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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

خاص - الصباح الجديد:
كشــفت اللجنــة املالية في 
البرملان أمس الثالثاء، عن أسباب 
تأخر وصول قانــون املوازنة من 
بعض  عن  وحتدثــت  احلكومة، 
التخصيصــات اجلديــدة التي 
حالياً،  عنهــا  احلديــث  يجري 
املبرمة  االتفاقات  إلــى  إضافة 
مــع إقليــم كردســتان داخل 

حتالف إدارة الدولة.
وقــال عضــو اللجنــة معني 
إلى  الكاظمــي، فــي تصريح 
»الصباح اجلديد«، إن »احلكومة 
تأخرت في تهيئة قانون املوازنة 
وإرســاله إلى البرملان رغم إجناز 
املفاصــل األساســية داخــل 

البرملان«.
»وزارة  ان  الكاظمــي،  وتابــع 
املوازنــة  أجنــزت  التخطيــط 
االســتثمارية«، مشــدداً على 
»املشروع بنحو عام يخضع إلى 
املراجعة داخــل مجلس الوزراء 

إلجراء بعض التعديالت«.
»موضــوع  أن  إلــى  وأشــار، 
والتخصيصــات  احملاضريــن 
األخــرى يجــب أن تأخذ بعني 
االعتبــار فضالً عن املشــاريع 
األخــرى املقدمة من احملافظات 
وكانت مببالغ كبيرة وصلت إلى 

222 تريليون دينار«.
وبني الكاظمي، ان »هذه املبالغ 
بحاجة إلى بعض الترشــيق«، 
معرباً عــن أمله بان »ترســل 
املوازنة خالل  احلكومة مشروع 

األيام العشرة املقبلة«.
وأشــار، إلى أن »هنــاك تعاونا 
حقيقيا إلجناز املوازنة خصوصاً 
أنها تتضمن جانباً اســتثمارياً 
مهماً إلجناز املشاريع املستمرة 
واملتلكئة، واالنطالق مبشــاريع 

جديدة للوزارات واحملافظات«.

أن  الكاظمــي،  واســتطرد 
»املنهــاج الوزاري ســوف يعبر 
قانون  إلــى حــد كبيــر  عنه 
املوازنــة، فــال توجــد هنــاك 
معرقــالت حقيقية بني الكتل 
احلاجة  باســتثناء  السياسية 
إقليم  مع  التوافقــات  لبعض 

كردستان«.
»التوافــق  أن  علــى  وشــدد، 
احلاصل قبل تشكيل احلكومة 
داخل حتالف إدارة الدولة سوف 
إلى  الوصول  فــي  مؤثراً  يكون 
قناعات مشتركة بشأن إقليم 
كردســتان التي قدرت في أخر 

سنوات بأنها 13.4%«.
وانتهــى الكاظمــي، إلــى أن 
»هــذا يقابله ضغط متارســه 
للنفط،  املصــدرة  احملافظــات 
وســتطالب بحقها الطبيعي 
نرى  ولذلك  البتــرودوالر،  مــن 
ضرورة أن تكون هناك شفافية 

إقليــم  التعامــل مــع  فــي 
كردســتان لالتفاق على نسبة 

محددة تعكس العدالة«.
مــن جانبه، ذكــر عضو احلزب 
الكردســتاني  الدميقراطــي 
مهدي عبــد الكرمي في تصريح 
إلــى »الصبــاح اجلديــد«، أن 
مستقرة  السياسية  »األوضاع 
إلى  أن تصل  وهادئــة وميكــن 

نتيجة بشأن قانون املوازنة«.
وتابع عبد الكرمي، أن »ما يشجع 
على ذلك، هــو االتفاقات التي 
حصلت اثناء تشكيل احلكومة، 
ومت تضيمها في املنهاج الوزاري 

الذي صوت عليه البرملان«.
وأشــار، إلــى أن »اخلالفات مع 
إقليــم كردســتان تتركز على 
يتم  فلم  املوازنــة  من  حصته 
 14% 13 إلى  االتفاق عليها بني 

وهي في طريقها إلى احلل«.
وانتهــى عبــد الكــرمي، إلى أن 
»الكتل عازمة على إقرار املوازنة 
مبجرد أن يبدأ الفصل التشريعي 
الشــهر املقبل، والبرملان ينتظر 
أن يصله املشروع من احلكومة«.

الوزراء  مجلــس  رئيــس  وكان 
محمد شــياع الســوداني قد 
أكد علــى ضرورة إجنــاز قانون 
املوازنــة مبا يســهم في تقدمي 
باملشــاريع  واملضي  اخلدمــات 
االســتراتيجية طبقــاً ملا نص 
الذي  الــوزاري  املنهــاج  عليه 
صوت عليه مجلس النواب في 

شهر تشرين األول املاضي.

نقاشات أخيرة على المشروع تسبق إقرارها في مجلس الوزراء

الموازنة في طريقها إلى البرلمان خالل 
عشرة أيام بعد تسوية حصة إقليم كردستان

استهالك الفحم في السنة الحالية سيتجاوز 
6مستويات قياسية بلغها في 2013 ناشيونال انترست ترصد أبرز 

3المخاطر العالمية في 2023

بغداد - الصباح الجديد: 
اســتقبل رئيس اجلمهورية الدكتور 
اللطيــف جمال رشــيد أمس  عبد 
الثالثاء، في قصر بغــداد، وفداً نيابياً 

عن محافظة الديوانية.
 وجرى خــالل اللقاء بحــث األوضاع 
العامــة فــي محافظــة الديوانية 
واملعيشــية  اخلدميــة  وجوانبهــا 
منهــا،  تعانــي  التــي  واملشــاكل 
واحتياجاتهــا للنهــوض بواقعهــا 
اخلدمــي واملعيشــي.  وأكــد رئيس 
بكل  االهتمــام  ضــرورة  اجلمهورية 
االولويات،  بعض  وجود  مع  احملافظات 
ولكن يجب النظر بعــني واحدة إلى 
اجلميع. وفي هذا الســياق أشار إلى 
إلى  الديوانيــة بحاجة  أن محافظة 
ميزانية أكبر، مشــدداً على أن تقوم 

اللجنــة املاليــة النيابيــة بالعمل 
احلثيث لضمان توزيــع املوارد بصورة 
منصفــة وبحســب احتياجات كل 
اجلمهورية  رئيس  وأشــار  محافظة. 
خالل حديثه إلى ضرورة تعاون اللجان 
النيابيــة لتحريك عجلــة االقتصاد 
اإلنتاجية  القطاعات  تعزيز  من خالل 
الزراعيــة والصناعيــة وتوفير فرص 
العمل للشباب وعدم ادخار أي جهد 
واملعيشــي  بالواقع اخلدمي  لالرتقاء 

حملافظة الديوانية وباقي احملافظات.
الوفد  من جانبهــم، أعرب أعضــاء 
وتقديرهم  شــكرهم  عــن  النيابي 
اســتقباله  على  اجلمهورية  لرئيس 
للمشاكل  واستماعه  بهم  وترحيبه 
الديوانيــة،  أهالــي  تواجــه  التــي 

وتوجيهاته بهذا اخلصوص.

بغداد - الصباح الجديد:
امس  العليا  االحتادية  احملكمة  الزمت 
الثالثاء رئيس اجلمهورية، بنشر قانون 
للرئاسات  املستشارين  تنظيم عمل 
احملكمة  وأصدرت  البــالد.  الثالث في 
قرارها بنــاءاً على الدعــوى املقامة 
237/احتاديــة/2022( على   ( بالعــدد 
رئيس اجلمهورية اضافة الى وظيفته، 
ونص قــرار احملكمــة البــات وامللزم 
للســلطات كافة على  إصدار ونشر 
املستشــارين  عمل  تنظيم  قانــون 
املصوت عليه من قبل مجلس النواب 
في اجللســة املرقمة )35( في 15 / 5 

/ 2017 اســتناداً الحكام املادة ) 73/
ثالثــاً( من دســتور جمهورية العراق 
لعام 2005  يذكــر ان هذا القانون أن 
املستشارين  عدد  يحدد  القانون  هذا 
الوزراء  لرؤســاء اجلمهورية ومجلس 
ومجلس النواب بستة فقط ونصف 
هذا العــدد للوزراء ومــن بدرجتهم 
)احملافظــني(،  واشــار إلــى أن »هذا 
القانون حدد شــروطا للمستشارين 
لم يستوفها اغلب الذين مت تعيينهم 
ملوازنة احلصــص احلزبية وال يكلفون 
الراتب  تســلم  باســتثناء  بعمــل 

والتمتع باالمتيازات«.

المحكمة االتحادية تلزم رئيس الجمهورية 
بنشر قانون مستشاري الرئاسات الثالث

رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة 
تعاون اللجان النيابية لتحريك 
عجلة االقتصاد في المحافظات

خالل استقباله وفدًا نيابيًا عن محافظة الديوانية

»اختفى منذ 2017«

بغداد - الصباح الجديد: 
املدني  الدفاع  مديريــة  أفادت 
بحصــول أكثر مــن 27 ألف 
حــادث حريق في البــالد منذ 
بدايــة العــام احلالــي 2022، 
مشــيرة الــى انها ســتعلن 
احلصيلــة النهائيــة لهــذه 

السنة، في نهايتها.
وقال مديــر االعالم والعالقات 
املدني،  الدفــاع  مديريــة  في 
في  الرحمــن  عبــد  جــودت 
تصريحــات صحفية تابعتها 
الصبــاح اجلديــد، ان »عــدد 
حوادث احلرائق في العراق منذ 
بداية عام 2022 وحلد االول من 
شهر كانون االول بلغ أكثر من 
27 ألف حادث حريق«، موضحاً 
الســنة سنعلن  »بنهاية  انه 
عن تفاصيل واعداد واســباب 
وانواع هذه احلرائق، اضافة الى 

احصائية بعدد الضحايا«.
ان  الرحمــن  عبــد  وأوضــح 
»املديرية تتهيأ الحتفاالت رأس 
السنة امليالدية اجلديدة واعياد 

املســيحيني، حيث ســيكون 
في  واســتنفار  تواجد  هنالك 
مراكــز الدفاع املدنــي وتوزيع 
العبــادة  دور  قــرب  للفــرق 
والكنائس واملتنزهات واملوالت، 
من  الصدد  بهذا  ولدينا خطة 

خالل تعزيز االيجابيات وتذليل 
السلبيات«.

مديــر االعــالم والعالقات في 
لفت  املدني،  الدفــاع  مديرية 
الى انه »ســيتم اصدار وصايا 
واالرشــادات  املدني  الدفــاع 

النارية  االلعــاب  بخصــوص 
بها،  تتســبب  التي  واخلطورة 
خصوصاً عندما تكون مبتناول 
التعامل  االطفــال وكيفيــة 
معها والســيما انها تتسبب 
مبخاطر جسدية واسفرت عن 

والعيون، كما  باألوجه  اصابات 
تسببت بحرائق«.

وكانت مديريــة الدفاع املدني 
العامــة، قد أفــادت في وقت 
من  أكثــر  بنشــوب  ســابق 
عشــرة االف حريــق في مدن 
ومحافظــات البــالد، خــالل 
من  األولى  األشــهر  الســتة 
العام احلالي 2022، عازية ذلك 
إلى عدة أسباب، منها التماس 
اإلجراءات  وضعف  الكهربائي 

الوقائية وغيرها.
الدفاع  كانــت مديريــة  كما 
املدني قد أعلنــت إحصائيات 
حــوادث احلرائــق خــالل عام 
2021، التــي مت إخمادهــا من 
املدني في  الدفــاع  رجال  قبل 
إقليم  عــدا  احملافظات  عموم 
فــي  وبلغــت  كوردســتان، 
مجموعهــا )31533( حــادث 
حريق خالل عام 2021، تصدرت 
بغداد بقيــة احملافظات، بعدد 
حوادث احلرائق املسجلة، وفقاً 

ملديرية الدفاع املدني.

وشــملت تلــك اإلحصائيات، 
اندلعت  التي  حوادث احلرائــق 
وجتارية  حكومــة  مبان  داخل 
ومصانع ومخازن ودور سكنية 

وأراض زراعية وغيرها.
وأحصت مديرية الدفاع املدني، 
عدد حوادث احلرائق في القطاع 
حادث   )6189( بـــ  احلكومــي 
حريق، فيما بلغت عدد حوادث 
احلرائــق في القطــاع اخملتلط 
(293( حــادث حريق، أما حرائق 
القطــاع اخلاص فقــد بلغت 

(25051( حادث حريق.
وتشهد البالد عادة حرائق خالل 
فصل الصيف، سواء في املباني 
احلكومية أو املنشــآت اخلاصة، 
لكن ارتفــاع عددهــا في غير 
املوســم الصيفي يثير اخملاوف 
حول ترّدي اإلجــراءات الوقائية 
التي تعهدت احلكومة باتخاذها 
قبل نحو عامني، عقب سلسلة 
حرائــق طالت مستشــفيات 
كبرى، وخلفت عشرات القتلى 

واملصابني.

أكثر من 27 ألف حريق شب في البالد حتى األول من الشهر الحالي
مديرية الدفاع المدني: تقريـر

السوداني: مؤتمر بغداد تكامل نتمناه وشراكة اقتصادية
 بين العراق ودول الجوار والمنطقة

وزير الخارجية يؤكد ثبات اسم »مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة« أينما عقد 

بغداد - الصباح الجديد:
عــد رئيس الــوزراء محمد شــياع 
السوداني امس الثالثاء مؤمتر بغداد 
للتعاون والشــراكة، منصة مهمة 
لعرض أولويات البــالد االقتصادية، 
ومشروعا للتكامل بينها ودول اجلوار 
الريادي  دورها  اكد  وفيما  واملنطقة، 
في تقريــب وجهات النظر اخملتلفة، 
اكد وزير اخلارجية فؤاد حســني، ان 
اسم املؤمتر سيظل ثابتا أينما عقد 
أن من بني اهداف مؤمتر بغداد سواء 
بنســخته الثانيــة ام غيرها، دعم 
ومساعدة البالد اقتصاديا وسياديا، 
أوضاعها  ببحث  يتمثل  وأساســه 

الى مشاركة  ومحيطها، مشــيرا 
كبــرى املنظمــات العاملية إضافة 
الى الرئيس الفرنسي في النسخة 
الثانية لهذا املؤمتر الذي انعقد امس 
الوزراء  رئيس  األردن. وكان وصل  في 
محمد شياع السوداني األردن امس 
على رأس وفد وزاري رفيع املســتوى 
للمشــاركة في أعمال قمة بغداد 
للتعاون والشــراكة، الثانية، والتي 

تعقد مبشاركة عربية ودولية.
وقال الســوداني، في تصريح نشره 
الوزراء:  لرئاســة  اإلعالمي  املكتب 
»ميثل هــذا املؤمتر منصــة مهمة 
االقتصادية  أولوياتنا  لعرض  للعراق 

واخلدمية، واملشــروع الــذي نتمناه 
ودول  العــراق  بــني  التكامل  فــي 
اجلانــب اخلدماتي  املنطقــة فــي 
دعم  وسبل  االقتصادية  والشراكة 
العراق في هــذا االجتاه«. وأضاف أن 
»مهمتنا هي أن نحافظ على نظام 
إقليمي وتأكيــد دور العراق الريادي 
التقريــب بني وجهــات النظر  في 

اخملتلفة«.
وبــدوره قال وزيــر اخلارجيــة فؤاد 
حســني في تصريحــات صحفية 
»عندما  اجلديــد:  الصباح  تابعتها 
أثبتنا اسمه قلنا إن اسمه سيظل 
ثابتاً أينما عقد، ألن الهدف منه هو 

دعم ومساعدة العراق من النواحي 
وأساسه  والســيادية،  االقتصادية 
هو بحث أوضــاع العراق ومحيطه، 
اخلليج  دول  مبحيطــه  واملقصــود 
التي ستشــارك فيه وكذلك إيران 
وتركيا، لكن ســوريا ال تســتطيع 
املشاركة بسبب ظروفها«. وأضاف 
أن »الرئيــس الفرنســي ماكــرون 
سيشــارك هذه املــرة، إضافة إلى 
األمم  أيضاً، وستمثل  األوروبي  االحتاد 
اجلامعة  وكذلك  املؤمتر  في  املتحدة 
دولة وقوى   20 العربيــة وســفراء 
عظمى اقتصادية، وسفراء األعضاء 
اخلمسة الدائمني في مجلس األمن، 

مع جميع ســفراء الــدول العربية 
واإلسالمية في األردن«.

وتهدف القمة التي هي النســخة 
الثانية من قمة بغداد التي عقدت 
فــي آب 2021، مببــادرة من الرئيس 
الفرنســي اميانويــل ماكــرون إلى 
واألمن  واالســتقرار  الدعم  »توفير 
والرخــاء فــي العــراق« وان تفيد 
»املنطقــة برمتها«، حســب بيان 
وكالة  أوردته  الفرنســية  للرئاسة 

الصحافة الفرنسية في حينه. 
ويأتي اجتماع القمة في وقت متر فيه 
دول عدة فــي املنطقة باضطرابات 

وحالة من عدم االستقرار.

االتحاد الوطني: ملف النفط العقبة األبرز أمام 
أتفاق اربيل وبغداد وينبغي حل كل االشكاالت

طالب حكومة االقليم بعدم تفويت الفرصة 

السليمانية - عباس اركوازي:
الكوردستاني  الوطني  االحتاد  عد 
ملف النفط العقبــة األبرز أمام 
توصل حكومة االقليم إلى أتفاق 

مع احلكومة االحتادية.
ودعا القيادي فــي االحتاد الوطني 
غيــاث الســورجي فــي تصريح 
الــى الصبــاح اجلديــد حكومة 
االقليم إلى عدم تفويت الفرصة، 
إلى  والســعي اجلــاد للتوصــل 
االحتادية حول  احلكومة  أتفاق مع 
وفي  العالقة  املســائل  مختلف 
مقدمتهــا ملف النفــط، وطي 
صفحة اخلالفات املســتمرة منذ 

ســنوات. واوضح الســورجي، أن 
يشوبه  االقليم  في  النفط  ملف 
الفســاد وال يحضي بالشفافية 
إلى  و حتول مــن نعمة  الالزمــة 
نقمة على املواطنني في االقليم، 
الذين يدفعون اآلن ضريبة فشــل 
احلكومة فــي هذا امللف، وتبديده 

بنحو غير قانوني.
ولفت الســورجي الــى انه رغم 
مــن  االقليــم ألكثــر  تصديــر 
خمســمئة الف برميل يوميا اال 
أن املواطنني لم يحصلوا على اية 
االن وهم يشترون  فائدة منه حلد 
احملروقات ألغــراض التدفئة ووقود 

السيارات باســعار تفوق اسعاره 
في االســواق العاملية، فضال عن 
اكثر من 33 مليار دوالر ديون ترتبت 
على حكومة االقليم جراء تصدير 

النفط بعيدا عن بغداد.
ودعــا الســورجي االقليــم الى 
احلكومة  إلــى  النفط  تســليم 
االحتاديــة، مبــا يضمــن حتقيــق 
الشــفافة وحصول االقليم على 
استحقاقاته من املوازنة االحتادية، 
األمر الذي قال انه ســينهي جزءا 
اإلقتصادية  املشــاكل  من  كبيرا 
منها  يعانــي  التي  والقانونيــة 

االقليم.

الصباح الجديد - وكاالت: 
ارتفعــت أســعار النفــط في 
الثالثاء،  امس  املبكرة  التعامالت 
الدوالر وخطة  مدعومة بضعف 
بناء  إلعــادة  املتحدة  الواليــات 
االســتراتيجية،  احتياطياتهــا 
كانت محدودة  املكاســب  لكن 
بسبب حالة الضبابية املتعلقة 
بتأثير ارتفاع حاالت »كوفيد19-« 
في الصني، أكبر مستورد للنفط 

في العالم.
وزادت العقــود اآلجلة خلام برنت 
61 ســنتا، أي %0.8، لتصل إلى 
بحلــول  للبرميــل  دوالر   80.4
الساعة 01:24 بتوقيت غرينتش، 
اآلجلــة  العقــود  وارتفعــت 
خلام غرب تكســاس الوســيط 

األميركــي 65 ســنتا، أي 0.9%، 
75.84 دوالر للبرميل بعد أن  إلى 
زادت بواقع 90 سنتا في اجللسة 

السابقة.
وتلقى الســوق دعما من اخلطة 
األسبوع  أعلنت  التي  األميركية 
املاضي لشراء ما يصل إلى ثالثة 
ماليني برميل من النفط من أجل 
بعد  االســتراتيجي  االحتياطي 
أن أفرجــت الواليات املتحدة هذا 
180 مليون برميل من  العام عن 

اخملزون، وهو رقم قياسي.
كما أدى ضعف الدوالر األميركي 
إلــى دعم األســعار ألنه يجعل 
النفط أرخــص حلائزي العمالت 
األخرى، حيث بلغ مؤشــر الدوالر 

نحو 104.7.

ارتفاع أسعار النفط يتواصل 
في األسواق العالمية



محليات2

الصباح الجديد ـ متابعة:

العاملي”  الكنائــس  “مجلس  خلص 
انخراطــه األخير فــي جهود تعزيز 
احلــوار الديني في العــراق وتقوية 
التماســك االجتماعــي واملواطنة 
الشــاملة، وذلك من خــال رعاية 
والزعماء  الكنائــس  مــع  حوارات 
الدينيني اخملتلفني، بهدف اجناز سام 

مستدام. 
وبعدمــا ذكــر مجلــس الكنائس 
العاملــي على موقعــه االلكتروني 
بجهــوده منذ العــام 2017 باحلوار 
الديني في العراق، أوضح في تقرير 
انــه بعــد العديد من املشــاورات 
بني األطــراف الدينية، حــدد ممثلو 
مختلف املكونات الدينية والعرقية 
في العراق، قضايا التعليم واإلعام 
والدســتور باعتبار أنها من الركائز 
املهمة في عملية بناء الدولة التي 
للجميع،  املتســاوية  احلقوق  تؤمن 
الدينية  احلريــة  فيها حقــوق  مبن 

واملعتقد.
أنه  العاملي  الكنائس  مجلس  وذكر 
قــام مبراجعة املناهــج التعليمية 
لكي تعكس التنوع الديني والعرقي 
في العراق وتعزز املواطنة املتساوية، 
وذلــك بالتعــاون مــع “مجلــس 
االوســط”،  الشــرق  في  الكنائس 
و”برنامــج املعونة املســيحية في 
شــمال العراق” و”منظمة يو اف يو 
كيو” )مجتمع مدني محلي متعدد 

األديان(، وبدعم من االمم املتحدة. 
واشــار التقرير الى انه خال الفترة 
مــا بني 3 الــى 6 ديســمبر/كانون 
األول احلالــي، عقــدت عــدة ورش 
املراجعة  نتائج  تقييم  عمل بهدف 
الطريق  معالم  التعليمية حتديــد 

للمضي قدما.
التنفيذية  املديرة  التقرير عن  ونقل 
لبرنامــج مجلس الكنائس العاملي 
لبناء الســام في الشرق االوسط 
كارال خيويــان قولهــا إن “العــراق 

ان   احلضارات”، مضيفة  يعتبر مهد 
“ان تنوع املكونات الدينية والعرقية 
فــي العراق ميثــل تراثا للبشــرية 

بأكملها”. 
وأوضحــت خيويــان؛ أن “حمايــة 
هــذا التنوع تعني انشــاء انظمة 
متينة تضم اجلميــع في مختلف 
االجتماعيــة  االختصاصــات 
والسياسية والقانونية والثقافية”، 
اجلهد  خــال  مــن  أنه  مضيفــة 
اجلماعــي مع اجملتمعــات العراقية 

االصلية، “سيكون بإمكاننا أن نعزز 
املواطنة، ما ميهد  مناذج شــمولية 

الطريق أمام املصاحلة والوحدة”. 
واشــار التقرير الى انعقاد ورشــة 
عمل خاصــة تتعلق مبســاهمات 
ناشــطات دينيــات وعرقيات حول 
دور التعليم في املواطنة الشاملة، 
رائــدات  نســاء  فيــه  شــاركت 
وتخصصات  وأكادمييات  وناشطات 
قدمــن  التعليــم،  مجــال  فــي 
وتطلعاتهن  وأفكارهن  تقييماتهن 

إزاء مستقبل مجتمعاتهن. 
وبعد هذه املرحلــة االولى، مت عقد 
ورشــة عمل ملســاهمات الزعماء 
ورشــة  ركزت  في حني  الدينيــني، 
الثالثــة علــى اخلطوات  العمــل 
العملية،  إطار هــذه  فــي  التالية 
وحددت خريطة الطريق للعمل من 
خال وســائل اإلعام والتشريعات 
القانونيــة فــي العــراق بالنظــر 
الــى دورهــا الفاعل في تشــكيل 
اجملتمعــات العراقية. وعقدت ورش 

العمــل هذه حتــت شــعار “نحو 
مســتقبل اكثــر اشــراقا”، بينما 
اخملتلفة  العمل  ورش  اســتطلعت 
العاقــات بــني املواطنــة والقيم 
الدينيــة واالجتماعيــة، وتعافــي 
الذكريــات اجلماعية، باالضافة الى 
العدالة االنتقالية وجهود املصاحلة.
في  املشاركني  الى  التقرير  واشــار 
ورش العمل توصلــوا الى توصيات 
تلخــص مخاوفهــم وتطلعاتهم 
ومقترحاتهــم التــي تســتهدف 

االجتماعــي  التماســك  حتقيــق 
وشمولية املواطنة في العراق.

وختــم التقرير بالقول إنه مت نشــر 
والتوصيات  اخلاصــات  العديد من 
وجرى البدء بتنفيــذ العديد منها 
والتشريعات،  باملناهج  يتعلق  فيما 
في حــني انطلق العمــل من اجل 
تشــكيل جماعة “لوبــي إعامي” 
تعمل من أجل صيانة التنوع وتعزيز 
على  واحلفاظ  االجتماعي  التكافل 
التنوع العرقي -الديني في العراق. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن رئيس مجلس اخلدمة االحتادي، محمود 
التميمي، ان االســتمارة االلكترونية اخلاصة 
بتوظيف الطلبة اخلريجني األوائل ســتطلق 
بعد 24 ســاعة من اســتكمال وزارة املالية 

اجراءاتها.
وقــال التميمي ان “االســتمارة االلكترونية 
لتوظيف األوائل ســتطلق بعد 24 ســاعة 
من استكمال وزارة املالية اجراءاتها وسيتم 
اعادة تنظيم التوزيــع على الوزارات من قبل 
“اي تأخير باطاق  نافيــاً  مجلس اخلدمــة”، 
الدرجــات الوظيفية بقدر ما هــي اجراءات 
تنظيميــة، واكثر من 74 الــف قيد خريج مت 

ارسالها لوزارة املالية ومت تدقيها الكترونيا”.
واضاف ان “مجلــس اخلدمة اعتمد احلوكمة 
لـ74  البيانات  وارسال  بالتدقيق  االلكترونية 

قيد؛ لكن وزارة املالية ارسلت بيانات املعينني 
بشــكل قوائم متفرقة ولم ترســل القيود 
الوظيفية بشــكل كامل ورفضت التعامل 
الكترونيــا واعتمدت اجلــداول الورقية كما 
ارسلت جداول لبعض الوزارات ثم الغتها في 
اليوم التالي وعاودت ارسلت اجلداول بشكل 
صوري }بي دي اف{ ما يتطلب اعادة كتابتها”.

