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استدعت وزير المالية ومحافظ البنك

السليمانيةـ  عباس اركوازي:
كشــفت نائب رئيس جلنــة الدفاع 
عن حقوق املرأة في برملان كردستان 
امس، عن مقتل 15 امرأة منذ بداية 
العام احلالي في االقليم، في مؤشر 
ارتفــاع حــاالت العنف التي  على 

متارس ضد النساء في االقليم.
وقالــت شــادي نوزاد فــي تصريح 
تابعته الصباح اجلديد مبناسبة ال 8 
اليوم العاملي للمرأة،  آذار مارس  من 
ان إحصائيــات اللجنة اخلاصة في 
برملان كردســتان، اظهرت مقتل 15 
امرأة منذ بداية هذا العام، ما يعني 

مقتل 15 امرأة خالل 67 يوما.
ولفتت نوزاد الى أن احملاكم ليس لها 

دور جيد في حل قضايا املرأة، فضالً 
عن أن إجراءات حــل قضاياهن في 
احملاكم تستغرق وقتا طويال، وهو ما 
تتطلب  حقيقية  مشكلة  اعتبرته 
مــن قبــل اجلهات  عاجالً  تدخــالً 

احلكومية.
بــدوره قال ســركوت عمــر، مدير 
عام دائرة احلد من العنف األســري 
دائرتــه  ان  الســليمانية،"  فــي 
العام،  ســجلت حتى اآلن من هذا 
حالتن ملرأتــن قتلتا في محافظة 
10 نساء  قتلت  بينما  السليمانية، 
فــي عــام 2021 املنصــرم بحدود 

السليمانية.
واشــار الى ان ارتفاع حاالت العنف 

االســري في الســليمانية، ترتبط 
بالوضــع االقتصــادي واالجتماعي 

السيئ في إقليم كردستان.
لألمم  إحصــاءات  ألحــدث  ووفقــا 
املتحدة، فــان واحدة على األقل من 
كل ثالث نســاء تعرضــن للعنف 
اجلسدي أو اجلنسي في وقت واحد، 
مشيرة إلى أن مستوى العنف ضد 
النســاء والفتيات ظــل دون تغيير 

خالل العقد املاضي.
بدورها اكدت رئيســة برملان اقليم 
دعم  فائق ضرورة  ريواز  كردســتان، 
واحلد  االقليم  املرأة ومساندتها في 
من ظاهرة قتل النســاء، املستمرة 
رغم كل اجلهــود املبذولة من قبل 

اجلهات اخملتصة.
وقالــت فائــق في مؤمتــر صحفي 
تابعته الصباح اجلديد،"انا اقول في 
يوم املرأة العاملي، خــذوا يوم 8 آذار 
الســنة،  ايام  باقي  وامنحونا  لكم 

امنحنوا احلرية وساندونا".
واضافــت، اليــوم ونحــن نحتفل 
باليوم العاملي للمرأة نشــهد قتل 
العديد من النســاء في وقت قليل 
املها  وبذرائع مختلفة، معربة عن 
بان تكون االيــام املقبلة افضل من 
املناسبة  تكون هذه  وان  سابقاتها، 
عامالً مســاهماً في انهــاء جرائم 
واالعتداء  واهانتهــا  النســاء  قتل 

عليها.

اعلنت بمناسبة يومها العالمي  

في أحدث إحصائية..15 مرأة قتلت في إقليم كردستان خالل شهرين 

أسواق البالد تشهد ارتفاعا كبيرا بأسعار
الزيوت والدقيق وتلويح باحتجاجات في بغداد

بغداد ـ الصباح الجديد:
أقر مجلــس الوزراء امــس الثالثاء، 
الغالء  ازاء موجة  قرارات استثنائية، 
التــي ضربــت البالد اثر اســتغالل 
التجار مــن ذوي النفوس الضعيفة 
ارتفاع األســعار العاملية جراء احلرب 
الروســية األوكرانية، لرفع أســعار 
البضائع في أســواق البالد، شملت 
منحــة ماليــة لعدد مــن الفئات 
احملتاجة، فيمــا أعلنت خلية اإلعالم 
األمنــي في وقت ســابق مــن يوم 
امس أيضا، القبــض على أكثر من 
ثالثن متهماً مــن الذين قاموا برفع 
أســعار املواد الغذائية، في مختلف 
يحاول  من  كل  محــذرة  احملافظات، 

العبث باألمن االقتصادي. 
وقــال اجمللس في بيــان ورد للصباح 
اجلديــد إن "مجلس الــوزراء أقّر في 
جلسته التي عقدها، امس الثالثاء، 
اجمللــس مصطفى  رئيس  برئاســة 
من  إضافيــة  حزمــة  الكاظمــي، 
القــرارات اخلاصــة مبواجهــة أزمة 
ارتفــاع األســعار العامليــة واتخاذ 
الالزمــة بدعــم األمن  اإلجــراءات 

الغذائي في البالد".
البيــان، صرف  وفــق  اجمللس  وقــرر 
الف   100 بقيمــة  منحة حكومية 
دينار ملرة واحدة باســم )منحة غالء 
)ممن  املتقاعدين  الى  تقدم  معيشة( 
يتقاضون راتبــاً أقل من مليون دينار 
يتقاضون  )ممن  واملوظفن  شــهرياً( 
راتباً اقل من خمســمائة الف دينار 
الرعاية  من  واملســتفيدين  شهريا( 

اإلجتماعية ومعدومي الدخل.

كمــا قرراجمللــس تصفير الرســم 
األساسية  البضائع  على  الكمركي 
من مــواد غذائية ومــواد بناء ومواد 
شهرين  ملدة  ضرورية  اســتهالكية 
وإعــادة النظر بالقــرار بعد معاينة 
األزمــة. كمــا ألغى املــواد احملظور 
اســتيرادها ألغــراض حماية املنتج 
من املواد الغذائية، واالســتهالكية، 
واألدوية ملدة شــهرين، وإعادة النظر 

بعد معاينة تطورات األزمة.
كما قرر اجمللس إطالق حصتن للمواد 
الغذائيــة في البطاقــة التموينية 
)فوراً( والبــدء بإجراءات توفير حصة 
شــهر رمضان، وإعادة النظر مبوازنة 
وأقر اجمللس  التموينيــة.  البطاقــة 
أيضاً، تأجيل استيفاء الضرائب على 
التجار من مستوردي املواد الغذائية، 
وضبط األســعار في االسواق وأخذ 

اإلجــراءات القانونية بحق اخملالفن، 
كما قرر متويل املبالغ بنســبة 1/12 
مــن وزارة املاليــة، وبحســب قرار 

مجلس الوزراء )15 لسنة 2022(.
وشــهدت األســواق احمللية ارتفاعاً 
املواد  معظم  بأســعار  متســارعاً 
الغذائية الرئيســة، وأبرزها الدقيق 
والزيت والرز خالل اليومن املاضين، 
إذ بلــغ ســعر عبوة زيــت الطهي 

خمســة الف دينــار ، بعــد أن كان 
سعرها نحو 2100 دينار، كما ارتفع 
ألف   60 إلى  الطحن  ســعر كيس 
دينــار، بعد أن كان ســعره 15 ألف 
دينار، فضال عن ارتفاع ســعر بيض 

املائدة واخلضروات وغيرها.
مصطفــى  الــوزراء  رئيــس  وكان 
الكاظمــي، قد وّجــه وزارات املالية 
والتجارة والزراعة بـ"اتخاذ اإلجراءات 

الالزمة بشــأن النقاط األساســية 
التي نوقشــت في االجتماع، ووضع 
اخلزين  وتأمن  الغذائي  األمن  قضية 
االســتراتيجي على جــدول أعمال 
اجمللس الــوزاري االقتصادي ومجلس 
الــوزراء لهــذا األســبوع، واتخــاذ 
القرارات الالزمة بشأنها". وجاء ذلك 
ناقــش ضمان حتقيق  اجتماع،  بعد 
الوزارات،  وجهوزيــة  الغذائي  األمن 
أزمة احلرب  لتحقيق ذلك في ظــل 

الروسية - األوكرانية.
في الســياق، أعلنــت خلية اإلعالم 
األمني، أمــس الثالثاء، القبض على 
أكثر من ثالثن " متهماً" من الذين 
قاموا برفع أسعار املواد الغذائية، في 
مختلف احملافظات، فيما حذرت كل 
من يحاول العبث باألمن االقتصادي. 
ورد للصباح  بيان  اخللية، في  وذكرت 
التي  الفاشلة  احملاولة  "بعد  اجلديد: 
قــام بها بعــض ضعــاف النفوس 
لرفــع أســعار املــواد الغذائية في 
الوقوف  وبهدف  واملتاجر،  األســواق 
لهــم باملرصــاد مــن قبــل وكالة 
االحتادية  والتحقيقات  االستخبارات 
فــي وزارة الداخلية، فقد شــرعت 
مفارز الوكالــة بحملة كبرى خالل 
اليومــن املاضيــن فــي مختلف 

محافظات البالد".
وأضاف البيان أن "الوكالة استنفرت 
احلاالت،  للقضاء على هذه  جهودها 
ومتكنت من إلقاء القبض على واحد 
وثالثــن متهماً مخالفــاً من الذين 
قاموا برفع أســعار املــواد الغذائية 

واستغالل املواطنن".

قرارات حكومية استثنائية لمواجهة الغالء 
وعشرات المتالعبين باألسعار في قبضة السلطة

100 ألف دينار للشرائح الهشة وحصتين تموينيتين توزعان فورا

a

بغداد - وعد الشمري:
أكــد التحالــف الثالثــي، أمس 
"االغلبيــة  قــرار  أن  الثالثــاء، 
الوطنية" ال عودة فيه، مشيراً إلى 
بتشــكيل  املكلف  اختيار  عزمه 
احلكومــة مبجرد انتخــاب رئيس 
اجلمهورية، وحتدث عن جهود لضم 
بعض قــوى اإلطار التنســيقي، 
بأن  التنســيقي  افاد اإلطار  فيما 
انتخاب رئيــس اجلمهورية يحتم 
على القوى السياسية أن تتفاهم 
وتتواصل إلى توافق يسهل عملية 

تشكيل احلكومة في وقت الحق.
وقال النائب عن حتالف الســيادة 
اجلبوري في تصريح  أحمد مظهر 
"املدة  أن  اجلديــد"،  "الصباح  إلى 
االنتخابات  انتهاء  بدأت منذ  التي 
املاضــي  الثانــي  فــي تشــرين 
شــهدت حوارات سياسية انبثق 
عنهــا التحالف الثالثــي، املكون 
مــن )الكتلة الصدريــة، وحتالف 
الدميقراطي  واحلــزب  الســيادة، 
الكردســتاني(، وهو كيــان نيابي 

قوي ورصني".
وأضاف اجلبوري، أن "اجتماعات بني 
مستمرة،  التحالف  هذا  مكونات 
إلكمــال ما مت البدء بــه في املدة 
النتخاب  واالســتعداد  املاضيــة 
اللجان  وتوزيع  اجلمهوريــة  رئيس 

وتشكيل احلكومة املقبلة".
وأشــار، إلــى "حســم شــكل 

احلكومة املقبلة بــأن تكون على 
وأن  الوطنية،  األغلبيــة  أســاس 
يتولــى التحالــف الثالثي اختيار 

املكلف بتشكيلها".
"النظــام  أن  اجلبــوري،  وبــني 
الكالســيكي )التوافقي( قد غادر 
والشعب  السياســية،  العملية 
تتشــكل  أن  ينتظــر  العراقــي 

حكومة مختلفة عما مضى".
التوافقية  "احلكومات  ان  وأوضح، 
لم تــأت على العــراق إال بالعجز 
احلياة ســواء  في جميع مفاصل 
على املستوى االقتصادي أو املالي 

والسياسي".
"العراق  أن  على  اجلبوري،  وشــدد 

اليوم أمــام مفترق طــرق أما أن 
ميضي التحالف الثالثي بتشكيل 
مســؤولياته،  ويتحمل  احلكومة 
النظــام السياســي  انهيــار  أو 

باستمرار احملاصصة".
السيادة  "حتالف  أن  ويسترســل، 
بدأ بحــوارات إلكمــال احلكومة 
بضم جزء من االطار التنســيقي 
إلــى جانــب التحالــف الثالثي، 

واألبواب مفتوحة أمامهم".
من جانبه، ذكر عضو حتالف النصر 
"الصباح  إلــى  الردينــي،  عقيل 
اجلديــد"، أن "اإلطار التنســيقي 
يجــري حوارات مــع بعض القوى 
السياسية لالنتهاء أوالً من اختيار 

رئيس اجلمهورية لكي يتم بعدها 
املضي نحو تشكيل احلكومة".

واسعاً  الرديني، أن "خالفاً  وأضاف 
)الدميقراطي  الكرديني  احلزبني  بني 
الوطني  واالحتــاد  الكردســتاني 
وقد  املرشح  بشأن  الكردستاني(، 
تدّخل االطار التنســيقي للحوار 

بني الفريقني حلسم امللف".
وأوضح الرديني، أن "وحدة املوقف 
السياســي تبدأ من اتفاق الكرد 
واحد  على مرشــح  بينهم  فيما 
يتم  اجلمهورية  رئيــس  ملنصــب 
باملوعد  البرملــان  فــي  انتخابــه 

املقّرر".
ويواصل الرديني، ان "ثقل التحالف 
الثالثي قد ظهر في جلسة اعادة 
فتح الترشيح لرئاسة اجلمهورية 
بتصويت 203 نــواب، في حني أن 
االنتخاب يتطلب حضور ما ال يقل 

عن 220 نائباً".
وأفاد، بأن "جنــاح البرملان في عقد 
اجلمهورية  رئيس  انتخاب  جلسة 
بحاجة إلى مزيــد من التوافقات 
والتفاهمات بــني الكتل من أجل 

ضمان حتقيق النصاب املطلوب".
وانتهــى الرديني، إلــى أن "اإلطار 
التنســيقي عمــل طيلــة املدة 
املاضية وفق الدســتور والقانون، 
وســيذهب إلى املعارضة إذا جنح 
التحالــف الثالثي في تشــكيل 

احلكومة املقبلة مبعزل عنهم".

االطار التنسيقي يشكك بامكانية نجاح طرف واحد بتشكيل "االغلبية"تقريـر

التحالف الثالثي: ال عودة للمحاصصة
وسنتكفل اختيار رئيس الحكومة
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
ارتفاعها  النفط  أســعار  واصلت 
امس الثالثاء، مع اســتمرار احلرب 
الروســية األوكرانية، وفرض املزيد 
مــن العقوبــات على موســكو 
التحذيرات  بجانب   ، وبيالروســيا 
الروســية مــن قفزة كبيــرة في 

األسعار.
وارتفعت العقود اآلجلة خلام برنت 
تسليم مايو بنسبة %3.68 لتصل 
إلــى 127.75 دوالر للبرميل، فيما 
ارتفعــت العقود اآلجلــة للخام 
بنسبة  أبريل  تســليم  األميركي 

%2.93 لتصل إلى 122.9 دوالر.
أمس  النفــط  أســعار  وقفــزت 
أعلى مستوياتها منذ  إلى  االثنن 
عام 2008، بينما تــدرس الواليات 
املتحدة وحلفاؤها األوروبيون حظر 

واردات اخلام من روسيا، في حن أن 
عودة ســريعة للخام اإليراني إلى 
األسواق العاملية تبدو أقل ترجيحا.
وأمس، أنهت عقــود خام القياس 
العاملــي مزيــج برنــت جلســة 
التداول مرتفعة 5.1 دوالر، أو 4.3%، 
 123.21 التســوية  عند  لتسجل 
دوالر للبرميــل، بينمــا أغلقــت 
عقود خام القياس األميركي غرب 
تكســاس الوسيط مرتفعة 3.72 
دوالر، أو %3.2، عنــد 119.40 دوالر 

للبرميل.
وأثنــاء اجللســة ســجل اخلامان 
أعلــى  كالهمــا  القياســيان 
متوز  يوليــو/  منذ  مســتوياتهما 
2008 مع وصول برنت إلى 139.13 
دوالر للبرميل واخلام األميركي إلى 

130.50 دوالر.

بغداد ـ الصباح الجديد:
العليا،  االحتاديــة  احملكمــة  أعلنت 
امس الثالثاء، تأجيل النظر بالدعوى 
الدوالر  صرف  ســعر  بإعادة  اخلاصة 
لســابقه، فيما قررت استدعاء وزير 
املالية علــي عالوي، ومحافظ البنك 
املركــزي مصطفى مخيــف، على 
الدينار  قيمــة  خفض  أزمة  خلفية 

مقابل الدوالر في التعامالت احمللية.
وقال اعــالم احملكمــة االحتادية، في 
بيان ورد للصباح اجلديد، إن "احملكمة 
االحتاديــة العليا قــررت تأجيل نظر 
الدعوى املرقمــة )٣٢ /احتادية/٢٠٢٢( 
واخلاصــة بإعــادة صــرف الــدوالر 

العراقي  للدينار  بالنسبة  األمريكي 
الى ســابقه مبقدار )١٢٠( ألف دينار 
عراقــي لــكل ١٠٠ دوالر أمريكــي 
الى يــوم ١٤/٣/٢٠٢٢". واوضح أن " 
احملكمة قررت اســتدعاء وزير املالية 
علي عالوي، ومحافظ البنك املركزي 
مصطفى مخيف، على خلفية أزمة 
خفض قيمة الدينــار مقابل الدوالر 
احمللية. وفي شــباط  التعامالت  في 
املاضــي، قــدم النائب فــي البرملان 
هادي السالمي، شكوى إلى احملكمة 
االحتادية ضد وزيــر املالية ومحافظ 
املركزي، بسبب خفض قيمة  البنك 

الدينار مقابل الدوالر بنهاية 2020.

المحكمة اإلتحادية تؤجل النظر 
بدعوى إعادة الدوالر الى سعره السابق

أسعار النفط تواصل االرتفاع
وخام برنت يتجاوز 127 دوالرًا

تدعو محافظة بغداد جميع السادة اصحاب المطاعم 
الراغبين بالعمل خالل شهر رمضان المبارك ...

مراجعة ديــوان محافظة بغداد لتقديم طلباتهم 
للحصول على اجازة لفتح المطعم واعتبارًا من تاريخ 
13/3/2022 ولمدة سبعة ايام وستكون المزايدة 
العلنية بتاريــخ 22/3/2022 ولمدة اربعة ايام 
وســيهمل اي طلب يقدم بعد هذا التاريخ وحسب 

الشروط المبينة أدناه

- اإللتزام التام بمقررات اللجنة العليا للصحة 
والسالمة

- عقد االيجار او الملك نافذ
- المستمسكات الثبوتية األربعة او البطاقة 

الموحدة
- اجازة صحية مجددة

- صورة حديثة عدد ) 2 ( لصاحب الطلب

لإلستفسار عن اإلجراءات اإلتصال على الرقم 
07707014260

إعالن
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بغداد ـ الصباح الجديد:

النفط إحســان عبد  وزيــر  أجرى 
اجلبار،امــس الثالثــاء، مباحثــات 
األمريكية  مع شركة “شــيفرون” 
لتطوير حقــل الناصرية النفطي 

غربي البالد.
جاء ذلك خــالل لقاء عبــد اجلبار 
“شيفرون”،  لشركة  العليا  باإلدارة 
على هامش مشــاركته في مؤمتر 
 ”CERAWEEK 2022“ الطاقــة 
الــذي تنظمه شــركة املعلومات 
“HIS Markit” في تكساس  والرؤى 

األمريكية.
وقــال عبد اجلبار، وفــق بيان لوزارة 
النفط ،تابعتــه الصباح اجلديد إن 
“اللقاء مع شــيفرون جاء للوقوف 
على إجراءات الشــركة واخلطوات 
مع  باتفاقها  اخلاصــة  املتقدمــة 
شــركة نفط ذي قار، بشأن تطوير 
حقل الناصرية النفطي وتشــييد 
البنــى التحتيــة إلنتــاج النفط 

والغاز”.
وأشــار إلى أن “املشروع سيسهم 
إنعــاش االقتصــاد احمللــي  فــي 
للمحافظــة، إضافة إلــى تنمية 

االقتصاد الوطني للعراق”.
ويعتبــر “الناصرية” أحــد احلقول 
النفطيــة في محافظــة ذي قار، 
والذي اكتشف في عام 1973 وبدأ 
يونيو/ حزيران  التجريبي في  عمله 
2009، بطاقة 10 آالف برميل يوميا، 
وفــي 2018 بلغ إنتاجــه 90 ألف 

برميل يوميا.
وكانــت احلكومــة ، خولــت في 
نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2021، 
 ، الوطنيــة  النفــط  شــركة 
مع  املباشــر  التفاوض  صالحيــة 
شركة “شــيفرون” لتطوير 4 رقع 
استكشافية في محافظة ذي قار، 

بهدف إنتاج 600 ألف برميل يوميا 
من النفط في غضون 7 سنوات.

فــي الســياق اكــد عبــد اجلبار، 
حــرص الوزارة علــى تطوير البنى 
التحتية لقطــاع النفط والطاقة 
واالســتثماراألمثل للغاز من خالل 
االســتثمارية  املشــاريع  تنفيــذ 
بتطوير احلقــول الغازيــة و الغاز 

اإلنتــاج  للعمليــات  املصاحــب 
النفطية.

وذكــر بيان للوزارة ؛ أن الوزير التقى 
Patrick Bouy�  )رئيس شركة توتال 

anne(  علــى هامش مشــاركته 
 CERAWEEK( في مؤمتــر الطاقة
شــركة  تنظمــه  الــذي   )2022
)HIS Markit في  املعلومات والرؤى 

من  للفترة  تكســاس(   ، هيوسنت 
�7 11 آذار اجلــاري. واضاف البيان أن 
وزير النفط بحث خالل اللقاء اليات 
االسراع والتعجيل بتنفيذ املشاريع 
االستثمارية اخلاصة بالغاز وتطوير 
الطاقة  وإنتاج  النفطيــة  احلقول 
املاء،  حقن  ومشــروع  الشمسية 
مشددا على اهمية تكثيف اجلهود 

الفنيــة املشــتركة الســتكمال 
والتصاميم   الهندســية  األعمال 
من  احلالية  املرحلة  املطلوبة خالل 
أجل حتديد نقطــة انطالق خطط 
تنفيذ املشاريع التي مت االتفاق على 

تنفيذها مع الشركة.  
 CERAWEEK( ويذكــر أن مؤمتــر
2022( يعقد سنويا لبحث مواضيع 

تعنى  باملنــاخ والنظافة التقنية 
ومشــاريع انتقال الطاقــة والغاز 
واألســواق  واالقتصاد  واجليولوجيا 
ومشــاريع  املتجــددة  والطاقــة 
DOWN�(و  )  UPSTREAM (  
STREAM( ويحضــره وزراء وخبراء 
والغاز  والنفط  بالطاقــة  معنيون 

واقتصاديني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة النقل سعي الشركة 
العامــة خلدمات املالحــة اجلوية 
إلى فتح ممــرات جوية جديدة مع 
دولــة الكويت من خالل عقد عدة 
قبل  مــن  منتظمة  اجتماعــات 

املنظمة العاملية للطيران املدني.
وقــال مدير عــام الشــركة نزار 

ابراهيــم الزيــادي فــي بيــان إن 
“املســؤولني علــى ادارة احلركــة 
اجلوية في الشركة أجروا سلسة 
اجتماعــات مع اجلانــب الكويتي 
تنفيــذا  البحرينــي  واجلانــب 
املنظمة  لتوصيــات وطلب مــن 
 )ICAO( العاملية للطيــران املدني
للشــرق االوســط ملناقشة فتح 

ممرات جديدة مع دولة الكويت”.
وأضــاف أن “االجتماعــات عقدت 
بهــدف تعزيــز الزيادة فــي عدد 
الطائرات العابــرة بني دول اخلليج 
والبحريــن(  الكويــت  )العــراق، 
اســتعداداً لبطولة كاس العالم 
2022 لكرة القــدم املقرر أن تقام 
فــي قطر للفترة من 21 تشــرين 

الثاني ولغاية 18 كانون األول”.
بدوره ذكر مسؤول وحدة املنطقة 
اجلوية  احلركــة  ادارة  قســم  في 
بحســب  العذاري،  ظافــر  حيدر 
اجتماعني  “مت عقــد  أنــه  البيان، 
متتاليــني برئاســة ممثل منظمة 
االيكاو للشرق االوسط مع اجلانب 
واجلانب  الكويتي  واجلانب  العراقي 

البحرينــي ويليهما اجتماع ثالث 
فــي 2022/3/10 يكون احلاســم 
اســتناداً لطلب منظمة الطيران 

الدولي ايكاو للشرق االوسط”.
تبادل  “الهدف ســيكون  أن  وتابع 
املقترحات  وتقــدمي  واالراء  االفكار 
باالضافة الى طرح املعوقات التي 
حتتاج الــى حتقيق متطلبات فنية 

وإيجاد الســبل لفتح ممرات جوية 
جديدة بني العــراق ودولة الكويت 
خاصــة بعد رفع احلظــر من قبل 
 FAA ادارة املنظمــة الفيدراليــة
واالقبال الكبير من قبل شــركات 
الطيــران الدوليــة باســتخدام 
باعتبارها  العراقية  اجلوية  املمرات 

اقصر الطرق بني الشرق والغرب”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت وزارة الكهرباء إن تركيا 
ميغاوات  بـ500  العراق  ســتزود 
ابتداًء من األسبوع املقبل ، ضمن 
مع  الكهربائي  الربــط  عمليات 

الدول اجملاورة.

الوزارة  باســم  املتحدث  وأوضح 
أحمد موســى إن وزارة الكهرباء 
تســتعد للصيــف املقبل منذ 
مــدة لرفــع اإلنتــاج وإضافــة 
املتحقق  علــى  ميغاوات   3500
وإدخال بعــض اخلطوط الناقلة 

االستراتيجية بني احملافظات.
وأفــاد املتحــدث “أكملنا الربط 
الفني مع تركيــا، وننتظر خالل 
أســبوع أن يبــدأ تزويــد العراق 
بالكهرباء”، “نأمل أن تكون هناك 
ســيولة نقدية وخطــة لتوفير 

الوقود والغاز الكافي لتشــغيل 
احملطات”.

وفيمــا يتعلق بعمليــات الربط 
الكهربائي مع دول اجلوار ، أوضح 
بالربط  العراق يقوم  أن   ، موسى 
مع دول اخلليــج واملرحلة األولى 

تستهدف إضافة 500 ميغاوات ، 
الفتا إلى أن الربط الفني مع دول 
%88 مع اخلليج  اخلليج أجنز منه 
ولم يتبق ســوى االتفــاق على 
سعر التعرفة وإنشاء خط يربط 
محطة الفاو مبحطة الزور داخل 

الكويت.
أمــا بشــأن الربط مــع األردن، 
جنـــرال  شركة  إن  موسى  قال 
إلكتريك تعمل على أرض الواقع 
ملســح التربة وحتديد مســارات 

اخلطوط. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
دائرة  إفتتح معــاون مدير عــام 
العمل والتدريب املهني لشــؤون 
العمــل  وزارة  فــي  التدريــب 
والشــؤون االجتماعيــة مضــر 
مهنــد ممــدوح دورة تدريبية في 
ملنهجية  املدربني  تدريــب  مجال 

الكفاءة  علــى  املبني  التدريــب 
 )CBT( مبشاركة )١٢( موظفا من 
مدربي الورش التدريبية في شتى 

االختصاصات. 
وقال معاون املديــر العام ان هذه 
الدورة تعتبر أول دورة تقام باجلهود 
الذاتية لدائــرة العمل والتدريب 

املهنــي بعد ان كانــت تقام من 
وستستمر  الدوليني  اخلبراء  قبل 
الدائــرة فــي تطويــر خدماتها 
التدريبيــة املقدمة للباحثني عن 
العمل من خــالل تطوير املدربني 
املهنية  الدورات  وزجهم مبختلف 

احلديثة.

على صعيد اخــر اختتمت دائرة 
العمل والتدريب املهني في وزارة 
االجتماعية  والشــؤون  العمــل 
دورة تدريبية أساسية في مجال 
التدريب  نظمها قسم  احلاسوب 
واملناهج ملدة أســبوعني بحضور 
معاون مدير عام الدائرة لشــؤون 

العمل عباس فاضل عباس. 
وشــارك في الدورة ) ١٩ ( متدربا 
الــوزارة، فضال  دوائر وهيئات  من 
املفوضية  مــن  مشــاركني  عن 
العليا لالنتخابات ، فيما اشــرف 
اكفاء  مدربــني  إدارتهــا  علــى 
واصحاب خبرة واســعة في هذا 

مناهج  إعــداد  اجملال من خــالل 
أنظمة  فــي  متطورة  تدريبيــة 
احلاســوب وتقدميهــم الدعــم 
رفع  املطلوب للمشاركني لغرض 
كفاءتهم وقدراتهم مبا يســهم 
في حتســني نوع اخلدمة املقدمة 

للمواطن .

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد وزيــر التعليــم العالــي والبحث 
الصاحب  نبيــل كاظم عبــد  العلمي 
على مراعاة الترصــني العلمي وااللتزام 
بخطــط اجلامعات وتوقيتــات التقدمي 
واملباشــرة في الدراسات األولية والعليا 
واالستعداد للدوام احلضوري الكامل في 

العام الدراسي املقبل.
ووجــه الوزير خــالل االجتمــاع الثالث 
لهيئــة الــرأي بحضور املــالك املتقدم 
ورؤســاء اجلامعــات احلكوميــة كافة، 
للجامعات  املؤسســي  األداء  بـ”أهمية 
العلمية  البرامج  ومتكينها من مســار 
الترصني العلمي في  األكادميية ومراعاة 
اجملاالت كافة وتعزيز جاهزية املؤسسات 
اجلامعيــة ألداء الدوام احلضوري الكامل 
في العام الدراســي املقبــل على وفق 
التوصيــات املرفوعــة من الــوزارة الى 
اللجنــة العليــا للصحة والســالمة 
العمل  ســوق  معيار  واعتماد  الوطنية 
في التعامل مع مستقبل االختصاصات 

واستحداثها”.

