
عنوان الجريدة: بغداد ـ الوزيرية / رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 777777 لسنة 2004 / رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين 301301 / طبعت بمطابع دار الصباح الجديد للصحافة والنشر

9
فعاليات فنية 

متنوعة شهدها 
عام 2022

11
كرة القدم بين 

المد والجزر.. وتألق 
لأللعاب االخرى

ASSABAH ALJADEED :المؤسس
اسمــاعيــل زايـــر

رئيس مجلس االدارة: 
ظــافــــر زايـــر
رئيــــس التحريـــر: 
ظـــــفار زايــــر

يومية سياسية مستقلة

تأسست منذ 2004

assabahaljaded@yahoo.com
www.newsabah.com

alsabahaljaded@gmail.com

(5045( Thu. 29 Dec. 2022 issueاخلميس 29 كانون األول 2022 العدد )5045(

بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

طالبان تشطب على المرأة وتضع 
االفغانيات في سجنها الكبير

أسعار النفط تنعش االقتصاد العراقي 
والبالد تحقق اعلى نمو في 2022 36 2022.. عام فاصل بالحياة السياسية 

2في العراق وتفاؤل بـ”األمل”

نينوى - الصباح الجديد: 
أكد رئيس اجلمهورية عبد اللطيف 
جمال رشيد أمس األربعاء، ان البالد 
ماضية في طريــق التطور والتقدم 

واالعمار واالستقرار.
جاء هذا خالل زيارة الســيد رئيس 
املوصل  محافظة  الــى  اجلمهورية 
امس، لالطالع علــى أحوال املدينة 

وسكانها.
زار مبنى  املوصــل،  وعند وصولــه 
احملافظــة، والتقــى احملافــظ جنم 
املتقدم  اإلداري  والــكادر  اجلبــوري، 
باإلضافة  احملافظــة،  في مجلــس 
إلى القــادة األمنيني وعدد من نواب 
اجلمهورية  رئيس  وأشــار  احملافظة، 
إلــى القيمــة التــي حتظــى بها 
محافظة نينوى بالنسبة للعراقيني 
جميعــاً باإلضافــة إلــى خيراتها 

ومواردها الطبيعية والزراعية.
واستمع إلى شرح من احملافظ بشأن 
األوضاع فــي احملافظــة واملعوقات 
بواقعها  النهوض  بوجه  التي تقف 
على املســتويات اخلدمية واألمنية 
دعا  السياق  وفي هذا  واالقتصادية. 
رئيس اجلمهورية إلى ضرورة السعي 
اجلاد مــن قبل جميــع اجلهات ذات 
العالقة إلحيــاء احملافظة اقتصادياً 
وعمرانياً وثقافياً، مؤكداً أن املوصل 
قادرة على جتــاوز الفترات املظلمة 
والعودة إلى مكانتها السابقة وحل 
مشاكلها وتعزيز استقرارها األمني 

ووحدة سكانها.
وأكــد رئيــس اجلمهوريــة أهمية 

العمــل اجلــدي لتنفيــذ وتلبيــة 
املطالب املشــروعة ألبناء احملافظة 
وصــوالً إلى نتائــج إيجابية ترتقي 
بواقعهــا وحتقق آمــال أبنائها في 

حياة حرة كرمية.
وأشــار إلى أهمية تعزيز الســلم 
األهلي ومتتــني الروابط االجتماعية 
من خالل احلث علــى تبني االفكار 
اإليجابيــة التــي تذلــل العقبات 
أمــام تطــور املوصل فــي اجملاالت 
كافة، مشــدداً على ضرورة االرتقاء 
من خالل  للموصل  اخلدمي  بالواقع 
إعادة إعمــار املناطق احملــررة فيها 
وتبنــي التخطيط احلديــث والبدء 
املباشر  التماس  ذات  بإجناز املشاريع 
جميع  يؤمن  ومبــا  املواطنني  بحياة 

متطلباتهم.
رئيس اجلمهوريــة زار ايضا جامعة 
أعرق  مــن  تعــد  التــي  املوصــل 
اجلامعات محليا وعامليا، وكان على 
رأس مســتقبليه رئيــس اجلامعة 
األستاذ الدكتور قصي كمال الدين 
اجلامعة  مجلس  وأعضاء  األحمدي 
أقســام  ومدراء  وعمــداء كلياتها 

الرئاسة فيها والكادر التدريسي.
وخالل اللقاء، أشــار السيد الرئيس 
بيــت لكل  املوصــل هي  أن  إلــى 
العراقيــني وجتمــع كل مكوناتــه 
، معبــراً عــن ســروره بزيارتهــا، 
جامعة  بعراقــة  فخامته  وأشــاد 
املوصــل ودورها املتميــز في تنمية 
اجملتمع ورفد البــالد بالكفاءات في 
مختلــف اجملاالت منذ تأسيســها 

ولغاية  املاضي  القرن  في ستينيات 
اللحظة، عاّداً إياها جامعة متميزة 
على املستوى احمللي والدولي، أسوة 
األخرى،  العراقية  اجلامعــات  بتميز 
باملســتوى  االرتقــاء  أن  ومؤكــداً 
العلمــي للجامعــات يعتبــر من 

األولويات القصــوى للدولة لتأهيل 
كوادر متمكنة فــي اختصاصاتها 
وبكفاءة تســهم مــن خاللها في 
واقتصادياً  معرفيــًا  اجملتمع  تنمية 

واجتماعياً.
وقام الســيد الرئيس بزيارة املكتبة 

املركزية فــي جامعة املوصل والتي 
تعد من املكتبــات العريقة وتضم 
أكثــر من مليــون كتابــاً ومصدراً 
علمياً وأدبيــاً، وقام فخامته بإهداء 
مجموعة مــن الكتب إلى املكتبة، 
اجلمهورية على  رئيــس  اطلع  كما 

متحــف داخــل املكتبة ضــم آثار 
الدمار الذي خلفته عصابات داعش 
على بعــض الكتــب واخملطوطات 
إضافة إلى أعمال للطلبة مبختلف 

االختصاصات.
واســتمع رئيــس اجلمهوريــة إلى 

شــروح حــول اوضــاع اجلامعــة 
وكلياتها وعملها واخلدمات املقدمة 
املتطلبات  عــن  فضالً  لطلبتهــا، 
الالزمة للنهوض بواقعها الســيما 
بناياتها  علــى مســتوى حتديــث 
الــالزم، حيث  وتأهيلها بالشــكل 
عّبــر فخامته عن دعمــه الكامل 
لتوفيــر جميع انواع مســتلزمات 
واألكادميي  العلمي  املستوى  تطوير 

للجامعة.
وعنــد زيارتــه رئاســة محكمــة 
استئناف نينوى وكان في استقباله 
رئيــس احملكمــة القاضــي رائــد 
رئيس  هنأ  أعضائها،  وباقي  مصلح 
اجلمهورية اهالي محافظة املوصل 
مبناســبة القضاء علــى عصابات 
داعش اإلرهابية وحتريرها من دنسها، 
مؤكداً أن املوصل كانت وســتبقى 
والتجارة، مضيفاً  للثقافــة  مركزاً 
أن هذه املرحلة هي مرحلة ترسيخ 
القانون والعدالة في اجملتمع، مشيراً 
إلى أن القاضــي العادل يعد ركيزة 
وإرســاء  احلقوق  أساســية حلفظ 
مبادئ العدل واملساواة وأن العدالة 
هي أهــم عوامل التقدم في أي بلد 

أو مجتمع.
يحمل  القضاء  رجــل  أن  وأضاف، 
الباطل  لــردع  رســالة ســامية 
ومنع الظلم، الفتــاً إلى أن أهالي 
املعاناة  الكثير من  املوصل حتملوا 
القاســية  والظروف  والفواجــع 
عصابات  ســيطرة  بعد  ســيما 
داعــش علــى احملافظــة، وحــان 

والوقوف  إلنصافهم  اليوم  الوقت 
احللول ملشاكلهم  وإيجاد  معهم، 
اخلدمــي  بالواقــع  والنهــوض 

واملعيشي في املدينة.
واكــد رئيس اجلمهوريــة ايضا ان 
»احلقبــة املظلمة لداعش انتهت 
بانتهــاء هذه اجلماعــة اجملرمة«، 
الفتا الى ان »العــراق اليوم ماٍض 
في طريق التطور والتقدم واالعمار 

واالستقرار على كل املستويات«.
كما زار رئيس اجلمهورية، كنيسة 
وعدد  املوصل  مدينة  في  الطاهرة 
آخــر مــن الكنائس اجملــاورة لها، 
وجتــول في املنطقــة واطلع على 
حركــة اإلعمار اجلاريــة لعدد من 
الكنائس التي تعرضت للدمار في 

فترة اإلرهاب الداعشي اجملرم«.
كمــا زار الرئيــس داري العجــزة 
وااليتام في املدينــة املركز واطلع 
املقدمة  اخلدمات  مســتوى  على 
لهمــا، ووجــه بتوفيــر جميــع 
الكفيلة  والسبل  مستلزماتهما، 

بتأمني متطلبات ساكنيها.
ورافق الرئيس الى املوصل، عدد من 
الوزراء وهم كل مــن وزير التربية 
اجلبوري  نامس  إبراهيــم  الدكتور 
املهندس  املائيــة  املــوارد  ووزيــر 
عون ذياب عبــد اهلل ووزير البيئة 
املهندس نزار ئاميدي ووزير الثقافة 
والســياحة واآلثار الدكتور أحمد 
فــكاك البدراني ووزيــرة الهجرة 
واملهجرين الســيدة ايفــان فائق 

جابرو وعدد من كبار املسؤولني

أكد ان البالد ماضية صوب التقدم واالعمار واالستقرار. رئيس الجمهورية:

أهالي الموصل تحملوا الكثير من المعاناة والفواجع
 والظروف القاسية وحان وقت انصافهم  

المالية النيابية: البنك المركزي يعلم بحدوث األزمة منذ أشهر ولم يتخذ اإلجراءات الكفيلة بمنعها 
دعت الى جلسة برلمانية طارئة تناقش أزمة الدوالر

خاص - الصباح الجديد:
دعت اللجنة املالية النيابية إلى عقد 
جلســة برملانية طارئة تناقش ارتفاع 
سعر الدوالر، مؤكدة أن البنك املركزي 
العراقي كان يعرف بان األزمة ســوف 
حتدث ولم يتخذ االجــراءات الكفيلة 
ملنع الفواتيــر املزورة املقدمة إلى مزاد 

العملة.
وقــال عضــو اللجنــة النائب معني 
الكاظمي، فــي تصريح إلى »الصباح 
التي  الفنية  »اإلجــراءات  أن  اجلديد«، 
أعلــن عنهــا البنك املركزي بشــأن 
ليست  الدوالر  سعر  ارتفاع  مسببات 

باجلديدة«.
وتابع الكاظمي، ان »البنك الفيدرالي 
األميركي كان قد عقد اجتماعات مع 
البنــك املركزي العراقي منذ أشــهر 
وصــدرت منه حتذيرات عما ســنصل 

إليه في الوقت احلالي«.

املركزي كان من  »البنــك  أن  وأوضح، 
املفترض أن يستعد مبكراً، بأن يتأكد 
من الشــكوك التــي أطلقها البنك 
األميركي بشــأن املبالغ املرسلة إلى 
خارج العراق وحقيقــة دخول بضائع 

بدالً عنها بنفس قيمتها«.
احلالي  »الواقــع  أن  الكاظمــي،  وبني 
يفرض على البنــك املركزي أن يتخذ 
في الوقــت الراهن اجــراءات عملية 

للتعامل مع األزمة«.
ودعــا، »مجلس إدارة البنــك املركزي 
التفســيرات  إلى تقدمي  ومحافظــه 
الالزمــة لهذا التخبــط احلاصل من 
خالل جلســة للبرملان بأســرع وقت 

ممكن«.
وشــدد الكاظمي، على أن »عدداً من 
املقترحــات املعروضة حالياً من بينها 
توجيه دعــوة للتجار عملية وتنطوي 
على تســهيالت مع التأكد من املواد 

املستوردة إلى العراق«.
وحتــدث، عن أهميــة »إعــادة الثقة 
مواجهة  فــي  املصرفية  بالعمليــة 
البنك  الســيما  الدوليــة،  البنــوك 

الفيدرالي األميركي«.
»اخليــارات  ان  الكاظمــي،  وأكــد 
املطروحة حلل االزمــة تتمثل مبعاجلة 
اإلشــكاالت التي طرحت على نافذة 
الفواتير  بأن  العملة لسنوات طويلة، 
غير حقيقة ومــزورة وهذه األمور لم 

تعالج لغاية الوقت احلالي«.
زالت موجودة  ان »الفرصة مــا  ويرى، 
ملعاجلة هذا املوضوع من خالل التعاون 
مــع التجــار واملصــارف احلكومية«، 
مشــدداً على »ضرورة إعــادة النظر 
بطبيعة البنك املركزي وهل إنه جهة 

تنفيذية أم رقابية تشريعية«.
وذهب الكاظمي، إلى أن »واجب البنك 
املركزي مراقبة أداء املصارف احلكومية 

واألهلية وال يكون دوره تنفيذيا أسوة 
باملصارف األخرى«.

ويسترســل، ان »احلكومة ممكن لها 
أن تتعامــل مع التجــار احلقيقيني 
واحملافظات  بغــداد  فــي  املعروفني 
بفتــح اعتمــادات بنكيــة وإجراء 

حواالت لهم باالستيراد احلقيقي«.
وانتهــى الكاظمي، إلــى أن »هذه 
التصريــف  تضمــن  العمليــة 
احلقيقي للــدوالر املوجود لدى وزارة 
املالية بالنحــو الصحيح بعيداً عن 

الشبهات«.
األخر  اللجنة  من جانبه، ذكر عضو 
تصريح  في  الســعيدي  محســن 
إلى »الصبــاح اجلديد«، إن »إجراءات 
احلكومة في معاجلــة ملف الدوالر 

بطيئة للغاية وغير واضحة«.
وتابع الســعيدي، أن »األزمة ناجمة 
عن تدخالت نقدية عاملية«، مشدداً 

على أن »البنك الفيدرالي األميركي 
قــد تدخل وســحب ســندات من 
إيرادات النفط اخلام فاقت ما يقارب 

%75 من تلك اإليرادات«.
ولفــت، إلى أن »تلــك العملية أدت 
إلى قلة الدوالر املعروض في األسواق 
ونتج عن ذلك زيادة في سعره مقابل 

الدينار العراقي«.
وأورد الســعيدي، ان »اللجنة املالية 
لم تعقــد اجتماعــاً لغاية الوقت 
احلالي بســبب عدم اكتمال نصاب 
األعضــاء، وعليهــا أن تضع خطة 

وتدعو جللسة طارئة واستثنائية«.
وأفــاد، بأن »مجلس النــواب إذا لم 
يعقد جلسة استثنائية في القريب 
إلى  الوضع ســيتجه  فأن  العاجل، 
األسوأ مع إمكانية ملزيد من االرتفاع 
يؤثر فــي املســتوى االقتصادي  مبا 

للمواطن العراقي«.

استعدادات كبيرة لالحتفال برأس السنة الميالدية
محافظات االقليم تتنافس الستقطاب الزائرين

السليمانية - عباس اركوازي:
تزينت شــوارع محافظات االقليم 
امليالد  اعيــاد  واشــجار  باملصابيح 
اســتعدادا  االحتفالية  واملظاهــر 
لقدوم الزائرين، الذين ســيقصدون 
امليالدي  العام  الســتقبال  االقليم 

اجلديد 2003.
ووجه محافظ أربيل، اميد خوشناو، 
املديرية العامة للسياحة وأسايش 
الســيطرات عقــب وضــع خطة 
بالتأهب الســتقبال  عمل جديدة، 
العــدد الكبير من الســياح الذين 
من  قادمني  احملافظة  ســيقصدون 
وســط العــراق وجنوبــه، والدول 
إلى  يتوافــدون  والذيــن  األخــرى، 
عاصمة إقليم كردســتان كل عام 
التســهيالت  تقدمي  ضــرورة  واكد 

الالزمة لهم.
وكلف محافظ أربيل، خالل اجتماع 

عقــده لبحث اســتعدادات إقامة 
احتفال أعياد امليالد ورأس الســنة 
القوات   ،2023 اجلديــدة  امليالديــة 
أربيل من شــرطة  األمنيــة فــي 
وأسايش واألنشــطة املدنية واملرور 
والدفــاع املدني إضافــة إلى الفرق 
الطبيــة باالنتشــار فــي األماكن 
العامــة، ومواقع جتمــع املواطنني 
والسياح لتقدمي املساعدة لهم في 

حال حدوث أي طارئ.
يشــار إلى أن أربيل تشهد سنوياً 
رأس  الســتقبال  خاصة  مراسم 
السنة امليالدية بإقامة املهرجانات 
عدد  اســتقبال  مع  واالحتفاالت 
كبير مــن الســياح، إضافة إلى 
تزيــني قلعــة أربيــل التاريخية 
العامة بهذه  املدينــة  ومتنزهات 

املناسبة.
بدورها اعلنت مديرية الســياحة 

في دهــوك، عن توافــد أكثر من 
مليوني ســائح إلى احملافظة في 
العــام 2022، وقال خيري وســو، 
مديــر عام ســياحة دهــوك، إن 
العام  احملافظة اســتقبلت خالل 
اإلحصــاءات  بحســب   ،2022
الرســمية، مليونــني و340 ألف 

سائح.
محافظــة  تتحضــر  بدورهــا 
الســليمانية القامــة اضخــم 
مهرجــان في ليلة رأس الســنة 

امليالدية
واوردت منصة )في الســليمانية( 
تتولــى مهرجان هــذا العام انها 
ســتنظم بعيدا عن مبدأ الربح، 
مبناســبة  إحتفــاالت  أضخــم 
حلــول العام اجلديــد، وهي أولى 
مشاريعها التي تزامنت مع العام 

اجلديد.

بغدادـ  نجالء صالح الدين: 
وقعــت وزارة املاليــة والوكالــة 
 )JICA( الدولي  الدولية للتعــاون 
من  وثائق  ثــالث  األربعــاء،  امس 
مشــروع  متويل  إتفاقية  بينهــا 
تطوير مصفى البصرة  للمرحلة 
الرابعة بقيمة ١,٢٠٠ مليار ومائتا 
مليون دوالر ،الذي سوف يقر ضمن 

موازنة 2023. 
وذكرت وزير املالية طيف ســامي 
محمد في مؤمتر صحفي حضرته 
الصبــاح اجلديد، أنهــا » قامت، 
العراقي  اجلانــب  عــن  بالتوقيع 
على الرسائل املتبادلة مع القائم 
لدى  اليابانية  الســفارة  بأعمال 
بغداد ماساموتو كينيتشي، فيما 
قامت بتوقيع اتفاقية القرض مع 
الرئيــس التنفيذي جلايكا مكتب 

العراق يونيدا جني«.
التكسير  ويعتبر متويل مشــروع 
حسب   FCC املســاعد  بالعامل 
الوزيرة » من املشــاريع العمالقة 
واملهمة في مجال تطوير الصناعة 
في  سيســهم  والذي  النفطية، 

توفيــر املنتجــات النفطية التي 
حالياً،  بأســتيرادها  العراق  يقوم 
الفجوة ما  وسيعمل على ســد 
للمشتقات  والطلب  العرض  بني 
النفطية، كما سيخفف املصنع 
من  البيئي  العــبء  مــن  اجلديد 
خالل إدخــال وحدة إزالة الكبريت 

ان  من زيت الغاز اخلفيــف، علماً 
هناك نيــة لتوقيع اتفاقية قرض 
املرحلة اخلامسة واالخيرة اخلاصة 

باملشروع العام القادم«.
إن  ايضا  املاليــة  وزيــر  وقالــت 
مراحــل  تنفيــذ  »إســتكمال 
تنشيط  على  سيعمل  املشروع 

مشــاركة القطــاع اخلاص في 
صناعة الطاقة في العراق وتوفير 
الفــرص االقتصادية للشــعب 
»يتضمن  مضيفــًة   ، العراقي« 
املهني  للتدريب  قسما  املشروع 
العراقية  الكــوادر  تزويد  بهدف 
وتشغيل  لبناء  الالزمة  باملهارات 

محطــة التكرير فــي املصفى، 
وبالتالــي املســاهمة في تعزيز 
توفير  على  العاملة  القوى  قدرة 
بأنواعها  النفطيــة  املنتجــات 

للمواطنني«.
واشــارت وزير املالية »اننا بصدد 
توجيــه تركيز املنهــاج الوزاري 
نحو أولويــات إصالح القطاعات 
اإلقتصاديــة واملاليــة، وتعزيــز 
متطلبــات إيجاد بيئــة تنموية 
وفــق  ومســتدامة  شــاملة 
اســتراتيجية الوزارة في حتسني 
ومتويلها  املشــاريع  قيام  ظروف 
بالشــراكة مع املنظمات املالية 

العاملية«.
الوزراء قد خّول  ان مجلس  يُذكر 
وزير املالية في جلسته املنعقدة 
بتاريــخ ١٩ كانــون االول ٢٠٢٢ ، 
صالحية التوقيــع على اتفاقية 
متويل مشــروع مصفى  قــرض 
البصرة / املرحلة الرابعة، استناداً 
إلى أحكام املادة )٥/ أوالً( من قانون 
الغذائي  لألمــن  الطارئ  الدعم 
والتنمية )٢ لسنة ٢٠٢٢( ، على 

ان يتــم تضمني تنفيــذ املرحلة 
اخلامسة للمشــروع في موازنة 

العام ٢٠٢٣. 
وتكمن أهمية هذا املشــروع في 
أول  البصرة، سيمون  ان مصفى 
للسوائل  حفري  تكسير  مجمع 
(FCC( التي ســتننتج منتجات 
بترولية ذات قيمة مضافة عالية 
مثــل البنزيــن والديــزل، والتي 
ستكون متماشــية مع املعايير 

البيئية الدولية.
ومن املتوقع أن يؤدي املشروع إلى، 
توفير العمالت األجنبية التي قد 
يتم إنفاقها على استيراد كمية 
ضخمــة مــن الوقود وحتســني 
اجلاريــة  واحلســابات  التجــارة 
وتقليل العجز املالي، توفير فرص 
للشعب  عمل  وفرص  اقتصادية 
مــن خالل  وخاصــة  العراقــي 
صناعة  وحتديث  وبعده،  املشروع 
الطاقة في البالد، واحلد من تلوث 
تقليل محتوى  الهواء عن طريق 
النفطية  املنتجات  في  الكبريت 

وفًقا للمعايير الدولية.

المالية توقع اتفاقا جديدا مع الوكالة اليابانية
 للتعاون الدولي لتطوير مصفى البصرة

بقيمة ١,٢٠٠ مليار ومائتا مليون دوالر  تقريـر

بغداد - الصباح الجديد: 
املاليــة  اللجنــة   طمأنــت 
بشــأن  املوظفــني  النيابيــة، 
الرواتب مع تأخــر اقرار موازنة 

العام املقبل 2023.
وقــال عضــو اللجنــة جمال 
كوجــر، في تصريــح صحفي 
امــس األربعــاء: »ال أحد يعلم 
شيئاً عن مشــروع املوازنة وال 
عن أســباب تأخيرها، إذ ال تزال 
لدى احلكومة ولم تعرض على 
اإلرجاء  وهــذا  الوزراء،  مجلس 
على  البالد  ســيجبر  املستمر 
الصرف  قاعــدة  وفــق  املضي 

.»١/١٢
وبــني، أنــه »حتى مع إرســال 
املوازنة فــي بداية العام املقبل 
القانونيــة  التوقيتــات  فــإن 
والدســتورية وكذلك دقة هذه 
املوازنة وكثرة األرقام واملشاريع 
مناقشــات  إلــى  ســتحتاج 
وقراءتــني، مــع اســتضافات 
املتقدمة  املالكات  مع  ولقاءات 
حتماً  وهــذا  الــوزارات،  فــي 
ســيتطلَّب أكثر من شهر في 

األقل«.
أنــه »على وفق  وأوضح كوجر 
الســياقات القانونية لن تكون 
هنــاك أزمــة، وإمنا ســنذهب 
إلى تطبيــق مبادئ صرف آلخر 
موازنة ُمقرَّة وهي موازنة 2021، 
وســيكون لــدى املتعاقديــن 
واألجــراء ممــن مت تثبيتهم في 
قانــون األمن الغذائــي غطاء 
احلكومة  تســتطيع  قانونــي 
لذلك  التخصيص،  توفير  معه 

لن حتدث أزمة رواتب«.
املاليــة أصدرت  وزارة  وكانــت 
اول أمس الثالثــاء، التعليمات 
اخلاصــة بصالحية الصرف في 
الوزارات واجلهات غير املرتبطة، 
التعيينــات  إيقــاف  وقــررت 
والترفيعات  والتنسيب  والنقل 
والعالوات والترقيات اعتبارا من 

األول من كانون الثاني ٢٠٢٣«.
وبينت ان »تنظيم األمور املالية 
والقانونية سيكون وفق نسبة 
الصرف ١/١٢ حلني تشريع قانون 
لسنة  العامة  االحتادية  املوازنة 

 .»٢٠٢٣

مطمئنًا الموظفين والمتعاقدين

نائب: تأخر الموازنة لن يسبب 
ازمة رواتب
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الصباح الجديد - متابعة 

يغــادر العــراق عــام 2022، على وقع 
متغيرات عديدة وســط تفاؤل نســبي 
بعــد والدة حكومة عنوانهــا “اخلدمة 
وإحيــاء األمــل”. ، ويودعهــا  على وقع 
صدمة ســرقة 2.7 مليار دوالر املعروفة 
بـ “ســرقة القــرن”، ينتظر فــي العام 
اجلديد تغييرا كبيرا في تراتبية املشهد 

السياسي، وحتديات انتخابية جديدة.

هنا ابرز احداث التي مرت بها البالد 
خالل 2022

كانون الثاني 

في التاســع من كانــون الثاني مطلع 
هذا العام، افتتــح رئيس البرملان األكبر 
سنا محمود املشهداني اجللسة األولى 
جمللس النواب بعــد االنتخابات، وتضمن 
جدول أعمالها أداء اليمني الدســتورية 
لألعضاء، واملباشــرة في انتخاب رئيس 
جديد للمجلــس ونائبيــه، إال أن عدم 
التوصــل إلى توافق بشــأن نواب رئيس 

البرملان عرقل ذلك عدة مرات.
وفــي اليوم ذاته، أعيــد انتخاب محمد 
احللبوسي رئيســا جمللس النواب اجلديد 
بعــد حصوله على أصــوات 200 نائب 
مقابــل 14 صوتــا لغرميــه محمــود 

املشهداني وإبطال 14 صوتا. 
وأعلن احللبوســي في نهاية اجللســة 
فتــح بــاب الترشــح ملنصــب رئيس 
ذاته، استقبل  ، وفي الشهر  اجلمهورية 
مجلس النواب أوراق 26 مرشحا لرئاسة 
اجلمهورية، وسط خالفات على املنصب 
بني األحزاب الكرديــة، خاصة بني احلزب 
بزعامــة  الكردســتاني  الدميقراطــي 
مســعود البارزانــي واالحتــاد الوطني 
الكردســتاني الــذي يتزعمــه بافــال 
الراحل  العراقي  الرئيس  جنل  الطالباني 

جالل طالباني.
واســتمرت اخلالفات السياســية حول 
تســمية الكتلة البرملانية األكبر التي 
الوزراء، وســط  رئيس  تتولى تســمية 
خــالف حول: هــل هي الكتلــة األكبر 
لة من  الفائزة في االنتخابات أو املشــكّ
البرملان  مجموع كتل سياســية داخل 

بعد انعقاده.
أُعلن  الثانــي،  يناير/كانــون   25 وفــي 
تشكيل حتالف سياســي سّني جديد 
)حتالف السيادة(، وجاء بعد احتاد حتالف 
“تقــدم” بزعامة احللبوســي مع حتالف 
“عزم” برئاســة خميس اخلنجر الذي مت 
التوافق على رئاســته التحالف اجلديد 

الذي بات ميثل 60 مقعدا برملانيا.

شباط 

في الثالــث من فبراير/شــباط، حددت 
القانوني  النصــاب  العليــا  احملكمــة 
املطلوب لعدد أعضــاء مجلس النواب 
احلاضرين خالل جلســة انتخاب رئيس 
مجلس  “ينتخب  أنه  وقررت  اجلمهورية، 
النــواب رئيســا للجمهوريــة من بني 
املرشحني لرئاســة اجلمهورية بأغلبية 
ثلثي أعضاء اجمللــس، ويتحقق النصاب 
بحضــور ثلثــي مجموع عــدد أعضاء 
مجلس النواب الكلــي”، وهو ما يعني 
نائبــا على اختيار   220 ضرورة تصويت 

رئيس اجلمهورية.
وفي السادس من فبراير/شباط، أوقفت 
احملكمة العليا إجراءات انتخاب هوشيار 
زيباري ملنصــب رئيس اجلمهورية مؤقتا، 
في انتظار حسم دعوى قضائية بشأن 

ترشحه. 
وجــاء القرار عشــية جلســة للبرملان 
كانت مخصصة النتخاب الرئيس، وكان 
زيباري الذي شغل منصبي وزير اخلارجية 
املرشــحني  أبرز  مــن  واملالية ســابقا 

للمنصب.
وبعدهــا بأيام، أصــدرت احملكمة العليا 
زيباري نهائيا  قرارا باستبعاد هوشــيار 
من الترشــح للرئاســة بعــد تعرضه 
التهامات ودعاوى بالفساد من قبل كتل 

سياسية.
في 17 فبراير/شــباط، أعلن عن حتالف 
)إنقاذ وطن(،  ُســمي  سياســي جديد 
وضــم كال من التيار الصــدري وحتالف 
الســيادة الســني واحلزب الدميقراطي 
الكردســتاني، في محاولة لتشــكيل 
احلكومة اجلديدة، حيث بلغ عدد مقاعده 
البرملانية 183 مقعدا )من 329 مقعدا(.

