وقتنا في قراءة كتب 
األلغاز  إثارة  ومقاالت ونصوص يستهويها 
من حول أســمهان، أكثر مما يســتهويها 
احلديــث عنهــا كفنانة ذات صــوت نادر، 
ومطربة أدخلت جديداً مؤكداً على الغناء 
العربي، وكان من شأنها أن متعن في إدخال 
ذلك اجلديد لوال احلادث الذي أودى بحياتها 
يوم 14 يوليو )متوز( 1944، حني ســقطت 
السيارة التي كانت تقلها مع صديقة لها، 
في البحر قرب رشيد شمال مصر، فقضت 

االمرأتان وانوضع حد حلياة أسمهان املليئة 
باملآسي والغرائب. واحلال أن الغموض الذي 
أحاط حياة أسمهان، ثم أحاط موتها، كما 
أن األحداث الغريبة واللقاءات األغرب التي 
رافقت أيامها األخيــرة )كما يروي محمد 
املشــوق(،  كتابه  في  تفصيلياً  التابعــي 
يكفــي هذا كله في حد ذاتــه لتبرير كل 
ضروب الشطط التي تبرز لدى احلديث عن 

أسمهان.
أســمهان التي قضــت غرقاً فــي البحر 
)كمــا تنبأ لهــا عرافون بحســب بعض 
املراجــع(، كانت قبل ذلك بـ32 ســنة، قد 
ولدت على منت باخــرة متجهة إلى تركيا 
عبداحلميد  الباحث  متفــرداً،  يذكر،  )كما 
زكي، فيما تقــول مصادر أخرى إنها ولدت 
في الســويداء(. وهي كانــت، عند والدتها 
حتمل اســم اميلي، لكنهــا فضلت دائماً 
استخدام اســم آمال. أما اسم أسمهان 
فهو االســم الفني الذي اختاره لها داوود 
حســني حني اكتشــفها وأخاهــا فريد 
األطرش في القاهرة حيــث كانت أمهما 
قد جلأت بهما وأخيهما فؤاد إلى العاصمة 

املصرية آتية من لبنان.
عند نهاية العشــرينيات كانت أسمهان 
قد بدأت تغني مــن أحلان أخيها فريد كما 
من أحلــان مدحت عاصم وداوود حســني 
ومحمد القصبجي، ثم شــاركت محمد 
عبدالوهــاب غناء الفصــل الذي حلنه من 
»مجنون ليلى« ألحمد شــوقي. وهذا كله 
هو في احلقيقة الشــيء األساسي الذي 
يبقى لنا في هذه الفنانة التي عبرت احلياة 
الفنية العربية كما شهاب الساطع. وكان 
من شأن حضورها أن يكون أكبر كثيراً، لو 

قيض لها أن تعيش أكثر...
* اندبندنت عربية

1
»الغذاء في مصر: عصر سالطني املماليك 

»)1517 - 1250(
ضمن سلســلة »تاريخ املصرّيني«، صدر عن 
»الهيئة املصريــة العاّمة للكتــاب« كتاب 
»الغذاء في مصر: عصر ســاطني املماليك 
- 1517(« ملصطفى وجيه مصطفى.   1250(
أّن االســتقرار السياسي  يذهب املؤّلف إلى 
الذي عرفته مصر في عصر املماليك انعكس 
النواحي احلضارية؛ حيث جرى  على مختلف 
وخلْق  واملالي  اإلداري  بالتنظيــم  االهتمــام 
الوظائــف، وعــرَف االقتصاد ازدهــاراً كبيراً، 
كانت من ثماره مظاهــر الرفاهية؛ مثل بناء 
القصــور واحلدائــق وتوفير وســائل الترفيه 
وتنوُّع أصناف األطعمة واألشربة على موائد 
املصرّيني، معتبراً ذلك معياراً لثروة مصر في 

تلك الفترة.

2
»فلسفة العلوم من األلف إلى الياء«

بترجمــة جنيب احلصادي، صدرت نســخٌة 
عربية من كتــاب »فلســفة العلوم من 
األلف إلى الياء« للمفّكر اليوناني ستاثس 
سيلوس )1965( عن »دار صفحة 7«. يُقّدم 

العمــل، الصادر عــام 2007، دليــاً مرتَّباً 
واألعام  أبجدي ألبرز املصطلحات  بشكل 
العلوم.  لفلســفة  اخملتلفة  احلقــول  في 
وأمثلة  وحتليــات  تفســيرات  ومن خال 

توضيحية، يتوّقــف الكتاب على عددٍ من 
البارزة  واحلجــج  رات  والتصوُّ املشــكات 
التي أثارت جداالت واسعة بني الفاسفة، 
ُمحاوالً فهم املناقشات املُعاصرة عبر تتبُّع 

راتها التاريخية وارتباطاتها  وتفســير تطوُّ
باملسائل الفلسفية األبعد. 

3
»آلتوسير قارئاً ماركس: رؤية نقدية 

معاصرة«
العطواني،  توفيق  هيثم  السوري  للباحث 
صدر عن مؤّسســة »ميســلون للثقافة 
والترجمة والنشــر« كتاُب »آلتوسير قارئاً 
ماركــس: رؤيــة نقدية معاصــرة«. رغم 
اعتراف املؤّلف بـ«عدم اتفاقنا مع معظم 
النتائج« التي توّصل إليها لويس آلتوسير 
)1918 - 1990(، فــي حتليلــه لنصــوص 
صاحب »رأس املــال«، إاّل أنه أراد في عمله 
اإلضاءة علــى قراءة املفّكر الفرنســي ملا 
فيها من »مغايَرة« للقراءات األرثوذكسية 
املعتــادة فــي أعمــال ماركــس، ضمن 
مشروع آلتوســير الساعي إلى جتديد إرث 
الفيلســوف األملاني في الفضاء الثقافي 
وسبعينيات  خمســينيات  بني  الفرنسي 

القرن املاضي.

كم كاَن من احليرِة
أن تدخَل البحرَ

با ُمخيِّلٍة ؟
وكم كان من احملزِن أن يكوَن

املركُب غارقاً في سأمِه،
غريباً يتعثَُّر باملوِج والنسيان؟

كم كان من اخلَجِل 
أن نترَك األشجارَ

تنام في املنفى
وحيدة؟

نحن في حصادٍ 
نشرب من الرمِل

صبرنا احلجري،
نشرب ما تناثرَ

من بقايا الهبوِب.

ليس مثل جائِِه
هذا املوُت

يقود السفَن
إلى املَرسى األخير.

أيها البّحار
أنا مركُبَك املُعبأ بالشرودِ،

وبغابٍة صفراَء من بقايا
أشرعة قتلتها الرياُح.

أيها البّحار
ملاذا ال تلوُح املراكُب

وهي تؤوُب با مجاذيَف
أو فوانيَس؟ 

ارُ وفي يديِه  جاءنا البحَّ

جماجُم صقورٍ
وصناديق من كسرِ احام.

أحزْم متاَعَك من احليرة
أيُّها املسافُر إلى املنأى.

على حافِة البحرِ
ترّجل شفٌق من اخلطايا

وتعالْت أصواُت الطيورِ احلجريِة
هناك

في ُعْمِق احليرِة
حيث ال عودَة للجوادِ

ِه. الراكِض إلى ِضدِّ

قطيٌع من الكاِم األسودِ
يسيُل با معنى

مثل شرفٍة مقطوعُة الرأِس
أو مثُل ربيٍع يجرُّ

هلوساتِه
إلى املَْذبَح.

كان الصبُح با أجنحٍة
يخطُّ بدمِه
على الرمِل

أغنيَة احلرِب
أنغاُمها احلمُر ترددُ

حننَي املراكِب للخراُفِة
أيها الُقْبطاُن

اخلشبيُّ
أنا املركُب 

وَارِ املَُعبَّأُ بالدُّ
أنا املاُء الكسوُل

أخذتني األوهاُم إلى بيتي
فتعّلقُت بأضويِة الفنار.

رحلت في ذروة فنها وعّز شبابها..

أسمهان التي ظلمتها تهمة الجاسوسية.. لم تكن عميلًة لإلنجليز

»الغذاء في مصر....«..«فلسفة العلوم من األلف إلى الياء«..«آلتوسير قارئًا ماركس..«

قراءة

البشــرية ،فضا عن كونهــا قادرة على 
تهيئتنا ملواجهــة الصراعات واملعضات 

آلتي سنواجهها جميعا..(.
اسوق ذلك بعد أن انهيت قراءتي ملا كتبه 
القاص والشــاعر  واثق اجللبي في روايته 
)منطق الطير والشــيخ يوســف( والتي 
تعد من الروايات الثنائية الفلسفية التي 
تتحــدث عن معاناة االنســان وصراعاته 
ضد تيارات متعددة فيها ينهض الشــر 
بكل قواه اخلبيثة ليحرك النوايا السيئة 

التي تكون هــي مصدر القلــق والضرر 
للجميع واالفة آلتي تأكل سنابل اخلير و 
حتيلها إلى أعــواد خاوية خالية من الثمر 
واحملتوى...وهــذا ما جســده الكاتب واثق 
اجللبي في وصفــه ) اعتراه حــزن بعيد 
الغــور  وهو األهــل بالضياء تســتبيح 
خطواته مجاهيل األمل بأدوات ال تشهد 
له باالنتشــاء، اللذيذ هو الليل با يدين 
وال وجه يأكل منســأته، ليهبط بسرعة 
ويجثــو علــى فوهــات االحــداق يخدر 
الضحايا ليســلبهم اجسادهم ويقتات 
باألحام والكوابيس ليمتطى داخل الزمن 

ويستبيح األماكن ..(.
بهذه األسطورة الشعرية احململة بالرمزية 
و املدلوالت االيقاعية يدور بنا الكاتب واثق 
اجللبي في رحى مداراته الواســعة ورغم 
ذلك كله يظل أسيرا لتلك العتمة التي 
حتجب الرؤيــة عن عيــون اجنحته آلتي 
يريد أن يحلق بهــا عاليا عن هذا العالم 
قفاره  يجــوب  مايــزال  الذي  املتصــارع 
وطرقاته التي تأكل بوحشتها حنينه إلى 
املاضي القريب حني يشــعر فيها باحلياة 
والنور والهداية واالمان،وهو يدرك متاما بأن 
املدينة التي تغادرها الكاب الضالة تتيح 
للذئــب فرصة ثمينة ألن يكون ســيدها 
ورئيسها االعلى واآلمر الناهي فيها وفي 
خضم ذلك تبقى لديه تفســيرات كثيرة 
واضحة املعالم ومبهمة في الوقت ذاته 
ويظل هكــذا يحاكي مــن حوله بالف 
حكايــة وحكاية ويددم في ســره) على 
الرغم من وجود احلياة في كل مكان لكن 
املوت هو املنتصر فــي النهاية حتى في 
االعالي، حيــث ال يبقى إال هو، وهو احلياة 
واالمل (...وســط هذه الضياعات والتيه 
والشــرود والفتنازيا الاشــعورية يبقى 
الروائي واثق اجللبي يدور حاما ادواته حول 
شخوص أراد لهم أن يكونوا هم في مهب 
احلــدث) الطاووس والغراب والســميرغ( 
وغيرها من الرموز غير اآلدمية التي تتنقل 

بني فصول الرواية...وهو ميارس طقوســه 
في الغور بعوالم كثيرة رمبا يكون هو أحد 
رموزها وهو من يبعث فيها الروح لتكون 
هي العالم الذي يريد الوصول اليه فيردد 

) سافرت إلى كل هذه الطيور بحثوا عني 
وازلت غشــاوتهم، كانوا با راع وبا ملك 
أو سلطان، لقد رأوا احلقيقة التي بحثوا 
عنها وحققــت مبتغاهم ومــا أراك إال 

فاقد البصيــرة تتيه على اجلميع بكبرياء 
زائفة..(.