املالية  وزيرة  “اجتماعنا مــع  التميمي  وتابع 
تاخر رغم حاجتنا املاسة له وكنا نتوقع هذا 
التلكــؤ حلداثة التشــكيل لكننا حرصيون 
على بناء املؤسســة وعدم مخالفة القانون، 
ومجلــس اخلدمة انشــا مبوجب الدســتور 

لتنظيم ملف اخلدمة في الباد”.
وبــني ان “الـــ74 الف قيد لديهــم احلق في 
اســتحداث  ومت  االســتمارة  على  التقــدمي 
الدرجات الوظيفية لها من قبل وزارة املالية 

التعليم  ووزارة  بذلك،  اشــعارات  واستلموا 
اعلنت حاجتها لتعيني 16 الف درجة وظيفية 
وحصة الوزارة في التعيينات لم تصل الى 5 
االف درجة  فقدمت اعترضاً بشــكل رسمي 
اليوم على الية التوزيــع ومنعت اجمللس من 
التوزيع حلني حســم امللف مع وزارة املالية”. 
واشــار التميمــي الى “تخصيــص 24 الف 
درجة وظيفية لــوزارة التربية منها 10 االف 
مــن حملة الشــهادات، امــا احملافظات لم 
تخصص لهــا درجات وظيفية للشــهادات 
العليا بل فقط للدبلوم”، مؤكداً “التنســيق 
على اعلى مســتوى ومنفتحني على جميع 
الوزارات وليســت لدينا اي حساســية في 
التعامل؛ لكننا ننتظر اجابة وزارة املالية في 
ارســال الدرجات”. ونوه الــى “طلب مجلس 
اخلدمة 525 درجــة وظيفية ملاكها واملالية 

لم تخصص ســوى 66 درجــة كلهم دبلوم 
وبعضهــم كهرباء، فهنــاك بعض القصور 
في فهم دور مجلس اخلدمــة االحتادي، كما 
وضعنا الية ادارة توزيع 1000 درجة وظيفية 
ضمن قانون االمن الغذائــي لكننا تفاجئنا 
بــان وزارة املاليــة تصدر قــرارات بعيدة عن 
اجمللس وهو اجراء غير سليم”. وعن احملاضرين، 
اوضح التميمــي “لم يكلف مجلس اخلدمة 
بهذا امللف وامنا يقع بني وزارة التربية واملالية 
املوازنة  قانــون  فــي  وســتحل  واحملافظات 
واالســتمارة االلكترونيــة لتوظيف االوائل 
ســتطلق بعد 24 ساعة من استكمال وزارة 
املالية اجراءاتها وســيتم اعادة تنظيم الية 
التوزيع على الوزارات من قبل مجلس اخلدمة، 
فتوزيع القيود على الوزارات واملؤسسات من 

اختصاص اجمللس اال وزارة املالية”.

واردف بالقول “لم نشــرك الى االن في رسم 
السياسة املالية للموازنة القادمة ومجلس 
اخلدمة يكلف مبسؤوليات وال يشرك بصناعة 
القرار ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني 
اكثــر حرصا على متابعة شــؤون املواطنني 

وانهاء ملف احملاضرين”.
واكد التميمي “رفع توصيات من قبل اجلهات 
املعنيــة بخصوص التعيينــات في القطاع 
الصحــي، ومت اجراء اختبارات مــع اكثر من 
20 جامعــة محلية وعــدد املقبولني الجراء 
االختبــار بعد تدقيــق بلــغ 8 االف متقدم 
واختبــارات العلوميني كانــت جميعها اون 
الين وحازت على نسبة جناح كبيرة جدا رغم 
تاثير ضعف االنترنت، ومت اســتيعاب جميع 
املتقدمــني وعددهم 7500 متقطم للقطاع 

الصحي”. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
اقامــت الشــركة العامــة لاتصاالت 
شــركة  مع  وبالتعــاون  واملعلوماتيــة 
اإلقليمي  الوكيــل  الذكيــة  املنطقــة 
ورشة  الصينية،    )FiberHome( لشركة 
عمــل فــي القاعــة املركزية فــي مقر 
الشــركة، حضرها عدد من منتســبي 

االقسام الفنية. 
تضمنت الورشــة التي قدمها منتسبي 
الذكية نبذة تعريفية  شــركة املنطقة 
عــن الشــركة وإمكانياتهــا في مجال 
انشــاء وتطوير البنــى التحتية اخلاصة 
بحلــول وخدمــات الشــبكات والكابل 
الضوئي، وأنظمة نقل السعات، وكذلك 

حلول وخدمات املدن الذكية. 
وتسعى شركة املنطقة الذكية لدخول 
سوق االتصاالت وتكنلوجيا املعلومات في 
العراق من خال تسويق خدماتها وعرض 
االتصاالت  وزارة  ممثلــي  على  إمكانياتها 
والشركة العامة لاتصاالت واملعلوماتية 

ومبا يخدم مصلحة الطرفني.

رئيس مجلس الخدمة: 

سنطلق استمارة توظيف األوائل بعد 24 ساعة من استكمال
 وزارة المالية اجراءاتها

بغداد- زينب الحسني: 
كشف مستشــار الصحة النفسية 
في وزارة الصحة عماد عبد الرزاق، عن 
معاجلة أكثر من 4500 مدمن ومتعاط 
للمخدرات فــي مراكز العاج التابعة 
لوزارة الصحة، منذ بداية العام احلالي 
2022.فــي حني أعلنت الــوزارة إتاف 

أكبر كمية للمواد اخملدرة في العراق.
وقــال عماد عبد الــرزاق “لدينا مراكز 
احملافظات  كل  فــي  االدمــان  ملعاجلة 
العراقية، سواء مركز أو ردهة نفسية، 
ومــن املقــرر ان تفتتح مراكــز أخرى 
مستقباً في عدد من املدن”، موضحاً 
أن “أحــد مراكز العاج مــن فيروس 
كورونا سيتم حتويله الى مركز لعاج 

االدمان من اخملدرات”.
أشــار مستشــار الصحة النفسية 
الــى أن “أعداد املدمنــني أو املتعاطني 
الذيــن عوجلوا من اخملــدرات يبلغ نحو 
4500 مدمــن أو متعاطــي خال عام 
2022 وأخذوا العاجات وحصلوا على 

الشفاء من االدمان”.
ولفت عماد عبد الــرزاق الى أن “أكثر 
املتعاطني هم بأعمــار من 15 الى 30 

سنة”.
وتشهد املدن العراقية تفشي ظاهرة 
انتشــار اخملدرات وخاصة في وســط 
وجنوبي البــاد، برغم التدابير األمنية 
املشددة من قبل السلطات للحد من 

هذه الظاهرة اخلطيرة.
من جانب اخر أعلنــت وزارة الصحة، 
إتــاف أكبر كمية للمــواد اخملدرة في 

العراق.
وذكرت الوزارة في بيان تلقت “ الصباح 
اجلديد “ نســخة منــه، أن “كوادرها 
متكنــت من إتــاف أكبــر كمية من 
املواد اخملدرة املضبوطة واحملفوظة لدى 

الطب العدلي”.
وأضاف البيان، أنه “مت إتاف 5.9 أطنان 
مــن مخــدرات متنوعــة و54 مليون 
حبة و31 ألــف امبولة و9 آالف قنينة 

مخدرة”.

وتعلن وزارة الداخلية بشــكل شــبه 
القاء القبض على مهربني  يومي، عن 
في  للمخــدرات  ومتعاطــني  وجتــار 

مختلف املدن.
وســبق أن أعلنت مديريــة مكافحة 
اخملــدرات، أن إحصائية امللقى القبض 
عليهم خال األشهر الستة االول من 
العام احلالي 2022 بلغت 8200 متهم 
بالتجارة والتعاطي، بينهم 200 إمرأة، 
إضافــة إلى أكثر مــن 200 حدث من 

الذكور واإلناث.
وكان العــراق يفــرض عقوبة اإلعدام 
على متعاطــي اخملدرات وجتارها، لكنه 
ســن قانونــاً فــي عــام 2017 ميكن 
املتعاطــني في مراكز  مبقتضاه عاج 
التأهيــل، أو احلكم بســجنهم فترة 

تصل إلى 3 سنوات.
في حني اشارت وزارة الداخلية إلى أن 
مواد الكريســتال واحلشيشة وحبوب 
الكبتاغــون تعد من أبرز أنواع اخملدرات 

املتداولة في الباد.

العقيد  بــه  أدلى  وبحســب تصريح 
بال صبحــي مدير قســم العاقات 
واإلعام في مديرية مكافحة اخملدرات 
فــي الوزارة، شــباط املاضــي، تدخل 
“نحو  واحلشيشة  الكريســتال  مادتا 
محافظتي ميســان والبصرة )جنوب 
العراق( قادمــة من إيران” فيما “تدخل 
حبوب الكبتاغــون واملؤثرات العقلية 
عــن طريق ســوريا نحــو محافظة 
األنبــار”. وكان العــراق يفرض عقوبة 
اإلعدام على متعاطي اخملدرات وجتارها، 
لكنه ســن قانونا جديــدا عام 2017 
ميكــن مبقتضاه عــاج املتعاطني في 
احلكم بســجنهم  أو  التأهيل  مراكز 

فترة تصل إلى 3 سنوات.
مفوضيــة حقوق اإلنســان كانت قد 
صرحت في وقت سابق أن أكثر اخملدرات 
تعاطياً فــي العراق هو الكريســتال 
)%37.3( ثم احلبوب املسماة  بنســبة 
تليها   ،)28.35%( بنســبة  )صفــر1-( 

األنواع اخملتلفة من األدوية املهدئة.

حوار »ديني - عرقي« في العراق ركائزه التعليم واإلعالم والدستور
برعاية كنسية وأممية.. 

حدد ممثلو مختلف 
المكونات الدينية 

والعرقية في 
العراق، قضايا 

التعليم واإلعالم 
والدستور كونها 

من الركائز المهمة 
في عملية بناء الدولة 

التي تؤمن الحقوق 
المتساوية للجميع

بغداد ـ الصباح الجديد 
زار قائد شــرطة بغداد الرصافــة اللواء مظفر 
كاظم التميمي سطيرة بغداد واسط والتقى 
خال زيارته حملافظة واســط باملنتســبني في 
الســيطرة املذكورة حيث كان في اســتقباله 
العميد خالد ماضي مدير ســيطرات الرصافة 
وبعدهــا عقــد اجتماعاً ضم جميع اقســام 
السيطرات في احملافظة حيث أكد على ضرورة 
القيام بواجب التفتيش الدقيق واداء الواجبات  
مبسؤولية عالية والتعامل احلسن مع املواطنني 
والتهيئو الجهاض أي محاولة تسهدف تعكير 

أمن احملافظة.
وأشــار الى ضرورة العمل اجلماعي بروح الفريق 
الواحد ألجــل اســتقرار األمن فــي احملافظة 

والقبض على اجملرمني.
وفي اختتام االجتماع ، أشاد قائد شرطة بغداد 
الرصافة  بجهود كافة منتســبي السيطرات 
األمنية ضباطا ومراتب  ، متمنياً لهم التوفيق 

والنجاح في اداء واجباتهم على اكمل وجه.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن وزير التربيــة إبراهيم نامس اجلبوري امس 
الثاثــاء إيقاف منــح اإلجازات للمؤسســات 
األهلية من مدارس ومعاهد داخل وخارج العراق.
وذكــر اجلبوري في تغريدة أننــا “وجهنا بإيقاف 
منح اإلجازات للمؤسسات األهلية من مدارس 

ومعاهد داخل وخارج العراق”.
وأضــاف الوزير أننــا “كذلك وجهنــا بتعليق 
اإلجازات املمنوحة لألشــهر الســابقة كافة، 
وإجــراءات أخــرى من شــأنها إعــادة تقييم 
وتنظيم هذا امللف املهم واحلفاظ على الرصانة 

العلمية”.

قائد شرطة بغداد الرصافة 
يزور سيطرة بغداد واسط

وزير التربية : إيقاف منح 
اإلجازات للمدارس والمعاهد 

األهلية

إتالف أكبر كمية للمواد المخدرة في البالد 

الصحة: أكثر من 4500 عولجوا من إدمان أو تعاطي المخدرات منذ بداية 2022

امام انظار معالي امني بغداد احملترم 
مدير بلدية مدينة الكاظمية 

املقدسة احملترم 
بعد التحية ..

نحن لفيف من اصحاب احملال التجارية في شــارع 
باب املراد قرب الشاشــة مقابل باب خروج السونار، 
نود ان نوضح لسيادتكم ان محالنا التجارية داخل 
العمارات وواجهاتها بعيدة عن االرصفة والشــارع 
العريــض الذي مينع فيه ســير الســيارات بجميع 
انواعهــا ومخصص للســابلة واملتبضعــني ، مما 
يتطلب منا عرض مناذج مختارة في عارضات صغيرة 
ال يؤثر ذلك على جمالية االماكن التي نسعى اليها 

بالتعاون معكم .
وفي نفس الوقــت نحاول من خــال عملنا عرض 
بضاعتنــا لكي نلفت انتبــاه املتبضعني الى انواع 
البضائع التي نعرضها جلذب انتباههم نحو الشراء 
ومثلما يقول املثل نحــن في رزقنا ) على باب اهلل ( 
ومبا تقدمونه من يد العون واملســاعدة لنا ، فنحن 
اصحاب عوائل نســعى الى العمــل لتوفير لقمة 

العيش الشريفة لهم  ..
يقينــا ان حضراتكــم ترون بعني االبــوة والعطف 
معاناتنــا لكي ال نكون مــن ) العاطلني عن العمل 
( على بالرغــم من اننا نقوم بدفع ضرائب االعانات 
واملهنــة واالرصفة من دون اي تأخيــر ، وعليه فاننا 
نطلب حا ملشــكلتنا بالســماح لنا بعرض مناذج 
من البضائع التي تخصنا فــي عارضات صغيرة ال 
توثر على جمالية املنطقة وال تعوق ســير الزائرين 

واملتبضعني. 
ندعو اهلل العلي القديــر ان يوفقكم في عملكم 
وما تقدمونه من عون ومســاعدة البناء الشعب - 

الطبقة العاملة - واهلل املوفق . 

االتصاالت تقيم ورشة عمل عن تطوير
البنى التحتية التابعة لها 
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متابعة ـ الصباح الجديد:

“فورين  مجلة  نشــرته  حتليل  ســلط 
أفيرز”، امــس االول االثنني، الضوء على 
أن  إلى  مخاطر تراجع الصني، مشــيرا 
الواليات املتحدة يجــب ان تتكيف مع 
تفاقم مشــاكل بكني، خاصة األحداث 
األخيرة، التي أظهرت هشاشــة نظام 

الرئيس، شي جينبينغ.
وأشــار التحليل إلــى أن التعامل مع 
الصــني الضعيفة، أكثــر صعوبة من 
التعامــل مع الصني املزدهــرة، وهو ما 
يجب أن تســتعد له الواليات املتحدة 

بشكل دقيق. 
ويقول التحليل إن الشــهرين األخيرين 
شهدا أســرع االحتجاجات انتشارا في 
الصني منــذ املظاهرات اجلماهيرية في 
ميدان تيانامنني وأماكــن أخرى في عام 
1989، ما أدى إلى تراجع بكني، في حالة 
نادرة، عن إجراءاتها املتعلقة بسياسات 
“صفر كوفيــد”، التي دفعت الكثير من 

املواطنني الغاضبني على الشوارع.
ويضيف أنه بعكس مــا ينظر كثيرون 
في وســائل اإلعالم األميركية، على أن 

هذه األحداث مبثابة تطورات إيجابية أو 
على األقل محايدة بالنســبة للواليات 
املتحــدة، فــإن “الصــني الضعيفة أو 
أكثر  ســتكون  املنهــارة  أو  الراكــدة 
خطورة من الصني املزدهرة، ليس فقط 
على الدولة نفسها، ولكن على العالم 

أيضا”.  
وأشار التحليل إلى أن سجل واشنطن 
في التعامل مــع الدول، وهي في حالة 
تراجع ليس مبشــرا، مضيفــا أنه من 
غير الواضح إذا كانت اإلدارة األميركية 
أعــدت خطــة إلدارة هبــوط أو تراجع 

الصني. 
ولم تكن املظاهرات هي الدليل الوحيد 
على معاناة النظام الصيني مع العديد 
من املشــاكل التي تؤثر علــى العالم 

وليس على الداخل فقط. 
فعلى مدى السنوات العشرة املاضية، 
ومن تولي شي قيادة البالد، عزز سلطته 
بني يديه، وألغــى احلوافز البيروقراطية، 

وأعلى مبدأ الوالء بدال من الكفاءة.
كمــا فــرض قوانــني أمنيــة صارمة 
جديدة، ونظام مراقبــة عالي التقنية، 
املنظمات  وســحق  املعارضة،  وقمــع 
غيــر احلكومية املســتقلة )حتى تلك 
التي تتماشــى مع سياســاته(، وعزل 

الصني عــن األفكار األجنبيــة، وحول 
إقليم شينجيانغ الغربي إلى معسكر 

اعتقال عمالق ملسلمي األويغور. 
وفي العــام املاضي ، شــن أيضا حربا 
علــى املليارديرات فــي الصني، وضرب 

وزاد من قوة  التكنولوجيــا،  شــركات 
للدولة غير  اململوكة  الشركات  ومتويل 

الفعالة وضعيفة األداء في البالد. 
بدأ الضرر الذي أحدثته سياســة شي 
في الظهور بالفعل من خالل مجموعة 

من الطــرق، إذ انهار اقتصــاد الصني، 
بسبب تدخله املتقلب وسياسة “صفر 
كوفيد”، حيث كان أكثر من 313 مليون 
شــخص في اآلونة األخيرة حتت شكل 

من أشكال اإلغالق. 

وفي عهد الرئيس الصيني احلالي، ولت 
الســنوي  الناجت احمللي  أيام منو إجمالي 
بنســبة 10 فــي املئة. وبينمــا تتوقع 
احلكومة أن تصل البالد إلى 5.5 في املئة 
هذا العام، يعتقــد العديد من احملللني 
أنها ســتكون محظوظة للوصول إلى 

نصف هذا الرقم. 
ووصلت عملة اليــوان مؤخرا إلى أدنى 
14 عاما، وتراجعت  مســتوى لها منذ 
مبيعــات التجزئــة وأرباح الشــركات 
واإلنتاج الصناعي واالستثمار العقاري، 
بشــكل  البطالة  وارتفعــت معدالت 
كبيــر، حيــث بلغت 20 فــي املئة بني 
ما  واضطرت  الصيف،  خالل  الشــباب 
يقدر بنحو 4.4 مليون شــركة صغيرة 
على اإلغــالق العام املاضي، كما تظهر 
البيانات غير الرســمية أن البالد تعاني 
أيضا من هجــرة العقول الهائلة حيث 
واملليارديرات  التكنولوجيا  أباطرة  يهرع 
الطبقــة  مــن  واملهنيــون  اآلخــرون 

املتوسطة إلى اخلروج من البالد.
كما أن امليزانيات األصغر وعدم الكفاءة 
البيروقراطيــة ســتجعل من الصعب 
على بكــني التعامل مــع العديد من 
الظروف اخلطيرة املوجودة مسبقا مثل، 
عدد الســكان املتقدمني في الســن، 

وأعباء الديون الهائلة، والنقص احلاد في 
املوارد الطبيعية )مبــا في ذلك الطاقة 
واملياه النظيفة(، وقطاع العقارات الذي 
يعاني في اآلونة األخيرة، والذي ميكن أن 
يؤدي فشل معاجلته إلى هدم االقتصاد 
بأكمله، حيث تستثمر األسر الصينية 
أكثر من ثلثي مدخراتها في العقارات. 

فــي نفس الوقت يعاني الرئيس شــي 
من عدة مشاكل خارجية، حيث سعى 
إلى املواجهة، من خــالل تهديد تايوان 
وعمليات االســتيالء على األراضي في 
ودعم  والشــرقي،  اجلنوبي  الصني  بحر 
روســيا في حربها غير القانونية على 
أوكرانيا، ما أدى إلى تراجع مكانة بكني 

العامة إلى أدنى مستوياتها تقريبا. 
وفي املقابل، تسعى جيرانها مثل الهند 
وأســتراليا واليابان إلى عقد اتفاقيات 
أمنية مع دول أخرى على رأسها الواليات 

املتحدة، وزيادة ميزانياتها الدفاعية. 
يحذر التحليل إلى أن ضعف االقتصاد 
الصيني، ســيعني ضعــف االقتصاد 
األميركي أيضا، مشــيرا إلى املشاكل 
التي عانت منها، شــركة أبل، عندما 
أكبر  فــي  عماليــة  نزاعــات  بــدأت 
مصانع آيفون فــي العالم في مدينة 

تشنغتشو.

“تراجع الصين )الخطير).. هل استعدت واشنطن له؟

متابعة ـ الصباح الجديد:
مــع اقتــراب نهاية العــام احلالي، 
إنترست”  “ناشيونال  مجلة  رصدت 
األميركيــة في تقرير مطــول أبرز 
عشــرة مخاطر عاملية متوقعة في 
عــام 2023، ومنها ما يتعلق بحرب 
أوكرانيــا واألمــن الغذائــي وإيران 

والصني.
وقالــت اجمللة في مقدمــة التقرير 
إن هذا الرصــد “جاء باالعتماد على 
ســنوات خبرتنا العديدة في التنبؤ 
في  العاملية  واالجتاهــات  باخملاطــر 
مجلــس االســتخبارات الوطنــي 
األميركي، حيــث مت تكليفنا بتزويد 
قــادة الواليات املتحــدة بتحليالت 

ورؤى بعيدة املدى”.
وأضافــت “حددنا اخملاطــر العاملية 
الكبرى في عــام 2023 من منظور 
الواليــات املتحــدة، ومــن منظور 

عاملي”، وهي كالتالي:

احلرب في أوكرانيا
ال تــزال نهاية احلرب فــي أوكرانيا، 
لغزا. ومع  وكيف ومتى ســتحدث 
ذلك، توجد سلســلة مــن األزمات 
املتعددة واملتتالية للحرب واملتعلقة 
بالطاقــة وانعدام األمــن الغذائي 

والتضخم والتباطؤ االقتصادي.
ومع حلول فصل الشــتاء، وتباطؤ 
احلرب، سيعمل بوتني بال شك على 
القائمة  اســتراتيجيته  تكثيــف 
على االســتنزاف، مبهاجمة البنية 
التحتيــة للطاقــة وامليــاه فــي 
أوكرانيا  إلى جعل  أوكرانيا، ساعيا 
تنهار كدولة فاعلــة قبل أن جتبره 
خســائره على قبول درجة معينة 

من الهزمية.

األمن الغذائي
الغذائي،  األمن  انعدام  يتزايد خطر 
العاملي  برنامج األغذيــة  وســلط 
الضوء على اجلوع وســوء التغذية 

في جميــع أنحــاء العالــم مثل 
أميركا الوســطى وهايتي، وشمال 
أفريقيا  وجمهورية  وغانــا  أفريقيا 
والقرن  السودان  وجنوب  الوسطى، 
األفريقي وسوريا واليمن وباكستان 

وأفغانستان.
الذين  األشــخاص  وارتفــع عــدد 
يواجهــون انعدام األمــن الغذائي 
احلاد من 135 مليونا إلى 345 مليونا 
أوكرانيا  وحــرب   ،2019 عــام  منذ 
وتغير املناخ وارتفاع تكاليف الوقود 

واألسمدة، ساهموا في ذلك.

االضطرابات واملواجهة مع إيران
ميكــن لالنتفاضة الشــعبية غير 
أن تســاهم في تعدد  املســبوقة 
األزمات، وهنــاك خطر بالفعل من 
اندالع صراع أميركي أو إســرائيلي 
مع طهران، خاصة أن االتفاق النووي 
اإليرانــي، الــذي كان على وشــك 
النجاح قبل بضعة أشــهر فقط، 
مجمد اآلن، إن لم يكن ميتا. وتعمل 
إيران على تســريع إنتاج اليورانيوم 
املطلوب لصنع  التخصيــب  عالي 

قنبلــة نووية، وال تفصلنا ســوى 
أسابيع قليلة عن امتالك ما يكفي 

إلنتاج قنبلة.

تفاقم أزمات الديون في الدول 
النامية

اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامــج  حذر 
)UNDP( من أن 54 دولة منخفضة 
ومتوســطة الدخــل تعانــي من 

“مشاكل ديون حادة”.
متثل هذه البلدان ٪18 من ســكان 
مــن  مــن 50٪  وأكثــر  العالــم، 

فقر  في  يعيشون  فيها  األشخاص 
مدقع، و28 مــن 50 دولة تعتبر من 
األكثر عرضة للتأثر بالتغير املناخي 
، وهناك أزمات ديــون طويلة األمد 
مع عواقب اقتصادية وخيمة. وحتتل 
البلــدان املنخفضــة الدخل، مثل 
الصومال وزميبابــوي، صدارة قائمة 
لبرنامج  اقتصاديا  املتعثرة  البلدان 

األمم املتحدة اإلمنائي.

الديون العاملية املتصاعدة
تبلغ ديون الشركات غير املالية )88 

تريليون دوالر، حوالي ٪98 من الناجت 
وديون  العاملــي(،  اإلجمالي  احمللــي 
الكبيرة  واجملموعــات  احلكومــات 
واألســر املشــتركة بلغــت )290 
تريليون دوالر بحلــول الربع الثالث 
مــن عــام 2022(، وجميعها آخذة 
األربع  الســنوات  خالل  االزدياد  في 
إلى اخلمس املاضية، وفقا للمعهد 
أزمات  وهنــاك  للتمويل.  الدولــي 
وتتمثل  ذلك  في  متعددة ساهمت 
في ارتفاع أســعار الفائدة والركود 
الصيني  أوروبــا واالقتصــاد  فــي 

الضعيف، واحلرب في أوكرانيا.

تراجع التعاون الدولي
للتعاون  املتدهور  املستوى  يساهم 
العاملية،  اخملاطــر  تزايد  في  الدولي 
ما ينعكس سلبا على ملفات مثل 
تغير املناخ وديون البلدان األقل منوا 
وحطــام الفضاء اخلارجــي، حيث 
الكبرى  القوى  املنافســة بني  تزيد 
من صعوبة حتقيق التعاون بشــأن 
املشــتركة.  العامليــة  املشــاكل 
حالة  في  العاملي  التجاري  والنظام 
املديرة  حذرت  كما  شــديد،  تراجع 
العاملية،  التجــارة  العامة ملنظمة 
جنوزي أوكوجنو إيويــاال مؤخرا، وقد 
يؤدي انهيار النظام العاملي إلى زيادة 

مخاطر الفقر والقومية والصراع.
وعددت اجمللــة أيضا فــي تقريرها 
مخاطــر تتعلــق باشــتداد احلرب 
األميركية،  الصينية  التكنولوجية 
وخاصــة فيمــا يتعلــق بصناعة 
وبتعميــق  الرقميــة،  املعاجلــات 
التوتــرات بــني واشــنطن وبكني، 
وخالفات قائمة حول تايوان، وقواعد 
والتجارة،  التكنولوجيــا،  ومعايير 
إلى  باإلضافة  اإلنســان،  وحقــوق 
تفاقــم آثار تغير املنــاخ، ومخاطر 
التهديــدات مــن جتــارب كوريــا 
وقدرات  الصاروخيــة  الشــمالية 

بيونغ يانغ النووية.

