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بغداد - الصباح الجديد: 
الصدري  التيــار  زعيــم  أعلن 
االثنني،  امــس  الصدر  مقتدى 
تلقيــه تهديــداً بالقتــل من 
القانون  دولــة  ائتــالف  زعيم 
نوري املالكي، مشــيرا الى انه 
العمل  باعتــزال  األخير  نصح 
السياســي وتقدمي نفسه إلى 

اجلهات القضائية.
وقال الصدر فــي تغريدة على 
عليها  واطلعت  تويتــر  موقع 
قال  »كمــا  اجلديد،  الصبــاح 
)قدس ســره(  الوالد  الســيد 
وفرحا  فــي موتي شــفوة  أن 
أيضا  وأنا  وأمريكا،  إلســرائيل 
أقول أن في قتلي شفوة وفرحا 
إلســرائيل وأمريكا واإلرهابيني 
والفاســدين لكن العجب كل 
التهديد من  يأتــي  ان  العجب 
آل  على  احملسوب  الدعوة  حزب 
الصدر ومــن كبيرهم املالكي 
ومــن جهــة شــيعية تدعي 

طلبها لقوة املذهب«.
اطالب  »لذا مــن هنا  وأضاف: 
الفتنــة مــن خالل  بإطفــاء 
اســتنكار مشــترك من قبل 
املتحالفــة  الكتــل  قيــادات 
معه من جهــة ومن قبل كبار 
عشــيرته مــن جهــة أخرى. 
وال يقتصــر االســتنكار على 
او  السرائيل  بالعمالة  اتهامي 
على  العراقيني  بقتل  التهامي 
الرغم من اني حقنت كل دماء 
العراقيــني مبا فيهــم املالكي 

اآلمر  في صدام سابق كان هو 
فيه والناهي«، في إشــارة الى 
دارت  التي  الشرســة  املعركة 
رحاها في شــهر آذار من سنة 
2008، بــني التيــار الصــدري 
والقــوات األمنيــة احلكومية 
والتــي ســميت رســميا في 

حينها بـ« صولة الفرسان«.

يقتصر  ال  »نعم،  الصدر:  وتابع 
على ذلك فحســب بل االهم 
على  تعديــه  هــو  ذلــك  من 
العراقيــة  االمنيــة  القــوات 
باجلنب  الشعبي  احلشد  واتهام 
وحتريضه على الفتنة واالقتتال 
الشيعي الشــيعي، وقيل انه 
في تسريبات الحقة سيتعدى 

واهلل  املراجــع  علــى  حتــى 
العالم«.

وتبــرأ »من أي تعــد عليه واي 
، فمن  اســتعمال عنف ضده 
احملتمــل ان يتدخل طرف ثالث 
لتأجيج فتنة وانــا بريء منها 

الى يوم الدين«.
ونصح الصدر، املالكي »باعالن 

االعتــكاف واعتــزال العمــل 
الــى  واللجــوء  السياســي 
االســتغفار او تسليم نفسه 
ومن يلوذ به من الفاسدين الى 
اجلهات القضائية لعلها تكون 
مبثابة توبــة له امام اهلل وامام 
الشــعب العراقي. فال يحق له 
بعد هــذه االخطــاء الهدامة 

ان يقود العــراق باي صورة من 
الصــور، بل ذلك خــراب ودمار 

للعراق واهله«.
وأردف »ثم العجب كل العجب 
االتهامات  هذه  مثل  تتوالى  ان 
علينــا نحــن آل الصــدر من 
قبل الهدام ســابقا ومن قبل 
االحتالل ومــن قبلك انت ومن 
قبل بعــض اجلهات القضائية 
للخيانــة  مجــاورة  بدولــة 
والعمالة والفســاد فلما هذا 
التوافق بينكم على امر ال دليل 

عليه«.
وأمت الصدر »حسبي اهلل ونعم 
الوكيل.. وســتجتمع اخلصوم 
عند من ال يظلم مثقال ذرة ال 

في األرض وال في السماء«.
 « بعبــارة  تغريدتــه  وذيــل 
خصيمــك امام قســيم النار 

واجلنة مقتدى الصدر ».
وجتدر اإلشــارة في هذا الصدد، 
الصــدر هذه  تغريدة  ان  الــى 
تأتي فــي وقت يجــري االطار 
اجتماعــات  التنســيقي 
مفتوحة اســتعداد لتشكيل 
احلكومــة املقبلــة، وفي وقت 
يحذر املراقبــون وبعض اطراف 
العملية السياسية، من انزالق 
أوضــاع البالد، إلــى منحنيات 
خطيرة، في ظل التوتر احلاصل 
بني مختلف األطــراف، وغياب 
خطــاب التهدئــة، والتنافس 
احملموم علــى احلكومة املقبلة 

وآلية اختيار رئيس الوزراء.

في تغريدة على تويتر:

الصدر يعلن تلقيه تهديدا بالقتل من المالكي
ويطلب من األخير تسليم نفسه الى القضاء

بغداد - وعد الشمري:
كشــف قيادي بارز عن تنافس ثالثة 
مرشحني على منصب رئيس الوزراء 
داخــل االطار التنســيقي، متوقعاً 
حسم املوضوع بالتصويت الداخلي 

خالل الساعات املقبلة.
يأتي ذلك في وقــت، يتأهب احلزبان 
الكرديان الرئيسان إلى عقد اجتماع 
أخير بشــأن االتفاق على مرشــح 

رئيس اجلمهورية.
وقــال عضو تيــار احلكمــة رحيم 
العبــودي، في تصريح إلى »الصباح 
اجلديــد«، إن »اإلطــار التنســيقي 
انتهى مــن وضع آلية الختيار رئيس 
الــوزراء الــذي ســيتم االعالن عن 

أسمه خالل الساعات املقبلة«.
وأضــاف العبودي، أن »قــوى االطار 
حريصة على أن تشــترك جميعها 
فــي اختيار رئيس الــوزراء، من أجل 
حتمل املسؤولية للمرحلة املقبلة«.

وأشــار، إلــى أن »رؤيتنــا تكمــن 
بــأن يتحمــل االطار التنســيقي 
مسؤولية تشكيل احلكومة، ويكون 

هو املســؤول عنها ومن دون تنصل 
الســنوات  في  يحصل  كان  كمــا 
املاضية من القوى التي تشارك في 

احلكومة«.
وبــني العبــودي، أن »البرنامج الذي 

نعمــل عليــه ســيكون متوازنــاً 
وقريبــاً من هموم الشــارع ويحاول 
أن ينجز وبشــكل واضــح فقراته 
ألن  قصيرة  زمنيــة  مواقيت  ضمن 
املقبلة سيكون  املرحلة  العمل في 

سريعاً«.
وشــدد، على أن »العمل ســيكون 
الناقم على  من أجل إرضاء الشارع 
ردم  أجل  من  السياســية  الطبقة 
الهــوة أو التقليل منهــا على اقل 

تقدير«.
وأوضــح العبــودي، أن »احلكومــة 
القادمة ســوف تبنــى على نقاط 
ال تكــون خالفيــة مــع الفرقــاء 
السياســيني وتكــون مقبولة من 
الوزراء  الداخل واخلارج ويكون رئيس 
محل توافق وقبول من جميع القوى 

ويسهم في اجناح هذه املرحلة«.
وزاد، أن »املتنافســني على املنصب 
لغايــة الوقت احلالي بحســب ما 
وردتنــي من معلومــات، هم رئيس 
الــوزراء احلالي مصطفى الكاظمي 
ووزيــر الداخليــة األســبق محمد 
ســالم الغبان ووزير العمل األسبق 
محمد شياع السوداني، وسيخضع 

املرشحون للتصويت«.
ومضى العبودي، إلى أن »لغة احلوار 
وليس  الكافة،  مع  حاضرة  ستكون 
هنــاك أي توجــه للتصعيد مع أي 
طرف سياســي بل علــى العكس 
نحن مع التهدئة وتشكيل حكومة 

خدمات«.
مــن جانبه، ذكر النائــب عن احلزب 

دانــا  الكردســتاني  الدميقراطــي 
الكاتب في تصريــح إلى »الصباح 
»اللقاءات مســتمرة  أن  اجلديــد«، 
الوطني الكردســتاني  مع االحتــاد 
ولكنها على مستوى معني وليست 
على مســتوى القيــادة أو املكتب 

السياسي«.
أن »الطرفني يحاوالن  الكاتب،  وتابع 
أن يصال إلى حل بشأن الدخول إلى 
مجلس النواب مبرشح واحد ملنصب 
رئيس اجلمهورية، ولكنهما لم يصال 

إلى اتفاق لغاية الوقت احلالي«.
وأشار، إلى أن »لقاء مرتقبا بني قادة 
األيام  احلزبني ســوف يعقد خــالل 
التصويت على  املقبلة قبل جلسة 

مرشح رئيس اجلمهورية«.
وانتهــى الكاتــب، إلــى أن »احلزب 
الدميقراطــي الكردســتاني ما زال 
لغايــة الوقــت احلالي متمســكاً 
أحمد خالد ملنصب  ريبر  بترشــيح 
رئيس اجلمهورية، اما االحتاد الوطني 
متســمك  فهــو  الكردســتاني 

بترشيح برهم صالح«.

االطار يعتزم اختيار رئيس الحكومة من بين ثالثة مرشحين 
للمنصب بالتصويت الداخلي

اجتماع حاسم بين الحزبين الكرديين قبل عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
تقريـر

18 مليار متر مكعب فقط خزين البالد 
المائي والتعامل مع شحة المياه ارتجالي

ملف النفط بين بغداد واربيل شائك
6ومخاوف من االضرار بسمعة البالد بعد أيام على زيارة بايدن..

3بوتين يتوجه إلى الشرق األوسط

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة املالية امس إطالق 
متويل رواتب الــوزارات واجلهات 
غير املرتبطة بوزارة لشهر متوز 

احلالي.
وأورد بيان صــدر إعالم الوزارة ، 
استأنفت  احملاســبة  »دائرة  أن 
اعتبــارا من امس اإلثنني، متويل 

رواتب موظفــي الدولة لكافة 
الوزارات«.

ودعــا البيــان جميــع وحدات 
الى  للــوزارات  التابعة  االنفاق 
»مراجعــة مقر الــوزارة / دائرة 
احملاســبة ، وحســب جــدول 
البدء  لغرض  املعتمد  املراجعة 

بإجراءات التمويل«.

بغداد - الصباح الجديد:
طالــب رجــل الدين املســيحي 
خــوري قيــران امــس االثنــني، 
الدوليــة  املنظمــات  بتدخــل 
إليقاف  اإلنسان  بحقوق  اخملتصة 
على  والتجــاوزات  االنتهــاكات 

أمالك املسيحيني.
وقــال قيران فــي تصريح تابعته 
الصباح اجلديد، إن » التجاوز على 
أمالك املسيحيني مستمر وبعلم 
سلطات حكومة إقليم كردستان 
التي لم تتخذ أي خطوة أو جهد 

إليقاف هذه االنتهاكات ».
وأضــاف أن » على اجملتمع الدولي 
واملنظمات اخملتصة واألمم املتحدة 
التدخــل الفــوري إليقــاف هذه 
التجاوزات اخلطيرة وحتويل أراضي 
باســم  أمالك  إلى  املســيحيني 

شخصيات متنفذة كردية.
املســيحي  السياســي  وكان 
جوزيف صليوا طالب في تصريح 
الفوري  الدولي  بالتدخل  ســابق 
إليقــاف التجــاوز علــى أمالك 

املسيحيني في دهوك.

إطالق رواتب موظفي الدولة
لشهر تموز الحالي

مسيحيون يطالبون بالتدخل 
الدولي لوقف مصادرة امالكهم 

في إقليم كردستان

السليمانية - عباس اركوازي:
اكــد عضــو مجلس النــواب عن 
االحتــاد االســالمي الدكتور مثنى 
ازمات  االقليم ســيواجه  ان  امني، 
كبيرة في حال عدم حل مشــكلة 
النفــط والطاقــة مــع احلكومة 
حكومة  رفض  ان  مؤكدا  االحتادية، 
القليم تسليم النفط واالتفاق مع 
بغداد هو تعبير عن وجود فســاد 

واخفاء اليراداته الكبيرة.
االحتادية  احلكومة  ان  امني،  واضاف 
على وشــك الفوز بالشكاوى التي 
الدولية ضد  احملاكــم  في  رفعتها 

تركيــا قبل ســنوات على خلفية 
تصديرها نفط االقليم دون موافقة 

احلكومة االحتادية.
للصباح  تصريح  في  امني  واشــار 
اجلديد، الى ان النفط ثروة زائلة وان 
ارتفاع اسعاره عاملياً االن لن يستمر 
وعلى حكومة االقليم، ان تســارع 
لالتفاق مع احلكومة االحتادية، منعا 
باملواطنني  الذي ســيحدق  للضرر 

في االقليم جراء تعنت حكومته.
ولفت الى وجود العديد من اخملاطر 
حتدق باالقليم في حال عدم تنفيذ 
مشــيراً  االحتادية،  احملكمة  قرارات 

الى ان النفط ال ميثل كرامة وشرف 
بعض  تصوره  كما  االقليم،  ووجود 
االحزاب السياســية املســتفيدة 
واملســؤولني  والشــركات  منــه 
احلزبيني، بينما يواجه املواطنون في 
صعبة،  معيشية  اوضاعاً  االقليم 
دون ان يكــون للنفط ايــة دور في 

حتسني ظروفهم املعيشية.
واكد امني ان النصوص الدستورية 
ال تعطــي احلق لإلقليــم بتصدير 
نفطــه دون موافقــة احلكومــة 
احملكمة  قــرار  ان  مؤكدا  االحتادية، 
االحتادية ينسجم مع روح الدستور 

طعــن  وان  معــه،  يتعــارض  وال 
واحكام  بقــرارات  االقيم  حكومة 
احملكمة االحتادية يعد جرمية يعاقب 
الصفقات  وان  القانــون،  عليهــا 
السياســية منعت حلد االن اتخاذ 
اجراءات قانونية ضد املسؤولني في 

االقليم.   
بدوره قال رئيــس جلنة الطاقة في 
الدكتور شــيركو  برملــان االقليم 
جودت، ان فــور احلكومة العراقية 
بالشكاوى التي رفعتها في احملاكم 
الدوليــة ضد تركيــا يعني نهاية 

ملف النفط في االقليم.

بغداد - الصباح الجديد:
اكــد رئيــس الــوزراء مصطفى 
ان  االثنــني،  امــس  الكاظمــي 
احلكومــة تعتزم انهاء مشــاريع 
االعمــار املتأخرة فــي محافظة 
نينوى، مشيرا الى قرب وضع حجر 
مطار  تأهيل  ملشــروع  األســاس 

املوصل الدولي.
لرئيس  اإلعالمــي  املكتب  وقــال 
مجلــس الــوزراء فــي بيــان، ان 
مصطفى  الوزراء  مجلس  »رئيس 
 - اليــوم – امس  ترأس  الكاظمي 
اجتماعاً خصص ملناقشة خطط 
تأهيل وإعادة إعمار مطار املوصل 

الدولي، الذي تضرر أثناء احلرب ضد 
عصابات داعش اإلرهابية«.

واضاف ان »االجتماع الذي حضرته 
وزير اإلعمار واإلســكان والبلديات 

واألشــغال العامــة، ومحافــظ 
املســؤولني  من  وعــدد  نينــوى، 
اســتعراض  شــهد  اخملتصــني، 
اجلديدة  والتصاميم  اخملططــات، 

للمطــار، وحتديد الكلــف املالية 
اخلاصة بالتنفيذ«.

االجتماع  خــالل  الكاظمي  وأكد 
»املضــي مبــا تعّهد بــه ألهالي 
األخيرة  زيارتــه  خــالل  املوصــل 
للمحافظة«، مشيرا الى ان »وضع 
حجر األساس ملشروع املطار قريباً 
بعد استكمال جميع املتطلبات«.

وتابــع أن »احلكومــة عازمة على 
إنهاء مشاريع اإلعمار املتأخرة في 
احملافظــة، وتذليــل كّل املعوقات 
التــي تواجهها؛ مــن أجل إظهار 
احملافظة بحّلة جديدة بعد سنوات 

من املعاناة بسبب اإلرهاب«.

نواب كرد يحذرون من استمرار تجاهل قرار المحكمة 
االتحادية بشأن النفط

الكاظمي يعد بإنهاء مشاريع اإلعمار المتأخرة
في نينوى وتأهيل مطار الموصل

الصفقات السياسية تمنع اتخاذ اجراءات قانونية ضد المسؤولين في االقليم

الصباح الجديد ـ وكاالت:
دوالرا  النفط  أســعار  تراجعت 
واحــدا في التعامــالت املبكرة 
في آسيا امس االثنني، مما قلص 
املكاسب التي حققتها اجلمعة 
االهتمام  حتــول  حيث  املاضية، 
مرة أخــرى إلى ارتفــاع حاالت 
الصني  في  بكوفيد19-  اإلصابة 
مرة  اإلغالق  يــؤدي  أن  واحتمال 
على  الطلب  تقليص  إلى  أخرى 
مستوردة  دولة  أكبر  في  الوقود 

للنفط في العالم.
اآلجلة  العقــود  وانخفضــت 
الوسيط  تكســاس  غرب  خلام 
 1.54 آب  تســليم  األمريكــي 
دوالر أو 1.6 % إلــى 96.05 دوالر 
 00:55 الســاعة  عند  للبرميل 

بتوقيت جرينتش بعد صعودها 
1.9 % يوم اجلمعة.

خلام  اآلجلة  العقــود  وتراجعت 
برنت تســليم ســبتمبر  عند 
 1.5 أو  دوالر،   1.47 التســوية 
% ، إلــى 99.69 دوالر للبرميــل، 
لتتراجع بنســبة 2.1 % عن يوم 

اجلمعة.
وأبلغــت الصــني، ثانــي أكبر 
مســتهلك للنفط في العالم 
امــس االول األحــد عــن 691 
حالــة إصابة جديــدة بكوفيد 
فــي   547 مــن  ارتفاعــا   ،19
اليوم الســابق، فيما ســجلت 
أعلى  محليا  املنقولــة  احلاالت 
مايــو   23 منــذ  مســتوياتها 

بحسب رويترز.

أسعار النفط تتراجع جراء 
مخاوف من تقليص الصين 

طلبها منه
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بغداد - الصباح الجديد:

أعلنــت وزارة التربية أمس االثنني، 
وزارات  مع خمس  بالتنسيق  خطة 
الســادس  المتحانات  اســتعداداً 
اإلعدادي، فيما أشارت إلى تواصلها 
مــع وزارة الكهربــاء لضمان عدم 

قطع التيار عن املراكز االمتحانية.
التربية  باســم  املتحــدث  وقــال 
حيدر فاروق، فــي تصريح صحفي 
إن “وزارة التربيــة عقدت قبل عيد 
األضحى املبارك اجتماعاً موســعاً 
الوزارات واملؤسسات الساندة  ضمَّ 
االمتحانات  ألداء  التربيــة  لــوزارة 
العالي،  التعليــم  وزارات  ومنهــا 
والداخلية،  والكهربــاء،  والصحة، 
وجهات أمنية أخــرى؛ للمحافظة 
االمتحانات  وســير  رصانــة  على 

العامة للدراسة اإلعدادية”.
ـت تهيئة  وأضــاف فــاروق، أنه “متَـّ
اللوجستية  االســتعدادات  جميع 
ألداء االمتحانــات”، داعيــاً الطلبة 
املواقع املضللة  “االبتعاد عــن  إلى 
واحملتويــات الكاذبــة واملزيفة التي 
حتــاول إرباك اجملتمــع والطلبة من 

أجل تضليله في أداء االمتحان”.
ودعا املتحدث باسم الوزارة، وسائل 
الــوزارة  “مســاندة  إلى  اإلعــام، 
والطلبة، ال ســيما أن هناك أجياالً 
أمور  وأولياء  حثيثــة  بذلت جهوداً 
على  ومواظبني  مواكبــني  كانــوا 
أوالدهم وقد درسوا بشكل  تعليم 
جدي ومنقطع النظير خال الفترة 

املاضية”.
ولفت إلى أن “هنالك اســتعدادات 
في اجلامعات العراقية ألن بعضها 
ســيكون مراكــز امتحانيــة، ومت 
التواصل مع وزارة الكهرباء لضمان 
عدم قطع التيــار الكهربائي خال 
شــمول  وعدم  االمتحانات  فتــرة 
املراكــز االمتحانية بجدول القطع 

املبرمج”.
وأكد، “تأمني املراكز االمتحانية من 
مفازر  وهناك  األمنية،  القوات  قبل 
صحية بالقرب مــن املراكز”، الفتاً 
إلــى أن “هناك مؤسســات داعمة 
لعمــل وزارة التربيــة، وفي بعض 
احملافظات متّت تهيئة باصات لنقل 

الطاب مــن مواقعهم إلى املراكز 
االمتحانات”.

وأشــار إلــى أنــه “خــال الفترة 
املاضيــة قامــت الــوزارة بتهيئة 
كل األمور اللوجســتية والتواصل 
الى  للوصول  املؤسســات  مع كل 
أداء االمتحانــات بشــكل أفضل”، 
معرباً عن أمله فــي “حتقيق نتائج 

إيجابية”.
من جانــب اخر افاد عضــو هيئة 
الــرأي بالــوزارة ومدير عــام تربية 
الكــرخ الثانية قيــس الكابي، إن 
“امتحانــات الســادس اإلعــدادي 
ستجرى مبواعيدها احملددة”، مشيراً 
إلــى أن “وزارة التعليم التي هيأت 

هي  االمتحانات،  لهــذه  اجلامعات 
بدورهــا ملتزمــة مبواعيــد طلبة 
الدور  امتحانــات  ألداء  اجلامعــات 
الثانــي وبالتالــي ال ميكــن تغيير 

املواعيد بأي شكل من األشكال”.
ولفــت إلى أن “وزارته نســقت مع 
وزارات الداخلية والصحة والتعليم 
العالي والبحث العلمي والكهرباء، 
فضــاً عــن مجلــس ومحافظة 
بغداد، لتهيئة جميع االستعدادات 
الفنية واللوجستية، على اعتبارها 
جهات ساندة الجناح سير العملية 
الطلبــة  داعيــاً  االمتحانيــة”، 
الوقت  واســتغال  “االلتــزام  إلى 
بالدراسة، من أجل حتقيق معدالت 

جيدة خال االمتحانات”.
وتابــع، أن “قاعــات االمتحــان في 
اجلامعــات، رتبت بشــكل يضمن 
التباعد االجتماعي للطلبة، إضافة 
إلى نشر أجهزة تشويش االتصاالت 
خال ســاعات االمتحانــات، وفي 
حال عدم قطع خدمة االنترنت من 
قبل وزارة االتصاالت ستكون هناك 
خطة بديلة هي عبارة عن تكثيف 
نشر أجهزة التشويش داخل املراكز 

االمتحانية”.
وأشــار إلى أن “الطالبات ستجرى 
امتحاناتهن داخل املدارس”، مضيفاً 
أنه “مت توجيــه املدراء العامني على 
ضرورة تشــديد اإلجــراءات حلفظ 

دون  واحليلولة  االمتحانية  األسئلة 
تســربها، وأن هناك تنسيقاً أمنياً 
واالنضباط  األســئلة  حلفظ  عالياً 

داخل القاعات االمتحانية”.
ونوه الكابــي في حديثــه انه “مت 
لديهم  ممن  باجملان  احملاضرين  إشراك 
أوامر إداريــة بعملية املراقبة خال 
للســادس  األول  الدور  امتحانــات 
اإلعدادي 2021 ــ 2022”، كاشــفاً 
عــن “تشــكيل غرفــة عمليــات 
العامة  املديريــات  مع  مشــتركة 
ملتابعة سير  احملافظات  للتربية في 
وانتظــام االمتحانــات علــى وفق 
العقبات  وتذليــل  لــه،  ما خطط 
العملية  تقــدم  تعيق حركة  التي 

التربوية”.
من جانبها حسمت وزارة االتصاالت، 
اجلدل بشــأن قطع خدمة األنترنت 

خال امتحانات السادس اإلعدادي.
العاقات واإلعام  وقال مدير عــام 
فــي الوزارة عــادل جبــار األعرجي 
فــي تصريــح: إن “الــوزارة بّلغت 
التربية  وزارة  اجتماعها مــع  خال 
بعــدم موافقتها على قطع خدمة 
األنترنــت خــال فتــرة امتحانات 

السادس اإلعدادي”.
وأوضح، أن “الوزارة لن تقطع خدمة 
األنترنــت، إالَّ في حالة واحدة، وهي 
ورود موافقة رئيس الوزراء مصطفى 

الكاظمي”.

التربية تهيء كل مستلزمات االمتحانات الوزارية  
للسادس االعدادي واالتصاالت: ال قطع لألنترنت 

تبدأ غدا االربعاء

تمَّت تهيئة جميع 
االستعدادات 

اللوجستية ألداء 
االمتحانات”، داعيًا 

الطلبة إلى “االبتعاد 
عن المواقع المضللة 
والمحتويات الكاذبة 

والمزيفة التي تحاول 
إرباك المجتمع والطلبة 

من أجل تضليله في 
أداء االمتحان
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بغداد- الصباح الجديد:

كشــفت مديرية املرور العامة، أمس 
االثنني عــن إجــراءات جديدة تخص 
وفيما  املركبــات،  واســتيراد  املوالت 
أشــارت الى تشــكيل جلنــة لفتح 
املنطقــة اخلضراء، أكــدت قرب إجناز 
طريق رئيس لتخفيف الزخم املروري. 
فيمــا كشــفت املديرية عن ســعر 
للسيارات  املوحدة  التسجيل  لوحات 

في عموم العراق.
وقــال مديــر العاقــات واإلعام في 
مديرية املــرور العامــة، العميد زياد 
محــارب القيســي، إن “أمانة بغداد 
أبلغــت املديرية بتوجيــه من رئيس 
الكاظمي،  مصطفى  الوزراء  مجلس 
بوجود مشــاريع على نوعني: طويلة 
تعتمد  األمــد، حيث  األمد، وقصيرة 

قصيــرة األمــد على تشــكيل جلان 
من أجل فــكِّ االختناقات املرورية من 
خال فتــح الشــوارع املغلقة ورفع 
الكتل الكونكريتية وإكساء الشوارع 
الرئيســة والفرعية وحتويــر اجلزرات 
الوســطية كونهــا تســهل حركة 

السير”.
خططاً  “هنالك  أن  القيسي،  وأضاف 
أخــرى تتضمــن عدم فتــح أي مول 
)كراج( الســتيعاب عدد  بوجــود  إال 
املركبات الداخلــة لهذا املول، كذلك 
دراسة تغيير أماكن األحياء الصناعية 
أن  وجعلها خارج احملافظــات”، مبيناً 
“أمانه بغداد ومجلس احملافظة ودائرة 
الطرق واجلسور تعمل على إكمال 13 

مجسراً”.
وأشــار إلى أنه “مت تبليط وإكســاء 
شــوارع كثيرة ضمن خطة تخفيف 
الزخم املروري ومنها طريق اليوسفية 

- البصرة والذي وصل العمل فيه إلى 
محافظة بابــل، باإلضافة إلى طريق 
بغداد -كركوك والــذي وصل العمل 
%90 ووصــل إلى محافظة  فيه إلى 

ديالى”.
وأكــد، أن “طريقاً آخر ســيرى النور 
قريباً وهو الطريــق املؤدي من تقاطع 
املصافي فــي الدورة باجتــاه الكرادة 
وعرب جبور ربطاً باخلط السريع باجتاه 
الزخم  والذي ســيخفف  اليوسفية 

خاصة أيام الزيارة”.
وبشــأن فتــح املنطقــة اخلضــراء 
واســتيراد املركبات، قال القيسي، إن 
اخلضراء،  املنطقه  لفتح  جلنة  “هناك 
باإلضافــة إلى العمــل املروري، حيث 
الدوريات  العامة كل  املرور  وّجه مدير 
الوقوف  على  الشــديدة  باحملاســبة 
املمنــوع وعــدم اإللتزام باإلشــارات 
الضوئية كذلك السير عكس االجتاه 

كونها تؤثر في حركة املرور”.
وتابــع، أن “هنــاك إجــراءات بإيقاف 
منح  إيقاف  كذلك  املركبات  استيراد 

األرقام”.
من جانب اخر كشــفت املديرية عن 
ســعر لوحــات التســجيل املوحدة 

للسيارات في عموم العراق.
وقال مدير العاقات واإلعام: مت توقيع 
العقــد اخلــاص باللوحــات املرورية 

اجلديدة اخلط االنتاجي”.
وأضاف القيسي أنه “في االيام املقبلة 
سيتم العمل بهذا املشروع الضخم 
الــذي يوحد االرقام فــي كافة انحاء 
العراق للمناطق الشمالية والوسط 

واملناطق اجلنوبية “.
“اللوحات  أن  إلى  القيســي  وأشــار 
املواطن  يرضــي  بســعر  ســتكون 
العراقي وســيكون اقل من خمسني 

ألف دينار”.