وســط هذه األجواء املشحونة بالغرائب 
ينقلنا الكاتــب واثق اجللبي الى صومعة 
اخرى يخوض فيها املزيد من االحداث بني 
ما يروي وبني ما يعيشــه هو مع الشيخ 
يوســف وهو يقبــع في زاويــة من بيته 
املســتأجر وهو الذي لم يرزق بطفل على 
الرغم من مرور ثاثني عاما من زواجه  ظل 
عاكفا على قــراءة القرأن الكرمي والكتب 
التي كانــت كل حياته ،بعــد أن انقطع 
عن العالــم اخلارجي وترك اجلامع والناس 
والقى عمامته جانبا وصار شارع املتنبي 
مقصده كل جمعة.. رمبا كان سبب ذلك 
حالة الفوضى التي خلفها االحتال وجاء 
مبن جاء مــن مجاميع ليس لهم تأريخ أو 
ســجل يذكر...جاء بهــم ليحيلوا الباد 
إلى كتلة مســتعرة من املأسي والويات 
وغرقت الباد في بحر يجوب بني أمواجه 

قراصنة العصر ...
لقــد أراد الكاتب واثق اجللبي أن يصور لنا 
احلال من خال ما يدلي به الشــيخ الذي 
كان اإلنســان فــي فكره كائنــا محترم 
النفس كرمه اهلل تعالى بأشــياء كثيرة 
وكبيــرة لكــن البعض اهان إنســانيته 
يقتل  وراح  واملطامع  بالشــهوات  وأذلها 

أخاه ويأكل حلمه.. 
ومما تقــدم اقول أن روايــة) منطق الطير 
والشيخ يوســف(والتي تعد مبثابة رواية 
رواية أخرى  تتداخل في أحداث وتركيبات 
ال يفصلهمــا غير اســماء الشــخوص 
الفكرة األساســية  وتراكم احلدث..لكن 
تبقــى واحدة بكل مدلوالتها الســردية 
وتسلســل أحداثها التــي رتبها الكاتب 
بطريقة رومانســية فلســفية تتداخل 
وايقاعاته  الشــعر  موســيقى  معهــا 
لتحيلها إلــى ملحمة تعبر عن صراعات 
اإلنسان وعذاباته في زمن غرائبي وعجيب 

ال يشبه تلك األزمنة اخلالدة.

محمود خيون 

صنفــت الكتابات الفلســفية والرمزية 
وخاصــة الروايــات بأنها تعمــق األفكار 
واملواضيع والتعاليم املتعلقة بالفلسفة...
الروايات  تعريــف  بأن  الدراســات  واكدت 
الفلسفية بأنها) روايات تركز بشدة على 
املوضوعات الفلســفية العميقة، وغالبا 
ما تكون هذه الكتب عبارة عن مناقشات 
حول حياتنــا ومجتمعاتنــا والعالم من 
وجهة نظر فلسفية ومن خال القصص 
والشخصيات املثيرة لاهتمام... وفي هذا 
أنه  نياد  الكســندر  الكاتب  السياق قال 
ليس من الضروي أن ندرس احلجج املعقدة 
لكي نكون مستنيرين بالفلسفة القيمة، 
إذ يعتقد البعض أن قــراءة رواية بدال من 
ذلك أمر أكثر متعة ويعطي اإلفادة ذاتها.. 
( ومن أشــهر الروايات الفلســفية هي) 
الغريب ( للبير كامــو و) اجلرمية والعقاب 
( لفيــودور دوستويفســكي وتعــد هذه 
الرواية الفلسفية مبثابة استكشاف رائع 
ملفهوم اخلير والشــر وما يتواجد بينهما...
كذلك رواية) االخوة كارامازوف ( و)املسخ( 
لفرانــز كافكا واحملاكمــة لنفس الكاتب 
وغيرها من األعمال الفلســفية الكبيرة 
آلتي ماتزال تثبــت حضورها اإلبداعي بني 
القارىء والباحث والدارس...وخلص الكاتب 
الكســندر نياد القول بأن هــذه الروايات 
ميكن أن متثل مصدرا قيما لألفكار املهمة 
واحلاسمة حول العديد من جوانب حياتنا 
واجملتمعات التــي نعيش فيها، كما أن من 
شأنها أن تدفعنا لفهم انفسنا من خال 
قصص مثيــرة لاهتمــام ومقنعة وفي 
بعض األحيان قد نشعر باالرتباك والعجز 
والقلق بشــأن عناصر وجودنا التي نكافح 
من اجل فهمها واســتيعابها أن لم يكن 
ذلــك كافيا، ميكن لهــذه الروايات تنويرنا 
لفهــم مدى تعقيــد وهشاشــة احلالة 

الخطاب الفلسفي وبنية الحكاية الرمزية في »منطق الطير والشيخ يوسف« 

لقد أراد الكاتب واثق الجلبي 
أن يصور لنا الحال من خالل 

ما يدلي به الشيخ الذي 
كان اإلنسان في فكره 

كائنا محترم النفس كرمه 
اهلل تعالى بأشياء كثيرة 

وكبيرة لكن البعض اهان 
إنسانيته وأذلها بالشهوات 
والمطامع وراح يقتل أخاه 

غالف الروايةويأكل لحمه

نحُن في َحصاد 
سهيل نجم



تخطى نصف المليون يورو.. بيع كتابين 
نادرين في فرنسا

بِيــع كتابان »فريــدان« من قصة دون كيشــوت مليغيل دي 
سرفانتيس في مقابل 504 آالف يورو مبا يشمل الرسوم. جاء 

ذلك خالل مزاد نظمته دار سوذبيز في باريس.
ولم تُكشف هوية الشخص الذي اشترى هذين النموذجني 
من الرواية الشــهيرة، وهما من ثالث نســخ الكتاب األول 
الذي ُطبع ســنة 1608، ونســخة أولى مــن الكتاب الثاني 
الصادر سنة 1615 هذه القصة املصنفة أول رواية معاصرة 
واملتمحورة حول رجل فقير يختار العيش كفارس مســؤول 
عــن تصحيح أخطــاء اجملتمع، حققت جناحا ســاحقا منذ 
طرحها ســنة 1605. وكان الكتابان اللــذان عرضتهما دار 
سوذبيز أمام العامة في لندن الشهر املاضي، قد اشتريا قبل 

حوالي قرن من الزمن من جانب دبلوماسي بوليفي.
وقد اســتحوذ علــى الكتابني ســنة 1936 الدبلوماســي 
البوليفي خورخي أورتيز ليناريس، الشغوف باجلمع، األول في 
مقابل 100 جنيه استرليني حينها، والثاني في مقابل 750 
جنيها اســترلينيا، وفق املســؤولة عن الكتب واخملطوطات 

لدى سوذبيز آن هيلبرون.
وتكمن »فرادة« النســختني في تغليفهمــا العائد للقرن 
الثامن عشــر على يد هاوي جمع إجنليزي، إذ من النادر إيجاد 
نســخ من دون كيشــوت مع جتليد بهذا القــدم، على وفق 

هيلبرون.

عضة قطة تنهي حياة شاب في الدنمارك
توفي رجل دمناركي بعد تعرضــه لعضة من قطة بإصبعه 
قبل أربع ســنوات، تســببت في تورم يده واصابته ببكتيريا 

آكلة للحم في دمه.
فقد تبنى هنريك كريغباوم بليتنر قطة مع هررها الصغيرة 
من مأوى في عام 2018، وتعرض للعض في إصبعه السبابة 

بعد محاولته نقل إحدى الهرر.
وعلى الرغــم من أنه لم يلحــظ ذلك في البدايــة، إال أنه 
في غضون ســاعات قليلة أدرك أن يــده تورمت إلى ضعف 

حجمها الطبيعي.
فاتصل بالطبيب بعد ذلــك، ولكن ُطلب منه االنتظار حتى 
اليوم التالي، وبعد سلســلة من االستشــارات، انتهى به 
املطاف في مستشــفى كولدينج في الدمنارك، حيث مكث 

هناك ملدة شهر خضع خالله لـ15 عملية جراحية.
وبرغم ذلك، بدأت صحة الشــاب، البالغ من العمر 33 عاما 
فــي التدهور، حيث قالــت والدته لوســائل اإلعالم احمللية: 
»كانــت صحته متقلبة للغايــة. كان يعاني من ضعف في 

جهاز املناعة وااللتهاب الرئوي والنقرس والسكري«.
وأشــارت إلى أن القطة أصابت وعاء دمويا، »وعندما تعض 

القطة وتخرج أسنانها، ينغلق الثقب تنتشر البكتيريا«.
وعادة ما حتدث عدوى األنسجة في جروح عضة القطط عن 
 Pasteurella البكتيريا املســببة لألمراض املعروفة باســم

..multocida
وفي بعض احلاالت، ميكن أن يؤدي هذا إلى عدوى بكتيرية نادرة 

تسمى التهاب اللفافة الناخر والتي ميكن أن تكون قاتلة.
والتهاب اللفافة الناخر، املعروف باســم مرض آكل اللحم 
ٱوالبكتيريا آكلة اللحــم أو متالزمة البكتيريا آكلة اللحم، 
هو عدوى نادرة للطبقات العميقة من اجللد وحتت أنســجة 
اجللد، وتنتشر بســهولة في جميع أنحاء املستوى اللفافي 

داخل األنسجة حتت اجللد.
وعندمــا انغلــق اجلرح فور تعــرض الرجل للعــض، دخلت 
البكتيريــا مجرى دمه عبر الوريد وبقيت في اجلســم حيث 

بدأت في االنتشار.
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البصرة - سعدي السند:

احلضــور البهــي الــذي ازداد به 
للثقافة  الفراهيدي  شارع  جماال 
والكتاب وســط البصــرة كانت 
العاملي  اليوم  املفرحة،  مناسبته 
للغــة العربية الذي قــررت دائرة 
في  العامة  الثقافيــة  العالقات 
وزارة الثقافة ان حتتفي به وحتييه 
بالتنســيق مع قصر الثقافة في 
هذه املدينة التي ســبقت غيرها 
في ميدان اللغة وعلومها، وفيها 
نشــأ علم النحو ومن مدرستها 
تخرج اخلليل بن أحمد الفراهيدي 
البصرة  اللغة في  وقد نشأ علم 
وفي ســوق املربد حتديــداً، حيث 
ومجالس  الشــعراء  مفاخــرات 
اخلطباء لتكون االحتفالية زاهية 
فــي مدينة زهت فيها مدرســة 

اللغة.

متيزت اإلحتفالية بتنوعها
التي حضــر جانب  األحتفاليــة 
حملافــظ  االداري  النائــب  منهــا 
االجودي  ضرغام  الدكتور  البصرة 
متيــزت بتنوعها الــذي أرادت له 
دائرة العالقــات الثقافية العامة 
فــي وزارة الثقافة وقصر الثقافة 
أن يكــون تنوعا يليــق بالبصرة 
وأهلهــا الكرمــاء وهــم أحفاد 
رجــاالت البصرة العظــام الذين 
للغة حقها منذ تأسيس  أعطوا 

 .... 14 هجريــة  مدينتهم عــام 
فقد تضمنــت االحتفالية والذي 
الفنان واالعالمي  قام بعرافتهــا 
صباح الســبهان الــذي قّدم في 
البدء الزميلة سوزان كاظم ممثلة 
دائرة العالقــات الثقافية العامة 
فــي وزارة الثقافة التــي اعتلت 
املنصة وشــكرت احلضور األكارم 
ونقلت  اجلميل  حضورهــم  على 
للجميــع حتيات مدير عــام دائرة 

في  العامة  الثقافيــة  العالقات 
العاني كما  الثقافة فــالح  وزارة 
لقصر  واألمتنان  الشكر  سجلت 
روعة  البصــرة على  الثقافة في 
تعاونــه ألجناح هــذه االحتفالية 

املفرحة.

هذا هو اليوم العاملي للغة 
العربية

ثم حتــدث الســبهان الذي رّحب 

باجلمهــور الكــرمي مــرة ثانيــة 
وأوضح: تقام في الثامن عشر من 
باليوم  عاملية  احتفاالت  عام،  كل 
العاملي للغــة العربية وهو اليوم 
الذي قــررت األمم املتحدة ســنة 
العربية لغة  اللغة  اعتماد   1973
رســمية، للجمعية العامة لألمم 
املتحدة من بني ست لغات فقط 
من أصل ٦٠٠٠ لغــة في العالم  
اليونســكو  ثم جعلته منظمة 

يوما عامليا للعربية.

افتتاح معرض للخط العربي
وفــي البــدء مت افتتــاح معرض 
اخلــط العربي الــذي اقيم على 
هامــش هــذه االحتفالية والذي 
اقامــه املركز الثقافــي العراقي 
مدير  بأشــراف  العربي  للخــط 
املركــز اخلطاط خضيــر العزاوي 
وقد شــارك في املعرض املبدعون 

خضيــر العزاوي وعرفــان حبيب 
ووائل الرمضان ووليد شالل وعودة 
ومازن  عبدالرضا  ونبيل  شــاهني 
واحمد  صبــاح  ومصطفى  جبار 
مؤيد وحيدر رشيد وزين العابدين 
صالح  واســراء  ثامر  هنادي  علي 

وميامني فوزي وسجى حيدر .

