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بغداد - وعد الشمري:
التنســيقي  اإلطار  يســعى 
تأخر  أزمــة  اســتغالل  إلــى 
اجلمهورية،  رئيــس  انتخــاب 
احملكمة  تبنتها  قانونية  ومواد 
باب احلوار  االحتادية، في فتــح 
الصدري  التيــار  مــع  مجدداً 
بأمــل الوصول إلى تشــكيل 
حكومة توافقية يشترك فيها 
في  تستثني طرفاً،  وال  اجلميع 
هذه  الصدريون  يرفــض  وقت 
املبادرة، الفتني إلى أن موقفهم 
ينطــوي على خياريــن أما أن 
يذهبوا  أو  حكومة  يشــكلوا 
إلى املعارضة، وفي كال احلالتني 

تتحقق األغلبية.
ائتــالف دولة  وقــال عضـــو 
حســن  محمــد  القانــون 
إلى  تصريــح  فــي  القــدري 
"الصبـاح اجلديـد"، إن "اإلطار 
الوضع  يراقـــب  التنسيقـي 
والتطـــورات  السياســي 
احلاصلة على صعيـــد ملـف 

انتخـاب رئيـس اجلمهوريـة".
وتابــع القــدري، أن "الوضــع 
القائــم حالياً يتجه نحو فتح 
الصدري، من  التيــار  حوار مع 
أجــل االتفــاق على شــراكة 
والتوافــق معهم لتشــكيل 
الكتلة األكثر عدداً مبا ينسجم 

مع املصلحة العامة للعراق".
أن "جميع احلوارات  إلى  وأشار، 
املستقبلية ســتكون سهلة 
مبجرد اتفــاق الكتلتني، اإلطار 
التنسيقي والصدريني، وسوف 
بآثاره  االتفــاق  هــذا  يلقــي 

البيتني الكردي  اإليجابية على 
وننتهي من عملية  والســني 

اختيار الرئاسات".
ويــرى القــدري، "صعوبة في 
عقد جلســة انتخــاب رئيس 
اجلمهورية التي تتطلب تواجد 
220 نائبــاً على أقل تقدير في 
احلاليــة، لكن  ظل اخلالفــات 

مع التوصل إلى اتفاق شــامل 
هذه  عقــد  مــن  ســيجعل 
اجللسة أمر بسيط كما حصل 

في الدورات السابقة".
وأوضــح، أن "هناك مســاحة 
من الوقت ســوف تساعد في 
خصوصاً  االتفاق  إلى  الوصول 
بشــأن بقاء رئيس اجلمهورية 

اجلديد،  الرئيس  انتخــاب  حلني 
وكذلــك عدم حتديــد الكتلة 
النيابية األكثــر عددا املكلفة 
بتشكيل احلكومة في جلسة 

البرملان األولى".
ومضى القدري، إلى أن "االطار 
التنسيقي ال يريد االستعجال 
ألنــه يريــد الدخول شــراكة 

إلى  وحــده  الذهاب  ويرفــض 
أن  ونتمنى  احلكومة،  تشكيل 
يكون هناك اتفاق حقيقي بني 
ال  السياسية  الكتل  مختلف 
ســيما داخل البيت الشيعي 
بوصفــه ميثل املكــون األكبر 

داخل اجملتمع العراقي".
اخلبيــر  ذكــر  جانبــه،  مــن 

السياسي مناف املوسوي، في 
حديث إلــى "الصباح اجلديد"، 
قــدم  الصــدري  "التيــار  أن 
يتراجع  لن  تغييرياً  مشــروعاً 
عنه متثل بالتحول من التوافق 

إلى األغلبية الوطنية".
أن "ما يطرحه  وتابع املوسوي، 
التيــار يتوافــق كثيــراً مــع 
ومطالبات  اجلماهيرية  الرغبة 
املتظاهريــن والذيــن كانــوا 
السبب الرئيس في اللجوء إلى 

انتخابات مبكرة".
ولفــت، إلى أن "زعيــم التيار 
الكتل  وضــع  الصدر  مقتدى 
أمــام خيارين، أما أن يشــكل 
احلكومــة، او أن يذهــب هــو 
ويترك األخرين  املعارضــة  إلى 
كلتا  وفي  احلكومة،  يشكلون 
احلالتــني ســنتجاوز موضوع 

التوافقية".
ونوه املوسوي، إلى أن "ما يلوح 
بــه اإلطار بأنــه يريد حكومة 
توافقية يشــترك فيها جميع 
الصدريني  تواجد  مع  مكوناته 
يبــدو صعــب التحقيق، كون 
الصدريــني فــي هــذه احلالة 
أن لـــم يستطيعوا حتقيـــق 
األغلبيـــة سيذهبـــون إلـى 

املعارضـة".
وكانت أطراف سياسية عديدة 
إضافــة إلــى جهــات دولية 
حاولت اقنــاع الصدر بالرجوع 
إلــى حكومــة التوافق لكنه 
يصر من خــالل تغريداته على 
السياسية  األغلبية  تشكيل 

الوطنية.

فيما االطاريون يحاولون استغالل ازمة تأخر انتخاب رئيس الجمهورية

خبير: حكومة توافقية تضم جميع "مكونات" 
اإلطار صعبة التحقيق امام إصرار الصدر

تعثر مؤقت لصفقة وزارة النفط مع توتال
6الفرنسية سببه انتظار الحكومة الجديدة مجموعة السبع تهدد بـ«عقوبات هائلة «

3على روسيا اذا اعتمدت العدوان العسكري

بغداد - الصباح الجديد:
طالــب رئيــس مجلــس القضاء 
األعلــى فائق زيــدان امس االثنني، 
باجراء تعديــالت – عدها جوهرية 
ومهمة – على بعض مواد دســتور 
البالد، مشيرا الى ان هذه املواد لم 

تعد تتناسب واملرحلة احلالية.
وأّكد زيدان، أن "دستور سنة 2005، 
صيغ في ظروف تختلف في حينه 
عن الظــروف احلالية، ومعظم من 
اشترك في إخراجه بالشكل النافذ 
حالًيا، هم في مقدمة الداعني إلى 
تعديله اآلن لظروف ومســتجدات 
إلى  وصل  الذي  السياسي،  الواقع 
مرحلة خــرق الدســتور في أكثر 
من مناســبة بســبب النصوص 
تعد مناسبة  لم  التي  الدستورية 

للمرحلة احلالية".
على  نشــر  مقــال  في  وأضــاف 
موقع اجمللــس، أن "أكثر النصوص 
الدســتورية التي تبرز احلاجة إلى 
تعديلها، هي املواد التي تســّببت 
تشــكيل  تعّثر  فــي  أحكامهــا 

التي  تلــك  ومنهــا  الســلطات 
ثلثي  أغلبيــة  موافقة  تشــترط 
مجلس  ألعضــاء  الكلي  العــدد 

النواب".
وأشــار زيدان إلى أن "هــذا القيد 
الدستوري،  املشــرع  وضعه  الذي 
انقضت بســببه املدة الدستورية 

البالغة ثالثــني يوًما من تأريخ أول 
انعقاد جمللــس النواب في 9 كانون 
الثاني مــن العام اجلاري، وهي املدة 
التي حددتها "املادة 72 في الفقرة 
الثانية ب" من الدستور، الستمرار 
اجلمهورية مبمارسة مهامه  رئيس 
انتخابات  انتهــاء  إلى مــا بعــد 

مجلس النواب اجلديد".
وتابع أّن "اإلشــكالية الدستورية 
األهــم، هي صياغة املــادة 76 من 
الدســتور التــي نّصــت على أن 
يكلف رئيس اجلمهورية مرشح أي 
األكثر  النيابية  الكتلة  على  احلائز 
عددًا بتشــكيل مجلــس الوزراء، 

األكثر  النيابية  بالكتلة  واملقصود 
عددًا هي القائمة أو الكتلة الفائزة 
في االنتخابات، على اعتبار أّن هذا 
التفســير هو األقــرب إلى منطق 

التنافس االنتخابي".
القضاء  مجلــس  رئيــس  وبــنّي 
العراقــي، أّن "مجلس النواب أمام 
وطني،  وواجب  تاريخية  مسؤولية 
يتمثل بضرورة العمل على تعديل 
املتقدم ذكرها،  الدســتورية  املواد 
أنها مواد ليست خالفية  ســيما 
وإمنا قابلة إلعادة الصياغة بشكل 
يضمن عدم دخول البلد في حالة 

خرق أو فراغ دستوري مستقبال".
وشــدد على "ضرورة تعديل املادة 
76 والنص على مبــدأ واضح غير 
قابل لالجتهاد، بــأن يكلف رئيس 
اجلمهوريــة مرشــح الكتلــة أو 
االنتخابات،  فــي  الفائزة  القائمة 
بتشــكيل مجلــس الــوزراء في 
نفــس جلســة انتخابه رئيًســا، 
انتخابه  إجراءات  بعد اســتكمال 
دســتوريًا، وهــذا يحســم اجلدل 

املستمر منذ سنة 2010 وإلى اآلن، 
فيما لو متت صياغة النص بشكل 

دقيق وواضح في الدستور".
وجتدر اإلشــارة في هذا الصدد الى 
ان شرط انتخاب رئيس اجلمهورية 
بأغلبية ثلثي العدد الكلي ألعضاء 
مجلس النواب تســبب في األزمة 
السياســية التي تشهدها البالد 
إذ يتعــذر علــى مجلس  حاليــاً 
النواب عقد جلسة انتخاب رئيس 
اجلمهورية ما لــم يتحقق نصاب 
أعضاء  لعدد  الكلــي  العدد  ثلثي 
اجمللس ثم االنتقال للتصويت على 
املرشــحني املتنافســني على هذا 
املنصــب كخطوة أولــى بوجوب 
حصول الفائز علــى أغلبية ثلثي 
مجلس  ألعضــاء  الكلي  العــدد 
النــواب فــإذا لم يحصــل أي من 
يتم  األغلبية  هذه  على  املرشحني 
التنافس بني املرشــحني احلاصلني 
األصــوات وهذه هي  أعلــى  على 
اخلطوة الثانية علــى وفق أحكام 

املادة )70( من الدستور.

رئيس مجلس القضاء األعلى يطالب بتعديل الدستور
وتغيير مواد تسمح باستغالله

على خلفية االزمة السياسية الحالية بين الكتل الكبيرة
تقريـر

بغداد - الصباح الجديد:
لرئيــس  األول  النائــب  هــدد 
مجلــس النواب امانــة بغداد 
تنصلها  حال  في  باستجوابها 
عن مســؤولياتها فــي تنفيذ 
مشاريع العاصمة ووضع خطة 
خدمية شــاملة إلعمار مدينة 

الصدر.
واورد بيــان صادر عــن مكتب 
الزاملي، إن األخير "ترأس اليوم 
– امــس -، اجتماعاً موســعاً 
لبحث موضــوع تردي اخلدمات 

واســباب  الصدر  مدينــة  في 
بحضور  فيهــا،  االعمال  تلكؤ 
النواب من ممثلي مدينة الصدر 
واملدراء  ووكالئــه  بغداد  وأمني 
العامني لبلديــة الصدر االولى 

والثانيـة".
واكــد الزاملي وفــق البيان، ان 
النواب  جمللس  احلاليــة  "الدورة 
تختلــف عن ســابقاتها, ولن 
النجاح,  ســوى  امامها  يكون 
وال ميكن لها مجاملة اي جهة 
واي مســؤول كان على حساب 

معانــاة الشــعب وبخاصــة 
احملرومــة  املناطــق  ســكان 
الى  واملهملة خدمياً، مشــيرًا 
ان النجـــاح يبـــدأ بأعمـــار 
"مدينـــة الصــدر" بأعتبارها 
االكثـر اهماالً واالكثف سكاناً 
باقي مناطق  إلــى  واالنطالق   ،

ومحافظات العراق.
الرئاســة،  هيأة  عضو  وطالب 
امانة بغداد بتقدمي الكشوفات 
والتعاقدية  املاليــة  والبيانات 
لتدقيقهــا،  النــواب  جمللــس 

رؤية خدماتية شــاملة  وطرح 
"مدينــة  بواقــع  للنهــوض 
الصدر" وتأطيرها بجدول زمني 
محدد، مشددًا على ان مدينـة 
الصــدر لــن تبقـــى مهملة 
وقــد تكــون "امانة بغـــداد" 
اول املستجوبيـــن حتـت قبـة 
في  ما قصـــرت  اذا  البرملــان، 
تقدمي اخلدمـــات للمواطنيــن 
وتنصلـت عن تنفيـذ املشاريـع 
فــي العاصمة بغــداد عموًما 

ومدينـة الصـدر خصوصـاً.

الزاملي يهدد أمانة بغداد باالستجواب
في حال تنصلها عن تنفيذ مشاريع العاصمة 

طالب بخطة خدمية شاملة العمار مدينة الصدر

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلنت حركة امتداد امس االثنني، 
حتالفها مع اجليل اجلديد، وترشيح 
ريبوار عبد الرحمن ملنصب رئيس 

اجلمهورية.
وذكــرت حركة امتــداد في بيان 
اطلعــت عليه الصبــاح اجلديد: 
"انطالقــا مــن إمياننــا بعــراق 
واحــد موحــد من شــماله الى 
جنوبه وكســراً الحتكار األحزاب 
السياســية فــي تبــادل األدوار 
لترشيح منصب رئيس اجلمهورية 
بني حزبني منــذ 2003 الى يومنا 

هــذا وانطالًقا من مشــتركاتنا 
حراك  في  اخواننــا  مع  الوطنية 
اجليــل اجلديد يعلــن حتالف )من 
اجل الشــعب( مرشحه لرئاسة 
اجلمهوريــة ريبوار عبــد الرحمن 
الرادة  حقيقيــاً  ممثــالً  ليكــون 

الشعب بجميع اطيافه".
يأتي ذلــك بعدما أعلن 17 عضواً 
في حركة امتداد، االنسحاب من 
احلركة، ألسباب تتعلق  بانحراف 
أغلب األعضــاء، ممن ميثل احلركة 
داخل البرملان عن النظام الداخلي 

للحركة وأسباب أخرى.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
ارتفعت أسعار النفط امس االثنني، 
أعلى مستوياتها في  متجهة نحو 

أكثر من سبع سنوات.
وبلغــت العقود اآلجلــة خلام برنت 
95.73 دوالر للبرميــل بزيــادة 1.29 
دوالر أو %1.4 بعــد أن ســجلت في 
وقت ســابق أعلى مســتوى خالل 

اليوم عند 95.91 دوالر.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 

األميركــي 1.49 دوالر أو %1.6 إلــى 
قرب  ليحوم  للبرميــل  دوالر   94.59
أعلى مســتوى في اجللســة عند 

94.92 دوالر.
ويأتي ارتفاع اســعار النفط، وسط 
مخاوف مــن أن يؤدي غزو روســي 
محتمل ألوكرانيا إلى فرض عقوبات 
من الواليات املتحدة وأوروبا وتعطيل 
صادرات الطاقة من أكبر منتج في 

العالم.

امتداد تتحالف مع الجيل الجديد وترشح 
ريبوار عبد الرحمن لرئاسة الجمهورية

اسعار النفط تالمس 96 دوالرًا 
للبرميل جراء مخاوف غزو أوكرانيا 

بغداد ـ الصباح الجديد:
باشــرت قوات أمنيــة من عدة 
االثنني، عمليات  امس  مسميات 
تفتيش واســعة ضمن القاطع 

اجلنوبي حملافظة ميسان .
وذكرت مديرية شــرطة ميسان 
في بيــان، تابعته الصباح اجلديد 
باشــرت  األمنيــة  ان"القــوات 
عمليات دهم وتفتيش واســعة 
جتار  مــن  املطلوبــني  ملطــاردة 
اخملــدرات واالســلحة ومثيــري 
النزاعات العشائرية ، في مناطق 
قضــاء قلعــة صالــح وكذلك 
مناطق ناحيــة العزير، وذلك من 
خالل مفارز شــرطة االقســام 
ولواء القــوات اخلاصة االول وقوة 
من قيادة التدخل الســريع ولواء 

مغاوير قيــادة العمليات وافواج 
طوارئ شرطة محافظة ميسان 
التشــكيالت  إلــى  باإلضافــة 

األمنية واالستخبارية .
األمنية  القــوات  أن  وأضافــت: 
متكنــت من مداهمــة وتفتيش 
القانون  عــن  اخلارجني  أماكــن 
ومصادرة  منهــم  عدد  واعتقال 
وأخــرى  خفيفــة  أســلحة 
مختلفة  واعتــدة  متوســطة 

األنواع.
محافظــة  ان  بالذكــر  جديــر 
ميســان شــهدت خــالل املدة 
االغتياالت  مــن  موجة  املاضية، 
القضاء  أوساط  والتصفيات في 
خلفية  على  سيما  االمن،  وقوى 

مالحقة املتاجرين باخملدرات.

قوى امنية متعددة تباشر مالحقة تجار 
المخدرات ومثيري النزاعات في ميسان

الصدر خالل مؤمتر صحفي سابق

القوات األمنية تحصن الشريط 
الحدودي مع سوريا بالكاميرات 

الحرارية واالسالك 

نافيا تسلل مجاميع إرهابية..قائممقام الرطبة:

بغداد - الصباح الجديد:
أكد قائممقام قضاء الرطبة 
عماد  االنبــار  محافظة  في 
الدليمــي امــس اإلثنني، ان 
احاطت  االمنيــة  القــوات 
الشــريط احلدودي مبنظومة 
كاميــرات حراريــة متطورة 
يصعب  شــائكة  واســالك 
حــدوث  نافيــا  اختراقهــا، 
عمليــات تســلل جملاميــع 
إرهابية من سوريا الى البالد.

تصريح  في  الدليمــي  وقال 
ان  اجلديد،  الصبــاح  تابعته 
” القــوات االمنية شــرعت 
كاميرات  نصــب  بعمليــة 
شــائكة  واســالك  مراقبة 
حتيط الشــريط احلدودي مع 
ســوريا من صحــراء قضاء 
صحراء  الى  وصــوال  القائم 
قضاء الرطبــة غربي االنبار، 
في خطوة تهدف الى ضبط 
التســلل  حاالت  ملنع  احلدود 

باجتاه املناطق الغربية “.
واضــاف ان "ما اشــيع من 
تســلل  عمليــات  وجــود 
جملاميــع ارهابية من ســوريا 
عارية  الغربية  املناطــق  الى 
عــن الصحة" مشــيرا الى 
تســلل  "عمليات  حصــول 
فردية من االراضي الســورية 
باجتاه املناطق الغربية وهي ال 
القوات  تشكل خطورة على 
االمنيــة وال ميكــن لهــذه 
من  حصلت  وان  العمليــات 
السيطرة على متر واحد من 

املناطق الغربية.
أن  الدليمــي،  وأوضــح 
“الشريط احلدودي مع سوريا 
فــي الوقت احلاضــر اصبح 
اكثر امانــا وال ميكن اختراقه 
من قبل اي مجموعة ارهابية 
مراقبة  ان مناطقــه  كــون 
واســالك  حرارية  بكاميرات 

شائكه ال ميكن اختراقها “.

السليمانيةـ  عباس اركوازي:
الدميقراطــي  احلــزب  زال  مــا 
الكردستاني متمسكا بحصوله 
على منصب رئاســة اجلمهورية 
للدورة احلالية، ورغم قرار احملكمة 
مرشــحه  باســتبعاد  االحتادية 
الوحيد للمنصب هوشيار زيباري 
اال انــه قدم ثالثة اســماء اخرى 

لتولي املنصب.
واكــدت مصــادر سياســية ان 
الدميقراطي متمســك باملنصب 
وال يريــد التخلي عنــه لصالح 
اســماء  وقدم  الوطني،  االحتــاد 
ثالثة مــن قياداته للحصول على 

املنصب.

التــي فضلت  املصادر،  واكــدت 
هويتها  عــن  الكشــف  عــدم 
اخلارجية  وزير  ان  اجلديد،  للصباح 
فؤاد حســني وســكرتير املكتب 
وعضو  ميراني  فاضل  السياسي 
ازاد برواري  املكتــب السياســي 
هــم ابرز مرشــحي الدميقراطي 
لتولــي املنصب، فيمــا لو متكن 
الدميقراطــي مــن فتــح بــاب 
الترشيح على املنصب مجددا.       
وفي السياق طالبت قوى واحزاب 
سياسية كرية احلزبني الرئيسيني 
فــي االقليــم الى االســراع في 
معاجلــة املشــاكل والتوتر الذي 
يشــوب العالقة بينهما واالتفاق 

على مرشح تسوية ينهي اجلدل 
حول منصب رئاسة اجلمهورية.

واكدت ان اتســاع الهوة وحجم 
التوتر بني احلزبــني ) الدميقراطي 
الوطني( سيضر مبصالح  واالحتاد 
االقليم وشــعبه وســيؤدي الى 
الناس  ومطالب  احلقــوق  فقدان 

لدى احلكومة االحتادية.
واعتبــرت الصــراع الدائــر على 
منصــب رئاســة اجلمهورية، لن 
تقتصر تداعياتــه على العملية 
السياســية في العــراق فقط، 
حكومة  ليشمل  سيستمر  وامنا 
االقليم ايضاً نظرا الن لديه بعدا 
اقليماً وال يقتصــر على الداخل 

العراقي فقط.
واكدت ان هناك مرشحني اخرين 
ميكــن اعتمادهم من قبل احلزبني 
للخــروج من املأزق السياســي، 
الــذي خلفــه منصب رئاســة 

اجلمهورية.
فــي غضون ذلــك اكــد االحتاد 
الوطني الكردســتاني متســكه 
الدميقراطي  احلزب  ودعا  باملنصب 
الى عدم وضع العصي في عجلة 
تولي برهم صالح املنصب لوالية 
ثانيــة، معلنا اســتعداده لفتح 
باب احلــوار للتفاهــم حول الية 
مناسبة حلســم منصب رئاسة 

اجلمهورية.  

بينها فؤاد حسين وفاضل ميراني
الديمقراطي يرشح ثالثة اسماء اخرى لتولي منصب رئاسة الجمهورية



محليات2

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشــفت وزارة التخطيط أّن نسبة 
عمالة األطفال في البالد اقتربت من 
نحو نصف مليون، مؤّكدة أّن ارتفاع 
نسبة الفقر أســهمت بزيادة أعداد 

األطفال العاملني.
ويعــّد ملــف عمالــة األطفال من 
امللفات التي تسّجل أرقاماً قياسية، 
وقد عزا مختّصــون ذلك إلى ظروف 
البلد غير املســتقرة، وعــدم اتخاذ 
وخطوات  إجــراءات  أي  احلكومــات 

عالجية للحّد من تلك األعداد. 
ووفقــاً للمتحدث باســم الــوزارة، 
عبــد الزهرة الهنداوي، فــإّن “هناك 
نحو نصف مليــون طفل عامل في 
لقناة  العراق”. وأضاف فــي تصريح 
العراقيــة اإلخبارية )الرســمية( أّن 
“نســبة الفقر بني األطفال ارتفعت 
إلــى 38 باملائة، فيما بلغت نســبة 

الفقر في العراق 25 باملائة”.
ورأى أّن “عمالة األطفال تســتوجب 
إيجــاد حــّل جــذري، إذ إّن خطتنا 
اخلمسية تهدف إلى تخفيض نسبة 
الفقر إلى 16 باملائة، فيما نســعى 
إلى جعل نســبة الفقر في العراق 
بحلول عام 2030 تبلغ صفراً باملائة”. 
أّن “عمالــة األطفال  إلــى  ولفــت 

ارتفعت في إقليم كردستان أيضاً”.
وزارة  كشــفتها  التــي  األرقــام 
التخطيط لعمالة األطفال لم تقنع 
الناشــطة في مجال حقــوق املرأة 
والطفل، ســعاد الشــيخلي، التي 
“أرقام  أّن  اجلديــد”  لـ”العربي  أكدت 
عمالة األطفال أكبر من األرقام التي 
أعلنتهــا وزارة التخطيط، وأّن هناك 
إحصائيــات غير رســمية تؤكد أّن 

األرقام تزيد عن 900 ألف”.
وأوضحــت أّنــه “مــن مهــام وزارة 
احلكوميــة  واجلهــات  التخطيــط 
معاجلة هــذا امللف اخلطيــر والذي 
يتنامى في البالد بشــكل متسارع، 
أن تعلن عن اإلحصــاءات فقط”.  ال 
وأّكدت أن “اإلحصــاءات غير دقيقة، 
وأن األرقام أكبر بكثير من تلك التي 

أعلنتها الوزارة”.
وشــددت على أنه “في حال استمّر 
التجاهل احلكومي لهذا امللف، وعدم 
وضع حلول مناســبة له، فإّن نسبة 
العمالة ســتتصاعد بشكل أكبر”، 

محّملة احلكومة “مسؤولية ذلك”.

بــدوره، حــّذر اخملتــّص في الشــأن 
اجملتمعي مــازن العلي من التصاعد 
إّن  البــالد، وقال  بأعداد العمالة في 
“ارتفاع نســبة عمالة األطفال في 
البالد أمــر طبيعي في ظّل الظروف 
احلالية، من عدم االســتقرار األمني 
والسياســي واالقتصــادي، وأزمــة 
احلكومي  اإلهمال  عن  النزوح، فضالً 
توّفر فرص  لشريحة األطفال، وعدم 

عمل لهم”.
وأضــاف أّن “هــؤالء األطفــال أكثر 
عرضــة مــن غيرهم لالجنــرار نحو 
األعمــال اخلارجة عن القانــون، وأّن 
املســّلحة  والفصائل  العصابــات 
تعمل دائماً على استقطابهم، األمر 
الذي يشكل خطراً مجتمعياً، يحّتم 
على احلكومة وضع حلول له”. وشّدد 
على أنه “يجب وضع حلول حكومية 
عاجلــة، مــن خــالل توفيــر فرص 

العمل وتوســيع دائرة منح الضمان 
االجتماعي، واستقطاب األطفال في 

دورات تأهيلية”.
إلى  العراقيني  واضطر آالف األطفال 
ممارســة األعمال إلعالــة عائالتهم 
في ظّل ظروف معيشية صعبة في 
البــالد، وانعدام فــرص العمل، على 
الرغم من أن كثيراً من األعمال التي 
يقوم بها األطفال هي أعمال شاقة، 

وال تتناسب مع أعمارهم.
في املقابل، يقول مدير عام التدريب 
املهني فــي وزارة العمل رائد جبار إن 
التابعة لهم “رصدت  التفتيش  جلان 
الســن  حتت  ألطفال  احلاالت”  مئات 
القانونــي عاملــني في مشــاريع، 
وقامت “بإنذار أصحاب هذه املشاريع” 

وتسجيل اخملالفات بحقهم.
والشؤون  العمل  وزارة  قوانني  وتنص 
االجتماعية في العراق على معاقبة 

املتســبب فــي تشــغيل األطفال 
بعقوبة تتراوح بــني “الغرامة املالية 
وإيقــاف التصريح لــرب العمل”، أو 
حتى إيقاف النشــاط. وفــي قانون 
االجتار بالبشــر، يعاَقب من يستغل 
شــخصا ال يعي حقه - كاألطفال- 

بالسجن أو الغرامة املالية.
أما دوليا، فإن اتفاقية حقوق الطفل 
في املادة )1-32( تقول “تعترف الدول 
األطراف بحق األطفال في حمايتهم 
أداء  ومن  االقتصادي،  االستغالل  من 
أي عمل يرّجح أن يكون ضارا بصحة 
الطفل أو بنموه البدني أو العقلي أو 

الروحي أو املعنوي أو االجتماعي”.
جابر  علي  القانونــي  اخلبيــر  يقول 
التميمي إن قانــون العمل 37 لعام 
2015 األخير، منع تشــغيل األطفال 
دون ســن 15 عاما، وحصر السماح 
بتشــغيل من هم بني 15 و18 على 

وفق شروط ورقابة وفي مهن محددة.
القانــون عقوبــة على  وقد حــّدد 
أصحاب العمــل إذا مت خرق القانون، 
لكنه يــرى أن هــذه القوانني ولدت 
شبه مشلولة في األصل وال تُطبقه. 
فعلى الرغــم من القوانني، فإن آالف 
األطفــال مــا زالوا منتشــرين في 
الصناعية وعلى  واألحياء  األســواق 
مكبات النفايات، يعملون في أقسى 
الظروف التي ال تراعي أي قانون، وهي 
تسعى إلى توفير بضعة دنانير تعيل 

أسرهم من الفقر واجلوع.
تفاقــم خطــر ظاهــرة عمالة  ان 
األطفال وبلوغها مرحلة تعدها وزارة 
العمل “األسوأ في تأريخ البالد”، دفع 
وطنية  العمل إلطــالق حملة  وزارة 
بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، 
األنشــطة  من  سلســلة  تتضمن 
الهادفة للتصدي ألســوأ أشــكال 

التي تنتشــر في  عمالــة األطفال 
العراق.

