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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

بغداد - الصباح الجديد: 
اكتظت شــوارع واحياء بغداد 
امــس االحد بــآالف احملتفلني 
واحملتفــني بيوم امليــاد اجمليد، 
الذي يعــده املواطنــون على 
مقدمة  مشــاربهم،  اختاف 
رأس  لليلة  ســعيدة  رسمية 
العــام  واســتقبال  الســنة 

اجلديد.
امليــاد  أشــجار  ووضعــت 
من  العشــرات  امام  وزيناتها 
احملات واألسواق الكبيرة، كما 
توزعت الكبيرة منها عددا من 
األرصفة والســاحات العامة، 
سيما تلك التي جهزتها امانة 
بغداد احتفاًء منها بهذا اليوم 
سماء  شــهدت  كما  الكبير، 
والتنويرات  النجــوم  بغــداد 
اخملتلفة التــي ولدتها األلعاب 
النارية التي اطلقها احملتفلون.

وخال جولة للصباح اجلديد ما 
بني حيي املنصور واجلادرية، عبر 
احملتفلون عــن بهجتهم بهذا 
اليوم، مؤكديــن انه يعد رمزا 
لاخوة والتعايش والتســامح 
املسيح  السيد  اليه  دعا  الذي 

عليه السام.  
كنائــس  شــهدت  وكانــت 
امس  اول  بغــداد  العاصمــة 
الســبت، حشودا من املصلني 
القداس  يحيون  املســيحيني 
من  العديد  املعتاد مبشــاركة 
األســر املســلمة فــي هذه 
يعكس  مبا  الدينية،  الطقوس 
صورة للتماســك االجتماعي 
على  العراقية  املكونــات  بني 
ومذاهبها  أديانهــا  اختــاف 

وقومياتها.
قــداس  طقــوس  واكــب  اذ 
املياد فــي كاتدرائية القديس 
يوســف الكلدانيــة مبنطقة 
والتي  بغداد،  وســط  الكرادة 
ال تبعــد كثيراً عن كنيســة 
ســيدة النجاة حيــث يحيّي 
الليلــة  هــذه  املســيحيون 
بالصاة والدعــاء، العديد من 
كاتدرائية  في  املسلمة  األسر 
ملشــاركة  يوســف  القديس 
وأصدقائهــم  جيرانهــم 
طقوســهم  املســيحيني 
الدينية، وكذلك  واحتفاالتهم 
في كنيســة ســيدة النجاة 
التي حضر القداس الذي أقيم 
فيها رئيس اجلمهورية الدكتور 
عبــد اللطيف جمال رشــيد 
والسيدة األولى شاناز إبراهيم 
أحمــد، إضافة الــى القداس 
الــذي أقيم في كنيســة مار 

يوسف في بغداد.

عبد اللطيف رشيد: نعمل 
في سبيل عراق مزدهر 
يعيش مواطنوه بسالم

وفي كلمة ألقاها باملناســبة، 
في  املســيحيني  الرئيس  هنأ 
عيد  بحلول  والعالــم  العراق 
املياد اجمليد للســيد املسيح، 
مناســبة  أنها  إلى  مشــيراً 
من  املليارات  ُتييها  مقدسة، 
أنحاء  مختلــف  في  البشــر 

العالم والبشرية جمعاء.
اللطيف  عبد  الرئيس  وأضاف 
جمال رشيد أن من مسؤوليته 
وفي  املناســبة  في مثل هذه 
استذكار  املناسبات  مختلف 
من  األبطال  الشــهداء  أرواح 
الرجال والنســاء الذين قدموا 
التضحيات من أجل عراق قوي 

وحر ودميقراطي ومستقر.
عن  اجلمهورية  رئيــس  وأعرب 
أمله وســعيه من أجل وحدة 
جهــود جميــع العراقيني في 
سبيل عراق مزدهر يعيش فيه 

مواطنوه بسام

السوداني: التنوع من أهم 
عوامل القّوة في العراق

أكد  أيضا،  املناسبة  وفي هذه 
رئيس مجلــس الوزراء، محمد 
احلكومة  أن  السوداني،  شياع 

تعتز بجميع مكونات الباد.
لرئيس  االعامي  املكتب  وذكر 
أن »رئيس  بيــان،  الوزراء فــي 

مجلس الوزراء، شــارك مساء 
السبت، احتفاالت املسيحيني 
العراقيني مبناسبة أعياد املياد 
اجمليدة، وحضــر القّداس الذي 
يوسف  مار  في كنيسة  أقيم 
في بغداد، وقــدم التهاني إلى 

غبطة بطريــرك الكلدان في 
الكاردينال  والعالــم  العــراق 
لويــس رفائيل ســاكو، وإلى 
املشاركة  املسيحية  العوائل 

في القّداس«.
واضاف، ان »الســوداني التقى 

بعدد من املواطنني املسيحيني 
طروحاتهم،  إلــى  واســتمع 
وإلى بعض شــكاواهم ووّجه 

مبتابعتها«.
وتابــع البيــان، »كمــا حضر 
القّداس  الوزراء  مجلس  رئيس 
الذي أقيم في كنيسة سيدة 

النجاة بالعاصمة بغداد«.
 وألقى كلمة باملناســبة قال 
اليــوم وفي  فيهــا: »حرصُت 
ليلة عيد امليــاد، وتعّمدت أن 
بينكم هنا في كنيسة  أكون 
غدت  التــي  النجاة؛  ســيدة 
أيقونة من أيقونات حربنا ضد 
واالرهاب،  والتطــّرف  التكفير 
وكان االعتــداء اآلثــم عليها 
امتــداداً للجرائــم املتواصلة 
بهدف  العراقي،  الشعب  ضد 
إبادته، وتدمير حضارته، مثلما 
كان نذيــراً باجلرائم التي تلته، 
فــي ســبايكر وإبــادة تلعفر 
واإليزيديــني واجلرائــم التــي 

حصلت في املوصل«.
وأضاف: »حضــرُت قّداس عيد 
املياد اجمليد لكي أوصل ألهلي 
العراقيني،  وكل  املســيحيني 
بصــرف النظــر عــن دينهم 
وطائفتهــم وقوميتهــم، أن 
وترى  باجلميع  تعتــز  احلكومة 
أهــم عوامل  التنــوع من  أن 
القّوة في العراق«، مبينا، »لقد 
حاول االرهاب وأدَ هذه الصفة، 
وانطلقــت إحــدى محاوالته 
عار  وخّلفــوا وصمة  هنا،  من 
احلديث،  تأريخنا  في  مأساوية 
وارتكبــوا جرميًة راح ضحيتها 
الشــهادة  نالوا  الذين  األبرياء 
في بيت من بيــوت اهلل؛ لكن 

العراق متكن من  صّد الهجمة 
وانتصر عليها«.

وبني ان »اليوم نرى النصر املؤّزر 
على الفكــر التكفيري قادماً 
ال محالــة، ونعيــش في ظل 
األبطال  تضحيات  حققت  ما 
واستقرار«،  أمن  من  الشهداء 
بأعياد  »االحتفــال  ان  مؤكدا 
املياد اجمليدة وتنظيم القّداس 
وحضــوري معكم هنا، إمنا هو 
قد  أننا  واضحة علــى  عامة 
اإلرهاب  يحصد  ولم  انتصرنا، 

إاّل الهزمية والهوان والنكران.«
وتابــع: »لقــد رأينــا بأعيننا 
من  العراقيــون،  أعــاد  كيف 
واملذاهب،  األديــان  مختلــف 
وأعادوا  املدّمرة،  الكنائس  بناء 
ومتسكوا  املكسورة،  الُصلبان 
الوطن«، مشيرا  بأخوتهم في 
الى ان »قوتنا في تنّوعنا، حيث 
والتعدد  التنّوع  هذا  أســهم 
اإلبداع،  ومنو  األفكار  ازدهار  في 
وأعطى للعراق نكهته اخلاصة، 
وهو من أهم الثروات الوطنية 

الواجب احلفاظ عليها«.
وتابع: »إننــا حريصون وجاّدون 
في الســعي للحفــاظ على 
وجود سائر املكّونات العراقية، 
ولــن نّدخــر وســعاً للعمل 
لتهيئــة الظــروف األمنيــة 
واالجتماعيــة  واالقتصاديــة 
املائمة لتحقيق ذلك«، مؤكدا 
أهمية  تقل  »أمامنا معارك ال 
التكفير،  ضــد  معركتنا  عن 
وهي احلرب ضد الفســاد، هذا 
الداء الذي مّكن اإلرهاب وأعاق 
االقتصادي  التطــور  عجلــة 
واخلدماتــي والعمرانــي، وهو 

أحد أهم األســباب والعوامل 
ترك  إلى  العراقيني  تدفع  التي 
وطنهم بحثاً عن حياة أفضل 

في بلدان اخرى«.
ومضــى بالقول: »لقد وضعنا 
نُصــب أعيينــا اإلصاحــات 

الهيكليــة التــي يجــب أن 
بلداً  العــراق  ليكون  نتخذها 
أبنائه  احتضــان  علــى  قادراً 
 ،« واالســتفادة من طاقاتهم 
مؤكــدا »نعتز بــكّل عراقي، 
احلفاظ  لضرورة  احلاجة  ونقّدر 

بلدهم  فــي  وجودهم  علــى 
وإعماره وبنائه.«

ولفــت الى إن »نهــج العراق 
املساواة  يكمن في  وحكومته 
وتكافــؤ  القانــون  وســيادة 

الفرص«.

احللبوسي: نؤازر االخوة 
املسيحيني املكون 
األساسي في العراق

وبــدوره، أكد رئيــس مجلس 
احللبوســي،  محمد  النــواب 
إن إحيــاء عيد مياد الســيد 
املسيح ومشــاركة الرئاسات 
الثاث فــي قداس املياد اجمليد 
ووئام  ســام  رســالة  ميثــل 
وتوحيد لصفوف أبناء الشعب 

العراقي.
احللبوسي خال حضوره  وقال 
قداس مياد الســيد املسيح 
في كنيســة ســيدة النجاة 
بالعاصمــة بغــداد، إن »هذا 
اليوم مهم، وحضور رئاســات 
للقداس  العراقيــة  الدولــة 
ملــؤازرة األخــوة املســيحيني 
املكون األساســي في العراق 
هو رسالة سام ووئام وتوحيد 
الشــعب  أبنــاء  لصفــوف 

العراقي«.

جابرو: العراقيون يجمعهم 
حب الوطن

وعدت إيفــان فائق جابرو، وزير 
الســبت،  واملهجرين  الهجرة 
شاركوا  الذين  املســلمني  إن 
اعياد  املســيحيني  اخوتهــم 
امليــاد اجمليــد وجهــوا خال 
تؤكد  رســالة  مشــاركتهم 

التعايش السلمي في الباد.
وهنــأت جابــرو فــي تصريح 
املياد  مبناسبة عيد  العراقيني 
اجمليــد، معتبــرًة »مشــاركة 
العراقيني املســلمني أخوتهم 
املسيحيني القداس الذي أقيم 
بكنيسة ســيدة النجاة أمرا 
يعكس صــورة إيجابية تؤكد 
التعايش السلمي في العراق«.

وأضافــت، أن »العــراق بلــد 
وأن  السلمي،  والتعايش  احملبة 
مناســبة أعياد امليــاد اجمليد 
جتمــع العراقيــني كأبناء بلد 

واحد يجمعهم حب الوطن«.
يذكر ان كنيســة النجاة في 
بغــداد، تعد واحــدة من أهّم 
كنائس املسيحيني في العراق 
التي ضربهــا اإلرهاب في عام 
الضحايــا  فســقط   ،2010
في خال عمليــة ترير رهائن 
القاعدة  تنظيــم  احتجزهم 
الكنيسة.  داخل  في  اإلرهابي 
حــني اقتحمت قــوة عراقية 
الكنيسة  مشتركة  أميركية 
لتحرير الرهائن، غير أّن تفجير 
نفســه  االنتحارّيــني  أحــد 
القاعدة  عناصــر  ومقاومــة 
اآلخرين نتج عنه مقتل وجرح 
املسيحييـــن  من  عشــرات 
فـي  يشاركـون  كانـوا  الذيـن 

قـداس.
أن كاتدرائية  الى  كما يشــار 
مت  الكلدانية  يوسف  القديس 
تشــييدها في الكرادة لتلبية 
الكلداني  اجملتمــع  احتياجات 
الــذي غادر في خمســينيات 
عقد  حــي  املاضــي  القــرن 
النصارى »عَكد النصارى« بعد 
أن تول احلي إلى ســوق جتارية 
مختصــة باملــواد واملعــدات 
لســوق  اجملاور  الكهربائيــة، 
وسط  الشــهير  الشــورجة 
بغداد، حيــث كانت كاتدرائية 

أم األحزان للكلدان.
ووضــع البطريــرك يوســف 
األساس  حجر  السابع  غنيمة 
في كاتدرائية القديس يوسف 
في يوم عيد الصليب املقدس 
ترميمهــا  ومت   ،1952 عــام 
البطريرك  قبل  من  وافتتاحها 
نفســه في عام 1956، كما مت 
مرات  عدة  الكاتدرائية  ترميم 
كان آخرها عام 2018 من قبل 
بطريرك بابــل للكلدان لويس 

رافائيل ساكو األول.

مؤازين اخوتهم في المكون األساس للعراق

مواطنو البالد يحيون أعياد الميالد المجيد والرئاسات 
الثالث تحضر قداس المناسبة االثيرة

عبد اللطيف رشيد: من 
مسؤوليتي في مثل هذه 

المناسبة وفي مختلف 
المناسبات استذكار أرواح 

الشهداء األبطال من الرجال 
والنساء الذين قدموا 

التضحيات من أجل عراق 
قوي وحر وديمقراطي 

ومستقر

محمد شياع السوداني: 
حضرتُ قدّاس عيد الميالد 
المجيد لكي أوصل ألهلي 

المسيحيين وكل العراقيين، 
بصرف النظر عن دينهم 

وطائفتهم وقوميتهم، 
أن الحكومة تعتز بالجميع 

وترى أن التنوع من أهم 
عوامل القوّة في العراق
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احمد عبد الصاحب كريم

يعد العراق من اكثر الدول التزاماَ 
مبوضوع إعطاء اللقاحات لألطفال 
وتثقيف  االعالم  من خالل حتشيد 
املواطنــني فــي وســائل االعالم 
والتحذير من مخاطر تأخير او عدم 
إعطاء اللقاحات الى األطفال في 
مواعيدهــا ولكــن تعاني جميع 
دوائر الصحة في بغداد واحملافظات 
من اهمال الكثير من العوائل من 
مواعيــد اللقاحات والــذي بدوره 
يشــكل خطورة كبيرة على حياة 
وصحتهم  األطفال  ومســتقبل 
الصحــة  وزارة  ســعت  حيــث 
بتنظيم )حملة متعددة اللقاحات 
املتســربني  لألطفال  الروتينيــة 
من جدول اللقاح( ملــدة )10( أيام 
من خالل تســير الفرق الصحية 
اجلوالــة لتلقيــح األطفــال في 
املناطق ، دائرة صحة بغداد الكرخ 
احد اهــم و اكبر الدوائر الصحية 
قامت بتشــكيل عــدد كبير من 
الفــرق الصحيــة اجلوالة لتقيح 
األطراف  مناطــق  فــي  األطفال 
والعشــوائيات  الزراعية  واملناطق 
وتهدف في هذه احلملة الى تلقيح 

جميع األطفال .
ومــن املعلــوم ان جميــع الدول 
املتقدمــة تنعم بنظــام صحي 
متكامــل وقوانــني صارمة تضع 
أهميــة  والطفولــة  لألطفــال 
وأولوية كبيرة في جميع مفاصل 
احليــاة ومن اهم هــذه األمور هو 

مواعيد اللقاحات .
مديــر قســم الصحــة العامة 
الدكتور قصي نعمة احلســناوي 
أوضح عن اهــداف احلملة قائال : 
الكرخ  بغــداد  دائرة صحة  اعدت 
متمثلــة مبديرها العــام الدكتور 
ســعد كامــل الالمــي خطــة 
الــى جميع  متكاملــة للوصول 
التسهيالت  كافة  واجراء  املناطق 

والتعاون مع اجلهات األخرى حيث 
مت تشكيل عشرات الفرق الصحية 
االقضية  جميــع  فــي  اجلوالــة 
جانب  فــي  واملناطق  والنواحــي 
الكرخ و ضمــن الرقعة اجلغرافية 
الصحية  الرعاية  جلميع قطاعات 
واملراكز الصحية والهدف من هذه 
احلملة الكبــرى هو تلقيح جميع 
جدول  عــن  املتســربني  األطفال 
اللقاحــات وخلق مجتمع معافى 

خالي من االمراض االنتقالية .
بدوره بني مدير قطــاع ابي غريب 
الدكتور  األولية  الصحية  للرعاية 
أبــو ذر توحيد عبد الرحمن لقد مت 
تشــكيل )7( فــرق جوالة تغطي 
جميع مناطــق و احياء قضاء ابي 

الثابتة  الفــرق  الى  إضافة  غريب 
في املراكــز الصحية حيث يعمل 
جميع املالكات الطبية والصحية 
كخلية النحــل ويتنقلون من دار 
الى دار حلني اكمال تلقيح األطفال 

ضمن جدول احلملة
وبينــت مســؤولة التحصني في 
قطاع ابي غريب للرعاية الصحية 
الدكتــورة االء رياض محمد نحن 
منلك بيانــات كاملة عن األطفال 
بالتركيز على  املتســربني و قمنا 
األطفال  فيها  يكثر  التي  املناطق 
املتسربني من اللقاحات و يتركزون 
فــي املناطق الزراعيــة و مناطق 
األطراف حيــث نقوم بزيارة جميع 
املناطــق و تدقيــق كارت اللقاح 

اللقاحات  بأعطــاء  نقــوم  حيث 
كل حســب احتياجــه إضافــة 
الــى إعطاء الفيتامينــات والقاء 
محاضــرات تثقيفية الــى أولياء 
األمور ، مؤكدًة أّن املراكز الصحية 
مؤهلة بكــوادر مدربــة ومؤهلة 
قادرة على تغطية جميع احلمالت 
وفي  الروتيني  اللقاح  وجلســات 
جميع اجملــاالت ، داعيــَة األهالي 
الصحية  املراكــز  مراجعــة  إلى 
القريبة للحصول على معلومات 
تسهل لهم طرق متابعة لقاحات 
أطفالهم املتسربني وغير ذلك من 
القضايا الصحية التي حتتاج إلى 

استفسار أو توعية .
 مجموعة من أولياء األمور اشادوا 

بجهود الفرق الصحية في تلقيح 
األطفــال و تثقيــف املواطنــني 
معبريــن عن اســتعدادهم التام 
للتطــوع واملشــاركة فــي هذه 
احلملة تغطــي كافة املناطق في 

قضاء ابي غريب .
وشــهدت احلملة منذ اليوم األول 
اقباال كبيرا من املواطنني لتلقيح 
أبنائهــم وهــذا االقبــال يعــود 
للحملة اإلعالمية الناجحة لدائرة 
وباالخص  الكــرخ  بغــداد  صحة 
املؤسســات  واعالم  الدائرة  اعالم 
الصحية و مالكات تعزيز الصحة

وفي اخلتام امنياتنا ان نرى أطفالنا 
ويعيشــون  في صحة وســعادة 
ويترعرعــون  جميلــة  طفولــة 

بأمان واجســام مثالية خالية من 
االمراض ولــن يتحقق هذا اال من 
نحــن كمجتمع  خــالل جهودنا 
االعالم  ووسائل  األمور  وأولياء  أوال 
الفاعلــة  احلكوميــة  واجلهــات 
الوزراء  ومجلس  النواب  كمجلس 
ومنظمــات اجملتمــع املدنــي من 
الصحية  املــالكات  دعــم  خالل 
الصحة  وزارة  ودعم  ومساندتهم 
ومديريات الصحة كونهم يعملون 
واملواطنني  األطفــال  على خدمة 
)24( ســاعة معرضني  على مدار 
انفســهم وحياتهــم لكثير من 
اخملاطر الصحيــة وكذلك األمنية 
وخدمة  خدمتنــا  ســبيل  فــي 

أطفالنا األعزاء .

طفولة وحياة سعيدة لمن ياخذها وحياة مريرة وامراض لمن يتركها 
اللقاحات الروتينية لألطفال 

تنعم جميع الدول 
المتقدمة بنظام 
صحي متكامل 

وقوانين صارمة تضع 
لألطفال والطفولة 

أهمية وأولوية كبيرة 
في جميع مفاصل 

الحياة ومن اهم هذه 
األمور هو مواعيد 

اللقاحات 

 »تصوير : اسعد عبد الهادي احلسناوي«

االنبار - الصباح الجديد: 
أعلن مركز تنمية حوض أعالي الفرات بجامعة 
األنبار امس األحد عن تســجيل احملافظة أعلى 

كمية لألمطار منذ 100 عام.
وقال مديــر املركز عمار حامت كامــل إنه “وفقاً 
للبيانات املتوفرة في قسم التخطيط وقواعد 
البيانات فإن احملطــة الهيدرولوجية في املركز 
داخل احلــرم اجلامعي جلامعة األنبار ســجلت 
أمطاراً بلغت كميتهــا )81.8( ملم على مدار 
اليومــني املاضيني بواقــع )54.4 ملــم( ليوم 

اجلمعة و)27.4 ملم( ليوم اول أمس السبت”.
وأشار مدير املركز إلى أنه “بعد مراجعة قواعد 
البيانات املسجلة في محطة الرمادي، أظهرت 
أن أعلى كمية أمطار مســجلة في احملافظة 
كانــت عام 1923 بواقــع )53.1 ملم(”.  ، وتابع، 
أن “كمية األمطار التي سجلت خالل اليومني 
املاضيني هي األعلى منذ 100 عام، حيث استمر 

تساقط األمطار لنحو 13 ساعة متواصلة”. 