آذار 

رّشــح التيار الصدري سفير العراق في 
لندن محمد جعفر الصدر لتولي رئاسة 
الوزراء، في حني رشح احلزب الدميقراطي 

الكردســتاني ربيــر أحمــد لرئاســة 
جلسة  عشــية  ذلك  وجاء  اجلمهورية، 
للبرملان، حيــث كان حتالف “إنقاذ وطن” 
عازما على تشــكيل حكومــة أغلبية 

وطنية.
في 26 مارس/آذار، أخفق مجلس النواب 
للتصويت  إكمال نصاب جلســته  في 
على مرشحي رئاسة اجلمهورية بسبب 
اســتمرار اخلالفات السياســية وعدم 
 220 قدرة التحالف الثالثي على حشد 
نائبا الختيار الرئيس، وهو الشرط الذي 

أكدته احملكمة العليا.
في 31 مــارس/آذار، أمهــل زعيم التيار 
الصــدري حتالــف اإلطار التنســيقي 
40 يوما لتشــكيل احلكومــة من دون 
مشــاركته فيها، مع ســماحه للكتل 
املتحالفــة معــه )الســيادة واحلــزب 
الدميقراطــي( بالتشــاور مــع اإلطــار 

التنسيقي.

 نيسان

في الثامن من أبريل/نيسان، قدم رئيس 
تيــار احلكمة الوطني الســيد احلكيم 
مبادرة سياســية من 9 نقاط للخروج 

من املأزق السياسي.

آيار 

في الرابع من أيار، طرح اإلطار التنسيقي 
مبــادرة إلنهاء االنســداد السياســي، 
وتضمنت أن تتكفل الكتل السياسية 
املســتقلة بترشــيح رئيس للحكومة 
على أن تتفــق األحــزاب الكردية على 
تسمية مرشح واحد لرئيس اجلمهورية.

في التاســع من أيــار، انتهت مهلة 40 
يوما التي منحها التيار الصدري لإلطار 
دون  من  احلكومة  لتشكيل  التنسيقي 

أي انفراجة.

حزيران

في 13 حزيــران، أعلن التيــار الصدري 
وقدموا  البرملــان،  نوابه من  انســحاب 
رئيس  فقبلها  اســتقاالتهم جميعــا 

مجلس النواب محمد احللبوسي فورا.
في 20 حزيران، رفض زعيم التيار الصدري 
مبــادرة تقدمــت بها كتل سياســية 
ضمن حتالف اإلطار التنسيقي إلقناعه 

بالعدول عن استقالة نوابه.
فــي 23 حزيران، شــهد مجلس النواب 
البدالء  للنواب  الدستورية  اليمني  تأدية 
عن نواب التيار الصــدري، وهو ما جعل 
البرملانية  الكتلة  التنسيقي  اإلطار  من 

األكبر.

 متوز 

في 25 متــوز، أعلن اإلطار التنســيقي 

ترشيح النائب في البرملان محمد شياع 
الســوداني ملنصــب رئاســة احلكومة 

العراقية.
في 27 من الشــهر ذاته، اقتحم أنصار 
داخل  العراقي  البرملــان  الصدري  التيار 
املنطقة اخلضراء احتجاجا على ترشيح 

السوداني لرئاسة احلكومة.
في 30 متوز، وبســبب اعتصــام أنصار 
البرملان  رئيس  أعلن  السيد الصدر فيه، 
محمد احللبوسي تعليق اجللسات حتى 

إشعار آخر.
فــي 31 متوز، دعــا اإلطار التنســيقي 
أنصاره للخروج مبظاهرات مناوئة للتيار 

الصدري حول املنطقة اخلضراء.

 اب

اســتمر اعتصام أنصار التيار الصدري 
داخل مجلس النواب باملنطقة اخلضراء 
خالل آب، وسط تأزم املشهد السياسي.

فــي 28 و29 من الشــهر ذاته، اندلعت 
اشــتباكات عنيفــة بــني مجموعات 
مســلحة داخل املنطقة اخلضراء، وأدت 
إلى العديــد من القتلــى واجلرحى مع 
اقتحــام أنصار التيــار الصدري القصر 

الرئاسي.
في 30 آب، انســحب أنصــار التيار من 
املنطقــة اخلضراء بدعوة من الســيد 
اعتزاله  األخير  وأعلــن  الصدر،  مقتدى 

العمل السياسي نهائيا.

 أيلول 

في الســابع من ســبتمبر/أيلول، رّدت 
احملكمة العليا دعوى حل العراقي بعد أن 
النواب والناشطني  تقّدم مجموعة من 

بدعوى بهذا اخلصوص.
في 26 أيلول، قّدم رئيس مجلس النواب 
محمد احللبوسي استقالته من البرملان.

في 28 أيلــول، رفض البرملــان العراقي 
اســتقالة رئيســه بتصويت 220 نائبا 
التي  235 حضروا اجللسة،  من مجموع 
تعليق جلســات  بعد  األولــى  اعتبرت 
البرملان إثر اقتحام أنصار التيار الصدري 

له في متوز.
28 أيلول، أعلن اإلطار التنســيقي  في 
تشكيل ائتالف إدارة الدولة الذي أكد أنه 
القوى الشيعية والسنية  يضم جميع 

والكردية باستثناء التيار الصدري.

تشرين األول.. انفراجة سياسية

في 13 من الشهر انتخب البرملان  عبد 
اللطيف رشــيد )78 عاما( رئيسا بعد 
مفاوضات ماراثونية بني احلزبني الكرديني 
الرئيســني ليتم حســم الصراع على 
السياســي  العرف  الذي جرى  املنصب 
املعمــول به فــي البــالد أن يكون من 
الغلبة  عبــر  الكردية،  القــوى  نصيب 

بأصوات نواب البرملان.
رشيد تنافس في جولتني من االنتخابات 
داخل البرملان مع الرئيس السابق برهم 
صالح، الذي سعى للحصول على والية 
ثانية بدعم من حزبــه }االحتاد الوطني 
الكردســتاني{، وســط غياب شبه تام 
للمرشــحني اآلخرين الذين بلغ عددهم 
30 مرشــحا بعد انســحاب مرشــح 
والسفير  أحمد،  ريبر  الدميقراطي  احلزب 
الســابق في دولة قطر عمــر البرزجني 
من الســباق قبل نحو ساعتني من بدء 

اجللسة.
رئيساً  الدســتورية  اليمني  وأدى رشيد 
الرئيس  ليكــون  العــراق،  جلمهوريــة 
الســادس للبــالد بعــد 2003 ويكلف 
مباشــرة مرشــح اإلطار التنســيقي 
محمد شــياع الســوداني بتشــكيل 

احلكومة.
وفي 27 تشــرين األول، صــادق البرملان 
باألغلبية على احلكومة اجلديدة برئاسة 
السوداني، لينهي بذلك جمودا سياسيا 

جتاوز العام.
وأقر البرملان اختيارات السوداني ألعضاء 
حكومتــه، التي تضم 21 وزيرا، في حني 
تأجــل التصويت علــى وزارتني }االعمار 

واالسكان والبيئة{.

تشرين الثاني.. تغييرات حكومية 
واسعة 

في االول من الشــهر صــوت مجلس 
الوزراء على إلغاء جميع األوامر الديوانية 
الصادرة بعد 2021/10/8 والقرار يشمل 
تعيني محافظي النجف وذي قار ورئيس 

جهاز اخملابرات والعديد من املسؤولني .
الثاني أعادت احلكومة  3 تشــرين  وفي 
وبعــد يومني فقط تكليــف بعض من 

صدرت بحقهم اوامر إنهاء تكليفهم.
وفي 5 تشرين الثاني قرر السوداني يقرر 
إدارة جهاز اخملابرات بشــكل شــخصي 

ومن موقع أدنى خلفا لرائد جوحي.
وفي 13 من الشــهر أنهى الســوداني 
تكليف عالء الساعدي من رئاسة هيأة 

النزاهة وتكليف حيدر حنون خلفاً له.
وفي 16 تشرين الثاني، وجه رئيس الوزراء 
بتشــكيل “الهيئــة العليــا ملكافحة 
الفســاد” والفريق الســاند لها بقيادة 
ابو علي البصري بآليــات غير تقليدية 
لتســريع مواجهــة ملفات الفســاد 
الكبرى واســترداد املطلوبــني بقضايا 
الفساد واالموال العامة املعتدى عليها.
وفي 21 من تشرين الثاني زار السوداني 
العاصمــة األردنية عمان فــي أول زيارة 

رسمية منذ تسلمه املنصب.
الثاني أعلن السوداني،  27 تشرين  وفي 
عن اســترداد 182.7 مليــار دينار، وجبًة 
أولى من أصل مبلــغ قدره ) 1.681270( 
تريليون دينار من املتهم نور زهير جاسم 

في قضية }سرقة القرن{.

وفي 30 تشــرين الثانــي، ألقت الهيئة 
العليا ملكافحة الفســاد القبض على 
رئيس اللجنة املاليَّـــة النيابيَّة السابق 
م األموال  هيثم اجلبوري بتهمــة تضخُّ
والكسب غير املشــروع مع انباء صلته 

بسرقة القرن.
وفي اليوم نفســه أختتم الســوداني 
زيارته الى ايران وأســتمرت ليومني في 
ثاني جولة خارجية لــه ألتقى خاللها 
االسالمية  للجمهورية  االعلى  باملرشد 
والرئيس االيراني وكبار القادة واملسؤولني 

في البالد وتناولت عدة ملفات.

كانون األول

فــي الثالث من الشــهر صوت مجلس 
النواب منح ثقته إلى نزار محمد سعيد 
ناميدي، وزيــراً للبيئة وعلى بنكني عبد 
اهلل ريكانــي، وزيراً لإلعمار واإلســكان 
لتكتمل  العامة  واألشــغال  والبلديات 
حكومة الســوداني، وال تــدار فيها أي 

حقيبة وزارية منها بالوكالة.
وفي الســابع من كانون األول استقبل 
املرجع الديني األعلى آية اهلل العظمى 
اإلمام الســيد علي السيســتاني في 
مكتبه بالنجف األشرف ميغيل أنخيل 
موراتينــوس، وكيل األمــني العام لألمم 
املتحــدة أنطونيو غوتيريــش، املكلف 
بوضع خطــة عمل املنظمــة الدولية 

حلماية املواقع الدينية
اللقاء  اإلمام السيستاني آشــار خالل 
بحســب بيــان ملكتب املرجــع األعلى 
“للمآسي التي يعاني منها العديد من 
الشعوب والفئات العرقية واالجتماعية 
في أماكن كثيرة مــن العالم ـ نتيجًة 
ملا ميارس ضدها من االضطهاد الفكري 
والديني وقمع احلريات األساسية وغياب 

العدالة االجتماعية”.
ولفت الى أن هذه املآســي “لها دور في 
بــروز بعض احلــركات املتطرفــة التي 
تســتخدم العنف األعمى ضد املدنيني 
العــّزل وتعتــدي على املراكــز الدينية 
اخملتلفني معها  لآلخرين  األثرية  واملواقع 

في الفكر أو العقيدة” 
اإلمام السيســتاني شدد على “ضرورة 
معاجلة خلفيات هذه الظواهر املرفوضة 
واملدانة في كل األحــوال، والعمل اجلاّد 
في ســبيل حتقيــق قدر مــن العدالة 
والطمأنينة في مختلف اجملتمعات تليق 
بكرامة االنسان كما أرادها اهلل تعالى، 
وهو مما يســاهم في احلّد مــن األجواء 

املواتية النتشار األفكار املتطرفة”
الثامن مــن كانون األول، شــارك  وفي 
الســوداني علــى رأس وفــد حكومي 
العربية الصينية،  القّمة  رســمي؛ في 
التي استضافتها العاصمة السعودية 

الرياض.
وفي 19 من كانون االول استقبل اإلمام 
السيســتاني رئيــس فريــق التحقيق 

التابــع لألمم املتحدة فــي جرائم داعش 
}كريستيان ريتشر{ لتعزيز املساءلة عن 
اجلرائم التــي ارتكبها داعش في العراق 

وغيره )يونيتاد(
املرجع األعلى شــدد للوفد األممي على 
ضــرورة مراعاة كامــل العدالة في كل 
اإلجراءات التي تتخذ مبحاســبة عناصر 
التي  اجلرائم  على  ومحاسبتهم  داعش 
ارتكبوهــا بحق العراقيني، وال ســيما 
جرائــم القتــل والســبي واالغتصاب 

وتدمير اآلثار العراقية
الســيد السيســتاني اكد أيضاً على 
ضرورة العمل علــى تخليص من تبقى 
من النســاء التركمانيات وااليزديات في 
أسر التنظيم اإلرهابي في سوريا، واتخاذ 
خطــوات فاعلة في انصاف ضحاياه وال 

سيما من النازحني والالجئني.
وفي 20 من الشــهر مثل رئيس الوزراء 
محمد شــياع الســوداني، العراق في 
مؤمتر بغداد الثاني للتعاون والشــراكة 
اجلديدين  العضوين  األردن مبشاركة  في 
سلطنة عمان والبحرين إلى جانب كل 
من اإلمارات ومصر والســعودية وقطر 

وتركيا وإيران والعراق وفرنسا.
وأكد البيان اخلتامي للقمة، وقوَف الدول 
املشــاركة في املؤمتر إلى جانب العراق 
ملواجهة جميــع التحديات، مبا في ذلك 

اإلرهاب.
د املشــاركون على دعمهم جهود  وشدَّ
العــراق لتحقيــق التنمية الشــاملة 
والعمل على بنــاء التكامل االقتصادي 
كثيرة،  قطاعــات  في  معــه  والتعاون 
تشمل الطاقة واملياه والربط الكهربائي 
والنقل  والصحــي  الغذائــي  واألمــن 
ومشاريع البنية التحتية وحماية املناخ.

اجنازات الوزارات اخلدمية خالل عام 
 2022

وزارة الزراعة 
شــاركت وزارة الزراعة ومن خالل اعالم 
الوزارة في مؤمتر املبادرة الوطنية لدعم 
مت  والذي  االنبعاثــات  وتقليــل  الطاقة 
عقده في مقر وزارة الكهرباء /مســرح 
دائــرة التدريــب وبحــوث الطاقة في 
منطقة الوزيرية وبرئاســة وزير البيئة /
الدكتور جاسم الفالحي وحضور ممثلي 
الفرق اخلاصة باملبــادرة الوطنية لدعم 
الطاقة وتقليل االنبعاثات مع مسؤولي 
املكاتــب االعالمية فضــاًل عن حضور 
الدكتور  للمبادرة  الرئيس  الفريق  عضو 
هيثم اجلبوري/املستشار الفني لرئاسة 
الوزراء ورئيس فريق ايزو الوطني السيدة 
شــيماء مظهر/رئيــس قســم اجلودة 
املركزي فــي وزارة الكهرباء ورئيس فريق 
االعالم الوطني الســيد احمد موسى /
الناطق الرســمي لوزارة الكهرباء وعدد 
من املدراء العاميــني واعضاء فريق ايزو 

الطاقة واالعالم الوطني .

وزارة التخطيط  

وقعــت وزارة التخطيط مــع  اجلامعة 
األمريكيــة في بغداد مذكــرة تفاهم، 
لتعزيز التعاون املشترك بني اجلانبني في 
االداري وحتقيق اهداف  التطوير  مجاالت 

التنمية املستدامة.
وجــرت مراســيم التوقيــع بحضــور 
السيدة الوكيل االداري للوزارة الدكتورة 
ازهار حســني صالح، فيما وقع املذكرة، 
للتطوير  الوطنــي  املركزي  مدير عــام 
اإلداري وتقنيــة املعلومات الدكتور فؤاد 
فليح حســن ، وعن اجلانب االخر، رئيس 
اجلامعــة  االمريكية في بغداد الدكتور 

مايكل مولينكس . 

وزارة التجارة 

استعرضت الشــركة العامة لتصنيع 
احلبوب في وزارة التجارة اهم مشاريعها 
املســتقبلية  والرؤى  واالهداف  املنجزة 
التي ميكن تنفيذها خالل الفترة القادمة 
لتطوير عمل الشــركة ، وتساهم في 

تعزيز مواردها

جتارة السيارات 

اكد املهندس هاشم محمد حامت املدير 
العام للشركة العامة لتجارة السيارات 
في  الشــركة  فرع  أســتمرار  واملكائن 
محافظــة البصرة بأخراج الســيارات 
واالليات التخصصية من ميناء ام قصر 
إلى مخازن الشــركة في بغداد لشهر 

تشرين االول )2022(.
حيث أكد الســيد مشتاق طالب مدير 
فرع الشركة في محافظة البصره عن 
السيارات  وشــحن  باخراج  الفرع  قيام 
واالليات التخصصية من ميناء ام قصر 
إلى مخازن الشــركة فــي بغداد ووفق 
توجيهــات الســيد املدير العــام بهذا 
اخلصوص. واضاف ان االخراج شمل )19( 
باص نيســان يورفــان و)5( اليات باليت 
فــرش بوبكات ) كانســة صغيرة( و )7( 
سيارات كهربائية و)12( كابسة نفايات 

نوع أسوزو. و )11( رافعة شوكية. 

املعارض العراقية 

اكدت زهرة الگيالني مدير عام الشركة 
التجارية  واخلدمات  للمعــارض  العامة 
العراقيــة فــي وزارة التجــارة خــالل 
اســتضافتها فــي ندوة علــى هامش 
معرض العراق الدولــي للكتاب بعنوان 
)اســواق الناس .. اســتثمار في فرصة 
صعبــة( ان وزارة التجــارة واملتمثلــة 
العراقية  العامة للمعارض  بالشــركة 
املتخصصة  املعارض  بدعم  مســتمرة 
داخل بغداد واحملافظــات االخرى ملا لها 
من اهمية في حتريك عجلة النشــاط 
االقتصــادي ودعــم البناء واملشــاريع 

االستثمارية داخل العراق.

وزارة النفط 

وزير النفط يوجه وفــداً وزارياً بالوقوف 
واملعــدات  االجهــزة  تصنيــع  علــى 
والكابســات واالبراج اخلاصة باملشروع 

والتعجيل بشحنها من إيطاليا
أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة 
وزيــر النفــط حيان عبــد الغني على 
اهميــة مشــروع إســتثمار الغاز من 
تقع  والتي  والغــراف  الناصرية  حقلي 
ضمن إهتمام وأولويات احلكومة ووزارة 
 200 النفط الهميته بإضافة أكثر من 
مقمــق )مليون قدم مكعب قياســي 
باليوم ( الى االنتــاج الوطني من الغاز 
، وان املشــروع ميثل احد اهداف املنهاج 

احلكومي.

هيئة النزاهة 

ــد رئيس هيئــة النزاهــة االحتاديَّة  أكَّ
القاضــي حيدر حنون أنَّ الفســاد آفة 
ســات الدول وتعبث  فتَّاكة تنخُر مؤسَّ
وبناها  واملاليَّة  ـة  االقتصاديّـَ راتها  مبقدَّ
وقيمهــا االجتماعيَّــة، الفتــاً إلى أنَّ 
مكافحتها يحتــاج إلى تضافر جميع 
األجهزة احملليَّــة والدوليَّة، وعقد وإبرام 
اتفاقــاٍت ومعاهــداٍت وإصدار صكوك 

ولوائح ووثائق في سبيل ذلك.
رئيس الهيئة ممثل العراق في اتفاقيتي 
األمم املتحدة والعربيَّة ملكافحة الفساد، 
أعرب في كلمتــه في أعمال االجتماع 
الــوزاري األول ألجهــزة إنفــاذ قوانني 
مكافحة الفســاد في الدول األعضاء 
مــة التعاون اإلســالمي املنعقد  مبُنظَّ
فــي مدينة جــدة باململكــة العربية 

السعودية على مدى يومني

2022.. عام فاصل بالحياة السياسية في البالد وتفاؤل بـ)األمل)

يحتفل العراقيون بجميع اطيافهم باستقبال العام الجديد 2023 وهم ايضا يودعون عام 2022 
الذي انصرم على وقع احداث ومآس اليمة نالت من هذا الشعب الصابر على الحرمان من خيراته 

التي نهبت بشكل لم يسبق لها مثيل ، خالل هذا العام والسنوات التي قبلها بسبب ما شهدته 
البالد من فراغ دستوري جاء في ظروف استثنائية مؤلمة لم يشهد مثلها منذ تأسيس الدولة 

العراقية في عشرينيات القرن الماضي وحتى عام 2022 .

ذاكرة 2022
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الصباح الجديد - متابعة
لــم نحتفل بعد بــرأس الســنة، لكن 
ســنة 2022 انتهت عمليا مــن دون ان 
تنتهي فيها اهم االحداث التي اشتعلت 
خاللهــا، فألهبت أيام األشــهر الفائتة 
التي عــم دخانها األرض من أقصاها الى 

ادناها.
لم تنته احلرب الروســية األوكرانية التي 
بدأتها موسكو في الرابع والعشرين من 
شهر شباط املاضي لتمنع تواجد الناتو 
على تخومها، فاذا بأوار هذه احلرب يطال 
تخــوم كل دول أوروبا والعالــم الغربي 
على املســتويني السياسي واالقتصادي، 
علــى  األرض  دول  تخــوم كل  ويلســع 

املستوى االقتصادي.
لم تنته ايضــا االحتجاجات التي تضرب 
مدن ومحافظات ايران منذ اشهر، والتي 
الكردية مهسا  الشــابة  اججها مقتل 

اميني على ايدي شرطة االخالق.
وحني نقــول ان أوار احلرب لســع تخوم 
كل دول األرض، فــأن هذه احلرب طبعت 
ببصمتها اغلب احداث 2022، من احلرب 
الروسية إلى االحتجاجات في إيران، مرورا 

بالتضخم العاملي

بوتني يشن احلرب على أوكرانيا
في 24 شباط ، شن فالدميير بوتني احلرب 
على أوكرانيا وأغرق العالم في أزمة غير 
مســبوقة منذ نهاية احلرب الباردة. في 
مواجهة دول حلف شــمال األطلســي 
)ناتو( التي أعربت عــن دعمها ألوكرانيا، 
الروســي شــبح األسلحة  الرئيس  أثار 
النووية قائال إنه مســتعد الســتخدام 

"كل الوسائل" املتاحة في ترسانته.
تدفق  بأكبــر عمليــة  احلرب  تســببت 
لالجئــني إلــى أوروبا منــذ نهاية احلرب 
وأودت بحياة آالف اجلنود  الثانية  العاملية 

واملدنيني.
وجد بوتني الذي أكد أنــه يريد "اجتثاث 
النازيــة" مــن أوكرانيا، نفســه معزوال 
الدبلوماســية. فرض  علــى الســاحة 
الغــرب عقوبات اقتصادية على روســيا 
ومت تشــديدها الحقا فيما سلم أسلحة 
ألوكرانيا التي حصلــت على وضع دولة 

مرشحة لالنضمام إلى االحتاد األوروبي.
اجليش  تّتهم  التــي  الشــهادات  كثرت 
الروســي بارتكاب انتهاكات تشمل قتل 

مدنيني وعمليات تعذيب واغتصاب.
تخّلت القوات الروســية في بداية الغزو 
عن دخــول العاصمة كييــف من حيث 
فولودميير  األوكرانــي  الرئيــس  يخاطب 
يوميــا  العالــم  زعمــاء  زيلينســكي 

للمطالبة بدعمهم.
وهددت احلرب بحــدوث أزمة غذاء عاملية 
بسبب احلصار البحري الروسي املفروض 
في البحر األسود. لكن اتفاقا مت التوصل 
إليــه فــي متوز/يوليو ســمح ألوكرانيا 
باســتئناف تصدير إنتاجهــا الوفير من 

احلبوب تدريجا.
في أيلول ، أصدر بوتني مرســوما بتعبئة 
نحو 300 ألف مــن جنود االحتياط ووّقع 
مراســيم ضم أربــع مناطــق أوكرانية 
محتلة عقــب تنظيم "اســتفتاءات"، 
فيمــا تكّبد اجليش الروســي خســائر 

متتالية على األرض.
بعــد التخلي عــن منطقــة خاركيف 
أمرت موسكو  األولى عليها(  )السيطرة 
بســحب قواتها من خيرســون )جنوب( 
روسيا  الثاني. وشــنت  مطلع تشــرين 
االنتقامية على منشآت  مئات الضربات 
الطاقــة األوكرانيــة، ما أغــرق ماليني 
األوكرانيــني في الظالم مع اقتراب فصل 

الشتاء.

تضخم مدفوع بأزمة الطاقة
تعد احليلولة دون انهيــار نظام التقاعد 
على املدى البعيد من أولويات العديد من 
الدول. هل تساعد الدميقراطية املباشرة 

على التوّقي من ذلك؟
في العام 2022 تســارع ارتفاع األسعار 
2021 بســبب اضطرابات  بدأ عام  الذي 
سالســل التوزيع والطلــب القوي على 
املنتجات واخلدمات األساسية مع تعافي 
االقتصادات بعــد كوفيد19-، ووصل إلى 
مســتويات غير مســبوقة منذ عقود. 
ويتوّقع أن يصل التضخــم إلى 8 % في 
الربع األخير من العام في دول مجموعة 
العشــرين، ما يعيق النمو في كل أنحاء 
العالــم مــع ارتفــاع تكاليــف اإلنتاج 

للشركات.
غذت التضخم احلرب فــي أوكرانيا التي 
أغرقــت أوروبا في أزمــة طاقة عميقة. 
صّعــدت روســيا التي تواجــه عقوبات 
غربيــة، ردودها االنتقاميــة ووصلت إلى 
حد ضرب نقطــة ضعف االحتاد األوروبي: 
اعتماده على الغاز الروســي. وشــهدت 
صادراتها من الغــاز، خصوصا إلى أملانيا 
اللتني تعتمدان بشــكل كبير  وإيطاليا 

عليها، انخفاضا حادا.
أكــدت منظمــة التعــاون والتنميــة 
فــي امليــدان االقتصــادي أن "االقتصاد 
العاملي ميــر في أخطر أزمــة طاقة منذ 

السبعينات".
كذلــك، أدت احلــرب إلى ارتفاع أســعار 
زيادة أســعار علف  وبالتالــي  احلبــوب 

احليوانات.
وبســبب القيــود الصحية املســتمرة 
املرتبطة بجائحة كوفيد19-، أدى النقص 
في الرقائق اإللكترونية، املصنعة بشكل 
أساســي في تايــوان، أيضا إلــى تباطؤ 

الكثير من القطاعات.
ومن أجل الســيطرة على التضخم، رفع 
الفائدة  األميركي ســعر  املركزي  البنك 
الرئيســية منذ آذار ، ما جعل االقتراض 
باهظ الكلفة بشكل متزايد، فيما حذا 

البنك املركزي األوروبي حذوه.
اإلجهاض في الواليات املتحدة

العليا  في حزيــران، منحــت احملكمــة 

للواليات املتحــدة كل والية حرية حظر 
عمليــات اإلجهاض علــى أراضيها، مع 
إلغاء حكم "رو ضــد وايد" العائد للعام 
1973. وبعد هذا القرار، أصبحت عشرين 
والية متنع متاما أو تقيد بشــدة احلق في 
اإلنهاء الطوعي للحمل )اإلجهاض( وهو 
موضوع كان أساسيا في حملة انتخابات 

ملنتصف الوالية.
في تشــرين الثاني ، لم جتتــح "موجة 
حمــراء" محافظــة انتخابات منتصف 
الوالية والتي كان يتوقعها أنصار الرئيس 
الســابق دونالــد ترامب، فقــد احتفظ 
الدميوقراطيون بالســيطرة على مجلس 
بغالبية  اجلمهوريون فقط  وفاز  الشيوخ 

ضئيلة في مجلس النواب.
ورغم ذلك، أعلن دونالد ترامب ترشــحه 
 .2024 للعــام  الرئاســية  لالنتخابــات 
وســيكون اختيــار احلــزب اجلمهــوري 
مرّشــحه أمرا صعبا، مــع وجود الكثير 
من املرشــحني احملتملني اآلخرين بينهم 
حاكــم فلوريــدا رون ديســانتيس، جنم 

اليمني املتشدد األميركي.
كذلك، قد تشوب ترّشح الرئيس السابق 
مالحقات قضائيــة محتملة، مع تعيني 
مدع عام خاص في تشرين الثاني لتولي 
اثنــني مــن التحقيقات املتعــددة التي 

تستهدفه.

بريطانيا تفقد االستقرار السياسي
بعد سلسلة من الفضائح واالستقاالت 
الوزراء  رئيس  اســتقال  حكومته،  داخل 
احملافظ بوريس جونســون في متوز. عّينت 
امللكة إليزابيث الثانية ليز تراس رسميا 
خلفا له في داونينغ ســتريت قبل يومني 
مــن وفاتها في الثامن  أيلــول ، بعد 70 
عامــا من التربــع على عــرش اململكة 
املتحدة. فــي 10 أيلول ، أُعلن تشــارلز 

الثالث ملكا.
بقيــت ليــز تــراس 44 يومــا فقط في 
منصبها قبل أن تستقيل، ما تسبب في 

أزمتني سياســية ومالية مع برنامجها 
االقتصادي الذي تضّمن تدابير جذرية.