وبنّي مديــر عام دائرة التدريب املهني 
في وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
رائد جبار، أن “احلملة تستهدف أكثر 
من 10 آالف طفل وأســرهم وأولياء 
أمورهــم واملعلمني وأربــاب العمل 
ووســائل اإلعالم”، وتشمل جلسات 
التي  واملناطق  املــدارس  “في  توعية 
تنتشر فيها عمالة األطفال ويشيع 

فيها التسرب من املدارس”.
بينمــا توضــح املنســقة ملنظمة 
العمل الدولية مها قطاع أن احلملة 
ضرورية ألجــل أن يعــي الناس في 
العراق أن املكان املناســب لألطفال 
هو مقاعد الدراسة ال سوق العمل، 
مؤكــدة أن منظمــة العمل تدعم 
عمالة  على  للقضــاء  بقوة  احلملة 

األطفال. 

احمد عبد الصاحب 
اعلن مدير عــام دائرة صحة بغداد 
الكرخ الدكتور سعد كامل الالمي 
ومن خالل االحصائيات الرســمية 
املقدمــة من قســم التخطيط – 
 )43020( شعبة االحصاء عن والدة 
طفل فــي املؤسســات الصحية 

خالل عام 2021 املنصرم 
وبني الالمي بلغت الوالدات )43020( 
والدة طفل مؤكدا ان هذه النسبة 
الكبيرة من الوالدات في املؤسسات 
الصحيــة جائــت نتيجــة وجود 
مــالكات طبية وصحيــة متميزة 
بكفاءة  العمليــات  صاالت  وعمل 

خالل )24( ســاعة وجودة اخلدمات 
املقدمة لالم والطفل .

واوضــح الالمي ان املستشــفيات 
التي تتواجد فيها اقسام النسائية 
و األطفــال و صاالت الــوالدة هي 
االمامني  )مدينــة  مستشــفيات 
الكاظمني )ع( الطبيــة ، اليرموك 

التعليمي ، الكرخ للوالدة ، الكرامة 
التعليمي ، الشــهيد محمد باقر 
احلكيــم العام ، احملموديــة العام ، 
ابي غريــب العام ، الفــرات العام 
ومتتلك هذه  العــام(  الطارميــة   ،
املستشفيات امهر واكفأ املالكات 
الطبيــة والصحيــة والتمريضية 

واملعدات  األجهزة  بأحدث  ومجهزة 
العمليــات  وصــاالت  الطبيــة 

املتطورة.
واضافت مديرة شعبة االحصاء في 
مركز الدائرة انعام لطيف شــلتاغ 
ان هــذه االحصائيات تتم من خالل 
تســجيل جميع البيانات املقدمة 

من كافة املؤسسات الصحية و يتم 
واستخدام  وتســجيلها  حسابها 
التقنيات املســتخدمة في  احدث 
مجــال االحصاء وتفعيــل برنامج 
احلوكمــة االلكترونيــة في جميع 
التابعة لدائرة صحة  املؤسســات 

بغداد الكرخ .

عامر عبدالعزيز 
اعلنــت وزارة التجــارة عن مواصلة 
العامة  فــروع ومواقــع الشــركة 
لتجــارة احلبــوب جتهيــز املطاحن 
احلكومية واألهلية من احلصة األولى 
اســتمرار  جانب  الى   ، لعــام٢٠٢٢ 
مناقلة فرع واســط مناقلة احلنطة 
الى سايلو تلعفر في نينوى وكربالء . 

واوضح مدير عام الشــركة العامة 
لتجارة احلبوب املهندس باسم نعيم 
في  العاملة  املــالكات  ان  العكيلي 
فروع ديالى و اجملمع اخملزني في الكوت 
وســايلو الصويرة واصلــت عملية 
جتهيز املطاحــن احلكومية واألهلية 
باحلنطة احمللية وذلك لدعم مفردات 

البطاقة التموينية . 

واضــاف الــى ان الكميــة التي مت 
 ، جتهيزهــا بلغــت )٤٢٣.٦٢٠( طنا 
اضافة الى استمرلر مناقلة احلنطه 
احمللية من مركز تسويق الشحيميه 
الى ســايلو كربالء وســايلو تلعفر 
وبلغــت الكمية التــي مت مناقلتها 
)١٨٢٧.٨٠٠( طن وبواقع )٤١(شاحنة 
موزعــة كمــا يلي: ســايلو كربالء 

)٩٧٦.٥٤٠( طنا )٢٢( شــاحنة ، فيما 
بلغت الكمية التي مت مناقلتها الى 
 )١٩( طنا   )٨٥١.٢٦٠( ســايلوتلعفر 

شاحنة .
وبني املديــر العام ان مــالكات فرع 
كركوك وحسب التوجيهات تواصل 
جتهيــز املطاحن بالكميــات املقررة 
واخملصصة  احملليــة  احلنطــة  مــن 

لدعم مفــردات البطاقة التموينية 
خالل ايام اجلمع والعطل الرســمية 
لضمــان امتــام جتهيــز املطاحــن 
بالكميــات املقررة.، مشــيرا ان الى 
فرع كركوك جهز  املطاحن بكمية 
اجماليــة بلغــت )١٥٦٥،٨٦٠( طنا 

وبواقع )٤٠( سيارة . 
واخيــرا واصل فــرع ديالــى  جتهيز 

املطاحــن االهليــه احلصــة األولى 
بكميــة   25% الثانيــة  الوجبــة 
)٩٩١٤٠٠( طــن مــن احلنطة احمللية 
لدعم مفــردات البطاقة التموينية 
بواقع٢٣ ســيارة ، كمــا مت مناقلة  
كميــة )١٣٤٦٢٨٠( طنــا مــن فرع 
ديالى إلى فرع أربيل بواقع ٣٢ سيارة 
لتعزيز مفردات البطاقة التموينية .

بغداد - علي الكعبي:
ذكــرت دائرة املهنــدس املقيم في 
مشــروع ماء القيارة في محافظة 
نينــوى عــن تقدم عمــل املالكات 
الفنيــة والهندســية مــع مالك 
الشــركة املنفــذة  مراحــل عمل 
متقدمــة  ومبســتوى عالــي في 

املشروع .

وذكــر املكتب اإلعالمــي للمديرية 
العامــة للماء عن تقدم العمل في 
مراحل املشــروع وحتقيق اجناز ربط 
الشــبكات الداخلية الدكتايل في 
املشــروع  وبأقطار مختلفة حيث 
مت اجنازها بصورة كاملة ، فضال عن  
تصريف  شــبكة  باعمال  املباشرة 

مياه االمطار كذلك. 

يذكر ان مشروع ماء القيارة الشورة 
تــل عبطه  مــن اشــراف املديرية 
العامــة للمــاء  وتنفيذ شــركة 
انتاجية  وبطاقة  احمد  قادر  عثمان 
تبلغ ٣٠٠٠م٣ في الساعة وقد شيد 
على مســاحة من االرض تبلغ ٤٠ 
دومن وبكلفة ماليــة تقدر  ٨٣مليار 
دينار ومن املؤمل اجنــازة خالل هذا 

العام ٢٠٢٢ 

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث وزير النقل ناصر حســني 
الشــبلي مع  نظيــره اللبناني 
علــي حميــه آفــاق التعــاون 
البلدين في جميع  املشترك بني 

اجملاالت.
أن  بيــان  في  الــوزارة  وذكــرت 
الشــبلي اســتقبل في بغداد ، 
نظيره اللبناني ،وجرى استعراض 
آفــاق التعاون املشــترك وتبادل 
اخلبــرات بني البلديــن الذي من 
شأنه ان يسهم بدوره في تطوير 
العمل املشــترك فــي مجاالت 
النقل العام.  مــن جانبه اعرب 
ســعادته  عن  اللبناني  الوزيــر 
باملثمر،  الذي وصفــه  باللقــاء 

مؤكداً التوصــل الى جملة من 
العمل  تطوير  فــي  التفاهمات 
جلميــع مجاالت النقــل العام ، 
وتابع إنه سيبحث مع املسؤولني 
العراقيــني حركة الترانزيت عبر 
إدراج  ودعم  العراقيــة  االراضي 
الترانزيت  فــي خطــوط  لبنان 
، ســيما مــع الكويــت وايران، 
احلدودية  املنافــذ  مــن  انطالقاً 
واحلــدود  الســورية  العراقيــة 
العراقية – االردنية إلى منطقة 
اخلليــج ، مؤكــدا ان املباحثات 
الشــاحنات  دخــول  تناولــت 
اللبنانيــة التي يكون مقصدها 
النهائي األراضــي العراقية الى 
داخل املــدن واحملافظات ، بحيث 

ال تبقى عمليــة تفريغ احلمولة 
أو شــحن املقطورة في ساحات 
التبــادل عند احلــدود العراقية 
الســورية، مما يؤثر على تنشيط 
حركــة التجــارة املرجــوة بني 
البلديــن . ولفت إلــى أنه طرح 
على  اتفاقيات  إعــداد  إمكانية 
 ، والبحري  النقل اجلوي  مستوى 
البري  النقل  تفعيل  إلى  إضافة 
بــني البلديــن ، مضيفــا نأمل 
مساهمة العراق في إعادة اعمار 
مرفأ بيروت .  فــي غضون ذلك 
أعلنت شــركة املوانئ العراقية 
تفاصيل تأجير وحداتها البحرية 
اإلقليمية، مؤكدة  امليــاه  خارج 
أن هــذه اخلطوة جــاءت لزيادة 

املردودات املالية للعراق. 
من جانبه قال املتحدث باســم 
املوانــئ أمنــار الصافــي إنه مت 
اســتحصال موافقــة مجلس 
الوزراء لتأجير الوحدات البحرية 
اإلقليميــة، حيث  امليــاه  خارج 
لدينــا الرافعــة العمالقة ابا ذر 
،وكذلك  طــن  الفي  بحمولــة 
احلفارات  مــن  أســطول  لدينا 
، مشيرا  والســاحبات  البحرية 
الى ان تأجيــر الوحدات البحرية 
مالية  مــردودات  لــه  العراقية 
كبيرة ، واضاف انه في الســابق 
وحداتها  تؤجــر  املوانئ  كانــت 
اليمن وعدن وكثير  البحرية في 

من الدول االقليمية القريبة . 

بغداد ـ الصباح الجديد:
تــرأس وزير الزراعــة املهندس 
محمــد اخلفاجــي فــي مقر 
الوزارة ، إجتماعــاً مهماً رفيع 
املستوى بحضور رئيس الهيئة 
الوطنية لالستثمار سهى داود 
جنــار  والســفير التركي لدى 
بغداد علــي رضا كوناي، فضالً 
املستثمرين  من  كبير  عدد  عن 
ورؤســاء الشــركات التركية.
كذلك حضــر عن وزارة الزراعة 
اإلداري  الوكيل  السيد  من  كل 
الدكتور مهدي ســهر  للوزارة 
احلداد  رائد  واملستشار  اجلبوري 
الدكتور  الــوزارة  ومستشــار 
وعدد  القيســي  ضمد  مهدي 

العامون  املــدراء  الســادة  من 
التابعة  والشــركات  للدوائــر 

للوزارة. 
وبني اخلفاجي ان هذا اإلجتماع 
يتم ألول مرة وبهذا املســتوى 
الهــدف منه هــو تطوير  وان 
وتشــغيل  الزراعي  القطــاع 
وامتصاص  العاملــة  االيــدي 
عرض  خــالل  مــن  البطالــة 
بشتى  االســتثمارية  الفرص 
الدواجــن  ومنهــا  اجملــاالت 
والصناعات التحويلية املكملة 
وفي  واحليواني  الزراعي  لإلنتاج 
منظومــات الري احلديث للرش 
وصناعة  واملتحــرك  الثابــت 
االدويــة البيطريــة واملنتجات 

املكملة للعملية الزراعية.
واضــاف اخلفاجــي، أن الوزارة 
تعمل علــى خلق نافذة واحدة 
االســتثمارية  الفرص  ملتابعة 
مع تركيــا لتوظيفها لصالح 
الزراعــة العراقيــة، من خالل 
االستفادة من اخلبرات الزراعية 
الدوليــة وتعضيــد دور املنتج 
احمللــي واالقتصــاد الوطنــي، 
واســعة  أراٍض  وجود  مؤكــداً 
صاحلة لإلســتثمار في اإلنتاج 
احليواني مثــل حقول الدواجن 
كذلك إمكانية إنشاء محطات 
لزراعة  وأراٍض  األبقــار  تربيــة 
احملاصيل اإلســتراتيجية منها 

احلنطة والذرة الصفراء.

وأكد اخلفاجي، إن وزارة الزراعة 
املعوقات  تذليل  على  ستعمل 
التي تواجه االستثمار وتسهيل 
اإلجراءات أمام املستثمرين، من 
خــالل وضع احللول املناســبة 
اخلاصة  اإلجــراءات  وتســريع 

باملستثمرين بشكل مباشر.
أبدى الســفير  مــن جانبــه، 
التركــي في بغداد ســعادته 
بعقد هذا اللقاء، مشددا على 
ضــرورة العمل مــن أجل زيادة 
التعــاون واالســتثمار وتهيئة 
املناخ املناسب أمام املستثمرين 
وتطوير التبادل التجاري خدمًة 
بني  والتجاري  الزراعي  للقطاع 

البلدين الصديقني. 

التخطيط: عمالة االطفال تقترب من نصف مليون  
نسبة الفقر بينهم 38% 

هناك نحو نصف 
مليون طفل عامل 

في العراق وأّن 
نسبة الفقر بين 

األطفال ارتفعت 
إلى 38 بالمائة، فيما 

بلغت نسبة الفقر 
في العراق 25 

بالمائة

ال نغالي القول عما يدور في بلدنا من مستويات 
كارثية لتعاطي اخملدرات بكل أنواعها واشكالها 
ويوما بعد آخر تتفاقم هذه الظاهرة بانتشــارها 
حتى وصلــت إلى تهديــد صريح وصــارخ ينذر 

بانهيار مجتمعي شبه كامل.
ومن خالل هذه احملنة التي ابتلي بها مجتمعنا .. 
تطالعنا وسائل االعالم يوميا بل وفي كل ساعة 
متر واحيانا تصل الى الدقائق باخبار عجيبة وفي 
غاية الغرابة عن مآســي لم نســمع بها سابقا 
اال النزر اليســير منها لصرامة وشــدة االحكام 
التي وصلت الى اإلعدام للتاجر والسجن للمروج 
واملتعاطي ، ومن هذه االخبار على ســبيل املثال 
.. شــاب بعد قيامه بقتل أخيــه اغتصب بناته 
القاصرات وتعذيبهن باســاليب وحشــية ومن 
بينهــن طفلة اليتجاوز عمرهــا 12 عاما .. رجل 
يقتل زوجته وخمســة من أفراد عائلتها ويطلق 
النار على نفسه وعسكري يعدم عائلة باكملها 
وانتحار شــاب فــي مقتبل العمــر ومقتل فتاة 
بعد اغتصابها هذه الشــواهد هــي امثلة حية 

لعشرات احلوادث تقع في عموم البالد .يوميا .
وتتزايــد اخملاوف مع تصريحات رســمية تؤكد أن 
نســب التعاطي ما بني شــرائح الشباب بلغت 
مســتويات كارثية. بــل ازد اد خطرها إلى درجة 
استخدامها كسالح خفي بني الدول مستهدفاً 
بشــكل خاص فئة الشــباب منهــم من أجل 
حتويلهم من قوة وطنية فاعلة ومنتجة إلى قوة 
مدمرة تشــل حركة ذلك اجملتمع وتبدد ثرواته، بل 
وصل االمر إلى أن خطر االعتماد على املواد املؤثرة 
عقلياً لم يعد مقتصرا على فئة الشباب وحدها 

بل امتد ليشمل صغار السن .
وبحســب خبراء ومختصني في العقاقير واملواد 
الســمية، يصبح متعاطيا بعــض األصناف من 
اخملدرات مثل “الكريســتال” “مدمنــا” بعد نحو 
جرعتني فقط ، فيما يقــول مكتب األمم املتحدة 
املعنــي باخملــدرات واجلرمية، في تقريــر إن مخدر 
الكريستال يعد اآلن اخملدر األخطر واألكثر انتشارا 
في العراق، محذرا من أنه أصبح يُصنع سرا داخل 

العراق بعد أن كان يهرب سابقا من إيران.
وباالعتماد على عالقاته الشخصية، متكن الرجل 

الستيني من إدخال ولده إحدى املصحات في
وقبل أيام، قال وزيــر الداخلية عثمان الغامني في 
تصريحات رســمية، إن نسبة الشباب املتعاطني 
للمخــدرات وصلت إلى %50 ، وفي وقت ســابق، 
كشفت مديرية مكافحة اخملدرات التابعة لوزارة 
الداخليــة عن حصيلة رســمية متثلــت بإلقاء 
القبض على أكثر مــن 17000 متهم بالتعاطي 

وجتارة اخملدرات في العراق خالل 22 شهرا.
وفي حديث مع املتحدث باســم وزارة الداخلية، 
خالد احملنا يقول إنه “ال توجد إحصائيات رسمية 
بشــأن أعداد املتعاطني وجتار اخملدرات وما يتداول 
ليس أكثر من تقديرات” ، ومع ذلك يؤكد احملنا أنها 
ظاهرة بدأت باالتســاع والتنامي، ويقول إن “جتارة 
وتعاطي اخملدرات هــي جرائم عابرة للحدود، ومن 
الصعب الســيطرة على قنوات وممرات تهريبها 
بشــكل كامل” ، ويلفت إلــى أن القوات األمنية 
استطاعت خالل املدد السابقة ضرب الكثير من 

تلك الشبكات واعتقال كبار التجار منهم.
اما مدير عام مكافحة اخملدرات واملؤثرات العقلية 
اللــواء مازن كامــل فيؤكــد  إن “وزارة الداخلية 
قدمــت الكثير من النشــاطات للحد من جرمية 
تعاطي اخملدرات واملتاجرة بها فــي البالد “ ، وبلغ 
عدد املعتقلــني بهذه اجلرائم أكثــر من 11 ألفا 
و700 متهــم حتى الوقت احلاضر، مع ضبط أكثر 
من 480 كيلوجراما شــملت أنواعا مختلفة من 

املواد اخملدرة”.
وبني احلني واآلخر تكشــف الســلطات األمنية 
عــن عمليات مطــاردة واعتقال جتــار مخدرات، 
بعضها يتســم باالشــتباك وتبادل النيران مع 
تلك العصابات. كما تصدر السلطات القضائية 
أحكاماً بحق مدانني بتلك التهمة تتباين ما بني 

احلبس الشديد واملؤبد واإلعدام.
وبدورنا نقــول ان ارتفاع نســب تعاطي اخملدرات 
في العراق يعود الى أســباب الفقر والبطالة بني 
الشباب والتي تبلغ %36، في بلد يشكل من هم 
دون سن 25 عاما نحو %60 من سكانه ، وتتحدث 
تقارير شــبه رســمية عن أن أغلب املواد اخملدرة 
تدخل العــراق عبر احلدود اجلنوبيــة للبالد وتقع 

النسبة األكبر ملتعاطيها في املدن الفقيرة.
وغالبا ما جند انتشارها بني املقاهي والكافتيريات 
التي يرتادها الشــباب ولذلك يجب ان نعول على 
ألبنائهم،  العائــالت  ومتابعة  اجملتمعــي  الوعي 
فضالً عن إثارة الثقافــة الردعية والتحذيرية من 

مخاطر اإلدمان.

المخدرات  .. مستويات 
كارثية
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3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تستعد مئات اآلليات بينها الكثيرة القادمة 
من فرنســا، ضمن حملة “قوافــل احلرية”، 
للتوجه اليوم إلى بروكسل، لالحتجاج على 
التلقيح ضد  املستوى األوروبي على شهادة 

فيروس كورونا.
املشاركني  البلجيكية،  الســلطات  وحذرت 
في هذه القوافل بأن التظاهر في العاصمة 
محظور، غير أن ذلك لــم مينع حوالى 1300 
آليــة بحســب الشــرطة الفرنســية من 
التوقف مســاء قرب مدينة ليل على مقربة 
من احلــدود بني البلدين. وأكدت الســلطات 
أنها ســتتخذ تدابير ضــد أي تظاهرة “مع 
مركبات” في العاصمة، “ملنع شل احلركة في 

منطقة بروكسل العاصمة”.
ونشــرت شــرطة بروكســل على شبكات 
التواصل االجتماعــي تعليمات بأربع لغات، 
واإلجنليزية،  واألملانية  والهولندية  الفرنسية 
تتضمن حظر التظاهــر باملركبات، وتوصية 
بالســيارة،  بروكســل  إلى  التوجه  بعــدم 
وتوجيه القوافل إلــى موقف مركز املعارض 
عند أطراف املدينة مؤكدة أنه “املكان الوحيد 

الذي سيسمح فيه بنشاط غير متحرك”.
أبواق مركباتهم  ووصل املشاركون مطلقني 
مساء أمس، إلى موقف على مسافة عشرة 
كيلومترات من كبرى مدن شــمال فرنســا 
وتظاهــروا هاتفــني “لن نتنازل عن شــيء” 
و”حريــة حرية” ورافعــني العديد من األعالم 

الفرنسية.
ونصــح مطار بروكســل املســافرين بأخذ 
احتياطاتهم االثنني والقدوم بالقطار حتسبا 
إلغالق الطرق. كما نبه املستشفى اجلامعي 

في بروكسل إلى صعوبة الوصول إليه.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
صرح بيرســي ألفارادو، الضابط السابق في 
االستخبارات الكوبية بأن معظم األمريكيني 
العاديني غير قادرين على التمييز بني احلقيقة 

واألكاذيب، لذلك تسهل قيادتهم.
إلكتروني متخصص  وفي مقابلة مع موقع 
بالشــؤون األوكرانية، قال الضابط السابق 
فــي جهاز أمــن الدولة الكوبــي: “أنا أعتبر 
األمريكيني شعبا عظيما يوجد لديه )كعب 
أخيل(، وذلك ألنه يسمح بأن يتم التالعب به 
من قبل وسائل اإلعالم الرئيسة واحلكومات 

التي تلجأ إلى األكاذيب”.
ورأى الضابــط االســتخباراتي الســابق أن 
“العــرض الدعائي اإلعالمــي، الذي نظمته 
الواليــات املتحدة لدفــع الناتو إلــى زيادة 
التوتر حول أوكرانيــا، يظهر محاوالت  حدة 
واشــنطن لتغييــر الوضع اجليوسياســي 

احلالي”.
ولفت الفارادو إلى إن ما وصفه بـ “شيطنة” 
روســيا، التي  يروج لها مبســاعدة وســائل 
اإلعالم االحتكارية، تستخدم لتعزيز مكانة 
التقليديني،  بــني حلفائها  املتحدة  الواليات 
مشيرا إلى أن الواليات املتحدة على استعداد 
الســتخدام أوهى احلجج لتعزيــز موقفها 

املهتز كقوة عظمى.
وتشــهد العالقات بني روســيا والغرب توترا 
وتتهم  األخيــرة،  األشــهر  متصاعــدا في 
واشــنطن وبروكسل موســكو بالتحضير 
“لغزو أوكرانيا” ونشــر القوات الروسية على 
احلدود مع جارتها، وهو ما نفته روســيا مرارا 

وتكرارا.
اجلدير بالذكر أن عبارة “عقب أخيل” أو “كعب 
أخيل” مثل مأخوذ من األســاطير اإلغريقية، 
ويقصد به نقطة ضعف مميتة لدى شخص 
يتميز بقــوة كبيــرة، إذا ما أصيبــت انهار 

بالكامل.

»قوافل الحرية« تستعد 
للتوجه إلى بروكسل لالحتجاج 

على التلقيح ضد كورونا

ضابط استخبارات كوبي 
سابق يكشف “نقطة 

ضعف أمريكية مميتة”

تقرير

الصباح الجديد ـ متابعة:

يذكرنــا تــأزم املوقــف بني روســيا 
قوات  من  عدد  وانســحاب  وأوكرانيا، 
احللفاء من أوكرانيــا خوفا من اندالع 
احلــرب، بواقعة مشــابهة جدا، قبل 
الثانيــة، لها دالالت  العامليــة  احلرب 

خطيرة على املوقف احلالي.
وجتــري حاليا سلســلة مــن اجلهود 
قادة  زيارات  تشــمل  الدبلوماســية 
غربيــني ملوســكو، على أمــل إقناع 
الرئيس الروسي فالدميير بوتن التراجع 

عن أي مخطط لغزو أوكرانيا.
ولكن بالنسبة للخبراء والسياسيني، 
فــإن اجلهود الغربيــة ال تبدو صارمة 
كفاية لردع موســكو من شن هجوم 

واسع على أوكرانيا.
ويتخوف البعض من عملية “ترضية” 
تقــوم بها الدول الغربية، بالســماح 
مناطق  بعض  على  بالسيطرة  لبوتن 
تشــهد  التي  الشــرقية،  أوكرانيــا 
نزاعا منــذ مدة وتقع حتت ســيطرة 
املشابه  السيناريو  وهو  االنفصاليني، 
للوضع في تشيكوســلوفاكيا قبيل 

احلرب العاملية الثانية.

معاهدة ميونيخ
معاهــدة ميونخ هي اتفاقية متت في 
ميونخ فــي 30 ســبتمبر 1938، بني 
وفرنســا،  وبريطانيا،  النازيــة،  أملانيا 
وإيطاليا، وكانت مبثابة تسوية تسمح 
بضم أملانيا النازية ملنطقة “السوديت” 
والتي  لـــتشيكوسلوفاكيا،  التابعة 
ناطقون  مواطنــون  فيهــا  يعيــش 
باألملانية، فــي محاولة مــن احللفاء 
الحتــواء أملانيا النازيــة وجتنب اندالع 

حرب عاملية.
كان الهــدف مــن املؤمتر مناقشــة 
مطالــب أدولف هتلر حــول منطقة 
“الســوديت” التي يقطنها مواطنون 
ناطقون باألملانية، حيث كانت املنطقة 
تابعة لإلمبراطورية النمساوية اجملرية 
ثم ضمت إلى تشيكوسلوفاكيا بعد 

احلرب العاملية األولى.
عن احلرب والسالم

وبعد أن هدد أدولف هتلر باســتعمال 
القوة ضد تشيكوســلوفاكيا لضم 
العالقات  تأزمت  “السوديت”،  منطقة 
بني الدول العظمى فــي أوروبا، حيث 
وقعت  قد  تشيكوســلوفاكيا  كانت 
اتفاقيات حتالف عســكري مع فرنسا 
واالحتاد السوفيتي، مما يلزمهم بالدفاع 
العسكري عن تشيكوسلوفاكيا في 

حال نشوب نزاع.
واســتمر املؤمتر 3 أيــام، وفي النهاية 
التوقيــع على معاهــدة ميونيخ.  مت 
املعاهدة تقسيم  نتيجة هذة  وكانت 
تشيكوســلوفاكيا بني كل من أملانيا 

النازية وبولندا واجملر.

واعتبرت تشيكوسلوفاكيا أن االتفاق 
ميثل “خيانة” صريحة من قبل بريطانيا 
وفرنسا، وأطلق شعار “خيانة ميونخ” 

على االتفاقية املشؤومة.
وعارض وقتها ونستون تشرشل، الذي 
لم يكن رئيســا لوزراء بريطانيا بعد، 

 ،1938 5 أكتوبر  االتفاقية، وحتدث في 
في مجلــس العموم، بــأن االتفاقية 
وقعت فقط إلرضاء أدولف هتلر، وأنها 
األراضي  باملزيد من  ستجعله يطالب 
في أوروبا الشــرقية ثم أوروبا الغربية 

مما سيسبب حربا عاملية أخرى. 

وفعــال، بعــد 6 أشــهر فقــط من 
وعده  هتلر  نكــث  املعاهــدة،  توقيع 
وأمر جيشــه باالســتيالء على بقية 

تشيكوسلوفاكيا.
ومن بعدها، فقد االحتاد الســوفييتي 
بريطانيا وفرنسا على  ثقته في قدرة 
حفظ السالم وعقد اتفاقا منفردا مع 

أملانيا، لتجنب احلرب.
واعتقد هتلر أن بريطانيا وفرنســا لن 
تلتزمــا بتعهدهما بحمايــة بولندا، 
فشن هجوما عليها في سبتمبر عام 
1939، وبعد 4 أيــام من الهجوم على 
بولنــدا أعلنت بريطانيا ثم فرنســا 
احلرب على أملانيا وبدأت احلرب العاملية 

الثانية.
مثاال  ميونــخ  اتفاقيــة  وأصبحــت 
لسياسة االســترضاء والتنازل. وبعد 
إبرام  إلى  النظر  اتفاقية ميونيخ صار 
االتفاقيــات مــع الــدول ذات النزعة 
الهجومية دعوة للحرب وليست سببا 
ملنعهــا. وما زالت بعــض االتفاقيات 

الشبيهة تسمى بـ “ميونيخ أخرى”.
الوضع في أوكرانيا

وقد جتد الدول الغربية نفســها تكرر 
نفــس الســيناريو، مع روســيا التي 
تتأهب لغزو أوكرانيا، وهذا ما نوه إليه 

سياسي بريطاني.