المرور تتخذ إجراءات جديدة تخص الموالت التجارية واستيراد المركبات
50 الف دينار سعر لوحة التسجيل الموحدة

المثنى - الصباح الجديد:
أكد مديرية شــؤون العشــائر في املثنى، 
أمس االثنني، ان جميع شــيوخ العشــائر 
فــي احملافظة وقعوا علــى تعهدات بعدم 
الدفاع عن جتار اخملدرات فيما يخص اجلانب 
والوقوف مع  والتبرء منهــم  العشــائري 

األجهزة األمنية.
وقال مدير الشــؤون العميد محمد ناصر، 
ان “مديريتــه تقوم حاليا باالعــداد ملؤمتر 
عشــائري عــام برعاية احلكومــة احمللية 
للتوقيع علــى وثيقة تخص التبرؤ من جتار 
اخملدرات وعدم املطالبة بأي فصل عشائري”.
وأشــار إلى ان “استشــهاد أحد الضباط 
في مداهمــة إللقاء القبض على مطلوب 
للقضاء في قضايا مخدرات شــكل دافعا 
إضافيا إلعان التبرؤ من املتاجرين باخملدرات 

من قبل شيوخ العشائر”.

بغداد - الصباح الجديد:
أعلن مصرف الرافدين، أمس االثنني، قبول 
والداخلية  الدفاع  وزارتي  منتسبي  كفالة 
فــي التقدمي علــى جميع انواع الســلف 

والقروض.
وقال املكتب االعامــي للمصرف في بيان 
اطلعت علية “ الصباح اجلديد “إن “املصرف 
يقبــل كفالة منتســبي وزارتــي الدفاع 
والداخلية لكافة انواع الســلف والقروض 
وحسب الضوابط والشروط اخلاصة بنظام 

الكفاالت”.
وأضاف أن “منح الســلف والقروض يكون 
عبر فروع املصرف كافة املتواجدة في بغداد 

واحملافظات”.

ميسان - الصباح الجديد:
طالت ظاهــرة اجلفاف منطقة الهدام في 
امليمونــة مبحافظة  العــودة بقضاء  هور 
ميسان، لتصبح أرضاً قاحلة بعدما كانت 
مصدراً لتصدير أطنان من االسماك جلميع 

احملافظات.
ســكان هور العودة طالبوا خــال وقفة 
احتجاجية مبعاجلة شــح املياه بعد توقف 
محطات االسالة ونفوق عدد من احليوانات.
 واكــد أهالي املنطقة، أن “نحو 200 عائلة 
هاجروا من مناطق سكناهم، أما املتبقون 
فهم مهددون بالهجرة القســرية نتيجة 

شح املياه وجفاف األنهار واألهوار فيها”.
وقال الشــيخ يعقوب يوسف االزيرجاوي، 
االنباء  لوكالــة  املنطقــة،  شــيوخ  أحد 
العراقية )واع(، إن “شــح املياه واجلفاف أدى 
لهجرة أكثر من 200 عائلة، كانوا يعتمدون 

على صيد األسماك وتربية احليوانات”.
وتابع “نحن نشتري اآلن املياه من السيارات 
احلوضية وهــذا يكلفنا الكثيــر”، واصفاً  

الوضع في املنطقة بـ”الكارثي”.  
 وأضاف “كانت منطقة الهدام وهور عودة 
تتميز بتصدير أطنان من األسماك جلميع 

أنحاء العراق”.
 بدوره، أوضح محمد الساعدي من سكان 
املنطقة، أن “منطقة الهدام سميت بهذا 
االسم الن قوة املاء فيها في سالف الزمان 
كانت تهدم جرف النهر والسدود”، مشيراً 
الــى أن  “النهر أصبح عبــارة عن صحراء 

قاحلة”.
وتابع، أن “أغلب ســكان املنطقة يعملون 
في صيد األســماك، إال إن اجلفاف أدى الى 
يعتاشــون عليها”،  التي  توقف مهنتهم 

محذراً من “هجرة جماعية”.

شيوخ عشائر المثنى 
تتعهد عدم الدفاع عن تجار 

المخدرات والبراءة منهم

الرافدين يعلن قبول كفالة 
منتسبي الداخلية والدفاع 

للتقديم على السلف والقروض

ميسان.. الجفاف يهجر 
أكثر من 200 أسرة ويضرب 

مركزًا لصيد األسماك

بغداد- الصباح الجديد:
أعلنت وزارة البيئــة، أمس االثنني، عن 
للرصد  العربية  الشــبكة  تأســيس 
اإلشــعاعي البيئــي واإلنــذار املبكر، 
مشــيرة الى أهميتها في االستعداد 
العربــي ملواجهــة أي حادث نــووي أو 
إشــعاعي. وذكرت الوزارة في بيان، أن 
"العراق شــارك في اجتماعات الهيئة 
في  االشــعاعية،  للطــوارئ  العربية 
مقر جامعة الــدول العربية ممثاً مبدير 
عام مركز الوقاية من االشــعاع صباح 
احلســيني الذي أناب عــن وزير البيئة 

وكالة جاسم الفاحي".
وأضافت أن "االجتمــاع حضره ممثلون 

عــن 18 دولة عربية، إذ متت مناقشــة 
اجلوانب الفنية والتنظيمية لتأسيس 
العربية للرصد اإلشعاعي  الشــبكة 
لتعزز  تأسيســها  مت  التــي  البيئــي 
إنشــاء وتطوير الشــبكات الوطنية 
للرصد اإلشــعاعي واإلنذار املبكر في 
الدول العربيــة ملواجهة أي حوادث قد 
ملوثة  إشعاعية  انبعاثات  تنتج عنها 
للبيئــة، والتي ميكــن أن تنجم عنها 
عواقــب تعــرض العاملــني واملواطن 

العربي خملاطر اإلشعاع املؤين".
وقال احلســيني وفقاً للبيــان: إنه "مت 
التباحــث مع كبار املســؤولني العرب 
للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  بالتعاون 

الذريــة وهيئة الطاقة الذرية بشــأن 
تأســيس بنية حتتية عربية استعداداً 
للطوارئ النووية واإلشــعاعية برعاية 
األمــني العام جلامعة الــدول العربية 
أحمد أبو الغيط".  وأكد، أن "االجتماع 
التعريف  تبنى اهــداف عدة اهمهــا 
بالشــبكة العربية للرصد اإلشعاعي 
البيئي واإلنــذار املبكر وأهميتهما في 
االســتعداد العربي ملواجهة أي حادث 
نــووي أو إشــعاعي، والتعــرف على 
العربيــة في مجال  الــدول  إمكانات 
االســتعداد واالســتجابة للطــوارئ 
النووية واإلشــعاعية ومناقشة سبل 

تطوير خطط الطوارئ الوطنية".

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت أمانة بغداد، حل مشكلة 
الزعفرانية  مبنطقة  املياه  شــح 
نهائيــا، فيما أحصــت إنتاجها 

اليومي من املياه في العاصمة.
دائــرة ماء بغداد  وقال مدير عام 

اجمليد،  االمانة حكمــت عبد  في 
إن “قطــع امليــاه عــن منطقة 
الزعفرانيــة جــاء بســبب ربط 
االنبوب الناقل الذي يتجاوز طوله 
1000 متر، بهــدف زيادة كميات 
املياه الواردة الى املنطقة”، مبينا 

أن “هــذا الربــط هــو تكميلي 
املنطقة  في  اجنازها  مت  ملشــاريع 

حلل مشكلة شح املياه”.
وأضــاف، أن “هــذا الربــط يعد 
حــا دائميــا لشــح امليــاه في 
الزعفرانيــة”، مشــيرا الــى أن 
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مايني و205 آالف متر مكعب في 

العاصمة”.
وأكــد عبد اجمليــد أن “الية توزيع 
املياه تكون حسب املناطق، حيث 
واخرى  هناك مناطق عشــوائية 

امانة  خارج ســيطرة وتخطيط 
بغــداد”، الفتا الى أنــه “في كل 
موســم تدخل محات سكنية 
اخلدمة وبحاجة الى ايصال املياه”.
وبشــأن التجاوزات، ذكر أن “انواع 
التجــاوزات هي محات غســل 

الســيارات غير النظامية اضافة 
الى هــدر امليــاه واالســتعمال 
اجلائر لهــا اضافة الــى التجاوز 
على انابيــب نقل املياه الكبيرة”، 
وراء  التجاوزات  “كثرة  أن  موضحا 

شح املياه في بعض املناطق”.

أمانة بغداد تحل مشكلة شح المياه في الزعفرانية نهائيًا

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنــت وزارة التجارة، أمس االثنني، 
مواصلــة اســتعداداتها إلطــاق 
فيما  املدعــوم،  الرغيف  مشــروع 
انتــاج مادة  اكدت متابعــة آليات 
الطحني وتشغيل االفران احلكومية.

“الوكيل  ان  للــوزارة  بيــان  وذكــر 
التجارة، غســان  لوزارة  االقتصادي 
فرحان حميد، تفقد مقر الشــركة 
العامة لتصنيع احلبوب في الوزارة ، 
ملتابعة االعمال اليومية ، ومناقشة 
خططها االســتثمارية ومشــروع 
انتاج الصمون واخلبز العربي مبجمع 
افران الكاظمية استعدادا الطاقه 

قريبا “.
وأضاف البيان أن “الوكيل اطلع في 
جولته امليدانية على اســتعدادات 
الشــركة إلطاق مشروع الرغيف 
املدعــوم وطبيعة اخلدمــات التي 
من  للمواطنني  الــوزارة  تقدمهــا 
خال توفير مادة الطحني وتشغيل 
االفــران احلكومية “، مشــيراً الى 
مع  بحث  االقتصــادي  “الوكيل  أن 
ادارة الشــركة آلية عملها وتوفير 
مفــردات  ضمن  الطحــني  مــادة 
البطاقة التموينية في ظل الوضع 
االقتصادي العاملي وارتفاع اســعار 

الغذاء”.

بحسب  االقتصادي  الوكيل  وشدد 
أفضل  تقدمي  “ضــرورة  على  البيان 
اخلدمات للمواطنني واالرتقاء بهذه 
اخلدمــات وفــق اولويــات تضعها 
الشــركة وصــوال” الــى حتقيــق 
االفضــل وجتاوز التحديــات املالية 

واالقتصادية”.
مــن جهته أكد مدير عام شــركة 
تصنيع احلبوب بحســب البيان ان 
“عملية تأهيل االفــران متت بأيادي 
املــاك الفني في شــركته وبأقل 
التكاليف، والتي شــملت خطوط 
افــران الصمــون وخطــوط اخلبز 

العربي”.

البيئة تعلن تأسيس الشبكة العربية 
للرصد اإلشعاعي واإلنذار المبكر

التجارة تواصل سعيها إلطالق
 مشروع الرغيف المدعوم
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
الرئيــس األوكرانــي فولودمييــر  أعلــن 
زيلينسكي، في وقت متاخر امس االثنني 
، إقالة املدعية العامة ورئيس جهاز األمن 
في البالد بسبب شــكوك بوجود حاالت 
“خيانة” عدة ارتكبها مسؤولون محليون 

لصالح الروس.
اليومي  زيلينســكي في خطابــه  وقال 
املوجــه إلــى األمــة “اليــوم اتخــذت 
)إيرينا  العامــة  املدعيــة  بإعفــاء  قرارا 
فينيديكتوفا( ورئيس أجهزة األمن )إيفان 

باكانوف(”. 
أن السلطات األوكرانية حتقق  إلى  وأشار 
حاليــا في أكثــر من 650 حالــة خيانة 
مشتبه بها ارتكبها مسؤولون محليون، 
بينها ستون حالة في املناطق التي حتتلها 

القوات الروسية وتلك املوالية ملوسكو.
الكبير من  “العدد  أن  زيلينكسي  وأضاف 
اجلرائم ضد أسس األمن القومي، والروابط 
أوكرانيني  أقيمــت بني مســؤولني  التي 
القوانــني وبني األجهزة  مكلفني تطبيق 
الروســية اخلاصة” هو أمر “يثير أســئلة 
خطرة جدا”، مشددا على أنه “سيتم الرد 

على كل سؤال من هذه األسئلة”.
وقــادت فينيديكتوفا خصوصا التحقيق 
حول فظائع مزعومــة ارتُِكبت في بداية 
غزو القوات الروســية في مدينة بوتشا، 
إحدى ضواحي شمال غرب كييف، والتي 
لـ”جرائم  الغرب رمــزا  حتولت في نظــر 

احلرب” الروسية في أوكرانيا.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أفيف  اإلســرائيلي  األركان  رئيــس  أكد 
كوخافــي أن إعداد خيار عســكري ضد 
البرنامــج النــووي اإليراني، أمــر واجب، 
مشيرا إلى أن اجليش اإلسرائيلي مستعد 
فشــلت  حال  فــي  عســكري  لهجوم 

الدبلوماسية.
وقال رئيس أركان اجليش اإلسرائيلي أفيف 
كوخافي: “التاريخ أثبت أن الدبلوماسية 
ميكــن أن تفشــل واجليش اإلســرائيلي 

يستعد لذلك”.
وأكد كوخافي أن إعداد خيار عســكري 
ضد البرنامــج النووي اإليرانــي، “واجب 

أخالقي وأمر مهم لألمن القومي”.
وكان رئيــس األركان اإلســرائيلي، قــد 
أكــد قبل أيــام أن إيران تشــكل خطرا 
أن املنظومة  إلى  إقليميا وعامليا، مشيرا 
الصاروخيــة التي اســتعرضها الرئيس 
رئيســي في  بايدن، عامل  األميركي جو 

مواجهة إيران وأذرعها.
وأضاف أن عالقة تل أبيب مع واشــنطن 
ركيزة أساســية في مواجهة الســباق 

االستراتيجي مع إيران، على حد تعبيره.

»بتهمة الخيانة«.. الرئيس 
األوكراني يقيل المدعية 
العامة ورئيس جهاز األمن

رئيس األركان اإلسرائيلي: 
نستعد بقوة لهجوم 

عسكري على إيران

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد :

في مســعى إلــى إظهــار أن مكانة 
موسكو العاملية لم تتأثر بسبب غزوها 
ألوكرانيا، من املقرر أن يســافر الرئيس 
الروســي، فالدمييــر بوتني، فــي رحلة 
خارجية نادرة، إلى الشــرق األوســط، 
بعد أيام قليلــة فقط من زيارة الرئيس 
املنطقة،  إلــى  بايدن،  جــو  األميركي، 
بحسب ما ذكرته صحيفة وول ستريت 

جورنال األميركية. 
وفي ثاني رحلة له خارج روسيا منذ غزو 
البــالد ألوكرانيا في فبراير، من املقرر أن 
يسافر بوتني إلى طهران، اليوم الثالثاء، 
حيث ســيلتقي الرئيس التركي، رجب 
طيب إردوغان، والرئيس اإليراني، إبراهيم 

رئيسي.
وتقــول الصحيفة إن الزيــارة تعكس 
األهميــة التي يوليهــا بوتني للحفاظ 
روســيا  اكتســبته  الذي  النفوذ  على 
من ســنوات من التدخل العســكري 

والدبلوماسي في الشرق األوسط.
وتأتــي زيارة الرئيس الروســي بعد أيام 
فقط من جولة نظيــره األميركي في 
الشرق األوسط، حيث سعى إلى حشد 
إسرائيل والدول العربية ملواجهة روسيا 
التي منــا نفوذها بينما  والصني وإيران، 

في  وجودها  املتحــدة  الواليات  قلصت 
املنطقة.

ونقلــت الصحيفــة عــن هانــا نوت، 
الباحثــة املشــاركة في مركــز فيينا 
لنزع الســالح قولها إنه “في ضوء غزو 
أوكرانيا، والعزلة عن الغرب والعقوبات، 
فإن احلفــاظ على النفــوذ إن لم يكن 
توسيعه، أصبح أكثر أهمية للسياسة 

اخلارجية الروسية”.
وتضيــف “روســيا تدرك أنــه ال يوجد 
مســتقبل مع الغرب. لقد اختفى هذا 
بشكل ال رجعة فيه. مستقبلها يجب 

أن يكمن في اجلنوب العاملي”.
إيران

وتقول الصحيفة إن الرئيس الروســي 
يســعى إلى تعزيز عالقة موسكو مع 
إيران، “العــدو الثاني” للواليات املتحدة، 
العقوبات  ترزح أيضا حتــت ثقل  والتي 
الغربيــة، وأصبحــت مؤخرا شــريكا 

عسكريا وجتاريا رئيسيا ملوسكو.
وفي يونيو ويوليو، زار املسؤولون الروس 
إيران ملشاهد طائراتها الهجومية بدون 
األميركية،  لالســتخبارات  وفقا  طيار، 
التي تعتقــد أن إيــران مــن املقرر أن 

تقدمها إلى روسيا للحرب األوكرانية.
ومــن املقــرر أن يأتي اجتمــاع الرئيس 
الروسي مع الرئيس التركي في الوقت 
الذي جنحت فيــه تركيا في اقتطاع دور 

حاسم للتأثير في احلرب.
وأدانت تركيا، العضو في حلف شــمال 
األطلسي، الغزو الروسي وباعت طائرات 
مسلحة بدون طيار إلى أوكرانيا، لكنها 

لم تفرض عقوبات على الكرملني.
وعلــى الرغم من العالقــة املتوترة في 
إردوغان  يلعب  بوتني،  األحيان مع  بعض 
دورا فــي خطــة محتملة إلنشــاء ممر 

للحبوب احملاصرة في أوكرانيا، فضال عن 
محادثات السالم في نهاية املطاف.

الزيارة بعد أشــهر مــن لقاء  وتأتــي 
الرئيسني الروسي واإليراني في موسكو، 

يناير املاضي، وفي تركمانستان، الشهر 
املاضي.

ونقلــت الصحيفة عن مــارك كاتس، 
أستاذ احلكومة والسياسة في جامعة 
جــورج ميســون األميركيــة، قوله إن 
بوتني “يبــذل الكثير من اجلهد في هذه 

العالقة”.
وفي مايو، قال وزير النفط اإليراني، جواد 
أوجــي، إن طهران وضعت اللمســات 
األخيرة على اتفاق لتوريد 5 ماليني طن 
مــن القمح واحلبوب بعــد اجتماع مع 
نائب رئيس الوزراء الروســي، ألكسندر 
نوفاك. وأكد نوفاك أن روســيا ناقشت 
الصفقات التجارية مع إيران، ولكن لم 
يوضح ما إذا كان قد مت التوقيع على أي 

منها.
ويقول رجال أعمــال إيرانيون إن الروس 
يتدفقون اآلن على إيران، وغالبا ملناقشة 

سبل االلتفاف على العقوبات.
على  املطروحة  الصفقــات  وتشــمل 
الطاولة أن تبيع إيران للمشترين الروس 
مالبس لتحل محل العالمات التجارية 
الغربية وقطع غيار السيارات لشركات 

صناعة السيارات الروسية احملاصرة.
وكانــت هناك أيضا نقاشــات حول ممر 
تصدير ميتد من روســيا إلى الهند عبر 

إيران.
وخالل زيارته فــي مايو إلى طهران، قال  

نوفاك إن التجــارة بني البلدين ارتفعت 
بنسبة 80 في املئة على أساس سنوي 
إلــى 4 مليــارات دوالر في عــام 2021. 
وتوقع أن ترتفع إلــى 40 مليار دوالر في 

املستقبل القريب.
ونقلــت الصحيفة عــن دميتري ترينني، 
محلل السياســة اخلارجية الروســية 
املؤيد للكرملني قولــه “إن اجتاه زيارات 
الرئيس )بوتــني( إلى اخلارج يعكس اآلن 
حقيقة احلاجة والفرصة للدبلوماسية 

الروسية”.
ومن املقــرر أن يناقش القــادة الثالثة 
وإيران نظام  روسيا  سوريا، حيث تدعم 
اجلماعات  تركيا  وتدعم  األســد.  بشار 

املتمردة املعارضة.
وتدخلت روســيا عســكريا في احلرب 
األهليــة في ســوريا في عــام 2015، 
مســتخدمة القوة اجلوية لتحويل دفة 
الصراع واملســاعدة فــي احلفاظ على 

نظام األسد.
لنظيريه  بوتني  وفي طهران، ســيؤكد 
التركــي واإليراني أن موســكو ال تزال 
العبا رئيسيا في سوريا على الرغم من 
احلملة في أوكرانيا، وفقا ملا ذكره فيودور 
االستشــاري  اجمللس  رئيس  لوكيانوف، 
للكرملني املعني بالسياســة اخلارجية 
والدفاعيــة، لصحيفة “وول ســتريت 

جورنال”.

بعد أيام على زيارة بايدن.. بوتين يتوجه إلى الشرق األوسط

متابعة ـ الصباح الجديد:

فيمــا تتواصــل احلرب الروســية 
األوكرانية على مــدى نحو نصف 
أزمات وحتوالت  عام، محدثة جملة 
دولية عميقة، يحتدم النقاش حول 
شــكل العالم وطبيعــة النظام 
الدولي ما بعد هــذه احلرب، والتي 
يعتبرها مراقبون وخبراء من طينة 
احلــروب الكبرى التــي غيرت وجه 
توازناته وحتالفاته  العالم وطبيعة 

وحتى خرائطه.
القراءات لشــكل  أحــدث  وفــي 
األوكرانية،  العالم ما بعد احلــرب 
قال رئيس وزراء بريطانيا األســبق 
توني بلير، إن حرب أوكرانيا أظهرت 
أن هيمنة الغرب تشــهد نهايتها 
في ظــل صعود الصني لتكون قوة 
عظمى بالشــراكة مع روسيا في 
املشــهد  في  التغير  نقاط  أوضح 

العاملي منذ قرون.
وأضاف بلير، الذي شــغل منصب 
عن  املتحدة  اململكــة  وزراء  رئيس 
حزب العمال البريطاني في الفترة 
“العالم  أن   ،2007 1997 وحتى  من 
في مرحلــة حتول في التاريخ ميكن 
العاملية  احلــرب  بنهاية  مقارنتها 
الثانية أو انهيار االحتاد السوفييتي، 
لكن هذه املرة وبوضوح الغرب ليس 

في الكفة الراجحة”.
ووفقــا لنــص خطاب ألقــاه في 
منتدى لدعم التحالف بني الواليات 
املتحدة وأوروبا في محاضرة حملت 
الدروس  ما  أوكرانيــا،  “بعد  عنوان 
قال  الغربيــة؟”،  للقيــادة  احلالية 
بلير “نحن نشــهد نهاية الهيمنة 

السياسية واالقتصادية الغربية”.
وتابــع قائــال: “ســيصبح العالم 
ثنائي القطب على األقل أو متعدد 
اجليوسياســي  التغيير  األقطاب، 
األكبر في هذا القرن ســيأتي من 

الصني وليس من روسيا”.
وللحديث حول عالم ما بعد حرب 
أوكرانيا وشــكل النظــام الدولي 
التالي لها، يقول مسعود معلوف 
الدبلوماســي الســابق واخلبيــر 
بالشــؤون األميركية، في لقاء مع 
سكاي نيوز عربية: “بلير رجل دولة 
وسياسة متمرس، والذي بقي ملدة 
طويلة يحكم 10 داوننغ ســتريت، 
حيــث يتمتــع بخبــرة عميقــة 

وبشــبكة عالقات دولية واســعة 
دراســات مرموقة،  ولديــه مراكز 
وقراءاتــه  فتصريحاتــه  ولهــذا 
السياســية حتظى دومــا بأهمية 

كبيرة”.
يبدو  األوكرانية  :”فاحلــرب  متابعا 
واضحــا أنها ســتطول وال نهاية 
قريبة لها وفق مختلف املعطيات 
امليدانيــة والسياســية، ســيما 
فــي ظل عجز الــروس بعد مضي 
أكثــر من 5 أشــهر عن حســم 
املوقف حيث تقتصر ســيطرتهم 
على املناطق الشــرقية واجلنوبية 
يقطنهــا  والتــي  األوكرانيــة، 
أوكرانيــون مــن أصول روســية، 
ولهــذا ســتتعمق االصطفافات 
الدولية املتضــادة على وقع احلريق 
األوكرانــي، وهنا فالصــني تندرج 
في محور مشترك مع روسيا ضد 

زيارة  ونتذكر هنــا  الغربــي،  احملور 
بوتن لبكني قبيــل بدء هذه احلرب، 
وتأكيــد البيان اخلتامي الصادر عن 
قمته مع نظيــره الصيني عن أن 
وأنهما  بال حــدود  حتالفهما هــو 

يسعيان لعالم متعدد األقطاب”.
وعن توقعات بلير بأن تكون الصني 
هي القطب العاملي املوازي للغرب، 
يقول معلوف :”كان يفترض بالصني 
أن تصبح خالل أقل من 10 سنوات 
االقتصــاد األول بالعالم متخطية 
اندالع  لكن  األميركــي،  االقتصاد 
األزمة األوكرانية وما جنم عنها من 
تبعات كارثية، كبــح هذا التطور 
الصيني اجلامح حيث سجل منوها 
0.4 في حني  االقتصادي هذا العام 
أن نســبه عادة كانت تتراوح من 8 
إلى 14 في املئة طيلة الســنوات 
تعمل  فواشنطن  وهكذا  املاضية، 

على منافســة الصني ومحاربتها 
ليــس عســكريا وإمنــا اقتصاديا 
بالدرجة األولى، وهي لن تتنازل عن 
موقعها الريــادي كالقطب األقوى 
عامليا لصالح الصني التي تعتبرها 
خصما وليس تهديدا كما هي حال 

روسيا”.
ويسترســل الدبلوماسي السابق: 
“الصني بلغت أساسا ما بلغته من 
قوة بفضل تركيزها على االقتصاد 
وعدم اإليغال في خيارات العسكرة 
والتســلح والتوســع، وهذا يعني 
والقدرات  القوة  بتلك  ليست  أنها 
للواليات  ندا  تغدو  العسكرية كي 
املتحــدة، رغم أنهــا متطورة جدا 
في شــتى اجملاالت وال ســيما في 

مضامير التكنولوجيا والفضاء”.
“الغــرب  معلــوف:  ويضيــف 
تتضعضع مكانتــه رويدا رويدا وال 

شك، وواشــنطن في هذا السياق 
نفوذها  بتراجــع  بالطبع  تشــعر 
حول  أوحــد  كقطــب  وتأثيرهــا 
تــدارك ذلك  العالــم، وهي حتاول 
عبر محاولــة تعزيز حتالف ضفتي 
األطلســي األميركيــة واألوروبية 
ملواجهة التحالف الروسي الصيني 
املتصاعد، وهكذا فالصني ستلعب 
دورا قياديــا عامليا في املســتقبل 
وروســيا ســيتراجع  البعيد،  غير 
دورها لكنه ســيبقى دورا أساسيا 
والتناقضات  التوازنــات  لعبة  في 
الدولية، وبهذا سيتمكن التحالف 
الصيني الروسي وبدعم من بعض 
مجموعة  ضمــن  كالتي  الــدول 
البريكس مــن الوقوف بوجه احملور 
ومواجهته  واألطلســي  الغربــي 
بقــوة، لكن األمور لــن تنزلق نحو 
عســكرية  مواجهــات  حــدوث 

مباشــرة بني احملورين، وتاليا اندالع 
حروب عاملية مدمرة”.