شعر وموسيقى والعاب نارية 
ومتر وهدايا لألطفال

ثم قرأ الشــعراء علي الســالم 
ويعقــوب خليــل ابراهيم وعالء 
 .... باملناســبة  قصائــد  كاظم 
قدمــت بعــد ذلك فرقــة تراث 
البصرة املوســيقية فــي نقابة 
بقيــادة  بالبصــرة  الفنانــني 
اغنيات  شعبان  طارق  املوسيقار 

تراثية .
وتخللــت االحتفالية مجموعة 
هدايا  وتوزيع  النارية  االلعاب  من 
على االطفال تتضمن كراســات 
للتلوين مع اقــالم ملونة كما مت 
والعصائر  واحللويات  التمر  توزيع 
تابــع  الــذي  اجلمهــور  علــى 
االحتفالية الى ختامها ومت ايضا 
الكتابني  من  نســخ  عدة  اهداء 
انساالت ومسرحيات اخرى وهي 
نصوص مســرحية فائزة ضمن 
مشــروع القلم اليرتدي كمامة 
وايضــا كتــاب القلــم اليرتدي 
دائرة  اصــدارات  مــن  كمامــة 
العامة في  الثقافيــة  العالقات 

وزارة الثقافة .

بغداد - الصباح الجديد: 
وأكادمييون، مبعرض  أشــاد مثقفون 
العراق الدولــي للكتاب املقام على 
أرض معرض بغداد الدولي، مبشاركة 
23 داراً للنشــر مــن 20 دولة عربية 
وأجنبية. وقال األكادميي في جامعة 
واسط سعد محمد، »جئت متابعاً 
ملستجدات الكتب، من خالل املعرض 
الذي حمل إلــى أكادمييي ومثقفي 
العراق مؤلفات كنا نترقبها، فجاءت 
هــي بنفســها إلينا«، مؤكــداً أن 
»املعرض مشــرق بحركة الناس من 
أساتذة وطلبتهم وفئات اجتماعية 
العراقيني على  إقبال  إن  إذ  متنوعة، 

القراءة يبهج النفس«.
التشكيلية  الفنانة  أوضحت  فيما 
في معهــد الفنــون اجلميلة منى 
مرعي، أن »املعرض أغنى اهتماماتنا 
كأســاتذة ومكننــا مــن توجيــه 
طلبتنــا إلــى حســن اختيــار ما 
في  اختصاصهم كرســامني  ينفع 
املســتقبل«، الفتــة: »إنني بحثت 
عن الكتب املنهجية التي أحتاجها 
في عملي، كأســتاذة فــن ووجدت 

معظمها«.
فيمــا ذكرت زهــراء مهنــد إحدى 
الزائــرات للمعــرض أن »املعــارض 
الثقافية جتمع طبقات  واملهرجانات 

وشرائح اجملتمع كافة، ولهذا وجدت 
في معرض العــراق الدولي للكتاب، 
في  تنسجم  متنوعة،  عمرية  فئات 
الفائدة  علــى  للحصول  الســعي 

إلــى »تخفيض  املعرفيــة«، داعية 
خــاص للطلبة ومحــدودي الدخل 
اقتنــاء ما يحتاجون  ليتمكنوا من 

إليه من مصادر«.

من جانبه ، أكد السفير الكندي في 
أن معرض  بغداد غريغوري غاليغان، 
من  يعد  للكتــاب  الدولي  العــراق 
أهم النشــاطات الثقافية، مشيداً 

بالتنظيم اجليد للمعرض.
العامــة  للشــركة  بيــان  وذكــر 
للمعــارض واخلدمــات التجاريــة، 
التابعة لوزارة التجارة، ، أن »السفير 
الكندي في بغداد غريغوري غاليغان 
زار معرض العــراق الدولي للكتاب، 
العراقية  املعارض  والتقى مبدير عام 

زهرة الگيالني.
العراق  أن »معرض  وأكد غاليغــان، 
الدولــي للكتــاب يعــد مــن أهم 

بالنشــاط  التــي تعنى  املعــارض 
الشــركة  »دور  مثمناً  الثقافــي«، 
واخلدمــات  للمعــارض  العامــة 
احتضانها  في  العراقيــة  التجارية 
في  تســهم  مثل هكــذا معارض 
التطــور الفكــري والثقافــي لدى 
اجملتمع العراقي«، مشيداً بالتنظيم 

اجليد للمعرض«.
يذكــر أن معــرض العــراق الدولي 
للكتاب بدورتــه الثالثة افتتح يوم 
األربعاء املاضــي، على أرض معرض 
بغداد الدولي مبشاركة 350 دار نشر 
مــن 20 دولة، ويختتم فــي الثامن 

عشر من الشهر احلالي.

مثقفون وأكاديميون يشيدون بمعرض العراق الدولي للكتاب

قصر الثقافة في البصرة يحتفي باليوم العالمي للغة العربية
تخللت االحتفالية مجموعة من الفعاليات الفنية..

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

السليمانية - الصباح الجديد: 
أقيــم احلفــل الســنوي لفرقة 
مبشاركة  السليمانية،  أوركسترا 
60 عازفــا، برعاية وزارة  أكثر من 
اقليم  فــي  والشــباب  الثقافة 

كردستان.
وقال مدير الفرقة نيــاز نوري: إن 
“حفل أوركســترا الســليمانية 
اليوم يأتي بعد ثالث ســنوات من 
آخر حفل للفرقة، بسبب جائحة 
كورونا والوضــع االقتصادي الذي 

مر به إقليم كردستان”.
أقيم  “احلفــل  أن  نــوري،  وأضاف 
برعايــة وزارة الثقافــة والرياضة 
والشــباب في حكومــة اإلقليم 
، مبشــاركة أكثر مــن 60 عازفاً 
موسيقياً من مدن )السليمانية، 
بغداد، جورجيا)”، مشــيراً إلى أن 
مقاطع  تضمــن  احلفل  أعمــال 
وكالسيكية  كردية  موســيقية 
فوريه،  وغابل  وموزارت  لبيتهوفن 
وأعمــاالً كرديــة للمؤلفني عبد 

اهلل جمال وناسك حسن وبختيار 
حمه كرمي ونوروز حسن تنية وآكو 

عزيز”.
وأوضــح نــوري، أن “حفالت فرقة 
هــي  الســليمانية  أوركســترا 
حفالت دورية، الهدف منها إدامة 
العلم املوســيقي فــي عاصمة 
كردســتان  بإقليــم  الثقافــة 
أوركســترا  فرقة  عمــل  وإدامة 

السليمانية”.
مــن جانبه قــال رئيس قســم 
املوســيقى فــي كليــة الفنون 
الدكتور  الســليمانية  بجامعة 
إنــه “مت خالل  عبد اهلل جمــال: 
احلفــل تقــدمي ثالث قطــع من 
ريبيتــور اوروبي لبيتهوفن وفوريه 
وموزارت مع ســت قطع محلية 

كردية ملؤلفني شباب”.

وأضاف عبد اهلل جمال، أن “عازفني 
الفرقة الســمفونية  كبار مــن 
الوطنيــة العراقية ك شــاركوا 
كضيوف فــي احلفل وعازفني من 

الفرقة السمفونية اجلورجية”.
من جهته، قــال العازف بالفرقة 
العراقية  الوطنية  السيمفونية 
أوركسترا  إن “حفل  ماهر كاظم: 
السليمانية في كوردستان جمع 
املوسيقيني من أكثر من دولة من 
بغداد وكردستان وجورجيا وعازف 

صولو من إيران”.
وأضــاف كاظم، أن “املوســيقى 
شــيء مقدس فــي كل مكان”، 
متمنيــاً أن “تكــون مثــل هذه 
احلفالت شــهرية حتى يستمتع 
بها اجلمهور الــذي يحتاجها في 

كل وقت”.
أما املواطنة استبرق سامي التي 
“استمتعنا  تقول:  احلفل  حضرت 
بهذا احلفل الرائع كثيراً وأمتنى أن 

يتكرر ذلك في عموم احملافظات”.

»أوركسترا السليمانية« تقيم حفلها السنوي 
بعد أن حظي بمكانة خاصة لدى الجميع..بمشاركة أكثر من ستين عازفًا..

بغداد - الصباح الجديد: 
 يحظــى املقــام العراقــي مبكانة 
خاصــة لــدى مختلــف شــرائح 
الشــعب العراقي، كــون هذا الفن 
بنغماتــه األصيلة ويعد من  يتميز 
أقدم الفنــون التراثية التي انتقلت 
إلــى التاريخ احلديث شــفهيا عبر 
األجيال، مما دفع منظمة اليونسكو 
إلى تســجيله على قائمــة التراث 

الثقافي غير املادي للبشرية.
ورمبا لم يكن من الشــائع مشاهدة 
حفــل املقــام العراقــي التقليدي 
احلفلة  الشباب، لكن  الذي يحضره 
األســبوعية التــي أقامها متحف 
البغــدادي خرقــت هــذه القاعدة 
املعتادة، فقد اكتظت قاعة املتحف 
بالعشرات من الشباب وكبار السن 
الذين كانــوا يتمايلون على نغمات 
بارجتال  ســعداء  وهم  املوســيقى 

املغني املاهر.
أداءه  املطــرب  أنهــى  أن  ومبجــرد 
اإلبداعي، صفــق اجلمهور وارتفعت 
العراقي  واملقام  إعجابــه.  صيحات 
عبارة عن مجموعــة من القصائد 
العربية  باللغــة  املكتوبة  املغنــاة 
العراقية  باللهجــة  أو  الفصحــى 

الزهيري.  باسم  تعرف محليا  والتي 
ويرتبط املقام العراقي ارتباطا وثيقا 
املوســيقية  األشــكال  مبجموعة 
التقليدية املعروفة في إيران وتركيا 
وأوزبكســتان ومناطق  وأذربيجــان 

إقليمية أخرى.
املتحف  مدير  العنزي  باســم  وقال 
البغدادي في أمانة بغداد، إن »املقام 
كبير  نتاج حضــاري  هــو  العراقي 
تناقلتــه األمم، وقــد يكــون نتيجة 
متازج احلضارات الشرقية في العراق 
التي أنتجــت ما يعرف اليوم باملقام 
العراقي«. وأضاف »لقد قمنا بحركة 
تراثية أصيلة تهدف إلى إعادة بغداد 
إلى مكانتها الطبيعية، ومن ضمن 
برنامــج هذه احلركــة الثقافية هو 
تنظيم عروض املقــام العراقي في 

املتحف البغدادي«.
الشــباب  حضور  أن  العنــزي  وبني 
واطالعهم على مــا هو موجود من 
العراقي في  املقام  لفرقة  نشاطات 
املتحــف البغــدادي وعذوبة األحلان 
التــي تؤدى فيــه، جعل الشــباب 
يحنــون إلى املاضي ويســتمتعون 
ويحضرون  األصيلــة  األجواء  بهذه 
بشــكل كثيف وخاصة في اجلمعة 

من كل أسبوع.
إلــى أن منظمة  العنــزي  وأشــار 
اليونسكو عندما اعترفت بأن املقام 
العراقي هو جزء من التراث اإلنساني 
العاملي وضمته إلــى قائمة التراث 
غير املــادي، وصلت إلــى قناعة بأن 
هذا الفن ال يتقنه إال العراقيون، وقد 
أغنوا التــراث العاملي بهذه املفردات 
اجلميلة من خالل املــزج بني األحلان 

واألشعار العذبة.
وفــي هــذه األثناء، صعــد مطرب 
املقام ســامر األســمر إلى مسرح 
املتحــف البغــدادي مرتديا قبعته 
التي اشتهرت  التقليدية  البغدادية 
املاضي  القرن  األول من  النصف  في 
والتي تعرف محليا باسم )السدارة). 
وقدم األســمر أغنيتــه التي نالت 
أدائه  إعجاب اجلمهــور وتفاعل مع 
موسيقية  فرقة  ورافقته  اإلبداعي، 
من خمسة عازفني، تستخدم اآلالت 
والكمان  العــود  مثل  املوســيقية 

والطبل والدف الصغير.
ميكن  الباحثــني،  لبعــض  ووفقــا 
تتبع املقــام احلديث أو نظام األمناط 
املوســيقى  متيز  التــي  اللحنيــة 
العصر  إلــى  العراقيــة  التراثيــة 

العباسي، بينما يرى آخرون أنه يعود 
إلى العصر العثماني.