وشّبه وزير الدفاع البريطاني بن واالس 
الرامية  الغربية  الدبلوماسية  اجلهود 
إلى منع غزو روسي محتمل ألوكرانيا، 
احلرب  قبل  النازية  أملانيا  باســترضاء 

العاملية الثانية.
وصّرح واالس لصحيفة “صنداي تاميز” 
أن الرئيس الروسي فالدميير بوتن ميكن 
أن يرســل حشوده العســكرية إلى 
أوكرانيا “في أي وقت” معتبرا أن الدول 
الغربيــة، من دون حتديدهــا، لم تكن 

صارمة مبا فيه الكفاية مع موسكو.
وأضاف “قد يحدث أن يقدم بوتني على 
وقف محــركات دباباتــه ويذهب كل 
إلى بيته. لكْن هناك شيء من رائحة 
ميونيخ فــي األجواء كما يرى البعض 

في الغرب”.
اســترضاء بوتن قد يتمثل في منحه 
أجزاء مــن أوكرانيا الشــرقية، منعا 
لنشوب حرب كبيرة، أو إخالء أوكرانيا 
من قــوات الناتو، ورمبــا ترتيبات أكبر،  
النتيجة قد تكون مشــابهة  لكــن 
ملا حصل مع أملانيــا النازية من قبل، 
حني حتولت الســيطرة على منطقة 
“الســوديت”، إلــى ســيطرة علــى 
تلتها  بأكملها،  تشيكوســلوفاكيا 
ونقطة  كبيرا  أثــرا  تركت  اجتياحات 

سوداء في تاريخ دول التحالف.

هل يتكرر سيناريو الحرب العالمية الثانية؟

تأزم الموقف بين روسيا وأوكرانيا يذكر بـ »خيانة ميونيخ«

الصباح الجديد ـ متابعة:

أكــد وزراء ماليــة دول مجموعة 
الســبع، امس االثنني، اســتعداد 
اقتصادية  عقوبات  لفرض  بالدهم 
هائلــة  “عواقــب  ذات  وماليــة 
وفوريــة على االقتصاد الروســي، 
فــي حني طالبت أملانيا موســكو 
وقف  على  فورية”  “إشارات  بتقدمي 

التصعيد في األزمة األوكرانية.
وأعلن وزراء مالية الواليات املتحدة 
واململكة املتحدة وفرنســا وكندا 
وأملانيا وإيطاليــا واليابان في بيان 
أن “أولويتنا اآلنية هي دعم اجلهود 
الرامية إلى نزع فتيل األزمة”، ولكن 
الســبع  الكبرى  الدول  مجموعة 
التي تترأســها أملانيا هذه السنة 
توعــدت بأن “أي عدوان عســكري 
روسي جديد ضد أوكرانيا سيقابَل 

برد سريع وفعال”.
من جانب، آخر طالب املستشــار 
األملانــي أوالف شــولتس، امــس 
االثنني، روســيا بـ”إشــارات فورية 
خلفــض التوتر” قبــل توجهه الى 
كييــف ثــم الــى موســكو في 
بغزو  التهديــد  لتبديد  محاولــة 
أزمة غير  فــي  روســي الوكرانيا، 
مســبوقة بني روسيا والغرب منذ 

انتهاء احلرب الباردة.
وكتب شولتس في تغريدة “ننتظر 
من موسكو إشارات فورية خلفض 
“عدوانا عسكريا  بأن  التوتر” وحذر 
جديدا سيؤدي إلى عواقب وخيمة 
لروســيا”، واصفا الوضــع بأنه “ال 

يزال خطيرا جدا جدا”.
وفــي ســياق متصــل، طالبــت 
أن  رسميا  األوكرانية  الســلطات 
آالف  روســيا نشر عشــرات  تبرر 
اجلنود على احلدود مع أوكرانيا وهو 

ما رفضت حتى اآلن القيام به.
تُتهــم  التــي  أملانيــا  وكانــت 
روسيا، قد  بالتساهل كثيرا حيال 
شــددت من لهجتها أمس، األحد، 
فرانكفالتر  األملاني  الرئيس  قال  إذ 
خطر  وســط  “نحن  شــتاينماير 
اندالع صراع عســكري، حرب في 
وروسيا هي من  الشــرقية،  أوروبا 

تتحمل املسؤولية”.
وكان السفير الروسي في السويد 
تاتارنتســيف أكد قبل  فيكتــور 
ســاعات، في مقابلة مع صحيفة 
أن  الســويدية،  “أفتونبالديــت” 

موسكو “ال تكترث” للعقوبات.

األملانية  احلكومة  في  وقال مصدر 
إن الوضــع بلغ مرحلــة “حرجة”، 
مضيفــا “ازداد قلقنــا.. نعتقد أن 
الوضع حــرج، خِطر جــدا”، وفقا 

لوكالة فرانس برس.
الفرصة األخيرة

واعتبــر الســفير األوكرانــي في 
أملانيا،أندريــه ميلنيك ، في حديث 
مع شــبكة بيلد األملانية مســاء 
األحــد ان زيــارة شــولتس إلــى 
موســكو هي “الفرصــة األخيرة 

على األرجح”.
وأردف “لدينا شعور بأن احلرب تزداد 
حتمّية” مضيفا “يجب االستعداد 

لألسوأ”.
التي ضمت شبه  وتنفي موسكو 
جزيرة القــرم في عــام 2014، أن 
تكون لديها أي نيــة عدوانية جتاه 
أوكرانيــا، لكنها تشــترط لوقف 
التصعيــد مجموعة من املطالب 
انضمام كييف  بينها ضمان عدم 

إلى حلف األطلســي، وهو شرط 
يرفضه الغربيون.

مــن جهته حذر شــولتس من أن 
العقوبات الغربية ستكون “فورية” 

على روسيا إذا اجتاحت أوكرانيا.
التــي طرحها  املواضيــع  وأحــد 
األميركيــون علــى الطاولة رغم 
التردد األملاني هو مســتقبل خط 
األنابيب نورد سترمي 2 املثير للجدل 
الذي أقيم الستجرار الغاز الروسي 

إلى أوروبا عبر أملانيا.
وعلى صعيد آخر توالت االنتقادات 
إمداد  لبرلــني بســبب رفضهــا 
األوكرانيــني باألســلحة، إذ طلب 
رئيس بلدية كييف بطل املالكمة 
الســابق فيتالي كليتشكو الذي 
عــاش لفتــرة طويلة فــي أملانيا 
مشهورة،  شخصية  فيها  ويبقى 
من الشــركاء “حســم مســألة 
إلى جانب  إلى أي جانب يقفــون: 
أوكرانيا التي تدافع عن نفسها أو 

إلى جانب املعتدي”.
وبلــغ التوتر ذروته فــي ظل وجود 
130 ألف جندي روسي متمركزين 
األوكرانية  احلــدود  طــول  علــى 
في  عســكرية  تدريبات  وينفذون 
كل االجتاهات، في بيالروس شماال 

والبحر األسود جنوبا.
 بايدن مدعو لزيارة كييف

الرئيس  وفي غضون ذلــك، توافق 
ونظيره  بايــدن  جــو  األميركــي 
زيلنســكي  األوكرانــي فولودميير 
خالل مكاملــة هاتفية األحد، على 
“الدبلوماســية”  نهَجي  مواصلة 

و”الردع” حيال روسيا.
ودعا زيلنســكي نظيره األميركي 
دعم  إلظهــار  كييف،  زيــارة  إلى 
واشنطن لبالده في مواجهة خطر 

غزو روسي.
قول  األوكرانية  الرئاســة  ونقلت 
زيلنســكي لبايدن “أنــا واثق بأن 
زيارتكم كييف خالل األيام املقبلة 

ستكون إشــارة قوية وستسهم 
في استقرار الوضع”.

لكن واشنطن لم تشــر أبدا إلى 
هذه الدعوة في بيانها عن املكاملة 
الهاتفية بني الرئيسني والتي وعد 
“ســريع  برد  بايدن خاللها مجددا 
املتحدة  الواليــات  مــن  وحــازم” 
بالتنســيق مع حلفائها في حال 

حصول هجوم روسي.
من جهتــه يعتزم رئيــس الوزراء 
البريطاني بوريس جونســون زيارة 
بلدان شــمال أوروبا ودول البلطيق 
جهوده  ملواصلــة  األســبوع  هذا 

الدبلوماسية.
أوكرانيــا مــن جهتها  وطلبــت 
متهمة  روسيا  مع  طارئا  اجتماعا 
منظمة  قواعــد  مبخالفة  إياهــا 
األمــن والتعــاون فــي أوروبا عبر 
عدم مشــاركة معلومــات حول 
احلدود  على  جلنود  تنقالت حاشدة 
اخلارجية  وزيــر  وقال  األوكرانيــة. 

إن  كوليبــا،  دميتــرو  األوكرانــي، 
موسكو جتاهلت طلبا من كييف 
بشــأن وثيقــة فيينــا، وهو نص 
ملنظمة األمــن والتعاون في أوروبا 
يدعو الى اعتماد اجراءات شفافية 
بني القوات املســلحة للدول ال57 

األعضاء في هذه املنظمة.
بوأضــاف “ننتقــل إلــى املرحلة 
التالية. أوكرانيا تدعو إلى اجتماع 
مع روســيا وكل الــدول األعضاء 
)في منظمة األمــن والتعاون في 
أوروبا( في غضون 48 ساعة لبحث 
تعزيــزات القوات الروســية على 

طول حدودنا وفي القرم احملتلة”.
وطلبت دول غربية عدة من رعاياها 
مغــادرة أوكرانيا أو بدأت في إخالء 
شركة  أعلنت  بينما  ســفاراتها، 
إم”  إل  “كاي  الهولنديــة  الطيران 
الســبت تعليــق كل رحالتها في 
األوكراني حتى إشعار  اجلوي  اجملال 

آخر.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
األوروبيــون  املنظمــون  أوقــف 
حتقيقــا مرتبطا بقواعد مكافحة 
للطاقة،  قطر  لشــركة  االحتكار 
بعد 3 ســنوات من فتح املفوضية 
الغاز  التحقيق في عقود  األوروبية 
اخلاصة بالشــركة، حسبما أفادت 

صحيفة “فايننشال تاميز”.
وجاء قرار إيقاف التحقيق األوروبي 
وســط مخاوف من توقف إمدادات 
الغاز الروســي إلى القارة األوروبية 

حال قررت موسكو غزو أوكرانيا.
وتزود روســيا القارة األوروبية بنحو 
40 باملئــة مــن احتياجهــا للغاز 
الطبيعــي الــذي يعتمــد عليه 

الشــتاء  فصل  فــي  األوروبيــون 
للتدفئة.

وقــال مصــدر مطلع علــى األمر 
القرار  إن  البريطانيــة  للصحيفة 
الغاز  تعطــل  مبخــاوف  يتعلق  ال 
الروسي، بل ألن االحتاد األوروبي نظر 
أوال في رفض القضية العام املاضي 
واململكة  األوروبــي  “االحتــاد  كون 
املتحدة أدركا أنهما يواجهان فقرا 
نقص  أدى  عندمــا  الطاقــة”  في 
الغاز إلى ارتفاع األســعار بشكل 

صاروخي قبل األزمة الروسية.
فــي األســابيع األخيــرة، طلبت 
، أكبر  الواليات املتحدة مــن قطر 
مصدر للغاز الطبيعي املسال في 

العالم ،تزويــد أوروبا بالطاقة حال 
تعطل اإلمدادات الروسية.

جو  األميركي،  الرئيــس  والتقــى 
بايدن، بأمير قطر، متيم بن حمد آل 
ثاني، في البيت األبيض، خالل وقت 
سابق من الشهر املاضي، في زيارة 
اخملاوف  مناقشــة  عليها  هيمنت 
بشــأن إمدادات الغاز إلى أوروبا في 
أوكرانيا ومسائل  حال غزت روسيا 

أمنية وجتارية أخرى.
رويترز أن قطر  الحقا، ذكرت وكالة 
بحاجــة إلــى موافقــة عمالئها 
اآلســيويني الذين يشــترون الغاز 

القطري بعقود طويلة األمد.
وقال وزير الدولة لشــؤون الطاقة 

القطري، ســعد الكعبي، لوكالة 
رويترز إن قطر لم تخاطب عمالئها 
حتويل  إمكانية  بشــأن  اآلسيويني 
إمدادات الغاز إلــى أوروبا، موضحا 
أن دولة واحدة غير قادرة على سد 
الفجوة التــي من املمكن أن حتدث 

بسبب وقف اإلمدادات الروسية.
في عــام 2018، فتحت املفوضية 
األوروبيــة حتقيقــا ملعرفــة ما إذا 
كانت اتفاقيــات التوريد بني قطر 
للبتــرول )قطــر للطاقــة حاليا( 
“أعاقت  األوروبيــني  واملســتوردين 
التدفق احلر للغــاز داخل املنطقة 
االقتصاديــة األوروبية، في انتهاك 
لقواعــد مكافحــة االحتكار في 

االحتاد األوروبي”.
“تقصي  بروكســل في  وانخرطت 
حقائــق شــامل” ملعرفة مــا إذا 
في  الــواردة  البنود  بعــض  كانت 
تلــك الصفقات قد متنع أو حتد من 
إعادة بيع الغاز الطبيعي املســال 
في الســوق الداخلية، في انتهاك 
لقانون االحتاد األوروبي، حسبما قال 

متحدث باسم املفوضية.
وأدى التحقيــق فــي عقودها إلى 
إحباط شــركة قطر للطاقة التي 
تفضــل العقــود طويلــة األجل 
الثابتــة، وتســبب فــي تأخيرها 

مشروعات في فرنسا وبلجيكا.
في أواخــر العام املاضــي، عندما 

أدى النقص العاملــي في الغاز إلى 
ارتفاع األســعار، قال وزير الطاقة 
“فايننشــال  القطــري لصحيفة 
تاميــز” إن أوروبا بحاجة إلى “إعطاء 
إشــارة واضحة” حول ما إذا كانت 
تريد املزيد من االستثمار في الغاز 

وإمدادات إضافية من قطر أم ال”.
وقال الكعبــي الذي عقد اجتماعا 
افتراضيا مع مفــوض الطاقة في 
إن  الشــهر،  األوروبي هذا  االحتــاد 

القضية “ليس لها أساس”.
“لدينا إشــارات متضاربة  وأضاف: 
من أوروبا. نحــن بحاجة إلى فهم 
ما إذا كنا موضع ترحيب في أوروبا 

أم ال”.

مجموعة السبع تهدد بـ«عقوبات هائلة« 
على روسيا اذا اعتمدت العدوان العسكري 

ألمانيا تدعو لوقف التصعيد

أعلن وزراء مالية 
الواليات المتحدة 

والمملكة المتحدة 
وفرنسا وكندا 

وألمانيا وإيطاليا 
واليابان في بيان أن 
“أولويتنا اآلنية هي 

دعم الجهود الرامية 
إلى نزع فتيل األزمة

أوروبا توقف تحقيقا في الغاز القطري وسط مخاوف من انقطاع الروسي
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إعالن رقم )2022/6(
)أمانة بغداد/ دائرة املشاريع(

يســر )أمانة بغداد/ دائرة املشــاريع( دعوة جميع الراغبني من ذوي اخلبرة واالختصاص لتقــدمي عطاءاتهم اخلاصة مبناقصة 
)أعمــال تطوير القطاعات )56-57-63-21( ضمن قاطــع بلدية الصدر )2( حيث تتوفر التخصيصــات املالية ضمن تنمية 
األقاليم لعام 2022/ اسم احلساب/ مشروع إكساء طرق رئيسية ومحالت سكنية/ ضمن الباب )46( نوع االستثمار )2( إزاء 
الفصل )2( املادة )1( نوع )12( تسلســل )106( ضمن قطاع النقل واالتصاالت وبكلفة تخمينية مقدارها )2,894,000,000( 
ملياران وثمامنائة واربعة وتســعون مليون دينار عراقي فقط، وبأمكان الراغبني بشــراء وثائق املناقصة مراجعة مقر )ديوان 
أمانة بغداد/ الطابق األول/ قسم العقود العامة/ الكائن قرب ساحة اخلالني( في اوقات الدوام الرسمي لغرض احلصول على 

وثائق املناقصة بعد دفع قيمة البيع للوثائق غير قابلة للرد البالغة )200,000( مئتي الف دينار مع مراعاة ما يلي:
1- يلتزم املتقدم بأن يتضمن عطاؤه تأمينات أولية على شــكل خطاب ضمــان أو صك مصدق مببلغ )28,940,000( ثمانية 
وعشرين مليونا وتسعمائة واربعني الف دينار عراقي فقط، الذي يشكل نسبة )1%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمناقصة.
2-مينع اشتراك مقدم العطاء للمناقصات التي ستعلن في امانة بغداد مستقبال في حال تكرار عدم استيفائه للمتطلبات 

احلاكمة لوثائق املناقصة املعلنة.
3- تقدمي )هوية تصنيف املقاولني/ إنشائية/ الدرجة السادسة(.

4- تقدمي براءة ذمة صادرة عن الهيئة العامة للضرائب/ قســم الشــركات نافذة معنونة الى أمانة بغداد نافذة خالل فترة 
تقدمي العطاء باسم الشركة مع الهوية الضريبية

5- يلتزم مقدم العطاء بتقدمي عطائه وفق ما تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة أقســامها بعد دراستها واالطالع عليها 
وبخالفه سيتم استبعاد عطائه.

6- يلتزم مقدم العطاء مبلء القســم الرابع من الوثيقة القياسية وحسب قرص الـ )CD( الذي يتم استالمه وتقدميه ورقيا 
بعد ختمه باخلتم احلي اخلاص بالشركة.

7- تقدمي متطلبات الوثيقة القياسية بكافة أقسامها ورقيا على شكل ملفات )سبايرول( مع الوثائق املكونة للعطاء بعد 
ختمها باخلتم احلي اخلاص مبقدم العطاء.

8- تقدمي نسخة من املستمسكات اخلاصة باملدير املفوض )بطاقة السكن- هوية االحوال املدنية- شهادة اجلنسية العراقية( 
مع جميع املتطلبات الوارد ذكرها في ورقة بيانات العطاء.

9- تقدمي عقد مشاركة في حال تقدمي العطاء من قبل شركتني أو أكثر مصدق أصوليا.
10- وصل شراء املناقصة النسخة األصلية.

11- سيتم عقد مؤمتر خاص باإلجابة عن استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة )العاشرة( من صباح يوم )االحد( 
املوافق )2022/3/6( في مقر دائرة دائرة املشاريع.

12- تســّلم العطاءات داخل ظرف مغلق ومختوم )نسخة أصلية/ موقعة ومختومة من قبل مقدم العطاء( مثّبت عليها 
اسم مقدم العطاء وعنوانه اإللكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة في املوعد احملدد لغلق املناقصة في متام الساعة 
)الثانية عشــرة ظهرا وحســب التوقيت احمللي ملدينة بغداد( ليوم )االحد( املوافــق )2022/3/13( في مقر ديوان أمانة بغداد/ 
الطابق األول/ قســم العقود العامة/، وفي حال مصادفة ذلك اليوم عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وسترفض 

العطاءات املتأخرة عن املوعد احملدد أعاله.
13- يتــم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضــور على العنوان املبني في أعاله في الزمان 

والتاريخ املذكور. 14- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن.
امانة بغداد
مدير عام دائرة املشاريع

وألي استفسارات تتم املراسلة على عنوان البريد اإللكتروني لدائرة املشاريع وقسم العقود العامة:
E-mail:mashareaa@amanatbagdad.gov.iq
E-mail:alukud@amanatbagdad.gov.iq



5 اعالن

إعالن
الى الشريك/ بشار ناجي 

عبد احلسن
اقتضى حضــورك الى صندوق 
االســكان العراقي فرع ذي قار 
الكائــن في الناصريــة/ وذلك 
لتثبيت إقــرارك باملوافقة على 
قيام شريكك الســيد/ )حيدر 
بهجــت عبد الســتار( بالبناء 
علــى حصتــه املشــاعة في 
 )5166/3( املرقمــة  القطعــة 
لغرض  الشــامية  مقاطعــة 
تسليفه قرض االسكان وخالل 
مدة اقصاها خمســة عشــر 
العراق وشــهر  داخل  يوما من 
إذا كان خــارج العراق من تاريخ 
نشــر اإلعالن. وبعكسه سوف 
االعتراض  في  حقك  يســقط 

مستقبال.

فقدان هوية
بتاريــخ 2014/6/17 فقدت الهوية 
الكهربــاء/  وزارة  مــن  الصــادرة 
الشــركة العامة لتوزيــع كهرباء 
الشــمال/ مديرية توزيــع كهرباء 
صالح الدين باســم )سعد يوسف 
احمــد( الرجــاء ممن يعثــر عليها 
تسليمها الى اجلهة املذكورة أعاله.

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 

االحتادية
محكمة االحوال الشخصية في 

االسحاقي
العدد: 219/ش/2021
التاريخ: 2021/12/16

إعالن
الى املدعى عليه

 )عبد الواحد عجمي حمادي(
بتاريــخ 2021/12/16 اصــدرت محكمــة 
االحوال الشخصية في االسحاقي بحقك 
حكما غيابيا يقضي )بإثبات الزواج اخلارجي 
بينك وبني املدعية مكية حسان عبد وإثبات 
نســب الطفل حســني عبد الواحد تولد 
2011/7/1( لذا تقــرر تبليغك بصحيفتني 
محليتني وفي حال عدم حضورك الى هذه 
احملكمة او ارســال من ينــوب عنك قانونا 
لالعتــراض والتمييز خالل مــدة اقصاها 
ثالثون يوما من تاريخ النشــر في الصحف 
يعتبر قرار احلكم نافذا بحقك ومكتســبا 

درجة البتات.
القاضي 
فائق مشعل صالح 
قاضي محكمة االحوال الشخصية في 
االسحاقي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محمكة استئناف االنبار االحتادية
دار القضاء في هيت
محكمة حتقيق هيت

العدد/ 474
التاريخ/ 2022/2/14

الى/ املفقود:
 ابراهيم هاشم محمد فرحان الساطوري

م/ إعالن
بنــاًء على الطلــب املقدم من قبــل املدعية باحلق 
الشخصي )عائشة جاســم محمد( والذي تطلب 
فيه نصبهــا قيمة على زوجها املفقــود )ابراهيم 
هاشــم محمد فرحــان الســاطوري( والذي ثبت 
فقدانــك بتاريــخ 2015/11/25 عليه قــررت هذه 
احملكمة االعالن في صحيفتني محليتني فمن لديه 
معلومات عنــه او عنوانه مراجعــة هذه احملكمة 
وبعكســه ســوف نصدر حجة حجر والقيمومة 
وتنصيب املدعي اعاله قيما عليك حســب االصول 

وفق القانون... مع التقدير
القاضي
عادل عبد اهلل جزاع

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ سدة الكوت

تنفيذ/ 30
رقم اإلضبارة- 2022/290
التاريخ/ 2022/2/8

الى/ املنفذ عليه )ياسني طعمه 
ياسني(

لقد حتقق لهــذه املديرية من جهة ذات 
اختصاص أنك مجهــول محل اإلقامة 
وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار 
ميكــن إجــراء التبليغ عليه واســتنادا 
للمــادة )27( من قانــون التنفيذ تقرر 
فــي مديرية  باحلضور  اعالنــا  تبليغك 
تنفيــذ ســدة الكوت خالل خمســة 
عشر يوما تبدأ من اليوم التالي للنشر 
التنفيذية بحضورك  املعامالت  ملباشرة 
وفي حال عدم حضورك ستباشــر هذه 
املديرية بإجــراءات التنفيذ اجلبري وفق 

القانون.
املنفذ العدل

اوصاف احملرر:
صحة تصديق زواج خارجي )مهر مؤجل 

دين(

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الزبيدية

رقم الدعوى/ 9/ج/2022
التاريخ/ 2022/2/9

قرار احلكم بالعقوبة
تشكلت محكمة جنح الزبيدية بتاريخ 2022/2/9 
من قاضيها الســيد احمد حامد الكالبي املأذون 

بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار اآلتي
املشتكي/ فارس عبد عجه/ وكيله احملامي/ عباس 

فاضل النعيمي
نائــب املدعي العــام/ القاضي/ محــي عبد اهلل 

حميدي
املدان الهــارب/ فاهم صاحب شنشــول/ وكيلته 

احملامية املنتدبة/ فاطمة خالد سعود
القرار/

1. حكمــت احملكمة علــى املدان الهــارب )فاهم 
صاحب شنشــول( باحلبس الشــديد ملدة خمس 
ســنوات اســتنادا ألحكام املادة 457 مــن قانون 

العقوبات.
2.  إعطاء احلق للمشــتكي للمطالبة بالتعويض 
أمام احملاكم املدنية بعد اكتســاب القرار الدرجة 

القطعية.
3.  إصدار أمر قبض وحتري بحق املدان الهارب فاهم 
صاحب شنشــول وفق أحكام املادة 457 من قانون 

العقوبات.
- وصدر احلكم اســتنادا ألحكام املــادة 182/أ من 
قانون أصول احملاكمات اجلزائية حكما وجاهيا قابال 

للتمييز وأفهم علناً في 2022/2/9
القاضي
احمد حامد الكالبي

 الشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية
م/ إعالن كابينات FTTH الوجبة الثالثة

يسر إدارة املشروع الوطني لالنترنت– الشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية وشركتي )ايرثلنك– سمفوني( 
اإلعالن عن طرح مشروع FTTH للمناطق املوضحة في املوقع اإللكتروني)ftth-submit.iq(  املتمثل مبد وإنشاء 
شــبكات ضوئية )هوائية وأرضية مبسافة ال تقل عن املسافات املذكورة في املوقع اإللكتروني لكل منطقة 
كابينة )زون( وإجراء الصيانة واحلماية عليها وتسويق خدمات االنترنت وتنصيب األجهزة اخلاصة باملشتركني 
ضمن الزونات ووفق املواصفات والتصاميم واخلرائط والشروط ونطاق العمل والصور اجلوية وكافة تفاصيل 
املشــروع املشــار اليها في املوقع اإللكتروني أعاله وبواقع من 500 الى 768 مشــتركاً للمنطقة الواحدة 
)الزون- منطقة الكابينة( والعمل كمقاول ثانوي لدى إدارة املشروع الوطني لالنترنت لتنفيذ املشروع أعاله 
وســوف يحصل املقاول الفائز على 10% من اإليرادات املتحققة عن تسويق خدمات االنترنت على الشبكة 
املنفذة من قبله ضمن الزونات )الكابينة( احملالة عليه بعد طرح األمانات الضريبية وحصة الشركة العامة 
لالتصاالت واملعلوماتية وفقاً لنظام التحاسب اإللكتروني علماً بأن أسعار باقات اخلدمة املباعة في الزونات 
سوف تخضع الى السياسة التسعيرية إلدارة املشروع الوطني ملنع املضاربة باألسعار من قبل املقاولني وأن 
كافة الشبكات واألجهزة ســوف تؤول ملكيتها الى الشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية فور إنشائها 
وتكون مدة العقد بني املقاول الثانوي وإدارة املشــروع الوطني هي 30 شهراً قابلة للتجديد ملرة واحدة وملدة 
مماثلة بعد التزامه بتنفيذ شــروط العقد، فعلى من يجد في نفســه القدرة والرغبة باالشــتراك في هذا 
املشروع تسجيل بياناته في املوقع اإللكتروني )ftth-submit.iq( وتقدمي عطائه إلكترونياً وعلى املوقع الرسمي 
للمشــروع املذكور أعاله ويكون العطاء نافذاً ملدة ال تقل عــن )120( يوماً على أن يقدم البيانات واملعلومات 
اآلتية )املستمســكات الثبوتية، التحصيل الدراسي، مدة تنفيذ املشروع، إنشــاء ومد الشبكة الهوائية 
واألرضيــة والتي يتعهد بتنفيذها )جدول تقدم األعمال(، عدد األبراج التي ميتلكها وعدد املشــتركني الذين 
ســوف يلتزم املتقدم بإيصال الشبكة وتســويق اخلدمة اليهم كل ربع سنة موزعة على مدة )ثمانية أرباع 
اخلطة التســويقية( فضال عن تقدمي تعهد موّقع من قبله بصحة املعلومات والبيانات املذكورة في عطائه( 
وبإمكان املقاول الثانوي احلصول على 7 مناطق )كابينات( كحد أعلى وفي حال جتاوز هذا العدد يتم إهماله 
واســتبعاد عطائه وذلك إلتاحة الفرصة جلميع املقاولني واملســتثمرين من االشتراك في هذا املشروع، وأن 
عملية فتح العروض سوف تتم إلكترونياً من قبل البرنامج أعاله وبإشراف كوادر مختصة من إدارة الشركة 
العامة لالتصاالت واملعلوماتية وســوف يتم استبعاد العروض غير املستوفية ملتطلبات التقدمي وأن اللجنة 
اخملتصة بدراسة وحتليل العطاءات سوف تستند في أعمالها على معايير الترجيح واإلحالة املشار اليها في 

املوقع اإللكتروني.
وسيتم نشر قرارات اإلحالة واالستبعاد على املوقع اإللكتروني أعاله الذي يعتبر موقعا للتبليغات القانونية 
املعتمــدة للمتقدمني وأنه مبجرد تقدمي املقاول عطائه إلكترونيا عبر املوقع أعاله يعتبر قبوالً منه بشــروط 
املشــروع وآلية التقدمي اإللكتروني وآلية فتح العطاءات وإرســائها وآلية االعتــراض وقبوله باعتبار املوقع 
اإللكتروني مكاناً للتبليغات القانونية اخلاصة بإعالن نتائج التقدمي للفائزين واخلاســرين ولكافة األغراض، 
علماً بأن وزارة االتصاالت الشــركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية ســوف تتخذ كافة اإلجراءات القانونية 
بحق كل من يقوم بتقدمي عطاٍء وهمي أو األضرار التي تلحق باملشروع الوطني ومنها فوات املنفعة أو تأخير 
اإلجراءات فضال عن إدراجه في القائمة السوداء وإلدارة املشروع الوطني حق إلغاء املشروع قبل اإلحالة من دون 
تعويض املتقدم وملزيد من التفاصيل على آلية التقدمي واالعتراضات على قرارات اإلحالة يرجى مراجعة املوقع 
Subcontractors@( أو مراسلة إدارة املشــروع الوطني على البريد اإللكتروني )ftth-submit.iq( اإللكتروني

ftth.iq( او االتصال عبر األرقام )Zain  07822222352 -07722222352 Asia( لإلجابة عن كافة االستفسارات 
علماً أن باب التقدمي على املشروع الوطني مفتوح للفترة ابتداًء من 2022/2/7 يوم االثنني ولغاية الساعة 12 

ظهراً من يوم األربعاء 2022/2/16.   
املهندس             
أسامة جهاد قاسم   
املدير العام 
رئيس مجلس اإلدارة

إعالن للمرة الثانية/ ملناقصة توفير خدمة املعايرة ملقاييس التدفق اخملتلفة 
2ndAnnouncement for Provision of Calibration of Various Flowmeters

085/SC/21 :رقم املناقصة
نوع املناقصة/ مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني

اجلهة املستفيدة: شركة الواحة النفطية احملدودة املقاول واملشغل حلقل االحدب النفطي مع شركة نفط الوسط )شركة عامة(/ وزارة النفط 
بعقد تطويــر وإنتاج حقل االحدب النفطي بعقد مت إعادة توقيعه في 2008/11/10. في الوقت احلالي ألعمال االستكشــاف والتطوير، اإلنتاج 

وإجناز املنشآت السطحية اجلارية في العراق.
اسم املشروع: إعالن للمرة الثانية/ ملناقصة توفير خدمة املعايرة ملقاييس التدفق اخملتلفة 

085/SC/21 :رقم املناقصة
Tender Information:

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

1. Scope of Work: 
 Al-Waha is seeking a contractor to provide suitable laboratory, calibration apparatus and engineers with professional certificate

.to carry out the calibration and all related work
2 - سيتم استقطاع رسوم االعالن من الشركة الفائزة.