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلن مجلــس اخلدمة العامــة االحتادي امس 
االحد عن وصول الدرجــات الوظيفية لألوائل 

وحملة الشهادات من وزارة املالية.
وقال اجمللس في بيان إن “رئيس مجلس اخلدمة 
العامــة االحتــادي محمــود التميمــي تفقد 
إجراءات إطالق االســتمارة اإللكترونية اخلاصة 
باملشــمولني بقانوني )٦٧ ، ٥٩( ، بعد أن وصلت 

الدرجات من وزارة املالية اول امس السبت .
وشــدد التميمي، على “ضــرورة انتهاج الدقة 
في معاجلة البيانات ألنها مســؤولية قانونية 
كبيرة وألن ملف التعيني من امللفات املصيرية 
للخريجني، مؤكدا، أن هذا العمل واجب علينا 
ويجب أن ينفذ بكل أمانة وشــفافية ومهنية 

تامة”.
ووجه، “مالكات اجمللس باســتئناف الدوام لهذا 
اليــوم لغرض إمتام تدقيق امللف بأســرع وقت 
ممكن ومن ثم إطالق استمارة التوظيف، مشيرا 
إلى أن النجاح األكبر يتحقق بانتهاج العدالة 
وااللتــزام القانوني فــي إجناز املهــام املوكلة 

للمجلس”.
وصرح رئيس مجلس اخلدمــة العامة االحتادي 
بالقول: “نطمئــن أبناءنا مــن األوائل وحملة 
الشهادات العليا أن حقوقهم محفوظة، الفتا 
إلى أنه بعد أن يتم تنظيم البيانات الواردة من 
وزارة املالية والتأكــد من صحتها ومطابقتها 
للقيــود املرســلة إليهــم ، ستنشــر بعض 
التعليمات اخلاصة باالســتمارة قبل إطالقها 
لغرض تســهيل عملية التقدمي، وعلى أحبتنا 
اخلريجني االلتــزام بها كليا لضمان ســالمة 
وصــول بياناتهم، مع متنياتنا لهــم بالتوفيق 

والسداد”. 

بغداد - الصباح الجديد: 
قرر وزيــر التربية ابراهيم نامــس اجلبوري امس 
األحــد، الغاء عطلة اجلمعة والســبت ملوظفي 

وزارته.
وقال الوزير في تغريدة “وجهنا الفريق االستشاري 
والــكادر املتقدم فــي الوزارة باســتحداث دوام 
البرنامج احلكومي في  مســائي ملتابعة تنفيذ 
بغداد واحملافظات وعدم تعطيل الدوام الرسمي 

ليومي اجلمعة والسبت”.
وأضــاف، “نحــن جادون فــي خطواتنــا بإتخاذ 
القرارات املهمة لتنفيذ البرنامج احلكومي بزمن 

قياسي”.
وأعلنت وزارة املالية، اجلمعة املاضي اســتئناف 
دوام دائــرة املوازنــة ليومي اجلمعة والســبت، 
وتثبيت شــريحة  إجراءات تدقيق  الســتكمال 

احملاضرين.
وذكــرت الــوزارة، في بيــان، أنه “بحضــور وزير 
املالية طيف ســامي محمد، اســتأنفت كوادر 
دائرة املوازنة في الــوزارة العمل ليومي اجلمعة 
والسبت، الستكمال اإلجراءات اخلاصة بعمليات 
تدقيــق وتثبيت شــريحة احملاضرين فــي وزارة 
التربيــة جلميع احملافظات املشــمولة والوزارات 

األخرى الواردة معامالتهم لغاية تاريخ اليوم”. 

جامعة األنبار تسجل 
أعلى كمية لألمطار 

منذ 100 عام

مجلس الخدمة يعلن وصول 
الدرجات الوظيفية الخاصة باألوائل 

وحملة الشهادات من المالية

وزير التربية يوجه باستحداث 
دوام مسائي لمتابعة تنفيذ 

البرنامج الحكومي 

بغداد - الصباح الجديد: 

 تنفيذاً لتوجبهات وزيرة االتصاالت 
د. هيام الياســري بتطوير مشاريع 
الكابــل الضوئي FTTH وشــمول 

كافة  احملافظات بها. 
اتصــاالت  مديريــة  أعلنــت 
ومعلوماتية ذي قار عن تســلم 3 
رئيسة جتهز عدد  كابينات ضوئية 
من احياء مركــز احملافظة بخدمة 
االنترنــت بتقنية الكابل الضوئي، 
بحضور اللجنــة الوزارية املكلفة 

مبتابعة هذا املوضوع. 
ومت  فحــص الكابينــات ومتابعة 
واالستفسار  الضوئية،  املســارات 
من  املســتفيدين  املواطنــني  من 

خدمات املشروع عن جودة اخلدمة، 
وكانت النتائج ايجابية. 

وعلى صعيد متصل اعلنت مديرية 
انه  كركوك  ومعلوماتية  اتصاالت 
مت تســلم ثالث كابينــات ضوئية 
ملناطق  االنترنت  ايضا جتهز خدمة 
مختلفة في احملافظة وهي ) شارع 
طريق بغداد خلف مديرية االصالح 
الزراعــي وحــي اخلضــراء وحــي 
روناكي ( وجــرى فحص الكابينات 
حتى ســاعات متاخرة من الليل.، 
لتسلم  العمل مستمر  ان  مؤكدا 
ادخالـها  بغـــية  الكابينات  بقية 

اخلدمـة. 
إتصاالت  مدير  قالــت  جانبها  من 
املهندســة  األنبار  ومعلوماتيــة 
ســهيلة اســماعيل القيسي أن 
وتكنلوجيا  اإلتصــاالت  تقنيــات 

املعلومات أضحت ركيزة اساسية 
تعتمد عليها كافة العلوم األخرى 
وتخصصاتها،  مجاالتهــا  بــكل 
دولة  أي  لبناء  راســخاً  واساســاً 
ذلك خالل  جاء  ومتحضرة،  حديثة 
اســتقبال املديرية لعدد من طلبة 
قســم احلاســوب بكلية املعارف 
اجلامعة، صباح يوم األربعاء املوافق 

٢١ كانون األول. 
ورحبت القيســي باحلضور، وابدت 
للتعاون  املديرية  استعداد مالكات 
التام  مــع كافة الصروح العلمية 
داخــل احملافظة، ومبا يســهم في 
تخريــج جيل جديد من الشــباب 
املثقــف املطلــع علــى العلــوم 
ومبا يصــب في مصلحة  احلديثة، 

بلدنا العزيز. 
عــدد من منتســبي  قــدم  كما 

املديرية شــروحات عن املشــاريع 
اتصاالت  مديريــة  تنفذهــا  التي 
االنبــار، الســيما تلــك املتعلقة 
وخدمة  الســعات،  امرار  مبشاريع 
الكابل الضوئي، ومشاريع التحول 

الرقمـي وغيرهـا. 
الزيارة أعرب اســتاذ  وفي نهايــة 
احلاســوب في الكلية واملســؤول 
على الطلبة الدكتور محمد احمد 
ملــا قدمته  وإمتنانه  عن شــكره 
املديريــة  من شــروح ومحاضرات 
علمية وتعاون منقطع النظير مع 
اجلامعة في ســبيل رفع مستوى 
طلبتها واملســاهمة الفعالة في 
تخريج مالكات على مستوى عال 
من العلمية واألهلية لقيادة قطاع 
احملافظــة خدمة  اإلتصــاالت في 

للصالح العام. 

االتصاالت : تسلم 3 كابينات في ذي قار و3 بكركوك ضمن المشروع الوطني لالنترنت 
االنبار تستقبل مجموعة من طلبة قسم الحاسوب التابع لكلية المعارف الجامعة

بغداد - عامر عبدالعزيز 
لتجارة  العامة  الشــركة  ناقشــت 
احلبــوب خالل اجتماع ضم اقســام 
النوعيــة  والســيطرة  االســتيراد 
والتدقيــق  والرقابــة  والقانونــي 
والتخطيــط واملتابعــة وضــع آلية 
إلنتاج  احلنطــة  اســتيراد  وضوابط 

الطحني الصفر . 
اكد ذلك مدير عام الشركة الدكتور 
ترؤســه  خالل  الكرعاوي  نوري  حيدر 
االجتماع ، واشــار الى ضرورة تفعيل 
دور القطاع اخلاص باســتيراد احلنطة 
ألغراض انتــاج الطحني الصفر وفق 
آليات التي ترى الشركة أنها مطابقة 

آلليات العمل . 
ولفت املدير العام الى وضع آلية عمل 
صحيحة ميكن مــن خاللها التعامل 
مع القطاع اخلاص )املطاحن االهليه(  
إلنتــاج الطحــني الصفر،ومبا يخدم 
التــي يكون مبوجبها  العام  الصالح 
توافــد وصــول البواخــر للموانــئ 
العراقية ، وتابع ان االلية يجب ان حتدد 
خاللها سقف زمني لوصول البواخر 
بغير املوســم التسويقي ، مع ايقاف 
االستيراد التجاري خالل فترة املوسم 
احلنطة  أصناف  وحتديد  التســويقي 
املســموح باســتيرادها ، مع مراعاة 
وصول البواخر مبدة زمنية قبل انطالق 

املوسم التسويقي .
وبني إلى أن رصانة الضوابط واالليات 
التــي ســيتم وضعها ستســهم 
بــكل تاكيــد فــي احملافظــة على 
املقبل  التســويقي  املوسم  سالمة 
واحتماليــة اختراقه من قبل ضعاف 
احلنطة  بتســويق  للتحايل  النفوس 
املستوردة الشبيهة  للحنطة احملليه 
أنها  و تسويقها خملازن الشركة على 

حنطة محلية لالستفادة من السعر 
املدعوم للفالح العراقي . 

“الكرعاوي” أكــد أن حرص احلكومة 
العراقية على منح  الفرصة للقطاع 
اخلــاص واملتمثل باملطاحــن األهلية 
علــى اســتيراد احلنطة املســتوردة 
الصفر  الطحــني  إلنتاج  وتأمينهــا 
ارتفاع  لتداعيات  ،نظــرا  البلد  داخل 
محليا  الصفــر  الطحــني  أســعار 
اإليــرادات  انخفاض  مــع  وتزامنــه 
التي تســببت  املائية وحالة اجلفاف 
بتقليص املساحات املزروعة باحلنطة 

وانخفاض اإلنتاج .
وكشــف مدير عــام الشــركة إلى 
أن الســماح مبنــح القطــاع اخلاص 
)املطاحن االهليه( إجازات الســتيراد 
احلنطة باملواصفات النوعية والكمية 
ســيحقق الكثير من الفوائد للبلد، 
يأتي في مقدمتها تعزيز وتنشــيط 
والتــي  االهليــه  املطاحــن  عمــل 
ستسهم في تشغيل األيدي العاملة 
وسوق العمل باالضافة الى االسهام  
في توفير )النخالــة( بكميات كبيرة 

لتلبية الطلــب املتزايد على االعالف 
من قبل مربي الثروه احليوانيه لتعزيز 

األمن الغذائي للبلد 
وأشــار إلى أن إنتاج الطحني الصفر 
داخل البلد ســيكون كفيل بضمان 
نوعيــة الطحني املنتــج افضل من 

املستورد الذي يجهل مكوناته .
هذا وشهد االجتماع مناقشات فنيه 
وقانونية وصوال الكمال وضع  وإدارية 
الضوابط واالليات التي ســتقر بعد 

انتهاء االجتماع . 
ومن اجلدير بالذكــر مجلس الوزراء 
كان قد وافق علــى دخول القطاع 
اخلاص ) املطاحن االهلية ( الستيراد 
الصفر  الطحــني  احلنطــة إلنتاج 
ضمن املشــروع الوطنــي على أن 
لتجارة  العامــة  الشــركة  تكون 
احلبوب مسؤولة عن فحص احلنطة 
) حصــرا ( عند دخولهــا للموانئ 
العراقية بعد فحــص الباخرة في 
الوصول وحتديــد صالحية  مينــاء 
لالستهالك  املســتوردة  الكميات 

البشري من عدمه . 

موسى صاحب
بالتنســيق مع املفوضيــة العليا 
حلقوق اإلنسان أقامت شركة آشور 
العامة للمقاوالت اإلنشائية إحدى 
تشــكيالت وزارة اإلعمار واإلسكان 
تثقيفية  نــدوة  العامة  والبلديات 

خاصة بحقوق اإلنسان .
والقت السيدة نسرين عبد العالي 
املدربة في قسم النشر والتثقيف 
في املفوضيــة محاضرة للتعريف 
بعمــل ومفاهيم مبــادئ  حقوق 

اإلنسان في العراق .
وجرى خالل الندوة التي أقيمت في 
القاعة الرئيسية في الشركة تكرمي 
مدير عام الشركة املهندس سيف 
سامي العســافي بدرع املفوضية 
مدير  اجلبوري  هيثم  السيد  سلمه 
تثمينا  املفوضيــة  فــي  العالقات 
العســافي من  املهندس  ملا قدمه 
أعمال تخص جوانب إنســانية من 
حياة املنتســبني في مقر الشركة 
وكذلــك فــي اإلدارات واملشــاريع 

التابعة لها في بغداد واحملافظات ،
ترحيبه  العام خــالل  املديــر  وقال 
بوفــد املفوضية “ على كل موظف 
تخصيص جزء من وقته واهتمامه 
في اإلطالع علــى الثقافات األخرى 
، مضيفا ، أن اإلنســان املثقف هو 
الذي يأخذ مــن كل علم ذي طرف  
األعمال  ببقيــة  ملما  يكــون  وإن 

والواجبات مــن أجل تدريب وتطوير 
“ كذلك جرى  الذاتيــة  إمكاناتــه 
خــالل الندوة توجيه كتاب شــكر 
وتقدير  إلى وســام سلمان نصيف 
مدير شؤون املواطنني في الشركة 
املبذولة في متابعة  تقديرا جلهوده 
ملــف املواطنــني من املنتســبني 

وايضا غير املنتسبني . 

ديالى - الصباح الجديد: 
الفالحية  اجلمعيــات  احتــاد  حذر 
فــي ديالى امس االحــد، من تكرار 
كارثــة تصريــف بحيــرة حمرين 
للمحافظــات اجلنوبيــة ووقــوع 

“كارثة جفاف” في احملافظة.
وقــال رئيس االحتــاد رعد مغامس 
التميمــي “طالبنــا مــرارا وجندد 
الزراعية  اخلطة  بتوسيع  مطالبنا 
زيادة  بعد  احملافظة  الشــتوية في 

املائيــة واألمطار الغزيرة  االيرادات 
اســتحقاقها من  احملافظة  ومنح 
اخلطــة النقــاذ االف املزارعني من 
كوارث معيشية ال ميكن احتواؤها”.

وبني التميمي ان “اخلطة الشتوية 
في ديالى للموسم احلالي نحو 220 
الــف دومن فيما جتــاوزت خططها 
خالل املواســم التي سبقت شح 
املياه واجلفاف أكثــر من 500 ألف 
الشتوية  اخلطة  بقاء  معتبرا  دومنا 

مبســاحاتها احلالية غير مبرر وغير 
مجــد بعد زوال مشــاكل شــح 

املياه”.
التميمي مــن “تكرار كارثة  وحذر 
بحيرة  مياه  بتصريــف   2019 عام 
حمريــن الى احملافظــات اجلنوبية 
او حلــول الزمة  وبــدون اي فائدة 
احملافظات وهدر  تلــك  اجلفاف في 
امليــاه في نهر دجلة ووقوع أشــد 

ازمة جفاف في تاريخ احملافظة.

الحبوب تناقش وضع آلية وضوابط 
استيراد الحنطة إلنتاج الطحين الصفر 

حقوق اإلنسان تكرم مدير عام شركة آشور 

طالبت بزيادة الخطة الشتوية.. جمعيات 
ديالى الفالحية تحذر من تكرار كارثة حمرين



3 شؤون عربية ودولية

تقرير

 متابعة ـ الصباح الجديد: 
بعد ســنتني من غياب االحتفاالت 
الكاملة بأعياد امليالد اجمليدة ورأس 
الســنة امليالدية بســبب فيروس 
إلى  األنشــطة  تلك  تعود  كورونا، 
ما كانت عليه في فلســطني قبل 
اجلائحة مبشــاركة عشرات اآلالف 

من جميع أنحاء دول العالم.
ســبب فيروس كورونــا انخفاضاً 
حــاداً بعدد الســياح األجانب إلى 
فلســطني، لكن تأثير اجلائحة بدأ 
بالتراجــع مع زيــارة أكثر من 700 
ألف سائح منذ بداية العام احلالي، 
وترجيحات مبشاركة أكثر من 100 
ألف ســائح في احتفــاالت أعياد 

امليالد مع نهاية السنة.
الســياحة  وزارة  وكانــت 
الفلســطينية قد ســجلت زيارة 
مليوني وثمامنائة ألف ســائح في 

السنة التي سبقت اجلائحة.
وقالــت وزيــرة الســياحة واآلثار 
إن  معايعــة  روال  الفلســطينية 
“الســياحة الوافدة إلى فلسطني 
إلــى  تدريجيــاً  بالعــودة  بــدأت 
طبيعتهــا كما كانت قبل جائحة 

كورونا عام 2020”.
وأوضحت معايعة أن نسبة إشغال 
الفنادق في فلسطني جتاوزت الـ80 
في املئة، وأن احلجوزات للربع األول 
من العام املقبــل 2023 تزيد على 

85 في املئة”.
ومع أن املسؤولني عن الصناعة في 
الترويج  على  يعملون  فلســطني 
للمواقــع الســياحية، وزيادة عدد 
الســياح، إال أن سعيهم يصطدم 
باملعيقات اإلسرائيلية، “نحن دولة 
حتــت االحتالل اإلســرائيلي”، وفق 

معايعة.
وأشارت وزيرة السياحة إلى “عمل 
اســتثنائي” في ظل عدم سيطرة 
دولــة فلســطني علــى املعابــر 
احلدودية، وعدم امتالكها املطارات، 
يتحكم  اإلســرائيلي  فـ”االحتالل 

بكل شيء”.
وبعــد عامني مــن غيابــه، يعود 
محمود  الفلســطيني  الرئيــس 
عباس إلى حضور قداس منتصف 
الليل املقرر ليلة األحد في كنيسة 

املهد ببيت حلم.
وقــال محمــود عبــاس، “حتتفل 
فلســطني هــذه األيام مــع دول 
اجمليد،  امليالد  بعيــد  أجمع  العالم 
ميالد املسيح عليه السالم، رسول 

احملبة والسالم”.
وأضاف، في رســالة بثتها الوكالة 
االحتفاالت  مبناســبة  الرســمية 
بعيــد امليــالد، “حيــث يرفع علم 
فلســطني، وتضاء شــجرة امليالد 
الدينيــة  اجلوقــات  مبصاحبــة 
بترانيمها اجلميلة، وفرق الكشافة، 
ومبشــاركة جميــع أبنــاء وبنات 
شعبنا الفلسطيني في بيت حلم 
بالوطن  والقدس وفي كل مــكان 
رواية  شــعبنا  ليستذكر  واخلارج، 
امليــالد للطفل يســوع في مغارة 

بيت حلم”.
وتابع قائالً، إن أعياد امليالد “مناسبة 
دينية ووطنية، رسالة أمل ومحبة 
والتسامح  البهجة  تدخل  وسالم 
لــكل بيــت فلســطيني وملاليني 

املؤمنني حول العالم”.
مع  االحتفــاالت  مراســم  وبدأت 
األول، بعزف  السبت كانون  صباح، 
بطريرك  ووصول  الكشفية،  الفرق 
الالتني بيير باتيستا بيتساباال إلى 
بيــت حلم قادماً مــن القدس ألداء 
قــداس منتصف الليــل بحضور 
رجال دين وشخصيات دبلوماسية 

سياسية محلية ودولية.
امليالد جتمعنا”  “روح  وحتت شــعار 
شــاركت أكثــر مــن 28 فرقــة 
كشفية تضم 3760 شخصاً، في 

الشــوارع  جابت  التي  االحتفاالت 
القريبة من كنيسة املهد.

إلنقاذ  اجلزائريني  على  تراهن  تونس 
السياحة

السياح  من  اآلالف  عشرات  ويحج 
األجانب إلى مدينــة بيت حلم في 
الضفة الغربية، حيث يوجد عديد 
املســيحية،  الدينية  املقاصد  من 
التي يعتقد  املهد  وأبرزها كنيسة 
أن السيد املســيح عيسى، عليه 
السالم، ولد في املغارة التي بنيت 

الكنيسة فوقها.
وتعتبــر بيت حلــم املدينــة األبرز 
األجانب  الســياح  يقصدها  التي 
إلى جانــب مدينتي القدس، حيث 

كنيسة القيامة، ورام اهلل.
وقــال حنــا حنانيا، رئيــس بلدية 

العــام مييز بيت  بيت حلم، “هــذا 
السياحية  الوفود  اســتقبال  حلم 
بعــد االنقطاع الكامــل في فترة 
كورونا حيث اســتقبلت الشــهر 
املاضي نحو 130 ألف ســائح في 
إشغال  نسبة  وكانت  املدينة  هذه 
في الفنادق نحو 85 في املئة وهذه 

النسبة مبشرة باخلير”.
وأضــاف لـ”رويترز” خالل وجوده في 
ســاحة كنيســة املهد “رسالتنا 
وهي رســالة أهالي بيت حلم روح 
امليالد جتمعنا التي جتمعنا كشعب 
فلســطيني وجتمعنا مع البشرية 
أجمع ألن رســالة السالم انبعثت 
من مدينة بيت حلم مبيالد الســيد 

املسيح رسول السالم”.
وتابع قائالً “احلياة عادت إلى مدينة 

بيت حلم بعد جائحة كورونا ونقول 
للجميع، إن مدينة بيت حلم مدينة 
آمنة مدينــة امليالد ترحب باجلميع 
إليها  القــدوم  إلى  اجلميع  وتدعو 
لالحتفال بأعياد امليالد اجمليدة وزيارة 
كنيسة املهد وباقي املواقع الدينية 

والتاريخية في هذه املدينة”.
واآلثــار  الســياحة  وزارة  وبــدأت 
باســتخدام  الفلســطينية 
الوســائط التكنولوجية والترويج 
الســياحية،  للمواقع  اإللكتروني 
االستجابة  رمز  لتوفير  وتســتعد 
 300 )QR( ألكثــر من  الســريعة 
من جنــني حتى  موقع ســياحي 
اخلليــل بهدف التعريف بشــكل 

سهل بها.
افتتاح  فسيتم  معايعة  وبحسب 
أربعة فنادق جديــدة في بيت حلم 
قبــل نهاية عــام 2023 بعد وضع 
حجــر األســاس لـ10 فنــادق في 
املدينــة، كمــا عادت الشــركات 
الســياحية إلى العمل بنسبة 95 

في املئة من طاقتها.
وســببت جائحــة كورونا شــلالً 
لقطــاع الســياحة احليــوي في 
 2020 فلســطني خــالل عامــي 

و2021.
وارتفع عــدد نزالء الفنــادق خالل 
النصف األول مــن 2022 إلى أكثر 
بالفترة  الضعفــني، مقارنــة  من 
ذاتها من العام الســابق، وبلغ عدد 
نزالء الفنادق فــي الضفة الغربية 
145 ألفــاً أقامــوا 362 ألف ليلة 
املركزي  اجلهــاز  بحســب  مبيت، 

لإلحصاء الفلسطيني.
واســتقبلت محافظــة بيت حلم 
العدد األكبر من النزالء بنسبة 34 
في املئــة، يليها محافظة رام اهلل 
والبيرة بنســبة 25 فــي املئة، ثم 
محافظة أريحا واألغوار بنسبة 17 
في املئة. كما ارتفع عدد العاملني 
في األنشــطة الســياحية خالل 
2022 بنسبة 28 في املئة، مقارنة 
مع الفتــرة ذاتها من عــام 2021، 
حيث بلغ عدد العاملني في القطاع 
الســياحي 54 ألف فلسطيني ما 
يشكل نسبة خمسة في املئة من 

إجمالي العاملني من فلسطني.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أكد اجلنــرال اإلســرائيلي يعقوب 
علــى  قــادرة  روســيا  أن  ناجــل، 
منظومات  أكثر  ودراسة  االستيالء 
“وهذا  تطورا،  الغربية  اجلوي  الدفاع 
هو ســبب عدم تســليم تل أبيب 
منظومات إلــى كييف كما فعلت 

واشنطن.”
تستطيع  روسيا  إسرائيلي:  جنرال 

منظومــات  علــى  االســتيالء 
املتطورة  الغربيــة  اجلــوي  الدفاع 
إلى  إسرائيل  جتر  ودراستهاأوكرانيا 

حرب مع روسيا
وفي مقالته بصحيفة “ناشــيونال 
إنترســت”، لفــت ناجــل إلــى أن 
“إسرائيل تخشى بحق أنه إذا مت نشر 
منظومات مضــادة للصواريخ، فإن 
روسيا ستستولي عليها في ساحة 

املعركة”.ويعقوب ناجل محاضر في 
كلية املالحة اجلويــة والفضاء في 
جامعة التخنيون، وشــغل سابقا 
القومي  األمن  مستشــار  منصب 
اإلســرائيلية  احلكومــة  لرئيــس 
أن  اجلنرال  وأضاف  نتنياهو.  بنيامني 
إلى  أيضا  بحاجة  إسرائيل نفسها 
جتديد عاجل لوحدات دفاعها اجلوي 
من “القبب احلديدية”، كما أن إنتاج 

تلك املنظومات يستغرق وقتا.
وشــّدد على أن اجلانب األوكراني ال 
ينبغي أن يتوقع نتيجة سريعة في 
مسألة االستحواذ على منظومات 
التدريب على  الدفــاع اجلــوي، ألن 

“القبة احلديدية” يستغرق وقتا.
كما أكد أن إسرائيل ال تنوي إفساد 
العالقات مع روســيا عبر إرســال 

أسلحة إلى أوكرانيا.

