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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

الصباح الجديد - متابعة:
يقــف العالــم مع نهايــة 2022، 
2023، أمام اختبار االنفجار  ودخول 
السكاني، إذ بلغ عدد سكانه خالل 
املنصــرم، ثمانيــة مليارات  العام 
نســمة. فقبل عشــرة آالف سنة 
كان عدد ســكان العالم ال يتجاوز 
التاســع  القرن  املليون، وفي بداية 
عشــر وصل العــدد إلــى املليار، 
أواســط  مليارات  ثالثــة  ليصبح 

القرن املاضي. 
وفي منتصف هذا القرن سيعيش 
أوالدنــا وأحفادنــا في عالــم يزيد 
مليارات،  عن عشرة  تعداد سكانه 
يقول الباحث الدميوغرافي ستيفني 
إميوت، من جامعة أكســفورد، إنه 
أشــبه ما يكون بقنبلة هائلة في 
عالم شــهيته مفتوحة بال حدود 
التي تنضب بســرعة،  املوارد  على 
وتتعــرض طبيعتــه لضغوط غير 
مســبوقة تهدد اســتدامتها في 
املدى املنظــور. واليوم يــزداد عدد 
سكان الهند 67385 مولوداً جديداً 
مع كل إشــراقة شمس، وعند كل 
يــأوي عشــرات املاليني من  غروب 
إلى  النامية  البلــدان  األطفال في 

فراشــهم، على جوع يتضور منه 
828 مليــون شــخص يشــكلون 
10 في املائــة تقريباً من ســكان 
العالم، الذين بلغوا ثمانية مليارات 
منتصف الشــهر الفائت، أي ثالثة 
أضعاف مــا كانوا عليه أواســط 
القرن املاضي، حسب التقرير األخير 
الصــادر عن صنــدوق األمم املتحدة 

لألنشطة السكانية
وفيما يتوقع التقرير أن يبلغ التعداد 
الســكاني في العالــم 9.7 مليار 
في عام 2050، ليصل إلى عشــرة 
نهاية  املليــار في  مليارات ونصف 
القرن احلالي، تؤكد دراســة حديثة 
أجرتها مجموعة من خبراء العلوم 
الدميوغرافية في عدد من اجلامعات 
األميركية والبريطانية، ونشــرتها 
العلمية،  »النسيت«  مجلة  مؤخراً 
أن عدد سكان العالم سيبلغ ذروته 
في عام 2070، حيث يستقر لفترة 
قبل أن يبدأ باالنخفاض حتى نهاية 
هذا القرن، وذلك لســبب أساسي 
هو ارتفــاع مســتوى تعليم املرأة 

وتعميمه في البلدان النامية.

تباطؤ دميوغرافي

وخالفــاً ملا يتبدى مــن هذه األرقام 
عنــد الوهلــة األولى، فــإن النمو 
منذ  يتباطأ  العاملــي  الدميوغرافي 
عام 1950 بنســبة 10 فــي املائة 
انخفاض  من  بسبب  وذلك  سنوياً، 
معــدالت اإلجناب فــي العديد من 
البلــدان خــالل العقــود األخيرة 
املنصرمــة، حيث إن ثلثي ســكان 
العالم يعيشــون حالياً في بلدان 
أو مناطق ال يتجاوز معدل الوالدات 
فيها طفلني لكل امرأة، وهو املعدل 
على  للحفــاظ  الالزم  التقريبــي 
املســتوى الســكاني في مناطق 
معدالت اإلجناب املتدنية. وتفيد آخر 
61 دولة سينخفض  الدراسات بأن 
عدد سكانها بنسبة 1 في املائة أو 
أكثر من اآلن إلى عام 2050 بسبب 
وارتفاع  اإلجنــاب  معــدالت  تراجع 
معدالت الهجرة في بعض احلاالت.

ومــن املنتظــر أن حتصــل الزيادة 
الكبرى املرتقبة في عدد الســكان 
مع انتصاف القرن احلالي في ثمانية 
والهند  وإثيوبيا  مصــر  هي  بلدان، 
والفلبــني وباكســتان ونيجيريــا 
الكونغــو  وجمهوريــة  وتانزانيــا 
الدميقراطية. وفي أميركا الالتينية 

والكاريبي من املتوقع أن يصل عدد 
الســكان إلى ذروته في عام 2056، 
حيث يبلغ 752 مليوناً، قبل أن يبدأ 
بالتراجع إلى 646 مليوناً في نهاية 

القرن.
وإذ تنبــه وكاالت األمم املتحدة من 
أن التضخم الســكاني الســريع 
جهــود  عرقلــة  إلــى  ســيؤدي 
اجلوع  ومكافحة  الفقر،  استئصال 

وســوء التغذية، وتعميم اخلدمات 
الصحيــة والتعليميــة، تذكر بأن 
املستدامة  التنمية  أهداف  حتقيق 
التعليــم والصحة  في مجــاالت 
واملساواة، من شأنه أن يساعد على 
احلد من معــدالت اإلجناب، ويكبح 

التضخم السكاني العاملي.
وتتوقــع الدراســات أن يرتفع عدد 
السكان الذين تتجاوز أعمارهم 65 

10 في املائة نهاية  سنة بنســبة 
العــام احلالي، لتصــل إلى 16 في 
املائة عنــد منتصف هــذا القرن، 
عندمــا يصبح عددهــم أكثر من 
اخلامسة  دون  األطفال  ضعف عدد 
من العمر، ومعــادالً لعدد األطفال 
دون الثانية عشــرة. وينبه صندوق 
السكانية  لألنشطة  املتحدة  األمم 
ألن البلدان التي يزداد عدد املسنني 
فيها، يجب أن تسارع إلى مراجعة 
اخملصصة  الصحية  العناية  برامج 
لهذه الشريحة من السكان، وإلى 
أنظمة  اســتدامة  رفع مســتوى 
الضمــان االجتماعــي والصناديق 

التقاعدية.

التجانس اللغوي والثقافي
البلدان، مثل  يقول خبراء إن بعض 
اجملــر واليابان، التي تتبع سياســة 
اللغوي  التجانــس  علــى  احلفاظ 
والثقافي، برغم اخملاطر االقتصادية 
الناجمة  واجليوسياســية  واملالية 
الســكان، ستجد  تراجع عدد  عن 
نفسها مضطرة لتغيير سياستها 
بالنسبة للهجرة عاجالً قبل آجل. 
وتتوقع الدراســات أن يتراجع عديد 

 950 العاملة في الصني من  القوة 
مليوناً إلى 350 مليوناً، ما ســيؤثر 
بشــكل ملحــوظ علــى قدراتها 
العســكرية، بعد أن تخسر 65 في 
املائة من الســكان الشباب الذين 

تتراوح أعمارهم بني 20 و24 سنة.
الصحة  منظمة  دراســات  وتفيد 
بلغ  الوالدة  بأن معدل احلياة عنــد 
72.8 ســنة عام 2019، أي ما يزيد 
 ،1990 عام  عن  تســعة ســنوات 
وينتظر أن يستقر عند هذا املعدل 
حتى منتصف هذا القرن. لكن ثمة 
تفاوتــاً ملحوظاً بني البلدان، يصل 
إلى سبع سنوات في البلدان األقل 
منــواً. وكان هذا املعــدل قد تراجع 
إلى 71 ســنة العام املاضي بسبب 
التي  والتداعيات  »كوفيد«  جائحة 

نشأت عنها.
الغنية  الــدول  تخطــط  وفيمــا 
والصناديــق الســيادية الكبــرى 
االستثمارية  سياســاتها  لتعديل 
استناداً إلى التغييرات الدميوغرافية 
املرتقبــة، تفيد منظمــة األغذية 
والزراعــة )فاو( بأن عدد الســكان 
الذين يعانــون اجلوع في العالم قد 
ارتفــع إلى 828 مليونــاً في نهاية 

العام املاضــي، أي بزيادة قدرها 46 
بعد  الســابق،  العام  عــن  مليوناً 
أن كان قد ارتفــع 150 مليوناً منذ 
ظهور اجلائحة، ما يعني أن العالم 
يبتعد أكثر فأكثر عن الهدف الذي 
حدده منذ ســنوات بالقضاء على 
اجلوع وسوء التغذية وانعدام األمن 

الغذائي بحلول عام 2030.
ويفيــد التقريــر األخيــر، الــذي 
منظمة  إعــداده  فــي  شــاركت 
الغذاء  وبرنامج  والزراعــة  األغذية 
العاملي والصندوق الدولي للتنمية 
الزراعية ومنظمة الصحة، بأن 2.3 
مليار نســمة يعانون مــن انعدام 
حاد أو متوسط في األمن الغذائي، 
أي ما يزيــد عن 350 مليوناً مقارنة 
بالعام الذي ســبق ظهور اجلائحة. 
وتفيــد منظمة الصحــة بأن 3.1 
مليار شــخص لــم يتمكنوا من 
احلفــاظ على وجبة غــذاء صحية 
2020، أي  بشكل مستدمي في عام 
112 مليوناً مقارنة بالعام السابق، 
وأن 45 مليون طفل دون اخلامســة 
من العمر يعانون من سوء التغذية 
اثنتي عشــرة  الذي يضاعف  احلاد 

مرة خطر الوفاة بني األطفال.
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خاص - الصباح الجديد:
افاد نــواب أمس األحــد، بقرب 
عرض قانون املوازنة على مجلس 
الوزراء من أجل إقراره وارســاله 
إلــى البرملان قبل بــدء الفصل 
مؤكدين  اجلديــد،  التشــريعي 
حســم أغلب النقاط املتعلقة 
والدوالر،  النفط  بتحديد سعري 
مشددين على أن املتبقي يتعلق 
باملشاريع التي تضمنها املنهاج 
الوزاري حلكومة محمد شــياع 

السوداني.
ومــن املؤمل أن يعــاود مجلس 
النواب جلساته األسبوع املقبل 
بعــد انتهاء عطلة تشــريعية 
أشارت  فيما  لشــهر،  استمرت 
مصــادر سياســية مطلعة لـ 
البدء  إلــى  »الصبــاح اجلديد«، 
مبناقشة مشــروع قانون املوازنة 
داخــل مجلــس الــوزراء فــي 

اجتماعه املقبل.
وذكر النائب معني الكاظمي، في 
تصريح إلى »الصباح اجلديد«، إن 
املوازنة لم يتبق  »مشروع قانون 
من وصوله إلــى مجلس النواب 
سوى بعض االجراءات البسيطة 
وعرضه على مجلس الوزراء من 

أجل املصادقة عليه«.
وتابع الكاظمي، أن »وزارة املالية 
القانون  في  الدوالر  حددت سعر 
بـ 1450 ديناراً، أما البرميل فهو 
65 دوالراً قابل للزيادة بحســب 

املعطيات«.
وأشــار، إلى ان »العــراق يتمتع 

حالياً بوفرة مالية قد تصل إلى 
20 مليار دوالر، ميكن االســتفادة 
منهــا في اجلانب االســتثماري 
تضمنه  ومــا  اخلدمات  ودعــم 
مشــاريع  من  الــوزاري  املنهاج 
تعنى بقطاعات املياه والكهرباء 

والزراعة واجملاري«.
أن  إلــى  الكاظمــي،  وانتهــى 
املشــاريع  هذه  على  »االتفــاق 

يحتــاج إلى بعض املناقشــات 
مــع وزارة التخطيــط من أجل 

حسمها«.
وقال النائب محمد البلداوي، أن 
»القانون يفــرض على احلكومة 
املوازنة من شــهر  البدء بإعداد 
نيســان ومتر مبراحــل حتى يتم 

اقرارها«.
وتابــع البلــداوي، أن »احلكومة 

يرأســها  كان  التي  الســابقة 
قــد  الكاظمــي  مصطفــى 
القانون، سواء  إعداد  في  تلكأت 
والعام   2021 ملوازنة  بالنســبة 

الذي تاله«.
واشــار، إلــى أن »وزارة املاليــة 
عملية  فــي  مهامها  تواصــل 
جمــع البيانات مــن أجل إعداد 
بالتزامن  للتطبيق  قابلة  موازنة 

االقتصاديــة  الضغــوط  مــع 
والسياسية احلالية«.

»القدر  أن  البلــداوي،  وأوضــح 
األعظــم من اإليــرادات يعتمد 
لذا  النفط،  على عائدات أسعار 
فأن تقلــب هذه األســعار يؤثر 
بنحو كبير على املشــروع قبل 

وصوله إلى البرملان«.
وشدد، على أن »اللجان احلكومة 

مستمرة في إداء مهامها بإجناز 
املقبلة  األيام  القانون خالل  هذا 
من أجــل عرضه علــى البرملان 

مبجرد عودة جلساته«.
ورأى البلــداوي، أن »املطالبــات 
التي وردت بشــان قانون املوازنة 
كثيرة جــداً وحتتاج إلى تقليص 
وتهذيب«، وذهب إلى أن »العراق 
لم يعــد لغاية الوقــت احلاضر 
موازنة حقيقية تلبي طموحات 

الشعب«.
التي  أن »احلكومة احلالية  وأكد، 
يرأسها محمد شياع السوداني 
الصــورة  تغييــر هــذه  تريــد 
النفقات  بتأمــني  املوازنــة  عن 
بالرواتب  التشــغيلية املتعلقة 
اســتحقاقات  مــن  وغيرهــا 

املواطنني«.
وانتهى البلداوي، إلى أن »العراق 
لديــه ما يقارب 750 مشــروعاً 
حتمياً علــى احلكومة تنفيذها 
تقدم  بوصفها  منهاجها  ضمن 
خدمات ضروريــة، يجري العمل 
علــى تامــني احتياجاتهــا في 
حتتاجه  ما  إلــى  إضافة  املوازنة 

احملافظات من مشاريعها«.
وبانتهاء عام 2022، يكون العراق 
قد شــهد ألول مرة، مرور عامني 
املوازنة، وهو  اقرار قانون  من دون 
يعتمد لغاية الوقت احلالي على 
ملوازنة  التشــغيلية  النفقــات 
2021، وذلــك على وفــق قانون 
 )6( املاليــة االحتادية رقم  اإلدارة 

لسنة 2019 املعدل.

وزارة المالية تحسم سعري النفط والدوالر في القانون

الحكومة تقترب من إقرار الموازنة وإرسالها
 الى البرلمان قبل استئناف جلساته

العراق يحافظ على المرتبة الثانية في 
6أكبر االحتياطيات النفطية العربية الجوع يفتك باليمنيين في صنعاء

3 وناشطون يحملون الحوثيين المسؤولية

بغداد - الصباح الجديد:
أفــادت وزارة الصحــة امــس 
األحد، بعدم فرض قيود جديدة 
»كورونا«  فيــروس  ملواجهــة 
فــي البالد، مؤكــدة أن نصف 
املســجلة  اإلنفلونزا  حــاالت 
مبتحـور  إصابـات  هـي  حاليـا، 

»أوميكـرون«.
العراقية  األنباء  وكالة  ونقلت 
)واع( عن مدير الصحة العامة 
ريــاض عبد األميــر احللفي إن 
في  باألوبئة  اخملتصني  »األطباء 
يراقبون  العامة،  الصحة  دائرة 
الوضــع في الصني«، مشــيرا 
إلى أن زيادة احلاالت في الصني 
هي نتيجة ساللة »أوميكرون« 
انتقاله  وســرعة  ومتحوراته 

الشديدة.

مبتحور  اإلصابــة  أن  وأضــاف 
»أوميكرون« أخف من اإلصابة 
أســرع  لكنها  »دلتا«،  مبتحور 
بعض  أن  موضحــا  انتقــاالً.. 
قيوداً  فرضت  الغربيــة  الدول 
علــى القادمني من الصني إلى 
بلدانهــا منها تقــدمي اختبار 

سلبي لـ »كورونا«.
وأكد احللفي أن دول املنطقة في 
الشرق األوســط لم تصدر إلى 
اآلن أي تعليمــات، ويجري حالياً 
مراقبــة الوضع فيها وســيتم 
هذا األســبوع عقد اجتماعات، 
وقد يتم فرض بعض القيود مثل 
إبــراز كارت اللقــاح وقد ال يتم 
ذلك باالعتمــاد على املعلومات 
التي ســتتضمنها االجتماعات 

وما سيتمخض عنها.

الصباح الجديدـ  وكاالت:
العربي،  النقــد  صندوق  اعلن 
امــس االحد، ان اربع دول بينها 
أكثر  العراق اســتحوذت على 
من %78 من مجمل الصادرات 
العام  خالل  العربية  النفطية 
املاضي، مشــيرا إلى أن العراق 
في  الثانيــة  املرتبــة  أحتــل 
النفطية  االحتياطيــات  أكبر 

العربية.
وقال الصندوق في تقرير له ان 
»الســعودية والعراق اإلمارات 
والكويت استحوذت على أكثر 
من 78 في املئــة من إجمالي 
العربية  النفطيــة  الصادرات 

للعام املاضي 2022«.
واضاف أن »مقدار 92.7 في املئة 
من االحتياطيــات املؤكدة من 
النفط اخلام عربياً تتركز في 5 

دول تأتي في اولها السـعودية 
التي استأثرت بـ36.4 في املئة، 
تلتها العــراق بـ20.6 في املئة، 
املئة،  فــي  بـ14.9  واإلمــارات 
املئة،  فــي  بـــ14.1  والكويت 
املئة«، الفتاً  بـ6.7 فــي  وليبيا 
الدول  »احتياطيــات  أن  إلــى 
العربية شكلت 55.2 في املئة 
مــن االحتياطيــات النفطية 

العاملية«.
وفــي الطاقــة التكريرية بني 
التقرير ان »الســعودية جاءت 
بـ32.3  املرتبة األولى عربياً  في 
في املئة مــن إجمالي الطاقة 
التكريريــة العربيــة، تلتهــا 
اإلمــارات بـــ13.1 فــي املئة، 
ثــم العــراق بـ8.5 فــي املئة، 

فالكويت بـ8.3 في املئة«.
تقرير أوسع ص 6

78 % حصة السعودية والعراق 
واالمارات والكويت من الصادرات 

النفطية العربية

الصحة: ال قيود جديدة لمواجهة 
فيروس كورونا في البالد

خالل العام الماضي

أكثر من 200 الف سائح زاروا محافظات 
االقليم للمشاركة في احتفاالت رأس السنة

السليمانية - عباس اركوازي:
عبر مواطنــون حتدثوا للصباح اجلديد 
عــن املهم في ان يكــون عام 2023 
افضل من سابقه، وان يتجاوز االقليم 
جزءا مــن ازماته ومعاجلة املشــاكل 

العالقة مع بغداد.
وشــهدت محافظات االقليم مساء 
امس االول احتفاالت كبيرة، استقبل 
خاللها املواطنــون الذين جتمعوا في 
من  متأخر  لوقت  العامة  الســاحات 
ســاعات الصباح االولى العام اجلديد 
واقامة  الناريــة،  االلعــاب  باطــالق 

الدبكات الكردية.
وقــال محمــد الشــمري الــذي زار 
عائلته  برفقة  السليمانية  محافظة 
املكونة من خمســة افــراد، للصباح 

االجــواء جميلة خصوصاً  ان  اجلديد، 
ونحن نشــعر باننا بني اهلنا في هذه 
احملافظــة، نتمنــى ان تنتهــي فترة 
اخلالفات بني بغداد واربيل وان يفتحوا 
صفحــة جديــدة تصب فــي صالح 

املواطنني في مختلف ارجاء البالد.
بدوره قال شــازاد عمــر وهو مواطن 
من محافظة الســليمانية للصباح 
اجلديد، ان عام 2022 كان عاما صعبا 
وان  االقليــم،  فــي  املواطنني  علــى 
اخلالفات السياسية حملت املواطنني 
الى  متنوعة، مشــيراً  ازمــات  اعباء 
ان فشــل حكومة االقليم في توفير 
الرواتب في مواعيدها وتقدمي اخلدمات 

كان ابرز سمات العام املنصرم.
واشــار عمــر الى انه علــى حكومة 

االقليم ان تســارع فــي التفاهم مع 
بغداد ملعاجلة املشــاكل العالقة، ما 
اكد انه سيســهم بنحــو فاعل في 
االقتصادية  االقليــم  ازمات  تخفيف 

والسياسية واالدارية.
وأعلنــت هيئة الســياحة في اقليم 
كردســتان، اســتقبال اكثر من 200 
وراس  امليالد  اعياد  الف ســائح خالل 
الســنة امليالدية من مختلف مناطق 

البالد ودول اجلوار.
انها وعبر  بيــان  الهيئــة في  وقالت 
التنســيق مع مؤسســات حكومة 
االقليم قدمت مختلف التســهيالت 
للسائحني والزائرين، مؤكدة ان الوضع 
السياحي يتحسن عاماً بعد عام في 

اقليم كردستان.

وطالبت الهيئة ومــن أجل النهوض 
املزيد  وتشــجيع  الســياحة  بقطاع 
من الســائحني للقدوم إلــى إقليم 
تســهيالت  بتقــدمي  كردســتان، 
منها خفض  الســياحي،  لالستثمار 
التي تستحصل من  الضرائب  نسبة 

املستثمرين في قطاع السياحة.
واكدت أنه في عــام 2022 مت إصدار 
150 رخصــة لفتــح مناطق جذب 
سياحي جديدة، ليرتفع بذلك العدد 
الســياحية  للمناطق  اإلجمالــي 
)فنــادق، موتيــالت، مطاعــم( في 
االقليــم مشــيرة الــى ان إيرادات 
الســياحة فــي االقليم شــهدت 
ارتفاعــاً ملحوظا مقارنــة بالعام 

املاضي 2022.

المحكمة االتحادية: الفساد يعيق بناء الدولة 
ويسبب فقدان الثقة بالوظيفة العامة  

طالبت بوضع استراتيجية وطنية إلنهائه

بغداد - الصباح الجديد:
صّنــف رئيس احملكمــة االحتادية 
محمد  جاســم  القاضي  العليا 
عبــود امس األحد، الفســاد في 
وآخر  نوعني، كبيــر  الــى  العراق 
صغار  موظفون  يرتكبــه  صغير 
بالوظيفة  الثقة  فقدان  يسببون 
العامة، مشــيرا الى ضرورة وضع 
اســتراتيجية وطنيــة حقيقية 

النهائه. 
وقال عبــود في مقابلة مع وكالة 
إن  الرســمية،  العراقية  األنبــاء 
»الفســاد في العراق نوعان كبير 
وآخــر صغيــر«، مشــيرا إلى أن 

»الفساد الصغير هو الذي يرتكب 
مــن قبل صغــار املوظفني، وهذا 
املواطن  ثقــة  الــى فقدان  يؤدي 

العراقي بالوظيفة العامة«.
املواطنــني  أن »أغلــب  وأضــاف 
ثقتهــم  فقــدوا  العراقيــني 
بالوظيفــة العامــة وأن كان في 
بعــض األحيان يوجــد عدد كبير 
من املوظفــني يتمتعون بالنزاهة 
العالية ولكن هذه الثقافة حاليا 
سائدة في اجملتمع العراقي ترتكز 
إلى أســس أدت إلى انتشار هذه 

الثقافة«.
وبــني أنــه: »على ســبيل املثال 

املواطن العراقي عندما يذهب الى 
اي دائرة مــن دوائر الدولة يتعرض 
الى موضــوع ابتزاز لكي يتم إجناز 
الى  ادى  الفســاد  هذا  معاملته، 
فقــدان ثقة املواطــن بالوظيفة 
العامــة فــي حــني كان النظام 
اإلداري في العراق من أبرز األنظمة 
االوســط«،  الشــرق  في  اإلدارية 
الكبير  »الفســاد  أن  إلــى  الفتاً 
هو الــذي يرتكب مــن قبل كبار 
املوظفني أو من قبل بعض اجلهات 
السياسية، هذا الفساد هو الذي 

يعيق بناء الدولة«.
ايجــاد  »عــدم  أن  وأكمــل 

اســتراتيجية وطنيــة حقيقية، 
ونية حملاربة الفســاد سبب عدم 
وضع حد لهذا الفســاد، وبالتالي 
حقيقية  نية  هناك  توجد  عندما 
سياســية النهاء الفساد سوف 
ينتهي ، وعندما ال جند هذه النية 
احلقيقية ســوف لن ينتهي هذا 

الفساد«.
بشان سرقة القرن أوضح القاضي 
االحتاديــة  »احملكمــة  أن  عبــود 
العراقيــة العليــا اختصاصاتها 
محــددة مبوجــب املــادة 93 من 
الدســتور وليــس مــن ضمــن 

اختصاصاتها هذا املوضوع«.
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بغداد - الصباح الجديد: 

املتحدة  األمم  دائــرة  مديــر  أكد 
باأللغــام  املتعلقــة  لألعمــال 
أن  دهامــر”،  “بيرلو  العــراق  في 
املاليــة  مســاهمة نيوزيلنــدا 
باألعمــال  دائرتــه  ستســاعد 
املتعلقــة باأللغــام “أمناس” في 
العــراق ضمــن مواصلــة دعم 
احلكومة واجلهات األممية اخملتصة 
من  األرض  تطهير  على  العاملة 

األلغام غير املنفجرة.
العبوات  األلغام،  تلك  وتشــمل 
املناطق  فى  املبتكرة  الناســفة 
احملــررة مــن تنظيــم “داعش”، 
القدميــة  األلغــام  وكذلــك 
واملتفجرات األخرى من مخلفات 
الســابقة  الصراعات  احلرب من 
التي اســتمرت أربعــة عقود إذ 
تعــرض هذه الذخائــر املتفجرة 
حياة الشــعب العراقي للخطر، 

وفق دهامر.
األمم  إعــام  مركــز  وبحســب 
املتحدة، رحبت دائرة األمم املتحدة 
في  باأللغام  املتعلقــة  لألعمال 
العراق مبساهمة نيوزيلندا املالية 
اجلديدة وقدرها )نحو مليار و622 
ألف دوالر أمريكي( وبذلك يرتفع 
إجمالي مساهمة نيوزيلندا إلى 
)نحــو ثاثة مليــارات و 84 ألف 