ويــرى مختصــون في املوســيقى 
اســتمر  املقام  فــن  أن  العراقيــة 
بســبب  املاضية  القرون  على مدى 
اســتخدامه في بعض األنشــطة 
الدينيــة مثل األذان وتــالوة القرآن 
اخلاصة  التجمعــات  فــي  وكذلك 
واملقاهي واملسارح وحتى في املنازل 
خالل املناسبات االجتماعية، ولذلك 
فإن املقام يحظى باحترام كبير من 
وكذلك  والعلماء،  املوسيقيني  قبل 
من قبل الشــعب العراقي بشكل 

عام.
وقال األســمر إن املقام العراقي هو 
منط من أمناط املوســيقى املتداولة 
في بالد الرافدين وقد عرف منذ آالف 
وانتشر  العراق،  السنني في حضارة 
شــرقا وغربا وخير دليــل على ذلك 
هو وجــود القيثارة الســومرية في 

املتحف العراقي ببغداد.
وأوضح أن »املقام العراقي يتميز عن 
باقي املقامات بأنه متشــعب ومرن، 
بأصالة موســيقانا  ونحن فخورون 
وقوتهــا وتأثيرهــا ألن مــا كان له 

أساس قوي يبقى عبر الزمن«.

موسيقى المقام العراقي التراثية تطرب الشباب

متابعة - الصباح الجديد: 
أعلن املمثل البريطاني هنري كافيل 
أّنه مت استبعاده عن أداء شخصّية” 
دي  أفالم”  سلســلة  سوبرمان“من 
ســي فيلمز“، في مفاجأة شكلت 
صدمة كبيــرة جلمهوره الذي اعتاد 

على مشاهدته بهذا الدور.
وقال كافيل في رسالة نشرها عبر 
حسابه في إنســتغرام:” اجتمعت 
للتو مع جيمس غان وبيتر سافران 
وأحمل لكم أخباراً حزينة. لن أعود 
إلى الشاشة بشخصية سوبرمان. 
بعدما قال لي االســتوديو أن أعلن 
عودتي في أكتوبر / تشــرين األول، 
قبل أن يتم توظيفهما. هذه األنباء 
ليست سهلة لكن هذه هي احلياة“.

وأضاف:” لكل مــن كان إلى جانبي 
أن نحزن  على مّر الســنني، ميكننا 
قليــالً لكــن يجــب أن نتذكر أن 
ســوبرمان ال يــزال موجــوداً وكّل 
ما ميّثلــه أيضاً. لقــد انتهى دوري 
في ارتداء الــرداء لكن كل ما ميثله 
سوبرمان لن ينتهي أبداً. لقد كانت 

رحلة ممتعة معكم جميعاً“.

بدوره، قال رئيس شــركة” دي سي 
في  غان  اجلديد جيمــس  فيلمــز“ 
بيان نشــره عبر حسابه اخلاص في 
تويتر: ”ستركز قصتنا على املرحلة 
السابقة من حياة سوبرمان، لذلك 
لن يلعــب هنري كافيــل دور هذه 
وبيت  لكني عقدت  الشــخصية.. 
اجتماعاً رائعــاً مع هنري ونحن من 
كبار املعجبني بــه وحتّدثنا عن عدد 

مــن االحتماالت املثيــرة لالهتمام 
ألعمال قد جتمعنا باملستقبل“.

ولعب كافيل دور” ســوبرمان“في 
 Man Of وهــي:  أفــالم  ثالثــة 
 Batman Vو  ،2013 عــام   Steel
 Superman: Down of Justice
عام 2016 و Justice league عام 

.2017
يأتــي هــذا اخلبــر بعــد حوالي 

الشــهرين والنصف مــن توديع 
كصائــد  شــخصّيته  النجــم 
الوحوش، جيرالــت من ريفيا، في 
 3 بعد   The Witcher مسلســل 
سنوات من أداء الشخصية. وقال 
في منشــور إّن الوقــت قد حان 
ليترك سيفه وعباءة احملارب وينقل 
الشــعلة إلى ليام هيمســورث 

الذي سيأخذ مكانه.
ورأى البعــض أّن كافيــل اتخــذ 
يرّكز على دوره  هذه اخلطوة لكي 
املرتقب كسوبرمان، ما قد يفّسر 
إزاء  العارم  النجم  غضب جمهور 
خيار استبعاد هنري، إذ اعتبروا أن 
املمثل لــم يكن ليتخلى عن دوره 

كجيرالت لوال سوبرمان.
وكتب أحدهم:” لــو كنت مكان 
هنري كافيــل اآلن لكنت غاضباً 
أنني  للغاية لدرجة  جداً ومحرجاً 
قد أطرد مديــر أعمالي ووكالتي. 
ما جــرى قد يضّر مبهنــة الرجل. 
 .Witcher عــن  أيضاً  تخّلى  فقد 
هل كان ليقــوم بذلك لوال عمل” 

سوبرمان “املرتقب؟ “.

هنري كافيل يصدم متابعيه: لن أعود بشخصية سوبر مان
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الدوحة ـ وكاالت:

فاز منتخــب كرواتيا على املغرب 
الثالث  املركز  وحسم  أمس،   ،1-2
قطر..وســجل  مونديــال  فــي 
غرافديول  جوســكو  للكــروات 
فــي  أورســيتش  وميســاف 
بينما ســجل  و42،   6 الدقيقتني 
للمغرب أشرف داري في الدقيقة 

التاسعة.
ويلتقي منتخبا األرجنتني وفرنسا، 
مساء اليوم األحد ، في نهائي كأس 
2022 على استاد لوسيل،  العالم 
بعدما قدما مشــوارا مميزا لبلوغ 
النهائي.. وسيقود احلكم البولندي 
ســيمون مارتشــينياك املبــاراة 
النهائية لكأس العالم FIFA قطر 
بني  األحد.  اليوم  2022™ مســاء 
اللقب،  حاملة  وفرنسا،  األرجنتني 
على استاد لوســيل، سيساعده 
مواطنــاه بافــل ســوكولنيكي 
ما  وفق  ليستكييفيتش  وتوماش 
القدم  الدولــي لكرة  االحتاد  أعلن 
اخلميس.. سبق أن قاد مارتشينياك 
(41 عاًمــا( مباراة لــكل منتخب 
فــي كأس العالــم FIFA قطــر 
2022™، فازت األرجنتني 2-1 على 
النهائي  أســتراليا في الدور ثمن 
ذاتها  بالنتيجة  فرنســا  وانتصار 
على الدمنارك فــي دور اجملموعات.. 
مباريات  على  البولندي  ويشــرف 
في دوري أبطال أوروبا بانتظام منذ 
بداياته فــي البطولة القارية عام 

 ..2012
من جانبــه، قال ديدييه ديشــان 

في  الفرنســي  املنتخب  مــدرب 
مواجهة  عشــية  صحفي  مؤمتر 
األرجنتني في نهائي كأس العالم 
فريقــه  إن   ™2022 قطــر   FIFA
سيكون مستعدا ألي سيناريو من 

أجل التتويج باللقب.
منتخب  إن  إلــى  ديشــان  ولفت 
األرجنتــني احلالي يضم ســبعة 
الذيــن تواجهوا مع  العبني مــن 

فرنسا في كأس العالم 2018 في 
روسيا عندما فاز الديوك )4-3( في 
دور الســتة عشر ولكن »فريقهم 
مختلف اليــوم ومبارياتهم كانت 
مختلفــة. التشــكيلة مختلفة 
واخلطة وأسلوب اللعب«، مضيفاً: 
»يجــب أن نكون مســتعدين ألي 

سيناريو«.
الذي  الفيروس  إلى  ديشان  وتطّرق 

طال عدداً مــن الاعبني قائاً »أنا 
بخيــر شــخصياً ونحــرص على 
التعامــل مع الاعبــني املصابني. 
اليوم  معلومات  على  ســأحصل 
الليلة. نحــن نتخذ أقصى  وهذه 
االحتياطات للتعامل مع الفيروس 
مــن دون املبالغة في ذلــك. كنا 
لكننا  يكون موجــوداً،  أال  نفضل 
نتعامــل معــه بأفضــل طريقة 

ممكنة مع الطاقم الطبي«.
األرجنتيني  اجلمهــور  حجم  وعن 
الكبيــر في الدوحة، قال ديشــان 
تأييــد  لديهــا  »األرجنتــني  إن 
سُيســمع  كبيــر.  جماهيــري 
املشجعون الفرنسيون في امللعب 
لكــن اجلمهور الغالب ســيكون 
أرجنتينياً  جــواً  أتوقع  أرجنتينياً. 
خالصــاً مع الكثير مــن األغاني. 

إنــه في الواقــع أمر جيــد. لكن 
خصمنــا ليس فــي املدرجات بل 
فــي أرض امللعب اليوم ســيكون 
ألحد الفريقني جنمــة ثالثة«.وعن 
مستقبله مع املنتخب الفرنسي، 
أفضل شــيء  هو  »املنتخب  قال: 
حدث لي في مسيرتي. إنه شغف 
على أعلى املســتويات وأنا سعيد 
جداً لوجودي هنا. أهم شــيء هو 
املنتخب. هو فوق كل شــيء وأنا 
في خدمتــه. نتيجة الغد لن تؤثر 
على قراري. مــا يدور في ذهني هو 

املباراة فقط«.
ليونيل ســكالوني  قال  في حني، 
مــدرب األرجنتني إّن قوة فرنســا 
مبابي  كيليــان  بتألق  ترتبــط  ال 
فقط مشــيراً إلى وجــود العديد 
الديوك  املميــزة مع  العناصر  من 
 FIFA قبــل نهائــي كأس العالم
2022™.وأوضح ســكالوني  قطر 
أّن الطريق الذي ســلكه منتخب 
إلى  الوصــول  قبــل  األرجنتــني 
بالعاطفة  النهائــي كان مليئــاً 

بالنسبة له ولاعبني.
وأشــار ســكالوني إلى أّنه كان 
يضــع هدفاً واضحــاً منذ اليوم 
األول الســتامه مهمــة تدريب 
بإظهــار  يتمثــل  األرجنتــني 
ملنتخــب  احلقيقيــة  القــوة 
وجعــل  »األلبيسيليســتي« 
به.ورفــض  عشــاقه فخوريــن 
مــدرب األرجنتني حصــر املباراة 
موضحاً  فقط  ومبابي  مبيســي 
قويني  منتخبني  يجمع  اللقاء  أّن 
ومن الصعب أن يحســمه العب 

مبفرده.

كرواتيا تجهض أحالم المغرب وتخطف المركز الثالث

اليوم.. األرجنتين وفرنسا في صراع على لقب المونديال  الجزائر ـ وكاالت:
أعلن مســؤول في االحتاد اجلزائري لكــرة القدم، أن 
اجلزائر مرشــحة رســمياً لتنظيم كأس أمم إفريقيا 
2025 بعد ســحبها مــن غينيا.. وصــرح املتحدث 
باســم االحتاد صالح باي عبــود لإلذاعة العامة »أنا 
حالياً فــي القاهرة وقد قدمت للتو رســمياً ملف 
ترشيح اجلزائر لكأس إفريقيا 2025«. يقع مقر االحتاد 
اإلفريقي لكــرة القدم )كاف( في العاصمة املصرية 
القاهرة. . ونقلت وكالة األنباء اجلزائرية الرسمية عن 
وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق صباغ قوله الثاثاء 
»ملفنا قوي وثابــت. على عكس امللفــات األخرى، 
اجلزائر لديها بالفعل منشآت تعمل«. وكانت اجلزائر 
قد أعلنت مطلع تشرين االول املاضي أنها ستقدم 
ملف ترشيحها لتنظيم كأس األمم األفريقية 2025 
بدالً من غينيا التي ُســحب منها حق االستضافة 
بســبب عدم جاهزيــة البنى التحتية. . ســيجري 
االحتاد اإلفريقي، بني 5 و25 كانون الثاني 2023، زيارات 
تفقديــة قبل اإلعــان املقرر في 10 شــباط 2023 
للبلــد املضيف للبطولة.وكان االحتــاد القاري منح 
عام 2014 حق تنظيم ثاث نسخ: 2019 للكاميرون، 

2021 لكوت ديفوار و2023 لغينيا.
لكن بعد انسحاب الكاميرون وتنظيم مصر نسخة 
2019، منح األولى نسخة 2021 وكوت ديفوار 2023 
)ستقام مطلع 2024 بسبب موسم األمطار(، فيما 

قبلت غينيا بتنظيم نهائيات 2025.