اجلديــر بالذكــر أن بعد فــوزه في 
االنتخابات البرملانية، تعهد بنيامني 
فالدميير  األوكراني  للرئيس  نتنياهو 
القضيــة  بدراســة  زيلينســكي 

األوكرانية خالل توليه منصبه.
وخــالل احلملة االنتخابيــة، اتخذ 
نتنياهو موقفا مثيرا للجدل بشأن 
املســاعدة العســكرية ألوكرانيا، 
 USA مبينا في مقابلة صحفية مع

إمكانية  في  سينظر  أنه   ،TODAY
تزويد كييف باألســلحة، بينما في 
القيام  MSNBC عارض  مع  مقابلة 

مبثل هذه اخلطوة.
 وبّرر هذا األمر بوجــود خطر وقوع 
تلك األســلحة، التي سيتم نقلها 
إلى كييف مســتقبال، فــي أيدي 
إيران وستســتخدم بعد ذلك ضد 

إسرائيل نفسها.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
يواجــه طبيب إيرانــي اإلعدام رغم 
أنه ســاعد عضوا من اجلهاز األمني 
اإليراني “الباســيج” وســط غضب 
شــعبي كبيــر بســبب األحــكام 
املتعلقــة باالحتجاج مــن القضاء 

اإليراني.
وتنقل صحيفة “واشــنطن بوست” 

أن قــوات األمــن اإليرانيــة داهمت 
واعتقلتهما  وزوجته  الطبيب  منزل 
وضربتهمــا أمام ابنتهمــا البالغة 
من العمر 14 عامــا، كما قال بهراد 
ســادوغيان، وهو زميل ســابق لغار 
حســنلو في إيــران ويعيش اآلن في 

كندا ويتابع القضية عن كثب.
وقال ســادوغيان إن أحد أفراد قوات 

األمن أمسك غار حسنلو، أخصائي 
اخليري،  بعملــه  املعروف  األشــعة 
مــن شــعره، ووضع ســكينا على 
رقبته وطلب معرفة مكان احتفاظ 

الزوجني باألسلحة.
األســرة،  وأفراد  األصدقاء  ويجــادل 
الذين حتدث بعضهم بشــرط عدم 
الكشــف عن هويتهم، خوفا على 

سالمتهم، بأنه ال يوجد دليل يشير 
إلــى أن الزوجني شــاركا في أعمال 

العنف ضد عضو الباسيج،
وتنقل الصحيفة عن أفراد األســرة 
الذين قالوا إنهم حتدثوا إلى الزوجني 
قبل اعتقالهما، واللذين أشــارا إلى 
أنهما قدما ملساعدة رجل دين تعرض 
للضرب املبرح في مكان قريب. وفي 

مقطــع فيديو نشــرته وكالة أنباء 
الدولة على  املدعومة مــن  فــارس 
اإلنترنــت، يصف رجــل الدين، الذي 
عرفته وســائل اإلعالم احمللية باسم 
إســماعيلي، كيف ساعده  ياســر 
شــخصان وقت تعرضــه لالعتداء. 
ويالحظ على وجه اخلصوص أن امرأة 
ترتدي حجابا غير الئق وقفت بالقرب 

الغوغاء من مهاجمته  منه ومنعت 
مرة أخرى. يقول أفراد األسرة إن هذا 
يتطابــق مع ما قالته لهــم فرزانة 
غار حســنلو. وفي خمسة ديسمبر، 
حكم علــى غار حســنلو باإلعدام 
وحكم على زوجته بالسجن 25 عاما 
لدورهــا املزعوم في وفــاة عجميان، 

عضو الباسيج. 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تكثر املطالبات فــي باريس بأن يعتبر 
االعتــداء الــذي حصــل فــي الدائر 
العاشرة في قرنسا عمال إرهابيا، فيما 
رُفع حجز الشــرطة عــن الرجل الذي 
اعتقل بعد إطــالق النار، اجلمعة، في 

باريس وقتل ثالثة أشخاص.
وتوفي إثر احلادث رجالن وامرأة، اجلمعة، 
في الدائرة العاشــرة بباريس، برصاص 
مطلق النار الفرنســي، خــارج مركز 
ثقافي كردي يقع في منطقة تســوق 
مزدحمة تزورها بكثرة اجلالية الكردية 

في وسط باريس.
أشــخاص،  ثالثة  النار  مطلق  وأصاب 
أحدهــم في حالــة خطــرة، قبل أن 
تقبض عليه مجموعة من األشخاص 

وتسلمه للشرطة.
واملشــتبه به رجال بالغ من العمر 69 
عاما، وهو سائق قطار متقاعد يحمل 

اجلنسية الفرنسية.
وبحســب معلومات قنــاة )بي أف أم 
تي في( الفرنســية، أقر املشــتبه به 
أثنــاء توقيفه أنــه أراد من خالل هذه 
الكردي،  اجملتمــع  مهاجمة  اخلطــوة 
مقــرا بالدوافع العنصريــة للجرمية. 
ولم يتمكن موقع القناة الفرنســية، 
التأكد من أنه كــرر هذه التصريحات 
أثنــاء التحقيــق معــه فــي مركز 

الشرطة.
عليــه ســوابق جرمية،  وللمدعــى 
فقد وجهــت إليه الئحــة اتهام في 
ديســمبر 2021 بارتكاب أعمال عنف 
مستخدما الســالح، وذلك مع سبق 
اإلصرار، واتســمت فعلته الســابقة 
التــي ارتكبها في 8 ديســمبر 2021 
بطابــع عنصري أيضا. ويُشــتبه في 
أنه جرح مهاجرين في مخيم بباريس 
مستخدما السالح األبيض، وأنه أضر 

بخيامهم.
الســابق  االحتجاز  وبعد عــام مــن 
للمحاكمــة، أُطلق ســراحه في 12 
ديســمبر، وفقا ملا ينص عليه القانون 
اإلشــراف  حتت  وُوضــع  الفرنســي، 
القضائــي، حســب ما ذكــر املدعي 
العام في باريــس، ونقلت عنه القناة 

الفرنسية.
وُحكــم عليــه خــالل العــام 2017 
بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ 
بتهمة حيازة أســلحة غير مرخصة، 
وأدين في يونيو املاضي، بتهمة ارتكاب 
أعمال عنف بأســلحة في عام 2016 
ضد اللصوص، فحكم عليه بالسجن 
12 شهرا، واستأنف حكم هذه اإلدانة.
وقال والد املتهــم، والبالغ من العمر 
90 عاما لوكالة فرانس برس “لم يقل 
شــيئا عندما غادر”، واصفــا إياه بأنه 

“صامت” و”منغلق”.
وفي اليوم التالي بعد تنفيذ الهجوم، 
أعلن مكتــب املدعي العام في باريس 
“الدافــع العنصــري للجرمية” قد  أن 
فتح  الــذي  التحقيق  إلــى  “أضيف” 
فــي قضايا القتل ومحــاوالت القتل 
السالح  باســتخدام  العنف  وأعمال 

بتنظيم  اخلــاص  القانون  وانتهاكات 
حيازة األسلحة، بعد أن أوقف املتهم 

اجلمعة.
إال أن احلجز رُفع، امس األول السبت، إذ 
إن “الطبيب الذي كشف على املتهم، 
في وقت متأخر بعــد الظهر، أعلن أن 
حالته الصحية ال تتوافق مع إجراءات 

احلجز لدى الشــرطة”، وفــق ما أفاد 
مكتب املدعي العام في باريس.

وأضافــت النيابة العامــة أن “املدعى 
عليه نُقل إلى عيادة مبقر الشــرطة، 
ورُفعــت إجــراءات التوقيــف لــدى 
الشرطة، إلى حني عرضه على قاضي 
حالته  تســمح  عندمــا  التحقيــق 

الصحية بذلك”.
ولم يتول مكتب املدعي العام الوطني 
السبت  األول  امس  اإلرهاب،  ملكافحة 
ذلــك، وصفت بعض  القضية. ومع   ،
الشخصيات إطالق النار بأنه “هجوم”، 
مثل النائب جوليان بايــو، قال آخرون 
إنــه “عمــل إرهابي”، مثــل جان لوك 

ميلينشون.
مــن جهتــه، اعتبر املتحدث باســم 
اجمللس الدميقراطي الكردي في فرنسا 
أجيت بوالت، الســبت، بأنه “ال شك” 
في أن اجمللس “مستهدف بهذه اجلرمية 
ذات الطابع اإلرهابي والسياسي”، فقد 

وقع إطالق النار أمام مقر اجلمعية.
الفرنســي  العقوبات  قانــون  وينص 
علــى أن األعمــال اإلرهابيــة، هــي 
املرتكبة عمدا، بهدف اإلخالل  اجلرائم 
من  العام  بالنظــام  خطير  بشــكل 
خالل الترهيب أو اإلرهاب. لذلك ميكن 
ملكتب املدعي العام الوطني ملكافحة 
اإلرهاب أن يستلم ملف القضية في 
حال اعتبر أن الواقعة تتضمن األركان 

الالزمة العتبارها عمال إرهابيا.
وصرح وزير العدل إريك دوبوند موريتي، 
خالل لقاء مــع الصحافة امس األول 
الســبت، أن “هناك اختالفا بني اجلرمية 
العنصريــة، التــي هــي بطبيعتها 

شائنة، والعمل اإلرهابي”.

وأضاف أن “الفارق هو ما إذا كان اجملرم 
قد نفــذ اجلرميــة بنــاء أليديولوجية 
أو ال، وهذا ما سيكشفه  سياســية 

التحقيق”.
الفرنسية  فيغارو  لو  صحيفة  وقالت 
أنه ثمــة “لوم على بعض الوســائل 
اإلعالميــة لعــدم وصــف اجلرميــة 
بالهجوم”، لكنها  أو  اإلرهابي  بالعمل 
لفتــت إلــى أن الوســائل اإلعالمية 
الفرنسية اعتادت عدم استخدام هذه 
املصطلحات طاملــا أن مكتب املدعي 
لم  اإلرهاب  الوطني ملكافحــة  العام 
يتنب احلقائق اإلرهابية، مشيرة إلى أن 
هذا األخير مختــص بجميع األعمال 

اإلرهابية.
وجتمع ممثلو اجلالية الكردية في فرنسا 
في وسط باريس، السبت، في احتجاج 
للمطالبة بأجوبة بشــأن مقتل ثالثة 

أكراد في العاصمة الفرنسية.
وقالت ممثلة االدعــاء العام في باريس 
الدوافع  إن  لور بيكيو اجلمعة املاضية 
العنصرية احملتملة ســتكون جزءا من 
التحقيق، لكن ممثلني عن األكراد قالوا 

إنه ينبغي اعتبار الهجوم إرهابيا.
إميانويل  الفرنســي  الرئيــس  وقــال 
ماكرون في تغريــدة، اجلمعة املاضية، 
إن أكراد فرنسا اســتهدفهم هجوم 

“شنيع”.

أعياد الميالد تنعش »قيامة« السياحة
الفلسطينية بعد انحسار جائحة كورونا

700 ألف سائح خالل العام الحالي 

جنرال إسرائيلي: يمكن لروسيا االستيالء على منظومات الدفاع الجوي الغربية المتطورة ودراستها

وسط غضب بسبب األحكام المتعلقة باالحتجاجات.. طبيب إيراني يواجه اإلعدام

السلطات اكدت انه من ذوي السوابق

الشرطة تخلي سبيل مجرم »هجوم باريس« ضد االكراد 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قــال الرئيس الروســي فالدمييــر بوتني، امس 
األحد، إن بالده مســتعدة للتفاوض مع جميع 

أطراف الصراع في أوكرانيا.
وأضــاف الرئيس الروســي، فــي مقابلة مع 
التلفزيون الرسمي، أن هدف روسيا هو توحيد 

الشعب الروسي.
وأوضــح قائال “أعتقد أننــا نتحرك في االجتاه 
الوطنية  ندافع عــن مصاحلنــا  الصحيــح، 
ومصالح مواطنينا وشعبنا. وليس لدينا خيار 

آخر غير حماية مواطنينا”.
 وتابع “نحن مســتعدون للتفــاوض مع كل 
األطراف املعنية بشــأن حلول مقبولة، لكن 
األمر يعود لهم، لســنا مــن يرفض التفاوض 

لكن هم من يرفضونه”.
وأشار فالدميير بوتني إلى إن أساس الصراع في 
أوكرانيا هو “سياسة خصومنا اجليوسياسيني 

التي تهدف إلى تفكيك روسيا التاريخية”.
وأوضــح بوتــني أن خصــوم روســيا يتبعون 
سياســة “فرق تســد.. ولطاملا حاولوا القيام 

بذلك ويواصلون اتباع هذا النهج”.
وأشــار بوتني إلى أن روســيا ومنذ عام 2014، 

حتاول حل األزمة األوكرانية سلميا.
وأضاف “لقد سعينا دائما لضمان حل جميع 
النزاعات التي تنشــأ بالوسائل السلمية من 
خالل املفاوضــات. ولكن، لســوء احلظ، على 
العكس من ذلك، تصــرف الطرف اآلخر، لقد 
بدأوا كمــا قلت مرات عديــدة، واجلميع على 
علم بذلك، اتخاذ إجراءات قاسية هناك وذات 

طابع عسكري”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
يعكف نائب منسق الشؤون اإلنسانية التابع 
لــأمم املتحدة فــي أفغانســتان، على حتديد 
مقابلة مع ســلطة طالبــان، عقب فرضها 
قيودا على موظفات املنظمات غير احلكومية.

وقــال رامــز األكبــروف إن ما حدث ســيؤثر 
بشكل خطير على عمليات الشؤون واإلغاثة 
اإلنسانية، وإن الكثير من برامجنا سيتأثر ألننا 
نعتمــد على موظفات لتقييــم االحتياجات 

اإلنسانية وحتديد املستفيدين.
وقالت وكالة املعونــة الدولية “أفغان إيد”، إن 
تعليق العمليات حدث علــى الفور، وإن أكثر 
من نصف الســكان يعتمد على املساعدات 

اإلنسانية، وفًقا لوكاالت اإلغاثة.
وفي خطاب رســمي، أعلنــت وزارة االقتصاد 
أمر لكافة  بحكومة احلركة األفغانية، إصدار 
املنظمــات احمللية واألجنبية غيــر احلكومية 
بعدم الســماح للنســاء بالقــدوم للعمل. 
كما أكد املتحدث باســم وزارة االقتصاد عبد 
الرحمن حبيب اخلطاب، وورد فيه أن النســاء 
ممنوعات من الذهاب إلى العمل حتى إشــعار 
آخــر لعــدم التــزام بعضهن بقواعــد الزي 
التي حتددها احلكومة لهــن، وذلك في أحدث 

استهداف حلريات النساء في البالد.
املوافقة على  الوزارة املســؤولة عــن  وقالت 
تراخيص املنظمات غير احلكومية العاملة في 
أفغانستان في رســالة نقلتها وكالة فرانس 
برس “وردت شكاوى جدّية بشأن عدم االمتثال 
للحجــاب اإلســالمي وغيــره مــن القواعد 
واللوائح املتعلقة بعمــل املرأة في املنظمات 

احمللية والدولية”.
كما أضافت الوزارة في رسالتها أنه “في حالة 

إهمال التوجيه يلغى ترخيص املنظمة”.
وبهذا القرار حتظر طالبان على النساء العمل 
في املنظمات غير احلكومية، مبا في ذلك قطاع 

الصحة.
يذكــر أن حركة طالبان كانت حظرت، الثالثاء 
املاضــي، التعليــم اجلامعــي للفتيــات في 
أفغانســتان حتى إشــعار آخر، ممــا يعني أن 
الفتيات والنســاء ال ميكنهــن تلقي التعليم 
سوى في املرحلة االبتدائية. وقوبل هذا القرار 
بسخط دولي، حيث نددت معظم دول العالم 
بالقمع الذي تتعــرض له املرأة األفغانية على 

يد طالبان.

بوتين: هدف روسيا
هو توحيد شعبها

قلق أممي بعد حظر 
طالبان النساء من العمل 

بالمنظمات غير الحكومية
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جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 1711
التاريخ: 2022/12/20

م/ إعالن
تعلــن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط عن تأجيــر األمالك املدرجة أوصافها في أدنــاه العائدة الى مديرية 
بلدية ناحية واســط وفق ألحكام املادة 12 الفقرة )ثالثا أ( من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013، فعلى 
الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية ناحية واســط خالل فتــرة )30( ثالثون يوما تبدأ من اليوم 
التالي لنشرها في الصحف اليومية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة التقديرية بصك 
مصدق او نقدا ولكامل مدة االيجار وســتجري املزايدة في اليوم األخيــر من مدة اإلعالن في مقر مديرية البلدية أعاله في 
متام الســاعة )العاشرة صباحا( وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية تكون املزايدة في اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو 
عليه املزايدة أجور النشر واإلعالن وكافة املصاريف األخرى وعلى املستأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة وأصلية ويتم 

االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.
الشروط: يتم نصب منظومة كامرات مراقبة من قبل املستأجر

املهندس
حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع وااليجار

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
البصرة

تنفيذ/25
العدد: 2019/1273
التاريخ: 2022/12/15

م/تبليغ
الى املدين / املدير املفوض لشركة قلعة البصرة للمقاوالت العامة/ 

إضافة الى وظيفته
العنوان / مجهول محل االقامة 

لقد حتقق لهذه املديرية من خالل شــرح القائــم بالتبليغ أنه ليس لديك 
موطن دائم ميكــن إجراء التبليغ عليه، واســتناداً للمــادة )27( من قانون 
التنفيــذ تقرر تبليغــك بصحيفتني محليتني بقــرار املديرية بحجز كافة 
األســهم لشــركة قلعة البصرة للمقاوالت العامة لدى دائرة تســجيل 
الشــركات لقاء دين الدائن / مدير عام شــركة نفط البصرة / إضافة الى 
وظيفتــه البالغ )211,883,285( مائتان واحد عشــر مليون وثمامنائة وثالثة 
وثمانون الف ومائتان وخمسة وثمانون دينار لذا يجب عليك أداء الدين أعاله 
خالل مدة ثالثة أيام تبدأ من اليوم التالي للنشر وخالفة سوف تباع األسهم 

أعاله وفقاً للقانون
املنفذ العدل
حيدر الياس خضير

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 121
التاريخ: 2022/12/22

م/ إعادة اعالن كسر قرار 

عمالً بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل ونظراً حلصول كســر قرار على 
األمالك العائدة الى مديرية بلدية )الشــطرة( عدد )1( واملوضــح تفاصيلها ادناه تعلن جلنة البيع 
واإليجار في مديرية بلديات ذي قار عن اعادة املزايدة العلنية فعلى الراغبني باالســتئجار مراجعة 
محاســب البلدية خالل مدة )7( يوم تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن لدفع التأمينات القانونية 
بنســبة ال تقل عن )20%( من قيمة مبلغ الضم األخير مع نســبة 15% )كســر قرار( واحلضور في 
اليوم التالي من مدة انتهاء االعالن في ديوان البلدية حســب الوقت احملدد مع جلب هوية االحوال 
املدنية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور نشر االعالن والداللية البالغة 2% وأية مصاريف اخرى.
م. ر. مهندسني
حيدر محسن جري
مدير بلديات ذي قار

جمهورية العراق 
 مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ديالى 
االحتادية

محكمة  بداءة خانقني
العدد 375/ب/2022
التاريخ /2022/12/22

م/اعالن
الى املدعــى عليه\ دليــر ظافر احمد\ 
مجهول محل االقامة في الوقت احلاضر
اصــدرت هــذه  بتاريــخ 29\11\2022، 
 ، احملكمة القرار املرقــم )375\ب\2022( 
واملتضمن احلكم بإزالة شــيوع العقار 
املرقــم ) 26\306 ( مقاطعة 8 حاج قره 
بيعا باملزايــدة  العلنيــة وتوزيع ثمنه 
على الشركاء وكال حسب سهامه في 
العقار ، وجملهولية محل اقامتك  حسب 
شــرح القائم  بالتبليغ واشعار مختار 
) مصطفى  املدعو  منطقة احلميديــة 
محمد صالــح ( واملتضمن بانك ارحتلت 
الى جهــة مجهولة عليــه قررت هذه 
بصحيفتني  اعالنــا  تبليغك  احملكمــة 
محليتني وفــي حالة عدم حضوركم او 
القرار فان احلكم سوف  االعتراض على 
القطعية وفق  يكتســب احلكم درجة 

القانون.
القاضي
ايار خيرالدين خالد

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية 

محكمة األحوال الشخصية في راوه
العدد: 68/ش/2022

التاريخ: 2022/12/22  
الى/ املدعى عليه )إيهاب صبري دهام(

م/ قرار حكم غيابي
نظرا لصدور حكــم بالعدد 68/ش/2022 
بتاريــخ 2022/12/21 بحقــك غيابيا في 
الدعوى املرقمة أعــاله واملتضمن احلكم 
بالتفريــق القضائي بينــك وبني املدعية 
)دنيا عبد الكرمي طالــب( واعتباره طالقا 
رجعيــا واقعا للمرة االولــى وفق احكام 
قرار مجلس قيادة الثــورة املنحل املرقم 
1529 لسنة 1985 واحلكم بتأييد حضانة 
املدعية )دنيا عبــد الكرمي طالب(ألوالدها 
كل من )كرار وعمر وجراح( وجملهولية محل 
اقامتك حسب شرح القائم بالتبليغ تقرر 
املذكور اعالنا  الغيابــي  تبليغك باحلكم 
بصحيفتني محليتني اســتنادا الى املادة 
1/21 مــن قانون املرافعــات املدنية وفي 
حال عدم حضورك او ارســال وكيال عنك 
للطعن باحلكــم خالل املــدة القانونية 
سوف يعتبر مكتسب الدرجة القطعية.