دوالر أمريكي( منذ 2018.
وقال “بيرلو دهامر” إن املساهمة 
احلكومــة  قدمتهــا  التــي 
النيوزيلندية ملدة ثاث ســنوات 
ســتمكن دائــرة األمم املتحــدة 
باأللغام في  املتعلقــة  لألعمال 
العراق من مواصلة تقدمي الدعم 
والعاملني  العراق  حلكومة  الازم 

الوطنيني.
من  مســتمر  “بدعم  وأضــاف: 
نيوزيلنــدا ســتواصل دائرة األمم 
املتعلقــة  لألعمــال  املتحــدة 
االســتجابة  تعزيــز  باأللغــام 
املدنيني من  الوطنيــة حلمايــة 
املتفجرة،  الذخائــر  مخلفــات 
وسيمكن ذلك اجلهود اإلنسانية 
وحتقيق االستقرار وإعادة اإلعمار 
بسبب  عوائق  دون  قدماً  واملضي 

خطر الذخائر املتفجرة”.
بــدوره، عبــر القائــم باألعمال 

بالنيابــة في ســفارة نيوزيلندا 
لدى العراق  “ســام أوكونور” عن 
حرص باده علــى مواصلة دعم 
جهود دائرة األمم املتحدة لألعمال 
املتعلقــة باأللغــام ملســاعدة 
األلغام  مــن  للتخلص  العــراق 
غير املنفجــرة والذخائر األخرى، 
التي  والوفيات  اإلصابات  وتقليل 

تسببها.
وقال، أنه “من املشجع للغاية أن 
والسلطات  املنظمات  أن  نسمع 
العراقية تقود هذا العمل بشكل 
متزايــد وأن دائــرة األمم املتحدة 
باأللغام في  املتعلقــة  لألعمال 
طريقهــا لتعزيــز االســتجابة 

الوطنية للذخائر املتفجرة”.
أن هذا  أوكونور”  “ســام  وأوضح 
التمويــل اإلضافي من احلكومة 
الدعم  ســيعزز  النيوزيلنديــة 
لدائرة  والتقنــي  االستشــاري 
األمم املتحــدة لألعمال املتعلقة 
باأللغــام في العراق لســلطات 

الوطنيــة،  األلغــام  شــؤون 
وبالتحديد دائرة شــؤون األلغام 
واملؤسســة العامــة لشــؤون 
األلغــام في إقليم كوردســتان 
العــراق، ومــن خــال الدعــم 
التقني املستمر، ستتوسع قدرة 
الســلطات الوطنية على قيادة 
وإدارة وتنفيذ استجابات األعمال 
املتعلقــة باأللغام فــي العراق 
إلى  بشكل مســتقل،باإلضافة 
ذلك سيدعم التمويل املنظمات 
الوطنيــة  احلكوميــة  غيــر 
العراقية من خال منوذج “منحة 
املتحدة  األمم  لدائرة  الشــراكة” 
لألعمــال املتعلقــة باأللغام إذ 
تقوم املنظمــات غير احلكومية 
الدولية بنقل املعرفة واخلبرة إلى 

العاملني الوطنيني. 
ذكرت دائرة األمم املتحدة لألعمال 
أن  باأللغام)أومنــاس(  املتعلقــة 
عمليات إزالة األلغام واملتفجرات 
واقعة  التــي كانت  املناطق  في 

في  داعش  تنظيم  سيطرة  حتت 
العمل  واصفة  العراق مستمرة، 
بالشــاق واألكثر خطورة بسبب 

“التلوث” باملتفجرات.
وأشارت أومناس إلى أن “الصراعات 
بهدف  العســكرية  واحلمــات 
استعادة مدن العراق من قبضة 
املتطرفني أدت إلى تشــريد أكثر 
من 5.8 مليون شخص بني عامي 

2014 و2017.
الكثيرين  أن  أومنــاس  وأوضحت 
ما زالوا با مــأوى أو غير قادرين 
على العودة إلى ديارهم بســبب 
باملتفجرات”  الكبيــر  “التلــوث 
اجلويــة  بالضربــات  املرتبــط 
بدائيــة  الناســفة  والعبــوات 
الصنــع التــي تركهــا تنظيم 
داعش، بــل وأحيانــا تكون تلك 
العبوات مربوطة بجثث مقاتلي 

التنظيم.
وقــال بير لودهامــار، مدير دائرة 
األمم املتحــدة لألعمال املتعلقة 

باأللغــام في العــراق إن “الناس 
إلى  العودة  يريــدون  املوصل  في 
ديارهــم، لكن املدينــة القدمية 
في غرب املوصل، ال ميكن العودة 
إليهــا... هنــاك ما يقــارب من 
زالوا  مــا  عراقي  نــازح  مليوني 
خارج منازلهم ومدنهم وقراهم 
عودتهم.  ومهمتنا هي ضمــان 
أننا نستكشــف أكثر من  كما 
100 ألف منزل مدمر أو متضرر، 
مواد  بهــا  تكــون  أن  يحتمــل 

متفجرة.”
ما  إزالة  لودهامار عن  وكشــف 
يقرب من 17 ألف عبوة متفجرة 
عام 2018 فقط، مشــيرا إلى أن 
كانت  املتفجرات  هذه  من  ألفني 
مــن العبوات الناســفة بدائية 
الصنــع إضافة إلــى ألفني من 
تستخدم  التي  اخملتلفة  األجهزة 
في عمليــات صنع وتفجير هذه 
العبوات، فضا عــن 782 حزاما 
انتحاريــا، معظمهــا كان على 

املدفونني  داعــش  جثث مقاتلي 
حتت األنقاض.

وأضــاف لودهامــار أن عمليــة 
مســح األلغام كانت مباشــرة 
نســبيا لكنهــا أصبحــت اآلن 
أكثــر تعقيــدا، إذ تنطوي على 
اســتخدام طائرات بــدون طيار 
مزودة بكاميرات لتقييم اخملاطر، 
املزروعة، مشيرا  الثقيلة  واآلالت 
إلى أن األمر قد يســتغرق ما ال 
يقل عــن ثماني ســنوات أخرى 
قبــل أن يتم التخلص من اخلطر 
في املوصل إلى مستوى مقبول.

وأشــارت أومناس إلــى أن املبالغ 
لطلبات  لاســتجابة  املطلوبة 
البلدان املتأثرة باأللغام تصل إلى 
أن  إلى  495 مليون دوالر، مشيرة 
أعلى متطلبات التمويل هي في 
مناطق ما بعد الصــراع مبا في 
دوالر(  مليون   265( العــراق  ذلك 
وأفغانســتان )95 مليــون دوالر( 

وسوريا )50 مليون دوالر(.

دائرة األمم المتحدة تواصل تعزيز االستجابة الوطنية 
لحماية المدنيين من مخلفات الذخائر المتفجرة

بمليار و622 ألف دوالر.. مساهمة نيوزيلندية العمال التطهير 

تشمل األلغام، 
العبوات الناسفة 

المبتكرة فى المناطق 
المحررة من تنظيم 

“داعش”، وكذلك 
األلغام القديمة 

والمتفجرات األخرى 
من مخلفات الحرب 

من الصراعات السابقة

بغداد - الصباح الجديد: 
علقــت وزارة التجــارة حــول قرار 
حجب  بشــأن  الــوزراء  مجلــس 
مفردات البطاقة التموينية عن من 
دينار  قــدره مليوني  راتباً  يتقاضى 

فما فوق.
الوزارة، محمد  الناطق باسم  وقال 
حنون ان :”قرار مجلس الوزراء بشأن 
حجب مفردات البطاقة التموينية 
ملن يزيــد راتبه عن مليونــي دينار 
نقطة حتول كبير لدعم عدد كبير 
تتجاوز  ملن  العراقيــة  العوائل  من 
املليون  ونصف  املليــون  مرتباتهم 
دينــار بقرار ســابق من مجلـــس 

الـوزراء”. 
واضــاف، ان “قرار مجلــس الوزراء 
فتح الباب على مصرعيه ملساعدة 
عوائــل كثيرة ملن رواتبهم تقل عن 
املليوني دينار”، عــاداً اياها “خطوة 
جيدة باجتاه مواجهة ارتفاع اسعار 

املواد الغذائية وصرف الدوالر”. 
وزارة  “اتخــاذ  الــى  واشــار حنون 
والفنية  االدارية  االجراءات  التجارة 
بهدف تأمني املواد الغذائية للعوائل 
اياه  القرار”، واصفاً  املشمولة بهذا 
بـ”االنساني ملساعدة العوائل التي 
تتقاضــى رواتب اقل مــن مليونني 

دينار”.
في جلســته  الوزراء  وقرر مجلس 
املنعقــدة الثاثــاء املاضي، حجب 
عن   التموينية  البطاقــة  مفردات 

من يزيد راتبه عن مليوني دينار.
وجاء فــي نص القــرار، انه تنفيذا 
اخلاصة  الــوزراء  رئيس  لتوجيهات 
املســتفيدة من  الشــرائح  بزيادة 
مفردات البطاقة التموينية، بينهم 
املوظفــني التــي تأثــرت رواتبهم 
السوق  في  األسعار  ارتفاع  بسبب 
احمللية، فقــد أقر مجلــس الوزراء 
التجارة بحجب مفردات  وزارة  قيام 
البطاقــة التموينية عــن املديرين 
العامني ومن هم بدرجتهم صعوداً، 
راتبه عــن مليوني دينار،  وملن يزيد 
وشمول باقي املوظفني مبفـــردات 

البطاقـة كاملـة.   

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلنــت مديريــة الدفــاع املدني، 
حصيلة احلرائق للعام املاضي 2022 

في عموم الباد.
وذكــر اعــام الدفــاع املدني في 
بيــان ان “إحصائيات حوادث احلريق 
التــي مت إخمادها من قبــل رجال 
احملافظات  في عموم  املدني  الدفاع 
كردســتان  إقليم  عــدا  العراقية 
وشــملت تلك اإلحصائيات حوادث 
مباني  داخل  اندلعــت  التي  حريق 
حكومية وجتارية ومصانع ومعامل 
ومخازن ودور سكنية وأراض زراعية 

وحقول وعجات وغيرها”. 
واضافــت، ان “مجموعهــا بلغت 
ألفــاً  وثاثــني  اثنــني   )32477)
حادث  وسبعني  وسبعة  وأربعمائة 
حريق خال عــام 2022 أذ تصدرت 
بغداد بقية احملافظات بعدد حوادث 
جانب  وتصــدر  املســجلة  احلريق 
الرصافة على جانــب الكرخ بعدد 
احلــوادث فيمــا كانــت محافظة 
كركوك أقل احملافظــات في أعداد 
 )906( بلغت  احلريق حيــث  حوادث 
حادث حريق مســجل أسفرت عن 

خسائر بشرية ومادية كبيرة. 

حجب “التموينية” 
عن من يتقاضى راتب 

مليوني دينار فما فوق 

إحصائية رسمية 
)32477( حادث حريق 

العراق عام 2022

على شحونة الكعبي

 أثمــر التعــاون والتنســيق بــني 
منظمــة مينــا للمــرأة والطفل 
ومديريــة  مــاء محافظة كركوك 
التابعــة الــى املديريــة العامــة 
للماء في وزارة االعمار واإلســكان 
دورة   اقامة  العامة عــن  والبلديات 
تثقيفية لتفعيل مفهوم الترشيد 
واســتدامة الطاقــة فــي مجال 
اخلدمــات املقدمة بقطاع شــؤون 
املاء الصالح للشــرب للمواطنني، 
فضا عن التعريف باهمية تطبيق 

مشروع االمتتةواجلباية
االلكترونية في حيــاة املواطن في 
محافظة كركوك ملا لهذا املشروع 
مــن اهمية فــي ترشــيد املاء عن 
والعدادات   املقاييــس  نصب  طريق 
االلكترونية في املنازل للوصول الى 

اعلى درجة لاســتدامة وترشــيد 
الطاقة املائية واحملافظة عليها من 

الهدر والتبذير .
 الندوة اقيمــت في مبنى املنظمة 
املوظفــني  اســتهدفت  وقــد  
فــي املنظمــة فضا عــن الكادر 
التعليمي مــن املعلمات واملعلمني  
في احملافظة وقد القت املهندســة  
(املعاون  فــارس  ابراهيم  )جيهــان 
الفني ملديرية ماء محافظة كركوك 
النــدوة  تناولت كيفية  ترشــيد 
نصب  واهمية  التبذيــر  وعدم  املاء 
)املقاييــس( والعــدادات  في منازل  

للمواطن والتعريف بفوائدها 
كما بينت النــدوة حجم وتكاليف 
عمليــات تصفيــة وتعقيــم املاء 
وكيفية ايصالها الى املواطن فضا 
عــن محاور اهمهــا كيفية  تأمني 
مادة الكلور للتعقيم ومادة الشب 
للتصفيــة والكلــف العالية جداً 
لهذه املواد و توفير املاكات العاملة 

لتشــغيل وادامة املشاريع واعمال 
الصيانــة املســتمرة ومايطلبــه 
مــن تخصيصات ماليــة والطاقة 
املطلوبــة  الهائلــة  الكهربائيــة 
العماقة  املياه  مضخات  لتشغيل 

وبشكل مستمر.
وفــي نهايــة الندوة اكــد اجلميع 
علــى تفعيــل وتطبيق اجــراءات  
الترشــيد  وعــدم التبذير كواجب 
انســاني وديني لقولــه تعالى: ﴿ 
َُّه اَل  وَُكلُوا وَاْشــرَبُوا واََل تُْسرُِفوا ﴿ إِن
 ،  ]31 امْلُْســِرِفنَي﴿ ] األعراف:  يُِحبُّ 
فضا عن  ترشــيد استهاك املياه 
يــؤدي الى تقليل الكلــف العالية 
والتعقيم  التصفيــة  مواد  لتأمني 
وتقليل كلــف الصيانة اضافة الى 
الازمة  الكهربائية  الطاقة  ترشيد 
لتشغيل املشــاريع املائية وبالتالي 

تعود تلك الطاقة الى املواطن.
أهمية  علــى  الندوة  اكــدت  كما 
املقاييس  أجهزة  بنصب  االســراع 

املائيــة فــي املنــازل، ملــا لها من 
أثــار إيجابيــة حتقــق العدالة في 
إســتهاك املياه ويجنــب املواطن 
دفع مبالــغ اضافيــة نتيجة عدم 
للمياه  احلقيقي  االستهاك  قياس 
بالطريقة السابقة بشكل تقديري، 
بينما جهــاز املقياس يعطي الرقم 
احلقيقي لاستهاك وفي حال عدم 
تواجد االشــخاص فــي البيت قد 
يكون بسبب السفر او بيت لايجار 
يكون فــارغ، فهذا يضمن عدم دفع 
اجور املاء الن جهاز املقياس يسجل 

االستهاك احلقيقي للماء.
املواطن  ايها  بيــدك  القرار  واخيرا، 
تكون مواطن  بــأن  الكرمي  العراقي 
صالح ومنضي  نحو تقدم العراق أو 
مستنزف  مستهلك  مواطن  تكون 
تقدم  فــي  وعثرة  البلــد  لطاقات 
العــراق ومتابعــة اعــام املديرية 
العامــة للمــاء مع مديريــة ماء 

محافظة كركوك.

ماء كركوك تقيم ندوة عن ترشيد واستدامة الطاقة بدعم مشروع االتمتة والجباية االلكترونية 
برعاية منظمة مينا للمرأة والطفل

بغداد - الصباح الجديد: 
وزيــرة  لتوجيهــات  تنفيــذاً 
هيــام  الدكتــورة  اإلتصــاالت 
مــاكات  قامــت  الياســري، 
مديرية البنى التحتية، ومديرية 
في  واملعلوماتيــة  االتصــاالت 
بإنهــاء  البصــرة  محافظــة 
كافــة االعمال إليصــال خدمة 
الرياضية  املدينــة  إلى  االنترنت 
وملعب نــادي املينــاء والفنادق 
بالتزامن مع قرب  احمليطة بهما، 
افتتــاح بطولــة خليجــي 25، 
محافظة  ستستضيفها  التي 
البصرة للمدة من ٦ - ١٩ كانون 

الثاني ٢٠٢٣.  
متمثلة  االتصاالت  وزارة  واكدت 
بالشــركة العامــة لاتصاالت 
أمت  علــى  انهــا  واملعلوماتيــة 
جميــع  لتقــدمي  االســتعداد 
ســبل الدعــم املطلوبة إلجناح 
اخلدمات  وتقدمي  البطولــة  هذه 
التــي تقع ضمــن اختصاصها 

، مشــيرة الــى اكمــال جميع 
املدينة  بتجهيز  اخلاصة  االعمال 
النخلة،  جذع  ملعب  الرياضية/ 
بخدمة  الرياضي  امليناء  وملعب 
االنترنــت، وحســب املواصفات 
الشباب  وزارة  قبل  من  املطلوبة 
لكرة  العراقي  واالحتاد  والرياضة 

القدم.

وبينت الــوزارة ان هنــاك رغبة 
مشــتركة فــي توســعة افاق 
التعــاون وتطوير البنى التحتية 
اخلاصة باالتصــاالت في املدينة 
جاهــزة  لتكــون  الرياضيــة، 
الرياضية  االلعاب  إلســتضافة 
أبناء محافظة  وخدمة  الدولية، 

البصرة العزيزة. 

قاسم الجيزاني 
أقامت دائرة البحوث والدراسات 
ومؤسسة  الشيعي  الوقف  في 
النخب االكادميية املؤمتر العلمي 
السنوي الثاني حتت شعار ” بناء 
لبناء  األمثل  الســبيل  االنسان 
اجملتمعــات ”  على قاعة الديوان 
في باب املعظــم بحضور مدير 
دائرة البحوث والدراسات األستاذ 
عاء القسام وعميد كلية اإلمام 
الكاظــم)ع( الدكتــور فاضــل 
الشــرع والدكتور سامي حمود 
احلاج جاســم مدير مؤسســة 
النخب وعدد من الشــخصيات 
النخبوية واألكادميية والباحثني .

افتتح املؤمتــر بتاوة معطرة من 
مدير  تاها كلمة  الكرمي،  القران 
دائرة البحوث والدراسات االستاذ 
عــاء القســام، اوضــح فيها 
العلمية  املؤمترات  اقامة  اهمية 
املشــترك  التعاون  ملد جســور 
واجلامعات  االبحــاث  مراكز  بني 

مؤكــداً  اخملتلفــة،  العراقيــة 
بحثاً   60 مــن  اكثر  مشــاركة 
علميــاً لباحثني ميثلون مختلف 
اجلامعــات العراقية إضافة الى 
باحثــني من مؤسســات ديوان 
الوقــف الشــيعي فــي بغداد 

واحملافظات. 
النجاح  بعد  القســام،  واضاف 
املؤمتر  الــذي حققــه  الكبيــر 
العلمي االول الذي نظمته دائرة 
نتطلع  والدراســات،  البحــوث 
من خال هــذا املؤمتر الثاني الى 
املشاركة الواسعة مع الباحثني 
اجلامعات  عــن  والعلماء، فضا 
واملؤسســات ومراكــز االبحاث 
الراغبة بالعمل املشــترك خللق 
والتواصــل  للتعــارف  بيئــات 
الباحثني  املباشرة بني  واللقاءات 
الثقافــي  التواصــل  لتعزيــز 
والعلمي وتبادل اخلبرات واالفكار 
لارتقاء مبستوى البحث العلمي 
كل  لتقدمي  العلمية  والدراسات 

ما هو افضل في ميادين املعرفة 
النقــص في  والعلــوم لســد 
بفروعها  االنســانية  الدراسات 
اخملتلفة، واعطاء فرصة ملزيد من 

البحث والتقصي والدراسة.
وأبدوا  احلاضــرون  تفاعــل  وقد 
ملحوظاتهــم ومداخاتهم مع 
ما عرضه الباحثــون من ابحاث 
في علوم القــرآن واألدب واللغة 
واإلعــام والقانون والفلســفة 
علم  فــي  وكذلــك  والتاريــخ 
اخملطوطات، والتي سيتم نشرها 
فــي اجمللــة احملكمة)الذكــوات 
دائرة  التي تصــدر عن  البيض(  
البحوث والدراسات لإلفادة منها 

في ترقية اساتذة اجلامعات.
وأختتم فعاليــات املؤمتر بقراءة 
التوصيــات وتقــدمي شــهادات 
الشــكر  وكتــب  املشــاركة 
الباحثـــني  الـــى  والتقديـــر 
والذيـن أسهمـــوا فـي اقامـة 

املؤمتـر. 

االتصاالت تجهز المدينة الرياضية في 
البصرة وملعب الميناء بخدمة االنترنت

“الوقف الشيعي” يقيم المؤتمر العلمي 
السنوي الثاني للعلوم االنسانية 



3 شؤون عربية ودولية

متابعة ـ الصباح الجديد:
أظهرت صور صادمة جرى تداولها 
علــى مواقع التواصــل ليمنيني 
ومينيــات في العاصمــة اليمنية 
اخملتطفة صنعاء وهم يقفون أمام 
بوابة أحد املطاعم لساعات، أمالً 
في احلصول على وجبات مجانية، 
وهو األمر الذي أثار سخطاً واسعاً 
بالتزامن  في أوســاط احلقوقيني، 
رقعة  اتســاع  مع حتذيراتهم من 
اجلوع وانعدام ســبل العيش في 

ظل حكم امليليشيات احلوثية.

ابتزاز مالك املطاعم
ورغــم مواصلة احلوثــي تضييق 
اخلنــاق علــى ُمــالك املطاعــم 
بابتزازهــم وإجبارهم على  تــارة 
دفــع جبايات لتمويــل عملياتها 
باعتقالهم  وأخرى  العســكرية، 
وتدمير ونهب ومصادرة ممتلكاتهم 
التي متثــل مصدر رزقهم الوحيد، 
أظهرت إحدى الصور التي تداولها 
الناشــطون طابوريــن أمام أحد 
املطاعم؛ األول للرجال مع أطفال 
وهم ينتظــرون دورهم للحصول 
علــى الوجبــة اجملانيــة، وآخــر 
للنساء وهن ينتظرن دورهن أيضاً 

للحصول على الوجبة نفسها.
احلوثيــني  حّملــوا  الناشــطون 
مســؤولية ما وصلــت إليه حال 
اليمنيني من فقــر وجوع وحرمان 
بفعــل جرائم الفســاد واإلفقار 
التي مارســوها منذ  والتجويــع 
بحق  يزالون  وال  ســنوات،  ثمانية 

القاطنني في مدن سيطرتهم.

قمع ونهب
ويقول حمدي، وهو اســم مستعار 
ألحــد األشــخاص العاملــني في 
منظمة إغاثية: “إن عبث امليليشيا 
املســتمر باملال العام وسياســات 
القمع والنهب والســلب املنظمة 
العوامل  تُعــّد من  تنتهجها  التي 

الرئيســية التي أجبرت الســكان 
الفقــراء مبناطــق قبضتهــا على 
الوقــوف لســاعات أمــام بوابات 
املطاعــم للحصول علــى وجبات 

طعام بسيطة”.
فيما أشــاد زبائن مطعم شــهير 
على  حديثهم  فــي  صنعــاء،  في 
االجتماعي،  التواصــل  منصــات 
مبثل تلــك املبــادرات اخليرية التي 
يطلقهــا ُمالكــه رغــم احلمالت 
احلوثيــة إلرغامهم على دفع إتاوات 
لعناصر  مختلفــة  وجبات  وتقدمي 
امليليشــيات، وقالــوا إن مثل تلك 
التخفيف ولو  املبادرات بإمكانهــا 
قليــالً مــن معاناة الســكان في 

صنعاء والتي ال حصر لها.

ويقول العاملون في املطعم نفسه 
قيادات  بطــش  يعاني  مالكــه  إن 
حوثية، بيــد أنه تطــّوع منذ أيام 
بتقــدمي وجبات بســيطة للفقراء 
واحملتاجني ممن يقطنــون احلي الذي 
يقع املطعم فــي نطاقه، مؤكدين 
أنهم تفاجأوا بعــد أيام قليلة من 
إطالق تلك املبادرة املتواضعة بوجود 
طوابير طويلــة لفقراء ومحتاجني 
والفئات، وهي  من مختلف األعمار 
تصطّف أمام بوابــة املطعم بحثاً 

عن طعام يسد جوعهم.

مأساة في صنعاء
وتوّقــع العاملــون فــي املطعم 
أن يتضاعــف العدد خــالل األيام 

املقبلــة إلــى أكثر مما هــو عليه 
اآلن، مشــيرين إلــى أن الصــورة 
التي وصفوها بـ”املؤســفة” تُعّد 
تلخيصــاً حلجــم املأســاة التي 
العاصمــة  ســكان  يعيشــها 
اخلاضعة  األخرى  واملناطق  صنعاء 

للحوثيني.
يشــار إلى أن األوضاع االقتصادية 
واملعيشــية احلرجة واتساع رقعة 
الفقر وانقطــاع الرواتب وانعدام 
فــرص العمل، دفعــت كثيراً من 
الســكان في صنعاء وغيرها من 
املدن حتت ســيطرة امليليشــيات 
ملد  للشــوارع  اخلــروج  إلــى  إما 
أيديهم للغير طلباً للمســاعدة، 
أو للبحث عن بقايا طعام وســط 

رمقهم  القمامة لســد  أكــوام 
وأطفالهم.

وكان ناشــطون فــي صنعاء قد 
الثاني  أواخر تشــرين  تداولوا في 
منصــات  علــى  صــوراً   ،2022
التواصل تظهر فيها نساء مينيات 
صنعاء  جنوب  شــميلة  مبنطقة 
وهّن يبحثــن عن ُقوتهــن وُقوت 
أطفالهــن في أكــوام القمامة، 
األمر الذي أثار سخطاً واسعاً ضد 
قادتهم  يتجاهل  الذيــن  احلوثيني 
معاناة اليمنيني مع حرمانهم من 

احلصول على أبسط احلقوق.