في املقابل، يقــول ماهر احلمداني 
الباحــث اخلبيــر فــي الشــؤون 
األوروبيــة، في حديث مع ســكاي 
ومنذ  بالفعل  “العالم  عربية:  نيوز 
مدة ليســت وجيزة بــات متعدد 
يعلم  التي  الصني  حيث  األقطاب، 
اجلميع أنها قطب عاملي قائم بذاته 
وال يخضع للقطب الغربي، وكذلك 
أنها خصم  أثبتــت  التي  روســيا 
ومنافــس عنيد للكتلــة الغربية 
وقوة عاملية محورية ومؤثرة تعتمد 
على نفسها وعلى مواردها الذاتية 
الهائلة، وســتبرز أقطاب أخرى ما 
بعد هذه األزمة كالهند التي حتدت 
املطالب الغربية لها باتخاذ موقف 
األزمة  خلفية  على  لروسيا  مضاد 

األوكرانية”.
احلمدانــي:  يضيــف  وهكــذا، 
“فمرحلة القطب الواحد األميركي 
قد انتهت حتى قبــل وقوع احلرب 
بأوكرانيا، والعالم بدأ يفرز أقطابه 
املتعددة،  قــواه  ومراكز  اجلديــدة 
وعليه فبلير محق )وهو شاهد من 
أهلها( في قوله إن الغرب ليس هو 
القوة الصاعــدة اآلن، حتى أن ثمة 
على  متواترة  وشــواهد  مؤشرات 
أن الغرب نفسه قد ال يبقى كتلة 
واحــدة، مبعنى أن االحتــاد األوروبي 
باتت لديــه مصالح ورؤى وأولويات 
األميركية،  نظيرتها  عن  مختلفة 
ورميا قد نشهد في املرحلة املقبلة 
واشنطن  أوروبيا على هيمنة  متردا 

على توجهات القارة العجوز”.
كما وأشــار بلير خالل تصريحاته 
إلى أن “حــرب أوكرانيــا أوضحت 
مبا ال يدع مجاال للشــك أن الغرب 
الصني  علــى  االعتماد  ميكنــه  ال 
نعتبرهــا  بطريقــة  لتتصــرف 
عقالنيــة”. وذكر: “مــكان الصني 
إنها  ومبرر.  كقوة عظمى طبيعي 
ليســت االحتاد السوفياتي”، لكنه 
قــال إن “على الغرب أال يســمح 

للصني بالتفوق عسكريا”.
وأضــاف: “علينا أن نزيد من اإلنفاق 
الدفاعــي ونحافظ علــى التفوق 
أنه يتعني  إلى  العسكري”، مشيرا 
على الواليات املتحدة وحلفائها “أن 
تكون لهم الغلبة )عســكريا( مبا 
يكفي للتعامــل مع أي احتمال أو 

نوع من الصراع في كل املناطق”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أصــدر النائب العام في الســودان، 
أحمــد خليفة، امــس اإلثنني، قرارا 
بتشــكيل جلنة للتحري والتحقيق 
في األحداث التي وقعت بوالية النيل 
األزرق وأدت إلى قتل وجرح العشرات 

من املواطنني وإتالف املمتلكات.  
 ويرأس اللجنــة “رئيس نيابة عامة 
القوات  أعضــاء  من  عدد  وعضوية 
األمن  وجهاز  والشــرطة  املسلحة 
السريع”،  والدعم  الوطني  واخملابرات 

األنباء  وفــق مــا نقلتــه وكالــة 
السودانية “سونا”. 

الســفارة  بأعمال  القائمة  وعبرت 
لوســي  الســودان،  في  األميركية 
تاملني، عن قلقها بشــأن النزاعات 
الطائفيــة في والية النيــل األزرق، 
مطالبــة “بعــدم الســعي إلــى 

االنتقام”.
وقالت في تغريدة: “أشــعر بالقلق 
الشــديد إزاء التقاريــر التي تفيد 
بوقوع أعمال عنف طائفي في والية 

النيل األزرق أســفرت عن مقتل 65 
شخًصا وإصابة العشرات”.

وأضافت “نحــث اجملتمعات املعنية 
على عدم الســعي إلــى االنتقام، 

ولكن االنخراط في احلوار”.
احمللية  السلطات  تاملني  دعت  كما 
إلى “حمايــة املدنيني وتقدمي الدعم 

الطبي العاجل للمحتاجني”. 
واندلعت اشتباكات قبلية في والية 
النيل األزرق احلدودية مع إثيوبيا، في 
جنوب الســودان، وســط أنباء عن 

سقوط 65 شخصا. 
وتشــير التقارير إلــى أن التوتر بدأ 
والرصيرص  قيســان  مناطــق  في 
وود املاحي، بني الهوســا ومجموعة 
مــن القبائل بعد مقتــل مزارع في 
منطقــة اداســي التابعــة حمللية 
لعيد  األول  اليــوم  فــي  قيســان، 

األضحى.
وانتقــل النزاع القبلي من أداســي 
إلى قنيص، التي ُقتل فيها 13 تاجرًا 
وأحرقــت متاجر في الســوق، كما 

انتقلــت االشــتباكات إلى مناطق 
بكوري وأم درفا بوالية النيل األزرق.

ومنذ انقالب قائد اجليش عبد الفتاح 
البرهان على شــركائه املدنيني في 
الســلطة في 25 نوفمبر، يشــهد 
الســودان نوًعا من الفــراغ األمني، 
إنهــاء مهمة قوة  خصوصا بعــد 
حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة 
في اإلقليم، إثر توقيع اتفاق ســالم 
بني الفصائل املســلحة واحلكومة 
املركزية عام 2020. ويشهد السودان 

واقتصادية،  سياســية  اضطرابات 
منتظم  بشــكل  للتظاهر  ويخرج 
العاصمة،  فــي  الســودانيني  آالف 
ومدن أخرى، للمطالبة بعودة احلكم 

املدني
ووضع املتظاهرون امس االول األحد، 
النيل  والية  في مقدّمة شعاراتهم 
األزرق حيــث خّلفت االشــتباكات 
عشرات القتلى منذ بداية األسبوع، 
الصحة  لوزارة  احصاء  آخر  بحسب 

بالوالية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
الرئيس  بأعمــال  القائــم  أعلــن 
ويكرميسينجه،  رانيل  السريالنكي، 
حالة الطوارئ، وفًقا لبيان حكومي 
صدر فــي وقــت متأخر مــن يوم 
األحد، حيث تسعى إدارته إلى قمع 

االضطرابــات االجتماعية ومعاجلة 
أزمة اقتصادية تعصف بالدولة.

وجاء في البيان أنه “من املناســب 
القيــام بذلــك مــن أجــل األمن 
العــام وحمايــة النظــام العــام 
واحلفاظ على اإلمــدادات واخلدمات 

الضروريــة حليــاة اجملتمــع”. وقال 
رئيس ســريالنكا اخمللــوع غوتابايا 
راجاباكسا، الذي فر إلى اخلارج هذا 
األسبوع هربا من انتفاضة شعبية 
ضــد حكومته، إنه اتخــذ “جميع 
اخلطوات املمكنــة” لتجنب األزمة 

االقتصادية التــي اجتاحت الدولة. 
راجاباكسا  استقالة  البرملان  وقِبل 
اجلمعة املاضية، والذي ســافر إلى 
جــزر املالديف ثم ســنغافورة بعد 
خروج مئــات اآلالف من املتظاهرين 
إلى شــوارع  املناهضني للحكومة 

مقر  واحتلوا  أسبوع  قبل  كولومبو 
واجتمع  ومكاتبه.  الرسمي  إقامته 
برملان ســريالنكا، السبت املاضية ، 
لبدء عملية انتخــاب رئيس جديد، 
لتوفير بعض  ووصلت شحنة وقود 

الراحة للدولة املنكوبة باألزمة.

راجاباكسا،  حليف  ويكرمسينغي، 
هــو أحد أكبــر املتنافســني على 
تولــي منصــب الرئاســة، لكــن 
احملتجــني يريدون رحيلــه أيضا، مما 
يؤدي إلى احتمــال حدوث مزيد من 

االضطرابات في حالة انتخابه.

ما طبيعة النظام الدولي لعالم ما بعد حرب أوكرانيا؟
نهاية الهيمنة الغربية..

النيابة السودانية تشكل لجنة تحقيق في أحداث »النيل األزرق«

سريالنكا تعلن حالة الطوارئ مع استمرار االحتجاجات
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جمهورية العراق
وزارة الكهرباء العراقية

 الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ املنطقة الوسطى
الى/ كافة الشركات املؤهلة وذات اخلبرة املسجلة

 رسميا داخل وخارج العراق
تنويه

(MT-6/2022) م/ متديد موعد غلق إعالن املناقصة املرقمة
)MVAR) 30 جتهيز مجاميع مكثفات 11 ك.ف بسعة

يســر شــركتنا ان تنوه لكم بانه مت متديد موعد غلق املناقصة لغاية يوم 
)االثنني( املوافق 2022/7/26 )قبل الساعة 12:00 ظهرا( وفي حال صادف موعد 
الغلق عطلة رســمية يؤجل الى اليوم الذي يليه ويتم تســليم العطاءات 
الى العنوان اآلتي )الشــركة العامة لنقل الطاقــة الكهربائية/ املنطقة 
الوســطى/ بغداد- منطقة الوزيرية- شارع صفي الدين احللي- محلة 309- 

زقاق14- رقم القطعة 482/3(.
وســوف ترفض العطاءات املتأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 
العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور الى )مقر الشركة أعاله( في الساعة 

12:00 ظهرا من نفس يوم الغلق.
املهندس رياض عريبي مكلف
املدير العام وكالة
رئيس مجلس اإلدارة

جمهورية العراق
وزارة الكهرباء العراقية

 الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ املنطقة الوسطى
الى/ كافة الشركات املؤهلة وذات اخلبرة املسجلة رسميا داخل وخارج 

العراق
تنويه

)MT-8/2022) م/ متديد موعد غلق إعالن املناقصة املرقمة
جتهيز قابلوات (قطع قابلو رشيد- يرموك وربط محطة العامل 132 

ك.ف (1*2000) + قابلو واسط 400 ك.ف – مركز الكوت (2+1(
يســر شــركتنا ان تنوه لكم بأنه مت متديد موعد غلق املناقصة لغاية يوم 
)االحد( املوافق 2022/7/31 )قبل الساعة 12:00 ظهرا( وفي حال صادف موعد 
الغلق عطلة رســمية يؤجل الى اليوم الذي يليه ويتم تســليم العطاءات 
الى العنوان اآلتي )الشــركة العامة لنقل الطاقــة الكهربائية/ املنطقة 
الوســطى/ بغداد- منطقة الوزيرية- شارع صفي الدين احللي- محلة 309- 

زقاق14- رقم القطعة 482/3(.
وســوف ترفض العطاءات املتأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 
العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور الى )مقر الشركة أعاله( في الساعة 

12:00 ظهرا من نفس يوم الغلق.
املهندس رياض عريبي مكلف
املدير العام وكالة
رئيس مجلس اإلدارة

وزارة الصناعة واملعادن
الشركة العامة لصناعة األسمدة اجلنوبية

إعالن مناقصة عامة محلية
(للمرة االولى)

العدد: 6553
التاريخ: 2022/7/9

م: (7 محلية/ 2022(
تأهيل ملعب كرة قدم مفتوح مع كافة امللحقات

1- يســر وزارة الصناعة واملعادن )الشــركة العامة لصناعة األســمدة اجلنوبية( دعوة مقدمي العطاءات 
املؤهلــني وذوي اخلبرة واالختصاص لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص بـــ )تأهيل ملعب كرة قدم مفتوح مع 

كافة امللحقات(
وعلى مقدمي العطــاء الراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال على هاتف الشــركة املرقم 
)07703172284( ]أثناء الدوام الرسمي/ من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الواحدة بعد الظهر حسب 

توقيت مدينة البصرة احمللي[ وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
2- متطلبات التأهيل املطلوبة: 

)أ( القــدرة املالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية 
)احلســابات اخلتامية معدل ربح آلخر ثالث ســنوات متتالية مصادقة ومدققة من قبل محاســب قانوني 

معتمد.
)ب(- اخلبرة والقدرة الفنية: على مقدم العطاء ان يقدم دليالً موثقاً بأنه لديه أعمال مماثلة.

3- بإمكان مقدمي العطاء شــراء وثائق العطاء بعد تقدمي طلب حتريــري الى العنوان احملدد في ورقة بيانات 
العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق )غير قابلة للرد( البالغة )200,000( مائتي الف دينار فقط ويرفق وصل 

شراء املناقصة مع العطاء التجاري.
4- املبلغ التخميني للمناقصة )178,000,000( مائة وثمانية وسبعون مليون دينار عراقي فقط.

5- تقدمي تأمينات اولية بقيمة )1,780,000( مليون وســبعمائة وثمانني الف دينار على شكل خطاب ضمان 
او صك مصدق او سفتجة نافذة ملدة )60( يوما من تاريخ نفاذ العطاء عن طريق مصرف عراقي معتمد لدى 

البنك املركزي العراقي.
6- تقدمي عطاء فني وعطاء جتاري ومستمسكات بثالثة ظروف منفصلة ومغلقة وتكون الظروف مختومة 
بختم الشركة ومثبت عليها اسم ورقم املناقصة واســم الشركة املقدمة للعطاء وتاريخ الغلق وترسل 

بيد مخول رسمي.
7- يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن.

8- يتم تســليم العطاءات الى العنوان التالي )مقر الشــركة العامة لصناعة االســمدة اجلنوبية/ قسم 
اإلعالم والعالقات العامة - شــعبة العالقات( لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم )الثالثاء( املصادف 2022/8/2 

وفي حال مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون الغلق في اليوم الذي يليه.
9- التقدمي بالبريد اإللكتروني )غير مســموح( العطاءات املتأخرة ســوف ترفض وســيتم فتح العطاءات 

بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في مقر الشركة في يوم )االربعاء( 2022/8/3.
10- العناوين املشــار اليها آنفا هي )مقر الشــركة العامة لصناعة االسمدة اجلنوبية البصرة- خور الزبير( 

وملزيد من التفاصيل واملعلومات ميكنكم االطالع على موقع الشركة اإللكتروني
Email:scf@scf.gov.iq 

Scf trad@scf.gov.iq
Www.scf.gov.iq

التوقيع
بديع عبد اهلل احمد
معاون املدير العام وكالة

محافظة بغداد
املوضوع/ إعالن

تعلن جلنة البيع واإليجار االولى عن تأجير )األمالك( املوصوفة 
فــي أدناه العائدة الــى محافظة بغداد وفــق أحكام قانون 
املســاطحة رقم 1521 لســنة 1981 املعدل وملدة )24 سنة 
عن طريق املســاطحة(.. فعلى الراغبني باالشتراك باملزايدة 
العلنية مراجعة محافظة بغداد خالل مدة اإلعالن البالغة 
30 يوما من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في الصحف احمللية 
مســتصحبني معهم التأمينــات القانونيــة البالغة %20 
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور نشر اإلعالن واملصاريف 
األخــرى املترتبة على ذلــك وفق القانون وســتجرى املزايدة 
العلنيــة في متام الســاعة 11 صباحا من اليــوم الذي يلي 
مدة اإلعالن في ديوان احملافظة وعلى املشــتركني في املزايدة 
العلنية جلب هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن والبطاقة 
التموينية )أصل وصورة( وفــي حال مصادفة عطلة في يوم 

املزايدة تكون في اليوم الذي يليه، مع التقدير...

مالحظة: ال يجوز قطع وصل األمانة يوم املزايدة ...
ال يجوز التنازل بني أصحاب الضم أو املستأجرين

نوع املساحةالعقارت
العقار

القيمة 
الغرض من مدة التأجيرالتقديرية

التأجير

1 161/1443
قطعة 1120 م2بتاوين

أرض

 30،000،000
فقط ثالثون 
مليون دينار 

ال غيرها

24 سنة

إنشاء مجمع 
سكني جتاري 

عن طريق 
املساطحة
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رئاسة اجلامعة املستنصرية
شعبة العقود احلكومية

اإلعالن

تعلن رئاسة اجلامعة املستنصرية عن إجراء مزايدة علنية للمرة 
الثانيــة بعد إعــادة التثمني لتأجير مواقع كليــة الطب/ كلية 

الصيدلة/ كلية العلوم السياحية بجامعتنا واملدرجة ادناه.
فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة مراجعة شــعبة العقود 
احلكومية في رئاسة اجلامعة املستنصرية لغرض احلصول على 
الشروط واملواصفات لقاء مبلغ قدره )50000( خمسون ألف دينار 
غير قابل للرد. مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 
20% من القيمة التقديرية وجلب املستمسكات الرسمية ومنها 
)البطاقة الشخصية - بطاقة الســكن - البطاقة التموينية- 
بــراءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب- كتاب عدم محكومية- 
هوية الضريبــة- التصريح األمني- اإلجازة الصحية بالنســبة 
للنادي- كتاب ممارسة مهنة ملدة ال تقل عن خمس سنوات داخل 
احلــرم اجلامعي في الكليات العراقية بالنســبة ملوقع التصوير( 
واحلضور في متام الســاعة العاشــرة في اليــوم )15( من اليوم 
التالي لنشر اإلعالن. ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور خدمة 

مقدارها )2%( من بدل رسو املزايدة وأجور نشر اإلعالن.
)1( موقــع التصوير )جوال( ألول مرة/ مجمع البياع الطبي/ كلية 

الطب.
)2( موقع التصوير )جوال( ألول مرة/ كلية الصيدلة.
)3( موقع النادي الطالبي/ كلية العلوم السياحية.

)4( موقع التصوير )جوال( ألول مرة/ كلية العلوم السياحية.
رئاسة اجلامعة املستنصرية

رئاسة اجلامعة املستنصرية
شعبة العقود احلكومية

اإلعالن

تعلن رئاسة اجلامعة املستنصرية عن إجراء مزايدة علنية 
للمــرة الثانية بعد إعــادة التثمني لتأجيــر مواقع كلية 

التربية االساسية بجامعتنا واملدرجة ادناه.
فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة مراجعة شــعبة 
العقود احلكومية في رئاسة اجلامعة املستنصرية لغرض 
احلصــول علــى الشــروط واملواصفات لقــاء مبلغ قدره 
)50000( خمســون ألف دينار غير قابل للرد. مستصحبني 
معهــم التأمينــات القانونية البالغــة 20% من القيمة 
التقديرية وجلب املستمسكات الرسمية ومنها )البطاقة 
الشخصية - بطاقة السكن - البطاقة التموينية- براءة 
ذمة من الهيئة العامة للضرائب- كتاب عدم محكومية- 
هوية الضريبة- التصريح األمني- اإلجازة( واحلضور في متام 
الســاعة العاشــرة في اليوم )15( من اليوم التالي لنشر 
اإلعــالن. ويتحمل من ترســو عليه املزايــدة أجور خدمة 

مقدارها )2%( من بدل رسو املزايدة وأجور نشر اإلعالن.
)1( موقع النادي الطالبي/ كلية التربية االساسية.

)2( موقع كافتريا األساتذة/ كلية التربية االساسية.
)3( موقع نادي املأكوالت واملرطبات/ كلية التربية االساسية.
رئاسة اجلامعة املستنصرية

رئاسة اجلامعة املستنصرية
شعبة العقود احلكومية

اإلعالن

تعلن رئاسة اجلامعة املستنصرية عن إجراء مزايدة علنية للمرة 
الثانية بعد إعــادة التثمني لتأجير مواقع كلية اإلدارة واالقتصاد 

بجامعتنا واملدرجة ادناه.
فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة مراجعة شــعبة العقود 
احلكومية في رئاسة اجلامعة املستنصرية لغرض احلصول على 
الشروط واملواصفات لقاء مبلغ قدره )50000( خمسون ألف دينار 
غير قابل للرد. مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 
20% من القيمة التقديرية وجلب املستمسكات الرسمية ومنها 
)البطاقة الشخصية - بطاقة الســكن - البطاقة التموينية- 
بــراءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب- كتاب عدم محكومية- 
هوية الضريبــة- التصريح األمني- اإلجازة الصحية بالنســبة 
للنادي- كتاب ممارسة مهنة ملدة ال تقل عن خمس سنوات داخل 
احلــرم اجلامعي في الكليات العراقية بالنســبة ملوقع التصوير( 
واحلضور في متام الســاعة العاشــرة في اليــوم )15( من اليوم 
التالي لنشر اإلعالن. ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور خدمة 

مقدارها )2%( من بدل رسو املزايدة وأجور نشر اإلعالن.
)1( موقع النادي الطالبي/ كلية االدراة واالقتصاد.

)2( موقع كشك االستنســاخ/ خلف بناية إدارة االعمال/ كلية 
اإلدارة واالقتصاد.

)3( موقع كشــك االستنساخ/ مقابل قســم اإلحصاء/ كلية 
اإلدارة واالقتصاد.

)4( موقع التصوير )جوال(/ كلية اإلدارة واالقتصاد.
رئاسة اجلامعة املستنصرية

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة لشؤون االمن االحتادي

مديرية شرطة الطاقة
)قسم شؤون االفواج(

سرية الواجبات وحماية الصهاريج
العدد/ 1123/5
التاريخ/ 2022/7/18

))إعالن((

الــى املتهم الهارب الشــرطي )علي محمــد نعمة عبد الرضا( يســكن محافظة كربالء/ 
اخليــرات/ أبو بريجه رقم بطاقة الســكن/ 12134 )م/22 ز/130 د/65( ومبا انه مت تبليغك ألكثر 
من مرة لذا اقتضى تبليغك بواســطة هذا اإلعالن علــى ان حتضر امام محكمة قوى األمن 
الداخلي األولى/ املنطقة الثالثة كونك متهما وفق احكام املادة )5( و )32( من قانون عقوبات 
قوى االمن الداخلي رقم 14 لسنة 2008 املعدل وبداللة املادة )65( من قانون أصول احملاكمات 
اجلزائية رقم 17 لســنة 2008 الرتكابك جرمية الغياب الرسمي )الهروب( واختالسك الهوية 
الوزيرية التي بذمتك خالل مدة ثالثون يوما اعتبار من نشــر هذا اإلعالن في الصحف احمللية 
وجتيب عن التهمة املوجهة ضدك وعند عدم حضورك سوف جتري محاكمتكم غيابيا وحتجز 
أموالك املنقولة وغير املنقولة وبحكم بأســقاطك من احلقوق املدنية ويطلب من املوظفني 
العموميني لقاء القبض عليك أينما وجدت وتسليمك الى اقرب سلطة والزام االهلني الذين 
يعملون في محل اقامتك اخبار السلطات عنك وفقا للمادة )69( من قانون أصول احملاكمات 

اجلزائية لقوى االمن الداخلي رقم 17 لسنة 2008.
العميد
زيدان خلف سلطان
أمر سرية الواجبات وحماية الصهاريج

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 2179
التاريخ: 2022/7/16

م/ إعالن

تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط عن تأجير األمالك املدرجة أوصافها في أدناه 
العائدة الى مديرية بلدية احلي وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013، فعلى 
الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية احلي خالل فترة )30( ثالثني يوما تبدأ 
من اليوم التالي لنشرها في الصحف اليومية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 
)30%( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا ولكامل مدة االيجار وستجرى املزايدة في اليوم 
األخير من مدة اإلعالن في مقر مديرية البلدية أعاله وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رســمية تكون 
املزايدة في اليوم الذي يليه في متام الســاعة )العاشرة صباحا( ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 
أجور النشــر 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/ مجلس القضاء األعلى
رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية/ محكمة بداءة الكوت

 العدد: 506/ب/2022
التاريخ: 2022/6/14

املوضوع/ إعالن بيع عقار باملزايدة
املدعون/ 1. صادق جعفر عباس 2. هدى ونهلة بنات عبد الوهاب عبد الرزاق/ يسكنون بغداد

 املدعى عليهم/ 1. حازم محمد زرزور - يســكن الكوت/ حي الربيع 2. باســم محمد زرزور - يســكن الكوت/ حي الربيع 3. ناظم ورعد وعفاف وتلقاء 
وبشــرى وعواطف وفائزة اوالد جعفر عباس 4. ورثة ختام جعفر عباس )حیدر صاحب هادي واحمد مناف صاحب وجماعتهم( 5. غفران فاضل هوري/ 

كوت الكفاءات
تنفيذا لقرار احلكـم الصـادر مـن هـذه احملكمـة بالعدد 506/ب/2018 في 2018/6/26 املتضمـن إزالـة شيوع العقار املرقم 799/3 م38 اخلاجية وبيعه 
باملزايدة العلنية وتوزيع صافي الثمن بني الشــركاء كال حســب سهامه، فقد تقرر االعالن عن بيعه باملزايدة العلنية خالل )30 يوما( اعتبارا من اليوم 
التالي للنشر في صحيفتني محليتني، فعلى الراغبني بالشراء مراجعة هذه احملكمة مستصحبني معهم التأمينـــات القانونيـــة البالغة 10% من 
القيمة التقديرية لعموم العقار واملشــيدات الواقعة عليه بصك معنـــون الى محكمة بداءة الكوت وسوف جترى املزايدة في اليوم االخير الساعة 
الثانية عشــرة ظهرا وإذا صادف اليوم األخير عطلة رســمية فيعتبر اليوم الذي يليه من الدوام الرســمي موعدا للمزايدة ويتحمل من ترسو عليه 

املزايدة اجور االعالن واملزايدة. 
مواصفات العقار:

جنسه: بستان ملك صرف
املساحة:/ )10 دومن و14 اولك و88 م2(

القيمة التقديرية لألرض الكلية/ )ستة مليارات وثالثمائة وسبعة وخمسون مليونا ومائة وعشرون الف دينار(.
القيمة اإلجمالية لألرض مع املشيدات/ )ستة مليارات واربعمائة وتسعة وعشرون مليونا وستمائة وعشرون الف دينار(.