القاضي 
صالح عز الدين سلمان

 مبلغ الضم االخير+مدة االيجارنوع امللكرقم امللكمديرية بلديةت
نسبة 15 % كسر قرار

 علوة بيع6886/8الشطرة1
سنة واحدة االسماك

 207،862،500 مائتان
 وسبعة مليون وثمامنائة

 واثنان وستون الف
وخمسمائة دينار

مدة االيجار املوقعاملساحة م2 رقم امللكنوع امللكت

سنة واحدةالعروبة40 م101محل جتاري1

سنة واحدةالعروبة7.5 م118محل جتاري2

سنة واحدةالعروبة12 م80محل جتاري3

سنة واحدةالعروبة7.5 م116محل جتاري4

سنة واحدةالعروبة452569.66دار سكن5
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اقتصاد6

متابعة ـ الصباح الجديد 
:

زيــادة  الزراعــة،  وزارة  تعتــزم 
مساحة اخلطة الزراعية للقمح 
الى ستة ماليني دومن، في مسعى 
منهــا لتأمني االكتفــاء الذاتي 

منه.
العلياوي  عبــاس  الوزيــر  وقال 
الســبت، إن الوزارة تســتهدف 
الزراعية  األراضي  مساحة  زيادة 
العام بواقع ســتة  خالل هــذا 
مخصصة  ستكون  دومن،  ماليني 
إلنتاج القمح، من خالل االعتماد 
املياه  نقص  لتعويض  اآلبار  على 
الــذي متّر بــه البالد منــذ عدة 
سنوات، نتيجة تراجع مستويات 
والفرات،  دجلــة  نهــري  ميــاه 
مؤكــداً أن هــذا التوجه، يفتح 
باب التفاؤل في إمكانية حتقيق 
العراق اكتفــاًء ذاتياً جديداً من 
الزراعي  املوســم  خالل  القمح 

احلالي.
مغايراً  اجلديــد  اإلعــالن  ويأتي 
الوزراء  رئيــس  خلطــة حكومة 
الكاظمي،  مصطفى  الســابق 
منتصف  فــي  أعلنــت  التــي 
تشــرين األول من العام املاضي، 
أن اجلفاف وشّح املياه سيجبران 
املســاحات  تقليص  على  البالد 
املزروعة للموسم الزراعي 2022 

مبقدار النصف.
ونقل بيان لــوزارة الزراعة أمس 
العلياوي  الوزيــر  الســبت، عن 
قوله إن “خطة وزارة الزراعة لهذا 
املوســم كانت زيادة املســاحة 
املزروعة من القمــح، باعتبارها 
جزءاً من تأمــني األمن الغذائي”، 
مبيناً أن “الظروف التي يعيشها 
من  تســتدعي  اليوم  العالــم 
بديلة  أن تضع خطــة  الــوزارة 
ملواجهة نقــص املياه التي أثرت 
الزراعية وتناقصت  في اخلطــة 

بنسبة 50%”.

خطة بديلة
ووفقاً للوزير نفسه، فإن “اخلطة 
البديلة هي الذهاب إلى األراضي 
الصحراويــة التي تســقى من 
خــالل اآلبــار، ومتت زيــادة هذه 
املســاحة إلــى 4 ماليــني دومن 
بالتعاون مــع وزارة املوارد املائية، 
أما األراضي املروية، فوصلت بعد 
إلــى مليون ونصف  التخفيض 

مليون دومن”.
إن  قائــالً  الزارعة  وزيــر  وتابــع 
“املوســم احلالي إلى اآلن يبشر 
باخليــر، حيث إن زيــادة األمطار 
الوزارة من احلصول على  مكنت 
زيــادة مقدارها مليــون دومن من 
وزارة املوارد املائية، وبالتالي زادت 
األنهار  املروية من خالل  األراضي 
إلى مليونــني ونصف، واألراضي 
إلى  اآلبار  التي تسقى من خالل 
4 ماليني، باإلضافــة إلى مليون 

بساتني  إلى  بالنسبة  دومن  و100 
األراضي القدمية”.

ووفقاً حلديث الوزير ، فإن مجمل 
األراضي اخملصصة لزراعة القمح 
ســتصل هذا املوسم إلى ستة 
ماليني دومن، وهو ما يقدر إنتاجه 
نحو خمســة ماليــني طن من 
احلنطة التي حُتصد ســنوياً في 
نيسان  منتصف شــهر  العراق 
من كل عام، بحســب تقديرات 
إنتاج الــدومن الواحد من القمح 

في العراق.
نينــوى  محافظــات  وتعتبــر 
شــمال  في  واملثنــى  واألنبــار 
احملافظات  أبــرز  وجنوبها،  البالد 
التي تعتمــد على مياه األمطار 
واآلبار فــي زراعة القمح مبناطق 
مفتوحة تصل مســاحاتها إلى 

ماليني الدومنات.
السنوي  البالد  استهالك  ويقدر 
من القمح ما بني خمســة إلى 
خمســة ماليني ونصف املليون 

طن، وفقاً لتقديرات غير نهائية 
حتدث بها رياض العباسي، عضو 
أن  غرفة جتارة بغــداد ، مضيفاً 
بالده قادرة على “حتقيق منو أكبر 

في إنتاج القمح هذا العام”.

تسهيالت زراعية
الفالحني  أن  العباســي  وأضاف 
بــدأوا بنثــر القمح منــذ اآلن، 
بالتزامــن مع موســم األمطار 
اجليد، مقارنة بالعامني األخيرين، 
ويأملون جناحاً كبيراً للموســم 
تزويد  عن  ذلك”، كاشــفاً  خالل 
الــوزارة الفالحني بأصناف جيدة 
من القمح لنثرها، وكذلك توفير 
مصرفي الرافدين والرشيد منحاً 
مالية لهم للمساعدة في إجناز 
موســمهم الزراعي، إلى جانب 
اجليش  قوات  تسهيالت قدمتها 
السهلية  املناطق  في  املنتشرة 

املُستهدفة بالزراعة”.
البــالد  أن  العباســي  واعتبــر 
املاضي  العــام  فعليــاً  أنتجت 
ما يكفي لســتة أشهر فقط، 
واآلن الطموح هو عشرة أشهر، 
والباقــي يُســتورَد، وعلينــا أاّل 
ونتحدث  بالتفاؤل  بعيداً  نذهب 

عن اكتفاء ذاتي هذا املوسم”.
فإن  رسمية،  إحصاءات  وحسب 
مجموع إنتاج القمح في العراق 
بلــغ 4 ماليــني و234 طناً خالل 
املوسم الشــتوي لسنة 2021، 
وهــذا الرقــم انخفــض كثيراً 
بنسبة 32 باملائة عن إنتاج سنة 
2020 الذي أنتج فيه أكثر من 6 

ماليني و238 طناً.
التراجع احلــاد التي تظهره بيانات 
وزارة الزراعــة العراقيــة األخيرة 
قابله ارتفاع في استيراد البالد من 
العامني  خــالل  القمح  محصول 
املاضيني، وهو ما انعكس ســلباً 
على أســعار الدقيــق واخلبز في 
عموم مدن البالد بواقع يصل إلى 

%30 عن األسعار السابقة.

وزارة الزراعة تعتزم بلوغ االكتفاء الذاتي من القمح 
بزيادة المساحات المخصصة لزراعته 

ستة ماليين دونم

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة التخطيط، امس األحد، أن متوسط نصيب 
الفرد من الناجت االجمالي بلغ 7.3 ماليني دينار في العام 
2021. وقال اجلهاز املركــزي لإلحصاء التابع للوزارة في 
احصائية رســمية ان “متوسط نصيب الفرد من الناجت 
احمللي اإلجمالي باألسعار اجلارية بلغ 7.3 ماليني دينار في 
ســنة 2021، مرتفعا %32.73 عن سنة 2020 التي بلغ 
فيها متوسط نصيب الفرد من الناجت احمللي 5.5 ماليني 
دينار”. واضاف اجلهاز ان “مســاهمة نشاط النفط اخلام 
في النــاجت احمللي بلغ 45.1 %، مرتفعــا عن العام 2020 
الذي بلغ نســبته %28.4، فيما بلغ مســاهمة نشاط 
الزراعة من الناجت احمللي %3.9، منخفضا عن العام 2020 
الذي بلغ مســاهمته %5.9”، مبينا ان “نســبة نشاط 
الصناعة من الناجت احمللــي بلغ %2 منخفضا عن العام 

2020 الذي بلغ 2.75”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــفت وزارة النفــط العراقية عن مشــاريع حالية 
ومستقبلية إلنتاج الغاز ووقف حرقه وصوال إلى تلبية 
احلاجة احمللية، فيما حددت موعد إنتاج الغاز املصاحب 

من حقل احللفاية.
وقــال مدير عام الدائرة الفنية لــوزارة النفط علي وارد 
حمود لوكالة األنباء العراقية )واع(: إن أعمال استثمار 
الغاز املصاحب قيد التشــييد حاليا تتضمن مشاريع 
حقول ميسان واحللفاية بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 
مقمق إضافة إلى حقول الناصرية بطاقة 200 مقمق”.
وأضــاف، أن “حقل احللفاية ســيبدأ بإنتــاج الغاز في 
العام املقبل وســيوفر كميات حملطــات توليد الطاقة 
الكهربائيــة”، الفتا إلى أن “الكميــات الكلية املنتجة 
حاليا في العراق ال تزيد عن 2800 مقمق وهي ال تكفي 
لتلبية احلاجة احمللية التي تعمل وزارة الكهرباء للوصول 

إليها واملقدرة بـ 35 ألف ميغاواط”.
ولفت إلى “”وجود خطط مستقبلية الستثمار حقول 
غاز عكاز واملنصورية والتي من شأنها أن تساعد العراق 
مع ما موجود من إنتاج ومشــاريع على االستغناء عن 

الغاز املستورد”.
وأكــد، أن “العــراق ينتج الغاز حالياً عبر شــركات غاز 
الشــمال والبصرة واجلنوب وهنالك خطط لوقف حرق 

الغاز في احلقول النفطية واستثماره”.
وأشــار إلى أن “وزارتــي النفط والكهربــاء تتفاوضان 
الستيراد الغاز املصاحب من دولتي قطر وتركمانستان 

بكميات محددة لدعم احلاجة الكلية احمللية”.
وفي وقت ســابق، أكد وزير النفط حيان عبد الغني، أن 
“العراق وضع خطة الســتثمار الغاز ومنع حرقه نهائيا 
خالل أربع ســنوات”، الفتــاً إلى أنه “ســتكون هنالك 
نتائج ملموســة خالل السنة األولى من عمر احلكومة 

وخصوصا في بعض احلقول اجلنوبية”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قفزت أســعار صرف الدوالر األمريكــي مقابل الدينار 
العراقــي بعد دقائق من افتتاحه، امس األول الســبت، 
في البورصة الرئيســية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم 
كردســتان. وقال مصدر صحفــي ، إن بورصة الكفاح 
واحلارثية املركزية في بغداد، سجلت في الساعة 10.45 
صباح اليــوم  154000 دينار عراقــي مقابل 100 دوالر 
أمريكي. فيما كانت األسعار خالل افتتاحه صباح هذا 

اليوم 153450 دينارا مقابل 100 دوالر.
وأشــار املصدر إلى أن اسعار البيع والشــراء ارتفعت 
في محال الصيرفة باألســواق احمللية في بغداد، حيث 
بلغ ســعر البيع  154500 دينــار عراقي لكل 100 دوالر 
امريكــي، بينما بلغت أســعار الشــراء 153500 دينار 

عراقي لكل 100 دوالر امريكي.
أمــا في اربيل عاصمة اقليم كردســتان، فان اســعار 
الدوالر في البورصة ســجلت ارتفاعــا ايضا حيث بلغ 
سعر الدوالر البيع 153900 دينار لكل 100 دوالر أمريكي.

التخطيط: متوسط 
نصيب الفرد يتجاوز 
سبعة ماليين دينار

النفط تكشف عن مشاريع 
مستقبلية إلنتاج الغاز

بعد دقائق من افتتاحه.. الدوالر 
يقفز إلى 154 ألف دينار

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد :

عزز ســحب اخملزونات النفطية األكبر 
مــن املتوقــع والعاصفة الشــتوية 
الرئيســة في الواليــات املتحدة في 
ختام األسبوع املاضي تعامالت قطاع 
النفــط فــي نهاية األســبوع، رغم 
اخملاوف من مزيد من التشديد النقدي 

التي حدت من املكاسب.
وفــى هذا اإلطــار، أكد تقريــر “أويل 
أن األســعار تلقت  الدولي،  برايــس” 
دعما قويا مــن بيانات إدارة معلومات 
الطاقة األمريكية عن تداعيات موجة 
والتجمد،  البــرودة  الطقس شــديد 
ما دفع إلى إغــالق كثير من عمليات 
اإلنتــاج وبالتالي إلى ارتفاع أســعار 

النفط اخلام.
وأضاف أن ارتفاعات األسعار يكبحها 
بينما  الفائدة،  أسعار  زيادة  احتمالية 
زادت اخملاوف مــن التباطؤ االقتصادي 
ضغطا هبوطيا جديدا على األسعار، 
رغم غلبة املعنويــات الصعودية في 

ختام األسبوع املاضي.
املكاســب  اخلام  أســعار  وحققــت 
التوالي،  علــى  الثانية  األســبوعية 
حيث ارتفع خام برنــت بنحو 3.6 في 
املائة، كما صعد خام غرب تكســاس 

الوسيط األمريكي 2.7 في املائة.
وأشــار التقرير إلى أن أزمة التسريب 
في خط أنابيب “كيســتون” الكندي 
- األمريكي كان لها تأثير واســع في 

تعزيــز اخملاوف من شــح اإلمــدادات 
النفطية، مشيرا إلى أنه في مواجهة 
عدم  أوجه  مــن  واســعة  مجموعة 
اليقني في الســوق ليس أمام “أوبك 
+” خيــار ســوى أن تظل اســتباقية 
ووقائيــة وقد يســتمر التحالف في 
تقييد املعروض في اجتماع السياسة 

اإلنتاجية خالل االجتماع املقبل.
ولفــت إلى ارتفــاع أســعار العقود 
اآلجلة خلام غرب تكســاس الوسيط 
األســبوع  في  لشــباط  األمريكــي 
املاضي، حيــث كان االرتفاع مدعوما 
األمريكية، مبا في  اإلمــدادات  بنقص 
وزيت  اخلــام  النفط  ذلك مخزونــات 

التدفئة ووقود الطائرات.
وأفاد أن املكاســب تقلصت نســبيا 
وســط مخــاوف من أن رفع أســعار 
الفائــدة األمريكية وقضايا مكافحة 
جائحــة كوفيد في الصني ســيقلل 
الطلب على النفط على نحو متنام، 
متوقعــا ارتفاع أســعار النفط مرة 
أخرى بعد أنباء عــن خفض محتمل 
لإلنتاج الروســي، وال ســيما أن اخلام 
األمريكــي قفز األســبوع املاضي في 
أعقاب تقرير حكومي أظهر انخفاض 
اخملزونات أكثر بكثير مما توقعه احملللون، 
مســجال انخفاضا قدره 5.89 مليون 

برميل لألسبوع املاضي.
وأضاف أن مخاوف الركود لن تنال كثيرا 
من النفط الذي يتسم بقوة عن بقية 
الســلع كما أن هناك بعض العوامل 
التي تضيــف نغمــة صعودية مثل 
الروسي  العرض  اضطراب  اســتمرار 

والضغط التضخمي العام، مشــيرا 
إلى أن خطط النفقات الرأســمالية 
لصناعة النفط شهدت منوا في 2022 
مع ارتفاع األســعار وبالتالي ارتفعت 
األرباح وسينتج عن ذلك زيادة العرض، 
معتبرا أن اخلطر العــام على النفط 

يتجه نحو االنخفاض.
من جانبــه، ذكــر تقرير “ريــج زون” 
النفطــي الدولــي، أن أســعار اخلام 
ارتفعت إلى أعلى مســتوى في ثالثة 
أسبوعيا  مكســبا  وحققت  أسابيع 
ثانيــا علــى التوالي، بعــد أن حذرت 

روســيا من أنها قد تخفــض اإلنتاج 
مبا يصل إلى 700 ألــف برميل يوميا 
اســتجابة للعقوبات املفروضة على 

النفط اخلام في البالد.
التداول  وأشــار إلى تضاؤل أحجــام 
بســبب عطلــة األعياد كمــا تفوق 
التهديد الروسي بخفض اإلنتاج على 
آثار الشــتاء اجلليدي القــارص الذي 
يجتاح الواليــات املتحدة، حيث أوقف 
اجلليد ثلث طاقة التكرير على ساحل 
خليج تكســاس وما يصــل إلى 350 
ألف برميل يوميــا من إنتاج اخلام في 

نورث داكوتا.

ولفــت إلى ارتفــاع أســعار العقود 
إلى أعلى مستوياتها  للبنزين  اآلجلة 
في ثالثة أســابيع بعد توقف مصفاة 
التكريــر على الرغم مــن أن العرض 
فــي حالة جيدة، فــي وقت بقت فيه 
مخزونات البنزين في ســاحل اخلليج 
عند مستوى قياسي لهذا الوقت من 
العام مع تســجيل مخزونات الديزل 

أعلى من املعدل الطبيعي.
وأوضح التقرير أنه ال يزال النفط اخلام 

في طريقه لتحقيق مكاسب سنوية 
متواضعة بعــد عام متقلب أدت فيه 
احلرب الروسية على أوكرانيا إلى قلب 
أســواق النفط مع قيــام مجموعة 
الدول الســبع بفرض ســقف سعر 
قــدره 60 دوالرا للبرميــل على اخلام 
الروسي في محاولة خلفض العائدات 
إبقاء الصادرات  الروســية مع  املالية 

في السوق.
وأشــار إلى ارتفــاع أســعار النفط 
مدعومــة  األســبوع  مــدار  علــى 
األمريكيــة  اخملزونــات  بانخفــاض 
واحتمال دخــول الواليات املتحدة إلى 
احتياطي  لتجديد  كمشــتر  السوق 
إلى  منوها  االســتراتيجي،  البتــرول 
أن إحصائيات العمــل القوية وتقرير 
الناجت احمللي اإلجمالي اإليجابي جعلت 
أســواق األســهم متوترة بشأن رفع 
أسعار الفائدة في املستقبل من قبل 
االحتياطي الفيدرالي األمريكي وذلك 
في إطار جهود يحــاول فيها ترويض 

التضخم.
من ناحية أخرى، وفيما يخص األسعار 
في ختام األســبوع املاضي، قفز خام 
برنــت بأكثر من 3.5 فــي املائة، عند 
تســوية تعامالت اجلمعة، مســجال 
املكاســب األســبوعية الثانية على 
ارتفع خام  التســوية،  وعند  التوالي، 
برنت بنحــو 3.6 في املائة، عند 83.92 

دوالر للبرميل.
كمــا صعــد خــام غرب تكســاس 
الوسيط األمريكي 2.7 في املائة، إلى 

79.56 دوالر للبرميل.

وصرح نائــب رئيس الوزراء الروســي 
بأن موســكو قد  نوفاك  ألكســندر 
تقلص إنتاجها مــن النفط مبا يراوح 
بــني 5 و7 في املائة، فــي أوائل 2023 
ردا على فرض حدود قصوى ألســعار 

خامها ومنتجاتها النفطية.
ووفقــا ملا ذكرتــه “رويتــرز”، فإنه من 
روســيا  صادرات  تتراجع  أن  احملتمــل 
من نفط البلطيــق 20 في املائة، في 
الشــهر اجلاري تزامنا مع فرض االحتاد 
الســبع  ودول مجموعــة  األوروبــي 
عقوبــات وســقفا ألســعار اخلــام 

الروسي.
وكان بنــك “جولدمان ســاكس” قد 
توقع ارتفاع أســعار النفط بنحو 15 
دوالرا مــن  مســتوياته األخيرة بدعم 
من الطلــب الصيني، ويأتي ذلك بعد 
إعــالن الصني تخفيــف قيود اإلغالق 
واإلجــراءات االحترازية فــي  محاولة 
مما  االقتصادي  النشــاط  الســتعادة 
ناحية  الطلب.  مــن  بــدوره  يدعــم 
أخرى، انخفض مؤشــر الدوالر بحلول 
جرينتش  بتوقيــت   19:17 الســاعة 
 بنســبة 0.1 فــي املائة، إلــى 104.3 
نقطة، وســجل أعلى مستوى 104.5 
نقطــة وأقل مســتوى  عنــد 104.1 
التــداوالت،  وعلــى صعيد  نقطــة.  
ارتفعت العقود اآلجلة خلام “ناميكس” 
األمريكي تســليم  فبراير بنسبة 2.6 
في املائــة، إلــى 79.5  دوالر للبرميل.  
وصعدت العقــود اآلجلة خلام “برنت” 
تســليم فبراير بنسبة 3.4 في املائة، 

إلى 83.7  دوالر للبرميل. 