في حاجة ماسة للدعم
جــاء ذلك فــي وقت قالــت فيه 

التحذيــرات األمميــة إن نحو 25.5 
مليــون نســمة في اليمــن، من 
إجمالي السكان البالغ 30 مليون 
نســمة باتوا يعيشون حتت خط 
الفقر، وبحاجة ماسة إلى الدعم 

أكثر من أي وقت مضى.
وفي حني توّقع تقرير دولي حديث 
تصاعد الصراع في اليمن بسبب 
تعنت اجلماعة احلوثية جتاه جتديد 
الهدنة، التي ترعاها األمم املتحدة، 
رجحت شبكة اإلنذار املبكر بشأن 
اجملاعة أن يؤدي ارتفاع مســتويات 
الصراع مرة أخرى إلى تقليل فرص 
وإعاقة  لألســر  الدخل  اكتساب 
البحر  مواني  عبــر  الوقود  واردات 

األحمر.
وقالت الشبكة إنه نظراً ألن جتديد 
من  مبطالب  مشــروط  الهدنــة 
غيــر املرجح أن تتحقق خالل فترة 
التوقع، فمــن املتوقع أن يتصاعد 

الصراع تدريجياً.
الغذائية  املواد  أن أســعار  وبّينت 
واألساســية غيــر الغذائيــة ال 
املتوســط،  من  بكثير  أعلى  تزال 
مرجحة، فــي تقريرهــا، أن يؤدي 
الصــراع مرة  ارتفاع مســتويات 
أخرى إلى تقليل فرص اكتســاب 
الدخل لألسر وإعاقة واردات الوقود 
عبــر مواني البحــر األحمر، وإلى 
انخفاض توافــر الوقود والضغط 
التصاعــدي علــى األســعار في 
املناطــق التــي تســيطر عليها 

امليليشيات.
للصليب  الدولية  اللجنة  وكانت 
أن غالبية  األحمر قد ذكرت أخيراً 
اليمنيــني بحاجــة ماســة إلى 
جّراء  اإلنســانية، من  املساعدات 
البلد منذ نحو  الدائر في  الصراع 

ثمانية أعوام.
وأوضحت اللجنة، عبر حســابها 
فــي تويتر، أن أكثر مــن %70 من 
الناس في اليمن، اليوم، في حاجة 

إلى مساعدات إنسانية.

الجوع يفتك باليمنيين في صنعاء
 وناشطون يحملون الحوثيين المسؤولية

طوابير طويلة أمام المطاعم أمال في وجبة مجانية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ذكرت مصادر أمنية، امس األحد، أن االنفجار الذي 
وقع أمام مطار عسكري في العاصمة األفغانية 

قد أسفر عن مقتل 10 أشخاص على األقل.
وفــي وقت ســابق، قــال متحدث باســم وزارة 
الداخلية األفغانيــة، التي تديرها حركة طالبان، 
إن انفجــارا قد وقع أمام املطار العســكري في 
العاصمة، كابول، مما أدى إلى سقوط العديد من 

القتلى واملصابني.
وأضاف املتحدث عبد النافع تاكور لرويترز : “وقع 
انفجار صباح اليوم أمام مطار كابول العسكري 

مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من مواطنينا”.
وكان تنظيم داعــش، الذي يقاتل حركة طالبان، 
قد أعلــن في أوقات ســابقة مســؤوليته عن 
العاصمة  اســتهدفت  وتفجيــرات  هجمــات 
األفغانية في أوقات سابقة، وكان آخرها الهجوم 

املسلح الذي استهدف السفارة الباكستانية. 
وأصيب وقتها حارس أمن باكستاني في الهجوم 
الذي وصفته باكســتان بأنــه محاولة الغتيال 

رئيس بعثتها الذي لم يصب بأذى.
وســبق للتنظيــم املتطــرف أيضــا أن أعلــن 
الســفارة  اســتهدف  مســؤوليته عن هجوم 

الروسية في سبتمبر من العام املاضي.

الصباح الجديد - وكاالت:
تبنى تنظيــم “داعش”، امس األول الســبت 31 
كانــون األول، عبــر وكالته الدعائيــة “أعماق”، 
االعتداء الدامي، الذي استهدف، اجلمعة املاضية، 
مدينة اإلسماعيلية قرب قناة السويس املصرية.
وأفادت الوكالة بأن “مفرزة أمنية جلنود التنظيم 
هاجمت حاجــزاً للشــرطة املصريــة في حي 
السالم مبدينة اإلسماعيلية، شرق مصر، باملدافع 
الرشاشــة، مما أســفر عن مقتل ثالثة عناصر، 

وإصابة 12 آخرين في األقل، بينهم ضابط”.
وقالت مصادر طبية وأمنية إن هذا االعتداء، وهو 
األول خارج شبه جزيرة سيناء املصرية منذ نحو 

ثالث سنوات، أودى بحياة ثالثة شرطيني.
وســبق لتنظيم “داعش” أن أعلن مســؤوليته 
عن هجمات عدة خارج ســيناء، من دون أن تؤكد 

مصادر مصرية ذلك.
وأوضحــت مصــادر أمنية أن ســيارتني اقتربتا، 
اجلمعة املاضية، من حاجز أمني في حي السالم 
الســكني، ونزل منهما شــخصان يحمل كل 
منهما ســالحاً آلياً، وأطلقا النــار باجتاه عناصر 
األمن. وأضافــت أن عناصر الشــرطة ردوا على 
املهاجمــني اللذين قتل أحدهمــا، وأصيب اآلخر 

الذي الذ مع ذلك بالفرار.
وفــي أيار املاضي، وقتل 11 عســكرياً في اعتداء 
وقع غرب ســيناء. وشــهدت مصــر اعتداءات 
اســتهدفت خصوصاً الشرطة، لكن السلطات 
املصرية ســيطرت على الوضع األمني في البالد 

منذ سنوات عدة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
دعــا الزعيم الكوري الشــمالي، كيم جونغ أون 
إلى “زيادة هائلة” في ترســانة بــالده النووية مبا 
يشــمل التزود بصواريخ قويــة جديدة من أجل 
شن “ضربات نووية مضادة” حسبما أفادت وكالة 

األنباء الرسمية الكورية الشمالية األحد.
وذكرت الوكالة في تقريــر عقب انتهاء اجتماع 
للحزب احلاكــم أن كيم دعا إلى “زيادة هائلة في 
الترســانة النووية للبالد”، مضيفة أن بيونغ يانغ 
ستطور أيضا “نظاما آخر لصاروخ بالستي عابر 
الرئيســية تنفيذ ضربة نووية  للقارات مهمته 

سريعة مضادة”.
وأطلقت كوريا الشمالية، السبت، ثالثة صواريخ 
بالســتية قصيرة املدى، على ما أعلنت سيول، 
في نهايــة عام أطلقت بيونغ يانــغ خالله عددا 
غير مسبوق من الصواريخ وكثفت فيه األعمال 

العدائية جتاه جيرانها.
والحقا، أفادت وكالة يونهــاب الكورية اجلنوبية 
لألنباء نقال عن هيئة األركان املشتركة أن بيونغ 
يانغ أطلقت امس األحد صاروخا في بحر الشرق 
املعروف أيضا باســم “بحر اليابان”، الفتة إلى أن 
عملية اإلطالق نفذت من منطقة يونغســيونغ 

في العاصمة الكورية الشمالية.
وتصاعد التوتر في شبه اجلزيرة الكورية بشكل 
حاد في 2022، في وقت أجرت كوريا الشــمالية 
سلسلة اختبارات قياسية لألسلحة هذا العام 
شــملت إطالق صواريخ بالستية عابرة للقارات 

حتظر عليها عقوبات األمم املتحدة اختبارها.

مقتل عشرة أشخاص 
جراء انفجار أمام مطار 

عسكري في كابل

“داعش” يتبنى هجوم 
اإلسماعيلية في مصر

زعيم كوريا الشمالية 
يسعى لزيادة “هائلة” 
في الترسانة النووية
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متابعة ـ الصباح الجديد:
يواجه املسافرون من الصني قيودا عند 
دخول أكثــر من 12 بلــدا، مع تصاعد 
القلق بشــأن ارتفاع حــاالت اإلصابات 
الدولة اآلسيوية،  بكوفيد19- في هذه 
بعــد انضمــام أســتراليا، األحد، إلى 
الواليات املتحدة واليابان وكندا والعديد 
من الدول األخرى التي أصبحت تطلب 
إبــراز اختبار ســلبي للفيــروس قبل 

الوصول إلى مطاراتها.
بكني بشكل  املاضي، وضعت  والشهر 
الصارمة  مفاجئ حــدا لسياســتها 
التي تتضمن عمليات  "صفر كوفيد"، 
إغالق واختبــارات شــاملة، بعد ثالث 
سنوات من ظهور فيروس كورونا للمرة 

األولى في مدينة ووهان.
وفي حني متتلئ املستشفيات الصينية 

باملصابني بكوفيد واحملارق باجلثث، يصر 
املســؤولون على أن هذه املوجة "حتت 
الســيطرة"، رغم االعتــراف بأنه "من 

املستحيل" تتبع حجمها.
وقال وزيــر الصحة األســترالي، مارك 
باتلر، امــس األحــد، إن "افتقار بكني 
اإلصابات  حول  الشاملة"  للمعلومات 
بكوفيــد، هــو الســبب وراء التدابير 
اجلديدة التي ســتفرض على القادمني 
من الصني والتي ستدخل حيز التنفيذ 
في اخلامس يناير، مشــيرا إلى أن هذا 
اإلجــراء يهدف إلى "حماية أســتراليا 
مــن خطر ظهــور متحــورات جديدة 

محتملة".
كندا  فرضــت  األخيــرة،  األيــام  وفي 
والواليــات املتحــدة واململكة املتحدة 
واليابان  وإســبانيا  وإيطاليا  وفرنســا 

وكوريا اجلنوبية وتايوان أيضا متطلبات 
سفر جديدة، تفرض على الوافدين من 
الصني إبــراز اختبــار لكوفيد نتيجته 
سلبية أو اخلضوع الختبار عند الوصول.

بيانات  وبررت كندا قرارها بـ"محدودية 
والفيروسي  الوبائي  اجليني  التسلسل 
املتاحــة"، بشــأن اإلصابــات األخيرة 

بكوفيد في الصني.
كذلك، أعلن املغرب امس األول السبت، 
حظــر دخول املســافرين القادمني من 
الصني إلى أراضيــه اعتبارا من 3 يناير 
، "لتجنب موجــة جديدة من العدوى" 

بفيروس كورونا.
وبــدأت موجة قيود الســفر مع توقع 
الصينيني،  الــزوار  عدد  زيــادة  البلدان 
بعدما أعلنــت بكني أن احلجر الصحي 
اإللزامي للركاب الوافدين سينتهي في 

الثامن  يناير.
ووصفت منظمة الصحة العاملية هذه 
بأنها "مفهومة"،  اإلجراءات االحترازية 
في ضوء نقص املعلومات حول املوجة 

احلالية من الوباء التي قدمتها بكني.
إال أن الفــرع األوروبي جمللــس املطارات 
الدولي الذي ميثــل أكثر من 500 مطار 
فــي 55 بلــدا أوروبيا، قــال إن القيود 

ليست مبررة أو قائمة على أخطار.
وفي السياق، ستجتمع الدول األوروبية 
رد مشترك  ملناقشــة  املقبل  األسبوع 
على هذه املسألة، مع تصريح السويد 
التي تتولــى الرئاســة الدورية االحتاد 
األوروبي حاليا، أنها "تســعى ألن تكون 
مشــتركة  سياســة  األوروبي  لالحتاد 
عندما يتعلق األمــر بتبني قيود دخول 

محتملة".

وفيمــا يبــدو أن عددا قليــال من املدن 
الصينيــة الكبرى، بــدأت تتعافى من 
املوجة احلاليــة للوباء، تضــررت املدن 
الصغيرة واملناطق الريفية التي تعاني 

نقصا في املوارد خصوصا.
وردا علــى املوجــة احلالية مــن الوباء، 
قالــت رئيســة تايــوان، تســاي إنغ-
وين، األحــد، إنها "مســتعدة لتقدمي 
املســاعدة الضروريــة، اســتنادا إلى 
مخاوف إنسانية"، لكنها لم حتدد نوع 
لبكني  تقدميها  التي ميكن  املســاعدة 
التي تعتبــر هذه اجلزيــرة التي تتمتع 

بحكم ذاتي مقاطعة منشقة.
لكن الرئيس الصيني شــي جينبينغ، 
صرح فــي خطــاب متلفز ملناســبة 
الوباء  الوقاية من  العام اجلديد "تدخل 
ومكافحتــه مرحلة جديــدة. وما زلنا 

األمل  "بارقة  في وضع صعب"، لكــن 
أمامنا".

وهو ثاني تعليق بشــأن الوباء يدلي به 
الرئيــس الصيني. وكان شــي قد دعا 
اإلثنني، إلــى اتخاذ تدابير "حلماية أرواح 

السكان بفعالية".
ورغــم ارتفاع عــدد اإلصابات، جتمعت 
حشــود كبيرة لالحتفــال بليلة رأس 
السنة اجلديدة في شنغهاي ووهان، مع 
أن بعض مستخدمي وسائل التواصل 
االجتماعي، قالــوا إن االحتفاالت بدت 
أكثر هدوءا مما كانت عليه في السنوات 

املاضية.
البالد األحد عن أكثر  وأبلغت سلطات 
من خمســة آالف حالة إيجابية ووفاة 
إضافية على صلــة بكوفيد19-. وهي 

أرقام دون الواقع بأشواط.

متابعة ـ الصباح الجديد:
طلــب رئيس الــوزراء اإلســرائيلي، 
بنيامني نتانياهو، في اتصال هاتفي، 
فولودميير  األوكرانــي،  الرئيــس  من 
قرار  ضــد  التصويت  زيلينســكي، 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة بشأن 
بحســب  الدولية،  العدل  محكمة 

موقع “أكسيوس”.
وخــالل االتصال مــع نتانياهو، قال 
زيلينسكي إنه في مقابل التصويت 
ضد القرار أو االمتناع عن التصويت، 
أراد أن يسمع كيف ستغير احلكومة 
اإلسرائيلية اجلديدة سياستها وتزود 
أوكرانيا بأنظمة دفاع ضد الهجمات 
الروســية باســتخدام الصواريــخ 

طيار  بدون  والطائرات  الباليســتية 
اإليرانيــة الصنــع، حســبما صرح 

مسؤول أوكراني ملوقع “أكسيوس”.
نتانياهو  إن  األوكراني  املسؤول  وقال 
لم يلتــزم بأي شــيء، لكنــه قال 
طلبات  ملناقشــة  مســتعد  إنــه 

زيلينسكي في املستقبل.
وبحســب املســؤول األوكراني، لم 
يعجــب زيلينســكي باإلجابة ولم 
يوافق علــى التصويت ضــد القرار 
أو االمتنــاع عــن التصويــت. وبدال 
من ذلــك، أصدر تعليماته لســفير 
بعدم  املتحــدة  األمم  لــدى  أوكرانيا 

حضور التصويت.
في  التصويت  أوكرانيــا  وتخطــت 

اجلمعية العامــة لألمم املتحدة على 
قرار يطالب محكمة العدل الدولية 
بالتدخــل في الصراع اإلســرائيلي 

الفلسطيني.
زيلينســكي،  كتبها  لتغريدة  ووفقا 
فقد “ناقش االثنــان التعاون الثنائي، 
مبا في ذلك في اجملال األمني والتفاعل 

على املنصات الدولية”.
في ظل احلكومة االئتالفية السابقة، 
كانت إســرائيل حريصــة على عدم 
اإلفراط في دعم أي طرف في الصراع، 
على الرغم من إدانتها للغزو الروسي 
في عدة مناسبات وقدمت مساعدات 

إنسانية ألوكرانيا.
ويُعتقــد أن الســبب وراء القرار هو 

االســتراتيجية  إســرائيل  حاجــة 
العمليات في  للحفاظ على حريــة 
ســوريا، كجــزء من جهودهــا ملنع 

ترسيخ تواجد إيران على حدودها.
حتقيقا لهذه الغاية، تتعاون إسرائيل 
مع اجليش الروسي الذي يسيطر إلى 
حد كبير على اجملال اجلوي لســوريا. 
لكن كييف قالت إنهــا بحاجة إلى 
تكنولوجيا  في  إســرائيل  مساعدة 
الدفــاع اجلــوي ملواجهــة الضربات 
الروســية املســتمرة علــى بنيتها 

التحتية املدنية.
وخالل فتــرة واليته الســابقة، رّوج 
نتانياهو لعالقته الوثيقة مع الرئيس 
الروسي، فالدميير بوتني، وأصر على أنه 

من األهمية مبكان احلفاظ على قدرة 
اجليش اإلسرائيلي على العمل بحرية 

فوق سماء سوريا.
وفي مقابلة قبل انتخابات الشــهر 
سياســة  نتانياهو  وصــف  املاضي، 
احلكومة السابقة جتاه أوكرانيا بأنها 
“واقعية”. وذكــرت وكالة “بلومبيرغ” 
اإلخبارية في نوفمبر أن روسيا حذرت 
إذا أرسلت  إسرائيل من أنها ســترد 

البالد أسلحة دفاعية إلى أوكرانيا.
نتانياهو  انتقد  وفي ســياق متصل، 
في بيان شديد اللهجة، تصويت األمم 
املتحدة ووصفه بـــ “احلقير”، متهما 
الهيئة الدولية بـ “تشــويه احلقائق 

التاريخية”.

وقال نتانياهو إن إســرائيل لن تكون 
لألمم  العامة  اجلمعيــة  بقرار  ملزمة 
املتحدة الذي يطالب محكمة العدل 
الدوليــة بالتدخل في النــزاع وفقا 

للقانون الدولي وميثاق األمم املتحدة.
وأضاف: “مثل مئات القرارات امللتوية 
ضد إسرائيل التي اتخذتها اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة على مر السنني، 
فإن قرار اليوم احلقير لن يلزم احلكومة 

اإلسرائيلية”.
وقــال إن “األمــة اليهودية ليســت 
محتلة في أرضها وعاصمتها األبدية 
القدس”، مضيفا أنــه “ال يوجد قرار 
لألمم املتحدة ميكن أن يشــوه احلقائق 

التاريخية”.

حكومات حول العالم تعيد قيود كورونا على القادمين الى بلدانها من الصين

مساومات بين نتنياهو وزيلنسكي على قرار اممي بشأن الصراع الفلسطيني االسرائيلي

بينها دولة عربية..
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شعبة التعاقدات

العدد: 15518
التاريخ: 2022/12/29

اعادة إعالن مناقصة رقم )199( لسنة 2022

الحقا بكتاب االعالن املرقم بالعدد 13987 في 2022/12/5.
تعلن محافظة ميسان/ قسم العقود احلكومية عن اعادة إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )كهربة حي االمام موسى الكاظم( واملدرجة 
ضمن تخصيصات )الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية لســنة 2022/ تنمية االقاليم( ضمن تبويب )54-1-4-13-18-228-2( وبكلفة 
تخمينية مقدارها )354،972،600( ثالثمائة واربعة وخمســون مليون وتسعمائة واثنان وسبعون الف وستمائة دينار عراقي الغيرها، ومبدة 

تنفيذ أمدها )120( يوم.
فعلى الراغبني باالشتراك في املناقصة من الشركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم خالل اوقات الدوام 
الرســمي الى العنوان )ميسان- العمارة- الشــبانة - بناية محافظة ميسان - الطابق األول - قســم العقود احلكومة( وللحصول على 

معلومات اضافية االتصال على مسؤول شعبة التعاقدات - الهاتف )07707395086(.
على مقدم العطاء تقدمي نســخ إضافية عدد )2( باإلضافة الى النســخة االصلية وفقا ملا منصوص عليه في ورقة البيانات في الوثيقة 
القياســية، على ان تقدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اســم مقدم العطــاء وعنوانه االلكتروني ورقم 

الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية البالغة )3،550،000( )ثالثة مليون وخمسمائة وخمسون الف دينار عراقي الغيرها(، وعلى شكل خطاب ضمان )صادر 
من احد املصارف املعتمدة وعبر املنصة االلكترونية للبنك املركزي العراقي( او صك مصدق او ســفتجة وتكون نافذة ملدة )118( يوما من 

تاريخ غلق املناقصة.
2. عدم مشاركة اي عطاء ملناقص لديه ثالث عقود او اكثر ما زالت قيد التنفيذ ومبرمة مع محافظتنا.

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

5. تقدم شهادة املنشأ للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ املشروع.
6. بإمكان مقدمي العطاءات شــراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشــركة او من يخوله قانونيا الى قســم 

العقود احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية ومببلغ )200,000( )مائتان الف دينار عراقي الغيرها ( غير قابل للرد.
علمــا ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة ســيكون يوم )الثالثــاء( املصادف )2023/1/31( وان موعد غلق املناقصة ســيكون يوم )االربعاء( 
املصادف )2023/2/1( الساعة )الثانية عشر ظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشكل علني في نفس يوم الغلق أمام مقدمي العطاءات، وإذا 
صادف يوم الفتح عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وسوف يهمل أي عطاء يتم تقدميه بعد موعد غلق املناقصة على ان تكون 
العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة. يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن، وان جهة التعاقد غير ملزمة 

بقبول اوطأ العطاءات.
ســيتم عقد مؤمتر خاص باإلجابة على استفسارات املشــاركني في املناقصة عند الســاعة )الواحدة ظهرا( من يوم )االربعاء( املصادف 

)2023/1/25( ويكون املؤمتر في قسم العقود احلكومية.
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير املدرجة في ادناه فضال عن املعايير االخرى املذكورة في الوثيقة القياسية:

مالحظة// يتم اعتماد )الوثيقة القياسية لعقود االشغال الصغيرة( الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني 
مســتجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط القانونية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة في حال 

عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطائه ويعد غير مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
شعبة التعاقدات

العدد: 15517
التاريخ: 2022/12/29

اعادة إعالن مناقصة رقم )194( لسنة 2022

الحقا بكتاب االعالن املرقم بالعدد 14310 في 2022/12/11.
تعلن محافظة ميسان/ قسم العقود احلكومية عن اعادة إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )تأهيل معهد االمل للصم والبكم( واملدرجة 
ضمن تخصيصات )موازنة تنمية األقاليم لســنة 2013( ضمن تبويب )2-54-1-4-9-15-2( وبكلفــة تخمينية مقدارها )442،863،000( 

اربعمائة واثنان واربعون مليون وثمامنائة وثالثة وستون الف دينار عراقي الغيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )175( يوم.
فعلى الراغبني باالشتراك في املناقصة من الشركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم خالل اوقات الدوام 
الرســمي الى العنوان )ميسان- العمارة- الشــبانة - بناية محافظة ميسان - الطابق األول - قســم العقود احلكومة( وللحصول على 

معلومات اضافية االتصال على مسؤول شعبة التعاقدات - الهاتف )07707395086(.
على مقدم العطاء تقدمي نســخ إضافية عدد )2( باإلضافة الى النســخة االصلية وفقا ملا منصوص عليه في ورقة البيانات في الوثيقة 
القياســية، على ان تقدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اســم مقدم العطــاء وعنوانه االلكتروني ورقم 

الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية البالغة )4،429،000( )اربعة مليون واربعمائة وتســعة وعشرون الف دينار عراقي الغيرها(، وعلى شكل خطاب ضمان 
)صادر من احد املصارف املعتمدة وعبر املنصة االلكترونية للبنك املركزي العراقي( او صك مصدق او سفتجة وتكون نافذة ملدة )118( يوما 

من تاريخ غلق املناقصة.
2. عدم مشاركة اي عطاء ملناقص لديه ثالث عقود او اكثر ما زالت قيد التنفيذ ومبرمة مع محافظتنا.

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

5. تقدم شهادة املنشأ للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ املشروع.
6. بإمكان مقدمي العطاءات شــراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشــركة او من يخوله قانونيا الى قســم 

العقود احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية ومببلغ )200,000( )مائتان الف دينار عراقي الغيرها ( غير قابل للرد.
علمــا ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة ســيكون يوم )الثالثــاء( املصادف )2023/1/31( وان موعد غلق املناقصة ســيكون يوم )االربعاء( 
املصادف )2023/2/1( الساعة )الثانية عشر ظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشكل علني في نفس يوم الغلق أمام مقدمي العطاءات، وإذا 
صادف يوم الفتح عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وسوف يهمل أي عطاء يتم تقدميه بعد موعد غلق املناقصة على ان تكون 
العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة. يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن، وان جهة التعاقد غير ملزمة 

بقبول اوطأ العطاءات.
ســيتم عقد مؤمتر خاص باإلجابة على استفسارات املشــاركني في املناقصة عند الســاعة )الواحدة ظهرا( من يوم )االربعاء( املصادف 

)2023/1/25( ويكون املؤمتر في قسم العقود احلكومية.
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير املدرجة في ادناه فضال عن املعايير االخرى املذكورة في الوثيقة القياسية:

مالحظة// يتم اعتماد )الوثيقة القياسية لعقود االشغال الصغيرة( الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني 
مســتجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط القانونية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة في حال 

عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطائه ويعد غير مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
شعبة التعاقدات

العدد: 15520
التاريخ: 2022/12/29

اعادة إعالن مناقصة رقم )204( لسنة 2022

الحقا بكتاب االعالن املرقم بالعدد 13991 في 2022/12/5.
تعلن محافظة ميســان/ قســم العقود احلكومية عن اعادة إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )استحداث مغذي اجلديد 11 ك.ف بطول 
7 كم( واملدرجة ضمن تخصيصات )الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية لســنة 2022/ تنمية االقاليم( ضمن تبويب )18-13-4-1-54-
228-2( وبكلفة تخمينية مقدارها )290،531،600( مائتان وتسعون مليون وخمسمائة وواحد وثالثون الف وستمائة  دينار عراقي الغيرها، 

ومبدة تنفيذ أمدها )120( يوم. 
فعلى الراغبني باالشتراك في املناقصة من الشركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم خالل اوقات الدوام 
الرســمي الى العنوان )ميسان- العمارة- الشــبانة - بناية محافظة ميسان - الطابق األول - قســم العقود احلكومة( وللحصول على 

معلومات اضافية االتصال على مسؤول شعبة التعاقدات - الهاتف )07707395086(.
على مقدم العطاء تقدمي نســخ إضافية عدد )2( باإلضافة الى النســخة االصلية وفقا ملا منصوص عليه في ورقة البيانات في الوثيقة 
القياســية، على ان تقدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اســم مقدم العطــاء وعنوانه االلكتروني ورقم 

الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية البالغة )2،906،000( )اثنان مليون وتســعمائة وستة االف دينار عراقي الغيرها(، وعلى شكل خطاب ضمان )صادر من 
احد املصارف املعتمدة وعبر املنصة االلكترونية للبنك املركزي العراقي( او صك مصدق او سفتجة وتكون نافذة ملدة )118( يوما من تاريخ 

غلق املناقصة.
2. عدم مشاركة اي عطاء ملناقص لديه ثالث عقود او اكثر ما زالت قيد التنفيذ ومبرمة مع محافظتنا.