وصل ريشي ســوناك إلى رئاسة الوزراء 
نهاية تشــرين األول ، فــي فترة من عدم 
اململكة  فــي  اســتقرار غير مســبوق 
املتحــدة. وبذلك، أصبــح خامس رئيس 
على  االســتفتاء  منذ  لبريطانيــا  وزراء 
خــروج بريطانيا من االحتــاد األوروبي في 

العام 2016.
تنتظر املصرفي ووزير املال السابق البالغ 
42 عاما حتديــات هائلــة: تضخم تبلغ 
نســبته أكثر من 10 % وإضرابات وتدهور 
النظــام الصحي...فيما تشــهد نهاية 

العام سلسلة من اإلضرابات.
كوارث مناخية

2022 زيادة فــي الكوارث  شــهد العام 
املرتبطة باحترار املناخ العاملي.

أصبح صيف العام 2022 األكثر حرا على 
اإلطالق في أوروبا، وسّجلت درجات حرارة 
قياسية وموجات حر تسببت في جفاف 
وحرائق هائلة )أكثر من 660 ألف هكتار 
مــن الغابات احترقت بــني كانون الثاني 
ومنتصــف آب في االحتــاد األوروبي، وهو 
رقم قياســي(. وسجلت األنهار اجلليدية 
في جبال األلب خســارة قياســية في 

الكتلة اجلليدية.
قالت منظمــة الصحة العاملية إن ما ال 
يقل عن 15 ألف وفاة مرتبطة مباشــرة 

مبوجات احلر هذه في أوروبا.
كذلك، سّجلت الصني حرارة قياسية في 
آب ، فيما يهــّدد اجلفاف بحدوث مجاعة 

في القرن اإلفريقي.
ســّجلت احلرائق وإزالة الغابــات أرقاما 

قياسية في منطقة األمازون البرازيلية.
في باكستان، تسببت فيضانات تاريخية 
مرتبطة باألمطار املوسمية غير العادية 
فــي مقتــل أكثــر من 1700 شــخص 
وتشــريد ثمانية ماليني آخرين فيما غرق 

ثلث البالد حتت املياه.
إذا تأكــدت التوقعات لهــذا العام، فإن 

الســنوات الثماني من 2015 إلى 2022 
ســتكون األكثر حّرا على اإلطالق، كما 

حذرت املنظمة العاملية لأرصاد اجلوية.
وبعــد مفاوضات صعبــة، اختتم مؤمتر 
األطراف للمناخ )كوب27( في 20 تشرين 
الثاني في شــرم الشــيخ )مصر( على 
الفقيرة  البلدان  تسوية بشأن مساعدة 
املتأثرة بتغيــر املناخ، لكنه فشــل في 
وضع طموحــات جديدة للحد من غازات 

الدفيئة.

احتجاجات إيران
توفيت الشــابة الكردية اإليرانية مهسا 
أميني البالغة 22 عاما في املستشــفى 
في 16 أيلول/ســبتمبر، بعــد ثالثة أيام 
على توقيفها من قبل شــرطة األخالق 
التــي اتهمتها بانتهــاك قواعد اللباس 

الصارمة في اجلمهورية اإلسالمية.
تســببت وفاتهــا بانــدالع موجــة من 
االحتجاجات غير املســبوقة منذ الثورة 
اإلسالمية عام 1979، في كل أنحاء إيران.

تقود الشــابات االحتجاجات، وبعضهن 
يخلعــن احلجــاب ويحرقنــه فــي حتٍد 
للسلطات، وفق ما تظهر مقاطع فيديو.

حتولت التظاهــرات املطالبة بحرية املرأة 
تدريجا إلى حركة أوســع ضــد النظام 
اإلســالمي، مع احتجاجات في الشوارع 
واجلامعات وحتى في املدارس، رغم حملة 
أكثر  السلطات سقوط  وأعلنت  القمع. 
من 300 قتيل فيما أشارت منظمة غير 
حكومية تتخذ في أوسلو مقرا لها إلى 

مقتل ما ال يقل عن 448 شخصا.

إعادة تعيني شي جينبينغ على رأس 
الصني

أعيــد تعيــني الرئيــس الصيني شــي 
جينبينغ في تشرين األول على رأس احلزب 
الشــيوعي في مناســبة انعقاد املؤمتر 
الصيني،  الشــيوعي  للحزب  العشرين 
أحاط نفســه بحلفــاء مخلصني  وقد 

ليصبح أقوى زعيم للصني احلديثة.
هذا احملتوى مت نشره يوم 17 ديسمبر 2022 
يوليو,17 ديسمبر 2022 تستمر انبعاثات 
الزيادة، على  ثاني أكســيد الكربون في 
الرغم من وعود احلكومــات واالتفاقيات 
الدوليــة. فلماذا ال نحــاول إذن التالعب 

باملناخ نفسه؟
وخالل عقد على رأس البالد، أظهر شــي 
جينبينغ رغبة في الســيطرة والتدخل 
تقريبــا، وتعرض  البالد  في كل شــؤون 

النتقادات دولية بشأن حقوق اإلنسان.
كذلك، حافظ علــى خصومة متفاقمة 

مع الواليات املتحدة.
وصل التوتر فــي مضيق تايوان إلى أعلى 
مستوياته منذ سنوات، بعد زيارة رئيسة 
مجلس النواب األميركي نانسي بيلوسي 
للجزيرة املتمتعة بحكم ذاتي مطلع آب.

ردت الصــني مبنــاورات عســكرية برية 
وبحرية غير مســبوقة منــذ منتصف 
التسعينات، فيما قال الرئيس األميركي 
جو بايدن إن قواته ستدافع عن تايوان إذا 

غزت الصني اجلزيرة.
من جهة أخرى، تســببت اســتراتيجية 
"صفــر كوفيــد" والتدابيــر املفروضة 
مبوجبها مثل إغــالق أحياء أو مدن مبجرد 
ظهور بؤر للفيروس، في نهاية تشــرين 
الثانــي بتظاهــرات غير مســبوقة من 
حيث احلجم منذ عقود. وردت السلطات 
بقمع االحتجاجات وبتخفيف السياسة 

الصحية.

مصائر مختلفة لليمني املتطرف
بعد أربع ســنوات في السلطة، تعّرض 
الرئيس البرازيلي اليميني املتطرف جايير 
بولســونارو للهزمية بفــارق ضئيل أمام 
اليساري لويس إيناســيو لوال دا سيلفا 
في االنتخابات الرئاسية التي أجريت في 

30 تشرين األول.
ولوال الذي كان مسجونا بتهمة الفساد 
)2019-2018( قبــل أن تلغــي احملكمــة 

األول  إدانته، يتسّلم منصبه رسميا في 
من كانون الثانــي 2023. ويبدو أن جناحه 
يؤكــد عودة نفوذ اليســار فــي أميركا 

الالتينية.
احملافظون  أوروبــا، حصــد  فــي  لكــن 
املتطرفــون جناحات كبرى في االنتخابات 
التشريعية في دول عدة، بدءا من نيسان 
مع الفوز الرابع على التوالي حلزب الزعيم 

القومي اجملري فيكتور أوربان.
وفي فرنسا، حقق التجمع الوطني )ميني 
تاريخيا في  لوبن اختراقا  ملارين  متطرف( 
حزيران ليصبــح أكبر حزب معارضة في 
اجلمعيــة الوطنية مع خســارة الرئيس 

إميانويل ماكرون الغالبية املطلقة.
وفــي الســويد، فــاز احلــزب القومــي 
واملناهض للهجرة "دميوقراطيو السويد" 
في انتخابات أيلــول ، ليصبح ثاني قوة 

سياسية في البالد.
وفــي إيطاليا، حّققــت جورجيا ميلوني 
أيلــول مع حزبها  انتصــارا تاريخيا في 
وُعينت  إيطاليا(  )إخوة  ديتاليا"  "فراتيلي 
األول/ تشــرين  في  للحكومة  رئيســة 

أكتوبر.

- آمال بتحقيق السالم في إثيوبيا -
بعد صراع استمر سنتني، وّقتع احلكومة 
املتمردة  والسلطات  اإلثيوبية  الفدرالية 
في منطقة تيغراي )شمال( في الثاني من 
تشرين الثاني في بريتوريا اتفاقا "لوقف 
القتال" يهدف إلى وضع حد للحرب التي 
وصفتها منظمات غيــر حكومية بأنها 
العالم".  "واحدة من األكثر دمويــة في 
وبعد هدنة اســتمرت خمســة أشهر، 

استؤنف القتال في نهاية آب.
املدعوم  إثيوبيــا  بــني  الصراع  شــابت 
خصوصا بقوات من إريتريا اجملاورة، وجبهة 
حترير شــعب تيغراي منذ تشرين الثاني 
اإلنســانية  2020، جرائم محتملة ضد 
ارتكبتهــا "جميع األطــراف" وفقا لأمم 
املتحدة. كذلك تسببت في تشريد أكثر 

من مليوني إثيوبي.
املتمردين، نّص  إلى نزع سالح  وباإلضافة 
اتفاق الســالم على إيصال مســاعدات 
إنسانية إلى تيغراي املعزولة عن العالم 
والتي ُحرم سكانها البالغ عددهم ستة 
ماليني من الغذاء والــدواء منذ أكثر من 
عام. وفي 16 تشــرين الثاني ، وصلت أول 

قافلة إغاثة منذ آب.
انتقادات لقطر مضيفة مونديال 2022

أدى تنظيــم مونديــال 2022 فــي قطر 
بني 20 تشــرين الثانــي و18 كانون األول 
، إلى انتقادات كثيــرة للدولة اخلليجية 

الصغيرة.
وتعّرضــت الدولة العربيــة األولى التي 
تنظم هــذا احلدث النتقادات ألســباب 
كثيرة من بينها معاملة العمال األجانب 
ومجتمع امليم والنساء، وكذلك تكييف 

مالعبها في عصر االحترار املناخي.
ومتــت اإلضــاءة علــى مصيــر العمال 
الوافدين الذين ميّثلون نســبة كبيرة من 
ســكان البالد التي ميثل فيها القطريون 
10 % فقط من ثالثة ماليني نســمة، مع 
تقديــر بعض املنظمات غيــر احلكومية 
بنــاء املالعب  الوفيــات في مواقع  عدد 

باآلالف، وهي حصيلة تنكرها الدوحة.
ومع اقتراب املونديال، رفعت قطر صوتها 
على الساحتني اإلعالمية والدبلوماسية 
وذهبــت إلى حــد التهديــد مبالحقات 

قضائية.
وإثــر تهديد االحتاد الدولــي لكرة القدم 
تخلت  رياضية،  عقوبــات  بفرض  )فيفا( 
املنتخبــات عــن وضــع قائدها شــارة 
مناهضــة لرهاب املثليــني كتب عليها 
"وان الف" عنــد انطــالق املونديال. وبات 
يعبر عــن االنتقادات مــن خالل حركات 
رمزية )مثل وضع العبي املنتخب األملاني 
أياديهم على فمهم، ووضع وزراء أوروبيني 

شارة قوس قزح في املدرجات(.

الصباح الجديد - متابعة
“لقــد حتولن إلــى عامالت فــي املنازل 
وضحايا استعباد جنسي للرجال وآالت 
الناشطة  لم تستطع  تكاثر بشرية”... 
مرســال  األفغانية  والكاتبة  احلقوقية 
وهي  الغاضبة  ساياس كتم مشاعرها 
تشــرح ما آلت إليه أوضاع النساء في 
أفغانســتان، منذ عودة حركة “طالبان” 
 .2021 إلى احلكم في آب )أغســطس( 
وتقول فــي حديث لـ”النهــار العربي”: 
“ما يحدث اآلن في أفغانستان كارثي. ال 
كلمة لشرح كل هذه األوقات الصعبة 
التي تواجهها نســاء بالدي. ال أصدق أن 
هذا يحدث في القرن احلادي والعشرين. 
العنصري بني اجلنســني  الفصــل  إنه 

والعبودية بذاتها”. 
املعروف عــن “طالبــان” األفغانية  من 
االنسحاب  ومنذ  النساء”.  “كارهة  أنها 
األميركــي الفوضوي من أفغانســتان 
واإلعالن عن عودة احلركة إلى السيطرة 
على احلكم في أغســطس عام 2021، 
النســاء  القلق ليســيطر على  عــاد 
الالتي ســبق وعرفنه - أو سمعن عنه 
- لســنوات عديدة أثناء حكم “طالبان” 
النســاء  بتعنيف  متّيز  والذي  ســابقاً، 
ومنعهن من ممارسة حياتهن الطبيعية 
وتنفيذ أشــنع اجلرائم بحقهن، وصوالً 

إلى القتل بذرائع واهية.

تعهد تخديري
في األيــام األولى لعــودة “طالبان” إلى 
احلكم، ظهر املتحدث الرســمي باسم 
احلركــة ذبيــح اهلل مجاهــد ليتعّهد 
بعدم املّس بحقوق املرأة “وفق الشريعة 
اإلسالمية”، مبا في ذلك احلق في العمل 
ومتابعة التعليم العالي، حيث أّكد في 
مؤمتر صحافي أن “املرأة ستكون نشطة 

فــي مجتمعنــا”. حينهــا عّلقت األمم 
املتحدة بضــرورة احلاجة لرؤية تصرفات 
“طالبان” علــى األرض، ملا لها من تاريخ 

دموي بحق النساء.

احلرمان من الّتعليم
التعســفية طالت  القــرارات  بدايــة 
التعليم الثانــوي، لتعيد احلركة تنفيذ 
القرار الذي كان سائداً بني عامي 1996 
و2001، بعدمــا تراجعت عــن قرار فتح 
املدارس الثانوية للفتيات بعد ســاعات 
فقــط مــن إصــداره، بحّجــة ضرورة 
اعتماد زي مدرســي موّحد يتناسب مع 
“الشريعة اإلســالمية”، وهدمت بذلك 
أحالم الفتيات فــي احلصول على أدنى 

حقوقهن الدراسية.
حاربت “طالبــان” التعليم في مختلف 
مراحلــه، ولــم يقتصر علــى املرحلة 
الثانويــة. وال تــزال ردود الفعل الدولية 
الفتيات من  بقرار طــرد  تنديداً  تتوالى 
اجلامعات وإغالقهــا أمامهن، رغم مرور 
أيام على بدء العمــل بالقرار الذي بّرره 
وزيــر التعليم في حكومة “طالبان” بأن 
الفتيات “ال يحترمن اللباس الشــرعي 

املفروض”.
قبل 3 أشــهر، خاضــت آالف الفتيات 
امتحانــات قبــول في اجلامعــة رغبة 
منهن في الدخول إلى مختلف اجملاالت 
كالهندســة والطب، ثم أتت “طالبان” 
لتنسف مجدداً كل اجلهود التي بذلتها 
الفتيــات لتذليل العقبات في ســبيل 

بناء مستقبلهن.

تقييد الّتنقل
بعد أيام قليلة، أحلقت احلركة قرار منع 
التعليم بقرار تقييد حركتهن، فمنعت 
أي امرأة من الســفر ألبعد من 72 كلم 

دون مرافقة أحد أفراد األســرة الذكور، 
الطيران  إلى شــركات  برسالة  وبعثت 
في البالد في آذار )مارس( 2022، عّممت 
فيها قرار منع النساء من الصعود إلى 

الطائرات بال وجود “َمحرم”.
 وبحسب تقرير لهيئة األمم املتحدة، فإن 
قرارات “طالبان” التي شــملت مطالبة 
املرأة  مبرافقــة  الذكــور  األقــارب  أحد 
العاملة إلى مكان عملها وفي األماكن 
العامة، ومنعها من استخدام الصاالت 
الرياضيــة واحلمامــات العامة، وحظر 
النســاء من استخدام وســائل النقل 
العام مبفردهن، أّثرت مباشرًة على قدرة 
الرزق، وخصوصاً  على كســب  النساء 
الوحيدات  املعيــالت  يعتبــرن  اللواتي 

ألسرهن.

اعتقاالت وتهديد
لــم تقف النســاء وقــوف املتفرجات 
بعد سلســلة القــرارات التي طاولت 
حقوقهن األساسية، فنزل اآلالف منهن 
إلى الشــارع ونّفذن وقفات احتجاجية 
بدعم من جمعيات نســوية وحقوقية 
محلية ودولية، فمــا كان من “طالبان” 
إال أن رّدت بحملــة اعتقاالت واســعة، 
ونفســياً  تضّمنــت تعذيباً جســدياً 
وتهديدات بقتل أحد أفراد األسرة، كما 
ُســّجلت حاالت اختفاء قســري بتهم 
غير معروفة أبرزها “الفســاد األخالقي” 

أو “اخلروج بال محرم”.

زواج القاصرات
ظاهــرة زواج القاصــرات أو “الطفالت” 
انتشرت كثيراً خالل حكم “طالبان” في 
التسعينات، وهي بالطبع عادت مجّدداً 
مع عودة احلركة وألســباب عدة، أهمها 
األزمة االقتصاديــة اخلانقة، وعدم قدرة 

أو  الفتيات على اســتكمال تعليمهن 
إيجاد فرص عمل في الظروف املعيشية 

الصعبة.
ســبب آخر زاد مــن انتشــار الظاهرة 
اخلطيرة، وهــو إجبار عناصر في احلركة 
العائالت على بيع بناتهن للمتاجرة بهن 

أو الزواج منهن.

املرأة في احلياة العاّمة
استبعدت النساء من حكومة “طالبان”، 
واستبدلتها  املرأة،  وزارة شؤون  وألغيت 
والنهي  باملعروف  “األمــر  بوزارة  احلركة 
عن املنكر”، سعياً منها إلقصاء النساء 
واستبعادهن منهجياً من جميع جوانب 

احلياة العامة والسياسية.
على  قيــوداً  احلركــة  كذلــك فرضت 
أصحاب معظم املهن وضغطت عليهم 
الستبعاد النســاء منها، وآخر القرارات 
فــي هذا الشــأن كان حظر تشــغيل 
املنظمات غير احلكومية،  النســاء في 
والتبرير بقي نفسه دائماً وهو “انتهاك 
تعاليم الشــريعة اإلسالمية من خالل 
االمتناع عن لبس احلجاب”، والذي ترافق 
مع تهديد برفع الترخيص في حال عدم 

االلتزام بقواعد احلظر.

“نعاني من أجل بلدنا”
“إمكاناتنــا محدودة فــي املنفى، ومع 
ذلك، نعمــل جاهدين مع الناشــطني 
حــول العالم للتحّدث عن مشــكالت 
نسائنا وجذب انتباه املؤسسات اخملتلفة 
إلى مصير شــعب أفغانستان وخاصة 
النســاء”، تقول مرسال ســاياس التي 
تواجــه وغيرها من الناشــطني الذين 
اضطروا إلى ترك بالدهم بسبب األوضاع 

الصعبة، اتهامات دائمة بـ”الهروب”.
وترّد ســاياس على ذلك بأنها كّرســت 

معظم وقتها لأنشــطة التي تهدف 
إلى جذب انتباه األشخاص الذين يؤثرون 
في صنع القرارات في أفغانستان: “لقد 
اضطررنا إلــى مغادرة بالدنا لكن قلوبنا 

وعقولنا بقيت هناك”.
اســتطاعت النســاء اإليرانيات حشد 
الدعم اخلارجي، خصوصاً من نظيراتهن 
حول العالم، بعــد الثورة الكبيرة التي 
مهســا  الشــابة  مقتل  إثر  أطلقنها 
أمينــي. وباملقارنة مع قضية النســاء 
األفغانيــات، تعّلــق ســاياس قائلــة: 

“لأسف، لم تعد املرأة األفغانية موضع 
اهتمام حــول العالم، رغم حديث املرأة 
األفغانيــة الدائــم عن املوضــوع وفي 
مختلف األمكنة. تصــدر األمم املتحدة 
إعالناً وأحياناً ال تفعل. العالم يغفل عن 
حقوق األفغانيــات، فهم يريدون اإلبقاء 
على بعض التفاعل مــع طالبان. لقد 
صــارت األمنية الوحيــدة للعالم فتح 
املــدارس، ليس هذا ما تريده النســاء! 
ليــس فتح املــدارس التي يتــم إهانة 
الفتيات فيها، حيث ليس لها احلق في 

طرح األسئلة والنقد والتعليق والتعلم، 
فقط ميكنهــا تقدمي الطاعــة لأزواج 

والرجال. ال تعطوا تنازالً لطالبان”.

شجاعة ومقاومة
يوم األحد املاضي وقفت طالبة أفغانية 
عمرها 18 عاماً، مبفردها على بعد أمتار 
قليلة من مدخل حــرم جامعة كابول، 
حاملة بشــجاعة منقطعــة النظير 
ورقة كتبت فيها “إقرأ”، منّددة بحرمان 
الفتيات مــن التعليم اجلامعي. حتّملت 
مروة، التي اكتفت بذكر اســمها األول 
لوكالة “فرانس برس”، كلمات السخرية 
واملضايقات من عناصــر “طالبان” رغم 
معرفتها السابقة بأنها ستواجه حتماً 
والتعذيب  كاالعتقــال  مصيراً ســيئاً 
والوصمــة االجتماعيــة. كّل ذلك لم 
يؤّثر على عزميتهــا، ورغبتها في حتقيق 
ذاتهــا املفقودة وســط كل هذا الكم 
من احلرمــان. تقــول: “نعتوني بأوصاف 
ســيئة حقاً، لكني بقيت هادئة. أردت 
أن أظهر قوة فتــاة أفغانية واحدة، وأن 
شــخصاً واحداً ميكنه الوقوف في وجه 

االضطهاد”.
في  تلّخصه ســاياس  اضطهــاد  وهو 
حديثها لـ”النهــار العربي” باآلتي: “هذا 
العنف املمنهج ضد النســاء والفتيات 
ينتزع استقالليتهن ويجعلهن ال يفعلن 
شيئاً سوى إطاعة أوامر الرجال ألجيال. 

أنا عاجزة عن الكالم ومنكسرة”.
 أما كلمات مروة فلم تكن سوى صرخة 
هــادرة أرادتهــا أن جتوب العالــم، عّله 
يلتفت إلى ذلك الســجن الكبير الذي 
ُوضعت فيه مــع رفيقاتها واملاليني من 
النســاء األفغانيات. “ال أريد أن أسجن. 
لــدّي أحالم كبيــرة”، وهي مســتعدة 

لتدفع غالياً ثمن حتقيقها.

اهم عشرة احداث شهدها العالم في 2022

2022 عام االنهيار 

طالبان تشطب على المرأة وتضع االفغانيات في سجنها الكبير
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جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية 
قسم التعاقدات

العدد: 1498
التاريخ: 2022/12/28

مناقصـة رقم )8(/ إعـالن للمرة الثانية
م/ مشروع » تنفيذ كورنيش السماوة اجلديد »

يســر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ 
اعمال املشــروع املتضمنة تنفيذ فقرات تكســية حجرية جلانب النهر وبطول 3,7 كم مع الــدرز بانحدار جانبي )1,5:1( 
وســمك 30 سم , تنفيذ قناطر مضخات زراعية باســتخدام انابيب دكتايل قطر 40 سم , تنفيذ فقرات ارصفة جلانبي 
الشــارع مع جزرة وسطية بعرض متر واحد , تنفيذ اعمال التبليط باألســفلت ستباليزر سمك 10 سم وتنفيذ اعمال 
مد انابيب ماء في املناطق التي ستتأثر بالعمل باستخدام انابيب بولي اثيلني HDPE قطر 315 ملم ,  وكل ما يلزم إلجناز 

املشروع ومبوجب الشروط واملواصفات الفنية احملددة في جدول الكميات ووثائق املناقصة، مع مالحظة ما يأتي:
 1. ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشتراك في املناقصة كما هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة عن 

األمم املتحدة )اخلاصة بتعريف الدولة املؤهلة(.
2. علــى مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول علــى معلومات إضافية االتصال بدائرة العقود احلكومية في 
محافظة املثنى )dpc.muthana@yahoo.com( خالل أيام الدوام الرســمي من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة 

الواحدة والنصف من بعد الظهر، وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
 3. إن مصدر متويل املشــروع هو املوازنة العامة للدولة , نوع املوازنة : استثمارية, نوع املشروع: إدراج جديد، نوع االستثمار 

:2، الفصل:3، املادة:9، النوع:2، التسلسل: 17.
4.  درجة وصنف الشــركة العراقية املطلوبة هي إنشائية/ رابعة )كحد أدنى(. أما بالنسبة للشركات األجنبية اخملتصة 

باألشغال واملقاوالت العامة فاملطلوب شهادة التأسيس مع وجود فرع للشركة األجنبية داخل العراق.
 5. متطلبات التأهيل املطلوبة: وتشمل ما يأتي:

أ- األهلية القانونية: وتشــتمل على اجلنسية، تضارب املصالح، قائمة الشركات املتلكئة والقائمة السوداء، املنع مبوجب 
قرارات األمم املتحدة ومجلس األمن الدولي.

 ب- الســيولة املالية: وتعرف بأنها كشــف مصرفي يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة ، وباملبلغ املطلوب الذي ال تقل 
قيمته عن )450،000،000( دينار )اربعمائة وخمســون مليون دينار عراقــي( على ان تقدم قبل موعد غلق املناقصة بفترة 
قصيرة وفي حالة تقدمي عطاء مشترك يكون لزاماً على احد الشركاء حيازة ما ال يقل عن 25% من مبلغ السيولة املالية 

احملدد.
 ج- احلســابات اخلتامية: هي امليزانية العامة ملقــدم العطاء والتي تعكس الوضع املالي للســنوات املطلوبة من حيث 
موجودات الشــركة من أصول ثابتة ومتحركة، مع بيان مقدار نفقات الشــركة وإيراداتها ونسبة األرباح واخلسارة فيها، 

وعلى النحو اآلتي: 
1- تقدمي امليزانية العامة املدققة من قبل احملاسبني القانونيني تعرض الوضع املالي آلخر سنتني، ويجب أن تكون حساباتها 

رابحة لكل سنة. 
2- يجوز تقدمي احلسابات اخلتامية آلخر سنتني تسبق األزمة املالية لعام 2014.

 د- معدل اإليراد الســنوي: وهو املبالغ املستلمة من الدفعات والســلف املرحلية للعقود املنجزة أو املستمرة خالل املدة 
املطلوبة، وعلى النحو اآلتي: 

1- إن احلد األدنى ملعدل اإليرادات الســنوية ملقدم العطاء يبلغ )3,645,000,000( دينار )ثالثة مليارات وســتمائة وخمسة 
واربعون مليون دينار عراقي(.

2- على مقدم العطاء تقدمي معدل اإليراد السنوي لثالث سنوات لكافة العقود املنجزة من قبله ضمن عشر سنوات من 
تاريخ غلق املناقصة. ويتم احتســابه وفقاً للســنوات املقدمة من قبله مع مراعاة عدم ضرورة أن تكون سنوات العمل 

متسلسلة.
هـ - اخلبرة التخصصية في تنفيذ األشــغال: هي اخلبرة الســابقة في مجال وتخصص هذا العمل كمقاول رئيســي أو 
شــريك أو مقاول ثانوي. وعلى مقدم العطاء تقدمي عمل مماثل واحد منجز وخالل مدة ال تتجاوز )10( عشــر سنوات قبل 
املوعد النهائي لتقدمي العطاء، ومببلغ ال يقل عن )5,992,000,000( )خمســة مليارات وتســعمائة واثنان وتسعون مليون 

دينار عراقي(.
 و- الكادر القيادي للمشروع والعاملني: على مقدمي العطاءات إثبات توافر العاملني للمناصب الرئيسية لتنفيذ العقد 

وبعقود رسمية صادرة عن نقابة املهندسني العراقيني، وحتقيق املتطلبات اآلتية:
1-  مدير مشــروع )مهندس مدني(: بخبرة كلية عامة في تنفيذ األشــغال ملدة )7( سبع سنوات، وخبرة تخصصية  في 

األعمال املماثلة ملدة )3( ثالث سنوات.
2- مهندس مدني عدد/2: بخبرة كلية عامة من تنفيذ األشــغال ملدة )5( خمس ســنوات، وخبرة تخصصية في األعمال 

املماثلة ملدة )2( سنتان. 
إن الكوادر واالختصاصات الفنية املطلوبة لتنفيذ املشــروع احملددة ابتداء ال يجوز اســتبدالها إال عند حدوث قوة قاهرة 
تســتدعي االســتبدال ومبوافقة جهة التعاقد، كما يتوجب علــى مقدم العطاء تقدمي ما يؤيد خبــرات الكادر القيادي 

للمشروع.
 ز- املعدات التخصصية: على مقدمي العطاء إثبات حيازته للمعدات الرئيســية املطلوبة وفق البرنامج الزمني لتقدم 
العمل واملقدم من قبله بشــكل اولي: معمل أســفلت عدد/1، فارشــة عدد/ 1 ، حادلة مطاطية عدد/2، حادلة فوالذية 

عدد/2. 
ح- ميكن مراجعة القسم الثالث من الوثيقة ملعرفة التفاصيل اخلاصة مبعايير التقييم والتأهيل املذكورة أعاله.

طـــ إضافة إلى املتطلبات القانونية؛ على مقدم العطاء تقــدمي هوية التصنيف النافذة، عدم ممانعة من الضرائب نافذة 
لالشتراك في املناقصة.