3 - خــالل فتــرة التقدمي للمناقصة، يجب ان تكون قيمة خطاب الضمان املقدم هــي 2.000 دوالر أميركي. نافذا ملدة عام واحد من تاريخ إغالق 
املناقصة على شكل خطاب ضمان صادر من بنك مسجل في منصة البنك املركزي العراقي اإللكترونية او صك مصدق

-4 على من يرغب االشــتراك في هذه املناقصة دفع اجور املناقصة مائة دوالر فقط الى قســم املالية قبــل 2022/3/22 املوعد النهائي لغلق 
املناقصة وقبل الساعة 4.00 عصرا حسب طرق الدفع اآلتية:

الطريقة األولى: ميكن للمشــاركني دفع رســوم املناقصة 100 دوالر للحصول على وثائق املناقصة )ITB(  مباشــرة إلى الدائرة املالية لشركة 
الواحة النفطية احملدودة، العنوان املفصل: الغرفة رقم 309 قسم املالية، شركة الواحة النفطية احملدودة/ حقل االحدب النفطي ناحية االحرار– 

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

5 - توضــع العروض الفنية والتجارية وخطاب الضمان بظروف مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم الشــركة قبل املوعد 
النهائي لغلق املناقصة 2022/3/22 قبل الساعة 4:00 عصرا عدا ذلك سوف يهمل أي عطاء غير مطابق للشروط

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

ب- تقدمي عدم املمانعة من الضريبة نافذة لسنة 2021
7- يجب على الشركة احمللية العراقية تقدمي:

أ - تقدمي نســخة من جميع وثائق التســجيل اخلاصة بالشــركة والنســخة امللونة من بطاقة الهوية النافذة )هوية وزارة التخطيط او غرفة 
التجارة( مرفقة مع العروض .يلتزم مقدمو العروض بتقدمي جميع املستندات االصلية قبل استالم خطاب اإلحالة.

ب- تقدمي عدم املمانعة من الضريبة نافذة لسنة 2021
haneen.monam@petroalwaha.com; zhangwen@petroalwaha.com; wujie@petroalwaha.   8-  لالستفسار االتصال باالمييالت التالية

com; yangchao@petroalwaha.com; lixiwen@petroalwaha.com; dengshishi@petroalwaha.com

    AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.

جمهورية العراق
محافظة البصرة

مديرية بلديات محافظة البصرة
مديرية بلدية الزبير

تنظيم املدن
العدد: 1777
التاريخ: 2022/2/13

الى/ من يهمه األمر
م/ إعالن

بناًء على ما جاء بكتاب مديرية بلديات محافظة البصرة/ تنظيم املدن املرقم 
7943 فــي 2022/2/8 املعطوف على كتاب مديريــة التخطيط العمراني في 
البصرة املرقم 352 في 2022/2/8 املتضمن مخطط تعديل إفراز 1867 الكوت 
)دور 9 نيســان املشــيدة( حيث تقوم بلدية الزبير بإجــراءات تعديل اخملطط 
اإلفرازي ومن لديــه االعتراض ان يقدم اعتراضه الــى البلدية خالل مدة )30 

يوما( من تاريخ صدوره في اجلريدة الرسمية.
مع التقدير..

م.ر مهندسني
علي حسني علي
مدير بلدية الزبير

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 507
التاريخ: 12/2/2022

م/ إعالن
تعلــن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط )للمــرة الثانية( عن تأجير األمــالك املدرجة أوصافها في أدنــاه العائدة الى 
مديرية بلدية احلي وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 ))بطريقة املســاطحة((، فعلى الراغبني باالشتراك في 
املزايــدة العلنية مراجعــة مديرية بلدية النعمانية خالل فترة )30( ثالثني يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــرها في الصحف اليومية 
مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )100%( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا ولكامل مدة االيجار وستجرى 
املزايدة في اليوم األخير من مدة اإلعالن في مقر البلدية أعاله في متام الساعة )العاشرة صباحا( وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية 
تكون املزايدة في اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النشر واإلعالن وكافة املصاريف األخرى وعلى املستأجر جلب 

هوية االحوال املدنية مصورة وأصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.
الشروط:

1- ان مدة العقد )20( سنة حسب محضر التقدير ومن ضمنها مدة التنفيذ.
2- يتم استيفاء بدل املساطحة سنويا على ان يتم مراجعة البدل كل خمس سنوات من تاريخ إبرام عقد املساطحة

3- يلتزم املساطح بتنفيذ املساطحة وفق املواصفات احملددة بالكشف وبإشراف اجلهة املستفيدة )البلدية(
4- تقدمي مبلغ ضمان للتشــييد يعادل بدل املساطحة لتلك املدة وفي حال عدم التشييد خاللها يصادر مبلغ الضمان ويعتبر عقد 

املساطحة الغيا ويؤول ما هو قائم من مشيدات الى البلدية دون مقابل.
5- اذا تأخر املساطح عن تسديد االيجار السنوي في موعدة ففي هذه احلالة يحمل املساطح غرامة تأخيرية.

6- ليس للمساطح ان يتصرف باملساطحة بالبيع او التنازل او االيجار.
7- تنقل ملكية البناء واملنشأة عند انتهاء عقد املساطح الى اجلهة املستفيدة )البلدية( وحسب محضر االستالم االبتدائي وبحالة 

جيدة وصاحلة لالستعمال.
املهندس/ حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط/ رئيس جلنة البيع وااليجار

املوقعمدة االيجار/ مساطحةمساحتهرقم امللكنوع امللكت

مساطحة إنشاء مسبح 1
ترفيهي

مقابل حي 20 سنة6103 م7609/12 م 12 غريباوي
الوحدة

الثالثاء 15 شباط 2022 العدد )4841(

Tue. 15 Feb. 2022 issue )4841(



تقرير

اقتصاد6

الصباح الجديد - متابعة:

تعثرت الصفقة التي عقدتها وزارة 
النفط مع شركة توتال الفرنسية، 
والتــي تبلغ قيمتها 27 مليار دوالر، 
في انتظار تشكيل حكومة جديدة 
للبالد، سيما وأنها تتضمن شروطا 
والتزامات كبيــرة ملزمة للطرفني 

في أربعة مشاريع ضخمة.
العام  فــي  توتال  وافقــت  وكانت 
املاضي على االســتثمار في أربعة 
والطاقة  والغاز  للنفط  مشروعات 
املتجددة فــي منطقة البصرة في 
25 عاما.  البالد على مــدى  جنوب 
ووقعــت وزارة النفــط االتفاق في 
زيارة  2021 بعــد  أيلول  ســبتمبر 
إميانويل  الفرنسي  الرئيس  بها  قام 

ماكرون للعراق.
وقالت ثالثة مصادر من وزارة النفط 
إن الوزارة لم حتصل على املوافقات 
على التفاصيل املالية للصفقة من 
جميــع اإلدارات احلكومية املطلوب 
موافقتها وغرقت في خالفات منذ 

ذلك احلني.
البرملانية حتتاج  فبعد االنتخابــات 
الصفقــة اآلن ملوافقــة احلكومة 
اجلديــدة مبــا فــي ذلــك وزيــري 
النفــط واملالية اللذيــن لن يتوليا 
على  آذار  مــارس  قبل  منصبيهما 

األقل.
وقالــت وزارة النفــط لرويترز إنها 
مع  الصفقة  اســتكمال  تتوقــع 

توتال إنرجيز بعد ذلك.
وقالت توتال إنرجيز إنها حترز تقدما 
الصفقة لكنها أضافت  إمتام  نحو 
“االتفــاق يخضع لشــروط يتعني 

على الطرفني الوفاء بها”.
وأثارت الشروط التي لم يعلن عنها 
أو تنشــر من قبل مخاوف ساسة 
عراقيني وقالــت مصادر على صلة 
وثيقة بالصفقة إنها شــروط غير 

مسبوقة بالنسبة للعراق.
وكتبــت مجموعــة مــن النواب 
لــوزارة النفــط خطابا فــي يناير 
كانون الثاني أطلعــت رويترز على 
نسخة منه يطالبون باالطالع على 
تفاصيــل الصفقة ويســألون عن 
سبب توقيعها دون إجراءات تضمن 

املنافسة والشفافية.
وميكــن للبرملــان أن يجبــر الوزارة 
على إعادة النظــر في الصفقة أو 

إلغائها.
* في انتظار عشرة مليارات دوالر

تقول املصادر إنه مبوجب مســودة 
توتال على احلصول  تعول  الشروط 
علــى عشــرة مليــارات دوالر من 
االســتثمار األولى لتمويل املشروع 
األوسع نطاقا عن طريق بيع النفط 
من حقــل أرطــاوي النفطي وهو 
أحد املشروعات األربعة في االتفاق 

األشمل.

 85 بالفعل  أرطــاوي  حقل  ويضخ 
ألــف برميــل يوميا وبــدال من أن 
توتال علــى حصتها منها  حتصل 

تذهب العائدات إلى خزانة الدولة.
وقالــت مصادر من قطــاع النفط 
منخرطــة في املفاوضــات إن من 
املقرر أن حتصل توتال على 40 باملئة 

من مبيعات حقل أرطاوي.
وهذه نســبة أعلــى كثيرا من بني 
املستثمرون  كان  باملئة  و15  عشرة 

يحصلــون عليها في مشــروعات 
ســابقة من خالل عقــود اخلدمة 
تعوض  التــي  العراقية  التقنيــة 
الشــركات األجنبية عن رأس املال 
وتكاليف االنتاج وتدفع رسما ثابتا 

بالنفط اخلام.
املشــاركة  نســبة  زادت  وكلمــا 
فــي اإليــرادات زادت ســرعة دفع 
وقلت  املســتثمرين  مســتحقات 

اخملاطر.

النفط،  وزارة  في  ويقول مسؤولون 
إن العــراق يحتــاج ألن يكون أكثر 
تنافســية مع دول أخــرى منتجة 
للنفط جلذب مستثمرين كبار مثل 
توتال. وقال مسؤول بارز من الوزارة 

“نحتاج لتقدمي حوافز أكبر”.
وتوتال أيضــا لديها مخاوف تتعلق 
الشــركة  كانــت  إذ  بالصفقــة 
الفرنســية قد رفضت مشــاركة 
شــركة النفط الوطنية العراقية 
لها في املشــروع وهذا من أسباب 

تعطل الصفقة وفقا ملصدرين.
ولم تعلــن احلكومــة األخيرة في 
العراق والبرملان بعد الوضع القانوني 
الكامل لشــركة النفط الوطنية 
العراقيــة، التي أعيد تشــكيلها 
لتضاهــي أرامكو الســعودية، مما 

يشكل خطرا بالنسبة لتوتال.
من  اإلنتاجية  العــراق  طاقة  ومنت 
ثالثــة ماليني إلى خمســة ماليني 
األخيرة  السنوات  في  يوميا  برميل 
لكن خــروج شــركات نفط كبرى 
مثــل إكســون موبيل وشــل من 
عدة مشــروعات بســبب ضعف 
العائد يعني أن النمو املســتقبلي 
أنشــطة  وتراجعت  مضمون.  غير 
التنمية كذلك نتيجة تنامي تركيز 
املســتثمرين على املعايير البيئية 
واالجتماعية واحلوكمة. واستهدف 
العراق ذات مرة أن يصبح منافســا 
ملنتجــني عامليني مثل الســعودية 
التي تنتــج 12 مليون برميل يوميا 

أي أكثر من عشر الطلب العاملي.
أرطاوي تشــمل  وإلى جانب حقل 
الصفقة مع توتال منشأة للطاقة 
وات  جيجا   1 تنتــج  الشمســية 
 600 تنتج  الكهرباء ومنشــأة  من 
مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا 
مليارات  ثالثة  بتكلفة  ومشــروعا 
وهو  البحر  ميــاه  دوالر إلمــدادات 
مشــروع مهم لزيادة إنتاج النفط 

في جنوب العراق.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أفاد مستشــار رئيس الوزراء مظهر 
محمــد صالــح، امس االثنــني، بأن 
ارتفــاع احتياطيات البنــك املركزي 
العراقي من العملة الصعبة يضمن 

استقرار العملة احمللية.
وقــال صالــح في حديــث صحفي 
ان “االحتياطيــات البنــك املركــزي 
انخفضــت خــالل الفتــرة املاضية 

بسبب االزمة الصحية واالزمة املالية 
“السياســة  ان  مبينا   ،”2020 عــام 
متزنة  املركزي كانت  للبنك  النقدية 
واستطاع ان يعيد هذه االحتياطيات 
بنسبة تزيد عن 23 باملئة في الوقت 

احلاضر لتصل الى 64 مليار دوالر”.
واضاف ان “ارتفــاع العملة الصعبة 
لالقتصاد  ايجابيــة  اشــارة  يعطي 
حتوطيا  اطمئنانا  ويعطــي  العراقي 

الفتا  العراقــي”،  الدينار  الســتقرار 
الى ان “املوضــوع يراقب على الفترة 
الطويلــة واهميته فــي الدفاع عن 
خدمة  في  واســتقرار  الدينار  قيمة 
واستقرار  النقدية  السياسة  اهداف 

قيمة العملة وخفض التضخم” .
واكد صالح ان “السياســة النقدية 
متوازنة  عقالنيــة  سياســة  حاليا 
اســتطاعت من احلفاظ على قيمة 

الدينار واستقرار االحتياطيات وهناك 
مراقبة الوضع باســتمرار”، مشــيرا 
الى انه “علــى املدى القصير ال ميكن 
ان نفعل شــيئا مجرد رفــع كمية 
االحتياطيات وحتافــظ عليها اال انه 
على املدى الطويل تعتبر صمام امان 

لالقتصاد العراقي”.
الــى ان “حجم هذه  ولفت صالــح 
بالكتل  وترتبط  تعتمد  االحتياطيات 

النقدية ايضا ما يســمى باألساس 
النقدي فهناك نسبة وتناسب يجب 
ان تتحقق ايضا فلذلك السياســة 
النقديــة تدرس نســبها ومقاديرها 
بدقة فلذلك هي تراقب حركة ميزان 
مدفوعات العراقية من عجز او فائض 
واحلفاظ  وقوتها  االحتياطيات  ووضع 
عليها وســيولة وحجمهــا وجميع 
املتغيرات ليست سهلة وتأخذ وقت 

ومدى”.
البنك احســان  نائب محافظ  وكان 
شــمران قــد كشــف إن احتياطي 
العراق مــن العملــة الصعبة التي 
تشــمل العملة النقدية من الدوالر 
من  وغيرها  واالســترليني  واليــورو 
العمالت االجنبية االخرى، اضافة الى 
ارتفعت لتصل  الذهب قد  احتياطي 

الى اكثر من 64 مليار دوالر.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كشف آخر احصاء لوزارة التخطيط 
العراقيــة، امس االثنني، أن نســبة 
مســاهمة القطــاع الصناعي في 
الناجت احمللــي االجمالية للبالد بلغت 

%3 خالل العام املاضي 2020.
وقال اجلهــاز املركزي لإلحصاء التابع 
للوزارة في تقرير لــه ، إن “الصناعة 
وعدم  تذبذبــاً  العراق شــهدت  في 
اســتقرار منــذ بدايــة تطورها في 

فترة الســبعينيات، ما بني االرتفاع 
واالنخفاض لتشهد تقدماً في فترة 
ما بني 1989 و1990 لتصل الى نسبة 
“الصناعة شهدت  أن  وأضاف   .”12%
انخفاضاً كبيراً خالل سنوات احلصار 

االقتصادي الذي فــرض على العراق 
في شــهر اب عام 1990 وحتى عام 
2003، إذ بلغت نســبة مســاهمة 
الصناعــة باإلنتــاج احمللــي ما دون 
%2 فــي عام 1997”.  وأشــار إلى أن 

“القطاع الصناعي لم يشهد تطوراً 
ملموساً في مساهمته بالناجت احمللي 
االجمالي ضمن نشــاط الصناعات 
التحويلية، منذ ذلك التاريخ بسبب 
االعتماد شــبه الكلي علــى انتاج 

النفــط”. أمــا خالل فتــرة جائحة 
كورونــا، أوضح التقرير، أن “نســبة 
الناجت احمللي ازدادت بنســبة 1 % في 
ظل انخفاض اسعار النفط العاملية 

لتصل في عام 2020 الى 3%”.

الصباح الجديد ـ متابعة :
توقــع محللــون نفطيون اســتمرار 
املكاســب الســعرية للنفــط اخلام 
التوالي، بعد  التاســع على  لألسبوع 
ثمانية أســابيع من الصعود املتالحق 
بتأثير من اخملاوف من اندالع مواجهات 
أوكرانيا،  فــي  وشــيكة  عســكرية 
ســوق  اســتقرار  على  وتداعياتهــا 

الطاقة في العالم.
وقالــوا إن “زيادات املعــروض محدودة 
وتواجــه صعوبات خاصــة من جانب 
“أوبك +” بينما تشــتعل األسعار حتت 
وطــأة الصراعــات وعدم االســتقرار 
في شــرق أوروبا، وهو ما أبقى أسعار 
النفط اخلام عند أعلى مســتوى في 

سبعة أعوام”.
وأكدوا أن التوترات بني أوكرانيا وروسيا 
تفاقمت وأدت إلى تصعيد القلق بشأن 
شــح اإلمدادات العاملية حيث المس 
خام برنت مســتوى 95 دوالرا للبرميل 
ويزحف نحو مائــة دوالر ورمبا أكثر إذا 
استمرت الظروف الراهنة في السوق، 
الفتني إلى أن الغزو الروســي احملتمل 
اإلمدادات،  ويعطل  األسعار  سيشعل 
وســط ثقة بــأن الطلب ســيتجاوز 
العرض مــع انتعاش االقتصاد العاملي 

من الوباء.
وفي هــذا اإلطار، يقــول روس كيندي 
العضو املنتدب لشركة “كيو إتش إي” 
خلدمات الطاقة إن “أسعار النفط اخلام 
الصعود  وتيرة  ستواصل  األرجح  على 
القياسي خاصة إذا مت البدء في حتريك 
القوات الروســية هذا األسبوع”، الفتا 
إلــى تقاريــر دولية تتوقــع أن تعطل 
إمدادات النفط اخلام ســيدفع النفط 

إلى االرتفاع 10 في املائة أخرى.
وذكر أن الســوق على قناعة بحدوث 

طفرات وشيكة في الطلب بناء على 
توقعــات منظمة أوبك فــي تقريرها 
إلى  املاضي، الفتا  اخلميس  الشــهري 
أن االنتعــاش في اســتهالك النفط 
قد يتجــاوز توقعاتها هــذا العام مع 
حتسن النشاط االقتصادي وزيادة وتيرة 

السفر.
من جانبه، يقول دامير تســبرات مدير 
تنميــة األعمال في شــركة “تكنيك 
جــروب” الدوليــة إن “ارتفاع أســعار 
للمنتجني،  املالية  املراكز  يعزز  النفط 
لكــن االرتفــاع املفرط قــد ينال من 
عكسية،  نتائج  في  ويتسبب  الطلب 
لذا يأمل كثيرون أن تقوم الشــركات 
الوطنيــة الكبرى في حتالــف “أوبك 
+” بضخ مزيــد من اإلمــدادات لبقاء 
األســعار فــي مســتويات مالئمــة 
الستقرار السوق، وهو ما أكدته أيضا 
وكالــة الطاقة الدوليــة في تقريرها 

األخير”.
ولفــت إلــى أن املســتهلكني حول 
العالم يعانون حاليا تفاقم الضغوط 
التضخميــة وزيــادة أعبــاء املوازنات 
العامة بعدما أصبحت ســوق النفط 
اخلــام ضيقــة، كمــا أن القــراءات 
املســتقبلية في الســوق تصب في 
مصلحة استمرار األسعار في االرتفاع 

وتسجيل مستويات قياسية جديدة.
وأوضــح بيتر باخر احمللــل االقتصادي 
ومختص الشــؤون القانونية للطاقة 
أن ســوق النفــط لم تخــل بعد من 
العوامل التي تكبح مكاسب األسعار 
ولعــل أبرزها فــي املرحلــة الراهنة 
التقاريــر اإلعالمية عــن االقتراب من 
التوصل إلى اتفــاق نووي بني الواليات 
املتحــدة وإيران، وهو مــا يعني عودة 
نحو مليون برميل يوميا من الصادرات 

النفطيــة اإليرانية إلى األســواق، ما 
يدعم املعروض في األزمة الراهنة.

البنــوك  بعــض  أن  إلــى  وأشــار 
توقعاتها  حاليا  تراجع  االســتثمارية 
أسعار  تقدير  املفرطة في  الســابقة 
النفط اخلــام خالل العام اجلاري، حيث 
كان بنــك أوف أمريكا - على ســبيل 
املثــال ، يتوقع بأن يصل ســعر خام 
برنت إلــى 120 دوالرا للبرميل بحلول 

منتصف العام اجلاري.
ونــوه بأن البنك يرى حاليا أنه في حال 

إبرام اتفــاق نووي جديد خــالل األيام 
املقبلــة قد تتبدل معنويات الســوق 
على نحو كبير، ما يدفع خام برنت إلى 
االنخفاض مبقدار عشــرة دوالرات إلى 
15 دوالرا للبرميل، مشيرا إلى أن ذلك 
رمبا يفســر حذر بعــض املنتجني ذوي 
الطاقــات االحتياطيــة الفائضة من 
زيادة اإلنتاج بشكل الفت خالل الفترة 
احلاليــة والتمهل حلني اتضاح الصورة 
كاملة بشــأن املفاوضات والصراعات 

املتعلقة بالشرق األوسط.

بدورهــا، تقــول أرفي ناهــار مختص 
شــؤون النفــط والغاز في شــركة 
“أفريكان ليدرشيب” الدولية إن “وتيرة 
املكاسب احلادة ستستمر في السوق 
على األرجح خالل األســبوع اجلاري ما 
لم حتدث مستجدات قوية”، الفتة إلى 
أن السوق تتطلع إلى دور “أوبك +” في 
لألسعار،  احلاد  الصعود  حدة  تخفيف 
وتأمل أن يتوصل االجتماع الشــهري 
لوزراء الطاقة مطلــع آذار املقبل إلى 
آليات تعــزز العرض وتهــدئ الطلب 

احملمــوم خاصة بعد انحســار اخملاوف 
السابقة التي نالت كثيرا من الطلب، 
واخلاصة بانتشار متغيرات وباء كورونا.
وذكرت أن ارتفاع أسعار الطاقة تسبب 
بالفعل في قلق احلكومات في جميع 
أنحاء العالم خاصة اإلدارة اإلمريكية 
ارتفاع أسعار  التى تعاني كثيرا وطأة 
البنزين وتعالج ذلــك من خالل اآللية 
الوحيــدة املتاحة لها ، بعد متســك 
“أوبك +” بخطتهــا - وهي اإلفراج عن 
مزيد مــن احتياطيــات النفط اخلام 
ملواجهة ارتفاع أسعار البنزين، منوهة 
بأن التكلفة املرتفعة للديزل تضغط 
في  الشاحنات  مشــغلي  على  أيضا 

جميع أنحاء آسيا.
من ناحية أخرى، وفيما يخص أســعار 
األســبوع  ختام  فــي  اخلام  النفــط 
املاضي، ارتفعت أســعار النفط 3 في 
املائة، اجلمعة عند أعلى مســتوياتها 
منذ سبعة أعوام، بعد أن أدى تصاعد 
اخملاوف من قيام روسيا ، وهي أحد كبار 
منتجي الطاقة - بغــزو أوكرانيا إلى 
زيادة اخملاوف من قلــة إمدادات النفط 
اخلام العاملية. وارتفعت العقود اآلجلة 
خلام برنت عند اإلغالق 3.03 دوالر أو 3.3 
فــي املائة، إلــى 94.44 دوالر للبرميل، 
في حــني ارتفع خام غرب تكســاس 
الوســيط األمريكي 3.22 دوالر أو 3.6 

في املائة، إلى 93.10 دوالر للبرميل.
والمــس اخلامــان القياســيان أعلى 
 ،2014 أواخــر  منــذ  مســتوياتهما 
القياســية  متجاوزيــن املســتويات 
التي ســجالها اإلثنني، كما ســجال 
على  الثامــن  لألســبوع  مكاســب 
بشأن  متزايدة  التوالي وسط مخاوف 
اإلمــدادات العاملية مع تعافي الطلب 
من جائحة فيروس كورونا. من جانبه، 

ذكر تقريــر “بيكر هيوز” األســبوعي 
األمريكي املعني بأنشــطة احلفر أنه 
مت تســجيل ارتفاع فــي عدد منصات 
احلفر النشــطة في الواليات املتحدة 
الزيادة  22 هذا األســبوع وهي  مبقدار 
األسبوعية الـ16 على التوالي في عدد 
منصــات النفط والغاز فــي الواليات 
املتحــدة، كما تعــد أكبر زيــادة في 
أسبوع واحد منذ شباط 2018. ولفت 
إلــى أن إجمالي عدد احلفارات بلغ اآلن 
635، حيث انخفض سعر برميل خام 
غرب تكساس الوسيط هذا األسبوع 

من أعلى مستوياته في عدة أعوام.
ونبه التقرير األسبوعي األمريكي إلى 
أن إجمالي عدد احلفارات النشــطة - 
النفط والغاز واملتنوعــة - جاء أعلى 
مبقدار 238 منصة مــن عدد احلفارات 

هذه املرة في 2021.
وأشــار التقرير إلى ارتفــاع احلفارات 
املوجهة بالنفط من 19 إلى 516، في 
بالغاز  املوجهة  احلفارات  ارتفعت  حني 
مبقــدار اثنني إلــى 118، كما ارتفعت 

احلفارات املتنوعة واحدا.
اإلنتاج األسبوعي  ارتفاع  التقرير  وأبرز 
للواليات املتحدة من النفط اخلام هذا 
األســبوع مخترقا اجتاهــه الهبوطي 
األخير، حيث ارتفع إنتاج اخلام لألسبوع 
املنتهــي في 4 فبراير مائة ألف برميل 
يوميا إلى 11.6 مليــون برميل يوميا، 

وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة.
ونوه التقريــر بارتفاع عــدد احلفارات 
في حوض بيرميان مبقدار ســبعة هذا 
األسبوع ليصل إجمالي عدد احلفارات 
في حوض بيرميان الغزير إلى 301، وقد 
شــهد ثاني أكثر األحواض إنتاجا في 
البالد “إيجل فورد” ارتفاعا بنحو أربعة 

إلى 54 حفارا.