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

5. تقدم شهادة املنشأ للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ املشروع.
6. بإمكان مقدمي العطاءات شــراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشــركة او من يخوله قانونيا الى قســم 

العقود احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية ومببلغ )200,000( )مائتان الف دينار عراقي الغيرها ( غير قابل للرد.
علمــا ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة ســيكون يوم )الثالثــاء( املصادف )2023/1/31( وان موعد غلق املناقصة ســيكون يوم )االربعاء( 
املصادف )2023/2/1( الساعة )الثانية عشر ظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشكل علني في نفس يوم الغلق أمام مقدمي العطاءات، وإذا 
صادف يوم الفتح عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وسوف يهمل أي عطاء يتم تقدميه بعد موعد غلق املناقصة على ان تكون 
العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة. يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن، وان جهة التعاقد غير ملزمة 

بقبول اوطأ العطاءات.
ســيتم عقد مؤمتر خاص باإلجابة على استفسارات املشــاركني في املناقصة عند الســاعة )الواحدة ظهرا( من يوم )االربعاء( املصادف 

)2023/1/25( ويكون املؤمتر في قسم العقود احلكومية.
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير املدرجة في ادناه فضال عن املعايير االخرى املذكورة في الوثيقة القياسية:

مالحظة// يتم اعتماد )الوثيقة القياسية لعقود االشغال الصغيرة( الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني 
مســتجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط القانونية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة في حال 

عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطائه ويعد غير مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
شعبة التعاقدات

العدد: 15514
التاريخ: 2022/12/29

اعادة إعالن مناقصة رقم )120( لسنة 2022

الحقا بكتاب االعالن املرقم بالعدد 12585 في 2022/11/7.
تعلن محافظة ميسان/ قســم العقود احلكومية عن اعادة إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )تأهيل مشاريع ومجمعات مركز القضاء 
)مجمع ماء ابو ســميج ، مجمع ماء املقدوني، مجمع ماء احلرية( ســعة 200م3/س( واملدرجة ضمــن تخصيصات )الدعم الطارئ لألمن 
الغذائي والتنمية لسنة 2022/ تنمية االقاليم( ضمن تبويب )54-1-4-13-18-228-2( وبكلفة تخمينية مقدارها )463،210،000( اربعمائة 

وثالثة وستون مليون ومائتان وعشرة االف دينار عراقي الغيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )180( يوم.
فعلى الراغبني باالشتراك في املناقصة من الشركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم خالل اوقات الدوام 
الرســمي الى العنوان )ميسان- العمارة- الشــبانة - بناية محافظة ميسان - الطابق األول - قســم العقود احلكومة( وللحصول على 

معلومات اضافية االتصال على مسؤول شعبة التعاقدات - الهاتف )07707395086(.
على مقدم العطاء تقدمي نســخ إضافية عدد )2( باإلضافة الى النســخة االصلية وفقا ملا منصوص عليه في ورقة البيانات في الوثيقة 
القياســية، على ان تقدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اســم مقدم العطــاء وعنوانه االلكتروني ورقم 

الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية البالغة )4،633،000( )اربعة مليون وستمائة وثالثة وثالثون الف دينار عراقي الغيرها(، وعلى شكل خطاب ضمان )صادر 
من احد املصارف املعتمدة وعبر املنصة االلكترونية للبنك املركزي العراقي( او صك مصدق او ســفتجة وتكون نافذة ملدة )118( يوما من 

تاريخ غلق املناقصة.
2. عدم مشاركة اي عطاء ملناقص لديه ثالث عقود او اكثر ما زالت قيد التنفيذ ومبرمة مع محافظتنا.

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

5. تقدم شهادة املنشأ للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ املشروع.
6. بإمكان مقدمي العطاءات شــراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشــركة او من يخوله قانونيا الى قســم 

العقود احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية ومببلغ )200,000( )مائتان الف دينار عراقي الغيرها ( غير قابل للرد.
علمــا ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة ســيكون يوم )االربعــاء( املصادف )2023/2/1( وان موعد غلق املناقصة ســيكون يوم )اخلميس( 
املصادف )2023/2/2( الساعة )الثانية عشر ظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشكل علني في نفس يوم الغلق أمام مقدمي العطاءات، وإذا 
صادف يوم الفتح عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وسوف يهمل أي عطاء يتم تقدميه بعد موعد غلق املناقصة على ان تكون 
العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة. يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن، وان جهة التعاقد غير ملزمة 

بقبول اوطأ العطاءات.
ســيتم عقد مؤمتر خاص باإلجابة على استفســارات املشاركني في املناقصة عند الســاعة )الواحدة ظهرا( من يوم )اخلميس( املصادف 

)2023/1/26( ويكون املؤمتر في قسم العقود احلكومية.
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير املدرجة في ادناه فضال عن املعايير االخرى املذكورة في الوثيقة القياسية:

مالحظة// يتم اعتماد )الوثيقة القياسية لعقود االشغال الصغيرة( الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني 
مســتجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط القانونية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة في حال 

عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطائه ويعد غير مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. مهندس )ميكانيك( / عدد )1(
1. سيولة نقدية مببلغ )46،321،000( دينار 

عراقي، وفقا ملا منصوص عليه في الوثيقة 
القياسية.

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

3. فني  )كهرباء( / عدد )1(

2. شهاد تأسيس الشركة مقدمة من 
مسجل الشركات في وزارة التجارة

يقدم عمل مماثل واحد منجز وخالل 
مدة ال تتجاوز )10( سنوات قبل املوعد 
النهائي لتقدمي العطاء ومببلغ ال يقل 

عن )138،963،000( دينار عراقي، وتقدم 
االعمال االخرى ألغراض املفاضلة في حالة 

التساوي.

3. هوية تصنيف الشركات واملقاولني 
الدرجة )العاشرة/ انشائية / ميكانيكية 
او كهربائية )كحد ادنى( واجازة ممارسة 

مهنة.

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. مهندس )مدني( / عدد )1(
1. سيولة نقدية: مببلغ )44،286،300( دينار 
عراقي، وفقا ملا منصوص عليه في الوثيقة 

القياسية.

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

3. مالحظ فني  / عدد )2(

2. شهاد تأسيس الشركة مصدقة من 
مسجل الشركات في وزارة التجارة

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

سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء 
ومببلغ ال يقل عن )132،858،900( دينار 
عراقي، وتقدم االعمال االخرى ألغراض 

املفاضلة في حالة التساوي.

3. هوية تصنيف الشركات واملقاولني 
الدرجة )العاشرة/ انشائية )كحد ادنى( 

واجازة ممارسة مهنة.

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. مهندس )كهرباء( / عدد )1(
1. سيولة نقدية :مببلغ )35،497،260( دينار 
عراقي، وفقا ملا منصوص عليه في الوثيقة 

القياسية.

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

3. مالحظ )فني( / عدد )3(

2. شهاد تأسيس الشركة مصدقة من 
مسجل الشركات في وزارة التجارة

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

سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء 
ومببلغ ال يقل عن )106،491،780( دينار 
عراقي، وتقدم االعمال االخرى ألغراض 

املفاضلة في حالة التساوي.

3. هوية تصنيف الشركات واملقاولني 
الدرجة )العاشرة/ كهربائية )كحد ادنى( 

واجازة ممارسة مهنة.

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. مهندس )كهرباء( / عدد )1(
1. سيولة نقدية: مببلغ )29،053،160( دينار 
عراقي، وفقا ملا منصوص عليه في الوثيقة 

القياسية.

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

3.  مالحظ فني / عدد )3(

2. شهاد تأسيس الشركة مصدقة من 
مسجل الشركات في وزارة التجارة

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

سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء 
ومببلغ ال يقل عن )87،159،480( دينار عراقي، 
وتقدم االعمال االخرى ألغراض املفاضلة في 

حالة التساوي.

3. هوية تصنيف الشركات واملقاولني 
الدرجة )العاشرة/ كهربائية )كحد ادنى( 

واجازة ممارسة مهنة.
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بغداد ـ نجالء صالح الدين :
بقي العراق يشــغل املرتبة الثانية عربياً في 
اكبر احتياطيات النفط ، بعد السعودية التي 
احتلــت صدارة القائمة علــى الدول العربية 
فقط ، ثــم  تلت العــراق كل مــن اإلمارات 
الترتيب، بحسب  والكويت وليبيا وقطر على 
بيانــات أويل آند غــاز جورنــال، والتي ترصد 

احتياطيات النفط والغاز سنويًا.
واعلــن صندوق النقــد العربــي، ان اربع دول 
بينها العراق اســتحوذت على أكثر من 78% 
من مجمل الصادرات النفطية العربية خالل 

العام املاضي.
وحتّل الســعودية ثانًيــا، باحتياطيات 267.2 
مليــار برميل، تليها إيــران بنحو 208.6 مليار 
برميل، كما متتلك كنــدا 163.8 مليار برميل، 
لتأتي باملرتبة الرابعة، يليها العراق )145 مليار 
برميل( فــي الترتيب اخلامس، وفق بيانات أويل 
آند غاز جورنال التي ترصد احتياطيات النفط 

والغاز عاملًيا.
السابع،  إلى  السادس  وبالنسبة للمراكز من 
فكان الترتيب كالتالــي: اإلمارات )111 مليار 
برميل( والكويت )101.5 مليار برميل( وروسيا 
)80 مليار برميــل( والواليــات املتحدة )79.2 

مليار برميل( وليبيا )48.4 مليار برميل(.
وتذيلت إثيوبيــا واملغــرب واألردن ودول أخرى 
قائمة أقــّل 10 دول حــول العالــم امتالًكا 
 ،2022 الحتياطيات النفط حتــى نهاية عام 

وفق ما جمعته وحدة أبحاث الطاقة. 
رغم أن الســعودية تشــغل املرتبــة الثانية 
عاملًيــا، فإنها تأتي في صــدارة القائمة عند 
اقتصارهــا على الدول العربيــة فقط، يليها 
العراق ثم اإلمارات والكويت وليبيا وقطر على 
الترتيب، بحســب بيانات أويل آند غاز جورنال، 
والتي ترصد احتياطيات النفط والغاز سنويًا.

احتياطيات النفط عاملًيا
بلغ إجمالي احتياطيات النفط املؤكدة حول 
العالــم 1757.04 مليار برميــل بنهاية عام 
2022، مقابل 1734.67 مليــار برميل بنهاية 
العام السابق له )2021(، وفق بيانات أويل آند 

غاز جورنال.
بيانــات االحتياطيات  أن  إلى  وجتدر اإلشــارة 
تشمل النفط اخلام واملكثفات وسوائل الغاز 
الطبيعــي والرمال النفطيــة، وفًقا للتقرير 
السنوي الصادر عن أويل آند غاز جورنال بشأن 

احتياطيات النفط والغاز عاملًيا.
وتُعّد هــذه الزيادة البالغــة 22 مليار برميل 
تقريًبا خالل العام اجلاري في احتياطيات اخلام 
املؤكــدة، هي األولى منذ عــام 2019، عندما 
تراجعــت احتياطيات النفــط العاملية ،كما 
النفط  التاريخية لشــركة  البيانات  تشــير 
البريطانيــة بي بــي- إلى مســتوى 1734.8 
مليار برميــل )أو 1744 مليار برميل عند أخذ 

احتياطيات غايانا في احلسبان(.
واســتمر هذا االجتاه الهبوطي في عام الوباء، 
العالم  بعدما تراجــع إجمالي احتياطيــات 
مجددًا إلــى 1732.4 مليار برميــل )أو 1743 
مليــار برميل مع أخــذ احتياطيات غايانا في 
احلســبان(، طبًقــا لبيانات شــركة النفط 
البريطانية، والتي اّطلعت عليها وحدة أبحاث 

الطاقة.
ويرصــد الرســم البياني التالــي، على وفق 
البيانات التي جمعتها وحدة أبحاث الطاقة، 
احتياطيــات النفط املؤكــدة عاملًيا منذ عام 

1980 حتى عام 2022:

أبرز التغييرات في احتياطيات النفط
متتلك منطقة الشــرق األوسط أكبر حصة 

)%49( من احتياطيــات النفط املؤكدة عاملًيا، 
إذ بلغت 869.6 مليار برميل بنهاية عام 2022، 
مقابل 860 مليار برميل بنهاية العام السابق 

له.
الزيادة في املنطقــة مدفوعة بقفزة  وجاءت 
قوية فــي االحتياطيات النفطية املؤكدة من 
النفط لدى السعودية، إذ ارتفعت إلى 267.2 
مليار برميــل بنهاية العام، مقارنة مع 261.6 

مليار برميل قبل عام مضى.
كما أن احتياطيات اإلمارات من اخلام شهدت 
زيــادة، لتصل إلى 111 مليــار برميل، بداًل من 
107 مليــارات برميل احتياطيات مســجلة 
بنهايــة 2021، حســب بيانات أويــل آند غاز 
جورنال التي تتبــع احتياطيات النفط والغاز 

في مختلف دول العالم.
وشــهدت احتياطيــات النفــط املؤكدة في 
منطقة آســيا واحمليط الهادئ زيادة طفيفة 
إلــى 45.8 مليــار برميل بنهاية هــذا العام، 

مقابل 45.7 مليار برميل بنهاية 2021.
ويتزامن ذلك مع زيادة احتياطيات الصني ،التي 
تُشّكل نصف ما متلكه املنطقة بأكملها من 
احتياطي اخلام، لترتفع إلــى 27 مليار برميل 
بنهاية العام مقابل 26.5 مليار برميل بنهاية 

.2021
وشهدت منطقة أوروبا الشرقية ودول االحتاد 
الســوفيتي ســابًقا ،أيًضا، زيادة طفيفة في 
مجمــوع االحتياطيات، لترتفــع إلى 119.95 
مليار برميل بنهاية العــام، بداًل من 119.94 

مليار برميل في 2021.
وعلى النقيض، تراجعت االحتياطيات املؤكدة 

من الذهب األســود في باقي مناطق العالم، 
إذ هبطت بنحو %9.4 لــدى دول نصف الكرة 
الغربي، لتصل إلى 519.5 مليار برميل بنهاية 

.2022
املؤكدة من  أفريقيا  وبالنســبة الحتياطيات 
النفط، فتراجعت هي األخرى بنحو %3.7 على 
أساس سنوي، مســجلًة 119.1 مليار برميل 
بنهاية 2022، وانخفضت االحتياطيات كذلك 
في منطقــة أوروبا الغربية إلــى 11.1 مليار 

برميل، مقابل 11.6 مليارًا بنهاية 2021.
ويرصد الرســم البياني التالي، والذي أعّدته 
وحدة أبحاث الطاقة، مقارنة بني احتياطيات 
العالم املؤكدة من النفط حســب املنطقة 

خالل عامي 2021 و2022:

األكثر واألقل امتالًكا الحتياطيات النفط
تأتــي فنزويــال فــي الصــدارة، دون منافس، 
عنــد احلديث عن قائمة أكثر الــدول امتالًكا 
الحتياطيــات النفط اخلام حــول العالم، إذ 
متتلــك الدولــة 303.5 مليار برميــل بنهاية 
عام 2022، بانخفاض طفيف عن املســتويات 
املســجلة نهاية 2021، والبالغة 303.6 مليار 

برميل.

احتياطيات الغاز الطبيعي
املؤكدة  الطبيعي  الغــاز  احتياطيــات  ر  تُقدَّ
حول العالم بنحو 7456 تريليون قدم مكعبة 
)211.2 تريليون متر مكعب( نهاية هذا العام، 
مقابــل 7297 تريليون قــدم مكعبة )206.7 

تريليون متر مكعب( نهاية عام 2021.

ويعني ذلك أن إجمالي احتياطيات دول العالم 
مــن النفط والغــاز يواصل الصعــود للعام 
الثاني على التوالي، بعد أن تراجع االحتياطي 
خالل عام الوباء )2020( إلى 188.1 تريليون متر 
مكعب مقابل 190.3 تريليونًا خالل عام 2019، 

وفق بيانات شركة النفط البريطانية بي بي.
وكان عام 2022 شاهًدا على زيادة احتياطيات 
الغاز الطبيعي املؤكدة لــدى جميع مناطق 
العالم السّت، والزيادة األكبر جاءت من نصف 
 27 إلى  لترتفــع االحتياطيات  الغربي،  الكرة 
تريليون متر مكعب تقريًبا هذا العام، مقابل 

23.2 تريليونًا بنهاية 2021.
وصعــدت احتياطيــات الغــاز الطبيعي في 
منطقة الشرق األوسط إلى 81.7 تريليون متر 
مكعــب بنهاية 2022، مقابــل 81.2 تريليونًا 
بنهاية العام املاضي، وفق بيانات أويل آند غاز 

جورنال وحسابات وحدة أبحاث الطاقة.
وارتفعت احتياطيات الغــاز لدى دول أفريقيا 
بنســبة تقارب %0.6 هذا العــام، لتصل إلى 
17.7 تريليون متر مكعب، في حني جاء ارتفاع 
االحتياطي بنسبة طفيفة في منطقة أوروبا 

الشرقية ودول االحتاد السوفيتي.
وفي منطقة آســيا واحمليط الهــادئ، بلغت 
16.5 تريليون متر  احتياطيات الغاز املؤكــدة 
16.3 تريليونًا فــي العام  مكعــب، مقابــل 
أوروبا  االحتياطيات في  السابق، كما صعدت 
الغربيــة إلى 1.8 تريليون متــر مكعب بزيادة 

هامشية عن 2021.
ويرصد الرســم البياني التالــي، الذي أعّدته 
وحدة أبحاث الطاقة، مقارنة بني احتياطيات 

العالــم املؤكدة من الغاز الطبيعي حســب 
املنطقة، خالل عامي 2021 و2022:

أّما تاريخًيا، فــإن احتياطيات الغاز الطبيعي 
املؤكدة حــول العالم تتبع اجتاًها صعوديًا في 
األغلب، قبــل أن يتعطل هذا االجتاه قلياًل عام 
2020، وفق ما رصدته وحــدة أبحاث الطاقة 
اعتمادًا على بيانات شركة النفط البريطانية 

بي بي، كما يوضح الرسم البياني التالي:

األكثر واألقّل امتالًكا الحتياطيات الغاز
تشــتهر قطــر بأنهــا صاحبة ثالــث أكبر 
احتياطيات عاملًيا من الغــاز الطبيعي، لكن 
يســبقها بالقائمــة كل من روســيا وإيران، 
وبالنســبة للترتيب الرابع فتشغله الواليات 
املتحدة، يليها تركمانســتان باملركز اخلامس، 

والسعودية باملرتبة السادسة.
ويوضح الرســم البياني التالي أكثر عشــرة  
دول حول العالم امتــالًكا الحتياطيات الغاز 

الطبيعي حتى نهاية عام 2022:
ومن حيث الدول األقــّل امتالًكا الحتياطيات 
باربادوس، وهي  دولــة  الطبيعي، فتأتي  الغاز 
دولــة فــي منطقة بحــر الكاريبــي، يليها 
اليونــان والكونغو الدميقراطية على الترتيب، 
باحتياطيــات تقّل عن مليار متر مكعب لكل 

دولة من الدول الثالث.
أقّل عشــرة  التالي  البياني  الرســم  ويرصد 
دول حول العالــم لديها احتياطيات من الغاز 
الطبيعــي حتــى نهاية عــام 2022، وفق ما 
جمعته وحدة أبحاث الطاقة من بيانات أويل 

آند غاز جورنال:

احتياطيات النفط والغاز لدى أوبك
تُشــّكل أوبك قرابــة %70.68 مــن إجمالي 
االحتياطيات املؤكدة من النفط حول العالم، 
إذ بلغ مجموع ما متلكــه الدول الـ13 بنهاية 
عام 2022 نحو 1241.8 مليار برميل، وهو أعلى 
من املستويات املسجلة نهاية العام املاضي، 

والبالغة 1236.9 مليار برميل.
في املقابل، ميتلك بقيــة دول العالم ما يزيد 
قلياًل عــن %29 من االحتياطيــات النفطية، 
وفق البيانات والتفاصيل التي رصدتها وحدة 

أبحاث الطاقة.
أّما بالنســبة للغاز الطبيعي، فإن دول أوبك 
متتلــك تقريًبا %35 من إجمالــي احتياطيات 
العالم املؤكدة من هــذا الوقود األحفوري، إذ 
بلغ احتياطي الـ13 دولة بنهاية العام 2621.7 
تريليــون قــدم مكعبــة )74.3 تريليون متر 
2604 تريليــون قدم مكعبة  مكعب( مقابل 
)73.8 تريليون متر مكعب( بنهاية عام 2021.

وملزيد مــن التوضيح، يرصد الرســم البياني 
التالي، الــذي أعّدته وحدة أبحــاث الطاقة، 
النفط والغاز الطبيعي لدى دول  احتياطيات 

أوبك نسبة إلى العالم، خالل عام 2022:

إنتاج النفط عاملًيا
زاد إنتاج النفط عاملًيا خالل عام 2022، ليصل 
إلى ما متوســطه 92.36 مليون برميل يومًيا، 
مقارنة مع قرابــة 89 مليون برميل يومًيا في 
2021، ويعنــي ذلك زيادة %3.8 على أســاس 

سنوي.
وعلى حني بلغت الزيادة الســنوية في إنتاج 
األعضــاء مبنظمة الــدول املصــّدرة للنفط 
)أوبك( 1.7 مليون برميل يومًيا في 2022، فإن 
إمــدادات منتجي اخلام مــن غير األعضاء في 
أوبــك صعدت بنحو 1.6 مليونًــا طوال العام 
ذاته، وتُشــّكل الواليات املتحدة %77 من هذه 

الزيادة.
أبحاث  تابعتها وحدة  التي  البيانات  وبحسب 
الطاقة، فإن أويل آند غــاز جورنال تُقّدر إنتاج 
دول أوبــك الـ13 عنــد 32.949 مليون برميل 
يومًيــا خالل عام 2022، مقارنــة مع 31.247 
مليونًــا في 2021، ما يعني زيــادة %5.4 على 
أساس ســنوي. ويرصد الرسم البياني التالي 
حصة إنتاج أوبك من النفط طوال عام 2022، 

مقابل إنتاج بقية دول العالم:
وتتزامــن هذه الزيادة في إنتــاج دول أوبك من 
النفط مع توقعات أن تشهد السعودية أكبر 
وتيرة منو في اإلنتاج على أســاس سنوي، كما 
ح أن يســجل  أن إنتاج اإلماراتي النفطي يُرجَّ

زيادة 12%.
وبحســب تقرير أويل آند غاز جورنال السنوي، 
فإن اإلمارات أنتجت نفط خــام بوتيرة تفوق 
بكثير حصتها، مبوجب اتفاق أوبك+ منذ بداية 

عام 2022.
وبينما يُتوقع زيادة إنتاج كل من كندا والبرازيل 
بنحــو %2.4 و%4 على التوالي خــالل العام 
اجلــاري، فإن اإلمدادات فــي النرويج واململكة 
املتحــدة من احملتمل أن تشــهد هبوًطا 3.3% 
الترتيب؛ بفعل عمليات الصيانة  و%4.5 على 

في حقول رئيسة.
وبالنسبة إلنتاج النفط الروسي، فمن املتوقع 
أن يبلغ فــي املتوســط 10.95 مليون برميل 
يومًيــا هذا العام، وفق تقديــرات أويل آند غاز 
جورنال التي رصدتها وحــدة أبحاث الطاقة، 
بزيادة طفيفة عن مســتويات 2021 والبالغة 
10.78 مليونًا، لكن مــن احملتمل هبوط إنتاج 
موسكو مع التطبيق الكامل لتدابير احلصار 

األوروبي.

متابعة ـ الصباح الجديد:
في آخر جلســة قبل بدايــة إجازات 
األوروبية  األســهم  أغلقــت  األعياد 
واليابانيــة على خســارة، واســتمر 
الذهــب في خســارة بريقــه كمالذ 
آمن وقت األزمات، بســبب االرتفاعات 
املتتاليــة في ســعر صــرف الدوالر 

األميركي.
وانخفض املؤشــر “ســتوكس 600” 
األوروبــي 0.4 في املئة فــي تعامالت 
ضعيفة بســبب موســم العطالت، 
في حني ألقت زيــادة اإلصابات مبرض 
كوفيد19- فــي الصني بظاللها على 
للنمو  بالفعــل  توقعــات ضبابيــة 

العاملي.
ويتجــه املؤشــر صوب إنهــاء العام 
12.1 في املئــة، في عام  منخفضــاً 
وتنامي  جيوسياسية  بتوترات  اتسم 
اخملاوف من الركود مع تشديد البنوك 
للسياسة  العالم  أنحاء  في  املركزية 

النقدية.
وانخفضت أســهم قطاع شــركات 
الســلع الفاخــرة املنكشــفة على 
التي  “إل.في.إم.إتش”  ومنهــا  الصني، 
0.7 في املئة و”إيرميس”  نزل سهمها 

التي تراجع سهمها 1.4 في املئة.
وأثرت أسهم شــركات الصناعة في 
املؤشــر، ونزل مؤشــرها الفرعي 0.4 
في املئة في حني انخفضت أســهم 
التكنولوجيا 0.7 فــي املئة، متخلية 
عن بعض املكاســب الكبيــرة التي 

حققتها في اجللسة السابقة.
التكنولوجيــا  أســهم  وكانــت 
احلساســة ألســعار الفائدة صعدت 
اخلميس لتســير على درب مكاسب 
نظيراتها في “وول ســتريت”، بعد أن 
أشارت بيانات البطالة األميركية إلى 
أن الرفع احلــاد للفائدة األميركية رمبا 

يكون قد بدأ يؤثر سلباً في قوة سوق 
العمل.

