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بغداد - الصباح الجديد:
املــح رئيــس مجلــس الــوزراء، 
أمــس  الكاظمــي  مصطفــى 
الوزارات  بعــض  ان  الــى  الثالثاء، 
ال تنفــذ القــرارات الصــادرة عن 
الى  أشــار  وفيما  الوزراء،  مجلس 
باجتهادات  تعامل  البعض  ان هذا 
باملواطن من  اضــرت  شــخصية 
خالل اتخاذها قرارات سلبية، اثرت 
االلتزام  اكد ضــرورة  على حياته، 
بكل قرارات مجلــس الوزراء التي 
تخص حيــاة املواطــن، باعتبارها 
غير قابلة للنقــاش أو إخضاعها 
ملصالــح شــخصية أو تأثيــرات 

جماعات النفوذ.
وتنــاول الكاظمي فــي االجتماع 
أيضــا، مســألة توفيــر الطاقة 
املقبــل،  للصيــف  الكهربائيــة 
ومالحقة  الطــارئ  الدعم  وقانون 

املتالعبني باألسعار.
وقــال الكاظمــي خالل جلســة 
امس،  التي عقدت  الوزراء  مجلس 
"اتخذنا قبل شهر رمضان قرارات 
في صالــح املواطنــني ومواجهة 
ارتفــاع أســعار املــواد الغذائية 
التــي شــهدتها كل دول العالم 
األوكرانية،  الروسية  احلرب  بسبب 
واحلكومة حتملت مسؤولية اتخاذ 
قــرارات صعبة؛ من أجــل حماية 

املواطن واحلفاظ على األسعار".
وأضاف، "بعض الوزارات لألســف 
اتخــذت قــرارات فيهــا تداعيات 
ســلبية على حياة املواطن، فعلى 
اتخاذهم أي  الوزراء عند  الســادة 
قــرار يضعون مصلحــة املواطن، 
نعــم الدولة حتتاج إلــى الواردات 

املاليــة لكــن علــى أن ال يكون 
املواطن هــو الضحيــة في مثل 
إلى "اتخاذ  هذه القرارات"، الفتــاً 
أزمة  ملواجهة  قــرارات  مجموعة 
ارتفاع األسعار العاملية منها فتح 
عن  القرار صدر  وهذا  االســتيراد، 
مجلــس الوزراء، وملــزم تطبيقه 
من قبل الوزارات اخملتصة واالبتعاد 
عن االجتهادات الشــخصية على 

حساب املواطنني".
"االلتزام  إلى  حكومته،  وزراء  ودعا 

بكل قرارات مجلــس الوزراء التي 
تخص حياة املواطــن، فهذا األمر 
غير قابــل للنقــاش أو إخضاعه 
ملصالــح شــخصية أو تأثيــرات 
جماعــات النفوذ، قررنــا أن نوفر 
للمواطن خالل شهر رمضان املواد 
الغذائية والوقود والســلع األخرى 
وغير مقبــول متاماً عــدم تنفيذ 
التي ترتبط  الوزراء  قرارات مجلس 

بحياة املواطن".
اجتماعات  عــدة  "عقدنا  واضاف 

دوريــة مع املســؤولني فــي وزارة 
الكهربــاء وبقيــة الــوزارات من 
توفير  أمام  العقبــات  أجل تذليل 
للمواطنني  الكهربائيــة  الطاقة 
في الصيف القــادم، وهناك جلنة 
خاصــة ملتابعة ملــف الكهرباء، 
التعاون  الوزراء  للسادة  توجيهاتنا 
في هــذا اجملــال، لعبــور أي أزمة 

محتملة للكهرباء".
ثقيلة من  تركــة  "هنــاك  وتابع، 
االســتراتيجية  باخلطة  العبــث 

وقد  والوقــود،  الكهرباء  لتوفيــر 
جنحنا فــي الصيــف املاضي من 
عبورها، ونعمــل حالياً على توفير 
تتطلبه عملية  األموال وكل مــا 
ضمنها  ومــن  الكهرباء،  تأمــني 
مــا قدمناه جمللس النــواب ضمن 
قانــون األمن الغذائي"، مشــدداً 
على "ضــرورة مترير قانــون األمن 
الغذائي حســب الرؤية احلكومية 
لتسيير أمور البلد، لوجود العديد 
يخص  ما  والسيما  املتطلبات  من 

ونحن مقبلــون على  الكهربــاء، 
يتطلبه من  ومــا  الصيف،  فصل 
توفيــر الوقود وتأمــني احتياجات 
املواطنــني. عــدم توفيــر األموال 
بالكهرباء  أزمــة  إلــى  ســيقود 
البرملان  يتفهم أعضاء  أن  ونتمنى 
هذا األمــر وإســناد احلكومة في 
توفيــر إحتياجــات املواطنني من 
خالل مترير القانون بطريقة ال تؤثر 

في جوهر القانون".
التأكيــد  الكاظمــي،  وجــدد 
الوطني،  األمن  األمنية،  "لألجهزة 
واستخبارات الداخلية باالستمرار 
يســتغلون  ومن  التجار  مبراقبــة 
حســاب  على  لالعتياش  األزمات 
قــوت املواطنني، وعدم الســماح 
باألســعار،  بالتالعــب  لهــم 
وعلــى  بشــدة  ومحاســبتهم 
املواطنني إبالغ األجهزة األمنية عن 

املتالعبني باألسعار".
"مبالحقة  اســتمرار  إلى  وأشــار 
ولدينــا  اإلرهابيــة،  العصابــات 
وجهــد  اســتباقية  عمليــات 
وسنقوم  لتعقبهم،  اســتخباري 
بعمليات كبيرة قريباً جداً ملالحقة 

ما تبقى من فلول اإلرهاب".
القوى  "أمتنــى من  الكاظمي  وأمت 
السياســية أن تعمــل بكل جد 
لالتفــاق على صيغة لتشــكيل 
احلكومــة، والقيــام بواجباتهــا 
والعمــل على إعــداد موازنة عام 
2022، واإليفــاء بالتزاماتهــا جتاه 
املواطنني، فاملرحلة القادمة مرحلة 
وعلى  واســتحقاقات،  متطلبات 
اجلميع أن يكونوا في مستوى هذه 

املهمة لعبور التحديات".

مشيرا الى ازمة الغذاء وارتفاع األسعار.. الكاظمي مقرَّا:

* تذليل العقبات أمام توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين في الصيف القادم

 بعض الوزارات عملت باجتهادات شخصية 
واتخذت قرارات سلبية بحق المواطن 
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بغداد - وعد الشمري:
رفض حتالف انقاذ وطن الدخول في 
حــوارات جديدة تتعــارض مع مبدأ 
أن  مؤكــداً  السياســية،  األغلبية 
احللول قد تأتي من اللقاءات املباشرة 
لكن ليس على حساب املنهاج الذي 

مت االتفاق عليه قبل االنتخابات.
لكــن االطــار التنســيقي يواصل 
مباحثاته، ويعول كثيراً على نصاب 
بضمان  اجلمهورية  رئيــس  انتخاب 
اشتراك اجلميع في احلكومة املقبلة.
الدميقراطي  احلــزب  وقــال عضــو 
أن  قاسم،  شــيرزاد  الكردســتاني 
"القضية األولى لتحالف انقاذ وطن 
الــذي يجمعنا مع التيــار الصدري 
وكتلــة الســيادة هــي حكومــة 
األغلبية السياسية التي لن نتراجع 

عنها".
وتابــع قاســم، فــي تصريــح إلى 
ان "حتالفنــا  "الصبــاح اجلديــد"، 
ايا  يرفض العــودة إلــى التوافقية 
كان تسميتها، ائتالفية أو غير ذلك 
من مســميات تعيدنــا إلى احلقبة 
السابقة التي كانت سبباً في خروج 
العراقيــني بتظاهــرات عارمة ضد 
الطبقة السياسية وكيفية إدارتها 

للحكم".
وأشــار، إلى أن "عدم وجود معارضة 
الســبب  البرملان كان  حقيقية في 
في وصول العراق إلــى ما هو عليه 

في الوقت الراهن".
أن "الواضح من  وأوضــح قاســم، 
للبرملان  جلســتني  تعطيــل  خالل 
كانتا مخصصتــني النتخاب رئيس 
اجلمهورية بــأن احلل يكون باحلوارات 
بــني الكتل السياســية وان تقتنع 
الدميقراطية  بالتجربــة  جميعهــا 

واحترام نتائج االنتخابات".
بــني  العالقــة  "مصيــر  أن  ورأى، 
التحالف الثالثي )انقاذ وطن( واالطار 
طاولة  على  اجللوس  هو  التنسيقي 
املفاوضــات ولكن ليس لتقاســم 
املناصب بل البحث عن آلية لضمان 
تشــكيل حكومــة اغلبيــة قادرة 
على تقــدمي اخلدمات إلــى املواطن 

العراقي".
"التحالــف  أن  قاســم،  ويواصــل 
الثالثي متماسك وال يوجد هناك أي 

ولن  واملوقف موحد  داخله،  انشقاق 
يتراجع أي من أطرافــه عن املنهاج 

الذي مت االعالن عنه سابقاً".
ولفــت، إلــى أن "أي مــن اطــراف 
احلزب  أو  الصــدري  التيار  التحالف، 
كتلة  أو  الكردســتاني  الدميقراطي 
الســيادة لن يصدر منهــا موقف 
املشــترك بني هذه  التنسيق  خارج 

القوى".
ومضى قاســم، إلــى أن "ما يجري 
عنه احلديث بشــأن طــرح مبادرات 

جديدة لتســوية األزمة السياسية 
هو مرحب من قبلنا لكن ينبغي أن 
احترام  اســاس  احلديث على  يجري 
نتائج االنتخابــات واحترام موضوع 

األغلبية السياسية".
مـــن جانبـــه، ذكر النائـــب عـن 
محمـــد  القانون  دولــة  ائتـــالف 
الشمري، في تصريـح إلى "الصباح 
اجلديد"، أن "االطار التنسيقي شكل 
جلنة خماسية كلفـــت بالتفـاوض 
مـــع جميـع القـــوى السياسيـة 
لغـــرض اخلروج بنتيجـــة مرضية 
فـــي ظـل االنســـداد السياسـي 

احلالـي".
وتابع الشــمري، ان "األيــام املقبلة 
سياسياً  انفراجاً  تشــهد  ســوف 
خصوصاً بعد أن تبني بعدم إمكانية 
إال  حكومــة  بتشــكيل  املضــي 

مبشاركة اجلميع".
مســتمرة  "حواراتنا  أن  إلى  ولفت، 
السياســية،  القــوى  جميــع  مع 
وتوجــد هناك مباحثــات مع اخلط 
الثاني للتيــار الصدري"، موضحاً ان 
"بيان زعيــم التيار الصدري مقتدى 
الصدر الذي أكد مــن خالله ايقاف 
الســابع من شهر  املفاوضات حلني 

شــوال املقبل أثر على طبيعة هذه 
احلوارات".

اعتراض  "وجــود  الشــمري،  ونفى 
مسبق على اي كتلة سياسية فائزة 
في االنتخابــات، ألننا نريد التفاهم 
مع اجلميع من أجل تشكيل حكومة 

قادرة على حتمل االعباء".
وأفــاد، بــأن "االنفراج السياســي 
مقتــرن برئيــس اجلمهوريــة الذي 
يتطلب النتخابــه حضور 220 نائباً 
بحســب الدســتور، وهــذا يفرض 
على القوى أن تتحمل مسؤولياتها 

وتتفق في ما بينها".
"املفتاح  أن  إلى  الشــمري،  وانتهى 
السياســية  للعملية  الســحري 
والوصــول إلى تشــكيل احلكومة 
يكون مــن انتخاب رئيس اجلمهورية 
وهذا لــن يحصــل إال باتفاق داخل 
على  والكــردي  الشــيعي  البيتني 

متطلبات املرحلة املقبلة".
ويشهد الوضع السياسي نوعاً من 
الفتور مــن جانب حتالف انقاذ وطن 
بعد اعالن الصدر فســح اجملال أمام 
االطار التنسيقي لتشكيل حكومة 
السابع من  اغلبية سياسية لغاية 

شهر شوال.

انقاذ وطن يرفض الدخول بحوارات تستهدف مشروع االغلبية
االطار التنسيقي: االنفراج السياسي مقترن بانتخاب رئيس الجمهورية

تقريـر

السليمانية - عباس اركوازي:
في اطــار املســاعي املبذولة 
للتقريب بني احلزبني الرئيسني 
في اإلقليم، عقــد وفد ايراني 
اجتماعــا  املســتوى  رفيــع 
احلزب  رئيــس  مع  اربيــل  في 
بارزاني  مســعود  الدميقراطي 
نيجيرفان  االقليــم  ورئيــس 
احلكومــة  ورئيــس  بارزانــي 

مسرور بارزاني.
وكان الوفــد االيرانــي الــذي 
يترأســه الســفير االيرانــي 
االســبق لدى العراق حســن 
دانائي فر، قد وصل امس االثنني 

الى محافظة اربيل، والتقى في 
منتجع صالح الدين برئاســة 
احلزب الدميقراطي، بغية بحث 
الســبل الكفيلة باخلروج من 
االنسداد السياسي، والتوصل 
الــى اليات مناســبة الحتواء 
اخلالفات بــني القوى واالحزاب 

السياسية.
واضاف مصدر سياسي مطلع 
للصبــاح اجلديــد، ان الوفــد 
االيرانــي قدم في هــذا االطار 
عــدة مقترحات الــى بارزاني 
داخــل  التفاهــم  لتحقيــق 
اجلدل  وانهاء  الكــردي،  البيت 

احلاصل حول منصب رئاســة 
اجلمهورية.

واوضــح املصــدر، ان الوفــد 
االيراني اقترح سحب مرشحي 
مرشح  على  والتوافق  احلزبني، 
االحتاد  احلزبان  يعتمده  تسوية 
والدميقراطــي، او حصول احد 
احلزبني على رئاسة اجلمهورية 
االخر  احلزب  يحصــل  ان  على 
من  الكــرد  اســتحقاق  على 
الوزارية في احلكومة  املناصب 

املقبلة.
االيراني  الوفد  ان  وتابع كمــا، 
جدد تأكيد بالده على ضرورة، ان 

ال يكون الكرد جزءا من اخلالف 
احلاصل داخل البيت الشيعي، 
االطار  امام  الفرصة  يتيح  وان 
الصدري  والتيار  التنســيقي 
للتوصل الى اتفاق حول شغل 
الوزراء، واشراك  رئيس  منصب 
باملشــاركة  الراغبة  االطراف 

في احلكومة املقبلة.
واشــار املصدر الــى ان الوفد 
بقيــادة  التقــى  االيرانــي 
االحتــاد الوطنــي مبحافظــة 
مــع  وبحــث  الســليمانية، 
عددا  بافــل طالباني،  الرئيس 
من  التــي  املقترحــات  مــن 

شــأنها التقريب بــني االحتاد 
التوتر  واحتــواء  والدميقراطي 
شــهدته  الــذي  والتشــنج 
العالقة بني احلزبني مؤخرا على 
التنافس على منصب  خلفية 

رئاسة اجلمهورية.
واضــاف ان الوفد االيراني اكد 
متســكه بضرورة فتح قنوات 
احلوار بني احلزبني الرئيسني في 
االقليم ، وان يكون الكرد جزءا 
من احلل وليس املشــكلة، وان 
ال يسهما في تعميق اخلالفات 
بني االطار التنســيقي والتيار 

الصدري.   

قدم عدة مقترحات لتذليل العقبات امام تسمية رئيس الجمهورية

وفد ايراني رفيع المستوى يسعى الحتواء الخالفات بين االتحاد والديمقراطي

بغداد - الصباح الجديد: 
امس  بغــداد  اكدت غرفــة جتارة 
الثالثاء، ان سياسة منع االستيراد 
ان  الى  تعتبر خاطئــة، مشــيرة 
املنتج احمللي ال يغطي أكثر من 15 

باملئة.
وقال رئيس الغرفة فراس احلمداني 
في تصريح تابعته الصباح اجلديد، 
العراقية تعرف ما  ان "احلكومــة 
يحتاجــه التاجــر ومدركة لوضع 
البلد االقتصــادي باعتبار ان البلد 
مســتهلك وغير منتــج"، مبينا 

املوضوعــة لعملية  "القيــود  ان 
االستيراد ليست معقدة".

واضــاف ان "املنــع املوضوع على 
اســتيراد بعض املنتجات هو الذي 
يخلق اربــاكاً كبيراً وعــدم توازن 
بدخول البضائع لالســواق احمللية، 
وبالتالــي فان كل شــي ممنوع هو 
غير صحيح وخاطــئ وليس فيه 
جدوى او منفعة ســواء للمواطن 
او للتاجر"، مبينا ان "الســوق في 
العراق ســوق مفتوح واقتصاد حر 
وليس اشــتراكي وهناك استثمار 

بكل شيء".
واشــار احلمداني الــى ان "العراق 
يعاني من قلة االنتــاج احمللي وان 
ان  تؤكد  التخطيط  وزارة  تقاريــر 
املنتج احمللي ال يغطي اكثر من 10 
باملئة من حاجة الســوق   15 الى 
احملليــة"، الفتا الى ان "سياســة 
متى  تطبيقها  يتــم  املنتج  دعم 
ما كان املنتج يغطــي ما بني 60 
الــى 70 باملئة ال ان يتم فرض منع 
ومواد  لسلع  ملحة  وهناك حاجة 

ال يوجد فيها اكتفاء".

غرفة تجارة بغداد:

 المنتج المحلي للبالد ال يغطي 15 % من 
حاجتها وسياسة منع االستيراد خاطئة 

بغداد - الصباح الجديد:
اكد النائــب األول لرئيس مجلس 
امس  الزاملــي  حاكــم  النــواب 
الثالثاء، أن اجمللس ســيصوت على 
تفويض حكومة تصريف االعمال، 
إرســال قانون املوازنة الى البرملان، 
فيما دعا إلى استكمال بنود قانون 
"الدعــم الطارئ لألمــن الغذائي 
والتنميــة" إلدراجه علــى جدول 

اعمال أقرب جلسة.
وقــال مكتــب الزاملي فــي بيان 
اطلعت عليــه الصباح اجلديد، إنه 
اللجنة  عقدته  اجتماعــا  "ترأس، 
املالية النيابية، بحضور رئيســها 
حســن الكعبي وكامل اعضائها، 
ملناقشة بنود قانون الدعم الطارئ 

لألمن الغذائي والتنمية".

وأكد الزاملي، بحســب البيان، أن 
"هذا القانون لن يكــون بديالً عن 
املوازنة، وجاء ملرحلة معينة بهدف 
معاجلــة أبــرز احلــاالت والقضايا 
الى ان اجمللس  الطارئة للبلد، الفتاً 
تفويض حكومة  ســيصوت على 
تصريف األعمال بإرســال مشروع 
قانون املوازنــة للعام احلالي، فضالً 
عــن القوانــني التي متــس حاجة 

املواطنني الى مجلس النواب".
ودعــا، اللجنة املاليــة إلى "تزويد 
بالنســخة  اجمللس  رئاســة  هيأة 
بعد  القانــون  ملشــروع  النهائية 
عليه،  الالزمة  التعديــالت  انضاج 
ليتــم ادراجه على جــدول اعمال 
عليه  للتصويــت  جلســة  اقرب 

ايضاً".

توجه لتفويض حكومة
تصريف االعمال ارسال قانون 

موازنة السنة الحالية

بغداد ـ الصباح الجديد: 
الثالثاء  امس  التربيــة  وزارة  نفت 
الشامل  بالدخول  السماح  نيتها 

لطلبة السادس اإلعدادي.
وقال املتحدث باسم الوزارة، حيدر 
فــاروق فــي تصريح رســمي، إن 
الطلبة  اعـتمدت شمول  "الوزارة 
الناجحني فـــي درجــات السعي 
السنوي، واملكملني بثالثة مـــواد 
10 درجات  دراســية مع إضافــة 
)القرار( على الســعي، كشــرط 
الوزاري  باالمتحــان  للمشــاركة 

للعام الدراسي احلالي".
ونفى فــاروق، أن "يكون هناك أي 
توجه لشمول الراسبني بأكثر من 

3 مواد أو اعتماد الدخول الشامل 
ال  ذلك  ألن  الــوزاري،  باالمتحــان 
يتناسب مع الشروط التي أعدتها 
لالمتحانات،  الدائمــة  اللجنــة 
إذ متــت دراســة وضـــع العــام 
الـدراســـي وإعــــداد الضوابط 
اخلاصــة باالمتحان الــوزاري بناء 

على ذلك".
وأضـــاف أن "اللجنــة الدائمــة 
مع  بالتنسيق  تعمل  لالمتحانات 
اجلهات املعنية على إعـداد اجلدول 
االمتحاني اخلاص بطلبة السادس 
اإلعدادي الــدور األول، ومن املؤمل 
االمتحانات  مواعيــد  عن  اإلعالن 

قريبا". 

وزارة التربية تنفي الدخول 
الشامل لطلبة السادس اإلعدادي 

في االمتحان الوزاري

بغداد ـ الصباح الجديد: 
وزارة الصحــة امس  حــذرت 
الثالثاء، من دخــول متحورات 
إلى  كورونا  لفيــروس  جديدة 
الى عدم  البالد فيما اشــارت 
الوصول حتى اآلن إلى النسب 
املستهدفة بالتلقيح وضعف 
إلى  داعية  الوقايــة،  إجراءات 
عبر  الوافدين  دخــول  مراقبة 
البطاقة  وإبرازهــم  املنافــذ 

الدولية.
وقال مدير الصحـة الـعـامـة 
في الوزارة ريــاض احللفي في 
"الــوزارة  ان  تصريح صحفي، 
لم تسجل حتى اآلن مؤشرات 
موجــة وبائية جديــدة، لكن 
اجلديدة  املتحورات  انتقال  أمر 
وارد بعد تســجيل تفش آخر 
للفيــروس في بعــض الدول 

خصوصاً الصني".
وأضــاف أنَّ "الوزارة تســتعد 
بالتعاون مع منظمة الصحة 
دخول  مع  للتعامــل  العاملية 
ومنها  اجلديــدة  املتحــورات 

"وجود  مؤكــداً  دلتاكــرون"، 
احتمــال إلصابة األشــخاص 
وانتقالها  املتحــورات  بهــذه 
بينهم ألنَّ مســتويات املناعة 
لــدى بعــض النــاس قليلة 

بسبب ضعف التطعيم".
"التهاون  من  احللفي  وحـــذر 
والتوعية  الوقائية  باإلجراءات 
التي مــا زالت دون املســتوى 
املطلوب" ، داعياً إلى "التركيز 
مــن خالل  الوافديــن  علــى 
بإبراز بطاقات  املنافذ احلدودية 
بها  املعمول  الدولية  التلقيح 
حالياً في أغلب الدول، ومراقبة 

العالمات األولية للمرض".
أنَّ  إلــى  احللفــي  وأشــار 
اللقاح  لتلقي  "االســتجابة 
مــا زالت أيضاً دون املســتوى 
االنخفاض  بســبب  املطلوب 
النســبي في أعدادَّ اإلصابات، 
وهذا أمر مرفــوض، ألن خطر 
كورونــا ما زال قائمــاً وهناك 
تخوف مــن ظهــور أكثر من 

متحور في أي وقت".

الصحة تحذر من دخول متحورات 
جديدة لكورونا إلى البالد:

خطر الفايروس ما زال قائمًا 

اللقاح أمانك وامان عائلتك



محليات2

البصرة ـ سعدي السند:

وقعت شركة غاز البصرة مذكرة 
الثقافي  اجمللــس  مــع  تفاهــم 
مشــاريع  لتطويــر  البريطانــي 
التعليم  في مجــال  مشــتركة 
والثقافة في جنوب العراق تهدف 
الشــباب في  تعزيــز قدرات  الى 
العراق عامة والذين يعيشون في 

مدينة البصرة بشكل خاص .

إضافة مبادرات إلى اجملتمعات 
احمللية التي نعمل فيها

واوضــح نائب مدير شــركة غاز 
نحن  األســدي  البصــرة مرفــأ 
مذكرة  بتوقيع  للغاية  ســعداء 
اجمللــس  مــع  هــذه  التفاهــم 
ميثل  وهذا  البريطانــي،  الثقافي 
لشــراكة  انطالق مهمة  نقطة 
غاز  شــركة  ان  اذ  مســتقبلية 
البصرة ليست مجرد شركة غاز 
طاقة  إلى  املهــدورة  املوارد  حتّول 
إليها، بل  احلاجة  مهمة تشــتد 
إلى  إلى إضافــة مبادرات  نهدف 
اجملتمعات احمللية التي نعمل فيها 
متى ما كان ذلك ممكنا و إن وضع 
األســس الصحيحــة من خالل 
سيساعدنا  التعليمية  املشاريع 
على متهيد الطريق لفئة الشباب 
في البصــرة الذيــن يرغبون في 
فرص  وإيجاد  مهاراتهــم  تطوير 
أفضل في احلياة حيث ان التعلم 
والتطويــر وتعزيز املهــارات هي 
على رأس جدول أعمالنا و وستزود 
البصرة  الشباب في  املبادرة  هذه 
باآلليــات املناســبة للتنافــس 
مستقبل  بناء  في  ومساعدتهم 

أفضل لهم وألسرهم
من جانبــه صرح ا جيــم بتري، 
الثقافي  للمجلس  احمللــي  املدير 
البريطانــي هذه حلظــة جديدة 

مهمــة لعملنــا فــي مجــال 
الشــراكة في العراق ألنها تضع 
أجندة األعمال من أجل اخلير في 
صميم برامجنــا لدعم التعليم 
مــن خالل جمع  وذلك  والثقافة 
اخملتلفة  والقــدرات  القوة  نقاط 
سواء من قبل شركة غاز البصرة 
أو اجمللــس الثقافــي البريطاني، 
وســيتمكن املزيد من العراقيني 
من االستفادة من فرص التطوير 
الشخصي واملهني التي نقدمها. 
وهذا أمر جيد وســتحدد مذكرة 
التفاهــم اجملاالت الرئيســة ذات 
االهتمام املشــترك بني شــركة 

الثقافي  واجمللــس  البصــرة  غاز 
العمل  البريطاني حيث سيتركز 
علــى دعــم اجملتمعــات احمللية 
و  العراق  وجنــوب  البصــرة  في 
البرامج  تركــز  أن  املرجــح  ومن 
على حتســني القدرة على اللغة 
املهــارات  وتعزيــز  اإلجنليزيــة، 
املشــاريع  لتنظيــم  الالزمــة 
وقابليــة التوظيــف، وحتســني 
نوعيــة التعليم من خالل تطوير 
املعلمني و وقد تشــمل املشاريع 
األخــرى دعــم التــراث الثقافي 
العراقي واملهارات لدعم االقتصاد 

اإلبداعي الناشئ في العراق. 

معلومات عن شركة غاز 
البصرة

مشــروع  البصرة  غــاز  شــركة 
مشترك مدته 25 عاما بني شركة 
غاز اجلنــوب العراقية التي متتلك 
وشركة   %51 بنســبة  أســهما 
شل التي متتلك 44% من األسهم 
ميستوبيشي  شركة  إلى  إضافة 
التي لديها أســهم بنســبة %5. 
إنَّ معــدالت اإلنتاج لشــركة غاز 
البصرة تصل إلى نحو 900 مليون 
قدم مكعب قياســي فــي اليوم، 
الغاز هــذه كافية  وتعد كميــة 
إلنتاج 3.4 كيــكاواط من الطاقة 

الكهربائيــة التي تكفي لتجهيز 
ماليني املنازل واملصانع في العراق. 
تقوم الشــركة حاليا بجمع اكثر 
من 60% من الغاز املتاح من احلقول 
الثالثة التابعــة جلولة التراخيص 
وحقل  الرميلة  وهي: حقل  األولى 

غرب القرنة 1 وحقل الزبير.
وتعد شــركة غــاز البصرة املركز 
الرئيس جلمع ومعاجلــة الغاز في 
جنوب العراق مما يجعلها الشركة 
الغاز  ملعاجلة  الرئيســة  العراقية 
املصاحــب واملصــدر األساســي 
املســتخدمة  للهيدروكربونــات 

لتوليد الطاقة. 

وتوفر شــركة غــاز البصرة نحو 
80% من حاجة الســوق احمللي من 
الطبخ(، إضافة  )غاز  املسال  الغاز 
لقدراتها  املســتمر  التطوير  إلى 
العراق  بذلك  داعمــة  التصديرية 
التمويل  من خالل تنويع مصــادر 
وحتويله إلى بلد مصدر بشكل تام 
الطبخ(.  )غاز  املسال  البترول  لغاز 
ومنذ انطــالق فعالياتها في عام 
2013 ولغايــة نهاية 2021، لعبت 
شــركة غاز البصــرة دورا مهما 
في تقليل كميــات انبعاثات ثاني 
اكســيد الكربون الناجتة عن حرق 
متكنت  حيــث  املصاحب،  الغــاز 
الشــركة من منع ما يقارب 130 
مليون طن مــن انبعاثات غاز ثاني 
أوكسيد الكربون من دخول الغالف 
اجلوي، وهذا مــا يعادل انبعاث غاز 
ثاني أوكســيد الكربــون من 3.5 

مليون سيارة ملدة 8 سنوات.

نبذة عن اجمللس الثقافي 
البريطاني

البريطانــي  الثقافــي  اجمللــس   
املتحــدة  اململكــة  منظمــة   ،
التعليميــة  للفــرص  الدوليــة 
والعالقــات الثقافية ويعمل على 
بنــاء االتصاالت والفهــم والثقة 
بــني الناس في اململكــة املتحدة 
البلــدان في مجاالت  وغيرها من 
الفنون والثقافة والتعليم واللغة 
العام  فــي  وتَوّصــل  اإلجنليزّيــة 
املاضــي إلى أكثر مــن 75 مليون 
مليون  و758  شــخص مباشــرة 
شــخص بشــكل عام مبــا فيه 
عبر اإلنترنت ومــن خالل عمليات 
البث والنشــر وقد تأّسس اجمللس 
الثقافي البريطاني عام 1934 وهو 
مؤسســة خيرّية يحكمه امليثاق 
امللكي وهو كيان عام. حصل على 
%14.5 من منحة التمويل الرئيس 

من احلكومة البريطانّية.