عمان ـ وكاالت:
اختار اجلهاز الفني للمنتخب األردني األوملبي، 
أول امــس، بقيادة املدرب عبــد اهلل أبو زمع، 
قائمة ضمــت 27 العبــا ملواجهــة نظيره 
الفلســطيني مرتني وديا، األســبوع املقبل، 

ضمن استعداداته لاستحقاقات املقبلة.
وضمــت القائمة كًا من: أحمــد اجلعيدي، 
قيس عباســي، محمد عياد، عمــار توهان، 
عامر  اجلعبــري،  معتصــم  عفانة،  دانيــال 
جاموس، عون احملارمة، وسيم الرياالت، فيصل 

أبو شنب، أحمد صبرة.
محمد هشــام، مالك عان، ليــث أبو رحال، 
ماهــر الشــحري، بهــاء الشــملتي، هايل 
الذيابات، بشــار الذيابات، هاشم بني خالد، 
احملسيري،  جعفر  البشابشــة،  الدين  سيف 
العمري، محمد  العرامشة، موســى  مهند 
بــدوي، محمد أبو طه، عــارف احلاج محمد، 
عبدالرحمن أبو دقر.. ويدخل املنتخب األردني 
في معســكر تدريبي مغلق، اليــوم األحد.. 
ويتطلــع أبــو زمع، مــن خــال املواجهتني 
املقررتــني يومي 20 و23 من الشــهر اجلاري، 
لتعزيز جاهزية الفريق ورفع مستوى الاعبني.

وأكد أبو زمــع، في تصريحــات ملوقع االحتاد 
األردني لكرة القدم، أن أبواب املنتخب ستبقى 
مفتوحة حتى موعد التصفيات اآلســيوية، 
املقررة فــي أيلول من العــام املقبل، بهدف 
الوصول إلى املنافســات الرســمية بأفضل 

األسماء املمكنة.

الجزائر تترشح رسمًيا 
الستضافة أمم إفريقيا 2025

األولمبي األردني يعلن 
قائمته لمواجهتي فلسطين

العبو كرواتيا أمس

6:00 فرنسا  االرجنتين

كأس العالم 2022 النهائي

محمد صادق السامرائي 
وغيرها  والعميد  والقائــد  الكابنت 
الاعب  على  تطلق  أســماء  كلها 
الذي يقود فريقه في امللعب ، وعادة 
الاعبني  أقدم  الاعب  مايكون هذا 
وأكبرهم ســنا ، لكــن ذلك ليس 
شــرطاً فيكفي أن يكــون الكابنت 
وحسن  القوية  الشــخصية  ميلك 
القيــادة واحترام الزمــاء ، وليس 
للكابنت كما يعلــم اجلميع مركزا 
معينــاً ، لكن يبقــى مركز حارس 
املرمــى أو العبي خــط الدفاع هم 
امللعب  يكشفون  كونهم  األنسب 
وحتركات الزماء بشــكل أوســع ، 
وجند أن 4 حراس مرمــى و مثلهم 
في خط الوســط ومهاجمني اثنني 
فقط هم من حملوا شارة القيادة 

، فيما جند 12 مدافعاً كانوا كباتنة 
منتخباتهــم في حالــة تؤكد ما 
ذهبنــا إليــه .. فمن هم رؤســاء 
املنتخبات الذين رفعوا كأس العالم 

عبر تاريخها الطويل لنتابع :
النســخة األولى في األورغواي عام  
1930 األورغوياتي خوســيه نزاتزي 
) ظهير أمين ( ولــد في العام 1901 
وتوفــي عام 1968، اما  النســخة 
الثانية  فــي إيطاليا عــام  1934  
اإليطالــي جانبيرو كومبي ) حارس 
وفــي   ..1956  –  1902  ) مرمــى 
عام  فرنسا  في  الثالثة  النســخة 
1938  اإليطالي جوســيبي مياتزا ) 

مهاجم ( 1910 - 1979
النسخة الرابعة  في األورغواي عام 
 ( فاريا  أوبيرليو  )األورغوياني   1950

قلب دفاع ( 1917 – 1996.. النسخة 
اخلامسة  في سويسرا عام  1954  
األملانــي الغربــي فريتــز فالتــر ) 
مهاجم ( 1902 – 2002، و النسخة 
السادسة  في السويد عام  1958 
البرازيلي  لويس بيليني ) قلب دفاع 
( 1930 – 2014، والنسخة السابعة 
في تشــيلي عــام  1962 البرازيلي 
ماورو  راموس ) قلــب دفاع ( 1930 
الثامنــة  في  النســخة   ،2002 –
إجنلترا عــام 1966  اإلنكليزي بوبي 
مــور ) قلب دفــاع ( 1941 – 1993، 
النســخة التاسعة  في املكسيك 
عام  1970 )البرازيلي كارلوس ألبرتو 
توريس ) ظهير أمين ، وهو باملناسبة 
غيــر كارلوس ألبرتــو بيريرا املدرب 

الشهير  1944 – 2016(..

أملانيا  فــي  العاشــرة  النســخة 
الغربيــة عــام 1974  األملاني فرانز 
بكنباور ) ليبرو مدافع ( من مواليد 
1945، والنسخة احلادية عشرة في 
األرجنتــني عــام 1978 األرجنتيني 
دانييل باســاريا )قلــب دفاع ( من 
1953، النســخة الثانية  مواليــد 
عشــرة في إســبانيا عــام 1982 
اإليطالي الشهير دينو زوف ) حارس 
مرمى ( وهو أكبر كابنت يرفع كأس 
العالــم ، من مواليــد 1942 وكان 
.. النسخة  عمره حينذاك 40 عاماً 
الثالثة عشــرة في املكسيك عام  
األرجنتينــي  األســطورة    1986
الشهير دييغو ماردونا ) العب وسط 
( وهو أصغر قائد يرفع كأس العالم 
بعمر ال 26 من مواليد 1960 وتوفي 

في العام 2020
النســخة الرابعــة عشــرة في 
ايطاليــا عــام 1990  األملاني لوثر 
ماتيوس  ) العب خط وســط ( من 
اخلامسة  النسخة   ،1961 مواليد 
املتحدة  الواليــات  فــي  عشــرة 
األميركيــة عــام 1994  البرازيلي 
كارلوس دونغا ) العب خط وسط ( 

من مواليد 1963
السادســة عشرة  في  النسخة 
الفرنســي   1998 عــام  فرنســا 
ديديه ديشــامب  ) العب وســط 
( مــن مواليد 1968 وهــو املدرب 
احلالــي للمنتخــب الفرنســي ، 
النســخة الســابعة عشرة في 
كوريــا و اجلنوبيــة واليابــان عام  
2002   البرازيلــي كافــو ) ظهير 

أمين ( من مواليد 1970، والنسخة 
الثامنة عشرة في أملانيا عام 2006  
اإليطالــي فابيو كانافــارو  ) قلب 
دفاع ( من مواليد 1973، والنسخة 
جنوب  فــي  عشــرة  التاســعة 
إفريقيــا عــام 2010  اإلســباني 
إيكر كاســياس ) حــارس مرمى 
( مــن مواليد 1980، والنســخة 
العشرين  في البرازيل عام  2014 
األملاني فيليب الم )ظهير أمين ( من 
والنســخة احلادية   ،1983 مواليد 
والعشرين في روســيا عام 2018 
الفرنســي هوغو لوريس ) حارس 

مرمى ( من مواليد 1988.
فمــن ســيرفع كأس النســخة 
احلاليــة املقامــة علــى االراضي 
العربية في دوحة اخلير والعطاء ؟,

من سيحمل كأس العالم في دوحة العطاء؟  
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رافد البدري*

توج الالعب علــي ليث عثمان بلقب 
بطولة العراق بالشطرجن لعام ٢٠٢٢ 
والتي احتضنتهــا قاعة فندق االنتر 
ببغداد للفترة من )6-14( من شــهر 
كانــون االول اجلــاري جامعــا )8.5(  
نقطــة ،وبفارق نصــف النقطة عن 
الالعب حسني علي حسني  الذي حل 

وصيفا.

منافسات شرسة
وحتدث رئيس االحتاد العراقي للشطرجن 
ظافــر عبــد االمير قائال: شــهدت 
البطولة منافســات قويــة جدا بني 
الالعبني املشــاركني بســبب تقارب 
مستوياتهم ، باإلضافة إلى الطموح 
الكبير في حتقيــق الفوز وجمع عدد 
اكبر مــن النقاط لضمــان التواجد 
الوطني،  املنتخب  تشــكيلة  ضمن 
وكانــت اجلوالت الثالثــة االخيرة من 
اقوى اجلوالت بعد ان تســاوى بعض 

الالعبني بالنقــاط وكان الفارق قليل 
جدا اي ) نصف نقطة( وهذا ما صعد 
من حدة املنافســات من أجل الظفر 

بنقاط الفوز والتفوق،

 اجلولة احلاسمة
عبد االمير اكد ان اجلولة االخيرة من 
البطولة كانت حاســمة وفي نفس 
الوقت حساســة، اذ ان فارق النصف 
جعلهم  الالعبــني  لبعــض  نقطة 
يلعبون بتركيز عالي من أجل حتقيق 
الفوز وضمان التواجد في تشــكيلة 
اجلولة  هذه  جمعــت  كما  املنتخب، 
الالعبني علي ليــث متصدر الترتيب 
وحسني علي حسني الوصيف برصيد 
(7،5( نقطة، ولكن النتيجة ابتسمت 
لالعب علي ليــث الذي فرض نتيجة 
التعادل على هذه اجلولة، ويبقي فارق 
الالعبني لصاحله  بني  النصف نقطة 
ليضمن املركــز األول والتتويج بلقب 

بطل العراق،

تشكيلة املنتخب الوطني

تســمية  مت  البطولة  انتهــاء  وبعد 
اعضــاء املنتخــب الوطنــي والذين 
ميثلون اصحاب املراكز اخلمسة االولى 
وهم: علي ليــث صاحب املركز األول 
(8.5( نقطة وحســني علي حســني 
الثانيواريــان علي  املركــز  صاحــب 
احســان )7,5( نقطة باملركز الثالث، 
برصيد  رابعــاً  الســتار  واحمد عبد 
(7( نقــاط والذي تفــوق على زميله 
محمد لطيف صاحب املركز اخلامس 
برصيد )7( نقــاط ايضاً، بفارق نقاط 
الطاوالت، حيث متثل هذه التشكيلة 
املنتخب العراقي الذي سيشارك في 
البطوالت العربية والقارية والعاملية.

نظام البطولة واحلكام 
وكانت البطولــة التي لعبت بنظام 
العام من ١١ جولة وشــارك  الدوري 
فيهــا العبي منتخب العــراق لعام 
٢٠٢١ وهم: علي ليث احمد وحسني 
علي حسني وزوزك صالح واحمد عبد 
الســتار واكار علي صالح ، يقابلهم 
الالعبــني الذيــن تأهلوا من شــبه 

نهائي العراق وهم كل من اريان علي 
ومعزز  البيشمركة  نادي  من  احسان 
القادســية  نادي  من  ظاهر حبيــب 
في الديوانية وربيــع صباح نوري من 
نادي االتصــاالت ومحمد لطيف من 
ديالى وعمار جبار من ميسان وطالب 
ســالم من بغداد وسجاد عباس من 

محافظة البصرة.
وجــرت وفق نظام الــدوري العام من 
١١ جولة زمن اجلولــة ٩٠ دقيقة مع 
اضافة ٣٠ ثانية لــكل نقلة منجزة، 
واملشــرف العام عليهــا عضو احتاد 
اللعبــة واحلكــم الدولــي اســعد 
اســماعيل توفيق مســؤول برنامج 
سويس ماجنر،  واملشرف باسم جبارة 
عضو احتاد اللعبــة، واحلكم  الدولي 
الدولي  واحلكم  ابراهيم  اســماعيل 
عبد العزيز اســود مســؤول برنامج 
االون الين والذي ينقل جوالت البطولة 
الى جميع انحــاد العالم عبر الرابط 

الدولي اخلاص بلعبة الشطرجن.