تعثر مؤقت لصفقة وزارة النفط مع توتال
 الفرنسية سببه انتظار الحكومة الجديدة

بقيمة 27 مليار دوالر

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تراجعت أسعار الذهب العاملية، امس االثنني، 
من أعلى مستوى في ثالثة أشهر حتت ضغط 
عوائد أقوى على الدوالر والسندات األمريكية.

وانخفض ســعر الذهب الفوري بنسبة 0.4٪ 
إلى 1851.96 دوالرًا لألوقية ، اعتبارًا من 04:36 

بتوقيت غرينتش.
وارتفعت العقود األمريكية اآلجلة للذهب 0.6 

باملئة إلى 1852.80 دوالراً.
وارتفع مؤشر الدوالر ازاء العمالت االخرى، حيث 
أن ارتفاع الدوالر يجعــل املعدن أعلى تكلفة 
حلاملي العمــالت األخرى، في حــني ارتفعت 
عوائد سندات اخلزانة ألجل 10 سنوات، ما رفع 

تكلفة الفرصة البديلة حليازة السبائك.
وبالنســبة للمعادن االخرى ارتفعت أســعار 
الفضة الفورية بنسبة ٪0.1 إلى 23.58 دوالرًا 
البالتني بنســبة 0.4٪  ارتفع  بينما  لألونصة، 
إلى 1031.86 دوالرات، بينما قفز البالديوم 2.7٪ 

إلى 2368.51 دوالراً لألونصة.

بغداد ـ نجالء صالح الدين:
أعلنت هيئة السياحة، امس االثنني، إغالق 19 

شركة غير مجازة بالعمل في بغداد.
وذكــرت الهيئة في بيان ، إّن فرقها “باشــرت 
وبالتعاون مع جهاز اخملابرات العراقي، ومديرية 
األمــن الســياحي بإغالق عددٍ من شــركات 
الســفر والســياحة غير اجملــازة التي متارس 
أعمالها بشكل عشوائي من دون استحصال 
البيان، “مت إغالق  املوافقات الرسمية”. وأضاف 
ثماني شــركات فــي قطاع الكــرخ، وإحدى 
عشــرة شــركة في قطاع الرصافة، وإحالة 
اصحابها إلى القضاء”. كما أشار البيان، إلى 
أن “اللجنة مســتمرة فــي جوالتها امليدانية 
إلغالق جميع الشــركات غير اجملازة في بغداد 

واحملافظات للحد من هذه الظاهرة”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
وجهت وزارة النفط العراقيــة، امس االثنني، 
تشكيالتها بفتح منافذ جديدة لتعبئة وقود 
الغاز لســائل للمركبات، مشــيرة الى  تزايد 

اإلقبال من قبل أصحاب املركبات.
وقالــت الوزارة فــي بيان صحفــي، إن وكيل 
وزارة النفط حامــد يونس الزوبعي وجه خالل 
لتعبئة  العامة  الشركة  اجتماع ضم مديري 
وخدمات الغاز وشــركة توزيع املنتجات بفتح 
منافــذ جديدة النســيابية جتهيــز املركبات 
بوقود الغاز الســائل بعد اإلقبال املتزايد الذي 
شهدته املنظومة من قبل أصحاب املركبات.

وأكــد الزوبعي خالل االجتمــاع حرص الوزارة 
على تنمية وتطويــر مجال الطاقة النظيفة 
عبر تنفيذ املشروع الوطني إلضافة منظومة 
الغاز السائل للسيارات، التي تتميز بانخفاض 
انبعاثاتها الضــارة للبيئة وقلــة تكاليفها 

املادية قياساً بأنواع الوقود األخرى

أسعار الذهب تتراجع 
عن أعلى مستوياتها مع 

ارتفاع الدوالر

هيئة السياحة تغلق 19 
شركة غير مجازة بالعمل 

في بغداد

النفط توجه بفتح محطات 
جديدة لتعبئة الغاز 
مستشار الكاظمي: ارتفاع احتياطات البنك المركزي يضمن استقرار الدينارالسائل في السيارات

آخر احصاء.. 3 % نسبة مساهمة القطاع الصناعي في البالد

االستهالك قد يتجاوز توقعات »أوبك«

محللون: طفرات وشيكة في الطلب على النفط
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جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة بداءة الناصرية
العدد/ 4103/ب/2021
التاريخ/ 2022/2/14

إعالن
الى/ املدعى عليه )علي حسني مولى(

بنــاًء على الدعــوى البدائيــة املرقمة 
أعاله واملقامة مــن قبل املدعي )طالب 
مبلغ  )بخصوص  مزعل(  الصاحب  عبد 
الدين البالغ ســتة ماليني دينار عراقي 
مبوجــب الكمبيالــة املرقمــة 13926 
محــل  وجملهوليــة   )2015/4/22 فــي 
اقامتك تقرر تبليغكم اعالنا بواسطة 
موعد  علــى  محليتــني  صحيفتــني 
املرافعــة املوافــق 2022/3/7 وفي حال 
عدم حضورك او إرســال من ينوب عنك 
قانونا ســتجرى املرافعة بحقك غيابا 

وفق األصول.
القاضي
حسني عبد حامت

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
محكمة بداءة الناصرية

العدد: 3674/ب/2021
التأريخ: 2022/2/14

إعالن
ستبيع محكمة بداءة الناصرية عن طريق املزايدة 
العلنية العقار تسلســل 28257/110 جزيرة خالل 
ثالثــني يوما اعتبــارا من اليوم التالي للنشــر وإذا 
صــادف اليوم الثالثون عطلة رســمية ففي اليوم 
الذي يليه وفي متام الســاعة الثانية عشرة ظهرا 
في قاعة محكمة البداءة، فعلى الراغبني بالشراء 
احلضور في املكان والزمان املعينني مســتصحبني 
معهــم التأمينات القانونية بنســبة 10% بصك 
مصدق مع رســم تســجيل العقار بنسبة 3% وال 
نقبــل املبالغ النقدية إن لم يكونوا من الشــركاء 

علما أن الداللية على املشتري.
القاضي االول
عزيز شنته اجلابري

األوصاف:
1- العقار عبارة عن دار مؤلفة من اســتقبال وهول 
وغرفتي نــوم ومطبخ وصحيات مبني من الطابوق 

ومسقف بالشيلمان ومجهز باملاء والكهرباء
2- مساحة العقار 150 م2.

3- القيمة املقدرة للعقار خمســة واربعون مليون 
دينار فقط

4- والعقار مشغولة من قبل املدعي.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة بداءة الناصرية
العدد/ 3362/ب/2021
التاريخ/ 2022/2/8

إعالن
الى/ املدعى عليه )سهام سعدون 

صابر(
بنــاًء على الدعــوى البدائيــة املرقمة 
أعاله واملقامة من قبل املدعية )نعيمة 
جاســم محمد( املتعلقة بدين بذمتك 
مبلغ قــدره أربعــة ماليــني وثالثمائة 
الف دينــار ميثل كمية من الذهب قمت 
بأخذها منها ولم تعيدها لها وجملهولية 
محل اقامتــك تقرر تبليغكــم اعالنا 
بواســطة صحيفتــني محليتني على 
موعد املرافعة املوافــق 2022/3/2 وفي 
حال عدم حضورك او إرســال من ينوب 
بحقك  املرافعة  ســتجرى  قانونا  عنك 

غيابا وفق األصول.
القاضي
ازهر علي فرج

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
محكمة بداءة الشطرة

العدد: 825/ب/2021
إعالن

عطفــا على قــرار محكمتنا ســتبيع هذه 
تسلســل  العقار  العلنــي  باملــزاد  احملكمة 
2009/8 مستشفى والعائد للشركاء منتويه 
جبار عبد احلســني وشــركائها واملكتســب 
الدرجــة القطعية فعلى الراغبني بالشــراء 
مراجعــة هذه احملكمة خالل مــدة )15( يوما 
واعتبارا من اليوم التالي للنشر مستصحبني 
وشــهادة  املدنية  األحــوال  هويــات  معهم 
اجلنســية العراقية وتأمينات قانونية بنسبة 
10% من القيمة املقدرة للعقار عن وضع اليد 
إن لم يكن من الشــركاء ويتحمل املشــتري 

أجور اإلعالن والداللية. 
القاضي
عيسى عطوان عبداهلل

االوصاف:
دار سكن مفرزة بصورة غير رسمية الى دارين 
ومحل جتــاري مبني من الطابوق ومســقف 
بالشيلمان متوسط العمران تقع في مدينة 

الشطرة احلي العسكري.
القيمة املقدرة/ مائة وخمســة عشر مليون 

دينار عراقي

هيئة استثمار بغداد
))إعالن((

تعلن هيئة اســتثمار بغداد عن وجود فرصة اســتثمارية على جــزء من قطعة األرض 
املدرجة تفاصيلها في أدناه:

فعلى الشركات االستثمارية احمللية واالجنبية واملستثمرين كافة الراغبني باالستثمار 
في هذه الفرص تقدمي طلباتهم من خالل ملء اســتمارة طلب إجازة االســتثمار التي 
ميكن احلصول عليها من قســم النافذة الواحدة في هيئة استثمار بغداد الكائنة في 
بغــداد- مبنى محافظة بغداد- الطابق الثامن، على ان تقدم كافة الوثائق املطلوبة في 
االستمارة خالل مدة اقصاها )15( خمسة عشــر يوما من تاريخ نشر االعالن املصادف 
2022/2/15 وان صادف آخر يوم من موعد اســتالم الطلبات عطلة رسمية يكون موعد 
الغلق نهاية الدوام الرســمي لليوم الذي يليه ويتحمل املســتثمر او من ترســو عليه 
الفرصة االستثمارية مصاريف وأجور نشر االعالن على ان تردنا العروض الفنية والتجارية 
بظروف مغلقة ومختومة مرفقة بها املستمسكات والوثائق التالية ويتحمل من حتال 
عليه الفرصة االســتثمارية اســتحصال املوافقات االصولية كافة على ان ال تتحمل 
هيئة استثمار بغداد أي تبعات مالية وقانونية نتيجة عدم حصول املوافقات من اجلهات 
القطاعية او إلغاء الفرصة االستثمارية وفي حال وجود أي نقص من املتطلبات املذكورة 

في االعالن يعتبر العرض مرفوضا.
الوثائق املطلوبة:

- إستمارة طلب إجازة االستثمار مختومة ومصدقة من الهيئة مع وصل شراء االستمارة.
- دراسة اجلدوى االقتصادية للمشروع من مكتب استشاري معتمد.

- الوصف الفني وامللخص التنفيذي للمشروع.
- خطة التمويل مع كفاءة مالية.

- جدول زمني إلجناز املشروع.
- أوراق تأسيس الشركة وملخص عن سيرتها الذاتية.

- نسخة من البطاقة الشخصية او جواز السفر )شخص طبيعي(.
- قائمة باألعمال املماثلة السابقة التي قامت الشركة او املستثمر في مجال اإلستثمار.

- براءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب معنونة للهيئة العامة لالستثمار.
- حسابات ختامية آلخر ثالث سنوات.

- مخططات أولية وواجهات معمارية للمشروع )سايت بالن(.
املدير العام
ورئيس مجلس اإلدارة

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار
م/ إعالن كسر قرار

عمالً بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل ونظرا حلصول كسر 
قرار على االمالك العائدة الى مديرية بلديــة )اجلبايش( عدد )1( واملوضحة تفاصيلها 
ادنــاه، تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات ذي قــار عن إعادة املزايدة العلنية، 
فعلى الراغبني باالستئجار مراجعة محاسب البلدية خالل مدة )7( ايام تبدأ من اليوم 
التالي لنشــر اإلعالن لدفع التأمينات القانونية بنســبة ال تقل عن )20%( من قيمة 
مبلغ الضم االخير مع نسبة 15% )كسر قرار( واحلضور في اليوم التالي من مدة انتهاء 
االعــالن في ديوان البلدية حســب الوقت احملدد )10 صباحا( مــع جلب هوية االحوال 
املدنية ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور نشــر االعالن والداللية البالغة 2% وأي 

مصاريف اخرى.
م.ر. مهندسني
حيدر محسن جري
مدير بلديات ذي قار

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 508
التاريخ: 2022/2/13

م/ إعالن

تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واسط عن تأجير األمالك املدرجة أوصافها في أدناه العائدة 
الــى مديرية بلدية احلــي وفق قانون بيع وإيجار أمــوال الدولة رقم )21( لســنة 2013، فعلى الراغبني 
باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية احلي خالل فتــرة )30( ثالثني يوما تبدأ من اليوم 
التالي لنشــرها في الصحف اليومية مســتصحبني معهم التأمينات القانونيــة البالغة )30%( من 
القيمــة التقديرية بصك مصــدق او نقدا ولكامل مدة االيجار وســتجرى املزايدة في اليوم األخير من 
مدة اإلعالن في مقر مديرية البلدية أعاله في متام الســاعة )العاشــرة صباحا( وإذا صادف يوم املزايدة 
عطلة رســمية تكون املزايدة في اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النشر واإلعالن 
وكافة املصاريف األخرى وعلى املستأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة وأصلية ويتم االلتزام بكافة 

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

رئاسة اجلامعة املستنصرية
شعبة العقود احلكومية

اإلعالن
تعلن رئاسة اجلامعة املســتنصرية عن إجراء مزايدة علنية 
للمــرة الثانية لتأجير مواقع كليــة الطب/ كلية الصيدلة 

بجامعتنا واملدرجة في ادناه.
فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة مراجعة شعبة العقود 
احلكومية في رئاســة اجلامعة املستنصرية لغرض احلصول 
على الشروط واملواصفات لقاء مبلغ قدره )50000( خمسون 
ألف دينــار غير قابل للرد. مســتصحبني معهم التأمينات 
القانونيــة البالغــة 20% مــن القيمــة التقديرية وجلب 
الشخصية-  )البطاقة  ومنها  الرســمية  املستمســكات 
بطاقة الســكن- البطاقة التموينية- براءة ذمة من الهيئة 
العامة للضرائب- كتــاب عدم محكومية- هوية الضريبة- 
التصريح األمني- كتاب ممارسة مهنة ملدة ال تقل عن خمس 
سنوات داخل احلرم اجلامعي في الكليات العراقية( واحلضور 
في متام الســاعة العاشــرة في اليوم )15( من اليوم التالي 
لنشــر اإلعالن ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور اخلدمة 

البالغة )2%( من بدل رسو املزايدة وأجور نشر اإلعالن.
)1( موقع التصوير )ألول مرة( جــوال/ مجمع البياع الطبي/ 

بناية القادسية )كلية الطب(
)2( موقع كشك االستنســاخ/ مجمع البياع الطبي/ بناية 

القادسية )كلية الطب(
)3( موقع التصوير )ألول مرة( جوال كلية الصيدلة

رئاسة اجلامعة املستنصرية

املوقعمدة االيجاراملساحةالرقمنوع امللكت

مدخل احلي العصريسنتان300 م2القطعة 6050/1 م12 الغريباويةعرضة مشيد عليها دار سكن قدمية1

مدخل احلي العصريسنتان300 م2جزء من القطعة 6676/1عرضة مشيد عليها دار سكن قدمية2

مدخل احلي العصريسنتان300 م2جزء من القطعة 6676/1عرضة مشيد عليها دار سكن قدمية3

مدخل احلي العصريسنتان300 م2جزء من القطعة 6676/1عرضة مشيد عليها دار سكن قدمية4

مدخل احلي العصريسنتان300 م2جزء من القطعة 6676/1عرضة مشيد عليها دار سكن قدمية5

مدخل احلي العصريسنتان300 م2جزء من القطعة 6676/1عرضة مشيد عليها دار سكن قدمية6

مدخل احلي العصريسنتان300 م2جزء من القطعة 6676/1عرضة مشيد عليها دار سكن قدمية7

مدخل احلي العصريسنتان300 م2جزء من القطعة 6676/1عرضة مشيد عليها دار سكن قدمية8

مدخل احلي العصريسنتان300 م2جزء من القطعة 6676/1عرضة مشيد عليها دار سكن قدمية9

مدخل احلي العصريسنتان300 م2جزء من القطعة 6676/1عرضة مشيد عليها دار سكن قدمية10

مدخل احلي العصريسنتان300 م2جزء من القطعة 6676/1عرضة مشيد عليها دار سكن قدمية11

مدخل احلي العصريسنتان300 م2جزء من القطعة 6676/1عرضة مشيد عليها دار سكن قدمية12

مدخل احلي العصريسنتان300 م2جزء من القطعة 6676/1عرضة مشيد عليها دار سكن قدمية13

ت
 مديرية
بلدية

مدة االيجارنوع امللكرقم امللك
 مبلغ الضم األخير+ نسبة

15% كسر قرار

حديقة3280/14اجلبايش1
 ثالث

سنوات

 5،830،500 خمسة ماليني
 وثمامنائة وثالثون الفا

وخمسمائة دينار

املساحةالفعاليةالعائديةرقم القطعةت

 جزء من القطعة 1/2/1
مقاطعة 15 الدهنة

 هيئة التصنيع
203 دومنمجمع سكنياحلربي
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متابعة الصباح الجديد

توفيت امــس االثنني، األديبــة والروائية 
واإلعالمية األردنية ليلى األطرش عن عمر 
يناهز 73 عاما، وعرفت مبشــروع إبداعي، 
يضيء الذاكرة ويشعل املكان، ورصيدها 
يضم ســيرة ذاتية وعدة روايــات بينها 

»ترانيم الغواية« و«رغبات ذاك اخلريف«.
تعد األطرش التي ترجمت بعض أعمالها 
الروائية وقصصهــا القصيرة إلى لغات 
عدة -مــن بينها اإلجنليزية والفرنســية 
والعبرية-  واألملانية  والكورية  واإليطالية 
أنفسهن  اللواتي كرســن  املبدعات  من 
لرصد معاناة املرأة العربية بني ســطور 
أعمالها الروائية وأعمالها األدبية األخرى، 

بحسب وكالة األنباء األردنية »بترا«.
واملترجم  األديب  الراحلة، عقيلة  واألديبة 
الراحل الدكتور فايز الصياغ احلاصل على 

عديد من اجلوائز في حقل الترجمة.
وحتمــل األديبــة األطــرش اإلجــازة في 
الفرنســية،  اللغة  في  والدبلوم  احلقوق 
وعملــت بالتدريس فــي جامعات أردنية 
وعربية وفرنسية وأميركية، كما مت تناول 

أعمالها اإلبداعية اخملتلفة في عديد من 
الرسائل اجلامعية.

يذكر أن األديبة األطرش من مواليد بيت 
ســاحور عام 1948، وهي عضو منتدى 
الفكــر العربي وعضو رابطــة الكتاب 
األردنيــني وعضو احتاد الكتــاب العرب، 
كما كانت عضــوا في اللجنة الوطنية 
العليا ملشــروع »مكتبة األسرة« التابع 
لوزارة الثقافة بــني عامي 2007 و2009، 
فيه عامي  اإلعالمية  اللجنة  ورئيســة 

2007 و2008.
ولها عدد مــن اإلصدارات منها، »رغبات 
الريح«  و«أبنــاء   ،)2010( اخلريــف«  ذاك 
(2012(، و«ترانيــم الغواية« )2014(، و«ال 

تشبه ذاتها« )2019(.

وحصلــت على عديد مــن اجلوائز خالل 
منها  الطويلة  اإلبداعيــة  مســيرتها 
جائزة »كتارا للرواية العربية« عام 2019 
عن رواية »ال تشبه ذاتها«، وجائزة الدولة 
التقديرية في اآلداب في فلســطني عام 
2017، ووصلت روايتها »ترانيم الغواية« 
إلى القائمــة الطويلة للجائزة العاملية 
للرواية العربية عام 2016، وجائزة الدولة 

التقديرية في اآلداب في األردن عام 2014، 
وغيرها من اجلوائز.

للموقــع  كمحــررة  األطــرش  دعــت 
اإللكترونــي »حــوار القلــم« إلى نبذ 
التطرف والعنــف االجتماعي والفكري، 
ونشر قيم التســامح والتعايش وعدم 
التمييز بني اجلنســني. وعبــر موقعها 
رئيســة ملركز »القلم األردني« -املتفرع 
املعروفة بهذا  العامليــة  املنظمــة  عن 
االسم للدفاع عن حرية التعبير- عملت 
على تغيير الصورة النمطية عن العرب 
املوقع  العالم عبر  واملسلمني بني كتاب 
اإللكترونــي حوار القلــم للتقارب بني 
الثقافات، والتعريف بالكتاب واملفكرين 

واملترجمني العرب.
دافعــت الكاتبة الراحلة عــن ثقافتها 
العربية بقوة، وشخصت الواقع الثقافي 
األردن مــن دون مواربة، وكشــفت  في 
بعض األسرار التي ال تزال مبهمة حتى 
اآلن لسطوة أبطالها وتأثيرهم، وأجابت 
عن كثير من القضايا، مطالبة بالتحدي 
والصمــود أمام اآلخر، وليــس التقوقع 

داخل الذات.
ويذكــر عن ليلــى األطــرش انها قالت 

»صنعت نفســي بنفسي، ألنني عندما 
كنت في الســنة اجلامعيــة األولى في 
بيت حلم عرضت علــي عضوية اجمللس 
الوطني الفلســطيني ولم أقبل؛ ففي 
حياتي رفضت أن أكون حزبية ألنني أؤمن 
بأن اإلنسان املستقل يستطيع أن يكتب 
بحرية. ومن هنــا، على الكاتب أن يكون 
مستقال، فإن لم يكن كذلك سيضطر 
إلى تبني وجهة نظر أي حزب أو منظمة 
ينتمي إليها حتى لــو كانت على خطأ 
ويدافــع عن اخلطأ، لذلك رأيت نفســي 
املســتقل  ألن  مســتقلة  كاتبة  دائما 
يستطيع مهاجمة أو انتقاد من يشاء«.

وتابعــت ليلى األطــرش أن عملها في 
اإلعــالم أتاح لها مناقشــة ولقاء رموز 
الوطن العربي، والبحث والسفر لتصوير 
أماكنهم، واالطالع اليومي املباشر على 
األحداث ما يذاع منها أو ما مينع، وحصاد 

الشهرة الفورية.
رؤيتي  أنا،  الرواية فهي  واستدركت »أما 
للعالم، وهي ما سيتبقى مني، فاإلعالم 
استهالكي، أما الرواية فلو أتيح للقراءة 
أن تبقى فســتظل بني يــدي الناس ما 
وجدوا.. هل هذا من أحالم اليقظة؟ رمبا!«

الروائية األردنية ليلى األطرش تغادرنا الى العالم اآلخر
صارت من حراس الصمت

مكتبة الموصل تتطهر من دنس داعش 
الموصل - متابعة: 

مبنــى املكتبة املركزية فــي جامعة املوصل 
مبنى املكتبة املركزية في جامعة املوصل

تكّبد العراق خســائر كبيرة خالل ســيطرة 
داعش اإلرهابي على عدد من املدن في أحداث 

يونيو/حزيران 2014.
ويبقى املشــهد األكثــر نزفاً خلزانــة البالد 
املعرفيــة والعلمية هو حتــّول أكبر مكاتب 

جامعة املوصل إلى أطالل ورماد.
فقدت املكتبة املركزية فــي جامعة املوصل 
التي يعود إنشــاؤها إلى حقبة الستينيات، 
أكثر من مليون كتاب ومخطوطة نادرة جراء 
عمليات احلرق والســلب التي عاشــتها إبان 

حكم التنظيم اإلرهابي.
وقبيل استباحة املوصل، كانت املكتبة تضم 
كتبــاً تعنــى مبواضيع مختلفــة مثل األدب 
والعلوم والفلسفة والقانون والثقافة، فضالً 

عن خرائط قدمية ومخطوطات وصحف.
اليوم وبعد نحو 5 سنوات على انتهاء سيطرة 
املركزية الســتقبال  املكتبة  تعود  التنظيم، 
مريدي العلــم واملعرفة أواخر شــهر فبراير/

شباط اجلاري، بعد االنتهاء من إعادة ترميميها 

بشكل كامل خالل فترة استغرقت نحو عام.
وبكلفــة 11 مليــون دوالر، باملشــاركة بني 
احلكومة االحتادية ومنظمة التنمية التابعة 
لألمم املتحدة، أعيد ترميــم املكتبة املكونة 
من أربعة طوابق لتحتضن 32 ألف كتاب في 

رفوفها كمرحلة أولى.
يقول رئيس جامعة املوصل، قصي األحمدي، 
إن »عــودة املكتبة الثرية في جامعة املوصل 
من رمــاد احلرق انتصار على عصر ســحيق 

ومظلم أراد تعميم اجلهل ونشر الالوعي«.
ويضيف األحمــدي أن »الدمــار الذي ضرب 
ومختبراتها  بكلياتهــا  املوصــل  جامعــة 
العلميــة كان كبيراً ولكــن عظيم الكارثة 

كان أشد عند املكتبة املركزية«.
 خــالل األيــام األولــى الجتيــاح التنظيم 
للمدينة، أقدم عناصر من داعش على اقتحام 
جامعة املوصل وعمدوا إلى حرق آالف الكتب 

وحتطيم مبانيها.
وبعد نحو عام، كشفت مصادر أن عناصر من 
داعش حملت نحو 8 آالف كتاب في شاحنات 
وذهبت بها إلى خارج املدينة وأضرمت فيها 
النيــران، وهو مــا عدته اليونســكو »فعالً 

ممنهجاً حملو وتدمير اإلرث احلضاري للعراق«.

يؤكد األحمــدي أن »املكتبة املركزية فقدت 
مخطوطات وكتب ال تقدر بثمن لها وقعها 
العلمي واألثري وخصوصــاً أن البعض يعود 
إلى فترات زمنيــة موغلة بالقدم«، الفتاً إلى 
أن »الدمار الذي طالهــا يؤكد فداحة وقبح 

الفكر الداعشي وسوداوية تلك املرحلة«.
وكانــت أولى خطوات إعــادة إعمار جامعة 
املوصل من خالل حمــالت تطوعية لطلبة 
وأكادمييني وأوســاط ثقافية، بدأت قبل ثالث 
سنوات، من خالل التبرع بآالف الكتب بهدف 

إعادة احلياة فيها من جديد.
جمعة القاســم، أســتاذ اآلثار في جامعة 
املوصل، فــي حديث لفت إلــى أنَّ »املكتبة 
ـة كانت حتــوي 200 ألــف أطروحة  املركزيَـّ
ورسالة ماجستير ودكتوراه، عالوة على ذلك 
7000 مطبوع حكومي  كانت املكتبة تضم 
وقدمي منذ تأســيس الدولــة العراقية عام 

.»1921
املركزية  املكتبة  »عودة  القاســم:  ويضيف 
اليوم يبلســم وجع جراحنــا بفقدان وتلف 

آالف الكتب والوثائق املهمة«.
وعمد تنظيم داعــش الذي اتخذ من مدينة 
املزعومة، على  املوصل، عاصمــة خلالفتــه 
تدميــر وهدم الكثير مــن املعالم احلضارية 

واألثرية التي تتعارض مع فكره املتطرف.
وتســببت تلك الفترة التي اســتمرت نحو 
ثالث سنوات، بإحلاق ضرر كبير في املدن التي 
اســتباحها التنظيم خصوصــا في نينوى 

التي لم يترك فيها »حجر على حجر«.
سيف األشقر، األمني العام ملكتبات جامعة 
املوصل، أثنى على اجلهود الكبيرة التي بُِذلت 
الســترجاع املكتبــة املركزية ومــا لها من 

انعكاس إيجابي على حركة العلم والبحوث.
وأكد »ستكون اخلدمات الورقية واإللكترونية 
في متناول يــد الباحثني والطلبة عبر رفوف 

املكتبة املركزية«.