الشــاغل/ 1. كراج غسل السيارات الروشة مسيجة بالـ B.R. Cارضيته مبلطة باالســمنت مع وجود ادارة )كرفان صغير( وتقدر قيمته )4000000( 
دينار اربعة ماليني دينار.

2.  محطة غســل االخوين مســيجة بالـ B.R. C ارضيته مبلطة باالسمنت مع وجود ادارة )احملطة متروكة وال تعمل في الوقت احلالي( وتقدر قيمته 
)2000000( دينار مليونان دينار.

3. محطة غسل وكافيه العقابي مسيجة  بالـ B.R. Cارضيته مبلطة باالسمنت مع وجود ادارة وتقدر قيمته )6000000( دينار ستة ماليني دينار.
4. وجـود محطة غسل متروكة في الوقت احلالي غير مسيجة مبلطة باالسمنت نهايتها عبارة عن قاعة مسقفة بالسندويج واألعمدة تستخدم 
لتربية املواشي مع غرفة مبنية بالبلـــوك مسقفة باجلينكو مساحتهـــا تقدر )00م2( تستخـــدم للحارس تقدر قيمتها )2500000( دينار مليونان 

وخمسمائة الف دينار.
5- وجود محطة غسل متروكة في الوقت احلالي غير مسيجة وتقدر قيمته )1000000( دينار مليون دينار

 6. وجود ارض متروكة في الوقت احلاضر تقدر مســاحتها )800 م2( مســيجة بالبلوك داخلها غرفة سندويج تقدر قيمتها )7000000( دينار سبعة 
ماليني دينار. 

7. محطة غســل الكوت وتقع في اجلهة الثانية من الشــارع مســيجة بالبلوك مع وجود ادارة مبلطة باالســمنت مع وجود محل لبيع كماليات 
السيارات باسم )كماليات نظوري( مشــيدة من السندويج مبلطة بالسيراميك الواجهة األمامية من الزجاج )10000000( دینار عشرة ماليني دينار 

وقيمة محل بيع كماليات السيارات )40000000( دینار اربعون مليون دينار.
8. مجموع اقيام املشيدات املذكورة علـى القطعة اعـالء )72500000( دينار اثنان وسبعون مليونا وخمسمائة الف دينار.

9. مت تقدير قيمة الدومن الواحد مببلغ )600000000( دینار ستمائة مليون دينار آخذين بنظر االعتبـار موقع االرض ويتخلل القطعة سدة متخـذة شارع 
عــام مبلطة مخصصة للمنفعة العامة وكذلك تعرض القطعة للتجريف من نهر دجلــة واعتمدت اللجنة ضوابط التقدير املعمول بها في دوائر 

التسجيل العقاري والضرائب واألسعار في املنطقة .
القاضي
محمد حران السراي

إعالن
وزارة الصحة/ الشركة العامة لتسويق األدوية واملستلزمات الطبية
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متابعة ـ الصباح الجديد:

عــاد النفــط وايراداته ليشــّكل 
موضع خالف بني احلكومة االحتادية 
وإقليم كردستان، فيما تهدد هذه 
التوتــرات احلاليــة الناجمــة عن 
المتناهية،  سياســية  مناوشات 
املســتثمرين  رغبــة  بإضعــاف 

األجانب بالتوجه إلى البالد.
وتــرى أربيل أن احلكومــة املركزية 
تسعى إلى وضع يدها على ثروات 
تطالب  فيما  النفطيــة،  االقليم 
بغــداد بأن يكــون لهــا كلمتها 
التي  النفطية  املــوارد  إدارة  فــي 

تستخرج من كردستان.
ويعــّد العــراق ثاني أكبــر الدول 
البلدان  النفطيــة في منظمــة 
)أوبــك(، وهو  املصــدرة للنفــط 
يصّدر ما معّدله 3,3 ماليني برميل 
من النفــط اخلام في اليــوم. أما 
كردســتان، فتنتج في اليوم أكثر 

من 450 ألف برميل.
ويتعــذر فهــم هذا اخلــالف بني 
الطرفني من دون العودة إلى األزمة 
العراق  تشــّل  التي  السياســية 
في  التشــريعية  االنتخابات  منذ 
تشرين األول 2021. ويعجز الزعماء 
كما  اإلقليم  فــي  السياســيون 
في بغداد عن االتفاق على اســم 
رئيــس جديد للحكومــة ورئيس 

للجمهورية.
 The يــرى الباحث بالل وهــاب من
 Washington Institute for Near
East Policy أنه “بالنســبة مللّف 
النفط، فإّن كل طرف من الطرفني 
يستخدم اســلوب اجلزرة والعصا، 
السياسي  اجلو  يعتمد على  وذلك 

السائد”.
اتفاق  هناك  كان  “حينما  ويضيف 
سياســي، لزمت احملاكم الصمت. 
والعكــس حــدث حينمــا بدأت 

اخلالفات”.
في شباط ، أمرت احملكمة االحتادية 
العليا في بغداد إقليم كردســتان 
بتســليم النفــط املنتــج على 
املركزية،  إلــى احلكومــة  أراضيه 
مانحــًة بغداد احلّق فــي مراجعة 
العقــود النفطيــة مــع اإلقليم 

وإلغائها.
واعتبرت احملكمة االحتادية أن قانونًا 

 2007 العــام  كردســتان  في  أقر 
والغاز،  النفــط  قطــاع  لتنظيم 

مخالفا للدستور.
“سمعة”

وبناء على دعــوة مقّدمة من وزارة 
النفــط العراقية، ألغت محكمة 
في بغــداد مطلع متوز أربعة عقود 
وشــركات  إقليم كردســتان  بني 
وبريطانيــة  وأميركيــة  كنديــة 

ونروجية.
ويحتمل كذلــك أن يطال اإللغاء 
ثالث شــركات أجنبية أخرى، التي 
يتوّقع أن حتســم القرار بشــأنها 
احملكمة نفسها، كما حّذر مسؤول 

كبير في قطــاع النفط في بغداد 
في حديث مع وكالة فرانس برس، 

مفّضالً عدم الكشف عن هويته.
 Middle يعتبر اخلبير االقتصادي في
 East Economic Survey )MEES
يسار املالكي من جهته أنه “حينما 
الشــركات  بطرد  بغــداد  تقــوم 
النفطية األجنبية من كردســتان 
العراق، فــإن ذلك ال يعطي العراق 
صورة البلــد املنتج الهام للنفط، 

ب باالستثمارات األجنبية”. املرحِّ
ويريد إقليم كردســتان فتح الباب 
أمام التفاوض من أجل أن يحافظ 
على استقالليته في مجال النفط. 

ويعمــل على إنشــاء شــركتني 
النفط  باستكشــاف  معنيتــني 
مع  بالشراكة  تعمل  وتســويقه، 
بغــداد، ومت عرض هذا املقترح على 
متحّدث  وفق  االحتاديــة  احلكومة 

باسم احلكومة احمللية في أربيل.
لكن اإلقليم باشــر مطلع حزيران 
إحداهما  القضــاء،  فــي  حترّكني 
يســتهدف وزير النفــط العراقي 
تتهمه  الذي  اســماعيل،  إحسان 
الشركات  “ترهيب”  مبحاولة  أربيل 
كردســتان  في  العاملة  األجنبية 

وفق بيان.
ويرى بــالل وّهــاب أن الطرفني ال 

إلــى أي مــدى “يضّران  يــدركان 
الطاقة  العامة لقطاع  بالسمعة 

العراقي”.
ويضيف أن “وضــع حرمة العقود 
محّط تســاؤل ... يضيف مخاطر 
قانونيــة علــى مخاطــر أخــرى 
تنظيميــة ومتعّلقــة باحلوكمة 
يعانــي منهــا العــراق”، معتبراً 
أن اخلــالف بــني الطرفــني “ينّفر 
اســتثمارات أجنبية يحتاج إليها 

العراق بشّدة”.
أعلنت  لبغــداد،  انتصــار  وفــي 
Schlum�  شــركات شــلمبرجيه

 Baker وبيكرهيــوز   berger

Hallibur� وهاليبرتــون   ،Hughes
بأنها لن تقدم “على مشاريع   ton
جديدة في إقليم كردستان امتثاالً 
لقرار احملكمــة االحتادية”. وأضافت 
“اآلن في طور تصفية وإغالق  أنها 

املناقصات والعقود القائمة”.

“تسوية”
وتشهد العالقات بني بغداد وإقليم 
كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي 

منذ العام 1991، تقّلباً مستمراً.
وتعطي أربيــل إلى بغداد جزءاً من 
إنتاجها النفطي لتقوم بتسويقه. 
في املقابل، تقوم احلكومة املركزية 
بدفع رواتــب املوظفني احلكوميني 
في اإلقليم. لكن أربيل تنّدد بتأخر 

تلك املدفوعات.
صاروخية،  هجمات  واســتهدفت 
لم تتبّنها أي جهة، في األســابيع 
األخيــرة مواقع نفطيــة أو غازية 
في  خبــراء  ويــرى  اإلقليم.  فــي 
ذلــك محاولــة لوضــع مزيد من 
الدميوقراطي  احلزب  على  الضغط 
الكردستاني الذي يتوّلى السلطة 
في أربيل، على اعتبار أن اخلالف في 
ملّف النفط مرتبط ارتباطاً وثيقاً 

باألزمة السياسية.
الدميوقراطــي  احلــزب  ويســعى 
الكردســتاني، املتحالف مع رجل 
الدين الشــيعي النافذ في العراق 
مقتــدى الصدر، إلــى أن يحصل 
علــى منصب رئاســة اجلمهورية 
الــذي يتــواّله عــادًة خصومــه 
السياســيون مــن حــزب االحتاد 

الوطني الكردستاني.
ويشرح يسار املالكي أن “تسلسل 
األحداث يظهر أن هذه األزمة بدأت 
حينما تقّرب احلــزب الدميوقراطي 
التيار الصدري،  الكردســتاني من 
مبواجهة اإلطار التنسيقي املدعوم 
مــن إيران”، في إشــارة إلى حتالف 

يجمع عدة أحزاب شيعية.
ومن أجل إنهاء اخلالف النفطي مع 
أربيل، يــرى املالكي أن احلّل األمثل 
هو “اتفاق سياسي” يضمن اعتماد 
بغــداد قانوناً “مرنــاً” ينّظم إدارة 

ملّف النفط.
ويضيــف اخلبير أنه “بانتظار حتقق 
ذلك، سيبقى قرار احملكمة االحتادية 
مصلت  ســيف  مبثابــة  العليــا 

بالنسبة لكردستان”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تراجعت طوكيو إلى املركز التاسع 
بــني املــدن األكثر تكلفــة إلقامة 
العاملني املغتربــني في 2022، بعد 
أن كانت في املركز الثالث قبل عام، 
ويرجع ذلك جزئيــا إلى ضعف الني 
مقابل الدوالر والعمالت الرئيســة 
األخرى، وفقا ملســح سنوي بشأن 
شــركة  أجرته  املعيشــة  تكلفة 

استشارات أمريكية.
ووفقــا لوكالة “كيــودو” اليابانية 

لألنباء، يأتي مسح شركة “ميرسر” 
الوقت  املعيشــة في  حول تكلفة 
الــذي تســببت فيه آثــار جائحة 
كورونا التي دخلــت عامها الثالث 
اآلن وتداعيــات احلرب الروســية - 
الصرف  أســعار  وتباين  األوكرانية 
وارتفاع األســعار في الضغط على 
على مســتوى  واملدخرات  األجــور 

العالم.
وتصــدرت هوجن كــوجن قائمة أغلى 
مدن العالم، حيث عادت إلى املركز 

األول بعد أن تركته ملدينة عشق آباد 
عاصمة تركمانستان في 2021.

وكانــت هــوجن كــوجن علــى رأس 
قائمــة أغلى مدن العالــم لثالثة 
أعــوام متتالية حتــى 2020، وفقا 
لـ”األملانية”. واحتلت املدن اآلسيوية 
األولى،  العشــرة  املراكز  من  أربعة 
حيث حلــت ســنغافورة وطوكيو 
وبكــني في املراكز مــن الثامن إلى 

العاشر.
وفي تصنيف منفصل ألكثر عشر 

املعيشة،  تكلفة  في  آسيوية  مدن 
شــغلت مدن صينية ستة مراكز، 
وهو تطــور يعزى إلى قــوة اليوان 
الصيني التي ترفع تكلفة املعيشة 

في البر الرئيس.
وحصلــت “هوجن كــوجن” على لقب 
والعمل  للعيش  العالم  مدن  أغلى 

بها هذا العام.
أنه مت تصميم مؤشر تكلفة  يذكر 
املعيشة السنوي لشركة “ميرسر” 
واحلكومات  الشــركات  ملســاعدة 

على حتديــد حزم األجور للموظفني 
تكاليف  قياس  طريق  عن  املغتربني 
واخلدمات  السلع  اإلقامة وأســعار 
داخــل األســواق احملليــة مقابــل 

تكلفتها النسبية في نيويورك.
وصنف مؤشــر هــذا العــام 227 
مدينة، وأخذ في احلســبان أسعار 
أكثر من 200 عنصر من فئات مثل 
الطعام والنقل واإلســكان وغيرها 

بدءا من آذار 2020.
وأشار تقرير 2022 إلى تزايد انتشار 

العمل عن بعــد، وهو النظام الذي 
تســتخدمه مزيد من الشــركات 
كأداة عند حتديد سياســات العمل 

املرنة اخلاصة بها.
على  السويســرية  املدن  وهيمنت 
املراكز األولى فــي الترتيب، وأوضح 
“فينيس كورودوفا” شريك “ميرسر” 
لشبكة “ســي إن بي سي” أن ذلك 
يرجع لقــوة الفرنك السويســري 
الذي ظــل ثابتا حتــى وقت قريب 

مقابل الدوالر األمريكي املرتفع.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
 Deutsche صحيفــة  قالــت 
األملانية،   Wirtschafts Nachrichten
إن أزمــة الطاقــة احلاليــة تعتبــر 
مبثابة “ضربة ســاحقة” ملســتقبل 
للصحيفة،  ووفقا  األملاني.  االقتصاد 
التدقيق  تــدل معطيــات شــركة 

“إرنست  البريطانية  واالستشــارات 
ويونغ”، علــى أن أملانيا لم تعد تدخل 
100 شــركة مع  “أكبر  في قائمــة 
هناك  كانت  بينما  رأسمال”،  أضخم 
سبع شركات أملانية في هذه القائمة 
في عام 2007. وتابعت املقالة: “بهذا 
الشكل، قام سوق رأس املال بتوجيه 

ضربة ماحقة وأصدر حكمه القاسي 
بحق مســتقبل االقتصــاد األملاني، 
األحداث  لتطور  الرئيســي  والسبب 

بهذا الشكل، هو أزمة الطاقة”.
وأشارت الصحيفة إلى أن أملانيا تعتبر 
مــن أكثر املواقــع الصناعية كثافة 
العالم،  في  الطاقة  اســتخدام  في 

ويتفاقم الوضــع ألن منوذج التصدير 
في هــذه الدولــة، يبدو حساســا 
للغاية جتاه خطر الركود في الســوق 
بأن  الصحيفــة،  ونوهت  العامليــة. 
اخلطة الطموحة للغاية للتحول إلى 
مصادر الطاقة البديلة، جعلت أملانيا 
تعانــي من االرتفاع الكبير ألســعار 

الكهربــاء. ويزيــد من حساســية 
الوضع، أن متوسط عمر السكان في 
أملانيا يبلغ 47.8 عاما، وهو الثاني في 
العالم بعد اليابان، وهو ما يؤثر على 
التأمني  على  واإلنفاق  الدخل  ضريبة 
التنظيمية.  والتكاليف  االجتماعي 
وهذه العوامل تدفع الشــركات إلى 

نقل مؤسســاتها اإلنتاجية إلى دول 
أخــرى. باإلضافــة إلى ذلــك، كانت 
إنتاجية العمل في أملانيا تنمو ببطء 
نســبيا على مدار العشــرين عاما 
املاضيــة، ولوحظ االجتــاه التراجعي 
في األجور احلقيقيــة حتى قبل ذروة 

التضخم.

متابعة ـ الصباح الجديد:
توقــع محللــون نفطيون اســتمرار 
اخلــام خالل  النفط  أســعار  تقلبات 
األســبوع اجلاري في ظــل اخملاوف من 
التباطؤ والركــود االقتصادي وتأثيرات 
ذلك الواســعة في الطلب بينما في 
املقابــل تتلقــى األســعار دعما من 
وصعوبات  النفطية  اإلمدادات  شــح 
زيادة اإلنتاج في حتالــف دول “أوبك +” 

وخارجها.
وأوضــح محللون أن العقــود اآلجلة 
األســبوع  تعامالت  أغلقت  للنفــط 
املاضــي على ارتفاع نســبي وســط 
التفاؤل االقتصادي األمريكي ومخاطر 
تراجعت  حيــث  العاملية  اإلمــدادات 
اخملاوف من الركــود بعد جولة جديدة 
صورة  رسمت  األمريكية  البيانات  من 

ال تزال قوية لالقتصاد.
وذكروا أن ارتفاع أســعار النفط اخلام 
حدث فــي أعقــاب تقريــر مبيعات 
التجزئــة الذي جدد الثقــة في مدى 
قوة االقتصاد األمريكي بينما تراجعت 
ســوق النفط فــي وقت ســابق من 
األسبوع املاضي بســبب مخاوف من 

تدمير الطلب.
وأشــاروا إلى أنه ألول مرة منذ عقدين 
الدوالر  مــع  التكافؤ  اليــورو  حقــق 
األمريكي حيث أدى االنهيار الواســع 

لليــورو إلى إضعافه بنســبة 12 في 
املائة تقريبا منــذ بداية العام مقابل 
الدوالر، ما يجعل اليورو يسجل أسوأ 
األعــوام في تاريخه املمتــد 23 عاما، 
موضحني أن حرب روسيا على أوكرانيا 
أدت إلى تفاقم أكبر أزمة طاقة عاملية 

في العصر احلديث.
وعدوا أن إغالق تدفــق الغاز عبر خط 
أنابيــب نوردســترمي 1 الروســي ملدة 
أيام للصيانة وأدى إلى قطع  عشــرة 
تدفق الغاز الطبيعي من روســيا إلى 
األخرى  األوروبــي  االحتاد  ودول  أملانيــا 
تســبب في إضعــاف اليــورو مقابل 
الدوالر وهناك مخاوف من أنه إذا قررت 
موســكو متديد اإلغالق سيتم تقنني 
الوقــود وفرض مزيد من الضغط على 
اليورو مشيرين إلى توقعات صادرة عن 
بنك جي بي مورجان ترجح أن التوقف 
الكامل لتدفقات الغاز الروســي إلى 
أملانيا قد يؤدي إلــى انهيار اليورو إلى 

0.90 دوالر.
وفي هــذا اإلطار يقــول روس كيندي 
العضو املنتدب لشركة “كيو إتش أيه” 
خلدمات الطاقة إن التقلبات مستمرة 
بســبب غياب اليقني في السوق لكن 
ظهور بعض املؤشــرات اإليجابية أدى 
املعنويات في  إلــى حتســني  بالفعل 
السوق بشكل الفت في ختام األسبوع 

وزارة  بيانــات  أظهرت  املاضي حيــث 
التجارة أن مبيعات التجزئة األمريكية 
ارتفعت بنسبة 1 في املائة في حزيران 
وهو  السوق  توقعات  متجاوزة  املاضي 
ما أسهم في تهدئة اخملاوف من ركود 
وشيك الذي أثر بشدة في النفط اخلام 

في التعامالت األخيرة.

ولفت إلى أن من املتوقع خالل األسبوع 
اجلــاري أن تتراجــع كثيــرا تداعيات 
وتأثيرات مخــاوف الركود التي أثقلت 
كاهل األسعار في األيام املاضية ويحل 
محلهــا حترك أســعار النفــط اخلام 
صعوديا وســط تركيز على اإلمدادات 
العاملية احملدودة الفتا إلى بيانات صادرة 

عن شركة “تي دي سيكيوريتيز” تشير 
إلى اســتمرار تشــديد األسواق رغم 

التراجعات السعرية السابقة.
ويــرى دامير تســبرات مديــر تنمية 
“تكنيك جروب”  األعمال في شــركة 
الدولية أن مخاطر إمــدادات الطاقة 
مستمرة في االرتفاع وسط صعوبات 

يواجههــا املنتجون في زيادة املعروض 
عودة  إلــى  وهو ســيترجم  النفطي 
املكاســب السعرية القوية إلى سوق 

النفط اخلام.
ونوه إلى قول مستشار األمن القومي 
الواليات  أن  سوليفان  جيك  األمريكي 
املتحــدة ال تتوقع تأمــني أي التزامات 
جديدة تتعلق بإمــدادات النفط اخلام 
الفتا إلى أن األســواق تترقب اخلطوات 
وزراء  عليهــا  التي ســيقدم  املقبلة 
“أوبك +” في األســابيع املقبلة خاصة 
االجتمــاع املرتقب في 3 أغســطس 
املقبل لتحديد مســتويات اإلنتاج في 
سبتمبر. ويشير باخر احمللل االقتصادي 
ومختص الشــؤون القانونية للطاقة 
إلى حالة عدم اليقــني التي هيمنت 
علــى ســوق النفط خالل األســبوع 
الركود  مع تصاعد حالة اخملــاوف من 
املادي  بالضيق  مواجهتهــا  التي متت 

ومخاطر العرض املتزايدة.
ولفت إلى أن تقلبات األســعار أصبح 
واســع وبشــكل متزايد  تأثير  لهــا 
في معنويات الســوق لكــن مبجرد أن 
اختار مجلــس االحتياطي الفيدرالي 
األمريكــي رفعا متواضعــا مبقدار 75 
نقطة أســاس ارتد برنت نحو االرتفاع 

إلى 102 دوالر للبرميل بعد أن 
يخص  وفيمــا  أخــرى،  ناحية  ومــن 

األســعار في ختام األســبوع املاضي 
ارتفعت أســعار النفط خالل تداوالت 
اجلمعة وســط انخفاض الدوالر لكن 
اخلام تكبد خسائر أسبوعية في ظل 
اخملاوف بشــأن ركود االقتصاد العاملي 

وتأثير ذلك في الطلب.
وأعلنت شــركة بيكر هيوز للخدمات 
النفط  عدد حفــارات  زيادة  النفطية 
اثنني  بحفارين  املتحــدة  الواليات  في 

إلى 599 حفارا هذا األسبوع.
إلــى ذلــك، انخفض مؤشــر الدوالر 
بتوقيــت   19:58 الســاعة  بحلــول 
جرينتش بنســبة 0.5 فــي املائة، إلى 
108.02 نقطة، وسجل أعلى مستوى 
وأقل مستوى عند  108.7 نقطة  عند 

107.9 نقطة.
ارتفعت العقود  وفي نهاية اجللســة 
األمريكي  “ناميكــس”  اآلجلــة خلــام 
تســليم أغسطس بنســبة 1.9 في 
املائة، أو مــا يعادل 1.81 دوالر وأغلقت 
للبرميل، وســجلت  دوالر   97.59 عند 
6.9 في  خسائر أســبوعية بنســبة 

املائة.
وارتفعت العقــود اآلجلة خلام “برنت” 
تســليم ســبتمبر بنســبة 2.1 في 
املائة، أو بنحــو 2.06 دوالر إلى 101.16 
لكنه ســجل خسارة  للبرميل،  دوالر 

أسبوعية بنسبة 5.5 في املائة.

ملف النفط بين بغداد واربيل شائك
ومخاوف من االضرار بسمعة البالد

بغداد ـ الصباح الجديد:
استقرت أســعار صرف الدوالر األمريكي مقابل 
الدينــار العراقي، امــس االثنني، فــي البورصة 
الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت في 

اقليم كردستان.
وقال مصــدر صحفــي ، إن بورصتــي الكفاح 
واحلارثيــة املركزيتني في بغداد، ســجلت امس 
االثنــني ،  148450 ديناراً عراقياً مقابل 100 دوالر 
أمريكي، وهي نفس األسعار التي سجلت امس 
االول االحد. وأشــار املصدر إلى أن اســعار البيع 
والشراء استقرت في محال الصيرفة باألسواق 
احمللية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  149000 
دينار لكل 100 دوالر امريكي، بينما بلغت أسعار 
الشــراء 148000 دينار. أما فــي اربيل عاصمة 
اقليم كردســتان، فقد شهدت اســعار الدوالر 
انخفاضا، حيث بلغ ســعر البيع 148550 ديناراً 
لكل 100 دوالر، وبلغ سعر الشراء  148450 ديناراً.  

بغداد ـ الصباح الجديد:
بــدأت مصافــي التكرير فــي أوروبا تتســابق 
لالستفادة من درجات دول اخلليج املنتجة للنفط، 
الروســي ومواجهة  لتعويض إمــدادات النفط 
ارتفاع الطلب، فيمــا يعاني العراق من معوقات 

عديدة لزيادة انتاجه.
إذ حصلت املصافي األوروبية على درجات اخلليج، 
مثل خام البصــرة العراقي، وخــام مربان وخام 

زاكوم العلوي من أبوظبي، واخلام العماني.
إال أنه تبقى هذه الدول مقيدة في مقدار ما ميكن 
إرســاله إلى أوروبا نتيجة عدم وجود فائض في 
االنتاج، فيما تلخص أســباب عدم قدرة العراق 
في عدة عوامل منها عدم االستقرار السياسي 
وامــور فنية منهــا التأخر في عملية توســيع 
بالتصدير. وقالت احملللة  املوانئ اجلنوبية اخلاصة 
في مجال التنقيب واإلنتاج لدى شــركة إي إس 
إيــه أي، إليزابيث مورفي، “ســتتجه كل األنظار 
إلــى كيفية إدارة أوبك لزيــادة قدرتها على زيادة 
اإلنتاج في العام املقبل، ومقدار احلصة السوقية 
التي ميكن أن تســتعيدها”. ويرى احمللل النفطي 
امير احلســني، إن “تأخر العراق من تطوير بنيته 
التحتية اخلاصة بالتصدير ســيحرمه من أكبر 
فرصة من زيــادة صادراته النفطيــة مع ارتفاع 
الطلب على النفط مــن أوروبا لتعويض النفط 
الروســي”. ويضيــف ان “العــراق ال ميكنه زيادة 
إنتاجــه في الوقت احلاضر مــع محدودية قدرته 
على التصدير من مرافئــه اجلنوبية ولقلة اخلزن 
لديــه”، مبينا ان “دول خليجيــة منتجة للنفط 
كاإلمــارات والســعودية قد تســبق العراق في 
تزويد السوق االوربية مبا حتتاجه من النفط اخلام 

وبالتالي فإنه يحرم العراق من هذه االسواق”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتفعت أســعار الذهب “االجنبي والعراقي” في 

األسواق احمللية بشكل طفيف، امس االثنني.
وقــال مصدر صحفــي ، إن أســعار الذهب في 
أسواق اجلملة ب   شارع النهر في العاصمة   بغداد 
سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد 
عيار 21 من الذهب اخلليجــي والتركي واألوربي 
بلغ 352 الف دينار، وســعر شراء 348 الفاً، فيما 

كانت االسعار ليوم امس االحد 347 الف دينار.
وأشار املصدر ، إلى أن ســعر بيع املثقال الواحد 
عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا أيضاً 
عند 312 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 308 االف.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، 
فان ســعر بيع مثقال الذهب اخلليجي عيار 21 
يتــراوح بني 350 الف دينار و360 ألفاً، فيما تراوح 
سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 310 الفاً 

و 320 الف دينار.