ي- ال تخضع العطاءات إلعطاء األفضلية ملقدمي العطاء احملليني.
 6. على مقدمي العطاء االلتزام بالتعليمات والشــروط اخلاصة باملناقصة، وبضمنها الشروط الواردة في القسم الثاني 

من الوثيقة: ورقة بيانات املناقصة/ج: إعداد العطاء، وبخالفه يستبعد العطاء. 
7. إن الكلفة التخمينية للمشروع هي )9،986،251،250( دينار )تسعة مليارات وتسعمائة وستة وثمانون مليون ومائتان 

وواحد وخمسون الف ومائتان وخمسون دينار عراقي(، وإن املدة الالزمة لتنفيذ أعمال املشروع هي )1000( يوما. 
8. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق املناقصة ابتداء من يوم اخلميس املصادف 2023/1/5 وذلك بعد تقدمي طلب 
حتريري إلى دائرة العقود احلكومية في احملافظة، ودفع قيمة البيع للوثائق البالغة )350,000( دينار )ثالثمائة وخمسون ألف 
دينار عراقي(، غير قابل للرد، ويتم دفع املبلغ نقداً إلى قســم احلسابات في محافظة املثنى، وتقدم النسخة األصلية من 

وصل الشراء مع العطاء.
 9. يتم تســليم العطاءات إلى العنــوان اآلتي: محافظة املثنى/ بناية اإلدارة العامة واحملليــة – الطابق األول / جلنة فتح 
العطاءات الثانية، وإن موعد الغلق هو في متام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم اخلميس املصادف 2023/1/26. التقدمي 
بالبريد االلكتروني غير مسموح به. إّن العطاءات املتأخرة سوف ترفض، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات 
أو ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي: الطابق األرضي من بناية اإلدارة العامة واحمللية في نفس موعد الغلق. وإن 
موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشتركني في املناقصة سيكون في الساعة احلادية عشر صباحاً 
مــن يوم اخلميس املصادف 2023/1/19 في بناية دائرة العقود احلكومية في املثنى. إن كل العطاءات تبقى نافذة ملدة )90( 
يوماً وأن تتضمن ضماناً للعطاء على شكل خطاب ضمان مصرفي يذكر فيه اسم ورقم املناقصة املعنية، وأن يكون غير 
مشروط ويدفع حني الطلب ونافذاً ملدة ال تقل عن )120( يوماً من تاريخ غلق املناقصة الفعلي، وأن يكون بصيغة واضحة 
من حيث مبلغه )رقماً وكتابة( وحتديد تاريخ نفاذه وشــروطه والغرض من إصداره؛ أو صك مصدق ومببلغ مقطوع مقداره 
)140،000،000( دينار)مائة واربعون مليون دينار عراقي(، وعلى أن تكون صادرة عن مصرف معتمد في العراق ملصلحة جهة 

التعاقد )محافظة املثنى/ حسابات اخلطة االستثمارية(.
10.على مقدم العطاء ان يتعهد بتمديد صالحية نفاذ العطاء وخطاب الضمان ) التأمينات األولية ( عند نفاذها وللمدة 

التي تطلبها جهة التعاقد في حالة تأخر ورود التخصيصات املالية املطلوبة للمشروع من وزارة املالية.
11. إن اســم جهة التعاقد هو محافظة املثني، والعنوان هو الســماوة- شــارع احملافظة- بناية اإلدارة العامة واحمللية. 

والقسم اخملتص هو دائرة العقود احلكومية في املثنى. 
12- عند الترشــيح لإلحالة تختار جلنة التحليل العطاء املستجيب لكافة الشــروط القانونية املطلوبة في املناقصة 
وكذلك املواصفات الفنية ومعايير التأهيل املطلوبة )أي مســتجيب بشــكل كلي مالياً وفنيــاً وقانونياً( مع كونه أوطأ 
عطاء العطاء متوازن ومنســجم مع الكلفة التخمينية املرصودة لإلحالة وبعد التأكيد من اهليته وقدراته على تنفيذ 

العقد بأفضل صورة ممكنه.
13. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة أقسامها؛ فإنه سيتم استبعاد عطائه، مما 
يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي، حيث يتم ملئ القسم الرابع من قبل مقدم العطاء ثم تقدم ورقياً بعد ختمها باخلتم 
احلي اخلاص بالشــركة املقدمة للعطاء مع الوثائق املكونة للعطاء املشار إليها في التعليمات ملقدمي العطاءات وورقة 

بيانات العطاء.
14.ان عدد نسخ العطاءات الواجب تقدميها هي نسخة العطاء االصلية + نسختان اضافيتان طبق االصل

15. في حالة ورود عطاء يقل عن الكلفة التخمينية بنسبة تزيد عن )20 %( فيتعني على جلنة التحليل دراسة التوضيح 
املقدم من مقدم العطاء واملتضمن حتليال ســعريا لفقرات العمل املراد تنفيذه على وفق الكشــف املقدم من قبله. وفي 
حال عدم موافقة اللجنة على التوضيح واملبررات املقدمة من صاحب العطاء، فيتم طلب خطاب ضمان )خطاب ضمان 
جدية التنفيذ( مببلغ ميثل الفرق بني الكلفة التخمينية اخملفضة بنســبة )20 %( وبني مبلغ العطاء الوارد على ان ال يقل 
خطاب ضمان جدية التنفيذ عن )3 %( من الكلفة التخمينية، وال يتم اطالق هذا اخلطاب اال بعد اصدار شهادة االستالم 

االولى للمشروع ، وفي حال عدم اعتذار مقدم العطاء عن تقدمي خطاب الضمان فيتم استبعاد عطائه.
أحمد منفي جودة 
محافظ املثنى 

جمهورية العراق
وزارة النفط

شركة مصافي اجلنوب )شركة عامة(
م/ نشر اعالن مناقصة عامة خارجية

تعلن شركة مصافي اجلنوب )شركة عامة( عن املناقصة العامة التالية:

فعلى الراغبني باالشــتراك باملناقصة احلضور الى مقر الشــركة الكائن في منطقة الشــعيبة/ محافظة البصرة للحصول على وثائق 
املناقصة وحسب املبلغ املؤشر إزائها، وغير قابل للرد وفقا للشروط املدرجة أدناه:

1- سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( لسنة 
2014 والصادرة من وزارة التخطيط.

2 - يتم تســليم العطاءات وبظــروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اســم مقدم العطاء وعنوانه اإللكتروني ورقم الهاتف واســم 
ورقم املناقصة إلى العنوان اآلتي: )قاعة جلنة فتح العطاءات اخلارجية/ االســتعالمات الرئيســية/ شركة مصافي اجلنوب/ شركة عامة- 
الشــعيبة- محافظة البصرة/ جمهورية العراق( في املوعد احملدد 2023/2/13 الســاعة الثانية عشر ظهرا حسب توقيت مدينة البصرة 
احمللي(. وفي حال مصادفة يوم الغلق عطلة رســمية يســتمر اإلعالن الى ما بعد العطلة ويعتبر اليوم الذي يلي العطلة آخر يوم لغلق 
املناقصة. العطاءات املتأخرة ســوف ترفض وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان 
اآلتي )قاعة جلنة فتح العطاءات اخلارجية/ االســتعالمات الرئيسية/ شركة مصافي اجلنوب/ شركة عامة- الشعيبة- محافظة البصرة/ 

جمهورية العراق( في 2023/2/13 الساعة الواحدة بعد الظهر حسب توقيت مدينة البصرة احمللي أو اليوم الذي يليه.
3 - املبلغ التخميني للمناقصة )250،000( فقط مائتان وخمسون االف دوالر امريكي

4 - تقدمي كافة الوثائق املطلوبة املشار اليها في الوثيقة القياسية املرفقة )تعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء( ابتداء مع 
العطاء مصادفة من قبل اجلهات اخملتصة ذات العالقة، والبيانات التي تؤكد استمرار اهلية مقدم العطاء مبوجب االستمارات املدرجة في 
القسم الرابع من الوثيقة ، وفي حال عدم توفر أي من الوثائق او البيانات املذكورة  يتم استبعاد العطاء وال تتحمل شركتنا أي مسؤولية 

بذلك.
5 –  متطلبات التأهيل: على مقدم العطاء ان يقدم ادلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املدرجة في القســم الثالث )معايير 

التقييم والتأهيل( من الوثيقة القياسية ابتداء مع العطاء.
6- تقدمي العطاءات الفنية والتجارية وفق النماذج واجلداول الكاملة وجداول االســعار املطلوبة في القسم الرابع من الوثيقة القياسية ، 

وان تكون موقعة ومختومة.
7- حتديد مدة نفاذية العطاء بفترة ال تقل عن )120( يوماً من تاريخ الغلق على أن يكون مبلغ العطاء التجاري املقدم بالدوالر األميركي أو 

اليورو أو الدينار العراقي واملبلغ اإلجمالي للعطاء رقما وكتابة.
8 - تقدمي تأمينات أولية )صك مصدق أو خطاب ضمان أو سفتجة( )بالنسخة االصلية ابتداء مع العطاء( صادر من مصرف عراقي معتمد 
لدى البنك املركزي العراقي ومببلغ قدره )$5,000( فقط خمســة االف دوالر امريكي . وألمر شركتنا ويتضمن االشارة فيها الى رقم واسم 

املناقصة على ان ال تقل مدة نفاذيته عن )28( يوما من تاريخ انتهاء نفاذ العطاء
9 - شمول العمال العراقيني العاملني لدى الشركات األمنية املتعاقدة مع الشركات املقاولة بقانون التقاعد والضمان االجتماعي وإلزام 

تلك الشركات بذلك وتتحمل التبعات القانونية املترتبة عن عدم التطبيق.
10-  يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واالعالن.

11-عدم قبول أي عطاء ملناقص لدية ثالثة عقود او اكثر الزالت في التنفيذ ومبرمة مع شركة مصافي اجلنوب 
12- جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.

13 - جلهــة التعاقــد احلق في إلغاء املناقصة في أي مرحلــة من مراحلها قبل صدور كتاب اإلحالة بناًء على أســباب مبررة دون تعويض 
مقدمي العطاءات.

14 - لالطالع على تفاصيل الطلبية والشروط األخرى ميكنكم زيارة موقع الشركة:-
WWW.SRC.GOV.IQ

لالستفسار عن أي معلومات ميكنكم مراسلة شركتنا على العنوان التالي:-
contracts@src.gov.iq

15- على مقدمي العطاءات االلتزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها.
حسام حسني ولي
مدير عام شركة مصافي اجلنوب
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5 اعالن

جمهورية العراق
شركة توزيع املنتجات النفطية 

اعالن املناقصة للمرة االولى
العدد:  2 
التأريخ:        /2022 

م: اعالن املناقصة املرقمة 2022/2
)انشاء محطة تعبئة وقود العزة احلكومية في واسط(

يســر [ شــركة توزيع املنتجات النفطية ومديرها العام السيد حسني طالب عبود / باالضافة لوظيفته]  دعوة  مقدمي 
العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص وللمرة االولى [ بإنشاء محطة تعبئة وقود منوذجية على 

مساحة ارض تقدر بـ)10000( متر مربع شاملة النصب للخزانات املدفونة حتت االرض ].
 بكلفة تخمينية )4,990,661,000( اربعة مليارات وتســعمائة وتسعون مليون وستمائة وواحد وستون الف دينار عراقي 

فقط . 
مدة تنفيذ العمل : )700/يوم تقوميي(.

1. ان املناقصة لهذا املشــروع نشرت في ثالث صحف محلية من ضمنها [ الصباح ] ، ويتحمل من ترسو عليه املناقصة 
اجور النشر واالعالن.

2. علــى مقدمي العطــاءات املؤهلني والراغبني في احلصــول على معلومات اضافية مراجعة [ شــركة توزيع املنتجات 
النفطية فرع واســط/قرب محطة الكوت القدمية من الســاعة الثامنة صباحاً الى الساعة الواحدة بعد الظهر،املوقع 
االلكتروني لوزارة النفط www.oil.gov.iq  العنوان االلكتروني للشركة opdc.oil.gov.iq ] وسوف يعقد مؤمتر قبل موعد 
غلق تقدمي العطاءات لالجابة عن االستفســارات في الســاعة العاشرة صباحاً من يوم )االثنني( املصادف 2023/1/16 في 

شركة توزيع املنتجات النفطية فرع واسط/قرب محطة الكوت القدمية )اجلعفرية(.
3. يتحمل من ترســو عليه املناقصة رســم الطابع الهندسي اخلاص باالعمال الهندســية واالنشائية حسب النسب 

املنصوص عليها من قبل صندوق تقاعد املهندسني.
4. متطلبات التاهيل املطلوبة :-

أ - تقدمي) شــهادة وعقد تاسيس الشركة مصدق قانونا، تقدمي النظام الداخلي للشركة ، وكالة قانونية مصدقة ، اجازة 
ممارسة املهنة(.

ب - هوية تصنيف املقولني سارية املفعول لعام املناقصة الصنف االنشائي /الدرجة الرابعة والكهرباء و امليكانيك درجة 
رابعة كحد ادنى.

ت - كتــاب عدم ممانعة من االشــتراك في املناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب ســاري املفعول ولســنة االعالن 
)النســخة االصلية( ومعنون الى شــركة توزيع املنتجات النفطية ويلتزم كذلك مقدم العطاء بتقدمي الهوية الضريبية 

واستخدام الرقم الضريبي .
ث - املتطلبات املالية وتشــمل تقدمي الســيولة النقدية البالغة )192,497,000(  مائة واثنان وتسعون مليون واربعمائة 

وسبعة وتسعون الف دينار عراقي للسنة االخيرة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة.
ج - كتاب تاييد حجب البطاقة التموينية للمشمولني مبوجب التعليمات .

ح - وصل شراء وثائق املناقصة )النسخة االصلية(.
خ - قائمة باسماء ومؤهالت الكادر الفني واالختصاصيني العاملني لدى مقدم العطاء واملعدات واالليات التخصصية به.

د - بيان عدد املناقصات بعهدة مقدم العطاء وتفاصيلها.
ذ - املنهجية املقترحة لتنفيذ املناقصة ومبوجب املدة املقررة.

ر - نســخة من املستمسكات الشــخصية [ )هوية االحوال املدنية ، شهادة اجلنســية العراقية( او )البطاقة الوطنية 
املوحدة( ، بطاقه السكن]

ز - املتطلبات والوثائق االخرى الواردة في الوثيقة القياسية لهذه املناقصة.
س - يلتزم مقدم العطاء مبلىء البيانات اخلاصة بالقسم الرابع ) استمارات العطاء( بكافة املعلومات املذكورة عند تقدمي 

العطاءات وبخالفه يستبعد العطاء وكذلك االلتزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها لهذه املناقصة.
5. بإمــكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق املناقصــة بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان التالي[ شــركة توزيع 
املنتجات النفطية /فرع واسط/القســم املالي ]وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة[)500,000( خمســمائة الف دينار 
عراقي فقط]من خالل الدفع النقدي )غير قابل للرد(، واستالم الوثيقة القياسية بكافة اقسامها اخلاصة بهذه املناقصة 
ورقيا باليد ، واســتالم قرص مدمج )CD( يحتوي نســخة الكترونية من الوثيقة كاملة بصيغة pdf ونسخة من القسم 

الرابع اخلاص باستمارات العطاء بصيغة word والذي ميأل من قبل مقدم العطاء.
6.  يتم تســليم العطاءات الى العنوان التالي[مقرر جلنة فتح العطاءات /هيأة املواد/ مقر الشركة في الدورة ( في املوعد 
احملدد )قبل الســاعة الثانية عشــر ظهرا من تاريخ غلق املناقصة يوم )االحد   ( املصادف 2023/1/22 ]  وســوف ترفض 

العطاءات املتأخرة.
7. على مقدمي العطاءات االلتزام مبا يأتي عند تقدمي عطاءاتهم :

أ - يتم تقدمي العطاء في ظرف كبير مغلق ومختوم يحتوي الوثيقة القياسية مختومة من مقدم العطاء ، وضمان العطاء 
، و وصل الشــراء ، والقسم الرابع )ورقياً( من الوثيقة القياســية بعد ملئه باملعلومات من مقدم العطاء وختمه باخلتم 
احلي )واملتضمن رســالة تقدمي العطاء وملحق العطاء وجداول الكميات املســعرة ومنهاج تقدم العمل واملستمسكات 
واألوراق األصولية ملقدم العطاء ومكونات العطاء األخرى( ، ويثبت على الظرف )اسم مقدم العطاء وعنوانه ، اسم وعنوان 
صاحب العمل ، اســم ورقــم املناقصة ، تثبيت مالحظة عدم فتح الظرف قبل املوعد احملــدد لفتح العطاءات ( علما ان 

التقدمي في البريد االلكتروني غير مسموح ، والعطاءات املتأخرة عن موعد غلق املناقصة سوف ترفض.
ب - وضع نسخ اضافية طبق االصل عدد )2( اضافة الى العطاء األصلي على ان تكون جميع النسخ )مختومة بختم حي 

من الشركة(.
ت -  يقوم مقدم العطاء بوضع النســخة االصلية )في غالف منفصل ( ويتم تأشــيره بعبارة )نسخة اصلية ( ووضع كل 
نســخة من النسخ األضافية في غالف منفصل يتم تأشــير كل مغلف بعبارة )نسخة اضافية( وتوضع هذه املغلفات 

)االصلية واالضافية ( في مغلف واحد. 
ث - يلتزم مقدم العطاء بتقدمي أوراق العطاء مثقوبة ضمن فالت فايل او بوكس فايل )اضبارة ( دون كبسها .

ج- يستبعد مقدموا العطاء ادناه من الدخول في املناقصة :
• اذا كان ألكثر من مقدم عطاء ممثل قانوني واحد مشترك ينوب عنهم في متابعة اجراءات تقدمي العطاء.

• اذا قام مقدم العطاء باســتالم او سيســتلم اية معونات بصورة مباشــرة أو غير مباشرة من أي من الشركات األخرى 
املشاركة في املناقصة.

• يســتبعد العطاء املقدم من املقاول الذي لديه ثالثة عقود او اكثر والتي ما زالت قيد التنفيذ واملبرمة مع شركة توزيع 
املنتجات النفطية.

ح - ال يجوز ملنتسبي دوائر الدولة والقطاع العام االشتراك في املناقصات بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع مراعاة أحكام 
التشريعات النافذة . 

خ - عدم قبول أي حتفظات في املقاولة والدائرة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات . 
د - ال يجوز ملقدمي العطاءات شطب او حك أي بند من بنود مستندات املناقصة او اجراء أي تعديل فيها مهما كان نوعه . 
ذ - لشــركة توزيع املنتجات النفطية احلق في الغاء املناقصة دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شــراء املناقصة 

فقط. 
ر - يعول على الســعر املدون كتابة في حالة اختالفه مع الســعر املدون رقما كما يعول على سعر الوحدة في حالة عدم 
صحة مبلغ الفقرة ، واذا وردت فقرة أو فقرات لم يدون ســعر ازائها في العطــاء املقدم ففي هذه احلالة تعد كلفة تلك 

الفترة أو الفقرات وبحدود الكميات املدونة ازائها مشمولة بالسعر االجمالي للعطاء . 
ز - ال يجوز ملدير مفوض في أكثر من شركة تقدمي أكثر من عطاء واحد في املناقصة الواحدة . 

8. سيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان التالي[بغداد /الدورة /اجملمع 
النفطي /شــركة توزيع املنتجات النفطية /هيأة املواد/ قاعة فتح العطاءات في الساعة الثانية عشر ظهرا من آخر يوم 
لتقــدمي العطاءات في يوم )االحـــــد( املصادف   2023/1/22 ]. كل العطاءات يجــب ان تتضمن ضمان للعطاء )تأمينات 
اولية( مببلغ )149,719,830( مائة وتســعة واربعون مليون وسبعمائة وتسعة عشر الف وثمامنائة وثالثون  دينار عراقي ال 
غيرها( على شــكل خطاب ضمان نافذ ملدة ال تقل عن ستة اشهر او صك مصدق صادر من املصارف املعتمدة مع ضرورة 
مراجعة مقر شركة توزيع املنتجات النفطية / هيأة الشؤون املالية لغرض التعرف على اسماء املصارف املعتمدة واجملازة 

والرصينة لدى البنك املركزي العراقي.
9. شركة توزيع املنتجات النفطية غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. 

10. العناوين املشار اليها انفا هي ) شركة توزيع املنتجات النفطية في )بغداد / اجملمع النفطي في الدورة( و ) فرع واسط 
/ الكوت(

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

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الرصافة
محكمة بداءة مدينة الصدر

الدعوى رقم : 1207/ب/2022
التاريخ: 2022/12/06

املدعي: امني بغداد /اضافة لوظيفته
مدعى عليه: جمعه جبر حسوني

الدعوى املرقمــة )اعاله( لدى هذه احملكمة يطالبك فيها )أبطال وإعادة تســجيل العقار 
115/13 م 19 شــماعية وكرع( وجملهولية محل اقامتك قرر تبليغك بصحيفتني يوميتني 
مبوعد املرافعة يوم )2023/1/5( الساعة التاسعة وفي حال عدم حضورك او من ينوب عنك 

قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.

فقدان هوية
فقدت الهوية الصــادرة من وزارة النفط باســم )ريا 
ياس خضير( املوظفة بعنــوان ر. بايولوجيني اقدم في 
وزارة النفط على من يعثر عليها تسليمها الى جهة 

االصدار.

فقدان وثيقة
فقدت الوثيقة املدرسة للمرحلة االعدادية الفرع 
الصناعي باسم )حسن علي غامن عبد( على من 

يعثر عليها تسليمها الى جهة االصدار

جمهورية العراق
شركة توزيع املنتجات النفطية 

اعالن املناقصة للمرة االولى
العدد:  4 
التأريخ:        /2022 

م: اعالن املناقصة املرقمة 2022/4
)انشاء محطة تعبئة وقود الدجيلي احلكومية في واسط(

يســر  )شركة توزيع املنتجات النفطية ومديرها العام الســيد حسني طالب عبود / باالضافة لوظيفته(  دعوة  مقدمي 
العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص وللمرة االولى ) بإنشاء محطة تعبئة وقود منوذجية على 

مساحة ارض تقدر بـ)2 دومن و 19 أولك( شاملة النصب للخزانات املدفونة حتت االرض(.
 بكلفة تخمينية )3,321,141,000( ثالثة مليارات وثالثمائة وواحد وعشــرون مليون ومائة وواحد واربعون الف دينار عراقي 

فقط . 
مدة تنفيذ العمل : )500/يوم تقوميي(.

1. ان املناقصة لهذا املشــروع نشرت في ثالث صحف محلية من ضمنها [ الصباح ] ، ويتحمل من ترسو عليه املناقصة 
اجور النشر واالعالن.

2. علــى مقدمي العطــاءات املؤهلني والراغبني في احلصــول على معلومات اضافية مراجعة [ شــركة توزيع املنتجات 
النفطية فرع واســط/قرب محطة الكوت القدمية من الســاعة الثامنة صباحاً الى الساعة الواحدة بعد الظهر،املوقع 
االلكتروني لوزارة النفط www.oil.gov.iq  العنوان االلكتروني للشركة opdc.oil.gov.iq ] وسوف يعقد مؤمتر قبل موعد 
غلق تقدمي العطاءات لالجابة عن االستفســارات في الســاعة العاشرة صباحاً من يوم )االثنني( املصادف 2023/1/16 في 

شركة توزيع املنتجات النفطية فرع واسط/قرب محطة الكوت القدمية )اجلعفرية(.
3. يتحمل من ترســو عليه املناقصة رســم الطابع الهندسي اخلاص باالعمال الهندســية واالنشائية حسب النسب 

املنصوص عليها من قبل صندوق تقاعد املهندسني.
4. متطلبات التاهيل املطلوبة :-

أ - تقدمي) شــهادة وعقد تاسيس الشركة مصدق قانونا، تقدمي النظام الداخلي للشركة ، وكالة قانونية مصدقة ، اجازة 
ممارسة املهنة(.

ب - هوية تصنيف املقولني سارية املفعول لعام املناقصة الصنف االنشائي /الدرجة الرابعة والكهرباء و امليكانيك درجة 
رابعة كحد ادنى.

ت - كتــاب عدم ممانعة من االشــتراك في املناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب ســاري املفعول ولســنة االعالن 
)النســخة االصلية( ومعنون الى شــركة توزيع املنتجات النفطية ويلتزم كذلك مقدم العطاء بتقدمي الهوية الضريبية 

واستخدام الرقم الضريبي .
ث - املتطلبات املالية وتشــمل تقدمي الســيولة النقدية البالغة )179,342,000( مائة وتسعة وسبعون مليون وثالثمائة 

واثنان واربعون الف دينار عراقي للسنة االخيرة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة.
ج - كتاب تاييد حجب البطاقة التموينية للمشمولني مبوجب التعليمات .

ح - وصل شراء وثائق املناقصة )النسخة االصلية(.
خ - قائمة باسماء ومؤهالت الكادر الفني واالختصاصيني العاملني لدى مقدم العطاء واملعدات واالليات التخصصية به.

د - بيان عدد املناقصات بعهدة مقدم العطاء وتفاصيلها.
ذ - املنهجية املقترحة لتنفيذ املناقصة ومبوجب املدة املقررة.

ر - نســخة من املستمسكات الشــخصية [ )هوية االحوال املدنية ، شهادة اجلنســية العراقية( او )البطاقة الوطنية 
املوحدة( ، بطاقه السكن]

ز - املتطلبات والوثائق االخرى الواردة في الوثيقة القياسية لهذه املناقصة.
س - يلتزم مقدم العطاء مبلىء البيانات اخلاصة بالقسم الرابع ) استمارات العطاء( بكافة املعلومات املذكورة عند تقدمي 

العطاءات وبخالفه يستبعد العطاء وكذلك االلتزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها لهذه املناقصة.
5. بإمــكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق املناقصــة بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان التالي[ شــركة توزيع 
املنتجات النفطية /فرع واسط/القســم املالي ]وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة[)500,000( خمســمائة الف دينار 
عراقي فقط]من خالل الدفع النقدي )غير قابل للرد(، واستالم الوثيقة القياسية بكافة اقسامها اخلاصة بهذه املناقصة 
ورقيا باليد ، واســتالم قرص مدمج )CD( يحتوي نســخة الكترونية من الوثيقة كاملة بصيغة pdf ونسخة من القسم 

الرابع اخلاص باستمارات العطاء بصيغة word والذي ميأل من قبل مقدم العطاء.
6.  يتم تســليم العطاءات الــى العنوان التالي[مقرر جلنة فتــح العطاءات /هيأة املواد/ مقر الشــركة في الدورة ( في 
املوعد احملدد )قبل الســاعة الثانية عشر ظهرا من تاريخ غلق املناقصة يوم )االحد( املصادف 2023/1/22 ]  وسوف ترفض 

العطاءات املتأخرة.
7. على مقدمي العطاءات االلتزام مبا يأتي عند تقدمي عطاءاتهم :

أ - يتم تقدمي العطاء في ظرف كبير مغلق ومختوم يحتوي الوثيقة القياسية مختومة من مقدم العطاء ، وضمان العطاء 
، و وصل الشــراء ، والقسم الرابع )ورقياً( من الوثيقة القياســية بعد ملئه باملعلومات من مقدم العطاء وختمه باخلتم 
احلي )واملتضمن رســالة تقدمي العطاء وملحق العطاء وجداول الكميات املســعرة ومنهاج تقدم العمل واملستمسكات 
واألوراق األصولية ملقدم العطاء ومكونات العطاء األخرى( ، ويثبت على الظرف )اسم مقدم العطاء وعنوانه ، اسم وعنوان 
صاحب العمل ، اســم ورقــم املناقصة ، تثبيت مالحظة عدم فتح الظرف قبل املوعد احملــدد لفتح العطاءات ( علما ان 

التقدمي في البريد االلكتروني غير مسموح ، والعطاءات املتأخرة عن موعد غلق املناقصة سوف ترفض.
ب - وضع نسخ اضافية طبق االصل عدد )2( اضافة الى العطاء األصلي على ان تكون جميع النسخ )مختومة بختم حي 

من الشركة(.
ت -  يقوم مقدم العطاء بوضع النســخة االصلية )في غالف منفصل ( ويتم تأشــيره بعبارة )نسخة اصلية ( ووضع كل 
نســخة من النسخ األضافية في غالف منفصل يتم تأشــير كل مغلف بعبارة )نسخة اضافية( وتوضع هذه املغلفات 

)االصلية واالضافية ( في مغلف واحد. 
ث - يلتزم مقدم العطاء بتقدمي أوراق العطاء مثقوبة ضمن فالت فايل او بوكس فايل )اضبارة ( دون كبسها .

ج- يستبعد مقدموا العطاء ادناه من الدخول في املناقصة :
• اذا كان ألكثر من مقدم عطاء ممثل قانوني واحد مشترك ينوب عنهم في متابعة اجراءات تقدمي العطاء.

• اذا قام مقدم العطاء باســتالم او سيســتلم اية معونات بصورة مباشــرة أو غير مباشرة من أي من الشركات األخرى 
املشاركة في املناقصة.

• يســتبعد العطاء املقدم من املقاول الذي لديه ثالثة عقود او اكثر والتي ما زالت قيد التنفيذ واملبرمة مع شركة توزيع 
املنتجات النفطية.

ح - ال يجوز ملنتسبي دوائر الدولة والقطاع العام االشتراك في املناقصات بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع مراعاة أحكام 
التشريعات النافذة . 