* املنسق اإلعالمي لالحتاد

علي ليث يتوج باللقب وحسين علي يحتل الوصافة 
في نهائي العراق بالشطرنج

جانب من التتويج

محمد حمدي*

املشــرفة  العليا  اللجنة  عقدت 
علــى بطولــة كأس اخلليج 25 ، 
اجتماعها الســادس في البصرة 
والرياضة  الشــباب  وزير  برئاسة 
الســيد  العليا  اللجنــة  رئيس 
.. وعــرض رئيس  املبرقع  أحمــد 
خالل  أجنــز  ما  مجمل  اللجنــة 
املــدة املنصرمة ومــا مت حتقيقه 
من تقــدم ملموس حتى االن من 
قبل  اجلهات الساندة فيما يخص 
واجلوي  البــري  النقل  قطاعــات 
واالمني  واالعالمــي  والصحــي 
باســتقبال  املتعلقة  واالخــرى 
كبــار الضيوف فضــال عن ما مت 
في  مالحظــات  من  تســجيله 
اجلولة التفقدية التي جرت امس 
للمالعب واملنشــات اخلدمية في 
كاملة  تصــورات  وطرح  البصرة 
إلى اللجنة، بشأن افتتاح ملعب 
احلالي  الشــهر  األوملبي  املينــاء 
بلقاء نادي امليناء مع نادي الكويت 

الكويتي . 
وحــددت اللجنة موعــد انطالق 
احلملة االعالمية الكبرى للترويج 
للبطولــة فور اختتــام مونديال 
العالم في قطر يوم االحد املقبل 
فضال عن اهم االساليب املتبعة 
والبصرة  البطولة  صدى  اليصال 
الى ابعد نقطة ممكنة.. ومت خالل 
االجتمــاع مناقشــة مقترحات 
األعضــاء املتنوعــة الســابقة 
الضرورية  امللفات  واحلالية جلميع 
التــي تتعلــق بدعــم البطولة 
واجلماهيــر املتواجدة في البصرة 

واخلدمات املقدمــة لهم. . جدير 
بالذكر ان اجللسة عقدت بحضور 
محافظ البصرة اسعد العيداني 
ورئيس احتاد الكــرة عدنان درجال 
وممثليهم  العليا  اللجنة  واعضاء 
في املؤسســات الساندة واملالك 
املتقدم لوزارة الشباب والرياضة.

املبرقع يلتقي رابطة مشجعي 
املنتخب العراقي

التقــى وزير الشــباب والرياضة 
اعضاء  املبرقــع  احمد  الســيد 
املنتخــب  مشــجعي  رابطــة 
العراقــي فــي البصــرة، برفقة 
الوزراء  رئيس مجلس  مستشاري 
والدكتورة  بنيــان  أياد  األســتاذ 
شــهباء العزاوي ورئيــس االحتاد 
البصرة  في  القدم  لكرة  الفرعي 
بــدر ناصر، ويبحــث معهم الية 
العمــل لدعم اللعــب النظيف 

جماهيريــا وحــث اجلمهور على 
والترحيب  املثالــي  التشــجيع 
بالفــرق املشــاركة وجماهيرها 
وكرم  وثقافتنا  ارثنــا  يعكس  مبا 
شــعبنا، واكــد املبرقــع دعمه 
للرابطة وجهدها املشــهود في 

التعامل مع اجلماهير الرياضية.

نصب أبراج اتصاالت جديدة 
ضمــن االســتعدادات املتواصلة 

فــي   ٢٥ خليجــي  الحتضــان 
وزارة  بــني  وبالتعــاون  البصــرة، 
الشــباب والرياضة وهيئة اإلعالم 
أبــراج  نصــب  ،متّ  واالتصــاالت 
اتصــاالت لشــبكات الهواتــف 
الناقلــة وتقويــة االنترنــت في 
فــي محافظة  أماكــن متفرقة 
البصرة ، من املنفذ احلدودي ومطار 
البصرة الدولي وصوال إلى  املدينِة 
الرياضيــة في البصــرة، وملعب 

من  األخرى  املرافــق  امليناء،وبقية 
واماكن  ومستشــفيات  فنــادق 
ترفيهيــة التي ســتضم الوفود 
خطوٍة  واجلماهير،في  الرياضيــة 
تســهم بتقدمي أفضــل اخلدمات 
جلميع من يحضــر البطولَة التي 
يسعى من خاللها العراق أن تكون 
بأفضل صورة تليق بسمعة كرتنا 

وبطوالت اخلليج العربي.
بــارك وزيــر الشــباب والرياضة 
الســيد أحمــد املبرقــع، اجلهود 
املتميزة لفناني البصرة الشــباب 
مــن مجموعــة مرســم الغدير 
التطوعــي الفنــي، اثنــاء زياته 
لهم في موقــع العمل، مبينا ان 
اضافة  اجلميلة  الفنية  اعمالهم 
نوعية، جتمل جدران ملعب امليناء 
وملعــب البصرة برســوم معبرة 
البصري، في  الفولوكلور  جتســد 
البصرة  ملثقفي  تضامنيــة  بادرة 
والفنانني الشــباب لدعم بطولة 
خليجــي ٢٥ ، وإظهــار اجلانــب 
وكرم  البصــرة  ملدينة  احلضــاري 
أهلهــا املشــهود.وحضر فعالية 
للمجموعة الشبابية الفنية كل 
من مستشار رئيس الوزراء السيد 
اياد بنيان ورئيــس االحتاد الفرعي 
لكرة القدم في البصرة بدر ناصر.

والرياضة  الشــباب  وزيــر  واطلع 
العمل في  ميدانيــا على ســير 
منفذ ســفوان احلدودي ويستمع 
لتفاصيــل العمــل ومراحل اجناز 
تأهيلــه ضمــن االوقــات احملددة 
ليكون جاهزا الســتقبال ضيوف 

العراق في خليجي ٢٥.

* إعالم الشباب والرياضة

اللجنة العليا المشرفة على تنظيم بطولة 
خليجي 25 تعقد جلستها السادسة في البصرة 

حددت موعد انطالق الحملة االعالمية 

املبرقع يتابع حتضيرات البصرة الستقبال خليجي

جوجيستو الحدود يحصد 7 
ميداليات ببطولة العالم

فوزان لزاخو 
والنفط سلويا

الجيش والشرطة والحشد 
يفوزون بدوري اليد

ختام التجمع األول 
بدوري الطائرة

بغداد ـ الصباح الجديد:
حصد نادي احلدود العراقــي 3 ميداليات ذهبية في 
بطولــة العالم للجوجيتســو، املقامــة حاليا في 
مدينة اســطنبول التركية.. وحصد الالعبان وضاح 
عليوي، ومرتضــى كمال، على امليداليات الذهب في 
البطولة العاملية، فيما نال أنور عز الدين ميداليتني 

واحدة ذهبية وأخرى فضية.
وعن بقية النتائج، متكن العب احلدود وسام جبار من 
نيل برونزيتني لفريقه، كما فاز مهند حسن بامليدالية 
البرونزية أيضا.. ويعد احلدود من أبرز األندية العراقية 
في رياضة اجلوجيتسو، وتعد هذه املشاركة الثانية 
في بطولة العالم التي شهدت تنافس أكثر من 700 

العب من مختلف األندية العاملية.
يذكر أن نادي احلدود، سبق له متثيل العراق في بطولة 
العالم التــي جرت في العاصمة اإلماراتية أبو ظبي 
خالل تشرين الثاني املاضي، وحصد فيها 3 ميداليات 

ذهبية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
متكن فريق نادي زاخو أول أمس من حتقيق الفوز على 
نادي الكرخ بفارق نقطتني وبنتيجة )74-73( نقطة 
ضمن منافســات الدوري املمتاز لكرة السلة. كما 
فاز فريق نادي النفط على فريق نادي نفط الشــمال 

بنتيجة )100-76( نقطة.
وضمــن مباريات دوري الشــباب املصاحــب لدوري 
املمتاز بكرة السلة جرت اليوم مباراتان، أسفرت عن 
فوز فريق نادي النفط على فريق نادي غاز الشــمال 
بنتيجة 68-45 نقطة، وفوز فريق نادي الكهرباء على 

فريق نادي نفط الشمال بنتيجة 101-23 نقطة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
جرت، أول أمس، ثالث مواجهات ضمن منافسات الدور 
التاســع من املرحلة األولى للــدوري املمتاز لكرة اليد.. 
وأســفرت نتائج املباريــات الثالثة عن فــوز فريق نادي 
الشــرطة على فريق نادي كربالء بنتيجــة ) 33 24- ( 
هدفاً، فــي املباراة التــي جرت في قاعة نــادي الكرخ 

بالعاصمة بغداد.
وفي املباراة الثانية التي جرت في قاعة املعهد التقني 
مبحافظة ميســان، فاز فريق نادي اجليش على مضيفه 
فريق نادي نفط ميسان بنتيجة ) 28 - 15 ( هدفاً.. وفي 
اللقاء الثالث واالخير فاز فريق نادي احلشــد الشعبي 
على فريق نــادي الفتوة املوصلي بنتيجــة ) 33 - 29 ( 
نقطــة ، في املباراة التي جــرت في قاعة طه حمو في 
محافظة املوصل. وتعادل الكرخ مع مستضيفه ديالى، 
بنتيجــة )24-24(، في املباراة التي جــرت أمس، داخل 
صالة الراحل علي ســالم مبدينة بعقوبة،وجنح الكرخ 
في قلب تأخره ب 3 أهداف ) 11 - 14( في الشوط االول 

إلى التعادل بنهاية املباراة بواقع )24-24(.

المكتب االعالمي التحاد الطائرة
أختتمت ، مســاء أمس األول، منافسات مرحلة ذهاب 
البصرة  والتي احتضنتهــا محافظتي  املمتاز،  الدوري 
والسليمانية مبشــاركة 15 فريق، وقسمت تلك الفرق 
علــى مجموعتني. ففــي اجملموعة األولــى التي جرت 
أحداثهــا في قاعة الزبير مبحافظة البصرة، متكن فريق 
الشــرطة من الفوز على حديثة بثالثة أشواط دون رد، 
وعزز أربيــل صدارته للمجموعة بالفــوز على مدينة 
الشهداء بثالثة أشواط دون مقابل وانتزع البحري فوزاً 
ثميناً من فريق سنجار بثالثة أشواط لشوط واحد وفاز 

غاز اجلنوب على القاسم بثالثة أشواط دون مقابل.
وفــي محافظــة الســليمانية وحتديــداً فــي قاعة 
البيشمرگة ســجل مصافي الشمال فوزاً مهماً على 
الصناعــة بثالثة اشــواط دون رد، وعزز البيشــمرگة 
صدارته للمجموعة من بوابة هيت بثالثة أشواط دون 
مقابل واختتم اجليش سجل مواجهاته بفوز مستحق 

على الصمود.

محمد نجم الزبيدي 
عقدت مديرية التدريب البدني 
مديرية  اجليش عقدت  العاب  و 
التدريب البدني و العاب اجليش 
املؤمتــر الفنــي لضباط صنف 
اجليش  والعاب  البدني  التدريب 
االحتفاالت  يتزامن مــع  والذي 
كانون   6 ملناسبة  التي ستقام 
اجليش  تاســيس  ذكرى  الثاني 
العراقي الباســل , ونوقش في 
اهم االمــور و القضايــا التي 
لعام  الســنوي  املنهاج  تخص 

2023 املقبل.

 الدورات التي ستقام الحقا 
حيــث ســيتم الحقــا اقامة 
الــدورات مختلفــة فــي هذا 
اجملــال والــذي يخــص صنف 
التدريــب البدنــي وهو عنصر 
مهم في رفــع لياقة املقاتلني 
وان هذه  اجليــش،  على صعيد 
الــدورات مت تثبيتها في املنهاج 
التي  اجلديد وهذه حالة مهمه 
تعمل بها املديرية واقامة مثل 
هكذا دورات اما ستكون دورات 
الفنون  فــي  ودورات  تدريبيــة 
القتاليــة ودورات مختلفة في 
املديرية  تســعى  ولهــذا  هذا 
ملواصلــة املنتســبني ضمــن 
الفرق و القيــادات و املديريات و 
على  العســكرية  املؤسسات 
بــذل اقصى اجلهــود من اجل 
احملافظــة على لياقــة املقاتل 

ورفع قدراته القتالية

بطوالت رياضية مختلفة 

ومن خالل ذلك ستقيم مديرية 
التدريب البدني و العاب اجليش 
مختلفة  رياضيــة  بطــوالت 
منها بطولــة ركض الضاحية 
للقيادات و الفرق العســكرية 
اخملتلفــة , حيث تســعى هذه 
املديرية الــى اختيار االفضل و 
االحسن في هذا اجملال من اجل 
تشكيل منتخب عسكري ميثل 
الرياضه في اجليش , ولهذا فان 
هذه اخلطــوه التي تخطوا بها 
تعــد مهمه من  املديرية  هذه 
اجل تشــكيل فرق متثل اجليش 
في الســباقات الرياضية على 
صعيــد بطوالت العســكرية 
الســيزم وذلك لكون ان العراق 
للبطــوالت  متســيدا  كان 
االحتاد  صعيد  على  العسكرية 
العســكرية  للرياضه  العربي 
و الســيزم العسكرية وكذلك 

ان هناك فــرق رياضية حققت 
نتائــج متقدمــة ومنها لعبه 
البدنيــة   املالكمــة و القــوة 
واملصارعــه ورفــع االثقــال و 

السباحة 

املديرية تتلقى الدعم املادي 
و املعنوي 

 ان املديريــة نتلقــى الدعــم 
وزير  السيد  قبل  واالهتمام من 
الدفــاع ومن الفريــق اول ق ق 
الركن عبداالمير رشيد يار اهلل 
رئيــس اركان اجليــش وكذلك 
قبل  مــن  املســتمرة  املتبعة 
الفريق ق ق الركن حامد محمد 
كمر معاون رئيس اركان اجليش 
املستمرة  وتوجيهاته  للتدريب 
اللياقة البدنية  من اجل رفــع 
للمقاتلــني واقامة الدورات في 

هذا اجملال 

مديرية التدريب البدني و العاب الجيش 
تناقش منهاجها السنوي للعام المقبل 

ابطال البارالمبية يواصلون حصد أوسمة 
في كأس العالم ويتأهلون إلى البارالمبياد

أبو الحسن حيدر معتوك.. موهوب الكرة 
الطائرة يتمنى تمثيل اندية األضواء

إعالم اللجنة البارالمبية
وفد  رئيس  طــارش  جبار  اعلن 
احتاد رفــع االثقال الباراملبي عن 
عقيل  مســلم  الرباع  حصول 
على ميداليتني ذهبية وبرونزية 
في بطولــة كأس العالم فزاع 
باريس  الــى  في دبــي املؤهلة 

التأهل  بطاقــة  وضمن   2024
لباراملبياد باريس 2024.