وبارك للجامعــات والكليات احلكومية 
واألهلية حصولهــا على نتائج إيجابية 
في التصنيفات العاملية وتعزيز السمعة 
العالي  التعليــم  ملؤسســات  الدولية 
العراقيــة وثمن جهود جهاز اإلشــراف 
نتائج  إطــالق  العلمــي في  والتقــومي 
التصنيف العراقي للجامعات، مشــيرا 
الى تثبيت تاريخ الثالث من آذار من كل 

عام موعدا إلطالق نتائج التصنيف.
املدرجة  املوضوعات  اجملتمعــون  وناقش 
الثالث  االجتمــاع  أعمــال  على جدول 
لهيئة الــرأي وصوت احلاضرون باإليجاب 
على عــدد من القــرارات التــي منها: 
تشــكيل جلنــة عليــا برئاســة جهاز 
وعضوية  العلمــي  والتقومي  اإلشــراف 
ونخبة  األطبــاء  اجلامعات من  رؤســاء 
من عمــداء كليات الطــب لتقومي واقع 
الدراســة الطبية وتقدمي رؤية تطويرية 
شاملة وتشخيص متطلباتها املتعلقة 

باجلودة واالعتماد.
واكــدت القررات علــى االلتزام بخطط 
اجلامعات في الدراســات األولية والعليا 

واعتماد التوقيتات الرســمية في ملف 
القبول في الدراســات العليا واملباشرة 
بالدراســة وعدم العمل بعودة الطلبة 
املرقنة قيودهم وعــدم إجراء االمتحان 
بالتعليمــات  وااللتــزام  التكميلــي 
االمتحانية وتخويــل مجالس الكليات 
واجلامعات صالحيــات املعاجلة للحاالت 
الدراســية احلرجــة واســتمرار العمل 
بنظام العبور و استمرار العمل باملعدل 
التي تعمل  اجلامعــات  فــي  التراكمي 

بنظام املقررات.
كما تناولت القرارات منح طلبة معادلة 
الشــهادات الذيــن التحقــوا بالنظام 
املوازي في كليات الطب وطب األســنان 
دواما  إضافيــة  محاولــة  والصيدلــة 
وامتحانا بعــد إخفاقهم فــي احملاولة 
الرابعــة واعتمــاد جامعــات االبتعاث 
التصنيفات  املوصــى بها فــي ضــوء 
العامليــة لدراســة املوظفــني خــارج 
العراق واحالة عــدد من ملفات معادلة 
الشهادات الى اللجان العلمية اخملتصة 
القــرارات على  في اجلامعــات. واكدت 

توحيــد معدالت القبول في الدراســة 
اجلامعات  في  القانون  بكليات  املسائية 
واألهلية وتخويل  والكليات احلكوميــة 
مجالــس اجلامعــات وجهاز اإلشــراف 
الدنيا  احلدود  بتخفيض  النظر  صالحية 
للتقــدمي وتســمية دورة التخرج للعام 
الدراســي 2022/2021 باســم )بالعلم 
اجلامعات  رؤساء  وتخويل  األوطان(  تبنى 
صالحية منح إجازة اإلعالة وفقا لقانون 
ذوي االعاقة واالحتياجات اخلاصة رقم 38 
لسنة 2013 والتصويت على استحداث 
الدراسة املســائية في قسم التقنيات 
اإلحيائيــة بكلية العلــوم في جامعة 
اســتحداث  والتصويــت على  األنبــار 
الهندسة  قسم  في  املسائية  الدراسة 
الكهربائية بكلية الهندسة/ الشرقاط 

في جامعة تكريت.
واختتم وزير التعليم االجتماع بالتأكيد 
علــى ضرورة متكني مجالــس اجلامعات 
من اتخاذ قرارتها املناســبة املدروســة 
املناسبة  املسارات االستراتيجية  ووضع 

للنهوض بواقع ومتطلبات التنمية.

وزير النفط يبحث مع شركتي »شيفرون«
 وتوتال تطوير الحقول النفطية في البالد

على هامش مشاركته في مؤتمر الطاقة بتكساس

بغداد - الصباح الجديد:
الفالحية  اصدر االحتاد احمللــي للجمعيات 
في ديالــى، الثالثاء، اول إحصــاء عن عدد 
املتضرريــن من ازمة اجلفــاف، جاء فيه ان 
نصف مليون نسمة فقدت مصادر ارزاقها 

من جرائه..
وقــال رئيس االحتاد رعد التميمي ان “االحتاد 
الزراعية  اجرى احصاء يشمل كل املناطق 
لبيان عدد املتضررين من ازمة اجلفاف احلادة 
التي تطال حاليا %70 من ديالى بشــكل 
عام”، مؤكدا بان “االزمة قطعت مصادر رزق 
نصف مليون نسمة منذ موسم الصيف 
املقبل واالن نحن على اعتاب موســم اخر 
ستلغى أي خطط زراعية بسبب اجلفاف”.

وأضــاف، أن “وضع الزراعة في ديالى متجه 
لالنهيار بســبب اجلفاف”، مبينا أن “االحتاد 
قدم طلب رسمي من اجل تعويض من �20

25 الف فالح في احملافظة فقدوا بشــكل 
وهم  الرئيســي  رزقهــم  نهائي مصــدر 

عاطلني عن العمل”.
واشــار الى ان “االحتاد سيخرج يوم غدا في 
تظاهرة كبيرة وســط بعقوبــة من اجل 
املطالبة بالتعويض واالنتباه خلطورة وضع 

الزراعة في ديالى”.
وتشــهد ديالى ازمة جفاف حادة في االونة 
االخيرة تســببت في حرمان احملافظة من 

اخلطط الزراعية ملوسمني متتاليني.

عامر عبدالعزيز 
احمد  الدكتــور عالء  لتوجيهات  تنفيــذا 
اجلبوري وزير التجارة باشــرت فروع ومواقع 
بتجهيز  احلبوب  لتجارة  العامة  الشــركة 
املطاحن بالدفعــة االولى من مادة احلنطة 

اخملصصة للوجبة الثانية لعام ٢٠٢٢ . 
واوضح مدير عام الشركة احلقوقي محمد 
حنون احلمداني باشــرت مواقعنا بتجهيز 
املطاحن بسلفة ) ٢٥% ( الدفعة االولى من 

احلصة الثانية لعام ٢٠٢٢ .
واضاف املدير العام ان ســايلوات الشركة 
ومواقعهــا  فــي االنبار واحللــة والنجف 
وكربالء وصالح الدين وذي قار والدهيمي في 
الرفاعي  باشرت بتجهيز مطاحن احملافظة 
باحلنطة احمللية احلصه الثانية ) سلفة ٢٥٪ 

الدفعه االولى (.

بغداد - الصباح الجديد:
اعلــن مصرف الرافدين، امــس الثالثاء، عن 
اطالق ســلفة 25 مليون دينار للمتقاعدين 
املوطنة رواتبهم علــى املصرف حصرا ومن 

حاملي بطاقة املاستر كارد.
واوضح املكتب االعالمي للمصرف في بيان 
انــه “تقرر منــح املتقاعدين ســلفة من 5 
ماليني وحتى 25 مليــون وبفائدة 5 باملئة”، 
مشــيرا الى ان “مدة تســديد الســلفة 5 
االســتقطاع  يتجاوز  اال  شــرط  ســنوات 
الشــهري القســط والفائدة 50 باملئة من 

الراتب التقاعدي” .
ولفــت البيــان الــى ان “منــح الســلفة 
للمتقاعــد يكون بضمانــة كفيل موظف 
مدني موطــن راتبه على املصرف حصرا واال 
يتجاوز عمر املتقاعد طالب السلفة العمر 
الســلفة  لتغطية مبلغ  وذلــك  التأميني 

وفترة سدادها“.
ودعــا البيــان املتقاعدين الى “زيــارة فروع 
املصرف كافة املنتشرة في بغداد واحملافظات 

لغرض التقدمي واحلصول على السلفة” .

نصف مليون نسمة
 تفقد مصادر ارزاقها 

بسبب الجفاف

“الحبوب” تباشر تجهيز 
المطاحن بالحنطة 

المقررة للحصة الثانية

الرافدين يطلق سلفة 
٢٥ مليون للمتقاعدين 

وبفائدة ٥ بالمئة

استعدادًا لبطولة كاس العالم 2022 لكرة القدم

»المالحة الجوية« تسعى الى فتح ممرات جوية جديدة مع الكويت

تركيا تزود البالد بـ500 ميغاوات كهرباء من األسبوع المقبل 

)cbt( العمل تفتتح دورة لمنهجية التدريب المبني على الكفاءة

التعليم العالي تؤكد مراعاة الترصين العلمي وااللتزام بخطط الجامعات 

االربعاء 9 اذار 2022 العدد )4854(

Wed. 9 Mar. 2022 issue )4854(



3 شؤون عربية ودولية

تقرير

الصباح الجديد ـ متابعة:

يواجه عشرات الالجئني السوريني 
االحتجــاز إلى أجل غير مســمى 
فــي الدمنارك وســط مخاوف من 

ترحيلهم إلى دمشق.
وبحسب صحيفة “نيويورك تاميز”، 
فإن هؤالء السوريني باتوا “في طي 
النســيان” بعد أن ألغت الدمنارك 
ونقلتهم  لهــم  اإلقامة  تصاريح 
تخضع  حيــث  ترحيــل،  ملراكــز 
حتركاتهــم لرقابة مشــددة. وفي 
الوقت ذاته، ال تســتطيع الدمنارك 
ترحيلهم؛ ألنهــا ال تقيم عالقات 

دبلوماسية مع سوريا.
“إن الوجود هنا يشبه املوت ببطء”، 
وهو  كــردي،  هيثم  يقــول  هكذا 
ســوري يبلغ من العمــر 61 عاما 
يقبع منذ ســتة أشهر في مركز 

ترحيل بالدمنارك.
قــال كردي فــي مقابلــة أجريت 
معه مؤخرا مــن غرفته الصغيرة 
مبركز “كايرشــوفيدجارد” في بلدة 
إيكاســت شــمال الدمنــارك، إن 
احتمال العودة إلى ســوريا مرعب 

للغاية.
ويقول أقاربه إنه أصيب باالكتئاب 
وبالكاد يــأكل، كما أنه يعاني من 
التشنجات الال إرادية وبدأ يتحدث 

إلى نفسه.
فر كردي من احلرب األهلية السورية 
2015، بعد ســنة واحدة من  عام 
وصــول ابنه محمد. فــي البداية 
اللجوء  حصل كــردي على حــق 
ألغت  الســلطات  لكن  املؤقــت، 
بعد  املاضي  العام  إقامته  تصريح 
أن رأت أنــه من اآلمــن له وآلخرين 
مــن منطقة دمشــق العودة إلى 

ديارهم.
وأصبحت الدمنارك أول دولة أوروبية 
حتكم بأن بعض الالجئني السوريني 
الرغم  اللجوء، على  ال يستحقون 

من مخاطر العودة لبالدهم.
الالجئني  بقانــون  األســتاذ  وقال 
بجامعــة كوبنهاغــن، تومــاس 

هــدف  إن  غاميلتوفت-هانســن 
الدمنارك هو ردع طالبي اللجوء عن 

القدوم أو اإلقامة.
وأضــاف: “لقد أصبح الــردع غير 
املباشــر اســتجابة منهجية من 
الدول األوروبية فيما يتعلق باألزمة 
السياســية احلالية بشأن اللجوء 
فــي أوروبــا. كانت الدمنــارك في 

املقدمة وامللهمة لبقية الدول”.
ومع تضخم أزمة الالجئني اجلديدة 
الترحيــب احلار  أثــار  أوروبا،  فــي 
الغزو  مــن  الفارين  باألوكرانيــني 
الروسي املرارة في الشرق األوسط 

الكثيرون  يشــعر  حيث  وأفريقيا، 
أن الــدول األوروبية اتخذت موقفا 
أكثر تعاطفا جتــاه الوافدين اجلدد 
أكثر مما كانت عليه في الســنوات 
األخيــرة جتــاه طالبــي اللجــوء 
الذين  واألفارقة  واملسلمني  العرب 
يحاولــون الوصول إلى شــواطئ 

أوروبا اآلمنة.
وقــال املتحدث باســم احلكومة 
ستوكلوند،  راسموس  الدمناركية، 
إنــه ال ينبغي إعادة أي ســوري إذا 

واجه خطرا.
وتابــع: “مرحبا بك هنــا طاملا أنك 

بحاجة إلــى احلمايــة. ومبجرد أال 
حتتاج إلى احلمايــة، عليك العودة 
إلى بالدك”. ويحق جلميع السوريني 
الذين مت إلغــاء تصاريح إقامتهم 
االســتئناف ضــد القــرار، حيث 
حتكم هيئة من ثالثــة قضاة في 

كوبنهاغن بشأن هذه الطعون. 
وعــادة مــا يتــم إرســال أولئك 
الذين يســتنفدون جميع السبل 
القانونية إلى مراكز الترحيل مثل 

املركز الذي يقيم فيه كردي اآلن.
يقــول خبراء أمنيــون وحقوقيون 
إن تقييــم الدمنارك للوضع األمني 

في منطقة دمشق يحرف بشكل 
بينما يظل  العودة  صريح مخاطر 
بشار األسد متواجدا في السلطة. 
وبحسب جماعات حقوق اإلنسان، 
تعرض العائدون إلى سوريا لالبتزاز 
اجلنســي  والعنــف  والتعذيــب 

واالختفاء القسري.
ودعت وكالة الالجئني التابعة لألمم 
املتحدة احلكومات في جميع أنحاء 
العالم إلى عدم إعادة الســوريني 

“إلى أي جزء من سوريا”. 
وأثــارت إجــراءات الدمنــارك قلق 
األوروبيني،  املشــرعني  من  العديد 

فيما قالت بعــض الدول األوروبية 
تزال  إن ســوريا ال  بريطانيا،  منها 

غير آمنة للعائدين.
فقدوا  ممــن  للكثيرين  بالنســبة 
تصاريح إقامتهم، فإن العودة إلى 
ســوريا غير واردة، كمــا هو احلال 
مع كردي. وقالت أســماء الناطور، 
وهي ســورية تبلغ مــن العمر 51 
عاما، أُرســلت إلى مركز جلوء في 
بلدة “هولســتبرو” الشمالية مع 
زوجها عمر، “لن نعــود طاملا بقي 
بشــار هناك. لكننا سنعود مبجرد 

رحيله”.

الصباح الجديد ـ متابعة:
أنفاســه  العالم  يحبــس  فيمــا 
قلقــا من تصاعد احلرب الروســية 
املندلعــة منــذ نحو  األوكرانيــة 
أســبوعني، وما قد ينجم عنها من 
تداعيــات إنســانية وكارثية على 
وما  الدوليني،  واالســتقرار  األمــن 
قــد تفجره من صراع أوســع حول 

العالم.
كشــف املتحدث باسم الكرملني، 
االول  امــس  بيســكوف،  دميتــري 
االثنني، عن الشــروط لوقف احلرب 
فــورا حــال حتققهــا، مؤكــدا أن 
موسكو أبلغت أوكرانيا بأنها ميكن 
أن توقــف العمليات “في أي حلظة” 
للشــروط  كييف  اســتجابت  إذا 

الروسية.
“ال  الكرملني:  باسم  املتحدث  وقال 
بد أن تعدل أوكرانيا الدستور، وتنبذ 

أي مطالب باالنضمام ألي تكتل”.
أمــا الشــرط الثاني، فهــو وقف 
األوكرانية  العســكرية  العمليات 

متاما، كما أن روسيا ستنجز خطوة 
نزع الســالح فــي أوكرانيــا، وفقا 

لبيسكوف.
كما أكد املتحدث باسم الكرملني، 
على شــرط اعتــراف أوكرانيا بأن 
شــبه جزيرة القرم، أرض روســية، 
كما وعليها االعتراف بدونيتســك 

ولوغانسك كدولتني مستقلتني.
واحملللني  اخلبــراء  آراء  وانقســمت 
الكرملني  إعالن  بشــأن  للمشهد 
شــروطه لوقــف احلــرب، بني من 
نزعة  وتعكس  تعجيزيــة  يعتبرها 
الســالم  إحالل  تريد  ال  توســعية 
وتغليــب لغة احلــوار، ومــن يراها 
تنسجم  ومحقة،  عادلة  شــروطا 
مــع ســعي موســكو لضمــان 
التهديدات  ووقــف  القومي  أمنها 

األطلسية له.
وفي هذا الســياق، تقــول الباحثة 
في العالقــات الدوليــة واألوروبية 
في مدرســة االقتصــاد العليا في 
الشروط  “هذه  بدفان،  النا  موسكو 

والضمانات األمنية املطلوبة روسيا 
كانــت موجــودة ضمــن مختلف 
وال  أوكرانيا،  مــع  التفاوض  جوالت 

زالت كما هي”.
البداية  منذ  “الكرملــني  وأضافت: 
اشــترط عدم انضمام أوكرانيا ألي 
كحلف  عسكرية  وأحالف  تكتالت 
شمال األطلسي الغربي، وأن تعمل 
على تعديل دستورها، وعلى ضرورة 
اعتراف كييف بإن شبه جزيرة القرم 
هي أرض روســية، ولذلك موسكو 
أنها ســتعمل  دوما كانــت تعلن 
على نزع كافة أنواع األســلحة في 
أوكرانيا، وفي حــال موافقة اجلانب 
األوكراني على هذه الشروط، فهذا 
النار  الطالق  فوري  لوقف  ســيؤدي 
القوات  النســحاب  ورمبــا  واحلرب، 

الروسية من األراضي األوكرانية”.
بوابة  “أوكرانيــا كونهــا  وتتابــع: 
غربية على روسيا وبالعكس، ال بد 
من أن تكون دولــة محايدة ال تتبع 
ال لروســيا وال للناتــو، وأال تنحــاز 

عسكريا واقتصاديا ألي منهما”.
وفي حــال رفض كييف لشــروط 
الكرملــني، تــرد النا: “ستســتمر 
العســكرية  احلملــة  بالطبــع 
املقــدرات  ومعظــم  الروســية، 
األوكرانية  العســكرية  واملنشآت 
حســب وزارة الدفاع الروسية قد مت 
تدميرها بنسبة أكثر من 75 باملئة، 
والقوات األوكرانية باتت بالتالي غير 
قادرة على مواجهة احلملة الروسية 
التي تقريبا قاربت على إجناز مهمة 
جتريد أوكرانيا من أسلحتها، ولهذا 
تعمل الــدول الغربية على ضخها 
وإمدادهــا باألســلحة البريطانية 
الصنع واألميركية والتركية، والتي 
هدفها تأجيــج الصراع ومنع وقف 

احلرب”.
من جانبه، يقول األكادميي والباحث 
السياسي خليل عزمية في لقاء مع 
“ســكاي نيوز عربية”: “هي شروط 
انخفاض  رغم  وال شــك  تعجيزية 
الروســية عن  املطالــب  ســقف 

املعتــاد بداية احلــرب، حيث كانت 
تصر موسكو آنذاك على نزع وإزالة 
احلكومــة النازية من أوكرانيا، وهم 
الرئيس  حتديــدا  يقصــدون  بذلك 
األوكراني، وهذا التراجع نتاج فشل 
الروســية،  العســكرية  العملية 
وتكبــد الروس خســائر فادحة في 
أوكرانية  األرواح في ظل مقاومــة 
عارمة غير متوقعة من قبل روسيا، 
وهذا كلــه عالوة علــى العقوبات 
ســتدفع  الغربيــة  االقتصاديــة 

موسكو نحو التراجع أكثر فأكثر”.
ويضيــف: “املطالــب األوكرانيــة 
احلــرب  وقــف  هــي  األساســية 
وانسحاب عسكري روسي فوري من 
يبدأ  ذلك  وبعد  األوكرانية،  األراضي 
اخلالفية  القضايــا  حول  التفاوض 
العالقــة واملتفجرة بــني البلدين، 
فمثال موضوع االنضمام إلى الناتو 
ميكــن التوصل مثــال لصيغة حل 
كييف  انضمــام  مفادها  وســط، 
لالحتــاد األوروبي عوضــا عن حلف 

الناتو”.
لكن فيما يتعلــق بإقليم دونباس، 
يــرى عزمية أن “كييف متمســكة 
تقبــل  ولــن  عليــه  بســيادتها 
باقتطاعهــا وهي ســتعمل على 
اعطــاء املزيــد مــن الالمركزيــة 
ودونيستك،  لوغانســك  ملنطقتي 
بحيث يكــون هنــاك وضع خاص 
األوكرانية  احلكومة  حسب  فيهما 
مبا يشبه شــكال من احلكم الذاتي 

تقريبا”.
هذه  حتمــا  ســترفض  أوكرانيــا 
الشــروط الروســية، كمــا يجزم 

األكادميي والباحث السياسي.
وأضــاف: “هــي تعــول فــي عدم 
رضوخهــا لهــا على تــأزم الوضع 
بالعقوبات  وتأثره  الروسي  الداخلي 
وباملقاومة  الغربيــة  االقتصاديــة 
أن  ذلك  األوكرانيــة،  العســكرية 
روســيا في وضع صعب ال حتســد 
عليه حتــت وطأة هــذه الضغوط 

الكثيفة داخليا وخارجيا”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أظهر تقريــر خدمة تتبع العقوبات 
“Castellum.AI” أن روسيا أصبحت 
الدولــة التي تخضع ألكبر عدد من 

العقوبــات املفروضــة ضدها منذ 
Cas-“ 2014. وبحســب موقع  عام

tellum.AI”، منــذ 22 فبرايــر، متت 
إضافــة 2778 إجراء تقييديا جديدا 

ضد روســيا. ولفت املوقــع إلى أنه 
قبل تاريــخ 22 فبرايــر فرض على 
روسيا 2754 عقوبة ليبلغ مجموع 
ما مت فرضه على روسيا من إجراءات 

تقييدية وعقوبــات 5532 منذ عام 
2014 اعتبارا من 7 مارس.

وفقــت  روســيا  تتقــدم  لذلــك 
إيران  على  كبيــر  بفارق  التصنيف 

وســوريا وكوريا الشمالية وفنزويال 
وميامنار وكوبا.

ويشــير املوقــع إلــى أن مجموع 
عام  منذ  روســيا  العقوبات ضــد 

2014 توزعــت كاآلتــي، الواليــات 
املتحدة فرضت )1194( وكندا )908( 
األوروبي  واالحتاد   )824( وسويســرا 

)766( وفرنسا )760(.

الصباح الجديد ـ متابعة:
تغير العالم كثيرا منذ احتفل الرئيس 
الصيني، شــي جني بينغ، باستقبال 
ضيفه ونظيره الروسي، فالدميير بوتني، 
تناوال مأدبة طعام بعد االنتهاء  حيث 
من إصــدار بيان أعلنا فيــه رؤيتهما 
لنظــام دولي جديد تكون موســكو 
وبكني في صميمه، “غير مقيد بالقوة 

األميركية”، حسب تعبيرهما.
بوســت  واشــنطن  صحيفة  وتقول 
إن محادثــات الطرفــني “كانت حلظة 
حاســمة” في األحــداث التي بلغت 
ذروتهــا بعد 20 يوما مــن املأدبة، مع 
أطلق  مما  ألوكرانيــا،  الروســي  الغزو 
أوروبا منذ  العنان ألســوأ حرب فــي 
عقود وهزات في موازين القوة العاملية.
وعلــى املــأل، تعهد شــي وبوتني بأن 
صداقــة بلديهما “ليــس لها حدود”، 
كمــا وأعلن الزعيــم الصيني أنه لن 

يكون هناك “أي تردد” في شراكتهما.

وتقول الصحيفــة إن هذا املوقف رمبا 
شجع بوتني، “ورمبا عن غير قصد”، على 
املقامرة بالذهــاب إلى احلرب إلخضاع 

أوكرانيا.
وقبل الغزو وبعــده بوقت قصير، بدت 
بكني متعاطفة مع مطالب موسكو 
األمنيــة، وســخرت مــن التحذيرات 
الواليات  واتهمت  احلــرب  الغربية من 

املتحدة مبضايقة روسيا.
لكن على مدى األســبوعني املاضيني، 
تقول الصحيفة، إن الصني سعت إلى 
االبتعاد قليال عن روسيا. وقد خففت 
مــن لهجتها، معربة عــن حزنها إزاء 

اخلسائر في صفوف املدنيني.
وقد قدمت نفســها كطرف محايد، 
داعية إلى محادثات السالم وإلى وقف 

احلرب في أقرب وقت ممكن.
ونقلــت الصحيفة عن، بــول هاينل، 
املديــر الســابق مللــف الصــني في 
مجلس األمن القومــي األميركي “ردا 

على سؤال بشــأن ما إذا كان الرئيس 
الصيني يعلم بالغزو الروسي “إذا كان 
يعرف ولم يخبر الناس، فهو متواطئ، 

أما إذا لم يخبره بوتني، فهذه إهانة”.
“شي كان يعرف”

هناك معلومات  إن  الصحيفة  وقالت 
أن  إلى  تشــير  غربية  اســتخباراتية 
نظراءهم  أبلغوا  الصينيني  املسؤولني 
الــروس في أوائــل فبراير بعــدم غزو 
أوكرانيــا قبــل نهايــة دورة األلعاب 
على  بكــني،  في  الشــتوية  األوملبية 
الرغــم من أنه لم يتضــح ما إذا كان 
بوتني قد أبلغ الرئيس الصيني مباشرة 

بأي خطط للغزو.
مع هذا، تقول الصحيفة إن الغزو فاجأ 
على مــا يبدو الكثير من املســؤولني 
الصينيني، ونقلت عــن خبراء قولهم 
الصيني  الرئيــس  لــو كان  إنه حتى 
يعرف أي شــيء عن خطة بوتني، فرمبا 
كان يتوقــع من موســكو أن تقصر 

إجراءاتها على املناطق اجملاورة لروسيا 
في أوكرانيا.

ونقلت عــن، يون صن، مديــر برنامج 
الصني في مركز ستيمسون لألبحاث 
قوله إن الصينيــني “لم يتوقعوا غزوا 

واسع النطاق”.
ويقول خبراء حتدثت إليهم الصحيفة 
إن “انتقاد روســيا بــدأ ينظر إليه ولو 
على نحو محدود في الصني على إنه 
انتقــاد للرئيس الــذي يعتبر صديقا 

لبوتني”.
وبينمــا أدانت احلكومــات في جميع 
بكني  وجهت  بوتــني،  العالــم  أنحاء 
املتحدة  الواليــات  إلــى  انتقاداتهــا 
وحلفائهــا، حتى أنهــا جتنبت وصف 

تصرفات السيد بوتني بأنها غزو.
بــدأت لغة  األيــام األخيرة،  لكن في 
بكني في التحــول، مما يعكس الرغبة 
في جتنب الوقوف بالقــرب من بوتني، 

بحسب الصحيفة. 

الجئون سوريون يستغيثون من الحبس
 في الدنمارك الى »اجل غير مسمى«

احدى دول األحالم تكشف وجهها القبيح 

الوجود هنا يشبه 
الموت ببطء”، 

هكذا يقول هيثم 
كردي، وهو 

سوري يبلغ من 
العمر 61 عاما يقبع 

منذ ستة أشهر 
في مركز ترحيل 

بالدنمارك

الصباح الجديد ـ وكاالت:
طلــب رئيس األركان األميركــي اجلنرال مارك 
ميلي االثنني، من القوات األميركية املتمركزة 
في أوروبــا إبداء تصميمها علــى منع اندالع 
“حرب بني قوى عظمى” بعد االجتياح الروسي 

ألوكرانيا.
ويجــري ميلي جولة في أوروبــا للتأكيد على 
“عزم” واشــنطن الدفاع عن اجلناح الشــرقي 
حللف شمال األطلســي )الناتو( في مواجهة 

الهجوم الروسي.
وســارعت دول احللف بقيادة واشنطن لنشر 
آالف اجلنــود في الدول األقرب إلى روســيا في 
ظل القتــال في أوكرانيا، غيــر املنضوية في 

الناتو.
وقال ميلــي للجنود األميركيني املنتشــرين 
في قاعــدة جوية قــرب كونستانتســا في 
جنوب رومانيــا: “علينا التأكد من قدرتنا على 
االستجابة السريعة، وإظهار قوتنا وتصميمنا 
ودعمنا للحلف )ناتو( ملنع أي عدوان إضافي من 
الروس ومنع اندالع حرب بني القوى العظمى”.

وأضــاف: “منذ العــام 1914، منذ بداية احلرب 
العاملية األولى وحتى العــام 1945، أي نهاية 
احلــرب العاملية الثانيــة.. قتــل 150 مليون 

شخص.. ال نريد بأن يتكرر ذلك إطالقا”.
وتابع: “الواضح بالنسبة إلي هو وحدة الصف 
وتصميم حلف شمال األطلسي في مواجهة 
تهديد غير مســبوق وأكبر نزاع على أراض في 

قارة أوروبا منذ العام 1945”.
وتنشر الواليات املتحدة حاليا حوالى 67 ألف 

جندي بشكل دائم في أوروبا.
ومت نشــر حوالى 15 ألف جنــدي إضافي في 
األسابيع األخيرة في منطقة على طول 1200 
كلم في الدول اجملاورة ألوكرانيا وبيالروســيا، 
حليفة روســيا، لثني موســكو عن التقّدم 

بشكل إضافي.
وانتشر 2500 جندي أميركي باجملموع في دول 
البلطيــق الثالث ليتوانيا والتفيا وإســتونيا، 
إضافة إلى 10 آالف جنــدي في بولندا و2400 
فــي رومانيا و1500 في ســلوفاكيا و350 في 

بلغاريا و200 في هنغاريا

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت الوكالــة الدولية للطاقة الذرية، امس 
االول االثنني، أّنها تلّقت تقارير تفيد بأّن قصفاً 
بقذائــف املدفعية أحلق ضــرراً مبركز لألبحاث 
النووية في خاركيف، ثاني كبرى مدن أوكرانيا 
والتي حتاصرها القوات الروسية، مطمئنة إلى 

أّن القصف لم يؤدِّ إلى “عواقب إشعاعية”.
وقالــت الهيئة التابعة لــألمم املتحدة ومقّرها 
في فيينا إّن الســلطات األوكرانيــة أبلغتها 
بتعّرض املنشــأة النووية في معهد خاركيف 
للفيزياء والتكنولوجيــا لقصف مدفعي يوم 
األحد من دون أن تسّجل أّي زيادة في مستويات 

اإلشعاعات في املوقع.
ومعهد خاركيف للفيزيــاء والتكنولوجيا هو 
معهد أبحاث ينتج مواد مشــّعة لتطبيقات 

طّبية وصناعية.
وطمأنــت الوكالة إلى أّن “مخــزون املوقع من 
ة منخفض للغايــة”، مؤّكدة أّن  املواد املشــعّ
“الضــرر  املبّلــغ عنه لن تكون لــه أّي عواقب 

إشعاعية”.
ونقل البيان عن املديــر العام للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروســي قوله 
“لقد شهدنا حوادث عديدة تعّرض أمن املواقع 

النووية األوكرانية للخطر”.
ومنذ أيام تتعــّرض خاركيف لقصف مدفعي 
وصاروخــي عنيف من القوات الروســية التي 
حتاول زيادة الضغط على أوكرانيا لالستسالم.

الروســي  ومنذ اجلمعة املاضية يحتّل اجليش 
محطة زابوروجيا للطاقــة النووية في جنوب 
شــرق أوكرانيا والتي اندلــع فيها حريق قالت 
كييف إّنه جنم عن قصف مدفعي روسي، وهو 
ما تنفيه موسكو. وفي هذه احملطة يعمل اثنان 

فقط من مفاعالتها النووية السّتة.
وأعرب غروسي اجلمعة املاضية عن استعداده 
للذهاب إلى تشيرنوبيل، املوقع الذي شهد في 
1986 أضخــم حادث نووي فــي التاريخ، وذلك 
بهدف التفــاوض مع موســكو وكييف على 

مسألة ضمان أمن املواقع النووية األوكرانية.

عسكر اميركا يخشون 
اندالع »حرب عالمية«

منشأة نووية ثانية 
تتعرض للقصف في 

أوكرانيا

شروط روسيا لوقف الحرب في أوكرانيا.. تعجيزية أم معقولة؟

تقرير: روسيا أصبحت الدولة التي فرض عليها أكثر عقوبات في العالم

وعود الشراكة الروسية الصينية..