الدوالر القوي يأخذ هدنة من الصعود
وانخفــض الدوالر اجلمعــة املاضية، 
في آخر أيام التــداول في 2022، لكن 
العملة األميركية ال تزال في طريقها 
لتحقيق أكبر مكاســب سنوية منذ 

.2015
ارتفاع  احلكومية  البيانــات  وأظهرت 
طلبات إعانــة البطالة األميركية، مما 
االحتياطي  رفع مجلس  أن  إلى  يشير 
االحتادي ألســعار الفائدة بدأ يخفض 

الطلب على العمالة.
ومع تراجع السيولة بسبب العطالت، 
 0.3 الدوالر بحوالى  انخفض مؤشــر 

في املئة إلى 103.720 .
االحتادي  االحتياطــي  مجلــس  ورفع 
األميركي أســعار الفائدة بواقع 425 
نقطة أســاس إجماالً منــذ آذار في 

محاولة لكبح التضخم.
ارتفع  وفي مقابل سلة من العمالت، 
الــدوالر بنحو 8.4 في املئــة في عام 
2022، فــي أكبــر قفزة ســنوية له 
منذ سبع ســنوات، لكنه تخلى عن 
بعض املكاسب في األسابيع األخيرة 
دورة  انتهــاء  املســتثمرين  توقع  مع 
رفع أســعار الفائدة األميركية العام 

املقبل.
وارتفــع اليورو 0.2 فــي املئة اجلمعة 
ويتجه لتســجيل  دوالر،   1.0681 إلى 
خسارة سنوية قدرها 6.2 في املئة في 
مقابل الــدوالر، مقارنة مع انخفاض 
بنسبة سبعة في املئة العام املاضي. 
فــي منطقة  النمــو  وأدى ضعــف 
اليورو، واحلرب في أوكرانيا، وتشــديد 
السياســة النقديــة األميركية إلى 

وضع اليورو حتت ضغط هذا العام.
وقالت عضو جلنة السياسة النقدية 

في البنــك املركزي األوروبــي إيزابيل 
البنك  شــنابل األســبوع املاضي إن 
يجب أن يكون مستعداً ملواصلة رفع 
أســعار الفائدة، مبا في ذلك بأكثر مما 
تتوقــع الســوق، إذا كان ذلك ضرورياً 

خلفض التضخم.
بنسبة  االسترليني  اجلنيه  وانخفض 
0.1 في املئة، ويتجه خلســارة سنوية 

بنسبة 11 في املئة.
وارتفع الدوالر األســترالي، الذي ينظر 
إليه على أنه مؤشــر على الرغبة في 
اليوم  0.3 في املئة  اخملاطرة، بنســبة 
إلــى 0.6796 دوالر أميركي، لكنه في 

طريقه إلى تسجيل انخفاض بنسبة 
6.5 في املئة عن العام بأكمله.

بنحو  األميركــي  الــدوالر  وانخفض 
0.9 في املئة فــي مقابل الني الياباني 
إلــى 131.85 يــن، واســتقر الفرنك 

السويسري عند 0.92275 دوالر.
الذهب يفقد بريقه للعام الثاني

اســتقرت أســعار الذهــب اجلمعة، 
لكنهــا تتجه لتكبد خســارة للعام 
الثانــي على التوالــي، إذ أضعف رفع 
)البنك  االحتــادي  االحتياطي  مجلس 
الفائدة  املركــزي األميركي( أســعار 
بشدة جاذبية الســبائك التي ال تدر 

عوائد.
وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.2 
في املئة إلــى 1818.19 دوالر لألوقية 
)األونصة(، وهبطت العقود األميركية 
اآلجلــة للذهــب 0.1 فــي املئة إلى 

1824.30 دوالر.
وقــال إيليا ســبيفاك مديــر أبحاث 
فــي  العاملــي  الكلــي  االقتصــاد 
تيســتيتاليف “خالل معظــم العام، 
الذهب لضغوط جراء تشديد  تعرض 
مجلس االحتياطي االحتادي سياسته 
النقدية. ولكن بحلــول نهاية العام، 
شــهد بعض التعافــي وحصل على 

طوق جناة بســبب توقعات بأن اجمللس 
قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة”.

ويتجه الذهب نحو انخفاض ســنوي 
0.5 في املئة، إذ كان الدوالر املالذ اآلمن 
املفضل وسط الزيادات الضخمة في 
أســعار الفائدة، وحقق مؤشر الدوالر 
أفضل أداء ســنوي له منذ عام 2015، 
الثمن حلاملي  باهظ  الذهب  مما جعل 

العمالت األخرى.
ومع ذلك ارتفعت أسعار الذهب بنحو 
200 دوالر تقريباً من أدنى مستوى في 
أكثــر من عامني ســجلته في أيلول، 
وهي في طريقها لتحقيق أفضل أداء 
فصلي منذ حزيران 2020، على أمل أن 
وتيرة  األميركي  املركزي  البنك  يبطئ 

رفع أسعار الفائدة.
50 نقطة  ورفع البنك أسعار الفائدة 
أساس في كانون األول بعد أربع زيادات 
متتالية بواقع 75 نقطة أســاس في 
كل مرة. وتزيد أسعار الفائدة املرتفعة 
البديلــة حليازة  من كلفــة الفرصة 

الذهب الذي ال يدر عائداً.
وقــال ســبيفاك “فــي عــام 2023، 
ستشــهد أســعار الذهب كثيراً من 
أبعد  تتحــرك  لن  لكنها  التقلبــات 
من ذلك بكثير ألنها ســتكون عالقة 
بني الــدوالر القــوي وانخفاض عوائد 

سندات اخلزانة”.
الطلب  الركــود  أصاب  “إذا  وأضــاف 
2023 فمن املرجح  الصناعي في عام 

أن يعاني البالتني والبالديوم”.
وبالنســبة إلــى املعادن النفيســة 
األخرى، ارتفع سعر الفضة في السوق 
الفورية 0.5 في املئة إلى 23.99 دوالر، 
وزاد البالتني 0.9 في املئة إلى 1063.63 
دوالر، فيما هبط البالديوم 0.4 في املئة 

إلى 1807.53 دوالر.
ويتجه كل من الفضة والبالتني نحو 

ارتفاع ســنوي، بينما يتجه البالديوم 
لتكبد خسارة سنوية بأكثر من أربعة 

في املئة.
األسهم اليابانية تسجل أول خسارة 

سنوية في اربعة أعوام
تخلى املؤشر “نيكي” الياباني اجلمعة 
عن مكاســبه املبكــرة ليغلق على 
اســتقرار قبل عطالت بدايــة العام 
أول خسارة سنوية  وليسجل  اجلديد، 

في أربعة أعوام.
واختتم املؤشــر التداوالت مســتقراً 
عنــد 26094.50 نقطة، بعدما ارتفع 
0.9 فــي املئــة في وقت ســابق من 
التي  املكاسب  أثر  مقتفياً  اجللســة 
الليلــة  ســتريت”  “وول  شــهدتها 
املاضية. وتراجع املؤشــر 9.4 في املئة 
خــالل العام مســجالً أول خســارة 

سنوية منذ 2018.
األوسع  “توبكس”  املؤشر  عكس  كما 
نطاقاً اجتاهه ليغلق على هبوط 0.19 
في املئة عند 1891.71 نقطة، ولينهي 
العام على تراجع بخمســة في املئة 
في أول خسارة في أربع سنوات أيضاً.

ومــن املقــرر أن تســتأنف الســوق 
اليابانية التداوالت يــوم األربعاء بعد 

عطلة رأس السنة اجلديدة.
ريتيلينج”  “فاســت  ســهم  وصعد 
للمالبس  التجارية  للعالمــة  املالكة 
“يونيكلو” 1.94 في املئة وارتفع سهم 
مجموعة “ســوفت بنك لالستثمار” 
في   0.46 التكنولوجيا  في شــركات 
املئة. وزادت شــركات الشــحن 1.23 
في املئــة، وكانت األفضل أداء من بني 
املؤشــرات الفرعية البالغ عددها 33 

في بورصة طوكيو.
ومن بني األسهم املدرجة على املؤشر 
“نيكي” ارتفع 91 سهماً وتراجع 121، 

فيما استقر 13 من دون تغيير.

العراق يحافظ على المرتبة الثانية في أكبر االحتياطيات النفطية العربية
زيادات ملحوظة عربًيا وعالمًيا في 2022.. 

العملة األميركية حققت أكبر مكاسب منذ 2015 والذهب يفقد جزءًا من بريقه

رغم تراجعه في نهاية العام... الدوالر الرابح األكبر في 2022

اقتصاد االثنني 2 كانون الثاني 2023 العدد )5046(
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إعالن مناقصة رقم )218( لسنة 2022

تعلن محافظة ميسان/ قسم العقود احلكومية عن إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـتنفيذ )جتهيز ونصب محطة العزيز الثانوية )33/11( 
سعة 31،5*2 ام .في. اي( واملدرجة ضمن تخصيصات )الدعم الطارئ لآلمن الغذائي والتنمية لسنة 2022/ البترودوالر( ضمن تبويب )1-54-
4-13-18-229-3( وبكلفة تخمينية مقدارها )7،073،013،000( ســبعة مليار وثالثة وسبعون مليون وثالثة عشر الف دينار الف دينار عراقي 

الغيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )580( يوم.
فعلى الراغبني باالشــتراك في املناقصة من الشركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم خالل اوقات الدوام 
الرســمي الى العنوان )ميســان- العمارة- الشــبانة - بناية محافظة ميسان - الطابق األول - قســم العقود احلكومة( وللحصول على 

معلومات اضافية االتصال على مسؤول شعبة التعاقدات - الهاتف )07707395086(.
على مقدم العطاء تقدمي نســخ إضافية عدد )2( باإلضافة الى النســخة االصلية وفقا ملا منصوص عليه في ورقة البيانات في الوثيقة 
القياسية، على ان تقدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكتروني ورقم الهاتف 

واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية البالغة )70،731،000( )سبعون مليون وسبعمائة وواحد وثالثون الف دينار عراقي الغيرها(، وعلى شكل خطاب ضمان 
)صادر من احد املصارف املعتمدة وعبر املنصة االلكترونية للبنك املركزي العراقي( او صك مصدق او سفتجة وتكون نافذة ملدة )118( يوما 

من تاريخ غلق املناقصة.
2. عدم مشاركة اي عطاء ملناقص لديه ثالث عقود او اكثر ما زالت قيد التنفيذ ومبرمة مع محافظتنا.

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

5. تقدم شهادة املنشأ للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ املشروع.
6. بإمكان مقدمي العطاءات شراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشركة او من يخوله قانونيا الى قسم العقود 

احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية ومببلغ )1،000,000( )مليون دينار عراقي الغيرها ( غير قابل للرد.
علما ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة سيكون يوم )االثنني( املصادف )2023/1/30( وان موعد غلق املناقصة سيكون يوم )الثالثاء( املصادف 
)2023/1/31( الســاعة )الثانية عشر ظهرا( وســيتم فتح العطاءات بشكل علني في نفس يوم الغلق أمام مقدمي العطاءات، وإذا صادف 
يوم الفتح عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وسوف يهمل أي عطاء يتم تقدميه بعد موعد غلق املناقصة على ان تكون العطاءات 
نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة. يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن، وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ 

العطاءات.
ســيتم عقد مؤمتر خاص باإلجابة على استفســارات املشــاركني في املناقصة عند الســاعة )الواحدة ظهرا( من يوم )الثالثاء( املصادف 

)2023/1/24( ويكون املؤمتر في قسم العقود احلكومية.
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير املدرجة في ادناه فضال عن املعايير االخرى املذكورة في الوثيقة القياسية:

مالحظة// يتم اعتماد )الوثيقة القياسية لعقود االشغال املتوسطة( الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني 
مستجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة في حال عدم 

التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطائه ويعد غير مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
شعبة التعاقدات

العدد: 15540
التاريخ: 2022/12/29

إعالن مناقصة رقم )219( لسنة 2022

تعلن محافظة ميســان/ قسم العقود احلكومية عن إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـــتنفيذ )انشاء محطة الكرامة الثانوية )11/33( 
ســعة 31،5*2 ام .في. اي( واملدرجة ضمن تخصيصات )الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية لسنة 2022/ تنمية االقاليم( ضمن تبويب 
)54-1-4-13-18-228-2( وبكلفة تخمينية مقدارها )7،100،913،000( ســبعة مليار ومائة مليون وتسعمائة وثالثة عشر الف دينار عراقي 

الغيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )580( يوم.
فعلى الراغبني باالشــتراك في املناقصة من الشركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم خالل اوقات الدوام 
الرســمي الى العنوان )ميســان- العمارة- الشــبانة - بناية محافظة ميسان - الطابق األول - قســم العقود احلكومة( وللحصول على 

معلومات اضافية االتصال على مسؤول شعبة التعاقدات - الهاتف )07707395086(.
على مقدم العطاء تقدمي نســخ إضافية عدد )2( باإلضافة الى النســخة االصلية وفقا ملا منصوص عليه في ورقة البيانات في الوثيقة 
القياسية، على ان تقدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكتروني ورقم الهاتف 

واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية البالغة )71،010،000( )واحد وســبعون مليون وعشرة االف  دينار عراقي الغيرها(، وعلى شكل خطاب ضمان )صادر من 
احد املصارف املعتمدة وعبر املنصة االلكترونية للبنك املركزي العراقي( او صك مصدق او ســفتجة وتكون نافذة ملدة )118( يوما من تاريخ 

غلق املناقصة.
2. عدم مشاركة اي عطاء ملناقص لديه ثالث عقود او اكثر ما زالت قيد التنفيذ ومبرمة مع محافظتنا.

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

5. تقدم شهادة املنشأ للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ املشروع.
6. بإمكان مقدمي العطاءات شراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشركة او من يخوله قانونيا الى قسم العقود 

احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية ومببلغ )1،000,000( )مليون دينار عراقي الغيرها ( غير قابل للرد.
علما ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة سيكون يوم )االثنني( املصادف )2023/1/30( وان موعد غلق املناقصة سيكون يوم )الثالثاء( املصادف 
)2023/1/31( الســاعة )الثانية عشر ظهرا( وســيتم فتح العطاءات بشكل علني في نفس يوم الغلق أمام مقدمي العطاءات، وإذا صادف 
يوم الفتح عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وسوف يهمل أي عطاء يتم تقدميه بعد موعد غلق املناقصة على ان تكون العطاءات 
نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة. يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن، وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ 

العطاءات.
ســيتم عقد مؤمتر خاص باإلجابة على استفســارات املشــاركني في املناقصة عند الســاعة )الواحدة ظهرا( من يوم )الثالثاء( املصادف 

)2023/1/24( ويكون املؤمتر في قسم العقود احلكومية.
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير املدرجة في ادناه فضال عن املعايير االخرى املذكورة في الوثيقة القياسية:

مالحظة// يتم اعتماد )الوثيقة القياسية لعقود االشغال املتوسطة( الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني 
مستجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة في حال عدم 

التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطائه ويعد غير مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
شعبة التعاقدات

العدد: 15522
التاريخ: 2022/12/29

اعادة إعالن مناقصة رقم )207( لسنة 2022

الحقا بكتاب االعالن املرقم بالعدد 13994 في 2022/12/5.
تعلن محافظة ميســان/ قســم العقود احلكومية عن اعادة إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )تأهيل الشبكة الكهربائية لقرى )بيت 
عبدال، العشر مكائن، الدبيسات، وقرية عبيد طاهر، حميد مطشر( واملدرجة ضمن تخصيصات )الدعم الطارئ لالمن الغذائي والتنمية 
لســنة 2022/ تنمية االقاليم( ضمن تبويب )54-1-4-13-18-228-2( وبكلفة تخمينية مقدارها )670،075،700( ستمائة وسبعون مليون 

وخمسة وسبعون الف وسبعمائة دينار عراقي الغيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )250( يوم.
فعلى الراغبني باالشتراك في املناقصة من الشركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم خالل اوقات الدوام 
الرســمي الى العنوان )ميسان- العمارة- الشــبانة - بناية محافظة ميسان - الطابق األول - قســم العقود احلكومة( وللحصول على 

معلومات اضافية االتصال على مسؤول شعبة التعاقدات - الهاتف )07707395086(.
على مقدم العطاء تقدمي نســخ إضافية عدد )2( باإلضافة الى النســخة االصلية وفقا ملا منصوص عليه في ورقة البيانات في الوثيقة 
القياســية، على ان تقدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اســم مقدم العطــاء وعنوانه االلكتروني ورقم 

الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية البالغة )6،701،000( )ســتة مليون وسبعمائة وواحد الف دينار عراقي الغيرها(، وعلى شكل خطاب ضمان )صادر من 
احد املصارف املعتمدة وعبر املنصة االلكترونية للبنك املركزي العراقي( او صك مصدق او سفتجة وتكون نافذة ملدة )118( يوما من تاريخ 

غلق املناقصة.
2. عدم مشاركة اي عطاء ملناقص لديه ثالث عقود او اكثر ما زالت قيد التنفيذ ومبرمة مع محافظتنا.

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

5. تقدم شهادة املنشأ للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ املشروع.
6. بإمكان مقدمي العطاءات شــراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشــركة او من يخوله قانونيا الى قســم 

العقود احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية ومببلغ )200,000( )مائتان الف دينار عراقي الغيرها ( غير قابل للرد.
علمــا ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة ســيكون يوم )الثالثــاء( املصادف )2023/1/31( وان موعد غلق املناقصة ســيكون يوم )االربعاء( 
املصادف )2023/2/1( الســاعة )الثانية عشرظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشكل علني في نفس يوم الغلق أمام مقدمي العطاءات، وإذا 
صادف يوم الفتح عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وسوف يهمل أي عطاء يتم تقدميه بعد موعد غلق املناقصة على ان تكون 
العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة. يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن، وان جهة التعاقد غير ملزمة 

بقبول اوطأ العطاءات.
ســيتم عقد مؤمتر خاص باإلجابة على استفسارات املشــاركني في املناقصة عند الســاعة )الواحدة ظهرا( من يوم )االربعاء( املصادف 

)2023/1/25( ويكون املؤمتر في قسم العقود احلكومية.
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير املدرجة في ادناه فضال عن املعايير االخرى املذكورة في الوثيقة القياسية:

مالحظة// يتم اعتماد )الوثيقة القياسية لعقود االشغال الصغيرة( الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني 
مســتجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط القانونية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة في حال 

عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطائه ويعد غير مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. مهندس )كهرباء( / عدد )1(
1. سيولة نقدية :مببلغ )67،007،570( دينار 
عراقي، وفقا ملا منصوص عليه في الوثيقة 

القياسية.

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

3.  مالحظ فني  / عدد )3(

2. شهاد تأسيس الشركة مصدقة من 
مسجل الشركات في وزارة التجارة

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

سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء 
ومببلغ ال يقل عن )201،022،710( دينار 
عراقي، وتقدم االعمال االخرى ألغراض 

املفاضلة في حالة التساوي.

3. هوية تصنيف الشركات واملقاولني 
الدرجة )العاشرة/ كهربائية )كحد ادنى( 

واجازة ممارسة مهنة.

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة1. سيولة نقدية مببلغ )548،768،250( دينار عراقي1. مهندس )كهرباء( / عدد )3(
 القياسية

2. مالحظ فني/ عدد )5(

2. اخلبرة التخصصية :يقدم عمل مماثل واحد منجز وخالل مدة ال 
تتجاوز )10( سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء ومببلغ ال 

يقل عن )4،243،807،800( دينار عراقي
2. شهادة تأسيس الشركة مصدقة

 من مسجل الشركات في وزارة 
التجارة

3. معدل االيراد السنوي مببلغ )4،451،120،250( محسوبا من 
الدفعات الكلية املستلمة عن االعمال املنفذة للعقود املنجزة او 
تلك املستمرة وملدة ال تقل عن )سنتني( وال تزيد عن )10( سنوات 
من تاريخ غلق املناقصة مع مراعات عدم ضرورة ان تكون سنوات 

3. هوية تصنيف الشركات واملقاولني الدرجة العمل متسلسله
)الرابعة/ كهربائية )كحد ادنى(( وإجازة ممارسة 

مهنة.  4.احلسابات اخلتامية : تقدمي امليزانية العامة املدققة من قبل 
احملاسبني القانونيني تعرض الوضع املالي ألخر سنتني ويجوز 

تقدمي احلسابات اخلتامية الخر سنتني تسبق االزمة املالية لعام 
2014 ويجب ان تكون معدالتها رابحة.

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة1. سيولة نقدية: مببلغ )550،932،906( دينار عراقي1. مهندس )كهرباء( / عدد )3(
 القياسية

2. مالحظ فني/ عدد )5(

2. اخلبرة التخصصية :يقدم عمل مماثل واحد منجز وخالل مدة 
ال تتجاوز )10( سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء ومببلغ 

ال يقل عن )4،260،547،800( دينار عراقي
2. شهادة تأسيس الشركة مصدقة

 من مسجل الشركات في وزارة 
التجارة

3. معدل االيراد السنوي: مببلغ )4،468،678،009( محسوبا من 
الدفعات الكلية املستلمة عن االعمال املنفذة للعقود املنجزة 

او تلك املستمرة وملدة ال تقل عن )سنتني( وال تزيد عن )10( 
سنوات من تاريخ غلق املناقصة مع مراعات عدم ضرورة ان 

3. هوية تصنيف الشركات واملقاولني تكون سنوات العمل متسلسله
الدرجة )الرابعة/ كهربائية )كحد ادنى(( 

وإجازة ممارسة مهنة.  4.احلسابات اخلتامية : تقدمي امليزانية العامة املدققة من قبل 
احملاسبني القانونيني تعرض الوضع املالي ألخر سنتني ويجوز 

تقدمي احلسابات اخلتامية الخر سنتني تسبق االزمة املالية لعام 
2014 ويجب ان تكون معدالتها رابحة.
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ثقافة 8

سينما 

شعرتشكيل

راسم المدهون *
روى اخملرج املصري الراحل توفيق صالح أن اخملرج 
املعروف محمد كرمي كان حريًصا على تصوير 
كل شــيء جميل ونظيف إلى احلّد الذي دفع 
البعض للقول إنه طلب »غســل« اجلاموسة 

كي »تليق« بالظهور في أحد أفالمه.
وبعيًدا عن هذه الكاريكاتيرية في وصف رائد 
الواقعية في السينما املصرية وصاحب فيلم 
»العزمية« الشــهير، ميكن القول إن مســألة 
البدايــة عمل اخملرجني  رافقــت منذ  اجلمال 
خصوًصا في عاصمة الفن السابع هوليوود، 
أشــكاًل متعددة  استنسخت  وهي مسألة 
للجمال يبدأ بوســامة البطــل وجمال املرأة 
ويصل إلــى جمال املكان ونظافتــه وأناقته، 
وهي »صفات« استدرجت موضوعات وقصًصا 
تخــدم تلك الغاية وتعززهــا حتى بدت حياة 
أبطال الفيلم بل ناســه كلهم »مخملية« 
تستطيع أن تشكل »النموذج« الذي ميكن أن 
يداعب مخيلة املشاهد فيدفعه ألن يحلم به 

باعتباره عاملًا متكاماًل من السحر واجلاذبية.
في مراحل السينما العربية كلها كان هناك 
دائًما من يجّســد أكثر من غيره من املمثلني 
شخصية »فتى الشاشــة« الذي ميتلك تلك 
الوسامة الســتثنائية التي تؤهله ألن يكون 
منوذج الشــباب وفتى أحالم الفتيات والنساء 
عموًمــا، ول تقف هذه املســألة عند األفالم 
التي تقدم قصص احلب وحكايات العشــاق 
وحســب، بل تشمل الســينما عموًما حتى 
في »أفالم األكشــن« وقد عاشــت السينما 
العربية عقودًا طويلة حتتكم في خياراتها ملا 
تقدمه من أعمال على هذه املسألة فتحولت 
الســينما إلى نوع من »حياة بديلة« تسكن 
مخيلة األفراد من اجلنسني وتفرض سطوتها 
عليهم. كانت شــخصية »فتى الشاشــة« 
القادمــة إلينــا من هوليــوود تتغيــر وفًقا 
لتبدلت احلياة وتغير مفاهيمها ولعل أبرز من 
احتل هذه املكانــة كان أنور وجدي الذي رحل 
عن عاملنا في النصف األول من خمســينيات 
القرن املاضي لتأتي مــن بعده مجموعة من 
األسماء منهم كمال الشناوي وعماد حمدي، 

ولكن بصورة أكبر شكري سرحان في حني 
السينما على استقطاب جنماتها  واظبت 
من بــني أجمــل النســاء وخصوًصا هند 
رستم ومرمي فخر الدين وفي مراحل لحقة 

نادية لطفي ثم سعاد حسني.
أنور وجدي تربع علــى عرش »الفتى األول« 
في مرحلة السينما الرومانسية وخصوًصا 
زمن ليلى مراد وأفــالم احلياة اخململية التي 
قدمت للمشاهد صورًا وردية جعلت عالم 

السينما بدياًل للحياة الواقعية.
في إحدى مقابالته التلفزيونية روى الفنان 
الراحل أحمد زكي أنه فوجئ بتراجع منتج 
فيلمه األول عن العقد وإســناد الدور الذي 
كان له للممثل الراحل نور الشريف وحني 

ســأله عن الســبب قال إن موزع الفيلم 
رفض إســناد الدور له بحجــة أنه من غير 
املعقول أن يحب فتى أســمر كأحمد زكي 
»الساندريال« سعاد حسني. ويضيف زكي: 
كان من العبث إقناع ذلــك املوزع أن بطل 
القصة هو من ســيحب بطلة القصة ول 
عالقة لألمر بأحمد زكي وســعاد حسني. 
مع ذلك – ورغم أن حادثة التراجع عن إسناد 
الدور له تكررت مرة أخرى – فقد دارت األيام 
وجنح أحمد زكي في احلصول على دور جديد 
مع شــركة إنتاج أخرى وجاءه »املوزع« إياه 
كي يشــارك في فيلم مــن إنتاجه بعد أن 
جنح زكي وحظي بحب جمهور املشاهدين.