ناشيونال انترست ترصد أبرز المخاطر العالمية في 2023
مع اقتراب نهاية العام الحالي..
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
رحبــت اخلارجيــة األميركية، امــس االول 
االثنــني، باالتفاق الــذي مت التوصل إليه في 
مؤمتر األطراف “كــوب15” مبونتريال، معتبرة 

أنه “نقطة حتول” للتنوع البيولوجي. 
وقال املتحدث باســم الــوزارة، نيد برايس، 
للصحفيــني إنه “إطــار العمل الشــامل 
للتنوع البيولوجي هــو نقطة حتول نعتقد 
أننــا بحاجة إليهــا ملكافحة أزمــة التنوع 

البيولوجي”.
ووصف االتفــاق بأنه “جذري وطموح”، معربا 
عن أمله في أن “يترجم العمل اجلاد في هذا 

اإلطار إلى نتائج ملموسة”.
أنــه “يقــدر” اجلهد  وأضــاف نيــد برايس 
الدبلوماسي الذي بذلته الصني التي تترأس 

“كوب15”، وكندا الدولة املضيفة.
وتابــع قوله: “نأمل أن يــؤدي ذلك إلى تعاون 
أعمق مع الصني بشأن التحديات املشتركة”.
والواليــات املتحــدة هــي الدولــة العضو 
الوحيــدة في األمم املتحــدة التي لم تصادق 
البيولوجــي. لكنها  التنوع  اتفاقيــة  على 
حتظــى بصفة مراقب خاص وتســاهم في 
مرفــق البيئة العاملية الذي يســاعد الدول 

النامية.
وبعد أربع ســنوات من املفاوضات الصعبة، 
و10 أيــام وليلة من اجلهود الدبلوماســية 
احلثيثة، توصلــت أكثر مــن 190 دولة إلى 
االثنــني، حملاولة وقف  االول  امــس  اتفــاق، 

تقويض التنوع البيولوجي وموارده.
وترمي “معاهدة السالم مع الطبيعة” هذه 
“اتفاق كومنينغ- باســم  املعروفة رســميا 
مونتريــال” إلى حماية األراضــي واحمليطات 
واألصنــاف من التلــوث والتدهــور واألزمة 

املناخية.
واتفقــت الدول على خارطــة طريق تهدف 
خصوصا إلى حمايــة 30 باملئة من كوكب 
األرض بحلــول عام 2030 وزيادة املســاعدة 
الســنوية للتنوع البيولوجي فــي البلدان 

النامية إلى 30 مليار دوالر.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ذكرت وكالة االنباء السورية الرسمية، امس 
الثالثاء، أن الدفاعات اجلوية التابعة للنظام 
تصــدت لهجــوم “ إســرائيلي بالصواريخ 
نقاطا فــي محيط دمشــق”،  اســتهدف 

مشيرة إلى إسقاط عدد منها.
ونقلت الوكالة عن مصدر عســكري قوله 
إنه في الهجوم اجلوي وفق “حوالي الساعة 
الثانية عشــرة و30 دقيقة امــس الثالثاء”، 
تضمن “رشــقات من الصواريــخ من اجتاه 

شمال شرق بحيرة طبريا”.
أضاف املصدر أن الهجوم اســتهدف “بعض 
النقــاط في محيــط مدينة دمشــق، وأن 

وسائط دفاعنا اجلوي تصدت للصواريخ”.
وأضاف املصدر أن الهجــوم أدى إلى “إصابة 
عســكريني اثنني بجروح، وبعض اخلســائر 

املادية”.
وطال القصف، وفق املرصد الســوري حلقوق 
اإلنسان، مستودع أســلحة تابع حلزب اهلل 
اللبنانــي يقع بــني مطار دمشــق الدولي 
ومنطقة السيدة زينب في جنوب العاصمة.

املرصد عن ســقوط قتيلــني جراء  وأفــاد 
القصف، من دون أن يتمكن من حتديد هوية 

أو جنسية أي منهما.
وتنشــط في املنطقة، وفق املرصد، فصائل 
الذي  اللبناني  موالية لطهران وحــزب اهلل 
يقاتل بشكل علني في ســوريا منذ العام 

2013 دعما للقوات السورية.
وخالل األعوام املاضية شنت إسرائيل مئات 
الضربــات اجلوية في ســوريا طالت مواقع 
للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى حلزب 

اهلل اللبناني.
ونادرا ما تؤكد إســرائيل تنفيذ ضربات في 
سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها 
ملا تصفها مبحاوالت إيران لترســيخ وجودها 

العسكري في سوريا.

الخارجية االميركية 
تعتبر االتفاق في مؤتمر 

كوب15 )نقطة تحول)

النظام السوري يعلن 
التصدي لـ )صواريخ 

إسرائيلية) في سماء دمشق

الصباح الجديد ـ وكاالت:
نــددت كوريــا الشــمالية، امس 
الدفاعية  باالستراتيجية  الثالثاء، 
أنها  من  وحذرت  اجلديدة،  اليابانية 
لن تقف مكتوفة األيدي أمام هذا 
التهديد "اخلطير" للسلم العاملي 
وما تســبب به من "تغيير جذري" 

في البيئة األمنية اإلقليمية.
وقال املتحدث باسم وزارة اخلارجية 
الكورية الشــمالية فــي بيان إن 
"اليابان تخلق أزمة أمنية خطيرة.. 
أمنية  اســتراتيجية  باعتمادهــا 
جديــدة تضفــي عمليــا طابعا 
رسميا على امتالكها قدرات لشن 
ضربــات وقائية ضــد دول أخرى"، 

بحسب فرانس برس.
وكالة  بثته  الــذي  البيان،  وأضاف 
الشــمالية  الكوريــة  األنبــاء 
الرسمية، أن "إضفاء طابع رسمي 
اجلديد  الياباني  العدوان  خط  على 
قد غير جذريــا البيئة األمنية في 

شرق آسيا".
وحــذر املتحــدث مــن أن طوكيو 
ســتدرك أن هــذا "اخليــار خطير 
أن  على  للغاية"، مشــددا  وسيء 
التعبير  "ســتواصل  بيونغيانــغ 
بإجراءات ملموسة عن مدى قلقها 

واستيائها".
وكانــت اليابان عرضت األســبوع 
الدفاعيــة  سياســتها  املاضــي 
تعزيز  علــى  القائمــة  اجلديــدة 
القدرات العسكرية للبالد بشكل 
كبير على مدى الســنوات اخلمس 
القدرة على  املقبلة، مبا في ذلــك 
شــن هجمات مضــادة، وذلك ردا 
على تهديــدات مصدرها جارتاها 
النوويتان، الصني وكوريا الشمالية.

وحتــذر الوثيقــة االســتراتيجية 
اليابانيــة اجلديدة مــن أن املواقع 
العســكرية الروســية في آسيا 
وتعاون موسكو مع بكني يشكالن 

"مصدر قلق أمني شديد".

من جهته، قــال البيت األبيض إن 
اليابانية  الدفاعية  االستراتيجية 
"تعزيز  فــي  ستســاهم  اجلديدة 
العســكري  التحالف  وحتديــث" 

القائم بني واشنطن وطوكيو.
مــن ناحية ثانيــة، قالــت كوريا 
إن  الثالثــاء،  امــس  الشــمالية، 
توقف  لــن  اإلضافية  العقوبــات 
برنامجهــا الصاروخــي، بعد أيام 
باليستيني  صاروخني  إطالقها  من 
متوســطي املدى فيمــا وصفته 
بأنه اختبار "مهــم" لتطوير قمر 
صناعي للتجسس، وفقا ملا ذكرته 

رويترز.
وأدلت كيــم يو جونغ، شــقيقة 
الزعيــم الكوري الشــمالي كيم 
جونغ أون، بهــذه التصريحات في 
بيان نقلته وكالــة األنباء املركزية 
إن هذا  الرســمية، قائلة  الكورية 
بأمن  مباشــرة  مرتبط  التطويــر 

البالد.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
نائب السفيرة األميركية لدى  قال 
األمم املتحدة روبرت وود، إن اخلارجية 
اإليرانيــة اعترفت بنقــل طائرات 
مســيرة إلــى روســيا، وإن األدلة 
واضحة على اســتخدام روســيا 
لهذه الطائــرات في قصف البنية 

التحتية املدنية ألوكرانيا.
وقــال وود: “ظهــرت قبــل بضعة 
أشهر أدلة على انتهاكات خطيرة 
للقــرار 2231، ارتكبها عضو دائم 
أوكرانيا  وكشفت  اجمللس.  هذا  في 
عن أدلة موثوقة تؤّكد اســتخدام 
روســيا طائــرات مســّيرة إيرانية 
الصنع ملهاجمــة البنية التحتية 

املدنية”.
وعلى  بدورهــا  “طهــران  وأضاف: 
لســان وزير خارجيتها اعترفت في 
نوفمبر املاضي بنقل مسّيرات إلى 
روســيا، ودعوني أذكركم أن القرار 
2231 يحظــر نقل هــذا النوع من 

موافقة مجلس  دون  من  الطائرات 
األمن املسبقة”.

املتحدة،  األمم  لدى  اإليراني  السفير 
أمير سعيد إيرواني، قال من جانبه، 
إن عــددا من الطائرات املســيرة مت 
نقلها إلى روسيا قبل اندالع احلرب، 
داعيا إلــى وقف حمــالت االتهام 
هذه  اســتخدام  بشأن  والتضليل 

الطائرات في أوكرانيا.
انخرطنا  “لقــد  إيروانــي:  وقــال 
بالفعــل في محادثــات ثنائية مع 
التفاهم  ســوء  لتوضيح  أوكرانيا 
املسّيرات.  طائراتنا  بشــأن  احلالي 
وللتوضيح، فإن إيــران نقلت عدداً 
من الطائرات املســّيرة إلى روسيا 
قبل اندالع احلــرب، ولم يتم نقلها 
الستخدامها في الصراع الدائر في 

أوكرانيا”.
وأضــاف: “يجــب إنهــاء حملــة 
التضليــل واالتهامات ضد طهران 

والتي ال أساس لها من الصحة”.

ومنذ أيام، كشــف دبلوماســيون 
مارســت  روســيا  أن  غربيــون 
ضغوطاً هائلة علــى األمني العام 
لــأمم املتحدة أنطونيــو غوتيريش 
حتقيق  فتح  لعدم  ومستشــاريه، 
طائرات  إيــران  إرســال  بخصوص 
مسيرة ملوسكو الستخدامها في 

حرب أوكرانيا.
وأشار الدبلوماسيان إلى أن روسيا 
القضايا  تعاونها في  بوقف  هددت 
األخرى املتعلقــة بأوكرانيا، خاصة 
ممــر تصدير احلبــوب عبــر البحر 
األســود، بحســب ما نقل موقع 

“أكسيوس”.
فإن  للدبلوماســيني،  وفقــا  لكن 
املستشــار القانوني لأمم املتحدة 
السياســية  الشــؤون  ووكيلــة 
غوتيريش  تفويض  على  مصممان 
األمر،  لبحــث  خبــراء  بتكليــف 
مشــيرين إلى وجود ســوابق من 

حاالت مماثلة في الشرق األوسط.

بيونغيانغ تندد باستراتيجية 
طوكيو الدفاعية الجديدة

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أصدر قاضــي التحقيق بالقطب 
امس  اإلرهاب،  ملكافحة  القضائي 
االول االثنني بطاقة إيداع بالسجن 
في حق رئيس احلكومة التونسية 
األسبق، علي العريض، نائب رئيس 
حــزب النهضــة،  في مــا يعرف 

بقضية تســفير املقاتلني إلى بؤر 
التوتر .

ويحاكم فــي هذه القضية رئيس 
حزب النهضة، راشــد الغنوشي، 
الذي أبقاه القضاء في حالة سراح 
على ذمة التحقيق في جلســات 

سابقة.

وفــي القضية ذاتهــا أمر قاضي 
القضائي  بالقطــب  التحقيــق 
ملكافحــة اإلرهــاب فــي شــهر 
املاضي  بسجن كل من،  سبتمبر 
فتحــي البلدي، رئيــس ديوان وزير 
الزواري،  ومحرز  األسبق،  الداخلية 
املديــر العام األســبق للمصالح 

اخملتصة بوزارة الداخلية، وســيف 
الدين الرايس، املتحدث الرســمي 
الســابق باســم تنظيم “ أنصار 
تنظيمــا  املصنــف  الشــريعة” 
“إرهابيــا”، فــي انتظــار انتهــاء 

التحقيق في القضية .
تونس  العامة في  النيابة  وفتحت 

قبل أشــهر حتقيقــات في ملف 
تسفير الشبان املقاتلني للنضمام 
إلى صفوف التنظيمات “اإلرهابية” 

في اخلارج.
األوليــة  الالئحــة  وشــملت 
130 شخصا، من  للمتهمني نحو 
ضمنهم أئمة مساجد ومسؤولني 

أمنيني وسياسيني سابقني.
ويواجه مشــتبه بهــم في هذه 
بتحريض   تتعلــق  تهما  القضية 
من  املئــات  تســفير  وتســهيل 
في  للقتال  التونســيني  املقاتلني 
صفوف التنظيمات “اإلرهابية” في 

اخلارج.

قرار بسجن نائب رئيس حزب النهضة علي العريض
شغل رئاسة الوزراء في وقت سابق

واشنطن: إيران اعترفت 
بنقل مسّيرات إلى روسيا
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جمهورية العراق 
الشركة العراقية إلنتاج البذور 

مساهمة مختلطة 
اجلهة القطاعية-/وزارة الزراعة 

قسم القانونية
)454(

العدد/4310
التاريخ/2022/12/20

اعالن 

تعلن الشــركة العراقية إلنتاج البذور )م.م( عن اجراء مزايدة علنيــة لبيع مخلفات بذور احلنطة 
وبكميــة )150( طن قابلة للزيادة والنقصان واخملزونة في معمل تنقية البذور في الصويرة . فعلى 
الراغبني بالشــراء احلضور الى املوقع املذكور وذلك في متام الســاعة )11( احلادية عشر من صباح 
يوم االربعاء املوافق 2022/12/28 مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )6,000,000( 
ستة ماليني دينار لغرض املشــاركة في املزايدة العلنية وسيتم استيفاء مبلغ قدره )5000( دينار 
غيــر قابلة للرد )أجور خدمة( من كل مزايد الذي يروم الدخول في املزايدة ويلتزم من ترســو عليه 

املزايدة االتي:
- دفع كامل بدل البيع وكافة املصاريف خالل مدة)7( أيام اعتبارا من تاريخ املصادقة )اإلحالة(.

- رفع املال املباع خالل مدة )15( خمســة عشــر يوما اعتبارا من تاريخ اإلحالة )املصادقة( بعدها 
يحق للشــركة فرض أجور خزن بنســبة 2/1% من كامل بدل البيع بعدها يحق للشركة بيع املال 

للمرة الثانية .
- يتحمل أجور الداللية بنسبة 3% باملائة من بدل البيع وكذلك أجور نشر اإلعالن مع أجور التحميل 

واي مصاريف أخرى .
املدير املفوض
د. نزار ممدوح الكبيسي

الكلية التربوية املفتوحة

متديد اعالن
تعلن الكلية التربويــة املفتوحة عن نيتها 
، تصوير  تأجير )كافتيريا، مكتب استنساخ 

فوتوغرافي( في مركز الكرخ الدراسي وفقاً
للمواصفات االتية :

عقار : غرفة تبلغ مساحتها )3،40 م *3،35م( 
للتشــريعات  وفقاً  احلرس  لغرفــة  مجاورة 

النافذة
فعلى الراغبني االشــتراك باملزايدة مراجعة 
عمــادة الكلية التربويــة املفتوحة الكائنة 
في منطقــة الوزيرية قرب املعهد القضائي 
إليداع تأمينات ال تقل عن )20%( عشرين في 
املئة من القيمة املقــدرة لبدل االيجار قبل 
االشــتراك في املزايدة التي ستجري في متام 
الساعة العاشرة صباحا من يوم االحد املوافق 
2023/1/8 في عمادة الكلية مســتصحبني 
معهم الوثائق الثبوتية / البطاقة الوطنية 
او هوية االحوال املدنية مع بطاقة الســكن 
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النشر 
واالعالن واملصاريف األخرى على ان يلتزم بدفع 
مبلغ االيجار دفعــة واحدة عند ابرام العقد 

علما ان مدة االيجار سنة واحدة فقط
عميد الكلية التربوية املفتوحة

جمهورية العراق 
الشركة العراقية إلنتاج البذور 

مساهمة مختلطة 
اجلهة القطاعية-/وزارة الزراعة 

قسم القانونية
)439(

العدد/4311
التاريخ/2022/12/20

اعالن 
تعلن الشــركة العراقية إلنتاج البذور )م.م( عن اجراء مزايــدة علنية لبيع كوالح ومخلفات الذرة 
الصفراء علفية وبكميــة )100( طن قابلة للزيادة والنقصان واخملزونة في معمل تنقية البذور في 
الصويرة . فعلى الراغبني بالشــراء احلضور الى املوقع املذكور وذلك في متام الســاعة )11( احلادية 
عشــر من صباح يوم االثنني املوافق 2023/1/2 مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 
)1,500,000( مليون وخمســمائة الف دينار لغرض املشاركة في املزايدة العلنية وسيتم استيفاء 
مبلــغ قدره )5000( دينار غير قابلة للرد )أجــور خدمة( من كل مزايد الذي يروم الدخول في املزايدة 

ويلتزم من ترسو عليه املزايدة االتي:
- دفع كامل بدل البيع وكافة املصاريف خالل مدة)7( أيام اعتبارا من تاريخ املصادقة )اإلحالة(.

- رفع املال املباع خالل مدة )15( خمســة عشــر يوما اعتبارا من تاريخ اإلحالة )املصادقة( بعدها 
يحق للشــركة فرض أجور خزن بنســبة 2/1% من كامل بدل البيع بعدها يحق للشركة بيع املال 

للمرة الثانية .
- يتحمل أجور الداللية بنسبة 3% باملائة من بدل البيع وكذلك أجور نشر اإلعالن مع أجور التحميل 

واي مصاريف أخرى .
املدير املفوض
د. نزار ممدوح الكبيسي

جمهورية العراق 
الشركة العراقية إلنتاج البذور 

مساهمة مختلطة 
اجلهة القطاعية-/وزارة الزراعة 

قسم القانونية
)438(

العدد/4313
التاريخ/2022/12/20

اعالن 
تعلن الشركة العراقية إلنتاج البذور )م.م( عن اجراء مزايدة علنية لبيع األموال املدرج ادناه واخملزونة في معمل 
تنقيــة البذور في احلويجة . فعلى الراغبني بالشــراء احلضور الى املوقع املذكور وذلك في متام الســاعة )11( 
احلادية عشــر من صباح يوم الثالثاء املوافق 2023/1/3 مستصحبني معهم التأمينات القانونية املبينة ادناه 
لغرض املشاركة في املزايدة العلنية وسيتم اســتيفاء مبلغ قدره )5000( دينار غير قابلة للرد )أجور خدمة( 

من كل مزايد الذي يروم الدخول في املزايدة ويلتزم من ترسو عليه املزايدة االتي:
- دفع كامل بدل البيع وكافة املصاريف خالل مدة)7( أيام اعتبارا من تاريخ املصادقة )اإلحالة(.

- رفع املال املباع خالل مدة )15( خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ اإلحالة )املصادقة( بعدها يحق للشركة 
فرض أجور خزن بنسبة 2/1% من كامل بدل البيع بعدها يحق للشركة بيع املال للمرة الثانية .

- يتحمل أجور الداللية بنســبة 3% باملائة من بدل البيع وكذلك أجور نشــر اإلعــالن مع أجور التحميل واي 
مصاريف أخرى.

املدير املفوض
د. نزار ممدوح الكبيسي

جمهورية العراق 
الشركة العراقية إلنتاج البذور 

مساهمة مختلطة 
اجلهة القطاعية-/وزارة الزراعة 

قسم القانونية
)438(

العدد/4312
التاريخ/2022/12/20

اعالن 
تعلن الشركة العراقية إلنتاج البذور )م.م( عن اجراء مزايدة علنية لبيع األموال املدرج ادناه واخملزونة في معمل 
تنقية البذور في ابي غريب . فعلى الراغبني بالشــراء احلضور الى املوقع املذكور وذلك في متام الســاعة )11( 
احلادية عشــر من صباح يوم اخلميس املوافق 2022/12/29 مســتصحبني معهم التأمينات القانونية املبينة 
ادناه لغرض املشــاركة في املزايدة العلنية وســيتم اســتيفاء مبلغ قدره )5000( دينار غير قابلة للرد )أجور 

خدمة( من كل مزايد الذي يروم الدخول في املزايدة ويلتزم من ترسو عليه املزايدة االتي:
- دفع كامل بدل البيع وكافة املصاريف خالل مدة)7( أيام اعتبارا من تاريخ املصادقة )اإلحالة(.

- رفع املال املباع خالل مدة )15( خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ اإلحالة )املصادقة( بعدها يحق للشركة 
فرض أجور خزن بنسبة 2/1% من كامل بدل البيع بعدها يحق للشركة بيع املال للمرة الثانية .

- يتحمل أجور الداللية بنســبة 3% باملائة من بدل البيع وكذلك أجور نشــر اإلعــالن مع أجور التحميل واي 
مصاريف أخرى .

املدير املفوض
د. نزار ممدوح الكبيسي

التأميناتكميتهاملال املراد بيعه

2,000,000 مليونني دينار150 طن قابلة للزيادة والنقصانكوالح ذرة صفراء علفية. 	

500,000 خمسمائة الف دينار15 طن قابلة للزيادة والنقصانتنب ذرة صفراء علفية. 	

التأميناتكميتهاملال املراد بيعه

5,000,000 خمسة ماليني دينار300 طن1- كوالح ذرة صفراء علفية

500,000 خمسمائة الف دينار15 طن 2-تنب ذرة صفراء علفية



5 اعالن

الشركة العامة لتصنيع احلبوب
 جلنة البيع وااليجار املركزية

التاريخ : 2022/12/13

م/ اعالن مزايدة )كسر قرار(

تعلن الشــركة العامة لتصنيع احلبــوب عن بيع حاويات عدد )7( ســبعة بدون 
سقف )كسر قرار( في مطحنة املقداد احلكومية وحسب التفاصيل املدرجة في 
اجلدول أدناه وفق قانون بيع وأيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 والتعليمات 
رقم )4( لسنة 2017 وذلك في الســاعة العاشرة صباحاً من يوم األحد املصادف 
2022/12/25 في قاعة االجتماعات في مقر الشــركة الكائن في ســاحة عدن / 
مدخــل مدينة احلرية ويحــق للمزايدين االطالع على املــواد املعروضة للبيع قبل 
املوعد احملدد وعلى الراغبني باالشتراك تقدمي عروضهم واملستمسكات خالل مدة 

االعالن 
املستمسكات املطلوبة :-

1- هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن أصل وصورة.
2- البطاقة املوحدة ان وجدت.

3- تأمينات قانونية بصك مصدق ومحرر بأسم الشركة العامة لتصنيع احلبوب 
من أحد املصارف احلكومية او صادر عنها وبأســم املزايد حصراً التقل عن 20% من 

قيمة املال املراد بيعه قبل الشراء 
4 - بــراءة ذمة من الهيئة العامــة للضرائب لعام 2022 بأســم املزايد ومعنون 

للشركة أعاله .
 5 - علــى املزايد دفع كامل املبلغ املترتــب بذمته عن قيمة املواد املباعة أعاله من 
تاريخ االحالة القطعية بعد أنتهاء مدة الضم البالغة خمسة أيام وفي حال عدم 

تسديد املبلغ خالل سبعة أيام يعتبر ناكال.
6- يلتزم املشتري برفع املواد املباعة خالل )15( خمسة عشر يوم من تاريخ االحالة 
القطعية وبعكسه يتحمل غرامة تأخيرية مقدارها )2/1%( نصف باملائة من بدل 
البيع عن كل تأخير وملدة )30( ثالثون يوما بعدها يجوز للشــركة االعالن عن بيعه 
للمرة الثانية وفق أحكام القانون ويضمن فرق البدلني وأجور اخلزن ويســتوفى من 
املبلغ الذي دفعه فأن لم يكف فمن ضمن امواله االخرى وفق قانون حتصيل الديون 

احلكومية . 
7 - يلتزم املشــتري بدفع تأمينات ضريبية بنسبة )1،8%( من مبلغ الشراء ورسم 

الطابع املقرر في القوانني النافذة
8-  يتحمل املشتري أجور الداللية البالغة 2% واجور الوزن والنقل.

9-  في حالة كون موعد البيع عطلة تتم في اليوم التالي .
 خالد اسماعيل خليل 
املدير العام ورئيس مجلس االدارة وكالة 

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ االحتادية
محكمة بداءة الكاظمية

العدد: 1242/ب/2021
التاريخ: 2022/12/8

اعالن
الى/ الشخص الثالث سعد عبد الكرمي احمد

اصدرت هذه احملكمة حكما غيابيا في الدعوى البدائية املرقمة 
اعاله بتاريخ 2021/12/29 يقضي بابطال قيد تسجيل العقار 
املرقم 56/168 م عوينات باسم الشخص الثالث )سعد عبد 

الكرمي احمد(  واعادة تسجيل العقار باسم امانة بغداد
وبالنظر جملهولية محل اقامتك وانتقالك الى جهة مجهولة 
حسب شــرح القائم بالتبليغ وتاييد اجلهات اخملتصة ، عليه 
قررت هذه احملكمة تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني ولك 
حق االعتراض خالل املدة القانونية وبخالفة ســوف يكتسب 

قرار احلكم الدرجة القطعية وفق االصول.

جمهورية العراق
 نقابة الكيميائيني العراقية

 املقر العام 
العدد: د/176 
التاريخ : 2022/12/18

امر نقابي
اعالن

احلاقا باإلعالن املنشور بالعدد )174( بتاريخ 2022/12/17 مت 
تعديل املنشور كاالتي:

اســتناداً الى قانون نقابة الكيميائيني العراقية رقم 43  
لسنة 1970  املادة )9( و )11( منه .

 قــرر مجلــس النقابــة بجلســة اجتماعــه )39( في 
)2022/12/17( اجراء االنتخابــات النتخاب النقيب ونائب 
النقيب واعضاء مجلس النقابــة واعضاء جلنة الضبط 
للدورة القادمة في مقر النقابة الكائن في املنصور - شارع 
دمشــق - مقابل متنزه الزوراء وفــي كافة فروع وممثليات 
النقابة في احملافظات يوم الســبت املوافق )2023/1/21( 
عند الســاعة )10( صباحاً لغاية الساعة )3( ظهراً وفي 
حــال عدم اكتمال النصــاب تؤجل االنتخابــات الى يوم 

السبت التالي املوافق يوم )2023/1/28(
نتمنى التوفيق للجميع

االستشارية 
 رغداء حسن الدجيلي
نقيب الكيميائيني العراقيني

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 1705
التاريخ: 2022/12/19

م/ إعالن
بالنظر لعدم حصول راغب بالتأجير

تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط عــن تأجير األمالك املدرجة أوصافها في أدناه 
العائدة الــى مديرية بلدية الصويرة وفق املــادة )12( الفقرة )ثالثا أ( من قانــون بيع وإيجار أموال 
الدولة رقم )21( لسنة 2013، فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية 
الصويرة خالل فترة )15( خمســة عشــر يوما تبدأ من اليوم التالي لنشرها في الصحف اليومية 
مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( مــن القيمة التقديرية بصك مصدق او 
نقدا ولكامل مدة االيجار وســتجري املزايدة في اليوم األخير من مدة اإلعالن في مقر املديرية أعاله 
في متام الســاعة )العاشــرة صباحا( وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية تكون املزايدة في اليوم 
الذي يليه ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور النشــر واإلعالن وكافــة املصاريف األخرى وعلى 
املســتأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة وأصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط 

الصادرة من البلدية بهذا الصدد.
املهندس
حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع وااليجار

تنويه
نشرت جريدة الصباح اجلديد بعددها )5039( بتاريخ 
2022/12/20 اعــالن صــادر من محكمــة االحوال 
الشــخصية في الناصرية املرقــم 8437/ش/2022 
حيث ذكر اســم املدعــي زينب جاســم نزار خطا 
والصحيح هو زينب جاسم مرار لذا اقتضى التنويه.

جمهورية العراق
 نقابة الكيميائيني العراقية

 املقر العام 
العدد: د/175 
التاريخ : 2022/12/18

امر نقابي
اعالن

استناداً الى قانون نقابة الكيميائيني العراقية رقم 
43  لسنة 1970  املادة )9( و )11( منه .