بغداد - رحيم الشمري :
النيابي  التطويــر  معهــد  نظــم 
املتحدة  االمم  برنامــج  مع  بالتعاون 
االمنائي ، ورشــة عمل تعريفية عن 
اتفاقيــة االمم املتحــدة ملكافحــة 
 ، للبرملانيني  الدوحة  واعالن  الفساد 
بحضور النائب االول لرئيس مجلس 

النواب .
النائــب االول لرئيس مجلس  واكد 
الًنواب حاكم الزاملي ، على العمل 
احلالية  النيابية  الــدورة  اجلاد خالل 
علــى تنفيــذ مشــروع حقيقــي 
، وســيبدا من  االصالح  لتحقيــق 
املراقبــة الدقيقــة جلميع مفاصل 
ادارية  وحــدة  اصغر  حتــى  الدولة 
وتشــخيص  ومتابعة نشــاطاتها 
اخللل ووضع املعاجلات الفاعلة ، من 
اساليب  استخدام  الى  اللجوء  دون 
قبل  اســتغلت من  التي  التشهير 
بعض النواب خالل الدورات املاضية 
شــخصية  مكاســب  لتحقيــق 
وحزبيــة ، و اثنى علــى دور برنامج 
 ،  )UNDP(االمنائــي املتحــدة  االمم 
كونه شــريكا اساســيا له دور بارز 
فــي العمــل التشــريعي وتطوير 
اجملاالت  العراقية في شتى  القدرات 
، داعيــا الــى مزيد من التنســيق 
والبرنامج في  النــواب  بني مجلس 
االنشــطة املتعلقة بتطوير قدرات 
النــواب العراقيني اخلاصة مبكافحة 
الفساد ، وضرورة مكافحة الفساد 
امام اي مســاعي  الذي يعد عائقا 
، وتهديده املباشر  لتنمية حقيقية 

المن اجملتمع والعائلة منوها الى ان 
الفســاد ادى الى دخول اخملدرات عبر 

احلدود وتنامي معدالت اجلرمية .
وشــدد مدير عام معهــد التطوير 
النيابي يعد فياض على ان مكافحة 
الفساد متثل احد اهم املهام املوكلة 
جمللــس النواب ، ومهمة جســيمة 
تتطلــب مســاندة واســناد مــن 
واجلهات سواء  املؤسسات  مختلف 
احمللية او الدوليــة ، من اجل حتقيق 
االهداف املرســومة للنهوض بواقع 
البلــد وحتقيق التنميــة من خالل 
وترسيخ  النزاهة  بقيم  التمســك 
وان معهــد   ، احملاســبة  مفهــوم 
التطوير النيابي يــؤدي انطالقا من 
املهــام املوكلة لــه ووفقا للخطة 
االستراتيجية املعتمدة ، دورا داعما 
لكل ما يسهم بتوثيق التعاون مع 
االطــراف املعنية مبلــف مكافحة 
الدؤب  الفســاد والسيما ســعيه 
لتعزيز الشراكة مع املنظمة االممية 
، وتنفيذ برامــج تدريبية وتطويرية 
تعــزز قابليــات ومهــارات وقدرات 
السيدات والســادة اعضاء مجلس 
النواب في مختلــف اجملاالت ، الفتا 
الــى ان نهج االصالح الــذي يؤمن 
به اجلميــع ويعمل علــى حتقيقة 
وترســيخه يحتــم علينــا دعــم 
التمســك بقيم النزاهة ومساندة 
النــواب فــي عملهــم الرقابــي ، 
معايير  يرسخ  ريادي  بدور  وقيامهم 
واستكمال  واحملاســبة  الشفافية 
دور  وتفعيل  االصالحــات  مســيرة 

الرقابيــة مــن خالل  املؤسســات 
االســتفادة من االتفاقيات الدولية 
ومن بينهــا اتفاقيــة االمم املتحدة 
ملكافحة الفساد التي صادق عليها 
العراق مبوجب القانون رقم 35 لسنة 
2007 ، اضافة الى تســليط الضوء 
علــى اهــم االتفاقيــات املتعلقة 
مبكافحة الفســاد . وتابع فياض ان 
مســيرة مكافحة الفساد ال ميكن 
الســيدات  تدخل  دون  تكتمــل  ان 
والســادة النواب ، فالرقابة النيابية 
املســتمدة من التمثيل الشعبي ، 
تعد الوســيلة االهم واالبرز واالكثر 
وضوحا حلماية املال العام الى جانب 
وتأمني ســبل  الشــفافية  اعتماد 

احملاســبة مبا يتطابق مــع األخالق 
والقيم السائدة في اجملتمع ، معبرا 
عن تطلعه الى تفاعل املشــاركني 
تبادل  عبر  التعريفية  الورشــة  في 
االتفاقيات  علــى  واالطالع  االفكار 
الدوليــة فــي مجــال مكافحــة 
الفســاد مبــا يســهم فــي اغناء 
العمل التشــريعي ، وانعكاس ذلك 
الوطنية  القوانني  على  مســتقبال 
التــي تختص مبكافحة الفســاد . 
احلوكمة  رئيســة قسم  واوضحت 
والتنــوع االقتصادي ممثلــة برنامج 
االمم املتحــدة االمنائي مهاب مدني ، 
ان مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة 
الوطنية  الى تظافر اجلهــود  حتتاج 

ممثلــة مبجلس النــواب والقطاعني 
العــام واخلــاص واجملتمــع املدني ، 
في مكافحة  دورا محوريــا  ويلعب 
الفساد مبا يلعبه من دور في الرقابة 
وتعزيز  العام  واملــال  احلكومة  على 
االطار التشريعي ، وان ورشة العمل 
تهدف الى زيــادة املعارف املتراكمة 
لدى اعضاء مجلس النواب بشــان 
اتفاقيــة االمم املتحــدة ملكافحــة 
الفساد ، التي تعد الوحيدة امللزمة 
في هــذا اجملــال الى جانــب اعالن 
الدوحة الــذي يعد الوثيقة العاملية 
التي تســتهدف وضع برنامج عمل 
للبرملانيني في مجال  املــدى  طويل 
واســتعرض   . الفســاد  مكافحة 

املتحدة  االمم  لبرنامج  الدولي  اخلبير 
االمنائي حسني حسن ، االطار العام 
ملكافحة  املتحــدة  االمم  التفاقيــة 
الفســاد والتــي تضمــن االطــار 
الى   ، وبنودهــا ومحاورها  القانوني 
االتفاقيات  جانــب مجموعة مــن 
النافــذة على املســتوى االقليمي 
والعربي واالوربي واالفريقي ، وتطرق 
الى تعريفات خاصة بالفســاد ومن 
العامة  الســلطة  استغالل  ابرزها 
لتحقيــق مصالح خاصة واســاءة 
مبينا  اخملولة  الســلطة  استخدام 
اليــات  مكافحة الفســاد ، وتناول 
واغراض  الدولية  االتفاقيــة  منهج 
االتفاقيــة التي تهــدف الى ترويج 
وتدعيــم التدابيــر الراميــة ، ملنع 
التعاون  ودعم  الفســاد  ومكافحة 
واملســاءلة  النزاهة  وتعزيز  الدولي 
واالدارة الســليمة للشؤون العامة 
الثنائية  ان االتفاقيات  الى  ، مشيرا 
بني الدول تســهم بتعزيز مكافحة 
الفســاد فضال عن ضرورة التطوير 
املســتمر في االجــراءات املعتمدة 
وتعديــل القوانني ملواكبة تطور في 

اساليب الفساد .
وقدم حسن نبذة عن اعالن الدوحة 
للبرملانيني ، واهم ماتضمنه من من 
محاور من بينها اشــراك املواطنني 
في فهم االثار الســلبية للفســاد 
ودور النواب في دعم االعالن وضمان 
مشــاركتهم فــي اليــة مراجعة 
االتفاقية ، الى جانب تعزيز التعاون 

دوليا في مجال اصدار التشريعات

الرياضية  التربيــة  اعالم 
والنشاط المدرسي

زار وفــد اللجنــة الفنية العليا 
قضــاء  املدرســية  للتغذيــة 
محافظــة  فــي  الضلوعيــة 
الســيد  برئاســة  الدين  صالح 
محمــد ابراهيم عبــودي املدير 
العــام للمديرية العامة للتربية 
املدرسي،  والنشــاط  الرياضية 
تضمنت زيارة الوفد االطالع على 
الوطني  البرنامج  تنفيذ  ســير 
للتغذية املدرســية في املدارس 
التابعــة لقضــاء الضلوعيــة  
ومــدى تقبل التالميــذ ملفردات 
الســلة الغذائية املقدمة لهم 
باملشــرفني  أيضــا  اللقــاء  ومت 
املتابعني لتنفيذ البرنامج  الذين 
قدم السيد عبودي لهم الشكر 
على مجهودهم الكبير  في ادارة 

املشروع والتنسيق املنظم. 
زار الوفد ايضا قسم تربية  كما 

الضلوعية برفقة السيد مرفوع 
ناجــي مدير قســم النشــاط 
الرياضي واملدرســي فــي تربية 

صالح الدين . 
وفي كلمة للســيد عبودي عبر 

فيها عــن فرحته في تنفيذ هذا 
املشــروع الوطنــي ملــا يحمله 
مــن ابعــاد صحيــة وتربويــة 
متــس مصلحة تالميــذ العراق 
وان الطمــوح  خالل الســنوات 

القادمــة هــي شــمول جميع 
املشروع  بهذا  االبتدائية  املدارس 

الوطني.
وكانــت وزارة التربية قد اعلنت 
عــن انطالق مشــروع  التغذية 
برنامج  مع  بالتعاون  املدرســية 
االغذية العاملي WFP في عدد من 
املشــمولة  العراقية  احملافظات 
بالتغذية املدرسية وهي :واسط، 
الرصافة  االنبار،  قار، ميسان،  ذي 
املدارس  عــدد  وبلــغ  الثالثــة، 
 1123 باملشــروع  املشــمولة 
مدرســة موزعة بــني مختلف 
العراقيــة في حني  احملافظــات 
املستفيدين  التالميذ  وصل عدد 

490 ألف تلميذ وتلميذة”.
وحتوي الســلة الغذائية اخلاصة 
اساسية  عناصر  على  باملشروع 
مالئمة للفئة العمرية للتالميذ، 
و مــن املؤمل ان تشــمل جميع 
خالل  باملشــروع  العراق  مدارس 

اخلمس سنوات املقبلة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
واملعادن  الصناعــة  وزيــر  بحث 
منهـل عزيـــز اخلبـاز مع فًد من 
الصينية  كروب  ســاني  شركة 
الصينية  الدوليــة  والشــركة 
ُفــرص  والبنــاء  للميكانيــك 
الشركات  الصناعي مع  التعاون 
الصينيــة من ِخالل الشــراكة 
نقــل  وإمكانيــة  واإلســتثمار 
التكنولوجيا احلديثة إلى العـراق 
.  وأكـــَد الوزيــر ِخــالل اللقاء 
التعاون  بتعزيــز عالقات  الرغبة 
ُمشــيراً   ، الصني  مع  الصناعي 
إلــى أنَّ العراق بلــد غني ولديه 
ُفــرص إســتثمارية واعــدة وإَن 
الصني تُعد مــن الدول املُتطورة 
صناعياً فــي العديد من اجملاالت 
أنَّ سياســة احلكومة  ، ُمبينــاً 
تهدف إلــى تطوير الصناعة في 

العراق مــن ِخالل تأهيــل وبناء 
املصانــع وأنَّ الوزارة ُمســتعدة 
الصيني  اجلانــب  مــع  للتعاون 
لتحقيــق هذا الهــدف ، ولفت 
ســيادته إلى أنَّ الــوزارة متتلك 
٢٨ شــركة عامــة ُمتخصصة 
منها  الصناعات  ُمختلــف  في 
والكيميائيــة  امليكانيكيــة 
واإلنشــائية  والغذائيــة 
والتحويليــة  والكهربائيــة 
املُهمة  الصناعــات  من  وغيرها 
وتسعى بشــكٍل كبير إلى نقل 
التكنولوجيا واملعلومات وتدريب 
املالكات وبنــاء عالقات صناعية 
.  وأكَد  مع اجلانــب الصينـــي 
الوزير على أهميــة التعاون في 
التخُصصية  املُعــدات  توفيــر 
في  تُســتخدم  التي  واآلليــات 
وُمعدات  والبناء  اإلعمــار  مجال 

السالمة من منظومات اإلطفاء 
وغيرها ، ُمشــيراً إلى أنَّ العراق 
بحاجة إلى بناء معامل وخطوط 
إنتاج وجتميع منظومات الطاقة 
البديلة بُكل أنواعها كونُه ُمقبل 

على مرحلة البناء واإلعمار .
وأوضــح اآللية املُتبعــة لعقود 
الشــراكة بغية تشغيل األيدي 
العاملــة وحمايــة املُنتج احمللي 
الوطنيــة  الصناعــة  ودعــم 
العراقية  القوانــني  وبحســب 
املعمــول بها وبقيمــة ُمضافة 
التقل عــن ٣٠% ليكــون املُنتج 
محلي وُمصنع في العراق ، وأوعز 
معاليه بالتواُصــل مع عدد من 
الــوزارة للتوُصل إلى  شــركات 
إتفاقات وتفاُهمات ُمشتركـة . 

من جانبه أبــدى الوفد الصيني 
والعمل  للتعــاون  اإلســتعداد 

املُشــترك مــع العــراق ، وقدَم 
عرضاً عن إمكانيات الشــركات 
الصينيــة فــي ِعــدة مجاالت 
ُمتنوعــة والتــي َشــِملَت بناء 
التحتيــة  والُبنــى  األنفــاق 
واملطارات واملُستشفيات وغيرها 
التي  اإلمكانيــات  إلــى  إضافًة 
من  الشــركات  تلك  بها  تتمتع 
ورافعات  تخُصصيــة  ُمعــدات 
شــوكية وســيارات وُمعــدات 
الرياح والطاقة وبناء املصانع في 
دول العالم . على صعيد متصل 
الصناعة  وزارة  وكيــل  بحـــَث 
التخطيط  لشــؤون  واملعــادن 
املُهنــدس يوســـف محمـــد 
جاســـم ســُبل إصالح وتطوير 
الواقع الصناعي لشركات الوزارة 
بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة 

التمويل الدولية في العـراق . 

اقامة مشاريع مشتركة لتطوير مهارات
الشباب وإيجاد فرص لبناء مستقبلهم

غاز البصرة والمجلس الثقافي البريطاني يوقعان مذكرة تفاهم 

تشير الدراسات املتنوعة، ويدعم ذلك االطباء، الى أن 
اجلزيئات األدق حجماً من التراب املستنشــق من قبل 
االنسان، ميكن أن تصل إلى اجلزء األسفل من القصبة 
الهوائيــة، وتدخل في مجــرى الدم، وتتســبب في 
اضطرابات فــي األوعية القلبية، وينوه تقومي امنوذجي 
عاملي أجري في عــام 2014 إلى أن التعرض للجزيئات 
الترابية يتسبب في نحو 400  الف  حالة موت مبكر 
في العالم  بأمراض قلبية رئوية في الفئات العمرية 

التي تتجاوز 30 عاماً، حتى اعداد التقومي.
اردنا من ذلك ان ننبــه الى خطورة ترك االمور من دون 
عالج فيما يتعلق بالعواصف الترابية التي يشهدها 
العراق ، ســيما فــي فصلي الربيــع والصيف، التي 
تكاثرت في املدة املاضية، ومدى الضرر الذي يســببه 
التهاون في موضوع حتســني البيئة وتنمية الغابات 
احمليطــة باملدن وتشــجير املدن نفســها؛ اذ صنفت 
الصحراء العراقية والصحــراء االردنية وصحارى دول 
اخرى كأشهر البيئات املســببة إلثارة الغبار وزحفه 
على املدن وفي هذا االطار يشــدد املتخصصون على 
ضرورة املباشــرة بإعمار  الصحراء وانشــاء املطارات 
واملصانع واملشــاريع املتنوعة التي تتــالءم وحاجات 
البعد عن الســكان، كما ميكن إقامة عديد احملميات 
فيها للحفاظ على النباتــات وطبعا أنواع احليوانات 

الصحراوية والطيور وغيرها.
 لقد كنا نسمع بتواجد مشروع كبير لتنمية الغابات 
يســمى مشــروع غابات النعمانية، اذ تبــني االرقام 
ان مســاحته تبلغ نحو 38 الف دومن وانشــأ في عام  
1969 وادى هو وغيره من مشــاريع البستنة والغابات 
بوساطة االشجار التي كانت تزرع ضمنه كمصدات 
ريــاح دورا كبيرا في حجب العواصف الترابية وجلمها 
ومنعها من الوصول الى املدن؛ وقد تعرض املشــروع 
الى انتكاســات خطيرة طيلة العقدين األخيرين في 
اقل تقدير،  ولم جتر عليــه أي عمليات ادامة وتطوير، 

وهو ال يكاد يذكر اآلن.
لقد تسبب االهمال البيئي للحكومات املتعاقبة في 
تدهور خطير ألوضاع البيئة العراقية ، والصحراء على 

وجه التحديد بعد ان تركت من دون متابعة.
وبحســب برنامج االمم املتحدة للبيئة - مكتب غرب 
آسيا، فإن %92 من مساحة العراق معرضة للتصحر، 
وحتى في املناطــق اجلبلية من العــراق التي  تتميز 
بزراعة البســاتني وتوافر الغابات واملراعي الطبيعية، 
وتعد فيها الزراعة املهنة الرئيســة للســكان، فان 
موجــة العواصــف الترابية قد وصلــت اليها ايضا، 
مثلما حصل في اربيل والســليمانية في كردستان 
العراق مؤخرا، اذ تســببت العواصف الترابية فيهما 
في انخفاض مســتوى الرؤية وايقاف الرحالت اجلوية 

في مطاري أربيل والسليمانية. 
وبرغم اعالن العراق في وقت سابق التزامه باالتفاقية 
الدوليــة ملكافحة التصحر واخلطة االســتراتيجية 
العشرية لالتفاقية لسنوات -2008 2018 لتتماشى 
مع االستراتيجية الوطنية حلماية بيئة العراق، وبرغم 
وضعه ما اســماها خطة العمــل التنفيذية للمدة 
2017-2013 فانه لم يحدث منذ ذلك الوقت أي تطور 
وحتسني في اجملال العملي، اذ العبرة بالنتائج، وليست 
بالبرامــج املوضوعة مــن دون تنفيذ؛ فــزادت وتيرة 
العواصف الترابية وادت الى وفاة عدد من االشخاص 

واصابة كثيرين باالختناقات.
 ويالحظ هنا تعدد انشاء املؤسسات والدوائر املتعلقة 
مبواجهــة آفة التصحر في العراق، وبرأيي ان هذا االمر 
مقترن بالفســاد الذي يضرب اطنابه في مؤسسات 
احلكومــة، فتذهب االمــوال هدرا فــي غير مجاالت 
االحتيــاج، وعلى ســبيل املثال ولعــالج ذلك طالب 
متخصصون بدمج  اللجنة الوطنية للتصحر مع ما 
يسمى فرق عمل اجلفاف والغبار، في مجموعة عمل 
مشــتركة مع إعادة ترتيب مهامها وعضويتها؛ فيما 
لم يجر العمل بهذا االجتاه. ان املوقف الســلبي وغير 
اجلــدي مبواجهة الكارثة البيئيــة في العراق وبضمن 
ذلك العواصــف الترابية، لن يــؤدي اال الى مزيد من 
اخلــراب، وتزايد املشــكالت التي ينتــج عنها معاناة 
كبرى تطال اول ما تطال السكان؛ فاخلطورة تتمظهر 
في صور شــتى وهي تهدد االمن الغذائي للســكان 
وتهدد املطارات وشــبكات الكهرباء وخطط الطاقة 
العامة وتخفض  الشمسية وتسبب تدهور الصحة 
معــدالت االعمار وذلك ما نالحظه في الفرق الواضح 
بني معدل االعمار بني الدول التي تهمل بيئتها وتلك 
التي حتافــظ عليها، كما ينتج عــن االهمال البيئي 
معضالت اخــرى غير متوقعة.  واذا كان املســؤولون 
لدينــا مينــّون النفس فــي انهم ســيقضون فترات 
العواصف الترابية او حتــى بقية حياتهم في الدول 
االخرى التي اكتســبوا جنســياتها خللوها من تلك 
املشكالت،  فان على السكان اال يسكتوا وان يضعوا 
البيئة في ســلم اولوياتهم؛ ألن حتســينها ينعكس 
بالضرورة على صحتهم وصحة االجيال املقبلة وعلى 

منط حياتهم املعيشي ورفاههم.

العواصف الترابية خطر 
مميت يهدد السكان

معهد التطوير النيابي ينظم ورشة عمل
 عن اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة الفساد

التربية تتابع التغذية المدرسية في قضاء الضلوعية
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الُمشترك لنقل التكنولوجيا الحديثة  



3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ متابعة:
الباكســتانية  األنبــاء  وكالــة  أوردت 
الرســمية أن شهباز شريف رئيس الوزراء 
الباكســتاني النتخب قبــل يومني، أكد 
أن لبــالده عالقــات قويــة مــع الواليات 
املتحــدة واململكة املتحــدة ودول االحتاد 
األوروبي، واصفاً العالقات بواشنطن بأنها 

“تاريخية”.
وتعهد شريف مبعاجلة أزمة اقتصادية أدت 
إلى وصول الروبية إلى أدنى مســتوياتها 
على اإلطالق وإلى رفــع املصرف املركزي، 
األســبوع املاضي، أســعار الفائدة بأكبر 
قدر منــذ عقود. وأوضــح أن البالد تتجه 
لتســجيل أكبر عجــز فــي املوازنة في 
تاريخها، إضافة إلى عجز غير مسبوق في 
امليزان التجاري وميــزان املعامالت اجلارية، 
معتبــراً أن حكومــة خان أســاءت إدارة 
وأن حكومته اجلديدة ستواجه  االقتصاد، 

حتدياً كبيراً إلعادته إلى املسار الصحيح.
وقــال: “إذا كان علينا إنقاذ القارب الغارق، 
فــكل ما نحتــاج إليه هــو العمل اجلاد 
والوحــدة... نحن نبدأ حقبــة جديدة من 

التنمية اليوم”.
الوطني  وأكد شــريف، ضرورة بدء احلوار 
حلل املشــكالت والقضايا التي تواجهها 

البالد، وشدد على احلوار والتفاهم.
وأكــد االلتــزام باملضي قدماً فــي املمر 
الباكســتاني،   – االقتصــادي الصينــي 
أن حكومته ستســرع  علــى  مشــدداً 
مشروعات للبنية التحتية تدعمها بكني 

في بالده.
وحول العالقات الهندية – الباكســتانية، 
قــال إن بالده ترغب فــي العالقات اجليدة 
مع جارتها “لكن ال ميكن إحالل الســالم 
الدائم في املنطقة من دون حل نزاع جامو 
وكشــمير”. ودعا نظيره الهندي ناريندرا 
مــودي إلى العمل إليجــاد احلل للقضية 
الكشــميرية والتقدم واالزدهار واحلد من 

الفقر في املنطقة.
إن  قــال شــريف  أفغانســتان،  وحــول 
املاليني من األفغانيــني يواجهون األزمات 
العمل املشترك ملنع  واملشكالت، و”علينا 
حدوث األزمات اإلنسانية واالقتصادية في 
هذا البلد”، محذراً من أن “االضطراب في 
أفغانستان ســتكون له تداعيات خطيرة 

على باكستان”.
وأُقيل خان، جنم الكريكيت السابق، األحد 
الثقة عنه،  املاضي، بعد تصويت بحجب 
ممّهــداً الطريــق لتحالف مــن املعارضة 
يواجــه التحديات نفســها التي كّلفت 

سلفه منصبه.
وكان شــريف، زعيــم حــزب “الرابطــة 
اإلسالمية الباكستانية”، املرشح الوحيد 
بعدما سحب وزير اخلارجية السابق شاه 
محمود قريشــي املوالي خلان ترشــيحه 

واستقال من مقعده في اجمللس.
وكان أعضاء حــزب “حركة إنصاف” التي 
ينتمي إليها خان، يشــغلون 155 مقعداً 
فــي اجمللس املكّون مــن 342 مقعداً قبل 
شريف  وانتخب  اجلماعية.  االســتقاالت 

بـ174 صوتاً.
خــان  قــال  شــريف،  انتخــاب  وقبــل 
للصحافيــني، أمس االول االثنني: “ال ميكن 

أن تكون هناك إهانة أكبر لهذا البلد”.

رئيس وزراء باكستان 
المنتخب: تربطنا عالقات 

تاريخية بواشنطن

تقرير

الصباح الجديد ــ متابعة :

إنــه زلــزال سياســي مــن الدرجة 
األولى... هكــذا ميكن تلخيص تبعات 
النتائــج النهائيــة للجولــة األولى 
من االنتخابات الرئاســية الفرنسية 
التي شــهدت تأهل الرئيس إميانويل 
ماكرون )27.85 في املائة من األصوات( 
مارين  املتطــرف  اليمني  ومرشــحة 
لوبن )23.15 فــي املائة(، فيما حصل 
مرشح اليســار الراديكالي جان لوك 
ميلونشــون على 21.95 فــي املائة، 
بفــارق أقل من 500 ألــف صوت عن 

لوبن.
أهميــة الزلزال ليســت فــي تأهل 
ومنافســته  واليته  املنتهية  الرئيس 
مــن اليمني املتطرف، بــل في التغير 
اجلذري الذي أصاب املشهد السياسي 
الفرنســي مــع الهزمية الســاحقة 
التقليديني في  التي حلقت باحلزبــني 
فرنســا: حزب “اجلمهوريون” اليميني 
التقليدي بشخص مرشحته فاليري 
بيكريس، واحلزب االشتراكي بشخص 
 4.8 آن هيدالغو. األولى حصلت على 
في املائة مــن األصوات، والثانية التي 
حلت فــي املرتبة العاشــرة )من بني 
12 مرشــحاً( حصلت علــى 1.8 في 
املائة من األصوات، وهو أدنى مستوى 
حصل عليه مرشح اشتراكي إطالقاً.
ومبــا أن النتائــج جــاءت علــى هذا 
الشــكل، فإنها تعني عمليــاً أن ما 
تأسيس  منذ  فرنســا،  عليه  اعتادت 
عاماً،   64 قبل  اخلامســة  اجلمهورية 
احلزبني  بــني  الســلطة  تداول  جلهة 
املذكوريــن، حيــث أرســل اليمــني 
الكالسيكي خمسة رؤساء إلى قصر 
اإلليزيه واحلزب االشــتراكي رئيسني، 
انقضى إلى غير رجعة، وحلت محله 
صيغة مســتجدة قوامها قيام ثالث 
كتل سياســية شــبه متســاوية: 
كتلتــان، األولــى لليمــني املتطرف 
والثانية لليســار املتشــدد، والثالثة 

كتلة مركزية وسطية تضم شرائح 
مــن اليمــني واليســار وخليط من 
الشخصيات يشــد عصبها الرئيس 
ماكــرون، الــذي جاء إلى الســلطة 
متسلحاً بفلســفة تخطي األحزاب 
التقليدية وازدواجية اليمني واليسار.

في  اجلديدة  الصيغــة  خطر  ويكمن 
أن التداول على احلكــم لن يتم بعد 
اليوم بني أحزاب لها ثقافة حكومية، 
بحكم تاريخها وتسلمها طيلة ستة 
قرون مسؤولية الدولة الفرنسية، بل 
وكتلة  وســطية،  مركزية  كتلة  بني 
تقع أقصى اليمني أو أقصى اليســار. 
وفي احلالتني، يشــكل ذلك ما يشبه 
الثورة السياســية التي لها تبعاتها 
فــي الداخــل سياســياً واجتماعياً 
واقتصاديــاً وثقافياً كما على حضور 
فرنســا في اخلــارج وخصوصاً على 
دورها الرائد في إطــار االحتاد األوروبي 
التي هي أحد مؤسســيه. كما أنها 
تشكل، مع أملانيا، القاطرة التي تدفع 

به تقليدياً إلى األمام.
منذ إعالن النتائج امس االول االثنني، 
بدأت حملة انتخابية جديدة عنوانها 
إقنــاع أو إغــراء ناخبي املرشــحني 
العشــرة الذين خرجوا من الســباق 
ماكرون  املتأهلني،  ألحــد  بالتصويت 
أو لوبــن. هــذان املرشــحان حصال 
معاً على 51 فــي املائة من األصوات. 
وبعــد أقل من 24 ســاعة، توضحت 
صورة املشــهد السياسي: بيكريس 
)يانيك  اخلضــر  ومرشــح  وهيدالغو 
جادو( ومرشح احلزب الشيوعي فابيان 
روســيل دعوا إلى االقتــراع لصالح 
ماكرون يوم 24 اجلــاري، ليس حباً به 
وإعجاباً بسياســته، بل لقطع طريق 

اإلليزيه على لوبن.
وفــي املقابل، فإن املرشــح اليميني 
األكثر شــعبوية وميينيــة أريك زميور 
الذي حّل في املرتبة الرابعة بحصوله 
علــى 7.1 فــي املائة مــن األصوات 
)2.442 مليون صــوت( ونيكوال دوبون 
الســيادي  اليميني  املرشــح  إينيان 

)2.1 فــي املائة و726 ألف صوت( دعيا 
للتصويت لصالح لوبن. وترك املرشح 
املستقل جان الســال )3.2 في املائة 

من األصوات( احلرية لناخبيه.
بيد أن بيضة القبان للــدورة الثانية 
موجودة عند ميلونشون الذي منحه 
7.605 مليــون ناخــب صوتــه. وفي 
كلمته ملناصريه بعــد إعالن النتائج 
حــرص على دعوتهم بقــوة )وقد ردد 
ذلك أربع مــرات( “لعدم إعطاء صوت 
واحد” ملرشــحة اليمني املتطرف. بيد 
أن ميلونشــون، كبقية املرشحني ال 
ميتلــك أصواته وليس مــن املؤكد أن 
دعوته ستلقى آذاناً صاغية وسيعمل 
ناخبوه بوحيهــا. والالفت أنه لم يدع 
للتصويت لصالــح ماكرون، ما يترك 

الباب مفتوحاً أمام كل االحتماالت.