غزو أوكرانيا يضع بكين أمام »ورطة«
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بناء وحدة صحية )5 مقاعد( عدد/ 4 مدرســة فجر االسالم+ ســعدون عبد اهلل الفياض+ مدرسة يعرب+ الواحة اخلضراء/ 
تربية الرصافة االولى وبناء مجموعة صحية )5 مقاعد( عدد/ 25 في ث. الياسمني+ الضحى+ م دار السالم+ مدرسة الرباب+ 
ثانوية غزة+ مدرســة ميسان+ مدرسة الفرقان+ مدرسة سبع البور+ مدرســة الطارمية األولى+ مخزن الطارمية+ إعدادية 
الطارمية+ ث. الصديق+ حامت املطلك+ اجلواهري+ اإلرشــاد+ ث. احلرمني+ مدرســة أم الزهور+ جيبوتي+ مدرسة الشهيد رائد 

سعيد+ املصلحية+ االسكندرونة+ ابن طفيل+ شهداء مجمع املصابيح+ الدوحة+ ث. ذو النورين/ تربية الكرخ الثالثة 
1. يســر ديوان محافظة بغداد اإلعالن عن مشــروع )بناء وحدة صحية )5 مقاعد( عدد/ 4 مدرســة فجر اإلسالم+ سعدون 
عبد اهلل الفياض+ مدرســة يعرب+ الواحة اخلضراء/ تربية الرصافة األولى وبنــاء مجموعة صحية )5 مقاعد( عدد/ 25 في 
ث. الياســمني+ الضحى+ م. دار السالم+ مدرسة الرباب+ ثانوية غزة+ مدرسة ميسان+ مدرسة الفرقان+ مدرسة سبع البور+ 
مدرســة الطارمية األولى+ مخزن الطارمية+ إعدادية الطارمية+ ث. الصديق+ حامت املطلك+ اجلواهري+ اإلرشاد+ ث. احلرمني+ 
مدرسة أم الزهور+ جيبوتي+ مدرسة الشهيد رائد سعيد+ املصلحية+ االسكندرونة+ ابن طفيل+ شهداء مجمع املصابيح+ 
الدوحة+ ث. ذو النورين/ تربية الكرخ الثالثة( أدناه ضمن مشــاريع  املوازنة االســتثمارية لسنة 2021 من تخصيصات خط 
الفقر، فعلى كافة  مقدمي العطاءات من الشركات واملقاولني املصنفني املؤهلني وذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم 

لتنفيذ املشروع وحسب الوثائق القياسية .
2. على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على الوثائق اخلاصة باملشروع وجداول الكميات مراجعة محافظة 

بغداد الطابق الثامن/ قسم العقود خالل أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8 صباحا ولغاية الساعة 2 ظهرا.
3. تضمن العرض ثالثة ظروف/ ظرف العرض التجاري

 ظرف العرض الفني
 ظرف يتضمن متطلبات التأهيل املطلوبة )شهادة تأسيس الشركة مصدقة من دائرة مسجل الشركات في وزارة التجارة، 
عقد تأســيس، محضر اجتماع، إجازة ممارسة مهنة، هوية تصنيف مقاولني لألعمال اإلنشائية بدرجة )ثامنة( نافذة صادرة 
من وزارة التخطيط، تقدمي أعمال مماثلة مصدقة من اجلهة املســتفيدة، تقدمي مستمســكات املدير املفوض، تقدمي ما يؤيد 
حجــب البطاقة التموينية، كتاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للضرائب نافذ الصالحية عند تاريخ الغلق ومعنون 
إلى محافظة بغداد نســخة اصلية، وصل الشــراء النســخة األصلية، يتم التوقيع واخلتم علــى كافة صفحات جداول 
الكميات من قبل الشــركة املتقدمة، تقدمي جدول تقدم عمل، تكون مدة نفاذية العطاء 120 يوما، تقوم الشركة بتثبيت 
عنوان متكامل ملكتبها مع أرقام الهواتف واملوقع اإللكتروني اخلاص بها، يجب أن تكون األرقام مدونة رقما وكتابة وان تكون 
الكتابة واضحة وخالية من احلك والشــطب ومقترن بتوقيع مقدم العطاء، )على الشــركات األجنبية الراغبة باالشتراك 
باملناقصة تقدمي شــهادة تأسيس وكافة مستمسكاتها مترجمة مصدقة من السفارة العراقية في بلد التأسيس(، تلتزم 

الشركة بتقدمي األسعار النهائية، تقدمي جدول الكميات مختوم باخلتم احلراري حملافظة بغداد(.
4. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشركة او وكيله إلى 

العنوان التالي( محافظة بغداد/ قسم العقود( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق لقاء مبلغ قدره )300,000( )ثالثمائة ألف دينار 
عراقي( غير قابل للرد.

5. يتم تسليم العطاءات/ إلى العنوان التالي محافظة بغداد/ االستعالمات اإللكترونية/ الطابق األول وآخر موعد لتسليم 
العطاءات الســاعة 12 ظهرا من التوقيت احمللي ملدينة بغداد يوم األربعاء 2022/3/30 ســوف ترفض العطاءات املتأخرة عن 
هذا املوعد وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في محافظة بغداد/ قســم 

العقود الساعة 12 ظهرا من يوم االربعاء 2022/3/30 او اليوم الذي يليه.
6. يجب أن تتضمن العطاءات ضمانا للعطاء على شكل )خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة( صادر من احد مصارف 
بغــداد املعتمدة لــدى البنك املركزي على ان يكون الضمــان املقدم داخال ضمن املنصة اإللكترونيــة وإذا لم يكن خطاب 

الضمان داخال ضمن املنصة يهمل العطاء وحسب تعليمات البنك املركزي وباسم أي من الشركاء .
7. يســتقطع من مستحقات الشركة املتعاقدة كافة الرسوم والضرائب املشار إليها في القوانني واألنظمة  والتعليمات 

العراقية
8. إذا صادف موعد غلق املناقصة عطلة رسمية فيكون موعد الغلق باليوم التالي.

9. جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات غير املستجيبة ملعايير الوثائق القياسية ويستبعد أي عطاء لم ينظم 
حسب الوثيقة القياسية وبضمنها )السيولة النقدية، األعمال املماثلة( 

)admin@baghdad.gov.iq(  10. للمعلومات تتم املراسلة عبر البريد اإللكتروني
11. في حال تقدمي أحد الشــركاء ألي من املعايير املطلوبة ومت اســتيفائها من قبله فيتم قبول العطاء املشترك دون النظر 

إلى الشريك اآلخر .
12. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن.

13. في حال وجود مخالفات يتم توجيه اإلنذارات للشــركة التي يحال بعهدتها أعمال املناقصة عن طريق قسم الشؤون 
القانونية في محافظة بغداد من دون الرجوع الى دائرة كاتب العدل.

14. ال تتم مطالبة احملافظة بكتاب تســهيل مهمة من الكمارك وكذلك الضريبة وإجازة االستيراد ويتحمل املشترك في 
املناقصة مسؤولية جتهيز وإيصال املواد الى احملافظة )إذا تضمن العمل جتهيز مواد(.

15. األعمال املماثلة تكون لنفس جنس العطاء.
16. يتم اعتماد وثيقة األشــغال الصغيرة الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة 

عند تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة .
17. للدائــرة احلق في إلغاء املناقصة فــي أي مرحلة من مراحلها وقبل اإلحالة وعدم إجراء املفاضلة وحســب مقتضيات 

املصلحة العامة وال يحق للمشتركني في املناقصة املطالبة بأي تعويض جرَّاء ذلك.
محافظة بغداد/ قسم العقود

هدم وإعادة بناء وحدات صحية )10 مقاعد( عدد/ 2 الشــروق+ بيادر اخلير االبتدائية/ تربية الرصافة األولى وبناء 
وحــدات صحية )10 مقاعد( عدد/ 3 العراق املنتصر+ الرحــاب+ إعدادية فاطمة الزهراء املهنية/ تربية الرصافة 

األولى
1. يسر ديوان محافظة بغداد اإلعالن عن مشروع )هدم وإعادة بناء وحدات صحية )10 مقاعد( عدد/ 2 الشروق+ 
بيادر اخلير االبتدائيــة/ تربية الرصافة األولى وبناء وحدات صحية )10 مقاعد( عدد/ 3 العراق املنتصر+ الرحاب+ 
إعدادية فاطمة الزهراء املهنية/ تربية الرصافة األولى( أدناه ضمن مشــاريع املوازنة االستثمارية لسنة 2021 
من تخصيصات خط الفقر فعلى كافة مقدمي العطاءات من الشــركات واملقاولني املصنفني املؤهلني وذوي 

اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشروع وحسب الوثائق القياسية.
2. على مقدمي العطــاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على الوثائق اخلاصة باملشــروع وجداول الكميات 
مراجعة محافظة بغداد الطابق الثامن/ قســم العقود خالل أوقات الدوام الرســمي من الســاعة 8 صباحا 

ولغاية الساعة 2 ظهرا.
3. تضمن العرض ثالثة ظروف/ ظرف العرض التجاري

 ظرف العرض الفني
 ظرف يتضمن متطلبات التأهيل املطلوبة )شهادة تأسيس الشركة مصدقة من دائرة مسجل الشركات في 
وزارة التجارة، عقد تأســيس، محضر اجتماع، إجازة ممارسة مهنة، هوية تصنيف مقاولني لألعمال اإلنشائية 
بدرجة )تاســعة( نافذة صادرة من وزارة التخطيط، تقدمي أعمال مماثلة مصدقة من اجلهة املســتفيدة، تقدمي 
مستمســكات املدير املفوض، تقدمي ما يؤيد حجب البطاقة التموينية، كتــاب عدم ممانعة صادر من الهيئة 
العامة للضرائب نافذ الصالحية عند تاريخ الغلق ومعنون إلى محافظة بغداد نســخة اصلية، وصل الشراء 
النسخة األصلية، يتم التوقيع واخلتم على كافة صفحات جداول الكميات من قبل الشركة املتقدمة، تقدمي 
جــدول تقدم عمل، تكون مدة نفاذية العطاء 120 يوما، تقوم الشــركة بتثبيــت عنوان متكامل ملكتبها مع 
أرقــام الهواتف واملوقع اإللكتروني اخلــاص بها، يجب أن تكون األرقام مدونة رقمــا وكتابة وان تكون الكتابة 
واضحة وخالية من احلك والشطب ومقترن بتوقيع مقدم العطاء، )على الشركات األجنبية الراغبة باالشتراك 
باملناقصة تقدمي شــهادة تأســيس وكافة مستمسكاتها مترجمة مصدقة من الســفارة العراقية في بلد 
التأســيس(، تلتزم الشــركة بتقدمي األســعار النهائية، تقدمي جدول الكميات مختوم باخلتم احلراري حملافظة 

بغداد(.
4. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشركة 
او وكيله إلى العنوان التالي( محافظة بغداد/ قســم العقــود( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق لقاء مبلغ قدره 

)200,000( )مائتا ألف دينار عراقي( غير قابل للرد.

5. يتم تســليم العطاءات/ إلى العنوان التالي محافظة بغداد/ االستعالمات اإللكترونية/ الطابق األول وآخر 
موعد لتســليم العطاءات الســاعة 12 ظهرا من التوقيت احمللي ملدينة بغداد يوم األربعاء 2022/3/30 سوف 
ترفض العطاءات املتأخرة عن هذا املوعد وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني 

باحلضور في محافظة بغداد/ قسم العقود الساعة 12 ظهرا من يوم االربعاء 2022/3/30 او اليوم الذي يليه.
6. يجب أن تتضمن العطاءات ضمانا للعطاء على شكل )خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة( صادر من 
احــد مصارف بغداد املعتمدة لدى البنك املركزي على ان يكون الضمان املقدم داخال ضمن املنصة اإللكترونية 
وإذا لم يكن خطاب الضمان داخال ضمن املنصة يهمل العطاء وحسب تعليمات البنك املركزي وباسم أي من 

الشركاء.
7. يســتقطع من مستحقات الشركة املتعاقدة كافة الرسوم والضرائب املشار إليها في القوانني واألنظمة 

والتعليمات العراقية
8. إذا صادف موعد غلق املناقصة عطلة رسمية فيكون موعد الغلق باليوم التالي.

9. جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات غير املســتجيبة ملعايير الوثائق القياســية ويستبعد أي 
عطاء لم ينظم حسب الوثيقة القياسية وبضمنها )السيولة النقدية، األعمال املماثلة( 

)admin@baghdad.gov.iq(  10. للمعلومات تتم املراسلة عبر البريد اإللكتروني
11. في حال تقدمي أحد الشركاء ألي من املعايير املطلوبة ومت استيفائها من قبله فيتم قبول العطاء املشترك 

دون النظر إلى الشريك اآلخر.
12. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن.

13. في حال وجود مخالفات يتم توجيه اإلنذارات للشــركة التي يحــال بعهدتها أعمال املناقصة عن طريق 
قسم الشؤون القانونية في محافظة بغداد من دون الرجوع الى دائرة كاتب العدل.

14. ال تتم مطالبة احملافظة بكتاب تســهيل مهمة من الكمارك وكذلك الضريبة وإجازة االستيراد ويتحمل 
املشترك في املناقصة مسؤولية جتهيز وإيصال املواد الى احملافظة )إذا تضمن العمل جتهيز مواد(.

15. األعمال املماثلة تكون لنفس جنس العطاء.
16. يتم اعتماد وثيقة األشغال الصغيرة الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني 
مســتجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية واملالية املطلوبة في 

شروط املناقصة .
17. للدائــرة احلق في إلغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبل اإلحالة وعدم إجراء املفاضلة وحســب 

مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمشتركني في املناقصة املطالبة بأي تعويض جرَّاء ذلك.
محافظة بغداد/ قسم العقود

محافظة بغداد
إعالن

م/ مناقصة رقم )1( لسنة 2022

محافظة بغداد
إعالن

م/ مناقصة رقم )2( لسنة 2022

مبلغ التأمينات التبويباملدة/ اليومالكلفةاسم املناقصةرقم املناقصة
األولية

1

بناء وحدة صحية )5 مقاعد( عدد/ 4 مدرسة فجر اإلسالم+ سعدون 
عبداهلل الفياض+ مدرسة يعرب+ الواحة اخلضراء/ تربية الرصافة 

األولى وبناء مجموعة صحية )5 مقاعد( عدد/ 25 في ث. الياسمني+ 
الضحى+ م. دار السالم+ مدرسة الرباب+ ثانوية غزة+ مدرسة مبسان+ 
مدرسة الفرقان+ مدرسة سبع البور+ مدرسة الطارمية األولى+ مخزن 
الطارمية+ اعدادية الطارمية+ ث. الصديق+ حامت املطلك+ اجلواهري+ 
االرشاد+ ث. احلرمني+ مدرسة ام الزهور+ جيبوتي+ مدرسة الشهيد 
رائد سعيد+ املصلحية+ االسكندرونة+ ابن طفيل+ شهداء مجمع 

املصابيح+ الدوحة+ ث. ذو النورين/ تربية الكرخ الثالثة

1,185,346,000 مليار ومائة 
وخمسة وثمانون مليوناً 

وثالثمائة وستة واربعون الف 
دينار عراقي

49-1-5-6-1-12064 يوما
12,000,000 اثنا 

عشر مليون دينار 
عراقي

مبلغ التأمينات األوليةالتبويباملدة/ اليومالكلفةاسم املناقصةرقم املناقصة

2

هدم وإعادة بناء وحدات صحية )10 مقاعد( 
عدد/2 الشروق+ بيادر اخلير االبتدائية/ تربية 

الرصافة األولى وبناء وحدات صحية )10 مقاعد( 
عدد/3 العراق املنتصر+ الرحاب+ اعدادية فاطمة 

الزهراء املهنية/ تربية الرصافة االولى

316،255،000 ثالثمائة 
وستة عشر مليوناً ومائتان 

وخمسة وخمسون الف 
دينار عراقي

4,000,000 اربعة ماليني 49-1-5-6-1-9065 يوماً
دينار عراقي



5 اعالن

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف األنبار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
هيت

العدد/ 242/ش/2022
التاريخ/ 2022/3/8

الى/ املدعى عليه 
)سعدي خالد حمد(

م/ إعالن
أقامــت املدعيــة )روعه عامــر حمد( 
أمام  242/ش/2022  املرقمــة  الدعــوى 
االحوال الشخصية في هيت  محكمة 
والــذي تطلب فيها دعوتــك للمرافعة 
واحلكــم بالتفريــق للضرر وقــد وردت 
الدعوتية غير مبلغــة كونك مجهول 
محل االقامة وحســب شــرح القائم 
بالتبليغ واملؤيد من قبل اخملتار وعني يوم 
وتبليغك  للمرافعة  موعدا   2022/3/15
بصحيفتني محليتــني وعليك احلضور 
في املوعد احملدد او من ينوب عنك قانونا 
وبعكسه ســوف جترى املرافعة بحقك 

غيابا وعلنا وحسب االصول.
القاضي
فتح اهلل داود مهيدي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنايات واسط/ الهيأة 

الثانية
رقم الدعوى: 144/ج/2022
التاريخ: 2022/3/2

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية
م/ إعالن

الى املتهم الهارب/ عالء سامي عبد 
اهلل حسن/ اسم والدته/ مجده 

احمد/ تولد/ 1974
بالنظــر جملهوليــة محــل إقامتك في 
الوقــت احلاضــر ولكونــك متهما في 
القضية اعــاه وفق أحكام املادة 1/295 
من قانــون العقوبات فقد تقرر تبليغك 
باالعان بصحيفتني محليتني للحضور 
أمام هذه احملكمــة في 2022/5/14 وفي 
حال عدم حضورك سوف جترى احملاكمة 

بحقك غيابا وحسب االصول.
القاضي
عبد االمير سلمان النعيمي
رئيس محكمة جنايات واسط 
الهيأة الثانية

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة بداءة الكوت
العدد: 910/ب/2022
التاريخ: 2022/3/8
الى املدعى عليها/ عدوية عبيد مالح

إعالن
اقام املدعي حسن سلمان هال الدعوى 
املرقمة أعــاه يطلب دعوتك للمرافعة 
واحلكم بتســديد مبلغ قدره أحد عشر 
مليونا وخمســمائة الــف دينار عراقي 
عــن قرضة حســنة وجملهوليــة محل 
إقامتك حســب إشــعار مختار محلة 
الشــرقية وكتاب مركز شرطة الكوت 
بالعــدد 2337 فــي 2022/3/1 لذا تقرر 
تبليغــك مبضمــون عريضــة الدعوى 
املرقمة 910/ب/2022 ونشر بصحيفتني 
محليتــني لذا اقتضــى حضوركم يوم 
2022/3/15 وفي حــال عدم حضوركم 
سوف يتم الســير في إجراءات الدعوى 

غيابا بحقكم
القاضي
محمد حران السراي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

العدد: 756/ج/2022
التاريخ: 2022/3/6

م/ إعالن
الى املتهم الهارب: يقني طارق 

كاظم ربيعه/ يسكن كوت- العزة 
اجلديدة

بالنظر جملهوليــة محل اقامتك في 
الوقت احلاضــر ولكونك متهما في 
القضية املرقمــة 756/جنح /2022 
وفق احــكام املادة )38( مــن قانون 
3 لســنة  رقم  الوطنية  البطاقــة 
2016 فقد تقرر تبليغك باالعان عن 
طريق صحيفتني محليتني للحضور 
امام هذه احملكمة في يوم 2022/4/6 
وفي حال عدم احلضور ســوف جترى 
حســب  بحقك  غيابــا  احملاكمــة 

االصول.
القاضي
احمد شهاب احمد

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية

دار القضاء في العلم
محكمة األحوال الشخصية في 

العلم
العدد: 2022/319
التاريخ: 2022/2/24
الى/ املفقود مزهر سلطان سالمة 

احمد
)ســميره  املدعوة  زوجتــك  قدمت 
يوســف حمزة حمد( طلبا الى هذه 
احملكمة تطلب فيه حجرك ونصبها 
قيمــة عليــك وجملهوليــة محــل 
اعانا  تبليغك  تقــرر  عليه  اقامتك 
بصحيفتني محليتني للحضور خال 
عشرة أيام من تاريخ النشر وفي حال 
عدم حضورك فسوف تنظر احملكمة 

بالطلب وفقا للقانون.
القاضي
عبد اجمليد حسن لطيف

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الكوت
العدد: 385/ج/2022
التاريخ: 2022/3/7
املتهم الهارب/ حليم لفته عطيه بناي 

القريشي
م/ اعالن

حتية طيبة...
املتهم/ حليم لفته عطيه بناي القريشي 
تولد 1974 يســكن محافظة واســط/ 
قضاء النعمانية اســم االم جبره حسن 
بالنظــر الــى مجهولية محــل اقامتك 
بالوقت احلاضر ولكونك متهما بالقضية 
املرقمــة )266/ج/2022( وفق احكام املادة 
)1/459( مــن قانون العقوبــات فقد تقرر 
تبليغــك باإلعان عن طريــق صحيفتني 
محليتني للحضور امام هذه احملكمة في 
الســاعة الثامنة صباحا يوم 2022/4/17 
وفي حال عدم احلضور سوف جترى احملاكمة 

غيابا بحقك وحسب األصول.
القاضي
خالد محمد االعرجي

تنويه
متديد/ إعالن ملناقصة توفير مواد الصيانة امليكانيكية لوحدة 

CPF املعاجلة املركزية
Extension for 1st Announcement for Provision of 

maintenance mechanical material of CPF 
037/PC/21 :رقم املناقصة

نوع املناقصة/ مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني
1 – مت متديد تاريخ غلق املناقصة من 2022/3/22 الى 2022/4/12

وعليــه يجب على املشــاركني تقدمي العروض الفنيــة والتجارية 
وخطاب الضمان بظروف مغلقــة ومنفصلة عن بعضها البعض 
ومختومة بختم الشــركة فــي املوعد النهائــي لغلق املناقصة 

2022/4/12 عند الساعة 11:00 صباحا
 2– معلومات املناقصة األخرى مشــار اليها في إعان الصحيفة 

بتاريخ 2022/2/8
3 – لاستفسار االتصال باالمييات التالية:

haneen.monam@petroalwaha.com;
caijingnan@petroalwaha.com; fengyue@petroalwaha.com

    AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 628
التاريخ: 2022/2/21

م/ إعالن
بالنظر لعدم حصول راغب

تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واسط عن تأجير األماك املدرجة أوصافها في أدناه العائدة 
الــى مديرية بلدية بلدية ناحية واســط  وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013، 
فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية ناحية واســط خال فترة )15( 
خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لنشرها في الصحف اليومية مستصحبني معهم التأمينات 
القانونيــة البالغة )30%( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا ولكامل مدة االيجار وســتجرى 
املزايــدة في اليوم األخير من مدة اإلعان في مقر البلدية أعاه في متام الســاعة )العاشــرة صباحا( 
وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رســمية تكــون املزايدة في اليوم الذي يليه ويتحمل من ترســو عليه 
املزايدة أجور النشر واإلعان 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

فقدان هوية وكالة
مواد  وكالــة  هويــة  فقدت 
باســم/ ســاميه  غذائيــة 
محمد جاسم محمد، صادرة 
من الشــركة العامة لتجارة 
املــواد الغذائيــة، فمن يعثر 

عليها يسلمها ملصدرها...

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف األنبار 
االحتادية

دار القضاء في هيت
محكمة االحوال الشخصية في هيت
العدد/ 257/ش/2022
التاريخ/ 2022/3/8

الى/ املدعى عليه 
)محمد عدنان كنوش(

م/ إعالن
أقامت املدعية )منى قيس جميل( الدعوى 
محكمة  أمــام  257/ش/2022  املرقمــة 
االحــوال الشــخصية في هيــت والذي 
تطلــب فيها دعوتــك للمرافعة واحلكم 
بتمديــد حضانتهــا لألطفــال كل من 
)حسام وافراح( أوالد محمد عدنان كنوش 
وقــد وردت الدعوتية غيــر مبلغة كونك 
االقامة وحســب شــرح  مجهول محل 
القائم بالتبليغ واملؤيد من قبل اخملتار فقد 
عني يــوم 2022/3/16 موعــدا للمرافعة 
وعليك  وتبليغك بصحيفتــني محليتني 
احلضور في املوعد احملدد او من ينوب عنك 
املرافعة  جترى  وبعكســه ســوف  قانونا 

بحقك غيابا وعلنا وحسب االصول.
القاضي
فتح اهلل داود مهيدي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنايات واسط/ الهيأة 

الثانية
رقم الدعوى: 143/ج/2022
التاريخ: 2022/3/2

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية
م/ إعالن

الى املتهم الهارب/ نبيل رزاق زغير 
جناني/ اسم والدته/ صبيحه خضر/ 

تولد/ 1992
بالنظــر جملهوليــة محــل إقامتك في 
الوقــت احلاضــر ولكونــك متهما في 
القضية اعــاه وفق أحكام املادة 1/295 
من قانــون العقوبات فقد تقرر تبليغك 
باالعان بصحيفتني محليتني للحضور 
أمام هذه احملكمــة في 2022/5/11 وفي 
حال عدم حضورك سوف جترى احملاكمة 

بحقك غيابا وحسب االصول.
القاضي
عبد االمير سلمان النعيمي
رئيس محكمة جنايات واسط 
الهيأة الثانية

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف واسط 

االحتادية
محكمة االحوال الشخصية في الكوت
العدد/ 35/ش/2022

الى املدعى عليه/ علي بدن مجلي
بتاريــخ 2022/3/6 أصــدرت هــذه احملكمة 
بالعدد أعــاه قرارا غيابيــا يقضي احلكم 
بالتفريــق بني املدعى عليه علي بدن مجلي 
واملدعية ابتســام مناحي حســني للهجر 
ملدة اكثر من ســنتني للفراش وبدون سبب 
مشروع واعتباره طاقا بائنا ببينونة صغرى 
واقعــا للمرة االولى ال يحــق فيه للمدعى 
عليــه الرجــوع باملدعية إالَّ بعقــد ومهر 
جديديــن وإلزام املدعية بالعدة الشــرعية 
البالغة ثاثة قروء واعتبارا من تاريخ احلكم 
وال يحق لها التزوج مــن آخر إالَّ بعد انتهاء 
الدرجة  احلكــم  قــرار  واكتســاب  عدتها 
القطعية وجملهولية محل اقامتك حســب 
اإلشعار القائم بالتبليغ عليه تقرر تبليغك 
بالقرار املذكور اعاه بواســطة صحيفتني 
أمام  للحضور  يوميتني  رسميتني  محليتني 
هذه احملكمــة وعند عــدم اعتراضك على 
القرار ضمن املدة القانونية سوف يكتسب 

القرار الدرجة القطعية.
القاضي
عباس فاضل مجذاب

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

العدد: 54/جنح/عنف اسري/2022
التاريخ: 2022/3/3

م/ إعالن
الى املتهم الهارب: حيدر علي 

حسني عكله
بالنظر جملهولية محل اقامتك في 
احلاضر ولكونك متهما في  الوقت 
54/جنح/عنف  املرقمــة  القضية 
اسري/2022 وفق احكام املادة )415( 
عقوبات فقد تقرر تبليغك باالعان 
عن طريــق صحيفتــني محليتني 
للحضور امام هذه احملكمة في يوم 
2022/4/4 وفي حــال عدم احلضور 
ســوف جترى احملاكمة غيابا بحقك 

حسب االصول.
القاضي
محمد عبد الرضا مهدي

إعالن
الى/ / محمد عبد األمير 

فليح
اقتضى حضــورك الى صندوق 
االســكان العراقي فرع ذي قار 
وذلك  الناصريــة  فــي  الكائن 
لتثبيــت إقــرار باملوافقة على 
قيام الســيد/ )ثجيــل صافي 
غوبــان( بالبناء علــى حصته 
املشــاعة في القطعة املرقمة 
عكيلية  مقاطعــة   )1196/1(
لغرض  ســكر(  قلعة  الغربية 
تسليفه قرض االسكان وخال 
مدة اقصاها )15( خمسة عشر 
العراق وشــهر  داخل  يوما من 
إذا كان خــارج العراق من تاريخ 
نشــر اإلعان. وبعكسه سوف 
االعتراض  في  حقك  يســقط 

مستقبا...

إعالن
الى/ / حيدر حميد مظلوم

اقتضى حضورك الى صندوق 
االسكان العراقي فرع ذي قار 
وذلك  الناصرية  فــي  الكائن 
لتثبيت إقــرار باملوافقة على 
عدنان  )امل  الســيدة/  قيام 
حصتها  على  بالبناء  حبيب( 
املشاعة في القطعة املرقمة 
حي  ناصريــة   )110/22380(
الفــداء( لغرض تســليفها 
مدة  وخال  االســكان  قرض 
اقصاها )15( خمســة عشر 
العراق وشهر  داخل  يوما من 
إذا كان خارج العراق من تاريخ 
نشر اإلعان. وبعكسه سوف 
االعتراض  في  حقك  يسقط 

مستقبا...

فقدان هوية
فقــدت الهوية الصادرة من 
الشــطرة،  التقني/  املعهد 
باســم/ لقاء حسن  جوده 
الزيــدي، فعلــى مــن يعثر 
جهة  الى  تسليمها  عليها 

اإلصدار...