 قرر مجلــس النقابة بجلســة اجتماعه )39( في 
العامة  الهيئة  الجتمــاع  الدعــوة   )2022/12/17(
لغــرض مناقشــة التقريــر االداري واملالي ألعمال 
مجلس النقابة لعام 2022 في  مقر النقابة الكائن 
في املنصور - شارع دمشــق - مقابل متنزه الزوراء 
يــوم اجلمعة املوافــق )2023/1/13( عند الســاعة 
)10( صباحــا، وفــي حال عــدم اكتمــال النصاب 
يؤجــل االجتماع الى يوم اجلمعــة القادمة املوافق 

)2023/1/20(
االستشارية 
رغداء حسن الدجيلي
نقيب الكيميائيني العراقيني

إعالن مناقصة رقم )4 / شركة العراق العامة لتنفيذ مشاريع الري /2022(

اطيب حتية ...
تعلن شــركة العراق العامة لتنفيذ مشاريع الري إحدى تشــكيالت وزارة املوارد املائية )إعالن للمرة األولى( عن مناقصة 
)جتهيز وتنفيذ جسر حديدي فضائي بطول )40م( على السدة احلدودية في محافظة ميسان ( فعلى الراغبني باالشتراك 
فيها من الشركات املصنفة في الدرجة التاسعة - إنشائية و ميكانيكية وكهربائية وكيمياوية فأعلى مراجعة القسم 
القانوني/ شعبة العقود في الشركة/ الطابق األول الكائن في منطقة العامرية بداية شارع العمل الشعبي مع مالحظة 

البنود ادناه :- 
1- على مقدم العطاء في حال رغبته باحلصول على معلومات إضافية االتصال ب) شركة العراق العامة لتنفيذ مشاريع 
الري/ الطابق االول / شــعبة العقود( )خالل أوقات الدوام الرســمي من الســاعة ) 8:00 ص لغايــة 2:00م( على البريد 

 . )igcirp@mowr.gov.iq( و ) igcirp@yahoo.com( االلكتروني
2- للحصول على مســتندات وشــروط املناقصة لقاء مبلغ قدره )100,000( دينار مائة الف دينار عراقي غير قابلة للرد 
وتقــدم العروض بظرفني مغلقني يدون على كل منهما إســم ورقم املناقصة ويحتوي العــرض الفني على املواصفات 
الفنيــة مع وجوب توقيع صاحب العطاء على جميع صفحاته و يحتوي العرض التجاري على التأمينات األولية ) خطاب 
ضمــان أو صك مصدق( صادر من مصرف معتمد وبنســبة )1%( من الكلفة التخمينية نافــذ )طيلة مدة نفاذ العطاء 
مضاف اليه 28 يوم( ومعنون الى شــركة العراق العامة لتنفيذ مشــاريع الري يذكر فيه اســم ورقم املناقصة وقابل 

للتمديد وغير مشروط. 
3-تكون الكلفة التخمينية مببلغ ) 580,985,000( دينار خمسمائة وثمانون مليون وتسعمائة وخمسه وثمانون الف دينار 

عراقي
 4- هوية تصنيف املقاولني الدرجة التاسعة - إنشائية و ميكانيكية وكهربائية وكيمياوية فأعلى نافذة لغاية 2022/12/31 

5- تكون مدة العمل )100( يوم مائة يوم تبدأ من تاريخ توقيع العقد .
 6- يتم تســليم العطاء الى العنوان االتي )بغداد - العامرية - شــارع العمل الشــعبي - شركة العراق العامة لتنفيذ 
مشاريع الري - الطابق االول - سكرتير جلنة فتح العطاءات ( في موعد أقصاه يوم الثالثاء املصادف ) 3 / 1 /2023( الساعة       
) 11:00( قبل الظهر علما ان العطاءات املتأخرة ســوف ترفض وســيتم فتح العطــاءات بحضور مقدمي العطاءات أو 

ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان االتي ) شركة العراق العامة لتنفيذ مشاريع الري - الطابق األول( 
7- سيكون موعد اإلجابة على استفسارات مقدمي العطاءات ) املؤمتر( يوم الثالثاء املصادف 27 / 12 /2022

8- تكون االسعار نهائية وغير قابلة للتفاوض 
9- وجوب بقاء العطاءات نافذة ملدة ثالثة اشهر من تاريخ غلق املناقصة .

 10 - ان الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات غير املستوفية للمواصفات الفنية املطلوبة .
11 - يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر االعالن . 

على مقدم العطاء تقدمي عطائه ضمن الوثائق القياسية وااللتزام مبا يلي :
 1- مالحظة الوثائق وااللتزام بها . 

2- االلتزام بتقدمي عطائه وفق ما هو مطلوب ضمن الوثائق القياسية املدرجة في أدناه:
 أ - ورقة بيانات العطاء .

ب- معايير التقييم واملفاضلة.
ت- استمارة العطاء.

ث - املواصفات الفنية وجدول الكميات . 
ج - الشروط اخلاصة بالعقد.

 ح -  في حال مصادفة يوم 3/ 2023/1 عطلة سيكون موعد فتح العطاءات في اليوم التالي لذا اقتضى التنويه.
املدير العام

وزارة املوارد املائية 
شركة العراق العامة لتنفيذ

 مشاريع الري

القسم : القانوني : شعبة العقود

التأمينات / مليون املوقعالتفاصيلت
دينار

1
حاويات بدون 
سقف عدد )7(

مطحنة املقداد 
احلكومية

 1،517،425مليون 
وخمسمائة وسبعة 
عشر الف واربعمائة 
وخمسة وعشرون 

دينار

مدة االيجار املوقعاملساحة م2 رقم امللكنوع امللكت

سنتانشارع احللة15 م372محل جتاري 1
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متابعة ـ الصباح الجديد :
توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يصل 
استهالك الفحم في العالم كمصدر 
العام إلى مســتويات  للطاقة هــذا 
الرقم القياســي لالستهالك  تتجاوز 
الذي سجل في عام 2013. وذكر تقرير 
للوكالة، ومقرها باريس، صدر اإلثنني ، 
أن استهالك الفحم يرتفع هذا العام 
2022 بنســبة 1.2 في املئة عن العام 
الســابق 2021. وهكــذا يصبح هذا 
العام الثاني على التوالي الذي يشهد 
زيادة في استهالك الفحم، على رغم 
التعهدات الدولية باحلد من االنبعاثات 
احلراري  لالحتباس  املسببة  الكربونية 
وتغيــر املنــاخ باعتبار الفحــم أكثر 

انبعاثاً للكربون من الغاز والنفط.
“اتفاقية  على  املوقعة  الدول  واتفقت 
األطراف” للحد من التغيرات املناخية، 
وعددهــا 194 دولــة من قبــل، على 
احلد من اســتهالك الفحم كمصدر 
التي  املنــاخ  أهداف  ضمــن  للطاقة 
حددتهــا األمم املتحدة، لكــن العودة 
إلى تشغيل محطات توليد الكهرباء 
التي تعمــل بالفحم بعــد إخراجها 
مــن اخلدمة زادت وتيرتهــا منذ العام 
املاضي. وجــاءت احلرب فــي أوكرانيا 
لتزيد من هذا التوجــه مع أزمة الغاز 

في أوروبا.
وتوقعــت وكالة الطاقــة الدولية أن 
تســتمر الزيادة في استهالك الفحم 
العام املقبــل والعام الذي يليه 2024. 
تاميز”  “فايننشــال  ونقلت صحيفــة 
عن كيزوكي ســاداموري مــن وكالة 

الطاقة الدوليــة قوله، “يظل الطلب 
على الفحــم قوياً ويتوقــع أن يصل 
إلى مســتوى غير مسبوق هذا العام، 
العالم،  يزيد من االنبعاثــات حول  مما 
وكان التقديــر أن العالــم وصل إلى 
ذروة اســتهالك الوقود األحفوري، وأن 
الفحم سيكون أول ما يشهد تراجعاً 
في االستهالك، لكن ذلك لم يحدث”.

أزمة أوروبا
وبحسب تقرير الوكالة يتوقع أن تصل 
الزيادة في استهالك الفحم في أوروبا 
األكبر هــذا العام، وذلك نتيجة توقف 
إمــدادات الغاز الطبيعي من روســيا 
إما نتيجة استخدام الطاقة كسالح 
أو نتيجة  في الصراع فــي أوكرانيــا 
العقوبات املتتالية التي تفرضها أوروبا 

على موسكو بسبب احلرب.
وارتفع الطلــب األوروبي على الفحم 
بقوة قبــل فصل الشــتاء، وبخاصة 
االستيراد األوروبي من أستراليا وجنوب 
أن  الوكالة  وتقدر  وكولومبيا.  أفريقيا 
الكبار في  الثــالث  الدول  إنتاج  يصل 
ســوق الفحم، وهي الصــني والهند 
وإندونيسيا إلى أعلى مستوى له هذا 
العام، وذلك بسبب زيادة الطلب احمللي 

لدى املنتجني الثالثة الكبار.
ومع اســتمرار زيادة الــدول األوروبية 
اســتثماراتها فــي إنتــاج الطاقــة 
وكالة  تتوقــع  واملتجددة،  النظيفــة 
الطاقة الدولية أن تبــدأ التجارة في 
إلى  االنخفاض  ليصل  احلراري  الفحم 
نسبة 10 في املئة في الفترة من اآلن، 

وحتى عام 2025.

ومن املتوقــع أال يزيد إنتــاج الفحم 
بالقــدر الــذي يلبي الطلــب املتزايد 
عليه كمصدر للطاقــة، بخاصة في 
أوروبا وأميركا إلى جانب الطلب احمللي 
وتوقعت  اآلســيوية.  االقتصادات  في 
شركة “بومي ريسورسز” اإلندونيسية 

الطلب  يرتفــع  أن  املاضي  األســبوع 
بحراً  املشــحون  احلراري  الفحم  على 
بالناقالت العام املقبل 2023 بنســبة 

ما بني 3 و4 في املئة.
تراجع  إلــى  ذلك  الشــركة  وأرجعت 
االســتثمارات في إنتاج الفحم وتردد 

البنوك واملؤسسالت املالية في متويل 
لتعارضها  الفحم  إنتاج  مشــروعات 
البيئة.  باحلفــاظ على  التزاماتها  مع 
ونقلت “غلوبال كوموديتيز إنسايتس” 
عن ديليــب سريفاســتافا املدير في 
“حتد  قوله،  اإلندونيســية  الشــركة 

الهيستريا في شأن التغيرات املناخية 
مــن اســتعداد البنــوك والصناديق 
االســتثمارية للدخــول فــي قطاع 
الفحــم، وهــذا مــا يجعــل اإلنتاج 
محــدوداً فــي مقابل زيــادة الطلب، 
بالتالي ســتظل األسعار مرتفعة في 

عام 2023”.
وبحسب تقديرات “أس أند بي غلوبال” 
فإن متوسط أسعار الفحم منذ بداية 
هــذا العام، وحتى 30 تشــرين الثاني 
ارتفع بنســبة تزيد على 61 في املئة 
ليصل إلى أكثر من 181 للطن املتري 
بإضافة ســتة آالف كيلو سعر حراري 
لكل كيلوغرام. كان سعر الطن املتري 
من هذا النوع وصل إلى أعلى مستوى 
غير مســبوق في شــهر حزيران عند 

432.5 دوالر.

أوكرانيا وما قبلها
وعلى رغم أن احلرب في أوكرانيا مطلع 
هــذا العــام زادت مــن الطلب على 
الفحم عاملياً بســبب ارتفاع الطلب 
األوروبــي، فإن العودة إلى اســتخدام 
الفحم تعززت في العام املاضي 2021، 
أي قبل احلرب. وارتفعت األسعار العام 
املاضي مبعدالت وصلت إلى نسبة 137 
فــي املئة في أوقــات ذروة الطلب مع 

محدودية العرض.
وأعــادت دول كثيــرة، مثــل أملانيــا 
وبريطانيا والواليات املتحدة، تشــغيل 
محطات الطاقة التي تعمل بالفحم 
صيــف العام املاضي مــع أزمة طاقة 
وتوقف  احلرارة  درجات  ارتفاع  بســبب 

الريــاح، مما جعل إمدادات الشــبكات 
من توربينات الرياح تنخفض إلى أدنى 

مستوى.
قــدرت وكالــة الطاقــة الدولية في 
تقرير ســابق لها عن ســوق الفحم 
العاملــي منتصف هذا العام أن الزيادة 
الطاقة من محطات تعمل  إنتاج  في 
بالفحم وصلت إلى نســبة تســعة 
فــي املئة العــام املاضــي 2021. وزاد 
الطلب العاملي علــى الفحم، مبا في 
ذلك املســتخدم في توفيــر الطاقة 
لصناعات الصلب واألسمنت، بنسبة 
ســتة في املئة في 2021 ليصل إلى 
ثمانيــة مليار طن متــري من الفحم 

احلراري.
ومعــروف أن االنبعاثات الكربونية من 
حرق الفحــم لتوليــد الطاقة تصل 
إلى ضعــف تلك املنبعثــة من الغاز 
ومشتقات، حيث إن إنتاج مليون وحدة 
حراريــة بريطانية مــن الطاقة بحرق 
الفحم ينتج عنه 103 كغم من ثاني 
أكســيد الكربون، بينما هــذا الرقم 
بالنســبة حلرق الديزل أو زيت التدفئة 
“مشــتقات النفــط” هــو 74 كغم، 
وللبنزين عند 70 كغم أما بالنســبة 
إلى الغــاز الطبيعي فهــو 53 كغم 

فقط.
وكانت العودة إلى اســتخدام الفحم 
بدالً من وقف اســتخدامه نهائياً في 
توليد الطاقة سبباً في زيادة حتذيرات 
خبــراء املنــاخ فــي األمم املتحدة من 
أن العالــم يفوت الفرصــة ملواجهة 

التغيرات املناخية إلى األبد.

متابعة ـ الصباح الجديد:
تراجع عدد األعمال املشــاركة في 
اململكة  امليالديــة فــي  األســواق 
املتحدة إلى أكثــر من اخلمس منذ 
به  أفادت  ما  بحســب  بريكســت 
تقاريــر، فيمــا كانت بعــض أكبر 
املدن البريطانية األكثــر تأثراً بهذا 

التراجع.
التي شــاركتها  األرقام  وأظهــرت 
“اندبندنت”  مع  احمللية  الســلطات 
أن عدد التجار في األسواق امليالدية 
ســيتراجع بنسبة 21 في املئة هذا 
العــام في أول األســواق التي تقام 
بعد جائحة كورونا مقارنة باألعداد 
التــي ســجلت قبل إمتــام عملية 

بريكست.
البريطانية أشــد  املدن  وشــهدت 
فترات االنكماش مع توقع أن تضم 
إدنبره  الرئيســة في  امليالد  ســوق 
نصف عدد التجار هذا العام مقارنة 
مبا كانت عليــه قبل خروج اململكة 

املتحدة من االحتاد األوروبي.
وأُفيد بأن حي وست أند التجاري في 
لندن شهد أكبر تراجع بني األماكن 
املســتطلعة كافــة، إذ تراجع عدد 
التجار فيــه من 247 عام 2019 إلى 
119 فقط هــذا العام فــي تراجع 

نسبته 51 في املئة.
الدولية  احلملــة  مجموعة  وقالت 
“بيســت فــور بريــن” )األفضــل 
لبريطانيــا( Best for Britain التي 
اســتحصلت علــى أرقامهــا من 
أكثــر من 50 مجلســاً محلياً بعد 
على  للحصول  بطلبات  تقدمت  أن 
املعلومــات مبوجــب قانــون حرية 
املعلومــات أنــه مــن الواضح بأن 
القيــود املفروضة بعد بريكســت 
للتجار  أساسية  “عقبة”  شــكلت 
االحتاد  دول  من  القادمني  املوسميني 

األوروبي.
واضطــرت مدينة ليدز إلــى إلغاء 

Christkindel� “ســوقها للميــالد 
markt” هذا العام، إذ اعتبر املنظمون 
بــأن “تكاليف وتعقيــدات” ما بعد 
التجار من  أثرت في  التي  بريكست 
أملانيــا هي العامل األساســي في 
هــذا اإللغاء. وفيمــا تلعب عوامل 
أخرى، منها ارتفاع تكاليف الطاقة 
وأعمال الصيانة على الطرقات، دوراً 
مؤثراً، يقول منظمو السوق الرائدة 

بــأن القطــاع تعرض إلى نكســة 
كبيرة جراء البيروقراطية املستجدة 
بعد بريكســت. وتقــول مجموعة 
 Market يــوروب”  باليس  “ماركــت 
Place Europe التي تشغل األسواق 
املتحدة  اململكة  أنحاء  امليالدية في 
املفروضة  واملتطلبــات”  “القيود  إن 
بعد بريكست دفعت بعديد من جتار 

االحتاد األوروبي إلى االنسحاب.

وفي هذا السياق، قال مدير اجملموعة 
آالن هارتويــل لـ”اندبندنــت”، “يبدو 
أن بريكســت ترك أثراً ملحوظاً في 
عدد التجار اآلتني من االحتاد األوروبي 
للمشاركة في األسواق امليالدية في 
اململكــة املتحدة. مما أســمعه من 
مشــغلني آخرين لألسواق امليالدية، 
يشــارك عدد أقل من جتــار االحتاد 
األوروبــي. مت إلغاء ســوق ليدز هذا 

العام، وكان ســوق ســاوثهامبتون 
سيحظى باملصير نفسه ألن عديداً 
لم يسافروا  الرئيســني  التجار  من 

من أملانيا للمشاركة”.
وأشــار هارتويــل إلى أنه بســبب 
اإلجــراءات املفروضــة فــي إطــار 
الشــمالية،  إيرلنــدا  بروتوكــول 
أن  األوروبي  االحتاد  التجار من  بوسع 
يعملوا بشكل أسهل في بلفاست 

منه  الشــمالية(  إيرلندا  )عاصمة 
األساسي.  البريطاني  البر  مدن  في 
وغردت ســوق امليالد في بلفاســت 
خارج السرب من خالل إحرازها منواً 
بلغ 15 في املئة مقارنة بعام 2019.

نعومي  قالت  وفي ســياق متصل، 
ســميث، املديــرة التنفيذيــة في 
مجموعة “بيســت فور برين” التي 
تروج إلرساء روابط وثيقة مع االحتاد 
األوروبي “من الواضح بأن األســواق 
البالد تشــعر  أنحاء  فــي  امليالدية 
بريكست  اتفاق  جراء  التراجع  بهذا 

الفاشل الذي أبرمته احلكومة”.
وأضافت “جعلــت القيود املفروضة 
باألعمال  القيام  بريكست  إطار  في 
أكثر كلفــة، وهي تشــكل عائقاً 
فعليــاً للتجــار األوروبيــني الذين 
املدن  يؤسســون متاجر في وسط 
البريطانيــة. يتوجب على احلكومة 
العمل إلعادة بناء شراكة اقتصادية 
وثيقــة مــع جيراننــا القريبني أو 
بوســعنا توقع حصول األمر نفسه 
العــام املقبل”. وبحســب جمعية 
 Local Government احلكم احمللــي
األسواق  أســهمت   ،Association
امليالدية في ما يصل إلى 500 مليون 
دوالر(  مليون   607( إسترليني  جنيه 
في اإلنفاق املباشر في أنحاء إجنلترا 

وويلز عام 2017.
وتضيف آخــر األرقام مخاوف من أن 
باالقتصادات  ضرراً  يلحق  بريكست 
املوسمية بعد أن أظهر بحث سابق 
تراجعاً نسبته 45 في املئة في عدد 
الفنانني البريطانيني في املهرجانات 

املوسيقية الصيفية في أوروبا.
كمــا أشــار خبــراء فــي صناعة 
املوســيقى إلى أثر بريكســت في 
تكاليــف مهرجان اململكة املتحدة 
بعد أن مت إعالن أن بطاقات مهرجان 
أغلــى  ســتكون  “غالســتونبري” 

بنسبة 26 في املئة العام املقبل.

تجارة أسواق الميالد في بريطانيا تشهد تراجعا »نتيجة قيود بريكست«

بغداد ـ الصباح الجديد:
انخفضت مبيعات البنك املركزي من الدوالر، 
امــس الثالثاء، الى 100 مليــون دوالر في مزاد 

اليوم ومبشاركة 28 مصرفا.
وذكر مصدر صحفــي ، أن “البنك املركزي باع 
امس خالل مزاده لبيع وشراء الدوالر االمريكي، 
104 ماليني و 272 الفــا و 839 دوالرا، وهو اقل 
من يوم امس االثنني الذي بلغت املبيعات فيه 
135 مليونــاً و226 الــف دوالر، غطاها البنك 
بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر.
واضاف املصدر ان املبيعات ذهب قســم منها 
لتعزيز االرصدة في اخلارج )حواالت، اعتمادات( 
وبواقــع 57 مليونا و762 ألفا و839 دوالرا فيما 
ذهب اآلخر بشكل مبيعات نقدية والبالغ 46 

مليونا و510 ألف دوالر.

بغداد ـ الصباح الجديد :
األمريكي  الــدوالر  صرف  أســعار  انخفضت 
مقابــل الدينــار العراقي، امــس الثالثاء، في 
البورصة الرئيســية بالعاصمــة بغداد، وفي 

اقليم كردستان.
وقــال مصدر صحفــي، إن بورصــة الكفاح 
واحلارثيــة املركزية في بغداد، ســجلت امس 
الثالثــاء151300 دينار عراقي مقابل 100 دوالر 

أمريكي.
فيما كانت االسعار ليوم امس االثنني 151850 

دينار مقابل 100 دوالر.
وأشــاراملصدر إلى أن اســعار البيع والشراء 
ارتفعت في محال الصيرفة باألســواق احمللية 
في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 151750 دينارا 
عراقيا لــكل 100 دوالر امريكي، بينما بلغت 
أسعار الشراء 150750 دينارا عراقيا لكل 100 

دوالر امريكي.
أمــا في اربيل عاصمة اقليم كردســتان، فان 
اسعار الدوالر في البورصة سجلت انخفاضا 
طفيفا حيث بلغ ســعر الدوالر البيع 151700 
دينار لكل 100 دوالر امريكي، وبلغ سعر الشراء 

151600 دينار لكل 100 دوالر امريكي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
هبط سعر “بتكوين” إلى أدنى مستوى له في 
ثالثة أســابيع، بالتوازي مع استمرار األسهم 

في اجتاهها الهبوطي.
العملة املشــفرة األكبر انخفضت بنســبة 
%1.9، امس الثالثاء، إلى 16277 دوالراً، وهو أدنى 
مســتوى منذ 29 نوفمبر تشرين الثاني. كما 
انخفضــت “إيثر”، ثاني أكبر عملة مشــفرة، 
بنســبة %2.1، لتبلغ أدنى مســتوى منذ 28 
نوفمبر تشرين الثاني. وتتزامن هذه التحركات 
السعرية للعمالت املشفرة مع تراجع مؤشر 
“ســتاندرد آند بورز S&P 500( ”500( للجلسة 
الرابعة على التوالي، وسط توتر بشأن املسار 
احملتمل من ِقبل مجلس االحتياطي الفيدرالي 

األميركي لرفع سعر الفائدة.
شــهدت العمالت املشــفرة في 2022 عاماً 
قاسياً، بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية 
أواخر العام املاضــي، حيث تعّرضت لصدمات 
من كل اجتاه، بدءاً بتشديد سياسة االحتياطي 
الفيدرالــي، كما أصبح ترابطها باألســهم 
األميركية وثيقاً خالل العامــني األخيرين، مما 
كان سبباً النخفاض أسعار العمالت املشفرة.

مبيعات البنك المركزي 
تنخفض الى 104 ماليين 

دوالر

انخفاض اسعار الدوالر في 
بغداد واقليم كردستان

“بتكوين” تنخفض ألدنى 
مستوى هذا الشهر

متابعة ـ الصباح الجديد:
كان العام احلالــي فرصة لكي تعيد 
أوروبــا النظر فــي رؤيتهــا للصني 
كشــريك جتاري، ودولة تلتزم بقواعد 
النظــام الدولي، بعــد انحيازها إلى 
جانب روسيا في وحربها مع أوكرانيا، 
لكن يبــدو أن هذه النظــرة اجلديدة 
ستتالشى مع الدخول للعام اجلديد، 
حيث يبدي قادة القــارة التي تعاني 
من ارتفاع أســعار الطاقة وصعوبة 
األوضــاع االقتصاديــة، رغبتهم في 
إعادة الدفء للعالقات مع أكبر دولة 
جتارية فــي العالم وكأن شــيئا لم 
يكن بحسب الكاتب األمريكي ماثيو 

بروكر.
وقال في حتليل نشــرته “بلومبيرج”، 
إن التوجه األوروبي اجلديد ســيكون 
خطأ آلن التمنيــات اجملردة ال تصلح 
أساسا لعالقة جيدة، ويعيد التذكير 
بتطــورات املوقــف الصينــي خالل 

العام احلالي، فيقول إن حرب روســي 
وأوكرانيا في أواخر فبراير املاضي جاء 
بعد أقل من ثالثة أسابيع على إعالن 
الزعيم الصيني شي جني بينج قيام 
شــراكة “بال حدود” مع روسيا تصل 
بلورة مخطط إلعادة  إلى مســتوى 

صياغة النظام العاملي.
وبعد احلــرب أعلنت بكــني حيادها 
في هذا النزاع مــع تأكيد احترامها 
الدول. لكنها  أراضي  ووحدة  لسيادة 
انتقاد  رفضــت  الوقت نفســه  في 
املســؤولون  وألقى  روســيا،  حــرب 
الصينيون مســؤولية نشوب النزاع 
الروســي األوكراني على أمريكا، في 
حني تبنت وســائل اإلعالم احلكومية 
الصينية الرواية الروســية، في حني 
جتاهلت معانــاة األوكرانيني، وهو ما 
الصيني  التعاطف  حقيقة  يكشف 

مع روسيا.
وفي الوقت نفســه ال يخفي احلزب 

الشــيوعي احلاكم في الصني عداءه 
للقيم الليبرالية التي تدعم النظام 
رغم  أمريكا،  بقيــادة  احلالي  العاملي 
أنه يبدي قدرا متزايــدا من االنفتاح 
والثقــة حتــت قيــادة شــي، لذلك 
على أوروبا التي تشــهد أكبر صراع 
احلرب  منذ  أراضيها  عســكري على 
الدعم  أن  إدراك  الثانيــة،  العامليــة 
الروســي  للعدوان  الصيني  الفعلي 
على أوكرانيا دليــل قوي على صراع 

القيم بني الغرب والصني.
التحول  األدق عن  التعبير  ورمبا يكون 
في الوعي األوروبي  هو ما قاله  نائب 
، جوزيب  األوروبية  املفوضيــة  رئيس 
بوريــل، في خطاب ألقــاه بعد قمة 
أبريل  األوروبي والصني فــي  االحتــاد 
، عن “حــوار الطرشــان” بني الصني 
اخلارجية  وزير  وتابع  األوروبي.   واالحتاد 
اإلسباني الســابق البالغ من العمر 
75 عامــا تصريحاته قائال إن “الصني 

أرادت تنحية خالفاتنا بشأن أوكرانيا 
جانبا،  فهم لــم يرغبوا في احلديث 
عن أوكرانيا وال عن حقوق اإلنســان 
وال عن القضايا األخرى وركزوا فقط 

على األشياء اإليجابية.
اجلانــب األوروبــي أوضــح أن هــذا 
وغير مجد.  مقبول  غير  التقســيم 
بالنسبة لنا احلرب في أوكرانيا حلظة 
فارقــة بني احلياة فــي عالم حتكمه 
القواعد وعالم حتكمه القوة.  فهذا 
هــو الســؤال. نحن نديــن العدوان 
الروسي  على أوكرانيا وندعم سيادة 
ودميقراطية هــذه الدولة، ليس ألننا 
“نتبــع أمريكا بشــكل أعمى”، كما 
تدعــي الصني أحيانــا، وإمنا  ألن هذا 
هو موقفنــا الصريــح ونحن نؤمن 
به”، وهذه رســالة مهمــة يجب أن 

يسمعها قادة الصني.
مقابل هذا املوقف املتسق مع املبادئ 
األوروبيــة، تأتي تصريحــات الرئيس 

الفرنسي إميانويل ماكرون بعد لقائه 
اجتماعات  الصيني خــالل  بالرئيس 
مجموعة العشــرين في إندونيسيا  
في نوفمبــر املاضي. قال ماكرون إنه 
مقتنع بقــدرة الصني على القيام بـ 
“دور وسيط مهم” في أوكرانيا خالل 
الشــهور املقبلة. وبعد قمة منتدى 
التعاون االقتصادي لدول آسيا واحمليط 
الهادئ في تايالنــد  دعا ماكرون إلى 
االنخراط مع الصني، وحث أوروبا على 
تبنى  مســار وســطي بني “الفيلني 

العمالقني” الصني وأمريكا.
ويقــول إن الرئيــس الصيني التقى 
أيضــا مع مــارك روته رئيــس وزراء 
هولندا وبيدرو سانشــيز رئيس وزراء 
إسبانيا وجورجا ميلوني رئيسة وزراء 
مجموعة  قمة  هامش  على  إيطاليا 
العشــرين. وتركز الصــني جهودها 
على توسيع الهوة بني أمريكا وأوروبا 
وتأجيج التوتر بشأن مبادرات الطاقة 

اخلضراء األمريكية وتشــديد القيود 
على تصدير أشباه املوصالت، ويعتزم 
ماكــرون زيارة الصني العــام املقبل، 
بعد زيــارة املستشــار األملاني أوالف 
شــولتس لها برفقة وفــد كبير من 
رجال األعمال واملسؤولني في الشهر 
املاضي. كل هذا يتعارض مع موقف 
هــؤالء الذين يــرون املوقف الصيني 
من أوكرانيا، يغير بشــكل أساسي  
معادلــة األمــن فــي أوروبــا. وقبل 
ســفره إلى بكني وافقــت حكومة 
املستشار األملاني على بيع حصة من 
إحدى محطات مينــاء هامبورج إلى 
هولدينجز   شيبنج  كوسكو  شركة 
للدولــة، وهو  اململــوك  الصينيــة 
املوقف الذي وضع املستشار في أزمة 
واملالية  اخلارجية  الشــؤون  وزراء  مع 
والنقل والدفاع في حكومته والذين 
يرون أن هذه الصفقة ال تخدم األمن 

القومي ألملانيا.