“ريج زون”: اتجاه صعودي للنفط ..

 موجة الجليد األمريكية تعطل ثلث طاقة التكرير في خليج تكساس
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنــت إدارة معلومات الطاقة 
األمريكية، يوم األحد، أن صادرات 
بلغت  ألمريكا  النفطية  العراق 
أكثر مــن 220 الف برميل يوميا 

خالل األسبوع املاضي.
وقالــت اإلدارة فــي تقريــر لها 

االســتيرادات  “متوســط  إن   ،
االمريكيــة مــن النفــط اخلام 
املاضي من تسع  االسبوع  خالل 
دول بلغــت 4.921 ماليني برميل 
يوميا منخفضا مبقدار 946 الف 
الذي  باليوم عن االسبوع  برميل 
ســبقه والذي بلغ 5.867 ماليني 

برميل يوميا”.
العراق  “صــادرات  أن  وأضافــت 
النفطيــة ألمريكا بلغت معدل 
االسبوع  يوميا  برميل  ألف   227
االسبوع  عن  منخفضا  املاضي، 
بلغت  والــذي  ســبقه  الــذي 
ألمريكا  النفطيــة  الصــادرات 

مبعدل 282 الف برميل يوميا”.
كمــا أشــارت إلــى أن “اكثــر 
اإليرادات النفطية ألمريكا خالل 
األسبوع املاضي جاءت من كندا 
ومبعدل بلغ 3.066 ماليني برميل 
يومياً، وجاءت املكســيك مبعدل 
632 الف برميــل يومياً، وبلغت 

االيرادات النفطية من السعودية 
يومياً،  برميــل  الف   513 مبعدل 
ومن ثم نيجيريا مبعدل 136 الف 

برميل يومياً”.
ووفقــاً لــإلدارة، فــإن “كميــة 
االســتيرادات األمريكيــة مــن 
النفــط اخلام مــن البرازيل بلغ 

يومياً،  برميــل  الف   116 مبعدل 
ومن ليبيا مبعدل 90 الف برميل 
 71 يوميا، ومن كولومبيا مبعدل 
الف برميل يوميا، ومن االكوادور 
مبعــدل 70 الف برميــل يوميا، 
فيما لم تســتورد اي كمية من 

روسيا”.

الصباح الجديد ـ  وكاالت:
أعلنت شــركة “غازبروم” الروسية، 
أنهــا ستشــحن 42.4 مليون متر 
مكعب مــن الغاز إلــى أوروبا عبر 

أوكرانيا، امس األحد.
وقــال ممثــل الشــركة ســيرغي 

ســتبدأ  الشــركة  إن  كوبريانوف، 
بتوريد شحنة جديدة من الغاز إلى 
أوروبا، كما هو متفق عليه مع اجلانب 
األوكراني عبر محطة سودجا بنحو 
42.4 مليون متر مكعب، اعتبارا من 

اليوم 25 كانون األول.

وأضاف كوبريانــوف للصحفيني أن 
محطة “ســودجا” ال تــزال احملطة 
الوحيدة التي تنقل الغاز الروســي 

إلى أوروبا عبر أوكرانيا.
إلــى أن كييــف ترفــض  وأشــار 
“سوخرانوفكا”،  محطة  استخدام 

أنه تخضع  بداعي  املاضي،  أيار  منذ 
لســيطرة القــوات الروســية في 

لوغانسك.
وأكــد أن “غازبــروم” تفــي بجميع 
املســتهلكني  جتــاه  التزاماتهــا 
األوروبيــني، وأنه يتــم دفع تكاليف 

خدمات النقل بالكامل.
يشــار إلى انــه منذ نهاية شــهر 
مايو، مت احلفــاظ على إمدادات الغاز 
الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا عند 
متر مكعب  مليون   40-43 مستوى 

في اليوم.

يذكر أن شركة “غازبروم” قد أغلقت 
خط أنابيب نورد سترمي إلى أجل غير 
مسمى بسبب وجود خلل في احملرك 
العامل الوحيــد املتبقي، باإلضافة 
الروســية  إلى حتذير مــن الوكالة 

للرقابة التقنية.

“غازبروم” تعلن إرسال شحنة غاز جديدة إلى أوروبا عبر أوكرانيا

أكثر من 220 ألف برميل يوميا صادرات العراق النفطية ألمريكا خالل أسبوع
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وزارة الصناعة واملعادن
الشركة العامة لصناعة األسمدة اجلنوبية

م / إعالن مناقصة عامة خارجية
تاريخ الغلق 24 / 1 / 2023

 
يسر وزارة الصناعة واملعادن / الشركة العامة لصناعة األسمدة / القسم التجاري / شعبة املشتريات اخلارجية .

بدعــوة مقدمي العطاءات املؤهلــن وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم لتجهيز املــواد املدرجة تفاصيلها ادناه مبوجب 
الوثائق القياسية املرفقة مع مالحظة ما يأتي :-

1 - علــى مقدمي العطاءات املؤهلــن والراغبن باحلصول على معلومات إضافية مراجعة مقر الشــركة العامة 
لصناعة األســمدة / البصرة - خور الزبير أو االتصال بالهاتــف )07802780915( أو E-mail:scf@gov.iq )من األحد 
إلى اخلميس / من الســاعة السابعة صباحا حتى الساعة الواحدة بعد الظهر حسب توقيت مدينة البصرة احمللي 

( وكما موضحة بالتعليمات املقدمي العطاءات.
2 - متطلبــات التأهيل املطلوبــة -: )أ( القدرة املالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلــة موثوقة تثبت قدرته على 
القيام باملتطلبات املالية اآلتية : 1 - احلسابات اخلتامية معدل ربح ألخر سنتن مصادقة ومدققة من قبل محاسب 

قانوني معتمد 
اخلبــرة والقدرة الفنية : على مقدم العطاء أن يقدم دليال موثقاً بان لديه اعمال مماثلة من شــركات القطاع العام 

في العراق ) عقود جتهيز سابقة (
3 - بإمكان مقدمي العطاء املهتمن شــراء وثائق العطاء بعد تقدمي طلب حتريري إلى العنوان احملدد في ورقة بيانات 

العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )250,000( الف دينار ) غير قابلة للرد ( / يتم ختم الوثائق
 4 - يجب تقدمي ضمان العطاء باألرقام املؤشرة إزاء كل مناقصة من اجلدول أدناه بعملة الدوالر األمريكي على شكل 

صك مصدق أو خطاب ضمان أو سفتجة نافذة
ملدة )30( يوم من تاريخ نفاذ العطاء عن طريق مصرف عراقي معتمد لدى البنك املركزي العراقي .

5 - تقدم العطاءات بثالثة ظروف ) فني / جتاري / مستمســكات ( وتكون الظروف مغلقة ومختومة بختم الشركة 
وترسل بيد مخول رسمي .

 6 - األسعار النهائية تكون DDP واصل مخازن الشركة العامة لصناعة األسمدة اجلنوبية - خور الزبير .
7- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن

8 - يتم تســليم العطاءات إلى العنوان اآلتي ) بناية قســم اإلعالم والعالقات العامة / شــعبة العالقات العامة / 
الشركة العامة لصناعة األسمدة / خور الزبير / البصرة /

)جمهورية العراق(.
9- يتم تســليم الوثائق اخملتومة التي مت اســتالمها من قبل مقدم العطاء بعد ختمها من قبله في ظرف مستقل 
مع تســليم وثائق القسم الرابع و متطلبات التجهيز والوثائق املطلوبة املذكورة في القسم الثاني ) 11-1-ح ( في 

ظرف آخر مع نسخة إضافية من القسم الرابع في موعد أقصاه الساعة الواحدة ظهرا ليوم
24 / 1 /2023 وسوف يهمل أي عطاء ال يحتوي على الوثائق القياسية اخملتومة. وفي حالة مصادفة يوم الغلق عطلة 
رسمية يكون الغلق في اليوم الذي يليه . العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 
العطــاءات أو ممثليهم الراغبن باحلضور في العنوان اآلتي مقر الشــركة العامة لصناعة األســمدة / خور الزبير / 

البصرة في الساعة التاسعة صباحا من تاريخ
2023/1/25

وملزيد من التفاصيل ميكنكم زيارة
 www.industry.gov.iq موقع الوزارة www. scf@scf.gov.iq موقع الشركة
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أمكنة

اصدارات

عباس بيضون*
كانت زيارتي األُولى إلى بغــداد، أظّنني تأّخرت 
كثيراً، لذا لن يكون األمر سهالً. لن أكون هكذا 
ابناً عائداً فكّلنا أبناء بعيدون لبغداد. لن تكون 
لي حظوة االبن املسافر. لقد بقيت على الباب 
وقتاً، صار الدخول بعده عادياً للغاية. لكن كيف 
يكون الدخول إلى بغداد أمراً عادياً فاقد الصفة. 
املهّم أنني وجدُت اســتقباالً فخماً، وأكاد أقول 
منّمقــاً على املطار. رجٌل طويــل بالفتة كبيرة 
حتمل اســمي، الذي لســبب ال أعرفه نُقل عن 
التهجئة الفرنسية في اجلواز. بعد ذلك الدخول 
الى الصالــون وانتظار طويل للفيــزا، ضيافة 
قصوى. ميكن أن يكــون »للمدى«، الدار صاحبة 
املعرض أثٌر في ذلك، هذه احلفاوة بالتأكيد إيعاز 
منها، ســتكون هذه بادرتها األُولى. لكنك بعد 
ذلك ســُتالحظ عند كّل خطــوة، ذلك الوجود 

املتواصل لها. 
املعرض الذي يُســّمى »معــرض العراق الدولي 
للكتــاب« هو معرضها، إنه يقــام مع ذلك في 
مبنًى حكومي هو »قاعة املعارض«، ليست هذه 
املّرة الوحيدة التي حتل فيها املؤّسســة محّل 
احلكومة، فمن الواضح وجودُها القوي، وكونها 

مؤّسسة حضور متعّدد الطبقات.
ميكن أن نقول في »معرض العراق«، ما نقوله في 

»معرض جّدة الدولي« أيضاً، إنه نوع من ُمنَتزه. 

هنا أيضاً أمام الباحة، أمام قاعة املعرض، زَُمر 

تستريح أو تتمّشى. لكن الدخول إلى القاعة 

ت عليه  الشاسعة للمعرض، ميّر أمام جدار ُخطَّ

أسماء الكبار الغائبني في العراق ورسوم لهم. 
بني هؤالء شــعراُء كاجلواهري، وروائيون كعبد 
امللك نــوري وغائب طعمة فرمــان، ومفّكرون 
كهادي العلوي، الــذي يُقام معرض هذا العام 
الذي ســعى،  املفّكر  العلوي  باســمه. هادي 

مثله مثل علي شــريعتي اإليراني، ليجد صلة 
بني اإلســالم الشــيعي وعصر األنوار األوروبي 
والغرب املعاصر. العلوي مــن جهته زاوج بني 
االســالم الشــيعي واملاركســية، ورحل في 
دمشق التي كانت منفاه عهد صدام حسني. 

على اجلدار املقابل تعابيــرٌ دارجة في العامية 
العراقية، اســتعاراٌت وأمثال وِحكم ورســوم 
لها. اجلُدران واحليطان في مقهى املعرض الذي 
حمل اســم »كهوة مع كتــاب«. املعرض ميتّد 
فــي عمق القاعة، معرٌض من شــتى األقطار 
العربية. هناك املقولة الشــهيرة التي تقّرر أن 
لبنان ينشر، ومصر تؤّلف، والعراق يقرأ، ال تزال 
قائمة. هنا ميكن الكالم عن حشــد يسيل بني 
صفوف املعرض، لكن ميكن الوقوف أيضاً عند 
الندوات واألماســي التي تنعقد على مسرح 
الصالة، هذه الندوات تســتقبل جمهوراً ميأل، 
أحياناً كثيرة، املقاعد كلها.  هكذا ميكن أن جند 
في املعرض، داخله وفي باحته، نوعاً من متنزه 
مديني. بغــداد وهل ميكــن أن ال نكون، ونحن 
فيهــا، في التاريخ. أن ال نكــون، ولو من بعيد. 
لكّل بغــدادُه، لكن من أين نبدأ وإلى أين نصل 
أوالً؟ من هذا الزحام الذي يحتشــد في املدينة 
وميتصُّ أوقاتها. في البال جداريُة جواد سليم، 
إنها »غارنيكا« بغداد، بل هي هذا الصدور، في 
، ولكن أيضاً عن  الوقت نفســه، عن ماٍض حيٍّ
مســتقبل معلن. الرســم باملعدن، الرشاقة 
والقّوة ولكن أيضاً امللحمة واالنتقال من سرد 
الى ســرد. جدارية فائق حسن تستحّق كثيراً، 
إال هــذه املقابلة مع جدارية ســليم، التي ال 
تترك لسواها شــيئاً. في شارع الرشيد يُطّل 
علينــا املعمار القدمي، البلكونــات املصفوفة 

تُشرف من فوق، لكّنها أيضاً تنُظر إلينا، نشعر 
بها وحيدة، لكنها أيضاً تســتوقف الزمن، بل 

تستوقفنا فنحن اآلن في حلظة دامغة. 
إنها ما وراء الزمن، بل هي نشــيده أو همسه. 
إنها الداخل فــي اخلارج، املــكان الذي ال يزال 
يُتذّكر، الذي يشــبه قصيــدة طللية بقدر ما 
يجري حتت أعيننــا كأغنية من الداخل. هناك 
أيضاً الوقفة على جســر اجلادرية إذ ال تصّدق 
ما تراه. هذه األســراب مــن النوارس تفور فوق 
مــكان، وكأنهــا خارجة منــه أو تقوله. لكن 
بغداد رمبا تكون أكثر في شــارع املتنبي، حيث 
جند االكتظاظ واحلشد الذي يغلي حتت صفوف 
املبانــي الكاحلة، والبســطات التــي تعرض 
الكتب، وكّل ما ينشر وتخرجه املطابع. حشد 
لكن فــي ناحية على دجلــة ننعطف، فنجد 
املتنبي شــاخصاً في متثالــه، والناس يدورون 
حولــه دون أن يتوّقفوا عنده. إنــه هكذا في 
وقفته يطلُّ على الشوارع، يشارك احملتشدين 
نزهتهم، ورمّبا بؤســهم. في اجلانب اآلخر رجٌل 
يُلقي شــعراً على جمهور يرّدد وراءه، ثم يخرج 
نايه ويعزف طويالً. ال املتنبي يشعر بهذا احلشد 
الذي يتسلل إليه، وال بهذا الشاعر الذي يُلقي 
قربه. إذ هو بعد حياة ملحمية وملحمة ُكبرى، 

يجد نفسه هكذا في هذا العراء.

* شاعر وروائي من لبنان

1
»رأس املال الكولونيالي: نحو نظرية 

علمية للتبعية« لهشام عقيل
صدر حديًثــا للدكتــور هشــام عقيل من 
البحرين عن املؤسســة العربية للدراســات 
والنشر كتاب بعنوان »رأس املال الكولونيالي: 

نحو نظرية علمية للتبعية«.
في تذييله لكتابه يقول املؤلف:

افتتحــْت النظريــة الكولونياليــة قــارات 
جديدة مجهولة فــي عالم العلم التاريخي، 
ووجدته أكبر مما كنــا نتصّوره؛ والوصول إلى 
هذه القــارات اجلديدة تطّلب شــكاًل خاًصا 
للقطيعة اإلبستمولوجية تؤدي إلى قطيعة 
كونية، وال مُيكن افتراضها كتحصيل حاصل، 
وإمنا يتوجب فرضها وإحداثها، إذ إن القطيعة 
التــي قادها ماركس وإجنلز كانت )وألســباب 
مفهومــة متاًما( قطيعــة إقليمية أو جزئية 
فقط، ولم تكتمل أبًدا. فلما كان حتليل منط 
اإلنتــاج الكولونيالي هو الــذي أّدى إلى هذا 
االكتشــاف، فال مُيكن لهذه الدراسة أن توّفر 
النظرية احملضة للعمران، وإمنا ذلك محله في 
دراسة أخرى متاًما، أي إن النظرية الكولونيالية 
هي بداية مشــروع متكامل إلجناز وإمتام علم 
العمران كعلم، والذي يتطّلب عماًل جماعًيا 
إلجنازه ُكّلًيا. ألول مرة جند أن مفهوم العمران 
قد اكتســب معناه الكامــل، حيث إن علم 
التاريخ هــو علم العمران، أي ألول مرة نفهم 
أن العمران هو البنية االقترانية التي تتضمن 
أشــكااًل متعددة، قد تكــون المتناهية )في 
حــدود أن التاريخ هــو ال متنــاٍه( لتمفصل 
العناصــر التــي متهــد ألشــكال مختلفة 

والتزّمنــات، والتمّكنات،  الزمانيــات،  مــن 
والتحّقالت. شــخصًيا لم أقــع على كتاب 
أو كاتــب، ولعّله قصور مني، قد ســبر غور 
العمران بهذا املعنــى؛ ولهذا فإن االنقطاع 
اإلبســتمولوجي الذي جاءت به نظرية منط 
اإلنتاج الكولونيالــي، أي في حدود أنها أّدت 
إلى تثوير »املاركســية«  كعلم العمران، هو 
عبارة عن انقطاع كوني أو شــامل. احللقة 
تلك  املاركســي،  التاريخ  املفقودة من علم 
احللقــة التــي حالــت دون اكتماله كعلم 
متكامل، تكمن في عدم اكتشــاف مفهوم 

األبنية االقترانية، أي العمران، وبالتالي حال 
اإلبستمولوجية  دون صيرورة قطيعته  ذلك 

قطيعة كونية.
يقــع الكتاب في 502 صفحــة من القطع 

كبير.

2
»سياسات عربية« 57: الرياضة 

والسياسة
صــدر حديًثا عــن املركز العربــي لألبحاث 
ودراســة السياســات، ومعهــد الدوحــة 

واخلمسون  السابع  العدد  العليا،  للدراسات 
من الدوريــة العلمية احملّكمة »سياســات 
بالعلوم السياســية  التــي تُعنى  عربية«، 

والعالقات الدولية، وتصدر كّل شهرين.
ا بعنوان »الرياضة  تضّمن العــدد ملًفا خاصًّ
والسياســة«، اشــتمل تقدميًــا بعنــوان: 
مبنية  بوصفها عملية  البحث  »سياســة 
اجتماعًيــا: مقاربــة بنائيــة للرياضة بني 
ضم  عمارة.  حملفوظ  والنســبية«  التعددية 
امللف الدراســات اآلتية: »اللعبــة املتمّردة: 
تاريخ سياســي لكرة القــدم في منطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا بني العاملي 
واحملّلي«، للكاتبني يان بوس، ورينيه وايلداجنل، 
و«اإلعــالم والرياضــة أداتان لبناء الســمة 
االســتراتيجية  لها:  والتســويق  الوطنية 
الَقطرية منوذًجا« لكمــال حميدو، و«قياس 
قــدرات الدول على اســتخدام الرياضة أداة 
للقــوة الناعمة: مؤشــر القــوة الرياضية 
العاملية« لنــدمي ناصيف، و«قراءة في حتوالت 
املقاطعــة الرياضية إلســرائيل وتأثيراتها« 

إليهاب محارمة.
وفي العــدد ترجمــة علي حاكــم صالح 
لدراسة »الدولة واالقتصاد والرياضة« لبيير 
بورديو، وترجمة محمد حمشــي لدراســة 
»عن قابلية مبادئ حوكمة الرياضة وقيمها 

للنقل خارج الغرب« للكاتب إيان هنري.
واشــتمل باب »التوثيق« علــى توثيق ألهّم 
»محطات التحــّول الدميقراطي في الوطن 
و«وثائق  الفلسطينية«،  و«الوقائع  العربي«، 
التحول الدميقراطي في الوطن العربي« في 

املدة 1/ 5 ـ 30/ 6/ 2022.
وفي باب »مراجعات الكتب«، أعّد عبد الكرمي 
أمنــكاي مراجعة لكتاب »الشــعبوية في 
الشعبية«، من  والثقافة  والترفيه  الرياضة، 

حترير بريان كليفت، وآالن توملنسون.

3
»مجّلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية«: 

إصدار أّول
الســبت، فــي »أكادميية  انتظمــت امس 
اململكــة املغربيــة« بالرباط، نــدوٌة لتقدمي 
اإلنســانية  العلوم  األول من »مجّلة  العدد 

واالجتماعية ألكادميية اململكة املغربية«.

تهتــّم املطبوعــة مبجموعة مــن احلقول 
املعرفيــة، هــي: اآلداب والفنــون، واللغات، 
واالقتصاد  واالجتماعية،  اإلنسانية  والعلوم 
والقانونية.  السياســية  والعلوم  والتدبير، 
كما أّنها تســتهدف إلى جانب األكادمييني 
والباحثــني اخملتصــني، طــالَب الدراســات 
االجتماعية أيضاً، وتسعى إلى متكينهم من 
»إنتاج معرفي يستجيب ملستجّدات البحث 
العلمــي واملناهج املعتمدة على املســتوى 

الدولي«، كما جاء في بيان املنّظمني.
ويتضّمن برنامج النــدوة مداخالٍت يُقّدمها 
الباحثــان: عبــد اجلليل حلجمــري ومحمد 
الساوري، في حني يُساهم الباحثان حذيفة 
املادة  بتيســير  بلقاضي  وأحمــد  أمزيــان، 

الِعلمية التي يتضّمنها العدد األول.
يُشار إلى أّن اجملّلة تتضّمن أبحاثاً بلغات أربع: 
العربية والفرنسية واإلنكليزية واإلسبانية. 
ومــن األوراق البحثية التــي حتتويها: »تأثير 
املورفولوجيــا في اإلمالء العربي لدى تالمذة 
التعليــم االبتدائــي باملغــرب« المحمــد 
اللحيانــي ومصطفى بوعنانــي، و«حتّوالت 
الهوية الشــخصية في اجملتمع الشبكي« 
لعبد الغنــي بوحوش وصالح الدين لعريني، 
و«الترجمة أداًة لبناء كونية« لعبد الســالم 
بنعبد العالــي، و«أزمة النظام الدميقراطي« 

لعبد اإلله بلقزيز، وغيرها.
 اجلديــر بالذكــر أّن »األكادمييــة املغربية« 
تأسســت عام 1977، وتضّم ستني أكادميياً 
مــن مختلــف التخصصــات اإلنســانية 
واالجتماعية، ثالثون منهم أعضاء مقيمون 
من جنســية مغربية، وثالثــون آخرون من 

جنسيات مختلفة.