استقرار أسعار صرف 
الدوالر ببغداد وانخفاضها 

في كوردستان

المصافي األوروبية تتجه 
لمنطقة الخليج لتعويض النقص 

ومعوقات فنية تواجه العراق

ارتفاع طفيف بأسعار 
الذهب في األسواق المحلية

طوكيو تتراجع إلى تاسع أكثر المدن تكلفة للمغتربين جراء ضعف الين

صحيفة: أزمة الطاقة الحالية “ضربة ساحقة” لمستقبل االقتصاد األلماني

ضغوط قوية متضادة تواجه سوق النفط 

محللون يرجحون استمرار تقلبات األسعار
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بغداد _ الصباح الجديد:

اهم ما ينبغــي ان يعرف به وزير املوارد 
املائيــة، انه وزيــر احلياة، ســيما وان 
مســؤوليته اكبر من مسؤوليات كل 
الوزراء، وحتى رئيس احلكومة، باعتباره 
او  معنيا بواحــد من عناصــر الكون 
الطبيعة االربعة، املــاء والهواء والنار 
والتراب، األمــر الذي يعنــي ان علينا 
حتميلــه والعاملني معه، املســؤولية 
الكاملــة عن تضــرر حيــوات الناس 
واحليوان، مبا فيها لــو ماتت قطة من 
العطش، ما دام قبــل التكليف بوزارة 

احلياة.
اليوم  البــاد  فــي  النــاس  حيــوات 
مضطربة، الفاحون واملزارعون يتركون 
اراضيهــم التي ما عاد بعضها يصلح 
للزراعــة، ومئــات الشــياه واالبقــار 
تتهدد  واملواطنون  تنفــق،  واجلواميس 
امللوثة،  امليــاه  وحيواتهم  صحتهــم 
واخلطط الزراعية املوســمية تتقلص، 
واجملتمع باســره بات نســيجه مهددا 
جراء شــحة املياه التــي تضرب الباد 
بشــدة، واجلفاف الذي يتهددها بنحو 
اشــد، وعلى الرغم مــن كل األخبار 
وتقارير االعــام التي تتناول هذا األمر، 
ما زلنا نرى من يغســل سيارته، يترك 
خرطــوم املياه مفتوحا يســكب املاء 
في الشارع، حتى ينتهي من غسلها، 
ونســمع بأن هناك من ربــات البيوت 
من تتــرك صنبور امليــاه يتدفق صوب 
اجملــاري، حتــى تنتهــي مــن الطبخ 
اصحاب  ونشــاهد  الصحون،  وغسل 
احملات يعمدون الى تبريد قناني وعلب 
املشروبات حتت املاء اجلاري قبل وضعها 

في الثاجات، ملاذا؟
ألن االشــارات بني وزارة احلياة – املوارد 
املائيــة – وبــني املواطــن ملتبســة، 
واملعلومات بينهمــا معتمة، وهذا ما 
اشره وزير املوارد املالية األسبق حسن 
اجلنابي في حــوار جريء مفتوح اجرته 
معه قناة دجلــة الفضائية قبل ايام، 
حني قال ان الــوزارة حتجب املعلومات 
عن املواطن على الرغم من انه ينبغي 
ان يكون جزء من احلل، وحذر في حواره 
مــن ان بعض املــدن واحملافظات قد ال 
جتد بعد سنتني مياه للشرب، وان كل 
الباد من بغداد الــى غيرها من املدن 
واحملافظات مهددة باملياه امللوثة، واكد 
ان اجراءات الوزارة مع الشحة ارجتالية 
وال ترقى الى مستوى العاج املطلوب، 
كما شدد على ان في الباد اليوم وفرة 
ماليــة ميكن اســتثمارها في معاجلة 
االزمة اال ان احلكومة ليســت مهيأة 
ملعاجلة األزمة، اضافــة الى تناول امور 
دقيقة تخص ازمــة املياه، وهنا كل ما 

تناوله اجلنابي في ذلك احلوار

متأخرون ألكثر من عشرين سنة
بدأ اجلنابي احلديث عن تهديد النسيج 
املياه،  للباد جراء شــحة  االجتماعي 
وتأخر الدولة في التحسب لهذا اليوم، 

اذ قال:
شــحة املياه تهــدد متاســك اجملتمع 
خطيرا  تهديــدا  والدولــة  العراقــي 
جــدا، ســيما بعــد انتشــار مواقع 
باتت  التــي  االجتماعــي،  التواصــل 
تكشــف للجميع ان الباد امام ازمة 
ولقد دخلنــا مرحلة اخلطر  حقيقية، 
منذ فتــرة طويلة، وال يوجد مؤشــر 
على املســتوى الداخلي للتعاطي مع 
هذا االمر بحجم اخلطــر الذي يتهدد 
الباد، واملتمثل بتدهــور كميات املياه 
ونوعيتها، اضافة الى االستخفاف في 
معاجلتها باعتبارها اولوية ) في اشارة 

الى احلكومة (
وأشــر ان االجــراءات احلكومية يغلب 
عليهــا الطابع االرجتالــي اضافة الى 
االســتخفاف باخلطط االستراتيجية، 
واخلطة االســتراتيجية على ســبيل 
املثال املرســومة حتى عام 2035 فيها 
تقصيــر واضح في اجتــاه البحث عن 
بدائل، خاصة فيما يتعلق مبياه الشرب، 
اذ ال توجــد لدينا بدائــل حقيقية عن 
االنهار والســواقي التــي عليها اكثر 
من خمســمائة وحدة معاجلة للمياه، 
وليس لدينا برامــج ملعاجلة مياه هذه 
اســتعمالها،  واعادة  وتدويرها  االنهار 
وال توجد لدينا مشاريع لتحلية املياه، 
وكان على البــاد ان تبدأ العمل فيها 

منذ عشرين سنة او اكثر
واضاف انه حلد االن لم اجد شــخصيا 

توجها جديا في هذا امليدان
وقــال ان ميزانية الــوزارة في جكومة 
العبــادي كانــت صفرا، فــي حني ان 
احلكومــة احلاليــة خصصــت مبالغ 
طائلة جدا للوزارة والوزارات املعنية في 
املعلن  الرئيسية  ان املشاريع  ارى  وقت 
عنها ال تتناســب وحجم مشــكلة 
شــحة املياه، وتســير بعكس االجتاه 
واقصد باالجتاه التكيف، فهناك صرف 
اموال طائلة على مشــاريع نحن في 
غنى عنها النها ال تتناسب مع شحة 
املوارد املائية ومن ضمنها بناء ســدود 
الوضع  الســبب  ولهذا  وما شــاكل، 

متــأزم، واذا لم ينتبه صانعــو القرار 
واحلكومة سواء احلالية او الاحقة الى 
ضرورة حماية الريف العراقي وسكانه 
وتوفير حياة كرميــة لهم، ملنعهم من 
النزوح الى حواشــي املدن وفقدانهم 
اخلطر  واراضيهم، فسيكون  اعمالهم 

اكبر على متاسك اجملتمع والبلد.
وتطرق الى موضوعة املياه املشــتركة 
بني احملافظــات واالختافات والتوترات 

بني اهاليها
محــذرا من التجــاوز علــى القوانني 
بذريعــة احلاجــة الى املياه للشــرب 
والزراعــة، بقولــه: ال ميكــن ان حتــل 
ازمة شــخص او منطقــة او قضاء او 
الوطن،  ازمة  محافظة على حســاب 
مشــيرا الى ضــرورة التكاتف – كما 
يحصل في بعض الدول – لتجاوز احملنة، 
واكد ان من اســباب  التجــاوزات بني 
احملافظات، ان احلكومة ليســت مهيأة 
ملواجهة ازمة املياه، كما حدث في دول 
اخرى تعرضت الى جفاف قاتل، وعرفت 
يتضرر  فمــن  ازماتها،  تعالــج  كيف 
ينبغــي ان متنحه الدولــة او احلكومة 
تعويضات، واذا كان الضرر اكبر ينبغي 
جلوء احلكومة الى املساعدات االغاثية 
والفوريــة والتي تكفي لتأمني احلفاظ 

على كرامة املتضرر.
ونبه الى ان احلكومة متتلك اليوم مبالغ 
طائلة جراء ارتفاع اســعار النفط، اال 
انه لم ير تعاما ايجابيا مع ازمة املياه، 
خاصة في املناطق الفقيرة وحواشــي 
املدن والقرى واملناطق الزراعية واكد: “ 
ال ارى ردة فعــل او برامج حقيقية في 

التعاطي مع هذا االمر “.
واورد ان ازمــة امليــاه ليســت خاصة 
بالزراعــة فقــط وتقليــص اخلطــة 
انا شخصيا   “ الزراعية اجراءات، وقال: 
ضد تدخل احلكومة في الزراعة، مبعنى 
انه ال يجوز للحكومــة ان تتدخل في 
الزراعة وتقول انت تزرع خمسني وانت 
تــزرع مائة وانت ال تزرع، هذه ليســت 
مهمــة احلكومــة ألن مهمتها على 
ســبيل املثال في اوقات االزمة ان حتدد 
الســلطة املائية كميــات املياه التي 
تذهب الى هذه املنطقــة او تلك وبذا 
تكون حصة املزارع املائية ثابتة، مهما 
كانت مســاحة ما يريــد ان يزرع، ألن 

احلكومة ال ميكن ان تصل الى تفاصيل 
مــا الذي يفعله املواطن، ســواء مباله 
او بأرضه، بشــرط احترامــه القوانني 
الســائدة، وهذا ما يعني القدرة على 

تطبيق القانون”.
وبشــأن التخطيط في التعامل مع 

املياه، قال اجلنابي:
 القطاع املائي في الباد مجزأ، مبعنى 
هناك وزارة للموارد املائية تعنى باملياه 
اخلــام هي التي في االنهار والســدود، 
وهناك وزارة اخرى تعنى مبياه الشــرب 
ومحطاتهــا وكل تفاصيلها، ومدينة 
ومجاريها  مياههــا  تعالــج  بغــداد 
مؤسســة اخــرى، ووزارة الزراعة وهي 

املستهلك الرئيس ملا بني 80 – %85 من 
املياه، وهــذا يعني ان لدينا اربع جهات 
مختلفة تتعاطى مع مورد املياه، فمن 
الــذي يحــدد القانون ويؤثــر في هذه 
املسألة؟ وهذه مشكلة فكل سيلقي 
باللــوم علــى االخر ومن هنــا يحتاج 
األمر الى مقاربة صلبة وموحدة، يتبع 
معهــا اجلميع اسســا وســراتيجية 
واضحة، سيما وانهم شركاء وليسوا 

اذا كانــت هذه  متنافســني، ولكــن 
اجلهــات تديرها احــزاب متحاصصة، 
فبالتأكيد ســتكون درجة التنســيق 
بينهــا ضعيفة، وهنــا ينبغي معرفة 
ان التعامل مــع قضية املياه ال حتتمل 
املغامــرة، وهذا يعني انــك ال يجوز ان 
تناقش او تلقي باللوم على مدراء املياه 
في هذه اجلهات، فاألولى ان يلقى اللوم 
على املتســببني بعدم وجود حكومة، 

وبعدم وجود موازنة للبلد.
اخلزين وحجب املعلومات

دائما؟  اولوياتنا  نخلط  ملاذا  وتســاءل: 
مســتقرا  البلد  يكون  عندما  واجاب: 
ممثلــة  منتخبــة  حكومــة  وفيــه 
املعقولة  املوازنة  الى  اضافة  للجميع، 
انذاك ميكن احملاســبة، لكن احملاســبة 
ســتكون معدومة اذا لم تتوفر االمور 
والتي جتعل  ذكــرت  التي  والشــروط 
البلد مســتقرا وآمنا، ومن هنا ينبغي 
معاجلة  املائيــة  سياســاتنا  معاجلة 
جذريــة وااللتزام بخطــط حقيقية، 
املوارد  وزارة  واستدرك:”  اجملتمع،  واعام 
املائيــة ال تعلــم االن اجملتمع بكميات 
وتساءل:  كخزين،  لدينا  املوجودة  املياه 
ملاذا تخفــى هذه احلقيقــة في وقت 
نحتاج الى ان يتعاطى اجملتمع مع هذه 

احلقيقة
قــال عندنا ما بــني 18 – 19 مليار متر 
يتغير  ان اخلزين  الى  مكعب، مشــيرا 
بالســنوات مستشهدا بانه في سنة 
وزارته 2018  وصل اخلزين الى ســبعة 
مليــارات ففــي ســنة 2019 بلغ 55 
مليارأ، ثم راح يقل، واكد انه لم يخف 
احلقيقة عن املواطــن الن من حقه ان 
يعــرف، وهذا حق دســتوري، ان يطلع 
على املعلومة، ثم االلتزام بالتوجيهات 

احلكومية.
واكــد ان املواطن في حالــة هلع، وانا 
شــخصيا في حالة هلــع وخوف من 
املســتقبل، فكيف باملواطن البسيط 
الــذي ال يعــرف حجــم املشــكلة، 
نابع  باملعلومة  االحتفاظ  ان  باعتقادي 
من ثقافات سائدة من النظام السابق، 
جتعل منك شيئا مهما حني تطل من 
التلفزيون وتطمئــن باننا قادرون على 
توفير مياه الشرب من دون ان يعطي او 
يشرح الكيفية التي جتعله قادرا على 
هذا األمر، واضــاف: على الرغم من ان 
العراقيني يعرفون كل شيء عن بلدهم 
االن دستوريا اال انهم ال يعرفون شيئا 
عن كميات امليــاه املوجودة في االنهار 

واخلزانات، وهذا غير معقول طبعا.
عشرون سنة من التأخير

احلاليــة، مع غياب  االجــراءات  وجراء 
حكومــة دائمة وعدم توفر موازنة و18 
مليارا فقط مــن اخلزيــن املائي، اكد 
اجلنابي ما سبق وان اشار اليه بأن البلد 
تأخر اكثر من عشرين سنة في اتخاذ 
وتوقع  املياه  اجراءات ملواجهة شــحة 
خطرا محدقا بالعديد من محافظات 
الباد، اذ قال باحلرف الواحد:” اتوقع اذا 
استمرت هذه الشحة املائية لسنتني 
اخريني، فأن اغلب املــدن العراقية لن 
جتد ماء للشــرب، ولهذا السبب كان 
يجب البدء منذ عشــرين عاما بانشاء 
محطــات حتلية ملياه البحــر، او املياه 
اجلوفية في بعض املناطق، لكي ميكن 

ان نشرب مياه آمنة.
واستشــهد مبنســوب املــاء في نهر 
دجلة ببغداد قائا: منسوب نهر دجلة 

واطيء جدا، ألنــه ال يزيد عن اربعمائة 
متر مكعب فــي الثانية، ومبا يعني ان 
املنســوب اذا انخفض ما بــني 30 او 
اربعني او خمسني سنتمترا، فإن مآخذ 
شــرب املياه – يقصد املضخات املاصة 
– ستعجز عن الوصول الى املياه، ولذا 

يجب ان يكون املنسوب مرتفعا.
واكثر من هذا تناول اجلنابي تلوث املياه 
الذي ســتعاني منه احملافظات ومنها 
البصرة والناصرية والعمارة والديوانية 
بقوله: كلمــا قلت كميات  والنجف، 
امليــاه، ســوف تتزايد نســب التلوث 
نهري  اجملاري على  بســبب منظومات 
دجلة والفرات، ومن هنا حتى لوكانت 
هناك محطة اسالة قادرة على سحب 
املياه، فان نسبة التلوث فيها ستكون 
عالية، ألن كل مجاري الباد في االنهار.

وتساءل: ملاذا يســتمر كل هذا ولدينا 
وفرة مالية؟

واردف: في 2005، اعد تقرير مهم جدا، 
وانا كنــت من بني الذين اعدوا التقرير، 
لبناء محطة حتلية كبيرة تغطي كل 
احتياجات محافظة البصرة ملدة ثاثني 
ســنة مقبلة، قيمتهــا مليار ونصف 
املليــار دوالر فقــط، ولم تنشــأ على 
الرغم من كل ما صــرف في البصرة، 
واآلن يجري العمل على حتويل جزء من 
قنــاة البدعة، لتزود البصــرة من نهر 
الغراف، بكلف اكبر من املبلغ اخملصص 
النشــاء محطة التحلية الكبيرة في 
البصرة، لتخرجها من اخلانق الذي هي 

فيه.
واكــد ان مشــروع انشــاء محطــة 
التحلية اقر ملرتــني في حكومة حيدر 
العبــادي، كما اقر فــي حكومة عادل 
االن في حكومة  املهدي، ونحــن  عبد 
الكاظمي ولم يجر العمل باملشــروع، 
وبقي معرقــا، فمرة يغيــرون املوقع، 
ومرة يتذرعون بأمر ما، وحتى ) ضاعت 
احلســبة ( اذ ال يوجد مصدر حقيقي 
لنشر املعلومات، وكأنه ال اولوية لهذا 

املشروع.
وتناول ما هو اخطر بقوله: انا سمعت 
وزير املوارد املائيــة اربع او خمس مرات 
يصــرح بانــه ال توجد شــحة مائية 
وامنا هذه اجراءات تشــغيلية والوضع 

مسيطر عليه.
وهنا يتســاءل لم تســمى الشــحة 
باالجراءات التشغيلية في حني ال يتوفر 
لدجلة املنســوب املطلوب، وفي وقت 
محافظة  روافد  عشرات  خاله  جفت 
ميسان،ويتهدد اجلفاف اهوارها ومنها 

هور احلويزة الذي جف متاما.
ويضيــف بأن االهوار الوســطى ايضا 
في  الفــرات  منســوب  وان  مهــددة 
الناصرية نزل 80 سنتمتر عن مستوى 
ســطح البحر، وهذه ارقــام مرعبة ال 
جتيز ألحــد ان يقول ان ليــس هنالك 

شحة وان األمر حتت السيطرة. 
وطالــب باتاحة كل املعلومات اخلاصة 
بامليــاه الــى كل املواطنــني ليكونوا 
جزء من احلــل، اذ ال يكفي احلديث عن 
اجراءات ال ميكن الوثــوق بها في وقت 
نرى فيه اجلواميــس امليتة واملهاجرين 
واملناســيب  اراضيهم،  يتركون  الذين 

املنخفضة واالراضي واالهوار اجلافة.
وزير سابق طلب لتركيا البدء مبلء سد 

اليسو
واورد ان االجراءات الداخلية والسياسة 
املتبعــة ازاء قضية امليــاه، ينبغي ان 

تعالج األزمة من الداخل بغض النظر 
عن سياســات دول اجلوار، ولكن هذا ال 
يلغي حق العراق في املطالبة والعمل 
احلثيث واجلاد مع دول اجلــوار، الحترام 
حقــوق العــراق املائية، وهــذا امر ال 
يحل بنحو تلقائي، ســيما وان االزمة 
ليســت منفصل عــن عاقة معقدة 
بدول اجلــوار، فعاقات اجلــوار معقدة 
دوما، اذ تشــتبك فيها عاقات امنية 
التي  العاقات  من  وغيرها  واقتصادية 
تشــكل شــبكة معقدة، وحتتاج الى 
ناس يديرون هــذه العاقات مبا يضمن 
حقوق العــراق، واحترام حقوق االخرين 
في نفس الوقت، على الرغم من انه ال 
ميكن ان نحترم دولة تقطع املياه اجلارية 
نهائيا عن اجملتمع، ومبا يعني ان املوقف 
السياســي والدبلوماســي احلقيقي 
الســاح  الذي مينــع وليس بقوة  هو 
والتعاون  القانــون  وامنا بقوى اخــرى، 
البلديــن، واملصلحة املشــتركة،  بني 
والتوصل الــى مفاوضات يخرج منها 
اجلميع وهــو مقتنع بصحــة االجراء 

الذي يتفق عليه.
وبشأن اتفاق ســابق بني الباد وتركيا 
على ان يزور منها وفــد بغداد في ايار 
املاضي ولم يحضــر، اورد ان وزير املوارد 
رئيس  بأنــه ميثل  احلالــي، قال  املائية 
الوزراء في ملف املياه وانه ســيلتقي 
الرئيــس التركــي اردوغــان والرئيس 
الفانية  الدولة  وان  روحانــي،  االيراني 
تتقاســم الضرر، واننا ســنذهب الى 
مجلس االمن الدولي – في اشــارة الى 
تدويل القضية مع ايــران – وعدا هذه 
قــال ان وفدا تركيا ســيأتي الباد، ثم 
صرحــت الوزارة بان “ الوفد لم يأت و ال 
نعرف االسباب “ وهنا اسأل اذا لم يأت 
الوفد لم ال يذهــب الوزير املعني الى 

تركيا؟
وكشــف ان الوزير احلالي زار تركيا مرة 
واحدة بدعوة شــخصية، وكان ينبغي 
ان يتخذ اجــراءات وال يلقي اللوم على 
االخرين، فالقاء اللوم يأتي بعد ان تنفذ 
اجلهة املعنية مــا عليها من التزامات 
ال  املواقــف، فحني  تســويق  وليــس 
نعرف االسباب ميكن ان يتصل هاتفيا 
املعنية  الــوزارة  برســالة  يخاطب  او 
ملعرفتهــا كما ان االمــر ليس جديدا 
اذ لــم يــأت وفد تركي منذ عشــرات 

السنني.
وافاد بأنه حــني كان مع العبادي ذهب 
خمس مــرات الى تركيا ولم يأت منها 
اي وفد، وقال انه لــم يقصر بالذهاب 
واحلديــث والدفــاع بقوة عــن حقوق 
العراق، وتوصلنــا الى تفاهمات كانت 
في وقتها جيدة، والذي جاء من بعدي 
يبدو لي انه قطع هذا األمر مع تركيا ، 
بــل ان الوزير الذي جاء من بعدي طلب 
من تركيا ان تبدأ مبلء ســد اليســو 

والذي كان العراق معترضا عليه.
واكد ان الســيد جمال العادلي الوزير 
في حكومة عادل عبد املهدي، اعترف 
في حوار متلفز بأنه من ارســل كتابا 
رســميا الى تركيا من اجل البدء مبلء 
سد اليســو، حني صارت عندنا بعض 

الزيادة في املياه.
وتســاءل اجلنابي كيف يجوز للعادلي 
ان يطلــب هذا الطلب حتــى لو غرق 
البلد من زيادة املياه، فاملوقف السيادي 
السدود  انشاء  على  واملعترض  للعراق 
يجب ان يكون ثابتا، سواء كانت عندنا 

شحة مائية ام فيضانات.
اورد  التركي  بأن الســفير  واستشهد 
هذا على قناة العراقية واصدرت املوارد 
املائيــة تكذيبــا، وكان تكذيب الوزارة 
خاطئا، ســيما وان الوزيــر احلالي كان 
مديرا عاما للســدود انــذاك ومهتم 
بقضية ســد اليســو، وهو نفســه 
اخبرني بأنهم كتبوا الى تركيا في هذا 
الشــأن، وان لدي وثيقة ايضا في هذا 

اخلصوص حصلت عليها.
واثــار اجلنابي امرا غايــة في األهمية 
بقوله: ان اجلميع يتحــدث في األزمة 
عندمــا حتصل األزمة، في اشــارة الى 
عدم حتســب املســؤولني املستقبلي 
لوقوعهــا، واتخاذ اجراءات مســبقة 
ملواجهتهــا، واكد ان الباد ســتعيش 
ازمات عديدة فــي الفترة ما بني اليوم 
وســنة 2035، - في اشارة الى اخلطة 
الستراتيجية للموارد- مؤكدا ان ازمة 

الشحة تتكرر كل سنتني او ثاثة.
وقارن بني االجــراءات املصرية في ظل 
اجراءات  وبني  النهضة،  مخاطر ســد 
الباد القائمة اذ قال مصر عمدت الى 
انشاء العديد من محطات حتلية مياه 
البحر لتوفير مياه الشرب للمصريني، 
مؤكــدا ان االجراءات فــي العراق في 
درجة الصفر، في حني تتوفر في مصر  
مايني االمتار املكعبة من مياه الشرب 
يوميــا، وفي خط تصاعــدي، وكذلك 

االمر بالنسبة للجزائر.
اكثــر من هــذا استشــهد باملعاجلة 
السياســية املصريــة مللــف ســد 
النهضة، وقال ان مصر هددت واتخذت 
مواقف كبيرة من انشاء السد ونقلت 
امللف الى مجلس االمن الدولي، وعلى 
الرغم من ان انها لم حتقق نتيجة في 
نتائج  انهــا حققت  اال  مجلس االمن 
ناجحة على مستوى الوحدة االفريقية 
الى  انها وصلت  بل  العربية،  واجلامعة 
مستوى قريب من التهديد العسكري 
– علما ان بامكانها ان تنفذ تهديداتها 
العســكرية – ولكنها لم تغفل ابدا 
احللول الداخلية التي جتعلهم يشربون 
مياها آمنة، ونحن في الباد ليس لدينا 
مثل هــذه االجراءات، بدليل ان شــط 
الكوفة – الفرات – اذا قلت مناســيبه 

فهذا يعني ان النجف لن تشرب.