بغداد ـ الصباح الجديد :
“االجنبي  الذهب  أســعار  استقرت 
والعراقــي فــي األســواق احملليــة 
بالعاصمة بغداد وفي اســواق اربيل 
امس  كردســتان،  اقليــم  عاصمة 

الثالثــاء. وقال مصــدر صحفي ، إن 
أســعار الذهب في أســواق اجلملة 
العاصمة   بغداد  النهر في  ب   شــارع 
ســجلت امس الثالثاء، ســعر بيع 
للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 

اخلليجي والتركي واألوربي 379 الف 
دينار، وســعر الشراء 375 الف دينار، 
وهي نفس االسعار ليوم امس األول 
االثنني. وأشــار املصدر، إلى أن سعر 
بيــع املثقــال الواحد عيــار 21 من 

الذهب العراقي ســجل اســتقرارا 
ايضا عند 349 الف دينار، وبلغ سعر 
الشراء 345 ألفا. وفيما يخص أسعار 
الذهب في محال الصاغة، فان سعر 
بيــع مثقال الذهــب اخلليجي عيار 

21 يتــراوح بني 380 الف دينار و 390 
ألفاً، فيما تراوح ســعر البيع مثقال 
الذهب العراقي بني 350 الفاً و 360 
الف دينــار. اما اســعار الذهب في 
اربيل فقد شــهدت استقرارا ايضا 

حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 
24 بيع 440 الف دينار، وسجل عيار 
22 بيع 405 آالف دينار، وسجل عيار 
21 بيع 390 الف دينار، فيما ســجل 

عيار 18 بيع 335 الف دينار.

المصالح االقتصادية تدفع أوروبا لتجاهل مواقف الصين

استقرار أسعار الذهب في اسواق بغداد و إقليم كردستان

على الرغم من تعهد الحد من االنبعاثات الكربونية 

استهالك الفحم في السنة الحالية سيتجاوز مستويات قياسية بلغها في 2013
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7 اعالن

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

دار القضاء في هيت
محكمة األحوال الشخصية في 

هيت
العدد/ 6111
التاريخ/ 2022/12/20
الى/ املفقود / خير اهلل رشيد خير اهلل

م/ اعالن
املدعوة  قدمــت   2022/12/20 بتاريــخ 
) هبه عاصي حســن( طلبــاً الى هذه 
احملكمــة تطلب فيه اصدار حجة احلجر 
والقيمومة عليــك لغرض القيام بأدارة 
شــؤونك حيث ثبت فقدانــك باألوراق 
محكمة  مــن  والصادرة  التحقيقيــة 
حتقيق هيت عليه قررت احملكمة اإلعالن 
وعليك  محليتــن  بصحيفتن  عنــك 
احلضور او ارســال من ينوب عنك خالل 
مدة ثالثون يوماً من تاريخ النشــر وفي 
حالة عدم احلضور سوف تقوم احملكمة 

باإلجراءات القانونية الالزمة.
القاضي
احمد فرحان يوسف

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة محكمة استئناف ذي قار
محكمة االحوال الشخصية في 

الشطرة 
العدد / 1874
التاريخ / 2022/12/13
الى / املدعى عليه ايوب عبد جبر

م/ تبليغ
اصــدرت هــذه احملكمــة القــرار 
الغيابي املرقــم )1874/ش / 2022 
( فــي 2022/11/24 الــذي يقضي 
برد الدعوى املقامــة من قبل مها 
جاسم محمد و التي تطلب فيها 
التفريق بســبب الهجر وجملهولية 
محل اقامتك حسب شرح القائم 
بالتبليــغ و مختار محلــة وعليه 
تقــرر تبليغك اعالنــا بصحفتن 
ولــك حــق الطعن بالقــرار خالل 
املدة القانونية وبخالفه يكتســب 

الدرجة القطعية.
القاضي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
الناصرية

العدد/ 2022/18170
التاريخ/ 2022/12/12

الى/ املدعى عليه
 )زين العابدين حسني دفار(

م/ تبليغ 
بتاريــخ 2022/11/16 وبعــدد الدعوى 
2464/ش/2022 أصــدرت هذه احملكمة 
حكماً غيابياً بتصديق الطالق الرجعي 
للمدعية )مرمي ياســر طاهر( اقتضى 
الــزام املدعــي عليه )زيــن العابدين 
حســن دفار( وبالنظر جملهولية محل 
اقامتك فــي الوقت احلاضر عليه تقرر 
تبليغــك فــي صحيفتــن يوميتن 
باحلكــم املذكــور أعــاله وبأماكنك 
االعتراض خالل مدة عشــرة أيام من 

اليوم التالي لتاريخ االعالن.
القاضي

شركة توزيع املنتجات النفطية
فرع كركوك

إعالن املناقصة املرقمة )3/ 2022(
جمهورية العراق

وزارة النفط / شركة توزيع املنتجات النفطية
العدد : 3

م / اعالن املناقصة املرقمة 2022/3
تطوير قلع واعادة انشاء محطة تعبئة الرياض احلكومية

1- يســر ] شركة توزيع املنتجات النفطية [ دعوة مقدمي العطاءات املؤهلن وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم 
للعمل في )مشروع تطوير( واملتضمن) قلع واعادة انشاء محطة تعبئة الوقود الرياض احلكومية( 

2 - الكلفة التخمينية للمناقصة )2,546,399,000( ملياران وخمســمائة وســتة واربعون مليون وثالثمائة 
وتسعة وتسعون الف )دينار عراقي(

3- مدة تنفيذ العمل : 400 يوم
 4- ان املناقصة لهذا املشروع نشرت في ثالث صحف محلية من ضمنها )الصباح( ويتحمل من ترسو عليه 

املناقصة أجور النشر واالعالن .
 5 - علــى مقدمي العطاءات املؤهلن والراغبن في احلصول على معلومات اضافية مراجعة شــركة توزيع 
املنتجات النفطية/ فرع كركوك من الســاعة الثامنة صباحاً الى الســاعة الواحــدة بعد الظهر ، املوقع 
االلكتروني لوزارة النفط www.oil.gov.iq العنوان االلكتروني للشركة )opdc kirkuk@yahoo.com( وسوف 
يعقد مؤمتر قبل موعد غلق تقدمي العطاءات لإلجابة عن االستفسارات في الساعة العاشرة صباحاً من يوم 

الثالثاء املصادف 2023/1/17 في شركة توزيع املنتجات النفطية / فرع كركوك 
6- يتحمل من ترسو عليه املناقصة رسم الطابع الهندسي اخلاص باالعمال الهندسية واالنشائية حسب 

النسب املنصوص عليها من قبل صندوق تقاعد املهندسن . 
7 متطلبات التأهيل املطلوبة :

أ - تقدمي شهادة وعقد تأسيس الشركة مصدقة قانونياً النظام الداخلي للشركة ، وكالة قانونية مصدقة 
، اجازة ممارسة املهنة.

ب - هوية تصنيف املقاولن نافذة لسنة املناقصة ، الدرجة الرابعة فما فوق.
ت- املتطلبات املالية وتشــمل تقدمي السيولة النقدية البالغة )171,882,000(( مائة وواحد وسبعون مليون 

وثمامنائة واثنان وثمانون الف دينار عراقي )للسنه االخيرة التي تسبق تاريخ غلق املناقصه.
ث- كتاب عدم ممانعة من االشــتراك في املناقصــة صادر من الهيأة العامة للضرائب نافذ لســنة االعالن 
)النسخة االصلية( ومعنون الى شركة توزيع املنتجات النفطية ويلتزم كذلك مقدم العطاء بتقدمي الهوية 

الضريبية
النافذة واستخدام الرقم الضريبي .

ج- كتاب تأييد حجب البطاقة التموينية للمشمولن مبوجب التعليمات.
ح وصل شراء وثائق املناقصة )نسخة أصلية( .

خ- قائمة باسماء ومؤهالت الكادر الفني واالختصاصين العاملن لدى مقدم العطاء . 
د- بيان عدد املناقصات بعهدة مقدم العطاء ويستبعد العطاء املقدم من قبل املناقص الذي لديه ثالث عقود 

اواکثر مازالت قيد التنفيذ واملبرمة مع شركة توزيع املنتجات النفطية
ذ- املنهجية املقترحة لتنفيذ املناقصة ومبوجب املدة املقررة .

ر - نسخة من املستمســكات الشخصية )هوية االحوال املدنية . شهادة اجلنســية العراقية أو)البطاقة 
الوطنية املوحدة(، بطاقة السكن(.

ز - املتطلبات والوثائق االخرى الواردة في الوثيقة القياسية لهذه املناقصة.
س- يلتزم املناقص مبلئ البيانات اخلاصة بالقسم الرابع عند تقدمي العطاءات وبخالفه يتم استبعاد العطاء 

وكذلك االلتزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها لهذه املناقصة .
8 - بامكان مقدمي العطاء املهتمن شراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان التالي) شركة 
توزيع املنتجات النفطية / فرع كركوك ( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة ] )500.000 خمســمائة الف 
دينار ال غيرها من خالل الدفع النقدي )غير قابل للرد(، واســتالم الوثيقة القياسية بكافة اقسامها اخلاصة 
بهذه املناقصة ورقياً باليد، واستالم قرص مدمج )CD( يحتوي نسخة الكترونية من الوثيقة كاملة بصيغة 

pdf ونسخة من القسم الرابع اخلاص باستمارات العطاء بصيغة word والذي ميأل من قبل مقدم العطاء
9- يتم تسليم العطاءات الى العنوان التالي )مقرر جلنة فتح العطاءات/ هيأة املواد / مقر الشركة في الدورة 
في محافظة بغداد( في املوعد احملدد )قبل الســاعة الثانية عشر ظهرا من تاريخ غلق املناقصة يوم الثالثاء 

املصادف )2023/2/14(
10- على مقدمي العطاءات االلتزام مبا يأتي عند تقدمي عطاءاتهم :

 أ- يتم تقدمي العطاء في ظرف كبير مغلق ومختوم يحتوي الوثيقة القياســية مختومة من مقدم العطاء 
، وضمان العطاء، و وصل الشــراء . والقســم الرابع )ورقياً( من الوثيقة القياسية بعد ملئه باملعلومات من 
مقدم العطاء وختمه باخلتم احلي )واملتضمن رسالة تقدمي العطاء وملحق العطاء وجداول الكميات املسعرة 
ومنهاج تقدم العمل واملستمسكات واالوراق االصولية ملقدم العطاء ومكونات العطاء االخرى( ، ويثبت على 
الظرف )اســم مقدم العطاء وعنوانه ، اسم وعنوان صاحب العمل ، اسم ورقم املناقصة ، تثبيت مالحظة 
عــدم فتح الظرف قبل املوعد احملدد لفتح العطاءات(علماً ان التقدمي في البريد االلكتروني غير مســموح ، 

والعطاءات املتأخرة عن موعد غلق املناقصة سوف ترفض 
ب - يقوم مقدم العطاء بوضع النســخة االصلية )في غالف منفصل( ويتم تأشيره بعبارة )نسخة اصلية( 
ووضع كل نسخة من النسخ االضافية عدد )2( نسختان في غالفن منفصلن يتم تأشير كل مغلف بعبارة 

)نسخة اضافية( وتوضع هذه املغلفات )االصلية واالضافية( في مغلف واحد .
ت - يلتزم مقدم العطاء بتقدمي اوراق العطاء مثقوبة ضمن فالت فايل او بوكس فايل )اضبارة( دون كبسها .

ث - يستبعد مقدموا العطاء ادناه :
1- اذا كان ألكثر من مقدم عطاء ممثل قانوني واحد مشترك ينوب عنهم في متابعة اجراءات تقدمي العطاء .
2- اذا قام مقدم العطاء بأستالم او سيستلم اية معونات بصورة مباشرة او غير مباشرة من أي من الشركات 

األخرى املشاركة في املناقصة.
 11- ال يجوز ملنتســبي دوائر الدولة والقطاع العام االشتراك في املناقصات بصورة مباشرة أو غير مباشرة 

مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة.
 12- ال يجوز ملقدمي العطاءات شــطب او حك أي بند من بنود مستندات املناقصة او اجراء أي تعديل فيها 

مهما كان نوعه.
 13 لشــركة توزيع املنتجات النفطية احلق في الغاء املناقصة دون تعويــض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن 

شراء املناقصة فقط.
14 - يعول على الســعر املدون كتابة في حالة اختالفه مع السعر املدون رقما كما يعول على سعر الوحدة 
فــي حالة عدم صحة مبلغ الفقرة ،واذا  وردت فقرة او فقرات لم يدون ســعر ازائها في العطاء املقدم ففي 
هذه احلالة تعد كلفة تلك الفقرة او الفقرات وبحدود الكميات املدونة ازائها مشــمولة بالسعر االجمالي 

للعطاء .
15- ال يجوز ملدير مفوض في اكثر من شركة تقدمي اكثر من عطاء واحد في املناقصة الواحدة.

16 - ســيتم فتح العطاءات بحضــور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبن باحلضــور في العنوان اآلتي : 
شــركة توزيع املنتجات النفطية/ قاعة فتح العطاءات / هيأة املواد في )بغداد/ الدورة( الساعة الثانية عشر 

ظهرا من يوم الثالثاء املصادف 2023/2/14.
17- كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء )تأمينات أولية( )25,464,000( خمســة و عشرون مليون 
واربعمائة واربعة وستون الف دينار عراقي نافذة لسنة التعاقد على شكل خطاب ضمان و نافذ ملدة ال تقل 
عن ســنة واحدة أو صك مصدق من مصرف معتمد او ســفتجة مع ضرورة مراجعة مقر الشــركة / هيأة 

الشؤون املالية لغرض التعرف على اسماء املصارف املعتمدة واجملازة والرصينة لدى البنك املركزي العراقي.
18 شركة توزيع املنتجات النفطية غير ملزمة بقبول أوطاً العطاءات .

19- العناوين املشــار اليها انفا هي ]شركة توزيع املنتجات النفطية في بغداد/ اجملمع النفطي في الدورة و 
شركة توزيع املنتجات النفطيه فرع كركوك[

التوقيع
حسني طالب عبود 
مدير عام شركة توزيع املنتجات النفطية
رئيس مجلس ادارة الشركة

جمهورية العراق
محافظة كربالء املقدسة

قسم العقود العامة
العدد/ 1434
التاريخ/ 2022/12/13

إعادة اعالن مناقصة اشغال رقم )40( ضمن خطة الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية 
تبويب )213/18/13/4(

تعلن محافظة كربالء املقدسة ألول مرة عن اجراء مناقصة عامة )للمرة االولى( ملشروع
)تطوير شوارع في مركز ناحية اخليرات(

وفــق املواصفات الفنية واخملططات وجــداول الكميات املبينة )باللغة العربية( ضمن الوثيقة القياســية  
للمشــروع املذكور انفا والتي ميكــن احلصول عليها بعد تقدمي طلب حتريري الى قســم العقود العامة في 
احملافظة / وحدة بيع التنادر مقابل مبلغ قدرة )300،000( ثالثمائة الف دينار غير قابل للرد يدفع لدى قســم 
الشــؤون املالية في احملافظة فعلى الراغبن من املقاولن والشــركات العراقية ممن لهم هوية نافذة بدرجة 
التصنيف )انشــائية / رابعة( تقدمي اعطيتهم املستوفية للوثيقة القياســية للمشروع انفا الى سكرتير 
اللجنة املركزية لفتح العطاءات الطابق الثاني من بناية قســم العقــود العامة في احملافظة مرفق معها 
التأمينات األولية املذكورة ضمن شــروط املناقصة ادناه مع وصل الشــراء )باسم مقدم العطاء( النسخة 
االصلية مع املستمســكات األخرى املطلوبة واملبينة في الوثيقة القياسية للمشروع انفا . وان اخر موعد 
لتقدمي وتســليم االعطية )موعد الغلق( هو الساعة الثانية عشــر ظهرا يوم )االربعاء( املصادف 2023/1/4 
وســترفض أي عطاء متأخر عن موعد الغلق وســيتم فتح االعطية بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم 

الراغبن باحلضور في املوعد انفا.
شروط املناقصة /

1. تقدم التأمينات األولية بنسبة ال تقل عن )1%( من مبلغ الكلفة التخمينية املذكورة في ادناه ومببلغ قدره 
)53،618،430( ثالثة وخمســون مليون وستمائة وثمانية عشر الف واربعمائة وثالثون دينار على شكل صك 
مصدق معنون الى محافظة كربالء املقدســة / بنك امانات املشاريع او خطاب ضمان معنون الى محافظة 
كربالء املقدســة / قســم الشــؤون املالية ملدة )120 يوم( من تاريخ غلق املناقصة )وبالعملة احمللية وباسم 
مقدم العطاء )بالنســبة للمقاولن( او املدير املفوض او احد املؤسسن )بالنسبة للشركات حصرا( وصادر 

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

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

4.يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن في الصحف.
5.على املقاولن والشركات تقدمي )براءة ذمة او كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب 2022 وشهادة 
تأسيس الشركة والسيولة النقدية واعمال مماثلة وحسب ما مذكور في الوثيقة القياسية للمشروع انفا( 

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

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

امللحوظات 
1.مدة املشروع )650( ستمائة وخمسون يوما.

2.الكلفة التخمينية )5،361،843،000( خمسة مليار وثالثمائة وواحد وستون مليون وثمامنائة وثالثة واربعون 
الف دينار

3.احملافظة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات
4.على جميع الشــركات واملقاولن تدوين األسعار في جدول الكميات رقماً وكتابة وبشكل واضح وان يكون 

خالي من احلك والشطب
5.املشروع عبارة عن )عن مد شبكة مياه امطار وثقيلة وشبكة ماء وكهرباء وتبليط شوارع( وكل ما يتطلبه 

العمل وحسب جداول الكميات املرافقة .
6.حتديد رقم صندوق البريد ملقدم العطاء في دائرة اتصاالت وبريد كربالء املقدسة لعام 2022.

7.موعد انعقاد املؤمتر يوم )االربعاء( املصادف 2022/12/28 الســاعة )الثانية عشــر ظهرا( في قسم العقود 
العامة ملناقشة اراء ومالحظات املقاولن الراغبن بتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشاريع أعاله.

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

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

املهندس
نصيف جاسم اخلطابي
محافظ كربالء املقدسة
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تشكيل

جورج كعدي 
لــم يكن الكبيــر غوتــه مؤمًنــا باخلالص 
اجلماعّي، بل بخالص الفــرد. ومثله كثر من 
األدباء والفالســفة والفنانــن آمنوا بذلك، 
رودان أوغست  النّحات املشهور  نذكر منهم 
Rodin، القائــل »إّن الفّن يدّل البشــر على 
عّلة وجودهم، يكشــف لهــم معنى احلياة، 
يضيء لهم قدرهم، ويرشــدهم بالتالي في 
اإلنســانّية  املهّمات  أســمى  الفن  الوجود. 
لكونــه متريًنا للفكــر الســاعي إلى فهم 
العالــم وجعلــه مفهوًما لآلخريــن«. وترى 
الرّســامة األميركية أودري فالك  Flack »أن 
الفــّن احتجاج علــى املوت«، فيمــا يعتبره 
Matisse هربًا  الرســام اخلالد هنري ماتيس 
مــن الواقع. ويؤّكد املمثــل األميركي دميتري 
مارتن على أّن العالم بال فّن ال يساوي شيًئا، 
بينما يرى الكاتب املسرحّي األميركّي الكبير 
إدوارد آلبي Albee بَنَفســه الســاخر املّر »أّن 
ئ«. وحن  احلياة تقّلد الفّن إّنا على نحو ســيّ
ســئل العبقرّي الفريد واجملّدد بيكاســو لَِم 
بعض لوحاته غير مفهومة؟ أجاب: »العالم 
بال معنى. لَِم تُريدون مّني أن أرســم لوحات 
ذات معنى؟!«. وحســم السينمائّي الروسّي 
اجملّلــي أندريه تاركوفســكي رؤيتــه بالقول 
»إّن العلم للتفكير، والفّن للشــعور«. ومن 
أجمل ما قرأت تعريف الكاتب والفيلســوف 
البرتغالــي املعــروف والفّذ فرناندو بيســوا 
Pessoa القائل: »ملاذا الفّن بهذا اجلمال؟ ألن 
ال غايــة من ورائه. وملاذا احليــاة بهذا القبح؟ 
ألّنها مليئة بالغايــات واألغراض واألهداف«. 
أّما الرائــد فرويد فيقول: »لعّل االســتمتاع 
بالفــّن هو قّمة اللــّذات املتخّيلــة. ال يقّدر 

الناس الفن كمصدر من مصادر الســعادة 
والعزاء في احلياة. الفن يؤّثر فينا، لكّن تأثيره 
مخّدر لطيف نلوذ إليه من شقاء احلياة. بيد 
أّنه ملجأ موّقت وتأثيره فينــا ليس بالَقْدر 
الذي يجعلنا ننســى الشقاء فعاًل«. وأختم 
بهــذه الصــورة الطريفة املعّبــرة للكاتب 
 :Malraux أندريه مالرو   الفرنســي الكبير 
»إّن الجوكوند )موناليزا( تبتســم ألّن جميع 

الذين رسموا لها شاربن ماتوا«.
ويتحدث بيكاســو عن »عالــم بال معنى«، 
وبيسوا عن جمال الفن وقبح العالم، وفرويد 
عن الفّن كعزاء لإلنسان من شقاء الوجود، 
وفالك عن الفّن بوصفه احتجاًجا على املوت، 
مــن دون أن نغفل قول النّحات الفرنســي 

رودان عن أن الفّن يكشف لنا معنى احلياة.
أقوال كهــذه )وهنالك كثيــر منها( تؤّكد 
الوجودّية وقلقه وشّكه  اإلنسان  أزمة  على 
وحيرته وافتقاده معنــى الوجود وغايته، ما 
يقودنا إلى ضرورة ســعي الكائن إلى إسباغ 
معنــى على هــذا الوجود الفاقــد املعنى 
فــي جوهره، إّمــا بالفلســفة، أو بالتأّمل، 
أو بالفنــون، علــى أنواعها.  أو بالكتابــة، 
وهذا ما اســتدعى تأّماًل فكريًّا، فلســفيًّا 
يتقّدمهم  كبار  فالسفة  من  وميتافيزيقيًّا، 
)وال فكر متفائاًل  الفكر »املتشائم«  عبقرّي 
أكثر منه في نهاية املطاف( آرثر شــوبنهاور 
Schopenhauer )1788 ـ 1860( الذي غاص 
في منهجه امليتافيزيقــي إلى أعماق أزمة 
الوجود، واضًعا نظرّية مســهبة حول عدد 
من الفنون كانت شــائعة فــي عصره )لم 
يسعفه، ولم يسعفنا، احلظ في بقائه حيًّا 
حتى والدة السينما عام 1895، كي نحظى 
برأي عظيم له فيها(. نظرّية شوبنهاور حول 
الفّن )أو الفنون( نقرأها في كتابه »جمالية 

وميتافيزيق« )أعتمد هنا ترجمته الفرنسية 
 Esthetique et Metaphysique عنوان  حتت 
 Livre »الصادرة في سلســلة »كتاب اجليب
de poche الفرنســية عــام 1999 في 222 

صفحة(.
طبعــت النظــرة امليتافيزيقيــة إلى الفن 
الفلســفة األملانيــة بدًءا بكانــط وهيغل 
بلوًغا إلى كمالها وعمقها لدى شــوبنهاور 

الــذي ارتبطت فلســفته اجلمالّية بنهجه 
الفلسفّي امليتافيزيقي، الوجودّي والعدمّي.

ويعلن شوبنهاور جهارًا عن منابع فلسفته 
وهي فلســفة أفالطــون أواًل، ثم كانط، ثم 
القدميــة، فضاًل عن  الهندية  األوبانيشــاد 
ولعه ببودا )وهو بــودا وليس »بوذا« على ما 
درج عليه لســان العرب القــدمي واحلديث!(. 
إالّ أن ثمة ما دفعــه الحًقا إلى نقض بعض 

اجلوانب في فلســفة كانط، وهناك اختالف 
كبيــر بــن نظرته إلــى الفن وتلــك التي 
ألفالطون، فهو يختلــف معهما في نقاط 

فلسفية وميتافيزيقية كثيرة.
لكّن العالم ليس مجّرد متّثل، إذ ثمة شــيء 
آخر ميّثل حقيقة الوجــود الباطنّية. ولذلك 
فلنّتجه إلــى الباطن لعّلنــا نظفر مبفتاح 
لغز الوجود. ولنبدأ بأنفســنا أّواًل، فاإلنسان 

متأّصــل في هذا العالم كفرد، وجســده ـ 
وهو نقطــة البداية فــي إدراك هذا العالم 
ـ هو موضوع من بــن املواضيع، وظاهر من 
بن الظواهر، ولن يصل إلى حقيقة جسده 
وحقيقة األشياء لو نظر إليها من اخلارج، إذ 
لن تبدو له في هذه احلال سوى كمواضيع أو 
متّثالت. أّما إذا حتّول اإلنســان إلى ذات عارفة 
خالصة، وتأّمل نفســه من الباطن، فسوف 
يعي أّن حقيقة جســده وأفعاله وحركاته 
الباطنــّي عاّمة ميكــن اختصارها  ووجوده 
فــاإلرادة   ،)wille( اإلرادة  واحــدة:  بكلمــة 
وحدهــا ميكن أن تهبه مفتاح وجوده اخلاص، 
وتكشــف له املغــزى والتركيــب الداخلّي 
لوجوده، ألفعالــه، حلركاته. وإذا كانت اإلرادة 
جوهر طبيعتنا البشــرّية أال ميكن أن تكون 
على نحو مماثل جوهرًا للطبيعة بأســرها؟ 
بلى، اإلرادة واحدة في كل مكان، وحن يدرك 
اإلنســان هذه احلقيقة يستطيع القول، بل 
عليه القــول: العالم إرادتــي. واإلرادة لدى 
شوبنهاور هي »إرادة احلياة«، أي أّنها اندفاع 
أعمــى ال عاقل نحو احلياة، يشــتمل أيًضا 
علــى الغريــزة الالواعية وقــوى الطبيعة 

الالعضوّية.
ويبقى األهّم، وباختصار، أّن الفّن بالنســبة 
إلــى شــوبنهاور ليس غرًضا لالســتمتاع، 
بل هــو يعيننا علــى أمريــن جوهرين في 
أزمــة الوجــود: التأّمل في العمــل الفنّي 
الذي نتمّثل من خالله احلقيقة املأســاوية 
للوجود )وإن بواســطة اجلمال وأدواته(، ومن 
ثّم التلّقي باحلَْدس، ال بالعقل لهذا الفّن أو 
ذاك، فالهدف أن يشكل الفّن خالًصا ومالذًا 
فردين لنا، إذ ال بديل منه يسعفنا في حتّمل 

أزمتنا الوجودّية.
*ناقد وأستاذ جامعي من لبنان

الفّن والخالص الفردّي في غياب الخالص الجماعّي

قراءة

األملاني احلديث إال مفردة همســت بها 
وهو يودعهم.