وحصــل الرباع رســول كاظم 
الفضي وضمن  الوســام  على 
بطاقة التأهل لباراملبياد باريس، 
كما حصلت الرباعة غرام رعد 
الذهبي. الوســام  ليلو علــى 

عباس  ثائــر  الرباع  تــوج  كما 
بوســامني برونزيني في بطولة 
كأس ألعالــم ) فزاع  ( املقامة 
حاليا في دبــي، وحصل الرباع 
احمد مصطفى على وسامني  
البطولة  في  للشباب   ذهبيني 

ذاتها.

بغداد ـ الصباح الجديد:
الرياضية  املوهبة  يتمنى العب مركز 
احلســن حيدر  أبو  الطائرة،  بالكــرة 
معتــوك، مواليــد 2006، متثيل فرق 
اندية األضواء في املســتقبل، وابرزها 
البحري والشــرطة والصناعة، وقال 
الدرجة  يتابــع منافســات دوري  انه 
املمتــازة ومعجــب باإلثــارة التــي 
يتابع  انه  املباريات.وذكــر  تشــهدها 
الصناعة  فريق  بحرص كبير مباريات 
يحقق  ان  ويتمنــى  يشــجعه  الذي 
الفريــق أفضل النتائــج في اجلوالت 

املقبلة للدوري.
وأشــار إلى انــه بدأ ممارســة الكرة 
الطائرة في مركز املوهبة منذ ســنة 
مســتفيدا من طوله الذي يبلغ متر 
وهو طول مناســب  و92 ســنتمتراً 
لتألق أي العب فــي الكرة الطائرة او 
لعبة كرة الســلة، ويــؤدي تدريباته 
حاليا باشــراف الدكتور عمر سعيد، 
وأوضح ان إدارة املركز الوطني لرعاية 
بقيادة  باللعبــة  الرياضية  املوهبــة 

الكابنت عالء شــاكر، تساند الالعبني 
دعم  علــى  وحترصهــم  الواعديــن 
مســيرتهم الفنيــة وكذلك جهود 
املدربــني العاملني فــي املركز كبيرة 
لتعزيــز األداء الفني لالعبني واملدربني 
هم »د. عمر سعيد ود.عالء عبد الرضا 

وعبد الرحمن عدي وطارق ناظم«.

وأوضح ان شقيقه حيدر كان عنصرا 
الرياضية ميثل  املوهبــة  ضمن مركز 
حاليــا فريق نادي الشــرطة بالدوري 
املمتاز ويلعــب للمنتخبات الوطنية، 
الطائرة  الكــرة  وأيضا خالــه العب 
الســابق فاضــل خليــل الدكتــور 

التدريسي حاليا في جامعة بغداد.

ابو احلسن حيدر معتوك



بغداد ـ سمير خليل:
في قلب بغداد، حيث الشارع االثير، 
ايام اجلمع من كل اســبوع  تتحول 
الى كرنفال للثقافة واجلمال والوان 
اختالف مشاربهم، كل  الناس على 
يوم جمعة يلبس شارع املتنبي حلة 

زاهية الوانها افواج من الزائرين.
يرحــب بك الشــارع وســيده منذ 
الباب حيث رجــال االمن بوجوههم 
الباســمة التــي تزرع االمــان في 
القلوب والوجوه، عيون حترس الناس 
وتؤمــن لهم دخوال سلســا، بينما 
التي  الكتب  بألوان  االرصفة  تزدحم 
تشابه باقات الورود في رياض أخضر، 
الشــارع  الكتب على جانبي  تتوزع 
وحترسها  امللونة  الشرفات  تضللها 
بني  الشارع  يأخذك  املكتبات،  ابواب 
البــاب ومتثال املضيــف الذي يقف 
شامخاً على شــاطئ دجلة اخلالد 

كضيف عزيز مكّرم.

وذاك تســتضيفك عوالم  بني هذا 
التي تشــمخ  القشــلة  خاصــة، 
تاريــخ  علــى  شــاهدة  مبنارتهــا 
وتاريخهــا  وحضارتهــا  مدينــة 
البغدادي  الثقافــي  املركــز   ، اجمليد 
مدرســة الثقافة واملعرفة والفنون 
واالنشــطة  الفعاليات  من خــالل 
الفنيــة واجللســات الثقافية التي 
تطرز قاعاته ومســارحه ومتاحفه 
ومكتباتــه املتوزعة بــني طابقيه، 
محمد  قاعة  يضم  االرضي  الطابق 
غني حكمت للفنون التشــكيلية، 
قاعــة حســني علــي محفــوظ، 
للعروض  وليلــة  ليلة  الــف  قاعة 
الشناشيل  مســرح  السينمائية، 
للمقام العراقــي، املقهى الثقافي، 
قاعة اخلط العربي، مســرح سامي 
عبد احلميــد، مركز املتنبي الصغير 
لالطفال، متحــف دليل اجلمهورية 
العراقية، متحف موســوعة بغداد. 

فيمــا يضم الطابــق العلوي قاعة 
نــازك املالئكــة، مكتبــة ومتحف 
عالء بشير، قاعة علي الوردي، قاعة 
جواد سليم، قاعة مصطفى جواد، 
مكتبــة بغداد، مكتبــة عماد عبد 
الســالم، املكتب االعالمي، مكتبة 
الســيد جاســم،  ومتحــف عزيز 
متحــف ارض الرافديــن، متحــف 
عبد  ومتحف  مكتبة  الســالم،  دار 
احلميد الرشــودي، مكتبة ومتحف 
احمد سوســة، مكتبــة ومتحف 
ميخائيل عواد. حــول متثال املتنبي 
يلتقط الناس صــورا توّثق زيارتهم 
لهذا املْعلم الكبير ، يبقى من يبقى 
ويعود من يعود مارا بفم سوق الغزل 
وصوال الى اماكن الراحة وارتشــاف 
في  االصيل  البغدادي  الشاي  اقداح 
الشــابندر وقيصرية حنش  مقهى 
التــي متثل محطة راحــة املثقفني 
واملفكريــن. اليتوقــف  والفنانــني 

كرنفال شــارع املتنبي عند الكتب 
والوانها، فهناك املوسيقى والشعر 
التي  التراثية  واالغانــي  والرســم، 
تســمع من هنا وهنــاك، واالكالت 
املتنوعــة التــي باتت تتوســع مع 
زيادة اعداد مرتادي الشــارع، اماكن 
االســتراحة الصغيــرة، البــازارات 
املتوزعة في املركز الثقافي البغدادي 

والشارع.
يوجــز الفنــان الدكتــور عقيــل 
مهدي ســبب ارتيــاد رواد املتنبي 
من املثقفني فيقول: االســاس في 
املوضوع ان املثقف ســواء كان في 
او اجلامعــة او من رجال  املدرســة 
او الكتاب ممــن يكتبون في  االعالم 
جهة فلســفية تخــص االخالق او 
وبالتأكيد  االخرى،  املسائل  او  الدين 
بالنســبة لنا نوع من الرفاه اليومي 
الن شارع املتنبي يشكل لنا متنفسا 
وتفرح  باصدقائك  تلتقي  ان  جديدا، 
كأن  اضافــة الهتماماتك   ، معهم 
تقتني كتابــا معينــا، تطلع على 
القراءة  دميومة  االصــدارات الن  آخر 
دميومة  للوعــي،  دميومــة  تعطيك 
نوع  اآلخر،  دميومة ملشاطرة  للحياة، 
اجلميل  باملســتقبل  التكهــن  من 
وايضا تــرى التناقــض والتنافر ما 
بــني حتى الوســط الثقافي، حيث 
جتد منهم امللتزم واحملايد والســلبي 
ولكن بشكل عام هذا الصراع وهذا 
التفاعل الثقافــي هو صيرورة نحو 
التصاعد االنســاني اجلميل والنبل 
الذي ينبغي ان يطمح اليه االنسان 

في حتقيقه بوجوده اليومي"
*وهــل تعتقــد ان امثالــك هكذا 

يفكرون؟
اآلن، وطبعا كل  كمــا صنفتهــم 
واحد مــن وجهات نظــر مختلفة 
حاجات  او  سايكلوجية  دواعي  ومن 
اجتماعية، فكما تــرى التغير يبدو 
اآلن لكن انا في تصــوري ان البيئة 
املثقف،  املفكــر،  ينتجهــا  التــي 
املتعلم، إذا كانت ايجابية نراه دائما 
اذا  يطمح للخير واجلمال واحلق، اما 
كان فيه نوع من االنانية والنرجسية 
فهذا  املغلقة  املقفلة  وااليدلوجية 
ينحرف مبا ميلي عليه مســبقا في 

السلوك ".    
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

واحة للجمـال ازاهيرهـا الكتب والثقافـات
والفنون ورواد الشارع االثير

جمعة المتنبي..

متابعة ـ الصباح الجديد: 
21 عاماً من العمــل املتفاني قضتها 
النجمــة العامليــة أجنلينــا جولــي 
العليا  كمبعوثة خاصــة للمفوضية 

لالجئني التابعة لألمم املتحدة.
واستقالت أجنلينا جولي من مهمتها 
رغبًة منهــا في "العمــل مع أطراف 
مختلفة" وعلى قضايا إنسانية أوسع، 

على ما شرحت.

وقالــت جولــي فــي بيان صــدر عن 
املفوضية، "بعــد 20 عاماً من العمل 
إلــى جانــب األمم املتحدة، أشــعر بأّن 
الوقت حان للعمل مــع جهات أخرى، 
واالنخراط بشكل مباشر مع الالجئني 
رئيس  وأكــد  احملليــة".  واملنظمــات 
املفوضيــة، فيليبو غراندي، أّن "أجنلينا 
جولي كانت لفترة طويلة شريكة بارزة 
للمفوضية في املســائل اإلنسانية"، 

مضيفــاً "نحن ممتنون لهــا اللتزامها 
معنا مدى عقود وللفرق الذي أحدثته 
لالجئني وَمن اضطــروا غلى الفرار من 

بالدهم".
وأجنــزت جولــي، وهي إحدى أشــهر 
النجمات في هوليوود، أكثر من ستني 
مهمــة ميدانيــة على مر الســنني، 
واستقطابها  مستفيدة من شهرتها 
اإلعالم خالل مهامها، لصالح  وسائل 

قضية الالجئني.
وأوضح البيــان أّن جولي "زارت 
فــي اآلونــة األخيــرة اليمن 
وبوركينا فاسو مع املفوضية 
بهدف مقابلة النازحني الذين 
"أكثــر حالتي  تضــرروا من 
طــوارئ تواجــه نقصــاً في 
التمويــل وال تلقــى تغطية 

كافية في العالم".