مدة االيجاراملوقعاملساحةرقم امللكنوع امللكت

سنة واحدةالعروبة9762 م802علوة بيع الفواكه واخلضر1

سنة واحدةالعروبة480 م1832ساحة وقوف سيارات2
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الصباح الجديد ـ متابعة:
شــهدت أســواق البالد ارتفاعاً غير 
املواد  معظــم  بأســعار  مســبوق 
الدقيق  وأبرزها  الرئيســة،  الغذائية 
املاضيني،  اليومني  واألرز خالل  والزيت 
مــا تســبب في اســتياء شــعبي 
لناشــطني  واضح، وســط حتذيرات 
بتظاهرة  للخروج  عن اســتعدادهم 

رافضة للتالعب باألسعار.
عبــر  عراقيــون  ناشــطون  وعّبــر 
صفحاتهــم فــي “فيســبوك” عن 
امتعاضهــم ممــا أصــاب الســوق 
العراقية، بســبب ارتفاع األســعار، 
بعد أن بلغ سعر قنينة زيت الطهي 
5 آالف دينار عراقي )نحو 3.5 دوالرات( 
بعد أن كان سعرها نحو 2100 دينار، 
كما ارتفع ســعر كيس الطحني إلى 
60 ألف دينار، بعد أن كان ســعره 15 
ارتفاع ســعر  إلى  دينار، إضافة  ألف 

بيض املائدة واخلضراوات وغيرها.
وأصــدرت وزارة التجــارة العراقيــة، 
ارتفاع  امس االول االثنني، بيانا بشأن 
أســعار الطحني في األسواق احمللية، 
حيث نقلت عن مدير عام الشــركة 
داود  أثير  احلبــوب  لتصنيع  العامــة 
تأكيده أن “شــركته ملتزمة بتوزيع 
مادة الطحني جلميع مستحقيها من 
املشمولني بنظام البطاقة التموينية 
وفــق اجلــداول الزمنية احملــددة في 
خطط وزارة التجارة”، وأن الوزارة جتهز 
رمزية  بأسعار  الطحني  مبادة  العوائل 
وال عالقة لها بالطحني التجاري الذي 
يخضع للمضاربــات التجارية ويتأثر 

بأسعار السوق العاملية”.
املواطنني  أن “شركته جهزت  وأضاف 
بعشــر حصص  املاضي  العام  خالل 
من مــادة الطحــني، فيمــا جهزت 
الوكالء خالل الفترة املاضية من هذا 
العام بنحو 7.5 ماليني كيس طحني”، 
القطع  إلى “مباشــرة مراكز  منوهاً 
باحلصة  الوكالء  بإطالق قوائم جتهيز 
الثانيــة، والعمــل جار فــي جميع 
املطاحــن العاملــة إلنتــاج وجتهيز 
للخطة  وفقــا  بالطحني  العوائــل 
احملددة  الزمنية  وباملدد  التســويقية 

لكل وجبة”.
في الســياق، قال ناشطون عراقيون 
إن “الســوق العراقية تشهد ارتفاعاً 
املواد  بجميــع مفــردات  مســتمراً 
الغذائيــة، وليس فقــط األوكرانية، 
وهناك جشــع واضح وعدم انضباط 
والتزام من قبل بعــض التجار الذين 
يســتغلون انخفاض قيمــة الدينار 
الــدوالر، واألزمة بني  العراقي مقابل 

روسيا وأوكرانيا”.
لكن غزوان راســم، وهو تاجر في حي 
“األهالي  أن  أكد  ببغداد،  الشــورجة 
يتهمون التجار بالتالعب باألســعار، 
وهذا غير صحيــح، ألن بعض الدول 
التي تصّدر القمح للعراق انقسمت 
إلى نصفني، األول توقف عن التصدير، 
املصّدرة  الكميات  تراجعــت  والثاني 
منــه إلى اخلارج، ولعل مــا ال يعرفه 
العراقيــون، هو أن معظــم القمح 
الذي يســتورده العراق، من روســيا 

وأوكرانيا”.
“ارتفاع أسعار  أن  إلى  ولفت راســم 

النفــط أثــرت علــى إنتــاج كافة 
بالتالي  الطحــني،  ومنها  الســلع، 
فإن ارتفاع األســعار ليس من التاجر 
احمللــي العراقــي، بل إنــه في عموم 

بســبب  واألجنبية  العربية  الــدول 
األزمة الروســية األوكرانيــة”، مبيناً 
أن “احلكومة العراقية لن تســتطيع 
الســيطرة على األسعار ألنها تعرف 

أن اخللــل ليس من التاجــر العراقي، 
وأنها أزمة باتت عاملية”.

العراقــي،  الــوزراء  رئيــس  ووجــه 
بضــرورة  الكاظمــي،  مصطفــى 

اتخاذ خطــوات عاجلة لتأمني اخلزين 
الغذائيــة  للمــواد  االســتراتيجي 
يجري  األساســية، كإجراء حكومي 
بالتوازي مع االرتفاع املستمر بأسعار 
املواد الغذائية في البالد، مشدداً على 
الوزارات اتخاذ اخلطوات الالزمة لذلك. 
املالية  وزارات  الكاظمــي،  وجه  كما 
اإلجراءات  بـ”اتخاذ  والزراعة  والتجارة 
الالزمة بشــأن النقاط األساســية 
التي نوقشــت في االجتماع، ووضع 
قضية األمــن الغذائي وتأمني اخلزين 
أعمال  جــدول  على  االســتراتيجي 
االقتصادي ومجلس  الــوزاري  اجمللس 
الوزراء لهذا األسبوع، واتخاذ القرارات 
بعد  ذلك  وجــاء  بشــأنها”.  الالزمة 
ناقش ضمان  األحــد،  أمس  اجتماع، 
حتقيــق األمــن الغذائــي وجهوزية 
الــوزارات، لتحقيق ذلك في ظل أزمة 

احلرب الروسية- األوكرانية.
وبحث االجتماع أيضاً، وضع املياه في 
العــراق، والتوجيــه بتأمني احلصص 
احملاصيل  لزراعــة  املطلوبة  املائيــة 
الزراعية وال ســيما األساسية منها. 
ويجري ذلــك في وقت تشــهد فيه 
األســواق العراقية، ارتفاعاً ملحوظاً 
في أسعار املواد الغذائية، والذي شكا 
منه أغلــب املواطنني، الذين أكدوا أن 
األسعار ارتفعت خالل الفترة األخيرة 

بشكل كبير.
من جانبه، دعا الناشط من محافظة 
بابل، جنوب العراق، ضرغام ماجد إلى 
تظاهرة أمام شركة االحتاد للصناعات 
الغذائية احملــدودة، في بغداد، معتبراً 

إياها املسؤولة عن “جتويع الشعب”.

وقال في منشور على “فيسبوك”، إن 
“ليس أمام شــركة االحتاد إال طاعة 
سريعاً،  ملطالبه  واالستماع  الشعب 
منتفضاً  ســيخرج  الذي  الشــعب 
على مالكي الشــركة الظاملة، التي 
ازدادت جشــعاً وظلماً برفع أســعار 
وكبير  مفاجئ  رفع  والســكر  الزيت 
“التجويع_ثم_ مخطط  مع  متاشياً 
التطبيع” الذي يقوده ساسة الفساد 
عمالء اخلارج والداخــل أعداء الوطن 

والدين واإلنسانية”.
الطيب،  أحمد  العراقــي  الصحافي 
“على  يعولوا  بــأال  املواطنني  خاطب 
بشــأن  األخير  احلكومي  التطمــني 
أسعار املواد الغذائية ومراقبة السوق 
باألســعار”،  املتالعبني  ومحاســبة 
وعلى  إجــراءات كالمية،  أنه  معتبرا 
املواطنــني تدبر أوضاعهــم إزاء هذا 

االرتفاع.
االقتصــادي عبد  اخلبير  رأى  بــدوره، 
الرحمــن اجلبوري، أن “ارتفاع أســعار 
املــواد الغذائيــة وحتديــداً الزيــوت 
والطحــني، هي أزمة عاملية بســبب 
أوكرانيا، لكن  الروســية على  احلرب 
العراق يعاني منها بشكل أكبر، ألنه 
ال ميلك أي بدائل غير االســتيراد من 
اخلارج” مبيناً أن “هذه األزمة متوقعة، 
وقد تتكرر في املستقبل بشكل أكبر 
وأخطر، ألن احلكومــات العراقية لم 
الزراعة  وقطــاع  احمللي  املنتج  تدعم 
بتأهيل  تقــم  لم  والصناعــة، كما 
املعامل واملصانــع احمللية، وما يحدث 
حاليــاً هو نتيجــة طبيعية ألخطاء 

مستمرة منذ أكثر من 16 عاماً”. 

الصباح الجديد ـ متابعة:
 تشــكل ظاهرة ارتفاع اســعار االدوية 
، عبئاُ  العــراق  في عمــوم محافظات 
، السيما االدوية  على املرضى املواطنني 
اخلاصــة باالمــراض املزمنــة وامراض 

القلب.
اصحاب الصيدليات يعزون ذلك االرتفاع 
الى اسعار صرف الدوالر الذي اثر بشكل 
كبير الى اســعار االدوية يعجز الكثير 
مــن املرضى على شــرائها مما جعلهم 

يتذمرون جراء ذلك.
مواطنــون التقاهم منــدوب عبروا عن 
عالقــة الطبيــب املعالج فــي عيادته 
اخلارجيــة والوصفــة العالجيــة التي 
يكتبها لشــراء العالج من الصيدلية ، 
حيث اكدوا ان الوصفة الميكن معرفتها 
مــن قبل الصيدلي النهــا كتبت بلغة 
اليفهمهــا أي صيدلــي  اال صاحــب 

الصيدلية )الفالنية (..
 ويؤكد الدكتــور الصيدلي وليد خالد ، 
ان نقابة االطباء وجهت كتاباً الى جميع 
االطباء على ان تكون الوصفات الطبية 
مطبوعة بااللة الكاتبة ، مشــيرا الى 
ان هنــاك بعض االطبــاء غير ملتزمني 
، ومازالــوا وصفاتهم )مشــفرة( برموز 

تصعب قراءاتها من قبل الصيادلة .
العديد مــن املرضى طالبوا بتشــديد 
الرقابة على عيادات االطباء والصيدليات 
واعتمــاد الوصفة الطبيــة املطبوعة 
وحتديــد اســعار االدويــة وتوحيدها اذ 
الى  الوصفــات  بعض  اســعار  وصلت 
مبالغ خيالية يعجز الكثير عن شرائها .
من جانبها اكدت على دور نقابة االطباء 
، ونقابة الصيادلة ، املهني واالنســاني 
للحد من ظاهرة ارتفاع اســعار االدوية 

وجشع بعض االطباء.
املواطــن علي عبــاس اكــد( ان ارتفاع 
أســعار األدويــة في صيدليــات بغداد 
لدى  واحملافظات يشــكل هاجس كبير 
املواطــن البغــدادي وبقيــة احملافظات 
حيث يعاني املواطن  من  ارتفاع االدوية 
وهو يعاني من ارتفــاع واضحة للقدرة  
الشرائية    و ارتفاع اسعار صرف  الدوالر 

قد  اثر بشــكل كبير على املواطن الذي 
يعاني من جشــع اصحاب الصيدليات 
الذين لــم يلتزموا بالتســعيرة للدواء 
حيث هناك عدت مناشي عاملية للدواء 
للتزوير كذلك  التركية قابلــة  وخاصة 
االدوية االسيوية والهندية   ومنها ادوية 
امــراض القلب املرتفعة جــدا والقاري 
الكرمي يعرف خطورة القلب لدى املريض 
فيضطر الى شــراء تلك االدوية باسعار 
مرتفعة جدا  وبشــكل صــادم أحياناً 
يصل للضعــف بني صيدلية وأخرى من 
نفس الدواء، حيث يقع املواطن واملريض 
بني مطرقــة غالء األدوية وبني جشــع 
بعض األطباء الذين مينعون التعامل مع 
األدوية إال مــن صيدليات معينة كونها 
تكتــب بطريقة مشــفرة لتعود لهم 

بفوائد مادية وفقاً للمرضى أنفسهم.
ويقول احــد االطباء  الطبيــب )خ. م ( 
استشــاري امراض املفاصل ، إن “تقدمي 
اخلدمات الطبية والعالجية للمواطنني 
جتابهه معوقات كثيرة، بسبب مشكلة 
النظام الصحي املتهالك في العراق لذا 
يتطلب العمل على تغيير هذا النظام، 
وكذلــك فصل القطــاع احلكومي عن 
يرهق  تداخل  لوجــود  اخلــاص  القطاع 

املواطن واملريض”.
واحلكومة  الصحة  “وزارة  أن  ويضيــف، 
العراقية ســبق وأن أرســلت فريقا من 
خيرة االطبــاء في العــراق ومن جميع 
احملافظــات الى بريطانيــا لغرض تغيير 
النظام ونقل التجربة الفريدة والناجحة 
في تلك الدولة الى العراق لكن لم يتم 

العمل بهذا املشروع”.
ويناشــد  اصحاب القــرار، “احياء هذا 
باجلانب  واالهتمــام  املهــم  املشــروع 
كونهــا  واملستشــفيات  احلكومــي 
وخصوصا  للمواطنــني  الوحيــد  املالذ 
الدخل احملــدود وهي متثــل عدالة  ذوي 

اجتماعية للجميع”.
وللمواطنني قصص كثيــرة مرت بهم 
وهــم يراجعــون بعض االطبــاء الذين 
يكتبــون العــالج بحــروف مشــفرة 
ويؤكدون للمريض أن العالج غير موجود 

اال في صيدلية معينة.
أحمــد شــهاب مواطــن مــن اهالي 
الرمادي يقول إن “بعض االطباء لديهم 
صيدليات خاصة ومختبرات خاصة يتم 
ارسال املريض لها وال ميكن التعامل مع 
صيدلية اخرى بسبب الوصفة املشفرة 
)مكتوبة بطريقة غير مفهومة(”، مبينا 
العالج  يتفاجأ بقيمة سعر  “املريض  أن 
والذي يكون مضاعفا لسعره احلقيقي 

في الصيدليات االخرى”.
ويضيــف، أن “االطباء الذيــن ميتكلون 
صيدليات خاصة بهــم يرفضون الدواء 
الذي يشــتريه املريض مــن صيدليات 

اخرى بحجة أنه غير اصلي”.
أما احلاج محســن شيحان وهو مريض 
من احدى احملافظــات  فيقول: “راجعت 
الدكتور قبــل ثالثة ايــام وكانت اجور 
ايضا  واليوم  دينار  الكشف عشرة االف 
كانت لدي مراجعة الحظت ارتفاع اجور 
الكشف من عشــرة االف الى خمسة 
عشــر الف دينــار ونحن مــن اصحاب 
التحاليل  الــى  اضافة  احملــدود  الدخل 
واالشعة التي يحددها الطبيب اخملتص 
وتعود  العيــادة  بنفس  موجــودة  وهي 
للطبيب نفســه  حلد االن مت صرف 325 

الف دينار ولم يتم تشخيص مرضي”.
ويطالب املرضى بتشــديد الرقابة على 
واعتماد  والصيدليات  االطبــاء  عيادات 
الوصفــة الطبيــة املطبوعــة والرفق 
التي  والطبيــة  االنســانية  باحلــاالت 
ال متتلــك قــوت يومها وحتديد اســعار 
االدويــة وتوحيدهــا اذ وصلت اســعار 
بعــض الوصفات الى مئــات اآل ف من 
الدنانير وهي مبالغ كبيرة يعجز الكثير 
عن دفعهــا”. الدكتــور الصيدلي وليد 
خالد، يؤكد أن “نقابــة االطباء وجهت 
كتابا الــى جميع االطبــاء املتواجدين 
فــي احملافظة على أن تكــون الوصفات 
الطبية مطبوعــة بااللة الكاتبة، اال أن 
هناك بعض االطباء غير ملتزمني حتى 
اآلن ومازالــوا يشــفرون الوصفة برموز 

تصعب قراءتها”.
أنه “لالسف قد حتولت مهنة  ويضيف، 

أثقلت  الى جتارية  انســانية  الطب من 
كاهــل اغلب شــرائح اجملتمع في وقت 
يحتاج فيــه املريض الــى رعاية طبية 
وانعدام  اجلشــع  عــن  بعيــدا  خاصة 

الضمير”.
يقول املريض جاســم حسني: “راجعت 
الدكتــور االخصائــي فــي  االمــراض 
القلبية في ســاحة الواثق في عيادته 
وبعد التشــخيص اتضــح بأني أحتاج 
الــى عملية جراحية تبديل الشــرارين 
وقال حتتاج عمليــة تكلفك دفتر يعني 
عشرة االف دوالر والقسطرة اربعة االف 
دوالر وقلت له انك تعمل في مستشفى 
متخصص في امراض القلب هل لك ان 
تساعدني الن حالتي املادية التساعدني 
على اجراء العملية في املشفى اخلاص  
وقد رفــض وارهقني في ارتفاع ســعر 
الكشــفية والفحص الطبــي الى 60 
الف دينــار مع حتليل  اجبــاري علما ان 
دينار  الــف   50 الى  مرضي مشــخص 
وســعر الدواء في صدليته اخلاصة الى 
مبلغ 85 الف دينار يعني خالل ســاعة 
واحــدة  صرفت مبلــغ 185 .  وذكر لي 
الطبيب أنه في املستشفى العام تتأخر 
املستشــفى   وفي  اشــهر   6 العملية 
االهلي ممكن اجراؤها فــي اليوم الثاني 
بعد دفع مبلغ  عشــرة االف دوالر كيف 
يستطيع الفقير تامني هذا امبلغ ميكن 
يبيع بيته حتــى يوفر املبلغ للطبيب  “. 
ويضيف، أنــه “بالرغم مــن مطالبتي 
للدكتور بتخفيض سعر العملية اال أنه 
رفض وال حل عندي اال أنني أحتمل االلم 
وانتظر دوري في املستشــفى احلكومي 

بعد 6 اشهر”.
هذا ويعد املريض جاسم حسني منوذجا 
من مئات املرضى اللذين يعانون املعاناة 
نفســها والذين ينتظرون حلوال جذرية 
وجدية النهــاء ملف انعــدام اخلدمات 

الطبية والعالجي
اذن ماهــو دور نقابــة االطبــاء ونقابة 
الصيادلة فــي املوضوع واين دو مجلس 
النــوا ب العراقي من احلــد من ظاهرة 

ارتفاع ادوية وجشع االطباء.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
يبــدو أن العراق ســيكون من بني أول 
الــدول املتأثرة بتداعيــات احلرب التي 
تشــنها الدولة الروسية على جارتها 
أوكرانيــا، وأول هذه املالمــح االرتفاع 
الشــديد في أســعار الســلع واملواد 
املاضية،  األخيرة  األيام  خالل  الغذائية 
القلق واخملاوف  ما تســبب مبوجة من 
البضائع  أسعار  تواصل  الشعبية من 
صعودهــا اجلنونــي في بــالد يعيش 
نحو ثلث ســكانها أوضاعا اقتصادية 

صعبة للغاية.
وسجلت األســواق احمللية صعودا غير 
مسبوق بأسعار بعض املواد الغذائية، 
حيــث ارتفع إلــى أكثر مــن ضعف 
ســعرها الذي كانت عليه احلال قبل 
يومني أو ثالثة، إذ ارتفع سعر لتر الزيت 
إلــى نحو 5 آالف دينار بعد أن كان يباع 
بنصف هذا الســعر. وتتخوف بعض 
اجلهــات احلكومية مــن أن تؤدي زيادة 
األســعار والتذمر الشــعبي املرتبط 
بها إلــى انطالق موجــة جديدة من 

االحتجاجات الشعبية.
وتيرة ارتفاع األســعار املتواصلة منذ 
بضعة أيام، دفعت احلكومة ورئيسها 
مصطفى الكاظمي إلى عقد اجتماع 
طارئ، التخاذ خطوات عملية ملواجهة 
األزمــة.  وذكر بيان صــدر عن املكتب 
اإلعالمــي لرئيس مجلس الــوزراء، أن 
االجتماع “ناقــش ضمان حتقيق األمن 
الغذائي وجهوزيــة الوزارات؛ لتحقيق 
ذلــك في ظل أزمة احلرب الروســية - 
بأهمية  الكاظمي  ووجــه  األوكرانية، 
للمواد  االســتراتيجي  اخلزيــن  تأمني 
العقبات  الغذائية األساسية، وتذليل 

التي تواجهها”.
من جهــة أخرى، طمأن وزيــر التجارة 

عالء اجلبوري، املواطنني بشــأن ارتفاع 
أســعار املواد الغذائية وأشــار إلى أن 
هنــاك تنســيقاً حكوميــاً ملواجهة 
ارتفــاع األســعار، وتوزيــع مفــردات 

البطاقة التموينية شهرياً. 
وقال اجلبــوري خالل مؤمتــر صحافي 
جمعــه بنائب رئيــس البرملان حاكم 
إن  االثنــني  االول  أمــس  الزاملــي، 
“االجتمــاع مع البرملان جاء لتنســيق 
األســعار،  ارتفاع  ملواجهــة  اجلهــود 
وســنبدأ من اليوم بتجهيــز الوكالء 
باملواد”.  وأضاف “وجدنــا دعماً برملانياً 
ملواجهــة ارتفاع األســعار، ومفردات 
البطاقة التموينية ســتصل بشكل 
مباشــر إلى املواطنني، فقوت املواطن 
خط أحمر”. وتــوزع احلكومة العراقية 
شهريا بعض املواد الغذائية )من سكر 
وطحني وأرز(، وهو ســياق موروث منذ 
عقد التسعينات واحلصار الدولي على 

العراق.
من جانبه، أكد الزاملــي “نزول مفارز 
مشــتركة في األسواق ملراقبة أسعار 
املواد”في رد على ما يتردد من استغالل 
وقيامهم  لألزمــة،  اجلملة  جتار  بعض 
باالمتناع عن بيــع بعض املواد بهدف 
رفع أســعارها. وقــال الزاملي: “لدينا 
اطمئنــان بتوفير حصتني مــن املواد 
الغذائية قبل شــهر رمضــان، ووزارة 
التجارة أكدت توزيع مفردات البطاقة 

التموينية شهرياً”. 
وأضاف، أن “وزارة املالية تعهدت بزيادة 
تخصيصــات وزارة التجارة، وســيتم 
باألسعار،  املتالعبني  التجار  محاسبة 
والتالعــب بقوت املواطن اســتهداف 
للبلد، من يوم غد ستبدأ وزارة التجارة 
التموينية،  البطاقة  مفردات  بتجهيز 
مراقبة  على  شــخصياً  وسنشــرف 

السوق”.
وفي وقــت الحق أمــس، أعلنت وزارة 
التجارة، عــن انســيابية جتهيز مادة 
الطحــني، وأكدت عدم وجــود أزمة أو 
شــحة مبخزونات احلبــوب. وقال مدير 
احلبوب  لتصنيع  العامة  الشركة  عام 
أثير داود سلمان في بيان إن “الشركة 
ملتزمة بتوزيع مــادة الطحني جلميع 
بنظام  املشــمولني  من  مستحقيها 
البطاقــة التموينيــة وفــق اجلداول 
الزمنيــة احملــددة فــي خطــط وزارة 
التجارة”.  وأشــار إلى أن “وزارة التجارة 
بأســعار  الطحني  مبادة  العوائل  جتهز 
رمزية، وال عالقة لها بالطحني التجاري 
الــذي يخضع للمضاربــات التجارية، 

ويتأثر بأسعار السوق العاملي””.
وطالب رئيس تيــار “احلكمة الوطني” 
عمــار احلكيــم، أمــس االول االثنني، 
وارتفاع  األســواق  مبراقبــة  احلكومة 
األســعار، وقال في بيــان إن “االرتفاع 
املفاجــئ واحلــاد فــي أســعار املواد 
الغذائيــة ال ســيما مادتــي الزيــت 
متطلبات  مــن  وغيرهما  والطحــني 
احلياة مدعــاة لوقفة جادة تأخذ بنظر 
االعتبار معاناة الشعب خصوصا ذوي 

الدخل احملدود”.
بأجهزتهــا  “احلكومــة  أن  وأضــاف 
الرقابية مطالبــة بإطالق حملة أمن 
غذائي عاجلة وواسعة الحتواء األزمة 
الرقابة  قبــل اســتفحالها وفــرض 
على األســعار، واالستفادة من الوفرة 
املاليــة نتيجة ارتفاع أســعار النفط 
في األســواق العاملية لدعم الســلة 
الغذائية”«. وحث احلكيم، وزارة التجارة 
علــى “إطــالق احلصــص التموينية 
املتأخرة لشــهور ال سيما ونحن على 

أعتاب شهر رمضان الفضيل”.

الصباح الجديد ـ متابعة :
لم مينــع ارتفاع اســعار املــواد في 
قدوم شــهر  مع  العراقية  الســوق 
رمضان املبارك، املواطنني من التبضع 
واالقبال على االســواق، لكن بصورة 
متفاوتــة وفقا للحالــة املادية لكل 

أسرة.
“سعر الكيلو الواحد من مادة العدس 
قبل اسبوع كان 1500 دينار )اكثر من 
دوالر( في حني أن ســعره اليوم يبلغ 
2500 دينار )اكثر من دوالرين(، ناهيك 
اللحــوم بكافة  ارتفاع اســعار  عن 

انواعها فضال عن جميع املواد .
تــرأس النائــب األول لرئيس مجلس 
النواب العراقي، حاكم الزاملي، امس 
االول األثنــني، أجتماعا هاما بشــأن 
في  الغذائية  املــواد  أســعار  أرتفاع 

األسواق.
وذكــر املكتــب اإلعالمــي للزاملي 
“النائــب االول لرئيس  إن  في بيــان، 
ترأس  الزاملي  النواب حاكم  مجلس 
اجتماعاً هاماً مع وزير التجارة ورئيس 
جهاز االمــن الوطنــي ومدير االمن 
ارتفاع اسعار  ازمة  االقتصادي بشأن 

املواد الغذائية في االسواق”.

وشــهدت أســعار املــواد الغذائية 
مؤخرا أرتفاعا ملحوظا أدى إلى تذمر 
شعبي واسع جراء عدم وجود خطط 
حكومية للحد من ارتفاع األســعار 

والسيطرة عليها.
كشف اخلبير االقتصادي نبيل العلي، 
امــس االول االثنني، عن ســببان وراء 
في  الغذائية  املــواد  أســعار  ارتفاع 

األسواق العراقية.
وقال العلي ان “االرتفاع الذي تشهده 
العراقية  الغذائية في األسواق  املواد 
ســببه تأثر التجار باالرتفاع احلاصل 
فــي األســواق العاملية بلد املنشــأ 
وتأثرهــم بالبورصات العاملية، ما دعا 
التجــار إلى رفع أســعار بضائعهم 
باخملازن باعتبارهم ســوف يستوردها 
احلرب  بسبب  وذلك  مرتفعة  بأسعار 

وزيادة الطلب العاملي عليها”.
وبني ان “الســبب االخر، هو ســيطر 
بعض التجار على الســوق العراقي، 
صارمة  حكوميــة  رقابــة  وغيــاب 
التحكم  الى  التجار  دفع  وشــديدة، 
الرقابة  ولهذا  يريدون،  كما  باألسعار 
احلكوميــة مهمة جداً فــي الوقت 
احلالي، ملنع ارتفاع األســعار بشكل 

أكبر في قادم األيام”
بهذا تشكو ابتسام هادي )43 سنة( 
املواد  ارتفاع اسعار  وهي تتحدث من 
تدخل  التــي  االساســية  الغذائية 
في عمل الشــوربات الســائلة التي 

يحتاجها الصائم.
وقالــت ابتســام التــي حضرت مع 
وابنتها لشــراء  زوجهــا  شــقيقة 
في  الغذائية  املــواد  مــن  كميــات 
منطقــة املنصــور غربــي بغــداد 

يحتاج  لذلك  الصيام  شهر  “رمضان 
االنسان إلى انواع خاصة من الطعام 
والشــراب، لذلــك أنا هنــا من اجل 
شــراء ما احتاجه لعائلتي خالل هذا 
الشــهر”. وبينت أنها لم تذهب إلى 

سوق الشــورجة ، أحد أشهر أسواق 
بغداد القدمية، للتسوق بسبب كثرت 

االسواق القريبة من منطقتها .
واوضحــت انها من عائلة ميســورة 
احلال وتســتطيع شــراء ما حتتاجه، 
متســائلة مــن يوفــر احتياجــات 
االســر الفقيرة؟، داعيــة التجار إلى 
النــاس على  اقبال  عدم اســتغالل 
شــراء املواد الغذائية لرفع اسعارها 
لتحقيق االرباح على حساب الفقراء.
واكدت ابتســام أن “الدين االسالمي 
والتعاون، ورمضان  التسامح  دين  هو 
شهر كرمي لذلك يجب أن نتعاون مع 

بعضنا ال أن يستغل بعضنا االخر”.
ويقــول ابراهيــم ابو فهــد صاحب 
محل لبيع املواد الغذائية “إن ســبب 
ارتفاع اســعار املــواد الغذائية يعود 
للمســتوردين الكبــار ، الذين رفعوا 
من اســعار اجلملة لذلك نحن بدورنا 
التي   ، نقوم برفــع اســعار املفــرد 
يتحملهــا املســتهلك”. واوضح ابو 
فهد أن املستوردين الرئيسيني يبررون 
سبب ارتفاع االســعار باحلرب مابني 
روسيا واوكرانيا ، التي جعلت التجار 
يعزفون عن ادخال بضائعهم وبيعها 

في “السوق السوده”.
واكد ابــو فهد أن انخفاض اســعار 
الغذائية  املــواد  وخاصــة  الســلع 
يســاهم في انتعاش حركــة البيع 
االسعار  تكون  كلما  النه  والشــراء، 
منخفضة فان عدد املتبضعني يرتفع 
اكثــر وبذلــك يحقــق صاحب احملل 

ارباحا اكثر.
وهناك من العراقيــني من ال يكترث 
الغذائية  املواد  اسعار  ارتفاع  ملسألة 
الن ذلك شيء مقبول حسب وجهة 
عرض  املســألة قضية  الن  نظرهم، 
وطلب، ويؤكــدون أن ما قصم ظهر 
مدخوالتهم الشــهرية هــو ارتفاع 
اسعار الزيوت واملواد الغذائية،اضافة 
الى املواد االنشائية واالدوات املنزلية .
ولشــهر رمضان في العــراق نكهة 
خاصة حيــث تبدأ التحضيرات لهذا 
الشــهر الكرمي قبــل بدايته فيقوم 
الناس بشــراء املــواد الغذائية التي 
يحتاجونها في حتضير وجبات االفطار 
والسحور وهي تكون متنوعة تشمل 
املواد الغذائية االساســية واحللويات 
والعصائر التي جتهز في اكثر االحيان 

في البيت.

أسواق البالد تشهد ارتفاعا كبيرا بأسعار
 الزيوت والدقيق وتلويح باحتجاجات في بغداد

مرضى يتذمرون من ارتفاع اسعار االدوية تنذر بتفجير موجة احتجاجات شعبية جديدة

مخاوف من ارتفاع كبير
 في أسعار المواد الغذائية

ارتفاع االسعار لم يمنع المواطنين من التبضع لرمضان
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جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الزبيدية

رقم الدعوى/ 34/ج/2022
التاريخ: 2022/3/2

قرار احلكم بالعقوبة
تشكلت محكمة جنح الزبيدية بتاريخ 2022/2/3 من 
قاضيها الســيد احمد حامد الكالبي املأذون بالقضاء 

باسم الشعب وأصدرت القرار اآلتي:
املشتكي/ علي ناصر حسني

املدعي العام/ القاضي/ فاضل عباس كاظم
اجملرم الهارب/ سالم حامد نايف شنان/ وكيلته احملامية 

املنتدبة/ اميان كاظم
القرار//

1- حكمــت احملكمة على اجملرم الهارب )ســالم حامد 
نايف( باحلبس البســيط ملدة ســنة واحدة اســتنادا 

ألحكام املادة 1/456 من قانون العقوبات
2- إعطاء احلق للمشــتكي للمطالبة بالتعويض أمام 

احملاكم املدنية بعد اكتساب احلكم الدرجة القطعية
3- إصدار أمــر قبض وحتري بحق اجملرم الهارب ســالم 
حامد نايف شنان وفق املادة 1/456 من قانون العقوبات

4- قدرت احملكمة أتعاب محامــاة للمحامية املنتدبة 
اميان كاظم مبلغا قدره خمســة وعشــرون الف دينار 
تدفع لهــا من خزينــة الدولة بعد اكتســاب احلكم 

الدرجة القطعية
- وصدر احلكم اســتنادا الحكام املادة 182/أ من قانون 
أصول احملاكمات اجلزائية حكما غيابيا قابال لالعتراض 

وافهم علنا في 2022/3/2.
القاضي
احمد حامد الكالبي

فقدان هوية
الصادرة  الهويــة  فقدت 
العامة  الشــركة  مــن 
باسم/  املركزية  لألسواق 
فاخر كحيــط كرمي، فمن 
يســلمها  عليها  يعثــر 

ملصدرها...