وفي )العراق كويت( متســرح السرد في 
بيــت )أبو مشــاري( الذي هــو منطلق 
التي  املذكــرات  أو بوســاطة  املدونــة 
املعلمة أخت مشاري، وعرفنا  سطرتها 
من خاللها الشــخصيات التي كشفت 
عن مكنوناتها النفســية عبر احلوارات 
التي جرت بن الضابــط العراقي وأفراد 
أســرة الكاتبة، وابن عمها )فهد(، وفي 
تابعنا تفاصيل عن مجريات  البيت  هذا 
األمور فــي أثناء الغــزو، وما حصل من 
حــوارات وتبادل اآلراء، واســتلطاف بن 
الضابــط العراقــي والكويتيــة أخت 

مشاري.

احلب في زمن الكوارث
فــي )بحــر الصمــت( متيــل الفتــاة 
بعواطفها نحو الضابــط األملاني، وهو 
فرد ينتمي جليش اغتصب وطنها، لكن 
هذا الضابط مع مرور االيام أصبح يكره 
احتالل املانيا لفرنســا، وكان حريصاً أن 
ال يرتــدي الزي العســكري حن يلتقي 
الفتاة وعمها، ولــم يحصل أي حديث 
مباشر بينه وبن الفتاة، بل هناك صمت 
العشــق والنظرات اخلاطفــة وحركات 
األصابع وارتعاشات اليدين لغة للتعبير 
بن االثنن، حاولت الفتاة منع انفعاالتها 
من الظهور نحو الضابط االملاني النبيل 

بأخالقه واملكتنز بثقافة رصينة.
وتنتهــي الرواية على كلمــة وداع بن 
الطرفن.. وقد جاء عنوان الرواية للتعبير 
عن قصدية الكاتب، فقد وصل  الســرد 

في الرواية:
]خيم الصمت علــى الغرفة مرة أخرى، 
لكن الفــرق في هذه املرة فــي قتامته 

وشحنته الثقيلة، ومن املؤكد أنني من 
خــالل الصمت القدمي مثلمــا هو األمر 
املاء. عراك احليوانات  حتت هدوء صفحة 
في قاع البحر، كنت أحــس جيداً زخم 
احليــاة املنبعثــة من املشــاعر اخلفية 
والرغبات واألفكار التي يتجاهل بعضها 
بعضاً، ويتثاقل لكن آه يا ترى ماذا هناك 
حتت قشــرة الصمت سوى ظالم بشع[ 

صمت البحر، ص:50 
وفــي )العــراق كويت( يحصــل تفاعل 
عاطفي بن الضابــط العراقي )عصام( 
واملــرأة الكويتية، وبعد حوارات ومواقف 
يفصــح عصــام عــن اجنذابــه برغم 
البيئــة غير املوائمة إلنبــات حالة حب 
متوازنة.. يكتب رســائل لها معبراً عن 
حبه واســتعداده إلكمال مسيرة حياة 
مشــتركة، وهي تكّن لــه كل االحترام 
وتضمر له حباً يتنامى بداخلها، لكنها 
ال تفصح له أو تكتب حقيقة مشاعرها 
نحوه، فهو بنظرها فــرد من جيش غازٍ، 
وهي متثل الطرف الذي وقع عليه الغزو. 
ظــل عصام يرتدي زيه العســكري ليالً 
ونهاراً حتى في أثناء لقاءاته املســترقة 

من براثن األجواء القاهرة.
لقد وصلت رســائل تفاعــل من )أخت 
مشاري( إلى عصام من خالل استقبالها 
له بكل مودة ولهفتها للحديث معه، إذ 
والرصانة،  النبل  وجدت فيه كل صفات 
وقد أعلمتنا الساردة بعد تلقيها رسالة 
من عصام أنها ]كانت الرســالة األولى 

التي تلقيتها منه مفعمة باحلياة، ركنت 
كل شيء حربي خلف ظهرها، لم تكن 
مطلقاً تنتمي لهــذا الوجود املكهرب[ 

العراق كويت ص52
وتعترف ]كنت أشــعر بنوع تقارب قدمي 
كان يلغي كل موجــات التنافر احلاصل، 
وأجــد فيه الصدق بــن ركام خديعة ال 

شبيه لها.[ ص 53
وقد أجابت برســالة من ســطرين ]من 
العبــث أن يكون للحب وجــود بن هذا 

اخلراب[
وتستدرك ]لكني وجدت نفسي أكذب[ 

ر.ص:56
بدون  ]أحببته  لنفســها  كتبــْت  كما 
أسباب، وأني رمبا أنتقل معه إلى بغداد[ 

ص:56
وأن ]احلرب كانت مناســبة كي نتعارف 
على بعض. ال وجــود ملؤامرة ضدي، ولم 
ملشــاعري[  مكيدة  دولة  أيــة  تخطط 

ر.ص:56
و]بعد العاصفة ســتعود األغصان إلى 
هدوئها، سيعم الهدوء وتصفو السماء، 
رؤية الطريق  حينما ميكن للواحد منــا 

جيداً[ر.ص:57
وقد عرضت عليه بعد انكســار اجليش 
العراقي أن يســلم نفسه، كي يواصال 
حياتهمــا، ويحققــا حلمهمــا كمــا 
وتداعياتها  يشتهيان خارج حدود احلرب 
انسانية، رفض عصام  وفي ظروف أكثر 
العــرض وركــب كبرياءه العســكري، 

اختفــى مــن دون وداع تــاركاً حلبيبته 
الكويتية حقيبة حتتوي رســائل وأشياء 
أخرى كذكرى، على أمل أن تسمح األيام 

باللقاء مجدداً.

اكتشاف وجه احلرب احلقيقي
تُظهر لنا )صمت البحر( الضابط األملاني 
في إطار ما يســرده أنه متعصب لبلده 
ومهــووس بتكوينه العرقي، كان يحمل 
جوانب من الثقافة وأنه إنسان حساس، 
حتــى أن وهج حبه انطفــأ عندما رأى 
حبيبته تسحق بعوضة بطريقة سادية، 
وأنه بدأ يغير نظرته نحو أخيه الشاعر 
الذي أخــذ ميجد احلرب، ويدعو لالنخراط 

بها. 
 تتحطم أحالم هذا الشــاب املســكن 
للحرب،  اآلخــر  الوجه  يكتشــف  حن 
الوجه الذي يخفيــه الغزاة، وما يحمل 
من بشاعة تســعى إللغاء وجود شعب 
آخر، وعرف أن االحتالل يســتهدف كل 
شــيء، هذه الرواية تتحدث عن الترويج 
الــكاذب للحــرب واالحتــالل، وكيفية 
تلفيق األكاذيب التي يدسها قادة احلرب، 
ليجبــروا الناس على الدخول في أتونها 
حتت شعارات مضللة، هدفها السيطرة 

على الشعوب األخرى.
لقــد توصل في األخير بــأن ليس هناك 
أمل، ويعتــرف بأنه خــدع وحن يخرج 
آخر مرة يلقي عبــارة »وداعاً« مترقباً رد 
الفتاة، وأخيراً تنبس الفتاة بصوت كتوم 

بكلمة.
وفي )العراق كويت( يقدم لنا حيدر علي 
اجلبوري شــخصية الضابــط العراقي 
)عصــام( فاعالً متناميــاً، فبعد أن كان 
منســاقاً حتت آلة الدعاية التي تسّوغ 
للحرب؛ جنده يغير قناعاته ويكتشــف 

احلقيقة املرة
]فقد كان يعاني من دوخة املفاهيم، وال 
يدري بالضبط حتديد نفسه أول األمر إن 
كان غازياً... أم هو محرر..[ الرواية ص 64

وأنــه كان حتت تأثيــر دوامــة اختالط 
املفاهيــم وهو يبــدو إنســاناً متفتحاً 
للحياة واجلمــال، فقد تربى في  ومحباً 
بيئة حتب العلم ]فأبوه أســتاذ جامعي 

وأمه مدّرسة..[ ر. ص:50
 لقد خدع كغيره من العســكر بعد أن 
أخبرته الســلطات أنهم هبوا ملساندة 
ثــورة اندلعت، وأن قادة الثــورة تقدموا 
بطلب العون والدعم العسكري.. لكنه 
ذهل مــن كل البشــاعات التي رافقت 
الغزو من ســرقات وقتــل وحرق وتدمير 

حتت يافطة التحرير.
وألنها ليست حربه وبعد أن اختّلت كل 
قناعاته؛ يعتــرف بأن الهزمية تتوغل في 
دواخل اجلنود وبدأت تهّشم إراداتهم من 

دون إدراكهم.

احلنني وخامتة السرد
مثلت )صمت البحر( لوحة صامتة، من 
دون أن حتمل ضغينة أو نفســاً عنصرياً 
جتاه أي شعب، برغم أنها كتبت في وقت 

االحتالل..
)العرق كويت( فكانت لوحة ناطقة  أما 
بــكل تفاصيلها، علــى الرغم من أنها 

وّثقت الغزو بعد سنوات من وقوعه.
الروايتــان بأنهمــا عبرتــا  اشــتركت 
الصبغات التي متيز بن البشــر وجتاوزتا 
تنفيذ  وكيفية  السياســية،  العالقات 
رغبات ساســة موتورين يحلمون بصنع 
أمجاد بإشــعال احلروب وتقدمي الضحايا 

من الناس.
وقد انتهــت موضوعة احلب في )صمت 
البحر( إلى انفالت لسان املرأة الفرنسية 
حن وّدعها الضابط األملاني، وهو اعتراف 
وتعبير عن االنسجام العاطفي بينهما، 
لكنها أحجمت عن مبادلته الغرام ولم 
تصّرح به، وبذلك ظلــت نهاية العالقة 
مبتــورة فــي التواصل املــادي، لكنها 
كانت عاشــقة وستبقى حتت تأثير هذا 

االنفعال العاطفي العالي.
وفــي )العــراق كويت( أطلقــت الفتاة 
العميق  بحبهــا  واعترفــت  لســانها 
للضابط العراقي، لكنها عاندت نفسها 
كما عاندتهما الظروف في فسح مجال 
لتتويج هذه العالقة التي نت حتت ظرف 
قاهر، وبقيت الســاردة تكتنز هذا احلب 
وترعاه، وتتأمل ما تركه لها )عصام( في 
قلبهــا، ويهّزها احلنــن كل حلظة وهي 
تطالع رســائله وهداياه، وتســتحضره 
معها، كأنه ما زال على قيد احلياة، برغم 
الواقع،  انقطاع أخباره، فهو ميــت في 
لكنها تكابر وال تصدق هذه النهاية؛ إذ 
بقي يعيش بداخلها وهي مكللة بحنن 

ال ينضب.

مهدي علي ازبين

وصاغتها  األفكار  األدبية  األجيال  توارثت 
فــي أعمال فنيــة بأســاليب مختلفة، 
وتشــابهت كثير منها في موضوعاتها 
إلى حــد التطابق أحيانا، وقد حتدث حتى 
في أزمنــة مغايرة، أو أن املوضوع املتناص 
كتب بلغة مختلفة لــم يطلع مدّونها 
على أعمال تناصوا معه، أو أنه لم يسمع 

بها أو يقرأ عنها وعن مبدعيها..
وهنا نحــاول عمل دراســة مقارنة بن 
)فيركور(  للفرنســي  إحداهما  روايتــن 
للعراقي حيدر  )العراق كويــت(  واألخرى 
علي اجلبوري، اشترك النصان في حضور 
املــكان فــي العنونة، إذ ذيلــت »صمت 
البحر« بـ )فيركور( وهو في احلقيقة اسم 
منتحل للكاتب احلقيقي، وفيركور اسم 
مقاطعة فرنســية، أما )العراق كويت(؛ 
فهي كاشفة بكل صراحة عن موضعن 

معروفن لدى اجلميع. 
نشــرت روايــة )صمت البحر( ســراً في 
باريس عــام 1942 أبان االحتــالل النازي 
لفرنســا، وقد عــّدت حينها مــن روائع 
أدب املقاومــة الفرنســية )الصامتة أو 
الالعنفية( متمثلًة بدور املرأة الفرنسية 
التي رفضــت مغازلة احملتــل ومجاملة 
الضابط األملانــي )فرن فون ابرناك(، برغم 
ما أثار لديها من كوامن إنسانية، لكنها 
عواطفها  وكبتت  نفسها،  على  حتاملت 
اجلياشة نحوه، وعاندت إعجابها به ألنه 

ممثل لدولة غاصبة..
وفي )العــراق كويت( التــي كتبت بعد 
نصــف قرن عــن )صمت البحــر(؛ فقد 
حضــرت املقاومة بأشــكالها املتعددة، 
فمن جانب الساردة وأهلها هم رافضون 
لالحتالل برغم كســر احلواجز النفسية 
بينهم وبن الضابــط العراقي )عصام(.. 
فقد وردت في متــون العمل مدونات عن 
مقاومة مسلحة جتلت بأصوات رشقات 
وأخبار عــن حوادث،  النارية  اإلطالقــات 
كذلك حضور رمز املقاومة للمســلحة 
فهد ابن عم الســاردة.. أمــا املرأة التي 
جذبهــا الضابط العراقــي وتعلقت به؛ 
فقد هّز مشاعرها واعترفت بحبه الراكز؛ 
لكنها لم تصرح بــه نحوه، ولم تفصح 
بشــكل واضح، وتــرد على مراســالته 

املفعمة بالعواطف اجلياشة.

حتت ظالل العداوة
اشــتغلت الروايتــان في فضــاء مكبل 
بتداعيات كارثية سببتها احلرب واألعمال 
أملانيا  احتــالل  األولى  في  العســكرية، 
النازية لفرنســا، والثانية غــزو القوات 

العراقية لدولة الكويت.
شــغل املكان مساحة كبيرة من السرد، 
في )بحــر الصمت( ينــزل ضابط أملاني 
على أســرة تتكون من رجل وابنة أخيه، 
اجبارية،  بصورة  الســكن  يشــاركهما 
فيحــدث تفاعل بــن الضابط وصاحب 
البيــت، لم تشــترك املرأة الفرنســية 
وهــي  تســتمع  كانــت  بحواراتهمــا، 
منشــغلة عنهما، ولم تبــادل الضابط 

الحنين بوصفه فاعاًل سرديا

التقارب واالختالف بين روايَتي »صمت البحر« و«العراق كويت«

لقد وصلت رسائل تفاعل من 
)أخت مشاري( إلى عصام من 

خالل استقبالها له بكل مودة 
ولهفتها للحديث معه، إذ 

وجدت فيه كل صفات النبل 
والرصانة، وقد أعلمتنا الساردة 

بعد تلقيها رسالة من عصام 
أنها ]كانت الرسالة األولى 

التي تلقيتها منه مفعمة 
بالحياة، ركنت كل شيء 

حربي خلف ظهرها، لم تكن 
مطلقًا تنتمي لهذا الوجود 

المكهرب[ العراق كويت 

غالف الرواية غالف الرواية



وفاة شاب مصري ابتهاجًا بفوز ميسي 
بكأس العالم

من شدة ســعادته بفوز املنتخب األرجنتيني بقيادة 
الساحر ميســي بكأس العالم، لفظ شاب مصري 
أنفاســه األخيرة إثر أزمة قلبية حــادة تعرض لها 
عقب انتهــاء مباراة فرنســا واألرجنتني في نهائي 
املونديال وفوز التانغــو بالبطولة للمرة الثالثة في 

تاريخه.
وكشف أصدقاء الشــاب املتوفى ويدعى مصطفى 
عبد العال عبد الوهاب، أن صديقهم شاهد املباراة 
برفقتهم في منطقة وســط القاهرة، وبعد انتهاء 
املباراة بفوز األرجنتني وحتقيق جنمه املفضل ليونيل 
ميسي لكأس العالم، أصيب بأزمة قلبية من شدة 
الفرح، ومت نقله على الفور إلى مستشفى العجوزة 

حيث لفظ أنفاسه األخيرة فور وصوله.
وأكدوا أن الشــاب الذي يعمــل محاميا في مكتب 
أحد احملامني والبالغ من العمر 26 عاما، كان يعشق 
ليونيل ميســي وكان يتمنى تتويجه بكأس العالم، 
مشــيرين إلى أن آخر تدوينة له على صفحته على 
موقع التواصل االجتماعي« فيســبوك« كتب فيها 
»هتفضل أحلى ذكرى في حياتي واهلل.. وأجمل يوم 

في حياتي واهلل«.
وكان منتخــب األرجنتــني قد تــوج ببطولة كأس 
العالــم للمرة الثالثة في تاريخــه بعد تغلبه على 

فرنسا بركالت الترجيح 2-4.

بعمر ثماني سنوات.. طفل يتزلج في 
سبع قارات

أصبح صبي يبلغ من العمر 8 سنوات من مقاطعة 
كولورادو في والية تكساس األمريكية، بشكل غير 

رسمي، أصغر شخص يتزّلج في القارات السبع.
ورافق مادوك ليب أسرته في رحالت تزلج جابت أنحاء 
العالم، وأحدثها رحلة بدأت في األول من كانون االول 
اجلاري، إلى سفح جبل في القارة القطبية اجلنوبية.
وبحســب وكاالت يُذكر أّن الرقم القياســي احلالي 
ملوسوعة غينيس لألرقام القياسية ألصغر شخص 
يتزلــج فــي جميع القارات الســبع هــو للطفلة 

األمريكية فيكتوريا راي وايت.

سبانخ ملوثة تتسبب الهذيان 
والهلوسة في أستراليا

سحبت العديد من منتجات السبانخ من األسواق 
في أستراليا ودول أخرى يٌعتقد أنها ملوثة باألعشاب 

السامة، وفقا لصحيفة “اجلارديان” البريطانية.
وقالت السلطات في أستراليا ونيوزيلندا إن منتجات 
الســبانخ التي مت ســحبها، يُعتقد أنها ملوثة من 
مزرعــة واحــدة، وأصابت كل من يأكلهــا بأمراض 

الهذيان والهلوسة.
وكان قد أبلغ ما يقرب من 90 شخًصا في نيو ساوث 
ويلز عن أعراض غريبة بعد تناول الســبانخ، مع 33 
شخًصا على األقل يســعون للحصول على رعاية 

طبية.
وتضمن األعــراض، اإلصابة بالهذيان والهلوســة، 
واتســاع حدقــة العني، وســرعة ضربــات القلب، 
واحمرار الوجه وتشوش الرؤية وجفاف الفـم واجللـد 

واحلمـى.
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متابعة - الصباح الجديد: 

أجرتهــا  دراســة  كشــفت 
االجتماعية«  السوق  »مؤسسة 
البريطانيــة، أن اململكة املتحدة 
أن تستقبل مليون مهاجر  ميكن 
كل عام لسدِّ العجز في العمالة 
التغيرات  مع  والتكيف  الوطنية 
في االقتصاد العاملي والسياسة.

 The Times وعلى وفق صحيفة 
البريطانية، فان الدراســة بينت 
شــيخوخة  معدل  »ارتفــاع  ان 
السكان ونقص أصحاب املهارات 
يجعل البالد لديها طلب مستمر 

على العمالة اخلارجية«.
أن  الدراســة  أوضحــت  كمــا 
طويلة  روابط  لديهــا  »بريطانيا 
األمد ببعض البلدان ذات الكثافة 
الســكانية العالية، والتي أجلأت 
فيها  الدميوغرافيــة  التغيــرات 
وظائف  البحث عن  إلى  الشباب 

وفرص عمل في أماكن أخرى«.
وتشير البيانات إلى أن »بريطانيا 
مليــون   1.1 نحــو  اســتقبلت 
شــخص ألغــراض العيــش أو 
العام  الدراســة فــي  أو  العمل 
املنتهي في يونيو/حزيران، وهاجر 
560 ألف شخص، ما  منها نحو 
جعل العجــز في معدل الهجرة 
الصافــي يبلــغ مســتوى غير 
مســبوق بفارٍق نحــو 504 آالف 

شخص«.

مطالبات باالستقبال اجليد 
للمهاجرين

إن  الباحثــون  قــال  ذلــك،  إلى 
»ارتفاع أرقام الهجرة الســنوية 
اجتماع  إلى  يعــود  بريطانيا  في 
»فريــد مــن نوعــه« جملموعــة 
واحــد، منها  فــي وقت  عوامل 
اللجوء من أوكرانيا وهونغ كونغ 

وأفغانستان، فضالً عن زيادة عدد 
الطالب األجانب في البالد.

وقــال جوناثان تومــاس، مؤلف 
األقــدم  والزميــل  الدراســة 
باملؤسســة، إن بريطانيــا يجب 
أن حُتسن االســتعداد الستقبال 
بعقــد  وأوصــى  املهاجريــن، 
»اتفاقيات شــراكة الســتقبال 
أصحــاب املهــارات« مــع بلدان 

البلدان  أخرى، بحيث تعمل هذه 
املطلوبة،  العمالــة  تدريب  على 
وتســتجلب بريطانيــا أصحاب 
»بريطانيا  أن  واملقصود  املهارات. 
يجب أن تركز على املساعدة في 
تنظيماً  إليها  الهجــرة  تنظيم 

استراتيجياً«.
العمــال  إن  الدراســة  وقالــت 
املهاجرين يجب إظهارهم للناس 

لني للنواقص،  بوصفهــم »مكمِّ
وليســوا قادمني للحلول محل« 
وينبغــي  الوطنيــة،  العمالــة 
»احلديث عــن أهمية اتخاذ نهج 
أكثــر انفتاحاً جتاه هجــرة اليد 
العاملة إلى البــالد على نحٍو ال 
يســتهني باخملاوف السياســية 

والعامة«.

أزمة تهريب املهاجرين
وحثَّت الدراسة على إبرام »اتفاق 
يعتد به« مع فرنســا للحد من 
أزمة تهريب املهاجرين عبر القناة 

بني البلدين.
وقــال تومــاس: »يجــب علــى 
بريطانيا أن تقبل بأن فرنسا ليس 
لديها ما يجبرها أو يســتحثها 
بشأن  بريطانيا  مســاعدة  على 
تقليل طلبات اللجوء، ال ســيما 
أن فرنســا تتلقــى طلبات جلوء 
مبعــدالت تزيد بنحــو 3 أضعاف 
على معدل بريطانيا، وتقبل عدداً 

أكبر من الالجئني«.
وتأتــي الدراســة فــي وقت من 
املقــرر أن تُصــدر فيــه احملكمة 
العليا البريطانية حكمها بشأن 
سياســة احلكومة حيال ترحيل 
طالبي اللجوء إلى رواندا، ومهما 
كان احلكــم، فالغالب أن يُعرض 
لالستئناف، ما يعني أن احلكومة 
لــن ميكنهــا املضي قدمــاً في 
رواندا عدة أشــهر  إلى  الترحيل 

أخرى.
ومع أن احلكومة البريطانية تصر 
على أن سياسة ترحيل املهاجرين 
غير الشــرعيني إلــى رواندا إلى 
حــني البت في طلبــات جلوئهم 
سياســة ضرورية، فــإن املدعني 
بأن هذه السياسة  يتمســكون 
تنتهــك واجبــات بريطانيا جتاه 
حقــوق اإلنســان واتفاقية األمم 

املتحدة لالجئني.

متابعة - الصباح الجديد: 
تاميز«  »طهــران  ذكــرت صحيفــة 
اإليرانية أن إيــران تقوم باعداد ملف 
خاص حول احلصان الفارسي الكردي 
مــن اجل تســجيله ضمــن قائمة 

اليونسكو للتراث العاملي.
ونقلــت الصحيفــة االيرانيــة في 
تصريح تابعتــه الصباح اجلديد، عن 
رئيس هيئة السياحة في محافظة 
ســهيلي  رضا  محمد  كرمانشــاه 
انه« برغــم ان اصول احلصان  قوله، 
تعود الى محافظة كرمانشــاه في 
غرب ايران، اال انه قد يتم تســجيله 

دوليــا ألنه تتــم تربيتــه أيضا في 
املناطق الكردية فــي العراق وتركيا 

وسوريا.
ويســتهدف امللــف اإليرانــي ادراج 
التراث  قائمة  ضمن  الكردي  احلصان 
العاملــي غير املادي، وهــو حتت إطار 
بتربية  املتعلقــة  واملهــارة  املعرفة 

اخليول الكردية واحلفاظ عليها.
ان مهرجانا  الــى  التقريــر  ولفــت 
مخصصا للخيول الكردية ســيقام 

قريبا في كرمانشاه.
واشــار التقريــر الــى ان احلصــان 
مجموعة  يضم  الكردي  الفارســي 

من سالالت اخليول التي يتم تربيتها 
واستخدامها تقليديا من قبل الكرد 
الذين عاشوا واستوطنوا املقاطعات 
الغربية في إيران حاليا منذ االف من 

السنني.
وتابع التقرير ان هذه السالالت نشأت 
في غرب إيــران حيث أدت التضاريس 
اجلبليــة واملنــاخ البارد فــي تطور 
مجموعــة خيول قــادرة على حتمل 

الظروف البيئية القاسية.
أن كرمانشــاه  إلى  التقريــر  ولفت 
نشــأت في القــرن ال4 امليالدي من 
الســاللة  من  الرابع  بهــرام  قبــل 

الساسانية، وغزاها العرب في العام 
640 ، وســميت قرماشــني.، ثم في 
القرن  في  الســلجوقي  احلكم  ظل 
الرئيســية  املدينة  ال11، كانت هي 

في كوردستان.
وتابع ان الصفويني )الذين حكموا بني 
عامــي 1501-1736( قاموا بتحصني 
املدينة، في حــني تصدى القاجاريون 
لهجوم شــنه األتــراك خالل حكم 
فتح علي شــاه )1797-1834(. وفي 
العــام 1915، احتلها اجليش التركي 
خالل احلــرب العاملية األولى، لكنهم 

انسحبوا منها في العام 1917.