كّلنا أبناٌء بعيدون لبغداد

»رأس المال الكولونيالي..«.. »سياسات عربية« 57: الرياضة والسياسة«..
«مجّلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية«: 

قراءة

تبقى حاضرة في كل التحوالت املشهدية 
بوصفها تضيئ ثريا العرض بحسب روالن 
بارت  بعد ان يحقق )رؤوف( مقاربة فكرية 
يســتلهمها من الفن التشكيلي , لوحة 
العشــاء االخير للفنان االيطالي ليوناردو 
دافنشــي , والدور الذي يلعبه يهوذا الذي 
باع املسيح ب)30( قطعة فضة وتسببت 

خيانتــه في صلب املســيح فــي نهاية 
تراجيدية كمعادل موضوعي يتســق مع 
نهاية )امللك ليــر( التراجيدية , جاعال من 
هذا االجتماع مبــررا دراميا متهيديا لقرار 
)لير( بالتقســيم , في بناء ســينوغرافي 
ديناميكي مفعال خشبة املسرح بأكملها 
الوظيفية واحدة من  البنائيــة  , موظفا 

تكنيكات )ميرهولد( االخراجية , اذ تعمل 
البنائية علــى تنظيم العالقة بني حركة 
املمثــل والديكور الذي تألــف من ثمانية 
اعمدة طرازية كانت كافية لتوحي باملكان 
) قصر ملكي ( تربطها شــبكة عنكبوت 
كناية عن وهن القصر وسهولة تفككه 
مبا يتســق والبعد الفكري الدرامي لبنية 

املســرحية , لتكتمــل الصــورة جماليا 
فــي ذهــن  املتلقي مســتعرضا ما يدور 
في غرف القصــر من احداث ومخططات 
ومكائد الذي ميثــل كل القصور واملمالك 
والدول عبر التاريخ ,واملشــاهد التي تزاح 
فيهــا اعمدة القصــر كليــا لنجد لير 
واملهرج في العراء وســط فضاء طقسي 

ســحري مفتوح تتجلى فيه االســطورة 
وجماليتها , بحركة مشــهدية تناغمت 
وســيرورة وتطور وتنوع املشــاهد والذي 
التمثيلي  الطاقمــي  االداء  مــع  تعاضد 
املنضبط واملتسق مع البعد الدرامي لكل 
شــخصية وحتوالتها ومنوها السيما االداء 
العالي لشــخصية )امللك ليــر( من قبل 
الفنــان )كاميــران رؤوف ( الذي متاهى مع 
الدور محققا صدقا فنيا عاليا مكونا نصا 
بصريا موازيا ومعادال لنص لير عبر تنقالته 
الروحية واجلسدية والصوتية  والذي رفع 
من مســتوى العرض بالتناغم مع بقية 
الشخصيات التي ادتها املمثالت الرائعات 
لكل من الشــقيقات الثــالث )كورديليا, 
كونريل,ريغان ( بإجادة وانضباط واحساس 
دقيــق ومحســوب ومتكن يكشــف عن 
حلرفة  منتمية  ابداعية  وطاقات  امكانات 
اخلشبة وجماليتها , فضال عن شخصية 
املهرج الــذي لعب دورا بــارزا في العرض 
مما جعله عالمــة فارقة لها اثرها الفاعل 
واملؤثر , والهارموني اللوني للزي بطرازيته 
 , املشــهدية  الصورة  واناقته تكامل مع 
وتفاعل املؤثرات الصوتية واملوسيقية مع 
االحدات وحتوالتها نغمت العرض واعطته 
بعده امللحمي والتعبيري في حتقيق متعة 

فرجوية توهجت به خشبة املسرح .
حتيــة لفريق العمــل الذي قــدم عرضا 
مســرحيا بصدق وانتماء ألهداف املسرح 
السامية في خلق متعة فكرية وجمالية 

حتترم اجلمهور وترتفع بذائقته.

د.علي حسين حمدان 

تعد النصوص العاملية، والســيما نصوص 
املؤلــف االنكليزي االبرز وليم شكســبير 
مصــادر الهــام غنية ومفاتيح للشــروع 
فــي تقدمي عرض مســرحي يلبــي حاجة 
تستحق الرصد والتأشير والتحليل ملا لها 
من تأثير فــي الراهن احلالــي وما ميكن ان 
تكون مصدر قلق على مســتوى بناء وطن 
وبالتالي اســتقرار دولة هــي رمبا هواجس 
ارقت مخــرج عرض مســرحية)امللك لير 
وساحرات مكبث( )كاميران رؤوف( وانشغل 
بها , اذ يشــرع امللك لير بتقسيم اململكة 
بني بناته الثالث )كورديليا, ريغان , كونريل( 
تقســيم يهز ويربك اركان اململكة ويفتح 
الباب علــى مصراعيه ألثارة غريزة الطمع 
واجلشــع والتدخل في شؤون اململكة من 
قبــل ازواج الشــقيقتني االكبر)غونريــل 
,ريغان( وبالتالي يكتشف امللك لير متأخرا 
هول وفداحة جحود وخيانة الشــقيقتني 
االكبر ســنا ليصاب باجلنون ومن ثم املوت 
علــى اثر ذلك وبحســب القصة املعروفة 
لنص مســرحية امللك لير, وهو ما يجعل 
منها محاكاة سياســية وايدلوجية ميكن 
ان تكون انعكاســا للراهن احلالي بأبعاده 
رؤوف(  اذ ينطلق )كاميران   , التقســيمية 
فــي مقترحــه االخراجــي مســتعيرا او 
مستحضرا ســاحرات مكبث التي ترسم 
والتي  التقسيم  ودوافع ذلك  وحتضر وقائع 

ضمن فعاليات مهرجان اربيل الدولي للمسرح

الملك لير وساحرات مكبث.. طرازية األداء وجمالية الفرجة

 من »معرض العراق الدولي للكتاب«
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صندوق تقاعد الصيادلة 
PHARMACISTS RETIRMENT FUND

اعالن

بالنظر حلاجة الصندوق الى جلنة استثمارية 
ملناقشة مجاالت استثمارات أموال الصندوق 
ويتكون أعضاءها من خبير اقتصادي وخبير 
قانوني على ان يكون اخلبير القانوني عضواً 
في نقابــة احملامين العراقيــن من فئة )ج( 
ويقدم نسخة من الدعاوى التي توكل عنها 

لدى احملاكم.
لالستفســار : مراجعة إدارة الصندوق خالل 
الدوام الرســمي ماعدا يوم االثنن واخلميس 
من الساعة العاشــرة صباحاً الى الساعة 

الثالثة مساءاً
بغداد – املنصور – شــارع املعــري – صندوق 
البريد : 55422 – الرمز البريدي 12605 البريد 

fund@iraqipharm.com : االلكتروني
الدكتور الصيدالني
مصطفى محمد امني الهيتي
رئيس مجلس االدارة

وزارة املوارد املائية
دائرة تنفيذ أعمال كري األنهر

القسم القانوني
إعالن  كسر قرار

اســتنادا الى قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013، تعلن دائرة تنفيذ أعمال كري األنهر أحد تشكيالت وزارة 
املوارد املائية عن إجراء مزايدة علنية لبيع )نواجت كري( في ) محافظة بابل/ موقع شط احللة( وكما مبن باجلدول ادناه.

وذلك في يوم )االثنن( املوافق )2023/1/2( في متام الســاعة )العاشــرة صباحا( وإذا وافق في يوم املزايدة عطلة رســمية 
فستجري املزايدة في اليوم الذي يليه في )محافظة بابل/ موقع شط احللة( فعلى الراغبن باالشتراك في املزايدة العلنية 
االطالع ميدانيا على مواقع ترســبات اجلزرات التي فيها الكميات واخذ الشروط الفنية وجدول الكميات اخلاصة باملزايدة 
من القسم القانوني في مركز دائرة تنفيذ اعمال كري االنهر الكائن في بغداد/ الدورة/ طريق احملمودية/ خلف مركز الوليد، 
وقبل الدخول في املزايدة وعليهم احلضور في الزمان واملكان املعينن مستصحبن معهم التأمينات القانونية وكما مبن 
في اجلدول اعاله بصك مصدق ألمر دائرة تنفيذ اعمال كري االنهر على ان تســتكمل بقية التأمينات بالسعر الذي ترسو 
عليه املزايدة وعلى املزايد تقدمي املستمسكات املطلوبة البطاقة املوحدة او بطاقة االحوال الشخصية– بطاقة السكن- 
شــهادة اجلنســية العراقية )االصلية واملصورة( ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نشر االعالن والداللية البالغة )%2( 
كما عليه تسديد كامل املبلغ بصك مصدق ألمر الدائرة خالل سبعة ايام من تاريخ املصادقة على البيع ورفع املواد خالل 
املدة املبينة في اجلدول اعاله وبعكســه يعد ناكال ويتم مصادرة املبلغ املتبقي وعدم تسليمه ترسبات اجلزرات واالحواض 
إضافة الى حتمله التبعات القانونية وفي حال احلاجة ألي استفسارات تخص املزايدة ميكن مراجعة القسم القانوني في 

مركز الدائرة قبل موعدا املزايدة.
مع التقدير...

املدير العام

مديرية شؤون االحوال 
العدد/ 4061
التاريخ/ 2022/12/19

إعالن
بناًء على طلب املدعي )عبد علي 
حســن عبد( والــذي يطلب من 
خالله تبديل )اســم( مــن )عبد 
علي( الى )علي( واستنادا ألحكام 
املــادة )22( من قانــون البطاقة 
الوطنيــة رقم )3( لســنة 2016 
تقــرر نشــر طلبه فــي اجلريدة 
الرســمية فمن له حق االعتراض 
علــى الطلب مراجعــة املديرية 
خالل )15( خمسة عشر يوما من 
تاريخ النشر وعكسه سينظر في 

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

قسم شؤون االحوال املدنية
العدد/ 4019
التاريخ/ 2022/12/15

إعالن
بناًء على طلب املدعي )مصطفى 
ياســر صادق( والــذي يطلب من 
خالله تســجيل لقبه من )فراغ( 
الى )الشــمري( واستنادا ألحكام 
املــادة )24( من قانــون البطاقة 
الوطنية رقم )3( لسنة 2016 تقرر 
نشــر طلبه في اجلريدة الرسمية 
فمــن له حــق االعتــراض على 
الطلــب مراجعــة املديرية خالل 
)10( عشــرة ايام من تاريخ النشر 
وفق  الطلب  في  سينظر  وخالفه 

القانون.
العميد
حيدر عكلة يحيى
مدير قسم شؤون االحوال 
املدنية في ذي قار

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
الناصرية

العدد/ 7566/ش/2022
التاريخ/ 2022/12/22

م/ تبليغ
الى/ املدعى عليه/ حامد حمزه صوين

ملقتضيات حســم الدعوى الشــرعية 
املدعية  واملقامة من قبل  املرقمة أعاله 
)هبه قاســم محمد( واملتضمنة تأييد 
حضانة لألطفال )فاطمه و علي( بتاريخ 
اقامتك  وجملهوليــة محل   2022/12/22
بواسطة صحيفتن  قرر تبليغك اعالناً 
محليتــن باحلضور امــام هذه احملكمة 
 2022/12/28 املصــادف  املرافعة  مبوعد 
وخالل ثالثة أيام من التاريخ التالي لنشر 
هذا اإلعالن وعند عدم حضورك او ارسال 
من ينوب عنه قانوناً ســوف تستكمل 

احملكمة إجراءاتها بحقك غيابياً. .
القاضي
ضياء قاسم الهاللي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف 
صالح الدين

محكمة األحوال الشخصية 
في بيجي

العدد/ 9223
التاريخ/ 2021/12/21

م/ اعالن
الى املدعوة 

)مهديه إبراهيم خلف( 
إبراهيم  )احمد  املســتدعي  قدم 
خلــف( طلب الى هــذه احملكمة 
وفاة  يطلب فيــه اصدار حجــة 
بحقك بتاريــخ 2022/11/2 عليه 
قررت احملكمة تبليغك بصحيفتن 
محليتن وفي حال عدم حضورك 
ســيتم اصدار حجة وفاة بحقك 

وفق القانون ... مع التقدير.
القاضي
مهند علي حسني

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
بيجي

العدد/ 824/ش/2022
التاريخ/ 2022/12/22

م/إعالن
الى/ املدعى عليه/ محمد جاسم علي

أصدرت محكمة األحوال الشــخصية 
في بيجــي قرارها بالعدد 824/ش/2022 
في 2022/12/15 املتضمن احلكم بتأييد 
حضانــة  املدعية )وفاء إبراهيم مهدي( 
على اطفالهــا كل من )1.همام محمد 
جاســم 2. عبد السالم محمد جاسم 
3. ماريا محمد جاسم(وجملهولية محل 
اقامتك قــررت هذه احملكمــة تبليغك 
بصحيفتــن محليتن وفــي حال عدم 
حضــورك والطعن بالقــرار خالل املدة 
القانونية سوف يكتسب القرار بحقك 

الدرجة القطعية.
القاضي
مهند علي حسني

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف األنبار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
الرمادي

العدد : 5798/ش/2022
التاريخ: 2022/12/22

الى/ املدعى عليه
 )بكر وحيد محسن(

م/ اعالن
للدعوى املقامة من قبل املدعية )سناء 
داود ســليمان( ضد املدعــى عليه )بكر 
وحيد محسن( بالعدد )5798/ش/2022( 
والتــي تطلب فيهــا تصديــق الزواج 
اقامتك  محــل  وجملهوليــة  اخلارجــي 
حســب شــرح القائم بالتبليغ وتأييد 
تبليغــك بصحيفتن  لــذا تقرر  اخملتار 
محليتن حلضورك او ارســال من ينوب 
عنك قانوناً في موعد املرافعة املصادف 
)2022/12/29( الساعة التاسعة صباحا 
وفي حال عدم حضورك ستجري املرافعة 

بحقك غيابياً وعلنا وفق القانون
القاضي
فتح اهلل داود مهيدي

إعالن
الى الشريك

 اميان علوان خلف
صندوق  الى  حضورك  اقتضى 
االســكان العراقي فرع ذي قار 
الكائــن فــي الناصرية وذلك 
باملوافقة على  إقرارك  لتثبيت 
قيام شــريكك السيد )شافع 
بالبنــاء على  دوحي(  شــيال 
القطعة  املشاعة في  حصته 
اســم   )397/11( املرقمــة 
املقاطعــة )التفيــج( لغرض 
تسليفه قرض االسكان وخالل 
عشر  خمســة  اقصاها  مدة 
العراق وشهر خارج  داخل  يوم 
اإلعالن  نشر  تاريخ  من  العراق 
يسقط  ســوف  وبعكســه 
حقك في االعتراض مستقبال.

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة جنح ناحية واسط

العدد: 207/ج/2022
التاريخ: 2022/12/21

الى// املشتكية
)جنان قاسم محمد حسني(

م/ تبليغ
حتية طيبة:

ألغــراض الدعوى اجلزائيــة املرقة أعاله 
وللشكوى املقامة من قبلك في مكتب 
التحقيق القضائي في ناحية واســط 
ضد املتهمن كل من )عدنان وقاســم 
وهاشــم أوالد محمد حســن( بتاريخ 
2022/11/6 وجملهوليــة محــل إقامتك  
تقــرر تبليغــك عن طريــق اإلعالن في 
للحضور  يوميتن  محليتن  صحيفتن 
امام هذه احملكمة فــي موعد احملاكمة 
الثامنة  الساعة   2022/12/29 املصادف 
صباحا وفي حال عدم حضورك ستجري 

احملاكمة بغيابك وفق القانون
القاضي 
أسامة علوان شلش

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
الناصرية

العدد/ 2975/ش/2022
التاريخ/ 2022/9/5
الى/ املدعى عليه )كرار حيدر جليل(

م/ تبليغ بقرار حكم غيابي 
الدعــوى  وفــي   2022/8/31 بتاريــخ 
املرقمــة 2975/ش/2022 أصدرت هذه 
احملكمة حكماً غيابياً قضى  بتصديق 
الطالق للمدعية )سميه عبد احلسن 
حمود( وبالنظر جملهولية محل اقامتك 
املبلغ  الوقت احلاضر حسب شرح  في 
القضائي ) حيــدر صالح (  عليه تقرر 
تبليغــك فــي صحيفتــن يوميتن 
باحلكــم املذكــور أعــاله وبأماكنك 
االعتراض خالل مدة عشــرة أيام من 

اليوم التالي من تاريخ نشر االعالن.
القاضي
جواد حسني نايف

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي 
قار

محكمة بداءة الناصرية
العدد: 2149/ب/2022
التاريخ: 2022/12/21

م/ اعالن
الى املدعى عليه

 )اركان نعيم مانع(
الناصرية  بداءة  محكمة  أصدرت 
قرارهــا   2022/12/15 بتاريــخ 
الغيابي بحقــك والقاضي بإزالة 
شيوع العقار تسلسل )1104/30 
شامية( وجملهولية محل اقامتكم 
بواســطة  اعالنا  تبليغكم  تقرر 
صحيفتــن محليتــن ولك حق 
املدة  والتمييــز( خالل  )االعتراض 

القانونية وفق األصول.
القاضي
عزيز شنته اجلابري

مجلس القضاء األعلى 
رئاسة محكمة استئناف واسط 

االحتادية 
محكمة األحوال الشخصية في الكوت 
العدد 4221/ش/ 2022

الى املدعى عليه / مياس مشتاق أسعد
بتاريــخ 2022/10/6 اصــدرت هذه احملكمة 
بالعدد اعــاله قرارا غيابيــا يقضي احلكم 
بالتفريق قبل الدخــول بن املدعية غصون 
مجيد كاظم واملدعى عليه مياس مشتاق 
بينونة صغرى  بائنا  أســعد واعتباره طالق 
وال عدة على املدعيــة لعدم الدخول وليس 
لها االقتران برجل اخر اال بعد اكتساب هذا 
الدرجة القطعية وال يحق للمدعى  احلكم 
عليه اعادة املدعية الى عصمته واستئناف 
احليــاة الزوجيــة بينهما اال بعقــد ومهر 
جديديــن وجملهولية محل إقامتك حســب 
االشعار القائم بالتبليغ عليه تقرر تبليغك 
بالقرار املذكور اعاله بواســطة صحيفتن 
امام  للحضور  يوميتن  رسميتن  محليتن 
هذه احملكمــة وعند عــدم اعتراضك على 
القرار ضمن املدة القانونية سوف يكتسب 

القرار الدرجة القطعية
القاضي
 محمد شاكر محمود االحمد

فقدان وصل
فقد الوصل املرقم 1495831 في 
مديرية  من  الصــادر   2018/12/5
بلديــة الناصرية والــذي يحتوي 
على مبلغ قدره 13,250,000 ثالثة 
ومائتان وخمسون  عشــر مليون 
الف دينــار العائد للســيد علي 
دنيف جبــاره على من يعثر عليه 

تسليمة الى جهة االصدار

فقدان هوية وكالة مواد 
غذائية 

مواد  وكالــة  هويــة  فقــدت 
الرصافة  منطقــة  غذائيــة/ 
املشــتل الصادرة من الشركة 
العامة لتجــارة املواد الغذائية 
باسم/ عســل حسن مطشر 
فمــن يعثر عليها تســليمها 

ملصدرها..

تأسس مبوجب القانون رقم 44 لسنة 1970

الكمية الكلية موقع العملت
التخمينية

املدة احملددة 
التأمينات القانونيةاملالحظاتلرفع الكميات

حوض ترسيب رقم )5(/ قاطع 1
الكمية مطروحة في 90 يوم11387 م3الشجيرية

2،895،000 دينارحوض الترسبات

حوض ترسيب رقم )6(/ قاطع 2
الكمية مطروحة في 90 يوم9167 م3الشجيرية

2،341،000 دينارحوض الترسبات

حوض ترسيب رقم )2(/ قاطع 3
الكمية مطروحة في 60 يوم5195 م3زوير الغربي

1.327.000 دينارحوض الترسبات
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تقرير 

بغداد ـ فالح الناصر:

تضييف العــراق وحتديداً محافظة 
البصــرة ملنافســات كأس اخلليج 
ان  25 واملقررة  الـ  العربي بنسخته 
تبــدأ للمدة من 6 ولغاية 19 كانون 
الثانــي املقبل، تعد حدثــا مهما، 
فبعد غيــاب طويل عــن تضييف 
العراق للبطولة التي تتميز مبذاقها 
اخلــاص، يعــود عراقنــا الحتضان 
االشــقاء في كرنفال كروي يترقبه 

اجلميع.
نالحظ الهمة واالصــرار باديا على 
الوصول  اجلميع في كيفية  مالمح 
إلــى النجاح والتهيؤ والتحشــيد 
واالســتنفار من اجلميــع، حكومة 
الزهو  شعبا في جميع شــرائحه، 
والفخــر كبيــرا في عراقنــا االبي 
وهو يســتعد الســتقبال االشقاء 

اخلليجيني.
اجلمهور واالعالم والوسط الثقافي 
يتفاعلــون بشــكل كبيــر مــع 
قــرب االفتتاح الرســمي لبطولة 
القدم  العربــي لكرة  اخلليج  كأس 
بالنسخة الـ 25، في سطورنا اآلتية 
حتدث مثقفني وإعالميني عن احلدث 

بدلوهم بفيض من  ليدلوا  املرتقب 
االمل نقدمه للقراء الكرام:

الرياضي، جاسم  الزميل الصحفي 
فقال:  حديثه  في  شاركنا  العزاوي، 
الشــك أن عودة العــراق لتضييف 
بطولــة اخلليج في نســختها ٢٥ 
ســتترك اثــر ايجابي مللــف عودة 
للمباريــات  العــراق  اســتضافة 
الرســمية الدوليــة الســيما وان 
العــراق يشــهد أماناً واســتقراراً 
مثلمــا يعطي انطباعــاً لالحتادات 
اآلســيوية والدولية بأن العراق قادر 
على توفير متطلبات إجراء املباريات 
الدولية مــن دون عوائق ، فضالً عن 
أن االســتضافة واقامــة البطولة 
في البصــرة يعد انصافــاً للعراق 
التي  العراقية  الكروية  وللجماهير 
وهو  منتخبنا  ملشــاهدة  تتطلــع 
يلعب على أرضه وبني جماهيره بعد 
فترة طويلة من احلرمان والتعسف 

الذي اصاب كرتنا.
 أمــا بالنســبة للتحضيــرات فال 
ميكن ألي منصف أن يبخس اجلهود 
املشــتركة بني الوزارة واحتاد الكرة 
البصرة  فــي  احملليــة  واحلكومــة 
واالوســاط الكرويــة والرياضيــة 
بصورة عامة إلــى جانب اجلماهير 

الكرويــة وأبناء البصــرة الطيبني 
حيث يعمل اجلميــع كخلية نحل 
ويتسابقون مع الزمن للوصول إلى 

أن  اجلميل  ومن  املطلوبة..  اجلاهزية 
نرى هذا التعــاون والتآزر إلبراز قدرة 
البصــرة والعــراق علــى احتضان 

البطــوالت اخملتلفــة مثلما يؤكد 
وغيرة  نخوة  أصحاب  العراقيني  بأن 
وموقف ايجابي ويتحدون ويساندون 

أمر  هناك  يكــون  عندما  بعضهم 
يهم العراق او يرفع أسمه.