واردف صحيح ان هناك ماء Ro، املعبأة 
في القنانــي، ولكن هذا ليس حا، ألن 
هذه املياه جتارية، من ال يتوفر عنده املال 
ال ميكنه ان يشــتريها، ومياه الشــرب 

جزء من حق االنسان.
واكد ان الباد فقدت الكثير من االمور 
في العشرين سنة التي سبقت 2003 
وان البــاد اكثر من هــذا تعرضت في 
2003 الــى احتال وانهيــار كامل في 
البنى التحتية، ولــم ننجح منذ عام 
2003 في اســتعادة وضع مشــابه ملا 
كان في الســابق من حيث ســيطرة 
الدولــة والقانون وما شــاكل، ونحن 
نسمع اآلن اخبارا تفيد بان اي شخص 

عادي ممكــن االن ان يعتدي على رجال 
امن ورجال قانون

وتناول االبتزاز السائد في الباد بقوله 
ان موظفــا فــي جلنة تكشــف على 
ارض ضمن مبادرة زراعية، ال يســتغرق 
عملهــا اكثر من عشــر دقائق، لتقرر 
قرضا لصاحــب االرض وهــو اجلنابي 
نفسه، يرفض الكشف اال بعد حتصيل 
اتاوة مببلــغ مائتي الف دينار، وهنا اكد 

اجلنابــي انه يتحدث عن نفســه، وان 
الفســاد ضرب اطنابه في الباد، الى 
حد ابتزاز وزير، واكد انه من هنا يتضح 
ان املشــكلة كبيرة جدا وتتعلق باداء 
االمن  مســتوى  على  ككل،  الدولــة 
واالقتصاد والدبلوماسية فعاقاتنا مع 
دول اجلــوار يجب ان تدار بذكاء، وبذكاء 
كبير ومــن دون التنازل عن قطرة مياه 
واحدة، ومن هنــا نحتاج موقفا وطنيا 

صلبا فيما يتعلق باملياه.
وبشــأن املقاطعــة االقتصادية التي 
دعا اليها بعــض النواب للضغط من 
اجل حتصيــل حصص البــاد املائية، 
قال اجلنابي: الدولــة القوية هي التي 
تســتطيع ان تفــرض ارادتهــا، وهي 
التــي تســتطيع ان تقاطــع، ونحن 
ودول اجلوار سلســلة، العراق فيها هو 
االضعــف، مبعنى ان ســوقنا مفتوح 
على مصراعيه امام بضائع دول اجلوار، 
ألننــا مــن دون انتاج محلــي يغطي 
حاجة املواطنــني، ومن هنا اذا قاطعنا 
البضائع التركيــة او االيرانية فينبغي 
توفيــر بديل آخر، وانا مع اتخاذ مواقف 
قوية جــدا ازاء قضية املياه، ومع وضع 
العاقة املائية في شبكة املصالج بني 
البلدين، بل وفي مقدمتها، ولكن نريد 
في الوقت نفســه ان تكون مقاربتنا 
ومقاربة  تعاون وحســن جوار  مقاربة 
ميكن من خالها التوصل الى اتفاقات 
توضح بالتحديــد حصصنا وحقوقنا، 
ألن هــذه الدول ايضا لهــا حقوق في 
هذه املياه نعترف بها وهم ايضا يجب 
ان يعترفوا بحقوقنا وبالتالي اذا كانت 
هنــاك شــحة فالضرر يســري على 
واذا كانت هناك فوائد فيجب  اجلميع، 

ان تعم اجلميع.
ايران  مــع  املباحثات  وفي موضوعــة 
بشــأن املياه قال انه لم يــزر ايران، وان 
ســبب عدم زيــارة ايــران ألن اجلانب 
االيراني لم يكن يرد على رسائل الباد 
ســواء تلك التي تدعو الى زيارة الباد، 
او التــي تطلب زيارة ايران، فيما اجلانب 
التركي هو الذي يوجــه الدعوة لزيارة 

تركيا ولهذا كنت اذهب اليها.
ووصف اجلنابــي التعاطي االيراني مع 
امللف املائي، بأنه استعائي وال يحترم 
والهايدرولوجية  الطبيعيــة  احملددات 
اتفاقية  في  االلتزامــات  بعض  وايضا 
1975، وعلــى الرغــم مــن ان العراق 
الغاها، وليست قانونية االن في العراق، 
اال انها ال زالت نافــذة بعيون القانون 
الدولــي، وما يتعلق منهــا باملياه كان 
منصفا وكان محددا بالضبط، واالنهار 
مذكــورة باالســم، واالتفاقية تفرض 
ان تكون %50 مــن االنهار اليران و50% 
للعراق، ولكن خال اخلمس والعشرين 
سنة االخيرة كل هذه االنهار والروافد 
جفــت ، ألن ايران تقطــع املياه احيانا 
 ،65% %100، واحيانا باكثر من  بنسبة 
وهــذا ال يجــوز، ومن هنا ادعــو ايران 
الى فصــل هذه القضيــة عن بعض 
اشــكاالت اتفاقية 1975، ســيما وان 
اليران ومصالح حقيقيــة في العراٌق، 
ولهــذا اركاع العــراق ال ينفع ايران وال 
ينفع تركيــا، فتقوية العراق والتعامل 
معه كدولة مســتقلة هو الذي ينفع 

املنطقة.   

* حســن اجلنابــي محاضــر وخبير 
عراقي بالشؤون املائية، ُعّي في عدة 
مناصــب حكوميــة، آخرها ســفير 
مقيم ومفوض فوق العادة للبالد لدى 
في تركيا، انتدبته احلكومة إلى عدة 
مؤمترات أممية ودولية في قضايا املياه 

والتغير املناخي في البالد واملنطقة،
 أُحيل إلى التقاعد نهاية عام 2020، 

بعد ان شغل عدة مناصب:
2019 إلى 2020-12-31: سفير مقيم 
ومفــوض فوق العــادة للعــراق لدى 

اجلمهورية التركية.
2018 2019-: ســفير فــي مقر وزارة 
دائرة  رئيــس  العراقيــة،  اخلارجيــة 

املنظات الدولية.
2016 – 2018: وزيــر املوارد املائية في 

العراق.
2015 – 2016: سفير مقيم ومفوض 

فوق العادة للعراق لدى اليابان.
2014 – 2015: ســفير فــي مقر وزارة 
دائرة  ورئيــس  العراقيــة  اخلارجيــة 

حقوق اإلنسان.
2009 – 2014 : ســفير ومندوب دائم 
املتحدة  االمم  للعراق لدى منظمــات 
املعتمدة في رومــا )منظمة االغذية 
وبرنامــج  الدولية-فــاو،  والزراعــة 
بــي،  أف  العاملي-دبليــو  االغذيــة 
الدولي- الزراعية  التنميــة  وصندوق 

ايفاد(.
2004 – 2008: مستشــار وزارة املوارد 

املائية.
1994 – 2003: مهندس أقدم في علم 
الهيدرولوجي في ســلطة ســيدني 
للمــوارد املائية ومصلحة ســيدني 

للمياه.
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وزير الموارد المائية األسبق حسن الجنابي:

18 مليار متر مكعب فقط خزين البالد المائي
والتعامل الحكومي مع شحة المياه ارتجالي

يمتاز الوزير والدبلوماســي حســن الجنابي، بالرصانة العلمية، ودقة الطرح، ومن هنا يكتســب الحوار أهميته مع هذه الشخصية التي تتسم أيضا بالكياسة في تناول الوقائع التي عايشها، 
واختزنتها ذاكرته، ومن هنا آثرنا تدوين حواره األخير، والذي اجري قبل أيام في برنامج نفس عميق لقناة UTV الفضائية بشأن الشحة المائية والجفاف الذي يضرب البالد، سيما وانه تضمن 
حقائق مغيبة عن الجميع، وطالب بحرية تداول المعلومات، وهو االمر الذي يطالب به العاملون في االعالم عادة، ألن تداول المعلومات يجعل من المواطن شريكا في صنع القرار الرسمي

البالد تأخرت ألكثر 
من عشرين سنة في 

معالجة توفير مياه 
الشرب

موقف ايران في 
قضية المياه 

استعالئي وحكومتها 
ال ترد على مخاطباتنا

بعض المدن 
والمحافظات قد ال 

تجد بعد سنتين مياه 
للشرب

وزير الموارد في حكومة 
عادل عبد المهدي هو 

من طلب الى تركيا ملء 
سد اليسو

تنويه ال بد منه

وزير املوارد املائية األسبق حسن اجلنابي
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فإن القرآن فصول وغايات أيضاً، كما عبر عنه 
)الكّشاف(  تفسيره  ديباجة  في  الزمخشري 
إذ قــال يصف القرآن: وفصله ســوراً وآيات، 

وميز بينهن بفصول وغايات«.
وقال اجلرجاني في تعليقاته على حاشــية 
)الكّشــاف(: »والضمير في )بينهن( للسور 
واآليات معاً، وأراد بالفصول أواخر اآلي، ألنها 
الســور،  أواخر  وبالغايات  فواصل،  تســمى 
واملعنى أوقع التمييز بني السور بعضها مع 
بعض بالغايات، وبني اآليات بعضها مع بعض 
بالفصول، وقد يقال الضمير لآليات وحدها، 
فواصل  وبالغايات  الوقــوف،  بالفصول  وأراد 

اآلي« انتهى كالم اجلرجاني«.
لكني أتساءل أي جرجاني هذا الذي يقصده؟ 
إذ أن ثمــة أكثر من شــخص حمــل هذه 
النسبة واالنتســاب، لكن سنذهب إلى أنه 
يقصد أشهر من حمل هذا اللقب؛ وهو عبد 
القاهــر اجلرجاني، صاحب »إعجــاز القرآن« 
و»دالئــل اإلعجاز« وغيرها مــن كتب النحو 
واللغــة، لكننا جند أنه توفي والزمخشــري 
فــي عامه الرابع. إذ من املعروف للدارســني، 
أن الزمخشــري ولد عام 467ه ، وعبد القاهر 

اجلرجاني أشــعري الرأي والهــوى توفي عام 
471ه !

وإذا تركنا عبــد القاهر وذهبنــا إلى الثاني 
وهو القاضــي اجلرجاني علي بن عبد العزيز، 
فسنجد أنه توفي قبل والدة الزمخشري، إذ 

توفي عام 392ه .
إذن فعبــارة الرصافــي ُملِْبســة موِهمــة 
ملتبســة، فضال عن أنه ال يشير إلى املصدر 
الذي اقتبس منه قولــة اجلرجاني هذه، هل 
من كتاب بعينه لعبد القاهر، أم من مصدر، 
أم مرجع آخر اســتقاها من أحد كتب عبد 

القاهر؟
أما املســألة الثانية التي أود الوقوف عندها، 
فهو تساؤل طه حسني، ويجاريه في التساؤل 
الرصافي، عن السبب الذي دفع املعري ملغادرة 
بغداد، بعد نحو العامــني اللذين أمضاهما 
فيهــا، واشــتجار صداقــات وعالقــات مع 
البغداديني، والسيما أصحاب الشأن والعلم 
واألمر، وانــه ذهب لبغــداد عاصمة الدولة 
اإلســالمية كي ينهل من علوم مكتباتها، 
وُقرِأ له الكثيــر فوعاه وحفظه، ونال احترام 
الُكْبار، وشــهد له أصحاُب الشأن والفهم 
بالفضل، وعرضوا عليه أموالهم عرض اجلد، 
فصادفوه غير َجِذل بهذه الصنيعات، واألمر 
ينسحب على عروض داعي الدعاة الفاطمي 

السخية! التي لم يقبلها املعري أيضاً!
ويظل الرصافي يقلب وجوه املغادرة؛ مغادرة 
املعري بغداد، فلو كان كل شــيء في بغداد 
يحببهــا إليه، ويغريــه باإلقامة فيها، حتى 
يدركه املوت – كما يقول طه حســني – فما 
معنى األذى الذي كان يلقــاه من أهلها، وال 
يستطيع أن يصبر عليه، وال أن يلقاهم مبثله 
حتى متكنه الفرصة كما يقول طه حســني 
أيضا؟ حتــى يصل األمر بالرصافي أن يتمنى 
لو كان أبــو العالء حيا ليســأله عن أحوال 
عيشــه في بغداد وقتذاك، وإنه ميســك عن 
القراءة ويغمض عينيه كي يتصور حاله، فال 
يجد إلى هذا التصور سبيال، يزيد في حيرته 
وبلبلتــه، اضطراب طه حســني في أقواله، 
فإنه ال يوجهك في مــا يريد من كالمه إلى 
جهة تطمئن إليه نفُسه! وقد عجبت منه، 
ومن طه حسني، كيف لم تصل إليهما أنباء 
من ما فاضت به املصادر واملظان البن األنباري 
)328ه ( وابن اجلــوزي )597ه ( وياقوت احلموي 
ـ ( وغيرهم من  )622ه ( وابــن العدمي )666 هـ
الباحثني، تشرح نقاطا وحوادث، كانت سبباً 
فــي نكوص املعري عن شــغفه في العيش 
بعاصمة الدولة اإلســالمية بغداد، وتطامن 
هذا الشــغف واالندفاع، إلى قبــول باألمر 
الواقــع املمض، الذي حتول في حادث آخر إلى 
إزمــاع املغادرة وتأكيدها، ومــن ثّم تنفيذها 
فغادر بغداد، واملعــري يؤرخ للحوادث املهمة 
فــي حياته، كــي ال يتركها نهبــا للجهال 
واملتقولني، والذين يهرفون مبا ال يعرفون، حتى 

أن املصادر القدمية تذكر الطريق التي سلكها 
من املعرة إلى بغــداد! وكذلك الوجهة التي 
اجته إليها في طريق العــودة، فغادر بغداد – 
كما قلت آنفا- عام أربعمئة ألربع ليال بَِقني 
من شهر رمضان املبارك، إذ ال يخفى أن ثمة 
مثابات مهمة في حياة الشــخوص واألفراد، 
ومنعطفات مؤثــرة في توجهاتهم احلياتية، 
وكانت رحلة الشــاعر املتفلسف املعري إلى 
بغداد من هذه املؤثرات اخلطرة واخلطيرة في 
حياته، إذ كانت هذه الرحلة التي نافت على 
العامني، فاصال مهما بني عهدين، أو توجهني 

حياتيني.
واجهت املعري فــي رحلته إلى بغداد، بعض 
احلوادث التي جعلتــه يفكر مليا في جدوى 
البقاء فيهــا، فهو إذ وصل بغــداد، وجدها 

حتيا حتــت وطأة وفاة الشــريف الطاهر؛ أبي 
الشريف الرضي، والشريف املرتضى، وإذ يقرر 
حضور مجلس العزاء، يسمع ما يكدر صفو 
وجدانه وحياتــه، مذكرا إياه بعاهته؛ بعماه، 
لقد استكثر عليه بعُضُهم، وهم ال يعرفون 
من هو، استكثروا على أعمى لم يلبس فاخر 
الثياب، أن يحضر مجلس عزاء شريف عزيز، 
هــو الطاهر، فنبزه بعاهتــه. لكن املعري رد 
الصاع مئة صاع أو يزيد، قائال: الكلب هو من 
ال يعرف للكلب سبعني اسما، ردا على النابز 
الصارخ بوجهه: إلى أين يا كلب؟ املعري احملب 
ملدينة بغداد، على الرغم من ِقَصر املدة التي 
عاش فيها، والتي كانت بدايتها الشاخصة 
حضــوره مجلس عــزاء الشــريف الطاهر، 
والقاؤه قصيدة مــن غرر قصائده، ارجتاالً في 

رثاء الطاهر، ما جلب انتباه ابنيه؛ الشريفني 
الرضــي واملرتضى، وهما مــا هما عليه من 
أدب وثقافة وشعر، فيذهبان إليه متسائلنَي: 
لعلك أبــا العالء املعري؟ فيكرمــان وفادته، 
شــاءت النهايــة؛ نهاية حياته فــي بغداد 
أن تكــون – كذلك- في مجلس الشــريف 

املرتضى.
يَرِد ذكر املتنبي، فينتقص املرتضى من قدره، 
وألن املعري صريح ال يقبل التدليس واملداجاة، 
يذب عــن املتنبي ويدافع قائــال: لو لم يكن 
للمتنبي من فضل لكفاه فخرا وفضال قوله:

لك يا منازل في القلوب منازل
فعدهــا املرتضــى تعريضا به، فأمــر به أن 
يسحب من اجمللس مهانا، ألن الذي استشهد 
به املعري، هو عجز بيــت من قصيدة رائعة 

شائعة ذائعة يرد فيها هذا البيت:
وإذا أتتك مذمتي من ناقص

                 فهي الشاهدة لي بأني كامل

تــرى هــل كان املعــري يقصــد التعريض 
املرتضــى محقا في  باملرتضى؟ وهــل كان 
تفسيره وتأويله لقولة املعري، أم أنها جاءت 

رمية من غير رام؟!
هــذه اإلهانة التــي حلقت باملعــري، خامتة 
لعالقته مع بغداد، وسبق ذلك ما حصل في 
مجلس أبي احلســن علي بن عيسى الربعي، 
وهو ما ذكره ابن األنبــاري في »نزهة االلِّباء« 
وغيره، إذ قصد املعــري مجلس إمام النحو 
في بغداد، فلما اسُتْئِذن له، قال أبو احلسن: 
ليصعد اإلصطبــل – وهو األعمى بلغة أهل 
الشأم في ما ذكر ياقوت احلموي في »معجم 
األدباء« والصفــدي )764ه ( في كتابه »نَْكت 
الهميان«. وانصرف أبو العــالء من فوره لم 
يلق أبا احلسن، وفي قلبه أثر السهم اجلارح، 
جاءه هذه املرة من عالم إمام، وليس من رجل 

من العامة – يجهله- في مأمت الشريف.
وتركها تفــوت، وما يزال فــي طاقته بقية 
احتمــال« من كتــاب »أبو العــالء املعري« 
تأليف الدكتورة عائشــة عبد الرحمن )بنت 
الشاطئ( سلسلة )أعالم العرب( التسلسل 
)38( مــن غير تاريخ طبــع وال رقم الطبعة، 
وأشير إلى مقدمة املؤلفة املؤرخة في: مصر 
اجلديدة. رمضــان 1384ه /يناير/ كانون الثاني 
1965. كل هذه العوامــل دفعت املعري إلى 
مغادرة بغداد، فضال عن مناشدات أخيه أبي 
الهيثم عبد الواحد، الــكاره لبغداد واحلاث 
إياه على املغادرة، والعودة إلى معرة النعمان 

وهكذا كان.

شكيب كاظم

وأنا أقــرأ في كتــاب »على باب ســجن أبي 
العالء« للشاعر والدارس العراقي؛ معروف بن 
عبد الغني الرصافــي )1945( الذي خصصه 
ملناقشــة ما ورد في كتاب »مــع أبي العالء 
في ســجنه« لطه حسني )1973( عثرت على 
حديث فكــري علمي شــيق أداره – كذلك- 
الباحث الرصافي، ملناقشة آراء طه حسني في 
كتاب »الفصول والغايات« ألبي العالء املعري 

)449ه ( قائال:
»هذا اســم كتاب حلكيم الشــعراء وشاعر 
احلكمــاء أبي العالء املعري، وقــد أتيح لي أن 
طالعت هــذا الكتاب فعلقــت عليه بعض 
األقوال، جرياً على عادتي في مطالعة الكتب، 
وملــا اطلعت على كتاب »مــع أبي العالء في 
سجنه« لطه حســني، رأيته يتكلم في آخر 
كتابــه عن »الفصول والغايــات« أيضاً، كما 
يتكلم عــن »اللزوميات« فــأردت أن أتعقبه 
في بعض مــا يقوله عن »الفصول والغايات« 
أيضاً، كمــا فعلت في »اللزوميــات« وها أنا 
أثبت هنــا بعض ما َعّن لي في ذلك من اآلراء، 

عسى أن تكون فيه فائدٌة للمطالعني«.
الرصافي عند  في هــذه األحاديــث، يقــف 
مسألتني مهمتني؛ أوالهما: هل قصد املعري 
من تأليف كتابه هذا، وهــو من الكتب التي 
ألفها بعد مبارحته بغداد عام أربعمئة لستة 
وعشرين يوماً َخلَْوَن من شهر رمضان املبارك، 
وعودته إلى معتزله فــي معرة النعمان، هل 
قصد املعري من تأليــف كتابه هذا معارضة 

القرآن الكرمي؟
وللتوضيح، إن املعارضة هنا ال تعني املعاكسة 
أو التضاد أو الضد، بل هذا املصطلح الشعري 
النقدي، يعنــي اجملاراة واملباراة واحملاذاة واجملاورة 
واملصاقبة، وفي الشــعر العربــي الكثير من 
)املعارضات( مثــل قصيدة )البردة( للبوصيري 
التي عارض بهــا، أي جارى وتبارى مع قصيدة 
كعب بن زهير بن أبي سلمى االعتذارية، التي 
اعتذر فيها من الرســول الكــرمي، واملعروفة 
بـ)البردة( وفــي عصرنا احلديث قصيدة )نهج 
البردة( التي َشــَدت بها أم كلثوم )1975( بل 
إن بعــض الكارهــني للمعري ســموا كتابه 
هذا )الفصول والغايات في معارضة الســور 
واآليات( تشنيعا عليه، لنصل إلى أن املعري إذ 
أنشأ كتابه هذا، ما كان في ذهنه املعارضة وال 
املباراة، وما كان في وََكده مجاراة وال محاذاة، 
فإن البون شاســع بني أسلوب القرآن املعجز 
املطرب، الذي يجعلك حتلــق وأنت تقرأ؛ وأنت 
تتلو، وأســلوب املعري الوعر في هذا الكتاب، 
الذي أكثر فيه من إيراد شوارد اللغة وحوشي 
التعابير ووحشيها. ويواصل الرصافي حديثه 
قائالً: »على أن تسميته بـ )الفصول والغايات( 
ما تشــم منه ملعارضة القرآن رائحة فواحة، 

لماذا لم يمكث المعري في بغداد وبارحها غضبان أسفا ؟

ويظل الرصافي يقلب وجوه 
المغادرة؛ مغادرة المعري 

بغداد، فلو كان كل شيء في 
بغداد يحببها إليه، ويغريه 

باإلقامة فيها، حتى يدركه 
الموت – كما يقول طه 

حسين – فما معنى األذى 
الذي كان يلقاه من أهلها، 
وال يستطيع أن يصبر عليه، 
وال أن يلقاهم بمثله حتى 

تمكنه الفرصة كما يقول طه 
حسين أيضا؟ حتى يصل األمر 

بالرصافي أن يتمنى لو كان 
أبو العالء حيا ليسأله عن أحوال 

عيشه في بغداد وقتذاك

غالف الكتاب

سينما 

قصيدة

نجم الدين خلف اهلل

فجأًة ومن دون ســابق إنذار، َخّفت قلياًل، في ديار 
الغرب، موجاُت الرُّهاب من اإلسالم واملسلمني، أو 
اإلسالموفوبيا، واختفت حِلنٍي أحاديث شيطَنتهم 
من ِخطابات السياســة والفّن الغربِيَّنْي، بعد أن 
َمألتْها في األشــهر القليلة املاضية، وال سيما 
في احلمالت االنتخابّية، وحّلت محّلها شــيطنة 
»العدّو الّروســّي« واعتباره أخشــى ما تخشاه 
اإلنســانّية. وال شــّك في أّن احلرب الروســّية - 
األوكرانّية الدائرة رحاها في هذه األيام أسهمت 
بوضوٍح في إرســاء هذه الّصورة وانتشــارها في 

اخلطابات العاّمة، أكانت سياسّية أو فنية.
وكثيرًا ما تشــهد املنتجــات الثقافية - ومنها 
األفالم الســينمائية - على مثل هذه التحّوالت 
في األمزجة السياســية. وبعــد تراجع حضور 
دًا  »العدو الروسي« لســنوات، ها هو يطل مجدَّ
في الصناعة السينمائية األميركية، ما جنده في 
Interceptor الصادر  فيلم »مهّمة اعتراضيــة« 
في أيار/ مايو املاضي عبر شبكة نتفليكس. ولعّل 
استحضار هذا العدو بالذات أتاح لهذا العمل أن 

يكون في املراتب األُولى األعلى مشاهدًة.
يُصّور هذا الشريط صمود قاعدة بحرّية أميركّية 
حيال هجمة »إرهابّيــة« كان قد أعّد لها الّروس 
منذ مدة، مبســاعدة عميٍل من اجليش األميركّي. 
وكان الهدف من هــذه الهجمة إعطاب النظام 
إلكتروني املشّغل لهذه القاعدة من أجل متكني 
الصواريخ الروســّية النووية مــن ضرب الواليات 
املّتحدة األميركّية وَسحقها كليًّا. وهنا تتدّخل 
الَبطلة لتِقف في وجه املُهاجمني ومتنعهم، بعد 

صراع طويل، من تَنفيذ خّطتهم، منقذًة بذلك 
العالَــم احلُرَّ من هذه الضربة القاصمة. وتكمُن 
اجلّدة في إســناد دور البطولة إلى مرأة جُتّســد 
قيــَم املواطنة وحتمل املُثــل املطلقة في إيحاٍء 
بالتساوي بني اجلنســنيْ وإمكانية أن تؤّدي املَرأة 

نفَس أدوار البطولة التي يؤّديها الرجل.
وال يُفســد هذه احلِبكة العاّمــة أن يكون أحد 
ـا، إاّل  املتواطئــني في هــذا الهجــوم أميركيًـّ
أّنــه ُصّورَ هنــا منحرًفا، يؤمــن بنظرّية »تفّوق 
البيــض« )suprématie(، ويحِمل كلَّ أشــكال 
التطّرف، كالُعْنُصرّية وكراهّية الّنساء والتمييز 
العرقّي. وال شّك في أّن إضافة هذا العنصر في 
الســيناريو لُتؤكد شــّر الروس وُخبَثهم وَمدى 
تدّخلهــم للتأثير فــي الرأي العــام والتالعب 

مبناحيــه، وهو ما يبــّرر تَصويرَهم، ســينمائيًّا 
وسياسيًّا، وكأّنهم َمصدر الشّر املطلق، َحسب 
تســمية املفّكر السوري مطاع صفدي )1929 - 
2016( والــذي خّصص العديد من املقاالت حول 
آثار األْمركــة في بقّية العالَم التي حتمل ضمناً 
هذا الشــّر. هــذا اآلخر كان، ولفتــرات طويلة، 
»املســلم اإلرهابي« وحتى »املســلم املندمج« 
أحيانًا، وها هو يصير فجأًة العدّو الروسي، والذي 
اليوم في خّطته الشــريرة، وسيفشل  يفشل 
حتًما غًدا، في القضاء علــى احلرّية، هكذا في 

ثنائّية ميكافيلية سطحّية وساذََجة.
فبالفعل، الســيناريو، في ُمجمله، ســطحّي 
َمكرورٌ، ال أصالَة فيه وال ابتكار، ألّنه يَســتعيد 
بعض التمثيالت الثقافّية التي َصنعها اخلطاب 

السياســّي ودوائــُر مفّكريه بأميــركا، ضمن 
منطق الصراع واالنقســام الذي يَشطر العالَم 
إلى ُمعسكر الّدول الدميقراطّية والّدول األخرى، 
وخاّصة روسيا والّصني اللَتنْي ترمزان إلى الَقمع 

الذي ال يوقفه شيٌء.
وفي مقابلهــا، تظهر شــجاعة الَبطل - وهو 
هنا امــرأة - الــذي ال يُقهر، والــذي يدافع عن 
القيم احلّرة، كأّنا بتفويٍض إلهّي، في ترســيٍخ 
ألسطورة اجليش املنتصر املنضبط الذي ينافح 
عن األرض، مهمــا كان ثمن التضحيات باهًظا. 
ومُتّثل َمشــاهد هذه الَبطلة الغالبة جتســيًدا 
للنمــوذج األميركــّي الناجح، وتَفتــرض عدوًّا 
فاشاًل بالضرورة. وإن لم يكن هذا العدّو موجودًا، 
ابتــكارًا لتضعه في  ــلَطة تبتكــره  فإّن السُّ
مواجهه الذات وتَقيس َعبره َعَظمتها من أجل 
إظهار َضعفه، وهي تصــّوره عدائيًّا وال حتتمله 
شــريًكا محتمالً، مُيكن أن يفوزَ هو اآلخر مبجاٍل 
َحيوّي، ولو َمحدودٍ، وهكذا، تُقصى كل إمكانّية 
لآلَخر في احلَركة ويُحكــم عليه أن يكون تابًعا 
أو ال يكون، وعدائًيا لُيبــّرر النظام َضربه بقّوته 