ذلك املوزع لم يكن يعتــرض على موهبة 

أحمد زكــي فــي التمثيــل وقدرته على 
جتســيد الدور بل على عــدم امتالك زكي 
ملواصفــات »الفتــى األول« الهوليووديــة 
والتي يراهــا ل تنطبق عليه دون أن يالحظ 
أن مواصفــات الفتى األول ذاتها قد تغيرت 
وأصبحت أكثر اقترابًا من البشــر العاديني 
بفعل الزمن والتطور الطبيعي ولكن أيًضا 
بفعــل جناحات كبرى حققتها الســينما 
الواقعية وجنحت خاللها في معاجلة قضايا 
الجتماعية  الفئــات  أبطالها من  حياتية 
الدنيا الذين يقبعون في أســفل الســلَم 
هوليوود.  مواصفات  بحســب  اإلجتماعي 
ومــن تابــع الســينما يكتشــف أن هذا 
»التطور« قد بدأ أيًضــا في هوليوود ذاتها 

التي باتــت تقدم جنومها من بني البشــر 
العاديــني الذين ل يتمتعــون باملواصفات 

»الستثنائية« السابقة.
حدث ذلــك بالترافق مع نشــأة التلفزيون 
وظهور الدراما التلفزيونيــة... هنا بالذات 
أخرى  املصــورة« حيــاة  »الدراما  دخلــت 
مختلفة أبرز مواصفاتهــا اقترابها األكبر 
مــن الواقعية، ومــن حياة مشــاهديها، 
فالتلفزيــون الــذي يشــاهده الناس في 
بيوتهم ليس كالســينما التــي يذهبون 
إليها وفق رغبــة انتقائية. قصص الدراما 
التلفزيونيــة جــاءت من الواقــع وقدمت 
نشــاهد  فبتنــا  العاديــني  »أبطالهــا« 
شخصيات من الشارع البسيط ويتحدثون 
لغة بسيطة متداولة دفعت بالضرورة إلى 
التخلي عن املفاهيم واملواصفات السابقة 
القدميــة والتي ل تتناســب مــع واقعية 
التلفزيــون ومحاكاتــه للحيــاة اليومية 
وقضاياها وقصصها. ما نشــاهده اليوم – 
بل ومنذ زمن طويل – من خالل الشاشــة 
الصغيــرة هو اســتجابة طبيعية لفكرة 
أن التلفزيون هو فــن الناس في مقابل فن 
الســينما الذي لم يزل إلى اليوم »نخبويًا« 
يختاره املشــاهدون فــي انتقائية ل لبس 
فيهــا وهو يقــارب حياة النــاس وأفرادها 
وجماعاتهــا على نحو مغايــر فيه الكثير 
من الواقعية وصدقية التجسيد ما جعله 
يبحث عــن ممثليه بني »العامــة« واألكثر 
تعبيرًا عــن احلياة اليومية بــكل ما فيها 
من هموم ومشكالت على اختالف أنواعها 

وأشكالها.
جــاءت الســينما مــن فكــرة »الرؤية« 
الســاحرة للحياة فانتقت كما شاءت لها 
رغباتهــا ولكنها مع ذلــك وبالرغم عنه 
خرجت من تلك الــرؤى ودخلت في الواقع 
بدرجات متدرجة حملت الكثير من الرغبة 
في التوافق مع حقيقية األشــياء فقدمت 
أعمالها املتطورة واملعبرة عن جموع الناس 
في مختلــف قطاعات اإلنتــاج ومختلف 

املهن.

* شاعر وكاتب فلسطيني

علي إبراهيم الدليمي
تسع عشــرة لوحة زيتية مختلفة األحجام، 
فضالً عــن دفتر يضم مجموعــة من األوراق 
املرســومة، جميعها تشــترك  الســميكة 
جميعها في ثيمة واحدة أل وهي )اإلنطباعية( 
متنوعة،  وبتقنيــة  برؤية خاصــة،  اخملتزلــة 
قدمتها لنــا الفنانة رجاء غالي، في معرضها 
الثالث، حتــت عنوان )في حلمــي( على قاعة 

برونز للفنون.
) ما حاولت أن أنسخ الطبيعة،   امنا أنا مثلها ( ... 

الفنان الفرنسي بول  سيزان               
فــي العام املاضــي بنفس الشــهر، وبنفس 
الفنانة غالــي، معرضها  القاعــة، أقامــت 
الشــخصي الثاني، بعنوان )ذاكرة نازح( كانت 
ثيمته )املعاصرة( في تنــاول املوضوعات التي 
تناولتهــا. ولكن في جتربــة معرضها الثالث 
هــذا إســتلهمت اإلنطباعيــة العراقيــة، 
بتقنية وبخامات متنوعة، وإحساس ينم عن 
ثقافة شــخصيتها وإدراكها بلغة األلوان إذ 
أســتخدمت ألوان الزيت من خالل الفرشــاة 
وأدوات أخــرى، ألــوان بكيانهــا الفيزيائــي 
وبصرياته املعرفة أي: األحمر أحمر واألزرق أزرق 
واألخضر أخضر كما هي بعيداً عن فلسفة أو 

رمزية معانيها األخرى..

غالي لديها طمــوح بقولها: أردت أن أصنع 
مــن اللوحة كائناً حياً وناطقــاً، مبا أريد أن 
يتحقــق وأن تقول ألواني ما لم أســتطع 
أن أكتبه في القلــم وأن تختزل ورودي كل 
وتطرحها  واإلنكسار  واملرارات  املشــكالت 

على رصيــف األمل... اشــتبكت اخلطوط 
وتداخلــت األلوان ومــا أردت أن أخفيه من 
تفاصيــل يعكــس عاملّــاً ينــوء بالهموم 
ببناء وطن  املؤجلة  أحالمي  ويستكشــف 
عبر الصدق واإلخالص والعمل، هذا ما تريد 

أن تقوله هذه اللوحات املتلهفة لتفاصيل 
)حلم( بصوت عال.

هكذا إذن، هي تريد ترســم ما متلي عليها 
بعيداً  اخلاصة،  ورؤيتهــا  أحالمها  نواميس 
عن سطوة )األكادميية( في رسم الطبيعة.. 

وبنفس الوقت، حتاول أن تخرج من معطف 
التشذيب.  حد  اخملتزلة  التجريدية  املدرسة 
املهم هو امللمح الذي تدلنــا عليه األلوان 
البصرية، وبالتالي هذا اخليط الضبابي هو 

من يرشدنا لدخول أحالم فنانتنا غالي.
جتربــة الفنانة رجاء غالــي األخيرة، قدمت 
إلــى اإلنطباعية،  تنتمــي  فيها لوحــات 
األوربية مثالً  اإلنطباعية  ولكنها ليســت 
الوصف  الذي تســيطر عليهــا عناصــر 
األكادميــي الصــارم: في الظــل، والضوء، 

والبعد الثالث، أو األفق...!!
والفنانــة رجــاء غالي عبــد الكاظم من 
مواليد محافظة بابــل 1968،  بكالوريوس 
جامعة بابل،   ماجستير عام 2014، ودكتوراه 
عام 2018، كالهما من جامعة اإلسكندرية،  
 حالياً   أســتاذ الرســم في   معهد الفنون 
اجلميلة للبنات،   شاركت في معرض الربيع 
على قاعة عشــتار في بابل 2005، ومعرض 
سفراء السالم في السليمانية عام 2018، 
ملتقى شــرم الشيخ الثاني 2013، ملتقى 
الفردقــة الدولــي عام 2014 فــي املغرب، 
وملتقــى القصبة الدولي عــام 2015 في 
فرنســا   العـــــــديد من املعارض الفنية 
منذ عام   2005   داخل العراق وخارجه .  عضو 
في   كل من جمعية التشــكيليني ونقابة 

الفنانني العراقيني.                                               

الشمس ل تشرق أبًدا... والنجوم في سمرة 
أبدية...

 كأنني منفّية مقهورة...
شحوب قاٍس  مرتسم على وجهي ....

وجسدي منهمك يغسله العرق املتصّبب...
وسط هذا اجلمع من الكوابيس،  أسند 

ظهري إلى جدار الغرفة املهترئ... وأمسك 
كتابي الصغير ألقرأ سطورًا عن الوحدة، 

السهر، النعزال، ذكرى قدمية، ألم مشاعر 
مُمَزَّقة... ظالم، بؤس احلياة...

 الغرفة ظالم كغابة مهجورة حيث ل 
أسمع إّل أصوات البومة...وصوت زوجي الذي 

طاملا يسألني...
 ما سّر بكاء ابنتنا الوحيدة نيار في 

غرفتها...؟؟؟؟؟
 خوف ميتص رحيق حياتي...

ا أخاف أن أخبره أنها قد ماتت منذ   ألني حقًّ
عشر سنوات في حريق أشعل قلبي نارًا دون 

وقود...
ويزاد خوفي أكثر...لو أخبره أنه قد مات 

معها في نفس احلادث...

ــــــــــ

رجل أربك تاريخّي
تنهض ...

تهمس في أذن الصباح تنهيدة صامتة 
وقلبها ينبض شوًقا. . .

تنظر إلى مرآتها. . . 
تبالغ قلياًل في وضع ماكياجها ...،

تستبدل رداءها كنوع من التغيير. . .
 حتمل شنطة بنفسجية...

 تضع عطرها املفضل« شنال« ... و حتتسي 
فنجان القهوة مرًّا...

وكأّنها تقّلب موازين الدنيا بحًثا عن 
نسيانه. . . 

هو رجل ليس ككل الرجال، له قدرة 
على تدفئة الروح الباردة وإيقاظ القلوب 

املنطفئة. . . 
هي تسأل وهو يتأمل. . .

عفًوا. .. أقصد 
كيف سرقتني مني إليك؟

*شاعرة وكاتبة من اجلزائر

عن نجوم السينما و«استثنائيتهم«

التشكيلية رجاء غالي تعرض حلمها الخاص

قراءة

هي الوطن أو قــل أن الوطن وآلم وجهان 
لعملة واحدة فهما األمان واحلب والصفاء 
واليثار وكل شيء جميل  هذه املشتركات 

بإختصار ما بني األم الصغرى والكبرى ((
بهذا الوصف وغيــره يبرر صديقه) جواد( 
عدم رغبته في السفر، اضافة الى كونه 
أحد من انضــّم الى مجاميع الشــباب 
في ســاحة التحرير في تشرين وهذا ما 
دعا البطل ألن يســأل صديقه) جواد( ))يا 
صاحبي الغالي) جواد ( قبل أن أذهب عنك 
ممكن أن تعطنــي مفهومك عن الثورة..؟ 
وما هو الدافع الذي يجعل اإلنسان يقدم 
الغالــي والنفيس في ســبيلها..؟ وهي 
عبارة عن مترد بوجه الدولة القائمة حسب 
رأيي..؟؟ ثم يســتمر احلــوار بينهما حول 
مفهوم الثورة وينتهي بالوداع .. ثم يعود 
الروائي عالء الوردي في إســترجاع الكثير 
من املشاهد القدمية والذكريات فبعد ان 
قرر الســفر ووصل إلى قاعة املســافرين 
في املطار وبعد ســماع املذيع في صالة 
النتظار يردد على املســافرين في الرحلة 
رقم)٣٥١( املتوجهة إلى مشــهد الوقوف 
أمام البوابة رقم )١٣( والستعداد لصعود 
الطائرة ..وحال ســماعه بالرقم)١٣( عاد 

اليوم املشــؤوم  تأريخ ذلك  إلى ذاكرتــه 
١٣/٣/٢٠٠٧ يــوم رحــل صديقــه املقرب 
مغــدورا مضرجة بدمه أيــام الطائفية 

اللعينة...
ويستمر شــريط الذكريات لبطل الرواية 
فيتحــدث هــذه املــرة عــن اختالجاته 
الروحية وعشــقه القدمي »ســمر »التي 
ما فتئت تقبع فــي ذاكرته احلاضرة فبدأ 
يردد مع نفســه »ســمر التــي حرمتني 
منهــا الطائفية والعوز مــع قلة حيلتي 
وكثرة شــكواي وترددي فــي إتخاذ القرار 
والوقوف بوجه الظــروف الصعبة وعدم 
امتالك اجلرأة الكافية التي متنح اإلنسان 
الشجاعة في الشــدائد واحملن.. في هذا 
املشــهد وغيره يعبر الكاتــب عن رغبة 
البطل في العــودة بذاكرته إلى الوراء ثم 
يقوم بربط األحداث فهو عندما أنتبه إلى 
فتاة جميلة كأنها القمر شديدة اجلمال 
تغطي مالمحها ســمات الوقار والهيبة 
واجلمال ذكرته بعشــقه الول » ســمر« 
تعــرف فيما بعد على اســمها »نرجس 
» التي تشــبه حلد كبير » سمر« وتسأل 

كيف وصل الشبه إلى تلك الدرجة ..!
املمــزوج  الســلس  الســلوب  بهــذا 

بكالســيكية الكتابــة الروائية احلديثة 
التــي تبعد كثيــرا عن عوامــل الرمزية 
والتشــبيهات  واملتخيالت  والســطورة 
الخرى...كتب عالء الــوردي روايته)البوابة 
١٣( والتــي أراد فيها أن يجعل من املاضي 
بكل  وشــاخصا  تفصيالته  بكل  حاضرا 
والدمار  أحداثه وشخوصه) فصور اخلراب 
واجلثث املشــوهة من جــراء النفجارات 
والقتــل على الهوية صارت من ســمات 
احلياة ( ..إضافة إلى تفشي حالة الفساد 

والفوضى التي عمت البالد..
ومما تقدم نســتطيع القول بــأن الروائي 
عالء الــوردي أراد أن يعبر عن كل مايجول 
في خاطــره ويجيره ألبطــال روايته التي 
تشــعبت فــي مضامينها وســردياتها 
املتناقضة ،فهو مايــزال يتذكر أن والدته 
كانــت معارضة لســفره وخائفة عليه 
مــن وباء حل بالبالد الغريبة التي ســافر 
اليها وطالبته بالعودة إلى البالد بأســرع 
ما ميكن...وتبقى هــذه الرواية واحدة من 
الروايات الشفافة في اسلوبها البسيط 
وتداعيات احداثها التي تشعبت فصولها 

وصارت كشريط سينمائي غير ممل.

محمود خيون 
ركز الكاتب عالء الوردي في روايته) البوابة 
١٣( على عنصرين اساسيني في فن البناء 
الروائي الذي يعتمد في أغلب األحيان إلى 
إستخدام طريقة الفالش باك الرجوع إلى 
املاضي واملنولوج في إجراء احلوارات العلنية 
واخللفية التي يعتــاد عليها بعض الناس 
في احلديث مــع النفس واصطناع اخللوات 
أو حتى أن لزم األمر النزواء الفردي لجترار 
حكايا قدمية أو مناقشة قضية ما، صعب 
في الواقع الولوج بتفاصيلها وإيجاد احللول 
املناسبة لها، فيذهب الكثير إلى محاولة 
اخلــروج منها بطرق تبدو فــي بادىء األمر 
ســهلة ولكن سرعان مايعتريها التعقيد 
والغموض...وهــذا الشــيء جتســد جليا 
فــي محاولة بطل الروايــة إقناع صديقه 
بالســفر معه إلى شــمال أحد دول اجلوار 
أنا  فكان الرد سريعا ومقحما)) ياصديقي 
متعب جدا وفــراق امي مازال قريبا إضافة 
إلى هم الوطن، وإنني نذرت عمري له، فهو 
احلب الوحيد الذي بقى لي بعد امي، فالم 

فضاءات السرد وتحوالته الفنية
في »البوابة ١٣« لعالء الوردي 

غالف الرواية

ا تكسرنا   حقًّ
الحوادث!

 رانيا بوراس*
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جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 1827
التاريخ: 2022/12/28

م/ إعالن
بالنظر لعدم حصول راغب بالتأجير

تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط عن تأجيــر األمالك املدرجة أوصافها في أدناه 
العائدة الى مديرية بلدية ســيد الشــهداء وفــق ألحكام املادة 12 الفقرة )ثالثــا أ( من قانون بيع 
وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013، فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة 
مديرية بلدية ســيد الشهداء خالل فترة )15( خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لنشرها في 
الصحف اليومية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة التقديرية 
بصــك مصدق او نقدا ولكامل مدة االيجار وســتجري املزايدة في اليوم األخير من مدة اإلعالن في 
مقر مديرية البلدية أعاله في متام الساعة )العاشرة صباحا( وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية 
تكــون املزايدة في اليوم الذي يليه ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور النشــر واإلعالن وكافة 
املصاريف األخرى وعلى املســتأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة وأصلية ويتم االلتزام بكافة 

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

املهندس/ حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط/ رئيس جلنة البيع وااليجار

م/ اعادة إعالن
مناقصة استيرادية

20/م/د ي أ/2022 )جتهيز 50 طن شريط نحاسي بالرق الرمزي R144/B حملوالت 
سعة KVA 11/400 ومن منشأ اسيوي او اوربي وحسب املواصفات الفنية  

وقائمة جدول التسليم.
)معلنة للمرة الثالثة(     تاريخ الغلق )2023/2/5(

يسر )وزارة الصناعة واملعادن/ شركة ديالى العامة( بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم مبوجب الوثائق القياسية 
اإللزامية وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة ما يأتي:

1. علــى مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات اضافية االتصال ب )شــركة ديالى العامة( وعبر البريد اإللكتروني او 
املوقع االلكتروني املوضح في ادناه وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات مع مالحظة ما يلي:

أ. املبلغ التخميني التشــغيلي لكلف التصنيع للمناقصة هو )2725( دوالر للطن الواحد )فقط الفان وســبعمائة وخمسة وعشرون دوالر 
الغيرها( يضاف اليه ســعر LME للنحاس ليوم الفتح العطاءات علما ان ســعر LME التخميني لغرض التخصيص املالي ليوم 2022/10/9 
هو )7574.50( دوالر للطن الواحد )فقط ســبعة االف وخمسمائة واربعة وســبعون دوالر وخمسون سنت الغيرها( ليصبح املبلغ االجمالي 
التخميني لغرض التخصص املالي  هو =)514975( دوالر )فقط خمســمائة واربعة عشــر الف وتسعمائة وخمسة وسبعون دوالر ال غيرها( 

واصل CIP مخازن شركة ديالى العامة.
ب. مقدار مبلغ التأمينات األولية للمناقصة هو )15449.25( دوالر )فقط خمسة عشر الف واربعمائة وتسعة واربعون دوالر وخمسة وعشرون 

سنت الغيرها( واملطلوب تقدميها مع العطاء.
ج. ان ســعر بيع مســتندات للمناقصة هو )150000( دينار عراقي )مائة وخمسون الف دينار عراقي( غير قابل للرد إال في حال إلغاء املناقصة 

من قبل شركتنا حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض ملقدمي العطاءات.
هـ. على مقدم العطاء ان يستخدم منوذج صيغة العطاء املوجود في القسم الرابع )مناذج العطاء( ويجب ان يتم تعبئة النموذج بالكامل دون 

اي تغيير في شكله ولن تقبل اي بدائل كما ويجب تعبئة جميع الفراغات باملعلومات املطلوبة
• ان شركتنا غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات سعرا

2. متطلبات التأهيل املطلوبة: )كما مبينة في وثائق العطاء(
3. يتم تســليم العطاءات الى العنوان اآلتي )شركة ديالى العامة/ طريق بغداد بعقوبة اجلديد – قرب تقاطع القدس( وان آخر موعد لتسليم 
العطاء ســيكون الســاعة الثانية ظهرا من تاريخ غلق املناقصة في 2023/2/5 وان العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح  العطاءات 
بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي )مقر شــركتنا/ غرفة جلنة فتح العروض( في الســاعة التاسعة 
صباحا ليوم 2023/2/6 وفي حال مصادفة يوم الغلق عطلة رســمية يكون اليوم التالي للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقدمي العطاء ويعتبر 

موعد الغلق... مع التقدير
املهندس 
عبد الستار مخلف عليوي
املدير العام/ وكالة

رئيس مجلس اإلدارة 

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 123
التاريخ: 2022/12/29

م/ إعالن ثاني 

عمالً بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعــدل، تعلن جلنة البيع واإليجار في 
مديرية بلديات ذي قار عن اجراء املزايدة العلنية إليجار أمالك مديرية بلدية )الفهود , اجلبايش( وكما 
مبينة مواصفتها ادناه عدد )7( فعلى الراغبني باالســتئجار مراجعة محاسب البلدية خالل مدة 
)15( يوم تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن لدفع التأمينات القانونية بنسبة ال تقل عن )20%( من 
القيمــة التقديرية لكامل مدة االيجار واحلضور في اليــوم التالي من مدة انتهاء االعالن في ديوان 
البلدية حســب املوعد احملدد مع جلب هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور 

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

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 125
التاريخ: 2022/12/29

م/ إعالن اول 
عمالً بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل، تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات 
ذي قار عن اجراء املزايدة العلنية إليجار أمالك مديرية بلدية )سوق الشيوخ( وكما مبينة مواصفتها ادناه عدد 
)25( فعلى الراغبني باالســتئجار مراجعة محاســب البلدية خالل مدة )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر 
اإلعالن لدفع التأمينات القانونية بنسبة ال تقل عن )20%( من القيمة التقديرية لكامل مدة االيجار واحلضور 
فــي اليوم التالي من مدة انتهاء االعالن في ديوان البلدية حســب املوعد احملدد مع جلب هوية االحوال املدنية 

ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور نشر االعالن والداللية البالغة 2% وأي مصاريف اخرى.
م. ر. مهندسني/ حيدر محسن جري/ مدير بلديات ذي قار

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة االحتادية
محكمة بداءة بغداد اجلديدة

العدد / 1134 / ب / 2022
التاريخ / 27 / 12 / 2022

اعالن
الى املدعى عليه : حامت جاسم محمد 

بناًء على الدعوى البدائية املرقمة أعاله واملقامة امام هذه احملكمة 
من قبل املدعي/ امني بغداد / اضافة لوظيفته والتي يطالب فيها 
بأبطال قيود تســجيل العقار املرقم )560 م19 شــماعيه وكرع( 
وإعادة تســجيله باســم امانة بغداد ولثبــوت مجهولية محل 
اقامتك حسب شــرح القائم بالتبليغ لذا قررت احملكمة تبليغك 
اعالناً في صحيفتني محليتــني باحلضور الى هذه احملكمة صباح 
يوم 15/ 1/ 2023 وعند عدم احلضور او ارسال من ينوب عنك قانونا 

ستقوم احملكمة باملرافعة غيابياً وعلناً حسب االصول.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ االحتادية
محكمة بداءة الكرخ

العدد: 5724/ب/2022
التاريخ: 2022/12/26

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

اقام املدعي/ امني بغداد اضافة لوظيفته

الدعوى البدائيــة املرقمة اعاله يطلب فيهــا )الزامك بالتعويض عن 
قيمة االضــرار نتيجة هدم العقار ضمن عمارة االخوان املرقم) 1/597/ 
محلة م 102 البالغة ستة عشــر مليون وتسعمائة وستة وعشرون 
الف وخمسمائة دينار مع االحتفاظ بالزيادة التي يقدرها اخلبراء بدعوى 
حادثة منظمة او مفتعلة وحتميلك الرسوم واملصاريف واتعاب احملاماة( 
وجملهولية محل اقامتك حســب شــرح املبلغ القائم بالتبليغ وتأييد 
اجمللس البلدي عليه تقرر تبليغك اعالناً بصحيفتني محليتني للحضور 
امام هذه احملكمة في موعد املرافعة املصادف يوم )2023/1/11( الساعة 
التاســعة صباحاً وعند عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا ســوف 

جتري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.

فقدان هوية
الصادرة  الهويــة  فقدت 
الرافديــن  كليــة  مــن 
رعد  بنني  باسم  اجلامعة 
كرمي على من يعثر عليها 
جهة  الــى  تســمليها 

االصدار.