وأعتقد أن مناســبة افتتاح ملعب 
تزيد  التي  املعمارية  التحفة  امليناء 
العراقية ومحل  الكــرة  من رصيد 
افتخــار للكرة البصرية ســيكون 
بروفة جميلة الفتتاح بطولة اخلليج 
التي سنراها مختلفة فيها نكهة 
بصرية مميزة وســتكون املستويات 
الفنيــة مشــجعة مما ســيجعل 
الصــراع محتدمــاً للفــوز بهــا، 
وســيكون اختتــام البطولة ايذانا 
بتوديع حقبة مؤملة للكرة العراقية 
بعــد أبعــاد قســري للمباريــات 
الدولية عن مالعبنــا وافتتاح آفاق 
جديدة ملستقـــبل أفضـل للكـرة 

العراقيـة.
بلقيس  الروائية،  قالت  من جانبها، 
الزبيــدي: أن بطولــة اخلليج التي 
العزيزة  تقام في محافظتنا  سوف 
البصــرة، هي بحذ ذاتهــا انتصاراً 
وايضا  عامــة،  العراقي  للشــعب 
تشــكل جناحــا للكــرة العراقية، 
اذ يشــكل احلــدث املهم كســرا 
للحصار الرياضــي املفروض علينا، 
فالبطولة ستشكل عنوانا بارزا في 
تأكيد مكانة العراق في التضييف 

والتنظيم والكرم ســواء لألشقاء 
فــي دول اخلليج العربــي او العالم 

بأكمله.
واضافت الزبيــدي: وإذ كان التفاؤل 
لدينا حاضرا في النجاح بالتنظيم 
مبن  احلفــاوة  واثبــات  والضيافــة 
ســيحضر منتخبات وجمهورا من 
دول اخلليــج العربــي او دول اجلوار 
االخرى ملتابعة احلث في بصرة اخلير، 
فما نتمناه مــن منتخبنا الوطني 
لكرة القدم ان يؤكد جدارته ويقدم 
دليل االبداع وما يليق باســم الكرة 
اننا منلك سجال  العراقية، ســيما 
ذهبيا فــي تاريخ بطــوالت اخلليج 

العربي.
واشارت الزبيدي إلى ان ما مت تهيئته 
مــن متطلبات النجــاح للبطولة 
فاجلاهزية  القلوب،  يفرح  اخلليجية، 
فــي درجة عاليــة جــدا، واجلميع 
متعــاون إلجناح البطولــة وتأكيد 
ملوقعه  العودة  فــي  العراق  مقدرة 
كرة  صعيد  علــى  االســتراتيجي 
القدم وهي دعوة جلماهيرنا الكرمية 
ان تكون صفا واحداً مؤازراً ومسانداً 
لالعبــي منتخبنا الوطني من أجل 
تقــدمي أفضل املســتويات الفنية 

والفوز باللقب اخلليجي.

الوسط الثقافي يشيد بجاهزية البصرة لتضييف بطولة كأس الخليج    
النسخة الخامسة والعشرين تبدأ يوم 6 كانون الثاني المقبل

ملعب امليناء االوملبي بلقيس الزبيدي

جاسم العزاوي

بغداد ـ الصباح الجديد:

وصل رئيس مجلس الوزراء محمد 
شياع السوداني، ظهر أمس، إلى 
املكتب  البصرة.وذكر  محافظــة 
اإلعالمي لرئيــس مجلس الوزراء 
فــي بيــان صحفي، وأضــاف ان 
»الزيارة تفقدية الفتتاح ومتابعة 
اخلدمية،  املشــاريع  مــن  عــدد 
والوقوف على التحضيرات اجلارية 

الستضافة بطولة خليجي 25«.
اجتماعــاً  الســوداني،  وتــرأس 
اخلدمية  الدوائر  مســؤولي  ضم 
والقطاعية في احملافظة، بحضور 
البصرة.واستمع  محافظ  السيد 
سيادته إليجاز مفّصل عن الواقع 
اخلدمي في احملافظة، وسير تنفيذ 
اخلطط املوضوعة على مســتوى 
اطلع  كمــا  اخملتلفة.  املشــاريع 
وآليات  العمل  سيادته على سير 
تقــدمي اجلهد اخلدمي واإلســناد 

لبطولة خليجي 25.
إلى ذلك، وبحضور وزير الشــباب 
والرياضة أحمد املبرقع ومستشار 
رئيس الــوزراء لشــؤون الرياضة 
والشــباب ايــاد بنيان ومشــرف 
مبــاراة االفتتــاح حيــدر عوفي 
الشــباب،  لوزارة  املتقدم  واملالك 
عقد فــي البصــرة املؤمتر اخلاص 
مببــاراة االفتتــاح مللعــب امليناء 
كلمة  في  املبرقــع  االوملبي.وعبر 
له عن أهمية حفل االفتتاح لهذا 
الصرح الرياضــي الكبير وجناحه 
بالــذات، لكون  الوقت  في هــذا 
هذه املباراة اجلماهيرية فيه مبثابة 
بطولة  الفتتاح  بروفة حقيقيــة 

اخلليج الشهر املقبل. 
وكثف فريق املينــاء العراقي من 
حتضيراتــه في ملعــب الفيحاء 
الرياضيــة،  البصــرة  مبدينــة 
الكويــت  اســتعدادا ملواجهــة 
االثنني،  اليــوم  الكويتي مســاء 
اجلديد.وأنشئ  ملعبه  افتتاح  في 
امليناء الســتضافة كأس  ملعب 
التــي   »25 »خليجــي  اخلليــج 
ســتنطلق في 6 كانــون الثاني 
املقبل.«اللجنة املنظمة ستقيم 
افتتاح ملعب  احتفاال مبناســبة 

امليناء، ســينطلق في الســاعة 
6 مساء حســب التوقيت احمللي، 
فيمــا حدد الســاعة 8 انطالقة 
اللقاء الودي بني امليناء والكويت«.

من جانبــه، أعلن نــادي الكويت 
عن وفد األبيض الــذي وصل إلى 
البصــرة، ملواجهة فريــق امليناء، 
افتتاح  اإلثنني، في  اليوم  مســاء 
الذي  األوملبــي،  املينــاء  اســتاد 
خليجي  منافســات  يستضيف 
25.ويتــرأس رئيس النــادي خالد 
الغامن وفد الكويت، في إشارة إلى 

باملباراة،  البيضاء  القلعة  اهتمام 
إيجابي  انعــكاس  مــن  لها  وما 
على العالقــة بني اجلانبني.ويضم 
19 العبا، هم: »ســامي  الوفــد 
الصانــع، ورضا هاني، ويوســف 
وطالل  كرمي،  وشــيركم  اخلبيزي، 
الفاضــل، وفــواز املبيلش، وفهد 
حمود، ومحمد فريح،وعبد احملسن 
التركماني، وبالل العيفة، ويوسف 
ناصر، وعلي حســني، وعمرو عبد 
العلوي، وياسني  الفتاح، وارشــد 
اخلنيســي، وعبد الرحمن كميل، 

ومهدي بالرحمــة، باإلضافة إلى 
العبني صاعدين«.

في سياق اخر، أعلن االحتاد العراقي 
بيع  إطــالق عملية  القدم،  لكرة 
املقرر   ،25 تذاكر مباريات خليجي 
إقامتهــا مطلع العــام املقبل.. 
وقــال أحمــد املوســوي، عضو 
مجلس إدارة االحتاد العراقي، خالل 
مؤمتر صحفي عقده أمس مبدينة 
 4 إلى  تنقسم  »التذاكر  البصرة: 
فئات باأللــوان )األخضر واألصفر 

واملاروني والسمائي(«.

وواصــل: »هذه الفئات قســمت 
األولى  الفئــة  التســعيرة:  وفق 
باللــون األخضر ألول مباراتني )30 
دوالرا أميركيــا( أي مــا يعادل 45 
الثانية  والفئة  دينار عراقي..  ألف 
السعر  وسيكون  األصفر،  باللون 
أقل من األولــى )20 دوالرا( أي ما 
يعادل 30 ألف دينار«.وتابع: »الفئة 
الثالثة باللــون املاروني في جهة 
خلف املرميني بامللعب، ســيكون 
سعرها 14 دوالرا، أي ما يعادل 20 
ألف دينار.. والفئــة األخيرة وهي 
سعرها  سيكون  السمائي  اللون 
دينــار  ألــف   15 أي  دوالرات،   10

عراقي«.
وأعلــَن مدرب املنتخــب الوطني 
كاساس،  خيسوس  القدم،  لكرة 
النهائّيــة  الالعبــني  قائمــَة 
املســتدعاة لبطولِة خليجي 25 
والتي تألفت مــن )23( العباً هم 
كل من :جالل حسن ، فهد طالب 
، أحمد باســل ، منــاف يونس ، 
 ، علي فائــز ، مصطفــى ناظم 
زيد حتســني ، االي فاضل ، حسني 
عمار ، ضرغام إســماعيل ، أحمد 
يحيى ، محمــد علي عبود ، أمير 
العمــاري ، ريوان أمــني ، إبراهيم 
بايش ، حسني علي ، أحمد ياسني 
، حســن عبــد الكرمي ، حســني 
جبار ، اســو رستم ، عالء عباس ، 
مؤمل عبد الرضا ، شــيركو كرمي.
ومن املؤمل أن ينطلق معســكر 
البصرة في  الوطنّي في  املنتخب 
الســابع والعشــرين من الشهر 
احلالي تتخلله مواجهة ودّية أمام 
املنتخِب الكويتي في الثالثني من 

الشهر نفسه في ملعِب امليناء.

السوداني يبحث في البصرة أنجاح خليجي 25 
اليوم.. الميناء يفتتح ملعبه األولمبي بلقاء الكويت الكويتي

السوداني يلتقي في البصرة مسؤولني الجناح خليجي 25

فوز الجوية والنفط ونفط 
البصرة ودهوك بدوري الكرة

اتحاد التايكواندو يجري 
انتخاباته التكميلية

بطولة رباعية لشباب 
العراق تحضيًرا لكأس آسيا

بغداد ـ الصباح الجديد:
أسفرت مباريات أمس حلساب اجلولة 12 من املرحلة 
األولــى لدوري الكرة املمتاز عن فوز فريق اجلوية على 
مضيفه أربيل بهدفني لهدف، ســجل للفائز علي 
قاســم وحمادي احمد في الدقيقتني 5 و8 والثاني 
من ركلة جزءا وفوز النفط على الكرخ بهدف الغاني 
احملترف دينيــس اكبارا أنتوي فــي الدقيقة 26 وفوز 
نفط البصرة على نفط الوسط بهدف عالء رعد في 
الدقيقة 36.. وفاز دهوك على نوروز بهدف البرازيلي 
احملترف موسيس لوكاس في الدقيقة 90+4، وتعادل 
كربالء والكهربــاء بهدف ملثله، ســجل للكهرباء، 
الكاميروني فرانك سيدرك 42 ولكربالء محمد كرمي 

.63
كما شــهدت اجلولة ذاتها اول أمــس تعادل احلدود 
والنجف ســلبا وفوز الصناعة على الديوانية بثالثة 
اهداف لهدفني، ونفط ميسان على القاسم بثالثة 

أهداف لهدف واحد.

المكتب اإلعالمي لإلتحاد 
عقد االحتــاد العراقي للتايكواندو مؤمتره الســنوي 
االعتيــادي مبقر اللجنة االوملبية الوطنية بإشــراف 
االحتاد  االســيوي بشــخص االمني العام املساعد 
)محمد اســحاق( وامني عام االحتاد العربي ) حسن 
الوطنية  االوملبيــة  اللجنــة  وممثلي  اســماعيلي( 
العراقية االستاذ) علي نعيم البدري ( مدير القسم 
القانوني في اللجنة واملشاور القانوني )ليث خضر( 
وممثل وزارة الشــباب والرياضة )احمد شراد( وحضور 
ابطال اللعبة السابقني  ابتدأ االجتماع بقراءة سورة 
الفاحتة على ارواح شــهداء العراق وكلمة ترحيبية 
من رئيس اجللسة الدكتور ابراهيم البهادلي وبعدها 
القى امني عام االحتاد العربي كلمة مختصرة اشــاد 
من خاللها بعمل االحتاد واحلضور املميز للتايكواندو 
العراقية وعودتها من جديد وبعدها تقدم امني عام 
االحتاد االســيوي محمد اســحاق بكلمة عبر فيها 
بادارتها  العراقية  عن دعمه ومساندته للتايكواندو 
احلاليــة وعملهم املتميز وختم الكلمات املشــاور 
القانونــي للجنة االوملبية كلمة اشــاد باالجراءات 
االدارية لالحتــاد وعمله املهني ومن مت املصادقة على 
التقريرين املالي واالداري لعامــي 2021 و2022 بعد 
قراءتهمــا من قبل االمني العام لالحتاد واالمني املالي 
وتعديــل بعض مــواد النظام الداخلــي واملصادقة 
عليها واملصادقة على النظام بشكل كامل وبعدها 
متت املصادقة على منهاج االحتاد واملوازنة التخمينية 
لعــام 2023 وفــي اخلتام اجــرى االحتــاد إنتخاباته 
التكميليــة الختيار ثالثة اعضــاء إلكمال املناصب 
الشاغرة في الهيئة االدارية،واختارت الهيئة العامة 
لالحتــاد »احمد عبــد الزهرة، وعقيــل عبد املطلب 
،ونهى عادل عنيد » للفــوز مبناصب الهيئة االدارية 

بعد حصولهم على اغلبية االصوات.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تســتضيف مدينة أربيل بطولة دولية رباعية تقام 
في شــباط املقبل، ضمــن التحضيــرات األخيرة 
ملنتخب العراق للشــباب للمشاركة ببطولة كأس 
آسيا حتت 20 عاًما، التي حتتضنها أوزبكستان مطلع 
آذار املقبل.. وقال قحطان املالكي، املنسق اإلعالمي 
ملنتخب شباب العراق: »نأمل أن تقام بطولة رباعية 
فــي أربيل، يشــارك فيها منتخب الشــباب قبيل 
التوجــه إلى أوزبكســتان خلوض غمار منافســات 
بطولة آســيا، وسيتم الكشف عن املنتخبات الـ 3 

األخرى خالل األيام املقبلة«.
وأضاف املالكي: »منتخب الشــباب ســيالقي فريق 
اخلطوط وديًا في 25 كانــون األول احلالي، ثم الدفاع 
املدنــي 2 كانون الثانــي املقبل«.وتابــع: »منتخب 
الشــباب يواجه هذه الفرق بســبب انشغال أندية 
الــدوري املمتــاز، ومن ثــم التوقــف للراحة خالل 
منافســات بطولة خليجي 25.. لقد ألغيت رسمًيا 

وديتي األردن والسعودية ألسباب إدارية«.

 علي شحونه الكعبي  
حقق فريــق املديرية العامــة للماء 
خلماسي كرة القدم  فوز مهم في اول 
مباراة له ضد فريق مديرية التخطيط 
ضمــن بطولــة كأس وزيــر االعمار 
االستاذ  العامة  والبلديات  واالسكان 
الســبت  يوم  ريكانــي عصر  بنكني 
املاضي والتي تشهد اهتمام كبير من 
قبل معاليه وبأشــراف ومتابعة من  
الســيد الوكيل االستاذ يلماز النجار 
فضــال عــن  ادارة النــادي والطاقم 
الفريق  مدير  وبني  للنادي  التحكيمي 
واالعالمي علي شــحونه الكعبي ان 
نتيجة  املبارة مع مديرية التخطيط 
قد انتهت بنتيجــة ٧ اهداف مقابل 
الشــيء  في اول مبارة لــالزق حيث 
كانت االهداف من نصيب الالعب عبد 
اهلل جنــم ٣ اهداف والالعب هاشــم 

غايــب ٢ والالعب محمــد بدرهدف 
والالعب فاضل املوسوي هدف .

وقد اثنى السيد املدير العام املهندس 
عمــار اجلبــوري مدير عــام املديرية 
العامة للماء على حسن اداء الفريق 
متمنيــا حتقيق االفضل فــي املباراة 

القادمــة والتي ســتكون امام فريق 
دائرة  االشــغال يوم االربعــاء القادم 
وسوف  الرياضي  االســكان  نادي  في 
تكون املبــارة الثانية للفريق مع دائرة 
االشــغال عصر االربعــاء القادم في 

نفس امللعب

حسين الشمري
اعربــت الرباعة البطلة غرام رعد 
عــن ســعادتها بحصولها على 
الوسام الذهبي في بطولة كاس 
العالــم بطولة فــزاع...  املؤهلة 
الى باراملبياد فرنســا للعام 2024 
املاضي  االســبوع  اختتمت  التي 
في االمارات.. واضافت غرام كنت 
الذهب  على  حصولــي  متوقعة 
وكنت عازمة على حصد الوسام 
الذهبي واحلمــد هلل الذي وقفي 
االخوان  بجهود  مبتغايا  لتحقيق 
برئيســه  رفع متمثال  احتــاد  في 
الدكتور عقيــل حميد واالعضاء 
رضا  وحسن  الدكتور سالم جنف 
ورئيس الوفد حبار طارش وكذلك 
املدربــن محمــد غلــوم وعماد 
عاشور وال انسى فضل مدربي في 
اللجنة الفرعبة في ديالى ابهاب 
نافع واهلي كل هؤالء وقفوا معي 

من اجــل الوصول الــى منصات 
التتويح  بنيل  الذهب.

واشــارت الى ان هذا هو الوسام 
صعيــد  علــى  االول  الذهبــي 
املتقدمــني  لفئــة  مشــاركتي 

حيث اني حاصلة على خمســة 
اوسمة متنوعة ذهبيتن االول في 
االسياد والثاني في بطولة العالم 
فــي ماليزيا في بطولــة العالم 
الفضيني  الوسامني  اما  للشباب 
اوربا  بطولة  فــي  نلتهما  فقدت 
روســيا  في  التي جرت  املفتوحة 
والثاني بطولة اسيا على صعيد 
البرونزي  الوســام  اما  املتقدمن 
فخطفته في بطولة العالم التي 
نظمت في دولة االمارات،  وانهت 
الرباعــة غــرام حديثهــا ان هذا 
االجناز  قد وضعني امام مسؤولة 
كبيرة ومضاعفــة وعلي ان ابذل  
للمحافظة  وســعي  في  ما  كل 
علــى اجنــار الكبيــر مــن خالل 
مواصلة التدريبي واالستماع الى 
نصائح االخوان في االحتاد وتطبيق 
املدربن  حسب مناهج  تعلميات 

التدريب.

محمد نجم الزبيدي 
ال شــك ان احلديــث عــن الرياضــة 
املدرسية انه حديث يروي لنا ذكريات 
جميلة عندما كنا طالب في املدارس 
نتائــج متقدمة في  وبعدها حققنا 
العــاب الســاحة وامليــدان، ولذلك 
نستطيع القول ان الرياضة املدرسية 
كان لها شــرف في متثيل املنتخبات 
الوطنية، حيث ان املنتخبات الوطنية 
شــكلت من رياضيي املدارس خاصة 
واواسط  والستينات  اخلمسينات  في 
الســبعينات، وعليــه فــان مديرية 

النشــاط الرياضي و املدرسي لتربية 
بغــداد الكرخ االولــى تخرجت منها 
اجيال واجيال من الرياضيني البارعني 
الرياضية،  الفعاليات  مختلف  وعلى 
الدكتور عــالء جابر مدير النشــاط 
املديرية  فــي  واملدرســي  الرياضــي 
املذكورة حتدث لنــا قائال : حيث اكد 
الدكتور عالء جابر بان املديرية وضعت 
خطة مركزية سنوية لعام 2023 في 
اجتماع موســع مع مدراء النشــاط 
الرياضي واملدرســي واضــاف ان عام 
2022 هو عام البطوالت والنتائج التي 

حتققت لنا وهــذا جاء نتيجة العمل 
اجلاد و اخمللص والــذي ينصب خلدمة 

الرياضة في مديريتنا.
املديرية  ان  الدكتور عالء جابــر  وقال 
حصلت علــى ثالث بطــوالت منها 
املركــز االول للبنــني بكرة الســلة 
وفي كــرة اليد للبنــني حصلنا على 
املركز االول امــا على صعيد املدارس 
االبتدائية حيــث حصلنا على املركز 
االول في كرة الصاالت على مستوى 
يشــرفون  الذين  املدربــون  العــراق 
على تدريب الفــرق الرياضية وهم » 

نعمــان منذر مدرب كــرة اليد، علي 
ســعدون العب منتخب مدرب لكرة 
اليد ، احمد عبد احلســن مدرب كرة 
اخلماسي، حسام محمود مدرب كرة 
القــدم للصاالت ، ميســاء الهاللي 
في  االعالمــي  املكتــب  مســؤولة 
تعمل مصورة  اجلبــوري  نور  املديرية، 
.. واختتــم الدكتور عالء جابر حديثه 
بالقول ان الفرق الرياضية مســتعدة 
اســتعداد كامال للموسم املقبل مع 
تأهيل الفــرق ودخولهم فــي دورات 
تدريبية وحتكيمية وتطوير مهاراتهم.