خ - عدم قبول أي حتفظات في املقاولة والدائرة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات . 
د - ال يجوز ملقدمي العطاءات شطب او حك أي بند من بنود مستندات املناقصة او اجراء أي تعديل فيها مهما كان نوعه . 
ذ - لشــركة توزيع املنتجات النفطية احلق في الغاء املناقصة دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شــراء املناقصة 

فقط. 
ر - يعول على الســعر املدون كتابة في حالة اختالفه مع الســعر املدون رقما كما يعول على سعر الوحدة في حالة عدم 
صحة مبلغ الفقرة ، واذا وردت فقرة أو فقرات لم يدون ســعر ازائها في العطــاء املقدم ففي هذه احلالة تعد كلفة تلك 

الفترة أو الفقرات وبحدود الكميات املدونة ازائها مشمولة بالسعر االجمالي للعطاء . 
ز - ال يجوز ملدير مفوض في أكثر من شركة تقدمي أكثر من عطاء واحد في املناقصة الواحدة . 

8. سيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان التالي[بغداد /الدورة /اجملمع 
النفطي /شــركة توزيع املنتجات النفطية /هيأة املواد/ قاعة فتح العطاءات في الساعة الثانية عشر ظهرا من آخر يوم 
لتقــدمي العطاءات في يوم )االحد ( املصادف 2023/1/22 ]. كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء )تأمينات اولية( 
مببلغ )99,634,230( تسعة وتسعون مليون وستمائة واربعة وثالثون الف ومئتان وثالثون دينار عراقي ال غيرها( على شكل 
خطاب ضمان نافذ ملدة ال تقل عن ستة اشهر او صك مصدق صادر من املصارف املعتمدة مع ضرورة مراجعة مقر شركة 
توزيع املنتجات النفطية / هيأة الشؤون املالية لغرض التعرف على اسماء املصارف املعتمدة واجملازة والرصينة لدى البنك 

املركزي العراقي.
9. شركة توزيع املنتجات النفطية غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. 

10. العناوين املشار اليها انفا هي )شركة توزيع املنتجات النفطية في ) بغداد / اجملمع النفطي في الدورة( و )فرع واسط 
/ الكوت(

التوقيع 
حسني طالب عبود
مدير عام شركة توزيع املنتجات النفطية
رئيس مجلس ادارة الشركة
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متابعة ـ الصباح الجديد :
ينتهي عام 2022 ومعدالت التضخم 
الكبرى عند  في معظم االقتصادات 
أربعة  نحو  أعلى مســتوياتها خالل 
عقود، وعلى رغم أن ارتفاع التضخم 
بــدأ يتباطأ بنهايــة العــام إال أنه 
يظل عند مســتويات غير مسبوقة 
تدور حول نســبة عشــرة في املئة 
وتتباين في  املتقدمــة،  باالقتصادات 
االقتصادات النامية والصاعدة ما بني 
أعلى من ذلك قليالً إلى ما يزيد على 

80 في املئة كما في تركيا.
ومثلما حدث مع توقعات املؤسسات 
ومحللــي  واالقتصاديــني  الدوليــة 
وشــركات  االســتثمارية  البنــوك 
النمو  إلى  االستشــارات بالنســبة 
االقتصادي العاملي، حدث األمر نفسه 
مع توقعــات معدالت التضخم لكن 
اخلطأ األكبر كان في تقديرات البنوك 
العالم  حــول  الرئيســة  املركزيــة 
ملعدالت التضخم املســتقبلية هذا 
االقتصادات  فتح معظم  ومع  العام، 
مطلع عــام 2021 بعد فترات اإلغالق 
ملكافحة انتشــار فيروس وباء كورونا 
)كوفيد19-(، كانت معظم التوقعات 
أن االرتفــاع الكبيــر فــي نســبة 
التضخم مســألة موقتة وأنها زيادة 
مرحلية نتيجة اإلغالق التام للنشاط 

االقتصادي في عز أزمة اجلائحة.
وعلى هذا األســاس لم تكن البنوك 
املركزية متحمســة لوقف سياسة 
تتبعها  كانت  التي  النقدي  التيسير 
التضخم  معــدالت  ارتفاع  ملواجهة 
بأضعاف النسب املستهدفة من قبل 
تلك البنوك، وما حدث هو أن معدالت 
التضخــم اســتمرت فــي االرتفاع 
وظلــت ألطول ممــا كان مقــدراً من 
اجلميع تقريباً، ويتوقع أن تســتمر ملا 
بعد هــذا العام حتى لو تباطأ معدل 

ارتفاعها.
وال يعنــي تباطؤ زيــادة التضخم أن 
األسعار ســتنخفض بسرعة، بل إن 
ارتفاع التضخم منذ عام  اســتمرار 
ارتفاع  أن  2022 يعنــي  2021 وخالل 

األسعار باق معنا ملدة.

استمرار التضخم
ويعكس معدل التضخم الذي يقاس 
املســتهلكني بشكل  مبؤشر أسعار 
أســاس ثبــات أو زيــادة الطلب في 
االقتصاد مقابل نقــص العرض، أما 
نقــص العرض فيعــود لعوامل عدة 
منها كلفة اإلنتاج أو تباطؤ النشاط 
االقتصادي بشــكل عــام، وما حدث 
خالل أزمة كورونا من ضخ تريليونات 
الدوالرات من السيولة في االقتصاد، 

إضافة إلى خفــض معدالت الفائدة 
لنحــو صفر تقريباً فــي وقت توقف 
فيه اإلنتاج للســلع واخلدمات أو كاد 
الضغوط  زاد  االقتصاد،  إغالق  نتيجة 

التضخمية بشكل غير مسبوق.
وكان التوقــع أن تلك الزيــادة احلادة 
ســتنتهي بســرعة مبجــرد عــودة 
بعد  العرض  وزيادة  القوي  النشــاط 
فتــح االقتصــاد بنهاية فتــرة أزمة 

الوباء.
وقلــل صنــدوق النقــد الدولي في 
تقاريره حول آفــاق االقتصاد العاملي 
2021 مــن أي أخطار  نهايــة عــام 
لضغوط تضخمية مع عودة النشاط 
اإلغالق  فترات  نهاية  بعد  االقتصادي 

للحد من انتشار وباء كورونا.
البنوك  “صدقية  أن  الصندوق  واعتبر 
املركزية وعوامل بنيوية في االقتصاد 
العاملي حتدان من أي أخطار محتملة 

للتضخم”.

البنــوك املركزية هي التي  وصدقية 
أصبحــت على احملــك بنهاية 2021 
مع فشلها في توقع استمرار ارتفاع 
معــدالت التضخم، لذا بــدأت تلك 
البنوك املركزية الرئيسة في تشديد 
السياســة النقدية عبر رفع أسعار 
الفائــدة والتوقف عن برامج شــراء 
وللشركات،  احلكومي  الدين  سندات 
لكن ذلك لم يوقــف منحى االرتفاع 
في معــدالت التضخم طــوال عام 
2022، فعلى رغم رفع أسعار الفائدة 
أكثر من مرة في االقتصادات الرئيسة 
من صفر تقريباً إلــى أكثر من ثالثة 
في املئــة، إال أن معــدالت التضخم 

استمرت في االرتفاع.
ومع أن احلــرب فــي أوكرانيا عقدت 
مســألة ارتفاع معــدالت التضخم 
والغذاء،  الطاقة  أسعار  زيادة  بسبب 
وهي مكون أساس في مؤشر أسعار 
املســتهلكني، إال أن منحى االرتفاع 

الذي بــدأ عام 2021 يرجع ألســباب 
بالسياســات  تتعلــق  أهــم  أخرى 
االقتصادات  فــي  واملالية  النقديــة 

الرئيسة.

ضغوط التيسير النقدي
ارتفــاع معدالت  ومن أهم أســباب 
التضخــم إلــى مســتويات غيــر 
ســمي  ما  برامج  هــي  مســبوقة 
“التيســير الكمي” للبنوك املركزية، 
إضافة إلى تقــدمي احلكومات الدعم 
النقدي املباشــر لألســر في فترات 
وبــاء كورونا تلك  أزمة  اإلغالق خالل 
الطلب  زادت من  الكبيرة  الســيولة 
بشــكل هائل في ظل ضعف اإلنتاج 

بالتالي نقص العرض.
االقتصــاد العاملــي يدخــل مرحلة 

جديدة مع ضغوط التضخم
كمــا أن كلفة االقتــراض املنعدمة 
تقريبــاً نتيجة أســعار الفائدة عند 

في  الهائلة  الزيادة  الصفر ســهلت 
السيولة مما شكل ضغطاً تضخمياً 
البنوك  رفع  غير مسبوق، وعلى رغم 
املركزية أسعار الفائدة أكثر من مرة 
خالل عــام 2022 إال أنها لم تخاطر 
السوق  من  بشدة  السيولة  بسحب 
عبر طرح ما على دفاترها من سندات 

دين حكومي في السوق.
كما يؤخذ أيضاً على البنوك املركزية 
ترددها في تشديد السياسة النقدية 
خلشــيتها من األضــرار أكثر بفرص 
النمــو االقتصادي الــذي لم يتعاف 
االقتصاد  فتح  بعــد  الكافي  بالقدر 
خالل 2022، وذلك مــا جعل احلديث 
الركود  احتمــاالت  عــن  يتصاعــد 
الرئيســة،  باالقتصادات  التضخمي 
وفي مقدمها االقتصاد البريطاني إذ 
إنه األســوأ أداء بني مجموعة الدول 

السبع الكبرى.
تضافر سياســة التيســير النقدي 

مع سياســة مالية مرنــة من قبل 
احلكومات أديا إلــى ارتفاع هائل في 
الديــن العام وعجــز املوازنة لتمويل 
حــزم دعــم الشــركات واألعمــال 
واملواطنــني خالل فتــرة أزمة كورونا 
وما بعدها، وذلك ما جعل احلكومات 
تخفــض اإلنفاق االســتثماري خالل 
العام وأســهم فــي تباطــؤ النمو 
االقتصادي الذي كان ميكن أن يخفف 
من ضغط ارتفاع معدالت التضخم.

كلفة املعيشة
ومــن أهــم آثــار ارتفــاع معدالت 
بالطبــع هــو معانــاة  التضخــم 
اجملتمعات من ارتفاع أســعار السلع 
الضرورية وخصوصاً الطاقة والغذاء.

وشــهد عــام 2022 معانــاة مئات 
ماليني األســر فــي مختلــف بلدان 
العالــم الغنية منهــا والفقيرة مع 
ارتفاع كلفة املعيشة بشكل مطرد 

نتيجة زيادة التضخم، وأدى ذلك إلى 
تظاهرات واحتجاجــات في دول عدة 

ومنها دول أوروبا.
احلكومات  محاولــة  رغــم  وعلــى 
التخفيــف من األعبــاء االجتماعية 
الناجمة عن ارتفاع كلفة املعيشة إال 
أن قدرتها بدت محدودة، ففي معظم 
لألسر  دعماً  احلكومات  قدمت  الدول 
ملواجهة ارتفاع أســعار الطاقة، إما 
بشــكل دعم مباشر أو فرض سقف 
لالســتهالك  الطاقة  فواتير  لكلفة 
املنزلــي، وتتحمــل املوازنــة العامة 
فارق األســعار وتدفعه للشركات، مما 
أثقل كاهل املوازنات وفاقم مشكلة 
العجــز والدين العــام، فضالً عن أن 
ذلــك الدعــم احلكومي لألســر من 
املعيشة  ارتفاع كلفة  أجل مواجهة 
يشكل في حد ذاته ضغطاً تضخمياً 
يبقي األســعار مرتفعة ويسهم في 
اســتمرار ارتفاع معدالت التضخم، 
فالعامــل األهــم لكبــح جمــاح 
عبر  الطلب  تقليــل  هــو  التضخم 
وفرض  النقدية  السياســة  تشديد 
الضرائــب، وزيادة العرض بتشــجيع 

النشاط االقتصادي.
وإضافــة إلى إثقال كاهــل املوازنات 
العامــة ببرامــج الدعــم ملواجهة 
ارتفاع كلف املعيشة، فإن التضخم 
يأكل من القيمــة احلقيقية لألجور، 
والرواتــب خالل  األجــور  وشــهدت 
عام 2022 أســوأ تدهور في قيمتها 
احلقيقية منذ أكثــر من عقدين من 

الزمن.
ومن شــأن تدهــور الدخــل أن يؤدي 
إلى تردد األســر في اإلنفــاق، وهو ما 
الناجت احمللي  بالتالي انكمــاش  يعني 
اإلنفاق  يشــكل  الــذي  اإلجمالــي 

االستهالكي أكبر مكون فيه.
وال يقتصر تأثر ارتفاع التضخم على 
واالجتماعية،  املعيشــية  األوضــاع 
لكن تبعاته السياســية رمبا ال تقل 
أهمية وإن بدت غير مباشرة، فارتفاع 
معــدالت التضخــم يتطلــب رفع 
البنوك املركزية أسعار الفائدة بقوة، 
ويعني ذلك زيادة العبء على املوازنات 
احلكومية نتيجة ارتفاع كلفة الدين 

العام.
ومبا أن معظم احلكومات توسعت في 
االقتراض خالل فترة أزمة كورونا وما 
بعدها، فــإن التزاماتها تتضاعف مع 

زيادة سعر الفائدة.
وتضطر احلكومات إلى تبني سياسات 
تقشــفية ذات تبعات سياسية، إما 
أو خفض  زيــادة الضرائب  من طريق 

اإلنفاق على اخلدمات العامة.

بغداد الصباح الجديد
دخلت البــالد عام 2022 في انتعاش 
كبير جداً ألســعار النفــط مما وفر 
على  مريحاً  ماليــاً  للحكومة حيزاً 
العامة  املوازنة  إقرار  الرغم من عدم 
للبلد والتي لم تقر حتى لهذا العام. 
في آخر تقرير لوزير املالية، أشار الى 
إن ارتفاع أسعار النفط أدى الى زيادة 
ودائع وزارة املالية لدى البنك املركزي 
مما يوفر للحكومــة مرونة في حال 

انخفض سعر النفط.
كما أشــار الــى إن انخفاض قيمة 
أدى  الدوالر  العراقي مقابــل  الدينار 
الدوالر  على  الطلــب  انخفاض  الى 
االحتياطيات  زيــادة  على  لينعكس 
بالعملة األجنبية لدى البنك املركزي 
العراقي والتي مــن املتوقع أن تبلغ 
90 مليار دوالر  مستوى قياسي عند 

مع نهاية عام 2022.
وأوضــح إن من أهــم نتائج خفض 
ســعر الدينار هو تراجــع الفرق بني 
سعر الصرف االسمي وسعر الصرف 
املوازي، ممــا أزال هامش الربح ألولئك 
على  العملة  يستغلون سوق  الذين 

حساب العراقيني.
من جانب آخر، أشــار التقرير الى إن 
احلكومة حفزت االنتعاش االقتصادي 
عبر عمليات ضخ هائلة للسيولة مما 
النفطي  غير  لالقتصــاد  حافزاً  ولد 
ليشهد ارتفاع بنسبة %20 في عام 
2021 باملقارنة مع انخفاض بلغ 8% 
في عــام 2020، ومن املتوقع أن ينمو 

بنحو %25 في عام 2022.
أمــا فيمــا يتعلــق بأســعار املواد 
ارتفاع  الغذائية، فقد أشــار الى إن 
األسعار في العراق هي أقل بكثير من 
ارتفاع أســعار املواد الغذائية عاملياً، 
كما إن التضخــم في البلد هو أقل 
التضخم فــي دول االقتصادات  من 
الناشــئة ومجموعة الدول املصدرة 
األوسط وشمال  الشرق  للنفط في 

افريقيا.
االقتصاد العراقــي في رؤية صندوق 

النقد الدولي
قامــت بعثة مــن صنــدوق النقد 
إلى عّمــان–األردن في  بزيارة  الدولي 
املــدة 18-14 أيار 2022 للتباحث مع 
الســلطات العراقية حــول أوضاع 
االقتصــاد العراقــي، وقد اشــارت 
البعثة الــى إن االقتصــاد العراقي 

يتعافى بشكل جيد في ضوء ارتفاع 
أســعار النفط ومن املتوقع أن يصل 
الناجت احمللي اإلجمالي هذا العام إلى 
مستوى ما قبل اجلائحة، من املتوقع 
أن يصل إنتاج النفط إلى املســتوى 
الــذي كان عليه قبــل اجلائحة وأن 

يحقق منواً شامالً في إجمالي الناجت 
احمللي احلقيقي يصــل إلى %10 في 

.2022
وعلــى الرغم مــن تأثيــرات احلرب 
الروسية–األوكرانية من خالل ارتفاع 
أســعار الســلع العاملية بشــكل 

رئيســي فــي 2022، إال إن إيــرادات 
النفط املتصاعدة بشكل كبير هي 
االرتفاع  لتعويض  أكثر من كافيــة 
في فواتير اســتيراد الغذاء والطاقة 
ونتيجة لذلك، يُتوّقع أن حتقق أرصدة 
واحلساب  العامة  املالية  حســابات 

اجلــاري وفورات كبيرة كنســبة من 
إجمالي الناجت احمللي، ومع ذلك، فمن 
املتوقع أن يرتفع التضّخم العام إلى 
6.9 باملائــة مقارنة بـ 6 باملائة العام 
املاضي مدفوعاً في جزء منه بارتفاع 
أســعار الغذاء التي تؤثر سلباً على 

الفئات األشّد فقراً.
وعليه، فإن التخفيف من أثر أسعار 
الغــذاء املرتفعة على الفئات األكثر 
األكثر  األولوية  للمخاطر هو  عرضة 
إحلاحاً، وإذ إن سياسة املالية العامة 
 2022 موازنة  غياب  بسبب  متوقفة 

مما يحد نفقات املالية العامة مبستوى 
العام املاضي، فسيكون من الضروري 
تعزيــز كفــاءة اإلنفــاق، ومواصلة 
في  التعيينات  على  الوثيقة  الرقابة 
القطاع العام، وإعادة ترتيب أولويات 
النفقــات ضمــن ســقوف املوازنة 
النقدية  التحويالت  لتمكني تعزيــز 
املســتهدفة إلــى الفئــات األكثر 
عرضة للمخاطــر واحتواء أثر الفقر 

على كلفة املعيشة املتزايدة.
وقد أشــار البيان الى ضرورة احلفاظ 
علــى انضبــاط املاليــة العامــة 
وتقليص دعم البنك املركزي إلقراض 
القطــاع العقــاري، والعمــل على 
بناء احتياطيات مالية للمســتقبل 
من خالل ادخار نســبة من اإليرادات 
النفطية في صندوق ثروة سيادي يتم 
تصميمه بعناية على املدى القصير، 
وعلى املدى الطويل يجب أن يتحول 
تركيز سياســات االقتصــاد الكلي 
نحو ترسيخ االســتقرار االقتصادي 
وتعزيــز صمود االقتصــاد العراقي، 
إذ توفر ظروف ســوق النفط املواتية 
باإلصالحات  لإلســراع  فرصة  حالياً 
الهيكلية التــي احلكومة، ويتطلب 
العامة  اخلدمات  جــودة  تعزيز  االمر 
وإنشــاء حيز فــي املاليــة العامة 
وشبكات  االستثمارية  لالحتياجات 
اخلدمة  وإصالح  االجتماعية  احلماية 
املدنية، والتخفيف من دعم الطاقة 
إيرادات املالية  غير الكفوء، وتنويــع 
ومن  احلوكمــة،  وتعزيــز  العامــة، 
الضــروري إصالح قطــاع الكهرباء 
خلفــض تكاليــف املاليــة العامة 

ومتكني إنتاجية القطاع اخلاص.
ومن هنــا، فإن العــراق أمام فرصة 
ظروف  الســتغالل  وتاريخية  ذهبية 
الســوق النفطية املواتية واإلسراع 
الهيكليــة  اإلصالحــات  بتنفيــذ 
االقتصادي  تنويــع  نحــو  والتحول 
العراقي من خالل استخدام الوفورات 
النفطية لتنشــيط القطاعات غير 
النفطية وقطاعات الطاقة املتجددة 
والتحول نحو اقتصاد صديق للبيئة، 
انشاء صندوق سيادي  على  والعمل 
ووضع  املستقبلية،  اخملاطر  ملواجهة 
اخلطط واالســتراتيجيات وتنفيذها 
وعــدم ركنهــا على الــرف كباقي 
اجل  السابقة من  التنموية  اخلطط 

بناء اقتصاد واعد وقوي.

تردد السياسات الحكومية انتهى بضغوط معيشية هائلة

2022 يضع كل البنوك المركزية على المحك جراء التضخم العالمي

أسعار النفط تنعش االقتصاد العراقي والبالد تحقق اعلى نمو في 2022
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LUKOIL MID-EAST LIMITED
Announcement of Tender No. 353.TK.TND.LOM.2022 for Provision of Cybersecurity 

Services to the West Qurna (Phase 2) Contrat Area, the Republic of Iraq.

LUKOIL Mid-East Limited, a designated Operator for the West Qurna (Phase 2) Contract Area in the Republic 
of Iraq, is developing the West Qurna-2 oil field under the Development and Production Service Contract 
signed with the Basra Oil Company of the Iraqi Ministry of Oil.  
Legal entities, domestic Iraqi and foreign companies having experience of services similar by nature to the 
subject of the Tender, which are allowed by the legislation of the Republic of Iraq and/or by their country of 
certification to perform supplies to the Republic of Iraq, may participate in the Tender.
Companies acting as Bidders shall meet the following minimal qualification requirements specified in 
Tender Documentation, including:
a) Proven experience in provision of Cybersecurity Services (Services for Information Security Support) 
within the last 3 (three) years supported by reference (commendatory) letter or unprices copy of the contract 
from customers where Bidder was / is engaged in provision the subject servises.
b) The Bidder has the average annual turnover for the last 3 years to the amount of not less than USD 
5,000,000.00.
c) Availability & compliance of Bid Bond Bank Guarantee with the Tender Documentation requirements in 
the amount of USD 169,000.00.
A full set of the Tender Documentation may be obtained after submission of a written application along with 
sufficient information confirming that the company meets the minimal qualification requirements set out 
above (applications on the letterhead signed by an authorized person shall be received before January 12, 
2023). To submit the written application please follow the instructions specified to the following link: http://
www.lukoil.com/Company/Tendersandauctions/Tenders
The written request of Bidder shall contain the following information: 
• Full name of company; mail address; phone; fax; e-mail address; full name of contact person and his 
e-mail address.
The Tender Documentation shall be sent in electronic form without any responsibility for loss or late arrival 
after submission of a written application as noted above.
Envelopes with Technical Part of Bids shall be delivered to the address specified in Tender Documentation 
before 3:00 p.m. (Iraq time) February 09, 2023.
All communication regarding the Tender should be conducted through the following email:  
tender@lukoil-international.com.

إعالن للمرة االولى/ ملناقصة توفير خدمات مجموعتني ابراج صيانة ملدة سنتني 
1stAnnouncement for PROVISION OF TWO SETS OF WORKOVER RIG SERVICE FOR TWO YEARS

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

اجلهة املســتفيدة : شــركه الواحة النفطيه احملدوده املقاول واملشغل حلقل االحدب النفطي مع شــركه نفط الوسط ( شركه عامه)/ وزاره النفط بعقد 
تطويــر وانتــاج حقل االحدب النفطي بعقد مت اعاده توقيعه في 2008/11/10 .في الوقت احلالي العمال االستكشــاف والتطوير, االنتاج واجناز املنشــاءات 

السطحيه اجلارية في العراق.
اسم املشروع: إعالن للمرة االولى/ ملناقصة توفير خدمات مجموعتني ابراج صيانة ملدة سنتني 

015/SC/22 : رقم املناقصة
Tender Information:
تود شركة الواحة النفطية احملدودة اإلعالن عن املناقصة اعاله للمرة االولى . ميكن جلميع الشركات املتخصصة التي لديها القدرة واخلبرة أن تشارك في هذه 

املناقصة من خالل دفع رسوم املناقصة (100 دوالر) للحصول على وثائق املناقصة ( ITB) بداية من تاريخ نشر هذا االعالن .
1. Scope of Work: 
AL-WAHA is to seek a contractor to provide two sets of workover rig services for two years including but not limited:
a) Provide TWO sets of 650HP land workover rigs, each rig is equipped with 2 sets of 600 HP single acting Triplex plunger pumps with 
automatic transmission as a minimum requirement. Maximum rated workover depth 5000mKB with 2 78/” drill pipe, maximum static hook 
load shall be 150 MT as a minimum and be compatible to draw works with drill string racked in mast, and 11», 5000psi complete BOP 
system with three ram preventers (shear+ blind+ pipe ram) and 11” X 5000 psi bag type full closing annular preventer.
b) The supplier shall build their supporting camp and provide catering service for all its personnel on Company’s working site; all relevant 
cost will be charged by themselves.
c) The supplier shall be responsible for their own mobilization and demobilization between the origin of the rig and Al-Waha Ahdeb oilfield

2-  سيتم استقطاع رسوم االعالن من الشركة الفائزة.
3-  خــالل فترة التقدمي للمناقصة، يجب ان تكون قيمة خطاب الضمان املقدم هو200,000 دوالر امريكي .نافذ ملدة عام واحد من تاريخ اغالق املناقصة على 

شكل خطاب ضمان صادر من بنك مسجل في منصة البنك املركزي العراقي االلكترونية او صك مصدق .
4 -  على من يرغب االشتراك في هذه املناقصة دفع اجور املناقصة مائة دوالر فقط  الى قسم املالية قبل 31 /2320/1  املوعد النهائي لغلق املناقصة وقبل 

الساعه 4.00 عصرا. حسب طرق الدفع االتية :
  الطريقة األولى: ميكن للمشاركني دفع رسوم املناقصة 100 دوالر للحصول على وثائق املناقصة (ITB)  مباشرة إلى الدائرة املالية لشركة الواحة النفطية 
احملدودة ،   العنوان املفصل: الغرفة رقم 309 قسم املالية، شركة الواحة النفطية احملدودة / حقل االحدب النفطي ناحية االحرار – محافظة واسط  / العراق .

الطريقة الثانية: ميكن للمشاركني دفع رسوم املناقصة 100 دوالر كحوالة مصرفية حلساب شركة الواحة النفطية احملدودة.
5 - توضع العروض الفنية والتجارية وخطاب الضمان بظروف مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم الشــركة قبل املوعد النهائي لغلق 

املناقصة  1/31 /2320 قبل الساعة 4:00 عصرا عدا ذلك سوف يهمل أي عطاء غير مطابق للشروط
6- يجب علي الشركات االجنبية تقدمي:

أ -  تقدمي نسخه من جميع وثائق التسجيل اخلاصة بالشركة االجنبية وفرعها في العراق 
ب - تقدمي عدم ممانعة نافذة من الهيئة العامة للضرائب 

7-يجب علي الشركة احمللية العراقية تقدمي:
أ - تقدمي نســخه من جميع وثائق التســجيل اخلاصة بالشركة والنسخة امللونة من بطاقة الهوية النافذة (هوية وزاره التخطيط او غرفة التجارة ) مرفقة 

مع العروض  .يلتزم مقدمي العروض بتقدمي جميع املستندات االصليه قبل استالم خطاب االحالة.
ب - تقدمي عدم ممانعة نافذة من الهيئة العامة للضرائب 

 haneen.monam@petroalwaha.com; wujie@petroalwaha.com; zhangwen@petroalwaha.com;    8- لالستفســار االتصــال باالمييــالت التاليــة
mayan@petroalwaha.com; lixiwen@petroalwaha.com

AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.

شركة لوك أويل ميد-إيست احملدودة
تعلن املناقصة رقمTK.TND.LOM.2022.353   لتقدمي خدمات احلماية االلكترونية 

ملنطقة التعاقد حلقل غرب القرنة )املرحلة 2(، جمهورية العراق.

تقوم شــركة لوك أويل ميد-إيست احملدودة العاملة بصفة مشغل منطقة التعاقد غرب القرنة (املرحلة 2) في 
جمهورية العراق بتطوير حقل غرب القرنة2- النفطي في إطار عقد اخلدمة للتطوير واإلنتاج املبرم مع شــركة 

نفط البصرة التابعة لوزارة النفط العراقية.  
يحق االشــتراك في هذه املناقصة للشخصيات االعتبارية والشــركات احمللية العراقية واألجنبية التي تتمتع 
بخبرة في تقدمي خدمات مشابهة لتلك الواردة في هذه املناقصة والتي يسمح لها بتجهيز مواد إلى جمهورية 

العراق مبوجب القوانني النافذة في جمهورية العراق و/أو في دول ترخيصها.
الشــركات املتقدمة بالعروض يجب أن تلبي متطلبات احلد األدنى للتأهيل املذكورة في وثائق املناقصة مبا فيها 

ما يلي:
 أ) أن متلك خبرة مؤكدة في توفير خدمات احلماية االلكترونية (خدمات دعم أمن املعلومات) خالل السنوات الثالث 
(3) األخيرة مدعومة بخطاب مرجعي (توصية) أو نسخة غير مسعرة من العقد صادرة عن العمالء حيث كان أو 

ما زال مقدم العطاء مشتركاً في توفير اخلدمات موضوع البحث.
 ب) أال يقل متوســط املبيعات الســنوية ملقدم العطاء خالل الســنوات الثالث (3) األخيرة 5,000,000.00 دوالر 

أمريكي.
 ج) توافر وامتثال سند الضمان البنكي للعطاء مع متطلبات وثائق املناقصة مببلغ 169,000.00 دوالر أمريكي.