العسكرّية واالقتصادّية.
هذا، ومتّثل الطبيعة، بامتدادها وترامي أطرافها، 
جزًءا من هذه الّسْطوة األميركّية الذي يسعى 
الشريط إلى ترسيخها، وهي التي تهّب الواليات 
املّتحدة هذا التفــّوق االمتدادي برًّا وبحرًا، حيث 
يقّوي االتســاع اجلغرافّي وهَم السيطرة اجليو-
سياسّية على بقّية العالم وأيديولوجيا التفوّق 
عليه بفضل الترامــي الطبيعّي احملمّي بِالبحار 
واحمليطــات والتي تصبح مبثابة حــدود ال تُقهر، 
وتعضدها، كما في هذا الشــريط، نقاط ثابتة، 
منبّثة حول العالم مهّمتها حماية الوطن األّم 

من الهجمات احملتملة.
وأّمــا التفصيــل املاكر الذي يَلعــُب عليه هذا 
الشــريط، وغيُره مــن األفالم املشــابهة، فهو 
ظهور عدم كفاءة األعداء بشكل فاِضٍح، فهم 
بسبب  خططهم  وتفشــل  املعركة  يَخسرون 
نقص استعدادهم، في إشــارة ضمنّية إلى أّن 
هؤالء األعداء، أكانوا مســلمني أم روًســا، غير 
قادريــن على متّلــك نَفس املهــارات التي يتوّفر 
عليهــا نظراؤهم األميركّيون، كفــاءة حتّركها 
وتدَعمهــا عقيــدة احلرّية والعدالــة كأنا هي 

فطرية فيهم.
ولذلَك حَتضر باستمرار فكرة احلرّية التي يدافع 
عنها األميركيون، دون غيرهم، بوصفهم املُدافع 
األوحــد عن العالَم احلّر والتجســيد األمثل له، 
في حني يُصوَّر األعداء كرافضني لهذه القيمة، 
يشــّدهم حنني إلــى القرون الوســطى وإلى 
األنظمة القمعّية. وتعود هذه الفكرة الساذجة 
إلى ثنائيات اخلير والشــر، الرجعّيــة والتقّدم، 
الشريط  يَســتدعيها  التي  واالضطهاد  احلرّية 
ليجعل مــن أميــركا وبطلِتــِه مدافَعني عن 
هذه املنظومة القيميــة. إالّ أّن مبادئ املواطنة 
التي  الوطن،  والتفاني في حمايــة  والتضحية 
يتغّنى بها الشريط، تسقط متاًما حني يَْنُشدها 
غيــر األميركيني من الشــعوب، وتصبح إرهابًا 
وأصولّية ويُصار إلى ُمحاربتها، باعتبارها تطّرًفا 
وشــوفينّية، وهذا هو ذاته مبدأ الَكْيل مبِكيالني 

الذي غالًبا ما يُصمت عنه.
وكأّن اخمليــال اجلماعّي األميركــي ال يعيش إاّل 
ّي ما، وال تقوى شوكته إالّ بوجود عدّو  مبُقابٍل ضدِّ
معارض، تُلصق بــه كّل النقائص واملثالب التي 
ال يوّد رؤيتهــا لديه، في عملّية تطهير جماعية 

للذات، وذلك تُــزال منها تلك النقائص من أجل 
إلصاقها باآلخــر، حتى تقّوَي لديها الشــعور 
القومي، وهذا ما يفّســر احلضور الدائم للَعلَم 
األميركــّي فــي كّل مراحل الشــريط، وانهزام 

املعتدين )الروس( في آخر املطاف.
ليســت صناعة الّســينما وَحْبكة األفالم من 
بَريء األعمال. بل هي خطاٌب كســائر ما ينتج 
اجملتمع األميركّي من خطابات، حسب الّتحديد 
الذي صاغه ميخائيل باختــني )1895 - 1975(، 
لنشــر املقوالت الّســائدة فيــه وتوجيه الرأي 
العام. وحّتى اإلثــارة الّرخيصة واحلركة املكّررة، 
مثل ما شــاهدناه في هذا الفيلــم، ال تَعُدو أن 
أيديولوجّية صغرى  تكون مجّرد غطاء ملكّونات 
idéologèmes حتّرك الفاعلني من أجل ترســيخ 
مبدأ التفّوق اجلبّلي للفرد األميركّي ووقوفه في 

وجه الشّر.
في هذه األّيام األخيرة، حّول اخلطاب الّسينمائي 
صورة »الشــرير« وألَْصَقها في ســذاَجة قاتلة 
بِالّروس، وال ندري ملاذا ال ينقل هذا الشريط وغيره 
ة وملاذا يكتفي  تعّقدات األوضاع اجليوسياســيّ
لترســيخ  وأخرى شــعبوّية  أخالقّية  بتمّثالت 
املركزّية األميركّية وحتقير بقّية العالَم. احلََسنة 
الوحيــدة لهذا التحــّول أّنه مّكن املُســلمني 
من اســتراحة قصيرة، فليســوا اآلن في مرمى 
الّســهام املباشــرة للفوبيا الغربّية. َعّوضهم 
الروس، وغًدا قد يأتي الّصينيون. هي اســتراحة 

إلى حني.

* كاتب وأكادميي تونسي مقيم في باريس

عبد الرّزاق الربيعي* 

نهران
يجريان

في مدينة غافية
على ذراع الليل

حيث الشاعر السهران
يبحث في السفائن الغرقى

وما شاخ من املياْه
عن ذاتِه

التي مضت
من محَبس الطنِي

إلى سواه

**

في السطح غرفتان
تفتحان

أزرارهما لألفق
تغرقان

في مجّرة »الياقوت واملرجان«
فيما الشاعر الهائم

في دوامة النسياِن
وغابة من آه

قد غاص
في

جّلتها
وتاه

وجنمتان
تسبحان

في خليج
واحد

مجّلل بالشمس
والقصائد

والشاعر الغاطس
في حسرته

ظّل بها يكابد
وقبل أن ينام

دّون
في دفاتر املياِه

والظالم
ضارًعا:

هبني إلهي مثلما الطير

جناًحا شاسًعا
ألعبر احلدود

أطوي
صحف الزماِن

لعلني
إن أفلتت أجنحتي

من السكون 
حينها ألقاني

في حضن
كوٍن ثاِن

....

واغرورقت 
بحزنها

العينان
ملّا أشار 

من بعيٍد
نحوه
نهران

من أول التكويِن
وأبجديات األسى والطنِي

بقلبه املوشوِم
بالنيران

آلخر الوجود
في الوجدان

يجريان..

* شاعر عراقي/ ُعمان.

فيلم »مهّمة اعتراضية«: عاَلم مسّطح بعيون نتفليكس

أبجدّيات الطين



9 اعالن

تنويه
متديد/ إعالن للمرة الثانية ملناقصة توفير خدمة تأجير املضخات 

الغاطسة ملدة خمس سنوات 
 Extension for 2nd Announcement for Provision of ESP Rental

Service for Five Years
002/SC/22 :رقم املناقصة

نوع املناقصة/ مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني
1 – مت متديد تاريخ غلق املناقصة من 2022/7/19 الى 2022/7/26

وعليه يجب على املشــاركني تقدمي العروض الفنيــة والتجارية وخطاب 
الضمــان بظروف مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم 
الشركة في املوعد النهائي لغلق املناقصة 2022/7/26 عند الساعة 4:00 

عصرا
 2– معلومات املناقصة األخرى مشــار اليها فــي إعالن الصحيفة بتاريخ 

2022/7/3
3 – لالستفسار االتصال باالمييالت التالية:

 haneen.monam@petroalwaha.com;
 zhangwen@petroalwaha.com;
 wujie@petroalwaha.com; chengqiming@petroalwaha.com; 
lixiwen@petroalwaha.com; dengshishi@petroalwaha.com

محافظة واسط \ ناحية األحرار
حقل األحدب النفطي

شركة نفط الواحة احملدودة
 قسم العقود

Date: 19/07/2022
Announcement no. 009/SC/22 2nd Announcement

تنويه/ متديد فترة استالم العروض ملناقصة توفير خدمة صيانة وتطوير 
منظومة الطاقة خمليم الواحة

Extension for 2nd Announcement for Provision of Maintenance and 
Upgrade for Power System of Camp

PO No :(009/SC/22 \ 2nd Announcement) 
تعلن شــركة نفط الواحــة احملدودة العاملة على مشــروع تطويــر حقل األحدب 
النفطي في محافظة واســط/ ناحيــة االحرار عن متديد فترة اســتالم العطاءات 
اخلاصة باملشــروع أعاله من تاريخ 2022/07/19 الى تاريخ 2022/07/26 من الســاعة 
09:30 الى الســاعة 12:00 ظهراً بتوقيت بغداد )بقية الشروط واملتطلبات كما في 

اإلعالن األصلي املذكور أعاله(.

ملزيد من التفاصيل واالستفسارات يرجى التواصل على االمييالت التالية:
Email: osama@petroalwaha.com

 CC to: khalid.jamal@petroalwaha.com ; yusiping@petroalwaha.com
 www.petroalwaha.com :أو زيارة املوقع اإللكتروني اخلاص بشركة الواحة

فقدان هوية وكالة طحني
طحني  وكالة  الهوية  فقدت 
التجارة/  وزارة  مــن  صــادرة 
الشــركة العامــة لتصنيع 

احلبوب
عباس(،  )موفق سعود  باسم 
فمن يعثر عليها تســليمها 

ملصدرها..

فقدان هوية وكالة طحني
طحني  وكالة  هويــة  فقدت 
التجارة/  وزارة  مــن  صــادرة 
الشــركة العامــة لتصنيع 

احلبوب
باســم )اياد موفق ســعود( 
فمن يعثر عليها تســليمها 

ملصدرها..

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
محكمة بداءة الناصرية

العدد: 1585/ب /2018
التأريخ: 2022/7/17

إعالن
ســتبيع محكمة بداءة الناصرية عــن طريق املزايدة 
العلنيــة العقار تسلســل 5695/30 شــاميه وخالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التالي للنشــر وإذا صادف 
اليوم اخلامس عشــر عطلة رســمية ففي اليوم الذي 
يليه وفي متام الســاعة الثانية عشرة ظهرا في قاعة 
محكمة البداءة، فعلى الراغبني بالشــراء احلضور في 
املكان والزمان املعينني مستصحبني معهم التأمينات 
القانونية بنسبة 10% بصك مصدق مع رسم تسجيل 
العقــار بنســبة 3% وال نقبل املبالــغ النقدية إن لم 

يكونوا من الشركاء.
القاضي االول 
عزيز شنته اجلابري

األوصاف:
1- العقار مفرز بصورة غير رســمية الى دار وشــقة، 
الدار مؤلفــة من باحة خارجية وصحيات مشــتركة 
واســتقبال وصالة ومطبخ وحمام وغرفتني وســلم 
داخلي يؤدي الى الشــقة الواقعة في الطابق العلوي 
ومؤلفة مــن صالة وغرفــة نوم عدد )3( واســتقبال 
ومطبخ صغير وصحيات مشتركة عموم العقار مبني 
من الطابوق ومســقف بالكونكريت املسلح ومجهز 

باملاء والكهرباء.
2- مساحة العقار 193،75 م2.

3- القيمة املقدرة للعقار مائتان وسبعون مليون دينار 
فقط.

4- عموم العقار مشــغول من قبل املدعى عليه االول 
ويرغب بالبقاء مستأجرا بعد البيع.

جمهورية العراق
 مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية/ محكمة األحوال الشخصية 

في الكوت
العدد: بال
التاريخ: 2022/6/23

الى/ املفقود )كرمي كاظم علي(
م/ إعالن فقدان وحجر على مفقود

طالــب حجة احلجــر والقيمومة/ فهد كرمي 
كاظم، املطلوب احلجر عليه وإعالن فقدانه/ 

كرمي كاظم علي
بنـاًء على الطلب املقدم من قبل طالب احلجر 
القيمومــة املدعو ولده )فهــد كرمي كاظم( 
والــذي يطلب االعالن عـــن فقــدان املدعو 
والده )كرمي كاظم علي( الـــذي فقد بتاريخ 
2005/5/20 وال تـعـــرف عنــه أي خبر يدل 
عن حياتــه او مماته تقرر تبليغك بصحيفتني 
محليتــني وفي حال عدم حضــورك او إعالم 
هذه احملكمة عن حياتك خالل عشرة أيام من 
تاريخ النشر سيتم اعالن فقدانـــك واحلجر 
عليك ونصب املدعو ولده )فهد كرمي كاظم( 
قيما عليك إلدارة اموالــك وفق قانون رعاية 
القاصرين رقم 78 لســنة 1980. مالحظة/ 
على من ميلــك أي معلومات علــى املفقود 

اعاله يرجى إبالغ هذه احملكمة.
 القاضي/ عباس فاضل مجذاب

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة االحوال الشخصية في 

الكوت
العدد/ 514/بحث اجتماعي/2022

الى املدعى عليه
 قارمان ظاهر محمد امني

أقامــت املدعية )امل باســم محمد( 
الدعوى املرقمة أعاله والتي تطلب فيها 
دعوتــك للمرافعة واحلكــم بالتفريق 
إقامتك  محــل  وجملهوليــة  للهجــر 
ناحية  إشــعار مختار محله  وحسب 
شــوان واملرفق بكتاب مركز شــرطة 
شــوان بالعدد 5880 فــي 2022/7/17 
بواســطة صحيفتني  تبليغك  تقــرر 
محليتني واسميتني يوميتني للحضور 
أمام هذه احملكمــة بتاريخ 2022/7/28 
الساعة التاســعة صباحا وعند عدم 
حضورك او من ينوب عنك قانونا سوف 
جتــرى املرافعة بحقك غيابا وحســب 

األصول.
القاضي
غامن عواد جنم البدري

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
تكريت

العدد: 655/ش/2022
التاريخ: 2022/6/21

إعالن
الى/ املدعى عليه/ مقداد غازي نايف

أقامــت املدعيــة )اقبال بنــدر ضاري( 
الدعــوى املرقمــة 655/ش/2022 فــي 
هــذه احملكمــة تطلــب فيهــا احلكم 
بالتفريــق بالضرر ولعــدم وجود محل 
إقامة معلومة لك عليه قررت احملكمة 
يوم 2022/7/26  املرافعة  تبليغك مبوعد 
عن طريق النشر بالصحف احمللية وفي 
حال عدم حضورك سوف جترى املرافعة 

بحقك غيابا وفق األصول القانونية. 
مع التقدير...

القاضي
خير اهلل خليل كلش

قاضي محكمة األحوال الشخصية 
في تكريت

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

دار القضاء في هيت
محكمة االحوال الشخصية في هيت
العدد/2309
التاريخ/ 2022/7/18

الى املفقود/ شطي عبد خليفة
م/ اعالن

املدعــوة  قدمــت   2021/12/6 بتاريــخ 
)ســعاد عطاهلل خليفة( طلبا الى هذه 
احملكمــة تطلب فيها اصدار حجة احلجر 
بإدارة  القيام  والقيمومة عليك لغــرض 
شــؤونك حيث ثبــت فقدانك بــاالوراق 
التحقيقية والصادرة من محكمة حتقيق 
هيت عليه قررت احملكمــة االعالن عنك 
بصحيفتــني محليتني وعليك احلضور او 
إرســال من ينوب عنك خالل مدة ثالثني 
يوما من تاريخ النشــر وفــي حال عدم 
احلضور ســوف تقوم احملكمة باإلجراءات 

القانونية الالزمة.
القاضي 
فتح اهلل داود مهيدي

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الطارمية

تنفيذ/ 18
رقم االضبارة/ 5/ت خ/2021
التاريخ/ 2022/7/6

إعالن
تبيــع مديرية تنفيــذ الطارمية العقار تسلســل 
124/8 الواقــع في الطارمية العائــد للمدين احمد 
عبــد اللطيف محمد احملجــوز لقاء طلــب الدائن 
جبار حســني علوان البالــغ 7,500,000 دينار فعلى 
الراغب بالشــراء مراجعة هــذه املديرية خالل مدة 
ثالثني يوما تبدأ من اليوم التالي للنشــر مســتحبا 
معه التأمينــات القانونية عشــرة مــن املائة من 
القيمة املقدرة وشهادة اجلنسية العراقية وان رسم 

التسجيل والداللية على املشتري.
املنفذ العدل
حميد دليل جبر

املواصفات:
1- موقعــه ورقمه: قضاء الطارميــة– حي الفاروق- 

قرب الروضة
2- جنسه ونوعه: قطعة ارض

3- حدوده واوصافه: مشــيد على جزء منه مشتمل 
مبني من الطابوق وســقف من احلديد ســاندويش 
وكذلك حتتــوي على هول وغرف نوم واجلزء اآلخر منه 

خالي
4- مشتمالته:

5- مساحته: 234 م2
6- درجة العمران:

7- الشاغل: ال يوجد
8- القيمة املقدرة: ثالثون مليون دينار ال غيرها

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 
االحتادية

دار القضاء في االسحاقي
محكمة األحوال الشخصية في 

االسحاقي
العدد/ 157/ش/2022
التاريخ/ 2022/7/17

م/ تبليغ املدعى عليه
 )فؤاد مهدي صالح(

ملقتضيــات حســم الدعوى الشــرعية 
قبل  من  واملقامة  157/ش/2022  املرقمــة 
املدعية )شــيماء علي جاســم( واملدعى 
عليه )فؤاد مهدي صالح( واملتضمنة دعوى 
تصديــق زواج خارجي وبالنظــر جملهولية 
القائم  اقامتك وحســب شــرح  محــل 
بالتبليغ لــذا تقرر تبليغــك بصحيفتني 
يوميتــني في موعــد املرافعــة املصادف 
2022/7/24 الساعة التاسعة صباحا وفي 
حال عدم حضورك او حضور من ينوب عنك 
املرافعة بحقك غيابا  قانونا ســوف جترى 

وفق القانون
مع التقدير..

القاضي
فائق مشعل صالح

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
تكريت

العدد: 633/ش/2022
التاريخ: 2022/6/21

إعالن
الى/ املدعى عليه/ حسني نافل علوان

أقامت املدعية )بســعاد سوادي صالح( 
الدعــوى املرقمــة 633/ش/2022 فــي 
هــذه احملكمــة تطلــب فيهــا احلكم 
بالتفريــق بالضرر ولعــدم وجود محل 
إقامة معلومة لك عليه قررت احملكمة 
يوم 2022/7/26  املرافعة  تبليغك مبوعد 
عن طريق النشر بالصحف احمللية وفي 
حال عدم حضورك سوف جترى املرافعة 

بحقك غيابا وفق األصول القانونية. 
مع التقدير...

القاضي
خير اهلل خليل كلش
قاضي محكمة األحوال الشخصية 
في تكريت

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

دار القضاء في هيت
محكمة االحوال الشخصية في هيت
العدد/ 2309
التاريخ/ 2022/7/18

الى املفقود/ شطي عبد خليفة
م/ اعالن

املدعــوة  قدمــت   2021/12/6 بتاريــخ 
)ســعديه حماد اعفني( طلبــا الى هذه 
احملكمــة تطلب فيها اصدار حجة احلجر 
بإدارة  القيام  والقيمومة عليك لغــرض 
شــؤونك حيث ثبــت فقدانك بــاالوراق 
التحقيقية والصادرة من محكمة حتقيق 
هيت عليه قررت احملكمــة االعالن عنك 
بصحيفتــني محليتني وعليك احلضور او 
إرســال من ينوب عنك خالل مدة ثالثني 
يوما من تاريخ النشــر وفــي حالة عدم 
احلضور ســوف تقوم احملكمة باإلجراءات 

القانونية الالزمة.
القاضي 
فتح اهلل داود مهيدي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
الكرمة

العدد: 466/ش/2022
التاريخ: 2022/7/5

اعالن
الى/ املدعو )فاضل عباس حسني(

ملقتضيــات الدعوى املرقمــة واملقامة 
من قبــل املدعية )ايات عبد الســتار 
)فاضل  املدعى عليــه  مخلف( علــى 
عبــاس حســني( والتي تطلــب فيها 
التفريق للضرر وجملهولية محل اقامتك 
قررت هذه احملكمــة تبليغك عن طريق 
يوميتني  رسميتني  بصحيفتني  النشر 
وفي حال عدم حضــورك او حضور من 
ينوب عنك في موعــد املرافعة املوافق 
2022/7/26 سوف جترى املرافعة بحقك 

غيابا واصوليا
القاضي
ياسني حسني خلف

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

دار القضاء في هيت
محكمة االحوال الشخصية في هيت
العدد/ 2297
التاريخ/ 2022/7/17

الى املفقود/ فواز عنتر عطاهلل
م/ اعالن

املدعــوة  قدمــت   2022/7/17 بتاريــخ 
)ســاهرة خميس علي( طلبــا الى هذه 
احملكمــة تطلب فيها اصدار حجة احلجر 
بإدارة  القيام  والقيمومة عليك لغــرض 
شــؤونك حيث ثبــت فقدانك بــاالوراق 
التحقيقية والصادرة من محكمة حتقيق 
هيت عليه قررت احملكمــة االعالن عنك 
بصحيفتــني محليتني وعليك احلضور او 
إرســال من ينوب عنك خالل مدة ثالثني 
يوما من تاريخ النشــر وفــي حال عدم 
احلضور ســوف تقوم احملكمة باإلجراءات 

القانونية الالزمة.
القاضي 
فتح اهلل داود مهيدي

فقدان شخص
فقــد املدعو )حيــدر فيصل 
عباس( املنشورة صورته أعاله 
بتاريخ 2017/5/24 من مواليد 
1973 اثنــاء خروجه من داره 
منطقة السيدية يقود عجلة 
نوع اوبل يعمل منتســب اف 
بي اس من مواليد 1973 على 
من لديــه أي معلومات ابالغ 

مركز شرطة السالم.
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اعالن10

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 15101/30
التأريخ/ 2022/7/4

إعالن اول
تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة أرقامها ومواقعها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية 
البصرة وملدة إيجار )عشر  سنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير 
اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 
)50%( من القيمة املقدرة املصدقة لبدل االيجار الســنوي مضروبة في مدة اإليجار الكلية مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة في الساعة الثانية عشرة ظهرا 
في )قاعة محافظة البصرة في املعقل( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر أجور 

نشر اإلعالن واملصاريف األخرى ويشترط االشتراك باملزايد
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

- ال يحق لألشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد السداد.
- جلب هوية األحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.

مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلســابية املعمول بها في مؤسسات البلدية ويكون آخر موعد الستالم التأمينات هو اليوم االخير 
ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهراً.

محضر الشروط الفنية والقانونية لتأجير العقارات )18987/1 ,18988/1, 18989/1 ،18990/1, 18997/1, 18998/1، 18999/1، 19000/1( البالغة مساحة كل منهم 
)1341 م2( اجتمعت اللجنة املشــكلة باألمر اإلداري بالعدد )16835( في 2005/9/13 وملحقه األمر اإلداري املرقم )17612( في 2021/5/9 وعرض املناقشــة مذكرة 
شــعبة التأجير ذي العدد )419( في 2021/10/25 املتضمنة طلب إعداد الشروط الفنية والقانونية لتأجير العقارات املرقمة أعاله واستعمالها )معرض صناعية( 
لغرض إنشاء )معارض سيراميك وصحيات( استناداً ألحكام املواد )16،12،3( من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21  لسنة 2013 املعدل وتعليماته النافذة وقررت 

اللجنة تأجير كل عقار من العقارات اعاله على حده وفقا للقانون اعاله
اعتماد الشروط الفنية والقانونية املدرجة ادناه وإلزام املساطح بتطبيقها كآلتي:

1. ال يجوز استعمال العقار إالَّ لغرض تنفيذ الفعالية )معارض سيراميك وصحيات(.
2. مدة االيجار )10( عشر سنوات تؤول بعدها املشيدات كافة الى البلدية دون عوض وشرط على أن تكون بحالة جيدة.

3. ال يسمح للراغـب باالستئجار باالشتراك باملزايدة إال بعـد تـقـديـم مـا يـؤيـد عـدم مديونيته للبلديـة من قبل شعبة الواردات، وحدة الرسوم.
4. على الراغب باالستئجار وقبـل االشتراك باملزايـدة إيـداع أمـانـات دخـول مـزايـدة تعادل )50 %( مـن القيمة التقديرية املصدقة لبدل االيجار السنوي مضروبة 
في مدة االيجار الكلية احملددة أعاله وتودع بصـك مصدق ألمـر بلدية البصرة استنادا الحكام املادة )12/ خامسا( من القانون أعاله وال يسمح بدخول قاعة املزايدات 

اال ملـن سـدد التأمينات أعاله أصوليا.
5. على املساطح وقبل توقيع العقد تسديد أجور استحصال املوافقة التخطيطية البالغة )100,000( مائة الف دينار لصالح مديريتنا في حال دفعها سابقا من 

قبل البلدية.
6. يتحمل املساطح أجور اخلدمة البالغة )%2( من بدل االيجار وتدفع لصالح البلدية قبل توقيع العقد.

7. يلتزم املساطح بتشييد الفعاليـــة أعـــاله خـالل مـدة )1( سـنـة واحـدة مـن تـاريـخ توقيـع العـقـــد وبخالف ذلـك يفسخ العقد دون اللجوء الى القضاء 
ويصادر مبلغ ضمان التشييد ويؤول ما هـو قـائـم مـن مـشـيـدات الى البلدية دون مقابل مع احتفاظ البلدية باملطالبة بالتعويض استنادا ألحكام الفقرة )ج( 

مـن املـادة )16( مـن قـانـون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل
8. على املساطح وقبل توقيع العقد واستناداً ألحكام الفقرة )ج( من املادة)16( مـــن قـانـــون بيع وإيجار أموال الدولة رقـم )21( لسنة 2013 املعـدل إيـداع مبلغ 
ضمان لتشييد الفعاليـــة أعـاله ضـمـن مـدة التشييد احملددة أعاله يعـادل بدل االيجار املصدق بقرار اإلحالة لتلك املدة ويعاد اليـه بعـد تأييد تنفيذ الفعاليـة 

على وفـق بـنـود العقد املبرم
والشروط الفنية والقانونية وبتأييد من قبل املهندس املشرف على التنفيذ أو جلنة فنية خاصة لهذا الغرض.

9. على البلدية تســمية مهندس يتولى اإلشراف على تنفيذ الفعالية أعاله وحسب ما تتضمنه بنود العقد املبرم والشروط الفنية والقانونية ووفقا للتصميم 
واخملططات التفصيلية النهائية املصدقة أصوليا، مع تأييد اجناز الفعالية أعاله وفقا لذلك.

10. على املساطح توفير واسطة نقل للمهندس املشرف من والى موقع العمل خالل فترة تنفيذ الفعالية.
 11. على املساطح تعيني مهندس مختص من قبله ويكون مسؤوال عن سالمة التنفيذ إضافة الى املهندس املعـيـن مـن قبـل البلدية.