»الحصان الكردي« الى قائمة اليونسكو للتراث العالمي

 دراسة: بريطانيا تحتاج مليون مهاجر 
سنويًا لسد عجز العمالة الوطنية

تعاني الشيخوخة ... 
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جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 
االحتادية

محكمة جنايات صالح الدين/ الهيئة 
االولى

العدد/ 659/ج 2022/1
التاريخ/ 2022/12/11

إعالن
الى املتهم الهارب/ شامل عايد صالح 

اخلزرجي
أحالــك الســيد قاضي محكمــة حتقيق 
الضلوعيــة مبوجب قــرار اإلحالــة املرقم 
281/ إحالة/2022 فــي 2022/11/13 إلجراء 
محاكمتك بدعوى غير موجزة وفق أحكام 
الرابعة/1 من قانون مكافحة االرهاب  املادة 
رقــم 13 لســنة 2005، وجملهوليــة محل 
إقامتــك تقــرر تبليغك إعالنــا بالصحف 
احمللية للحضــور أمام هيأة هــذه احملكمة 
صباح يوم 2023/2/16  او تســليم نفسك 
الــى أقرب مركز شــرطة وفــي حالة عدم 
حضورك ســتجرى احملاكمة بحقك غيابيا 

وفق االصول.
القاضي
علي حسني علي اخلزرجي

رئيس محكمة جنايات صالح الدين/ 
الهيأة االولى

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
سوق الشيوخ

العدد/ 2317/ش/2022
التاريخ/ 2022/12/15

م/ اعالن
الــى/ املدعى عليه/ ) بشــرى رحيم 

حسني (
اقام املدعي ) احمد ناصر حســني ( 

دعوى يطلب فيها املطاوعة 
وجملهولية محل اقامتك تقرر تبليغك 
امام  باحلضور  محليتني  بصحيفتني 
هذه احملكمــة صباح يــوم املرافعة 
املصادف 2022/12/29 وفي حالة عدم 
ينوب عنك  ارســال من  او  حضورك 
قانوناً ســوف جتري املرافعة بحقك 

غيابياً ووفقاً للقانون واالصول.
القاضي
حسني محمد سلمان

مجلس القضاء االعلى 
رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة االحوال الشخصية في 

الكوت
 العدد 6308/ش/2022
الى املدعى عليه / سيف عماد جنم

أقامت املدعيــة )رانيا حامد كاظم ( 
الدعــوى املرقمة اعــاله والتي طلب 
فيهــا دعوتــك للمرافعــة واحلكم 
بتصديــق طالق خارجــي وجملهولية 
محل اقامتك وحسب اشعار مختار 
واملرفق  الســكنية  العمارات  محلة 
بكتاب مركز شــرطة الكـــــــوت 
بالعــدد 13251 فــــي 2022/12/20 
صحيفتني  بواســطة  تبليغك  تقرر 
محليتني رسميتني يوميتني للحضور 
امام هذه احملكمة بتاريخ 2022/12/29 
الساعة التاسعة صباحا وعند عدم 
حضــورك او من ينــوب عليك قانونا 
املرافعة بحقك غيابيا  ســوف جتري 

وحسب االصول .
القاضي 
فرقد يوسف طاهر

جمهورية العراق
محافظة كربالء املقدسة

قسم العقود العامة
العدد/ 1437
التاريخ/ 2022/12/13

إعادة اعالن مناقصة اشغال رقم )41( ضمن خطة الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية 
تبويب )213/18/13/4(

تعلن محافظة كربالء املقدسة ألول مرة عن اجراء مناقصة عامة )للمرة األولى( ملشروع
)تأهيل شوارع حي النضال(

وفــق املواصفات الفنية واخملططات وجــداول الكميات املبينة )باللغة العربية( ضمن الوثيقة القياســية  
للمشــروع املذكور انفا والتي ميكــن احلصول عليها بعد تقدمي طلب حتريري الى قســم العقود العامة في 
احملافظة / وحدة بيع التنادر مقابل مبلغ قدرة )300،000( ثالثمائة الف دينار غير قابل للرد يدفع لدى قســم 
الشــؤون املالية في احملافظة فعلى الراغبني من املقاولني والشــركات العراقية ممن لهم هوية نافذة بدرجة 
التصنيف )انشــائية / رابعة( تقدمي اعطيتهم املستوفية للوثيقة القياســية للمشروع انفا الى سكرتير 
اللجنــة املركزية لفتح العطاءات الطابق الثاني من بناية قســم العقود العامة في احملافظة مرافق معها 
التأمينات األولية املذكورة ضمن شــروط املناقصة ادناه مع وصل الشــراء )باسم مقدم العطاء( النسخة 
االصلية مع املستمســكات األخرى املطلوبة واملبينة في الوثيقة القياسية للمشروع انفا . وان اخر موعد 
لتقدمي وتســليم االعطية )موعد الغلق( هو الساعة الثانية عشــر ظهرا يوم )االربعاء( املصادف 2023/1/4 
وســترفض أي عطاء متأخر عن موعد الغلق وســيتم فتح االعطية بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم 

الراغبني باحلضور في املوعد انفا.
شروط املناقصة /

1. تقدم التأمينات األولية بنسبة ال تقل عن )1%( من مبلغ الكلفة التخمينية املذكورة في ادناه ومببلغ قدره 
)60،169،560( ستون مليون ومائة وتسعة وســتون الف وخمسمائة وستون دينار على شكل صك مصدق 
معنون الى محافظة كربالء املقدســة / بنك امانات املشاريع او خطاب ضمان معنون الى محافظة كربالء 
املقدســة / قســم الشــؤون املالية ملدة )120 يوم( من تاريخ غلق املناقصة )وبالعملة احمللية وباسم مقدم 
العطاء )بالنســبة للمقاولني( او املدير املفوض او احد املؤسســني )بالنســبة للشركات حصرا( وصادر عن 

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

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

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

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

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

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

2.الكلفة التخمينية )6،016،956،000( ستة مليار وستة عشر مليون وتسعمائة وستة وخمسون الف دينار        
3.احملافظة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات

4.على جميع الشــركات واملقاولني تدوين األسعار في جدول الكميات رقماً وكتابة وبشكل واضح وان يكون 
خالي من احلك والشطب

5.املشروع عبارة عن )اعمال تطوير الشوارع متضمنة اعمال التبليط بكافة فقراته وطبقاته واعمال القالب 
اجلانبي واعمال القالب اجلانبي واعمال تطبيق األرصفة بالشــتايكر املقرنص باإلضافة الى تنفيذ تعارضات 
الدوائر اخلدمية مما يجعل املشــروع متكامل مــن كافة اخلدمات( وكل ما يتطلبه العمل وحســب جداول 

الكميات املرافقة .
6.حتديد رقم صندوق البريد ملقدم العطاء في دائرة اتصاالت وبريد كربالء املقدسة لعام 2022.

7.موعد انعقاد املؤمتر يوم )االربعاء( املصادف 2022/12/28 الســاعة )الثانية عشــر ظهرا( في قسم العقود 
العامة ملناقشة اراء ومالحظات املقاولني الراغبني بتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشاريع أعاله.

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

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

املهندس
نصيف جاسم اخلطابي
محافظ كربالء املقدسة

جمهورية العراق
وزارة النفط

شركة مصافي اجلنوب )شركة عامة(
هيأة املواد/ قسم العقود واملشتريات

العدد: خ38674/184/6
املوافق: 2022/12/19 م 

م/ املناقصة العامة احمللية 2021/227
جتهيز اجلزء الكهربائي للصمامات )Actuator Valves( التابعة للوحدات اجلديدة في موقع املفتية

إعادة إعالن للمرة الثالثة على املوازنة التشغيلية

1. يسر شركة مصافي اجلنوب/ شركة عامة بدعوة أصحاب الشركات واملكاتب لالشتراك في املناقصة أعاله على أن يكون املراجع املدير 
املفوض أو وكيل له بوكالة رســمية صادرة ومصدقة من كاتب العدل او مخول عن الشــركة مزود بكتاب رسمي يذكر فيه وصف ورقم 

املناقصة .
2. تقدمي طلب حتريري معنون الى قســم العقود واملشتريات ودفع قيمة البيع للوثائق القياسية للمناقصة البالغة )150،000 دينار( مائة 
وخمسون ألف دينار عراقي فقط مع صورة من هوية غرفة التجارة النافذة وشهادة تأسيس الشركة على ان ال يقل رأسمال الشركة  عن 

)2( اثنان مليار دينار عراقي .
3. الكلفة التخمينية )200,000,000( فقط مائتان  مليون دينار عراقي

4. التأمينــات األولية املطلوبة )4,000,000 دينار( فقط اربعة مليون دينار عراقي صادرة من مصرف معتمد لدى شــركة مصافي اجلنوب 
ونافذ لغاية 28 يوما بعد انتهاء نفاذية العرض التجاري.

 WWW.src.gov.iq 5. ملقدمي العطاء الراغبني في احلصول على معلومات إضافية زيارة املوقع اإللكتروني للشركة
contracts@src.gov.iq :ولالستفسار عن أية معلومات ميكنكم مراسلة شركتنا على البريد االلكتروني التالي

6. يتم تسليم العطاءات في مقر شركة مصافي اجلنوب- شركة عامة/ غرفة جلنة فتح العطاءات احمللية وآخر موعد الستالم العطاءات 
الســاعة الثانية عشــر ظهرا ليوم الغلق املصادف 2023/1/30 وفي حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رســمية يستمر االعالن الى ما بعد 

العطلة ويعتبر اليوم الذي يلي العطلة آخر يوم لغلق املناقصة، وسيتم رفض العطاءات املتأخرة.
7. ســيكون انعقاد املؤمتر لإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة الســاعة العاشرة صباحاً يوم 2023/1/23 في مقر الشركة 

الكائن في محافظة البصرة/ الشعيبة.
8. يتم تقدمي القســم الرابع من الوثيقة القياسية بعد ملئ املواصفات الفنية املطلوبة وجداول الكميات املسعرة )ضمن القسم الرابع 
حصراً( وحســب ما موضح في الوثيقة وتقدمي القســم السادس للتأكيد على املواصفات املطلوبة على أن تكون موقعة ومختومة على 
جميع أوراقها ومغلفة في ظرف واحد مغلق ومختوم مثبت عليه العنوان القانوني الكامل للشركة مع رقم موبايل املدير املفوض ورقم 

واسم املناقصة مع تزويدنا بقرص )CD( للوثيقة كاملة، إضافة لظرف ثاني يتضمن املستمسكات املطلوبة والتأمينات االولية.
9 . املستمســكات املطلوبة عند التقدمي: شهادة تأسيس الشــركة، احملضر األول للتأسيس، قرار التأسيس، هوية غرفة التجارة النافذة، 
الهوية الضريبية واســتخدام الرقم الضريبي، تأييد ســكن مصدق خاص بعنوان الشــركة، تأييد حجب البطاقة التموينية عن املدير 
املفوض للشــركة او املكتب، كتاب عدم ممانعة من الهيأة العامة للضرائب لالشتراك في املناقصات معنون الى شركة مصافي اجلنوب، 

براءة ذمة من دائرة الضمان االجتماعي.
10. يلتزم مقدمي العطاءات من القطاعني )العام واخلاص( تزويد شــركتنا برقم احلساب املصرفي للشركة )IBAN( واسم املصرف والفرع 

الذي مت فتح احلساب فيه لغرض اجراء التحويل املالي اليه.
11. حتديد مدة نفاذية العطاء بفترة )90( يوماً من تاريخ غلق املناقصة على ان تكون عملة العطاء بالدينار العراقي.

12.  يجب مراعاة تقدمي السيولة النقدية املطلوبة في القسم الثالث من الوثيقة القياسية وخالف ذلك سيتم استبعاد العطاء.
13. في حال عدم التزام مقدمي العطاءات مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة اقســامها ألمالء القسم الرابع منها فسيتم استبعاد 

عطائه مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي.
14.  سيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الى مقر شركة مصافي اجلنوب- شركة عامة/ غرفة 

جلنة فتح العطاءات احمللية في نفس اليوم الساعة الواحدة ظهراً او اليوم التالي في الساعة التاسعة صباحاً.
15. الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.  

16. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور اخر إعالن باإلضافة الى تسديد رسم عدلي مببلغ )10,000( عشرة آالف دينار ورسم طابع بنسبة 
)0,003( من قيمة العقد .

17.  سيتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( لسنة 
.2014

18.  جلهة التعاقد احلق في إلغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب اإلحالة بناء على أسباب مبررة دون تعويض مقدمي 
العطاء.

حسام حسني ولي 
مدير عام شركة مصافي اجلنوب
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بغداد ـ الصباح الجديد:

حقــق فريــق الكرخ فــوزا كبيرا 
قوامه ثالثــة أهداف مــن دون رد 
على فريق الديوانية أمس حلساب 
اجلولة 11 من املرحلة األولى لدوري 
الكرة املمتاز، وسجل أهداف الفوز 
3 و20  نهاد محمد في الدقيقتني 
ويوسف فوزي في الدقيقة 50 من 

ركلة جزاء.
كما حقق فريق نــوروز فوزا بثالثة 
أهداف مقابل هدف واحد للحدود، 
سجل أهداف نوروز دانه مصطفى 
فــي الدقيقة 27 وديــار ياخي في 
الدقيقــة 32 وســيفان عمر في 
مصطفى  وللحدود   ..61 الدقيقة 
محمود فــي الدقيقــة 15.. وفاز 
نفط البصرة على النفط بهدفني 
لهــدف، ســجل للفائــز احملترف 
الكاميرونــي، رودرلف باتريك داجنر 
وللنفط  و46   14 الدقيقتــني  في 
انتوي  اكبار  دينس  الغاني،  احملترف 

في الدقيقة 17.
فــي وقت فــاز الطلبــة بهدفني 
نظيفني على فريق أربيل، ســجل 
هدفــي الفوز مؤمل عبــد الرضا 
في الدقيقة 2 وحســني عبد اهلل 
في الدقيقــة 83.. في حني تعادل 
زاخو ودهوك بهدف ملثله.. ســجل 
لدهــوك مرجتى عادل في الدقيقة 
62 ولزاخــو حميــد حاجــي في 

الدقيقة 84.

السبت.. افتتاح دوري النساء
أجريــت، امــس، في مقــّر االحتادِ 
الدوري  القدم، قرعُة  لُكرِة  املركزي 
النســوّي للســاحاِت املكشوفة 
الــذي   ٢٠٢٢/٢٠٢٣ للموســم 
والعشرين  اخلامس  في  سينطلُق 
من الشــهر احلالي بنظاِم الدوري 

من مرحلتني ذهابــاً وإياباً. وحضرَ 
النســوّية  اللجنِة  رئيُس  الُقرعة 
فــي االحتادِ العراقــّي لُكرِة القدم 
رنا عبــد الرحمن، وأعضاء اللجنِة 
علي عباس وبان طارق وإلهام علي 
وُمثلــي األنديِة املشــاركة، وهي 
) الــزوراء - القوة اجلويــة - نفط 

الشمال - التجارة - فتاة نينوى (.
وأســفرت القرعُة عن مواجهتني 
فــي اجلولــِة األولــى مــع فريٍق 
ســيكون بوضِع االنتظار، ويفتتُح 

فريق القــوة اجلوّية الدوري مبلعبه 
يوم الســبت الســاعة 12 ظهراً 
مبالقاِة فتاة نينــوى، ويلتقي نفط 
األول،  التجارَة في ملعِب  الشمال 
وســيكون الزوراُء بوضِع االنتظار.. 
وفــي اجلولِة الثانيــة، يلعُب فتاة 
نينوى مع نفط الشمال، وفي قمِة 
اجلولــة يلعُب الــزوراء مع اجلوية، 
االنتظار،  بوضع  التجارُة  وسيكون 
علــى أن يتقابَل في اجلولِة الثالثة 
ويلعُب  الــزوراء،  نينــوى مع  فتاة 

اجلوية مع التجارِة، وسيكون نفط 
الشــمال بوضع االنتظــار.. وفي 
اجلولِة الثانيــة، يلعُب التجارة مع 
فتاة نينوى ويتواجُه نفط الشمال 
مع الزوراء، وسيكون اجلويُة بوضع 
اخلامســة،  اجلولِة  وفي  االنتظار.. 
يتبارى القوُة اجلوية ونفط الشمال 
ويكون  التجارة،  مع  الزوراء  ويلعب 

فتاة نينوى بوضع االنتظار.

جلنة االنضباط تصدر عدة 

قرارات 
اجتمعت جلنُة االنضباط في االحتادِ 
ِث  العراقــّي لُكرِة القــدم للتباحُّ
ومناقشــِة بعض تقارير مشرفي 
املباريات التــي حصلت فيها عدٌد 

من اخلروقاِت، وكما يلي:
ناقشــت اللجنُة تقريرَ مشــرف 
مبــاراة ناديي اجلامعــة والتجارة 
التــي جرت فــي ملعــِب الذهب 
األبيض ضمن منافســاِت الدرجِة 
الثانية، وقد الحظت أن املباراَة لم 

وجود سيارِة  بســبِب عدم  تلعْب 
إســعاٍف واعتبار فريــق اجلامعة 
خاسراً. وقد وجدت اللجنُة أن عدَّ 
فريق اجلامعة خاســراً املباراة قرارٌ 
مخالٌف للوائــح والقانوِن، وبعض 
وقد  بالنتائج،  بالتالعــب  األحيان 
االنضباط بهذا  تعديُل الئحــة  متّ 
66/1/ب  أحــكام  اخلُصوص ضمن 
من الئحِة االنضبــاط الذي تنص 
على )في حالِة عدم توفر ســيارة 
اإلسعاِف من قبل الفريق املضيف 
تفــرُض عليــه غرامــٌة مقدارها 
عراقي(،  دينــار  ألف  خمســمائة 
واملصادق عليهــا من قبل املكتِب 
.. عليه  الكــرة  التنفيــذّي الحتاد 
قررت اللجنة :- فرض غرامٍة ماليٍة 
دينار عراقي على  ألف   500 قدرها 
فريِق اجلامعة لعدم توفير سيـارِة 
املسابقات  جلنُة  تكلف   . إسعاف. 
للُمباراِة  موعــٍد جديــٍد  بتحديد 
اســتناداً للمادة 66/1/ب انضباط 
.قراراً قابالً لالستئناِف ضمن املدِة 

القانونّية. 
وناقشــت اللجنُة كذلــك تقريرَ 
حكم مباراة العدالة والتاجي، وما 
رافَق املباراة من سلوٍك ُمشنٍي من 
قبل مشــرِف فريق العدالة )عبد 
الرزاق عبد احلسن( من خالل عدم 
االنصياِع لقراراِت احلكم بعد طرده 
امللعب،  أرِض  اخلروج مــن  ورفضه 
وجتــاوزه علــى احلكــم وتلفظه 
بألفاٍظ خارجٍة عن الروِح الرياضّية 
وتعاقب عليهــا اللوائُح والقوانني 
.. عليه قررت اللجنــة :- معاقبة 
الرزاق  )عبد  العدالة  فريق  مشرِف 
عبد احلســن( باإليقــاِف ملباراتني 
 51/1 املــادة  ألحــكام  اســتناداً 
انضباط، على أن تنفــَذ العقوبُة 
بالتعاقُّــِب مع العقوبــِة اإلدارّية 
)الطــرد(. قراراً قابالً لالســتئناِف 

ضمن املدِة القانونّية.

فوزان ثالثيان للكرخ ونوروز وثنائيان للطلبة ونفط البصرة في الممتاز
الجوية وفتاة نينوى يفتتحان الدوري النسوي.. السبت

لقطة من مباراة نفط البصرة والنفط أمس

ما اشبه اليوم 
باألمس

باألمس  الراحل مارادونا رسم لوحة فنية رائعة  
وحقق  بطولــة  كأس  العالم  لألرجنتني  ابهر  
اجلميع مبســتواه  الفني ولعــب  دورا في نتائج 
الفريق حتى اســتخدم يده وسجل هدفا غير 
صحيحا احتســبه احلكم التونســي في وقت 
اليوجــد الفــار ملعرفة صحة الهــدف وهكذا 
بسرعة البرق سجل مارادونا هدفه على االجنليز 
ومبرمــى  افضل حراس العالم وكان جنما  المعا 
في كل تفاصيل البطولة اليوم العريس ميسي 
ابو الــزي العربي أعــاد امجــاد  مارادونا وقدم 
مستويات فنية بديعة وسجل اهدافا  حاسمة 
وكان قائدا مثاليا  للفريق ساهم في زرع احملبة 
بــني الالعبــني وكان عنصرا  مهمــا في صنع 
االهداف لزمالئه  وسجل االهداف مبجهود فردي 
اســتفاد من اخطاء  زميله رونالدو الذي خسر 
محبــة الالعبني الحتكاره وغروره  اراد ســرقة 
هدف زميله وفقد ثقة املدرب  وهكذا ميســي 
رسم تاريخ الكرة االرجنتينية  بحروف من ذهب 
ليعيد  التاريخ نفسه وما اشبه اليوم بالبارحة.
وبعد خسارة االرجنتني من السعودية في بداية 
املنافسات املونديالية أعلن الكثير من اخملتصني 
بشــؤون الكــرة بضياع حلــم االرجنتني وبعد 
خسارة فرنسا من تونس أكد الوسط الرياضي 
بضياع امل فرنســا في البطولة نهض الفريق 
األرجنتيني وصاح الديوك العرب قهرت البطل 
االرجنتني  وبعــودة  الكبيرة  والفــرق  الوصيف 
وفرنســا للمنافســة من جديد عــادت املتعة 
واإلثارة للبطولة العاملية وذكرنا ليونيل ميسي 
بالراحل مارادونــا الذي قــاد االرجنتني للظفر 

والفوز بكأس العالم عام 1986.
وقدم ميسي مستوى رائعا ميزا سيبقى خالدا  
في تاريخ كأس  العالم وحصل على لقب افضل 
العــب بالبطولة وفــاز باملركز الثانــي بترتيب 
الهدافني برصيد 7 اهداف ونــال لقب الهداف 
الفرنســي كليليان  برصيد 8 اهداف ونال لقب 
افضل العب شــاب بالبطولة انــزو فيرنانديز  
وظفــر بالقفــاز  الذهبي احلــارس االرجنتيني  
مارتينيز وهكذا ميسي كما قال اسطورة  اجلزائر 
وجنم مونديال 1982  رابح مادجر  االرجنتني هي 
ميســي وللمرة الثالثة النجوم تقود االرجنتني 
للقب  اللقب االول النجم ماريو كمبس ساهم 
في احراز  اللقب االول عام 1978 والراحل دييغو 
مارادونا نال اللقب لألرجنتني عام 1986  اللقب 
الثاني والثالث حققه ليونيل ميســي وهكذا 
جنوم االرجنتني يســاهمون في رســم التاريخ 

ويطرزونه  بالذهب.

* مدرب عراقي محترف

بغداد ـ فالح الناصر:
الطويلة  املســافات  بطــل  حقــق 
العــداء، نوري جخيور، إجنــازات عدة، 
وحطم ارقام قياسية، واثبت حضوره 
منــذ أولى خطواتــه منتصف عقد 
املاضي في  القرن  التســعينيات من 
احراز ألقــاب فعاليــات 800 و1500 
و21  م،  االف  و10  االف  و5  االف  و3 
كم نصــف املاراثون واملاراثون 42 كم 

وركضة ألترا ماراثون 50 كم.

نقطة االنطالق 
معسكر  من  انطالقته  نقطة  كانت 
حمورابــي ونظرا ملمارســته رياضة 
اجلــري مت ترشــيحه لالنضمــام إلى 
الصويرة فاشترك في بطولة  معهد 
الفيالق وأتــى بالترتيب الثالث، وهذا 
فتح له باب االنضمام إلى نادي اجليش 
الرياضي، تتلمذ حتت اشراف الدكتور 
الراحــل عامر فاخر ثــم مزهر مالك 
الفتيان وكرمي عبود، اذ يؤكد ان هؤالء 
املدربني كان لهم الفضل الكبير في 
صقــل إمكاناته وتطويرهــا بالنحو 
الطريق  الــذي وضعه علــى  املثالي 

الصحيح.

أندية وألقاب 
لعــب نــوري علــى مدى مســيرته 
القــوى ألندية  ألعــاب  رياضــة  في 
والنجف  والكــرخ  والطلبة  "اجليش 
نادي  ضمــن  كانت  مواســمه  واخر 
الكهرباء"، وعلى مدى مشاركاته مع 

األندية حقق نوري إجنازات عدة، ومثل 
املنتخبــات الوطنية فــي البطوالت 
بالوســام  الفوز  منهــا  اخلارجيــة، 
البرونزي بركضــة نصف املاراثون 21 
كم فــي بطولة غربي آســيا 2005 
بنســختها الثالثة التي أقيمت في 
قطر، وأتى فيها بعد عداءان من كينيا 

وأثيوبيا، وهما مجنسان لدولة قطر.

ذهب ورقم قياسي
العداء  الذي حققــه  التفــوق  وكان 
البطل، أســهم في تعزيــز حضوره 
ومكانتــه بــني العبــي املســافات 
الطويلة، وفي العــام ذاته، كان على 
موعد مع التتويج بالوســام الذهبي 
في بطولــة ألترا ماراثــون في األردن 
ملسافة 50 كم مسجال ساعتني و48 
دقيقة متفوقا على منافسه املصري 
الذي حــل ثانيا بزمن ســاعتني و53 

دقيقة.
هذا الوســام الذهبي كان له تثمينا 
الكهرباء  نــادي  إدارة  لــدى  خاصــا 
بشــخص رئيســها علي االســدي 
له  الذي ثمن جهود جخيور وأصدرت 
إدارة النادي أمــر التثبيت على مالك 
موظفي الــوزارة بعد ان كان موظف 
بصفــة عقد، وهنــا يقــدم العداء 
اإلدارة  إلى  والتقدير  الشــكر  البطل 
رياضييها  مــع  تتعامل مبهنية  التي 
وتعمل علــى تعزيــز حضورهم من 
خالل التكــرمي والتثمني ملا يحققونه 

من إجنازات.

القياســي  بالرقم  نــوري  ويحتفظ 
العراقي فــي ركضة املاراثون 42 كم، 
فقد سجل ساعتني و21 دقيقة و18 
ثانية ناســخا رقم الدكتور سعدون 
ناصر الذي سجل ساعتني و21 دقيقة 

و54 ثانية.

ناشئة نادي الكهرباء 
ويعمــل جخيور حاليــا مدربا ضمن 
الكهرباء لفئة  لنادي  التدريبي  املالك 
الناشــئني ومعه املدربني عبد اخلالق 
داود ورعــد عبد اهلل ورياض ســالم 
ووســام غالي وذو الفقار فارس علي، 

وحقــق ناشــئة الكهربــاء الترتيب 
الرابــع فــي دوري األندية للموســم 
احلالي، وهو يستعد بقوة للمشاركة 
في منافســات املوسم اجلديد 2023، 
طامحا فــي اثبات حضــوره الفريق 
اخلاصة  املنافســات  والعبيــه فــي 
باألنديــة التــي تقام بأشــراف احتاد 

ألعاب القوى املركزي.
وللمدرب مسيرة أيضا في تدريب فئة 
املتقدمني في النادي، فقد أشرف على 
للمســافات  الالعبني  وتدريب  اعداد 
الطويلة وحققوا مراكز متقدمة في 
بطوالت األندية، بفضل االعداد اجليد 

والدعم الذي توليه لهم إدارة النادي.

مهمات تدريبة مع املنتخبات 
الوطنية 

وكان أيضــا يعمــل فــي مــالكات 
املنتخبــات الوطنية ومتكنت الالعبة 
التي اشــرف على اعدادها وتدريبها، 
نرجس حســني عبود، ان حتــرز ثالثة 
في بطولة آســيا األخيــرة وهو إجناز 
مهم الحتاد اللعبة، والالعبة انطلقت 
من مركــز املوهبــة الرياضية الذين 
بادروا إلــى تكرميها مع مجموعة من 
االبطال لدعم وتعزيز عطاء الالعبني 
الواعدين ليكونوا مشاريع ابطال في 

عروس األلعاب العراقية.
وأشــار إلى ان احتاد العــاب الصم 
رئيسه حسنني  والبكم بشــخص 
محمد اختــاره ليكون مــع زميله 
د. ســلمان علــي، مدربــان لالعبي 
الصم في عروس األلعاب استعداداً 
للمشــاركات اخلارجيــة املقبلــة، 
ويشــرف جخيور حاليــا على اعداد 
ثالثة عدائني هم "حسني كرمي وعلي 
ويتدربون  محمد"  وحســن  جمعة 
فــي مضمار املدينة الشــبابية في 
وزارة الشــباب والرياضــة، في حني 
زميله د. ســلمان علي يشرف على 
ثالثة عداءين أيضا هم "باسم هادي 
واحمــد امليالي وزيد ســعد" وجترى 
تدريباتهم في مضمار كلية التربية 
البدنيــة وعلوم الرياضــة/ جامعة 

بغداد.