وأظهــر اســتطالع للــرأي أجرتــه 
 - - ســوبرا  “أيبســوس  مؤسســة 
 34 أن  النتائج  ســتيريا” عقب إعالن 
في املائة من أصوات ميلونشون ميكن 
أن تذهب إلى ماكــرون و30 في املائة 
لصالح لوبن بينما 36 في املائة أعلنوا 
التصويت.  عــن  ســيمتنعون  أنهم 
يبني الواقع اجلديد واألرقام والنســب 
املعروفة أن كال املرشــحني سيواجه 
االســتراتيجية  حتديد  فــي  صعوبة 
قاعدته  لتوســيع  ســيتبعها  التي 
اليوم يظهر  برز حتى  االنتخابية. وما 
على  تقوم  ماكرون  اســتراتيجية  أن 
محاولــة إحياء ما يســمى “اجلبهة 
اجلمهورية” التــي ميكن أن تضم كل 
الطيف  ألوان  الرافضني، من جميــع 
السياسي، لتمكني لوبن من الوصول 

إلى قصــر اإلليزيــه. وفــي املقابل، 
تســعى األخيرة لتعبئة صفوف كل 
الذين لم يصوتوا لصالح ماكرون )72 
املائة من املقترعــني(، وهي تعبر  في 
أنهــم اقترعوا ضــده وبالتالي فإنها 
تتأخر فــي دعوتهــم لالنضمام  لم 
للجبهــة التــي تقودهــا. واضح أن 
ماكــرون، كمــا منافســته، بحاجة 
التالوين  تأتيــه من جميــع  ألصوات 
اخلمسني  سقف  الجتياز  السياسية 
في املائة الضروري للفوز بالرئاســة. 
مــن هنا، اإلشــكالية الصعبة وبروز 
ميلونشون على أنه “الرقم الصعب” 
اجلديدة.  السياســية  املعادلــة  في 
والصعوبة بالنســبة للرئيس احلالي 
تكمن فــي أنه يتعني عليه أن يعتمد 
خطاباً ويطلق وعوداً من شــأنها أوالً 

تغيير صورته لدى الشرائح الوسطى 
والدنيــا، علماً بأنه ينظــر إليه على 
أنــه “رئيــس األغنيــاء”، وأن يعــدل 
برنامجه االنتخابــي بحيث يأخذ في 
االعتبار أوضاع هؤالء. وأكدت دراســة 
األولى  اجلولة  لنتائج  سوسيولوجية 
العليا  والكادرات  امليسورة  الفئات  أن 
واملهن احلــرة واملتعلمني من أصحاب 
الشهادات العليا، كل هؤالء يشكلون 
عصــب الكتلة االنتخابيــة ملاكرون. 
وفي املقابل، فــإن العمال واملوظفني 
والعاطلــني  احملــدود  الدخــل  وذوي 
عن العمل وســكان األريــاف مييلون 
أكثــر لصالح لوبن )وأيضــاً لصالح 
بكر  ماكرون  فإن  ولذا،  ميلونشــون(. 
أمس في زيارة ملدينة “دينان” الواقعة 
شــمال البالد التي متيــل إلى اليمني 
املتطرف وحرص على تأكيد أنه يفهم 
تطلعــات النــاس، مؤكــداً أنه يعي 
إلى  “بحاجة  االنتخابــي  برنامجه  أن 
إثراء”، إذ ينظر إليه بشــكل عام على 
أنــه مييني التوجه.  وقــال “ماكرون”: 
“ثمة أشــخاص صوتــوا لصاحلي أو 
امتنعــوا عن التصويت إلقامة ســد 
بوجه لوبن لكن هــذا ال يعني أنهم 
يتبنون برنامجي وسأســعى معهم 
الستكماله”. وأخذ على ماكرون أنه ال 
للفرنسيني،  الشاغل  بالشغل  يهتم 
والتضخم  الشــرائية  القــدرة  وهو 
واخلوف من املستقبل ومصير النظام 
الصحي والرعايــة االجتماعية وغالء 
مســائل  وكلها  الطاقــة.  أســعار 
كرســت لها لوبن الوقــت الكافي. 
والصعوبة بالنســبة ملاكــرون تعود 
حلاجته الجتذاب ناخبي اليســار من 
غير تنفير ناخبــي اليمني. وما يصح 
عليه يصح على لوبــن التي لم يدع 
اليمني  منافسها  سوى  لها  لالقتراع 

املتطرف أريك زميور ودوبون أينيان. 
وتعول لوبــن على اجتــذاب أصوات 
اليمني الكالســيكي، أي حزب أنصار 
حزب “اجلمهوريــون”. واحلال أن رئيس 
احلــزب، النائب كريســتيان جاكوب، 

أعلن في مؤمتر صحافي أنه “ال يتعني 
أن يذهب صوت واحــد لصالح مارين 
لوبــن”. وكانــت مرشــحته فاليري 
أنها  األحــد  ليل  أكــدت  بيكريــس 
ســتصوت لصالح ماكرون الذي جنح 
منذ عام 2017 في اجتذاب العديد من 
أركانه. يضاف إلى ذلك أن العديد من 
قادة اليمني يشــكلون عماد حكومة 
رئيســها  ومنهم  احلالية،  ماكــرون 
االقتصاد  ووزيــرا  كاســتيكس  جان 
والداخلية برنو لو مير وجيرالد درامانان 
رغبته،  ملاكــرون  وينســب  وغيرهم. 
وقبل  الرئاســية  االنتخابــات  عقب 
التشريعيات املرتقبة في شهر حزيران 
القادم، في تشــكيل حــزب أو جتمع 
واســع تكون نواته حزب “اجلمهورية 
إلــى األمام”الذي ميلــك األكثرية في 
مجلس النواب، ويكون مبثابة احلاضنة 
التــي تســتقبل كل الذيــن يريدون 
مساندة برنامجه الرئاسي للسنوات 
اخلمس القادمة أكانــوا من اليمن أو 
التي ستسمي  اجلهة  ويكون  اليسار 
النيابيــة  مرشــحيها لالنتخابــات 
يراهن ماكرون  القادمة. وفي أي حال، 
على قدرته الجتذاب نسبة من الذين 
قاطعوا اجلولــة األولى )26 في املائة( 
يبقى  لصاحله.  للتصويــت  ودفعهم 
الرئيس  أن  الرأي تبني  أن استطالعات 
احلالي يســتطيع االعتماد على خزان 
من األصوات أكبر مما ميكن أن حتشده 
لوبــن. ووفــق آخر ما صــدر، فإن فوز 
ماكرون مرجــح األحد املاضي ما بعد 
القــادم ولكن بفارق تقلص كثيراً عن 
التقدم الذي حققه على لوبن في عام 

2017 والبالغ 32 نقطة.
ويرجح االســتطالع األخيــر أن يفوز 
ماكرون بنســبة تتراوح ما بني 51 في 
املائة و54 في املائة، فيما ستفشــل 
لوبن فــي تخطي ســقف الـ50 في 
املائة بحيازتها نســبة تتراوح ما بني 
46 في املائة و49 فــي املائة. وبالنظر 
النســبتني، فــإن نتيجة  إلى تقارب 

املبارزة غير محسومة سلفاً.

زلزال الجولة الرئاسية األولى يطيح التوازنات السياسية في فرنسا

الصباح الجديد - متابعة:
الرئيس الروسي فالدميير بوتني،  قال 
امس الثالثاء، إن موسكو “لم يكن 
أمامها خيار آخر سوى شن عملية 
عســكرية ضــد أوكرانيــا حلماية 
نفســها”، وأضــاف أن الصدام مع 

قوات كييف “كان أمراً حتمياً”.
بوتــني، في كلمــة خالل  وأشــار 
مدينة  فــي  جوائز  توزيــع  حفــل 
إلى  “فوستوتشــني كوزمــودروم” 
أن كييــف رفضت بشــكل علني 
االمتثال التفاقيات مينسك، معتبراً 
أنه “جرى العمل على حتويل أوكرانيا 
إلى مســاحة مناهضة لروسيا مع 
تغذية بذور النزعة القومية هناك”.

وأكــد الرئيــس الروســي على أن 
العملية العسكرية سوف حتقق بال 
شك “أهدافها النبيلة”، وشدد على 
أنه “ال ميكن عزل روسيا في العالم 

احلديث”.
العملية  بوتني على مجريات  وعلق 
“القــوات  إن  قائــالً  العســكرية، 
الروســية تقاتــل فــي أوكرانيــا 
بشجاعة وكفاءة وتستخدم أحدث 
األســلحة”، وتابع أنه “لم يعد من 
املمكــن التغاضي عــن اإلبادة في 
بحسب  أوكرانيا”،  بشــرق  دونباس 

قوله.
وبــدأت روســيا غــزو أوكرانيا في 
24 فبرايــر املاضي، فيما أســمته 
“عملية عســكرية خاصة” لكنها 
اصطدمــت مبقاومة شــديدة من 
اجليــش األوكرانــي، باإلضافة إلى 
فــرض عقوبات اقتصاديــة كبيرة 
مــن الواليات املتحــدة والغرب في 
محاولــة إلجبارهــا على ســحب 

قواتها.
مــن جانب اخــر قال وزيــر القوات 

املسلحة البريطانية جيمس هيبي، 
امس إن “جميع اخليارات ســتكون 
مطروحة علــى الطاولة” للرد على 
لألسلحة  روســي  اســتخدام  أي 
الكيماويــة فــي أوكرانيــا، وذلك 
بعد ســاعات من حديــث الرئيس 

األوكراني فولودميير زيلينسكي، عن 
احتمال جلوء موسكو إلى استخدام 

هذه األسلحة.
وأعلنت وزيــرة اخلارجية البريطانية 
ليز تراس، في وقت سابق أن بريطانيا 
تعمل مع شــركائها للتحقق من 

تقارير أفادت بأن “القوات الروســية 
رمبــا اســتخدمت مــواد كيماوية 
في هجــوم على مدينــة ماريوبل 

األوكرانية”.
وقال هيبي، لشبكة “سكاي نيوز”، 
إن “هنــاك بعــض األشــياء التي 

تتجاوز احلد، وسيكون هناك رد على 
اســتخدام األســلحة الكيماوية، 
اخليــارات مطروحة على  وجميــع 
الطاولــة حول طبيعــة ذلك الرد”، 
العســكرية  اخملابرات  أن  مضيفــاً 
البريطانية غير قادرة حتى اآلن على 

التحقق من تلك التقارير.
املســلحة  القــوات  وزيــر  وقــال 
)بي.بي.سي(:  لتلفزيون  البريطانية 
“إذا مت استخدام أسلحة كيميائية 
فستكون هذه حلظة مهمة للغاية 
لرئيــس وزرائنا )بوريس جونســون( 
وغيره مــن رؤســاء احلكومات في 
أنحــاء العالم لبحــث كيفية الرد 

على ذلك”.
وأضــاف: “يجب أن يكــون واضحاً 
بوتني  فالدمييــر  الروســي  للرئيس 
أن اســتخدام هذه األســلحة هو 
ويجب  مقبول،  غير  أمر  ببســاطة 
أال يتوقع أن يقــف الغرب مكتوف 

األيدي إذا مت استخدامها”.
“ثمن باهظ”

توعد  املاضي،  مارس  منتصف  وفي 
األميركي  القومي  األمن  مستشار 
“ثمن  بدفع  روسيا  جيك سوليفان، 
باهظ” إذا شــنت هجوماً بأسلحة 
كيماوية على أوكرانيا، وقال إن “أي 
هجــوم على أراضي حلف شــمال 
األطلسي سيطلق شرارة رد شامل 

من التحالف الغربي”.
تصريحات  في  وأضاف ســوليفان، 
لشبكة “ســي بي إس”، أن الواليات 
املتحدة وحلفاءها يجرون مشاورات 
بشــأن اخلطر املتزايد لشن هجوم 
ويتواصلون  كيماويــة،  بأســلحة 
مباشــرة مع موسكو للتحذير من 

القيام مبثل هذه اخلطوة.
بدورها، اعتبرت بولندا أن استخدام 
روسيا لسالح كيماوي في أوكرانيا 
“ســيغير من قواعد اللعبة”، وقال 
الرئيــس أندريــه دودا، فــي مارس 
املاضي، إنه “إذا استخدم )بوتني( أي 
أســلحة للدمار الشامل فسيغير 
ذلك قواعد اللعبة في األمر برمته”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
العســكرية  العمليــة  دخلــت 
الروســية بأوكرانيا يومهــا الـ48، 
اجليش  يواصل  االثالثاء، حيث  امس 
الروســي تدمير املواقع العسكرية 
ومساٍع  جهود  وســط  األوكرانية، 
الرئيس  علــى  للضغــط  غربيــة 
للتراجع عن  بوتني  الروسي فالدميير 
العملية العسكرية الروسية التي 

بدأها في 24 فبراير املاضي.
وفي آخر التطورات، أعلنت موسكو 
عن تســليم األمم املتحــدة بيانات 
حــول فبركات تعمــل كييف على 
غربية  إعالم  وســائل  وأن  إعدادها، 
قد أوفدت مراســليها مسبقا إلى 

أوكرانيا “لتغطية” هذه التلفيقات.
وقال دميتري بوليانســكي، النائب 
األمم  لــدى  روســيا  ملنــدوب  األول 
املتحــدة في اجتمــاع جمللس األمن 
األيــام األخيرة قدمنا  الدولي: “في 
معلومات إلى األمم املتحدة بشــأن 
االســتفزازات املقبلة” التي تعدها 
كييــف، بحســب ما نقلــت عنه 

وسائل اإلعالم الروسية.
وأضاف أن أحد هذه االستفزازات هو 
االدعاء باكتشــاف مقابر جماعية 
فــي قريــة راكوفكا بالقــرب من 

كييف.
وأشــار إلى أن مراســلي وســائل 
اإلعالم الغربيــة وصلوا إلى مدينة 

كرميينايا لتصوير اســتفزاز أعدته 
القوات األوكرانيــة يتمثل بقصف 
“لسيارات  الروسي  للجيش  مزعوم 

إسعاف كانت تنقل مرضى”.
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت 
أن نظــام كييــف يحّضــر برعاية 
على  جديدة  لتلفيقــات  بريطانية 
الروســي  اجليش  واتهام  مراحــل، 
“مبعاملــة املدنيني بوحشــية” في 

مقاطعة سومي جنوبي أوكرانيا.
وقــال رئيس مركز مراقبــة الدفاع 
أول  الفريــق  الروســي  الوطنــي 
إن “نظام  ميخائيل ميزينتســيف، 
القوات  برعايــة  كييــف يحضــر 
اخلاصــة البريطانيــة لتلفيقــات 

جديــدة واتهام القوات الروســية 
مبعاملة ســكان أوكرانيا بوحشية 
جنــوب  منطقــة ســومي  فــي 
أوكرانيا”، بحسب ما نقلت وسائل 

اإلعالم الروسية.
وأضاف: “يتم سحب اجلثث إلى أحد 
أقبية املباني الســكنية، لعرضها 
الروسي.  اجليش  أنها لضحايا  على 
ووفقا خلطة البريطانيني، ســيزعم 
أن القوات الروســية قتلت املدنيني 
بشــكل جماعي ومثلت بهم عند 

انسحابها”.
وتابــع: “وســائل اإلعــالم الغربية 
ســتبدأ في نسج صورة مزيفة في 
املستقبل القريب جدا إلثارة اخلوف 

من روســيا علــى خلفيــة األزمة 
االقتصادية التي تتطور في أوروبا”.

وقــال: “القــوات الروســية غادرت 
هــذه البلــدة قبل ثالثة أســابيع 
فــي 20 مارس املاضــي، ومثل هذه 
األحداث، في حــال وقعت فال ميكن 
أال تكون مكشوفة منذ ذلك احلني 

للجمهور”.
أيضا قــوة من  “هنــاك  وأضــاف: 
الفرنســيني وصلوا  والدرك  اجليش 
التستر  أوكرانيا وســيحاولون  إلى 
ارتكبتها  التــي  احلرب  على جرائم 
كييف وتلفيــق االتهامات للقوات 

الروسية”.
وتابع: “اجلنود مــن قوات العمليات 

اخلاصــة الفرنســية، وصلــوا إلى 
جانب خبراء تقنيني من قوات الدرك 
إلى  الفرنســية  الداخليــة  ووزارة 
أوكرانيا االثنني عبــر أملانيا وبولندا 
عبر ما يسمى باملمر الدبلوماسي”.

وقال: “مع األخذ في االعتبار حيادية 
املتخصصني الفرنســيني، ال ميكن 
االعتمــاد على حتقيــق نزيه، ويبدو 
أن اجملاالت الرئيســية لنشــاطهم 
مــن  العديــد  إخفــاء  ســتكون 
جرائم احلرب ضد ســكان أوكرانيا 
ولوغانسك  دونيتسك  وجمهوريتي 
األوكرانية  السلطات  الشعبيتني.. 
اجلرائــم على مدى  ارتكبت هــذه 

السنوات الثماني املاضية”.

فيما تعهدت بريطانيا بالرد عند استخدام أسلحة كيميائية

بوتين: الحرب مع أوكرانيا كانت حتمية 
وروسيا ال يمكن عزلها في العالم الحديث

موسكو تسلم األمم المتحدة بيانات وأدلة
كييف تعتزم فبركة جرائم حرب بمساعدة غربية لتتهم بها روسيا
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تقوم شركة لوك أويل أوفرسيز عراق أكسبلوريشن )لالستكشاف( ب. ف.
بإعالن املناقصة رقم LOIE/61/04-2022 لتوفير االمتثال الضريبي واخلدمات االستشارية

 مبوجب مشروع الرقعة االستكشافية العاشرة

تقوم شــركة لوك أويل أوفرسيز عراق أكسبلوريشن )لالستكشاف( ب. ف. بصفة املشغل ملشروع الرقعة االستكشافية رقم 10 
في جمهورية العراق، بتنفيذ العمليات البترولية مبوجب عقد اخلدمة الستكشاف وتطوير وإنتاج الرقعة االستكشافية العاشرة، 

املؤرخ في 07 تشرين الثاني 2012، واملبرم مع شركة نفط ذي قار )الطرف األول(/ وزارة النفط العراقية.
يحق االشــتراك في هذه املناقصة للشخصيات االعتبارية والشركات احمللية العراقية واألجنبية التي تتمتع بخبرة تنفيذ مشاريع 
مشابهة لتلك الواردة في هذه املناقصة والتي يحق لها تقدمي اخلدمات في جمهورية العراق وفق القوانني والتشريعات السارية في 

جمهورية العراق و/أو الدولة التي مت تسجيل الشركة فيها.
ويجب على الشركات املتقدمة بالعروض أن تستجيب ملتطلبات احلد األدنى للتأهيل املذكورة في وثائق املناقصة 

مبا فيها ما يلي:
أ ( لتوفير املعلومات حول مكتب تشــغيلي مسجل )خالل ثالث )3( سنوات أخيرة في األقل قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء( في 

جمهورية العراق؛
ب ( يجب أالَّ يقل مبلغ مبيعاتها السنوية املتوسطة عن خمسمائة ألف )500,000( دوالر أميركي خالل ثالث )3( سنوات األخيرة؛

ج ( لتقدمي مستندات تؤكد عضوية مقدم العطاء في نظام اخلدمات املهنية العاملية التي توفر خدمات التدقيق والتأمني والضرائب 
واالستشارات والتوصيات واحلصاء ومتويل الشركات والقانونية؛ 

د ( يجب أن تكون اخلبرة في توفير خدمات االمتثال الضريبي واالستشــارية لشــركات النفط العاملية أو شركات اخلدمات النفطية 
العاملية في جمهورية العراق خالل السنوات الثالث )3( األخيرة؛

هـ( يجب توفير املوظفني ذوي مستوى تأهيل الكافي: 
• يجب ان يكون الشريك متوافًقا إذا امتلك اخلبرة اإلدارية خالل عشر )10( سنوات في االمتثال الضريبي واالستشارات، مبا في ذلك 
 Deloitteو Ernst & Youngو PriceWaterhouseCooperو KPMG( شركات استشارية كبرى )خمس )5( سنوات في األقل في أربع )4

Touche &(؛
• يجب أن يكون املدير )املدير األقدم( متوافًقا إذا امتلك اخلبرة االدارية خالل ســبع )7( ســنوات في االمتثال الضريبي واالستشارات، 
 Ernst & Youngو PriceWaterhouseCoopersو KPMG( مبا في ذلك ثالث 3 ســنوات في األقل في أربع 4 شركات استشارية كبرى

.)Deloitte & Toucheو
ميكــن احلصول على كافة وثائق املناقصة عقب تقدمي طلب خطي مرفق مبعلومات وافية تؤكد أن الشــركة العارضة تســتجيب 
ملتطلبات احلد األدنى املذكورة أعاله )يتم تقدمي الطلب على األوراق الرســمية اخلاصة بالشــركة موقعا من قبل الشخص املفوض 

Block10.Tenders@lukoil-international.com       :في موعد أقصاه 30 نيسان/ ابريل 2022( عبر إرسالها إلى العنوان التالي
على أن يتضمن الطلب اخلطي أعاله املعلومات التالية: 

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

يجب إرســال وثائق املناقصة عبر البريد اإللكتروني دون أية مســؤولية عن فقدانها أو تأخير وصولها، بعد تقدمي طلب خطي كما 
ذكر أعاله.

يجب تقدمي العروض بالظرف إلى العنوان املذكور أعاله في وثائق املناقصة قبل متام الساعة 05:00 مساًء )بتوقيت بغداد( في تأريخ 
15 أيار/ مايو 2022.

 “LUKOIL OVERSEAS IRAQ EXPLORATION B.V.”
ANNOUNCES TENDER NO. LOIE/612022-04/ FOR PROVISION OF TAX COMPLIANCE 

AND ADVISORY SERVICES FOR BLOCK 10 PROJECT 

LUKOIL OVERSEAS IRAQ EXPLORATION B.V., Operator of the Block 10 Project in Iraq, is carrying out petroleum 
operations under the Exploration, Development and Production Service Contract for the Block 10 Contract Area, 
dated November 07, 2012 )the “EDPSC”(, the First Party of the EDPSC is Thi-Qar Company of the Iraqi Ministry of Oil.
Legal entities, domestic Iraqi and foreign companies having experience of implementation of projects similar by 
nature to the subject of the Tender and which are allowed, by the legislation of the Republic of Iraq and/or by their 
country of registration, to perform their activities in the Republic of Iraq may participate in the Tender.
Companies acting as Applicants shall meet the following minimal qualification requirements specified in Tender 
documentation, including:
a( To have a registered operational office )existent not less than 3 years by the Bid submission deadline( in the 
Republic of Iraq;
b(  To have average annual turnover for the last 3 years in the amount of not less than USD 500,000;
c( To provide the documents confirming Bidder’s membership of International Professional Services Network offering 
Audit, Assurance, Tax, Consulting, Advisory, Actuarial, Corporate Finance and Legal Services;
d( To have experience in provision of Tax Compliance & Advisory Services to International Oil Companies or 
International Oil Services Companies in the Republic of Iraq during last 3 years; 
e( To meet sufficient Personnel’s Qualification Level:
- Partner is compliant if he has 10 years of managerial experience in tax compliance and advisory, including at least 
5 years in Big 4 consulting companies )KPMG, PriceWaterhouseCoopers, Ernst & Young, Deloitte & Touche(;
-  Director )Senior Manager( is compliant if he has 7 years of managerial experience in tax compliance & advisory(, 
including at least 3 years in Big 4 consulting companies )KPMG, PriceWaterhouseCoopers, Ernst & Young, Deloitte 
& Touche(.
A full set of the Tender documentation may be obtained after submission of a written application along with sufficient 
information confirming that the company meets the minimal qualification requirements set out above )applications 
on the letterhead signed by an authorized person shall be received before April 30th, 2022( to Block10.Tenders@
lukoil-international.com.
The written request of Applicant shall contain the following information: 
• Full name of company; mail address; phone; fax; e-mail address; full name of contact person and his e-mail 
address.
The Tender documentation shall be sent by e-mail without any responsibility for loss or late arrival after submission 
of a written application as noted above.
Envelopes with Bids shall be delivered to the address specified in Tender Documentation before 5:00 p.m. )Baghdad 
time( of May 15th, 2022.

جمهورية العراق
وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة

مديرية البلديات العامة
مديرية بلدية الناصرية

الشعبة: الواردات
العدد: 24483
التاريخ: 2022/4/3

))إعالن أول((

تعلن جلنة البيع وااليجــار عن إجراء املزايدة العلنية لتأجير العقارات العائدة الى )مديرية 
بلدية الناصريــة( املدرجة اوصافها ادناه وفق أحكام قانون بيــع وإيجار أموال الدولة رقم 
21 لســنة 2013 املعــدل، وملدة )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في اجلريدة 
الرســمية، فعلى الراغبني باملشاركة مراجعة ســكرتير اللجنة ومحاسب البلدية اعاله 
خالل مدة االعالن مســتصحبني معهــم التأمينات القانونية وقدرهــا 20% من القيمة 
التقديرية مبوجب صك مصدق للمستأجر وستجرى املزايدة باليوم االخير من مدة االعالن 
في متام الســاعة الثانية عشرة ظهرا في مبنى ديوان بلدية الناصرية شعبة الواردات وإذا 
صادف يوم املزايدة عطلة رسمية فتمدد الى اليوم الذي يليه من أيام العمل الرسمي على 
ان يجلب املزايد ما يؤيد براءة ذمته من الضريبة لعام 2022 مع جلب هوية االحوال املدنية 

ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة بنسبة 2% من مبلغ اإليجار.
م. ر. مهندسني
محمد عكاب جاسم
مدير بلدية الناصرية

جمهورية العراق
وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة

مديرية البلديات العامة
مديرية بلدية الناصرية

الشعبة: الواردات
العدد: 26390
التاريخ: 2022/4/11

))إعالن ثاٍن((

تعلن جلنة البيع وااليجــار عن إجراء املزايدة العلنية لتأجير العقــارات العائدة الى )مديرية بلدية 
الناصريــة( املدرجة اوصافها ادناه وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 
املعدل، وملدة )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في اجلريدة الرســمية، فعلى الراغبني 
باملشــاركة مراجعة ســكرتير اللجنة ومحاســب البلدية اعاله خالل مدة االعالن مستصحبني 
معهم التأمينــات القانونية وقدرها 20% من القيمة التقديرية مبوجب صك مصدق للمســتأجر 
وستجرى املزايدة باليوم االخير من مدة االعالن في متام الساعة الثانية عشرة ظهرا في مبنى ديوان 
بلدية الناصرية شــعبة الواردات وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية فتمدد الى اليوم الذي يليه 
من أيام العمل الرســمي على ان يجلب املزايد ما يؤيد براءة ذمته من الضريبة لعام 2022 مع جلب 

هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة بنسبة 2% من مبلغ اإليجار.
م. ر. مهندسني
محمد عكاب جاسم
مدير بلدية الناصرية
رئيس جلنة البيع وااليجار

مدة االيجارااليجار السنوياملساحة م2رقم العقارنوع امللك وموقعهت

سنة واحدة850,000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6,25 م11162كشك مشيد في حي الرافدين1

سنة واحدة1,000,000 مليون دينار6,25 م11752كشك في مدينة الصدر2

سنة واحدة850,000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6,25 م8672كشك في احلي العسكري3

سنة واحدة850,000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6,25 م8832كشك في حي الفداء4

سنة واحدة850,000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6,25 م10672كشك مشيد في حي الشهداء5

سنة واحدة850,000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6,25 م8462كشك في حي اور6

سنة واحدة850,000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6,25 م10212كشك في حي سومر7

سنة واحدة850,000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6,25 م10542كشك في حي الشهداء8

سنة واحدة850,000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6,25 م10952كشك في حي سومر9

سنة واحدة1,000,000 مليون دينار6,25 م11662كشك في حي اريدو10

سنة واحدة1,200,000 مليون ومائتان الف دينار6,25 م10882كشك في حي الرافدين11

سنة واحدة850,000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6,25 م492كشك في حي اريدو12

سنة واحدة1,750,000 مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار6,25 م72حانوت في الثورة13

سنة واحدة675,000 ستمائة وخمسة وسبعون الف دينار6,25 م8542كشك في حي سومر/ نكول14

سنة واحدة3,025,000 ثالثة ماليني وخمسة وعشرون الف دينار6,25 م2942كشك في حي املتنزه/ نك1 2ول15

سنة واحدة775,000 سبعمائة وخمسة وسبعون الف دينار6,25 م8472كشك في حي سومر/ نكول16

سنة واحدة1,025,000 مليون وخمسة وعشرون الف دينار6,25 م5672كشك في احلي العسكري/ نكول17

سنة واحدة1,675,000 مليون وستمائة وخمسة وسبعون الف دينار6,25 م212حانوت خارج العلوه القدمية/ نكول18

 رقمنوع امللك وموقعهت
العقار

 املساحة
 مدةااليجار السنويم2

االيجار

1

 قطعه ارض يراد
 إنشاء عليها
 مخزن أجهزة

 كهربائية شامية
ألول مرة

1000 م3316/72

 4,000,000 أربعة ماليني دينار على ان
 17 سنةيعاد التقدير كل خمس سنوات

 على املستأجر تنفيذ الكشف الفني
 املعد من قبل البلدية والذي مقداره
 112,488,000 مائة واثنا عشر مليونا
واربعمائة وثمانية وثمانون الف دينار

=
=
=

2
 كشك مشيد
 داخل بلدية
الناصرية

 1,550,000 مليون وخمسمائة6,25 م12462
سنتانوخمسون الف دينار
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الشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية
م/ إعالن كابينات الـFTTH  الوجبة السابعة