بغداد - الصباح الجديد: 
وجه وزير الثقافة والسياحة واآلثار الدكتور أحمد فكاك 
البدراني، بإقامة مهرجان األغنية الريفية على مستوى 

احملافظات.
وقال البدراني خالل اســتقباله النائــب عن محافظة 
ميســان، أســامة البدري ووفدا من احتــاد الصحفيني 
وبيت شــباب بغداد وعددا من املثقفني في مكتبه مبقر 
الوزارة، ان الطرب الريفي يعد من أجمل األلوان الطربية 
في احملافظات اجلنوبية العزيــزة إضافة لطرب مدينتي 
الشــرقاط واحلويجة اللذان ميثــالن الفلكلور من خالل 
اآلالت املوســيقية املستعملة.  وأكد البدراني ان" وزارة 
الثقافة والسياحة واآلثار تدعم كل املثقفني من األدباء 
والفنانني واالعالميني بكافة اجملاالت الثقافية، معرباً عن 
نيته زيارة جميع احملافظات وخاصة محافظتي النجف 
األشــرف وكربالء املقدســة يرافقه الكادر املتقدم في 
الوزارة، لالطالع على واقع العمل الثقافي والســياحي 
واآلثاري ولقاء املثقفني في هــذه احملافظات.  من جانبه 
قال النائب أسامة كرمي البدري، ان" وزارة الثقافة تعد من 
الوزارات املهمة التي يجب أن تدعم ألهميتها بتنشيط 
الواقع الثقافي بالعراق، مؤكداً العمل من خالل مجلس 

النواب على دعم الوزارة. 

الديوانية ـ الصباح الجديد:
من املؤمل ان تنطلق فعاليات مهرجان مســرح الصوامت 
الدولي بنسخته الثانية يوم اخلامس والعشرين من الشهر 
اجلاري في مدينة الديوانية وتستمر لغاية الثامن والعشرين 

منه.
وذكر الفنان الرائد ســالم الزيدي مؤسس ومدير املهرجان 
ان فرقة مســرح ديالى هي من ستقيم املهرجان ومبشاركة 
دولية من: تونس وليبيا وســوريا والبحريــن وإيران، اضافة 
لعروض محلية من محافظات البصــرة وبغداد والديوانية 

وبابل وديالى".
واضاف: شكلت جلان الختيار العروض واحلكم والنقد وهناك 
محور فكــري ملوضوعة فــن الصوامت، وعمليــة العطاء 
اإلبداعي، وتاريخ هذا الفن في العراق والعالم، وســيتحدث 
خالل عقد جلســات احلوار الفكري أساتذة مختصون لفن 
البانتومامي، كما ستقام ورشــة عملية للتمثيل الصامت، 
كما اختير الدكتورعقيل مهدي يوســف رئيسا للمهرجان 

بنسخته الثانية ".

"الثقافة" تعتزم إقامة 
مهرجان لألغنية الريفية

الديوانية تحتضن مهرجان 
مسرح الصوامت الدولي
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شــرف اليد أْن مُتد الى الرّب الكــرميِ القادرِ، الذي 
ال يُعجزه شــيٌء في االرض وال في السماء عبر 

الدعاء واملناجاة. 
وفي هذا التوجــه ُكلُّ الِعّز وُكلُّ اخلير ألنَّ الدعاء 

ُمخَّ العبادة.
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غيــر أّن الكثيرين اعتادوا أْن ميــدوا أيديَُهم الى 
الشــح  أهُل  أمثالهم مــن اخمللوقــني وفيهم 
الشــديد، وَمْن ال يأبى الوقوع في أوحال االنانية 

ورد األخرين من دون ان يُسدي لهم يََداً .
 - 3 -

وقد مدح احد الشــعراء رجال فلم يَِصلُْه بشيء 
فقال:

لَِئْن أخطأُت في مدحي 
ملا أخطأَت في منعي 

لقد أَنْزَلُْت حاجاتي 
بوادٍ غيرِ ذِي زَرِْع 

أدرك الشاعر خطأه حني مّد يده خمللوق آخر .
 - 4 -

وسأل صاحب مشروع ثقافي ضخم رئيس بَلَِدِه 
اْن يُســهم بشــيء من املال الرساء هذا الصرح 
الكبير، فأرســل مبلغا زهيداً ، فرّده اليه وكتب 

مستشهداً بقول الشاعر :
أخطأُت في طلبي وأخطأَ في

رَدِي ورَدَّ يَِدي بغيرِ يَِد
فألجعّلن عقوبتي أبداً 
أْن ال أمدَّ يدي الى أََحِد 
فتكون أوَل زَلٍِة صدرْت 
ِمّني وآِخرَها الى األبِد 
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ومــن طريف القضايــا واالخبار قصــة العالم 
الديني الذي كان يُّدرس في أحد املســاجد وميد 
رجله أثنــاء الدرس ملا يعانيه مــن آالم ، فوقف 
عليه أحد الرؤســاء ، فما اكثرت وال جمع رِْجلَُه 
ومضى في تدريسه، فأُعجب الرئيس مبا سمعه 
من ِعلِْمِه وبالصالبة التي رآها منه ، فأرسل اليه 
مبلغا ضخما من املال، ولكنَّ العالم رفض قبول 
املال املُرَْســل اليه ِمْن ِقبل األمير ، وقال ملن جاء 

باملال اليه :
) اّن الذي ميدُّ رِْجلَُه ال مَيُدُّ يده (

وهكــذا دّوت هذه الكلمة في مســمع الناس، 
وسجّلها التاريخ لتكون منقبة للعالم الشريف 
الــذي يأبى اْن تكون للحاكــم عليه يٌد ميكن أْن 

يوظفها لصاحله اذا ما جتاوز اخلطوط احلمراء.
وهنا تكمن العظة 

ال تمدنَّ َيَدَك لمخلوق 

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

استمرت بالعمل 21 عاًما..
أنجلينا جولي تستقيل من مهمة مبعوثة الالجئين

كركوك ـ الصباح الجديد: 
ملناهضــة  يومــاً   16 فعاليــات  ضمــن 
العنف ضد املرأة وحتت شــعار )مكافحة 
العنــف ضد الفتيات مســؤولية وطنية 
املرأة  العنــف ضد  )فلننه  واجتماعيــة(، 
اآلن(، عرضت في مدينة كركوك مسرحية 
)رصيف 14( التي تتحدث عن ظاهرة زواج 

القاصرات في اجملتمع.
 وتهدف املســرحية إلى احلــد من ظاهرة 
زواج القاصــرات التي تفاقمت بنحو كبير 

في اجملتمع العراقي.
وتقول املمثلة في املســرحية منى فالح: 
 ،)14 )رصيف  اليــوم مســرحية  “عرضنا 
والغايــة منهــا تســليط الضــوء على 
األمهــات الالتــي يزوجــن بناتهــن وهن 
قاصــرات، ويجبرهن على ترك الدراســة 
وعــدم مســاندتهن إلكمال دراســتهن 

ويصبحن ذوات شأن في اجملتمع”.
وأضافــت فالح، أنه في عمل )رصيف 14(، 
تؤيد األم فكرة تزويج القاصرات والتي تعد 

إجباراً على الــزواج بحكم البنات أطفال 
أصالً، وال يدركن القرارات التي يتخذنها”.

وأشــارت إلى أنه “ال يجــوز تزويج البنات 
دون ســن الـ 18، واملفروض أن يكون هناك 
قانون للزواج، ألن الزواج يعني أن تشــكل 
مؤسســة للعائلة وأن تكــون العائلة 
متكافئــة وأن تكون قــادرة على إدارة 

نفسها”.
من جانبهــا تقول الطفلة مرمي صاحلة 
وهي ممثلة في مســرحية )رصيف 14(: 
إن “دوري يتمثــل فــي طفلــة صغيرة 

يجبرني أهلي على الزواج من شــخص 
يكبرني بـ 20 عاماً بحكم عادات وتقاليد 

اجملتمع”.
وتضيــف صاحلة، أن “الهــدف من العمل 
املســرحي هو إيصال توعيــة بأنه على 
بناتهــم وهن أطفال  تزويج  األهل عدم 
وحترميهن مــن التعليم واحلقوق األخرى 

التي من حقهن”.
أما ســاره محمد وهي أيضــاً ممثلة، 

تقول: إن “دوري في املسرحية طفلة تبلغ 
من العمر بحدود 13 إلى 14 ســنة، يقدم 
أهلها على زواجها مبكراً ومينعونها من 
اللعب ويلقون على عاتقها مسؤولية 
ال تســتطيع حتملهــا وهــي تزويج 

الفتاة وهي قاصر”.
إسراء  االجتماعية  الباحثة  وتقول 
)رصيف  مسرحية  “شاهدنا  هيوا: 
14( التي حتدثت عن زواج القاصرات 

واحلد من هذه الظاهرة”.
وأضافت هيــوا، “نفتقد اليوم إلى 
العــروض املســرحية والقصص 
الرقميــة  والوســائل  الرقميــة 
للحد من ظاهــرة زواج القاصرات 
والظواهــر االجتماعيــة األخرى 
اجملتمعيــة”، مؤكدة  والتوعيــة 
“التركيز على األعمال املسرحية 
للتوعية ورفع مستواها وتطوير 
اجملتمع نحو األفضل باستخدام 

هذه الوسائل”.

ذي قار ـ الصباح الجديد: 
أور  ملهرجــان  املنظمــة  اللجنــة  أقامــت 
السينمائي الثاني في محافظة ذي قار عرضا 
موسيقيا في مدينة أور األثرية ضمن فعاليات 
املهرجان لليوم الثاني على التوالي مبشــاركة 

فنانني من مختلف احملافظات.
وقال أحد أعضاء اللجنة ســحاب رزاق، إن هذا 

العرض املوسيقى يأتي في إطار الدعم لقطاع 
الســياحة واآلثــار باإلضافة إلى إبــراز صورة 

حقيقية لواقع احملافظة احلضاري.
وأشار إلى أن العرض يتضمن عددا من الفقرات 
املوســيقية تقدمها فرقة فنيــة خاصة من 
شباب احملافظة إضافة إلى عروض سينمائية 
أخــرى تقــدم فــي إحــدى القاعــات ضمن 

مســابقات األفالم الســينمائية واستكماال 
ملنهاج املهرجان في يومه الثاني.

ويذكــر ان فعاليات مهرجان أور الســينمائي 
انطلقت مبشــاركة 25 فيلما ســينمائيا من 

مختلف احملافظات على مدى ثالثة أيام.
وقال مدير املهرجان رضــا عباس، إن املهرجان 
تقيمه فرقــة هاملت للفنــون وبالتعاون مع 

والذي  العراقيــني  الفنانــني  نقابــة 
سيتضمن عروضا سينمائية لألفالم 
فعاليات  إلــى  إضافــة  املشــاركة 
موســيقية وأمسيات ســينمائية 
بحضور ومشاركة فنانني ومخرجني 
وأدبــاء وكتــاب ونقاد مــن جميع 

احملافظات.

كركوك - الصباح الجديد: 
أعلــن وزيــر الثقافة والســياحة 
واآلثار، أحمد فــكاك البدراني قرب 
املباشرة بإعادة إعمار قلعة كركوك 
إلى  املالية  وزارة  داعيــاً  التاريخية، 
اإلسراع بتخصيص املبالغ املطلوبة 

لذلك.
وقــال مكتبه اإلعالمي فــي بيان، 
تابعته الصباح اجلديد، إن “البدراني 
زار قلعــة كركــوك التاريخية، في 
إطــار جوالته التفقديــة للمواقع 
والسياحية، حيث  والتراثية  االثرية 
كان باستقباله السيدة تارا شكري 
غفــور مفتش آثــار كركوك وجتول 
الوزيــر في ارجــاء القلعة متفقداً 
حاجتهــا املاســة لألعمــار، كما 
اطلع علــى املئذنة املغولية واجلدار 
االشــوري واالضافات التي متت في 

العهد العثماني على القلعة”.

وناقــش البدراني مــع مفتش آثار 
“ما قدمته  البيان  كركوك بحسب 
منظمة تيــكا التركية في مجال 
الزرقاء طبقاً  القبــة  اعادة صيانة 
الهيئــة  وتوجيهــات  لضوابــط 
العامة لآلثار والتراث ووجه بضرورة 

مختصة  جلــان  هنالك  تكــون  أن 
والتراث  لإلثار  العامــة  الهيئة  من 
صيانة  اعادة  متطلبات  ملناقشــة 
مع  وبالتعــاون  واجلوامــع  الــدور 
االوقاف، مؤكداً انه سيتم ارسالها 

الى كركوك”.

"رصيف 14 ".. مسرحية للحد من ظاهرة زواج القاصرات

عرض موسيقي بمدينة أور األثرية في ذي قار

بعد ما عانت من إهمال لسنين طوال  

قلعة كركوك األثرية تحظى بدعم حكومي لتأهيلها
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