مديرية زراعة الديوانية
م/ إعالن

بناًء على ما جاء بكتاب محافظة الديوانية/ قســم األمالك/ 
الشــعبة الفنية املرقم 5841 فــي 2022/3/1 تعلن مديرية 
زراعة الديوانية عن إجراء املزايدة العلنية لتأجير بناية مخزن 
السنية الصغير وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة املرقم 21 

في 2013.
فعلى الرغبني باالشــتراك باملزايدة العلنية تقدمي طلباتهم 
الــى مديرية الديوانية وخــالل ثالثني يوما ابتــداًء من اليوم 
التالي لنشــر اإلعالن في اجلريدة الرسمية وحسب املادة 13/ 
أوال من القانون املذكور في أعاله ويكون موقع املزايدة في مقر 
مديرية زراعة الديوانية الســاعة العاشرة صباحا وفي حال 
صادف موعد املزايدة عطلة رسمية فيكون موعد املزايدة في 
اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النشر 
واالعالن ويقدم املشترك تأمينات مالية 20% من قيمة اإليجار.

املواصفات//
اسم العقار/ مخزن السنية الصغير

ملكية العقار/ عائدية األرض لوزارة الزراعة ومبساحة 325 م2
جنس العقار/ مخزن يقع في القطعة 13/3 م5 العلوانية

املوقع/ محافظة الديوانية/ناحية السنية/
البعد عن مركز احملافظة يبعد 10 كم عن مركز احملافظة

املواد املســتعملة في البناء/ مشــيد من الطابوق ومسقف 
بحديد وشــيلمان ومحــور ومطبخ وغرفة نــوم ومجموعة 

صحية.

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
محكمة االحوال الشخصية في الكوت

العدد/ بال
التاريخ/2022/3/7

الى/ املفقود سعاد عوده علوان
م/ إعالن فقدان وحجر على مفقود

طالــب حجة احلجر والقيمومة/ شــهد علي 
ظاهر ناصر

املطلوب احلجر عليه/ وإعالن فقدانه/ ســعاد 
عوده علوان

بناًء على الطلب املقدم من قبل طالب احلجر 
والقيمومة املدعوة ابنتها )شــهد علي ظاهر 
ناصر( والتي تطلب االعالن عن فقدان املدعوة 
والدتها )سعاد عوده علوان( والذي فقد بتاريخ 
2011/4/18 وال يعــرف عنهــا أي خبر يدل عن 
او مماتها تقــرر تبليغك بواســطة  حياتهــا 
بصحيفتني محليتني وفي حال عدم حضورك 
او إعالم هذه احملكمة عن حياتك خالل عشــرة 
ايام من تاريخ النشــر ســيتم إعالن فقدانك 
واحلجــر عليك ونصب املدعوة ابنتها )شــهد 
علي ظاهر ناصر( قيمــة عليك إلدارة أموالك 
وفق قانــون رعاية القاصرين رقم 78 لســنة 

.1980
مالحظة: على مــن ميلــك أي معلومات عن 

املفقود اعاله يرجى إبالغ هذه احملكمة
القاضي
عمار جبار ساجت املكوطر

الى/ الشريكني
 1- هاشم عباس هاشم

 2- قيس عزيز عبد
الــى  حضوركمــا  يرجــى 
مديريــة ناحية الرشــيد في 
لتثبيــت  احملموديــة  قضــاء 
علــى  باملوافقــة  إقراركمــا 
منح شــريكتكما الســيدة/ 
هيــام فــالح حســن، إجازة 
البنــاء مع تســليفها قرض 
للبناء على حصتها  اإلسكان 
املشاعة في القطعة املرقمة 
)5009/11( مقاطعة 9 كويرش 
الســكني  التصميم  ووفــق 
املرقــم )622( وجملهولية محل 
النشــر في  إقامتكمــا تقرر 
الصحف الرسمية، وبعكسه 
باالعتراض  حقكما  يســقط 

مستقبال...

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الناصرية

رقم االضبارة: 2021/1040
التاريخ: 2022/3/6 
الى/ املنفذ عليه/ عالء محمد عبد احلسني
لقد حتقــق لهذه املديرية حســب كتاب 
مركز شــرطة البلده بالعــدد 2192 في 
2022/2/22 واســتنادا إلشــعار مختــار 
احمللة أنك مجهول محــل اإلقامة وليس 
لك موطن دائــم او مؤقت او مختار ميكن 
إجراء التبليغ عليه واســتناداً للمادة )27( 
من قانــون التنفيذ تقــرر تبليغك اعالناً 
باحلضــور أمام مديرية تنفيــذ الناصرية 
خــالل )60( يومــا تبدأ من اليــوم التالي 
للنشــر وفي حال عدم حضورك ستباشر 
هذه املديرية بإجراءات التنفيذ اجلبري وفق 

القانون.
املنفذ العدل
رعد مراد حسون

اوصاف احملرر:
قــرار محكمة األحوال الشــخصية في 
الناصريــة بالعــدد 4333/ش/2020 فــي 
2021/2/18 واملتضمــن نفقــه ماضيــة 

ومستمرة للدائنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

قسم العقود
العدد: 7913
التاريخ: 2022/3/8

إعالن أول 
مناقصة عامة رقم )2022-4-16(

اسم املناقصة )تطوير مجموعة شوارع في أحياء الغدير والربيع في قضاء الصويرة(
ضمن مشاريع تنمية األقاليم لسنة 2021/ نكميلية

1.يسر ديوان محافظة واسط/ قسم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للمناقصة اعاله وبكلفة تخمينية 5345740000 ومبدة إجناز )280( 
يوما من تأريخ املباشرة.

2. إن املناقصة لهذا املشروع سوف تنشر في الصحف الوطنية )الصباح، العدالة، املستقبل .
3. فعلى مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني من الشــركات املقاولة واملقاولني العراقيني ذات التصنيف )رابعة إنشــائي/ عاشــرة كهربائي( نافذة والشركات العامة وكذلك 
الشــركات العربية واألجنبية املتخصصة في احلصول على معلومات إضافية االتصال بـ )ديوان محافظة واســط/ قسم العقود( خالل )أوقات الدوام الرسمي( وكما موضحة 

بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
4.متطلبــات التأهيل الفنية واملالية املطلوبــة: خبرة تخصصية مببلغ )3,207,444,000/ ومعدل اإليراد الســنوي: )6,968,553,929/ والســيولة املالية املطلوبة 859,136,786 

باإلضافة إلى املعايير احملددة في اجلزء الثالث )معايير التقييم والتأهيل( من الوثيقة والتي يلتزم مقدم العطاء بجميع ما ورد فيها.
5.يتم تقدمي تعهد خطي بعدم وجود عقود مبرمة مع الشــركة من أي جهة تعاقدية حكومية مت اإلخفاق في تنفيذ التزاماتها وأدى الى سحب العمل او تلكأ فيها وعدم وجود 

مشاريع مختلف عليها ومعروضة أمام القضاء للنظر بها ولم حتسب بعد في كافة املؤسسات احلكومية سواًء في احملافظة أم خارجها.
6.على الشركات تقدمي ما هو مطلوب في ورقة بيانات العطاء أحد أقسام الوثيقة القياسية.

7.املتطلبات القانونية:
أوال– األهلية/ وتشــمل جنسية مقدم العطاء، أن ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل عدم إقصاء مقدم العطاء مؤقتا )معلقة أنشطته اجلديدة، مدرج في القائمة السوداء 
أو مدرج في قائمة الشــركات املتلكئة بقرار صادر عن اجلهة املعنية في وزارة التخطيط عن املشــاركة في عمليات التعاقدات العامة أو اســتنادا إلى قرار صادر من قبل األمم 
املتحدة/ مجلس االمن للمشاركة في املناقصات، ال يوجد تضارب في املصالح، الشركات العامة احلكومية واململوكة للدولة أن تثبت إنها مستقلة قانونيا وماليا وإنها تعمل 

وفق القانون  التجاري وقانون الشركات العامة.
ثانيا- على مقدمي العطاءات من الشركات املقاولة واملقاولني العراقيني تقدمي شهادة تأسيس الشركة وعقد التأسيس.

ثالثا- على مقدمي العطاءات من الشــركات العربية واألجنبية )واملســجلة( في وزارة التجارة/ دائرة تســجيل الشركات تقدمي شــهادة تأسيس الشركة وفي حال كونها غير 
مسجلة في العراق تقدمي ما يثبت تسجيلها في وزارة اخلارجية لبلد الشركة ومصدقة من السفارة العراقية أو امللحقية التجارية العراقية في ذلك البلد.

رابعا– كتاب عدم املمانعة من االشتراك في املناقصة )نسخة أصلية+ نسخة مصورة( نافذ وصادرة من الهيئة العامة للضرائب معنونة إلى محافظة واسط/ قسم العقود.
خامسا– وصل شراء املناقصة )نسخة أصلية+ نسخة مصورة(.

8. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق املناقصة اعتبارا من آخر نشر لإلعالن بعد تقدمي طلب حتريري إلى (ديوان محافظة واسط/ سكرتير جلنة فتح العطاءات(   وبعد 
دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )450000( اربعمائة وخمســني ألف دينار غير قابلة للرد، وان موعد غلق املناقصة هو )االربعاء( املصادف 2022/3/23 الســاعة 12 ظهرا علما بأن 
العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان التالي )واسط/ الكوت/ شارع احملافظة / بناية ديوان 

محافظة واسط/ قاعة جلنة الفتح( في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا من يوم )االربعاء( املصادف 2022/3/23.
9. كل العطاءات يجب إن تتضمن ضمانا للعطاء )خطاب ضمان مصرفي أو صك مصدق أو ســفتجة( ومببلغ )106,914,800/ مائة وســتة ماليني وتسعمائة وأربعة عشر الفا 
وثمامنائة دينار( معنون إلى محافظة واسط/ اإلدارة العامة واحمللية )نفقات املشاريع االستثمارية( ويتضمن اإلشارة السم ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من أحد مصارف 
محافظة واسط ويحمل عنوان البريد اإللكتروني للمصرف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعشرين يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات 
األولية باسم مقدم العطاء أو )أي من املساهمني في الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة( ويجب ان ترسل بكتاب رسمي مذكور فيه رقم املنصة اإللكترونية 

ويستبعد العطاء في حال كون خطاب الضمان غير داخل في املنصة اإللكترونية .
10. إن مدة نفاذ العطاء )90( تســعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة وان شــراء العطاء و تقدميه يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشــركة او بصيغة تفويض وكالة صادرة 
ومصدقة من كاتب العدل ال تزيد مدتها عن 3 اشــهر أو بصيغة شــهادة تسجيل الشركة )شهادة تأســيس الشركة التي تظهر حق التوقيع عليها( كشرط أساسي لتقدمي 

العطاء والتوقيع على جميع صفحات مستندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة.
11. على مقدم العطاء تقدمي احلسابات اخلتامية الرابحة آلخر سنتني املتتاليتني والتي تسبق موعد اإلعالن عن املناقصة مصدقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد وفي 

حال عدم امتالك الشركة احلسابات اخلتامية آلخر سنتني فيتم تقدمي احلسابات اخلتامية الرابحة آلخر سنتني والتي تسبق عام 2014.
12. إن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.

13. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األشغال املتوسطة( بكافة أقسامها فأنه سيتم استبعاد عطائه مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي.
14. على مقدم العطاء ملء االســتمارات اخلاصة بالقسم الرابع من الوثيقة وتقدمي ما يثبت املعلومات التي مت تدوينها من قبله وتقدميها في العطاء مع كامل الوثيقة وتكون 

مختومة وموقعة من قبله على جميع صفحاتها.
15. في حال تقدمي احد الشــركاء ألي من املعايير املطلوبة ومت اســتيفائها من قبله فيتم قبول العطاء املشــترك من دون النظر الى الشــريك اآلخر اســتنادا الى كتاب وزارة 

التخطيط/ دائرة العقود احلكومية العامة/ قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 24537/7/4 .
16. يتم تنفيذ املشروع وفقا للكشوفات الفنية واخملططات بجميع ما ورد فيها من متطلبات وشروط ومواصفات.

17. إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح.
18. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن آلخر إعالن عن املناقصة.

19. يجب ترقيم العطاء وتقدميcd  يتضمن صورا من )كشف حساب/ التأمينات االولية/ استمارة تقدمي العطاء/ القسم الرابع(.
20. يجب تقدمي الكادر املطلوب وذكر معلوماته في القسم الرابع وتقدمي العقود املبرمة معهم وتعد من الشروط التنافسية ويستبعد العطاء في حال عدم تقدمي أي عقد. 

مع التقدير...
الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

قسم العقود
العدد: 7914
التاريخ: 2022/3/8

إعالن الول مرة 
على حساب مشاريع تنمية األقاليم لسنة 2021   ت 2 إيرادات املنافذ احلدودية لسنة 2021

وفقا لوثيقة تنفيذ عقود األشغال القياسية الصغيرة                                

1. يســر ديوان محافظة واسط/ قســم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة من الشــركات املقاولة واملقاولني العراقيني والشركات 
العامة اخملتصة لتقدمي عطاءاتهم للمناقصات واملدرجة في اجلدول أدناه:

2. ان املناقصات لهذه املشاريع سوف تنشر في الصحف الوطنية )الصباح، العدالة، املستقبل).
3. على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بـ )ديوان محافظة واسط/ قسم العقود( خالل )أوقات الدوام 

الرسمي( او وفقا للبريد اإللكترونيcd@wasit.iq  وكما موضحة بورقة بيانات ملقدمي العطاءات.
4. على مقدم العطاء تقدمي جميع ما هو مطلوب في ورقة بيانات العطاء.

5. متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة: كما هي في محددة اجلزء الثالث )معايير التقييم والتأهيل(.
6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق املناقصة اعتبارا من آخر نشــر لإلعالن بعد تقدمي طلب حتريري إلى (ديوان محافظة واسط/ سكرتير 

جلنة فتح العطاءات(.
7.  يتم تســليم العطاءات إلى )ديوان محافظة واســط/ سكرتير جلنة فتح العطاءات( قبل الســاعة الثانية عشرة ظهرا من يوم )االربعاء( املصادف 
2022/3/23 وهــو )تاريخ غلق املناقصة(، علما بأن العطاءات املتأخرة ســوف ترفض وســيتم فتح العطاءات بحضــور مقدمي العطاءات او ممثليهم 
الراغبني باحلضور في العنوان التالي )واســط/ الكوت/ شــارع احملافظة/ مبنى ديوان محافظة واسط/ غرفة جلنة فتح العطاءات( في الساعة الثانية 

عشرة والنصف ظهرا من يوم )االربعاء( املصادف 2022/3/23.
8. كل العطاءات يجب إن تتضمن ضمانا للعطاء )خطاب ضمان مصرفي أو صك مصدق أو ســفتجة( معنون إلى محافظة واســط/ اإلدارة العامة 
واحمللية )نفقات املشــاريع االستثمارية( ويتضمن اإلشــارة الســم ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واسط ويحمل 
عنوان البريد اإللكتروني للمصرف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعشرين يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات 
األولية باسم مقدم العطاء أو )أي من املساهمني في الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة( وتكون صادرة وفقا لنموذج البنك املركزي 

وبخالفه يتم استبعاد العطاء لذا يقتضى التنويه.
9. إن مدة نفاذ العطاء )90( تســعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة يتم شراء وثائق املناقصة وتسليم العطاء حتريريا من قبل املدير املفوض او بصيغة 
وكالة صادرة ومصدقة من كاتب العدل ال تزيد مدته عن ثالثة اشــهر من تاريخ غلق املناقصة او بصيغة شــهادة تسجيل الشركة )شهادة تأسيس 
الشركة التي تظهر حق التوقيع عليها( كشرط أساسي لشراء وثائق املناقصة ولتقدمي العطاء ويجب ان يتم التوقيع على جميع صفحات مستندات 

املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة.
10. إن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.

11. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األشــغال الصغيرة( بكافة أقســامها فأنه سيتم استبعاد عطائه مما يقتضي 
مراعاة  ذلك عند التقدمي.

12.  إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح.
13. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن آلخر إعالن عن املناقصة.

14. جلهة التعاقد إلغاء املناقصة في أي وقت وألي ســبب وليس ملقدم العطاء املطالبة بالتعويض او فوات املنفعة وان ثمن وثائق املناقصة غير قابل 
للرد.

15. على مقدم العطاء إرفاق cd  يتضمن )كشف احلساب/ التأمينات األولية/ استمارة تقدمي العطاء/ القسم الرابع. ويجب ان يكون العطاء مفهرسا 
مع خالصة يتضمن محتويات العطاء ويجب ان يتم ملء القسم الرابع )word( وتقدمي كامل الوثيقة وجميع الوثائق املطلوبة واملثبتة في ورقة بيانات 

العطاء 
16. يجب تقدمي عقود الكادر املطلوب ويجب ان تكون نافذة ويتم استبعاد العطاء الذي لم يرفق أي عقد ويعد من شروط املنافسة.

الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار االحتادية
محكمة بداءة هيت

العدد/ 778/ب/2021
التاريخ/ 2021/3/8

إعالن
املدعي/ سالم عودة عبد الرحمن

املدعــى عليه/ محمد إســماعيل عبــد الرحمن 
وجماعته

عطفا علــى قرار احلكم الصادر مــن هذه احملكمة 
بالعدد 778/ب/2021 واملكتسب درجة البتات ملضي 
املــدة القانونيــة واملتضمن احلكم بإزالة شــيوع 
العقــار املرقــم 47 م8 بصائر الشــرقية والغربية 
بيعا وتوزيع صافي البدل على الشركاء كل حسب 
ســهامه في صورة القيد والقسام الشرعي تعلن 
هذه احملكمة عن بيع العقار املوصوف ادناه باملزايدة 
العلنية فعلى الراغب بالشــراء احلضور أمام هذه 
احملكمة بعد مضي ثالثني يوما تبدأ من اليوم التالي 
لنشــر االعالن وذلك في متام الساعة الثانية عشرة 
ظهرا مســتصحبا معه التأمينات القانونية %10 
من القيمة املقــدرة وإذا صادف اليوم األخير عطلة 
رسمية فتكون املزايدة في اليوم الذي يليه وان رسو 

االعالن والداللية على املشتري.
اوصاف العقار/

العقــار عبــارة عــن ارض غيــر مشــيد عليه أي 
منشــآت مســاحته 1375 م2 القيمة التقديرية 
للعقار )412500000( اربعمائة واثنا عشــر مليونا 

وخمسمائة ألف دينار.
القاضي
عمر فهد سلطان

االربعاء 9 آذار 2022 العدد )4854(
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الكلفة التخمينيةاسم املناقصةرقم املناقصة     ت
)دينار(

مدة االجناز
بااليام

مبلغ ضمان العطاء
)دينار(

هوية 
التصنيف

ثمن وثائق 
املناقصة

12022-4-15
تطوير شوارع متفرقة في احياء الرسوم 

والصادق والزهراء والكرار في ناحية 
الشحيمية

1,452,311,00015043,569,330
ثامنه انشائي

عاشرة كهرباء
2500000

150000عاشرة انشائي304,210,000909,126,300مقرنص حي الزهراء في قضاء بدرة22022-4-16
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دراسة

شكيب كاظم

قرأت كثيــرا مــن آراء الروائيني بشــأن 
عملهم الروائي، الذي يَُصّيره اخملرج عمالً 
درامياً أو فيلماً ســينمائياً، وشــكواهم 
املريرة من التغيير املدمــر الذي يقوم به 
السيناريســت واخملــرج، وحتــى املنتج! 
وقد يصــل إلى حــد التالعــب بالنص 
ومازالت  وتغيير بعض مساراته،  الروائي، 
فــي الذاكرة أحاديــث الروائــي الكبير 
جنيب محفــوظ )٢٠٠٦( الشــاكية في 
هــذا الصدد، فضالً عــن أحاديث الروائي 
الكولومبي الشــهير غابرييل غارســيا 
ماركيز، الذي كتب سيناريو بعض رواياته 

احملّولة أفالماً.
هذا األمر يدفعنا إلى احلديث عن الرواية، 
أو العمــل الذي يكتبه صاحبه خصيصاً 
لفيلم من األفالم، وإلــى العمل الروائي 
املكتــوب للقــراء، ثم يقــع اختيار أحد 
اخملرجني عليه كي يَُصّيره فيلما، وألسباب 
شتى، منها الشهرة التي نالتها الرواية، 
أو شهرة كاتبها، أو قربها من ذوق الناس 
احلقل  ومن  إلحساســاتهم،  ودغدغتها 
األخير الذي أشرت إليه رواية )قصة حب( 
للروائــي األمريكي إريك ســيكال؛ رواية 
قصيرة بســيطة، جــاءت أهميتها من 
تعاطف القراء واملشــاهدين مع بطلتها 
التي ســيودي بحياتها، املفعمة باحلبور 
هذا املرض الوبيل، وجعلت كاتبها ميسي 
من أصحاب املاليني، وعلى الرغم من أنه 
اردفها برواية )قصة أوليفر( إال إنها كانت 

همسة في واد الصرخة!
حولت  التــي  الشــهيرة  الروايــات  من 
أفالماً، وســأذكر الذي نال شهرة واسعة 

فيلم )مــن اآلن وإلى األبد( بطولة الرائع 
والسالم(  )احلرب  ورواية  برت النكســتر، 
التي  األمريكية  بنسختيها  لتولستوي 
جسدتها الرائعة اودري هيبورن، فضالً عن 
السوفيتية، ويجب أن ال ننسى )الشيخ 
والبحر( إليرنســت همنكوي، حيث تألق 
فيها عجوز السينما األمريكية سبنسر 
تريسي، بدور سانتياغو، فضالً عن )أطول 
يوم في التاريخ( و)مدافع نافارون( و)جني 
اير( لشارلوت برونتي، و)مرتفعات وذرنك( 
لشــقيقتها اميلي و)البؤساء( لفكتور 

هوكو، والقائمة تطول.
وفــي الســينما العربيــة، العديد من 
روايات جنيب محفوظ )القاهرة اجلديدة(، 
و)الشحاذ( و)اللص والكالب(، )ثرثرة فوق 
النيل(، فضالً عن املسلســل الشــهير 
املأخوذ عن ثالثيته الروائية الرائعة؛ )بني 
القصرين( و)قصر الشــوق( و)السكرية( 
الذي جســد دور البطولة فيه؛ دور سي 
السيد عمالق السينما املصرية الراحل 
محمود مرســي، وتألقت فيــه الفنانة 

معالي زايد، فوق تألقها!
كما يجب أن ال ننســى ملكة الشاشة 
العربية فاتن حمامة التي جســدت دور 

بطلة رواية )احلرام( ليوسف إدريس.
آنفــا؛ كتابة  الــذي ذكرته  هذا األمــر 
عمــل روائي لغرض التمثيــل، فيلماً أو 
مسلســالً، يعيد للذهــن اجلهد الفني 
الســامق الذي بذله الروائــي والكاتب 
توفيق احلكيم، فهو  الكبير  املســرحي 
كان يكتب مسرحياته الفكرية، يكتبها 
للقراء ولم يكن فــي ذهنه ووَكِده، انها 
ستحّول إلى مســرحية أو عمل درامي، 
ومن أمثلها في الذهن مســرحية )أهل 
الكهف( و)يا طالع الشــجرة( التي متثل 
ركوبه ملوجة أدب الالمعقول، التي سادت 

في سنوات الستني من القرن العشرين، 
وكان أول املبشرين بها صموئيل بيكيت 
عن  )البحث  الشــهيرة  مسرحيته  في 
كودو( وهي تورية بالغية بحثاً عن اخلالق؛ 
واجب الوجود ومدبر األكوان، التي تقترب 
مفاهيمياً من رواية )أوالد حارتنا( لنجيب 

محفوظ.
وإذ ذكرت كل هذا الذي ذكرت، فإني أرغب 
فــي احلديث عن األفالم أو املسلســالت 
التي تتناول أحداثاً تاريخية، وشــخوصا 

تاريخيــة على مختلــف الصعد: قادة، 
خلفاء، ســالطني، ادباء، فالســفة ، و و، 
فثمة من يبيح ملنتجي العمل أن يغّيروا 
في حقائــق التاريخ، متاشــياً مع رغبة 
واملردود  التذاكر  وذوقهم، وشباك  الناس 
املالي، مســّوغني ذلــك أن تقدمي عمل 
درامــي، ال يعني تقدمي دراســة تاريخية 
للنــاس، فمثل هذه الدراســة مكانها 
الكتــب واجملــالت احمُلَّكمــة، وإن إطالع 
الناس؛ عامة الناس على نصف احلقائق، 

أفضل مــن اجلهل بها، بســبب تراجع 
هواية القراءة لدى الناس، ال بل ضمورها، 
واعتمادهــا- غالباً- على ثقافة الصورة، 
ووسائل التواصل التي تقدم لهم ثقافة 

كسلى، إن كان فيها ثقافة.
لكني أرى- مع كل هذه املسوغات التي 
سقتها-  إن احلقائق التاريخية يجب أن 
تصــان وحتترم، ويجب أن ال ننســاق وراء 
رغبة عامة النــاس، وال أقول العوام، في 
الناس  تقدمي أنصاف احلقائــق، فلهؤالء 

ما يشــغلهم عن ذلك، لذا كنا نقرأ في 
األفالم التاريخية اإلســالمية، ما يشير 
إلى أن نص احلوار وســيناريو الفيلم قد 
عرض على اجلهــة العلمية الفالنية، ال 
بل أني شــاهدت في فيلم ) الوعد احلق( 
بالعنوان  املأخوذ من كتاب لطه حسني 
ذاته، شاهدت الدكتور طه حسني يظهر 

متحدثا في بداية الفيلم.
ويجــب أن ال يقتصــر عــرض نصوص 
وشــخوصا  حوادث  تتناول  التي  األفالم 
فــي التاريخ اإلســالمي ، علــى جهات 
مختصة فقــط- وأنا هنــا ال أدعو إلى 
رقابة صارمة جدانوفية متزمة، بل أدعو 
إلى احترام حقائق التاريخ- ألنها تتناول 
أمورا حساسة، قد تدفع إلى ما ال حتمد 
عقباه، بل أرى أن تشمل الدقة والتدقيق، 
كل حوادث التاريخ وشــخوصه في كل 
مــكان وزمــان، ألن وقائع تلــك األزمان 
املاضية، وضرورة نقلها بصورة أقرب إلى 
احلقيقة، أو احلقيقة كلها، دَيْن في أعناق 
أجيالنــا احلاضرة هذه، كمــا أن احلوادث 
التي عاصرناها، وحقائقها دَيْن في أعناق 

األجيال املقبلة.
يجب ان ال يدفعنــا حب املال، أو التقرب 
من احلاكــم، أو دغدغة مشــاعر عامة 
الناس، إلى الكذب على أنفسنا، ومن ثم 
التدليس على النــاس والتاريخ وتزويره، 
وقــد دعا بعضهــم إلى إعــادة كتابة 
التاريخ، وإعــادة كتابته تعني لَّي عنقه 
لكي يوائم رغبة السلطان، ال بل األصح 
إعادة قراءة التاريخ، والتبصر في خفاياه 
وزواياه، وصــوالً إلى احلقيقــة ال ضالة 
املؤمن فقط، بل ضالة كل نزيه وشريف 
في هذه احلياة الدنيا، الذي سيسره يوما 

أن يلمس ويرى نتاج ما خطت يداه.

الوقائع التاريخية في الدراما والسينما غياب الحقيقة الكاملة

قراءة نقدية

هنــاك محــاور متعــددة للرواية منها 
املوقف العقالني للشــيوعي امللتزم من 
الدين » وبخ صديقا لــه ألنه كفر وقال 
له »إحســبها ببســاطة ..إذا كان اهلل 
موجودا فالكفر به سفاهة، وإذا لم يكن 
موجودا فالكفــر به تفاهة« 24 وكذلك 
مــن العالقــات االجتماعيــة ) الزوجة 
انه  تعرف  فزوجته  والرفــاق(  واالصدقاء 
صاحب مبادئ، وفي تقنية صيرورة يرجع 
بنا الروائي الى فترة تعرف ســاري على 
امينة عند مشــاهدة )النخلة واجليران( 
للربط بني  الذكيــة  وتعليقات ســاري 

الرواية واملسرحية.
ويلعب هديل احلمام في مخيلة ســاري 
متعة وحزن ويتحــدث عن هديل احلمام 
بكلمات تشبه الشعر فتقول له زوجته 
– لقــد قلت عن هديلها ما يكفي فماذا 
عن هديلي؟\ - اآلن أقول لك مباذا تهدلني؟ 
وكانت امنيتــه وهو يرحــل الى مكان 
عمله لترتيــب نقل االثــاث الى محل 
ســكنه البديل )أن يلقي نظرة سريعة 
على اغصانها لعلــه يرى احلمامة التي 
لم يفارق هديلها خياله وهو نائم(ص44 

فهل يتوفر وقت لهديل احلمام!؟
ســنكمل القراءة النقدية لهذه الرواية  
التي تنتمي للواقعيــة االنتقادية فيها 
مــن احلداثة وهي تخوض في ســياقات 

ثقافية متنوعة
بعيدا عن املباشرة والوعظية

اجتهــد الروائي كثيرا فــي االبتعاد عن 
الواقعية املباشــرة علــى االخص وهو 
يقدم شــخصيات سياسية )شيوعيني 
وبعثيني( لكنه حاول ان يجعل الســرد 
فنيا وجعل رؤيته مغايرة حتى ال تتحول 
تقليدي سياســي  نــص  الى  الروايــة 

وتقتصــر الرواية الــى الوعظية، لذلك 
عندما جعل شخصية  »ساري«  يذهب 
الى مدينته ومحــل عمله في محطة 
الســكك احلديدية بدأت االسترجاعات 
تبني  التي  والتداعيــات هي  والذكريات 
شــخصيات جديدة في الرواية وســرد 
االحداث يبــدو اكثر ممتعا » ما أن يصبح 
– ســاري- داخل الباحة الصغيرة حتى 
يلتفت الى حيث شجرة ورد جوري أحمر 
وحيــدة مزروعــة أمام بــاب احلمام في 
حيز مســيج..لم يزرعها هو بل وجدها 
هنــاك حني اســتلم الدار...رمبــا تبقى 
الدار شــاغرة فترة طويلة وتعاقب األيام 
ويثبــت الذبول..اعراض الذبــول يفكر: 
هذا الورد اجلوري ذبوله أسود وهو ميسك 
بتلة ما بني إبهامه وســبابته ويفركها 
برفق«ص57 هذا املقطع يجعل الســرد 
تركيبي من الناحيــة الفنية فهو يرمز 
الى االهمال الذي يؤدي الى الذبول حتى 
في مجاالت السياســة والــورد اجلوري 

يعبر عن هذه اجلزئية!