يسر إدارة املشروع الوطني لالنترنت– الشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية وشركتي )ايرثلنك– سمفوني( 
اإلعالن عن طرح مشروع FTTH للمناطق املوضحة في املوقع اإللكتروني )Ftth-submit.iq( واملتمثل مبد وإنشاء 
شبكات ضوئية )هوائية وارضية مبســافة ال تقل عن املسافات املذكورة في املوقع اإللكتروني لكل منطقة 
كابينة )زون( وإجراء الصيانة واحلماية عليها وتسويق خدمات االنترنت وتنصيب األجهزة اخلاصة باملشتركني 
ضمن الزونات ووفق املواصفات والتصاميم واخلرائط والشــروط ونطاق العمل والصور اجلوية وكافة تفاصيل 
املشــروع املشــار اليها في املوقع اإللكتروني أعاله وبواقع 500 الى 768 مشتركا للمنطقة الواحدة )الزون- 
منطقة الكابينة( والعمل كمقاول ثانوي لدى إدارة املشــروع الوطني لالنترنت لتنفيذ املشروع أعاله وسوف 
يحصل املقاول الفائز على 10% من اإليرادات املتحققة عن تسويق خدمات االنترنت على الشبكة املنفذة من 
قبله ضمن الزونات )الكابينة( احملالة عليه بعد طرح األمانات الضريبية وحصة الشــركة العامة لالتصاالت 
واملعلوماتية وفقاً لنظام التحاســب اإللكتروني علماً بأن أســعار باقات اخلدمة املباعة في الزونات ســوف 
تخضع الى السياســة التسعيرية إلدارة املشروع الوطني ملنع املضاربة باألسعار من قبل املقاولني وأن كافة 
الشبكات واألجهزة ســوف تؤول ملكيتها الى الشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية فور إنشائها وتكون 
مدة العقد بني املقاول الثانوي وإدارة املشروع الوطني هي 30 شهرا قابلة للتجديد ملرة واحدة وملدة مماثلة بعد 
التزامه بتنفيذ شروط العقد، فعلى من يجد في نفسه القدرة والرغبة باالشتراك في هذا املشروع تسجيل 
بياناته في املوقع اإللكتروني )Ftth-submit.iq( وتقدمي عطاءه إلكترونياً على املوقع الرسمي للمشروع املذكور 
أعاله ويكون العطاء نافذاً ملدة ال تقل عن )120( يوما على ان يقدم البيانات واملعلومات اآلتية: )املستمسكات 
الثبوتية، التحصيل الدراســي، مدة تنفيذ املشروع، إنشاء ومد الشــبكة الهوائية واالرضية والتي يتعهد 
بتنفيذها )جدول تقدم االعمال(، عدد األبراج التي ميتلكها وعدد املشتركني الذين سوف يلتزم املتقدم بإيصال 
الشبكة وتســويق اخلدمة اليهم كل ربع سنة موزعة على مدة )ثمانية أرباع اخلطة التسويقية( فضال عن 
تقدمي تعهد موقع من قبله بصحة املعلومات والبيانات املذكورة في عطائه(، وبإمكان املقاول الثانوي احلصول 
علــى 7 مناطق )كابينات( كحد أعلى وفي حال جتاوز هذا العدد يتم إهماله واســتبعاد عطائه وذلك إلتاحة 
الفرصة جلميع املقاولني واملســتثمرين من االشتراك في هذا املشــروع، وان عملية فتح العروض سوف تتم 
إلكترونياً من قبل البرنامج أعاله وبإشراف كوادر متخصصة من إدارة الشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية 
وسوف يتم استبعاد العروض غير املستوفية ملتطلبات التقدمي وان اللجنة اخملتصة بدراسة وحتليل العطاءات 

سوف تستند في أعمالها على معايير الترجيح واإلحالة املشار اليها في املوقع اإللكتروني. 
 وسيتم نشر قرارات اإلحالة واالســتبعاد على املوقع اإللكتروني أعاله والذي يعتبر موقعا خاصا للتبليغات 
القانونيــة املعتمدة للمتقدمني ولكافة االغراض، وأنه مبجرد تقدمي املقاول عطائه إلكترونيا عبر املوقع أعاله 
يعتبر قبوالً منه بشروط املشروع وآلية التقدمي اإللكتروني وآلية فتح العطاءات وإرسائها وآلية االعتراض على 
اإلحالة )خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أيام من تاريخ صدور قرار اإلحالة ونشــره على املوقع اإللكتروني(، علماً بأن 
وزارة االتصاالت الشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية سوف تتخذ كافة اإلجراءات القانونية بحق كل من 
يقوم بتقدمي عطاءاً وهمياً او ميتنع عن استالم كتاب اإلحالة او توقيع العقد وحتمله كافة األضرار التي تلحق 
باملشروع الوطني ومنها فوات املنفعة او تأخير اإلجراءات فضالً عن إدراجه في القائمة السوداء وتعتبر اإلحالة 
مفســوخة تلقائيا مع املقاول املمتنع عن توقيع العقد بعد مرور املدد القانونية املنصوص عليها في كتاب 
اإلحالة من دون احلاجة الى توجيه إنذار او استحصال قرار قضائي، وإلدارة املشروع الوطني حق إلغاء املشروع 
قبل اإلحالة مــن دون تعويض املتقدم وملزيد من التفاصيل عن آلية التقدمي واالعتراضات على قرارات اإلحالة 
يرجى مراجعة املوقع اإللكتروني )Ftth-submit.iq( او مراســلة إدارة املشروع الوطني على البريد اإللكتروني 
)Subcontractors@ftth.iq( او  االتصال عبر األرقام  )Zain  07822222352   - Asia  07722222352(  لإلجابة 
عن كافة االستفســارات، علماً أن باب التقدمي على املشــروع الوطني مفتوح للفترة من 2022/4/5 ولغاية 

الساعة 12 من ظهر يوم 2022/4/14.   
شاكرين تعاونكم معنا، خدمة للصالح العام

املهندس
أسامة جهاد قاسم

املدير العام 
رئيس مجلس اإلدارة

شركة لوك أويل ميد-إيست احملدودة
تعلن املناقصة رقمWQ.TND.LOM.2022.335   لتقدمي خدمات دعم الترجمة الشفوية 

والتحريرية في منطقة التعاقد حلقل غرب القرنة )مرحلة 2(، جمهورية العراق

تقوم شــركة لوك أويل ميد- إيست احملدودة العاملة بصفة مشغل مشــروع غرب القرنة )املرحلة 2( في جمهورية العراق بتطوير 
حقل غرب القرنة/2 في إطار عقد اخلدمة للتطوير واإلنتاج املبرم مع شركة نفط اجلنوب التابعة لوزارة النفط العراقية.  

يحق االشتراك في هذه املناقصة للشخصيات االعتبارية والشركات احمللية العراقية واألجنبية التي تتمتع بخبرة جتهيزات مشابهة 
لتلك الواردة في هذه املناقصة والتي يســمح لها بتجهيز مواد إلى جمهورية العراق مبوجب القوانني العراقية النافذة و/أو مبوجب 

التراخيص الصادرة من قبل دولها األصلية.
على الشركات املتقدمة بالعروض أن تستجيب ملتطلبات احلد األدنى للتأهيل املذكورة في وثائق املناقصة مبا فيها ما يلي:

 أ( أال يقل متوسط مبيعاتها السنوية خالل السنوات الثالث )3( األخيرة عن 1,000,000 )مليون دوالر أميركي(؛
 ب( أن يتمتــع مقدم العرض بخبرة في تقــدمي خدمات دعم التوظيف/ القوى العاملة املتخصصة فــي جميع أنحاء العالم خالل 
السنوات اخلمس )5( األخيرة مع ما ال يقل عن خمسة )5( عقود مختلفة لتوفير انواع مشابهة من اخلدمات بصفة مقاول رئيسي 
)عام( على ان يكون عقد واحد )1( على األقل مكتمل في مجال مشــاريع النفط والغاز، مبا في ذلك ما ال يقل عن مشــروع واحد )1( 

منجز أو قيد التنفيذ في جمهورية العراق خالل األعوام 2022-2019.
 ج( يجب على مقدم العرض تأكيد قدرته على توفير الترجمة الشــفوية / دعم الترجمة التحريرية في املوقع وإرســال املترجمني 

التابعني ملقدم العطاء )مترجم اللغات الثالث عربي/ إجنليزي/ روسي( إلى حقل غرب القرنة )املرحلة 2(، جمهورية العراق؛
 د(  يجــب على مقدم العرض تأكيد التزامه بالبدء في تقدمي خدمات دعم الترجمة الشــفوية/ الترجمة التحريرية في موقع حقل 
غــرب القرنة )املرحلة 2(، جمهورية العراق، في غضون مائة )100( يوم تقوميي من تاريخ أول طلب اخلدمة من الشــركة بعد توقيع 

العقد؛
 ه(  ميتلك مقدم العرض ما ال يقل عن مكتب واحد )1( يشتغل في جميع أنحاء العالم والتسجيل اإللزامي )فرع مسجل أو مكتب 

يشتغل بشكل كامل( في جمهورية العراق؛
 و( أن تكون قادرة على تقدمي التأمينات األولية املطلوبة بقيمة 50,000.00 )خمسني ألف( دوالر أميركي.

 ميكن احلصول على كافة وثائق املناقصة عقب تقدمي طلب خطي مرفق مبعلومات وافية تؤكد أن الشــركة العارضة تســتجيب 
ملتطلبات احلد األدنى املذكورة أعاله )يتم تقدمي الطلبات على األوراق الرسمية اخلاصة بالشركة موقعة من قبل الشخص املفوض 
http:// :في موعد أقصاه 28 نيســان/ أبريل 2022(. من أجل تقدمي طلب املشــاركة يرجى اتباع التعليمات احملددة على الرابط أدناه

www.lukoil.com/Company/Tendersandauctions/Tenders
على أن يتضمن الطلب اخلطي ملقّدم العطاء املعلومات التالية:

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

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

يتم تقدمي العروض )نســخة ورقية( بالظرف اخملتوم في العنوان املذكور في وثائق املناقصة قبل متام الساعة 3:00 م )بتوقيت بغداد( 
من تاريخ 28 أيار/ مايو 2022.

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

LUKOIL MID-EAST LIMITED
Announcement of Tender No. 335.WQ.TND.LOM.2022 for On-Site Interpretation and 

Translation Support Services for The West Qurna )Phase 2( Contract Area, Republic of Iraq

LUKOIL Mid-East Limited, a designated Operator for the West Qurna )Phase 2( Contract Area in the Republic of Iraq, is developing 
the West Qurna-2 oil field under the Development and Production Service Contract signed with the South Oil Company of the Iraqi 
Ministry of Oil.  
Legal entities, domestic Iraqi and foreign companies having experience of supplies similar by nature to the subject of the Tender, 
which are allowed by the legislation of the Republic of Iraq and/or by their country of certification to perform supplies to the Republic 
of Iraq, may participate in the Tender.
Companies acting as Bidders shall meet the following minimal qualification requirements specified in Tender Documentation, 
including:
a( The Bidder has the average annual turnover for the last 3 )three( years in the amount of not less than USD 1,000,000 )one million 
US dollars(;
b( The Bidder has the proven experience in provision of recruitment support/ skilled manpower worldwide during the last 5 )five( years 
with at least 5 )five( different contracts in similar type of services as the main )general( contractor )with at least 1 )one( completed 
contract for Oil& Gas projects(, including at least one )1( completed or on-going project in the Republic of Iraq within 20192022-(;
c( The Bidder shall confirm its capability to provide On-Site Interpretation/ Translation Support and to dispatch Bidder’s translators 
)three-language translator Arabic/ English/ Russian( to West Qurna )Phase 2( Oilfield, Republic of Iraq; 
d( The Bidder shall confirm its commitment to commence provision of On-Site Interpretation/ Translation Support Services at West 
Qurna )Phase 2( Oilfield, Republic of Iraq, within 100 )one hundred( calendar days from the date of first Company’s Service Order after 
Contract signing; 
e( The Bidder has at least 1 )one( operational office worldwide and mandatory registration )registered branch or full operational office( 
in the Republic of Iraq;
f( To be able to submit Bid Bond in amount of 50,000.00 )fifty thousand( US Dollars. 
A full set of the Tender Documentation may be obtained after submission of a written application along with sufficient information 
confirming that the company meets the minimal qualification requirements set out above )applications on the letterhead signed by an 
authorized person shall be received before April 28, 2022(. To submit the written application please follow the instructions specified to 
the following link: http://www.lukoil.com/Company/Tendersandauctions/Tenders
The written request of Bidder shall contain the following information: 
• Full name of company; mail address; phone; fax; e-mail address; full name of contact person and his e-mail address.
The Tender Documentation shall be sent in electronic form without any responsibility for loss or late arrival after submission of a 
written application as noted above.
Envelopes with Bids )hard copy( shall be delivered to the address specified in Tender Documentation before 3:00 p.m. )Baghdad time( 
May 28, 2022.
All communication regarding the Tender should be conducted through the following email:  
tender@lukoil-international.com.

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 23
التاريخ: 2022/4/12

م/ إعالن اول

عمالً بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل، تعلن جلنة البيع واإليجار في 
مديرية بلديات ذي قار عن وجود مزايدة علنية إليجار أمالك مديرية بلدية )الرفاعي(  وكما مبينة 
مواصفاتها ادناه عدد )24(، فعلى الراغبني باالستئجار مراجعة محاسب البلدية خالل مدة )30( 
يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن لدفع التأمينات القانونية بنسبة ال تقل عن )20%( من 
القيمة التقديرية لكامل مدة االيجار واحلضور في اليوم التالي من مدة انتهاء االعالن في ديوان 
البلدية حسب املوعد احملدد مع جلب هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور 

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 1286
التاريخ: 2022/4/11

م/ إعالن
بالنظر حلصول كسر قرار

تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واسط عن تأجير االمالك املدرجة أوصافها في أدناه 
العائدة الى مديرية بلدية النعمانية وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013، 
فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية النعمانية  خالل فترة )7( 
سبعة ايام تبدأ من اليوم التالي لنشرها في الصحف اليومية مستصحبني معهم التأمينات 
القانونيــة البالغة )30%( من القيمة التقديرية بصك مصدق ولكامل مدة االيجار وســتجري 
املزايدة في اليوم األخير من مدة اإلعالن في مقر البلدية أعاله في متام الساعة )العاشرة صباحا( 
وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية تكون املزايدة في اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه 
املزايدة أجور النشر واإلعالن وكافة املصاريف األخرى وعلى املستأجر جلب هوية االحوال املدنية 

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

قسم العقود
العدد: 11215
التاريخ: 2022/4/12

م/ تنويه
إحلاقا بكتابنا ذي العدد 10841 في 2022/4/7 اخلاص بإعالن املناقصة املرقمة )2022/12/24( نود 
أن نبني بأن الكلفة التخمينية للمشــروع هــي )2،340،000،000( دينار عراقي وأن مبلغ ضمان 

العطاء هو )70،200،000( دينار، لذا اقتضى التنويه مع التقدير..
الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

املوقعمدة االيجارمساحتهرقم امللكنوع امللكت

شارع 13سنة واحدة28 م4552كراج1

القيمة التقديرية )االيجار السنوي(مدة االيجارنوع امللكرقم امللكاسم الدائرةت

3،430،000 ثالثة ماليني واربعمائة وثالثون الف دينارثالث سنواتحانوت1291/20بلدية الرفاعي1

1،176،000 مليون ومائة وستة وسبعون الف دينارثالث سنواتحانوت3076/6/14بلدية الرفاعي2

1،176،000 مليون ومائة وستة وسبعون الف دينارثالث سنواتحانوت3076/6/15بلدية الرفاعي3

196،000 مائة وستة وتسعون الف دينارثالث سنواتحانوت2388/17/1بلدية الرفاعي4

525،000 خمسمائة وخمسة وعشرون الف دينارثالث سنواتحانوت2388/18/7بلدية الرفاعي5

525،000 خمسمائة وخمسة وعشرون الف دينارثالث سنواتحانوت2388/18/8بلدية الرفاعي6

525،000 خمسمائة وخمسة وعشرون الف دينارثالث سنواتحانوت2388/18/9بلدية الرفاعي7

2،170،000 مليونان ومائة وسبعون الف دينارثالث سنواتحانوت2414/2/1بلدية الرفاعي8

525،000 خمسمائة وخمسة وعشرون الف دينارثالث سنواتحانوت238/20/3بلدية الرفاعي9

1،225،000 مليون ومائتان وخمسة وعشرون الف دينارثالث سنواتحانوت2382/1/1بلدية الرفاعي10

365،000 ثالثمائة وخمسة وستون الف دينارثالث سنواتحانوت2388/5/2بلدية الرفاعي11

365،000 ثالثمائة وخمسة وستون الف دينارثالث سنواتحانوت2388/5/3بلدية الرفاعي12

365،000 ثالثمائة وخمسة وستون الف دينارثالث سنواتحانوت2388/5/4بلدية الرفاعي13

365،000 ثالثمائة وخمسة وستون الف دينارثالث سنواتحانوت2388/8/6بلدية الرفاعي14

770،000 سبعمائة وسبعون الف دينارثالث سنواتحانوت2539بلدية الرفاعي15

770،000 سبعمائة وسبعون الف دينارثالث سنواتحانوت2540بلدية الرفاعي16

770،000 سبعمائة وسبعون الف دينارثالث سنواتحانوت2541بلدية الرفاعي17

875،000 ميامنائة وخمسة وسبعة االف دينارثالث سنواتحانوت2542بلدية الرفاعي18

1،407،000 مليون واربعمائة وسبعة االف دينارثالث سنواتحانوت3076/3/4بلدية الرفاعي19

525،000 خمسمائة وخمسة وعشرون الف دينارثالث سنواتحانوت2388/18/6بلدية الرفاعي20

980،000 تسعمائة وثمانون الف دينارثالث سنواتحانوت2414/5/2بلدية الرفاعي21

630،000 ستمائة وثالثون الف دينارثالث سنواتحانوت2388/18/3بلدية الرفاعي22

630،000 ستمائة وثالثون الف دينارثالث سنواتحانوت2388/18/4بلدية الرفاعي23

785،000 بسعمائة وخمسة وثمانون الف دينارثالث سنواتحانوت2388/18/5بلدية الرفاعي24
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تقرير

اقتصاد6

الصباح الجديد ـ متابعة:
اســتهلت أســعار النفط اخلام 
تعامالت األســبوع علــى تراجع 
أعلى  إلى  الــدوالر  ارتفاع  بفعل 
مســتوى فــي عامــن، إضافة 
إلــى تأثير تراجــع ورادات الصن 
إغــالق  واســتمرار  النفطيــة 
شــنغهاي بسبب انتشــار وباء 
كورونا فــي املدينة، ما نال كثيرا 
مــن الطلب علــى النفط اخلام 

ومن استهالك الوقود في البالد.
الســعرية  االنخفاضات  ويدعم 
إعــالن وكالة الطاقــة الدولية 
سحبا  املاضي  األســبوع  نهاية 
االحتياطيــات  مــن  ضخمــا 
حجمه  االستراتيجية  النفطية 
شــاملة  برميــل  مليــون   120
60 مليــون برميل مــن الواليات 

املتحدة.
ويواصل املنتجون في حتالف “أوبك 
+” ضخ الزيادات الشهرية املتفق 
عليهــا منذ آب املاضي لتعويض 
التوقف الواسع في اإلنتاج، الذي 
حدث قبل عامن في ذروة اندالع 
اجلائحــة، بينمــا تصطدم هذه 
املستهلكون  يراها  التي  الزيادات 
ضعــف  بعقبــة  متواضعــة 
في  االستقرار  وغياب  االستثمار 
بعض الــدول املنتجة، ما يجعل 
مهمة الوفاء باحلصص املطلوبة 
للزيادة ليست ســهلة في ظل 

اضطرابات السوق الراهنة.
“إن  نفطيــون  ويقــول محللون 
اخلام  للنفــط  اآلجلة  العقــود 
املتزايدة  اخملاوف  بسبب  تراجعت 
الصارمة  الصــن  قيود  بشــأن 
ضد زيادة إصابات جائحة كورونا 
وإغالق مدن رئيســة، إضافة إلى 
إطــالق احتياطيــات النفط من 

الدول املستهلكة”.
وفي هــذا اإلطــار، يــرى روبرت 
فيينا  معهــد  مدير  شــتيهرير 
االقتصادية  للدراســات  الدولي 
تأثرت  النفط اخلــام  أن أســعار 
مبخاوف الصن من انتشار أوسع 
لفيروس كورونا، إضافة إلى تزايد 
الركود  تفاقم  وتوقعات  مخاوف 
العاملي في مواجهة سياســات 

البنوك املركزية األكثر تشددا، وال 
سيما أن إصدار احتياطي النفط 
الطارئ من جانب وكالة الطاقة 
الدوليــة أســهم فــي إضعاف 

األسعار.
اســتعادة  فــرص  أن  وأوضــح 
املكاســب الســعرية الواسعة 
ضئيلة في املرحلة الراهنة نظرا 
إلى وجــود صورة قامتة نســبيا 
عــن الطلب علــى النفط اخلام 
والوقود في ثاني أكبر مستهلك 
للنفط في العالم خاصة بعدما 
العاصمة  في  الســلطات  بدأت 
الصينية بكــن ومدن أخرى في 
تطبيق قيود مشــددة للحد من 

انتشار فيروس كورونا.
ويقــول ردولــف هوبــر الباحث 
في شــؤون الطاقــة ومدير أحد 
اخملاوف  “إن  املتخصصــة  املواقع 
من شــح املعروض بسبب احلرب 
فــي أوكرانيــا تقلصــت كثيرا 
التي  األسعار  على  وانعكســت 

تواصــل التراجــع خاصــة بعد 
الواليــات املتحدة ووكالة  توافق 
الطاقة الدولية خالل األسبوعن 
مســتويات  ضخ  على  املاضين 
النفط  احتياطيات  من  قياسية 
اخلام التــي يبلغ مجموعها نحو 
األشهر  برميل خالل  مليون   240

الستة املقبلة”.
الدولية  التحذيــرات  إلى  ولفت 
مــن أن صدمة إمــدادات النفط 
بسبب  قادمة  تكون  قد  العاملية 
في  النطاق  واسعة  االضطرابات 
قد  ما  الروسية،  النفط  إمدادات 
يدفع أســعار النفط مجددا إلى 
في  قياســية خاصة  مستويات 
ضــوء العقوبات التــي قطعت 
عديــدا مــن البنوك الروســية 
الدولي  املدفوعــات  نظــام  عن 
االحتياطيات  وجمدت  “سويفت” 
املتراكمــة لدى البنــك املركزي 

الروسي.
ويشــير ماثيو جونســون احمللل 

الدولية  “أوكســيرا”  في شركة 
لالستشــارات إلى أن قرار روسيا 
بيــع النفــط بالروبل الروســي 
أربك  الصديقــة  غيــر  للــدول 
حسابات الســوق نسبيا خاصة 
أن االحتاد األوروبــي - اخملتلف مع 
روسيا سياســيا - ما زال يعتمد 
علــى إمــدادات النفــط والغاز 

الروسي بشكل كبير.
وقــال “إن هنــاك صعوبــة في 
اســتخدام الذهــب كطريقــة 
نفسه  والشــيء  منتظمة  دفع 
ينطبق على العمالت املشــفرة، 
النفط  مبيعــات  وستســتمر 
العاملية بالدوالر في الوقت الراهن 
على الرغم من بحث قبول اليوان 
بدال من الــدوالر ملبيعات النفط 
مخاطر  من  محــذرا  الصينية”، 
االنقســام في االقتصاد العاملي 
الغربية ضد  العقوبات  بســبب 

روسيا.
بدورهــا، تقول نايال هنجســتلر 

في  األوسط  الشــرق  إدارة  مدير 
النمســاوية  الفيدرالية  الغرفة 
“إن حالة عــدم اليقن في قطاع 
اســتمرار  إلى  تــؤدي  الطاقــة 
تقلبــات األســعار التي ظهرت 
بوضوح هذا األسبوع بعد صعود 
عن  الضخم  واإلفــراج  الــدوالر 
االحتياطيــات االســتراتيجية”، 
الــدول الغنية  مشــيرة إلى أن 
بالنفط تخطط لالســتفادة من 
قوتهــا خالل العقــد املقبل من 
خالل حتويل االستثمار إلى تطوير 

قطاع قوي للطاقة املتجددة.
وأضافت أنه “على ســبيل املثال 
وأوروبا  األوســط  الشــرق  يركز 
الهيدروجن  إنتاج  على  بشــدة 
اســتخدام  بهــدف  األخضــر 
خطوط أنابيب الغاز احلالية لنقل 
مصــدر الطاقة إلى شــركائها 
التجارين، كمــا تقوم عديد من 
بإنشاء صناعات  املتقدمة  الدول 
الهيدروجن اخلضراء اخلاصة بها 

أن يكــون لديها مصدر  لضمان 
طاقة بديل للوقود واستخدامات 
أخرى، اســتعدادا للوفاء بأهداف 
املناخ  وتغير  الكربــون  انبعاثات 

على مدار العقد املقبل”.
يخص  وفيما  أخــرى،  ناحية  من 
النفط  أسعار  تراجعت  األسعار، 
اخلام بأكثر مــن دوالرين للبرميل 
أمس، عقب انخفاض أســبوعي 
ثان على التوالــي بعد أن أعلنت 
دول عن خطط لســحب كميات 
واملنتجات  اخلــام  من  قياســية 
مخزوناتهــا  مــن  النفطيــة 
اســتمرار  ومع  االســتراتيجية 

عمليات اإلغالق في الصن.
وهبــط خــام برنــت 2.05 دوالر 
 100.73 2.0 فــي املائة، إلــى  أو 
دوالر للبرميــل، بينمــا انخفض 
خام غرب تكســاس الوســيط 
2.2 في  2.17 دوالر أو  األمريكــي 

املائة، إلى 96.09 دوالر.
وتراجع خام برنت األسبوع املاضي 
1.5 في املائة، بينما هبط النفط 
األمريكــي 1 في املائــة، وتعرض 
اخلامــان القياســيان على مدى 
املاضية ألشد حاالت  األســابيع 

التقلب منذ حزيران 2020.
وتراقــب الســوق عــن كثــب 
التطورات في الصن، حيث أبقت 
وهي  شنغهاي،  على  السلطات 
املدينة التي يبلغ عدد ســكانها 
26 مليون نسمة، مغلقة مبوجب 
سياســة “عدم التســامح” مع 

كوفيد - 19.
من جانب آخر، ارتفعت سلة خام 
أوبك وســجل ســعرها 101.02 
دوالر للبرميــل اجلمعــة مقابل 
100.12 دوالر للبرميــل في اليوم 

السابق.
وقــال التقرير اليومــي ملنظمة 
أوبك  للبتــرول  املصــدرة  الدول 
أمس “إن سعر السلة التي تضم 
خاما   13 أســعار  متوســطات 
الــدول األعضاء في  إنتــاج  من 
املنظمة حقــق أول ارتفاع عقب 
انخفاضات ســابقة، وإن السلة 
خسرت نحو ثالثة دوالرات مقارنة 
باليــوم نفســه من األســبوع 
 104.9 املاضي الذي سجلت فيه 

دوالر للبرميل”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
العام في  االرميني  القنصل  أعلن 
اقليم كردستان ارشاك مانوكيان، 
امــس  الثالثــاء، أن حجم التبادل 
التجاري بن بلــده واإلقليم وصل 
إلى قرابة 200 مليون دوالر أمريكي 

خالل العام املاضي.
مؤمتــر صحفي  فــي  ذلك  جــاء 

مشــترك عقده اليــوم مع رئيس 
واملصدريــن  املســتوردين  احتــاد 
فــي اقليم كردســتان مصطفى 
محافظة  في  الرحمن  عبد  شيخ 

السليمانية.
وقــال مانوكيان خــالل املؤمتر، إن 
لتعزيز  تأتي  للســليمانية  زيارته 
العالقــات مع هذا االحتــاد، مردفا 

بالقــول إن حجم التبادل التجاري 
بــن أرمينيــا واإلقليــم بلغ 190 
مليون دوالر أمريكــي خالل العام 

.2021
بدوره قال شــيخ عبــد الرحمن: 
نعمــل علــى تعزيــز العالقــات 
الســلع  واســتيراد  التجاريــة 

والبضائع من أرمينيا.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
امس  الذهب،  أســعار  شــهدت 
الثالثاء، ارتفاعــا كبيرا مع صعود 
الدوالر والســندات االمريكية، مما 
يجعل الذهب أقل جاذبية لآلخرين 

من حاملي العمالت.
 0.3 وارتفع الذهب الفوري بنسبة 
٪ عنــد 1958.61 دوالرًا لألوقيــة، 

 0407 الســاعة  مــن  اعتبــارًا 
بتوقيت جرينتش، بعد أن ســجل 
نحو شهر  في  أعلى مســتوياته 
يــوم االثنــن، وارتفعــت العقود 
 0.8 للذهب  اآلجلــة  األمريكيــة 

باملئة إلى 1962.90 دوالرا.
وعاد مؤشــر الدوالر إلــى ما فوق 
100، بالقرب من أعلى مستوى في 

عامن عنــد 100.19، بينما ارتفع 
عائد ســندات اخلزانــة إلى أعلى 
مستوياته منذ كانون االول 2018.

ارتفع البالديوم بنســبة 1 ٪ عند 
2،457.49 دوالرًا، وارتفعت أســعار 
 0.4٪ بنســبة  الفورية  الفضــة 
إلــى25.18 دوالرًا لألوقيــة وارتفع 

البالتن ٪0.5 إلى 981.56 دوالرًا.