ميكن احلصول علــى كافة وثائق املناقصة عقب تقــدمي طلب خطي مرفق مبعلومات وافية تؤكد أن الشــركة 
العارضة تســتجيب ملتطلبات احلد األدنى املذكورة أعــاله (يتم تقدمي الطلبات على األوراق الرســمية اخلاصة 
بالشركة موقعة من قبل الشــخص املفوض قبل 12 كانون الثاني/ يناير 2023). من أجل تقدمي طلب املشاركة 
http://www.lukoil.com/Company/Tendersandauctions/ :يرجى اتبــاع التعليمات احملددة على الرابط أدنــاه

Tenders
على أن يتضمن الطلب اخلطي ملقّدم العطاء املعلومات التالية:

•  اســم الشركة الكامل وعنوان البريد والهاتف والفاكس وعنوان البريد االلكتروني واالسم الكامل للشخص 
املفوض باالتصاالت وعنوان بريده االلكتروني.

يجب إرســال وثائق املناقصة عبر البريد االلكتروني دون أي مســؤولية عن فقدانها أو تأخر وصولها، بعد تقدمي 
طلب خطي كما ذكر أعاله.

يتم تقدمي اجلزء الفني للعطاءات بالظرف اخملتوم في العنوان املذكور في وثائق املناقصة قبل متام الســاعة 3:00 
م (بتوقيت العراق) من تاريخ 9 شباط / فبراير 2023.

يجب إجراء كافة االتصاالت اخلاصة باملناقصة أعاله عبر العنوان اإللكتروني اآلتي:  
tender@lukoil-international.com.
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نافع مطر

مرت الحياة الثقافية في 
العراق بأدوارعدة، فعلى 

مدار أشهر هذا العام   
ُأقيمت فعاليات ونشاطات 

ثقافية متنوعة، تمثلت 
بإقامة معارض للكتاب 

وجلسات ثقافية وندوات 
أدبية ومهرجانات مسرحية 
سنوية ، فضال عن مهرجان 
»العراق يقرأ« الذي شهدته 

محافظات عدّة، بهدف 
التشجيع على القراءة ، 

وكذلك أمسيات شعرية 
وموسيقية وجلسات توقيع 

كتب ودواوين شعرية لكتاب 
وشعراء بارزين ، ونشاطات 

تخص الفنون االخرى من 
تشكيل ونحت، كما تميز 

عام 2022، بظهور عشرات 
دور النشر الشبابية ،الى جانب  
االتحاد العام لألدباء والكتاب.

ثالثة معارض للكتاب شكلت
 اهم حدث ثقافي 

للكتاب اهم حدث  وشــكلت ثالثة معارض 
ثقافي شــهدته العاصمة بغداد خالل العام 
احلالي، إقامــة معرض العراق الدولي للكتاب 
في دورتــه الثالثة للفترة مــن 7 ولغاية 17/

كانون األول/2022، علــى أرض معرض بغداد 
الدولي في املنصور، وبالتنسيق مع الشركة 
العامــة للمعــارض واخلدمــات التجاريــة 
العراقيــة فــي وزارة التجارة( الذي ســبقه 
معرض بغــداد الدولي للكتاب للفترة ما بني 
19 الى 28 ـ 5 ـ 2022 ، ، وشــاركت باملعرض 
355 دار نشــر محليــة وعربيــة وعاملية من 

مختلف اجلنسيات، واستمر ملدة عشرة أيام. 
وقبل هذين التأريخني أقيم في أربيل معرض 
الكتاب الدولي في شهر آذار من العام  2022 
ذاته حيت َتَيَّــزت هذه املعارض بعقد العديد 
من اجللســات التي شــارك فيها مختّصون، 
فون، وسياسّيون، وصحافّيون. كما كان  ومثقَّ
للجلســات الثقافية واألدبيــة حضور الفت 
والرواد  والثقافية  األدبية  من قبل األوســاط 

اآلخرين في »شارع املتنبي«.
وشــهدت قاعــة اجلواهري، فــي مبنى احتاد 
األدباء والكتاب العديد من الندوات واحلوارات 
واألمســيات  والثقافية  األدبية  واجللســات 
الشــعرية النقدية واملوســيقية، على مدار 
أشــهر هذا العام 2022، فضــال عن إكمال 
تهيئة منزل الشــاعر الكبير الراحل محمد 
مهدي اجلواهري في آب من هذا العام وحتويله 
إلى متحف ومركز ثقافي يستقبل زائريه في 

بغداد، تكرمياً لذكراه.
كما شهدت بغداد وســت محافظات أخرى 
فعاليات املهرجان الســنوي »العــراق يقرأ« 
والذي أقيم في تشرين الثاني مبشاركة كبيرة 
من مختلف الشرائح، ومن دور نشر من أجل 
التشــجيع على قراءة الكتب الورقية، وذلك 
من خالل توزيــع آالف الكتب مجانا على زوار 

تلك املهرجانات.

أفضل دور للنشر 
احلدث األكثر أهمية في عام 2022، هو ظهور 
عشرات دور النشر الشبابية في جميع مدن 
البالد، الى جانب دار املدى واالحتاد العام لألدباء 
والكتاب أهمها؛ دار الذاكرة للنشر والتوزيع، 
والتي بدأت عملها في العراق عام 2001 حتت 
اســم مكتبة الذاكرة ، وقد حققت الذاكرة 
وخالل عمرها القصير اعماال واجنازات كبيرة 
في مجال جتهيز الكتــب والدوريات العلمية 
للجامعات العراقية من خالل حصولها على 
وكاالت توزيــع من اكبر دور النشــر العربية 
داخل  واصبحت اســما معروفا  واالجنبيــة 
وخارج العــراق. ودار منشــورات اجلمل، التي 
أسســها العراقي خالد املعالــي في مدينة 
كولونيا بأملانيا عام 1983، باســم منشورات 
اجلمل للنشــر والتوزيع باليــد. اختار املعالي 

االسم من الطبيعة التي قدمُت منها الجئاً 
في أملانيــا، مبا يعني ذلك املعاني املعروفة عن 

اجلمل، التحّمل والصبر على األخص.

مهرجانات مسرحية محلية ودولية
كما شهدت العاصمة ، مهرجانات مسرحية 
محلية ودولية ، أبرزها مهرجان بغداد الدولي 
دائرة  الذي نظمته  الثالثة  الدورة  للمســرح 
الســينما واملسرح حتت شــعار ) ألن املسرح 
يُضــيء احليــاة ( للفترة مــن 20 ولغاية 29 

تشرين االول ،2022
ومهرجان الرافدين الســينمائي بنســخته 
الثانية في بغداد حتت شــعار »السينما لغة 

احلياة«، والذي حمل اسم الفنانة سناء عبد 
الرحمن، األكثر بطولة لألفالم الســينمائية 

العراقية.
كما انطلقت في اخلامس من تشــرين الثاني 
2022، الــدورة الثالثة مــن مهرجان كركوك 
املسرحي، مبشــاركة أعمال فنية من جميع 
أنحاء كردســتان في )العراق، ســوريا، تركيا، 
إيران(.وانطلقــت في نينوى أيضــاً فعاليات 
مهرجان مسرح الشارع الثالث والوطني األول 
، دورة الفنــان الرائد املوصلي )موفق الطائي(، 
الــذي اقامتــه مجموعــة نــون للمؤترات 

واملهرجانات الفنية، للفترة من -8 -9 2022.

أبرز الروايات احلائزة على »البوكر العاملية« 
وتخللت أشــهر هــذا العام صــدور روايات 
محليــة وعربية ودولية حــازت بعضها على 
جائزة البوكر للعام 20022، فقد أعلنت جائزة 
البوكر العاملية للروايــة العربية، فى دورتها 
لعام 2022، عــن الروايات التــى وصلت إلى 
القائمة القصيرة، واملكونة من ســت روايات، 

هم: »ماكيت القاهــرة« للكاتب طارق إمام، 
»دلشاد - سيرة اجلوع والشبع« للكاتبة بشرى 
خلفان، و«يوميــات روز« للكاتبة رمي الكمالي، 
و«اخلط األبيــض من الليــل« للكاتب خالد 
النصراهلل، و«خبز علــى طاولة اخلال ميالد« 
للكاتب محمد النّعاس، و«أسيرالبرتغاليني« 

للكاتب محسن الوكيلي.
ومن أبــرز الروايات العامليــة رواية »هامنت« 
لأليرلندية ماجي أوفاريل التي وجدت ضالتها 
في قصص النســاء املهمشات وبخاصة في 
القرن الســادس عشــر. ورواية »بعد سافو« 
للبريطانية سيلبي وين شوارتز التي ترشحت 

في القائمة الطويلة جلائزة بوكر 2022. 
ورواية »قلب احلبر األسود«، وهي أحدث أعمال 
الكاتبة البريطانية الشهيرة جي كي رولينغ، 
التــي اجتذبت ماليــني القراء حــول العالم 

بسلسلة هاري .
ورواية »اجلــزء املرافق« الرباعية املوســمية، 
و«الصيف«،  »الربيع«  »الشــتاء«،  »اخلريف«، 

للبريطانية الشهيرة إيلي سميث .
الفردوس«  ،«إلــى  األميركية  الروايــات  ومن 
للكاتبــة األميركيــة هانيــا ياناغيهــارا . 
للكاتب  ماريس«  و«ســتيال  وروايتا«املسافر« 
األميركــي كورماك مكارثــي. ورواية »أقمار 
معالي امليديا السبعة« للروائي السريالنكي 
الذي حصل على جائزة  شيهان كاروناتيالكا 

البوكر .
فيوليت  الزميبابوية  للكاتبــة  ورواية »مجد« 

بوالوايو والتي حازت على جائزة البوكر .
 Auf / ورواية »لنا في الشــارع اسم مختلف
der Straße heißen wir anders«، الصــادرة 

باألملانية، للورا كويرتنيا. 
وأخيــرًا  روايــة »اركض واختبــئ« للكاتب 

الهندي بانكاج ميشرا .

إصدارات عاملية .. األكثر مبيعاً 
نســتعرض لكم آخر الكتب الصادرة عن دور 
النشــر لعام 2022 وأكثرهــا مبيعاً ، حيث 
العــام صدورأفضل الكتــب والتي  شــهد 
اســتطاعت أن جتذب عقول الُقــراء، منها ، 
كتاب املاركســية االمريكية  ملارك آر ليفني ، 
وكتاب الســالم عليك يا مرمي للكاتبة آلندي 
وير، وكتاب الرياح األربعة للكاتبة لكريستني، 
وكتاب جاتســبي العظيم للكاتب سكوت 
فيتزجيرالد،وكتــاب اململكة اخلفية للكاتبة 
 The Fox and The Horse وكتــاب  أورورك، 
للكاتب البريطاني تشــارلي ماكيزي، وكتاب 
دوستويفســيكي  للكاتب  والعقاب  اجلرمية 
،وكتاب اخليميائي للكاتب بالو كويلو ، وكتاب 

آخر شيء قاله لي للمؤلفة لورا ديف، وكتاب 
قصة مدينتني للكاتب تشارلز ديكنز ، وكتاب 
األقدار والغضب، وكتاب محكمة من اللهب 
الفضي للمؤلفة ســارة جيه مــاس كتاب 

شفيرة دافنشي.

رحيل مبدعني نعتهم األوساط الفنية 
والثقافية 

مما ال ريب فيه إن األحداث الثقافية، والسيما 
املــوت الذي يتربــص بنا الدوائــر، تكون هي 
البدايــة ملوضوعــات الزمن الذي يســير بنا 
الهوينا مرة، ويســير بنا فــي مطبات مرات 

ومرات، فلقد بدأ العام ٢٠٢٢، بوفاة 
الفنان فــالح عبود بعد ان اشــترك ببطولة 
العديــد من األعمــال الفنيــة، منها: فيلم 
املنفذون عام 1987 ومسلســل الســلطان 
والشــاه عام 2017 كما عمل مديرا لإلنتاج 
في مسلســل رجل فــوق الشــبهات عام 
2000 وانتخب لعضوية الشــعبة املسرحية 
في النقابة ووفاة املمثل األمريكي األســود) 
ســيدني بواتيه( الذي تعرفنا إليه من خالل 
 ،) التحية  إلى أســتاذي..مع  الرائــع)  فيلمه 
وهو أول أمريكــي من أصــول أفريقية ينال 
األوسكار، يوم السبت ٨ من كانون الثاني من 
العام ٢٠٢٢،عن نحو إحدى وتســعني سنة. 
وفي أواخر كانون الثانــي ٢٠٢١،رحل القاص 
العراقــي الرائع عبد اإلله عبــد الرازق، الذي 
واصل نشاطه اإلبداعي منذ سبعينات القرن 
العشــرين، كما توفي اإلعالمي والصحافي 
املصري الكبير مفيد فوزي عن عمر 89 عاماً، 
بعد صراع مع املرض.يوم األحد في الرابع من 
كانون األول، كما فقدت احلركة التشــكيلية 
العراقية في الشــهر نفسه، أحد مبدعيها 
الفنان ســالم الدباغ، وفي يــوم اخلميس ٢٧ 
/١٠ توفــي الفنان العراقي الشــامل فيصل 
الياســري ، مبدع برنامج )افتح ياسمســم( 
الذي غيبه املــوت في العاصمة االرنية عمان 
عن 89 عامــا. عمل الراحل فــي الصحافة 
عــام 1948م، وعمل عــام 1958 مخرجاً في 
تلفزيــون بغداد ثم مخرجاً في تلفزيون أملانيا 
الدميقراطية ثم  عمل في التلفزيون السوري 
حتى عمله في فيلم )الرأس( في العراق عام 
1976م. كما أخرج فيصل الياسري عدداً من 
األفالم التســجيلية، وحوالي عشــرة أفالم 
روائية منها أفالم: )الــرأس( و )النهر ( و )بابل 
التلفزيونية  أعمالــه  وغيرها. ومن  حبيبتي( 
التــي أخرجهــا: )دنانير من ذهــب( و )اللغة 
العربية( و )املرايا( و )الدفتر األزرق( ساهم في 
الثقافي وكان مديره  تلفزيون بغداد  تأسيس 

بني عامي 1994 و 1995.
وفي اليوم ذاته توفي القــاص وكاتب الرواية 
املصري املعروف بهاء طاهــر، ليلحق به بعد 
الدكتور  املعروف  اليمني  األديب  نحو شــهر 

عبد العزيز املقالح . 
وفي اليــوم األول مــن أيلول رحــل الكاتب 
واإلعالمي ســالم الشــماع فــي العاصمة 
االردنية عمان اثر نوبــة قلبية مفاجئة، بعد 

حيــاة في الغربــة دامت 19 عامــا. وهو من 
مواليد عــام 1955 وعمل في الصحافة منذ 
1974 ويعد كاتب حتقيقات صحفية متميزة 
وله زاوية شهيرة بدأها في جريدة اجلمهورية 
بعنوان )اجملالــس مدارس(، والشــماع كاتب 
ســيرة علي الوردي واحد ابرز املهتمني بنشر 

تراثه.
وفــي أيلــول توفــي الشــاعر وأول من ألف 

األوبريت الشــعري بالعراق علي العضب عن 
عمر ناهز الســابعة والسبعني بعد معاناته 
من مضاعفات وتداعيــات اجللطة الدماغية 

التي أصابته قبل 4 أعوام من وفاته.
وفي أيلول أيضا توفــي الفنان واملمثل الرائد 
العراقي، كرمي عواد، عن عمر ناهز 82 عاًما.بعد 
صراع مع املرض. وفي الـ29 من الشهر نفسه 
نعت االوســاط التشــكيلية ،التشــكيلي 
اثر جلطة  البصري جاســم محمد الفضل 
دماغية بعد ان اغنى احلركة التشكيلية في 
العراق  بالعديد من لوحاتــه الفنية ولفترة 
طويلة مــن الزمــن. والراحل عمــل في دار 

الثقافة االطفال في مجلتي واملزمار.

وفي فجر األحد ١١من شــهر أيلول رحل عن 
اللبناني املعروف، محمد علي  عاملنا الشاعر 
شــمس الدين، وكان قبله بنحو عشرة أيام، 
كان قد توفي األديب الكاتب ســالم الشماع، 
وفي الرابع عشــر من شــهر أيلــول رحلت 
املمثلة اليونانية الشــهيرة ايريــن بابا،ألذي 
جســدت دور) هند أكلة االكبــاد ( في فيلم) 

الرسالة( ألذي أخرجه العقاد.
وتوفي امللحــن الكبير محســن فرحان في  
اخلامس عشــر من تــوز 2022 الــذي وافته 
املنية عن عمر ناهز الـــ)75( عاما بعد صراع 
مع املرض. في احد مشــافي بغداد ،والراحل 

من مواليد عام 1947، عــرف باحلانه املتميزة 
منذ ســبعينيات القرن املاضي منها )غريبة 
الــروح( و)يقولون غني بفــرح( و)مابي اعوفن 
هلي( اســس مع مجموعــة فنانني جمعية 
امللحنني واملؤلفني العراقيني. وفي الســادس 
مــن اب نعت نقابة الفنانني العراقيني املمثل 
ســعد مجيد  الذي  بدا مشــواره الفني في 
الدوبالج و شــارك في اجلزء األول من برنامج 

“افتح ياسمسم”.
وتوفي الفنــان التشــكيلي العراقي طالب 
مكي اجلمعة في 2022-06-10 عن عمر ناهز 

86 عاما.
وفــي 11 حزيران رحل املعلق الرياضي الكبير، 
معــد ومقــدم أشــهر البرامــج الرياضية 
التلفزيونية مؤيد البدري في الواليات املتحدة 
االمريكية عن 88 عامــاً .ومن املناصب التي 
شــغلها أمني صندوق اإلحتــاد العراقي لكرة 
املدرســية ومدير  الرياضة  القدم ومدير عام 
األلعــاب الرياضية في وزارة الشــباب 1962 
وأســتاذ في كلية التربية الرياضية جامعة 
بغــداد وســكرتير االحتــاد العراقــي لكرة 
القــدم 1970-1977 ورئيس االحتــاد العراقي 
لكــرة القدم فــي 1977-1980 و 1988 وكان 
لــه العديد مــن املشــاركات والكتابات في 
أولها سلســلة اســمها  واجملالت  الصحف 
الغيث عــام 1957 وعمل محــرراً في مجلة 
السينما العراقية، قســم األخبار الرياضية 
وترأَّس حترير جريدة املالعب ، اما في التلفزيون 
فعمل معلقاً منــذ 1963 و مقدماً لبرنامج 

)الرياضة في أسبوع( للمدة  1963ـ 1993.
وفي منتصف حزيران نعت االوســاط الفنية 
املوســيقية احد أعمدة الفرقة السمفونية 
الوطنيــة العراقية املؤلف املوســيقي منذر 
جميل حافظ الذي غيبــه املوت بعد معاناة 
مــع املرض .والراحــل املولود فــي بغداد عام 
1931 مــن االعضــاء املؤسســني للفرقــة 
الســمفونية العراقيــة كما تولــى ادارتها 
لســنوات طوال وهوأحد أعضاء رباعي بغداد 
الوتري،كمــا كان مديــرا تنفيذيــاً للمجمع 
العربي للموســيقى.له مؤلفات موسيقية 
،إيحاءات  عدة منها)سيريناد شواطىء دجلة 
شــرقي،خيط املغزل،إفتتاحيــة البناء ،دعاء 
للســالم، وعراقيات(. وفي الرابع من توز رحل 
الكاتب رسول محمد رسول مخلفا عشرات 
املؤلفات في الرواية والفلســفة والدراسات 
النقدية مــن أبرزها كتاب )فتنة األســالف: 
هيدغر قارئاً كانط(، وكتاب )إنســان التأويل(.
كما شارك في تأسيس بيت احلكمة العراقي 

عام 1997م.
وفي السابع من شهر نيسان رحل عن عاملنا 
كاتــب الرواية املصري مجيــد طوبيا،ليلحق 
به بعــد اربعة أيام الشــاعر العراقي الكبير 
حســب اهلل جعفر، والــذي يعد احــد ابرز 
عالمات الشعر العراقي في جيل الستينات. 
والراحل من مواليــد العمارة عام 1942. عني 
رئيساً للقسم الثقافي في إذاعة بغداد 1970 
– 1974 ومحــرراً في جريدة الثورة، وهو عضو 

في االحتاد العام لألدبــاء والكتاب في العراق. 
ســاهم في الصحافة العراقية و من دواوينه 
الشعرية، نخلة اهلل، والطائر اخلشبي، وزيارة 
الســيدة الســومرية، وعبر احلائط في املرأة،  
واعمدة سمرقند، وفي مثل حنو الزوبعة . وله 
عدة مؤلفات  وترجم عن عدد من الشــعراء 
الروس. وحصل تقديراً ألعماله الشعرية على 
جائزة السالم الســوفيتية . وفي 17 نيسان 
غيب املــوت الكاتب الدرامي واخملرج ســعد 
الهدابي عن 60 عاما اثر ازمة مرضية مفاجئة. 
وفي نهاية نيسان توفي الفنان وامللحن حميد 
البصري، عن عمر ناهز 87 عاماً في بالد املهجر 
بدولة هولندا. والراحل من مواليد البصرةعام 
1935 وهوعضو في نقابة الفنانني في العراق، 
ورئيس رابطــة بابل للكتــاب والفنانني في 
هولندا، ويشــغل منصب نائب رئيس البرملان 
العراقي في هولندا وعضو جمعية  الثقافي 
انه  امللكيــة كما  الهولنديني  املوســيقيني 
عضو نقابــة الفنانني في هولندا.وســجله 
الفني يضم اكثر مــن 200 اغنية . وليلحق 
به كاتب الرواية املعــروف فيصل احلوراني، إذ 
توفي يوم اخلميس ١٢ من شــهر مايس،وفي 
اجلمعة املوالية ٢٠ من مايس توفي الشــاعر 
العراقي املغترب،مظفــر النواب، بعد أن ظل 
أوجاع األمراض ســنوات عــدة. وولد  يعاني 
النواب في بغــداد عام 1934. واشــتهر في 
عقــد الســبيعينات بقصيدتــه الصاخبة 
املتمردة)القــدس عروســة عروبتكم(.وعرف 
بقصائده الثورية القويــة والنداءات الالذعة 

ضد الطغاة العرب.
وفي يوم األربعاء الثاني من شــهر شــباط، 
توفي على حني غــرة الباحث األديب الكاتب 
قاســم حرب.وفي التاسع عشــر من شهر 
شــباط ٢٠٢١،رحل األديب الســوري املعروف 
وليد اخالصي املقيم في مدينة حلب.ثم في 
السادس من شهر آذار، توفي في الكويت أحد 
العرب،الدكتور  القوميني  حركة  مؤسســي 
أحمد اخلطيــب، والذي تولى تأســيس فرع 

احلركة في الكويت.

أبرز األحداث الثقافية في 2022 

مظفر النواب

مسرحية عائشة لسامي النصري

مهرجان »انا اقرأ«

فيصل الياسريحسب الشيخمحسن فرحان
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املسرح العراقي يزخر باحلياة ويحصد 
اجلوائز خالل 2022

شهد املسرح العراقي حركة فاعلة وكبيرة 
وجتارب امتدت افقيا وعموديا وبلورت اعماال  
في مختلف ميادينه، وشهد عروضا جذبت 
شــريحة كبيرة من اجلمهور من متابعيه 
وأسس عالقة جيدة مع عشاقه من طلبة 
معاهد وكليــات الفنون اجلميلة في بغداد 
واحملافظــات، فيما عمدت دائرة الســينما 
واملســرح الى اعادة افتتاح مسرح الرشيد 
االثير الــى نفوس الفنانــن بعد ان توقف 
ألكثر من عشــرين عاما  ليشــهد عروضا 

متتالية. 

يلتقط الواقع ويعيد صياغته

فاألعمال التــي تعــرض االن تختلف كل 
االختالف عن االعمال التي عرضت ســابقا 
الن املســرح العراقي يلتقط الواقع ويعيد 
صياغتــه فنيا، وما مييزه ثــراء منطلقاته، 
التطور  فنية حســب  ولديــه معاجلــات 
الفكري والتاريخي، واليوم جند كل العاملن 
في املســرح من  ممثلــن ومخرجن وكتاب 
يضجون باحلياة ويحصدون جوائز وشهادات 

في املهرجانات العربية.
فقد شــهد هــذا العام فوز املبــدع “علي 
عبــد النبي الزيــدي” بجائــزة افضل نص 
مســرحي ضمن مشــاركته في مهرجان 
النصــوص  لكتابــة  الدولــي  “القاهــرة 
املسرحية التجريبية والفكرية” الذي اقيم 
في القاهرة بدورته التاســعة والعشــرين 
بحصوله على املركز االول ألفضل نص عن 
مســرحيته “املالئكة أيضــاً يخرجون ليالً 
على باب اهلل”  وتنافس مع  220 مشــاركا، 
وحصد في ذات املهرجان الفنان “ مصطفى 
أفضل ســينوغرافيا  جائزة  الطويل” على 
عن مسرحية “إعادة ضبط املصنع” لـ”علي 
دعيم” مخرجا ومن  انتاج قســم املسارح 

في دائرة السينما واملسرح

علي الزيدي جوائز وابهار

وتتوالى اجلوائز اذ حصدت الفرقة الوطنية 
واملسرح  السينما  لدائرة  التابعة  للتمثيل 
علــى ثالث جوائــز في االخــراج والتمثيل 
عن مشــاركتها  بالعرض املسرحي “حرب 
العشــر دقائق” فــي مهرجان “عشــيات 
طقوس” بدورته 15 الذي اقيم في العشرين 
من  اب املاضي على املسرح الثقافي امللكي 
في العاصمــة االردنية ومبشــاركة عربية 
“علي عبد  للكاتــب  واملســرحية  ودولية، 
“ابراهيم حنون”  الزيدي” وللمخــرج  النبي 
وبطولة “ اســيا كمال و قحطــان زغير، و 
البياتي”  مهند علي” وسينوغراف “سهيل 
واالدارة كانت لـ “محمد ســامي” وبأشراف 
د. “على محمود الســوداني”  واملعروف ان 
هذه املسرحية قدمت على مسرح الرشيد 
واضاءت انوار املسرح في مساءات بغدادية 
االعجاب  ونالــت  كبيرا  شــهدت حضورا 

الكبير من اجلمهور
كما شهد منتدى املسرح عرض مسرحية 
“كلب اجلنــرال” معدة عــن قصة للكاتب 
“جمال  اخرجهــا  “جايكــوف”  الروســي  
الشاطي” في محاولة إلعادة احلياة ملسرح 
الشارع وجسد العمل طلبة معهد الفنون 
الفساد  عن  تتحدث  واملســرحية  اجلميلة 
واضطهاد الســلطة للشــعب، وشهدت 

حضورا جماهيريا متميزا.

نهاية2022

ومع هذا النجاح واالبهار شــهدت االشهر 
مشــاركة  احلالي  العــام  مــن  االخيــرة 
للفرقــة الوطنية للتمثيل فــي مهرجان 
“االســكندرية املســرحي” بدورته 12 في 
مســرحية “بالك بوكــس” بطولة خضير 
ابو العباس وطه املشــهداني وحيدر عبد 
ثامر وبسمه ياسن وحسن مدوحي وعلي 
عادل” ، وكما حصدت مسرحية املفتاح في 

صيف الزرقاء املسرحي الدولي.
 كما توجت الفنانة املبدعة ســهى سالم 
في مهرجان االردن الدولي للمســرح ، في 
15 تشــرين الثانــي 2022، بجائزة أفضل 
ممثلة، الدائها املتميز في مسرحية )خالف( 
التي كتبها اخملرج املسرحي العراقي مهند 
والذي فــاز بذات املهرجــان بجائزة  هادي، 

افضل نص مسرحي

“انتيجونا” في املركز الثقافي الفرنسي

الفرنســي”  الثقافي  “املركز  احتضن  كما 
العرض املســرحي “في قول ال” املعدة عن 
الفرنسي  للكاتب  “انتيجونا”  مســرحية  
“جان انــوي” بالتعاون مــع “محترف بغداد 
املســرحي” ولثالثة ايام ابتــدأ من  14/12 
ولغاية يوم 16/ 12  اذ قــدم الفنان واخملرج 
العرض املسرحي  “عزيز خيون”  املســرحي 

معــدا ومخرجــا يرافقه نخبــة من جنوم 
املسرح العراقي.

تشكيل.. معارض في النجف والرمادي 
وحكايات الطني ببغداد 

حصد التشكيل العراقي معارض متنوعة 
وجديدة في خاماتهــا ومعطياتها الفنية 
وخالل عــام 2022 اقامت جمعية الفنانن 
التشكيلين العديد من املعارض في بغداد 
واحملافظات حرصــا منها على التواصل مع 
التشكيل العراقي وحتفيز فناني احملافظات 

على تقدمي اعمال اكثر شمولية.