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

1,197,000 مليون ومائة وسبعة وتسعون الف دينارثالث سنواتحانوت526/143بلدية سوق الشيوخ1

1,197,000 مليون ومائة وسبعة وتسعون الف دينارثالث سنواتحانوت526/144بلدية سوق الشيوخ2

1,197,000 مليون ومائة وسبعة وتسعون الف دينارثالث سنواتحانوت526/146بلدية سوق الشيوخ3

812,000 ثمامنائة واثنا عشر الف دينارثالث سنواتحانوت526/17بلدية سوق الشيوخ4

812,000 ثمامنائة واثنا عشر الف دينارثالث سنواتحانوت526/22بلدية سوق الشيوخ5

264,000 مائتان وأربعة وستون الف دينارثالث سنواتكشك526/175بلدية سوق الشيوخ6

264,000 مائتان وأربعة وستون الف دينارثالث سنواتكشك526/176بلدية سوق الشيوخ7

288,000 مائتان وثمانية وثمانون الف دينارثالث سنواتكشك526/268بلدية سوق الشيوخ8

288,000 مائتان وثمانية وثمانون الف دينارثالث سنواتكشك526/277بلدية سوق الشيوخ9

763,000 سبعمائة وثالثة وستون الف دينارثالث سنواتحانوت234/526/10بلدية سوق الشيوخ10

500,000 خمسمائة الف دينارثالث سنواتحانوت234/526/30بلدية سوق الشيوخ11

 5,623,000 خمسة ماليني وستمائة وثالثة وعشرونسنة واحدةملعب خماسي6664/5بلدية سوق الشيوخ12
الف دينار

32,200,000 اثنان وثالثون مليون ومائتان الف دينارسنة واحدةساحة وقوف سيارات567/13/11بلدية سوق الشيوخ13

1,239,000 مليون ومائتان وتسعة وثالثون الف دينارثالث سنواتحانوت526/153بلدية سوق الشيوخ14

1,239,000 مليون ومائتان وتسعة وثالثون الف دينارثالث سنواتحانوت526/154بلدية سوق الشيوخ15

1,239,000 مليون ومائتان وتسعة وثالثون الف دينارثالث سنواتحانوت526/155بلدية سوق الشيوخ16

1,239,000 مليون ومائتان وتسعة وثالثون الف دينارثالث سنواتحانوت526/156بلدية سوق الشيوخ17

1,239,000 مليون ومائتان وتسعة وثالثون الف دينارثالث سنواتحانوت526/158بلدية سوق الشيوخ18

1,239,000 مليون ومائتان وتسعة وثالثون الف دينارثالث سنواتحانوت526/176بلدية سوق الشيوخ19

1,239,000 مليون ومائتان وتسعة وثالثون الف دينارثالث سنواتحانوت526/203بلدية سوق الشيوخ20

252,000 مائتان واثنان وخمسون الف دينارسنة واحدةكشك526/253بلدية سوق الشيوخ21

245,000 مائتان وخمسة واربعون الف دينارسنة واحدةكشك526/185بلدية سوق الشيوخ22

245,000 مائتان وخمسة واربعون الف دينارسنة واحدةكشك526/181بلدية سوق الشيوخ23

350,000 ثالثمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةكشك259/526/44بلدية سوق الشيوخ24

ساحة الباعة املتجولنيجزء من 268/526بلدية سوق الشيوخ25
 سنة واحدة

 بدون مشيدات
ثابتة

150,000,000 مائة وخمسون مليون دينار

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

 ساحة بيع1019الفهود1
67,000,000 سبعة وستون مليون دينارسنة واحدةاالسماك

750,000 سبعمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةكشك رقم 2جزء من 715/147/2الفهود2

750,000 سبعمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةكشك رقم 3جزء من 715/147/2الفهود3

750,000 سبعمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةكشك رقم 4جزء من 715/147/4الفهود4

750,000 سبعمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةكشك رقم 5جزء من 715/147/5الفهود5

750,000 سبعمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةكشك رقم 6جزء من 715/147/6الفهود6

4,500,000 أربعة ماليني وخمسمائة الف دينارثالث سنوات حانوت10/3000اجلبايش7

مدة االيجار املوقعاملساحة م2 رقم امللكنوع امللكت

سنة واحدةاملزرعة75 م712محل 1
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اعالن10

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
 رقم االضبارة 147 / 2019 
التاريخ 2022/12/4

إعالن
تبيع مديرية تنفيذ الكوت فــي االضبارة التنفيذية 
147 / 2019 سهام املدين ) باسم محمد زرزور( البالغة 
) 1680 ( ســهم من اصل االعتبار 124320 ســهما 
فــي العقــار 3 / 799م 38 اخلاجية لقــاء دين الدائن 
)صادق جعفر عباس ( البالغ ) 97,491,000( ســبعة 
وتسعون مليون واربعمائة وواحد وتسعون الف دينار 
عراقي فقد تقرر االعالن عن بيعه في املزايدة العلنية 
لســهام املدين املذكورة خالل 15 يومــا اعتبارا من 
اليوم التالي للنشــر في صحيفتني محليتني فعلى 
الدائرة مستصحبني  الراغبني بالشراء مراجعة هذه 
معهم التأمينات القانونية البالغة 10 % من القيمة 
التقديرية لســهام املدين بصك معنون الى مديرية 
تنفيذ الكوت وســوف جتري املزايدة في اليوم االخير 
الساعة الثانية عشــر ظهرا واذا صادف اليوم االخير 
عطلة رســمية فيعتبر اليوم الــذي يليه من الدوام 
الرســمي موعدا للمزايدة ويتحمل من ترسو عليه 

املزايدة اجور االعالن واملزايدة
مواصفات العقار

1 - جنس العقار بستان ملك صرف 
 2- سهام املدين 1680 سهم من اصل االعتبار اعاله

 3- القيمــة التقديرية لســهام املدين 71,600,000 
واحد وسبعون مليون وستمائة الف دينار

4- الشاغل ال يوجد
املنفذ العدل
كرمي ابراهيم عنكود

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
 رقم االضبارة 146 / 2019 
التاريخ 2022/12/4

إعالن
تبيع مديرية تنفيذ الكوت فــي االضبارة التنفيذية 
146 / 2019 سهام املدين ) حازم محمد زرزور( البالغة 
) 2360 ( سهم من اصل االعتبار 124320 سهما في 
العقار 3 / 799م 38 اخلاجيــة لقاء دين الدائن )صادق 
جعفــر عباس ( البالغ           ) 49,081,000( تســعة 
واربعــون مليون وواحــد وثمانون الف دينــار عراقي 
فقد تقــرر االعالن عن بيعــه في املزايــدة العلنية 
لســهام املدين املذكورة خالل 15 يومــا اعتبارا من 
اليوم التالي للنشــر في صحيفتني محليتني فعلى 
الدائرة مستصحبني  الراغبني بالشراء مراجعة هذه 
معهم التأمينات القانونية البالغة 10 % من القيمة 
التقديرية لســهام املدين بصك معنون الى مديرية 
تنفيذ الكوت وســوف جتري املزايدة في اليوم االخير 
الساعة الثانية عشــر ظهرا واذا صادف اليوم االخير 
عطلة رســمية فيعتبر اليوم الــذي يليه من الدوام 
الرســمي موعدا للمزايدة ويتحمل من ترسو عليه 

املزايدة اجور االعالن واملزايدة
مواصفات العقار

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

 3- القيمة التقديرية لســهام املدين 100,600,000 
مائه مليون وستمائة الف دينار

4- الشاغل ال يوجد
املنفذ العدل
كرمي ابراهيم عنكود
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سمير خليل 

متابعة ـ الصباح الجديد:

عقــدت اللجنة العليا املشــرفة 
اخلليج  بطولة كأس  تنظيم  على 
25، اجتماعها الســابع، أول أمس 
الشباب  وزير  برئاسة  البصرة،  في 
الســيد  اللجنة  رئيس  والرياضة 
أحمد املبرقــع، الذي افتتح اعمال 
باحلضــور  بالترحيــب  اجللســة 
زيارة  اثمرت عنه  ما  واســتعراض 
الســيد رئيــس الــوزراء االخيرة 
الــى البصرة واهم مــا نتج عنها 
من قــرارات مهمــة تخص دخول 
الوافديــن من االشــقاء من دول 

اخلليج العربي حلضور البطولة.
قدم بعدهــا رئيس االحتاد العراقي 
درجال  عدنان  القدم  لكرة  املركزي 
االســتعدادات  الخــر  تفصيــا 
القامة البطولــة ومواعيد وصول 
املنتخبــات املشــاركة وتقييــم 
املوقــف العــام وابــرز التحديات 
التــي الزالت بحاجــة الى حلول 
اللجنة  ومعاجلات، كما استمعت 
الــى تقريــر مفصل مــن القادة 
االمنية  اخلطــة  الــى  االمنيــني 
اخلاصة بالبطولة واجلاهزية التامة 
صنوفها  مبختلف  االمنية  لقواتنا 
طيلة فترة البطولة، وفيما يخص 
الشــروع بتنفيــذ العمل اخلاص 
بالبطولة قدم الســيد علي جبار 
مدير البطولة ومســؤولي اللجان 
فيهــا تقاريــر مفصلــة عن اخر 
اجلوانب  بجميــع  االســتعدادات 
التذاكر  ادارة موضــوع  فضا عن 
ودخــول اجلماهيــر والتخويــات 

اخلاصة بدخول املاعب. 
نقاشــات  ذلــك  بعــد  جــرت 
اعضاء  الســادة  من  مستفيضة 
اللجــان اخلاصة جلميــع املفردات 
تاكيدات  وســط  واملســتجدات، 
على ان وجود السيد وزير الشباب 
والرياضة في البصرة ووقوفه على 
جميع مفاصل االحــداث قد اثمر 
عن حلحلــة الكثير من الصعاب 
التي تواجه العمل مبرونة وعاجات 

سريعة.
وشدد الســيد الوزير على ان جناح 

البطولة ومتيزهــا في البصرة هو 
اليوم  للعمــل  األســمى  الهدف 
اســتعداد  على  ســنكون  لذلك 
العمل  متطلبات  جميــع  لتوفير 
مباركا  النجــاح  التــي تضمــن 
امليادي  العــام  حلــول  للحضور 
اجلديد وهم في ذروة العمل اخلاق 
من اجل عراقنا وشبابه ومستقبل 
الرياضة فيه، ونوه الســيد الوزير 
الى ان اللجنة ستتحول الى غرفة 
عمليات في حالة انعقاد دائم من 
اجل الوقــوف على جميع حيثيات 
البطولة وما يتعلــق بها بجميع 
االجتماع  وحضــر  التفصيــات 
االمــني العــام لاحتــاد اخلليجي 

جاسم الرميحي.

تنسيق يخص االمور التنظيمية
ترأس وزير الشباب والرياضة رئيس 
اللجنــة العليــا املشــرفة على 

تنظيم بطولة اخلليج في البصرة 
الســيد أحمد املبرقــع، اجتماعا 
التنظيمية  االمور  حول  تنسيقيا 
اخلاصة باســتقبال الوفود وتامني 
وضيوف  الشخصيات  كبار  دخول 
العراق من الداخل واخلارج، بحضور 
واحتاد  احلكومية  املعنيــة  اجلهات 
اخلليــج العربي واالحتــاد العراقي 
االجتماع  وحضــر  القــدم.  لكرة 
لشؤون  الوزراء  رئيس  مستشــارا 
الرياضــة ايــاد بنيــان والدكتورة 
شــهباء العزاوي ومستشار احتاد 
اخلليــج العربــي فيصــل املالك 
املراســم في  لدائرة  العام  واملدير 
األمانة العامة جمللس الوزراء أحمد 
خير اهلل ورئيس دائرة املراسم في 
داود  عمــار محمد  اخلارجية  وزارة 
ومســؤول التشــريفات في احتاد 
الكرة علي االسدي. ووّجه السيد 
الوزيــر بضرورة أن يكــون العمل 

البطولة  إجناح  لغرض  مشــتركا 
وإخراجهــا بصورة مشــرفة أمام 

اجلميع. 
في ســياق اخر دعا وزير الشــباب 
توعية  اهميــة  الــى  والرياضــة 
الرياضية بــان يكونوا  اجلماهيــر 
عند  بهــم  هــو عهدنــا  كمــا 
للترحيب  املســؤولية  مســتوى 
بضيوف العــراق والظهور بصورة 
حضارية تعكس إرثهم وتاريخهم 
ومكانتهــم، ودعا جنــوم الرياضة 
الفنانني  وجميع  وروادها  العراقية 
إلى املشــاركة الفاعلة في حملة 
إعامية كل من موقعه لإلسهام 
في تقــدمي بطولــة ناجحة تليق 

مبكانة واسم العراق.

اجتماع مشترك بني احتاد الكرة 
واالحتاد اخلليجي 

ُعِقَد، أول أمس، االجتماع املشترك 

بني االحتاد العراقي لكرِة القدم مع 
احتــاد كأس اخلليــج العربي لكرة 
االستعداداِت  آخر  بشــأن  القدم، 
الحتضان خليجــي 25 في مدينِة 
األول  النائــب  بحضور  البصــرة، 
لرئيــس االحتــاد مديــر البطولة 
العــام الحتاد  واألمني  علي جبــار 
الرميحي«،  »جاسم  اخلليج  كأس 
ونائب مدير البطولة محمد ناصر 
املشتركة  واللجان  االحتاد  وأعضاء 
واملشــرفة على خليجي ٢٥.وقاَل 
االحتاد مدير  لرئيــس  األول  النائب 
البطولة، علي جبار : أكملنا جميع 
الترتيبــات اإلداريــة والتنظيمّية 
لتنظيم  واألمنية  واللوجســتّية 
خليجي ٢٥ بصــورٍة مميزة.وأضاَف: 
لدينا ثقٌة كبيرٌة بقدرات ماكاتنا 
بالتعــاون مع احتــاد كأس اخلليج 
العربي لقطف ثمــار النجاح من 
الناحيــِة التنظيمّيــة، فضاً عن 

بشكٍل  احلضور   استيعاب جميع 
إن  إلــى:  جبــار  مناسب.وأشــارَ 
حكومي  بدعــٍم  حتظى  البطولة 
املســتوياِت،  أعلى  قبل  من  كبير 
وهذا يسهم بتعزيز درجاِت التفوق 
يشيد  مبستوى  بطولٍة  إظهار  في 

به اجلميع.

اجتماع مع الدوائر اخلدمية
عقــد مدير عــام دائــرة األقاليم 
وزارة  فــي  احملافظــات  وشــؤون 
الشــباب والرياضــة، طالب جابر 
املوســوي، اجتماعا تنسيقيا مع 
مدراء الدوائر اخلدمية والبلدية في 
محافظة البصرة، في املقر اإلداري 
مللعب املدينــة الرياضية، ومت خال 
التحضيرات  مناقشــة  االجتماع 
بتهيئة  املتعلقــة  اللوجســتية 
انطاق  وأثناء  قبل  اخلدمية  االمور 
مــن خال   ،٢٥ بطولــة خليجي 
تنســيق العمل وتوحيــد اجلهود 
للجماهير  اخلدمات  افضل  لتقدمي 
وإظهار  البطولة،  ملتابعة  الوافدة 
،إذ من  بأبهى حلة  البصرة  مدينة 
املتوقع ان حتضى البطولة بحضور 
جماهيري غفير سواء من اجلماهير 

احمللية او اخلليجية.

تنفيذ معايير اجلودة ميدانيا في 
مالعب خليجي 25 

والتطوير  اجلــودة  قســم  نفــذ 
املؤسســي فــي وزارة الشــباب 
والرياضــة تطبيقــات ميدانيــة 
في ماعــب البصرة ومنشــاتها 
الرياضيــة للتأكــد مــن تطبيق 
املعايير احلديثة في العمل. وبينت 
وزارة  في  اجلودة  قســم  مسؤولة 
والرياضة يسرى حميد  الشــباب 
ان فريق عملها أجري كشــوفات 
املدينة  ماعــب  فــي  ميدانيــة 
الرياضية وملعــب امليناء االوملبي 
للتأكــد من جميــع التطبيقات 
من  وبتوجيه  املعتمــدة  واملعايير 
وزير الشــباب والرياضة الســيد 
اعمال  وادراج جميع  املبرقع  أحمد 
التقييــم فــي التقريــر املركزي 
اجلــودة  لتطبيقــات  املعتمــد 

الشاملة.

اللجنة العليا المشرفة على تنظيم 
خليجي 25 تعقد اجتماعها السابع في البصرة 

أكدت دعم البطولة مركزيا من دولة رئيس الوزراء 

من أجواء االجتماع السابع للجنة كأس اخلليج في البصرة

تقرير 

رافد البدري*

توج نادي البيشــمركة ببطولة كاس 
انديــة العــراق بالشــطرجن للدرجتني 
املمتــازة واألولى والتــي اختتمت يوم 
أمــس االول في قاعــة فنــدق االنتر 
ببغداد مبشــاركة ١٣ ناديا، ومتكن نادي 
البيشمركة من محافظة السليمانية 
من الفوز باملركز األول برصيد ١٤ نقطة 
تواليا،  الثاني  للعام  الكاملة  بالعامة 
وجاء نادي احلشــد الشعبي من بغداد 
باملركــز الثاني برصيــد ٩ نقاط، وحل 
نادي بــاد الرافدين من محافظة ديالى 
ثالثا وبرصيد ٩ نقاط ايضا بفارق نقاط 

الطاوالت عن صاحب املركز الثاني.

بطولة متميزة
وحتــدث رئيس احتاد اللعبــة ظافر عبد 
االمير قائا: ان هذه البطولة تعد ختام 
البطوالت التي وضعها االحتاد العراقي 
للشطرجن في اجندته لعام2022، وهي 
مــن البطــوالت املتميــزة اذ ان اغلب 
يشــاركون  الوطنية  املنتخبات  العبي 
وقد شهدت جوالتها منافسات  فيها، 

قوية جدا بني جميع االندية املشاركة، 
وخاصة فــي اجلولتني األخيرتني نتيجة 
املتنافسة،  االندية  بني  الكبير  التقارب 
حيــث ان فــارق النقطــة الواحدة او 
النقطتــني ممكن ان يتغيــر بني حلظة 

وأخرى.

البيشمركة يتصدر
وكان نادي البيشمركة قد تصدر جدول 
الترتيــب برصيــد ١٤ نقطة من خال 
خوضه 7 جــوالت وبالعامة الكاملة، 
يليه نادي احلشد من بغداد باملركز الثاني 
برصيد ٩ نقاط ، متفوقا على نادي باد 
الرافدين من محافظة ديالى الذي حل 
باملركز الثالث بفــارق نقاط الطاوالت، 
وجاء نادي العمال رابعاً بنفس الرصيد 
9 نقاط وبفارق نقــاط الطاوالت ايضاً، 
وحصلت 3 اندية علــى رصيد 8 نقاط 
ولكن فارق نقاط الطاوالت حدد املراكز 
من اخلامس وحتى الســابع وهي على 
التوالي نادي القادســية ونادي التقدم 
ونــادي الفكــر الكربائي.وحصل نادي 
أربيل على 7 نقاط باملركز الثامن، وحل 
الرصيد  بنفس  تاســعاً  امليمونة  نادي 
7 نقاط ايضاً وبفــارق نقاط الطاوالت، 

وبنفس الطريقة حصــل نادي اخلليج 
العاشــر برصيد  املركز  العربي علــى 
7 نقــاط ايضاً، وجاء نادي عشــتار من 
بابل باملركز 11 برصيــد 6 نقاط، فيما 
حصل نادي ميسان على 3 نقاط احتل 
بها املركــز 12، واخيراً جاء نادي كميت 

برصيد 3 نقاط ايضاً باملركز 13.

  حكام البطولة 
عبد االميــر أكد ان البطولة جرت وفق 
النظــام السويســري الفرقــي من ٧ 
جوالت زمن اجلولة ٦٠ دقيقة مع اضافة 
٣٠ ثانيــة لكل نقلة منجزة، وأشــرف 
عليها النائب االول الحتاد اللعبة فرحان 
نصيــر الوائلي وعضوي احتــاد اللعبة 
بشــتوان احمد وحســني كاظم، وادار 
جوالتهــا حكــم عــام البطولة عمر 
ابراهيم يساعده احلكمني علي شوية 

وبدري عبد اجلبار.

االتصاالت يحرز لقب بطولة اندية 
العراق للنساء

تــوج نــادي االتصاالت بلقــب بطولة 
اندية العراق للنســاء جامعاً 10 نقاط 
وبالعامــة الكاملة، وحل نادي خان زاد 

وصيفاً برصيد 8 نقــاط، واحتل املركز 
الثالث نادي القادســية من محافظة 
نادي  نقــاط، وجاء   6 برصيد  الديوانية 
بيشــكوين رابعاً بأربعــة نقاط، ومن 
اخلامس  باملركــز  الســنية  نــادي  ثم 
برصيــد نقطتــني، فيما لــم يحصل 
نادي الكاظمية على اية نقطة ليقف 

باملركز السادس واألخير.

برنامج االحتاد لعام 2022
وحتــدث احلكــم الدولي ضميــر جبار 
موســى حكم عــام البطولــة قائاً: 
بســبب الظروف اخلاصة فقد اعتذرت 
ان  املفروض  التي مــن  األنديــة  اغلب 
تشارك في هذه البطولة، ولكننا نفذنا 
برنامجنا اخلاص لهذا العام 2022، ومتت 
6 اندية فقط، ولعبت  اقامتها بتواجد 
بطريقة الدوري العام من مرحلة واحدة 
وبواقع 5 جوالت، زمن اجلولة 50 دقيقة 
مع إضافة 30 ثانية لكل نقلة منجزة، 
كما شــاركت بإدارة جــوالت البطولة 
احلكم ســندس محسن حسني عضو 

احتاد اللعبة.

* املنسق اإلعالمي لالحتاد

»البيشمركة« يتوج بلقب كاس اندية العراق للدرجتين الممتازة واألولى
في ختام بطوالت اتحاد الشطرنج لعام 2022

نادي البيشمركة للشطرجن

مات الملك.. مات 
بيليه

ودع العالم قبل ايام اسطورة كرة القدم العاملية، 
النجم البرازيلي بيليه، املوهبة التي جعلت لكرة 
القدم طعما آخر وصورة اخرى، النجم الذي وصل 
منزلة كبيرة واعتبر االعظم بكرة القدم، واملثل 
االعلى لكل العب كرة القــدم، هذا لم يأت من 
فراغ فامللك بيليه ســطر حياة اشبه بحكايات 
القصــص والروايات، فهو الصبــي الفقير الذي 
كان يطوف شوارع ساوباولو ماسحا لألحذية او 
خادما في املقاهي، لكنــه كان يحلم ان يصبح 
العبا مشــهورا وهو يداعب كرة اجلوارب احملشوة 
بأوراق اجلرائد واملابس البالية في احلواري واالزقة 
الفقيرة والتــي صقل غبارها موهبته الفطرية، 
بعمر خمسة عشر عاما لعب مع نادي سانتوس 
العريق، وفي السادســة عشــرة دخــل التاريخ 
الكــروي عندمــا لعب ملنتخب بــاده في كأس 
العالم ويفوز معه بثاث بطوالت أعوام 1958 في 
السويد و 1962 في شيلي و 1970 في املكسيك، 
وكاد ان يحرز الرابعة عــام 1966 في لندن لكن 
العبــو بلغاريا والبرتغال لعبوا ضده بخشــونة 
مفرطة حيث خرج مصابا في املباراة االولى امام 
بلغاريــا وغاب عن الثانية امام اجملر ولعب مصابا 
في الثالثة امام البرتغال، وبســبب اصابة امللك 
خرجت البرازيل من الدور االول للبطولة، عظمة 
بيليه جتلت بانه لم ينفعل او يجادل او يتشاجر 
مع من يقابله بخشــونة في امللعب، كان هادئا 
دمثا فصار امنوذجا يحتذي به اجلميع فلوال بيليه 
ومهاراته وسحره وجتمع املايني حول أدائه املبهر 
لظلت لعبة كرة القدم لعبة للهواة، كان بيليه 
ملهما لكل من داعــب كرة القدم ،  زار كل دول 
العالم تقريبا وكان سفيرا لكرة القدم، وسيبقى 

فضله على كرة القدم قائما على مر الزمن.
كثيــرون يقارنون بني بيليه ومارادونا او ميســي 
او غيرهــم، لكن بيليه يظــل النجم االول فقد 
مت اختياره في عام 1999 العب القرن العشــرين، 
باإلضافة الختياره رياضي القرن العشــرين من 
قبل اللجنة األوملبية الدوليــة، واختارته مجلة 
التامي األمريكية من أكثر الشخصيات تأثيرا في 
القرن العشــرين، كما ان رئيس باده أصدر امرا 
قاطعا بعدم الســماح لبيليه ان يحترف خارج 
البرازيل واعتبره ثــروة قومية ال ميكن تصديرها 
للخارج ما حرم اندية كبيرة من الظفر مبوهبته 

كريال مدريد وناديي ميانو.
التواضع كان من أبرز صفاتــه، كان مفرطا في 
تواضعه وحبه للناس ومن جميع االعمار سباقا 
ملســاعدتهم، ســاهم في مشــاريع انسانية 
ورياضية كثيرة، واالهم من ذلك انه كان اســود 
البشرة لكنه استطاع ان يقهر العنصرية التي 
كانت متفشــية في عصــره ليدخل قلوب كل 

الناس مبختلف طوائفهم والوانهم.
تاريخه وسيرته تقطعان طريق املقارنة والتشابه 
بينــه وبني جنوم الكــرة، اســتطاع الفوز بثاث 
بطوالت كأس العالم لكــرة القدم مع منتخب 
باده ، وهو الاعب الوحيد الذي حقق هذا اإلجناز 
وهو أيضاً الهداف التاريخي ملنتخب باده برصيد 
77 هدفــاً في 92 مباراة، حقق طوال مســيرته 
الكرويــة احلافلــة 30 لقبا منهــا 25 لقبا مع 
ســانتوس، خاض بيليه طوال مسيرته مع نادي 
ســانتوس البرازيلى 1115 مباراة وسجل 1088 
هدفا ومع كوزموس األميركي خاض 107 مباراة 
وســجل 64 هدفا ليكون مجمل ما خاضه مع 
األندية 1222 مباراة رسمية وسجل 1152 هدفا 
وحقق مع ســانتوس كوبــا ليبارتدوريس مرتني 
وكأس العالــم لألندية مرتــني، اما أفضل هدف 
ســجله بيليه فكان في نهائــي كأس العالم 
1958 ضد منتخب السويد وكان وقتها يبلغ من 

العمر سبعة عشر عاما.

8:30 مساًء

مفكرة اليوم

برينتفورد ـ ليفربول
الدوري اإلنجليزي طه الجنابي

الثامن الشــهر احلالي  جتري فــي 
لرفع  العراقــي  االحتاد  انتخابــات 
األثقال وقال محمــد مزعل رئيس 
االحتــاد أن املؤمتــر االنتخابي يجري 

املنصور  فندق  في  الثانية  الساعة 
ميليا، مشيرا إلى أن الهيئة العامة 
اجلديدة  بــاإلدارة  ثقتها  ســتضع 
لاحتاد مؤكدا في الوقت نفسه أن 
محمد حســن جلود رئيس االحتاد 

الدولــي إضافة إلــى رئيس االحتاد 
واألســيوية ســيحضرون  العربي 
املؤمتر االنتخابي الذي تشرف علية 
جلنة قانونية بحضــور ممثلي وزاره 

الشباب واللجنة األوملبية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
القدم  العراقــي لكرة  أعلن االحتاد 
مســاء أول أمس عن ضــم ثنائي 
جديــد لقائمــة أســود الرافدين 
املشــاركة في بطولة كأس اخلليج 
»خليجــي 25”. وتنطلــق خليجي 
25 في البصرة يوم 6 كانون الثاني 
19 من الشهر  يوم  اجلاري، وتختتم 
نفســه. ويتعلق األمر بثنائي ناديي 
القطريــني،  والشــمال  املرخيــة 
أمين حســني وأمجد عطوان، على 

الترتيب.
وقال االحتاد العراقي في بيان رسمي: 
»تقرر إضافة الاعبني أمين حســني 
وأمجد عطوان، إلى قائمة املنتخب 
.»25 العراقي املشارك في خليجي 

وأضــاف: »مــن املؤمــل أن يلتحق 
الاعبــان بوفد املنتخــب الوطني 
غــدا األحد لتدعيم كتيبة أســود 
املوافقات  »هذه  الرافدين«.واختتم: 
جاءت بعد اجلهود التي بذلها االحتاد 
العراقي لكــرة القدم، التي تكللت 
من خال اخملاطبات الرسمية بإقناع 
القطري،  االحتاد  ومبوافقة  أنديتهم، 
لتسهيل أمر الاعبني بالتواجد مع 
منتخــب العراق«.يذكر أن املنتخب 
افتتاح  شــريط  سيقص  العراقي 
خليجــي 25 مبواجهــة شــقيقه 
العماني في الســادس من الشهر 
اجلاري فــي مواجهة تقــام مبلعب 

البصرة الدولي.
مــن جانــب آخــر تفقــدت جلنُة 

املســابقات في احتاد كأس اخلليج 
العربي لكرِة القدم، برئاســة عبد 
الرحمــن غالــي، ملعــَب البصرة 
الرياضّية  املدينــِة  فــي  الدولــي 
وذلك  األوملبــي،  املينــاء  وملعــب 
امللعبني  جاهزيــة  علــى  للوقوِف 
قبــل انطاق بطولــِة خليجي 25 
في مدينــِة البصرة، بُحضور عضو 
االحتاد العراقــي لكرِة القدم ومدير 
املســابقات في البطولــة كوفند 
عبد اخلالــق، والدكتور حيدر عوفي 

وسيروان جنم الدين.
التام عن  اللجنة رضاهــا  وأبــدت 
اإلجراءاِت التي متت في املدة املاضية 
التي ســبقت منافسات النسخة 

25 لبطولِة كأس اخلليج. 