الصباح الجديد ـ متابعة :
اململكة  في  االقتصادي  النمو  سجل 
املتحدة مستويات شبه معدومة في 
شباط ، حيث تباطأ إلى 0.1 في املائة، 
فيمــا كان 0.8 في املائــة، في كانون 
الثاني ، بســبب انخفاض النشــاط 
الضغوط  تؤثــر  فيمــا  الصناعــي، 

التضخمية في ميزانية األسر.
مكتب  قــال  لـ”الفرنســية”،  ووفقا 
اإلحصاءات الوطنيــة أمس إن قطاع 
الســيارات تعثــر خصوصا بســبب 
النقص املستمر في قطع الغيار الذي 

يعود إلى صعوبات عاملية في اإلمداد.
ورحب ريشي ســوناك، وزير املال بنمو 
إيجابــي في شــباط مشــددا على 
أن اقتصــاد اململكة املتحــدة ال يزال 

يتعافى من الوباء.
وجــاء االرتفــاع الضئيل فــي الناجت 
احمللي اإلجمالي في شباط من قطاع 
اخلدمــات، مدفوعــا من الســياحة 
اإلصابات  انخفاض  بفضل  خصوصا، 
بكوفيــد - 19، بعد موجــة املتحورة 
الصحية  القيــود  ورفع  أوميكــرون، 

املتبقية.
وقال مكتــب اإلحصاءات الوطنية إن 
الناجت احمللي اإلجمالي أعلى حاليا 1.5 
املائة، عن مســتواه قبل تفشي  في 

فيروس كورونا.
االضطراب  اإلمدادات  ويعكس شــح 
في سالســل التوريــد العاملية بعد 
جائحــة كورونا، وهو األمــر الذي من 
املرجــح أن يزداد ســوءا مع احلرب في 

أوكرانيا.
وقــال ســورين ثيــرو، رئيس قســم 
التجــارة  االقتصــادات فــي غــرف 
البريطانية: “كان االقتصاد البريطاني 
يفقــد زخمه حتى قبــل تأثير احلرب 

الروسية. ومن املرجح أن يكون التباطؤ 
في شــباط بداية لفتــرة طويلة من 

النمو األضعف بكثير”.
وتراجع سعر صرف اجلنيه االسترليني 

ملا دون 1.30 دوالر لليوم الثاني.
ويعني ارتفاع النــاجت احمللي اإلجمالي 
في شــباط أن بريطانيــا ماضية في 
1 في  طريقهــا لتحقيق منو بنحــو 

املائة، في الربع األول.
أظهــرت بيانــات ســابقة أن انهيار 
االقتصاد خالل ذروة جائحة كورونا لم 
يكن ســيئا مثل التوقعات السابقة، 
وقد انخفــض إجمالي النــاجت احمللي 
9.3 فــي املائة، خــالل 2020، مقارنة 
بالتوقعات الســابقة بانخفاضه 9.4 

في املائة.
وتراجعت ثقة املســتهلك ببريطانيا 
خالل آذار املاضي، للشــهر الرابع على 
التوالي، لتصل إلى أســوأ معدالتها 
منذ تشــرين الثانــي 2020، في ظل 
تزايــد اخملاوف مــن ارتفــاع تكاليف 
الدائرة في  احلرب  وعواقب  املعيشــة 

أوكرانيا.
وانخفــض املؤشــر الشــهري لثقة 
املســتهلك ببريطانيا، والذي تصدره 
عن  ويراقبه  “جي.إف.كيه”،  مؤسسة 
كثب بنــك إجنلترا بواقع خمس نقاط 
فــي آذار ليصــل إلى ســالب 31 من 
ســالب 26 في شــباط ، وتعادل هذه 
كانت  عندما  املؤشر  القراءة مستوى 
معــدالت اإلصابة بفيروس كورونا في 

تزايد.
ونقلــت الوكالة عن جوي ســتاتون، 
مدير استراتيجيات العمالء في “جي.
إف.كيه” قولــه: “تعكس هذه األرقام 
بأوضاعنا  فالثقــة  باألزمة،  شــعورا 
املالية الشخصية، واالقتصاد بشكل 

أعم، تراجعت بشــكل بالــغ، األنباء 
بشــأن املعاناة التي ال ميكن تصورها 
جراء احلرب فــي أوروبا، وزيــادة أعداد 
الداخل تضيف  في  بكوفيد  املصابن 

إلى احلالة املزاجية الكئيبة”.
بأعلى  بريطانيا  في  التضخم  ويتزايد 
وتيــرة له خالل ثالثة عقــود مدفوعا 
بارتفــاع تكاليــف الغــذاء والوقود، 

ويلتهم الزيادة احملدودة في األجور.
ورمبا تؤجج هــذه البيانات االنتقادات 
املوجهة لريشي سوناك، وزير اخلزانة، 
تنتقــده جماعــات الضغط  الــذي 
واجلهــات البحثيــة مــن مختلــف 
عدم  بســبب  السياســية  األطياف 
اتخــاذ اإلجراءات الكافية ملســاعدة 
تكاليف  ارتفاع  يعانون مشكالت  من 

املعيشة.
الشهر  التجزئة  مبيعات  وســجلت 
متوقع،  غير  بشــكل  تراجعا  املاضي 
بعد أن أدى رفع قيود الســيطرة على 
جائحــة كورونــا إلى تغييــر عادات 
اإلنفاق لدى الشــعب البريطاني مع 
عودتهــم للعمــل وزيــادة التواصل 
االجتماعــي. إلى ذلــك، ألغيت أمس 

الرحالت اجلوية في بريطانيا،  عشرات 
اســتمرار معاناة شــركات  في ظل 
الطيــران بســبب نقــص العاملن، 
بحسب ما ذكرته وكالة أنباء “بي إيه 

ميديا” البريطانية.
وألغت اخلطوط اجلوية البريطانية ما 
ال يقل عن 64 رحلة داخلية أو أوروبية 
من وإلى مطار هيثرو في لندن، ما أدى 
إلى تأثر اخلطوط في اململكة املتحدة، 
بن املطار الواقع في غرب لندن وأبردين 

وإدنبرة ومانشستر ونيوكاسل.
ومن بن اخلطوط الدولية، التي تأثرت 
كانت اخلدمات مــن وإلى برلن ودبلن 
وجنيف وباريس وستوكهولم، وقالت 
اخلطــوط اجلويــة البريطانية إنه قد 
مت تنبيــه الركاب من خــالل حتذيرات 
مســبقة بشــأن إلغــاءات الرحالت 

اجلوية.
وكانت اخلطوط اجلوية البريطانية قد 
قررت الشــهر املاضي خفض جدولها 
الزمني حتى نهاية شــهر أيار )مايو(، 
للحد من احلاجة إلــى إلغاء رحالتها 
اجلوية دون ســابق إنذار، بسبب نقص 

العاملن.
أن املشكلة تعود جزئيا  بالذكر  جدير 
إلى وجود صعوبات فــي العثور على 
موظفن جدد وإجــراء فحوص أمنية 
لهم، بعد أن مت شطب آالف الوظائف 

أثناء فترة تفشي وباء كورونا.
وفــي ســياق متصل، قالت شــركة 
في  املتخصصة  البريطانية،  مذركير 
بيع مالبــس األطفال ومســتلزمات 
احلوامل، إنها تتوقع أن تسجل إيرادات 
خــالل العام املالــي 2022 أفضل من 
توقعات الســوق احلالية، على الرغم 
من تضرر أعمالها من جائحة كورونا.

وأضافت الشركة أن صافي مبيعاتها 

بالنسبة للعام بأكمله تضرر بسبب 
جائحــة كورونــا. وبالنســبة للعام 
تراوح  أن  الشركة  تتوقع   ،2022 املالي 
إيراداتها قبل حساب الفائدة وضريبة 
مليون   11.5 والضرائب  االســتهالك 
جنيه اســترليني “14.9 مليون دوالر” 

إلى 12 مليون جنيه استرليني.
صافــي  أن  الشــركة  وأوضحــت 
مبيعاتها قبل املراجعة الذي بلغ 385 
مليون جنيه استرليني تضرر بسبب 
األوضاع اخملتلفــة لفيروس كورونا في 

فروع الشركة في األسواق.
وبالنســبة لـ 2023 وما بعده، قامت 
باســتبعاد روسيا متاما من  الشركة 
توقعاتهــا في ظــل الغموض احمليط 
بإعادة فتــح متاجرها في البالد. ومن 
نتائج الشركة  التأثير على  شأن هذا 
 2023 بالنسبة للعام املالي حتى آذار 

بواقع ستة مالين جنيه استرليني.
ويشــار إلى أن املؤسســات الغربية 
الروسية  الســوق  مبغادرة  ســارعت 
أو تقــوم بتقليص أنشــطتها هناك 
على  املفروضة  العقوبــات  بســبب 

موسكو في ظل استمرار احلرب.
وقالت الشــركة فيما يتعلق بالعام 
2023 “جائحــة كورونا خلفت  املالي 
أثرا كبيرا في ربحية جميع شركائنا. 
وبال شــك هذا أسفر عن احلاجة لكي 
يقوموا بخفض التكاليف ومستويات 

االستثمار”.
وأضافــت “من املرجــح أن يعني هذا 
أن العودة ملســتويات ما قبل اجلائحة 
رمبا تســتغرق وقتا أطول، وفي بعض 
األحيان رمبا نســهم بصورة مباشرة 
في حتقيق هذا التعافي، الذي سيعود 
بالنفع على أعمالنا وأعمال شركائنا 

على املدى الطويل”.

ارتفاع الدوالر وتراجع الواردات الصينية 
والسحب من المخزونات وتوقعات بركود عالمي

النفط يواجه ضغوطا عدة..

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أنهت العملة املشفرة بتكوين جلسة التداول 
منخفضة 5.3 باملئة في أحدث التداوالت إلى 
39 ألفا و831.99 دوالر منخفضة حوالي 2240 

دوالرا من مستوى إغالقها السابق.
وبتكويــن، العملة الرقمية األكبر واألشــهر 
في العالم، منخفضــة 17.3 باملئة من أعلى 
مســتوى لها هذا العام البالغ 48 ألفا و234 

دوالرا الذي سجلته في 28 مارس.
وهبطت اإليثر، ثاني أكبــر العمالت الرقمية، 
6.6 باملئة إلى 2991.51 دوالر بانخفاض 210.86 

دوالر عن مستوى إغالقها السابق.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعــت مبيعات البنك مــن الدوالر في مزاد 

امس الثالثاء، متجاوزة 200 مليون دوالر. 
وذكر املصدر ، أن “مبيعات البنك املركزي اليوم 
الــدوالر االمريكي،  لبيع وشــراء  خالل مزاده 
بلغــت 200 مليــون و466 الفــا و845 دوالرا 
أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 

1460 ديناراً لكل دوالر.
واضاف املصدر ان معظم هذه املبيعات ذهبت 
لتعزيز االرصدة في اخلارج على شكل حواالت 
واعتمادات حيث بلغت 145 مليوناً و516 ألفا 
و845 دوالرا، مقارنة باملبيعــات النقدية التي 

بلغت 54 مليونا و950 ألف دوالر.
وأشار املصدر، إلى ان 28 مصرفا قاموا بتلبية 
طلبات تعزيز االرصدة في اخلارج، فيما شــارك 
22 مصرفا لتلبيــة الطلبات النقدية، إضافة 

الى 259 شركة توسط.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
انخفض سعر خام البصرة الثقيل بشكل 
طفيف، امس الثالثاء، لتالحق باقي خامات 

منظمة أوبك.
املصدر  الثقيــل  البصرة  وانخفض خــام 
ألســيا 0.15 دوالر وبنســبة تغيير بلغت 
%0.15 ليصــل الــى 95.05 دوالرا للبرميل 

الواحد.
وانخفضــت ايضا جميع اســعار خامات 
منظمــة اوبك، حيث ســجل خام العربي 
للبرميــل  دوالرات   105.37 الســعودي 
0.21 دوالرا، وســجل مزيج  بانخفاض بلغ 
مربــان اإلماراتــي 99.36 دوالراً للبرميــل 
بانخفــاض بلــغ 0.37 دوالر للبرميل، وبلغ 
ومزيــج ســهران اجلزائــري 100.47 دوالر 
بانخفاض بلــغ 2.25 دوالر، وبلغ مزيج ايران 
 1.90 97.69 دوالرا بانخفاض بلغ  الثقيــل 
دوالر، وبلــغ خام بونــي النيجيري اخلفيف 

99.24 دوالرا بانخفاض بلغ 1.91 دوالر”.
النفط قد انخفضت بنحو  وكانت اسعار 
٪4 يوم امس االول االثنن، بعد إعالن الدول 
املســتهلكة عن حترير ضخم للنفط من 
احتياطيات الطــوارئ لتعويض اإلمدادات 
املفقودة من روسيا، قبل ان ترتفع االسعار 
مــرة اخرى اليوم بعد ان تبــن انه ما زالت 
هناك شحة للمعروض مع الطلب املتزايد 

من قبل الدولة املستهلكة.

هبوط قياسي لعملتي 
»بتكوين« و«إيثريوم«

مبيعات المركزي من 
الدوالر تتجاوز 200 

مليون دوالر 

انخفاض طفيف لخام 
البصرة الثقيل

قرابة 200 مليون دوالر حجم التبادل
التجاري بين أرمينيا وإقليم كردستان

ارتفاع اسعار الذهب مع صعود
الدوالر والسندات االمريكية

النمو االقتصادي شبه معدوم في بريطانيا وانخفاض في نشاطها الصناعي 
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جمهورية العراق
محافظة املثنى

دائرة العقود احلكومية
قسم التعاقدات

العدد: 801
التاريخ: 2022/4/7

مناقصة رقم )3(/ إعالن للمرة الثانية
م/ مشروع “إنشاء مدرسة ابتدائية 9 صفوف في البساتني الشرقية- إكمال أعمال«

يســر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشروع املتمثل بإكمال األعمال 
املتبقية ملدرسة مؤلفة من )9( صفوف وواقعة في منطقة البساتني الشرقية بالسماوة، وتتلخص اعمال املشروع بتنفيذ اعمال السياج اخلارجي وتنفيذ 
االعمال املدنية واعمال األبواب و الشبابيك  وكذلك االعمال الصحية واالعمال الكهربائية، وكل ما يلزم إلجناز املشروع ومبوجب الشروط واملواصفات الفنية 

احملددة في جدول الكميات ووثائق املناقصة، مع مالحظة ما يأتي:
dpc.muthana@yahoo.( 1. علــى ُمقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بدائرة العقود احلكومية محافظة املثنى
com( خالل أيام الدوام الرســمي من الســاعة التاســعة صباحاً ولغاية الســاعة الواحدة والنصف من بعد الظهر، وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي 

العطاءات.
2. إن مصدر متويل املشروع هو املوازنة العامة، نوع املوازنة: استثمارية، نوع املشروع: مستمر، الفصل:5، املادة: 7، النوع:1، التسلسل:26.

3. درجة وصنف الشركة املطلوبة هي: إنشائية/ عاشرة )كحد ادنى(. 
4- متطلبات التأهيل املطلوبة: تشمل ما يأتي: 

أ- األهلية القانونية: وتشتمل على كل من تضارب املصالح وقائمة الشركات املتلكئة والقائمة السوداء. 
ب- السيولة املالية: وتكون بقيمة ال تقل عن )38،000،000( دينار )ثمانية وثالثني مليون دينار( وذلك عن طريق تقدمي كشف مصرفي يبني حركة التدفق املالي 

ضمن آخر سنة وقبل موعد غلق املناقصة بفترة قصيرة.
ج- الكادر القيادي للمشــروع والعاملني فيه: ويشمل على مدير مشروع )مهندس مدني( وبعقد رسمي صادر عن نقابة املهندسني العراقية، وكما يتوجب 

على مقدم تقدمي ما يؤيد خبرات الكادر القيادي للمشروع.
د- إضافة الى املتطلبات القانونية كهوية التصنيف، عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشتراك في املناقصة.

5.  ان الكلفة التخمينية للمشروع هي )375،766،000( دينار )ثالثمائة وخمسة وسبعون مليونا وسبعمائة وستة وستون الف دينار عراقي(، وان املدة الالزمة 
إلمتام عملية التجهيز هي )210( أيام.

6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق العطاء ابتداًء من يوم االربعاء املصادف 2022/4/13 وذلك بعد تقدمي طلب حتريري إلى دائرة العقود احلكومية 
في احملافظة، ودفع قيمة البيع للوثائق البالغة )50,000( )خمسني الف دينار عراقي( غير قابل للرد، ويقدم وصل الشراء مع العطاء.

7. يتم تســليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: محافظة املثنى/ دائرة العقود احلكومية، وأن موعد غلق املناقصة في متام الســاعة الثانية عشــرة ظهراً من 
يوم الثالثاء املصادف 2022/4/26. إن العطاءات املتأخرة ســوف ترفض، وســيتم فتح العطاءات بحضور ُمقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور في 
العنوان اآلتي: الطابق االول من بناية اإلدارة العامة واحمللية في نفس موعد الغلق. وإن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشتركني في 
املناقصة سيكون في الساعة احلادية عشرة صباحاً من يوم الثالثاء املصادف 2022/4/19 في مبنى دائرة العقود احلكومية في املثنى. ان كل العطاءات تبقى 
نافذة ملدة )90( يوما وان تتضمن ضمانا للعطاء على شــكل خطاب ضمان مصرفي يذكر فيه اســم ورقم املناقصة املعنية، وان يكون غير مشروط ويدفع 
حني الطلب ونافذا ملدنة ال تقل عن )120( يوما من تاريخ غلق املناقصة الفعلي، وان يكون يصيغة واضحة من حيث مبلغه )رقما وكتابة( وحتديد تاريخ نفاذه 
وشروطه والغرض من إصداره او صك مصدق ومببلغ مقطوع مقداره )5،500،000( دينار »خمسة ماليني وخمسمائة الف دينار عراقي« وعلى ان تكون صادرة 

عن مصرف معتمد في العراق ملصلحة جهة التعاقد )محافظة املثنى/ حسابات اخلطة االستثمارية(
8. على مقدم العطاء ان يتعهد بتمديد صالحية نفاذ العطاء وخطاب الضمان )التأمينات األولية( عند نفاذها وللمدة التي تطلبها جهة التعاقد في حالة 

تأخر ورود التخصيصات املالية املطلوبة للمشروع من وزارة املالية.
9. ان اسم جهة التعاقد هو محافظة املثنى، والعنوان هو السماوة- شارع احملافظة- بناية اإلدارة العامة واحمللية. والقسم اخملتص هو دائرة العقود احلكومية 

في املثنى.
10.عند الترشــيح لإلحالة تختار جلنة حتليل العطاء اجملهز املستجيب لكافة الشروط القانونية املطلوبة في املناقصة وكذلك املواصفات الفنية ومعايير 
التأهيل املطلوبة )أي مســتجيب بشــكل كلي مالياً وفنياً وقانونية( مع كونه أوطأ عطاء متوازن ومنسجم مع الكلفة التخمينية املرصدة لإلحالة وبعد 

التأكد من أهليته وقدراته على تنفيذ العقد بأفضل صورة ممكنة. 
11. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة أقســامها فإنه سيتم استبعاد عطائه مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي، 
حيث يتم ملء القســم الرابع من قبل مقدم العطاء ثم تقدم ورقيا بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشركة املقدمة للعطاء مع الوثائق املكونة للعطاء 

املشار إليها في التعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء.
أحمد منفي جودة
محافظ املثنى

إعالن
مديرية بلدية الَعمارة

 الى الشــريكة )فاطمه كافل 
شركائك  من  إعالن  مشــالي( 
 )8351/14( املرقــم  العقار  في 
الزهره  جاســم ســوادي عبد 
واحمــد صاحب عبيــد كونه 
مناصفــة بيننــا خــالل مدة 
30 يوما وشــهر خــارج العراق 
اجلريدة  أعــاله من  البالغ  وعبر 
السير  يتم  وبخالفه  الرسمية 
البناء،  إجــازات  على  باحلصول 
لــذا اقتضى حضورك خالل 30 
يوما من تاريخ نشر اإلعالن في 
اجلريدة الرســمية لذا اقتضى 
إجازة  التبليغ للحصــول على 

البناء..

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنايات واسط/ الهيأة الثانية

رقم الدعوى: 180/ج/2022
التاريخ: 2022/4/4

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية
م/ إعالن

الى املتهم الهارب/ زياد حامد كامل/ اســم 
والدته/ زينب مغامس/ تولد/ 1988

الى املتهم الهارب/ احمد حامد كامل/ اسم 
والدته/ زينب مغامس/ تولد/ 1995

بالنظر جملهولية محل إقامتكم في الوقت 
احلاضــر ولكونكما متهمــان في القضية 
اعاله وفق أحكام املــادة 11/444 من قانون 
العقوبات فقــد تقرر تبليغكمــا باالعالن 
بصحيفتني محليتــني للحضور أمام هذه 
احملكمــة فــي 2022/6/15 وفــي 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 االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

العدد: 931/ج/2022
التاريخ: 2022/4/10

م/ إعالن
الى املتهم الهارب: ســجاد باســم 
محمد عطيه/ يســكن كوت– حي 

اجلامعة
بالنظر جملهولية محل اقامتك بالوقت 
بالقضية  ولكونك متهمــا  احلاضــر 
احكام  وفــق  931/ج/2022  املرقمــة 
العقوبات  قانــون  من  )1/456/أ(  املادة 
فقد تقــرر تبليغك باالعالن عن طريق 
امام  للحضور  محليتــني  صحيفتني 
هذه احملكمة في يوم 2022/5/11 وفي 
حال عدم احلضور سوف جترى احملاكمة 

غيابا بحقك وحسب االصول.
القاضي
احمد شهاب احمد

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

العدد: 917/ج/2022
التاريخ: 2022/4/10

م/ إعالن
الى املتهم الهــارب: فراس منصور 
علي الالمي/ يسكن كوت– اخلاجية
بالنظر جملهولية محل اقامتك بالوقت 
احلاضــر ولكونك متهمــا بالقضية 
املرقمــة 917/ج/2022 وفــق احكام 
املادة )384( من قانون العقوبات فقد 
تقــرر تبليغــك باالعالن عــن طريق 
صحيفتني محليتــني للحضور امام 
هذه احملكمة في يوم 2022/5/11 وفي 
حال عدم احلضور سوف جترى احملاكمة 

غيابا بحقك وحسب االصول.
القاضي
احمد شهاب احمد

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الكوت
العدد: 250/ج/غيابي/2022
التاريخ: 2022/4/6

املتهم الهارب
 سجاد مهدي مطير جون

م/ إعالن
حتية طيبة...

1- بتاريــخ 2022/4/3حكمــت احملكمــة 
عليك باحلبس البسيط ملدة )سنة واحدة( 
وبغرامــة ماليــة مقدارها مليــون دينار 
وفقا ألحكام املــادة )24/ ثالثا( من قانون 

األسلحة رقم 51 لسنة 2017 النافذ.
2- إصدار أمر قبض وحتري بحقك.

3- لك حق االعتراض على احلكم الغيابي 
الصادر بحقــك خالل مدة ثالثة اشــهر 

وبخالفه يعتبر القرار نافذا.
القاضي
خالد محمد االعرجي

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة االحوال الشخصية في 

الكوت
العدد/ 268/بحث/2022
الى املدعى عليه/ عباس صالح رحم

أقامــت املدعية )ســارة كاظم ناجي( 
الدعــوى املرقمة أعــاله والتي تطلب 
فيهــا دعوتــك للمرافعــة واحلكــم 
بالتفريــق للهجــر وجملهوليــة محل 
اقامتك وحسب اشــعار اخملتار واملرفق 
بالعدد  الفالحية  بكتاب مركز شرطة 
4915 فــي 2022/4/10 تقــرر تبليغك 
محليتــني  صحيفتــني  بواســطة 
امام هذه  للحضور  يوميتني  رسميتني 
الســاعة   2022/4/20 بتاريخ  احملكمة 
التاســعة صباحا وعند عدم حضورك 
او مــن ينوب عنك قانونا ســوف جترى 
املرافعة بقحك غيابا وحسب األصول.
القاضي
غامن عواد جنم البدري

دائرة التسجيل العقاري في قلعة 
سكر
إعالن

قرار تثبيت عائدية عقار مجدد
بنــاًء على صــدور تثبيــت العائدية )متام 
العقار( بالعدد 1/ تســجيل مجدد/ 2022 
فــي 2022/4/4 تسلســل العقــار 4035 
محلة الســراي القاضي بتثبيت امللكية 
الى ميســون كامل عطشان مبوجب قرار 
تثبيت العائدية املــؤرخ 2022/4/4 الصادر 
مــن جلنة تثبيــت امللكية واســتنادا الى 
أحــكام املــادة 49 من قانون التســجيل 
العقــاري نعلن هذا القرار مدة ثالثني يوما 
وعلى من لديه اعتراض على القرار املذكور 
الطعن لدى محكمة االســتئناف اعتبارا 
من اليوم التالي لنشــر هذا االعالن وعند 
انتهاء املدة وعدم ورود إشــعار من رئاسة 
القرار  علــى  الطعن  بوقوع  االســتئناف 
لديها خالل املدة املذكورة ستباشــر هذه 
الدائــرة بالتســجيل وفقا لقــرار تثبيت 

العائدية .
القاضي/ جاسم محمد عبيس 
رئيس جلنة تثبيت امللكية                

دائرة التسجيل العقاري في قلعة 
سكر
إعالن

قرار تثبيت عائدية عقار مجدد
العائدية )متام  بناًء على صــدور تثبيــت 
العقار( بالعدد 2/ تســجيل مجدد/ 2022 
 1130 العقــار  2022/4/4 تسلســل  في 
محلة الســوق القاضي بتثبيت امللكية 
الى احمد راضي عبيد مبوجب قرار تثبيت 
العائدية املؤرخ 2022/4/4 الصادر من جلنة 
املادة  الى أحكام  امللكية واستنادا  تثبيت 
49 مــن قانون التســجيل العقاري نعلن 
هذا القرار مدة ثالثني يوما وعلى من لديه 
اعتراض على القــرار املذكور الطعن لدى 
محكمة االســتئناف اعتبــارا من اليوم 
التالي لنشر هذا االعالن وعند انتهاء املدة 
وعدم ورود إشــعار من رئاسة االستئناف 
بوقوع الطعن على القرار لديها خالل املدة 
املذكورة ستباشر هذه الدائرة بالتسجيل 

وفقا لقرار تثبيت العائدية.
القاضي/ جاسم محمد عبيس
 رئيس جلنة تثبيت امللكية

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف بغداد/ 
الرصافة االحتادية

الهيئة االستئنافية األولى
العدد/ 367/س 2022/1
التاريخ: 2022/4/7

الى/ املستأنف عليهما/ محمد جاسم 
محمد وعلي عبدوش كاظم

إعالن
للطعــن االســتئنافي املقــدم من قبل 
املســتأنف/ أمني بغداد/ إضافة لوظيفته 
بالدعوى املرقمة أعاله على القرار البدائي 
بالعــدد 891/ب/2019 من محكمة بداءة 
مدينــة الصدر وجملهوليــة محل اقامتك 
تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميتني للحضور الى هذه احملكمة صباح 
يوم املرافعة املوافق 2022/4/19 وفي حال 
عدم حضورك او إرســال مــن ينوب عنك 
قانونا سوف جترى املرافعة بحقك حضورا 

وعلنا وفق األصول.
مع فائق التقدير...

محكمة جنح تكريت
العدد: 59/ج/2022
التاريخ: 2022/3/14

)إعالن(
الى املتهم )عبد اخلالق مضحي 
تقرر  العباسي(  ســالم  احمد 
إلجــراء  باحلضــور  تبليغــك 
محاكمتك في الدعوى اجلزائية 
املرقمة 59/ج/2022 وفق أحكام 
لسنة  995/خامســا/1/  القرار 
يوم 2022/4/21  1985 للحضور 
او تســليم نفســك الى أقرب 
مركز شــرطة وفــي حال عدم 
احملاكمة  ســتجرى  حضــورك 

بحقك غيابا وفق األصول.
القاضي
عبد العليم فيصل عزاوي
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رحيل

سينما

الصباح الجديد ـ متابعة:

رحل الشــاعر الكبير حسب الشيخ جعفر 
ليل امس األول االثنني عن عمر جتاوز الثمانني 
ســنة، لتنطفئ برحيله واحدة من اسطع 

جنوم الشعر في البالد
وينتمي الشــيخ جعفر )1942 – 2022( إلى 
جيل الستينيات في املشهد الشعري، لكنه 
حفظ لنفســه موقعاً متمايــزاً عن جيله 
بخروجه عــن قضايا كبرى كانت تشــغل 
أشــعارهم في ســياق احللم بتغيير الواقع، 

بينما هو انشغل بتغيير القصيدة نفسها.
ولــد الراحل في ناحية هور الســالم مبدينة 
العمــارة ، وبعد أن أكمل تعليمــه الثانوي 
انتقــل إلى موســكو ليدرس فــي »معهد 
غوركي لــآداب« عــام 1959، وينــال درجة 
املاجســتير في اآلداب عام 1965، ثم عاد إلى 
البالد وعمل في الصحافة والبرامج الثقافية 
اإلذاعيــة، كما عمل محرراً فــي الصحافة 

الثقافية البغدادية حتى التسعينيات.
ســعى جعفر منذ صدور مجموعته األولى 
»نخلة اهلل« عام 1969، إلى تطوير التقنيات 
الدرامية والسردية في قصيدته كما وّظف 
إلى  والعربي فيها،  العراقــي  التراث  عناصر 
جانب مــا تضيء نصوصه مــن تواصل مع 
ثقافــات متعــّددة وانفتاحه علــى الفكر 

والفلسفة وفنون العصر.
في كتابه الشعري األول كان حسب الشيخ 
جعفر ســيابيا مبوهبة توحي برغبة في بناء 
عمارة شــعرية خاصة مستلَهمة مفرداتُها 
مــن عالــم الســياب. كان صوت حســب 
الشــعري أقوى مــن أن يكــون مجرد صدى 

لصوت السياب..

“آه َمن يطرق باب الريح آه

َمن يبيع املاء في عز املطر؟

مر صيف آخر والتهم املوقد أوراق السفر

فاركب اجلذع املقيم

أيها النورس في مقهى املدينة

أيها النخل الذي يحمل في اجلذر حنينه

وانثر امللح على اجلرح القدمي.

)من قصيدة نخلة اهلل(.