شخصيات متنوعة
شــخصيات  بناء  الــى  الروائي  عمــد 
»ساري«  يستذكرها  ومتنوعة  متجددة 
وهو يخطط لنقل اثاثه من البيت الذي 
يســكنه في العمل الى بغداد ، فيخلق 
شــخصيات مصرية )تلك الشخصيات 
التي كانت موجودة في العراق عام 1979( 
، ومنها )متولي وجمعة( ويختار منوذجني 
من املصرين احدهما طيب وعفوي وهو 
متولي اما جمعــة فهو خبيث، مبتعدا 
عن التعميــم الذي ال ميت الــى الواقع 
بصلة »ساري يســأل متولي يوما:- هل 
تعرف إمــام؟\ -إمام ؟إمــام مني؟- إمام 
..الشــيخ إمام وأحمد فــؤاد جنم!\-أله..
مني دول؟\- انت مصــري وخريج معهد 
عــال.. وال تعرف إمام وجنــم؟\- ال واهلل 
معرفهمش..مــا لهم؟\- ولم تشــاهد 
فيلم العصفور؟ ويسرد له ساري قصة 
إمام وأحمد فؤاد جنم وكاسيتات  شيخ 
أغانيهما التي توزع سرا حتى في العراق 
ودورهمــا في اإلضرابــات واالعتصامات 
وقرأ له شــيئا من قصيدة ) مصر مبة يا 
بهية مي طرحــه وجالبية( وينتهي احلوار 
الى دعوة ساري ملتولي للحضور في بيته 
لتناول ا لعشــاء! وحينما يخبر متولي 
مــا دار بينه وبني ســاري مــن حوار عن 
شــيخ إمام واحمد فؤاد جنم الى زميله 
املصري جمعة يــرد عليه جمعة بخبث 
) رفع جمعة وجهه وقلب مقلتيه باجتاه 
ســقف الورشــة املكون من الصفيح 
محــاوال التذكــر ثم نظر الــى متولي 
فاحتا عينيه على سعتهما وقال بصوت 
..دول شيوعيون  آه..ســمعت  خفيض:- 
والد كلب\ قال متولــي بصوت خفيض 
أيضا:- شــيوعيون إيه.. أحمد فؤاد جنم 
بيكتب شــعر والشــيخ إمام بيلحنه 
ويغنيه..واهلل أغانــي حلوة يا جمعة...\ 
وبعدين\ - عزمني عالعشا اليوم عشان 
يحكيلي أكثر عنهم\ تهلل وجه جمعة 
واطلت من عينيه نظرة ثعلبية:- ابسط 
يا عم..ده مراته حلــوة قوي!\ - إيه اللي 
أبســط ومراتــه.. إنته بتقــول إيه؟\ - 
دوله شــيوعيني\ يعني إيه؟\ إســال أي 

واحد فــي العراق يقولك الشــيوعيون 
همه كده..وحــرك يده حركة داعرة وهو 
عاآلخر  منفتحات  نســوانهم  يضيف- 
وآخر انبســاط...وما له ؟ مفيش أحلى 
من الثقافة ومعاها شوية من اللي بالي 
بالك..هي تستاهل واحد يبقى شيوعي 
عشــانها«ص62 ويفرض جمعة نفسه 
ويذهب مع متولي الى بيت سالي لتناول 
وجبة عشــاء ويتصرف بغرابة بنظراته 
الوقحة لزوجة ســاري امينــة )وأخذت 
أمينة تقلد نظــرات جمعة اليها فيما 
كان ساري يقهقه. في تلك  الليلة ناما 
في الفراش ولم يحترســا كالعادة من 
أن تســمع جارتهما صوتيهما املتأوهني 
من شدة انصهار جسديهما ببعضهما 
بعضا أو صوت السرير وهو يحتك باجلدار 
الفاصل بني البيتني، اجلدار الذي بسمك 
طابوقة فقط في بيوت العمل الشعبي 

(ص64

محاور اخرى
السارد يؤشر كل الصعوبات التي جتعل 
وصعبة   قاسية  بطله ســاري  مقاومة 
جدا فضال عــن حيرة زوجته امينة التي 

تؤمــن بنزاهــة واخالق ومبــادئ زوجها 
لكنها تخاف ان تخســره بسبب بطش 
الســلطة وغدرهم، والرواية اقتربت من 
هموم الشيوعيني باحلديث عن االوضاع 
العادية والصعوبــات التي تقف بالضد 
من ابطال روايته ، فيذكر شــهامة جاره 
)بدر( ومساعدته في نقل اثاثه بالقطار، 
وام زكريــا االرملة الكرديــة التي بذلت 
وبطفلتهما  بأمينــة  خاصــا  اهتماما 
وكذلك ابنتها )ســحاب( التي يترك لها 
اجملالت  »ينتهي كل شيء اآلن، على االقل 
بالنسبة لســاري وأمينة، في بلد يكون 
انقــالب احلياة أو اختفاؤهــا من عاديات 
األمور، عالقات إنسانية تنسج شرانقها 
بترو وجمال ثم تتحطــم فجأة قبل أن 
تكتمل وينحل النســج مزقــا، ويذوب 

مستحيال الى ذكريات مؤملة«ص75 .

اقتناص التفاصيل
الروائي يشــد انتباه القارئ وهو يســرد 
ويقتنص  فنية  برؤيــة  االحداث  واقعية 
تعليقات الناس ومواقفهم من االحداث 
السياســية عــام 1979 عندمــا بدأت 
حملة تســقيط واعتقال الشــيوعيني 

من قبل نظام البعــث، هو ال يحكي ما 
يراه وحســب بل هو يتمكن من التعبير 
والسياســية  االجتماعية  الظروف  عن 
من خالل التفاعل مع الواقع وبأســلوب 
، فيزج بشــخصية  ممتع لكنــه مؤلم 
اشكالية تشبه كثير من الشخصيات 
الرومانسية الثورية في ذلك الوقت مثل 
شخصية )يونس(« ارتبط يونس بعالقة 
مع فتاة جذبه اليهــا أول األمر جمالها 
وهوايتهــا قــراءة القصــص واجملــالت 
الفنيــة، وبرغــم كونها ذات ســمعة 
ســيئة، تزوجها بدافع رومانســي هو ، 
كما رجح ساري ، حتقيق جناح في احلياة 
القبيح  بانتشال فتاة حلوة من واقعها 
وإصالحها لتكون فتاة واعية رفيقة له 
في مستقبل رســم له صورة نضالية 
زاهية مــن بنات خيالــه«ص46 ويقدم 
الروائي حتليال متمكنا لشــخصية هذه 
املندفعة  الثورية  النزعة  وكذلك  الفتاة 
لرفيقــه يونس)شــيء يشــبه مــزج 
الرومانسية باحلسية الفوارة دون ضبط 
املقادير وفي ظروف غير مناســبة..كان 
اول تأمني لتجنب الضرر اتخذه ســاري 
هو صد جميع محاوالت يونس إلدخالها 
في التنظيــم – لم يحــن الوقت بعد.
إبذل مزيدا من اجلهــود لتثقيفها. أنت 
الشخص املناسب لهكذا دور«ص47 اما 
حتليل شــخصية ) واصفة( زوجة يونس 
والتشويق »لكن  املتعة  الكثير من  فيه 
لم يبد على واصفة خالل األشهر املاضية 
أنها من معدن قابل إلعادة السبك.نفس 
أسلوبها في الكالم وابتسامتها التي قد 
وحركاتها  بالعني،  يرافقها غمز خفيف 
الحظها  وإغراء..وقــد  أنوثــة  املتفجرة 
مرات بحضوره وحضور زوجها وشقيقه 
تنحني انحناءة مبالغا فيها بحجة رفع 
صينية أقداح الشاي مثال فيبدو ثدييها 
من تقويرة الثوب الواسعة، أو بالعكس 
تنحني الى اجلهــة األخرى ألمر ما فتبرز 
تقاطيــع مؤخرتهــا وحدود ســروالها 
الداخلي وتتعمــد أن تبقى هكذا أطول 
مــن الالزم. أكثــر ما في قصــة يونس 
وواصفة إزعاجــا أنها كانت على عالقة 
سابقة مع شاب من حزب البعث يدعى 
شــميل، وألن شــميل هذا يعرف ميول 
يونس الفكرية..صار يشيع تفاصيل عن 
عالقته بواصفة، عالقة بالغة احلميمية 
الى درجة أنه يعرف عدد الشامات على 
جسدها وأين توجد في أماكن ال يعرفها 

إال من رآها عارية متاما«ص48 

اخلامتة
ســردية فيها معنى مضمــرا ومعنى 
آخر ســفورا، يعطي للقارئ حق التأويل 
واحلكم، ويتداخل فيها الواقع املر ملرحلة 
تاريخية سياسيا تعد مفصلية  بخيال 
الروائي لبناء الشخصيات الروائية تاركا 
للنقد حرية التقييم ، شخصية ساري 
تشــبه الكثير من القراء ولذلك قدمت 
بشــكل فني ناضج ليــس فيها مترد او 
تذمر ألنه كان يعاني من انتمائه للحزب 
الشيوعي ومتت مطاردته بل تشعر بإنه 
ال يلــوم الضحية بقدر ما يفضح اجلالد، 

رواية تستحق القراءة واالهتمام.

بغداد ـ حمدي العطار:
حــاول الروئــي ان يركــز اهتمامه على 
شــخصية ســاري ومــدى تطــور تلك 
وموقفا  ســلوكا  وتغييرها  الشخصية 
منذ انتمائه للحزب الشــيوعي ، وصوال 
الى احلملة التي استهدفت قواعد احلزب 
الشيوعي عام 1979 ، وفي اجلزء االول من 
اخملتلط  السرد  تقنية  اســتخدم  الرواية 
بني املاضي واحلاضر ومن الطبيعي ان تلك 
االحداث الصعبة كانت  تشكل خلفية 
تاريخية لكيفية عــرض افكار ومواقف 
شخصية ساري اجتماعيا وهو متزوج وله 
طفلة وبنفس الوقــت  مهدد باالعتقال 
وحتــى التصفية، ســاري يعــد االلتزام 
والثبات على مبادئه ال ميثل فقط اخالصه 
للحزب الشيوعي واميانه بإن احلزب – دائما 
على حق- بل نرى ســاري يقاوم االجهزة 
االمنية للدفاع عن )كرامته الشخصية( 
إزاء محاولة التركيع او التســقيط. هو 
ليس لديه شــيء ضد حزبه بل هو لديه 
هاجس احتراسي ويلجأ الى التكتم في 
فترة حرجة ومع ذلك يفصح عن احتمال 
أن يكــون هو مخطئا »رمبــا ايضا يكون 
مخطئا في شــكوكه وكل ما في األمر 
أنه متبلبل التفكير وأنه يجلس اآلن أمام 
رجلني بقيا مع تعليمات محددة وجهها 
احلــزب اليهما  وعليهمــا تنفيذها، وهو 
اليفعل بوجوده معهما سوى إرباك ما مت 

التخطيط له«ص15 

تقنيات السرد
اذا كانــت الرواية حتكــي قصة فإن هذه 
الرواية كانــت قادرة على تنــاول اجلانب 
السياســي لشخصية ســاري في اطار 
قصــة قــد اليطول بهــا الزمــن لكنه 
اســتخدم الفالش باك إلغناء النص، من 
خالل ربــط احلكايــة او القصة باحلبكة 
ولديه رغبة بتقدمي شــيئ مختلف عما 
يقدم في مثل هــذا النوع من القصص، 
فالبطــل يبدو مبنتهى الهــدوء وكذلك 
يعاني من شدة القلق وكيفية التخلص 
مــن االجهــزة االمنيــة واحملافظة على 
عائلته الصغيرة » هل تصدقني يا أمينة 
أن البعثيني هــم من دفعني الى االنتماء 
الى احلزب الشيوعي؟ لم أكن قد جتاوزت 
الرابعة عشرة حني أمسكوا بي وحجزوني 
شهرين في معتقل مديرية األمن العامة 
بعــد أن راقبونــي ألن أحد رجــال األمن 
شاهدني أحمل كتابا عنوانه  )الصحافة 
العراقية(..لــم أكــن أعــرف مــا هــي 
الشــيوعية وما هو احلزب الشيوعي وما 
عالقة هذا الكتاب بأســئلتهم الكثيرة 
..ولكني بالنتيجــة خرجت من املعتقل 
وانا أملك أجوبة على أسئلة كثيرة أخرى 
أكثر أهمية في حياتي راودتني من قبل..
حدث هــذا آلالف غيري..إنهــم يدخلون 
الى الســجن بريئا ليس لديه ما يخشى 
منه ويخرج من الســجن وهو جدير بأن 
يخشــوه«ص29 بهــذه املفارقة االمنية 
ينتمي ســاري للحزب الشيوعي ويكون 

من ضمن الفريق الصحفي للحزب.

اجلوانب االخرى

الروائي جودت جالي يقدم :

رواية ترصد معاناة شخصية شيوعية يتمسك بمبادئه رغم المخاطر

عمد الروائي الى بناء شخصيات 
متجددة ومتنوعة يستذكرها 

»ساري« وهو يخطط لنقل 
اثاثه من البيت الذي يسكنه 

في العمل الى بغداد ، فيخلق 
شخصيات مصرية )تلك 

الشخصيات التي كانت موجودة 
في العراق عام 1979( ، ومنها 

)متولي وجمعة( ويختار 
نموذجين من المصرين احدهما 

طيب وعفوي وهو متولي اما 
جمعة فهو خبيث، مبتعدا عن 

التعميم الذي ال يمت الى الواقع 
بصلة

غالف الرواية

محفوظ ماركيز
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ا.د. ابراهيم خليل العالف*

العراقية  الدولــة  تشــكيل  بعــد 
احلديثة ســنة 1921 ، برزت أســماء 
نســاء رائدات عملن مع أشــقائهن 
الرجال في اســتكمال بنيان الدولة 
واجملتمع في مختلف اجملاالت وخاصة 
التربويــة ، االدارية، الصحية ،االدبية 

والثقافية .
وقد ســبق ان كتبُت دراســة عن » 
دور املرأة العراقيــة في تاريخ العراق 
، وهي متوفرة على  املعاصر« نشرت 

النت ، وفي بعض الصحف .
وكان البــد ان اعود ألقف عند أولئك 
النسوة الرائدات ، ممن هن من مواليد 
والسنوات  العشــرين  القرن  مطلع 
من 1900 وحتى ســنة 1929 . وقد 
اعتمــدت علــى ماهــو متوفر في 
املصادر الرئيســة ومنهــا : )الدليل 
 (  1936 الرســمي العراقي لســنة 
حترير الياهو دنكور ، ومحمود فهمي 
 ) العراقية  املعــارف  و)دائرة   ، درويش 
لالستاذ محمود اجلندي ، و)موسوعة 
أعالم وعلماء العراق ( لالستاذ حميد 
املطبعي ، و)موسوعة اعالم املوصل 
( لالســتاذ  العشــرين  القــرن  في 
وموســوعة  الطالب،  عمر  الدكتور 
الكاظم محسن  عبد  االستاذ جواد 
التي أصدرها بثالثة أجزاء بعنوان : ) 
معجم االديبات والكواتب العراقيات 

في العصر احلديث ( ومصادر اخرى .
يقينا ان املــرأة العراقيــة ، أكدت ، 
والتزال انهــا رائدة فــي الكثير من 
امليادين ، وتستحق أن نذكرها ونُْذكرْ 

بها.
وفيما تأتي أســماء عدد من النسوة 
العراقيــات الرائدات مع نبذة موجزة 

جدا عن سيرتهن الذاتية :

1 - أمت ســعيد: تربويــة ، عملْت 
مدرسة في عدد من املدارس الثانوية 
، ثم عينْت مديرة للتعليم النسوي 
في وزارة املعارف . كما عملْت مديرة 
للمدرســة الثانوية املركزية للبنات 
في بغداد ، وهي من فضليات االديبات 

الكاتبات .

2 - أمينــة الرحــال : كاتبــة ادبية، 
اشــتغلت بالتعليــم فــي مدارس 
البنات ســنوات . وفي ســنة 1936 
كانــت مدرســة في مدرســة باب 

الشيخ في بغداد .

3 - اجنيل أرستاكيس : مديرة مدرسة 
هدية منشــي صالح ب بغداد ، وهي 

من فضليات الكاتبات.

4 - بهرمان الزهــاوي : من فضليات 
الكاتبــات العراقيــات ، لها يد في 

النهضة النسوية في العراق.

5 - حســيبة الزهاوي : من االديبات 
الفاضالت والكاتبات املثقفات.

6 - خيريــة نوري : مديرة مدرســة 
الفنون البيتيــة ، وهي من فضليات 

الكاتبات في العراق .

7 - ربــاب الكاظمــي 1998-1918 ، 
وهي الشاعرة الرقيقة، إبنة الشاعر 
الكبير عبد احملســن الكاظمي. في 
1936 كانت تدرس على نفقة  سنة 
وزارة املعارف العراقية في مدرســة 
االميرة فوزية مبصر. لها شــعر رقيق 

جزل .

8 - رفيعة اخلطيب : ممن أسهمن في 
النهضة النســوية في العراق وهي 

من فضليات الكاتبات االديبات .

9 - روز فرنســيس : كاتبــة بارعة ، 
املنزلي  التدبير  لها بحوث شتى في 
والتاريخ واالجتماع . وقد أرســلتها 
وزارة املعارف الى اجلامعة االميركية 
في بيــروت الكمال دراســتها حيث 
درست فيها سنة واحدة، ثم سافرت 
الى انكلتــرا للتخصص في العلوم 

التربوية والنفسية .

10 - صبيحة الشــيخ داؤد ) -1912 
1975( : القاضيــة فــي محكمــة 
االحداث، وصاحبة كتاب )أول الطريق 
الــى النهضــة النســوية احلديثة 
( ، وتعــد مــن املربيــات احلصيفات 

الفاضالت .

11 - عفيفــة رؤوف : مــن فضليات 
املربيــات فــي العراق، لها أســلوب 
طريف في الكتابة ، وُعينت في سنة 
1936 مديرة مدرســة باب الشــيخ 

االبتدائية للبنات .

12 - عفيفة اسماعيل : أديبة فاضلة 
، وكاتبة بارعــة . أنيط بها التدريس 

في مدرسة الدهانة للبنات.

13 - كوزيــن صبيــح نشــأت : من 
فضليات الكاتبــات العراقيات ولها 

يد طولى فــي النهضة النســوية 
العراقية.

14 - مــرمي نرمة الصحفية املعروفة 
) 1890 – 1972 (: هــي مرمي روفائيل 
يوســف رومايا أول صحفية عراقية 
نزلت الــى احلقل الصحفي ســنة 
1921. فــي ســنة 1937 أصــدرت 
صحيفة )فتــاة العــرب ( وهي من 
الكاتبات الفاضالت لها بحوث ادبية 

بإسلوب شيق لطيف.

15 - مديحة حتسني : في سنة 1936 
كانت مديــرة دار املعلمات في بغداد 
وهي من فضليات املربيات والكاتبات 

االديبات.

مــن   : الهاشــمي  مديحــة   -  16
املثقفــات الراقيــات لهــا إملام في 
البحوث والدراســات االدبية وكانت 
1936 التزال تــدرس في  في ســنة 

الكلية االميركية في بيروت .

17 - نزهــة الزهــاوي : كاتبة وأديبة 
مثقفــة، لها أعمــال أدبية تنم عن 

اسلوبها الرقيق، وكتابتها املمتازة .

18 - آســيا توفيق وهبــي ) 1901 – 
1980 ( من رائدات النهضة النسوية 
في العراق ورئيســة االحتاد النسائي 
العراقي . ترأست حترير مجلة )االحتاد 
النسائي ( منذ ســنة 1949 .زوجها 
العراقي  والضابــط  الكاتــب  هــو 
الكردي والعالم فــي اللغة الكردية 

والوزير توفيق وهبي .

19 - ابتهاج عطا امني :شاعرة ولدت 
ب بغداد سنة 1927 ، لها قصائد في 
صحف ومجالت عراقية وهي خريجة 

دار املعلمني العالية ب بغداد .

20 - أم نــزار املالئكة هي الشــاعرة 
سلمى عبد الرزاق املالئكة ) 1909 – 
1953(: كتمت إســمها الصريح في 
كل ما نشرته وهي شقيقة الشاعر 
احملامي عبد الصاحب املالئكة. ولدت 
ب بغــداد ســنة 1908 ، ســاعدتها 
بيئتها على ان تتــردد على احللقات 
تزوجت من  وتنهل منهــا.  االدبيــة 
توفيت في  املالئكة  الشــاعر صادق 

لندن ودفنت هناك .

21 - أميرة نور الدين: ولدت في بغداد 
سنة 1925 شاعرة مجيدة ، حصلت 
على شهادة البكالوريوس من كلية 
االداب – جامعة فــؤاد االول )جامعة 
القاهــرة ( ، ولهــا مؤلــف مطبوع 
بعنوان : )درر من شعر اقبال ( . وأغلب 
قصائدهــا من الشــعر االجتماعي 
والوطنــي، وهي المتيل الى الشــعر 

احلر .

22 - إحسان املالئكة :كاتبة وشاعرة، 
خريجــة دار املعلمني العالية ب بغداد 

من مواليد سنة 1925.

23 - اديبة ابراهيم رفعت : من مواليد 
سنة 1925 وهي أول من أسست في 
العراق حضانة لالطفال سنة 1956 . 
خريجة دار املعلمني العالية ، وعملت 
مفتشــة في وزارة التربية ، ولها يد 

في النهضة النسوية في العراق .

24 - البرتني ايليا حبوش من مواليد 
ســنة 1929: خريجــة دار املعلمني 
العاليــة لها بحــوث متقدمة في 

الكيمياء .

25 - باكــزة رفيق حلمــي ) 1924-
2003(: باحثــة وخريجة دار املعلمني 
العالية ب بغداد. حصلت على دكتوراه 
من جامعة القاهرة وأسست قسم 
اللغــة الكردية في كليــة االداب –
جامعة بغداد. لها بحوث ودراســات 

منشورة .

- بهجــة أحمــد توحلــة: من   26
اجتماعية  1926، كاتبة  مواليد عام 
 : لها دراســات وكتب منها كتابها 
 .) )املدخل الى اخلدمــة االجتماعية 
عملت معاونة لعميدة كلية البنات 

–جامعة بغداد.

 1927- ( بياتريس أوهانســيان   - 27
2008 (: رائــدة فــي العــزف علــى 
البيانو ، حصلت على ماجستير في 

املوسيقى من اميركا .

28 - ثانية النافوســي مــن مواليد 
سنة 1929: اســتاذة في الرياضيات 
عملــت في جامعة املوصــل ، ولها 
كتب مؤلفة في مبــادئ الرياضيات 

العامة .

29 - حفصة خــان النقيب ) 1891-
عراقية  نســائية  شخصية   :)1953
كردية متزوجة من ابن عمها الشيخ 
قادر احلفيــد . كان لها مجلس ادبي 
واجتماعي في الســليمانية .عملت 

من أجل قضية شعبها .

30 - خالــدة القيســي : من مواليد 
ســنة 1924 ، واحــدة مــن رائدات 
احلركة النسوية في العراق . طبيبة ، 
تخرجت من الكلية الطبية امللكية 
ب بغــداد ســنة 1947 ولهــا بحوث 

ودراسات .

31 - خيرية محفــوظ : من مواليد 
ليسانس  على  1929، حصلت  سنة 
اداب من كليــة امللكة عالية ب بغداد 
ســنة 1950، ثم نالــت دبلوم كلية 
الصحافة املصرية في القاهرة سنة 
1953 . كما درســت في كلية االداب 
والعلوم االنســانية بجامعة باريس 
)مدرسة  1963-1967، من مؤلفاتها 

الرصافي العراقية ( 1975.

32 - رشــدية ســليم اجللبــي :من 
مواليد املوصل ســنة 1915 . قاصة 

وكاتبة رائدة في ادب االطفال .
مربية عملت معلمــة في عدد من 
مــدارس البنــات في املوصــل . من 
أعمالها )املفتــاح الذهبي (، )البنت 
الصاحلة( ، و)اخلريف ( وكلها مجاميع 
قصصية مبسطة لالطفال. توفيت 

سنة 1990 .

33 - رمزيــة احمــد النجــم : من 
مواليــد املوصــل 1926 ، هي كاتبة 
وباحثة تربوية مــن أعمالها ) تقرير 
عن االداريــة التربوية فــي العراق (، 
و)مشروع خطة ملكافحة االمية في 
اجلمهورية العراقية (، قامت بتأليفه 

باالشتراك مع باحثني آخرين .

-1928  ( االطرقجــي  رمزيــة   -  34
بالتاريخ  متخصصة  مؤرخة   :)2001
الدكتوراه  االسالمي حتمل شــهادة 
ولها كتب منها ) بناء بغداد في عهد 

ابي جعفر املنصور( .

35 - رني بشير سرسم )من مواليد 
ســنة 1923 (: هي أول فتاة عراقية 
حتصل على شــهادة املاجستير في 
الرياضيــات من جامعة مشــيغان 
.عملت  االميركية  املتحدة  بالواليات 
مدرســة فــي كلية امللكــة عالية 

ب بغداد. 

36 - زاهــدة ابراهيم محمد أغا )من 
مواليد ســنة 1926 (: خريجة كلية 
احلقوق 1950 متخصصة باملكتبات. 
مــن اعمالهــا )كشــاف الصحف 

واجملالت العراقية (.

37 - ســعاد خليل اســماعيل )من 
مواليد ســنة 1928(: حتمل شهادة 

الدكتــوراه في التربيــة من جامعة 
املتحــدة  بالواليــات  كاليفورنيــا 
االميركية . هــي اول وزيرة للتعليم 
العالي والبحــث العلمي في العراق 

.(1970(

38 - ســليمة مــراد ) 1974-1905) 
: مطربــة عراقية متميــزة إحترفت 
املقــام والبســتات ، وكانــت قمة 
وزوجها  الثالثينــات،  شــهرتها في 
هو ناظم الغزالــي املطرب العراقي 

الكبير .

39 - صابرة العــزي ) 1995-1918( : 
العزي  العلي  هي خديجة محمــود 
نفسها  على  أطلقت  الســامرائي، 
اســم )صابرة العزي ( تخفيا وكانت 
شاعرة . من دواوينها )نفحات االميان 

( ، و) نسائم السحر(( .

40 - صبرية نوري قــادر )من مواليد 
: شاعرة عراقية كردية   )1928 سنة 
، ولها عدة مجموعات شعرية منها 

)باقة بنفسج( ، و) نشيد الشم(.

41 - صبيحــة الدباغ : هي الدكتورة 
صبيحة عبد الرزاق مصطفى الدباغ 
الدكتــور صفاء  ، زوجها  ، طبيبــة 
خلوصــي . لها مؤلفات ودراســات 
الطبي  التراث  في مجاالت  ومقاالت 
االســالمي وتنظيــم النســل في 

العراق.

42 - صديقة املالية ) -1909 1974 (: 
مطربة االذاعة والتلفزيون ، واسمها 
احلقيقي ) فرجة عباس ( وجتيد املقام 

العراقي إجادة تامة .

43 - عاتكــة وهبي اخلزرجي ) -1926 
، حتمــل  رقيقــة  : شــاعرة   )1997
شــهادة الدكتوراه في االدب العربي 
من جامعة الســوربون 1950 . ولها 
دواوين كثيرة منها : )انفاس السحر 
( ، و)قواف الزهر ( عملْت استاذة في 
كليــة التربية –جامعــة بغداد في 

الستينات .

44 - عادلــة عبد القادر صاحبقران ) 
-1859 1924( : هي خامن عثمان باشا 
اجلاف، زوجها الشــيخ عثمان باشا 
بن محمد باشــا من زعماء عشائر 
 1910 اجلاف. وبعد وفاة زوجها سنة 
العشائر  زوجها على  ورثت سلطات 

، وكانت لها شخصية قيادية قوية.

45 - فطينــة النائــب وهي فطينة 
حســني عبد الوهاب النائب ) 1917-
1993 (: شــاعرة ، ومربية عملت في 
التدريس الثانوي ، واالشراف التربوي 
من مجاميع شعرها )لهيب الروح ( ، 
و)رسيس احلب (. كانت تنشر بإسم 

مستعار هو : )صدوف العبيدية (.

46 - ملعان أمــني زكي ) 2000-1924 
(: طبيبــة وباحثــة. كان لها دور في 
تأســيس مجلــة )االم والطفــل (، 
عملت في مواقع كثيرة منها مديرة 
مؤسسة لرعاية االمومة والطفولة 
في العــراق حتى ســنة 1958 .لها 
كتب ألفتها مع آخرين منها كتاب : 

)مشكالت التشوهات اخللقية(.

47 - مليعــة البــدري )مــن مواليد 
1920 (: طبيبــة مبتكــرة في علم 
الوالدة والطب النسائي، لها دور في 
تأسيس )منظمة نساء اجلمهورية ( 
. هي أول امرأة تنال درجة االستاذية 

في جامعة بغداد سنة 1962 .

48 - مليعــة عباس عمارة : شــاعرة 
كبيــرة مــن مواليد ســنة 1929 . 
خريجة دار املعلمني العالية ب بغداد. 
لها مجموعات شعرية كثيرة منها 
: )الزاويــة اخلالية ( ، و)عودة الربيع ( ، 

و)ويسمونه احلب ( ، و)البعد االخير(.

49 - ماركريــت بشــير سرســم : 
النسائية  االمراض  في  رائدة  طبيبة 
في العراق، من مواليد ســنة 1926 . 
لالمراض  ردهة  في كركوك أسست 
النســائية ، وصالة للوالدة حني كان 
والدها الدكتور بشير سرسم رئيسا 

لدائرة الصحة هناك .

50 - ماهرة النقشبندي : من مواليد 
سنة 1929 وهي ) ماهرة حسني عبد 
الوهاب النائب ( قاصة وكاتبة، حتمل 
شهادة ماجســتير في علم النفس 
مــن جامعــة بغــداد 1967 ، وهي 
شــقيقة الشــاعرة فطينة النائب 
. لها قصائد منشــورة في مجالت 
عراقيــة ولبنانية ومنهــا : الهاتف 
العراقية ومجلة العرفان الصيداوية 

اللبنانية .

51 - مليحة رحمة اهلل )من مواليد 
1925(: مؤرخة دكتــوراه في التاريخ 
االســالمي من جامعة القاهرة لها 
كتب منها كتابها الشــهير ) احلالة 
االجتماعية فــي العراق في القرنني 

الثالث والرابع الهجريني (.

52 - نــادرة عزوز )من مواليد ســنة 
1927 (: تشــكيلية، حصلــت على 
بكالوريوس فنون من الكلية املركزية 
1960. أقامت عدة  للفنون في لندن 

معارض لها داخل العراق وخارجه .

 :  )2007-1923( نازك املالئكــة   -  53
شاعرة رائدة في الشعر احلر، نشرت 
لهــا عــدة دواوين منها )عاشــقة 
الليــل ( و)قرارة املوجة ( و)شــظايا 
ورماد ( خريجــة دار املعلمني العالية 
ب بغداد .من مؤلفاتها )قضايا الشعر 

املعاصر(.

54 - جنيبة صابر )من مواليد ســنة 
1928(: فنانة تشــكيلية من مواليد 
البنات  . وهي خريجة كلية  كركوك 
ب بغداد. أقامت عدة معارض، أسست 
.أول عراقية  الزهور  لتنسيق  معهدا 
حتوز على شــهادة املاجستير في فن 
وجمالية تنســيق الزهور من معهد 
ولها كتــاب عن  باليابــان،  اوهــارا 

تنسيق الزهور .

55 - نزيهة ســليم ) 2008-1927 (: 
فنانــة تشــكيلية ، خريجة معهد 
 ،  1951 باريس  الفنون اجلميلة فــي 
وهي من )جماعة بغداد للفن احلديث 
(. أقامت معارض عديدة داخل العراق 

وخارجه .

56 - نزيهــة جــودت الدليمي : أول 
وزيرة في العراق احلديث . بعد ثورة 14 
متوز 1958 تولت وزارة البلديات سنة 

1959 وهي كاتبة يسارية .

57 - وداد االورفلي )من مواليد سنة 
1929(: فنانــة تشــكيلية كبيــرة 
أقامت عدة معــارض لها في داخل 

العراق وخارجه .