شروط املعارض

التشكيلين   الفنانن  اشــترطت جمعية 
في كل معارضها علــى ان تكون االعمال 
جديدة ولــم يتم عرضها فــي أي معرض 
واســتبعدت فــي كل معارضهــا اعمال 
اجلبس والطن من اجل احياء فكرة البحث 
عن مواد تترقي باألعمال وتكون للجمعية 
خصوصية في العرض فجاءت في معارض 
النحت مواد مــن احلجر والفــوم والبرونز 

واخلشب .
 وفي معرضها الــذي اقيم في مقرها في 
املنصور مقابل متنزه الزوراء مطلع تشرين 
اول من العام احلالــي والذي افتتحه رئيس 
والفنان   الفنان قاســم ســبتي  اجلمعية 
التكريتي”  “باســم  الرائــد  التشــكيلي 
وبحضور اعضــاء الهيئة االدارية وعدد من 
والثقافية وجمهور  الفنية  الشــخصيات 
الفن،  واإلعالميــن ومتذوقي  الفنانن  من 
ضم املعرض سبعن عمال نحتيا حيث يعد 
من املعارض الدورية التي تقيمها اجلمعية 
خــالل منهاجهــا الســنوي ومبشــاركة  
فناني احملافظــات وخملتلف التجارب الفنية 
واألســاليب واالجتاهات واخلامات في مجال 
النحت حيــث ركزت اغلــب االعمال على 
جتارب حداثوية وافــكار مأخوذة من البيئة 
العراقيــة وبصيــغ جماليــة ورؤى خالقة 
ايام  املعرض ل10  باحلياة، واســتمر  تنبض 
من اجل اعطــاء فرصة اكبر للجمهور من 
الفنون  ومعهــد  كلية  وطلبــة  املهتمن 

اجلميلة ملشاهد االعمال املعروضة. 

معرض الرمادي 

وكان ملعارض التشــكيل مساحة وصلت 
الــى مدينــة الرمــادي اذ افتتــح عضو 
مجلس النواب “اكرم العســاف” وعدد من 
الشــخصيات الفنية  واالكادميية وبرعاية 
العراقين  التشــكيلين  الفنانن  جمعية 
– املقر العام ، في الســادس والعشرين من 
2022 معرض “فنانو  الثاني لعام  تشــرين 
االنبار الســنوي” على قاعة معهد الفنون 
30 فنانا  الرمادي، ومبشــاركة  اجلميلة في 
اذ قدموا ســتن عمال بن الرسم والنحت 

والكرافك.

معرض النجف    

كما افتتح “ماجد الوائلي” محافظ النجف 
فــي ١٩-١١- ٢٠٢٢ املعــرض التشــكيلي 
النجف  فرع  لفناني  الســادس  الســنوي 
بحضور اعضاء اجلمعية وعدد من املثقفن 
 ٦٠ مبشاركة  الثقافي  للمشهد  واملتابعن 
فنانا وفنانــة وبواقع اكثر مــن مئة عمل 
فني وبأحجام متنوعة حيث عبرت االعمال 

الفنية  واالجتاهات  املشاركة عن االساليب 
اخملتلفة التي قدمها الفنانون واكدت على 
اهمية الفن في صياغة القيم االنســانية 

واحلياتية واجلمالية.

حكايات الطني 

 وكان اخر معــرض للجمعية املذكورة هو 
معرض “حكايــات الطــن” اذ افتتح  وزير 
الثقافة والســياحة واالثــار “احمد فكاك 
البدرانــي”  املعرض الــذي اقيم على قاعة 
اجلمعية في مقرها في املنصور في التاسع 
عشــر من شــهر تشــرين الثانــي 2022 
وبحضور عماد جاســم وكيل وزير الثقافة 
والسفيرة األستراليَّة لدى العراق “السيدة 
باوال غانلي” ورئيس اجلمعية الفنان قاسم 
ســبتي وبحضور اعضاء الهيئــة االدارية 
وعدد من الشــخصيات الفنية والثقافية 
وجمهور من الفنانن واإلعالمين ومتذوقي 
الفن، وضــم املعرض ثمانــن عمال ال كثر 
من خمســن فنانا وفنانة من العراق وعدد 
من الفنانن العــرب من ) تونس، والكويت، 
ولبنــان، واالردن، والبحريــن ( الذيــن زينت 
اعمالهــم قاعــة العرض وســاهمت في 
التأكيد على قيــم التنوع واجلمال واالبداع 
في مفاهيم الفن املعاصر بأساليب جديدة 
وجتارب حداثوية وافكار استمدت من الواقع 
وبصيغ جمالية ورؤى خالقة تنبض باحلياة، 
وبذل الفنانــون محاوالت إليجاد صيغ تعبر 
عن محولة تغيير االسلوب بأسلوب جديد 
من خالل حتريك االسلوب السابق الى ضفة 
اخــرى مع االبقاء على العالقــة في البناء 
والتشييد على الصفة العامة ، ومن خالل 
كل املعارض الســابقة جنــد ان هناك قوة 
دفع في اطار التجديد واحلداثة في اساليب 

املوضوعات التي طرحت.  

عروض وورش للدار العراقية لألزياء خالل 
عام 2022

تعد )الدار العراقيــة لألزياء( صرحا ثقافيا 
وفنيا وتاريخيا كبيرا ومهما، كونه يتعامل 
مــع التاريــخ والتــراث واحلضــارة ويقدم 
االســتعراضات اخلاصة باألزيــاء من خالل 

لوحات فنية فيها ســرد وشعر وموسيقى 
وفن مســرحي واضاءة، يعمل فيها خبراء 
في اخلياطــة والتصميــم وصناعة احللي 
واالحزمة والرســم وكتابة احلروف العربية 
واإلسالمية على القماش مبا فيها رسومات 
أزيــاء ملكات  والكتابة على  الواســطي. 

وملوك العراق.

بعد اجلائحة نشاطات متنوعة 

اقامت الدار العديد من النشــاطات خالل 
عــام 2022 وبعــد توقف دام عــام خالل 
املعارض  ابرزهــا  ولعــل  جائحــة كورونا، 
التشــكيلية واخلاصة بفنانن الدار ودورات 
وورش واالحتفــاالت باملناســبات الوطنية 
والرســمية وعروض لألزياء في االحتفاالت 

واملناسبات داخل الدار وخارجها. 
ومــن هــذه النشــاطات دورة تعليم فن 
رقم  واالكسســوار  والتصميم  اخلياطــة 
والتطوير” في  التدريــب  (27( في “مركــز 
الدار املذكورة خالل شــهر تشرين الثاني، 
وقــدم في الدورة محاضــرات من قبل كل 
من املصمم “سيف العبيدي” واخملتص بفن 
اخلياطة “جاسم شعنون عبد اهلل” وحتدثت 
عن فن االكسسوارات الفنانة “ندى عباس”.
وملناســبة  اليوم العاملــي للطفل اقامت 
الــدار عرضا بعنــوان “تراثنا ملســتقبلنا” 
في 26 تشــرين الثاني من العــام احلالي، 
وقدم فــي احلفل عزف للطفلــة املوهوبة 
“مايا مصطفــى” على الة البيانو وفعالية 
لألطفال بعنوان “افتح ياسمسم” للراحل 
تراثــي عراقي  الياســري وعــرض  فيصل 
مبشــاركة 18 طفال تقل اعمارهم عن 15 
العارضة “ســحر لعيبي”  الى جانب  عاما 
والعــارض “عمار كاظم” وكانــت الدار قد 
صممت مالبس تراثيــة لألطفال من قبل 

قسم االنتاج .

محاضرات في فن االكسسوار

واقامــت الدار فــي االول مــن كانون االول 
فعالية الرسم احلر “ســمبوزيوم”  بعنوان 
الدار  ابداعيــة(، على حدائــق  )بصمــات 
التشكيلين  الفنانن  من  عدد  مبشــاركة 

اذ قدمــوا اعمــاال تعبــر عن اســلوبهم 
واجتاههم في التشــكيل، وفــي الرابع من 
الشــهر املذكــور اقامت الــدار مهرجان 
“منتدى احلضارات” بنســخته السادســة 
بحضور ممثلــن عن تســعة دول )ارمينيا، 
اليونان،  ايطاليــا،  ايران،  املكســيك،  بيرو، 
بوليفيــا والصــن(، وحضور وكالء  مصر، 
وزارة اخلارجية والثقافة والســياحة واالثار، 
ومدير عام الدار العراقية لألزياء “انعام عبد 
اجمليد” اذ قدم عرضــا لألزياء ميثل احلضارات 
التاريخية واحلقب التــي مرت على العراق 
بأزياء ابدعتهــا ونفذتها الكــوادر الفنية 

العاملة في الدار.

مجلة لك لألزياء 

وكانت الدار قد اصدرت مجلة االزياء “لك” 
منذ عام 2018 والتــي توقفت عن االصدار 
بســبب اجلائحة وعادت لإلصدار خالل عام 
2022 الكترونيا اذ صدر العدد الثالث منها 
والتي تتكــون من عدة ابواب منها املقاالت 
فنون  واملنوعــات وصفحة  والتحقيقــات 
واملــرأة والطفل والثقافية اذ تســتضيف 
الكتاب والشــعراء واالدباء، وتسلط  فيها 
الضوء على ابرز النشــاطات التي تقدمها 
الدار، ومن ابرز ما تقدمه اجمللة نشــاطات 
املصممن وانتاج االزياء التي تشــارك في 
العــروض والتي مت تصميمها من قبل دائرة 
االنتــاج في الــدار، وموضوعــات اخرى ما 
جعلها تعد من اجملــالت االولى في العراق 
التي تتحدث عن االزيــاء فقط اال ان اجمللة 

توقفت بسبب التمويل املالي لها.

نصف قرن من النجاح

وكان الــدار قد  احتفلت خــالل هذا العام 
مبرور نصف قرن على تأسيســها  واملعروف 
ان “الــدار العراقية لألزيــاء”، وهي الصرح 
الثقافي والفني الــذي يحتل مكانا كبيرا 
بن مرافق وزارة الثقافة والســياحة واالثار 
ويقع مبنى دار األزياء  في منطقة تعد من 
اجمل مناطق بغداد)زيونة( بناية شــامخة 
بنيت على شــكل يشــبه الزقورة )بناية 
تأريخية من زمن الكيشــيين ( لتتناسب 

مع رمزيات هذه الدار، وفيها اقسام كثيرة  
ومتنوعة وهي 

“التصميم، واخلياطــة، والتطريز، والعرض 
واالكسسوارت،  األزياء،  ومتحف  والتدريب، 
والبابلية والسومرية”  واملالبس االشــورية 
اقســام واروقة وطوابق لدار حتقق جناحات 
عالية بفضل كبير جلمــال وعمق حضارة 
وادي الرافديــن، وجمال األزيــاء التاريخية 
حلضــارات عاشــت علــى ارض العراق من 

شماله حتى جنوبه.
منذ ان تأسست هذه الدار في السبعينات 
من القــرن املاضي قدمت عروضــا لألزياء 
التاريخية  على شــكل قصص وحكايات 
واشــعار بصوت الشاعر الراحل عبد الرزاق 
عبد الواحد، واوبريتات فنية ســاحرة تعبر 
عن احلياة علــى ارض العــراق من حكاية 
انكيــدوا، وحمورابي واشــور بانيبال حتى 
العصور اإلســالمية مرورا بهارون الرشيد، 

وحكايات عن جمال بغداد وشموخها ..

مشاكل وأزمات واجهت املشاهير من 
النجوم في عام 2022 

أزمــات عــدة واجهت عدداً من مشــاهير 
العالم العربــي، خالل عام 2022 والذي بدأ 
العد التنازلي لنهايته، وتنوعت تلك األزمات 
فالبعــض منها أوصل هــؤالء النجوم إلى 
ساحات القضاء، وأخرى إلى املستشفيات 
لتلقي العالج، وآخــرون واجهوا أزمات من 
نوع آخر، ومن خالل التقرير التالي سنرصد 

أبرز مشاكل وأزمات املشاهير والنجوم.

“شيرين عبد الوهاب” أزمة ثم نهاية 
سعيدة”

تعد أزمة الفنانة شــيرين عبــد الوهاب، 
من أكثراألزمــات التي تصدرت الســاحة 
الفنيــة لفترة طويلة، خاصــة وأن أزمتها 
كانــت مليئــة باألحداث الكثيــرة، حيث 
بدأت بإيداع شيرين عبد الوهاب في إحدى 
املستشــفيات من قبل شــقيقها، حتى 
يساعدها في التعافي من آثار املواد اخملدرة، 
في ظل توجيه ســهام االتهامات للفنان 
انفصــل عنها قبل  الذي  حســام حبيب 
الشخص  باعتباره  املستشــفى،  دخولها 

الذي أوصلها لهذه املرحلة الصعبة.

تطورات سريعة

ومع مرور األيام شــهدت أزمة شيرين عبد 
الوهاب تطوراً سريعاً، منها الشائعات التي 
حلقت بها، منها انها سوف تستكمل رحلة 
عالجها خــارج البالد، وهــذا األمر مت نفيه 
جملة وتفصيالً من محاميها املستشــار 

ياسر قنطوش والذي كذب هذه األخبار.
ولم متر ســوى أيــام لتخرج شــيرين على 
جمهورها بتسجيل صوتي تطمئنهم من 
خالله على حالتهــا الصحية بل وطالبت 

محاميها بإخراجها املستشفى.

نهاية سعيدة

وعقــب خروج شــيرين عبــد الوهاب من 
املستشــفى شــنت هجوماً حــاداً على 
شــقيقها وحررت ضده محضراً رســمياً، 
تزامنا مع اعالن عودتهــا لطليقها الفنان 
حســام حبيب، حيث زفت هذا اخلبر السار 
جلمهورها من خالل مداخلــة هاتفية في 
برنامج “ احلكاية” الــذي يقدمه اإلعالمي 

عمــرو أديب علــى شاشــة “mbcمصر”، 
وأثنــاء مداخلتها أعلنت عــن تنازلها عن 
كافة احملاضــر والقضايا التي رفعتها على 
شقيقها، ليسدل الستار على تلك األزمة 
بنهايــة ســعيدة تكللت بعودة حســام 

وشيرين مرة أخرى.
منة شلبي “واقعة املطار أمام الشائعات”

أثناء عودة منة شلبي من الواليات املتحدة 
األمريكيــة، مت التحفــظ عليها في مطار 
القاهرة، عقب ضبط مواد مخدرة بحوزتها 
على هيئة أكياس شــيكوالتة من مخدر 
املاريجوانا، ومت ترحليهــا للجهات اخملتصة 

التي تتولى التحقيق معها.

شائعات

واجهــت الفنانة منة شــلبي العديد من 
أزمة  التي حلقت بهــا، عقب  الشــائعات 
املطــار، أولى تلــك الشــائعات هو بحث 
القائمن على مســرحية “ ســاعة احلظ” 
اســتبدال بطلة املســرحية الفنانة منة 
شــلبي بفنانة أخرى، بســبب أزمة املواد 
اخملدرة التي تعرضت لهــا منة خالل األيام 
املاضية والتي على إثرها مت إحالتها جلهات 

التحقيق اخملتصة لبحث أمرها.
الدكتور أشــرف زكــي “نقيب  وكشــف 
املهــن التمثيلة” فــي تصريح خاص ملوقع 
“ ســيدتي”، أن هذه األخبار عارية متاماً من 
الصحة ولــم حتدث إطالقاً، وما يتم تداوله 

في هذا الشأن ما هو إال شائعات.
وأوضح، إلى أن مســرحية “ ســاعة حظ” 
والتي تشارك فيها منة شلبي، مت تأجيلها 
ليــس أكثر، وأنــه يعمــل اآلن على عمل 
مســرحي آخر ليس له عالقة مبســرحية 

“ساعة احلظ”.
ولــم تتوقف الشــائعات عند هــذا احلد، 
بل وصلــت إلى أن الفنانة منة شــلبي مت 
احالتها إلى محكمة اجلنايات بتهمة حيازة 
مخدرات ، وهذا ما مت نفيه جملة وتفصيالً 
من قبل النيابــة العامة التي أصدرت بياناً 
رســمياً أكدت من خالله بأن منة شلبي ال 

تزال قيد التحقيق.

إليسا “بالغ رسمي”

دخلت الفنانة إليســا في صدام حاد، مع 
الفنان زياد برجي والشــاعر أحمد ماضي، 
بعد االتهامات التي قامت بتوجيهها لهما 
بالتعدي على حقوق امللكية الفنية واألدبية 
العائدة لها فيما خــص أغنية “أنا وبس”. 
وبســبب ذلك أعلنت إليســا في سبتمبر 
املاضــي، عن طريق وكيلهــا القانوني، عن 
إقامة دعوى قضائية ضد الفنان زياد برجي، 
والشاعر أحمد ماضى، تتهمهما بالتعدي 

على حقوق امللكية الفنية واألدبية.
وجاء فى البيان الصادر عن محامى إليســا 
إن زيــاد برجــي، وأحمد ماضــي، تنازال عن 
كامل حقوقهما الفنيــة واألدبية وحصل 
كل منهمــا، مقابل ذلــك على حقوقهما 

املادية الناجتة عن التنازل املذكور.
وتابــع البيان أن برجى وماضي أعادا نشــر 
األغنية حتت عنــوان “وبطير” رغم أن كافة 
املســتندات القانونية تؤكد عدم شرعية 
قانونية بّث ونشــر أغنيــة “وبطير” ألنها 
األغنية الرســمية للفنانة إليسا صاحبة 

ومالكة األغنية .

“أزمات صحية “..أنغام ...عملية جراحية

أثارت احلالة الصحيــة للفنانة أنغام قلق 
اإلعالن  بعد  محبيها وجمهورها، خاصــة 
املفاجئ مــن قبل إدارة أعمــال أنغام، عن 
تعرضها ألزمة صحية اضطرت من خاللها 
إلجراء عملية جراحية، وســط تســاؤالت 
عديدة وتكهنات عن سبب الرئيسي لهذه 
العملية. ولكن ســرعان ما طمأنت أنعام 
متابعيها على حالتها الصحية، من خالل 
ينان نشرته عبر حسابها على “ انستغرام” 
أكدت مــن خالله على أن حالتها الصحية 
أصبحت مســتقرة، وستســتكمل قريباً 
الفني من خالل عودتهــا الحياء  نشــاط 

حفالت غنائية جديدة.

هيفاء وهبي.. تعرضت للتنمر

تعرضت الفنانــة هيفاء وهبي للتنمر، من 
الذين تهكموا على  قبل بعض األشخاص 
شــكل وجهها ومالمحها، عقب ظهورها 
في حفلها الذي أقيم مبوسم الرياض حيث 
جاء بحسب التعليقات أنها ظهرت مبالمح 
بدا عليها التقدم بالعمر وفشــل جراحات 
التجميل، ويرجع ذلك بسبب سوء االضاءة 
التي اســتخدمت أثناء املؤمتــر الصحفي 
للحفل. وردت النجمة اللبنانية على حملة 
التنمر التي وجهت لها، من خالل مداخلة 
هاتفية لها على برنامج “ اليوم”، قائلة “إن 
هؤالء املتنمرين سَعوا إلثبات أنها مشوَّهة 
وليســت ســمراء، وأضافت: “ما العيب أن 
أكون ســمراء الوجه، بعد أن بّيضت وجه 
بلدي”، وســخرت من منتقديها قائلة: “لو 
أرادوا إثبات أن لوني فسفوري؛ فال مشكلة”.

فعاليـات فنيـة متنوعـة شهدهـا عـام 2022

شهدت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، على مدار أشهر العام الحالي 2022 ،فعاليات 
فنية متنوعة، تمثلت بإقامة معارض تشكيلية تنوعت بين الرسم والنحت والكرافك وعروض 
وورش لألزياء أقامتها الدار العراقية لألزياء ، فضال عن اعادة افتتاح مسرح الرشيد وفيما يلي 

أبرز األحداث:

ذاكرة 2022

جانب من معرض )حكايات الطني( كادر مسرحية )حرب العشر دقائق( خالل تكرميه في عمان

من اعمال دار االزياء العراقية
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قاسم عبد الرحمن حسني
املدير العام

رئيس مجلس االدارة 
مصعب احمد ابراهيم

مدير الهيئة الفنية والهندسية

 كلية بغداد للعلوم الطبية
اعالن

تعلن كلية بغداد للعلوم الطبية عن مزايدة لبيع السيارات املدرجة ادناه.

1- سيارة نوع ابيكا الرقم )295165( – بغداد رصاصي اللون موديل / 2008.
2- سيارة نوع فورد الرقم )13891- بغداد( ابيض اللون موديل / 2011.

ونؤكد ان املدة تبدأ من تاريخ نشــر االعالن في اجلريدة الرســمية لغاية 
))عشرة ايام(( ويكون موعد املزايدة في يوم 2023/1/9 الساعة ))العاشرة 

صباحا(( في الكلية.
أ.د. احمد عباس حسني
عميد كلية بغداد للعلوم الطبية

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة بداءة الكوت

العدد/ 2450/ب/2022
التأريخ/ 2022/12/28

املوضوع/ إعالن بيع عقار باملزايدة
املدعي )الدائن(/ حذيفه عبد سلمان

املدعى عليهم )املديــن( / حيدر ومقداد وميثــم وعامر وزهره 
وخديجة وأسماء وزينب أوالد وبنات عبد سلمان

تنفيــذاً لقــرار احلكــم الصــادر من هــذه احملكمــة بالعدد 
)2450/ب/2022( في 2022/9/30 واملتضمن اعالن املزايدة إلزالة 
شــيوع العقار املرقم )620/2 م 29 داموك( وتوزيع صافي الثمن 
بني الشــركاء كال حسب ســهامه فقد تقرر اعالن عن  بيعه 
باملزايدة العلنية خالل )30( يوم اعتبارا من اليوم التالي للنشر 
في صحيفتني محليتني ، فعلى الراغبني بالشراء مراجعة هذه 
احملكمة مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة %10 
من القيمة التقديرية للعقار بصك معنون الى )محكمة بداءة 
الكوت( وســوف جترى املزايدة في اليوم األخير الساعة الثانية 
عشــر ظهراً وإذا صادف اليوم األخير عطلة رســمية فيعتبر 
اليوم الذي يليه من الدوام الرســمي موعدا للمزايدة ويتحمل 

من ترسو عليه املزايدة أجور اإلعالن واملزايدة.
القاضي
حيدر شعيوط سدخان

مواصفات العقار
 ملك صــرف تتكون من حديقة ومجموعــة صحية خارجية 
وطارمة مسقفه ومطبخ وكيلدور اول وثاني واستقبال وهول 
ومطبــخ ومجموعه صحية داخلية وأخــرى خارجية وغرفتي 
نوم وغرفه صغيره في الطابــق األرضي وغرفة صغيرة وغرفة 
والطابق العلوي يتكون من غرفة نوم واحدة وبيتونه ومسقف 
بالشيلمان ودرجة عمرانه متوســطة يقع في منطقة كوت 
حي الزهراء قرب منطقة خالد االبتدائية والعمارات السكنية

جنســه/ قطعة ارض )عرصــة( تقع ركن على شــارعني في 
منطقة الطشاش
املساحة / 310 م2

الشــاغل:/ حيدر ومقداد أوالد عبد سلمان ) املدعى عليهما ( 
ويرغبان بصفة مستأجر

القيمة التقديرية / 263,000,000  مائتان وثالثة وستون مليون 
دينار عراقي

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى

 رئاسة محكمة استئناف االنبار 
محكمة األحوال الشخصية في هيت

العدد/ 1073/ش/2022
 التاريخ/ 2022/12/28

الى/ املدعى عليه )فراس عبد اجلليل خلف(
م/ اعالن

أقامت املدعيــة )كوثر عبد اهلل حســني( الدعوى 
املرقمــة 1073/ش/2022امــام محكمــة األحوال 
الشــخصية في هيت والتي تطلــب فيها احلكم 
بالتفريــق القضائي بينها وبينك للضرر اســتنادا 
لقــرار مجلس قيــادة الثورة املنحــل املرقم 1529 
لســنة 1985 وقد صدر قرار حكــم بحقك بتاريخ 
2022/12/7 والذي يقضي باحلكم بالتفريق القضائي 
بني املدعية ) كوثر عبد اهلل حسني( وزوجها املدعى 
عليه )فراس عبد اجلليل خلف( واعتباره طالقا بائنا 
بينونة صغرى واقعــاً للمرة األولــى ال يحق لهما 
العــودة الى احليــاة الزوجية ثانيــة اال بعقد ومهر 
جديديــن وعلى املدعية االلتزام بالعدة الشــرعية 
والبالغة ثالثة قروء واعتبارا مــن تــاريخ التفريـق 
فـي 2022/12/7 ال يحق لـهـا الـزواج من رجل آخـر 
اال بعد انتهاء فترة العـدة واكتساب احلكم الدرجة 
القطعية وجملهولية محل اقامتك حســب شــرح 
القائم بالتبليغ قررت احملكمة تبليغك بصحيفتني 
محليتني وعليك مراجعة هذه احملكمة او من ينوب 
عنك قانونا وبعكسه سوف يصبح احلكم الغيابي 
مبنزلة احلكم احلضوري وخالل ثالثون يوما من تاريخ 

النشر وفقا للقانون.
القاضي
 أحمد فرحان يوسف 

جمهورية العراق
وزارة الداخلية

مديرية االحوال املدنية واجلوازات 
واإلقامة

 صالح الدين
قسم شؤون االحوال املدنية

العدد: ج-ص/ 14719
التاريخ: 2022/12/27

إعالن
قــّدم املواطــن )محمــد ســمني عبيد 
محمود(  اســم االم )فكريه نصر الدين( 
املسجل في الســجل 1205 م صحيفة 
118 احوال سليمان بيك الذي يروم تغيير 
اسمه اجملرد في قيده وجعله )ازاد( بدال من 
)محمد( علما انه يسكن محافظة صالح 
الدين – قضــاء الطوز- حي كوماري  فمن  
لديه اعتراض مراجعة هذه املديرية خالل 
)10( يوما من تاريخ نشر اإلعالن وبعكسه 
سيتم النظر في الدعوى وفق احكام املادة 
)24( من قانــون البطاقة الوطنية رقم 3 

لسنة 2016.
اللواء 
رياض جندي الكعبي
مدير األحوال املدنية واجلوازات واإلقامة 
العام

اخلميس 29 كانون االول 2022 العدد )5045(

Thu .29 Dec. 2022 issue )5045(



11ذاكرة 2022 اخلميس 29 كانون األول 2022 العدد )5045(

Thu. 29 Dec. 2022 issue )5045)

تتويج االرجنتين بلقب مونديال قطر 
يتصدر أحداث الرياضة العالمية

االرجنتني وميسي ابطاالً لكأس 
العالم

2022 حققت حلم ميســي الكبير 
البطولة مع بالده  بحصوله علــى 
االرجنتني بعد الفــوز الدراماتيكي 
الترجيح في  بركالت  على فرنســا 
الكأس  ليعيــد  النهائية،  املبــاراة 
منذ  االرجنتني  خزائــن  عن  الغائب 
عــام 1986.هــذا االنتصــار الهب 
مستوى  على  املشــجعني  حماس 
األســطورة  يحبون  ممــن  العالــم 
العالم  ليونيل ميسي حيث شهد 
في  احتفاالت  العربيــة  ومنطقتنا 
كل مكان بســبب هذا اإلجناز الذي 

حققه ميسي ورفاقه.

الـ"فيناليسيما" أرجنتينية

وفي هذا العــام ايضاً توج املنتخب 
 - أوروبا  األرجنتينــي بلقــب كأس 
أميركا اجلنوبية "فيناليسيما" بعد 

فوزه الكبير علــى نظيره اإليطالي 
(3-0(، في املبــاراة التي جمعتهما 

على ملعب "وميبلي". 

حضور تاريخي للمغرب

بطولــة كأس العالــم فــي قطر 
شــهدت ايضــاً حضــوراً تاريخياً 
للمنتخب املغربــي الذي متكن من 
الوصول ألول مرة الى املربع الذهبي 
في تاريخه وتاريــخ العرب وافريقيا 
وحتصــل علــى املركز الرابــع بعد 
خســارته امام كرواتيا فــي مباراة 

حتديد املركز الثالث بنتيجة 1-2.

رميونتادات مثيرة لريال مدريد

وفي بطولة دوري ابطال أوروبا حتصل 
ريــال مدريد على لقبــه التاريخي 
الرابع عشــر بعد مخاض عســير 
حيث واجه خطر اخلروج من البطولة 
في ثــالث مناســبات، بعدما حقق 

العودة التاريخيــة }الرميونتادا{ امام 
وتشيلسي،  جيرمان،  باريس ســان 
في  ليتمكن  ســيتي،  ومانشستر 
النهاية من الفوز على ليفربول في 
املباراة النهائية بهدف وحيد سجله 
جونيور.وحقق  فينيسيوس  الالعب 
ريال مدريد في العام نفســه الفوز 
ببطولة الدوري االســباني وكذلك 

كأس السوبر االسباني.

بنزميا رجل الذهب

التي حصل عليها  التتويجات  هذه 
الطريق  امللكــي مهــدت  النــادي 
لنجمه كرمي بنزميا في احلصول على 
في  العب  ألفضل  الذهبيــة  الكرة 
العالــم، حيث كانت لــه البصمة 
األكبــر في هذه اإلجنــازات مع ريال 

مدريد. 

اينتراخت فرانكفورت بطالً 
للدوري االوروبي

وفي أوروبا أيضــا وهذه املرة الدوري 
األوروبــي، حقــق نــادي اينتراخت 
بعد  بالبطولة  الفــوز  فرانكفورت 
انتصاره في املبــاراة النهائية على 
بــركالت  االســكتلندي  رينجــرز 

الترجيح. 

عام محبط لبرشلونة

هــذا العــام كان محبطــاً لنادي 
برشــلونة الذي لم يحقق أي القاب 
تذكر فضالً عن ضائقة مالية كبيرة 
الى  الهبوط  نتيجــة  بالنادي،  أملت 
الدوري األوروبي بعد حلوله في املركز 
الثالث مــن مجموعته فــي دوري 
والثاني  األول  املركــز  تاركا  االبطال 
الى بايــرن ميونخ وبنفيكا، وكذلك 
خسارته السوبر والدوري االسباني، 
وكذلك في النســخة اجلديدة من 
االبطال في نفس العام لم يتمكن 
الدوري  الــى  العبــور وتوجــه  من 

املركزين األول  تاركاً  األوروبي مجدداً 
والثانــي في مجموعتــه الى بايرن 

ميونخ وانتر ميالن.