وقال فــي مقابلــة صحافية ســابقة إن 
»االنطالق من التجربة الشــخصية أساس 
الشــعر العظيم، ولكن يجــب أن يحاذيه  
خلق ملفردات ورؤى جديدة، تستطيع أن تقرب 
إن  فالشاعر  وترقى مبحتوياتها،  األحاسيس 
لم يضف شيئا آخر، شيئا غير مشابه، لم 

يكن إال تكراراً أو إعادة ملا سبقه«.
الشــاعر الــذي عاش في موســكو فترات 
طويلة من حياته، لفت في املقابلة نفسها 
الفــذ واحلقيقي يعيش  أن »الشــاعر  إلى 
غربتني؛ غربــة مكانية وغربــة زمانية. ألن 
الشاعر ال ينتمي إلى مكان جغرافي بعينه، 
إمنــا ينتمي إلــى العالــم ككل. وانتماؤه 
إلــى العالم ككل يجعل منــه غريباً، فأنا 
شــخصياً أنتمى إلى العالــم ككل أو في 

األقل إلى بقع جغرافيــة محددة هي التي 
أجد نفسي فيها منســجماً، وعندما أجد 
نفسي في بقعة لســت على اتفاق معها 
فهي ليســت بالنســبة لي وطناً، كما أن 
القريــة الطفولية أو املدينة الطفولية هي 

املنطلق األول لغربة الشاعر..«. 
من قصائــده اجلديدة التــي كتبها صيف 

..... 2021

   أبي  
ماتَ   أبي  

فانتحبي
أيتها   النخيلُ   والرياح    

وابكي   كما   تبكي   النسا      
أيتها   اجلروفُ   في   املسا .         

كانَ   لنا   في   الصيف   ظالً   وندى          
وفي   الِشتا   دفئاً   أنيساً   مؤنسا .           

كانت   لهُ   من   مكةَ   املكرمة        
عباءٌة،   ومن   ترابِ   كربالء      

مسبحٌة،   حجر   نشمُّ   في   عبيره        
شذى اإلمامِ   الطاهرِ   احلسني .       

ونرتدي   أجنحةً   بيضاءَ   كاملالئكة      
تعلو   بنا،   تطير .       

لكننا،   ونحن   في   السما      
نُحسُّ   بالظما  

كما   احسَّ   الطاهرُ   احلسني .         

 العروس  
تِلكَ   الصبّيُة،   ما   اسُمها؟   فاال؟   بهّية؟          

كانَت   ثلوجُ   الليلِ   تَنهِمرُ   اّتقادا        
َفوقَ      النجومِ   احلُمرِ    أخضرَ،   أصفرا .             
والريحُ   في   بستانِ   نخلٍ   كالسبّية        

ملءَ   الَفمِ   الدامي   تَنوح      
تِلكَ   الصبية   هي   ُقبلتــي   االولى،   ومحنتيَ  

 اخلفية .               
في   الليلِ   تقتربُ   ارتيابا      

مني   وتلمُسني   وتضحكُ   أو   تقّبلني   ارتياحا          
فاذا   هَممتُ   فال   أرى إاّل   يدّيا .           

وتعودُ   كاخلجلى مراودًة،   وتكُمنُ   في   املرايا        
ومع   انبالجِ   الفجرِ   تخبو   أو   تذوب          

قطراتِ   طلٍّ   أو   دموع      
سأصيُدها    .. أو ال   تُصادُ   الُقبَّرات؟        

ونشرتُ   َعْبرَ   نوافذي   َشبكاً   خفّيا        
حتى إذا   جاءت،   ومرَّ   الليُل،      

ُكنتُ   أنا   املُعلَّقَ   في   ِشباكي .           
   

 اقصوصة  
ُقربَ   مبنى احملطةِ   مقهىً   صغير      

ُكنتُ   آوي   إليهِ    
بنَيَ   آنٍ   و   آن      

رُ   من   أَحدٍ   حتَتَ   ُقّبِته املُقِمرة             لمَ   أُعدْ   أتََذكَّ
َغيرَ   ساقيةٍ   من   صبايا   القُرى   الَطيبات          

تتَبّسمُ   لي  
   الفتى   األجنبيُّ   أحلزين           

بنَيَ   حنيٍ   و   حني .         
ِجئتُ   يوًما   بصاحبةٍ   ما      

فلَم   أرَ   في   ناِظرَيها   ألوضيئني   َغيرَ   الغيوم            
تَتلَبدُّ   ُمنِذرةً   بانصباب .       

أصدر جعفر العديد من اجملموعات الشعرية، 

من بينها: »الطائر اخلشبي« )1972(، و«زيارة 
السيدة الســومرية« )1974(، و«عبر احلائط 
فــي املــرآة« )1977(، و«أعمدة ســمرقند« 
)1985(، و«في مثل حنــو الزوبعة« )1988(، 
و«كــران البــور« )1993(، و«رباعيات العزلة 
الطيبــة« )2010( و«تواطــؤاً مــع الزرقة« 
)2011(، وصوالً إلى العام اجلاري حيث صدرت 

أعماله الشعرية الكاملة في بغداد.
التجارب  العديد مــن  بنقل  أيضــاً  واهتّم 
الشــعرية الروســية إلى املكتبة العربية، 
حيث ترجــم نصوصاً لكّل من بوشــكني 
وألكسندر بلوك وسيرغي يسينني وفالدميير 
ورســول  أخماتوفا  وآنــا  ماياكوفســكي 

حمزاتوف وآخرين.
وحصل الشــاعر الراحل تقديــرا ألعماله 
الشعرية، على »جائزة السالم السوفيتية« 
في عام 1983 وجائزة مؤسســة »سلطان 
بن علي العويس الثقافية للشعر« بدورتها 

الثامنة في عام 2003.
ومبناســبة يوم الشــعر العاملــي، اُحتفي 
جعفر  الشــيخ  حسب  الكبير  بالشــاعر 
في أمســية ثقافية، أقامتها دار الشــؤون 
الثقافية في مسرح الرشيد، اإلثنني املاضي 
تزامنت مع إصدار أعماله الشعرية الكاملة 
بطبعة دار الشؤون الثقافية، وشهد اللقاء 
كلمــات عدة وقــراءات نقدية عــن جتربته 

الثرية.
ونعت األوساط الثقافية والدوائر الرسمية، 
رحيل ›طائــر اجلنوب‹ عن عمر ناهز 80 عاما 
فــي نهاية صــراع مرير مع املــرض بعدما 
›أمد جتربة الشعر العربي عموما والعراقي 
التطور  بالكثير مــن ســمات  خصوصــا 

والتجديد‹.

 

متابعة ـ الصباح الجديد:

يُخفــي فيلــم ”التغيير“ تعاليــم روحية 
عظيمة لتعزيز النمو الشخصي وااللتقاء 

بذواتنا احلقيقية.
تدور أحــداث فيلم ”التغيير“ حول الدكتور 
وايــن داير الذي يتصرف كمرشــد وُمعلم 
يلتقــي بهم  الذين  روحــي لألشــخاص 
فــي عمله. من خالل املقابــالت والتجارب 
يخبرهــم بأنهم أدركوا أن احلياة ليســت 
نهرًا هادئًا. هدفه أن يجد كل واحد طريقه 

اخلاص ويكتشف ”ذاته احلقيقة“.
Nos Pensées علــى  وبحســب موقــع 
اإلنترنــت، يجعلهم الفيلم يــرون أن كل 

شيء ميكن أن يســتعيد معناه إذا عرفنا 
كيف نصغــي لذواتنا، إذا جترأنا على اتباع 
املسار الذي تشير إليه قلوبنا وليس فقط 
أنواتنا املتضخمة. ميكننا جميًعا الشروع 
في ”التغيير“ إذا شعرنا حًقا أننا لسنا في 

املكان الذي نريد أن نكون فيه.
الفيلــم تُســتعرَض ثالث قصص  خالل 
مختلفــة. فهي قصص يفقــد أبطالها 
فيها معنى أحالمهم ويشــعرون بالفراغ 

في حياتهم.
احلالة األولى، هي حالة أم كرست نفسها 
لعائلتهــا لدرجة أنها نســيت أن تعيش 
حياتها.ظلت لسنوات تقدم كل شيء من 
أجل رفاهية عائلتها، لكنها تركت جانًبا 
أحالمها وهواياتها ورغباتها واهتماماتها.

وتعــي هــذه األم حالتها طــوال الفيلم 
وتتعلم تدريجًيا كيف تعالجها وتستعيد 
حياتها الطبيعية. كل إنسان هو الضامن 
لذاته ويســتحق مســاحته الفردية. في 
داخلــه، وفي داخلنا نحــن األفراد، نحقق 
ذواتنــا، ذاتًيــا على عكــس التماهي مع 
الكثافــة والضخامــة. أن تخصص وقًتا 
لنفســك أمر ضروري. أما أولئك الذين ال 
يفعلــون ذلك بســبب إرهاقهم أو بدافع 
واجب رعاية اآلخرين سينتهي بهم األمر 
إلى الشــعور بالفراغ فــي حياتهم مبرور 

الوقت.
تتنــاول احلالة الثانية فــي الفيلم زواًجا 
مريًحا، اعتاد فيه الزوجان على مســتوى 
معيشــي مرتفع. بــدا للزوجــني أنهما 

ميتلكان كل شــيء، لكنهما مــا لبثا أن 
أدركا أن الثــروة ال جتلب الســعادة. نحن 
لســنا ما منلكه. وإال فإذا فقدنا أشياءنا 
ذات يوم فلن يتبقى لنا شيء. في الفيلم 
يتعلم الزوجان تقدير األشــياء الصغيرة. 
ويجدان أن الثروة األعظم تختفي في قلب 

البساطة وفي تفاصيل احلياة الصغيرة.
احلالــة الثالثة فــي الفليم هــي حالة 
ســينمائي طموح نســي أن يعيش في 
الوقت احلاضر، وظل يركز بشكل حصري 
وجناحاته  على عملــه. كان مســتقبله 
املســتقبلية هــي املركز الذي يشــغل 
حياته بال انقطاع. هذه الرغبة في العيش 
حصريًا مــن أجل العمــل تنتهي به إلى 

التخلي عن اللحظة احلالية، ”اآلن“.

حسب الشيخ جعفر بات ضيفا دائما في دار الصمت
»طائر الجنوب«يحّط بعد تحليق طويل في سماء الشعر 

فيلم »التغيير«.. وصفة روحية للبحث عن الذات

دراسة

ومن خالل هذا املنظور التأويلي أفترض ـ اننا 
لو جعلنا، »الصراع » موصوفا باحلوار وتشكل 
لدينا، مصطلح مزدوج في دالالته ـ الصراع 
احلواري، املتوازنة فان الوالدات االدبية اجلديدة 
ســتتطلع بالعرفان الى نطفتهــا الوراثية 
الثقافية العميقة، الى تلك االبوة احلضارية 
العائشة، ليس في التاريخ العربي فحسب، 
بل في التاريخ االنســاني االعمل واالشمل، 
وعلى وفق هذا االفتراض، فان املوازنة الناجتة 
من االزدواجية الداللية بني الصراع من جهة 
واحلوار من جهة اخرى، ستجعل من االجيال 
االدبية اجلديدة، احلداثوية، في الراهن املعيش 
، أو في املســتقبل املنظور املرئي القريب او 
حتى البعيد، متزنة وموضوعية في نظرتها 
الــى االخر املاضــوي القومي أو االنســاني. 

وســيكون هذا اجلديــد، احلداثي، املســلح 
بآليات وتقنيات ثقافيــة جديدة، تهدف من 
بــني ما تهدف الــى دعم وتعزيز مشــروعه 
الثقافي املعاصر، لكنها في الوقت نفســه، 
ال تهدف الى نســف والغــاء البنى القدمية 
برمتها، كمــا يدعي البعــض، وال العكس 
صحيح، كما يدعي البعض االخر بانحيازهم 
املتطرف الى املوروث على وفق نظرة سلفية 
متشــددة. ببســاطة ان الصراع احلواري بني 
كل قدمي وجديــد ـ غالبا ـ ما يتمخض عنه 
والدة قوانني جديدة مــن رحم اجلديد، وبهذا 
يقومان بوظيفتني متمايزتني ومتزامنتني في 
الوقت نفسه، أحدهما يشتغل على االزاحة 
ـ ازاحــة البنــى القدمية الناضبــة العطاء 
وليــس نســفها ـ أما االخر فانه يشــتغل 
على االحياء ـ احيــاء البنى القدمية القابلة 
للتفجــر والتطــور ـ وبني وظيفــة االزاحة 
ووظيفة االحياء يســري حوار خفي تناصي، 
غير مرئي، بني بنــى قدمية حية وبنى جديدة 
معاصرة اصيلة، هناك خيوط تنسج جسور 
فنية وجمالية، غير مرئية، تتبأور في مركزها 
االجيــال واالفكار على حد ســواء، بل حتى 
املنجزات املعرفيــة احلديثة، وفي مركزية بؤر 
يتبدى وجه  االدبيــة ومحموالتها  اخلطابات 
املولود اجلديد متماهيا، باطياف عصره، لكنه 
يبقى متشوقا الصالة نطفته املاضية احلية 
بعني جديدة ومن هنا، ســيكون هذا اجلديد 
امتداداً طبيعياً لتلك االبوة، ثم لنكتشــف 
ان هنــاك تداخالً صعباً ومعقــداً بني اجلذور 
والثمار، لدرجة ان الفصل بينهما أو مناقشة 
احدهما بهدف تهميش او تنســيف االخر، 
يعد ضرباً من حماقات األخيلة في التفكير 
والرؤية والذائقــة االدبية، الن اجلديد في كل 
مالمحه واشكاله و اكسســواراته وألوانه 
وعلى مختلــف أزمانه وأمكنته ومهما كان 
بارعاً فــي التماهي والتخفــي فان نطفته 
املوروثية ستبقي العالقة الفارقة في صنف 
دمه الثقافــي. واجلديد اليوم، ســيصبح ال 
محالــة قدميا،في الغد اآلتــي ، وقد عبر عن 
هذه احلقيقة الســاطعة ابن قتيبة، »مع ان 

كل قدمي كان جديداً في عصره.«
إنَّ عالقة الشــعر العربي احلديــث باملوروث 
الشعري العربي واالنساني، قد مرت مبراحل 
أو حقب فنية مؤرخة ومتعارف عليها، وكان 
لكل حقبــة تيارها الفنــي واجلمالي الذي 
تأســس من خالل مفهومات ومعايير واطر 
أصال،  منفتحــة،  عربية  شــعرية  موروثات 

على املوروث االنســاني، فالتيار الكالسيكي 
اجلديد، مثال، والذي تزعمه الشــاعر محمود 
سامي البارودي وشعراء آخرون في مصر، جنده 
تعامل مع املوروث الشــعري العربي، حتديداً، 
على انه معطى أو منجز فني، جمالي، ثابت 
وجاهز ومسلم به وذو قداسة أدبية مهيبة، 

ولذلك ال ميكن الي مبــدع مغامر وجريء ان 
يدعو على صعيــد التجريب او التنظير الى 
التغيير في القوالب واالوزان واالشــكال بل 
حتى االغراض التي ظلت لقرون طويلة تتكرر 
وتنسخ بتقليدية جامدة، حتى أن هذا التيار 
ألزم شــعراءه محاكاة تلك القيم واحملافظة 

عليها، ومن بعده انقسم التيار الرومانسي 
على نفســه الى اجتاهــني متخاصمني، يرى 
والتغيير في اخلطاب  التجديــد  ان  احدهما 
الشعري العربي، يجب ان يكون على صعيد 
املبنى واحملول، مبعنى أنــه يدعو الى املغايرة 
اجلذريــة، في حني يرى ثانيهمــا ان التجديد 
ينبغي ان يكون على صعيد احملمول فحسب، 
اذ يأخــذ مــن احلديــث مضامينــه وجتاربه 
ويأخذ من املوروث الشــعري بناءه أو شكله، 
أي انه يجــاري املوروث الشــعري من حيث 
الشكل والعمار ويغايره من حيث املضامني 
والتجارب، لكننا مع تيار احلداثة الشــعرية 
العربية، نكتشــف تياراً آخــر مختلفا، عن 
التيارين الســابقني، فقد نظر هذا التيار الى 
العربي نظرة موضوعية،  الشــعري  املوروث 
فاحصة ومحللة، ومحاوِرة ، بل وشــمولية، 
أيضاً، معتمداً على ثقافة رصينة استوعبت 
أشــكال احلداثة ووســائلها التعبيرية،وهو 
يرى أن هــذا املوروث لم يعــد  مجرد قوانني 
ومسلمات ومقاييس ثابتة، صارمة، للعمود، 
مجموعة  بــل  واللغة،  والقافيــة  والــوزن 
انســانية منتجة على وفق  جتارب ومواقف 
صياغــات فنية وجمالية معبــرة، أصالً، عن 
تلــك الــذات وعالقتها بعاملهــا املوضوعي 
بة  املتجــدد واملتغير على وفق رؤياهــا املنقِّ
العميقة،ومن هنا ميكننا أن نرى في التجديد 
والتغيير في الشــكل، خاصــة، أمراً بديهياً 
ومســلماً بطبيعة ديناميكية التجديد، في 
حني، تبقى املوضوعات االنســانية الكونية 
مشــروعا، قابال، للتفجر والنشور من خالل 
الواقع املتجدد واملــوروث احلي، ولذلك اكدت 
اكثر البحوث واالطاروحات املوضوعية اجلادة، 
على ان الشــعر العربــي احلديث التفعيلي، 
حتديدا، لم يكن ومنذ انبثاقه، بعد منتصف 
أربعينيــات القــرن املاضي، والــى االن، ندا 
الغائيــاً أو خصماً لدودا،ومعاديــاً للموروث 
الشعري، بل كان مدارسا ومثاقفا له وناهال 
منه، ومتكئا علــى معطياته الفنية احلية، 
لكنه في الوقت نفسه،كان رافضاً مصاحلة 
ومسايرة الكم احملدد واملقنن والثابت املتصلد 
في ذلك املوروث الذي استهلك جل اغراضه 
في عصر بعينه فحسب، وشتان ما بني هذا 

وذاك.

جمال كريم 
                     

أفتــرض ان العالقــة اجلدليــة بــني الصراع 
واحلوار تنتج نوعاً مــن الثنائية املعرفية ـ ان 
صح التأويل ـ ملعاجلة اشــكالية الصراع بني 
القــدمي واجلديد فــي االدب العربي بشــكل 
بشكل  بشــكل  الشــعرية  واخلطابية  عام 
خاص، وهي من االشــكاليات املطروحة التي 
ظلت على تعاقب العصــور واألزمان والدهور 
واحلقب مثــاراً للجدل والســجال والنقاش، 
لكنها تأججت حصراً وحتديداً وبشكل الفت 
للنظــر، وداٍع للبحث والدرس والتقصي، منذ 
مطلع القــرن املنصرم والى يومنــا هذا، بل 
إن املتتبــع املوضوعي ليجــد بوضوح أن هذه 
االشــكالية ببعديهــا، تظهر وجتــدد حيناً، 
وتهــدأ وتخفت حينــا آخر، تبعــاً للظروف 
املوضوعيــة لذلك الظهــور والتخفي،ولعّل 
من بني اهم تلك الظروف االحداث العصيبة 
والهــزات العنيفة التي يتعــرض لها الواقع 
املعيش،وهي الى حدٍّ ما أشبه ما تكون بحرب 
بــاردة، لكنها بالتأكيد، ال تســعى الى نفي 
االخــر، وال تهدف الى نوايا توســعية تتجاوز 
بها جغرافيات ومناخات الشــعوب الثقافية، 
وهــي أيضاً، ال تفــرز االخر. بل من ســذاجة 
تؤدي  أن  واالعتقاد  التاويل  التصور،وسطحية 
هذه االشــكالية في يوم من االيام الى اندالع 
حرب ثقافية كارثية بــني جيلني أو مرحلتني 
ثقافيتني!! ال بل مــن احلماقة أن نتخيل جيالً 
جديداً، معاصراً، وحداثوياً، يُجيِّش جيوشــه، 
ويُســرِّب طائراته ويحشــو مدافعه بقذائف 
االبادة واحلرائق،  مــن اجل االغارة على القدمي 
واملوروث بكل معطياته مستنداً على حجٍج 
وذرائع واهية، وادعاءات تشــويهية زائفة، ولو 
يقع مــا يفترضه مخيال ســوريالي غرائبي، 
وتتحققت مثل هذه االبادة الثقافية سيكون 
االنسان بافتراض حصول احلدث ووقوعه أحط 
البسيطة، وسيكون من  الكائنات على وجه 
دون أدنى شــك عرضة ألفظع مهزلة كونية، 
قد تؤدي به الى الكهوف قبل ان تذهب به الى 
اجلحيم لينتهي كل شيء بعد هذه احلماقة!! 
مــن املؤكد ان املصــدر »صــراع« وما يحمل 
من داللة ضمنيــة، تدميرية الغائية، نفيوية، 
اخضاعية في افضل تاويل داللي، رمبا سيؤدي 
الــى مقاطعة الضفة االخرى من كون املنجز 
الثقافي.. وأعني هنا بكون املوروث ـ بل أحيانا 

ـ الى معاداته واقصاء من ينظر اليه!!

افتراض تأويلي في جدلية الصراع بين الموروث والمعاصرة

إنَّ عالقة الشعر العربي 
الحديث بالموروث الشعري 
العربي واالنساني، قد مرت 

بمراحل أو حقب فنية مؤرخة 
ومتعارف عليها، وكان 

لكل حقبة تيارها الفني 
والجمالي الذي تأسس من 
خالل مفهومات ومعايير 

واطر موروثات شعرية عربية 
منفتحة، أصال، على الموروث 
االنساني، فالتيار الكالسيكي 

الجديد

من اعمال الراحل احمد الربيعي



جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن

م/ مناقصة رقم )77 لسنة 2021(
1- يسر محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص بـــمشروع )تأهيل مجمعات في قضاء الشنافية )مجمع 
ماء اخلســف رقم 1- ســعة 200 م3/ ســاعة ومجمع ماء اخلسف رقم 2- ســعة 200 م3/ ســاعة ومجمع ماء العسرة سعة 50 م3/ ســاعة( وبكلفة تخمينية 
)819,427,000( فقط ثمامنائة وتســعة عشــر مليونا واربعمائة وسبعة وعشرين الف دينار ال غيرها وحسب التبويب )الباب )58(، القسم )1(، االستثمار )2(، الفصل 

)4(، املادة )9( النوع )5(، التسلسل )100(( ومبدة عمل )210( أيام.
2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، احلقيقة اآلن(. 

3- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )محافظة الديوانية/ قسم العقود/ املوقع اإللكتروني.
)yahoo.com@2005 _EMAIL: dewaniarc(و www.dewaniarc.com

خالل الدوام الرسمي للدائرة وكما موضحة في التعليمات ملقدمي العطاءات، وال يخضع مقدمو العطاءات احملليون لألفضلية.
4- متطلبات التأهيل املطلوبة:

أ- املتطلبات الفنية:
أوال: الكوادر/

1- مهندس ميكانيك        عدد 1
2- دبلوم فني كهرباء     عدد 1

ب- املتطلبات املالية:
* السيولة املالية: وتعرف السيولة النقدية بأنها كشف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املصرفية 
وللفترة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ السيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )81,942,700( فقط واحد وثمانني مليونا وتسعمائة واثنني واربعني 

الفا وسبعمائة دينار فقط ال غيرها
ج- املتطلبات القانونية:

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

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

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

يوم )اخلميس( املصادف )2022/4/21( في بناية احملافظة/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات.
6- يتم تســليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قسم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداًء من اليوم التالي من تاريخ آخر نشر لإلعالن في اجلرائد 
الرســمية املذكورة أعاله ولغاية الساعة الثانية عشرة ظهرا في يوم غلق املناقصة وال يسمح التقدمي عن طريق البريد اإللكتروني، وسيتم فتح العطاءات بحضور 
مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات( في نفس موعد غلق املناقصة في يوم )اخلميس( في 
متام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتأريخ )2022/4/28( وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على 

أن تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثّبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف وعنوانه اإللكتروني.
7- كل العطــاءات يجب أن تتضمن ضمانا للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو ســفتجة صادر من مصرف 
معتمد في العراق وبنســبة )2%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومببلغ )16،388،540( فقط ســتة عشر مليونا وثالثمائة وثمانية وثمانني الفا وخمسمائة 
واربعني دينارا عراقيا ال غيرها ومعنون الى جهة التعاقد )محافظة الديوانية/ قســم العقود( ويذكر فيه رقم واســم املناقصة ويكون نافذا ملدة )120( يوما من تأريخ 

غلق املناقصة الفعلي.
8- يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تثبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها 
كافة والشــروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شــروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية لكافة أقسامها يتم 

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

10- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن وآلخر إعالن عن املناقصة.
11- يلتزم الطرف الثاني )منّفذ العقد( بأن يشّغل ما ال يقل عن )50%( من عماله وموظفيه من العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل في بغداد واحملافظات إال 

في حال اعتذار املركز عن توفير األعداد والتخصصات املطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة )30( يوماً من تأريخ استالم املركز للطلب.
12- في حال اشتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه مع مراعاة ما يلي:

أ - تعتمد نسبة الشراكة بني الشركاء وحسب ما محدد في عقد الشراكة وفي حال لم تذكر النسبة في عقد الشراكة فيتم القسمة بينهم على عدد الشركاء 
بالتساوي

ب - يعتمد عقد الشراكة املبرم بينهما على يكون مصدق من كاتب العدل اخملتص ويجوز تقدمي منوذج اتفاق اولي على الشراكة موقع من قبل اطراف الشراكة معززا 
بتعهد يقدم من قبلهم بعدم التنازل او االنسحاب في حال رسو املناقصة عليهما على ان يتم تقدمي عقد شراكة بينهما مصدق من كاتب العدل اخملتص بعد توقيع 

العقد خالل مدة ال تتجاوز )14( يوم من تاريخ توقيع العقد وفي حال انسحاب احد الشركاء فيتم معاملة املشتركني معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال.
ت - ميكن تقدمي التأمينات األولية او النهائية باسم أي من الشركاء

ث - في حال تقدمي احد الشــركاء ألي من املعايير املطلوبة ومت اســتيفاؤها من قبله فيتم قبول العطاء املشترك دون النظر الى الشريك اآلخر إاّل إذا نص في الوثيقة 
نسب وشروط معينة ينبغي توفرها في الشريط عند ذلك يعتمد على ما مت تثبيته في الوثيقة

ج - على جميع الشركاء تقدمي براءة ذمة من الضريبة عند االشتراك في املناقصات وال يتم االكتفاء بتقدمي احد الشركاء لها
ح - على جميع الشركاء ان يكونوا مؤهلني من حيث سالمة املوقف القانوني لهم من ناحية االدراج في القائمة السوداء او القائمة املتلكئة او ممن لم يحظر التعامل 

معهم مبوجب القوانني والتشريعات الوطنية والدولية.
13- جلهــة التعاقــد إلغاء املناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة بناًء على أســباب مبررة مــن دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شــراء وثائق املناقصة فقط 

للمناقصني.
زهير علي الشعالن

محافظ الديوانية 

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن مناقصة

مناقصة رقم )78 لسنة 2021(
1- يســر محافظــة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص بـ )متديد شــبكة مــاء مختلفنة األقطار ألحياء مركز 
الشافعية وحي الزهراء ومنطقة التصميم اجلديد واحلي الصناعي في قضاء الشافعية( ضمن تخصيصات خطة مشاريع استراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 
)2021( قطاع )املاء( وبكلفة تخمينية قدرها )956،000،000( فقط تســعمائة وستة وخمسون مليون دينار ال غيرها وحسب التبويب )الباب )58(، نوع االستثمار )5(، 

القسم)1( ، الفصل )4(، املادة )4( النوع )4(، التسلسل )129(( ومبدة عمل )180( يوما
2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، احلقيقة اآلن(. 

3- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )محافظة الديوانية/ قسم العقود/ املوقع اإللكتروني.
)EMAIL: dewaniarc_ 2005@yahoo.com(و www.dewaniarc.com

وخالل الدوام الرسمي للدائرة وكما موضحة في التعليمات ملقدمي العطاءات، وال يخضع مقدمو العطاءات احملليون لألفضلية.
4- متطلبات التأهيل املطلوبة:

أ- املتطلبات الفنية:
أوال: الكوادر/

1- مهندس ميكانيك        عدد 1
2- مساح                   عدد 1

ب- املتطلبات املالية:
* السيولة املالية: وتعرف السيولة النقدية بأنها كشف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املصرفية 
وللفترة التي تســبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ الســيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )95،600،000( فقط خمسة وتسعني مليونا وستمائة الف دينار 

ال غيرها.
ج- املتطلبات القانونية:

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

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

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

يوم )اخلميس( املصادف )2022/4/21( في بناية احملافظة/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات.
6- يتم تســليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قسم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداًء من اليوم التالي من تاريخ آخر نشر لإلعالن في اجلرائد 
الرســمية املذكورة أعاله ولغاية الساعة الثانية عشرة ظهرا في يوم غلق املناقصة وال يسمح التقدمي عن طريق البريد اإللكتروني، وسيتم فتح العطاءات بحضور 
مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات( في نفس موعد غلق املناقصة في يوم )اخلميس( في 
متام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتأريخ )2022/4/28( وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على 

أن تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثّبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف وعنوانه اإللكتروني.
7- كل العطــاءات يجب أن تتضمن ضمانا للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو ســفتجة صادر من مصرف 
معتمد في العراق وبنســبة )2%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومببلغ )19،120،000( فقط تســعة عشر مليونا ومائة وعشرين الف دينار عراقي ال غيرها 

ومعنون الى جهة التعاقد )محافظة الديوانية/ قسم العقود( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذا ملدة )120( يوما من تأريخ غلق املناقصة الفعلي.
8- يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تثبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها 
كافة والشــروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شــروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية لكافة أقسامها يتم 

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

10- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن وآلخر إعالن عن املناقصة.
11- يلتزم الطرف الثاني )منّفذ العقد( بأن يشّغل ما ال يقل عن )50%( من عماله وموظفيه من العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل في بغداد واحملافظات إال 

في حال اعتذار املركز عن توفير األعداد والتخصصات املطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة )30( يوماً من تأريخ استالم املركز للطلب.
12- في حال اشتراك أكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه على مراعاة ما يلي:

أ - تعتمد نســبة الشــراكة بني الشركاء وحسب ما حدد في عقد الشراكة وفي حال لم تذكر النسبة في عقد الشراكة فيتم القسمة بينهم على عدد الشركاء 
بالتساوي.