- وديعة جعفر جواد الشــبيبي   58
)من مواليد ســنة 1925 (: شــاعرة 
امللكة  كلية  خريجــة  وهي  وكاتبة 
عاليــة ب بغداد. ســنة 1948 عملت 
الشــرقية  االعدادية  في  مدرســة 
بعنوان  شــعر  ديوان  ولهــا  للبنات 
)خواطر ملونــة ( ، وكتابها عن ) ام 
كلثوم في آفاق الشعر والفن ( كتاب 

رائد في موضوعه .

59 - اليزة سليمان جبري )من مواليد 
ســنة 1900 (: من النسوة الرائدات 
في تأســيس ريــاض االطفال ، وهي 
خريجــة املدرســة االميركيــة في 
املوصل – قسم رياض االطفال سنة 

. 1928

60 - زكية الفخري )من مواليد سنة 
1928 فــي املوصــل (: خريجة كلية 
 1949 ، ســنة  ب بغداد  امللكة عالية 
عملت مدرســة في عدد من مدارس 
املوصل منها اعدادية املوصل للبنات 

ودار املعلمات .

61 - ســامية ســليم الصباغ )من 
مواليد املوصل سنة 1919 (: عملت 
املوصل  مــدارس  بعض  في  معلمة 
، وكانــت قبل   1938 منــذ ســنة 
1970 تعمل مديرة  تقاعدها ســنة 
في  االبتدائية  الكواكــب  ملدرســة 

املوصل .

62 - سعدية سليم الصباغ )1917-
1995 ( : مــن اوائل املعلمات اللواتي 
كانت  الرياضيات.  لتدريــس  تفرغن 
مديرة لعدد من مدارس البنات منها 
مديرة مدرســة الفــالح ، واختيرت 
مفتشــة تربوية ، ثــم احيلت على 

التقاعد سنة 1968 .

)مــن  الريحانــي  - ســيرانوش   63
مواليد سنة 1920 (: طبيبة نسائية 
مشــهورة في املوصل ، وكانت لها 
عيادتهــا في شــارع نينــوى ، وهي 
امللكية  الطبيــة  الكلية  خريجــة 

ب بغداد سنة 1944 .

64 - فضيلة خليل )من مواليد سنة 
الطبيعيات  خريجة قســم   :)1927
في دار املعلمــني العالية 1947 وقد 
درســت في عدد من املــدارس منها 
اعدادية املوصل للبنات سنة 1953 .

65 - فوزية اســماعيل الكتبي )من 
مواليد املوصل سنة 1928 (: خريجة 
 1951 --بغداد  عاليــة  امللكة  كلية 
درست  العربية.  باللغة  متخصصة 
في مدارس عديدة في املوصل منها 
متوسطة الشــعب 1963 واعدادية 
1964 وقــد احيلــت على  البنــات 

التقاعد سنة 1980 .

66 - ماركريــت فتح اهلل كســاب : 
الطبية  الكلية  من  تخرجت  طبيبة 
امللكية ب بغداد سنة 1946 وحصلت 
النســائية  االمــراض  دبلوم  علــى 
والتوليد من كلية املولدين في لندن 
وعملت في الردهات النســائية في 

مستشفيات بغداد.

67 - نهاد ســليم خياط )من مواليد 
ســنة 1925(: تســمى أيضــا نهاد 
اللوس الن زوجهــا من آل اللوس في 
املوصــل. تخرجت مــن دار املعلمني 
العالية ب بغداد ســنة 1947 وعملت 
لفترة مدرســة في عدد من مدارس 
املوصــل منهــا اعداديــة البنــات 
وحصلــت على املاجســتير وكانت 
افتتحت  التي  البنات  عميدة لكلية 
في املوصل. سنة 1967 وبعد الغائها 
ســنة 1969 عادت لتعمل اســتاذة 
االوربية  اللغات  في قسم  مساعدة 

بكلية االداب ––جامعة املوصل .

68 - كواكب جليميران : من الرائدات 
في مجــال التعليم .كانــت مديرة 
مدرسة الوطن االبتدائية للبنات في 

املوصل .

69 - شاهزنان اجلليلي : مربية رائدة 
وكاتبة وادارية ناجحة . كانت مديرة 
النموذجية في  ابي متــام  مدرســة 

املوصل.

70 - ســاملة نامق : مربيــة فاضلة 
وكاتبة .عملت مديرة ملدرسة الفتوة 

النموذجية في املوصل .

71 - باحثة اجلومرد : مربية ومترجمة 

وكاتبــة . رائدة في مجــال تدريس 
االنكليزية ومــن ترجماتها  اللغــة 

كتاب )صحافة بال دموع(.

72 - امينــة حســن تــرك : مربية 
فاضلة ومديرة ناجحة .عملت مديرة 

العدادية البنات في املوصل .

73 - منيــرة عزيز نقاشــة : مربية 
فاضلة ، ومدرســة لغــة انكليزية 

رائدة في املوصل .

74 - فخرية شاشــا : مربية فاضلة 
ومديرة لثانوية البنات في املوصل.

75 - اميرة دنو : مربية فاضلة، عملت 
مديرة ملدرسة الروضة الرسمية في 

املوصل.

76 - فريــال جبوري غزول : اســتاذة 
االدب والنقد في اجلامعة االميركية 
في القاهرة . من مواليد املوصل لها 
كتب منشورة واطروحتها للدكتوراه 

عن )الف ليلة وليلة( .

77 - بولينا حسون ) -1895 1969 (: 
الرائدات،  العراقيات  الصحفيات  من 
أصدرت اول مجلة نسائية في العراق 
هــي مجلة )ليلى ( في 15 تشــرين 
االول 1923 .عملت بالتعليم لفترة .

78 - جهاديــة عبــد الكــرمي القره 
غولــي ) 1916-1995( : هــي اديبة ، 
مربية ومؤرخــة، ولها يد في احلركة 
. حتمل شهادة  العراقية  النســوية 
الدكتــوراه في التاريخ االســالمي ، 
واطروحتها التي قدمتها الى جامعة 
1974 كانت  عني شمس مبصر سنة 
االداريــة  التنظيمــات   »: بعنــوان 
والعسكرية في العراق والشام خالل 
العصــر العباســي االول 232-132 

هجرية » .

79 - درة عبــد الوهاب يوســف )من 
مواليد سنة 1928 (: من الصحفيات 
العراقيات الرائدات ، ولها كتابات في 
الصحف واجملالت العراقية واللبنانية 
. أصدرت ســنة 1948 مجلة ب بغداد 
نصف شهرية بإسم ) بنت الرشيد(.

80 - ناجيــة مرانــي )مــن مواليد 
العمارة سنة 1918(: هي ناجية غافل 
مــران املراني، أديبــة، كاتبة، باحثة، 
دار املعلمات  . خريجــة  ومترجمــة 
ب بغداد سنة 1935. أكملت دراستها 
فــي ما بعد، وحتمل املاجســتير في 
االدب االنكليــزي املقارن من اجلامعة 
االميركيــة ببيروت . لهــا مؤلفات 
منشــورة . كما ان لهــا ترجمات . 
ومن مؤلفاتهــا : ) مفاهيم صابئية 
مندائيــة ( ، ومــن ترجماتها كتاب 
صموئيــل كرمير : )هنا بــدأ التاريخ 
( .هــذا فضال عن عشــرات املقاالت 

املنشورة .

81 - ابتهاج عطا امني ) 2000-1927 
(: مربيــة واديبــة وكاتبة وشــاعرة 
ولها ديوان وهي خريجة دار املعلمني 

العالية ب بغداد .

 1924-1866  ( 82 - اسماء القزويني 
أديبة  الزوينــي،  ابنــة صالح  (: هي 
وشاعرة ولدت في مدينة احللة . ولها 
ديوان شــعر ومجموعــة مكاتبات 
ورســائل وكان لهــا مجلــس ادبي 

نسائي .

83 - نبيهــة عبــود ) 1981-1897 (: 
باحثة واكادميية متخصصة بالتراث 
املاجستير  شهادة  .حتمل  االسالمي 
فــي التاريخ من جامعة بوســطن 
االميركية ســنة  املتحدة  بالواليات 
1925 .عملت في املعهد الشــرقي 
فــي جامعة شــيكاغو ولها بحوث 
االنكليزية  باللغة  منشــورة  وكتب 
 Two Queens of : منهــا كتابهــا
Baghdad املنشــور في شــيكاغو 

سنة 1946 .

84 - نادرة ســعيد جمعــة : كاتبة 
بعض  نشــرت  موصليــة  واديبــة 
 ) العراق  )فتى  كتاباتها في جريــدة 

املوصلية منذ سنة 1955 .

85 - بشــرى محمد نذير الغالمي : 
كاتبة وأديبة موصلية نشرت بعض 
 ) العراق  )فتى  كتاباتها في جريــدة 

املوصلية في اخلمسينات .

86 - شــرقية فتحي الــراوي كاتبة 
، واديبة موصليــة . لها كتابات وقد 
افتتحت اول كشــك لبيع الصحف 
ب بغداد  الشــرقي  الباب  واجملالت في 
خالل الستينات .وكانت لها كتابات 
بعد ســنة 1955 في جريــدة )فتى 

العراق ( املوصلية .

* استاذ التاريخ احلديث املتمرس – 
جامعة املوصل

أكثر من 80 مرأة عراقية رائدة غّيرن في تاريخ العراق !



اعالن10

بناء أجنحة صفوف )8 صفوف( طابقني عدد/ 4 ثانوية القدوة+ إعدادية أبي غريب+ مدرسة عبد القادر اجلزائري+ 
إعدادية املثنى للبنني/ تربية الكرخ األولى.

1. يســر ديــوان محافظة بغداد اإلعالن عن مشــروع )بناء أجنحة صفوف )8 صفوف( طابقــني عدد/ 4 ثانوية 
القدوة+ إعدادية أبي غريب+ مدرســة عبد القادر اجلزائري+ إعدادية املثنى للبنني/ تربية الكرخ األولى( أدناه ضمن 
مشاريع املوازنة االســتثمارية لســنة 2021 من تخصيصات خط الفقر، فعلى كافة مقدمي العطاءات من 
الشــركات واملقاولني املصنفني املؤهلني وذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشــروع وحسب 

الوثائق القياسية.
2. علــى مقدمي العطاءات املؤهلــني والراغبني في احلصول على الوثائق اخلاصة باملشــروع وجداول الكميات 
مراجعة محافظة بغداد الطابق الثامن/ قســم العقود خالل أوقات الدوام الرســمي من الســاعة 8 صباحا 

ولغاية الساعة 2 ظهرا.
3. تضمن العرض ثالثة ظروف/ ظرف العرض التجاري

 ظرف العرض الفني
 ظرف يتضمن متطلبات التأهيل املطلوبة )شهادة تأسيس الشركة مصدقة من دائرة مسجل الشركات في 
وزارة التجارة، عقد تأســيس، محضر اجتماع، إجازة ممارســة مهنة، هوية تصنيف مقاولني لألعمال اإلنشائية 
بدرجــة )ثامنة( نافذة صادرة من وزارة التخطيــط، تقدمي أعمال مماثلة مصدقة من اجلهة املســتفيدة، تقدمي 
مستمســكات املدير املفوض، تقدمي مــا يؤيد حجب البطاقة التموينية، كتاب عــدم ممانعة صادر من الهيئة 
العامة للضرائب نافذ الصالحية عند تاريخ الغلق ومعنون إلى محافظة بغداد نســخة اصلية، وصل الشراء 
النســخة األصلية، يتم التوقيع واخلتم على كافة صفحات جداول الكميات من قبل الشركة املتقدمة، تقدمي 
جدول تقدم عمل، تكون مدة نفاذية العطاء 120 يوما، تقوم الشركة بتثبيت عنوان متكامل ملكتبها مع أرقام 
الهواتــف واملوقع اإللكتروني اخلاص بها، يجب أن تكون األرقام مدونــة رقما وكتابة وان تكون الكتابة واضحة 
وخالية من احلك والشطب ومقترن بتوقيع مقدم العطاء، )على الشركات األجنبية الراغبة باالشتراك باملناقصة 
تقدمي شهادة تأسيس وكافة مستمسكاتها مترجمة مصدقة من السفارة العراقية في بلد التأسيس(، تلتزم 

الشركة بتقدمي األسعار النهائية، تقدمي جدول الكميات مختوم باخلتم احلراري حملافظة بغداد(.
4. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشركة 
او وكيله إلى العنوان التالي( محافظة بغداد/ قســم العقود( وبعد دفــع قيمة البيع للوثائق لقاء مبلغ قدره 

)300,000( )ثالثمائة ألف دينار عراقي( غير قابل للرد.
5. يتم تســليم العطاءات/ إلى العنوان التالي محافظة بغداد/ االســتعالمات اإللكترونية/ الطابق األول وآخر 

موعد لتســليم العطاءات الســاعة 12 ظهرا من التوقيت احمللي ملدينة بغداد يوم األربعاء 2022/3/30 سوف 
ترفض العطاءات املتأخرة عن هذا املوعد وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني 

باحلضور في محافظة بغداد/ قسم العقود الساعة 12 ظهرا من يوم االربعاء 2022/3/30 او اليوم الذي يليه.
6. يجب أن تتضمن العطاءات ضمانا للعطاء على شــكل )خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة( صادر من 
احــد مصارف بغداد املعتمدة لدى البنك املركزي على ان يكون الضمان املقدم داخال ضمن املنصة اإللكترونية 
وإذا لم يكن خطاب الضمان داخال ضمن املنصة يهمل العطاء وحســب تعليمات البنك املركزي وباسم أي من 

الشركاء.
7. يستقطع من مستحقات الشــركة املتعاقدة كافة الرسوم والضرائب املشار إليها في القوانني واألنظمة 

والتعليمات العراقية
8. إذا صادف موعد غلق املناقصة عطلة رسمية فيكون موعد الغلق باليوم التالي.

9. جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات غير املســتجيبة ملعايير الوثائق القياســية ويســتبعد أي 
عطاء لم ينظم حسب الوثيقة القياسية وبضمنها )السيولة النقدية، األعمال املماثلة( 

)admin@baghdad.gov.iq(  10. للمعلومات تتم املراسلة عبر البريد اإللكتروني
11. في حال تقدمي أحد الشركاء ألي من املعايير املطلوبة ومت استيفائها من قبله فيتم قبول العطاء املشترك 

دون النظر إلى الشريك اآلخر .
12. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن.

13. في حال وجود مخالفات يتم توجيه اإلنذارات للشــركة التي يحــال بعهدتها أعمال املناقصة عن طريق 
قسم الشؤون القانونية في محافظة بغداد من دون الرجوع الى دائرة كاتب العدل.

14. ال تتم مطالبة احملافظة بكتاب تســهيل مهمة من الكمارك وكذلك الضريبة وإجازة االســتيراد ويتحمل 
املشترك في املناقصة مسؤولية جتهيز وإيصال املواد الى احملافظة )إذا تضمن العمل جتهيز مواد(.

15. األعمال املماثلة تكون لنفس جنس العطاء.
16. يتم اعتماد وثيقة األشغال الصغيرة الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني 
مســتجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية واملالية املطلوبة في 

شروط املناقصة .
17. للدائرة احلق فــي إلغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبل اإلحالة وعدم إجراء املفاضلة وحســب 

مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمشتركني في املناقصة املطالبة بأي تعويض جرَّاء ذلك.
محافظة بغداد/ قسم العقود

هدم وإعادة بناء أجنحة صفوف )4 صفــوف( طابقني صدر القناة عدد/ 1 / تربية الرصافة األولى وهدم 
وإعادة بناء جناح )6 صفوف( طابقني عدد/ 1 مدرسة الفداء الفلسطيني/ تربية الرصافة األولى.

1. يســر ديوان محافظة بغداد اإلعالن عن مشروع )هدم وإعادة بناء أجنحة صفوف )4 صفوف( طابقني 
صدر القناة عدد/ 1/ تربية الرصافة األولى وهدم وإعادة بناء جناح )6 صفوف( طابقني عدد/ 1 مدرســة 
الفداء الفلســطيني/ تربية الرصافة األولى( أدناه ضمن مشاريع املوازنة االستثمارية لسنة 2021 من 
تخصيصــات خط الفقر، فعلى كافة مقدمي العطاءات من الشــركات واملقاولني املصنفني املؤهلني 

وذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشروع وحسب الوثائق القياسية.
2. على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على الوثائق اخلاصة باملشروع وجداول الكميات 
مراجعة محافظة بغداد الطابق الثامن/ قســم العقود خالل أوقات الدوام الرســمي من الســاعة 8 

صباحا ولغاية الساعة 2 ظهرا.
3. تضمن العرض ثالثة ظروف/ ظرف العرض التجاري

 ظرف العرض الفني
 ظرف يتضمن متطلبات التأهيل املطلوبة )شــهادة تأســيس الشــركة مصدقة من دائرة مسجل 
الشركات في وزارة التجارة، عقد تأسيس، محضر اجتماع، إجازة ممارسة مهنة، هوية تصنيف مقاولني 
لألعمال اإلنشــائية بدرجة )ثامنة( نافذة صادرة مــن وزارة التخطيط، تقدمي أعمال مماثلة مصدقة من 
اجلهة املســتفيدة، تقدمي مستمسكات املدير املفوض، تقدمي ما يؤيد حجب البطاقة التموينية، كتاب 
عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للضرائب نافذ الصالحية عند تاريخ الغلق ومعنون إلى محافظة 
بغداد نســخة اصلية، وصل الشراء النسخة األصلية، يتم التوقيع واخلتم على كافة صفحات جداول 
الكميات من قبل الشركة املتقدمة، تقدمي جدول تقدم عمل، تكون مدة نفاذية العطاء 120 يوما، تقوم 
الشــركة بتثبيت عنوان متكامل ملكتبها مع أرقام الهواتف واملوقــع اإللكتروني اخلاص بها، يجب أن 
تكون األرقام مدونة رقما وكتابة وان تكون الكتابة واضحة وخالية من احلك والشطب ومقترن بتوقيع 
مقدم العطاء، )على الشــركات األجنبية الراغبة باالشــتراك باملناقصة تقدمي شهادة تأسيس وكافة 
مستمســكاتها مترجمة مصدقة من السفارة العراقية في بلد التأســيس(، تلتزم الشركة بتقدمي 

األسعار النهائية، تقدمي جدول الكميات مختوم باخلتم احلراري حملافظة بغداد(.
4. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق املناقصة بعد تقــدمي طلب حتريري من املدير املفوض 
للشــركة او وكيله إلى العنوان التالي( محافظة بغداد/ قسم العقود( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق 

لقاء مبلغ قدره )200,000( )مائتا ألف دينار عراقي( غير قابل للرد.
5. يتم تســليم العطاءات/ إلى العنــوان التالي محافظة بغداد/ االســتعالمات اإللكترونية/ الطابق 
األول وآخر موعد لتســليم العطاءات الســاعة 12 ظهرا من التوقيت احمللي ملدينة بغداد يوم األربعاء 

2022/3/30 ســوف ترفض العطاءات املتأخرة عن هذا املوعد وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 
العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في محافظة بغداد/ قســم العقود الساعة 12 ظهرا من يوم 

االربعاء 2022/3/30 او اليوم الذي يليه.
6. يجب أن تتضمن العطاءات ضمانا للعطاء على شــكل )خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة( 
صادر مــن احد مصارف بغداد املعتمدة لدى البنك املركزي علــى ان يكون الضمان املقدم داخال ضمن 
املنصة اإللكترونية وإذا لم يكن خطاب الضمان داخال ضمن املنصة يهمل العطاء وحســب تعليمات 

البنك املركزي وباسم أي من الشركاء.
7. يستقطع من مســتحقات الشركة املتعاقدة كافة الرســوم والضرائب املشار إليها في القوانني 

واألنظمة والتعليمات العراقية
8. إذا صادف موعد غلق املناقصة عطلة رسمية فيكون موعد الغلق باليوم التالي.

9. جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات غير املستجيبة ملعايير الوثائق القياسية ويستبعد 
أي عطاء لم ينظم حسب الوثيقة القياسية وبضمنها )السيولة النقدية، األعمال املماثلة( 

)admin@baghdad.gov.iq(  10. للمعلومات تتم املراسلة عبر البريد اإللكتروني
11. في حال تقدمي أحد الشــركاء ألي من املعايير املطلوبة ومت استيفائها من قبله فيتم قبول العطاء 

املشترك دون النظر إلى الشريك اآلخر .
12. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن.

13. فــي حال وجود مخالفات يتم توجيه اإلنذارات للشــركة التي يحال بعهدتها أعمال املناقصة عن 
طريق قسم الشؤون القانونية في محافظة بغداد من دون الرجوع الى دائرة كاتب العدل.

14. ال تتم مطالبة احملافظة بكتاب تســهيل مهمة من الكمارك وكذلك الضريبة وإجازة االســتيراد 
ويتحمل املشــترك في املناقصة مســؤولية جتهيز وإيصال املواد الى احملافظة )إذا تضمن العمل جتهيز 

مواد(.
15. األعمال املماثلة تكون لنفس جنس العطاء.

16. يتم اعتماد وثيقة األشــغال الصغيرة الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من 
املناقصني مســتجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط القانونية 

واملالية املطلوبة في شروط املناقصة .
17. للدائــرة احلق في إلغــاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبــل اإلحالة وعدم إجراء املفاضلة 
وحســب مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمشــتركني في املناقصة املطالبة بأي تعويض جرَّاء 

ذلك.
محافظة بغداد/ قسم العقود

محافظة بغداد
إعالن

م/ مناقصة رقم )3( لسنة 2022

محافظة بغداد
إعالن

م/ مناقصة رقم )10( لسنة 2022

مبلغ التأمينات التبويباملدة/ اليومالكلفةاسم املناقصةرقم املناقصة
األولية

3

بناء أجنحة صفوف )8 صفوف( طابقني عدد/ 4 
ثانوية القدوة+ إعدادية أبي غريب+ مدرسة عبد 

القادر اجلزائري+ إعدادية املثنى للبنني/ تربية 
الكرخ االولى

1،183،900،000 مليار ومائة 
وثالثة وثمانون مليوناً 

وتسعمائة الف دينار عراقي
12,000,000 اثنا عشر 49-1-5-6-7-2-140276 يوماً

مليون دينار عراقي

مبلغ التأمينات األوليةالتبويباملدة/ اليومالكلفةاسم املناقصةرقم املناقصة

10

هدم وإعادة بناء اجنحة صفوف )4 صفوف( طابقني 
صدر القناة عدد/ 1 / تربية الرصافة األولى وهدم 

وإعادة بناء جناح )6 صفوف( طابقني عدد/ 1 مدرسة 
الفداء الفلسطيني/ تربية الرصافة الأولى

409,820,000 اربعمائة 
وتسعة ماليني وثمامنائة 
وعشرون الف دينار عراقي

49-1-5-7-1-110313 أيام
5,000,000 خمسة 
ملايني دينار عراقي
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بغداد ـ الصباح الجديد:

منافســات  األربعاء  اليوم  تختتم 
اجلولــة 25 لــدوري الكــرة املمتاز 
بإجــراء خمس مباريــات، فيلعب 
أمانــة بغداد ونفط الوســط في 
ملعــب األول، ويضيــف الديوانية 
املباراتان  وتقام  البصرة  نفط  فريق 
في الســاعة الثانية والنصف من 
بعــد الظهر.وفــي ملعب النجف 
الدولي تقام في الساعة اخلامسة 
وزاخو،  النجف  مباراة  مساء  األربع 
وفي ملعب الشعب جترى مباراتني، 
األولى في الساعة الثانية والنصف 
بــني الطلبة وأربيــل، تعقبها في 
الســاعة الســابعة والربع مساء 

مباراة اجلوية وامليناء.
هذا واســفرت مباريــات أمس عن 
لصدارته  الشــرطة  فريــق  تعزيز 
بعد ان رفــع رصيده إلى 67 نقطة 
بفــارق كبير عن اقرب منافســيه 
يصل لنحو 16 نقطــة، بعد فوزه 
امس على النفــط بهدف الالعب 
علــي يوســف فــي الدقيقة 73 
أقيمــت مبلعب  التي  املبــاراة  في 
الشعب الدولي، كما تعادل الزوراء 
والكهربــاء مــن دون اهــداف في 
املباراة التي أقيمت مبلعب التاجي، 
في حني حقق الصناعة فوزا كبيرا 
على ضيفه الكــرخ بثالثة أهداف 
مــن دون رد ســجلهما أثير صالح 
في الدقيقــة 38 وماجد لفتة في 
الدقيقــة 48 وحيدر حســني في 
ميسان  نفط  ومتكن   ..66 الدقيقة 
مــن خطــف 3 نقــاط ثمينة من 
مضيفه سامراء بعد الفوز بهدف 
الالعب وسام سعدون في الدقيقة 
بهدف  ونوروز  القاسم  وتعادل   ..71
ملثله، سجل لألول أحمد تركي في 

آســو  للثاني  وتعادل   45 الدقيقة 
رستم في الدقيقة 55.

مشروع رعاية الكرة النسوية
أطلَق االحتادُ املركــزي لكرِة القدم، 
أمس، مشــروَع  رعاية كرة القدم 
النســوّية بالتعاون مع الســفارِة 
لكرة  الفرنسي  واالحتاد  الفرنسية 
وتطوير  رعايَة  القدم، وسيشــمل 
100 العبــة لثــالث فئــات، فضالً 
عــن 30 مدربــًة و30 حكمــاً و30 
من القيــاداِت اإلدارية، ومن جميع 

احملافظات.
وقاَل وزير الشباب والرياضة، رئيس 
االحتاد املركــزي لكرة القدم، عدنان 
درجال، في املؤمتــر الصحفي الذي 
جمعُه بالســفير الفرنســي في 
العراق ايريك شــوفالييه، وحضره 
مدير الرياضة في إقليم كوردستان 
الدكتور شاكر أحمد سمو وعضو 
املوســوي، فضالً  االحتــاد أحمــد 
عن عــددٍ من املــدراء العامني في 
للمرأة  بالتهنئــِة  أتقدُم  الــوزارة: 
العراقّيــة ولــكل نســاء العالم 

الســنوي.مؤكداً  عيدهــن  فــي 
ســعادته بتوقيع اتفاقيِة التعاون 
بني االحتاد  والســفارة الفرنســية 
القدم  لكــرِة  الفرنســي  واالحتاد 
إلطالق مشــروع رعاية كرة القدم 
النســائية.وأضاَف درجــال: إنهــا 
فرصٌة طيبة لالستزادة من اخلبرات 
لديها  التي  الفرنســية  والقدرات 
ســمعٌة طيبٌة علــى الصعيدين 
بالقول:  والدولي.مستطرداً  األوربي 
الهدُف من املشــروع هــو تطويُر 
النسوّية   اإلدارية  القيادات  وتأهيل 

ومن  واحلكمات  املُدربات  وإشــراك 
كل احملافظــات فــي معايشــاٍت 
الفرنســيات،  نظيراتهــن  مــع 
واملشاركة في  املســاهمة  كذلك 
املعســكرات التدريبّية بالتنسيق 
بــني االحتاديــن العراقــي ونظيره 
الفرنسي لكرِة القدم بالتعاون مع 

السفارة الفرنسية في العراق.
من جهته، أعرَب السفير الفرنسي 
في العراق، ايريك شــوفالييه، عن 
ســعادته بتوقيع اتفاقيِة التعاون، 
مؤكــداً: إن الرياضــة النســوية، 

وحتديــداً كــرة القــدم، تســاعد 
بالتعريِف واملســاهمة في الكثير 
مضيفاً:  االيجابيــة.  القيــم  من 
التعريف  إن درجال جنٌم غني عــن 
الســفارِة  في  بوجوده  ونتشــرف 
في  تكمُن  وســعادتنا  الفرنسية، 
االنطالق بتأسيس برنامج مشترك 
لدعم كرة القدم النســوية، وهذا 
البرنامُج انطلق وســيكون باباً ملد 
يد العون، وستندرج فيه الكثير من 
البرامج لصالح النساء العراقّيات 
بني  املســاواة  حتقيــِق  أجــل  من 

اجلنسني.

طاقم صيني ملباراة العراق 
واإلماراتي

قــرر االحتــاد الدولي لكــرة القدم 
»فيفا«، تعيني طاقم حتكيم صيني 
لقيادة مباراة العراق واإلمارات، على 
ملعب املدينــة الدولي، بالعاصمة 
بغداد فــي الـ24 مــن آذار احلالي، 
ضمن التصفيات اآلسيوية املؤهلة 
ملونديال قطر 2022.وسيدير اللقاء 
احلكم الصيني مانينج، وسيعاونه 
الثنائي شيشــياجن وجــاو يا، فيما 
ســيكون الكويتي أحمــد العلي 
طاقم  رابعا.وســيتكون  حكمــا 
الفــار من احلكــم فو ميــاجن من 
الصني وأحمد محمد مخادمة من 
األردن وإدوارد لينــي من أســتراليا 

وإينوكوتشي من اليابان.
وأدار الطاقم مباراة العراق مع ايران 
ضمن اجلولة الثانية من التصفيات 
اآلسيوية والتي أقيمت في الدوحة 
وانتهت لصالــح املنتخب اإليراني 
العراقي  منتخب  ويحتــل   ...)0-3(
املركــز اخلامس باجملموعــة األولى 
بـ5 نقــاط، بينما يحــل املنتخب 
 9 برصيد  الثالث  املركــز  اإلماراتي 

نقاط.

الشرطة يعزز صدارته لدوري الكرة  
وتعادل سلبي للزوراء وفوز ثالثي للصناعة 

طاقم صيني لمباراة العراق واإلمارات وتعاون لالتحاد ونظيره الفرنسي لتطوير الكرة النسوّية
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الشرطة والنفط في لقاء أمس

هاتف شمران 
مدربًا للميناء 

المصارعة يشارك في 
بطولتي آسيا والعرب 

األقاليم تقيم دورة 
تدريبية عن االستعداد 

البدني للمواهب 

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنــت ادارة نــادي امليناء عن تســميتها هاتف 
شــمران مدربا لفريقها الكــروي خلفا للمدرب 
املستقيل أحمد رحيم.وقال حيدر احلمود الناطق 
االعالمي للنــادي ان االدارة ســمت املدرب هاتف  
شــمران لقيــادة الفريق ملــا تبقى مــن الدوري.
واوضح ان املدرب هاتــف التحق بالفريق املتواجد 
في بغداد اســتعدادا للقاء اجلويــة اليوم األربعاء 
مبلعب الشــعب الدولي .وبني أن شــمران قاد يوم 
أمس اول وحدة تدريبية له للفريق بعد تســلمه 
التاســع عشر  املركز  امليناء  املهمة.ويحتل فريق 
برصيد ستة عشــر نقطة بعد انتهاء اجلولة 24 

من منافسات الدوري املمتاز.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن االحتــاد املركزي للمصارعة، عن مشــاركة 
منتخباته في )3( بطوالت أحدها آســيوية خالل 
الشهرين احلالي واملقبل، كما أكد مشاركته في 
للمنافســة  للمصارعة  العربي  االحتاد  انتخابات 

على أحد مناصبه الرفيعة.
وقال نائب رئيــس االحتاد املركزي مهدي حســن 
العــراق للناشــئني  إن »منتخبــي  اســماعيل 
والشــباب باملصارعة سيشــاركان فــي بطولة 
العرب للمصارعة احلرة والرومانية املقرر انطالقها 
في اململكــة العربية الســعودية للمدة من 27 
من هذا الشــهر ولغاية االول من شــهر نيسان 
املقبل«.وأضاف اســماعيل ان »منتخبنا الوطني 
للمتقدمني سيشــارك في بطولة اســيا املقررة 
في منغوليا في الثالث عشــر من شــهر نيسان 

املقبل«.
وبشــأن انتخابات االحتاد العربــي للمصارعة بنّي 
إســماعيل أن »املؤمتر االنتخابي ســيعقد على 
هامش بطولة العرب«، الفتا الى ان »رئيس االحتاد 
املركزي للعبة شــعالن عبد الكاظم سيرشــح 
نفسه في االنتخابات املقبلة ملنصب النائب االول 

لالحتاد العربي«.