الدوريات الكبرى

وعلى مســتوى الدوريــات الكبرى 
فقط حتصل مانشستر سيتي على 
لقب الــدوري اإلجنليزي وميالن على 
فيما حصل  اإليطالي،  الدوري  لقب 
بايرن ميونــخ على لقــب  الدوري 
األملاني وباريس ســان جيرمان بطالً 

لفرنسا.

السنغال بطالً لكأس األمم 
االفريقية

وعلى مســتوى قــارة افريقيا فقد 
الســنغال  فوز   2022 عام  شــهد 
ببطولــة كأس األمم األوروبيــة بعد 
على  النهائية  املبــاراة  فــي  الفوز 
املنتخــب املصــري بــركالت اجلزاء 

الترجيحية.

انتهاء قصة رونالدو واليونايتد

أعلن مانشستر يونايتد اإلجنليزي أن 
املهاجم كريستيانو رونالدو سيغادر 
الفريق، فــي نهاية مريــرة لفترته 
الثانية في ملعــب "أولد ترافورد".

وجــاء ذلك بعــد مقابلــة لالعب 
بتصريحات  خاللها  أدلى  البرتغالي 
إدارة مانشستر  قاســية، مهاجماً 
يونايتــد، واتهمهــا بخيانته، وأكد 
إيريك  الفني  احترامه ملديــره  عدم 

تن هاغ.

فيدرر يعتزل التنس بالبكاء

وفي هذا العام ايضاً، أعلن أسطورة 
التنس روجر فيدرر عــن اخلبر الذي 
كانت تخشاه اجلماهير حول العالم 
منذ فترة طويلة بعد أن قرر وعيناه 
متألهــا الدموع، اعتزال منافســات 
احملترفني ليضع حداً ملســيرة مليئة 

باالجنازات.

ريال مدريد بطال ألوروبا االرجنتني تتوج بلقب كأس العالم

حمل عام 2022 الكثير من االحداث الرياضية الشيقة، لعل أبرزها بطولة كأس العالم في قطر، 
وأخرى مختلفة نتناولها في هذا التقرير لحصاد رياضة هذا العام 2022 في الجانبيين المحلي 

والدولي ونسلط الضوء على احداث حققت االثارة بين المتنافسين في شتى االلعاب

كـرة القـدم بيـن المـد والجـزر.. وتألـق لأللعـاب االخـرى
ونحن نودع العام 2022 

 متابعة - الصباح الجديد:

الشرطة بطالً للدوري املمتاز 
واملواس هدافاً للدوري

لم تكن املنافســة هذا العام ممكنة 
مع نادي الشــرطة في الدوري املمتاز 
بعدما كان قطاره منطلقاً دون توقف 
او هــوادة، حيــث اســتطاع ان يتوج 
بلقب الدوري املمتاز برصيد 91 نقطة 
مبتعداً بـ 21 نقطة عن أبرز مطارديه 

القوة اجلوية صاحب الـ 70 نقطة.
وال ميكن ان يُنسى الدور الكبير للنجم 
السوري محمود املواس مهاجم نادي 
الشــرطة، الذي حصــد لقب هداف 
الدوري املمتاز برصيد 22 هدفاً، حيث 
ســاهمت هذه األهداف بشكل كبير 

في تتويج فريقه بالدوري.

الكرخ والكهرباء في نهائي غير 
مسبوق لكأس العراق

على غيــر العادة متكن كل من الكرخ 
والكهربــاء في الوصــول الى نهائي 
كأس العراق الذي دائماً ما كان طرفيه 
او احد طرفيه من األندية اجلماهيرية 
املعروفة، اال ان هذا العام كان مختلفاً 
في نهائي جديد بني الكهرباء والكرخ، 
اســتطاع األخير من خالله احلصول 
 1-2 على البطولة بعد فوزه بنتيجة 

في املباراة النهائية.

خروج محبط من تصفيات كأس 
العالم للمنتخب الوطني

مجدداً  الوطني  منتخبنا  يتمكن  لم 
من بلوغ نهائيات كأس العالم وخرج 
9 نقاط فقط  من التصفيات برصيد 
في املركــز الرابع من مجموعته التي 
ضمت ايران وكوريا اجلنوبية واالمارات 

وسوريا ولبنان.
ومتكن كل من إيران وكوريا في التأهل 
املباشر الى النهائيات، في حني تأهلت 
االمارات في املركز الثالث الى امللحق 
اال انها خسرت امام استراليا بنتيجة 

2-1 ولم تتأهل.

االسباني كاساس مدرباً ألسود 
الرافدين

وبعــد مخاض  العــام  وخالل هــذا 
عســير، متكن احتاد كــرة القدم من 
تســمية طاقم فني اسباني لتدريب 
املدرب  بقيــادة  الوطنــي  املنتخــب 
يقود  كان  بعدما  كاساس،  خيسوس 
الدفة مــدرب املنتخب األوملبي راضي 
شنيشــل الــذي اســلتم املنتخب 

مؤقتاً بعد اســتقالة الهولندي ديك 
ادفوكات، وســتكون بطولة خليجي 
25 في البصرة مطلــع العام املقبل 

هي األولى لكاساس.

إجنازات األلعاب االخرى

سجل املنتخب الوطني للجودو إجنازا 
عبد  البطل شــهاب  عندما حقــق 
الذهب في  التتويج بوســام  الوهاب 
 100 وزن  ملنافسات  العربية  البطولة 
كغم، في حني احرز زميله علي حسن 

عطا اهلل الوسام الفضي.
بطولة  تنظيــم  فــي  العــراق  جنح 
العــراق الدوليــة بكــرة الطاولــة 
ولكل  والشــباب  الناشــئني  لفئتي 
السليمانية،  محافظة  في  اجلنسني 

وشــهدت البطولة مشاركة واسعة 
مــن الالعبني والالعبــات من الفئات 
العمرية حتــت 19 و17 و13 و11 عاماً 
وايران  والسويد  )ســورية  دول  ميثلون 
ومصر واالردن وقطر ولبنان وفلسطني 
وبلجيكا وســيرالنكا واليمن واجلزائر 
وعمــان والبرتغال وكرواتيا( باالضافة 

الى البلد املضيف العراق.
بألعــاب القوى في  وكان منتخبنــا 
اللجنــة الباراملبية علــى موعد مع 
البرونزي في بطولة  بالوســام  الفوز 
الشــارقة الدولية املؤهلة إلى آسياد 
الصني التي أقيمت في اإلمارات، بعد 
ان احرز 23 وساما ملونا 8 ذهبية و10 
فضيــات و5 برونزيات فــي البطولة 
التي سجلت مشاركة 22 دولة عربية 

واسيوية وافريقية واوربية.

اما شــهر نيســان فقد شهد تفوق 
كبير لفريق نادي النفط بكرة السلة 
عندمــا توج بلقــب الــدوري املمتاز، 
تواليا  الســادس  اللقــب  محققــا 
باشــراف املدرب خالد يحيى.. وفرض 
النفط نفسه بطل بعد انهاء مباراته 
امام الشــرطة بنتيجــة الفوز بـ 89 

مقابل 77 نقطة. 
ومتكن فريق الشرطة من حسم لقب 
دوري الكرة املمتاز 2022 قبل 7 جوالت 
من نهاية املســابقة، واستطاع فريق 
الشرطة حســم لقب الدوري املمتاز 
قبــل 7 جوالت من نهاية املســابقة، 
تتويج  82.وجاء  للنقطة  بعد وصوله 
خزائنه  عن  الغائب  باللقب  الشرطة 
4 سنوات بعدما حقق سلسلة  منذ 
نتائــج مميزة هذا املوســم حتت قيادة 

املدير الفني املصري مؤمن سليمان.
واســتطاع نادي غاز اجلنــوب بقيادة 
مدربــه عالء خلف من حســم لقب 
إثر  الطائرة  بالكــرة  املمتــاز  الدوري 
تغلبه على فريق اجليش بثالثة أشواط 

من دون رد.
كانت رياضــة االثقال على موعد مع 
الالعب  طريــق  عن  النجــاح  حتقيق 
الشاب علي عمار يسر، بعد تتويجه 
 109 بوســامني ذهبي وفضل لــوزن 
كعم في بطولة شــباب آسيا التي 
رباعنا  ونــال  أوزبكســتان،  ضيفتها 
فعالية  في  ذهبيــة  ميدالية  البطل 
وذهبية  برفعــه ١٧١ كغم،  اخلطف، 
ثانية في اجملمــوع، بعد ان جمع ٣٧٣، 
وفضيــة بفعالية النتــر بعد ان رفع 

٢٠٢ كغم، وهي ارقام جديدة ».

القبضات حتصد الذهب

العراق  في شــهر آب كانت قبضات 
على موعــد مع الفــوز بالذهب في 
البطولــة العربيــة للشــباب التي 
أقيمــت في مصــر وأحرز يوســف 
املاجــدي الذهب لــوزن 71 كغم، اثر 
اطاحته مبنافســه اجلزائري في النزال 

اخلتامي.

السيوف وبرونز آسيا

في الشهر ذاته كان منتخبنا الوطني 
بجدارة  نفســه  فــرض  قد  باملبــارزة 
واحرز برونز بطولة آســيا في الكويت 
مبشــاركة 22 دولة، واتى اإلجناز بسالح 
اســيف املبــارزة وهــو األول من نوعه 
بفضــل جهود كبيــرة لالعبي الفريق 
علي حســن ومحمد فاخر ومصطفى 
بشــير ومهدي رحيــم.، الذين حققوا 
على منافسيهم منتخب كازاخستان 
بنتيجة 45 مقابــل 37 نقطة، وكانت 
النتائج النهائية لبطولة اسيا اسفرت 
اجلنوبية  كوريــا  منتخب  تتويــج  عن 
باملركز االول وجاء منتخب الكويت ثانيا 

ومنتخب العراق باملركز الثالث.

منتخب شباب العراق يتأهل إلى 
نهائيات آسيا

في شــهر تشــرين أول من منتخبنا 
نهائيات  إلى  االنتقال  بطاقة  الشبابي 
آســيا لكرة القدم، برغم من خسارته 
امــا اســتراليا بهدف مــن دون رد في 
الثامنة،  اجملموعــة  مباريــات  ختــام 
ومنتخبنا الشبابي بقيادة مدربه عماد 
محمد، اســتحق التأهل بع تفوقه في 
التصفيات التي ضيفتها الكويت وهي 
مؤهلــة إلى نهائيات آســيا 2023 في 

أوزبكستان.

يوسف املاجدي منتخبنا الوطني في تصفيات املونديال



بغداد - سمير خليل:
فــي الســنوات األخيــرة، اخــذت 
تســتعيد  بغداد  احلبيبة  العاصمة 
الكثير مــن حياتها التي انزوت حتت 
وابل الظــروف التي حلت عليها من 
ويالت االرهــاب وتداعيات الصراعات 
السياســية والتقلبات االقتصادية 
واملتغيرات االجتماعية، "بغداد بدأت 
تســتعيد عافيتها" جملة ميكن ان 
ان  اليوم رغم  تصف حال مدينتنــا 
هذه العافيــة مازالت غير مكتملة 
فمدينــة عريقة مثل بغــداد حتتاج 
الكثيــر مــن الوقت واجلهــود كي 

تسترد انفاسها.
خالل هذه الفترة والعام الذي يوشك 
ان يودعنا بعد ايام عام 2022، اصبح 
االهتمــام مبدينــة بغداد الشــغل 
الرسمية  الشــاغل للمؤسســات 
واهلها من  بغــداد  امانــة  واهمها 
ســكانها االصليني وممن حل ضيفا 

عليها، وفي اجلانب الرســمي، راحت 
وتضع  ترســم اخلطط  بغداد  امانة 
نصــب عينيهــا ان تلبســها حلة 
جديــدة. احلملــة وضحــت وبانت 
ثمارهــا في شــارع املتنبــي حيث 
اضيء هذا الشــارع وتغيرت صورته 
وصار منوذجا معماريا وفنيا من خالل 
اللمسات العمرانية واجلمالية التي 
وارصفته  ومكتباته  بناياتــه  اطرت 
وزوايــاه واقســامه ليصبــح مرآة 
تنعكس عليها امــواج النهر اخلالد 
دجلة، كمــا اصبح شــارع املتنبي 
العوائل  فيه  تقضــي  عائليا  مكانا 
غزيرة ساعات  افواجا  تقاطرت  التي 
من الراحة وســط اجوائه اجلميلة، 
انيرت مناطق وشوارع كثيرة  كذلك 
في عمــوم املدينــة لتعكس صورة 
مضيئة خاصة عندما يحل املســاء 
ذلــك مبناطق فــي جانبي  وجتلــى 
والرصافة، كما  الكــرخ  في  املدينة 

ان مرفقــا مهما يتوســط املدينة 
به فــي زمن مضى  تتغنــى  كانت 
وعانى ماعانى من االهمال لسنوات 
طويلــة واقصد هنــا حديقة االمة 
التي صارت مكانــا مقفرا اليدخله 
احد خاصة اثناء الليل، هذه احلديقة 
ارتدت حلــة جميلة وصــارت مالذا 
محترما، مزدحما بالعوائل والشباب 
خاصــة اثناء الليل، حيــث االضاءة 
املائي،  واحلوض  الراقصــة  والنافورة 
وقامت امانة بغداد بنصب شاشــة 
لنقل مباراة  االمة  عمالقة بحديقة 
منتخبي املغرب وفرنسا التي  جرت 
فــي اطــار مباريــات كأس العالم 
بكرة القدم والتــي اختتمت مؤخرا 
في مدينة الدوحــة بقطر، كل هذا 
بجانب صيانة و تغليف نصب احلرية 
العراقي  املعلم  هذا  صورة  لتكتمل 
البغــدادي باهميته واهمية موقعه 

في قلب العاصمة .

ولم تقف يــد االهتمــام ومحاولة 
التأهيل عند هذه االمكنة بل امتدت 
لتداعــب اماكن اخرى فــي بغداد، 
كالكرادة والدورة وزيونة واالعظمية 
وجهت  وكذلــك   ، اخــرى  ومناطق 
االمانة اهتمامها وحسب مصادرها 
بتأهيل  الفقيــرة  املناطــق  نحــو 
منطقة ســبع قصور شمال بغداد 
ضمــن اعمال فريــق اجلهد اخلدمي 
لالمانــة ، وكذلــك كان االهتمــام 
وهناك  هنا  تتــوزع  التي  باملتنزهات 
الهميتهــا بتأطير صــورة حضارية 

ملدينة بغداد. 
ايضا  تشــهد  بغــداد  العاصمــة 
حركة ملموسة اقتصاديا من خالل 
مؤشــر تزاحم العوائــل البغدادية 
على الشــراء من املراكــز التجارية 
واملــوالت والســوبرماركتات التــي 
انتشرت في عموم بغداد وساهمت 
بنثراالضــواء امللونة وصخب حركة 
الناس في الشــوارع لتضيف صورة 
مبهجة ملدينة بغداد، وهذه الصورة 
جاءت انعكاســا حلالة االســترخاء 
واالطمئنان بعد الشعور واالحساس 
بتوافــر االمــن واالمــان فانطلقت 
املراكز  لتغطي مســاحات  العوائل 
التجارية واملطاعم واملقاهي واماكن 
الراحة واالســتجمام حتى ساعات 
متأخــرة من الليل حتــت اعني قوات 
االمن التي تواصل الليل بالنهار من 
اجل تأمني حركة املواطن في مناطق 
بغــداد وجتلــى ذلك خــالل االعياد 

واملناسبات الرسمية .
مــن جانب آخــر بدأ ســكان بغداد 
يتنافسون في خرائط بيوتاتهم التي 
يرومــون بناءها، فتنوعــت واجهات 
املباني والبيوت بارقى صور الهندسة 
املعماريــة مما اضفى مســاحة من 

اجلمال على هذه املباني والبيوت.
وعاصمتنا  اخليــرة  اجلهود  هذه  كل 
احلبيبة مازالت حتتاج رعاية واهتماما 
اكثر على صعيــد اخلدمات وخدمة 
سنتمسك  بالتأكيد  لكننا  املواطن 
ملدينة  القادم  بان  وامنياتنا  بتفاؤلنا 
العزيزة سيكون  بغداد ومحافظاتنا 

اجمل وافضل.

بغداد - الصباح الجديد:
انعقد مجلس الصدر مساء الثالثاء 27 
/12 /2022 ، بحضور حشد من العلماء 
واســاتذة اجلامعة واألدباء ورواد اجملالس 

الثقافية .
وتضمن املنهاج :

-بحثا لالســتاذ الدكتور محمد فلحي 

) االعالم اجلديد واحلرب  املوسوي بعنوان 
الناعمة (

-بحثا لالســتاذ الدكتور عبد احلســني 
رزوقي اجلبوري بعنوان ) الدوافع املسهمة 

في جرمية غسيل األموال في العراق ( 
-قصيدة للشــاعر االســتاذ رياض عبد 
الغني مبناسبة ذكرى استشهاد فاطمة 

الزهراء ) عليها السالم ( 
-عرض لكتاب ) شــيء من النظم ( وهو 
الكاملة لالســتاذ  الشــعرية  االعمال 
الدكتور السيد عبد االمير الورد ، قّدمه 
محقق الكتــاب الباحث املهندس عبد 

الكرمي الدباغ .
- وختمت اجللسة بحديث لراعي اجمللس 

سماحة العالمة السيد حسني الصدر ) 
في رحاب فاطمة الزهراء عليها السالم 

( مبناسبة ذكرى استشهادها .
اجللســة  احلضور  الســادة  اغنى  -وقد 

بنقاشاتهم وتعقيباتهم .
املكتب االعالمي 
لسماحة السيد حسني الصدر 
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

عام 2022.. صورة جديدة لبغداد

متابعة – الصباح الجديد:
مع قرب نهاية عام 2022، ينشر غوغل 
قائمة أكثر املشــاهير طلباً على 

محركه.
وجاء جوني ديب في املركز األول 

حســب قائمة غوغل للنجوم الـ10، بســبب 
خالفه القضائي مع طليقته، أمبير هيرد، وفي 
املركز الثاني ويل سميث، الذي حظي باهتمام 
واسع بعد "صفعة األوسكار" الشهيرة ملقدم 
احلفل كريــس روك، الذي احتــل املركز الرابع 

بعد آمبر هيرد، بسبب ســخرية روك من جادا 
بينكيت سميث، التي جاءت بدورها في املركز 
الســابع. وجاءت املمثلة اإليطالية األمريكية 
جوليا فوكس، في املركــز اخلامس، وفي املركز 
السادس البريطاني جوزيف كوين، جنم املوسم 

الرابع من سلســلة "أشياء غريبة"، ثم املمثل 
األمريكي عــزرا ميلر في املركــز الثامن، يليه 
املمثل األمريكي مايلز تيلير تاسعا، وفي املرتبة 
العاشــرة جاءت املمثلة والناشطة األمريكية 

آشلي تايلر.

بغداد - الصباح الجديد:
برعاية وزير التربية الدكتور ابراهيم نامس اجلبوري ، وحتت 
شــعار ) التطوع عطاء وشباب ( اقامت اللجنه الفرعية 
للعمل التطوعي في املديريــة العامة للتربية الرياضية 

االحتفالية املركزية بيوم الفتاة العاملي 
وافتتحــت روضة بغداد من تربية بغــداد الرصافة االولى 
االحتفالية بفعالية بعنوان البنات وكذلك قدمت ثانوية 
االستقالل للبنات اوبريتا بعنوان النساء اخلالدات و قدمت 
روضــة اجلمهورية لوحــا رياضيا متنوعــا، وكان لتربية 
بغداد الكرخ االولى نصيب مــن الفعاليات حيث قدمت 
مدرسة االفالذ عرض باليه اسراحلاضرين،  وكذلك قدمت 
لوحا رياضيا وعرض تايكوندو ، كما شــاركت تربية بغداد 
الرصافة الثانيــة بفرقتها الكشــفية الرائعة وقدمت 
فعاليات متنوعة تخص املناسبة . وفي اخلتام وزعت دروع 
املديرية العامة للتربية الرياضية لكل املدارس املشاركة.

بغداد - وداد ابراهيم:
يســتعد اخملرج الســينمائي العراقي "ذو الفقار املطيري" 
لتصوير اللقطات االخيرة من فلمه "قارئ البريد" سيناريو 
"خضير الرميثي" وتصويــر "عماد مصطفى وعلى ناظم" 
جســد احداث الفيلم مجموعة من الشباب منهم "زيرت 
محمد ونفو ناصر وحازم محمد" والفيلم من انتاج "كلية 

احللة اجلامعة ومؤسسة ابجد للثقافة والفنون".
يذكران عجلة السينما العراقية شهدت حركة فاعلة في 
اآلونة االخيرة بعد ان ظهر جيل من الشــباب من عشــاق 
الســينما ومن خريجي كليات ومعاهد قسم السينما في 
بغــداد، قدموا افالما قصيرة ووثائقية شــاركت في احملافل 
واملهرجانــات الســينمائية وحققت جناحا كبيــرا بعد ان 
اعلنت دائرة الســينما واملسرح عن عدم استطاعتها انتاج 

افالم روائية طويلة بسبب االزمة املالية.  

التربية تحتفي بيوم الفتاة 
العالمي

فيلم "قارئ البريد" يشهد 
اللمسات األخيرة
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كل االمنيــات تنصهر وتذوب امــا امنية االمن 
والسالم لعراقنا احلبيب، توالت على مر السنون 
الســابقة احداث حلوها مر علــى بلدنا احلبيب 
فما بني حلظة وحلظة ال نسمع وال نتكلم سوى 
عن االزمات واملوت وســوء اخلدمات في شــتى 
مجاالتها التعلمية والصحية واألمنية وغيرها، 
لكنها تنصهر امام امن وســالمة البالد وأهله 

الطيبني.
نتمنى أن يكون العام اجلديد عام خير وبركة على 
العالم أجمع، وخالياً مــن الكورونا ومتحوراته 

السيئة وخاليا من املآسي والويالت.
 وخاليا من التطرف األعمــى الذي يحرق احلرث 
والنســل ويدمر احلضارات التي سادات ثم بادت، 
وخالياً من كل ما يســيء لإلنســانية، وعامرا 
بالعلــم واملعرفــة والثقافــة والوعــي واحلب 
والود والوئام والســالم في جميع بلدان العالم 

اإلنساني .
كل الســنون محبة ودفء وامــان لبلد اخليرات 
والثــروات بلد النفــط واألزمات واحلــروب، وانا 
استقبل عامي اجلديد سألت عمتي فطومة عن 
امنيتها فقالت بعفويتها وطيبتها اجلنوبية: ان 
ال أرتدي الســواد فقد اتعبني فقد األحبة واحداً 

تلو االخر.
وتابعــت أومن بقضاء اهلل وقــدره لكن فجعنا 
مبا يكفي في بلد يدفن أبنائه الشــباب فما بني 
شــهيد ومهاجر وحوادث ما انــزل اهلل بها من 
سلطان فقدنا الكثير الكثير من احبتنا وفلذات 
أكبادنــا، فكــم ام واخت وزوجــة فجعت مبوت 

احبتها؟ وكم امرأة كسرت من احزانها؟ 
حزنت ملا ســمعت من عمتي وشعرت بألم الن 

كلماتها كانت صادقة جداً. 
فكل عام وشــهرزاد الرافدين بألف عافية وتألق 
وهي تتربع علــى عرش النســاء، كل عام وهي 
تعانق الســماء بعطائها وجمال روحها وقلبها 

النابض بحب وطنها،
وعشقه من دون أن متله او ميلها بعد ان ارتبطت 
به وبنخيله واكتســبت ســمرتها مــن تربته 

وشمسه لتكون منه وإليه.
دمت اما واختا وزوجة وحبيبة وأســطورة لكل 
زمان ومكان ودمت سندا وعونا ال يقبل التخاذل 
أو التراجــع، متقدمة فــي كل مجاالتك وأينما 
حللت يا ألف حكاية وحكاية تسرد على مراحل 
الزمــان وألف ليلة وليلة تطويــن فيها أحزانك 

ومحنك الالمتناهية.
وبالعودة الــى امنيات العام اجلديد ما زلنا نؤمل 
الروح ومــن حولنا بتغير احلــال والقادم أفضل 
بعــون اهلل فنحــن بلد قــادرون علــى صناعة 
مستقبلنا بالشــكل الذي يليق ببلد احلضارات 
واالنتصارات على مر االزمان كان وما يزال العراق 
يفخر به التاريخ ملا حققه من إجنازات وانتصارات 

يقف لها العالم اجالالً واحتراماً.
كل عام والعالم بألف خير وسالم ...

عام جديد 
عام سعيد 

زينب الحسني

جوني ديب في المركز األول 

أكثر المشاهير المطلوبين على غوغل في 2022

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلنت وزارة الثقافة والســياحة 
واآلثــار عن جتهيــز 35 فندقــاً في 
وفود  الســتقبال  البصرة،  محافظة 
الذي سينطلق   25 وجماهير خليجي 
في الســادس من كانون الثاني املقبل، 
لزيارة املواقع  فيما وضعت جدوالً 

السياحية في احملافظة.
وقالت مديــر إعالم الوزارة زهــرة اجلبوري، 
امس األربعاء فــي تصريح تابعته الصباح 
اجلديد :" بإشــراف مباشــر من قبل وزير 
الثقافة أحمــد فكاك البدرانــي، تواصل 
خليجي  لبطولــة  اســتعداداتها  الوزارة 
25 فــي البصرة وإكمال مــا يتعلق بإجناز 

املرافق الســياحية مثل الفنادق واملضايف 
واملقاهــي"، مبينة أن" الــوزارة جهزت 35 
الســياحة الســتقبال  تابع لهيأة  فندقاً 
الوفود اخلليجية واجلماهير التي ســتكون 

حاضرة في البطولة ".
 واضافت اجلبوري أن" وفداً من الوزارة يتابع 
في البصــرة آخر االســتعدادات، ومت وضع 

جدول لزيارة املواقع السياحية للمحافظة 
منها كورنيش العشار واملتحاف احلضارية 
واألماكــن  الشناشــيل  و  والتاريخيــة 
الترفيهيــة كشــارع اجلزائر والطويســة 
وغيرهــا ،اضافة الــى املوالت واألســواق 
وأماكن اجلوالت النهرية في شــط العرب 
وكذلك املناطــق املهمة كجامعة املعقل 

وقبة املوانئ وأماكــن متفرقة في أقضية 
البصرة مثل شجرة آدم في القرنة وبساتني 
ابــو اخلصيب وبيــت الشــاعر الكبير بدر 
شاكر الســياب و أهوار البصرة، ومت إعداد 
فقــرة افتتاحية من قبــل الفرقة الفنية 
الشعبية املعروفة بفرقة اخلشابة وغيرها 

الكثير من الفعاليات األخرى".

متابعة ـ الصباح الجديد: 
أعلــن مــدرج خورفــكان التابــع 
حلكومــة  اإلعالمــي  للمكتــب 
الشــارقة، عن نفــاد تذاكر حفل 
الفنان حسني اجلسمي والفنانة 
أصيل هميم، املقرر 31 ديسمبر 

اجلاري.
وكانــت إدارة مــدرج خورفكان 
قــد أعلنــت منذ وقــت عن 
طــرح تذاكر احلفل، الذي ميثل 
برنامجه  فــي  بارزة  محطة 
يســتقطب  الذي  الفنــي، 
في  الفاعلة  األصــوات  أبرز 

مشهد األغنية العربية.
ويأتــي لقــاء اجلمهور بالفنان حســني 
اجلســمي والفنانة أصيــل هميم، في 
مــدّرج خورفــكان، عــروس الســاحل 
الشــرقي، في ســياق االحتفــال برأس 
السنة امليالدية اجلديدة. ويقدم النجمان 
املتألقان باقة من أغانيهما، ضمن برنامج 
ويتناســب  للمناســبة،  خصيصاً  أعد 
مع ذوق جمهــور مدرج خورفــكان، في 
توليفة جتمع بني أحدث توجهات األغنية 
العربية، واخلليجية على وجه اخلصوص، 

وروائع تراث األغنية العربية.
ويقــدم »اجلبــل«، الــذي ميتــاز بإقبال 

جماهيــري كبيــر فــي حفالتــه، باقة 
من أجمــل أغانيه التــي حققت جناحاً 
جماهيرياً واســعاً، مســتفيدة من أداء 
وصوت الفنان اجلسمي، صاحب املسيرة 
الثريــة، التي أهلته للتربــع على عرش 
القلــوب، وأوصلته إلى أهــم التكرميات 

العاملية.
ومــن جهتهــا، تواصل الفنانــة أصيل 
التوجه  العالــي،  بإحساســها  هميم، 
إلى جمهورها، مســتحضرة عيون تراث 
األغنية العربية، التــي متيزت بتقدميها، 
مثل: »طالعة من بيــت أبوها« و»قلي يا 
حلو« و»فوق النخل« و»عمي بياع الورد«.

وضعت جدواًل لزيارة المواقع السياحية..
الثقافة تواصل استعداداتها لبطولة خليجي 25 في البصرة

مدرج خورفكان يستقبل العام الجديد بحفل حسين الجسمي وأصيل هميم

مجلس الصدر ينعقد في موعده المقرر
 "مساء الثالثاء االخير من كل شهر" 
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