ب - يعتمد عقد الشــراكة املبرم بينهما على أن يكون مصدقا من كاتب العدل اخملتص ويجوز تقدمي منوذج اتفاق اولي على الشراكة موقعا من قبل اطراف الشراكة 
معززا بتعهد يقدم من قبلهم بعدم التنازل او االنســحاب في حال رســو املناقصة عليهم على ان يتم تقدمي عقد شراكة بينهما مصدقا من كاتب العدل اخملتص 
بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز )14( يوما من تاريخ توقيع العقد وفي حال انســحاب احد الشــركاء فيتم معاملة املشتركني معاملة الناكل او اخملل وحسب 

واقع احلال.
ت - ميكن تقدمي التأمينات األولية او النهائية باسم أي من الشركاء.

ث - في حال تقدمي احد الشــركاء ألي من املعايير املطلوبة ومت اســتيفائها من قبله فيتم قبول العطاء املشترك دون النظر الى الشريك اآلخر إالَّ إذا نص في الوثيقة 
نسب وشروط معينة ينبغي توافرها في الشريك عند ذلك يعتمد على ما مت تثبيته في الوثيقة.

ج - على جميع الشركاء تقدمي براءة ذمة من الضريبة عند االشتراك في املناقصات وال يتم االكتفاء بتقدمي احد الشركاء لها.
ح - على جميع الشركاء ان يكونوا مؤهلني من حيث سالمة املوقف القانوني لهم من ناحية اإلدراج في القائمة السوداء او القائمة املتلكئة او ممن لم يحظر التعامل 

معهم مبوجب القوانني والتشريعات الوطنية والدولية.
13- جلهــة التعاقــد إلغاء املناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة بناًء على أســباب مبررة مــن دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شــراء وثائق املناقصة فقط 

للمناقصني.
زهير علي الشعالن
محافظ الديوانية 

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
إعالن للمرة الثالثة

م/ مناقصة رقم )10 لسنة 2021(
1- تســر محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص بـــمشروع )إنشاء ملعب في السدير( بوكلفة 
تخمينية )625,768,000( فقط ســتمائة وخمسة وعشرين مليونا وسبعمائة وثمانية وستني الف دينار ال غيرها وحسب التبويب )الباب )58(، القسم )5(، 

االستثمار )2(، الفصل )4(، املادة )9( النوع )8(، التسلسل )94(( ومبدة عمل )300( يوم.
2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، احلقيقة اآلن(. 

3- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )محافظة الديوانية/ قسم العقود/ املوقع اإللكتروني
)EMAIL: dewaniarc_ 2005@yahoo.com(و www.dewaniarc.com

خالل الدوام الرسمي للدائرة وكما موضحة في التعليمات ملقدمي العطاءات، وال يخضع مقدمو العطاءات احملليون لألفضلية.
4- متطلبات التأهيل املطلوبة:

أ- املتطلبات الفنية:
أوال: الكوادر/

1- مهندس مدني    عدد 1
2- مساح             عدد1

ب- املتطلبات املالية:
* الســيولة املالية: وتعرف السيولة النقدية بأنها كشف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت 
املصرفية وللفترة التي تســبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ الســيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )56,319,120( فقط ســتة وخمسني مليونا 

وثالثمائة وتسعة عشر الفا ومائة وعشرين دينارا فقط ال غيرها.
ج- املتطلبات القانونية:

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

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

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

الثانية عشرة ظهرا من يوم )اخلميس( املصادف )2022/4/21( في بناية احملافظة/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات.
6- يتم تســليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قســم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداًء من اليوم التالي من تاريخ آخر نشر لإلعالن 
في اجلرائد الرســمية املذكورة أعاله ولغاية الساعة الثانية عشرة ظهرا في يوم غلق املناقصة وال يسمح التقدمي عن طريق البريد اإللكتروني، وسيتم فتح 
العطــاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضــور الى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات( في نفس موعد غلق 
املناقصة في يوم )اخلميس( في متام الســاعة الثانية عشرة ظهرا بتأريخ )2022/4/28( وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة 
رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على أن تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثّبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه 

ورقم الهاتف وعنوانه اإللكتروني.
7- كل العطــاءات يجب أن تتضمن ضمانا للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو ســفتجة صادر من 
مصرف معتمد في العراق وبنســبة )2%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشــروع ومببلغ )18,773,40( ثمانية عشر مليونا وسبعمائة وثالثة وسبعني الفا 
واربعني دينارا عراقيا ال غيرها ومعنون الى جهة التعاقد )محافظة الديوانية/ قســم العقود( ويذكر فيه رقم واســم املناقصة ويكون نافذا ملدة )120( يوما 

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

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

10- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن وآلخر إعالن عن املناقصة.
11- يلتــزم الطرف الثاني )منّفذ العقد( بأن يشــّغل ما ال يقل عن )50%( من عماله وموظفيه من العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشــغيل في بغداد 

واحملافظات إال في حال اعتذار املركز عن توفير األعداد والتخصصات املطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة )30( يوماً من تأريخ استالم املركز للطلب.
12- في حال اشتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه مع مراعاة ما يلي:

أ - تعتمد نســبة الشراكة بني الشركاء وحسب ما محدد في عقد الشراكة وفي حال لم تذكر النسبة في عقد الشراكة فيتم القسمة بينهم على عدد 
الشركاء بالتساوي

ب - يعتمــد عقد الشــراكة املبرم بينهما على يكون مصدق من كاتب العــدل اخملتص ويجوز تقدمي منوذج اتفاق اولي على الشــراكة موقع من قبل اطراف 
الشراكة معززا بتعهد يقدم من قبلهم بعدم التنازل او االنسحاب في حال رسو املناقصة عليهما على ان يتم تقدمي عقد شراكة بينهما مصدق من كاتب 
العدل اخملتص بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز )14( يوم من تاريخ توقيع العقد وفي حال انســحاب احد الشــركاء فيتم معاملة املشــتركني معاملة 

الناكل او اخملل وحسب واقع احلال.
ت - ميكن تقدمي التأمينات األولية او النهائية باسم أي من الشركاء

ث - في حال تقدمي احد الشــركاء ألي من املعايير املطلوبة ومت اســتيفاؤها من قبله فيتم قبول العطاء املشترك دون النظر الى الشريك اآلخر إاّل إذا نص في 
الوثيقة نسب وشروط معينة ينبغي توفرها في الشريط عند ذلك يعتمد على ما مت تثبيته في الوثيقة

ج - على جميع الشركاء تقدمي براءة ذمة من الضريبة عند االشتراك في املناقصات وال يتم االكتفاء بتقدمي احدى الشركاء لها
ح - على جميع الشركاء ان يكونوا مؤهلني من حيث سالمة املوقف القانوني لهم من ناحية االدراج في القائمة السوداء او القائمة املتلكئة او ممن لم يحظر 

التعامل معهم مبوجب القوانني والتشريعات الوطنية والدولية.
13- جلهة التعاقد إلغاء املناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة بناًء على أسباب مبررة من دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شراء وثائق املناقصة فقط 

للمناقصني.
زهير علي الشعالن

محافظ الديوانية 
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العواصم ـ وكاالت:

أشــهر قليلة تفصلنــا عن بطولة 
كأس العالــم 2022 التي ســتقام 
على األراضي القطرية، بني شــهري 
املقبلني..  أول  وكانون  الثاني  تشرين 
أقيمت  قد  املونديــال  قرعة  وكانت 
في الدوحة منذ أيام قليلة، وأسفرت 
عن العديد مــن املواجهات الثأرية، 
أبرزها  التالــي  التقرير  يســتعرض 

فيما يلي:
املواجهة  أملانيا: تعد تلك  و  إسبانيا 
مــن أكثــر املباريــات املنتظرة في 
املونديــال، بســبب جــودة وتاريخ 
املنتخبني.. لكن إسبانيا متثل عقدة 
لألملان في القرن احلالي على مستوى 
البطــوالت الكبــرى، وأبرزهــا فوز 
املاتادور على املانشــافت في نهائي 
التفوق  إسبانيا  2008.وواصلت  يورو 
على أملانيا في نصف نهائي مونديال 
2010 بهدف مــن دون رد، قبل الفوز 
على  نظيفة  بسداســية  الساحق 

املانشافت في دوري أمم أوروبا 2020.
أوروجواي و غانا: شــهدت مواجهة 
مونديال  نهائــي  ربع  في  املنتخبني 
2010 واحــدة من أبرز لقطات اإلثارة 
فــي القــرن احلالي، بعدمــا انتهى 
وجلأ  بالتعــادل،  األصلــي  الوقــت 
الطرفــان إلى شــوطني إضافيني.. 
ويتذكــر اجلميــع الدقيقة 121 من 
لويس ســواريز  أنقذ  عندما  املباراة 
منتخب بــاده من هــدف محقق، 
لكنه أبعد الكرة بيده من على خط 
املرمى.. وحصل سواريز على بطاقة 
حمراء، لكن منتخب غانا أهدر ركلة 
أســامواه جيان،  عــن طريق  اجلزاء 
وذهب املنتخبان إلى ركات الترجيح 

التي مالت للمنتخب األوروجوائي.

ارتباط  هنــاك  بلجيكا:  و  املغــرب 
مثير بني منتخبي املغرب وبلجيكا، 
حيث سبق تواجد العبني من أصول 
مغربية مع الشــياطني احلمر، مثل 
ناصر الشاذلي ومروان فياني.. وهذا 
األمر أشــار إليه اإلســباني روبرتو 
عقب  بلجيــكا،  مــدرب  مارتينيز، 

معرفة قرعــة كأس العالم 2022.. 
على مســتوى تاريخ املنتخبني في 
املونديــال، ســنجد أن املغرب واجه 
بلجيكا فــي دور اجملموعات مبونديال 
1994، وتفــوق الشــياطني احلمــر 
بهدف من دون رد، لذا يرغب أســود 

األطلس في الثأر من تلك الهزمية.

من جانب اخــر، دخل مونديال 2022 
حيز التنفيــذ الفعلي بإعان قرعة 
دور اجملموعات، واستقر كل منتخب 
من الـــ32 على منافســيه.. وجاء 
املنتخب الســعودي فــي اجملموعة 
الثالثة إلى جــوار األرجنتني وبولندا 
واملكسيك، وهي مجموعة متوازنة، 

من حيــث تباين مســتويات الفرق 
خاصا  حتديًا  تشكل  لكنها  األربعة، 

لألخضر السعودي.
املنتخب  الواقع ســيكون  لكن في 
الســعودي أمام حتد من نوع خاص، 
الوحيد في  املشــارك  إذ ســيكون 
مونديــال قطر 2022 الــذي يدخل 

البطولــة بقائمــة كاملــة مــن 
الاعبني احملليني.. وال تشهد القائمة 
املقبلة  العالم  لكأس  الســعودية 
أي العــب محترف خــارج اململكة، 
كاملعتــاد في كل نســخ املونديال 
اخلمســة الســابقة التي شــارك 
املنتخب  وتلقــى  األخضــر..  فيها 
الســعودي دعًما غير مباشــر من 
جياني إنفانتينو رئيس االحتاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا( في حفل القرعة، 
»الاعب  أن  علــى  عندمــا شــدد 
السعودي يتمتع بجودة استثنائية«.
وقال إنفانتينو قبل أيام »في بطولة 
الهال  فريق  لألندية، شارك  العالم 
بســبعة العبني محليــني، مقابل 
تشيلسي الذي لعب املباراة بقائمة 
كاملة من األجانب، ورغم ذلك قدم 
جيدة،  مبــاراة  الســعودي  الفريق 
كان فيها ندا للبلــوز وكافح حتى 

الدقيقة األخيرة« حيث هزم 1-0.
السعودية  األندية  اســتفادت  وقد 
من قرار احتاد كرة القدم احمللي بشأن 
دعم قوائــم األندية بعدد ال بأس به 
من األجانــب »7 العبني لكل فريق«، 
الســعودية  األندية  جنحــت  حيث 
في جلب كوكبة مــن جنوم الصف 
األول على مســتوى العالم.. وبرغم 
أن هــذا القرار له جانب ســلبي، إذ 
يقلل من الفــرص أمام املدير الفني 
رينارد(  )الفرنسي هيرفي  للمنتخب 
في اختيار عناصر مميزة لألخضر، مع 
حرص األنديــة على الدفع باعبيها 

األجانب.
لكن من وجه آخر يبقى هذا التحدي 
مفيــدا للعبــة داخــل اململكة إذ 
احملليني للحد األقصى  يدفع طاقات 
للحصــول على فرصة املشــاركة 
والتنافس  أنديتهم  املباريات مع  في 

بشدة مع احملترفني األجانب.

تحد من نوع خاص ينتظر األخضر السعودي 

ثالث مواجهات ثأرية في نهائيات كأس العالم 2022 مدريد ـ وكاالت:
كشــف تقريــر صحفــي إســباني، عــن موقف 
بشيكتاش من التعاقد بشكل نهائي مع البوسني 
ميراليم بيانيتش، العب وسط برشلونة، الذي يلعب 
بألوان الفريق التركي حتى نهاية املوســم.. وانتقل 
بيانيش للعب بألوان بشــيكتاش، مطلع املوســم 
اجلــاري، على ســبيل اإلعارة حتى نهاية املوســم، 
وذلك بعــد خروجه من حســابات الهولندي رونالد 
كومان، املدرب السابق للبارسا.. وبحسب صحيفة 
»آس« اإلسبانية، فإن بشــيكتاش لن يطلب جتديد 
إعارة بيانيتش أو ضمه نهائًيا، وسيعود الاعب إلى 

برشلونة في نهاية املوسم.

العواصم ـ وكاالت:
أعلن االحتاد األفريقي لكرة القدم )كاف(، أن قرعة 
بطولــة أمم أفريقيا للســيدات ســتقام يوم 25 
نيسان اجلاري، باملركز الفني جملمع محمد السادس 
بالربــاط.. وذكــر كاف عبر موقعه الرســمي، أن 
القرعة ســتقام في الرباط فــي املوعد املذكور، 
وســوف يتم بث احلفل عبر املنصات الرســمية 
للكاف.وأضــاف البيــان أن املنتخبــات املتأهلة 
للبطولة هي املغرب )البلد املضيف( والكاميرون 
ونيجيريا وبوتســوانا وبوركينا فاســو وبوروندي 
والسنغال وجنوب أفريقيا وأوغندا وتونس وتوجو 
وزامبيا.وتقام بطولة أمم أفريقيا للسيدات باملغرب 

في املدة من الثاني إلى 23 متوز املقبل.

بشيكتاش يقرر إعادة 
بيانيتش إلى برشلونة

25الجاري قرعة أمم 
أفريقيا للسيدات

االندية السعودية تعزز تفوقها في دوري أبطال آسيا مفكرة اليوم
دوري أبطال أوروبا

ليفربول ـ بنفيكا
أتليتكو مدريد ـ مان سيتي

 10:00 مساًء
 10:00 مساًء
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بغداد ـ الصباح الجديد:

بــرر مدرب نــادي القــوة اجلوية 
أســباب خسارة  حكيم شاكر، 
الفريــق إلــى صيــام الالعبني 
وحدوث متغيــرات اثناء املباراة.. 
وقــال حكيم شــاكر في مؤمتر 
بعد لقــاء القوة اجلوية ومومبي 
 2-1 اجلوية  القوة  وخســر فيها 
، إن »املبــاراة شــهدت الكثيــر 
مــن املتغيــرات والتــي أعطت 

األفضلية للفريق املنافس 
أثر  املبــاراة والصيام  وان توقيت 
على العبينا بشكل كبير«، الفتا 
الى ان »النتيجة لم تكن عادلة«.
وأوضــح أنــه »بعد تســجيلنا 
التراخي  الهدف حدث نوع مــن 
القى  واالستعجال  العبينا،  لدى 
بظاللــه على نتيجــة املباراة«.
واضــاف ان »الفريــق الهنــدي 
منها  ســجل  فرصتني  استغل 
املباراة وعندما ال تسجل  هدفي 
من الطبيعي تستقبل اهداف«.
واشــار الى ان »الطريــق مازال 
تصحيــح  وباالمــكان  طويــالً 

األخطاء والعودة من جديد«.
أحمد،  حمــادي  قال  جانبه،  من 
إن غياب   ، القــوة اجلويــة  قائد 
األخطــاء  وارتــكاب  التركيــز 
إلــى  أدت  أمــور  »الســاذجة«، 
اخلســارة املفاجئة أمام مومباي 
الهنــدي 1-2، وقــال أحمد في 
عقــب  صحفيــة  تصريحــات 
نهاية املباراة: »في البداية أعتذر 
نادينا لهذه اخلســارة  جلمهــور 
القاســية، كان يجــب التركيز 
وعــدم ارتــكاب هــذه األخطاء 
القاتلة«.وواصــل: »كنــا نبحث 
عن 3 نقاط مــن أجل تعزيز أمل 
التأهل إلى الــدور الثاني، ولكن 
أخطاء  الالعبون  ارتكب  لألسف 
الهزمية  بهذه  وتسببت  ساذجة 

املؤملة«.
وأوضح صاحــب الهدف الوحيد 
للقوة اجلويــة: »اجلهاز التدريبي 
شّخص مكامن القوة والضعف 
وبالفعل  الهنــدي،  الفريق  لدى 
أداء فنياً  أن نقــدم  اســتطعنا 
جيداً، ولكن كمــا ذكرت، يجب 
علــى الالعبني عدم ارتكاب مثل 
والتــي كلفتنا  هذه األخطــاء، 
خســارة املباراة«.ونــوه أحمــد 
في ختــام تصريحاتــه: »األمل 
ما زال موجوداً وســنقاتل حتى 
الرمــق األخير من أجــل العودة 
للمنافسة على بطاقة التأهل».
وكان فريــق القوة اجلوية، تعرض 
خلســارته األولى أمــام مومباي 

أن ســبق  بعد   ،)2-1( الهنــدي 
له االنتصار فــي مباراته األولى 
على اجلزيــرة اإلماراتي بالنتيجة 
ذاتها، وتنتظره مباراة هامة أمام 
الشــباب الســعودي في ختام 
مواجهات مرحلة الذهاب من دور 
احلادية  الســاعة  في  اجملموعات 
يوم غد  والربع من مساء  عشرة 
اخلميس في ملعب استاد االمير 
فيصــل بن فهد )امللــز(.. ويقف 
للمجوعة  متصــدرا  الشــباب 
الثانيــة وله 6 نقــاط ثم اجلوية 
بـ 3 متفوقا على مومباي بفارق 
االهداف في حــني يحتل اجلزيرة 
الرابع االخير من  املركز  اإلماراتي 

دون نفاط. 

دوري الكرة املمتاز
وفــي جانب اخر، تفتتــح اليوم 
االربعــاء مباريــات اجلولــة 27 
ثالث  باقامة  املمتاز  الكرة  لدوري 
مباريات، الصناعة يضيف أمانة 
بغداد وســامراء يالقــي الكرخ 
الســاعة  في  املباراتني  وتقــام 
الثالثــة والنصف عصرا،ويلعب 
النجف ونفط الوسط في ديربي 
الفــرات االوســط فــي ملعب 
الســاعة  في  الدولي  النجــف 
10 مســاء، وجترى غــد اخلميس 
ثــالث مباريات ايضا، القاســم 
الكفل  ملعب  في  امليناء  يلتقي 
النفــط  يضيــف  والديوانيــة 

الســاعة  في  املباراتني  وتقــام 
أما  عصــرا،  والنصف  الثالثــة 
وزاخو فســتقام  الطلبة  مباراة 
في ملعب الشــعب الدولي في 
الســاعة 10 مســاء.. وفي يوم 
اجلمعــة تقام مبــاراة الكهرباء 
ونفط البصرة في ملعب التاجي 
والنصف  الثالثة  الســاعة  في 
نفط ميســان  ويلعب  عصــرا، 
ونوروز في الســاعة 10 مســاء، 
وفي يوم الســبت املقبل يلعب 
اربيل والزوراء في ملعب فرانسوا 
حريري في الســاعة العاشــرة 
مســاء.. وتأجلت مبــاراة اجلوية 
مشاركة  بســبب  والشــرطة 

اجلوية في دوري أبطال آسيا.

قرارات انضباطية 
وفي ســياق اخر، أصــدرت جلنُة 
االنضبــاط في االحتــاد املركزي 
لكرة القــدم حزمًة من القرارات 
املوجبة  باألســباب  يتعلــق  مبا 
التــي اتخذتهــا فــي مباريات 
اآلتي:  النحو  وعلى  مسابقاتها، 
ملناقشــِة  اللجنة  اجتماع  بعد 
تصويــر الفيديو اخلــاص مبباراِة 
ناديي نفط الوســط والشرطة 
للموســم  املمتاز  الدوري  ضمن 
على مقطع  واطالعهــا  احلالي، 
فيه مصور  يظهر  الذي  الفيديو 
)مرتضى  الوســط  نفــط  نادي 
الفحــام( يقــوُم باالعتداء على 
جماهير نادي الشــرطة، وإحلاقاً 
بقرارنا السابق في األحداِث التي 
املبــاراة ضمن اجلولة  جرت بعد 
)26( بعــد أن مت تزويدنــا بهــذا 
املقطع، عليه قــررت اللجنة ما 
يلــي: حرمان مصــور نادي نفط 
الفحــام(  )مرتضــى  الوســط 
نهاية  إلى  الفريــق  مرافقِة  من 
املوســم ضمــن مبارياته على 
إلى  أرضــه املُفترضة اســتناداً 

املادة 52 انضباط.. 
االستئناف  جلنُة  قررت  ذلك،  إلى 
في االحتــاد املركزيلكــرِة القدم 
اســتدعاَء ُمشــرف فريق نفط 
فريقي  مباراة  وحكم  الوســط 
التي  والشــرطة  الوسط  نفط 
جرت في ملعــِب النجف ضمن 
منافســاِت دوري الكــرة املمتاز 
للحضور أمام جلنِة االســتئناف 
نيسان   13 املوافق  األربعاء  اليوم 
اجلاري في مقّر االحتاد بالســاعِة 
احلادية عشرة صباًحا، وذلك بناًء 
على طلب االستئناِف املُقدم من 
قبل نادي الشرطة ضد قرار جلنة 
األحداِث  بخصــوص  االنضباط 
التي رافقت مباراَة نفط الوسط 

والشرطة.

الجوية يخسر امام مومباي ويالقي الشباب غدًا بدوري أبطال آسيا
ثالث مباريات اليوم في افتتاح الجولة 27 لممتاز الكرة
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صراع هوائي على الكرة بني عالء عباس والعب مومباي سيتي الهندي

النفط بطال لدوري السلة 
للمرة الخامسة تواليًا

اليوم.. انتخابات لجنة 
الريشة البارالمبي

إجراء قرعة دوري 
الناشئين واألشبال 

االحد بدء الجولة 19 
لدوري الصاالت

بغداد ـ الصباح الجديد:
تّوج فريق النفــط بلقب دوري الســلة املمتاز 
للموسم احلالي على حســاب الوصيف فريق 
الشــرطة بعدما تفوق عليه فــي املباراة التي 
أقيمت مســاء أول أمس على قاعة الشــعب 
املغلقــة لأللعــاب الرياضية ضمن سلســلة 
مواجهات الــدور النهائي لدوري اللعبة املمتاز.
وحسم النفط املباراة بفارق وصل الثنتي عشر 
نقطة وبنتيجة تســع وثمانني مقابل ســبع 
وســبعني نقطة)89-77(، ليحــرز النفط لقب 

الدوري للمرة اخلامسة توالياً.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حــددت جلنة الريشــة الســاعة الواحــدة من ظهر 
اليوم االربعاء املوافق 13 نيســان اجلاري موعداً إلجراء 
انتخاباتهــا في مقــر اللجنة الباراملبيــة.. واصدرت 
جلنة الريشة اســماء الهيئة العامة الذين يحق لهم 
التصويت في االنتخابات وضمــت عبيد عنيد رئيس 
اللجنة واالعضــاء محمد طالب واياد قاســم وكرمي 
عيدان واملدرب علــي صيهود والالعبــني علي عدنان 
وكرار حيدر واشرف حســن وجاسم محمد ومحمد 
عبد الكرمي ومصطفى خليــل ومحمد جواد ومحمد 
كرمي عبــود واالندية هي : نادي االشــراق ونادي ذي قار 
ونادي الــذرى وجلان النجــف واملثنى وبابــل والبصرة 

وكربالء وواسط.

بغداد ـ الصباح الجديد:
جرت، اليوم االثنني، قرعة دوري الناشــئني واألشــبال 
)منطقة بغداد(، باإلضافة إلى نادي ســامراء في مقّر 
االحتاد بحضور عضو جلنة املســابقات في االحتاد جنم 
األندية املشــاركة، حيث قســمت  األوســي وممثلي 
الفرق على مجموعتني، أســفرت اجملموعُة األولى  عن 
املواجهــات اآلتيــة:  الصناعــة / الشــرطة، الكرخ /

الطلبة.. النفط في حالة انتظار. . في حني أســفرت 
مواجهات اجملموعة الثانيــة عن: الزوراء/كهرباء، القوة 

اجلوية /أمانة بغداد، سامراء في حالة انتظار.
وقد حددت جلنُة املسابقات ثالثة أندية لفئة الناشئني  
تتأهل إلــى مرحلِة األدوار النهائية، وســيحدد موعد 
انطالقهــا الحقــاً.. في حــني يتأهل فريــٌق واحد من 
اجملموعة الشــمالية واجلنوبية والوسطى  ستشرف 
عليها االحتــادات الفرعية في احملافظــات.. كما جرت 
قرعة دوري األشــبال ملنطقة بغداد، حيث أسفرت عن 
املواجهات اآلتية:  اجلويــة /الطلبة، النفط /الكهرباء، 
بغداد/الصناعــة، الــزوراء فــي حالة انتظــار.. حيث 
ســتلعب بنظام الذهاب واإلياب.. فــي حني حدد يوم 
الثالثاء التاســع عشــر من هذا الشهر موعد انطالق 

دوري األشبال.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تبدأ يــوم االحد املقبــل املوافق 17 نيســان اجلاري 
مباريات اجلولة 19 لدوري كرة الصاالت املمتاز، ففي 
قاعة نادي الشــباب الرياضي جتــرى مباراتني االولى 
في الســاعة 2ظهرا بني أمانة بغــداد وغاز اجلنوب 
وتعقبها في الساعة 4 عصرا مباراة الشرطة ونفط 
الوســط، وفي قاعة منتدى اجلهــاد يلعب فريقي 
الشرقية واجليش وتضيف قاعة احلكيم مباراة املرور 
واجلنسية ويلعب اجلنوب ومصافي الوسط في قاعة 
املعهــد الفني وجترى مباراة نفــط البصرة والظفر 
في قاعــة نفط البصرة وتقام جميــع املباريات في 

الساعة 3 عصرا.

تقرير 

إعالم اللجنة األولمبية

قدمت الدائــرة القانونية في اللجنة 
األوملبيــة الوطنيــة العراقيــة، الى 
القضــاء العراقــي املوّقــر ملفــات 
الشــكاوى، على املتجاوزين على رموز 
العراق عبر مواقع  األوملبي في  العمل 

التواصل االجتماعي.
أعلن ذلك األمني العام للجنة األوملبية 
هيثــم عبداحلميد مبينــاً ان الدائرة 
القانونيــة رصــدت تلــك التجاوزات 
املتكررة وإســتجمعت موّثقاتها عبر 
إساءات مباشرة، وعلنية، للمؤسسة 
وإستهدافات مكررة لرئيس وعدد من 
و وّحدتها  التنفيــذي  املكتب  أعضاء 
مبلفات رســمية وإســتودعتها لدى 

احملاكم العراقية اخملتصة.
وبنّي عبد احلميــد ان اللجنة األوملبية 
املوضوعيــة  الــرؤى  طــرح  حتتــرم 
واالنتقادات الفنيــة واالدارية لعملها 
بّناء  وإنتقاد  ترد بحرف مهــذب  طاملا 
لكنها لن تســمح باالساءة، واالصرار 
باجراءاتهــا   وســتمضي  عليهــا، 
القانونيــة لوقــف هــذا املنهج غير 
املشــروع والذي من شــأنه ان يسيء 
للمشــهد األوملبي الوطنــي محلياً 

ويعّرضه لصورة غير الئقة عربياً وقارياً 
ودولياً.

وأصــدرت اللجنة األوملبيــة الوطنية 
العراقيــة توضيحاً بصــدد األكاذيب 
الصفحات  بعض  نشرها  تتولى  التي 
التواصل  مواقــع  عبــر  املشــبوهة 
االجتماعي، وفيما يلي نص التوضيح: 
) تفّنــد اللجنــة األوملبيــة الوطنية 
تثيرها  التي  الكاذبة  األخبار  العراقية 
مواقع  عبــر  مشــبوهة  صفحــات 
التواصل االجتماعــي والتي تنال من 
رئيــس ورمــوز احلركــة األوملبية في 
العــراق، وكان آخرهــا مبزاعم إحضار 
رئيــس اللجنة األوملبيــة أمام أحدى 
احملاكــم العراقيــة، بالقوة، بســبب 
تهمة موجهة إليه وتوقيفه على ذمة 

ذلك.
اللجنة األوملبيــة الوطنية تفّند تلك 
األكاذيب، وســواها، وتؤكد انها تعلم 
جيداً مــن يدفع بهــا، وميّولها، والذي 
بعد  إفــالس خلقه وســلوكه  أثبت 
إفالسه مما بقي له في املشهد األوملبي 
الوطني، وســتتخذ اللجنة األوملبية، 
القليلة املقبلة االجراءات  األيام  خالل 
القانونية املفترضة بحق ناشر، وممّول، 
هذه االساءات التي ال تستهدف رموز 
فقط  بشــخوصهم  األوملبي  العمل 

إمنا تســعى لتعطيل احلركة األوملبية 
الوطنية، والتشهير بها محلياً وعربياً 
وقارّيــاً ودوليــاً، األمر الذي يســتلزم 

املساءلة واحملاســبة في ظل القضاء 
العراقي املوقر(.