حوار

املسرح العمالي قدمنا انا وجاسم طلبا 
للتعيني في قسم االضاءة املسرحية في 
املوافقة  دائرة السينما واملســرح ومتت 

على تعييننا«.
ويتابع: » أما االرشــيف فلم يخطر في 
بالي يوما اني سأهتم باألرشيف بدليل 
انني أتلفت قبل ســنوات كل النصوص 
املســرحية التــي كانــت لــدي والتي 
للتمثيل وهي  القومية  الفرقة  قدمتها 
من اروع النصوص بســبب ضيق املكان 
وقلت مع نفسي من يقدم هذه االعمال 
مرة أخرى؟، في احد االيام صدفة اطلعت 
علــى مقالة الحد االصدقاء منشــورة 
علــى الكــوكل وهو يتحدث بشــكل 
مغلوط عن الفرقــة القومية للتمثيل 
وعن املؤلفني واخملرجني وتواريخ مغلوطة،  
انزعجت كثيرا وبدأت بإخراج ما موجود 
لــدي في مكتبتي من كتــب وفولدرات 
مســرحية  ومهرجانــات  ملســرحيات 
بالكتابة  وبدأت  األرض  على  وافترشتها 
عن الفرقة القومية من التأســيس عام 
1960ولغاية عام 1990 ، وبدأت نشــرها 
على صفحتي فــي الفيس بوك وكانت 

هذه هي البداية..لعالم االرشيف«.
* هــل اضافــت التكنلوجيــا احلديثة 
للتقنيات الفنيــة في االضاءة والصوت 
والســينوغرافيا أم العكــس؟ هل أثرت 

على املوهبة وأصابتها بالكسل؟ 
العرض  خدمت  التكنلوجيا  بالعكس   «
املصمم  ذهنيــة  وطــورت  املســرحي 
احلديثة  االمكانيات  واستغالل  باالبتكار 
في االضاءة والصوت والداتا شــو التي 
املتعــددة وتغنيك عن  املناظــر  تعرض 
الكثير من قطع الديكور وعملية تبديل 
الديكور اثناء املشــاهد التي تســتغرق 
زمنــا ليــس بالقصيــر، االن مصمــم 
االضاءة متــاح له الكثير مــن االبتكار 
وحتقيــق االفكار، نعم كانــت لدينا في 
والغيوم  كالبرق  مؤثرات  الســبعينيات 
و االمطار ولكن مع االســف  واحلريــق 
اتلفت ولم يتم تعويضها، كانت مؤثرة 

في مسرحيات الكبار والصغار. 
ملــاذا وظفت اجلهــد االرشــيفي على 

الفرقة القومية للتمثيل ؟ 
»فــي عــام  2021 اصــدرت كتابا عن 
الفرقة القوميــة للتمثيل، هو من باب 
الوفاء لهــذه الفرقة التي قضيت فيها 
اجمل ايام حياتي، لذلك قمت بأرشــفة 
اعمالهــا منــذ العــام 1960 ولغايــة 
1990،  وســلطت الضوء على  العــام 

قدمتها،  التي  املســرحية  االعمال  كل 
واملؤلفني  واملمثلــني  اخملرجــني  وعلــى 
الذين قدمــت اعمالهم الفرقة،  وأيضا 
كل الكــوادر الفنية االضــاءة والديكور 
واملكيــاج واملوســيقى واالكسســوار 
لم  اخلشبة،  وتقنيات  املسرحية  واالدارة 
انس احدا معتمدا على فولدرات الفرقة 

وكذلك ما اصــدره الكبير احمد فياض 
املفرجي، كله مدون بالكتاب«، ويضيف 
» لم تكن في نيتي الكتابة لألرشــيف 
الكبير احمد  بالراحــل  التقيــت  حتى 
فياض وامنا جاء االرشيف صدفة ونشرت 
بدون ان اتعلم من احد كيفية االرشفة 
، ولكن صديقــي العزيز الفنان والكاتب 

عقيــل ابراهيم العطيــة كان لي عونا 
فيما بعد بالنصــح في كثير من االمور 
التي كنت اجهلها في عالم االرشيف« 
ويتابــع » لم يتوقف جهــدي فيما بعد 
علــى الفرقــة فقط اذ تطرقــت لفرق 
العراقي  املسرح  رفدت  مسرحية كبيرة 
بأعمال مهمة ومت نشر الكثير منها في 
صفحتي على الفيــس بوك، مثل فرقة 
احتاد الفنانني، وفرقة مســرح الصداقة، 
وفرقة املسرح احلر،  واالن انا بصدد اصدار 
اجزاء عن فرقة املســرح الفني احلديث،  
وعن فــرق اخرى تنزل تباعــا، أما كتابي 
الثاني ايضا فهو يخص الفرقة القومية 
1990 لغاية  للتمثيل للمرحلة من عام 
العــام 2020 ، اذكــر فيــه كل االعمال 
الفرقة خالل  التي قدمتها  املســرحية 
هذه الفتــرة ، للعلم يــا صديقي انني 
طبعت اجلــزء االول بعدد 100 نســخة 
على حسابي اخلاص واقتطعت من راتبي 
التقاعدي مبلغا ملدة ثالثة اشــهر حتى 

افي دار الطبع». 
* اال يراودك احلنني الى اإلضاءة املسرحية؟ 
أم هــو فراق بائن؟   من يجذب اهتمامك 

من مختصي االضاءة املسرحية اليوم؟
»بخصــوص احلنــني لإلضــاءة  ال ميكن 
ان ينتهــي واالن انــا اعمــل مصمــم 
سينوغرافيا ملسرحية من إخراج االستاذ 
العابدين واالضــاءة هي  زيــن  فتحــي 
االســاس في هذا العمل املسرحي،  يا 
صديقي االضاءة في كل عرض مسرحي 
تعتبر هي اخملرج الثاني للعرض،  اذا كانت 
ســيئة العمل ينتهي واذا كانت جيدة 
ترفع العمل لألفضــل..«، ويضيف« اما 
عن املصممني الذيــن يعجبونني فهم 
والفنان  السوداني  علي  الدكتور  الفنان 
الدكتــور عمــاد اخلفاجــي و الفنانني 
محمد رحيــم وغيث زهير وكرمي مجيد، 
هــؤالء اعمالهم ممتازة ومؤثرة وترفع من 

قيمة العمل املسرحي«.  

حاوره سمير خليل

ان تكون فنانا، فانــت قادر على التحليق 
في فضاءات متعددة، فضاءات ال تتحرك 
خــارج اطار االبــداع، الن الفــن مينحك 
الشــجاعة للولوج في مجاالت جديدة، 
هذا هــو صديقنا الفنان بشــار طعمة،  
فنــان االضاءة املعــروف الذي بــدأ ممثال 
االضاءة  لكن  املســرح  بخشبة  شغوفا 
املسرحية توهجت داخل ذائقته ليصبح 
املســرحية  تقنية االضاءة  اســتاذا في 
االعمــال  بعديــد  ارشــيفه  وميتلــيء 
املسرحية الكبيرة كتقني لالضاءة، وبعد 
ان قضى تلك الفترة مع صديقته االضاءة 
قرر ان يلج عالم االرشــفة ليصبح امينا 
على ســرد وارشــفة ذكريــات االعمال 

املسرحية العراقية اخلالدة.
 في حوارنا مع بشــار طعمة سألنا عن 

بداياته وحتوالت توجهاته فقال: 
بدأت ممثال مع فرقة بيت املسرح العمالي 
الذي كان يضم الهواة من العمال الذين 
مت انتدابهــم مــن الشــركات واملعامل 
احلكوميــة مــن اجــل تأســيس فرقة 
العاملة وهذه  الطبقة  مسرحية تخص 
املبــادرة كانت من الراحــل غازي مجدي 
عندما كان مســؤوال عــن الثقافة في 
االحتاد العام لنقابات العمال،  قدمنا ثالثة 
اعمال مســرحية،  اثنان منها من تأليف 
غازي مجــدي هما مســرحية )البوابة ( 
ومسرحية )املعادلة(،  والثالثة من تأليف 
مالك املطلبي، إخرج املســرحيات الثالث 
الفنان محسن العزاوي،  كما قدمنا في 
تلفزيــون بغداد برنامج ركن العمال على 
مدى ساعة تلفزيونية تتخللها مشاهد 
متثيلية، وكان البرنامج من إخراج استاذنا 

الكبير الراحل أبراهيم جالل«.
 ويضيــف:«  أثنــاء وجودي في املســرح 
العمالــي مت فتح دورات فــي فن املكياج 
والديكور واالضاءة املسرحية ودخلنا دورة 
االضــاءة انا والفنانني مهدي احلســيني 
وجاســم وحيــد ،  وعندمــا مت حل بيت 

الفنان بشار طعمة ..سنوات من االبداع والعطاء
بين التمثيل واالضاءة وارشفة االعمال المسرحية 

غالف الكتاب الفنان بشار طعمة



اسهاماتاسهامات

9 الثالثاء 15 شباط 2022 العدد )4841(منوعات

Tue. 15 Feb. 2022 issue (4841(

لالبالغ عن الجريمةهواتف تهمك
07901737723

07901737726
07901737727

المستشفيات واألماكن الطبية
العلوية                   7191218النعمــان          4222074
الكرخ للوالدة         2512288الكاظمية        5222111
ابن البلدي               8212061اليرموك          5429120 مية

خد
ئر 

دوا

7788927

104115
الحريق:

األنواء الجوية:

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
 التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه

assabahaljaded@yahoo.com assabahaljaded@newsabah.com

حظك اليوم
الثورالحمل

السرطان

األسد

العقربالعذراء

يجب أن تســأل نفســك اليوم هل أنت راض عن 
نفســك وعن آدائك؟ ما التطــورات األخيرة التي 
طرأت علــى حياتك الشــخصية؟ هل يطبق من 
حولك املعايير واألســس التي وضعتها أم تشعر 
أنك لســت راضيا عنهم؟ حان الوقت اآلن التخاذ 

بعض القرارات املهمة في حياتك.

برج احلوت غداً هناك شــيء ما يحثك على العمل. 
تشــعر باضطراب األجــواء من حولــك األمر الذي 
يدفعــك إلى النهــوض من فراشــك والذهاب إلى 
العمل مبكرا. مشكلتك اليوم هي أنك لست على 
دراية باملكان الذي تذهب إليه أو رمبا يكون غير واضح 

أمامك. تتخذ قرارا مهما يؤثر عليك وعلى احلبيب.

ســتتمكن اليــوم مــن التعبير عن مشــاعرك 
دون خجــل أو خوف. عليــك ان تتغلب اليوم على 
حساســيتك الزائدة أو املفرطة. هنــاك قوة ما 
خفية تساعدك على حتديد ما حتتاجه اليوم. ال داع 
للجلوس مبفردك بعيدا عن الناس بل من األفضل 

أن تختلط بهم.

يجب أال تصاب بخيبة أمل كبيرة مع تباطؤ ســير 
األمــور اليوم، فعلــى الرغم مــن خططك، فإنك 
لــن تتمكن من إجناز الكثير. قــاوم الرغبة في لوم 
اآلخرين إذا ســارت األمور ضد رغبتــك. توقعاتك 
اخلياليــة قد تصيبك بخيبة األمل. على أي حال، ال 

تيأس، ولكن استغل الفرص التي ال تزال متاحة.

تبتعد عن أي شكل من أشكال املواجهة، ولكن 
اليوم رمبــا تتجنب هذا التصــرف. رمبا يكلفك 
أحد أفراد أســرتك أو احلبيب بأمــر ما يزيد من 

ضغوطك.
ال تقلق فرمبا جتد حال ملشاكلك ورمبا تنتهي من 

إجناز مسؤولياتك بشكل سريع.

فكر في هذا اليوم باعتباره يوم راحة ولن يتكرر 
إال بعد فترة طويلة. على الرغم من توتر األجواء 
مــن حولك هذه األيــام، إال أن البعض ال يلتفت 

إليك وال إلى كلماتك.
اترك من حولك يفكر بالطريقة التي تناسبه وال 

جتبر أحدا على أمر ما.

رمبــا تقضي كل وقتك اليوم منشــغال بقضية 
واحــدة. أنت بحاجة إلى قســط من الراحة من 

حني آلخر.
لديــك طاقة متكنك مــن إجناز أي شــيء وقت 
مناسب. رمبا تشعر في املساء أن جسدك بحاجة 

إلى االسترخاء.

جتد الوسيلة املناســبة إلبراز مواهبك والوصول 
إلــى أحالمك بعد طول انتظــار. غيرتك العمياء 
تزعج احلبيب كثيراً وقـــد تـــؤدي إلى تدميـــر 

العالقة بينكما.
تتخطى الهواجس واملشــاكل النفسية وتشعر 

براحة بال في هذه الفترة.

احلظ والفلك يقفان إلى جانبك في األيام املقبلة، 
فحاول أن تســتفيد من الوضع قدر املســتطاع 
لتحقيق مكاســب طــال انتظارهــا. ابتعد عن 
الشــكوك واألوهام جتاه الشــريك، ألن أي خطوة 
ناقصــة في هذا اإلطار ســتؤدي الــى ما ال حتمد 

عقباه.

عزيزي األسد، تتطلع إلى يوم يزيدك نشاطا وحيوية. 
افحص اليوم صندوق البريــد اخلاص بك فرمبا تكون 
هناك رســائل حتمل أخبارا جديدة. رمبا تعرض عليك 
إحدى الشركات الكبرى وظيفة جديدة، أما إذا كنت 
طالب علم، فرمبا حتصل على منحة دارســية أو إذن 

لدخول اجلامعة. لونك املفضل هو األبيض.

انتبــه لصحتك وانظر إلى الفــرص املتاحة، فقد 
حتقــق ضربة اقتصادية ناجحــة، إال أنك تتحفظ 
في اإلعالن عن أعمالــك. اإلمكانات التي متتلكها 
تســاعدك على مواجهــة أي عائــق. خفف من 
تســرعك هــذا اليوم، فقــد تقع في مــأزق يوتر 

أعصابك.

األجواء اليوم ال تســمح لك باملــرح أو الضحك 
لذلك يجب أن تضع في احلسبان أن تكون صارما 
فــي تعاملك مع اآلخرين. تعامل مع كل شــيء 
بطريقة واقعية. امكث في منزلك الجناز مهامك 
الســهلة والبســيطة. اهتم باحلديقــة أو ازرع 

نباتات حول املنزل.

الدلو

الجدي

الميزان

القوس

الحوت

الجوزاء

نحن بحاجة الى جــدار يحمي اجملتمع مــن الهجمات 
املوجــودة في العالــم االفتراضــي )مواقــع التواصل 
االجتماعــي وااللعــاب االلكترونية( وهــذه الهجمات 
تطورت الى حروب الكترونية مبا تســمى باحلروب الباردة 
)التي تدمر العقول واالخالق واملبادئ من دون االســلحة 
املاديــة التقليدية( هذه املنصــات خلقت جو افتراضي 
لكل مســتخدميها مليء باألكاذيــب والضياع ولكن 
بطريقة مشوقة وخفية حيث يدمن املستخدم عليها 
وهو اليعلم الســلبيات التي تســببها فهي أصبحت 
كأنها دين جديد، نعم هناك جانب ايجابي في استخدام 
االنترنت ولكن الســلبية أكبر من خالل ما نشاهده من 
تفكك أسري ونسب الطالق والتجسس الدولي والفساد 
االخالقي وتشــويه الدين وغيرهــا، اذا فهناك تأثير قوي 
على إضعاف القيم واملبادئ، وبزوغ إمبراطوريات جديدة 
للقوة وشــركات عمالقة تتحكم بالبشر وبالسياسات 
العاملية واحلروب، واالسوء من هذا اصبح االنسان سلعة 

بدون احترام وبقيمة رخيصة وبال انسانية.
والتربية االعالمية الرقمية تدخل في كل جوانب احلياة 
والتخصصات فالبــد ان تكون هنــاك تربية في مجال 
التعليم )وزارة التعليــم العالي والبحث العلمي ووزارة 
التربيــة( وتكون منهج في املدارس لنحمي ونربي اوالدنا 
على االســتخدام الصحيــح لألنترنــت واالبتعاد عن 
ســلبياته، وايضا في مجال الصحافــة واالعالم البد ان 
ميتلك الصحفي املهــارات ملعرفة اخلبر الصحيح وايضا 
ميتلك املهنية العالية في تقــدمي احلقيقة للناس بدون 
فوائد شــخصية او حتزبية وال يتأثر بكل شــيء موجود 
باألعالم وميثل دور البطل  وبالتالي هو يسهم في تدمير 
اجملتمع من خالل كتاباته او برامجه من غير وعي، وايًضا 
في مجال الدراما والســينما فعلى العاملني بهذا اجملال 
مثل وزارة الثقافة او دائرة الســينما واملســرح بل وكل 
املمثلني ان يختاروا النصوص او الســيناريوهات اجليدة 
واالعمال الدرامية الرصينة ويبتعدون عن الفن الهابط 
فعليهم ان يدعموا ويرفعوا من القيم واملبادئ واالخالق 
وال يجلبوا املالهي الى الفن، اما تلك الطبقة البسيطة 
التي ليس لها ارتباط بدائرة او مؤسســة فنعمل على 
تقدمي دورات في منظمات اجملتمع املدني وندوات تثقيفية 

حلمايتهم من خطر الوقوع في سلبيات االنترنت.
اذا فالتربية االعالمية الرقمية جتعلنا نعرف مصدر اخلبر 
ورســالته والهدف من وراء هذه الرسالة هل هي تصب 
في مصلحة املواطن او اجملتمــع ام تريد تدميره؟ وايضا 
تكشــف السياســات اخلارجية التي تريد زرع التفرقة 
وتشــتت الشــعوب وتدمر الرموز بدون وعي على مبدأ 
)فرق تســد( وتزرع افكارها وتقاليدها بصورة ســريعة 
وبسالســة بدون ان يشــعر اجملتمع انه تأقلم على هذه 
السياســات والتقاليد ومت مســح شــخصيته ودينه 

ومبادئه.

بغداد ـ وداد إبراهيم: 

لألزياء  العراقية  الــدار  احتفت 
 2021 للعام  مبدعيها  مبنجزات 
ابداع«  »مســيرة  شــعار  حتت 
وكيل  جاســم  بحضورعمــاد 
وزارة الثقافة والســياحة واالثار 
ومديرها العام وكالة على قاعة 
اجلواهري في مبنى الدار الكائن 
في منطقة زيونة، وتخلل احلفل 
عرضا لألزياء وغناء تراثيا وافتتاح 
معرض تشــكيلي، ومشغوالت 
وبحضور  االزيــاء،  اكسســوار 
اعالمــي وفنــي كبيــر قدمت 
العارضات لوحات فنية تعبرعن 
حكايات من حضارات عاشــت 
على ارض الرافدين الســومرية 
وبلوحات  والبابلية  واالشــورية 

فنية ابهرت احلاضرين.
مهنــد محمد علي مســؤول 
عالقات واعالم الــدار قال: الدار 
العراقيــة عالمــة فارقــة في 
الواقع الثقافي العراقي والعربي 
ملا تتمتع به من ابداع وابهار في 
كل ما تقدم وتتمتع بشخصية 
معنوية عملــت خالل اكثر من 
الكثير  وحققت  عاما،  خمسني 
من االجنــازات ونالت الكثير من 

التقديرية  والشــهادات  اجلوائز 
كونهــا دار تقدم حضارة وتاريخ 
العــراق وما تعاقــب على ارض 
الرافدين من عصور تاريخية من 
الفنية  واللوحات  االزيــاء  خالل 
االغاني  يتخلله  الذي  واالوبريت 
والقصــص املأخوذة من تاريخنا 

العظيــم، و«مســيرة ابــداع« 
هو تكــرمي  للعاملــني فيها ملا 
قدموه من ابداع يصب في روافد 
الثقافة والفن واجلمال، ونرجو ان 
اجل حتفيزهم  يكون سنويا من 
على االبــداع والعمل والتواصل 
مع حركــة التطــور، ومت تكرمي  

العاملني في  مناذج من افضــل 
الدار ومن كل االقسام، وشهدت 
ســنة 2021 و2022 نشــاطات 
وفعاليات كثيــرة قدمت منها 
مثال عرض ازياء اقيم في القمة 
العربية التــي عقدت في بغداد 
الشــباب  قمة  فعاليات  وخالل 

ابهى  العربي قدموا فقــرة من 
ما يكون، وفي مهرجان التسوق 
السندباد الند وكان  العاملي في 
عــرض ازياء تاريخــي وفي احتاد 
االدبــاء كانت للدار مشــاركة 

فاعلة.
وتابــع علــي : اقمنــا مهرجان 

»روح« وفيه معرض تشــكيلي 
ازياء،  وعرض  موســيقي  وعزف 
وتتواصــل الدار مــع التدريبات 
حول اوبريت »بانيقيا«  ويتحدث 
عــن تاريــخ مدينــة النجــف 
االشرف من بداية تكوينها مروراً 
بــكل العصور وفيه شــخوص 
تاريخية واســالمية ومن املؤمل 
ان يقــام خــالل هــذا العــام، 
وسيكون لقســم العروض في 
االســبوع املقبل جلسة تصوير 
فوتوغرافــي في اربعــة مواقع 
ســامراء  مدينة  فــي  تاريخية 
وقبلها كانت جلسة تصوير في 

االهوار عام 2018. 
الفنان عالء جعفر احد املشاركني 
قــال: حتــت عنــوان »تكوينات 
لونية«  قدم التشــكيليون في 
الرسم  في  عمال  الدار خمسني 
واالجتاهات،  االساليب  ومبختلف 
وهم يعملون في الرســم على 
تفاصيل  ويكملــون  القمــاش 
املالبــس وفق مــا يحتاجه الزي 
وخطوط  فنية  تشــكيالت  من 
وكتابات بحسب الفترة الزمنية 
فانا مثال  التاريخيــة،  والعصور 
ارســم اخلط على القالب ومن 
ان يالئم   باخليوط على  ثم يطرز 
احلقبــة التاريخية التي يتحدث 

عنها الزي.

متابعة ـ الصباح الجديد: 
بني  احلــب  يوم  احتفــال  متيــز 
املفاجئة  بالهدايــا  املشــاهير 
باهظــة الثمن بني الســيارات 
الثمينة  واملمتلــكات  الفارهة 
اخلاصــة  الطائــرات  وحتــى 
وبحســب املواقــع اإلخباريــة 

اليكم اغرب هذه الهدايا. 

مايكل جوردان ولوري هارفي
لــم يدخر جنــم فيلــم “النمر 

صديقته  إلهداء  جهداً  األسود” 
لوري هارفي أكبر حدث في عام 
جوردان  يؤجــر  لم  حيث   ،2021
حوضاً مائياً حتــى يتمكنا من 
برفقة  مبشــاهدته  االستمتاع 
بعضهما البعض فحســب، بل 
يابانياً  مطعماً  أيضاً  اســتأجر 

فاخراً لهما إلعداد العشاء.
وتضمن االحتفــال احلالم عدداً 
ضخماً من بتالت الورد والشموع 
خللق أجواء مميزة ورومانسية في 

ليلة ال تُنسى. ولم يقتصر األمر 
على ذلك، بل قدم املمثل لهارفي 
قســيمة معتمــدة توضح أنه 
مخزونــاً ضخماً باســمها من 

عالمة األزياء الفاخرة هيرمس.
كيم كارداشيان وكاني ويست

علــى الرغم مــن انفصالهما، 
إال أنــه ال ميكــن التحــدث عن 
الهدايــا الباهظــة دون ذلــك 
كارداشيان.  وكيم  ويست  كاني 
ويســت  فاجأ   ،2019 عام  ففي 

زوجته بأغنية لها وهو يقف في 
بالورود  مليئــة  غرفة  منتصف 
املوضوعة  واحلمــراء  البيضــاء 
في مزهريات فردية. ثم في عام 
2020، فاجأ ويســت كارداشيان 
برحلة رومانسية إلى املكسيك.

ميغان فوكس
وماشني غان كيلي

في عام 2021، نشــر ماشــني، 
مغنــي الــراب الشــهير، على 

إنســتغرام صورتــه وهو يرتدي 
قالدة حتتوي على قطرة من دماء 
فوكس مغطــاة بالزجاج، حيث 

كتب: “أضع دمك حول رقبتي”.

طارق املوسى وهيذر راي يونغ
قبــل أن يعقــدا قرانهمــا في 
2021، اصطحب بطل  أكتوبــر 
فلوب”  أور  “فليــب  مسلســل 
خطيبته آنــذاك هيذر راي يونغ 
لالحتفال بأول عطلة لهما معاً، 

حيث لم تتضمن الهدية جولة 
بطائــرة هليكوبتر فــي هاواي 
فحسب، بل كشف املوسى أنه 
أغلق محميــة طبيعية جبلية 
مبســاحة 4000 فــدان ومزرعة 
للماشــية، والتي مت تصوير عدة 
لشــخصني  مغامرات،  أفــالم 
فقط، واستمتع كالهما بوجبة 
كاملة متعــددة األصناف وفناء 
رومانســي أقيــم في وســط 

احملمية.

عرض ازياء ومعرض تشكيلي
في سيرة ابداع الدار العراقية لألزياء

أغرب هدايا النجوم في »الفالنتاين«

احمد عقيل الجشعمي 

التربية االعالمية الرقمية 
تنقذ المجتمع العراقي
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جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن

مناقصة رقم )93 لسنة 2021(
1- يسر محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص بـمشروع )جتهيز وتنصيب منظومة 
إزالــة الروائح( في قضاء الديوانية وبكلفة تخمينية )310،000،000( فقط  ثالثمائة وعشــرة ماليني دينار عراقي ال غيرها ضمن تخصيصات 
تنمية األقاليم لعام 2021 وحسب التبويب )الباب )58(، القسم )1(، االستثمار )2(، الفصل )4(، املادة )5( النوع )1(، التسلسل )70(( ومبدة عمل 

)120( يوم ضمن خطة مشاريع تنمية األقاليم لسنة 2021 )قطاع اجملاري(
2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشــروع ســوف تنشر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، 

احلقيقة اآلن(. 
3- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )محافظة الديوانية/ قسم العقود/ املوقع اإللكتروني

)EMAIL: dewaniarc_ 2005@yahoo.com( و www.dewaniarc.com
خالل الدوام الرسمي للدائرة وكما موضحة في التعليمات ملقدمي العطاءات، وال يخضع مقدمو العطاءات احملليون لألفضلية.

4- متطلبات التأهيل املطلوبة:
أ- املتطلبات الفنية:

أوال: الكوادر/
1- مهندس ميكانيك    عدد 1
2-مهندس مدني        عدد 1   

ب- املتطلبات املالية:
* السيولة املالية: وتعرف السيولة النقدية بأنها كشف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل 
التســهيالت املصرفية وللفترة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ السيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )62،000،000( فقط 

اثنني وستني مليون دينار فقط ال غيرها
ج- املتطلبات القانونية:

أوالً: األهلية وتشمل )ال يوجد تضارب في املصالح، لم يتم وضع الشركة املقدمة في القائمة املتلكئة والقائمة السوداء(.
ثانيا: براءة ذمة نسخة )أصلية( ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة الى محافظة الديوانية/ قسم العقود.

ثالثا: شهادة تأسيس الشركة.
رابعاً: شهادة تسجيل وهوية تصنيف املقاولني )نافذة( وتكون درجة وصنف املقاول أو الشركات املقاولة املطلوبة هي )العاشرة(

خامسا: وصل شراء املناقصة )نسخة اصلية(.
5- بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني شراء وثائق العطاء باللغة )العربية( بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد في التعليمات ملقدمي 
العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )250,000( مئتني وخمســني ألف دينار عراقي فقط ال غيرها غير قابل للرد وأن أســلوب الدفع 
ســيتم مبوجب وصل شــراء يقطع من قبل قسم احلسابات/ أمني الصندوق في ديوان احملافظة وســوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على 
استفســارات املشاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشــرة ظهرا من يوم )الثالثاء( املصادف )2022/2/22( في بناية احملافظة/ الطابق 

الثاني/ قاعة االجتماعات.
6- يتم تســليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قسم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداًء من اليوم التالي من تاريخ آخر 
نشــر لإلعالن في اجلرائد الرســمية املذكورة أعاله ولغاية الساعة العاشرة صباحا في يوم غلق املناقصة وال يسمح التقدمي عن طريق البريد 
اإللكتروني، وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ 
قاعة االجتماعات( في نفس موعد غلق املناقصة في يوم )الثالثاء( في متام الســاعة الثانية عشــرة ظهرا بتأريخ )2022/3/1( وسوف ترفض 
العطــاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه علــى أن تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة 

ومختومة ومثّبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف وعنوانه اإللكتروني.
7- كل العطــاءات يجــب أن تتضمن ضمانا للعطاء )التأمينــات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمــان بنكي أو صك مصدق أو 
سفتجة صادر من مصرف معتمد في العراق وبنسبة )3%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومببلغ )9،300،000( تسعة ماليني وثالثمائة 
الف دينار عراقي ال غيرها ومعنون الى جهة التعاقد )محافظة الديوانية/ قســم العقود( ويذكر فيه رقم واســم املناقصة ويكون نافذا ملدة 

)120( يوما من تأريخ غلق املناقصة الفعلي.
8- يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تثبيتها ملعايير التأهيل 
احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه 

الوثيقة القياسية لكافة أقسامها يتم استبعاد عطائه تعتبر غير مستجيبة.
9- تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )90( يوما اعتبارا من تأريخ غلق املناقصة، وأن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ 

العطاءات.
10- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن وآلخر إعالن عن املناقصة.