شعبة اإلعالم 
تقيم دائرة شــؤون األقاليم واحملافظات، قسم 
املوهبة الرياضية، شــعبة األنشطة والبرامج 
)االســتعداد  بعنوان  تدريبية  دورة  الرياضيــة، 
البدنــي للمواهــب الرياضيــة و الوقايــة من 
االصابــات(، على قاعــة احملاضرات فــي املركز 
الوطني لرعاية املوهبة الرياضية لكرة الطائرة، 
وتســتمر على مدى خمسة أيام للمدة من ١٣ 
- ١٧ / ٣ / ٢٠٢٢.و تســتهدف مالكات قســم 
املالكات  و  الدائرة  الرياضية وموظفــو  املوهبة 
التدريبية العاملة فــي املراكز الوطنية لرعاية 

املوهبة  الرياضية.

11:00 مساًء
11:00 مساًء

مفكرة اليوم

ريال مدريد ـ سان جيرمان
مان سيتي ـ لشبونة

دوري أبطال اوروبا

نور الجبوري
الشــمال  نفط  شــركة  أقامت 
بالتعاون مع نادي نفط الشــمال 
شــارك  رياضيا  ماراثوناً  الرياضي 
فيه عدد كبير من أطياف الشعب 
فئات  مــن  وقومياتها  احملافظــة 
عمرية وكبار السن، واكد مسؤول 
شعبة النشــاطات الرياضية في 
شــركة نفــط الشــمال، صالح 
الشمري، ان هذه الفعالية تسهم 
في رفد الرياضة بطاقات شبابية 
من املمكن ان تنــال فرصتها في 
ان  الرياضية، كما  األندية  صفوف 
هــذا امللتقى يعــد فرصة لتعزيز 
مكونات  بــني  العالقــة  أواصــر 

احملافظة التي تعد عراقاً مصغراً.
في حني حتدث احد املشاركني عن 
املاراثون، فقال: لم يقام أي ماراثون 
منــذ زمن بعيــد فــي احملافظة 

ونتمنــى ان يتواصــل إقامة هذا 
بالتنظيم  وأشاد  سنويا،  املاراثون 
من  الفعالة  واملشــاركة  الناجح 
شــتى الفئــات الكركوكليــة.. 
وتخلــل املاراثون حضور عدد كبير 

من املســؤولني ونــواب احملافظة 
اســهموا فــي دعم وتشــجيع 
املشــاركني، في حني شهد اخلتام 
توزيع جوائز بــني الفائزين باملراكز 

األولى.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلــن االحتــاد املركــزي لكرة 
الســلة، مســاء أول أمس، أن 
نظيره الكويتي، وجه دعوة إلى 

علي  أحمد  املونديالــي  احلكم 
الشويلي، لقيادة بعض مباريات 
اعتبــاراً  الكويتــي،  الــدوري 
املقبلة.ووصف  اجلــوالت  مــن 

االحتــاد املركزي لكرة الســلة، 
»خطوة  بأنهــا  الدعــوة  هذه 
إيجابية للتعاون املشــترك بني 

االحتاديـن«.

الشويلي يقود مباريات دوري السلة الكويتي

إعالم اللجنة األولمبية 
إحتفت اللجنــة األوملبية الوطنية 
للمرآة  العاملــي  باليوم  العراقيــة 
الــذي يصدف في الثامــن من آذار، 
وذلك بتكرمي نخبــة من الرياضيات 
اللجنــة  الســابقات وموظفــات 
األوملبيــة ، أمس، فــي مقر اللجنة 

ببغداد.
وإســتهل رئيس اللجنــة األوملبية 
حمودي  رعــد  العراقية  الوطنيــة 
االحتفالية بكلمــة أكد فيها »ان 
االحتفاء باملرأة يختلف عن سواها، 
األنبل  الصفاة  مستودع  النها  ذلك 
واألخــت  األم  بكونهــا  واألجمــل 
والزوجــة والزميلة، فما عســى ان 
نبــارك لفيض العطاء االنســاني 
الذي يبدأ ببيوتنا ونهلنا منه صغارا، 

واليوم بني أخواتنا وزميالتنا«.
وأوضح قائالً »لقــد أوصت اللجنة 
األوملبيــة الدولية بضرورة إشــراك 
التي تســتحقها  بالنســبة  املرأة 
حتــى  او  الرياضــة،  مبمارســة 
فــي التصــدي للعمــل التدريبي 
التوجيهات  ومضــت  والرياضــي، 
الدولية والقارية ألبعد من ذلك عبر 
إقرار إصطالح املساواة بني اجلنسني 
في التعامــل مبا يخص رياضة املرأة 

وأنشطتها الرياضية«.
ثم ألقــت عضوة املكتب التنفيذي 
الدكتورة بيداء كيالن كلمة اللجنة 
النســوية التي حيت فيها أخواتها 
واملوظفات  الســابقات  الرياضيات 
املتميزات مســتعرضة الدور البناء 
للمرأة العراقية بشكل عام.وبعدها 

قدمت االنســة إيالف ثائــر عرضاً 
موجزاً عــن األداء العملي املفترض 
للمرأة القيادية فــي عملها، واهم 
الصفــات التي متتاز بهــا وجتعلها 
مؤهلة لتســنم أعلى املناصب في 

جميع مفاصل احلياة.
وفي ختــام االحتفاليــة وزع رئيس 
اللجنــة األوملبيــة الوطنيــة رعد 
حمودي الهدايــا والدروع التذكارية 
اللواتي حققن  الرياضيــات  علــى 
منجزات كبيــرة للرياضة العراقية 
فضــال عــن موظفــات اللجنــة 

األوملبية.
هذا وحضــر االحتفاليــة كل من 
هيثم  األوملبية  للجنة  العام  األمني 
عبــد احلميد واألمــني املالي احمد 
الشمري  والســيد حســن  صبري 
ممثال عن قسم متكني املرآة في وزارة 

الشباب والرياضة وأحالم الباججي 
املرأة  مجال حقوق  في  الناشــطة 
والدكتــورة فاطمــة عبــد مالح 
عميدة كلية التربية البدنية وعلوم 

الرياضة للبنات.
وفي سياق متصل وملناسبة عيد 
األوملبية  األكادميية  أعلنــت  املرأة 
دراسة  أوســع  أجناز  العراقية عن 
العراقية  الرياضــة  رائــدات  عن 
مبسعى توثيقي هو األول من نوعه 
أوملبيــاً وإعالمياً. ذكر ذلك ملكتبنا 
االعالمي مدير األكادميية األوملبية، 
الدكتور  الدراســة،  املشرف على 
إن هذه  هادي عبــداهلل مؤكــداً 
اخلطوة تشّكل أول دراسة علمية 
في التأريــخ االجتماعي الرياضي 
للرياضة  مخصصــة  العراقــي 

النسوية.

تناولت  الدراســة  إن  عبداهلل  وبني 
رائدات  رائدة من  أربع عشــرة  سير 
الالئي حتديَن كل  العراقية  الرياضة 
املعوقات والصعاب منذ نصف قرن، 
نسوية  لرياضة  ليؤسســن  وأكثر، 
وضعــت العراق في مــكان متميز 
عربيــاً وقارياً قبل تراجــع الرياضة 
بســبب ظروف  النســوية عموماً 

خارج إرادة املرأة الرياضية.
وأضاف عبداهلل ان الدراسة ستنشر 
في كتاب يحمل عنوان )رائدات في 
املقبل  الشــهر  العراقية(  الرياضة 
بعــد ان حظيــت مبباركــة رئيس 
العراقية  الوطنية  األوملبية  اللجنة 
رعــد حمودي، مســتطرداً قوله ان 
الكتــاب ســيتضمن مالحق عدة 
حتوي لقاءات مــع رائدات ومبدعات 
رياضيــات عراقيــات فضــالً عــن 
قائمةإستعرضت أسماء أبرز رائدات 

الرياضة في العراق.
األوملبية  االكادمييــة  مدير  وختم 
الدكتــور هادي عبــداهلل حديثه 
بقوله ان الدراسة التي إستغرقت 
نحــو أربعة أعــوام تضمنت في 
التوصيات  خامتتهــا جملة مــن 
أبرزهــا ضــرورة إعتمــاد تأريــخ 
الرياضة النســوية، ورائداتها، كـ 
مادة أســاس في املنهج الدراسي 
لطالبات، وطــالب، املرحلة األولى 
في كليات التربية البدنية وعلوم 
تنطوي عليه  ملــا  وذلك  الرياضة، 
دروس  مــن  التأريخية  الدراســة 
معنوية رصينة، ومهمة، تعزز ثقة 

الطالبات مبستقبلهن الرياضي.

اللجنة األولمبية ُتكرم نخبة من الرياضيات 
والموظفات في اليوم العالمي للمرآة

هشام السلمان*
الوطنية  الباراملبيــة  اللجنــة  قررت 
العراقية ايفــاد جلان لتفتيش اللجان 
الفرعيــة الباراملبية فــي احملافظات، 
ويرأس جلنــة تفتيش اللجان الفرعية 
فــي الفــرات االوســط حملافظــات 
والنجف وكربالء  الديوانية والسماوة 
وبابل سمير علي لطيف النائب االول 
وعضوية  الباراملبية  اللجنــة  لرئيس 
رئيــس احتاد الكــرة الطائــرة أحمد 
حســن عامر ومدير  مكتــب رئيس 
اللجنة محســن محمد طه   وذلك 

للمدة من ٤ - ٨ اذار اجلاري.
ويرأس جلنة التفتيش اخلاصة باللجان 
الفرعيــة فــي املنطقة الوســطى 
وكركوك  وديالــى  االنبــار  حملافظات 
، الدكتور  واملوصل وصــالح  الديــن 
العــام وكالة  االمني  العانــي  أحمد 
وعضوية رئيس احتاد السباحة هاشم 
فرز ومدير مكتــب النائب االول زاهد 
عبد الواحد عبــد القادر وذلك للمدة 
مــن ٧ - ١١ مــن شــهر اذار اجلــاري 

ويرأس جلنــة تفتيش اللجان الفرعية 
الســيد عبيد  اجلنوبية  املنطقة  في 
الباراملبية  للجنة  املالي  االمني  الغزي 
وعضوية محمد عبــاس مكي املدير  
التنفيــذي للباراملبيــة ومالك نؤاس  
مدير مكتب االمانــة العامة وتضم 
املنطقة اجلنوبية اللجان الفرعية في 
والبصرة  وميسان  واسط  محافظات 
وذي قــار وذلك للمدة مــن ٣- ٦ من 

شهر اذار اجلاري.

من جهــة أخرى، قــال عضو املكتب 
التنفيذي ، رئيــس احتاد العاب القوى 
الباراملبي. ان  االحتاد أجرى  اال ختبارات 
الدورية والتي جُترى لكل ثالثة  اشهر  
خالل العــام  ملعرفة جاهزية الالعبني 
في منتخبات الناشــئني والشــباب 
واملتقدمــني للمشــاركات اخلارجية 

املقبلة.

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

كركوك تحتضن ماراثون التآخي 
لجان لتفتيش فروع البارالمبية في المناطق 

الوسطى والجنوبية والفرات األوسط 

اتحاد العاب القوى ُيجري االختبارات الدورية لالعبيه 

جانب من ماراثون التآخي

حمودي يتوسط مجموعة من الرياضيات في حفل التكرمي

اختبارات دورية لالعبي احتاد القوى الباراملبي



"ما يفعله كل إنســان من خير أو شــر مــع اآلخر، يرتد 
عليــه ويعود إليه ســلباً كان أم إيجاباً فــي دنياه أو في 
اآلخرة". بهذا الكالم تســتهل النجمــة إلهام الفضالة 
حديثها عن فكرة عملها الدرامــي اجلديد "حوبتي" من 
تأليف عبد اهلل الرومي وإخراج حامت حسام الدين وهو من 
"عروض شاهد األولى"، ويقدم على "شاهد VIP". ويضم 
باالضافة إلى الفضالة، كل من شــهاب جوهر، القديرة 
أسمهان توفيق، غدير السبتي، إميان فيصل ، رندا حجاج، 

منصور البلوشي، حسن مناف، غدير زايد وآخرين.
هي حكايــة غرام، التي حتــب زوجها ثنيان حــد اجلنون، 
وتتحول إلى ضحية بسببه، إذ تراه صاحب مبادئ وأخالق 
مع أنه ال ميّت إلى هذه الصفات بشــيء،  ويخلص العمل 
إلى أن لكل شــخصية حوبــة أو جزاء في هــذه احلياة، 
متضمناً تفاصيل وقصص تتســيدها الدراما والعاطفة 
واحلب واخليانة. توضــح إلهام الفضالة أن "العمل يطرح 
قصة غرام، وهــي امرأة محبة لزوجهــا وميكن القول أن 
حبهــا له أعمى، مينعهــا أن ترى أخطاءه، حتــى أنها إذا 
شــكت بخيانته لها، يعرف جيداً كيف يجعلها تصدق 

بأنها تتوهم.

وثق النجم الكبير جورج وسوف أحدث ظهور له وسط 
جمهوره ومعجبيه على إحدى الشواطئ، والتي ظهر 
فيها على كرسي متحرك بينما يتواجد عدد كبير من 
معجبيه وجمهــوره بجواره ليلتقط الصور التذكارية 
معــه، وكتب وســوف على الفيديو الذى نشــره عبر 
حسابه الشخصي مبوقع انســتجرام "نزلت مفاجأة 
لكن ال قدرت اشــوف الشــاطئ او احلفلة بس شفت 

أحلى محبة في العالم، شكرًا".
ويحيى سلطان الطرب جورج وسوف حفالً غنائًيا في 
مصــر بأحد الفنادق فى طابا يــوم 13 آيار املقبل، ومن 
املقرر أن يقدم جورج وســوف باقة مــن أجمل أغانيه 

القدمية واحلديثة التى يتفاعل معها اجلمهور.
وكانت آخر أعمال سلطان الطرب جورج وسوف أغنية 
"ياه ع الزمن" التى طرحهــا باللهجة املصرية، والتى 
ظهر جورج وســوف خالل الفيديــو كليب اخلاص بها 

بلوك مختلف.

إلهام الفضالة 

جورج وسوف

أخبــارهــــــــــم

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEED

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:
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سمير خليل
احتفــاء بذكرى زيارة بابــا الفاتيكان 
حملافظة ذي قــار وعيد املــرأة العاملي 
وبرعايــة محافــظ ذي قــار الدكتور 
محمد هادي حســن أقامت منظمة 
العراقية مهرجان  االسرة  تيما إلغاثة 
شبعاد النسوي السنوي األول للفترة 
من الرابع لغاية السادس من شهر آذار 
اجلاري في بهو بلدية الناصرية بحضور 
أبناء احملافظة وعدد  جمهور غفير من 
من محافظات البــالد بجانب حضور 
نخبة من الفنانن والشــعراء وممثلي 

احلكومة احمللية.
صاحبة فكــرة اقامة هــذا املهرجان 
الســيدة نضــال احلصينــي رئيــس 
العراقية  االسرة  إلغاثة  تيما  منظمة 
قالــت: املهرجان اقيــم بالتزامن مع 
ذكــرى زيــارة البابــا فرنســيس بابا 
املرأة  عيــد  واحتفــاالت  الفاتيــكان 
العاملــي، تضمن املهرجان الشــعري 
قراءات لثالثة شــعراء هم الشــاعرة 
علياء املالكي من بغداد والشــاعرين 
احمد الهاللي وكــرمي اجلنديل من ذي 
قــار، تناولت قصائدهــم موضوعات 
تعنى باملرأة ، االخت واالم وام الشهيد، 
كذلك اقمنا بــازار  لألعمال املتميزة 
للنساء املبدعات من محافظة ذي قار 

وباقي احملافظات".
املهرجان  وتضيــف" كذلك تضمــن 
للرســامات  رســم  معرض  اقامــة 
املبدعات كما وزعت املنظمة استبيانا 
ورقيا ألفضل شــركة مقاوالت عامه 
باحملافظة من حيــث النزاهه والعمل 
افضل  بلقــب  وفازت ثالث شــركات 
الشركات، وتكرمي افضل ثالث سيدات 
مبدعــات مــن كل تخصــص فــي 
محافظة ذي قار، احلضور كان مفرحا 
لعــدد كبير مــن االدباء والشــعراء 
والقنوات  واالعالميــن  والناشــطن 
الفضائيــة، كمــا تزيــن املهرجــان 
امثال  الفنانن  باســتضافة عدد من 
طه املشهداني وطارق شاكر ومحمد 
فياض ونســرين عبــد الرحمن واميان 

البياتــي والعب اخلفة  ورانيــا  مخلد 
مؤيد ابو ساالر".  

جدير بالذكر ان املهرجان شهد فقرات 
فنية متنوعة و حضورا مميزا للنســاء 
الرائعــات واملهنيات في البازار بأعمال 
اضافة   ونحتية  يدوية  واعمال  رســم 
ملــواد التجميل، كما ضمــت فقرات 
والداعمن  املساهمن  تكرمي  املهرجان 
للضيوف  وجوالت  النجاح،  وشــركاء 
مــن خــارج احملافظة لزيــارة متحف 
الناصرية احلضــاري وقاعاته واالطالع 
على محتوياته مــن القطع االثارية ، 
وجوالت لهؤالء الضيوف لالطالع على 
االعمار الذي تشهده محافظة ذي قار، 
وجولة ســياحية في اهوار الچبايش ،  
كذلك شهد املهرجان تكرمي الشركات 

املميزة في محافظة ذي قار حســب 
االســتفتاء الذي اجرته منظمة تيما 
وكان لعوائــل الشــهداء تكرمي  ايضآ 
حيث تصادف يــوم املهرجان مع عيد 
ميالد الشــهيد عمر سعدون حيث مت 

استذكاره هو وجميع الشهداء .
العراقية  ومنظمــة تيمــا لالســرة 
تاسســت عام ٢٠١٤ وهي مجازة من 
االمانــه العامه جمللس الــوزراء، تقوم 
لتقدمي  ومتنوعــه  باعمــال عديــده 
دراســية  دورات  واقامة  املســاعدات 
مجانية لطــالب الصفوف املنتهية، و 
وورش  قانونية مجانية  كذلك عيادات 
تثقيفيه للمرأة بشكل دائم باالضافة 

لنشاطات متنوعه.
اما الســيدة نضال احلصيني  رئيسة 

العراقيه   االسرة  آلغاثة  تيما  منظمة 
فلديها نشاطات واهتمامات انسانية 
متعددة وسبق ان منحت لقب سفيرة 
االمل في مبادرة عالجي غذائي للعمل 
التطوعي من دولة االمارات ،  وعضوية 
الرابطــة العامليــة لالبــداع والعلوم 
وعضوية  القاهــره ،   من  االنســانية 
مؤسســة النخوه لشــيوخ ووجهاء 
العــراق ، عضو في اجملموعــه العربيه 
السالم ،  الســلمي ونشــر  للتعايش 
حاصله على وســام صنــاع التغيير 
للمرأة القياديــة والريادية في الوطن 
العربــي ، حتمل شــهادة البكلوريوس 
باللغــة االنكليزيــة و حاصلــة على 
شهادة الدكتوراه من اجلامعه الدولية 

للتعلم عن بعد .

الصباح الجديد - وكاالت:
قال الكاتب املســرحي املعروف علي عبد 
النبي الزيدي ان نص مسرحيته )قمامة) 
قد حتول الى عمل موســيقي غنائي في 
مصر، واضاف: كتبت هذا النص عام 1995 
وفاز في نفس الســنة بجائزة يوســف 
الذي نظمتها  املسرحي  للتأليف  العاني 
دائرة الســينما واملســرح في بغداد عن 

أسير عاد من احلرب معاقاً ولم تعرفه أمه 
وزوجته، ترك بيته وهو في قمة الشــرف، 
ولكنــه بعد غياب لســنوات طويلة في 
األســر رجع الى بيته فوجده قد حتّول الى 
بيت دعارة بســبب احلرب والغياب واجلوع،  
طبعا هذا النص كان من الصعب تقدمية 
كعرض في التســعينيات رغم محاوالت 
بعض اخملرجــن العراقيــن، وقد حدثني 

الدكتور مرســل الزيدي )اهلل يرحمه) عن 
أحداث مؤملة مع بعض األســماء الفنية 
حــول هذا النص ال اســتطيع البوح بها 
ولن أبــوح بهــا". العــرض الغنائي في 
ثقافة  قبــل قصــر  من  مصرســيقدم 
دمنهور فرع ثقافة البحيرة وسيكون من 
تصميم واخراج محمد عفيفي، اشــعار 

سامح رضا واحلان عاصم عالء.

مسرحية عراقية تتحّول
 الى عمل غنائي في مصر

مهرجان شبعاد النسوي يضيء فضاء ذي قار 
في ذكرى وزيارة البابا وعيد المرأة العالمي

الصباح الجديد - وكاالت:
فاز ســلطان خلدون أســعد الطالب في األول املتوســط 
مبدرســة املوهوبن في محافظة بغداد، بامليدالية الفضية 
في منافســات أوملبياد العلــوم والتكنولوجيــا في لندن 
لألعمار )-12 14) عاما والذي أقيم برعاية جامعة كامبردج 
البريطانية في 19 شباط املاضي مبشاركة 60 متنافسا من 

جميع قارات العالم. 
ووصــف وزير التربية علي حميد الدليمــي في بيان تلقته 
وكالة األنباء العراقية )واع)، الطالب أســعد مبوهوب بغداد 
والنجم اجلديد الذي يتألق في سماء العراق"، مشيرا الى أن 
"االوملبياد جتمــع فيه كوكبة مختارة من طلبة دول العالم 
للمشاركة في هذا احملفل التربوي اميانا منهم بأن مثل هذه 
املنافســات فرصة طيبة لتعميق اواصر الروابط والصالت 
والتعارف بن الشعوب والدول وتبادل التجارب واخلبرات في 

مجاالت العلوم اخملتلفة".

موهوب بغداد يتوج 
بفضية أولمبياد العلوم 

والتكنولوجيا في لندن

الصباح الجديد - وكاالت:
تبوأ فيلم "ذي بامتان" صدارة شــباك تذاكر صاالت أميركا 
الشــمالية منذ انطــالق عروض هــذا اجلــزء اجلديد من 
سلسلة مغامرات الرجل الوطواط، على ما بّينت تقديرات 
أولية نشــرتها األحد املاضي شــركة "إكزيبيتر ريليشنز" 
املتخصصة، وحقــق الفيلم الذي أنتجته شــركة "وورنر 
براذرز" ويؤدي املمثل البريطاني روبرت باتينســون دور الرجل 
الوطواط فيه مداخيل بلغت 128,5 مليون دوالر من اجلمعة 
إلى األحد املاضين، علماً أن تكلفة إنتاجه قّدرت بنحو 200 

مليون دوالر.
وبات "ذي بامتــان" بذلك الفيلم الذي حقق اإليرادات األعلى 
فور انطالقه، في مــا يتعلق بالفترة املمتــدة منذ مطلع 
2022. أمــا في الفترة املمتدة منــذ بداية اجلائحة، فيحتل 
املرتبة الثانية جلهة أعلى مداخيل االنطالق وراء "ســبايدر-
مــان: نو واي هــوم" الذي حصد 260 مليــون دوالر فور بدء 
عرضه على الشاشــات األميركية الشمالية في ديسمبر 

الفائت.
ويتناول "ذي بامتان" تعّقب قاتل متسلسل في مدينة غوثام، 
في أجواء فساد وإساءة استخدام السلطة تشّكل خلفية 
القصة، فيما الرجل الوطواط نفسه في هذا الفيلم بطل 

بائس يعاني عذابات داخلية.

"الوطواط" يتصدر شباك 
صاالت السينما االميركية

الصباح الجديد - وكاالت:
يبدو أن األخبار التــي تؤكد عودة إيرينا 
شايك لبرادلى كوبر تقترب من احلسم 
خالل األيام املقبلــة، وذلك بعدما ذكر 
تقرير موقع ديلي ميل أن عارضة األزياء 
الروسية شوهدت مؤخرًا أثناء خروجها 

من منزل كوبر، وهي ليست املرة األولى 
التي يتم رصدهــا برفقته خالل الفترة 
املاضية، إذ ســبق ومت رصدها تخرج من 

منزله في لوس أجنلوس.
وكانت عدســات مصــوري الباباراتزي 
العاملي  التقطت  عدة صــور للممثل 

برادلى كوبر بصحبة ابنته الصغرى ليا، 
فى وقت سابق مؤخراً.

من ناحية أخرى أبرز أعمال برادلي كوبر 
Nightmare Alley وآخرهــا هو فيلــم

التــى تدور احداثه إطار من التشــويق 
واإلثارة، حيــث يتعاون شــاب محتال 

طموح ميتلــك القدرة علــى التالعب 
بالنــاس بذكائه ولباقتــه في احلديث 
كوبر،  برادلي  ويجســده  كارني،  يدعي 
مع طبيبة نفســية وجتســدها كيت 
بالنشيت، حيث يخوض الثنائي مغامرة 

خطيرة من النصب واخلداع.

اجلديــد  الدرامــا  فيلــم 
Nightmare Alley من بطولة 
برادلي كوبر، وكيت بالنشيت، 

وروني مــارا و بول أندرســون، 
بيرملان وتوني  دافــو ورون  وويليم 

كوليت.

إيرينا شايك تغادر منزل برادلى كوبر 
وتلمح إلمكانية عودتها له من جديد

الصباح الجديد - وكاالت:
اســتقبل مفتش آثار وتراث بابل 
أحمــد عزيــز ســلماناول امس 
الفنلندية  السفارة  بعثة  األثنن 
في بغــداد برئاســة نائبة رئيس 
البعثة آنا مالينن، وقال ســلمان 
في بيان ورد للســومرية نيوز، ان 
"الزيارة شملت مدينة بابل االثرية 
بعد ان اســتمع الوفد الى شرح 
مفصل عن اهــم معالم املدينة 
االثريــة التي ابــدى اعجابه بها، 
باالضافة الى زيارة متحف نبوخذ 
نصــر داخــل املدينة".وأضاف أن 
"الوفد أعرب عن سعادته بالزيارة 
ملا حتويه املدينة من ارث انســاني 
مهــم وكبيــر َعلم االنســانية 
القانون وصناعة احلرف اضافة الى 

انها مدينة تراث عاملي لها أهمية 
كبيرة في تاريخ البشرية اجمع".

وكانــت مدينة بابــل االثرية قد 
اجنبية  لوفــود  زيارات  شــهدت 

مثل بعثة االحتاد االوربي برئاســة  
رئيسها في العراق انن مسكاني 
في  الفرنسي  الســفير  وكذلك 

العراق إريك شوفالييه.

الصباح الجديد - وكاالت:
يُعــرض فيلــم "حمــام ســخن" 
للمخرجــة منــال خالــد ضمــن 
فعاليات النســخة الســابعة من 
املهرجــان الدولــي ألفــالم حقوق 
اجلمعة  يوم  تونس  -كرامة  اإلنسان 
الفرنسي،  الثقافي  املركز  في قاعة 
تدور أحداث الفيلم حول مجموعة 
وخلفيات  متفاوتة  أعمار  من  نساء 
اجتماعية متباينة يقعن أســيرات 
لبحثهــن عن احلريــة، كما يناقش 
للحصار  الواســع  املفهوم  الفيلم 
الذي أحياناً ما يصنعه اإلنسان حول 
نفسه، فمفهوم احلصار ليس قاصراً 
والسالســل  احلوائط  علــى  فقط 

بل عادًة ينبع من الداخل، تتشــارك 
النســاء نفس األحالم حول التغيير 
واخلروج عن املألوف، ولكن اختالفهن 
يتسبب في حالة من التباين عندما 
وانفتاحهن  بوعيهــن  األمر  يتعلق 

وأساليبهن في التعبير والتمرد.
وكان الفيلــم قــد حصــل على 
جولة من املشــاركات في العديد 
العالم من  املهرجانات حــول  من 
بينهــا مهرجــان كرامــة ألفالم 
حقوق اإلنسان في بيروت، مهرجان 
عمان السينمائي الدولي،مهرجان 
السينمائي،  فالنسيا  دي  موسترا 
مهرجــان ســان دييغــو لألفالم 
أميــركا، ومهرجان  العربية فــي 

السينما العربية واملتوسطية 
بكتالونيــا، وحصــل علــى 
عرضــه العاملــي األول ضمن 
ســاوث  مهرجان  فعاليــات 
بالواليات  باي ساوث ويســت 
املتحــدة األميركية بقســم 
جلوبال، حيث كان املشــاركة 

فــي  الوحيــدة  العربيــة 
املهرجان، وأول فيلم مصري 
املهرجــان  فــي  يشــارك 
األميركي منذ أكثر من 10 
سنوات، كما ُعرض منه 13 
دقيقة في مهرجان اجلونة 
السينمائي ضمن مشواره 

في احلصول على متويل.

بعثة السفارة الفنلندية في بغداد 
"حمام سخن" في المهرجان الدولي ألفالم تزور مدينة بابل اآلثرية 

حقوق اإلنسان بتونس

ضمن جولته حول العالم

الصباح الجديد - وكاالت:
 مــع تقدم احللقــات، تزداد املنافســات 
يقدمون  الذين  املشــتركن  بن  صعوبة 
أســبوعياً ألواناً غنائيــة مختلفة على 
املســرح، وأمام اجلمهور وجلنة التحكيم 
الثالثية املؤلفة من حامت العراقي ورحمة 
الثاني  رياض وسيف نبيل ضمن املوسم 
مــن برنامــج "IRAQ IDOL " محبــوب 

العراق" علــى قناة MBC العــراق، ومع 
السابع، دعت  املباشــر  العرض  انطالقة 
مقدمة البرنامج ميس عنبر اجلمهور إلى 
تكثيف تصويته للمشــتركن السبعة 
 MBC املســتمرين في احللقات من خالل
VOTE، ألنهــا الوســيلة الوحيدة التي 
ســتوصل في النهاية واحد منهم فقط 

إلى الفوز باللقب.

املســرح  على  وقبيــل ظهورهــم 
كشف املشتركون عن جتربتهم في 
عالم ما وراء الكواليس، ثم قدموا 
عفراء  فغنــت  تباعاً،  أغنياتهــم 
ســلطان، وأحمد طوبــان ثم بدر 
باســم ومحمد اجلاسم تبعهم 
علي السالم، ثم عالء الفرطوسي 

وختاماً مع زعيم أركان. 

ستة مشتركين يتأهلون للعرض المباشر في "عراق آيدول"


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