من جانب اخــر، بحضور وزيري النفط 

والشباب والرياضة إحسان عبد اجلبار 
وعدنان درجال ورئيس اللجنة األوملبية 
الوطنية العراقيــة رعد حمودي، تّوج 

فريــق النفــط بلقب دوري الســلة 
املمتاز للموســم احلالي على حساب 
تفوق  بعدما  الشرطة  فريق  الوصيف 
عليه فــي املباراة التــي أقيمت قبل 
قليل علــى قاعة الشــعب املغلقة 
لأللعــاب الرياضية ضمن سلســلة 
مواجهات الدور النهائي لدوري اللعبة 
بفارق  املباراة  النفط  املمتاز.وحســم 
وصل الثنتي عشــرة نقطة وبنتيجة 
تســع وثمانني مقابل سبع وسبعني 
لقب  النفط  ليحــرز  نقطة)77-89(، 

الدوري للمرة السادسة توالياً.
وسبق املباراة النهائية إفتتاح املعرض 
الفوتوغرافــي الــذي أقامــه الزميل 
قحطان سليم بعد سبعة أشهر من 
احملتدمة، حيث  الســلوية  املنافسات 
إختزلت عدســته املبدعة منافسات 
الدوري بـــ 250 صــورة وّثقت احلدث 
السلوي األبرز عبر لقطات جسدت أداء 
االداريني وعرق الالعبني وجهد املدربني 
واجتهاد احلكام، إذ قص شريط افتتاح 
املعــرض وزيــر النفط إحســان عبد 
اجلبــار مبعية وزير الشــباب والرياضة 
االوملبية  اللجنة  ورئيس  درجال  عدنان 
العراقية رعد حمودي فضالً  الوطنية 
عــن النائــب األول لرئيــس اللجنة 
األوملبيــة إياد جنف وأعضــاء املكتب 

التنفيذي الدكتور حســني العميدي 
و الدكتور إبراهيم البهادلي و باســم 
أحمد واألمني العام هيثم عبد احلميد 
واألمني املالي أحمد صبري وجمع آخر 

من الشخصيات الرياضية.
االوملبية  اللجنــة  ذلــك، كرمت  إلى 
الوطنيــة املنتخب الوطني بكرة اليد 
احلائز على املركز الســادس آســيوياً 
والــذي كان قريباً جداً، من التأهل الى 
بطولة كأس العالــم باللعبة.وأقيم 
حفل التكرمي بنادي وسام اجملد مبدينة 
اليرموك في العاصمة بغداد ، بحضور 
النائب األول لرئيــس اللجنة األوملبية 
إياد جنف واألمني املالي للجنة األوملبية 

أحمد صبري.
جتدر االشارة الى ان منتخبنا كان خاض 
مباريات الدور التمهيدي في اجملموعة 
الثالثة مــع منتخبات قطر واالمارات 
وعمان ومتكن من العبور لدور الثمانية 
في إجناز يتحقق ألول مرة لكنه خسر 
الكوري  املنتخب  أمام  مباراته األخيرة 
املركز  24-26 ليحتل  بنتيجة  اجلنوبي 
التي  البطولة اآلسيوية  السادس في 
جرت منافساتها في اململكة العربية 
السعودية.. هذا وحضر حفل التكرمي 
أيضاً وزير الشــباب والرياضة السيد 

عدنان درجال.

األولمبية تبدأ إجراءات مقاضاة المتجاوزين لدى المحاكم العراقية
قحطان سليم يوثق مسيرة الموسم السلوي بـ 250 صورة

قحطان سليم يوثق بعدسته احداث دوري السلة املمتاز

نور الجبوري:
األمناء في  رئيــس مجلــس  برعاية 
جامعــة التــراث وعلــى مالعبهــا 
بطولة  مباريــات  أولــى  انطلقــت 
الســيدات الرمضانيــة لكرة القدم 
مســاء أول أمــس لفــرق اجملموعة 
اجلوي  )الدفاع  والتي ضمــت  الثانية 
،شــباب الوطن ، الرصافــة الثانية( 
اذ تعــد األولى من نوعهــا مبواجهة 
اجلوي وسيدات  الدفاع  بني ســيدات 
الرصافة الثانيــة والتي انتهت بفوز 
فريقنا النســوي باربعــة اهداف من 

دون رد .
وتعــد هــذه البطــوالت الكرويــة 
الرمضانية النســوية في ظل احلراك 
اســتعدادية  محطات  هي  الرياضي 
فــي  املشــاركة  لألنديــة  مهمــة 
املقبلة  احمللية  والفعاليات  البطوالت 

ما يؤكد الســعي الدائم للمهتمني 
النســوية  الرياضة  فــي  واخملتصني 
وكذلــك االندية إلى زيــادة جمهور 
اللعبة وممارسيها في اجملتمع وخملتلف 

األلعــاب، مبــا يحقق آمــال وطموح 
العنصر النســوي في احلصول على 
القدرات  للتعبيــر عن  فرصة كبيرة 

واالمكانات في القطاع الرياضي.

نعمت عباس*
خالل متابعتي لبطولة القارات والتي 
أحرز لقبها فريق أشــبال برشــلونة 
لفئة 13 ســنة الشــهر املاضي في 
ميتلكون  برشــلونة  نادي  دبي. حراس 
وتكتيكية  وفنيــة  بدنية  مواصفات 
البرشــلوني يجيد  مثاليــة. احلارس 
اللعب بالقدمني بالدرجة نفســها ، 
ميتلك مواصفات بدنية طول الساقني 
إضافة   ، اجلســم  وطول  والذراعــني 
إلــى املواصفات الذهنيــة والعقلية 
والنفســية ، جميع هذه املواصفات 
تساههم في جناح احلارس في اداء دوره 
بشكل مميز.. علينا أن نحسن اختيار 
حراس املرمى، ألن مســتقبل الفريق 
في  السنية  املراحل  ومنتخبات  األول 
خطر وما نعاني من ندرة املواهب في 
حراسة املرمى سببها ضعف العمل 
في املراحل الســنية وعدم االهتمام 
باختيار املدربني املؤهلني فنيا، وانعدام 
الكشــافني وغياب دور االحتاد املركزي 
لكرة القدم في وضــع خطة طويلة 
املرمي  األمد في اكتشــاف حــراس 
وصقل املواهب من خالل وضع مناهج 

تطويريــة للمدربــني العاملــني في 
األنديــة وعمــل ورش تدريبية وجلب 
أبرز الكفاءات العاملية مثل ما قامت 
به اكادميية سلغادو بدعوة كاسياس 
التدريبية  الورشــة  على  لإلشــراف 
ملدربي وحــراس أندية دبــي. نحن ال 
نطالب بســيب مايــر وال أوليفر كان 
وإمنا على أقل تقدير نطالب بكفاءاتنا 
الوطنيــة داخل البالد وخــارج البالد 
التي عملت في اخلليج ، كابنت قاسم 

أبــو حديد، وكاظم شــبيب ، وصادق 
جبر، وعامر عبد الوهاب ، وسمير عبد 
الرضا ، وســهيل صابر ، وعمر أحمد 
تدريبية ملدربي حراس  لعمل ورشــة 
اندية الــدوري ملا يحملــه هؤالء من 
خبرات كبيرة في املنتخبات الوطنية 
وما اكتسبوه من خالل تعاملهم مع 

اخلبراء األجانب الذين عملوا معهم.

* مدرب عراقي محترف

بغداد ـ الصباح الجديد:
 15 املوافق  جترى يوم اجلمعة املقبــل 
نيســان اجلــاري 9 مباريات حلســاب 
اجلولة 11 من منافسات دوري الشباب 
بكــرة القدم، ففــي اجملموعة االولى 
يلعب النجــف والكهرباء في ملعب 

األول ويتواجه نفط ميســان والنفط 
والديوانيــة يضيــف نفــط البصرة 
ونفط الوســط يالقي امانــة بغداد 
اجملموعة  وفي  امليناء  يالقي  والقاسم 
الثانية يلعب الصناعــة امام الزوراء 
ويضيف اربيل فريــق اجلوية ويتواجه 

الشــرطة والكرخ في ملعب التاجي 
ويلعب زاخــو امام ضيفه ســامراء، 
وتقــام جميع املباريات في الســاعة 
الثالثــة والنصف عصرا باســتثناء 
مبــاراة اربيل واجلوية فســتقام في 

الساعة 10 مساء.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بتواصل مســتمر من وزير الشــباب 
والرياضــة عدنــان درجــال ومتابعة 
الرياضية  املنشــآت  يومية  جلميــِع 
والشبابية التي تنفذها وزارة الشباب 
والرياضة في احملافظات كافة، ومنها 
مشــروع ملعب صالح الدين األوملبي 
ســعة )30( ألف متفرج الذي تنفذُه 
شــركة بنــگادا اإليطاليــة ، والذي 

يشــهد تقدما ملحوظــا في حجم 
العمل الكلي وتذليل جميع الصعاب 

بفعل التواصل املثمر للوزير درجال .
وأوضح مدير مكتب املهندس املقيم 
املهنــدس قصــي ســمير ، إن وتيرة 
العمل شــهدت تقدًمــا واضًحا في 
جميِع مفاصل املشروع خالل الشهر 
مبرحلة  والشــروع  والســابق  احلالي 
جديــدة نحو تكامل شــكل امللعب 

وفق  االعمال  وتضمنت   ، اخلرســاني 
احــدث تقرير اجــراء عمليات فحص 
للمكعبــات  مهمــة   مختبريــة  
اخلرســانية العمــدة الطابقني االول 
والثانــي وفحــص احلصى اخلشــن  
واحلصــى الناعم والســمنت اخلاص 
باملدرجات مع حديد التسليح  واملواد 
الدقيقــة الداخلة فــي عملية اجناز 

االعمدة والقواطع اخلرسانية .. 

فوز لسيدات الدفاع الجوي 
في افتتاح بطولة جامعة التراث 

المواصفات البرشلونية لحراسة المرمى 

الجمعة.. اقامة 9 مباريات في الجولة 11 لدوري الشباب 
تقدم ملحوظ  في حجم اإلنجاز الكلي لملعب صالح الدين 

فريق الدفاع اجلوي للسيدات

نعمت عباس وكاسياس



--1

اذا كانت الشواهُد على شدة 
التعصب للمذهب أو الدين أو 

القومية أو العشيرة كثيرًة للغاية 
بحيث يصعب إحصاؤها فاّن 

الشواهد على التحرر من التعصب 
ليست بكثيرة يقيَناً .

--2
معظم الناس يتبنى ما يتبناه والده 

وقوُمه في أمور الدين دون بحث 
ومتحيص ،

ويبالغ الكثيرون في احلفاظ على 
تلك املتبنيات والدفاع عنها، وتخوين 

مخالفيهم واعتبارهم كّفارا يحل 
قتلهم واخلالص منهم، كما هو 

حاُل اخلوارج واجلماعات التكفيرية 
املعاصرة ، واألنكى من ذلك انهم 

ينسبون غّلوهم وتطرفهم الى 
االسالم ، واالسالم برئ منهم وبرٌئ 

ِمْن ُكّل ألوان الغلو والتطرف .
 – -3

ال غبار على ُحبَِّك لقومك، ولكّنك 
حني ترى شرارَ قومك خيراً من ِخيار 
اآلخرين فهذا هو التعصب الذميم .

--4

والصراع بني ) بني هاشم ( ) وبني 
أمّية ( من أعنف الصراعات في 

التاريخ ،

 وهو صراع بني احلق والباطل ، 
صراع بني االسالم احملمدي األصيل مع 

املقوالت واالعراف اجلاهلية  التي ما 
أنزل اهلل بها من سلطان .

وقد خلص الشاعر القول في هذه 
املسألة حني قال :

أما الدعاُة الى اجلناِن فهاِشٌم 
وبَُنو أميَة ِمْن دعاِة النار 

وقال آخر :
آُل حرٍب قد أضرَمْت لبني هاشم 

حرباً يَشيُب منها الوليُد 
فابُن َحرٍْب للمصطفى وابن هنٍد 

لعلّي وللحسنِي يزيُد 
لقد عادى ابو سفيان الرسول 

املصطفى )ص( ، وحارب معاوية 
وصّيه املرتضى ، كما حارب يزيد 

االمام احلسني )ع( في أشرس معركة 
عرفها التاريخ يوم العاشر من احملرم 

في كربالء سنة 61 هـ وضرجت 
الدماء آل بيت النبي )ص( والتهمت 

النيراُن خيامهم ، وسبى األوغاد 
نساءهم، وساروا بهم آسارى من بلد 

الى بلد من كربالء الى الكوفة ومن 
الكوفة الى الشام ومن الشام الى 

املدينة املنورة .
ولن يصح إسالُم َمْن ادّعى االسالم 
وهو يقاتل أهَل البيت الذين أذهب 

اهلل عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيرا .

--5
ومن األمويني الذين حترروا من 

روابطهم القبلية والعقائدية، ووالْوا 
أهل البيت )عليهم السالم ( " مروان 

بن محمد "حيث قال :
يا بني هاشَم بن عبد مناِف 

إّنني منكُم بُكّل مكاِن 
أنتُم صفوُة االله ومنكم 
جعفٌر ذو اجلناح والطيراِن 

وعليٌّ وحمزٌة أََسُد اهلِل 
وبنُت النبيِّ واحلَسناِن 

فلئن كنُت ِمْن أمّيَة إنّي 
لََبرِيٌء منها الى الرحمِن 

وهكذا حتّول حني انتصر على ذاته 
الى قدوة في عشقه للحق ورموزه، 

بعيداً عن الرواسب واملوروثات 
املشوبة باألضاليل واألباطيل .

هكذا يكون األحرار 

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

كشــفت الفنانة املصرية، صابرين، عن تفاصيل خالفها 
مع زميلتها املعتزلة حال شــيحة، رافضة التعليق على 
تصريــح األخيرة بأن احلجاب شــرف، مؤكدة أن الســتر 

بالعموم "شرف".
وقالت خالل حوار مع اإلعالمية الشــهيرة، بسمة وهبة، 
"أي شيء يســتر املرأة شرف، مش شــرط احلجاب بس، 
بالنسبة لي الشرف، يكمن في كل األخالقيات، ال احلجاب 

فقط".
كمــا أضافت "ال أقول إن حال شــيحة كانت تزايد علينا 
عندما قالت إن ارتداء احلجاب شــرف، أنا ال أنتقد زميال أو 
أعيب فيه، لكنني غضبت بســبب خالفاتها مع والدها، 
هي ووالدها من جعلونا طرفا عندما شــاركونا تفاصيل 
حياتهما الشــخصية، ال أتدخل في اختيــارات اآلخرين، 
وموضوعي إنساني بحت، وال أمتنى أن يجرى تداول عالقتنا 

بوالدينا على السوشيال ميديا".
يذكر أن صابرين وصفت موقف حال شــيحة وتبرؤها من 
الفن باملريــب والغريب، مؤكدة أنها تتفهم تعرض بعض 
النجمات الضطراب نفســي يدفعهن لالعتــزال وارتداء 

احلجاب، وأنها نفسها تعرضت لنفس الضغوط سابقا.

يعد املمثل املصري أحمد حلمي على رأس قائمة النجوم 
األعلى أجراً في الدراما اإلذاعية هذا العام، وقالت مصادر 
بأنه حصل على أجر 2 مليون جنيه مقابل مشاركته في 
مسلســل "العصمة في ايدي" والذي يعتبر من أضخم 

املسلسالت اإلذاعية انتاجيا.
ويشــارك في بطولتــه إلى جانب حلمي عــدد كبير من 
املمثلني منهم هنا الزاهد ومي كســاب وإدوارد وغيرهم 
من النجوم، واملسلسل من تأليف وإخراج مجدي الكدش، 
الذي يذاع على شــبكة إذاعات راديــو النيل، التي تضم 
"ميجا، نغم، راديو هيتس وشــعبي إف إم"، فيما تقاضت 
هنا الزاهد ٧٠٠ ألف جنيه نظير مشــاركتها في بطولة 

العمل.
من ناحيــة أخرى ينتظــر حلمي انتهاء شــهر رمضان 
للتجهيــز لفيلمه اجلديد الذي أعلــن عنه من فترة ومن 

املفترض أن يتم تصويره هذا العام.

صابرين 

أحمد حلمي 

أخبــارهــــــــــم

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEED

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر
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البصرة - سعدي السند:
املئات من أهالي البصرة توافدوا على 
معرض الواعــي للكتاب الذي أقيم 
في رحاب ســاحة جامع املوســوي 
الكبير مبنطقة اجلزائر وسط البصرة 

ويستمر لعشرة ايام.
املعرض  اقامة هذا  املشــرفون على 
أكدوا للصباح اجلديد ان هذه احملافل 
العالقة  تعزيز  الــى  تدعو  الثقافية 
بالكتاب أكثر وأكثر عبر املشــاركة 
املميزة لعدد من دور النشر من داخل 
تنافسية،  وبأســعار  وخارجه  البالد 
بغية أن يكون اقتناء الكتاب وقراءته 
حاجة مبهجــة وفاعلة في اجملتمع 
واحلــرص علــى تنظيم مثــل هذه 
املعارض التي تعكس اإلميان بضرورة 
استمرار الفعل الثقافي، واستنهاض 
احلركة الثقافية إلعالء شأن املعرفة 
في إشــاعة الوعي االنســاني ورفد 
االنسان بكل مقومات إعادة بناء ذاته 
وتغيير واقعة مبــا مُيكنه من االرتقاء 
بأكمله،  اجملتمع  واستنهاض  بوطنه 
واللحــاق بركب احلضــارة والتقدم 
ألن الكتــاب ميثل حالــة مهمة من 
حاالت التفاعل مع اجلوانب الفكرية 
والتي  تفاصيلها  واملعرفية بشــتى 
يحتاجها األنسان من اجل املزيد من 

التواصل الثقافي بشتى تنوعاته .
الواعي  ملعــرض  الــدورة  هذه  وفي 
للكتــاب وهــي الدورة السادســة 
ضم اجنحة لدار ومكتبة الســامر 
الهادي من  ودار  العــراق   / للترجمة 
لبنــان / ودار الفيحــاء للطباعــة 

الرافدين من  ودار  العراق   / والنشــر 
لبنان ايضا ودار الكتاب االســالمي 
من اجلمهورية االســالمية االيرانية 
ومكتبة  لبنــان  املرتضــى من  ودار 
املرســى / العــراق ومكتبــة اجناز / 
العراق ومؤسســة البالغ للطباعة 
النافذة من  والنشــر في لبنان ودار 
مصــر ومكتبــة الطفــل / العراق 
ومكتبــة الواعي / العراق وشــركة 
الغدير للطباعة والنشــر املنظمة 

للمعرض.

وعلى هامــش املعرض مت تخصيص 
مســاحة من أرض املعرض ملبدعي 
الذين  البصرة من اخلطاطني  مدينة 
عرضــوا أحــدث لوحــات اخلط مع 
مجموعة من اعمال النحت املصغرة 

والفخار وغيرها من اإلبداعات.
وخالل جولتنا في املعرض قال مدير 
شــركة الغدير للطباعة والنشــر 
املهدي  عبــد  للمعرض  املنظمــة 
العامري إن املعرض وكما تشاهدون 
شهد مشاركة محلية وعربية لعدة 

دول والكتــب املتوفــرة اآلن تختص 
ومنها كتب  متعــددة  في مجاالت 
علمية وطبية ودينية وادبية وروايات 
لكل األعمار وقسم خاص باألطفال 
وكلها تضيــف طابعا جماليا على 
عالم املعلومات والقــراءة مبينا ان 
افضلية  متثل  واملطبوعــات  الكتب 
في القراءة على الكتب االلكترونية، 
فيمــا حث املواطنني على اشــغال 
بحر  من  بالنهــل  فراغهم  اوقــات 

العلوم.

متابعة - الصباح الجديد:
لعل من الرائع حقا االستيقاظ مبكرا دون 
مســاعدة منبه خالل أسبوع العمل، لكن 
األمر يكون مزعجا جدا عندما تســتيقظ 
بشــكل طبيعي مبكرا في عطلة نهاية 
األسبوع. ويعاني الكثيرون من االستيقاظ 
مبكرا فــي عطلة نهاية األســبوع برغم 
تخطيطهم لقضــاء املزيد من الوقت في 
الســرير. يشــير اخلبراء إلى أننا نغفو في 
دورات نوم تدوم نحــو 90 دقيقة. وتتضمن 
هذه الدورات النوم اخلفيف، والنوم العميق، 
ومرحلة األحالم، واالســتيقاظ، ثم العودة 
إلى النــوم. وقد يجعلك االســتيقاظ في 
النوم تستيقظ بشكل سهل،  نهاية دورة 
بينمــا االســتيقاظ في منتصــف النوم 

العميق قد يجعلك تشعر بالتعب.
وميكن أن يساعدك التخطيط لنومك وفقا 

لــدورات النوم على احلصول على قســط 
أفضــل من الراحــة ليال أو حتــى قيلولة 
بعد الظهر. ولكن ما عالقــة دورات النوم 

باالستيقاظ مبكرا؟

-إذا اســتيقظت مبكــرا مــع منبه خالل 
األسبوع، فقد يكون جسمك معتادا على 
روتني نومك هذا، ما يعني أنك ستستيقظ 
في نفس الوقــت تقريبا كل يوم، حتى من 

دون تنبيه.
ولذلــك، فإنــه فــي حــني أنــك أتقنت 
االســتيقاظ فــي الســاعة 6 صباحا من 
االثنني إلى اجلمعة، فقد ال يحصل جسدك 
على مذكــرة مفادهــا أنه يوم الســبت 
وسيوقظك في الوقت نفسه على أي حال.
وقال الدكتــور نيل ســتانلي، خبير النوم 
ومؤلف كتاب How To Sleep Well، ملوقع 
ميتــرو البريطاني، في وقت ســابق: "أهم 
جانب في االستيقاظ منتعشا هو احلصول 
على وقت اســتيقاظ محدد ســبعة أيام 
في األسبوع. ويبدأ جســمك وعقلك في 
االســتعداد لالســتيقاظ قبل 90 دقيقة 
تقريبا من االستيقاظ فعليا، لذلك إذا كان 
لديك وقت اســتيقاظ ثابت، فإن اجلســم 
سيســتيقظان  متى  يعرفــان  والدمــاغ 

وميكنهما بالتالي االستعداد وفقا لذلك".

خبير يوضح لماذا نستيقظ مبكرا في عطلة األسبوع؟

 معرض الواعي في البصرة خطوة
 لتفعيل القراءة وتداول الكتاب

بغداد- الصباح الجديد:
  التقى وكيل وزارة الثقافة املدير العام للدار العراقية 
لألزياء وكالًة عماد جاســم ممثلني عن ديوان القشلة 
التراثي يضم مســؤولة الديوان شهلة محمد، ومدير 

اللوجستيات عبد اإلله منجد. 
 وجــرت خالل اللقاء مناقشــة الترتيبــات املتعلقة 
بإقامة أمســية رمضانية حتمل عنــوان )تعال بزيك( 
واملزمــع إقامتها فــي حدائق القشــلة إلحياء الزي 

العراقي األصيل.
   يُشــار إلى أنَّ ديوان القشــلة التراثي قد انبثق من 
صنــدوق متكني لدعــم املبادرات اجملتمعيــة ويحتوي 
على قاعتني للعرض وبازار أسبوعي متنوع، وستكون 
مشاركة الدار العراقية لألزياء في واحدة من أمسياته 
مبثابة نقلة نوعية إلنعاش هــذا الصرح التراثي بازياء 

على اختالف أشكالها ومسمياتها.

ميسان - الصباح الجديد:
اختتمت نقابة الفنانني في ميسان، فعاليات برنامج 
)سينما رمضان( واخلاص مبناقشة التجارب الشبابية 

في صناعة محتوى دراما السوشيال ميديا. 
وقال رئيــس فرع نقابة الفنانني في ميســان محمد 
عطية الغريب، إن "احتضان الشــباب بشتى اجملاالت 
أحد أهم أهدافنا وهذا النشــاط، باكــورة برنامجنا 
لرعاية الشــباب ودعــم جتاربهم"، مبينــا أن "هناك 
مشــاركًة واســعًة وكبيرًة مما يعطي دافعاً للمضي 

بتنفيذ نشاطات أخرى خالل املرحلة املقبلة".
فيما أكد مسؤول شعبة السينما في النقابة الفنان 
مؤيد العلي، أن "الشــاب املبــدع كان بأمس احلاجة 
الحتضان ورعايــة النقابة له وخاصــة صناع احملتوى 
الدرامي في السوشــيال ميديا فهم بال رعاية او دعم 
او حتى مشورة فجاء هذا النشاط ليكون بداية أعمال 
الشعبة التي ســتمضي بعدد من الورش فيما بعد 
متهيدا إلقامة مهرجان صناع محتوى دراما السوشيال 

ميديا في ميسان".

عروض لدار العراقية 
لألزياء في ليالي 
القشلة التراثية

اختتام فعاليات "سينما 
رمضان" في ميسان

متابعة - الصباح الجديد:
أنغام عن ســعادتها  النجمة  عّبرت 
تتلقاها عن  التي  اإليجابية  باألصداء 
حربي"  أمل  "فاتن  مسلســل  شارة 
الــذي يعــرض خالل شــهر رمضان 
احلالــي من بطولــة املمثلة املصرية 

نيللي كرمي.
باحملظوظة  نفســها  أنغام  ووصفت 
بعد جناح األغنية، مؤكدة أن أغانيها 
للمسلسالت املصرية مبوسم رمضان 
غالبا مــا يصادفها النجــاح الكبير 
واعتبرت أنــه يتم عادًة اختيارها ألداء 
قائلًة:  املهمة،  املسلســالت  شارات 
املهمة من  األعمــال  في  "يختاروني 
زمان مــن وقت مسلســل )العائلة( 
واملساء(،  الصباح  )حديث  ومسلسل 
وهــذا العــام مسلســل )فاتن أمل 

حربي(.
وأضافت أنغام، خالل مداخلة هاتفية 
ببرنامج التاسعة، املُذاع عبر فضائية 
األولى: محظوظة فــي أعمال تترات 
املسلســالت، وربنا كرمني باختياري 
في أعمــال مهمة مــن أول العائلة 
وحديث الصباح واملســاء، واتشرفت 
بغنــاء فاتن أمل حربي اللي حاســة 
انــه يغير شــيء وفاتن أمــل حربي 
عمل ملهم، وقالت: األستاذ إبراهيم 

عيسى أرسل لي تهنئة لي.
وتابعــت أنغــام، مبســوطة جــدا 
بالنجاح الذي حققه تتر املسلســل، 
ومبســوطة أكثر بنجاح املسلسل، 
والزم نبقى مع الســيدات اللي بتمر 
بظروف صعبة واللي متدلعة ندلعها 

بردوا.

وواصلــت قائلــة: الكاتــب إبراهيم 
وجريء  قوي  موضوع  يقدم  عيســى 
وســعيدة بهذا العمل، ونيللي كرمي 
تقــدم عمل عظيــم، أدائهــا رائع 
كمان  وحتية  التحيــة..  لها  وبوجه 
لشريف ســالمة اللي كرهته قوي 

من أدائه الرائع.
استدركت: أكيد أقصد شخصيته 
في املسلسل سيف، اللي لألسف 

في ناس كتير شبهه.
مسلســل “فاتــن أمــل حربي” 
بطولــة: نيللــي كرمي، شــريف 
محمد  صدقي،  هالة  ســالمة، 
محمد  التاجي،  محمــد  ثروت، 
الشــرنوبي، ومن إنتــاج جمال 
العدل، وتأليف إبراهيم عيسى، 

وإخراج محمد جمال العدل.

أنغام سعيدة بنجاح شارة "فاتن أمل أنغام سعيدة بنجاح شارة "فاتن أمل 
حربي".. "يختاروني في األعمال المهمةحربي".. "يختاروني في األعمال المهمة

بغداد - وداد أبراهيم:
يجسد الفنان الشاب علي عباس شخصية 
"شــخاط" في املسلســل العراقي احمللي 
"وطــن" وهو من تأليف واخــراج مهند ابو 

خمره ومبشاركة رحيم عبدو كاتبا. 
عباس حتــدث لصحيفة الصباح اجلديد عن 
دوره في املسلســل فقال: مسلسل وطن 
ويتناول  واالكشن  الرومانســية  بني  يجمع 
مواضيع متنوعة وهو من وحي خيال الكاتب 
اال ان ألحداثه اسقاطات على الواقع، بحيث 
يشعر املشاهد انه عاش هذه االحداث وقد 
يجد في العمل ما يصل به الى احلل االمثل. 
"شــخاط"  شــخصية  أجســد  واضاف: 
السلبية، والذي يقع حتت ظروف اجتماعية 
قاســية ترغمه على ان يتخذ طريق الشر، 
الذي يصل اليه بســهولة مبساعدة اشرار 
اخرين ومع هذا يجد الظروف تشتد قسوة 
عليــه حتى يعمــل بالتخريــب والتفجير 
والقتل، والعمل بشكل عام يطرح املشكلة 

ومن ثم يقدم ســبل معاجلتها، ويؤكد على 
ان احلب واخلير ينتصران على الشــر مهما 
كان قويــا. وتابع: ال اريــد ان احتدث أكثر عن 
العمل واكشــف كل الدور الــذي قدمته 

ألعطــي للمشــاهد فرصــة 
العمل  بأحــداث  للتمتع 

الشيقة. 
ان  واملالحــظ 

ت  ئيا لفضا ا
العراقية 

قــد 
ت  أ بد
منذ  و
م  ليو ا

ل  و ال ا
لشهر رمضان 

بعــرض  املبــارك 
االعمــال الدراميــة في ســباق 

محموم، وألكثــر من مرة خالل اليوم، 
وتقــدمي وجــوه فنية شــابة جديدة 
واخرى لها جمهور كبير، وتنوعت بني 
الرومانســية واالجتماعيــة واحلركة 

والتشويق "االكشن".

علي عباس: يجمع بين الرومانسية 
واالكشن في مسلسل وطن
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