11- يلتزم الطرف الثاني )منّفذ العقد( بأن يشّغل ما ال يقل عن )50%( من عماله وموظفيه من العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل 
في بغداد واحملافظات إال في حال اعتذار املركز عن توفير األعداد والتخصصات املطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة )30( يوماً من تأريخ 

استالم املركز للطلب.
12- في حال اشــتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه على ان 

يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء
13- جلهة التعاقد إلغاء املناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة بناًء على أســباب مبررة من دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شراء وثائق 

املناقصة فقط للمناقصني.
زهير علي الشعالن
محافظ الديوانية 

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن

مناقصة رقم )79 لسنة 2021(
1- يســر محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص بـــمشروع )تأهيل مجمعات في قضاء 
الشامية )االيشان القدمية سعة )200 م3/ساعة(، اجلبسة والطويلة سعة )200 م3/ساعة(/ الطار اخلشانية سعة )200 م3 ساعة(/ الصوانيع سعة 
)50 م3 ســاعة(( في قضاء الشــامية وبكلفة تخمينية )803,607,500( فقط ثمامنائة وثالثة ماليني وستمائة وسبعة آالف وخمسمائة دينار عراقي 
ال غيرها ضمن تخصيصات تنمية االقاليم لعام 2021 وحســب التبويب )الباب )58(، القســم )1(، االســتثمار )5(، الفصل )4(، املادة )4( النوع )5(، 

التسلسل )98(( ومبدة عمل )240( يوما ضمن خطة مشاريع تنمية االقاليم لسنة 2021 )قطاع املاء(.
2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشــروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، احلقيقة 

اآلن(. 
3- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )محافظة الديوانية/ قسم العقود/ املوقع اإللكتروني

)EMAIL: dewaniarc_ 2005@yahoo.com( و www.dewaniarc.com
خالل الدوام الرسمي للدائرة وكما موضحة في التعليمات ملقدمي العطاءات، وال يخضع مقدمو العطاءات احملليون لألفضلية.

4- متطلبات التأهيل املطلوبة:
أ- املتطلبات الفنية:

أوال: الكوادر/
1- مهندس ميكانيك    عدد 1

2- دبلوم فني كهرباء عدد 1
ب- املتطلبات املالية:

* الســيولة املالية: وتعرف السيولة النقدية بأنها كشــف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر ســنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل 
التســهيالت املصرفية وللفترة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ السيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )80,360,750( فقط ثمانني 

مليونا وثالثمائة وستني الفا وسبعمائة وخمسني دينارا فقط ال غيرها
ج- املتطلبات القانونية:

أوالً: األهلية وتشمل )ال يوجد تضارب في املصالح، لم يتم وضع الشركة املقدمة في القائمة املتلكئة والقائمة السوداء(.
ثانيا: براءة ذمة نسخة )أصلية( ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة الى محافظة الديوانية/ قسم العقود.

ثالثا: شهادة تأسيس الشركة.
رابعاً: شهادة تسجيل وهوية تصنيف املقاولني )نافذة( وتكون درجة وصنف املقاول أو الشركات املقاولة املطلوبة هي )التاسعة(

خامسا: وصل شراء املناقصة )نسخة اصلية(.
5- بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني شراء وثائق العطاء باللغة )العربية( بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد في التعليمات ملقدمي العطاء 
وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )250,000( مئتني وخمســني ألف دينار عراقي فقط ال غيرها غير قابل للرد وأن أســلوب الدفع ســيتم مبوجب 
وصل شراء يقطع من قبل قسم احلسابات/ أمني الصندوق في ديوان احملافظة وسوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في 

املناقصة عند الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم )الثالثاء( املصادف )2022/2/22( في بناية احملافظة/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات.
6- يتم تســليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قســم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداًء من اليوم التالي من تاريخ آخر نشر 
لإلعالن في اجلرائد الرســمية املذكورة أعاله ولغاية الســاعة العاشرة صباحا في يوم غلق املناقصة وال يسمح التقدمي عن طريق البريد اإللكتروني، 
وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات( في 
نفس موعد غلق املناقصة في يوم )الثالثاء( في متام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتأريخ )2022/3/1( وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم 
فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على أن تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثّبت عليها رقم واسم املناقصة 

واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف وعنوانه اإللكتروني.
7- كل العطاءات يجب أن تتضمن ضمانا للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو سفتجة صادر 
من مصرف معتمد في العراق وبنســبة )2%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشــروع ومببلغ )16,072,150( ســتة عشر مليونا واثنني وسبعني الفا 
ومائة وخمســني دينارا عراقيا ال غيرها ومعنون الى جهة التعاقد )محافظة الديوانية/ قســم العقود( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذا 

ملدة )120( يوما من تأريخ غلق املناقصة الفعلي.
8- يتم اعتماد الوثائق القياســية الصادرة مــن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مســتجيبة عند تثبيتها ملعايير التأهيل 
احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة 

القياسية لكافة أقسامها يتم استبعاد عطائه تعتبر غير مستجيبة.
9- تبقــى العطاءات نافذة وملزمــة ملقدمي العطاءات ملدة )90( يوما اعتبارا مــن تأريخ غلق املناقصة، وأن جهة التعاقــد غير ملزمة بقبول اوطأ 

العطاءات.
10- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن وآلخر إعالن عن املناقصة.

11- يلتزم الطرف الثاني )منّفذ العقد( بأن يشــّغل ما ال يقل عن )50%( من عماله وموظفيه من العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشــغيل في 
بغداد واحملافظات إال في حال اعتذار املركز عن توفير األعداد والتخصصات املطلوبة وبكتاب رســمي مباشــر وخالل مدة )30( يوماً من تأريخ استالم 

املركز للطلب.
12- في حالة اشــتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه على ان يقدم 

عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء
13- جلهة التعاقد إلغاء املناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة بناًء على أسباب مبررة من دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شراء وثائق املناقصة 

فقط للمناقصني.
زهير علي الشعالن

محافظ الديوانية 

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن

مناقصة رقم )92 لسنة 2021(
1- يسر محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص بـمشروع )جتهيز ونصب مجمع ماء قرية 
العرايا سعة 50م3/ ساعة( في قضاء البدير وبكلفة تخمينية )516،452،570( فقط خمسمائة وستة عشر مليونا واربعمائة واثنني وخمسني ألفا 
وخمســمائة وســبعني دينارا عراقيا ال غيرها ضمن تخصيصات تنمية األقاليم لعام 2021 وحسب التبويب )الباب )58(، القسم )1(، االستثمار )2(، 

الفصل )4(، املادة )4( النوع )6(، التسلسل )209(( ومبدة عمل )180( يوما ضمن خطة مشاريع تنمية األقاليم لسنة 2021 )قطاع املاء(
2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشــروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، احلقيقة 

اآلن(. 
3- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )محافظة الديوانية/ قسم العقود/ املوقع اإللكتروني

)EMAIL: dewaniarc_ 2005@yahoo.com( و www.dewaniarc.com
خالل الدوام الرسمي للدائرة وكما موضحة في التعليمات ملقدمي العطاءات، وال يخضع مقدمو العطاءات احملليون لألفضلية.

4- متطلبات التأهيل املطلوبة:
أ- املتطلبات الفنية:

أوال: الكوادر/
1- مهندس ميكانيك    عدد 1

2-مهندس مدني        عدد 1
3- مهندس كهرباء    عدد 1
4- دبلوم فني كهرباء  عدد 1

ب- املتطلبات املالية:
* الســيولة املالية: وتعرف السيولة النقدية بأنها كشــف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر ســنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل 
التســهيالت املصرفية وللفترة التي تســبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ السيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )51،645،257( فقط واحد 

وخمسني مليونا وستمائة وخمسة واربعني الفا ومئتني وسبعة وخمسني دينارا فقط ال غيرها.
ج- املتطلبات القانونية:

أوالً: األهلية وتشمل )ال يوجد تضارب في املصالح، لم يتم وضع الشركة املقدمة في القائمة املتلكئة والقائمة السوداء(.
ثانيا: براءة ذمة نسخة )أصلية( ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة الى محافظة الديوانية/ قسم العقود.

ثالثا: شهادة تأسيس الشركة.
رابعاً: شهادة تسجيل وهوية تصنيف املقاولني )نافذة( وتكون درجة وصنف املقاول أو الشركات املقاولة املطلوبة هي )العاشرة(

خامسا: وصل شراء املناقصة )نسخة اصلية(.
5- بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني شراء وثائق العطاء باللغة )العربية( بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد في التعليمات ملقدمي العطاء 
وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )250,000( مئتني وخمســني ألف دينار عراقي فقط ال غيرها غير قابل للرد وأن أســلوب الدفع ســيتم مبوجب 
وصل شراء يقطع من قبل قسم احلسابات/ أمني الصندوق في ديوان احملافظة وسوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في 

املناقصة عند الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم )الثالثاء( املصادف )2022/2/22( في بناية احملافظة/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات.
6- يتم تســليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قســم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداًء من اليوم التالي من تاريخ آخر نشر 
لإلعالن في اجلرائد الرســمية املذكورة أعاله ولغاية الســاعة العاشرة صباحا في يوم غلق املناقصة وال يسمح التقدمي عن طريق البريد اإللكتروني، 
وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات( في 
نفس موعد غلق املناقصة في يوم )الثالثاء( في متام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتأريخ )2022/3/1( وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم 
فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على أن تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثّبت عليها رقم واسم املناقصة 

واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف وعنوانه اإللكتروني.
7- كل العطاءات يجب أن تتضمن ضمانا للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو سفتجة صادر 
من مصرف معتمد في العراق وبنســبة )2%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومببلغ )10،329،051( عشرة ماليني وثالثمائة وتسعة وعشرين 
الفا وواحد وخمســني دينارا عراقيا ال غيرها ومعنون الى جهة التعاقد )محافظة الديوانية/ قســم العقود( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون 

نافذا ملدة )120( يوما من تأريخ غلق املناقصة الفعلي.
8- يتم اعتماد الوثائق القياســية الصادرة مــن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مســتجيبة عند تثبيتها ملعايير التأهيل 
احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة 

القياسية لكافة أقسامها يتم استبعاد عطائه تعتبر غير مستجيبة.
9- تبقــى العطاءات نافذة وملزمــة ملقدمي العطاءات ملدة )90( يوما اعتبارا مــن تأريخ غلق املناقصة، وأن جهة التعاقــد غير ملزمة بقبول اوطأ 

العطاءات.
10- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن وآلخر إعالن عن املناقصة.

11- يلتزم الطرف الثاني )منّفذ العقد( بأن يشــّغل ما ال يقل عن )50%( من عماله وموظفيه من العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشــغيل في 
بغداد واحملافظات إال في حال اعتذار املركز عن توفير األعداد والتخصصات املطلوبة وبكتاب رســمي مباشــر وخالل مدة )30( يوماً من تأريخ استالم 

املركز للطلب.
12- في حال اشــتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مســؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه على ان يقدم 

عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء
13- جلهة التعاقد إلغاء املناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة بناًء على أسباب مبررة من دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شراء وثائق املناقصة 

فقط للمناقصني.
زهير علي الشعالن

محافظ الديوانية 

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن

مناقصة رقم )94 لسنة 2021(
1- يسر محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص بـمشروع )توسيع مجمعات ماء اخلسف 
)جتهيز وتنصيب مجمع ماء ســعة )50 م3/ ساعة( لقرى ال حنتي والقائم ومرقد السيد عبداهلل مع متديد خط ناقل( في قضاء الشنافية وبكلفة 
تخمينية )286,788,000( فقط مئتني وستة وثمانني مليونا وسبعمائة وثمانية وثمانني الف دينار عراقي ال غيرها ضمن تخصيصات تنمية االقاليم 
لعام 2021 وحســب التبويب )الباب )58(، القسم )1(، االســتثمار )2(، الفصل )4(، املادة )4( النوع )6(، التسلسل )210(( ومبدة عمل )180( يوما ضمن 

خطة مشاريع تنمية االقاليم لسنة 2021 )قطاع املاء(.
2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشــروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، احلقيقة 

اآلن(. 
3- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )محافظة الديوانية/ قسم العقود/ املوقع اإللكتروني

)EMAIL: dewaniarc_ 2005@yahoo.com( و www.dewaniarc.com
خالل الدوام الرسمي للدائرة وكما موضحة في التعليمات ملقدمي العطاءات، وال يخضع مقدمو العطاءات احملليون لألفضلية.

4- متطلبات التأهيل املطلوبة:
أ- املتطلبات الفنية:

أوال: الكوادر/
1- مهندس ميكانيك    عدد 1

2- مهندس كهرباء    عدد 1
3- دبلوم فني كهرباء عدد1

ب- املتطلبات املالية:
* الســيولة املالية: وتعرف السيولة النقدية بأنها كشــف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر ســنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل 
التســهيالت املصرفية وللفترة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ السيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )28,678,800( فقط ثمانية 

وعشرين مليونا وستمائة وثمانية وسبعني الفا وثمامنائة دينار فقط ال غيرها
ج- املتطلبات القانونية:

أوالً: األهلية وتشمل )ال يوجد تضارب في املصالح، لم يتم وضع الشركة املقدمة في القائمة املتلكئة والقائمة السوداء(.
ثانيا: براءة ذمة نسخة )أصلية( ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة الى محافظة الديوانية/ قسم العقود.

ثالثا: شهادة تأسيس الشركة.
رابعاً: شهادة تسجيل وهوية تصنيف املقاولني )نافذة( وتكون درجة وصنف املقاول أو الشركات املقاولة املطلوبة هي )العاشرة(

خامسا: وصل شراء املناقصة )نسخة اصلية(.
5- بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني شراء وثائق العطاء باللغة )العربية( بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد في التعليمات ملقدمي العطاء 
وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )250,000( مئتني وخمســني ألف دينار عراقي فقط ال غيرها غير قابل للرد وأن أســلوب الدفع ســيتم مبوجب 
وصل شراء يقطع من قبل قسم احلسابات/ أمني الصندوق في ديوان احملافظة وسوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في 

املناقصة عند الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم )الثالثاء( املصادف )2022/2/22( في بناية احملافظة/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات.
6- يتم تســليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قســم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداًء من اليوم التالي من تاريخ آخر نشر 
لإلعالن في اجلرائد الرســمية املذكورة أعاله ولغاية الســاعة العاشرة صباحا في يوم غلق املناقصة وال يسمح التقدمي عن طريق البريد اإللكتروني، 
وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات( في 
نفس موعد غلق املناقصة في يوم )الثالثاء( في متام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتأريخ )2022/3/1( وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم 
فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على أن تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثّبت عليها رقم واسم املناقصة 

واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف وعنوانه اإللكتروني.
7- كل العطاءات يجب أن تتضمن ضمانا للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو سفتجة صادر 
من مصرف معتمد في العراق وبنسبة )3%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومببلغ )8,603,640( ثمانية ماليني وستمائة وثالثة آالف وستمائة 
واربعني دينارا عراقيا ال غيرها ومعنون الى جهة التعاقد )محافظة الديوانية/ قسم العقود( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذا ملدة )120( 

يوما من تأريخ غلق املناقصة الفعلي.
8- يتم اعتماد الوثائق القياســية الصادرة مــن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مســتجيبة عند تثبيتها ملعايير التأهيل 
احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة 

القياسية لكافة أقسامها يتم استبعاد عطائه تعتبر غير مستجيبة.
9- تبقــى العطاءات نافذة وملزمــة ملقدمي العطاءات ملدة )90( يوما اعتبارا مــن تأريخ غلق املناقصة، وأن جهة التعاقــد غير ملزمة بقبول اوطأ 

العطاءات.
10- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن وآلخر إعالن عن املناقصة.

11- يلتزم الطرف الثاني )منّفذ العقد( بأن يشــّغل ما ال يقل عن )50%( من عماله وموظفيه من العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشــغيل في 
بغداد واحملافظات إال في حال اعتذار املركز عن توفير األعداد والتخصصات املطلوبة وبكتاب رســمي مباشــر وخالل مدة )30( يوماً من تأريخ استالم 

املركز للطلب.
12- في حالة اشــتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه على ان يقدم 

عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء
13- جلهة التعاقد إلغاء املناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة بناًء على أسباب مبررة من دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شراء وثائق املناقصة 

فقط للمناقصني.
زهير علي الشعالن

محافظ الديوانية 
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بغداد ـ الصباح الجديد:

الطلبة فوزا كبيرا قوامه  حقق فريق 
3 أهــداف مقابل هدف واحد ملضيفه 
النجــف،  أمس ضمــن اجلولة  نادي 
الثانية من املرحلة الثانية لدوري الكرة 
أهدافه عن  الطلبة  املمتاز، وســجل 
طريق محمد جــواد 25 ومحمد زامل 
من ركلــة جــزاء 68 ومدافع النجف 
علــي خليــل باخلطأ فــي مرماه في 
الدقيقة 74، وللنجف احملترف أرنست 
تبيري في الدقيقة 18 من ركلة جزاء.. 
وبالنتيجة نفســها فاز النفط على 
ضيفه نوروز وسجل للفائز احمد عبد 
الرزاق في الدقيقة األولى وحسام جاد 
اهلل 65 وكــرار محمد 81 وللخاســر 

شوانه قادر 68.
ومتكن فريق القاســم من تســجيل 
الصناعة  الثمني على مضيفه  الفوز 
بهدف ســجله الالعــب أحمد تركي 
في الدقيقة 52، وكذلك عاد زاخو إلى 
دياره مزهــوا بفوز ثمني على مضيفه 
الكرخ بهدف الالعب فرانك ســيدرك 

في الدقيقة 48.
وتســتكمل اليــوم الثالثــاء بقيــة 
املباريات، فيلعــب أمانة بغداد وأربيل 
في ملعب األول في الساعة الواحدة 
والنصف ظهــرا، وفي ملعب النجف 
الوســط  الدولي تقــام مباراة نفط 

ونفط ميســان في الســاعة الثالثة 
و45 دقيقة عصرا، وفي ملعب الزوراء 
يلعــب الــزوراء امــام الديوانية في 

الساعة السادســة والنصف مساء، 
ويتواجه اجلوية وســامراء في ملعب 
الثامنة  الساعة  في  الدولي  الشعب 

والنصف مساء.
وحتتفــي اليــوم الثالثــاء ، اجلماهير 
النوارس  وجماهير  عمومــا  العراقية 

الزوراء بصــورة خاصة بافتتاح ملعب 
الزوراء الرياضي بسعة 16 الف متفرج 
الذي نفذته وزارة الشــباب والرياضة 

وليكون  الرياضي  الزوراء  نادي  حلساب 
اضافة نوعية الى مالعب العاصمة.

دعوة العبني جدد للشباب
مدرُب  اســتدعى  اخــر،  جانــب  من 
منتخــب الشــباب، عمــاد محمد، 
للتواجد  ُجدد  العبني محترفني  أربعَة 
حتضيراتــه  ضمــن  املنتخــِب  مــع 
محمد:  وقاَل  املُقبلة.  لالستحقاقاِت 
إن أربعة العبني محترفني سيتواجدون 
في البطولِة الرباعّية التي من املؤمل 
أن يســتضيفها العراُق في الشــهر 
املقبــِل في حــال إكمــال اإلجراءات 
اإلدارّية.وأضــاَف: أن الالعبني الذين مت 
اســتدعاؤهم للمنتخِب هم كٌل من 
يوسف اإلمام الذي يلعب في صفوف 
ماملــو الســويدي، ومصطفى عمران 
العب نــادي اتاالنتا اإليطالي، ومنتظر 
ماجد العب فاربيرغ السويدي، وهاني 

حيدر العب تيلبورغ السويدي. 

21 اجلاري بدء دوري الشباب
الكرة  باحتاد  املســابقات  حددت جلنة 
املركــزي، أمس، موعــد انطالق دوري 
الشــباب ألنديِة الدوري املمتاز.. وذكر 
بيان العــالم احتــاد الكــرة ان “جلنُة 
املســابقات في االحتــادِ املركزي لكرِة 
القدم حددت يــوم االثنني املوافق )٢١ 
دوري  النطــالِق  موعــداً   )٢٠٢٢  /  ٢  /

الشباب ألنديِة الدوري املمتاز.

فوزان كبيران للطلبة والنفط وثمينان
 لزاخو والقاسم في دوري الكرة الممتاز

مدرب منتخب الشباب يستدعي 4 محترفين ُجدد

الثالثاء 15 شباط 2022 العدد )4841(
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إقامة ماراثون على 
الكراسي المتحركة 

فوز المصافي والبحري 
والبيشمركة بدوري الطائرة

لجنة للنظر بمظلومية العب 
التنس الناشيء انس حيدر 

حيدر عبد الجليل*
التقى وزير الشــباب والرياضــة عدنان درجال أمس، 
في مكتبه مبقر الــوزارة، وفد من  اجلمعية العراقية 
للماراثون لذوي االحتياجات اخلاصة برئاســة رئيس 
االلعاب الشــعبية للمعاقني ناظم عاجل، مت خالله 
مناقشة الواقع الرياضي الصحاب الهمم واالجنازات 
املتحققة علــى الصعيد الدولــي واالقليمي وهو 
مايــدل على ان الطموح الميكــن أن حتده او تعرقله  
اإلعاقة اجلسدية، اذا ان اإلعاقة احلقيقية التي تقف 
بوجه تقــدم الفرد هي إعاقة الفكــر وليس إعاقة 
اجلسد، وأكد الســيد الوزير دعمه لهذه الشريحة 
واملبــادرات التي تقيمها ومنهــا  التحضير ألقامة 
ماراثون على الكراســي املتحركة الذي ســيحمل 
شــعار) حياة بــال مخدرات (، من اجل نقل رســالة 
انسانية للتصدي لهذه اآلفة اخلطيرة والعمل على 

منع انتشارها بني الشباب.

* إعالم الشباب والرياضة

بغداد ـ الصباح الجديد:
 تعرض فريق الشــرطة خلســارة جديــدة، في الدوري 
املمتاز للكــرة الطائرة، وذلك أمام مصافي الشــمال 
)0-3(، فــي املباراة التي أقيمــت أول أمس داخل صالة 
السليمانية.وتقدم مصافي الشمال في الشوط األول 
)25-13(، وعزز تفوقه في الشوط الثاني الذي حسمه 
ملصلحته بواقع )25-15(، بينما شهد الشوط الثالث 
صحوة متأخرة لفريق الشــرطة، لكن املصافي أنهى 

املباراة بفارق نقطتني )23-25(.
وفي مباراة أخــرى أقيمت بالصالــة ذاتها، جنح فريق 
البيشــمركة فــي كســب مواجهته مــع احلبانية، 
بنتيجة )3-1(.. وتقدم احلبانية أوال )-25 21(، إال أن فريق 
البيشــمركة متكن من قلب الطاولة، والظفر بثالثة 
أشــواط متتالية على النحو التالــي )25-14(، و)25-
16(، و)25-23(. وفي ثالــث اللقاءات، متكن البحري من 
التغلب على مستضيفه أربيل )3-0(، في املباراة التي 

جرت في صالة أكاد، وسط حضور جماهيري غفير.

بغداد ـ الصباح الجديد:
عقدت اللجنة املشــكلة بتوجيه مباشــر من وزير 
الشباب والرياضة عدنان درجال اول جلساتها اليوم 
االثنني للنظر مبظلومية العــب اكادميية درة كربالء 
للتنس الناشــيء انس حيدر ، برئاسة معاون مدير 
عام دائرة التربية البدنية الدكتور موفق عبد الوهاب 
وعضوية مدير قســم االحتادات جبار جثير ومعاون 

مدير الدائرة القانونية في الوزارة ليث حازم.
واســتمعت اللجنة لطروحات القضية التي تخص 
الالعــب انس حيدر مــن الالعب شــخصيا ووالده 
ومدربه في االكادميية بجميع تفاصيلها ومن املؤمل 
ان تتم اســتضافة ممثل االحتاد العراقي للتنس يوم 
غدا الثالثاء في مقر دائــرة التربية البدنية في وزارة 

الشباب والرياضة.

تقرير 

رافد البدري*

بحضــور 60 عضواً من اصــل 68 من 
اعضــاء الهيئة العامة الحتــاد اللعبة 
عقد االحتاد العراقي للشــطرجن  مؤمتره 
االداري  التقريرين  ملناقشــة  الســنوي 
واملالــي لعام )2021( املنصــرم ، والذي 
احتضنته قاعة فندق االنتر ببغداد، وبدا 
املؤمتر بالوقوف دقيقة حداداً على ارواح 
الفاحتة،  وقراءة ســورة  العراق  شهداء 
بعدهــا حتدث رئيس االحتــاد ظافر عبد 
االمير مخاطبــاً اعضاء الهيئة العامة 
قائالً: ونحن ندخــل عامنا اجلديد 2022 
ملناقشة مسيرة  يســعدنا حضوركم 
احتادنا للعام املنصرم وتشخيص العمل 
االيجابي من اجل تطويره والوصول الى 
ابعد نقطة مضيئة ، في املقابل نحدد 
التي حدثت من  االخفاقات واالخطــاء 
واثبة  بخطى  والسير  تصحيحها  اجل 
واالرتقــاء نحــو االفضــل، وكلنا ثقة 
بهيئتنا االدارية واعضاء الهيئة العامة 
في العمل جنباً الى جنب للوصول الى 

هدفنا االسمى وحتقيق النجاح، 

تطبيق املنهاج السنوي
ان احتاد اللعبــة حرص على  مضيفــاً 
تطبيق جميع مفردات منهاجه السنوي 
الصحية  الظــروف  رغم   2021 لعــام 
الصعبة بسبب جائحة كورونا، اضافًة 

الى الظروف املالية العصيبة من خالل 
تقليــص ميزانية االحتــاد وكما حدث 
في العام الســابق، ولكننا ماضون في 
عملنــا نحو الهدف االســمى وحتقيق 
العربي  املســتوى  النتائج على  افضل 
والعاملــي، وما حصول الالعب حســني 
علي حســني على ذهبية اســيا للرواد 
امليدالية  الغنــي علــى  وحيدر عبــد 
اختتمت  التي  البطولــة  في  الفضية 
قبــل ايــام قليلة في ســوريا، وحتقيق 
العمرية  الفئات  مستوى  على  االلقاب 
في بطوالت اسيا ، ما هو اال دليل على 

العمل اجلاد والصحيح الحتادنا،

البطوالت احمللية
عبد االمير اوضــح ان احتاد اللعبة اقام 
جميع نشــاطاته لعام 2021 من خالل 
الفئات  احمللية وجلميع  البطوالت  اقامة 
الســنوي  بدا منهاجه  العمرية، حيث 
لهذا العام من محافظــة اربيل وذلك 
بإقامة بطولتي الفئات العمرية للذكور 
واالنــاث دون )6-8-10-12-14( ، وبطولة 
دوري اندية العراق لألشبال دون 14 عام، 
وفي شــهر ايلول نظم احتاد اللعبة 4 
التوالــي: بطولة  بطوالت وهــي على 
شــبه نهائي العراق والتــي جرت في 
العاصمة بغــداد، أما البطوالت الثالثة 
نينوى  الباقية فقد نظمتها محافظة 
دون)18-16- العراق  وهي بطولة شباب 

20( عــام، وبطولــة دوري اندية العراق 

للشــباب، وبطولــة دوري اندية العراق 
االول  تشــرين  شهر  وفي  للناشــئني، 
نظم احتادنــا 6 بطوالت ايضاً جميعها 
جرت في بغداد ، أبتدات بإقامة ببطولة 
نهائي العراق للرجــال مبرحلته االولى، 
للنساء مبرحلته  العراق  نهائي  وبطولة 
االولى ايضــاً، ونهائي العــراق للفئات 

عــام   )14-12-10-8-6( دون  العمريــة 
لالنــاث والذكور، وبطولــة دوري اندية 
العراق للدرجة املمتازة )التجمع االول(، 
واختتمهــا بإقامــة بطولتــي نهائي 
نظم  والنســاء، كما  للرجــال  العراق 
احتاد اللعبة في شــهر تشــرين الثاني 
3 بطــوالت وهي علــى التوالي:بطولة 

اندية العــراق للدرجة املمتازة )التجمع 
بالشــطرجن  العراق  وبطولة  الثانــي(، 
للدرجة  العراق  اندية  وبطولة  اخلاطف، 
االولى)الــدور التأهيلــي( التي نظمها 
فــي محافظــة املثنى، واختتــم احتاد 
اللعبة نشاطاته في شهر كانون االول 
بإقامة 3 بطــوالت جميعها جرت على 

قاعة فندق األنتــر ببغداد وهي: بطولة 
كاس العراق وبطولة العراق بالشطرجن 
العراق  انديــة  دوري  وبطولة  الســريع 

للنساء،

الدورات التدريبية والتحكيمية
وأشــار إلى ان احتاد اللعبة حرص على 
التدريبية  الــدورات  اقامة عــدد مــن 
والتحكيمية الذي وضعها في اجندته 
التطورات  مــع  متاشــياً  العــام  لهذا 
والقوانــني اجلديدة التي يصدرها االحتاد 
الدولي للشــطرجن ، حيــث اقيمت في 
شــهر كانون الثانــي بإقامــة الدورة 
النجف  محافظــة  في  التحكيميــة 
، تبعهــا بــدورة تدريبية فــي الوقت 
تدريبية  دورة  اقام االحتاد  نفســه، كما 
)اون اليــن( بالتعــاون مــع اكادمييــة 
العراق ومن  االســيوي في  الشــطرجن 
خالل محاضرات املدرب املغربي رشــيد 
حفاظ، ونظم االحتاد دورة حتكيمية في 
محافظة ذي قار، وفي شــهر متوز اقام 
احتاد اللعبة اجتماعــاً لهيئته العامة 
في بغداد، وفــي محافظة نينوى نظم 
االحتاد دورتني احداهما تدريبية واالخرى 
حتكيمية، واختتم االحتاد نشاطاته في 
شــهر كانون االول بإقامة دورة العراق 
الدوليــة للحــكام )اون الين( من خالل 
محاضر الدورة الدولي االماراتي )مهدي 

عبد الرحيم(،

النشاطات اخلارجية
اللعبة على املشاركة في  وحرص احتاد 
النشــاطات اخلارجية ، حيث شارك في 
بطولة الــزون )غرب اســيا( عبر االون 
الين، كمــا متت املشــاركة في بطولة 
االوملبيــاد العاملــي )اون اليــن( املرحلة 
االولى، وكذلك بطولة االوملبياد العاملي 
)اون الين( املرحلــة الثانية، وحضر احتاد 
اللعبــة اجتماعات املكتــب التنفيذي 
االســيوي  العمومية لالحتاد  واجلمعية 
للشطرجن التي جرت في دولة االمارات، 
وفي شــهر كانون االول شــارك العراق 
ببطولة العرب الفردية للرجال والنساء 
التي نظمتهــا االمــارات ، اضافًة الى 
بطولة اســيا للمخضرمني التي جرت 

في سوريا.