محمد نجم الزبيدي 
البدني  التدريــب  مديرية  تســعى 
والعاب اجليــش وبدعم من معاونية 
رئاســة تــاالكان اجليــش للتدريب 
املتألقة جاهدة مــن اجل النهوض 
بواقــع التدريــب العســكري على 
صعيد جيشــنا العراقي الباســل 
خاصة ما يقوم به الفريق ق خ الركن 
حامــد محمد كمر معــاون رئيس 
اركان اجليش للتدريــب من اهتمام 
كبير وواسع من حيث اعداد اخلطة 
املتكاملــة التي تضعهــا معاونية 
رئاسة اركان اجليش للتدريب ومنها 
البرامج واخلطط املستقبلية  اعداد 
واالنية واعــداد املناهج التي تخص 

جانب التدريب العسكري.
ولذلــك ان هذه اخلطــط و البرامج 
التي تعد من قبل معاونية رئاســة 
اركان اجليش للتدريب جاءت نتيجة 
التوجيهــات الســديدة مــن قبل 
املتابعة  وكذلك  الدفاع  وزير  السيد 
االول  الفريــق  قبل  من  املســتمرة 
ق خ  الركــن عبد االمير رشــيد يار 
اهلل رئيــس اركان اجليــش وان هذه 
اخلطــط و املناهج تعــد مهمه من 

اجــل تطوير قابليــات املقاتلني من 
الضبــاط وضباط الصــف و اجلنود 
حيث ان مديريــة التدريب البدني و 
العاب اجليش تولــي اهتماما بهذه 
التوجيهات مــن قبل املراجع العليا 
في وزارة الدفاع متمثلة باللواء عمار 
جبار خضيــر احلميري مدير التدريب 
والتي تصب  العاب اجليش  و  البدني 
هــذه التوجيهات خلدمــة املقاتلني 
علــى صعيــد الفــرق واملديريات و 
العسكرية  والكليات  املؤسســات 

كافة.
حتيــة حب وتقديــر الــى معاونية 
رئاسة اركان اجليش للتدريب على ما 
تقوم به من خطوات رائعة وملناسبة 
 2023 اجلديد  امليــادي  العام  حلول 
نقدم أجمل التهاني والتبريكات الى 
ابناء جيشــنا العراقي الباسل والى 
وان  العظيم  العراقي  الشعب  ابناء 
تكون الرياضــة على صعيد اجليش 
الباســل متألقة وحتقق  العراقــي 

االجنازات بعون اهلل تعالى.

انتخابات رفع األثقال األحد المقبل

ثنائي جديد يدعم قائمة 
العراق في خليجي 25

مديرية التدريب البدني والعاب الجيش وضعت خططا 
مستقبلية ودورات في مجـال التدريـب والتحكيم



بغداد - سمير خليل:
املناســبات  عند  االمنيــات  حتضــر 
الكبيرة، تلك التــي تزورنا مرة واحدة 
كل عــام، لكن مرورها هــذا ال يكون 
تقليديا، بل ينشــغل الناس عن بكرة 
ابيهم باحتضان هذه املناســبة كي 
يدلوا بامنياتهم عســى ان تتحقق او 
يحدث ما يبعث االطمئنان في قلوب 

املاليني التي تنتظر الفرج.
ولعل ابــرز مناســبات العــام التي 
تشــغل الناس، توديع عام واستقبال 
آخر، هذه املناســبة التي تشغل دائرة 
كبيرة في نفوس الناس تتسع لتضم 
كل العالــم مبختلف فئاته وقومياته 
لتضــم  تتســع  دائــرة  وطوائفــه، 
احتفاالت وانشــطة عديــدة تتعلق 

باستقبال العام اجلديد.
الليلــة االخيــرة، او ما تعــرف بليلة 

رأس الســنة، محور الترقب ومحطة 
العام اجلديد، تضاء  بانتظار  لألمنيات 
هذه الليلــة كما لم تُِضــأ كل ايام 
الســنة، تتراقص فيها االنوار امللونة 
كما تتراقص االجســام حول شجرة 
امليالد، شــجرة احملبة واالمنيات، تلك 
الشــجرة التــي ترتدي حلــة واحدة 
فــي كل ارجــاء االرض، دليــل توحد 
بني  احلميمة  والعالقــة  االنســانية 
البشر على اختالف بلدانهم، ووسط 
ينتظراالطفــال في  االجــواء  هــذه 
منامهم ان تهبط العربة امللونة التي 
تقودها االيائل الذهبية ويترجل منها 
البيضــاء يحمل  الرجــل ذو اللحية 
اليهم الهدايا امللونة.  عند الســاعة 
احلاسمة، الســاعة االخيرة تنطفىء 
االضواء دقيقة واحــدة، تغلق العيون 
وتفتــح القلوب حتاور الــروح لتطلق 

امنيتها االخيــرة، تفتح االضواء مرة 
والكركرات  الصخــب  فيعــم  اخرى 
والراحة النفسية بعد ان أطلق الناس 
الليلة  التي تأرجحــت بني  امنياتهم 

االخيرة وصباح السنة اجلديدة.
هنا، حيث يحتفي العراقيون بالسنة 
بها،  العالم  يحتفــل  اجلديدة كمــا 
تتوحــد امنياتهــم حــول بلدهــم 
به  وما جتيش  واحوالهــم  وحيواتهم 
أنفسهم من ترقب وتفاؤل ملا ستكون 
متضرعني  اجلديدة،  السنة  ايام  عليه 
الى اهلل العلي القدير ان تكون سنة 
خير تخفف عنهم آآلم وهموم السنة 
الســابقة وتكون أفضل منها، لذلك 
فان العراقيني دائما مايكونوا بانتظار 
فرح مقبل نهاية كل عام وبداية آخر.

في احتفــاالت البغداديني بليلة رأس 
الســنة، توافد النــاس على االماكن 

العامة التي صــارت مكانا لالحتفال 
الراحة  تبعث  بالوان مفرحــة  مضاًء 
بالنفوس وتزرع االمل بان العام اجلديد 

رمبا سيكون اجمل من سابقاته.
جميعا  التقيناهم  الذيــن  احملتفلون 
متنوا ان يكون العراق واهله بالف خير 
ترفل عليهم اجنحة السعادة والهناء 
بانتظار فرح مقبل، فرح يسود العراق 
من اقصاه الى ادنــاه حامال كل اخلير 
والعطاء، اما على الصعيد الشخصي 
فتتمنى الســيدة ام حسن وهي ربة 
بيــت ان مينــح اهلل عائلتها الصحة 
والعافيــة و ان ينال اوالدهــا الثالثة 
اعلى درجــات النجاح وهم طالب في 
املراحل الثالث االعدادية واملتوســطة 
واالبتدائيــة، امــا اجلامعيــة مــرمي 
بالقانون  دراستها  تنهي  ان  فامنيتها 
وبتفوق وان حتصل على وظيفة تالئم 
ابن  كرم  يتمنى  بينمــا  اختصاصها، 
الرابعة عشــر ان يصبح العبا كرويا 

محترفا النه يعشق كرة القدم.
فــي جانب آخــر تتمنى الســيدة ام 
اوالدها  ان يعيــش  حيدر)متقاعــدة( 
وســعادة  بهناء  واوالدهم  وزوجاتهم 
وان يبعد اهلل عنهــم املرض في هذا 
البرد القارس، الشاب مصطفى متنى 
ان تســنح له الفرصة بالسفر خارج 
العــراق ليواصل دراســته في احدى 

اجلامعات الغربية.
الغذائية  املواد  احد اصحاب اســواق 
متنى ان تســتقر اسعار هذه املواد وان 
يتحرر اجلميع من ســطوة الدوالر الن 
اســتقرار االســعار ومالئمتها لكل 
الدخــول هي حالة اطمئنــان للبائع 
واملشــتري. بقــي ان نحيــي القوات 
االمنية مبختلف صنوفها الذين امنوا 
االحتفاالت واحملتفلني بشــكل كامل 
وكانوا العني الساهرة على امن وراحة 
امانة  تشــكيالت  وكذلك  املواطنني، 
بغداد وعمال اخلدمات وصيانة الطاقة 
الكهربائية ورجال االسعاف واالطفاء 

والدفاع املدني  .

بغداد - وداد ابراهيم:
صدر العدد الفصلــي الرابع من مجلة 
"كلكامش" الناطقة باللغة االجنليزية 
إلكترونًيا،عــن دار املأمــون للترجمــة 
والنشــر احدى تشكيالت وزارة الثقافة 
والســياحة واالثار. وتضمن العدد ملًفا 

خاًصا اســتذكارًا للراحل جبرا إبراهيم 
جبرا ملناســبة ذكــرى رحيلــه، ومواد 
متنوعة تُعنى بالثقافة والفن العراقيني.  
واســتهل العــدد باملقــال االفتتاحي 
املشــهداني  التحرير ســناء  لرئيــس 
التصدي  فــي  املســرح  "دور  بعنــوان 

لظاهرة اإلرهــاب" وفي باب النقد، نقرأ 
مقاالً نقديًا بعنــوان "رمزية اخملطوطة 
في رواية سابع أيام اخللق" للروائي عبد 
اخلالق الركابي نقلته إلى اإلجنليزية نوال 
علي جراغ . وفي باب تاريخ، تناول العدد 
الدكتور  بقلم  اإلنكليزية  باللغة  مقااًل 

"إنخيدوانا:  بعنوان  األســدي  قاســم 
أول كاتبة في التأريخ" عن شــخصية 
إنخيدوانا األميــرة األكدية وابنة امللك 
ســرجون األكدي، وهي أقدم شخصية 
معروفة حتمل لقًبا يُعّد منصًبا ذا امتياز 

سياسي.

يومية سياسية مستقلة Mon. 2 Jan. 2022 issue )5046( االثنني 2 كانون الثاني 2023 العدد

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

ودعنا عامًا واستقبلنا آخر. بانتظار فرح مقبل ..

متابعة ـ الصباح الجديد:
املصرية  الفنانــة  شــهدت 
العراق،  إلهام شــاهني فــي 
الكريســماس،  احتفــاالت 
التــي  الســنة  رأس  وأجــواء 

سيطرت على البالد.
جمهورها  شاهني  إلهام  وشاركت 
صوراً جديدة لها من العراق، وذلك 
الشــخصي على  عبر حســابها 
“إنستغرام”. وظهرت إلهام بإطاللة 

شبابية وجذابة، حيث علقت على 
الصور، قائلة: “لــكل أهل العراق.. 
يا رب سنة حلوة عليكم.. وشكراً 
لألخ الصديق محمد األسدي على 
دجلة..  قريــة  العشــاء في  دعوة 

مكان رائع على نهر دجلة”.
إلهام شــاهني كانت قد  أن  يذكر 
مسلســل  بطولة  في  شــاركت 
الــذي مت عرضه  الــروح”،  “بطلوع 
خالل شــهر رمضــان 2022، وهو 

من بطولــة: منة شــلبي، أحمد 
السعدني، عادل كرم، محمد حامت، 
ودياموند بوعبــود، وتأليف محمد 
هشــام عبية، وإخــراج كاملة أبو 

ذكري.

متابعة ـ الصباح الجديد: 
علق الفنان كاظم الساهر، بشأن إقامة بطولة اخلليج 
بنســختها الـ 25 فــي البصرة، فيما لم يبــِد موقفاً 

واضحاً من إمكانية احيائه حلفل االفتتاح أو عدمه.
وقال الســاهر في تصريحات لوســائل إعالم لبنانية، 
تابعتها الصباح اجلديد على هامش إحيائه حفال غنائيا 
في بيروت، إن "كأس اخلليج يعني لي الكثير، وهو فرصة 
رائعة أن يجتمع االخوة واحلبايب في مدينة احلب بصرتنا 
اجلميلة والرائعة"، مشــيراً الى أنها "فرصة رائعة لهم 

ان يستمتعوا هناك".
وأعرب الســاهر عن أمله بأن "يتبــع خليجي البصرة 
اشياء أكبر"، مستدركا "ان شاء اهلل ننجمع في العراق 
وبغداد". من جانب اخر اكد محافظ البصرة اسعد عبد 
االميــر العيداني ” ان البصرة ام اخليــر جتمع وحتب كل 

ابنائها ، وكاظم الساهر احدهم .
وقال في تغريدة” أن الساهر قد يصل البصرة للمشاركة 

بإحياء حفل افتتاح بطولة خليجي 25 .

 بغداد - الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة الصحــة، أمس األحد، عن تســجل 150 إصابة 
نتيجة األلعاب النارية والرمي العشوائي خالل االحتفال بليلة 

رأس السنة في بغداد.
وقال املتحدث باسم الوزارة، ســيف البدر،في تصريح تابعته 
الصباح اجلديــد إن "عدد اإلصابات األولية فــي بغداد نتيجة 
األلعاب النارية والرمي العشوائي، بلغت 150 إصابة، منها ما 
ال يقل عن 20 إصابة بالعيون"، مؤكداً "عدم وجود وفيات لغاية 

اآلن".
وأشــار إلى، أن "الكثير من املصابني ال يراجعون في الساعات 
األولى، لذلك فإن الوزارة ستعطي، اليوم، إحصائيات كاملة عن 
إعداد اإلصابات في احملافظات نتيجة الرمي العشوائي واأللعاب 

النارية

أول تعليق من كاظم الساهر 
حول خليجي 25: سنجتمع قريبًا

الصحة تسجل 150 إصابة 
نتيجة األلعاب النارية 

والرمي العشوائي في بغداد
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حــني تنطوي النفس البشــرية على صفات ســامية 
واخالق عاليــة جتتذب الناس وتلهُج مبديحها األلســن 

والقوافي 
ومن أهم الصفات :

الكّف املانحة في تعبير واضح عن الكرم والسخاء .
والنفس الصاحلة في اشــارة الى االستقامة على خط 

الطاعة هلل ورسوله وُحسِن االستقبال للناس .
قال الشاعر مادحاً :

تكاملْت فيَك أوصاٌف ُخِصْصَت بها 
فاّنَني بَك مسرورٌ وَُمغَتِبُط 

الِسُن ضاحكٌة والكُف مانحٌة 
والنفُس صاحِلٌَة والوجُه منبِسُط 
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وقال آخر في ممدوحه :

َعشَق املكارَم فهو مشتِغٌل بها 
واملكرماُت قليلُة الُعشاِق 

وأقام ُسوقاً للثناء ولم تكن 
سوُق الثناء تُعدَّ في االسواِق 

نعم 
اّن عشــق املكارم يعلو باالنسان الى روابي اجملد ويجعله 

ملء الوجدان والقلوب .
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ومدح الشاعر أحد األجواد فقال :
ولو لم يكن في َكّفِه غيُر نفسه 

جلادَ بها فليتِق اهلَل سائِلُه 
في اشارة الى عمق سجية الكرم املتأصلة في املمدوح .
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وهنــاك من يُعطــي ولكنه يُعطي مــع ظهور مالمح 

الغضب من السائل ..!!
ومثل هذا ال يحظى بكثيــر من األماديح بخالف الكرمي 

الذي يُعطي ووجهُه بساٌم ضحوك 
قال الشــاعر مخاطباً أحد اصحاب الوجوه الضاحكة 

حني العطاء 
يُعطي بوجٍه َضحوِك 

وذاك خيُر ُسلوِك 
باجلود ُفْقَت البرايا 
وفقَت حتى امللوِك 
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وحني يتعرض اجلواد ألزمة مالية ويفقد الســيولة ينأى 
عنه املادحــون االنتهازيون حتى خاطب أحد الشــعراء 

جواداً قد أملق فقال له :
ولو كنَت كما كنَت 

مدحناَك بأبياْت 
ولكنَك أفلسَت 

وَمْن أفلَس قد ماْت 
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واجلود بالنفس أعلى ِصيِغ اجلود 
وهذا ما تفرد به الشــهداء األبرار )رضوان اهلل عليهم( 
الذين تواصلت قوافلهم منذ فجر االســالم وحتى يوم 

الناس هذا .
وال ينســى أحٌد شــهداَء الطّف الذين بذلوا مهجهم 

لنصرة سيد الشهداء )ع(:
جادوا بأنفسهم عن نفس سيدهم 

واجلودُ بالنفس أقصى غايِة اجلُودِ 
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وكما يرفل األجواد بُحلل ِمَن الثناء تَْنَصبُّ ِحمُم الهجاء 
على الطغاة الظاملني الذين يُجيعون الشعوب ويُلهبون 
ظهورهم بســياط التعذيب وبنو أمّية من أبرز االمثلة 

التاريخية على ظلم العباد .
ولقد قال فيهم الُكميت :

فقل لبني أُمّية حيث كانوا 
وإْن خفَت املهنَد والقطيعا 

أجاَع اهلُل َمْن اشبعُتُموُه 
وأشبَع َمْن بجوركم أُجيعا 

وتنســحب اللعنات على كل من ســار في درب الظلم 
واالجحاف بحقوق وحريــات الناس جيال بعد جيل حتى 
تصــل النوبة الى حيتان الفســاد املرعب فــي العراق 
اجلديد فانهم بدل ان يعطوا للشــعب والوطن سطوا 
على ثروته الوطنية وانتهبوها وحّولوها الى استثمارات 

وعقارات وأرصدة في املصارف األجنبية .

بالسخاء ُيجتذب الثناء 

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

على ضفاف نهر دجلة..
إلهام شاهين تشارك جمهورها إحتفاالت أعياد الميالد 

متابعة ـ الصباح الجديد: 
أعرب عدد من الفنانني واألدباء والرياضيني 
عن أملهم بتحقيق السالم بني البشر في 

العام اجلديد.
وأشــار الفنان حميد منصور، أنه "شاطر 
األخوة املســيحيني قدوم العــام اجلديد، 

متمنيــا ان يحمل اخلير والبشــرى جلميع 
العراقيني".

من جهته ابتهل األمني العام الحتاد األدباء 
والكتاب عمر السراي، أن "يعم السالم بني 

البشر في العام امليالدي اجلديد".
مــن ناحيته قال عميــد كلية اإلعالم في 

جامعــة بغداد عمــار محمــد طاهر، أن 
"احلياة تتجدد، واإلنسان يتقدم في العمر، 
متخذاً من الســنوات جرس تنبيه لتعداد 
منجزاته الشخصية واإلميانية والوطنية".
بــدوره أكد الكابنت أحمــد مناجد ضرورة 
" التأمــل مليــا فــي أفــراح األعياد من 

أجــل تعزيــز الســلم األهلــي والوحدة 
االجتماعيــة"، فيمــا أفــاد الكابنت كرمي 
"العراقيني مبختلف مكوناتهم  ان  صدام، 
يتبادلون التهانــي فيما بينهم في جميع 

األعياد واملناسبات".
وأوضــح الفنــان كاظم القريشــي، بأن 

ينصهر  وفيــه  األنبيــاء  بلــد  "العــراق 
ويجمعهم  كافة  واملسيحيون  املسلمون 

اإلميان باهلل".
وقال القاص عامر حمــزة، انه "عاش في 
مناطق ذات أغلبية مســيحية، وأنه نهل 

من مجتمع يحب العراق".

الموصل ـ الصباح الجديد: 
بالطريقة ذاتها املشيد بها قبل أكثر من 
اربعة آالف عام، أعاد مهندسون موصليون 
بدعم من متبرعني إعمار جزء من ســور 
الذي جرفــه تنظيم داعش  األثري  نينوى 

اإلرهابي إبان احتالله نينوى عام 2014.
وقال عبد اهلل خليل، متبرع، “بناء الســور 
مت كما بني قبل آالف الســنني بحســب 
اخلرائط التي تسلمناها من قبل مفتشية 
آثار نينوى، وكذلك استخدمنا املواد ذاتها 
التي بني بها قبل 4 آالف سنة وهي النورة 

واجلص”.

ســور نينوى املكون مــن 18 بوابة حتيط 
عاصمة اإلمبراطورية اآلشــورية، يريد له 
ناشطون ومتبرعون أن يكون خطوة نحو 
إعمــار الســور كله، بوصفــه أحد أقدم 

شواخص نينوى وآثارها التاريخية.
وتشــهد نينوى حمــالت متفرقة إلعادة 
بنــاء وتأهيل مواقعهــا األثرية بدعم من 
منظمــات دوليــة ومتبرعــني محليني، 
تقابلهــا مســاع جلعلها عامــل جذب 

سياحي في املدينة.
وقال خير الدين أحمد، مدير مفتشية آثار 
نينوى، “جزءا من السور بطول نحو 20 مترا 

أعيد بنــاؤه عن طريق متبــرع من أهالي 
املوصــل، ومت البناء باملواصفــات القدمية 
نفســها املســتخدمة لــدى منظمــة 
اليونسكو العاملية في بناء وإعمار املواقع 

األثرية”.
وفيمــا تنتظر مواقــع أثريــة أخرى في 
نينوى وصــول مخصصاتهــا املالية من 
البناء  بغداد لشــمولها بخطط إعــادة 
ومتطوعون  ناشــطون  يواصل  والتأهيل، 
بفرقهم تنظيــف وإدامة بوابات تاريخية 
جاهزة  لكونها  والترويــج  وخانات،  وقالع 

الستقبال السياح.

متابعة – الصباح الجديد:
أكد وكيل وزارة الثقافة والسياحة واآلثار 
عماد جاسم، االســتعدادات جتري حاليا 
إلقامة أمســية أداء القصائد الفصحى 
املغناة على قاعة املسرح الوطني مطلع 

شباط املقبل بدعم من وزارة الثقافة.
وأكد جاسم في تصريح أن "هذه األمسية 
العراقية الغنائية التي ستشهدها بغداد 
لبقية  مغايــرة  ســتكون  قريبــا 
واملهرجانــات  األماســي 
كونهــا  الغنائيــة، 
بغنــاء  ســتنطلق 

القصائد الفصحى بأصوات عراقية كبيرة 
وملحنني لهم باع في مجال التلحني". 

وأضاف، أن " االســتعدادات جتــري حاليا 
بشكل مكثف لتنظيم األمسية العراقية 
األولــى للقصائد املغناة التي ســتنطلق 
مطلع شباط املقبل على خشبة املسرح 
الوطنــي بحضــور فني وشــعبي كبير 
ومبشــاركة عدد من امللحنــني الكبار من 
أمثال كرمي هميــم، وجعفر اخلفاف، وعلي 
خصاف، وسليم سالم، ومن املؤمل أيضا 
مشــاركة امللحن العراقــي الكبير فاروق 
هالل"، مبينا، أنه "سيتم مشاركة أسماء 

العراقيني من أمثال  كبيرة من املطربــني 
الفنان محمد الشــيخ، والفنان قاســم 

إسماعيل.
 فضال عــن أصــوات نســائية ومواهب 
للجمهور  مفاجأة  مبثابة  صاعدة  متعددة 
العراقي في ظل خطــوات الوزارة احلثيثة 
لتنميــة الذائقة والتأكيد على أن األغاني 
الفنون املوســيقية  دائرة  التي تخرج من 
ما هي إال أغنيات الســتعادة بريق التراث 
العراقــي والفن األصيــل ومحاولة تقدمي 
الصــورة غيــر النمطيــة الســائدة في 

الساحة الفنية العراقية".

متابعة ـ الصباح الجديد: 
توثــق موســوعة "غينيــس" لألرقام 
القياسية احتفال مهرجان الشيخ زايد 
بالعام امليالدي اجلديد من خالل أضخم 
وأضخم عرض  الناريــة  لأللعاب  عرض 
لطائرات "الدرونــز" واللذين ميتدان إلى 

نحو 60 دقيقة تقريبا. 
املهرجــان عروضا  فعاليات  وشــهدت 
استثنائية في مقدمتها أضخم عرض 
لأللعاب النارية والذي استمر ألكثر من 

40 دقيقة متواصلة وحطم 3 أرقام في 
القياسية  لألرقام  "غينيس"  موسوعة 

من حيث الكمية والوقت والشكل.
وقــدم املهرجــان أيضــا أضخم عرض 
لطائــرات "الدرونز" الــذي حطم رقما 
"غينيس"  موســوعة  فــي  قياســيا 
لألرقام القياســية باستخدام أكثر من 
3000 طائرة درون حيث ترســم طائرات 
"الدرونز" رسالة ترحيبية بالعام اجلديد 

في نهاية العرض الشيق.

فنانون وأدباء ورياضيون يتمنون السالم في العام الجديد

عدد الكتروني جديد من مجلة "كلكامش"

موصليون يعيدون بناء سورهم التاريخي بالطرق المتبعة قبل آالف السنين

عرض لليلة رأس السنة يدخل 
موسوعة "غينيس"

أمسية شعرية مطلع الشهر المقبل في المسرح الوطني
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