النشاط الرياضي لتربية الكرخ األولى تضع خطتها لعام 2023

المديرية العامة للماء تحقق اول فوز لها 
بنتيجة ٧ اهداف نظيفة على مديرية التخطيط 

غرام رعد: سعيدة بحصولي على الوسام ضمن بطولة كأس وزير االعمار واإلسكان لخماسي كرة القدم 
الذهبي واشكر كل من ساندني بحصد اإلنجاز

عالء جابر

غرام رعد



بغداد - سمير خليل:
فــي زاوية من زوايــا املركز الثقافي 
البغدادي في شــارع املتنبي يجتمع 
كل صباح جمعة، باقة من البراعم 
التــي تبحث عــن روض يجمع ورود 
ويتــوزع  ورغباتهــم،  مواهبهــم 
االطفال في غرفتي هذا املكان الذي 
يعتبره الصغار عاملا ملونا واســعا 
رغم صغر مســاحته بني مختلف 

الفنون والتقنيات.
 "املتنبي الصغير" اسم هذا املكان 

الذي ولد من رحم الشارع االثير.
صبيحة يــوم جمعة زرنا هذا املوقع 
السيدة  املركز  مديرة  لتســتقبلنا 
التــي قالت عن هذه  ابراهيم  أمال 

اخللية الصغيرة:
افتتح املركز في متوز 2016، صاحب 
للخدمات  بيتا  مركــز  كان  الفكرة 
الثقافيــة وهو منظمة مســجلة 
الثقافية وهذه  للخدمة  العراق  في 
املنظمة يرأســها الدكتــور ميثم 
احلربي وانــا النائبة له، تولدت لدينا 
الفكرة الن مركزنا كان في املتنبي، 
اطفالها  العائالت  تصطحب  حيث 
عسى ان يقربوهم من عالم الثقافة 
والكتاب، هذه املســألة ولدت لدينا 
التفكيربان الطفل يســير وســط 
الكتــب لكنــه اليســتفيد منها، 
فكرنا لو نحصل على مكان هنا من 

املمكن ان يترك االهل اطفالهم فيه 
جذب  مركز  يصيــر  الوقت  وبنفس 
للمدارس واملعلمني، للتربويني الذين 
مبتكرة  تعليمية  وســائل  ميلكون 
الميكنهــم تطبيق هذه الوســائل 
في اجواء املدرســة احملدودة، فبيننا 
مشــروع متكامل اسميناه املتنبي 

الصغير تيمنا باسم املتنبي".
وتضيــف : عدد امللتحقــني باملركز 
وصل الــى االلــف وثمامنائة طالب 
مستفيد الى اآلن من املركز وخدماته 
، مجاميع  بياناتنا  قاعدة  وحســب 
الطلبة الذيــن يزورونا اعمارهم ما 
الثامنة  بني الست ســنوات وحتى 
عشرة، منهم متطوعون من طلبة 
دروس في  يرومون تقــدمي  االعدادية 
بالنسبة  مســتفيد،  ومابني  املركز 
للفئات اجملتمعية التي نســتقبلها 
ينحدرون من ذوي الدخل املتوســط 
وايضــا فئات مهمشــة وخصوصا 
ذوي االعاقــة وممــن يعانــون مــن 
صعوبــات تعليمية نتعامل معهم 
الى حد معني، نحــن ال نتعامل مع 
مؤسسات رسمية بل مع مختصني 
ويؤســفني القول بان التنسيق مع 
اجلهات احلكومية صعب جدا لكننا 
نعول على اصحاب القلوب الدافئة 
وهــم من بنــى املركــز بجهودهم 

الرائعة".

وتتابــع:  كل جمعة جتد متطوعني 
جــددا، اســاتذة، اصحــاب برامج 
يحملون وســائل تعليمية مبتكرة، 
الــدوام حســب ظروف االســاتذة 
ملزم  غير  هنــا  والعمل  املتطوعني 
وهو عمل تطوعي، اعلى عدد وصلنا 
خالل أيام اجلمعة ســتون واقل عدد 
عشــرة خالل جائحة كورونا، وميكن 
اعتبــار املعدل العــام لكل جمعة 
والثالثــني طالبا،  العشــرين  بــني 
التدريب فالساعة  وبالنسبة جلدول 
االولى لالمور الفنية والرياضة وهي 
الرســم واالعمال اليدوية، وتشمل 
مبادىء الرســم، التلوين، قسم من 
الطلبة موهوبون يرعاهم االســتاذ 
القائــم علــى موضــوع الرســم 
وهــو فنان تشــكيلي مختص، وانا 
لكون  بالعلــوم  محاضــرات  القي 
وعندما  بايولوجيــا،  اختصاصــي 
اقــوم بالترجمة فالننــي مترجمة 
قانونية، فال يوجد هنا من يشــتغل 
خــارج اختصاصــه، لدينــا اخملتبر 
العلمي الذي جهزناه مبواد الكيمياء 
والفيزياء والبايلوجي ، وهذه نوفرها 
الننا نقدم على ســلف مبســطة 
جلهات مانحــة ممولة مهتمة مبجال 
الطفل وتعليمه وهذه املنح صغيرة 
جدا لكي ال نترك اي مجال للشــك 
وهي منــح معلومة وهذه القضية 

بنت ثقة جميلة مع جهات مانحة 
ســاعدت باســتمرارعمل املركــز 
ويستمر  التجهيزات  عنه  والتقطع 

االطفال مبمارسة هواياتهم".

*ماذا عن االضافات اجلديدة؟
الروبوت  هــي  اجلديــدة  االضافــة 
وهو نتاج شــراكة بني مركزنا وبني 
مجموعة اندرو ميدا الفلكية وهي 
مؤسســة تعنى بالعلوم الفلكية 
على  وتعمل  امليغاترونيكس  وعلوم 
الروبوتات والــذكاء الصناعي ونحن 
نوجه اطفالنا لهذه املوضوعات التي 
يسمع بها عند الكبر لكنها اليوم 
اصبحت لغــة العصر، كذلك لدينا 
دروس اللغــات، العربية واالنكليزية 
وكذلك السويدية مؤخرا مع الست 
بتــول عبــاس، كذلك لدينــا االداة 
علي  االستاذ  مع  احملدثة  التعليمية 
طارش عن طريق تقدمي قرص االفعال 
القرص يســتطيع  وعن طريق هذا 
الطالــب خالل اســبوع ان يضبط 
االنكليزية،  للغة  الشــاذة  االفعال 
ان  اللعبــة ممكن  والقرص يشــبه 
يضعهــا الطالب فــي جيبه، كما 
نعطي دروســا في املوسيقى لكن 
استاذ املادة وسيم توما مسافرحاليا 
وقبله كان الفنان امني مقداد، ونحن 
من خالل جريدتكم الغراء نناشــد 
للعمل  للتطوع  املوســيقى  فناني 
في مركزنا، وبالنســبة للمســرح 
كانت الشــاعرة ســمرقند اجلابري 

حتاضر في مادة املسرح".
الفنانة التشــكيلية واملاكيرا ندى 
طالب رمضــان املتطوعة في جانب 
الفنون التشكيلية قالت: التحقت 
باملركز عام 2016 ، بدأت بالرســم ، 
بجانب اشــياء اخرى اعرفها، احيانا 
في  االحترافي  الرســم  اعلمهــم 
الرسم  ، مبادىء  الصيفية  العطلة 
اعلمهم  كنــت  فترة  االحترافــي، 
وعندمــا  وتفاصيلــه،  االتيكيــت 
احسســت ان درس االتيكيت الينال 
اهتمام الطالب بدأت اعلمهم معه 
فنون اخلياطــة للبنات والبنني، ومع 
درس اخلياطــة كنت اطــرح دروس 

االتيكيت وبطريقة غير مباشرة".
الطالبة ريــام عصام بعمر 14 عاما 
على  تتــردد  املتوســطة  وباملرحلة 
املركز منذ كانت في الســابعة من 
عمرها وحســب قولهــا انها حتب 
التي حتب  املركز ألنه يتيح للنــاس 
ان تبــرز مواهبها بأشــياء ال تتوفر 
دائمــا وأحيانا مصادر املركز ال تكون 
من العــراق فقط فقــد تكون من 
دول اخرى، وهي تشــعر بانها تأخذ 
ما ترغــب  من دون قيود، وهي تهتم 
باملركز بدروس الرســم واالشــغال 

اليدوية".
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

" المتنبي الصغير" لألطفال ..
 واحة خصبة للفنون والعلوم واللغات

مديرة المركز: لدينا شراكة مع مجموعة "اندرو ميدا الفلكية"

متابعة ـ الصباح الجديد: 
احتل اســم النجمة نادية اجلندي، ترند موقع 
البحث الشــهير غوغل؛ وذلــك بعد تألقها 
في أحدث ظهور لها بجلســة تصوير جديدة، 

حيث تفاعل معها اجلمهور بشكل كبير.
وأطّلت اجلندي مبجموعــة من الصور ظهرت 
فيها باألبيض، وحرصت علــى وضع ماكياج 

كامل أظهرها أصغر من سنها بكثير.
وعّلقت على الصور التي نشرتها عبر حسابها 
في "فايسبوك" قائلة: "أحدث جلسة تصوير 
وكل ســنه وأنتم بألف خير، 2023... ســنة 

سعيدة عليكم جميعاً".

وأعربت، خالل تصريحات عن سعادتها الكبرى 
بتصدرها الترند هــذا العام أكثر من 12 مرة، 

مؤكدة أّنها تتابع تعليقات اجلمهور.
وأضافــت: "ردود أفعال اجلمهــور ومحبتهم 
اجلديدة،  التصويــر  وجلســة  اجلديــد  للوك 
أســعدتني ألنني أعتبر محبة اجلمهور نعمة 
كبيرة ال تقدر بثمن، وخالل هذا العام تصدرت 

الترند أكثر من 12 مرة وهذا أسعدني".
واختتمــت: "أمتنى من اهلل فــي العام اجلديد 
الصحة والســتر وراحة البال، واألمان ملصرنا 
احلبيبة، وأّن يوفقني اهلل في عمل فني جديد 
يعجب اجلمهور وأطل به عليهم خالل 2023".

البصرة ـ الصباح الجديد: 
تداولت مواقع التواصل االجتماعي مقاطع فيديو مصورة 
ملشجع سعودي في ضيافة شباب عراقيني، متهيداً حلضور 

مباريات بطولة خليجي 25.
وظهر املشــجع الســعودي محمد العتبي وهو يتوسط 
مجموعة من العراقيني وهم يحملون علم اململكة تكرمياً 
للوافد إلى مدينتهم، حلضور البطولة املزمع انطالقها في 

مطلع العام املقبل عند محافظة البصرة.
وفي مقطع آخر اســتضافت إحدى العشائر العراقية في 
مضيفهــا الزائر "العتبي" محاطــا بجموعة من الرجال 
الذين أكدوا ترحيبهم بالشــعب السعودي، وأبدوا خالص 
احملبة واالستعداد الستقبال إخوانهم األشقاء من اململكة 

وبقية الدول العربية.
وجتول العتبي، بحســب فيديو آخر، عند كورنيش البصرة، 
وبعــض األماكن العامــة وهو ينقل األجــواء العامة في 

البصرة قبيل انطالق بطولة خليجي 25.
وأبدى نشــاطا على مواقع التواصــل االجتماعي تفاعالً 
كبيراً مع املقاطع املصورة التي بثها "العتبي"، وأثنوا على 
الكرم العراقي في اســتقبال الضيوف واحملبة العارمة بني 

األشقاء العرب.
وفي وقت ســابق، أعلنت إدارة مطار البصرة الدولي إعداد 
خطة متكاملة وبرنامج جلميع متطلبات استقبال وتوديع 
الوفود واجلماهير والفرق الرياضية والشــخصيات املهمة 

القادمة إلى البالد واحملافظة، حلضور بطولة خليجي 25.
وذكر مدير مطار البصرة الدولي عبد احلسني محسن عبد 
أنــه "مت إعداد خطة متكاملة وبرنامــج جلميع متطلبات 
اســتقبال وتوديــع الوفــود واجلماهير والفــرق الرياضية 
والشــخصيات املهمة القادمة عن طريــق مطار البصرة 
الدولــي". واخلميــس املاضي، وجه رئيس مجلــس الوزراء 
محمد شــياع السوداني بإلغاء رســوم تأشيرات الدخول 

حلضور وفود وحضور خليجي 25.

الصباح الجديد ـ خاص: 
حصــد الناقــد التشــكيلي العراقي جواد الزيــدي جائزة 
الشــارقة للبحث النقدي التشــكيلي بدورتها 13" لعام 
2022 عن بحثه املوســوم "تضايف املشــخصن واجملرد في 

النص البصري" "
ومت توزيــع اجلوائز في احلفل الذي اقيم في مقر دائرة الثقافة 

في الشارقة االربعاء املوافق 2022-12-21.
واملعــروف ان الزيدي له مؤلفــات في النقد التشــكيلي 
ويشارك في احملاضرات والندوات واجللسات الفنية والثقافية 
التي تقيمهــا وزارة الثقافة والســياحة واالثار واجلمعيات 
واملؤسســات الفنية وله دراســات في الفن التشــكيلي 
ويكتــب في مجلة "رواق" التي تصدرهــا جمعية الفنانني 
التشكيليني ومجلة "التشكيل" الصادرة عن دائرة الفنون 
في وزارة الثقافة والســياحة واالثــار ويعتمد كأحد خبراء 
التشــكيل ويعد واحد من اهم الشــخصيات النقدية في 

ساحة التشكيل العراقي.

خليجي 25 ُيقّرب األخوة ... بيوت 
العراقيين مفتوحة للسعوديين

جواد الزيدي يحصد جائزة 
الشارقة للنقد
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الشاعرية َملَكٌة حازها الشعراء دون غيرهم 
فهناك رجاٌل بلغوا من العلم واألدب مكانًة 
عالية ولكنهــم عجزوا عــن االتيان ببيت 
شــعري واحد حيث لم يكونوا من أصحاب 

هذه املَلََكة .
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واملعــروف أّن ُكلَّ َملََكٍة ِمــَن املَلََكات تنمو 

باإلعمال وتضمُر باإلهمال .
فلو ترك الشــاعر نظم الشعر مدة طويلة 
أضّر ذلــك بشــعره وبان عليــه الضعف، 
املــراس  أّن  مبعنــى  صحيــح  والعكــس 
واالستمرار في اســتعمال امللكة يدفع به 

الى مرافئ التقدم .
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والتخميس مرتبطان بهذا  التشطير  ولعلَّ 

العامل حتديداً .
فترى الشاعر يشــطر أبيات شعرية لغيره 
ويخمســها، ليــس ِمْن فــرط اعجابه بها 
فحســب، بل لكي يُعمل َملََكَتُه التي البد 
أْن ال يجــف ماؤهــا واالّ ُخشــي عليها من 

النضوب .
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ومن أبــرز التخاميس وأشــهرها تخميس 
لقصيدة  الكاظمي  جابر  الشــيخ  املرحوم 
املرحوم املــال كاظم االزري والتي بلغت ألف 
بيت فــي مديح امير املؤمنــني علي بن ابي 

طالب عليه السالم 
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وال يخفى على القارئ الكرمي أنَّ ما القاه أهل 
البيت )ع( من ظلم األمويني دفع الكثير من 
الشــعراء الى االنتصار آلل البيت والتغني 

بأمجادهم .
فهذا شاعر يقول :

أما الدعاة الى اجلِناِن فهاِشٌم 
وبنو أميَة ِمْن دُعاة النارِ 

وهذا ) حيــص بيص ( – شــهاب الدين بن 
الصيفي –ســعد بن محمد التميمي يقول 

على لسان الهاشميني :
ملكنا فكان العفو منا سجّيًة 

وملا ملكُتم سال بالدم أبطُح 
وحللُتم قتَل األسارى وطاملا 

غدونا عن االسرى نعُف ونصفُح 
فحسُبُكم هذا التفاوت بيننا 

وكلُّ إناٍء بالذي فيه يَْنَضُح 
وقد شــطر العالمة املرحوم الشــيخ عبد 

احلسني احللّي أبيات حيص بيص فقال :
) ملكنا فكان العفو مّنا سجّيًة ( 

بيوٍم به بطحاُء مكَة تُفتُح 
فسالِت بفيِض العفو مّنا بطاُحُكم 

) وملّا ملكُتم ساَل بالدِم أبطُح (
) وحللُتُم قتَل االسارى وطاملا (

َفَكْكنا أسيراً منُكُم كاد يُذبُح 
وفي يوم بدرٍ ُمذ أسرنا رَِجالَُكم 

" غدونا عن االسرى نعُف ونصفُح "
) فحسبُكُم هذا التفاوت بيننا ( 

فاّي قبيل فيه أزكى وأربُح 
وال غزوَ إْن كنا صفحنا وُجُرمتُ 

) َفُكلَّ إناٍء بالذي فيه ينضُح ( 
وقد خمــس املرحــوم الســيد محمد بن 
أبيات  الفحام  العاّلمة احلجة السيد صادق 

) حيص بيص ( فقال :
نا اخملتارُ ليس اميًة نعم َجدُّ

وجدتُنا الزهراُء ليسْت ُسمّيًة
ونحُن والُة األمر لسنا رَِعيًة

) ملكنا فكان العفو منا سجّيًة
وملا ملكُتم سال بالدم أبطُح (

####
أما نحُن يا أهَل الضاللة والعمى
عفونا بيوِم الفتِح َعْنُكم تكّرما

عالَم أبحُتم بالطفوف لنا دََماً
" وحللُتم قتل االسارى وطاملا

غدونا عن االسرى نعُف ونصفُح "
####

فنحن اناس لم يَُك الغدرُ شأنَنا
وال األخذ بالثارِ الذي كان دَيَْدنا
ولكننا نعفو ونكِظُم غيَظَنا

) فحسبُكُم هذا التفاوت بيننا
وُكّل اناٍء بالذي فيه ينضُح (
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ومــا زال هذا الفن موجوداً في مســاجالت 
الشعراء املعاصرين اال انه ليس كما كان في 
االجيال الســالفة حيث انخفض منسوب 
املعنيــني به تزامناً مع انخفاض املنســوب 

العام لألداب .
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وال تتســع املقالة اليراد الكثير من النماذج 
والشــواهد ولهذا اقتصرنا على تشــطير 
وتخميس أبيــات )حيص بيص( وهي كافية 

للتعريف بهذا الفن .

وماذا عن التشطير 
والتخميس ؟

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

بغداد - وداد ابراهيم:
التشكيلي خالد  الفنان  يســتعد 
املبارك إلقامة معرض اســتيعادي 
جململ اعماله في الرســم والنحت 
اذ ســيقدم خالصة جتربته الفنية 
ألعمال اجنزها في السبعينيات من 

القرن املاضي حتى املرحلة احلالية.
اجلديد  للصبــاح  املبــارك  وحتدث   
عن معرضه املقبــل قائال: املعرض 
يتضمن اعمــاال من احلكاية االولى 

واالســطورة منذ ان تركت البصرة 
قادما الى بغداد فكانت اشتغاالتي 
فيهــا  مخيلتهــا  فــي  غنيــة 
مشاهدات لألمكنة وتوثيق للزمان، 
للواقعية، كما سيتضمن  وتنتمي 
باكورة جتربتــي التي كانت ال تخلو 
من البحــث والتقصي خلمســني 
عاما وهي تسلسل ومحطات مرت 
بحياتي وسأقدم بحدود 1000 عمل 
البدايــة احتفظ بكل  ألني منــذ 

اعمالي.
املعرض  وســيقام  املبــارك:  وتابع 
اذ ســيكون مفاجئا  في مشغلي 
للباحثني  مهما  ومرجعا  للجمهور 
بالتشكيل  واملهتمني  والدارســني 
وللنقــاد ألنه يتضمــن التحوالت 
واملراحل التــي حدثت لي واالنتقال 
الواقعية الى مــا بعد احلداثة  من 
علمــا اني اشــتغلت علــى مواد 

مختلفة ومتنوعة.

بغداد - الصباح الجديد : 
أصــدر أمني بغداد عمار موســى 
كاظم، أمس األحد، توجيهاً لدوائر 
البلديات مبناســبة أعيــاد امليالد 

ورأس السنة امليالدية .
وذكرت أمانة بغداد في بيان تلقته 
الصبــاح اجلديــد، أن "دوائر أمانة 
بغداد باشرت نصب أشجار امليالد 
ونشرات الزينة احتفاًء بعيد امليالد 
في  امليالدية  الســنة  ورأس  اجمليد 

عدد من مناطق العاصمة".
وقال أمــني بغداد عمار موســى 
كاظم بحســب البيان " نهديكم 
تهانينا القلبيــة معطرة بأجمل 
لة  محمَّ واحملبَّــة  الــودِّ  عبــارات 
بأمنياتنــا التي حتملها ســواعد 
تهدف  حكومية  بقيــادة  اخليِّريَن 
لتحقيــق إجناز خدمي مميز وتعمل 
علــى تنفيذه أمانة بغــداد بكل 
ألق  إعــادة  نحو  وإخــالص،  تفاٍن 

بغداد وإشراقها من جديد وتغيير 
واقعهــا ومشــهدها احلضري مبا 
يحقق متطلبات املواطن البغدادي 
". وأضــاف: " نتمنى لكم ســنة 
جديدة رائعة ميلؤها التفاؤل واحلب 
والســالم وحياة ســعيدة وواقعاً 
على  نعمل سوية  أفضل،  خدمياً 

حتقيقه خلدمتكم". 
ووّجــه "الدوائــر البلديــة كافة 

بتنظيف محيط الكنائس واألديرة 
ومشــاركة قّداس االحتفال بعيد 
امليــالد اجمليد في كنائــس بغداد 
وتقدمي باقــات الزهور للمحتفلني 
الزينــة ونصب  وتهيئة نشــرات 
أشجار امليالد في عدد من الشوارع 
األســر  ملشــاركة  والتقاطعات 
بهذه  احتفاالتهــم  البغداديــة 

املناسبة".

خالد المبارك يستعد إلقامة معرضه 
االستيعادي األول

أمانة بغداد تباشر تزيين شوارع العاصمة 
إحتفاًء برأس السنة الميالدية 

نادية الجندي: أسعدني تصّدرّي 
"الترند" أكثر من 12 مرة هذا العام
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