تكرمي املتميزين
وفــي حفل اختتــام املؤمتر كــرم احتاد 
اللعبة نخبة من الالعبني الذين حققوا 
نتائج متميزة من خالل مشــاركاتهم 
في البطوالت احملليــة والعربية وبعض 
املدربــني الذين قدمــوا خدمات جليلة 
للعبة الشــطرجن عبر احملاضرات اجملانية 
فــي املــدارس التخصصية، وشــمل 
التكــرمي ايضاً  بعض االداريني ورؤســاء 
خلدمة  والفاعلة  الكبيرة  ملساهمتهم 

اللعبة.

* املنسق اإلعالمي الحتاد الشطرجن

ظافر عبد االمير: ماضون في عملنا ونسير بخطى واثبة نحو االفضل
في المؤتمر السنوي لالتحاد المركزي للشطرنج

جانب من املؤمتر السنوي الحتاد الشطرجن

لقطة من مباراة أمس بني النفط ونوروز

إعالم اللجنة األولمبية
أجرى رئيس اللجنة األوملبية الوطنية 
العراقية رعد حمودي، والوفد األوملبي 
في  مســتفيضة  جولة  له،  املرافق 
األكادميية  ومراكــز  ومبانــي  أروقة 
حمودي  االيرانية.وإستقبل  األوملبية 
لدى وصولــه، الدكتور ســيد علي 
رضــا صاحلي أميري رئيــس اللجنة 
االوملبية االيرانيــة ومدير األكادميية، 
األمــني العــام لألوملبيــة االيرانية 
الدكتور  كيكاوس سعيدي ومعاونه 
محمد أوفيســي مدير املركز اخلاص 

باالختبارات الدكتور بهرام جنادي.
جتّوله  خــالل  حمــودي،  وإســتمع 
امليداني، لشرح تفصيلي عن جميع 
املراكز اخلاصــة باألكادميية األوملبية 
وهــي مركــز الدراســات الرياضية 
الستراتيجية ومركز الطب والتأهيل 
الصحي الرياضــي ومركز إختبارات 
الرياضيني ومركز صاالت احلديد وبناء 
اجلسم ومركز تدريبات االلعاب املائية 
الرياضي  ومركــز الطب النفســي 
ومركز خــاص بالرياضة النســوية 
باالضافــة لفنــدق االكادميية الذي 
يضم خمســا وثالثني غرفة إسكان 

مزدوج للوفود الرياضية.وختم رئيس 
اللجنة األوملبيــة الوطنية االيرانية 
احلديــث مؤكداً دعم إيــران املطلق 
الجناح مهمــة الرياضيني العراقيني 
العراق  فــي  الوطنيــة  واالحتــادات 
سعيا ملا يخدم احلركة الرياضية في 

البلدين اجلارين الشقيقني«.
املفتوح  األوملبي  التعاون  سياق  وفي 
العراقية  األوملبيتــني  اللجنتني  بني 
االحتادات  رؤســاء  أبــرم  وااليرانيــة 
الرياضيــة العراقية إتفاقيات تعاون 

مشترك مع نظيراتها االيرانية فيما 
أجــروا زيارات ميدانيــة ملقرات تلك 
عبر  التدريبية  ومراكزهــا  االحتادات 
إحتاد..  لكل  ثنائية منفصلة  لقاءات 
ويعّول رؤســاء االحتادات على االفادة 
من هذه اخلطوة بأســرع وقت ممكن 
قبــل الدخول مبراحل االعــداد اجلاد 
لدورتي ألعاب التضامن االســالمي 
واأللعاب اآلســيوية التي من املزمع 
إقامتهمــا في النصــف الثاني من 

العام اجلاري.

ساجد سليم*
الرياضية  التربية  اختتمت في كلية 
جامعة  الرياضــة/  وعلــوم  البدنية 
والتدريبية  التحكيمية  الدورة  بغداد 
بالدراجات التي أقامها االحتاد العراقي 
املركزي للعبة مبشــاركة واسعة من 
احلكام واملدربــني اجلدد باإلضافة إلى 

العنصر النســوي الذي شــارك في 
الدورة  واستمرت  التحكيمية  الدورة 
ايــام وحاضرة فيهــا الدكتور  ثالثة 
طارق حســن رزوقــي والدكتور علي 
حميــد والدكتور معــن غريب. ومن 
الناحيــة التحكيميــة حاضر فيها 
الدولي  واحلكم  ودود خالــد  الدكتور 

كرمي القصــاب وكاظــم دليح كرمي 
رئيــس جلنة احلكام فــي االحتاد وفي 
من  الشــهادات  وزعت  الدورة  نهاية 
قبــل هيثــم عبداحلميــد امني عام 
اللجنــة االوملبيــة الوطنية واحمد 
صبري االمني املالــي للجنة االوملبية 
كما وزع محمود عزيــز رئيس االحتاد 

ورئيس  للمحاضريــن  خاصــة  دروع 
اللجنة االوملبية الكابنت رعد حمودي 
وعدد من احلــكام الدوليني .كما قدم 
احملاضرين  االحتاد شكره جلميع  رئيس 

واملشاركني والضيوف .

* املنسق اإلعالمي الحتاد الدراجات   

الدراجات يختتم الدورة التدريبية والتحكيمية

حسين الشمري
الباراملبية  للجنة  العام  االمني  ذكر 
وكالــة الدكتور احمــد العاني ان 
الغــرض من وجودنا فــي الوحدات 
التدريبية الحتاداتنا هو التشــجيع 
وبث روح املنافســة لبذل املزيد من 
الذي  االجنــاز  بغيــة حتقيق  اجلهد 

نطمح اليه.
واضاف العاني في حديث لصحيفة 
احلالي  املوسم  اجلديد«ان  »الصباح 
سيشهد مشاركة واسعة معظم 
احتادات ان لم نقل كلها في بطولة 
خارجية واقربها اســتحقاق غربي 
آسبا الذي سيقام في دولة البحرين 
ســتجري  التي  االســياد  وبطولة 
احداثهــا في تشــرين االول املقبل  
اضافة مشــاركة احتادات اخرى في 
منتخب  مثل  متفرقة  منافســات 
الســباحة الذي  تنتظره مشاركة 
في بطولــة العالــم وكذلك احتاد 
القوس والســهم في بطولة دبي 
االســتحقاقات  وهــذه  الدوليــة 
اخلارجية تتطلب اســتعدادا جيدا 
من اجل احملافظة على اجنازنا املثالي 
في املشــاركات اخلارجية ..واشــار 

االمني العام وكالة إلى ان حضورنا 
الباراملبية  اللجنــة  ورئيــس  انــا 
الدكتور عقيــل حميد في متابعة 
منتخب الصم والبكم لكرة القدم 
الذي يعســكر حاليا فــي مدينة 
كربالء تنتظره هو االخر مشــاركة 
الوقوف على مراحل  مهمة لغرض 
االعداد ومن ثم تاشير اخلطأ ان وجد 

لتصحيحه قبل فــوات االوان كما 
ان وجودنا يحفــز العبينا والعباتنا 
ومالكاتنا التدريبية  على مضاعفة 
اجلهود للوصول الى االجناز املنشود.

العانــي حديثه  الدكتور  وانهــى 
بالقول حقيقة نحن سعداء جدا 
مبا نراه ونشــاهده من همة عالية 
واصــرار على تقــدمي االفضل من 
يجعلنا  الرياضينب  او  املدربني  قبل 
في مأمن من ان سياســة عملنا 
تســير بخطوات صحيح مثل ما 
املكتب  اجتماع  فــي  له  خططنا 
التنفيــذي االول الــذي عقد بعد 
انتخاب املكتــب التنفيذي اجلديد 
املتابعة  رحلة  نواصل  وســنبقى 
ملنتخباتنــا كي نصــل معه الى 
املســتوى  الفني الــذي يؤكد ان 
تســير  الباراملبية  اللجنة  رياضة 
بخطوات  الصحيحة   بالســكة 
واثقة نحو حتقيق افضل االجنازات 
التــي تليق بنــا وبرياضتنــا التي 
واملشرف  املشــرق  الوجه  تعكس 
عن الرياضــة في العراق برغم من 
كل الصعوبات املالية التي متر بها 

اللجنة الباراملبية.

حمودي وأميري يجريان جولة في 
األكاديمية األولمبية االيرانية

العاني: متابعتنا للوحدات التدريبية التحادتنا 
لغرض تحفيزهم على تحقيق اإلنجاز المثالي 

جانب من جولة حمودي في ايران

الدكتور أحمد العاني

املشاركون في الدورة التدريبية التحكيمية بالدراجات

11:00 مساًء
11:00 مساًء

11:15 مساًء

مفكرة اليوم

سان جيرمان ـ ريال مدريد
لشبونة ـ مان سيتي

مان يونايتد ـ برايتون

دوري أبطال أوروبا

الدوري اإلنجليزي



ما َقلَّ وَدّل 

- 1 - 

جاء في سيرة االمام علي بن احلسني زين 
العابدين ) عليه السالم( انه اذا قابله أحد 

الناس بشتم أو بذم قال له :
" إْن كنَت صادقاً فأسال اهلل أْن يغفر لي ،
وإْن كنَت كاذباً فأسأل اهلل أْن يغفر لك "

أقول :
اذا كان هذا موقفه مع املســيء فكيف 

يكون موقفه مع احملسن ؟
وهكذا يعلمنا االمام السجاد )ع( بأفعاله 

قبل ان يعلمنا بأقواله 
وهنا تكمن العظة .
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جاء في احلديث عن الرسول االعظم )ص( 
} ان اهلل كتب اإلحســان على كل شيء ، 
فاذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، واذا ذبحتم 

فأحسنوا الذبحة { 
اّن االســالم أمر باالحســان ليــس الى 

االنسان فقط بل حتى الى احليوان .
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والغريــب أنْه ال ينجو أحــد حتى االنبياء 
واالئمة ) عليهم الســالم ( من االساءات 
مع انهم أكثر البشر احسانا الى الناس..

- 4 -

وفــي كل زمان ومــكان يتصف فريق من 
النــاس باالحســان بينما يتمــرد آخرون 
على القيم االخالقيــة كلها وليس على 

االحسان فحسب .
الى من أحسن  باالســاءة  األوغاد  ويتلذذ 

اليهم ..!!

- 5 -

اّن صاحب اخللق السيء ال يوفق للتوبة ...
اسمع ما جاء عن الرسول )ص( :

) أبى اهلل عز وجل لصاحب اخللق السيء 
بالتوبة .

فقيل له :
وكيف ذلك يا رسول اهلل ؟

قال :
" إْن تاب من ذنٍب وقع في ذنب أعظم "

ومعنــى ذلك اّن تعمد االســاءة واالصرار 
عليها بعيداً عن كل الوان االحســان ، ما 
هــي االّ عملية خطيرة األبعــاد والنتائج 
، ألنها تنتهــي بصاحبها الــى ان يكون 
مذمومــاً مكروهاً في الدنيــا وقابعا في 

اجلحيم في اآلخرة .
وهذا هو اخلسران املبني .

حسين الصدر 

Husseinalsadr2011@yahoo.com

نشــرت الفنانة أصالة مقطع فيديو عبر حسابها على 
إنستجرام من أغنيتها اخلليجية اجلديدة "تقول تبغاني " 

والتي أطلقتها مبناسبة عيد احلب.
وأشــارت أصالة في تعليقها علــى الفيديو إلى أن هذه 
األغنية هي هدية لكل عاشــق والتي بدورها أهدتها إلى 
زوجها الشــاعر الغنائي" فائق حسن"الســيما وأن هذا 

العيد هو األول لهما بعد زواجهما.
فكتبت في تعليقها قائلة:" بشــهر احلــب هدية لكل 
عاشق يهديها حلبيبه وأنا كمان بهديها حلبيبي ألبي، لنور 

عيوني ورفيقي فائق حسن".
كما وجهت أصالة رســالة إلى جمهورها مبناسبة عيد 
احلب في منشــور آخر جاء فيه: عيد ُحّب واحلبايب بخير.. 
جاهدت للحفاظ على رونق شــعوري.. وملّا احلّب احلقيقي 
زارني بكّل شغف الطفولة متّســكت فيه.. وبكّل جنون 
املراهقة اســتمتعت فيه.. وبكّل النضج اللي وصلت ّله 

عّم حافظ عليه.
وتابعت:” احلياة من غير هاملشــاعر مابتستاهل تنعاش.. 
عيشــوا احلُّب بكّل تفاصيله من غير حذر من غير خوف.. 
القّلب النابض باحليــاة وباحملّبه نعمة.. وإمتى بيخلق هّي 
علمها عند رّب احملّبة والّرحمة.. نحنا خلقنا لنداري قلوبنا 
ونحافظ عليها ألنها لو نامت متنا.. كّل عيد حب وقلوبنا 

بخير”.

فاجــأ النجم البلجيكي جان كلود فان دام اجلمهور اليوم 
بكشــفه عن رغبته فــي التقاعد بعد فيلمــه املقبل، 
وقال فان دام أن الفيلم اجلديد به اســقاطات على حياته 
السينمائية والشــخصية، وحتدث عن قراره باالبتعاد عن 
األضواء والعمل بعد الفيلــم وقال في مقابلة مع موقع 
Deadline : "أردت أن أترك املســرح ولكن مع إعادة النظر 
في مســيرتي املهنية، بدًءا من فيلم Bloodsport ، الذي 
بدأت شهرتي به". وأضاف ، فان دام في املقابلة إن فيلمه 
اجلديد مقتبس من حياته وأضــاف في تصريحاته: "هذا 
صحيح بالفعل، ســنحضر عناصر حقيقية من حياتي 
احلقيقية وما حدث لــي"، وتدور قصة الفيلم حول بطل 
ســينمائي يعاني من فقدان الذاكرة بعد حادث ســيارة، 

ويخوض مهمة الستعادة ذاكرته.

أصالة 

فان دام

أخبــارهــــــــــم

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEED

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر
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بغداد - زينب الحسني:
باملهن الشعبية بشكل  يزداد االهتمام 
ملحوظ على الرغم من التطور احلاصل 
في املرافق احلياتيــة االجتماعية كافة. 
واملدن،  املناطق  باختالف  املهن  وتختلف 
وتتنوع على وفــق الظروف االجتماعية 

واجلغرافية ووفرة املواد األولية.
األبناء  يتوارثهــا  التــي  املهــن  ومــن 
واألحفــاد واملنتشــرة في ربــوع البالد، 
مهنــة )الندافــة( ملا لها مــن أهمية 
فــي اســتعمال الناس مــن " اللحف 
والوســادات واملفارش "لسد متطلبات 
العائلة وخاصــة األزواج اجلدد، اذ ترتبط 

هذه املهنة بذكريات الفرح والسرور.
 اليوم تواجه هذه املهنة القدمية احلديثة 
موجة التقدم الصناعي والتكنلوجي اذ 
انتشرت العديد من املصانع والشركات 
العمالقة التي تنتج االغطية واالفرشة 
القطنية ممــا جعل هذه املهنة مركونة 
للتراث ولزبائــن محددين جداً. فالكثير 
مــن الســيدات يفضلن املفروشــات 
املستوردة بحثاً عن كل ما هو جديد. في 
حني ظل البعض متمســكا بالصناعة 
احملليــة " الندافة " كونها متثل جزء من 

حياتهم املاضية.
الصباح اجلديــد كانت لها وقفة إلنقاذ 
املهددة  التراثية  الشــعبية  املهن  هذه 
باالنقراض، اختلفت بعض اآلراء بشــأن 
ذلك فمنهم من يؤيد التطور ومواكبة 
احلداثــة واألخر يجد االعمــال اليدوية 
مميزة وذات نكهــة خاصة من خالل هذا 
التقرير سنتعرف على اآلراء بهذه املهنة 

او احلرفة الفنية التراثية الرائعة.
اإلعالمي احمد حســن قال: تعد مهنة 
النوم،  الندافة، وهي صناعة مفروشات 
إحدى املهــن القدمية التــي تقاوم وما 
تزال تصارع من اجل البقاء في مواجهة 
املنتجــات اجلاهــزة مــن املفروشــات 
املصنعــة فــي املصانــع احلديثة وهي 
مستوردة في معظمها وحتمل عالمات 
جتاريــة ومن عــدة دول علــى اختالف 

املناشئ.
وأضاف حســن، ان مهنــة الندافة من 
املهن التي تعود الى أزمان بعيدة وليس 
مبقدور أحد اكتشــاف متــى بدأت هذه 

احلرفــة، اال ان اجلميــع متفقــون على 
أصالتها وروعتهــا وجمالية منتجاتها 
العراقية  العائلــة  مبقــدور  ليس  التي 
التطورات  برغــم  عنهــا  االســتغناء 
املنتجات  املتعاقبة وغــزو  الصناعيــة 
القطنية والنســيجية، التي ازدادت في 
األســواق احمللية، والتي لم حتد من رغبة 
املستهلك العراقي وبحثه عن منتجات 
احلرف واملهن التراثية األصيلة وشرائها، 
بالرغم من شحتها واختفائها من عدد 
كبير من األســواق العصريــة واملوالت 

التجارية احلديثة.
ام علــي " معلمة " تقــول: ان من اهم 
أســباب اندثار الندافة يعــود إلى غزو 
الصينية  خصوصاً  املســتوردة  السلع 
منها، علماً أنها غير صحية. وأضافت أن 
املواطنني  ينصحون  األطباء  العديد من 

الذين يشــتكون من آالم وأوجاع الظهر 
بالنوم على القطن.

عامر القيسي " موظف " يقول: النداف 
هو املنجد أو صانــع الفراش من صوف 
األغنــام وريش الطيــور والقطن والوبر 
وغيرها. في الســابق كانــت الطوابير 
الطويلــة ال تنقطع عند بــاب النداف 
آما اليوم فبــات محل النداف خاليا من 
الزبائــن اال ما ندر فمهنــة الندافة في 
البــالد تتجه كي تصبــح ضمن املهن 
الشعبية املنقرضة. وتابع انا لست ضد 
االســتيراد لهذه املنتوجات لكن ضمن 

ضوابط معينية ويبقى اخليار للزبون. 
 مها عيدان " إعالميــة " تقول: الرجل 
املسن الذي يحمل عصا خيزران يضرب 
بهــا الصوف، إضافة إلــى إبرة خياطة 
كبيرة ميســكها وهو يفتــرش األرض، 

بدأت تنقرض في اآلونة األخيرة، بسبب 
غــزو البضائع املســتوردة من وســائد 
البعض يفضل  وأغطية جاهزة، لكــن 
ويطلق عليها  للقطن  احمللية  الصناعة 

" بالبركة " ونومها " عافية “.
باســم محمد " مدرس " يقول: الكثير 
من األســر العراقية ما تزال ترغب في 
شراء املفروشات واألغطية من الندافني 
بدال من شــراء املفروشــات اجلاهزة من 
احملــال التجاريــة األخرى برغــم ارتفاع 

أسعارها".
 ويؤكد: إن األســر الريفيــة هي األكثر 
اقتنــاًء ملنتجــات النــداف احلرفية من 
العائالت التي تســكن في املدن، وذلك 
ألنها اقل تأثراً مبوديالت الصناعة احلديثة 
من جهة وتوفر األقطان واألصواف بكثرة 

وبأسعار زهيدة من جهة أخرى.

الصباح الجديد - وكاالت:
وعــد رئيــس حكومة والية سكســونيا-
آنهالــت األملانيــة، راينر هازيلــوف بتلبية 
طلب خاص من متحــف األحذية، ويتعلق 

باملستشارة السابقة أجنيال ميركل.
ويتمثــل الطلــب في أن يســأل هازيلوف 
املستشــارة الســابقة عمــا إذا كان من 
املمكــن أن متنح املتحف زوجاً من أحذيتها 

لعرضه ضمن مجموعة األحذية التاريخية. 
وأوضــح هازيلوف أن ميــركل ظلت طوال 
فتــرة حكمها ترفض منــح املتحف زوجاً 
من أحذيتها، مشــيراً إلى أن املتحف بعث 

إليه بخطاب طلب فيه املساعدة في هذا 
األمر. وفي تصريحات لوكالة األنباء األملانية 
)د.ب.أ(، قال هازيلوف: »يســرني تلبية رغبة 

املتحف، لكن دون ضمان أنني سأجنح«.

وساطة..  لعرض أحذية ميركل بمتحف

التنجيد يصارع من اجل البقاء
 ليظل ذاكرة للفرح والسرور

في مواجهة التقدم الصناعي والتكنلوجي

متابعة - الصباح الجديد: 
حصلت النجمة العاملية كيت بالنشيت 
على أول جائزة تكــرمي مينحها مهرجان 
"غويا" اإلسباني لفنان عاملي، وذلك في 

الدورة السادسة والثالثني للمهرجان.

باردمي  خافييــر  اإلســباني  النجم  وفاز 
باردمي  بجائزة أفضل ممثل، كمــا حصل 
على ســابع جائزة له في املهرجان عن 
دوره فــي فيلــم “ذا غود بــوس” )املدير 
الرائع( للمخرج فرنانــدو ليون دي أرانوا 

والذي فاز بست جوائز من بينها أفضل 
فيلم، أفضل مخرج وأفضل سيناريو. 

ومن جهة أخرى، فقد خســرت املمثلة 
مت  اّلتــي  بينيلوبــي كــروز،  العامليــة 
ترشــيحها إلــى جانب زوجهــا باردمي، 

عن  ممثلــة”  “أفضل  جائــزة 
دورها في فيلم “باراليل ماذرز” 

لصالح  أملودوبار  بيدرو  للمخرج 
املمثلة بالنــكا بورتيلو عن فيلم 

“مايكسابيل”.

كيت بالنشيت ُمكّرمة بمهرجان
 "غويا" السينمائي في إسبانيا

ميسان - الصباح الجديد: 
حصل التدريســي في كلية الهندسة بجامعة 
ميسان مشتاق عبد الكرمي حسني، أمس االثنني، 
على براءة اختراع لتصميم وتصنيع جهاز مؤمتت 
جديد الختبار مقاومة اخلدش للمواد البوليمرية.

وقال مدير إعالم اجلامعة ليث صبار الكعبي، إن 

"التدريسي في كلية الهندسة املدرس مشتاق 
عبــد الكرمي حســني حصل على بــراءة اختراع 
لتصميم وتصنيع جهاز مؤمتــت جديد الختبار 
مقاومــة اخلدش للمــواد البوليمريــة لتحديد 

خواصها السطحية".
وأضاف أن "براءة االختــراع، التي منحها اجلهاز 
املركزي للتقييس والسيطرة النوعية الى اختبار 
 )scratch resistance test( اخلــدش  مقاومــة 
الذي يعتبــر أحد أهم االختبارات التي جتري على 
املواد البوليمرية لتحديد خواصها الســطحية 
ليتسنى بعد ذلك للباحثني واملصنعني إمكانية 

ابتكار طرق ومعاجلات لتحسني تلك اخلواص".
وأشــار إلى أن "براءة االختراع، تضمنت تصميم 
وتصنيــع جهاز مؤمتت الختبــار مقاومة اخلدش 
البوليمرية  وحســاب معامل االحتكاك للمواد 
من مواد متوفرة في األســواق احمللية وبعضها مت 
تصنيعه في الــورش امليكانيكية احمللية، حيث 
يتكون اجلهاز مــن أربعة أجزاء رئيســية، وهي 
األجزاء امليكانيكية اجــزاء الية اخلدش واألجزاء 
التشــغيل  وبرنامج  واإللكترونية  الكهربائيــة 

والتحكم باجلهاز".

متابعة - الصباح الجديد:
تصدر فيلم اإلثارة والغمــوض اجلديد )دث أون ذا 
نايل( "قتل على ضفاف النيل" إيرادات الســينما 
في أميركا الشمالية في مطلع األسبوع محققا 
12.8 مليون دوالر. الفيلــم بطولة كينيث براناه 
وتوم بيتمان وأرمي هامــر وإميا ماكي ومن إخراج 

كينيث براناه.
)جاكاس فوريفر(  الكوميدي  الفيلم  وتراجع 
أو "أحمق لألبد" مــن املركز األول إلى املركز 

الثاني محققا 8.05 مليون دوالر.
الفيلــم مــن بطولــة جوني نوكســفيل 

وستيف أو وكريس بونتيوس ومن إخراج جيف 
ترميني.

)مــاري  الرومانســي اجلديــد  الفيلــم  وجــاء 
مي("تزوجني" في املركــز الثالث بإيرادات بلغت 

ثمانية ماليني دوالر.
والفيلم بطولة جينيفر لوبيز وأوين ويلســون 
وســارة ســيلفرمان وجون برادلي ومن إخراج 

كات كويرو.
وتراجع فيلم احلركة واملغامرات )سبايدرمان: 
نــو واي هوم( "ســبايدرمان: ال عــودة إلى 

الديار" من املركــز الثالث إلى املركز 
الرابع مسجال 7.2 مليون دوالر.

والفيلم بطولة توم هوالند 
وآنــدرو جارفيلــد وتوبي 

ماجوايــر ومــن إخراج 
جون واتس.

ميساني يحصل على براءة 
اختراع لجهاز مؤتمت جديد

"قتل على ضفاف النيل" يتصدر 
السينما األميركية

االنبار - الصباح الجديد: 
أعلن مدير عــام دائرة التحريات والتنقيبات، 
علي شلغم، أمس االثنني، املباشرة بتأهيل 
متحــف االنبــار احلضاري ضمن مشــاريع 

تنمية االقاليم في محافظة االنبار.
وقال شــلغم في بيان ورد للصباح اجلديد: 
ان "أعمــال املرحلة االولى شــملت تأهيل 
املتحف وحســب املواصفــات الفنية ملثل 

هكذا ابنية مثــل منظومة إنذار مبكر من 
خطــر احلرائــق". وأضــاف، أن "املواصفات 
الفنية تشــمل ايضــا األبــواب احلصينة 
ومنظومات إنارة متكاملة واستبدال أرضية 

املتحف مبادة الرخــام من النوع اجليد 
وتعويــض كافة االجزاء املتضررة من 
والربط  اخلارجي  والســياج  االبنية 

الكهربائي وتأهيل احلدائق".

المباشرة بتأهيل متحف االنبار الحضاري
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