نور الجبوري 
منافســات  بغداد  في  انطلقت 
بطولة بغداد للتنس للمتقدمني 
والفئــات العمرية ) ٨-٩-١٠-١٢-
١٤(ســنه واحتضنتهــا مالعب 
ونادي الصيد..  الدولي  الشــعب 
للتنس  املركــزي  االحتاد  واعتمد 
بالتنسيق مع احتاد بغداد منهاجاً 
يتضمن العديد من املســابقات 
والدوليــة في ســبيل  احملليــة 

االرتقاء بها وتطويرها.
رئيس  اخــر حتــدث  مــن جانب 

االحتــاد العراقي للتنس ســيف 
اننا ســاعني  العگيلــي بقوله: 
لدعم كل املواهب الشابة خلدمة 
اللعبة وتطويرهــا فنيا ومهارياً 
التي  الوطنية  املنتخبــات  لرفد 
تنتظرها اســتحقاقات خارجية 
االحتاد  رئيس  مهمة، كما وشكر 
العراقــي للتنــس احتــاد بغداد 
جلهوده الكبيــرة في اقامة هذه 

البطولة. 
احتاد بغداد حسني  رئيس  واضاف 
تطوير  الى  اننا نسعى  السعدي 

الفئات  بدايــة من  التنس  لعبة 
العمرية لكي نصل الى مستوى 
جيد من التطوير في هذه اللعبة 
وقدم شــكره وامتنانه ايضاً الى 
جلن احلكام علــى تطوعهم في 
البطولــة خدمة  هــذه  حتكيم 
متمنيـــن  واللعبـــة  الحتـــاد 
للجميـــع التوفيـــق والنجـاح 

الدائـم.
مــن جانب اخــر تلقــى االحتاد 
املركــزي دعوة للمشــاركة في 
بطولة غربي ووســط آسيا فئة 

14 عامــا املقــررة ان تضيفهــا 
 20 7 ولغاية  البحرين للمدة من 

كانون الثاني املقبل.
احتاد  اخر، ســينظم  وفي سياق 
اللعبــة دورة تدريبيــة تعريفية 
لتعليم التنس املبتدأ بالتنسيق 
الفرعي في محافظة  االحتاد  مع 
أيام ويحاضـــر   3 وملــدة  كربالء 
معتمديـن،  محاضريـــن  فيهـا 
وتقـام الـدورة فـي قاعـة مركـز 
الوحـــدة مبحافظـــة  شــباب 

كربـالء.

نوري جخيور.. مسيرة بارزة في اللعب والتدريب بألعاب القوى 

اتحاد التنس ينظم بطولة بغداد 

بطل المسافات الطويلة يحقق اإلنجازات ويحطم االرقام القياسية 

نوري جخيور

متابعة ـ الصباح الجديد:
للدراجات  العــراق  منتخــب  أحرز 
املتقدمــني  لفئتــي  الهوائيــة 
والناشئني، املركز الثالث في اختتام 
التي  العــرب  ببطولة  مشــاركته 
انتهــت مســاء أول أمــس مبدينة 
 6 اإلماراتية، مبشــاركة  الشــارقة 

دول عربيــة.. وقــال علــي حميد، 
رئيــس االحتاد العراقــي للدراجات، 
"فريقنا  االحتــاد:  ملوقع  في تصريح 
حقــق  والناشــئني  للمتقدمــني 
املركــز الثالث في بطولــة العرب 
التــي شــهدت إثــارة ونديــة بني 
من  السيما  املشــاركة،  املنتخبات 

اللذين  واجلزائر  اإلمــارات  منتخبي 
احتال املركزيــن األول والثاني لفئة 
كانوا  "العبونا  وأضاف:  املتقدمني". 
على قدر املســؤولية، وأثبتوا خالل 
منافســات البطولــة جدارتهــم 
املنجز  وإصرارهــم علــى حتقيــق 

العربي، قبل توديع عام 2022”.

هشام السلمان
عاد الــى العاصمــة العراقية بغداد 
العراق  منتخــب  أمــس  أول  ظهــر 
الوطني برفع االثقال، بعد ان شــارك 
في بطولــة كأس العالم ) فزاع 12 ( 

املؤهلة الى باراملبيــاد باريس 2024 .. 
وكان العــراق حقــق نتائج جيدة في 
البطولــة ما جعل الطريق ســالكا 
الدورة  الى  للتأهل  الالعبني  لعدد من 
التــي تقام في  الباراوملبيــة املقبلة 

باريس عام 2024.
يشار إلى ان حصيلة ابطال الباراملبية 
بلغت ) 12 (  وســاما ملونا ، نصفها 

ذهب، و3 فضة ومثلها برونز.
* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

بغداد ـ الصباح الجديد:
العراق  شــباب  منتخب  خسر 
)0-2(، في  أمام أمانــة بغــداد 
مبــاراة وديــة أول أمس، ضمن 
الرافديــن  أســود  حتضيــرات 
لنهائيــات كأس آســيا حتــت 
20 عامــاً التــي ســتقام في 
املقبل.,  آذار  مطلع  أوزبكستان 
في  بغداد  أمانة  وسجل هدفي 
شــباك منتخب شباب العراق، 

زغبجي كريس ومحمد أحمد.
وتعد هذه املبــاراة الودية، التي 
أمانة بغداد،  أقيمت في ملعب 

ضمن التجمــع الداخلي املقام 
حاليــا ملنتخب شــباب العراق 
حتت قيادة مديــره الفني عماد 
تدريبات  وســتقتصر  محمد.. 
الشــاب  العراقــي  املنتخــب 
بالعاصمــة بغــداد، بعد إلغاء 
املبــاراة الوديــة مــع املنتخب 

األردني.
العراق  شباب  منتخب  وسيبدأ 
التحضيرات املكثفة بعد نهاية 
اجلولــة 12 من الــدوري املمتاز، 
منتصف األســبوع املقبل، ثم 
املقبل  الشــهر  مطلع  يتوجه 

إلقامة  التركية،  أنطاليا  ملدينة 
تتخلله  الذي  الثالــث  التجمع 
مباريــات ودية مع منتخبي اجملر 
وتركيا.. يذكر أن منتخب العراق 
للشــباب ســيلعب باجملموعة 
األولى في كأس آسيا إلى جانب 
املســتضيف  البلد  منتخبات 
أوزبكستان وإندونيسيا وسوريا، 
ويبــدأ مبارياته يــوم األول من 
شهر اذار املقبل امام أندونيسيا 
ثــم فــي الرابــع منــه يقابل 
أوزبكســتان ويالقي سوريا في 

السابع من الشهر ذاته.

العراق ثالثًا ببطولة العرب للدراجات

االثقال البارا لمبي يعود بـ 12 وسامًا

منتخبنا الشبابي يتعثر 
في ودية أمانة بغداد



بغداد - وداد ابراهيم: 
اريد ان اعّلم جيال من الشباب مهنتي 
فــي التطريــز وحرفتي النــادرة في 
االعمــال اليدوية االخرى قبل ان اغادر 
دار االزياء واتقاعد من عملي فيها، وال 
اريد ان اخــذ كل خبرتي واحتفظ بها 
لنفسي اريد ان تعم الفائدة جليل من 
الشــباب، لتكون لدينا اجيال تتعلم 
مهنة تطريز ازيــاء العارضات بأنامل 
فنية بارعــة كي حتافظ الــدار على 
ألقهــا وجمالها وعبقهــا التاريخي 
العظيــم، ارفدونــي وانــا اتكفــل 

بتعليمهم قبل ان ميضي كل شيء.

العمل اليدوي 
بهذه الكلمات عبرت الســيدة "رؤيا 

جبار" اخر حرفيــة وخبيرة في تطريز 
الصباح  لصحيفة  العراقيــة  االزياء 
اجلديد والتــي تعد من اوائل واهم من 
عمل فــي الدار التــي تعتمد العمل 
اليدوي عنصرا اساســيا في خياطة 
االزيــاء التــي يرتديهــا العارضــون 
والعارضات والتــي متثل ازياء العصور 

االشورية والبابلية والسومرية.

عروض امللوك
تقول جبــار وهي التــي رافقت الدار 
منــذ بداياتهــا الى الكثيــر من دول 
العالــم، عن ما تريد قبــل ان تكمل 
اوراقها الرسمية للتقاعد عن العمل: 
عملت بدايــة الثمانينيات من القرن 
املاضي  مع الســيدة "فريال كلدار" 

رؤية فنية عميقة،  التي كانت متتلك 
الدار كمشــروع  وبدأت عملهــا في 
شخصي ومعه مشغل صغير، وكنت 
اخيط واطرز االعالم، والدار تقدم ازياء 
تاريخية ولها خصوصية ألنها ال تباع 
وبالتحديد  للدولــة  تابعة  واصبحت 
انتباهي ان  الثقافة، وما شــد  لوزارة 
كل عرض يقدم لم يكن لألشــخاص 
العاديني بل كانت عروضا خاصة امام 
امللوك او السفراء حتى خالل مهرجان 
يومها  العراقيــة  لألزياء  كان  بابــل، 
اخلــاص بــه، اي يقدم لشــخصيات 
وللســفراء  الدولــة  فــي  مهمــة 
والدبلوماســيني، حتى العروض خارج 
العراق كانت تقدم في محافل دولية  
وشهدت طلب الكثير من النجمات او 

وبأسعار  الفنانات شراء فستان  كبار 
عاليــة اال ان الطلــب كان يرفض ألن 
هذه االزيــاء  متثل حضارة العراق التي 
ال تبــاع وانا ارى انهــا حني تباع تفقد 
قيمتها التاريخية والفنية كما ان دار 
االزياء ليست دارا انتاجية وامنا ثقافية. 

كل شيء تراجع 
واكملــت جبــار: حصلــت على درع 
االبــداع ألني من اوائــل من عمل في 
انا  الــى التطريز  الــدار وباإلضافــة 
اليدوية  اجيد الكثيــر من االعمــال 
النســائية  املالبس  حتتاجهــا  والتي 
وريافة  "الشــيرازة  مثــل  والرجالية 
املالبس والتطريز اليدوي وااللي وريافة 
العباءة" واحب ان انقل كل هذه اخلبرة 
الى جيل من الشباب حتى ولو اعطي 
جزء من اخلبرة الن الشــباب ميتلكون 
احلماس ولهم معرفة في مزج االلوان 
ولديهم افــكار تعمق جمالية االزياء، 
وباإلمــكان جلب حرفيني في اخلياطة 
لتعليمهم املهنة النهم ميتلكون يدا 
قوية وسريعة لتعليم املهنة. بعد ان 
تراجع عدد الفنيني في الدار بســبب 
امليزانيــة وال تقييــم للفنــني وراتب 

الفني اقل من املوظف العادي. 

ال فائدة من بيعه 
 وانهت حديثها: من غير املمكن اقامة 
ورشة للدار كما في ورشة الصب في 
دار االثار، اي نصنع لنبيع حتى ولو مبواد 
ال تشابه املواد االصلية، وقد يشتريه 
شــخص ال يعرف قيمتــه التاريخية 
والفنيــة وهــذا معنــاه ان ال فائدة 
من بيعه ابدا لــذا أجد ان تبقى هذه 
االزياء مثل االثــار احلقيقية املوجودة 
في املتحف الوطني لألثار يشــاهدها 
الناس ويعجبــون باحلياة االجتماعية 

التي كان يعيشها ابن الرافدين.
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

رؤيا جبار: اعتزم نقل خبراتي للشباب
قبل تقاعدي

الحرفية في تطريز األزياء.. والحاصلة على درع اإلبداع

متابعة ـ الصباح الجديد: 
بعد اختيار مجلة "فارياتي األميركية 
العاملية" في عددها األخير مسلسل 
الفنانــة "البحث عــن عال" ضمن 
قائمتهــا ألفضل األعمــال العاملية 
التــي مت عرضها عبــر املنصات خالل 
عام ٢٠٢٢، عّبرت هند عن ســعادتها 
وفخرهــا بهذا االختيــار، مؤكدًة أن 

وجود عمــل عربي ومصري في هــذه القائمة 
لهو دليل على التطــور الكبير الذي حدث في 
هــذه الصناعة والذي يســتكمل جهود الرّواد 
والصّنــاع الكبار في الدرامــا العربية. وأكدت 
هند أنها تتمنــى أن يصل أكثر من عمل عربي 
إلى العامليــة، خاصة أن هناك أعمــاالً درامية 
كثيرة تســتحق ذلك. وكانت اجمللة العاملية قد 
وضعت املسلســل في املرتبــة الثالثة ضمن 

قائمــة األعمال اخملتــارة، وهو العمــل العربي 
واملصري الوحيد الذي دخل هــذه القائمة في 
إجناز كبير. املسلســل يتكون من ست حلقات 
خاضــت خاللها عــال العديد مــن املغامرات 
في عالم جديد بالنســبة إليهــا، ورحلة مميزة 
تأرجحت فيهــا ما بني دوامة احلياة ومحاوالتها 
إلعادة اكتشــاف ذاتها كامــرأة في حني حتاول 
املوازنة بني دورهــا كأم وزوجة ورائــدة أعمال. 

وشارك في املسلســل عدد كبير من النجوم، 
بينهم: سوســن بدر وهاني عادل وندى موسى 
ومحمــود الليثي وداليا شــوقي مع نخبة من 
ضيوف الشرف من بينهم الفنان خالد النبوي، 
وشاركت هند فيه كمنتج منفذ للمرة األولى، 
وهو مستوحى من شخصيات من تأليف غادة 
عبد العال وقصة وســيناريو وحوار مها الوزير 

وغادة عبد العال، وإخراج هادي الباجوري.

الصباح الجديد ـ خاص: 
بدأ الفنان املصري "اشــرف حمدي" برسم لوحات عن 
بغداد بعد ان غادرها في التسعينيات من القرن املاضي 
وشارك بأعمال متثل شــوارع بغداد وازقتها وجوامعها 
وقبابهــا فــي الكثير مــن املعارض الفنيــة في مصر 

وخارجها . 
وحتدث اشــرف لصحيفة الصباح اجلديد عن عشــقه 
لبغداد قائال: منذ ان غادرتها ولم تفارقني وصرت ارسم 
الشــوارع واملناطق التي كنت اجتول فيهــا خالل فترة 
مكوثي فيها ألكثر من عشــر سنوات حني كنت طفال 
اذ احتضنني احلاج الشــاعر االب العزيز جاسم الربيعي 
رحمه اهلل وعشت في منطقة الكرادة وكان العراقيون 
ينادوني باســم "اشــريف" وكلما تذكرت حياتي فيها 
واصدقائي اشعر باشتياق كبير لهم، وما يعوضني عن 
هذا العشق  والشــوق الرسم ومن دون ان تكون امامي 
صورة بل ارسم من مخيلتي ومن احلياة التي عشتها في 
بغداد والتي اعتبرها ســيدة املدن. واجد ان اي مشاركة 
فــي املعارض بلوحات متثل بغــداد تزيد من حبي وحنني 
وافتخر ان ارســم هذه املدينة الســاحرة مدينة العلم 

واالدب واحلضارة والنور. 
ويكمل أشــرف: اعتقد ان كل من عــاش في بغداد من 
الصعب ان يتركها وانا اشعر االن بالغربة والندم تركتها 
وعدت الى مصر. مكان والدتي لكن بغداد مكان تعلمت 

فيه احلياة ومعنى احلنني واحملبة وااللفة مع االصدقاء.

فنان مصري يرسم معالم 
بغداد من مخيلته

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

لفتت انتباهي عبــارة وجهها باحث وكاتب 
فــي علم النفس دعا مــن خاللها العاطلني 
عن العمــل قائالً "الى أولئــك الذين يعانون 
مــن البطالــة أنصحهــم أن يعملــوا ولو 
تطوًعا، فاالستمرار في حالة عمل، سيفتح 
لهــم أبوابًا حقيقية فــي حياتهم العملية 
والنفســية، وهــم بذلك يحافظــون على 
صحتهم البدنية والنفســية، فاالستسالم 
للســكون يؤثر كثيرًا في قدراتهم النفسية 

والبدنية". 
وتشــكل البطالة من حيث معدلها املرتفع 
وآثارها الســلبية في العاطلــني عن العمل 
مشــكلة مســتعصية احلل، وقــد وصلت 

نسبتها في البالد الى 16.5%. 
تعد البطالة أحد اهم أســباب املشــكالت 
االجتماعيــة والصحيــة فهنــاك عالقــة 
الوضع الصحي  وتدهور  البطالة  سببية بني 
فاألشــخاص العاطلون عن العمل معرضون 
للتدخــني بشــكل أكثــر من األشــخاص 
العاملني، إضافة الى ان اغلب مرتكبي اجلرائم 
هم عاطلون عن العمــل ومتعاطو الكحول 

واخملدرات ايضاً.
وبالعودة الى عبارة )أعملوا ولو تطوعاً( فهي 
عبــارة عميقة جــداً تولد الفــرص فالعمل 
كمتطــوع ال يقل أهمية عــن العامل بأجرة 
فمنها اكتساب مهارات ومنها قضاء الوقت 
بعيــدا عن وسوســة الشــيطان وأصدقاء 
الســوء ومن ثم تأتي الفرص بحسب نشاط 

الفرد والسعي الذي يبذله. 
ان من اهم أســباب الســعادة هو العمل إذ 
يشعر االنســان بقيمته واهميته في اجملتمع 
خصوصــاً اذ كان عمــال مرتبطــا باملوهبة 

واإلنتاج.
ان الســعي وراء فرصة عمل يحتاج الى صبر 
كبير في بلد اختلط فيه احلابل بالنابل وأصبح 
التعيني مرتبطا "بالواســطة " أو أســاليب 
أخرى، اذ ليس من الغريــب في مجتمعنا ان 
جتد شــخصاً حاصــالً على شــهادة مهمة 
عاطال وشــخصا ال ميلك شــهادة او خبرة او 

موهبة يعمل في اهم منصب.
واجلميل في شباب بالدنا من كال اجلنسني ان 
البعض منهم اخذ يصنع مشــروعِه اخلاص 
الذي اعتمد عليه فهناك الكثير من قصص 
النجاح التي ســمعنا وشاهدنا بعضها في 
االجتماعي لشباب خريجني  التواصل  مواقع 
قاموا مبمارســة وعمل مشاريع بسيطة من 
خاللها حاربوا البطالــة واثبتوا ذاتهم، وكان 
ملواقع التواصل االجتماعي دور كبير في جناح 
مشــاريعهم الصغيرة التــي أصبحت االن 
كبيرة ودرسا مهما في خلق فرص العمل وان 

كانت مبردود مالي بسيط. 
وللحديث بقية ...

إعملوا ولو تطوعًا

زينب الحسني:

"البحث عن عال" ضمن أفضل األعمال العالمية لعام 2022

هند صبري: فخورة بوصول األعمال العربية إلى العالمية

بغداد ـ‘ الصباح الجديد: 
كشــف اخملرج سيد محمد ســيد عبد اهلل بارزاني، أمس 
الثالثاء، عن تصوير فيلم وثائقي يجسد التآخي بني األديان 

والقوميات.
وقــال بارزانــي فــي تصريــح تابعتــه الصبــاح اجلديد 
، إنه"ســيجري تصويــر مشــاهد الفيلــم الوثائقــي 
الطويل)أرض مباركــة( في أماكن متفرقــة من املوصل 
ودهوك وأربيل ،الذي يجسد العالقة التاريخية التي تربط 
سكان هذه املناطق فيما بينها منذ القدم وتكاتف ناسها 
وتعاونهم والتصدي لكل من يحاول أن يفرق فيما بينهم 
بالرغم من اختالف األديان لكن الوطن هو الذي يجمعهم 

ويربطهم بعالقات إنســانية جتســدت وجتذرت على أرض 
الواقــع عندما دخلت عصابات داعــش اإلرهابية وخلفت 
اخلراب والدمــار والقتل ، لكنَّ الكرد والعرب وعلى اختالف 
دياناتهــم وانتماءاتهم وقفوا مــع بعضهم البعض ضد 

تلك الهجمات اإلرهابية".
وأضــاف أنه"أجرى مجموعة من اللقــاءات مع رجال دين 
العمق  وأيزيديني ومســلمني، أكدوا علــى  مســيحيني 
التاريخي للعالقات اإلنسانية التي تربطهم وتربط سكان 
هذه املناطق، كما أجرى لقاءات مع مســؤولني حكوميني، 
أوضحــوا باالهتمــام والتعاون مع كل األطيــاف الدينية 
والقومية التي تعيــش في هذه احملافظات والدفاع عنهم 

ضد كل تعصب ديني أو طائفي أو قومي من أجل أن تبقى 
الهوية الوطنية محفوظة للجميع".

وأوضح أن"الفيلم يســتغرق 54 دقيقة وسوف يعرض في 
بعض الفضائيــات العاملية ويجد طريقــه للمهرجانات 

العاملية ".
وأشــار الى أن"اخملرج سيد محمد ســيد عبد اهلل بارزاني 
سبق وأن أخرج العديد من األفالم الوثائقية منها ) سوما 
..كولة ..كوالب ..بنجري .قّر( وقد شــاركت هذه األفالم في 
مهرجانات عاملية وعرضت فــي دول عديدة منها الفيلم 
الوثائقي  )commando  74 th( الذي ســلط الضوء على 
مجزرة كوجو األيزيدية بعد هجــوم داعش االرهابي على 

شنكال 2014  وقتلهم ما يقارب 380 من الرجال واألطفال 
و80 مــن النســاء و 720 من الفتيات والنســاء وأخذهم 

أسرى إلى املوصل والرقة وسوريا ".
وبــني أن" الفيلم ُعدَّ وثيقــة حيَّة ملــا يحتويه من صور 
وتسجيالت حية عن هذه اجلرمية ولقاءات مع نساء ورجال 
وأطفال وشــيوخ أيزيديني وصفوا بشاعة هذه اجلرمية وقد 
عرض هذا الفيلم في العديد من الواليات األمريكية وبعض 
الــدول األوربية، حيث حصل الفيلم على دعم إنتاجي من 
قبل نيجرفان بارزاني مؤسسة كاردوخ للتعايش القومي 
والديني في إقليم كردســتان، واخملرج الــى جانب عمله 

كمخرج، يعمل مستشار لفضائية كردستان وزاكروس 

متابعة ـ الصباح الجديد: 
أشــعلت املطربــة رحمة ريــاض، أرض 
العالم  امللعب في احلفل اخلتامي لكأس 
لكرة القدم في قطــر، وأبهرت اجلمهور 
بإطاللتهــا العصرية التي حتاكي النمط 
الشبابّي املنعش، وهي إطاللة من تنسيق 

خبيرة املظهر اللبنانّية ناتالي الدكاش.
ريــاض  رحمــة  ارتــدت  وقــد 

اخململ  مــن  “جمبســوت” 
بقّبة  األســود  باللــون 

املصّمم  مــن  عاليــة 
جان  العاملي  اللبناني 

 ،Jean-Louis Sabaji صبجــي  لويــس 
وانتعلت جزمة تالمــس كاحل القدمنْي 
مــن اجللد اللّمــاع األســود ذات منّصة 
ضخمة وكعٍب عريــض معتدل االرتفاع 
ما يســّهل حركة الرقص والتنّقل، وهي 
مزّينة بحلي مكّملــة للمجوهرات التي 

تزّينت بها.
وأقرنــت رحمــة الـ “جمبســوت” 
وواســع  طويــل  مبعطــف 
التمســاح  جلد  بنمــط 
جيبنْي  وتفصيل  األحمر 
 Foiled كبيــرة  وأزرار 

 Dolce & مــن   Alligator Print Coat
Gabbana بقيمــة $4,582. كمــا تزّينت 
مبجموعــة رائعة من احللــي من العالمة 
الفاخــرة Tiffany & Co. مــن الناحيــة 
اجلمالّية، قام خبير التجميل محمد حرب 
بتنفيذ مكياج برونــزي على عينْي ووجه 
الفّنانة رحمة، ومزج مع الظالل البرونزّية 
فوق العينني ملســة من الظل البرغندي 
وملسة من الظل املضيء عند زاوية العني 
الداخلّية، وحــّدد العينني بالكحل املائي 
األسود مع ماسكارا سوداء على األهداب 

بعد لصق الرموش املستعارة.

متابعة ـ الصباح الجديد:
تعد الرغبة في تناول احللويات من العادات الســيئة، 
الرغبة بتناول أطعمــة معينة غالًبا  ولكن 
ما ميليها اجلســم، يســبب نقص بعض 
العناصر الغذائية، وفًقا ملا نشــره موقع 

فيستيز رو.
فالدمييــر  الدكتــور  مــن  كل  وذكــر 
ســفيتالنا  والدكتــورة  خافينســون، 

تروفيموفا إلى أن ســبب الرغبة فــي تناول احللويات، 
واملعجنات، قد يكون بســبب اختالل توازن البكتيريا 
في األمعاء، ويشــير إلى أن بكتيريا املعدة، واألمعاء ال 

تعمل باملستوى املطلوب.
وفي ذات الســياق، حتذر طبيبة روســية من مخاطر 
سكر الفركتوز، ألن "زيادة كمية السكر تساعد على 

زيادة نشاط البكتيريا السيئة في األمعاء".
- اإلرهــاق وســوء النــوم- يشــير اخلبيــران، إلى أن 

"الكربوهيدرات الســريعة، هي مصدر الطاقة لعمل 
الدماغ بصورة طبيعية، ما يحسن اخللفية العاطفية. 

والعواطف هي مصدر طاقة للخاليا القشرية".
ويعتبر النوم جزًءا مهما من الراحة، ضروريا الستعادة 
اجلســم لقواه، ألن عدم احلصول على قسط كاف من 
النوم، يجبر اجلسم على تناول السكر للحصول على 
"التحفيز" الذي يسعى إليه. ولكن لسوء احلظ، ميكن 
أن تتحول "إعادة الشحن" إلى عادة سيئة وليس بديال 

للراحة املطلوبة.
وينصح األطباء لتحســني نوعية النوم، بتناول مواد 
غذائية محتوية على التربتوفان، مثل الديك الرومي، 

واملوز، واملكسرات.
كما يشير األطباء، إلى أن اجلوع، واالكتئاب، والتدخني، 
تؤثر سلبا في حاسة الذوق. وإذا ظهرت الرغبة بتناول 
احللويات، فإنها تشير إلى نقص الكروم والسيروتونني 

واملغنيسيوم والكربوهيدرات املعقدة في اجلسم.

متابعةـ  الصباح الجديد: 
طــرح تطبيق التراســل الفوري 
"واتســاب" ميزة جديدة بشــأن 
الرســائل التي يتم إرسالها عن 
طريق اخلطأ، والتي تسبب إحراجا 

ملرسلها.
الشــهير  التطبيــق  وعالــج 
مشــكلة يواجههــا املاليني من 
مســتخدميه يومياً، وهي أنهم 
يختــارون باخلطــأ "حــذف لي" 
فقط، عنــد الرغبة في التخلص 

من رسالة أرسلت باخلطأ.
أطلقها  التــي  اجلديدة  وامليــزة 
"احلــذف  تدعــى  "واتســاب" 
العرضي"، والتي ســتمنح كافة 
ســتظهر  نافذة  املســتخدمني 
ملدة 5 ثوان فقــط، لكي يختاروا 
من خاللها "حذف للجميع" بدال 
من "حذف لي فقط"، وذلك بعد 
اختيارهــم كلمة "Undo"، وفقا 

."munsifdaily" ملوقع
ومتثــل ميزة "احلــذف العرضي" 

طبقــة حمايــة إضافيــة ملــن 
يرســلون رســائل عرضية، وهي 
متاحة حاليا ملستخدمي تطبيق 
"آيفون"  هواتف  على  "واتساب" 

و"أندرويد".
كمــا يعمل تطبيق "واتســآب" 
حاليا على تطويــر ميزة جديدة، 
بإرسال  للمســتخدمني  تسمح 
رســالة نصية قابلة للقراءة مرة 
واحدة فقط، لتنتهي صالحيتها 

بعد ذلك.

"أرٌض مباركٌة".. فيلم وثائقي يجّسد التآخي بين األديان والقوميات

طّلة ساحرة لـ"رحمة رياض" تشعل ختام كأس العالم

قلة النوم تزيد الرغبة في تناول الحلويات

ميزة جديدة من"واتساب"..

حذف الرسالة المرسلة عن طريق الخطأ
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