12. تتم إجـراءات التسليم ملوقع العقـار أعـاله مبوجب محضر رسمـي وبحضور املهنـدس املشـرف شخصيا واملساطح وممثال عن الشعبة القطاعية التي يقع 
العقار أعاله ضمن حدودها اجلغرافية.

13. على املساطح وخالل مدة أقصاها )30( ثالثون يومـــا مـــن تـاريـخ إبـرام العقـد إجـراء فـحـص الـــتربة للموقع واعتماد نتائج الفحص إلعداد مخططات 
األسس لتحمل االثقال املتوقعة وبتأييـــد مـــن مـكـتـــب استشاري متخصص لهذا الغرض مع إعـــداد اخملططات التفصيلية والكشوفات الفنية النهائية 
املتكاملة مبا فيها كشوفات االعمال )اإلنشائية، املعمارية، املدنية الكهربائية، الصحيات اجملاري( ومبا يتوافق مع اخملططات والكشوفات الفنية األولية املعدة مـن 
قـبـــل البلديـة وتـقـدم الى )شعبة املشاريع( و)وحـدة إجـازات البنـاء( في مـديـريتنا لغرض مصادقتها أصوليا وكال حسب اختصاصه خالل مدة اقصاها )30( 

ثالثون يوما تبدأ من تاريخ تقدميها مـن قبـل املساطح وتعتبر املده أعاله )60( ستون يوما خارج مدة التشييد احملددة وضمن مدة التأجير مدفوعة البدل.
14. على املساطح استحصال إجازة بناء أصوليا وفق الضوابط واملباشرة بالعمل خالل مـــدة )30( ثالثني يومـــا مـن تـاريـخ توقيع العقد، وال تتحمل البلدية أي 

تبعات قانونية في حال وجود أي تعارض مع التزامات وتعارضات الدوائر األخرى املنفذة من قبلهم بدون موافقة البلدية.
15. على املساطح واملهندس املشـرف االلتزام بالتصاميم واخملططات التفصيلية النهائية ومبـا ورد بجداول الكميات والكشوفات الفنية النهائية املصادق عليها 

أصوليا عنـد تنفيذ املشروع وعـدم إجراء أي تغيير أو حتوير فيها إال مبوافقة البلدية التحريرية وبعد تأييد املهندس املشرف لذلك ألسباب موضوعيه ضرورية.
16. على املساطح وبإشراف املهندس املشرف االلتزام باستعمال املواد املطابقة للمواصفات والشروط الفنية والفحوصات اخملتبرية ويرفض ما هو رديء منه على 

أن تكون اإلنهاء ات مبواصفات درجة أولى وموافقة للتطور احلضاري للمدن.
17. على املساطح االلتزام مبتطلبات احلماية والسالمة املهنية وعدم استخدام مـــواد سريعة االشتعال مثل السندويج بنل واآللي كابوند واستحصال موافقه 
مديرية الدفاع املدني على اخملططات التفصيلية النهائية املقدمة مـــن قبله خالل مدة شــهر من تاريخ توقيع العقد وعلى املهندس املشــرف عدم الســماح 

للمساطح باملباشرة بتنفيذ الفعالية إال بعد استحصاله املوافقة أعاله.
18. على املساطح إيصال التيار الكهربائي والتوصيالت املائية واجملاري وغيرها من البنى التحتية الالزمة للفعاليـة أعاله على نفقته اخلاصة ويتحمل كافة أجور 

املاء والكهرباء السنوية طيلة مدة التعاقد.
19. في حال ظهور أي تعارض أثناء التنفيذ يجعل تنفيذ التزام املســاطح غير ممكن فعلى املســاطح القيام مبعاجلة التعارض ورفعه على نفقته اخلاصة، بعد ان 
يحدد املهندس املشرف سقفا زمني إلزالـة العـارض بالتنسيق مع اجلهـة العائد اليها العارض ويتم اعتبار املدة الزمنية من تاريخ إثبات العارض ولغاية معاجلته 

)مـدة توقف( مستحقه بـدل االيجار ملديريتنا.
20. يلتزم املساطح بالشروط التعاقديـــة كـافـة وحسب قانون بيع وإيجار الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعـدل وتعليماتـه وللمهندس املشرف صالحية تطبيق 
جميع ما يراه مناسبا مـــن الشـــروط العامة لتنفيذ مقاوالت أعمال الهندســة املدنية بجزئيها االول والثاني وشــروط املقاولة ألعمال الهندسة الكهربائية 

وامليكانيكية والكيمياوية بقسميها األول والثاني ومبا ال يتعارض مع بنود العقد املبرم والشروط الفنية والقانونية هذه.
21. على املساطح استحصال اإلجازات الالزمة ملباشرة اعماله عند تشغيل الفعالية أعاله وخاصـــة مـــا تـعـلـق مـنهـا بإجازة )ممارسة املهنة اإلجازة االمنية، 

اإلجازة الصحية ..... الخ( وحسب نشاط الفعالية وطبيعتها.
22. على املساطح تسجيل حق املســاطحة لدى مديرية التسجيل العقاري املعنية وبالتنسيق مع شعبة األمالك ويتحمل املساطح التبعات القانونية واملالية 

املترتبة على ذلك.
23. على املساطح السماح لكوادر البلدية املكلفة بأعمال الكشف واملتابعة ألمـــالك مديريتنا بأداء مهامها املوكلة لهـــا لهذا الغرض في أي وقت تشاء ضمن 

فترة التعاقد.
24. على املساطح تسديد بـــدل االيجـار سـنـويـا ويـتـــم مراجعـة تقـديـر البـدل كـل )5( خمس سنوات مـن تـاريـخ إبرام العقد املشار ألحكام املادة )16/ب( 

من القانون أعاله.
25- على املســاطح بعد نهاية العقد تســليم العقار ومبشيداته خالية من الشــواغر وإنهاء كافة التزاماته مع الشاغلني السابقني وبخالف ذلك يتحمل كافة 

التبعات القانونية واملالية املترتبة جّراء عدم متكني البلدية من استغالل امالكها استنادا للقوانني النافذة.
26- يحق للبلدية فســخ العقد عند اإلخالل بأي شــرط من الشروط الفنية والقانونية اعاله وتؤول املشــيدات كافة الى البلدية دون عوض مع حتميل املساطح 

التبعات القانونية واملالية املترتبة على ذلك.
 27- تعتبر هذه الشروط الفنية والقانونية جزءا ال يتجزأ من العقد املبرم ويتم تدقيق تطبيقها أصوليا من قبل الشعب املعنية وكال حسب اختصاصه.

28- يتعهد من ترسو عليه املزايدة بتقدمي كفالة عقارية لضمان االلتزام بتعهداته او كرهن مقابل تسديد االقساط وفي حال املوافقة على تقسيط بدل االيجار 
أصوليا علما بأن هذه الكفالة تقدم من قبل من ترسو عليه املزايدة بعد اإلحالة وقبل توقيع العقد استنادا الى كتاب مديرية بلدية البصرة/ االمالك بالعدد 21531 

في 2019/7/11
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 52
التاريخ: 2022/6/15 

م/ إعالن ثاني/ نكول

عمــال بقانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل تعلن جلنة البيع وااليجار في 
مديرية بلديات ذي قار عن اجراء املزايدة العلنية اليجار أمالك بلدية )اإلصالح، ســيد دخيل( وكما 
مبينة مواصفاتها ادناه عدد )8(، فعلى الراغبني باالستئجار مراجعة محاسب البلدية خالل مدة 
)15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن لدفع التأمينات القانونية بنسبة ال تقل عن )%20( 
مــن القيمة التقديرية لكامل مدة االيجار واحلضور في اليــوم التالي من مدة انتهاء اإلعالن في 
ديوان البلدية حســب املوعد احملدد مع جلب هوية األحوال املدنية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 

أجور نشر اإلعالن والداللية البالغة 2% واية مصاريف اخرى.
م.ر. مهندسني/ حيدر محسن جري/ مدير بلديات ذي قار

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 2281
التاريخ: 2022/7/17

م/ إعالن
بالنظر حلصول حالة نكول بالتأجير..

تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط عن تأجير األمالك املدرجة أوصافها في أدناه 
العائدة الى مديرية بلدية احلي وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013، فعلى 
الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية احلي خالل فترة )15( خمسة عشر 
يوم تبدأ من اليوم التالي لنشرها في الصحف اليومية مستصحبني معهم التأمينات القانونية 
البالغة )30%( من قيمة الضم االخير بصك مصدق او نقدا وستجرى املزايدة في اليوم األخير من 
مدة اإلعالن في مقر بلدية احلي في متام الســاعة )العاشرة صباحا( وإذا صادف يوم املزايدة عطلة 
رســمية تكون املزايدة في يوم العمل الذي يليه ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور النشــر 
واإلعالن وكافة املصاريف األخرى وعلى املستأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة وأصلية ويتم 
االلتزام بكافة التعليمات والضوابط والشروط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.على ان يتحمل 

الناكل فرق البدلني.
املهندس
حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع وااليجار

إعالن
تبيع مديرية تنفيذ ســدة الكوت العقار تسلســل 
)1145/1 م39 الهــورة( الواقــع في )الهــورة( العائد 
للمدين املدرجة أســمائهم احملجوز لقاء طلب الدائن 
)حميد ذياب عاصي ورياض حســن نصيــف( البالغ 
عشــرين مليون دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة 
هذه املديريــة خالل مدة ثالثون يومــا تبدأ من اليوم 
التالي للنشر مستصحبا معه التأمينات القانونية 
عشرة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة اجلنسية 
العراقية وان رسم التسجيل والداللية على املشتري 

عدد األسهم )75407006342(.
املواصفات:

1- موقعه ورقمه: 1145/1 م39 الهورة
2- جنسه ونوعه: أرض خالية من الشواغل

3- مســاحته: )75407006342( ســهم من األصل 
االعتبار الكلي )298753297920( سهم.

4- الشاغل: خالية
5- القيمــة املقدرة: )115,000,000( مائة وخمســة 

عشر مليون دينار عراقي ال غيرها.
املنفذ العدل
فائد عبد الكرمي احمد

اعالن
الى الشركاء/ حسین حسن عواد وحافظ محمد احمد

اقتضى حضوركما الى صندوق االســكان العراقي فرع كركوك 
وذلك لتثبيت إقراركما باملوافقة على قيام السيد )خليل عطية 
حميد( بإضافة البناء على حصته املشاعة في القطعة املرقمة 
89/19 م53 خ.ت لغرض تســليفه قرض االســكان وخالل مدة 
اقصاها خمسة عشر يوما وذلك إذا كنت داخل العراق وشهر إذا 
كنت خارج العراق من تاريخ نشر اإلعالن وبعكسه سوف يسقط 

حقكما في االعتراض مستقبال...
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موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

اراضي الصبخعشر سنوات1341 م18999/12 م62معارض سيراميك وصحيات1

اراضي الصبخعشر سنوات1341 م18998/12 م62معارض سيراميك وصحيات2

اراضي الصبخعشر سنوات1341 م18997/12 م62معارض سيراميك وصحيات3

اراضي الصبخعشر سنوات1341 م18990/12 م62معارض سيراميك وصحيات4

اراضي الصبخعشر سنوات1341 م18989/12 م62معارض سيراميك وصحيات5

اراضي الصبخعشر سنوات1341 م18988/12 م62معارض سيراميك وصحيات6

اراضي الصبخعشر سنوات1341 م18987/12 م62معارض سيراميك وصحيات7

اراضي الصبخعشر سنوات1341 م19000/12 م62معارض سيراميك وصحيات8
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ سدة الكوت

رقم اإلضبارة/ 2022/2041
التاريخ/ 2022/7/7

قائمة األسماء
االسمتاالسمت

ليلى محمد جعفر31محمد رضا جعفر1

محمد منير عبد العزيز32أنور مكي2

حسان عبد العزيز33صاحب مكي جاسم3

لبيب عبد العزيز34راقية مكي جاسم4

مظفر عبد العزيز35عبد علي محمد جواد5

فيحاء عبد العزيز36عبد علي محمد جواد6

سعاد مشكور محسن37سعاد محمد جواد7

سنان صبيح مكي38هدى محمود عباس8

اثماء صبيح مكي39بشرى محي جالل9

ساري صبيح مكي40أمير علي محمود10

علي صبيح مكي41بلسم علي محمود11

سوسن صبيح مكي42عسل علي محمود12

ملعان عبد الكرمي نقي43فضلي احمد حسني13

عمر محمد علي جعفر44مليكه محمد جواد14

عثمان محمد علي جعفر45مكي صالح محمد15

علي محمد علي جعفر46حميد صالح يونس16

سرور صبيح مكي47حيدر حميد صالح17

سالي صبيح مكي48مروة حميد صالح18

احمد عبد املهدي عبد الكرمي49عال حميد صالح19

علي عبد املهدي عبد الكرمي50صفا حميد صالح20

هيفاء عبد املهدي عبد الكرمي51سميرة محمد جواد21

ذكاء عبد املهدي عبد الكرمي52ميثم رفعة مكي22

رسل عبد املهدي عبد الكرمي53امجد رفعة مكي23

هديل عبد املهدي عبد الكرمي54خالد رفعة مكي24

زينب نعيم عبد الرزاق55سامر رفعة مكي25

 جمال حسني محمود56اسل رفعة مكي26

منتظر حسني محمود57سارة رفعة مكي27

حوراء حسني محمود58صادق محمد جعفر28

يسر محسن محمود59امل محمد جعفر29

60رجاء محمد جعفر30

الناكلمدة االيجارمساحتهرقم امللكنوع امللكت

علي حسني ناصرسنة واحدة130 م2822علوه بيع االسماك1

القيمة التقديرية )االيجار السنوي(مدة االيجارنوع امللكرقم امللكاسم الدائرةت

250,000 مائتان وخمسون الف دينار/ نكولسنة واحدةمحل رقم 18جزء من 1153بلدية االصالح1

500,000 خمسمائة الف دينار/ نكولسنة واحدةحديقة2285/29بلدية االصالح2

5,125,000 خمسة ماليني ومائة وخمسة وعشرون الف دينارسنة واحدةكشك رقم 10جزء من 2300/29بلدية االصالح3

4,050,000 أربعة ماليني وخمسون الف دينارسنة واحدةكشك رقم 11جزء من 2300/29بلدية االصالح4

480,000 اربعمائة وثمانون الف دينارسنة واحدةحانوت24/949/148بلدية سيد دخيل5

1,165,000 مليون ومائة وخمسة وستون الف دينارسنة واحدةحانوت4/877/148بلدية سيد دخيل6

1,165,000 مليون ومائة وخمسة وستون الف دينارسنة واحدةحانوت5/877/148بلدية سيد دخيل7

1,690,000 مليون وستمائة وتسعون الف دينارسنة واحدةحانوت11/877/148بلدية سيد دخيل8
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البحراني وسيد عيدان 
والقاسم المشترك

املبــدع العراقي احمد البحرانــي املقيم في دولة 
قطر صمم كاس اخلليــج 18 وصمم كاس العراق 
والذي احرز لقبه نادي الكرخ بقيادة املالك التدريبي 
الذهبي احمــد عبد اجلبار وحيــدر عبيد وخضير 
عبــاس والدكتور عبد الكرمي ناعــم مدرب حراس 

املرمى.
كما له ابداعات عاملية كفاءة عراقية عاشق العراق 
ويتمنى ان يقدم خالصــة ابداعه للوطن وبطوله 
اخلليج مقبله  ونفتخــر بابداعات احمد البحراني 
وأمتنى ان نستثمر هذه االبداعات في خدمه البلد 

العزيز.
وعندما نتكلم عن البحرانــي، علينا ان نذكر أبن 
عمه السيد ،عيدان جابر شريف، صاحب جتهيزات 
السيد الذي حتدى الزمن في وقت احلصار في وقت 
عجزت الفرق الرياضيــة واملنتخبات الوطنية في 
احلصول علــى جتهيزات رياضية مــن اخلارج فقام 
الســيد عيدان ابو ميثــم بتجهيز كافــة الفرق 
واالنديــة احمللية واملنتخبــات الوطنية بتجهيزات 
انتاجه وبالتقســيط  عراقية صناعة محلية من 
املريح للفرق التي متر بازمة مالية وباشكال والوان 
زاهيه ابهرت العالم العربي وفرق كثيرة استعانت 

بانتاجه خليجية وعربية. 
وهكذا املبدع العراقي عندما تتوفر له املســاحة 
املناســبة للعمل يكون التألق عنــوان عمله كل 
الشكر والتقدير واالحترام للمبدع احمد احلوراني 
وبن عمه ســيد عيــدان الذي يربطهما قاســما 

مشتركا وهو حب العراق.

بغداد ـ فالح الناصر:

وصف مدرب فريق نادي الكرخ، 
احمد عبــد اجلبار، املتوج بلقب 
بطولــة كأس العــراق مؤخراً، 
فــوز فريقه بالكبيــر والذي ال 
يوصــف بعد موســم مثالي 
األصفر، مشيدا  الفريق  عاشه 
بإمكانــات الالعبني وما قدموه 
أداء فني عالي في مباريات  من 
والدعــم  الــكأس  بطولــة 
املتواصــل واملســاندة املثالية 
من إدارة النادي برئاسة الكابنت 

شرار حيدر .
التي  الكبيرة  اجلهــود  وكذلك 
قدمها املالك التدريبي املساعد 
بالفريق املؤلف من حيدر عبيد 
وخضير عبــاس ومدرب حراس 
املرمى عبد الكرمي ناعم وكذلك 
اجلهازين اإلداري والطبي وجميع 
منظومة  ضمــن  يعمــل  من 
النادي،  فــي  الكــروي  الفريق 
واجلمهــور احملــب للفريق الذي 
والتدريبات  املباريات  في  رافقه 
وداعماً  إضافيــا  عنصرا  وكان 
معنويــا بنحــو كبيــر في ما 

حتقـق.

مسؤولية مضاعفة

وأشــار في حديثه لـ »الصباح 

اجلديــد« إلى ان الفــوز بلقب 
يضاعــف  العــراق  كأس 
ومالكه  الكرخ  نادي  مسؤولية 
التدريبــي والالعبني في حتقيق 
األفضــل في املوســم اجلديد، 
لقب  علــى  احلفاظ  وكذلــك 
الــكأس فــي خزانــة النادي، 
اكد  الشباب  بالعبيه  والفريق 
حضوره الفني وكان لالنضباط 
واصرارهم  لالعبــني  العالــي 
على املضي في حتقيق النتائج 
اإليجابية وحتدي الظروف عامل 
مهم جــدا في الوصــول إلى 
لقب  واحراز  التتويــج  منصة 

بطولة كأس العراق.

جتاوزنا التحديات

وبني املدرب الشــاب 
»األملاني«  بـ  امللقب 
له  ســبق  الــذي 
فريــق  متثيــل 

العباً  الكــرخ 
انطالقه  قبل 

ل نحــو  عا
الشــهرة 

 ، مية لنجو ا و
بالفوز والظفر  انه سعيد جداً 
بالــكأس، فقــد كانت مهمة 

جدا  ورحلة  شــاقة 
الكثيــر  فيهــا   ً

التحديــات  مــن 
لكن  والعقبــات، 
جتاوزها  الفريــق 
بروحيــة االبطال، 

ســيما ان الكناري 
ن  كا

فــي  كثيــرا  يعانــي 
املمتاز  الدوري  بطولة 
ومان شــبح الهبوط 
يطــارده، لكن الثقة 
املتوفرة  باالمكانات 
اإلداريــة  واملــؤازرة 
دورا  لعبــت  الكبيرة 
إيجابيا في حتقيق نتائج 
في  أسهمت  متميزة 
الفريــق  تقــدم 
الترتيب  ضمن 
لــي  لتا با
ن  ضمــا
قــع  مو
ء  لبقــا ا
فرق  بــني 
الكبــار، 

دي  باعتقا و
ن  فــا
عبــني  لال ا
ا  نتفضــو ا
بطولة  فــي 
س  لــكأ ا
أتت  هلل  واحلمــد 
مبــا  الطموحــات 
يتالءم من ما بذلوه 
كبيرة  جهــود  من 
في املباريات ليبلغوا 
النجــاح الكبير بعد 

ان احرزوا اللقب.
وال ميكــن اغفــال دور الفــرق 
املنافســة فــي البطولة التي 
كانت لديها طموح املنافســة 
نفسه، ســيما فريق الكهرباء 
في املبــاراة النهائية وهو فريق 
منظــم لدرجة عاليــة يقوده 
اثبت  شــبابي  تدريبي  مــالك 
جــدارة كبيــرة فــي بطولتي 
الكابنت  بقيادة  والكأس  الدوري 

لؤي صالح ورفاقه املتميزين.

الفوز على الزوراء

فيما كانت مبــاراة الدور نصف 
النهائي امام الزوراء التي انتهت 
كرخية بهدف مــن دون رد قمة 
في االثــارة والنديــة اثبت فيها 
العبي فريــق الكرخ ثباتا واصرارا 
على التفوق والفوز على النوارس 

والعبور نحو املباراة النهائية.

الوزارة داعمة للفريق

وقــدم املدرب الشــكر إلى وزارة 
بالفريــق  التربيــة الحتفائهــا 
البطل وتكرميــه، مؤكدا ان هذا 
يعــزز اجلانــب املعنــوي للفريق 
ويضعــه بدرجــة جاهزية تامة 
لتحقيــق األفضل في املوســم 
املقبــل، كمــا ســتكون مباراة 
السوبر امام فريق الشرطة بطل 

الدوري فرصة لبدء موسم جديد 
لكرة الكرخ نأمل ان يكون حافالً 

بالعطاء واإلجنازات.
وقــال ان فريقــه حاليــا ميضي 
فترة إجازة بعد موســم طويل، 
وســيعمل علــى التعاقــد مع 
األسماء  وبعض  شــباب  العبني 

احملترفة وفقا مليزانية النادي.

مصدر للمواهب

 في حني سيبقى الكرخ مصدرا 
للمواهــب كمــا في املواســم 
الذي  املنقضي  واملوسم  املاضية 
شــهد بروز العديد من الالعبني 
من صفوفــه وبتوا هدفا لالندية 
اجلماهيرية وعناصر مهمة ضمن 
الوطنية  املنتخبات  تشــكيالت 
وهذا جناح إضافــي للنادي الذي 
برغم  تامــة  باحترافية  يعمــل 

اإلمكانات احملدودة.

ترقب االعداد للموسم اجلديد

ينتظــر حتديد  فريقه  ان  وذكــر 
وآليته  اجلديــد  املوســم  بــدء 
ومبــاراة الســوبر املقــررة امام 
فريق الشــرطة بطل الدوري من 
التحضير  برحلة  الشــروع  اجل 
بتعاقدات  الصفــوف  وتدعيــم 
الذين  لالعبني  تعويضــا  جديدة 

غادروا الفريق.

أحمد عبد الجبار يستعرض رحلة الثبات في الممتاز
 والوصول إلى الظفر بلقب الكأس

معبرًا عن سعادته بالنجاح مع كرة الكرخ

حسام عبد الرضا*
لكرة  الوطنــي  أجــرى منتخبنا 
اليد مســاء أمس اولــى وحداته 
معســكره  ضمــن  التدريبيــة 
التدريبــي واملقام فــي محافظة 
في  للمشاركة  استعدادا  كربالء 
والتي  اإلســالمي  التضامن  دورة 
التركية  ستقام في مدينة قونيا 

شــهر اب املقبل.. ومن املؤمل ان 
-2022 لغاية  املعســكر  يستمر 

7-26 ومبعــدل وحدتني تدريبيتني 
ثم  ومن  ومســائية..  صباحيــة 
السفر إلى مدينة قونيا والدخول 
هناك في معســكر قبل انطالق 
مباريــات الــدورة، وكان منتخبنا 
الوطنــي عــاد مــن العاصمــة 

املاضي  القاهرة االسبوع  املصرية 
بعــد ان أقــام هناك معســكر 
تدريبي تخلله أقامه ثالث مباريات 
انغوال والســنغال  مع منتخبات 

والكونغو الدميقراطية.

* املنســق اإلعالمــي الحتاد كرة 
اليد

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكــد احلكــم الدولي، يوســف 
صفارتــه  جاهزيــة  ســعيد، 
مباريات  إدارة  فــي  للمشــاركة 
ضمن بطولــة كأس العرب حتت 
20 عاما املقررة ان تبدأ يوم 20 متوز 
اجلاري في مدينــة أبها باململكة 
وتســتمر  الســعودية  العربية 
6 من شهر آب  منافساتها حتى 

املقبل.
إلى  الذي غادر أمس  وثال سعيد، 
للمهمة  جاهز  انه  الســعودية، 
مضاعفة  مســؤولية  تعد  التي 
يســعى إلــى ان يكــون فيهــا 
عنــد حســن الظن امــام جلنة 
حكام الكرة فــي احتادنا املركزي 
وجماهيرنا الرياضية، ومن اللجنة 
املشــرفة على حــكام البطولة 

واالحتاد العربي لكرة القدم.
اجلدير بالذكــر ان صفارة احلكم 
الدولي يوســف سعيد، شاركت 

في إدارة مباريات ضمن تصفيات 
كأس آســيا في الهند للمدة من 
3 لغاية 15 حزيران املاضي، وأيضا 
االحتاد اآلسيوي  في بطولة كأس 
في تايالند للمدة من 20 لغاية 30 

اذ اشترك في قيادة  ذاته،  الشهر 
مباريــات عــدة كان فيها جديرا 
باالحترام بفضل إمكاناته الفنية 
املباريات  الدقيق مــع  وتعاملــه 
وصوالً إلى كسب النجاح، ليفوز 
إدارة  بترشيحه للمشــاركة في 
مباريــات ضمن كأس العرب حتت 

20 عاما.
العرب  ويشارك في بطولة كأس 
18 منتخبــاً مت توزيعهــم لـــ 6 
 3 مجموعــات لــكل مجموعة 
منتخبات، ضمت األولى منتخبنا 
البلــد  والســعودية  الشــبابي 
املضيــف وموريتانيا، والثانية من 
والثالثة  واألردن،  واليمن  اإلمارات 
تكونت من اجلزائــر ولبنان وليبيا 
وعمان  تألفت من مصر  والرابعة 
واخلامســة ضمت  والصومــال، 
وجيبوتــي  وتونــس  البحريــن 
والسادســة تألفت مــن املغرب 

وفلسطني والسودان.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قال مــدرب منتخب االيتــام لكرة 
القدم، احمد موسى، ان فريق انتظم 
في بطولة الصداقة والسالم لفرق 
حاليا  احداثها  اجلاريــة  االكادمييات 
في محافظة الســليمانية، وتعادل 
مبارياته ضمن  أولــى  فــي  الفريق 
البطولــة امام فريــق اكادميية جيا 
من الســليمانية مــن دون أهداف 
وســيالقي فريق أكادمييــة رانيا في 
املباراة الثانية ثــم يختتم مبارياته 
في البطولة مبالقــاة فريق أكادميية 
بابل،  محافظة  من  القاســم  نادي 
وتقــام البطولة على شــكل دوري 

ملرحلة واحدة بني الفرق األربعة.
وفي ســياق متواصــل باحلديث عن 
فريــق، أوضح ان فريقــه فاز مؤخرا ً 

الرياضي  الشهيد  بلقب في ملعب 
8 مبدينــة الصدر.بطولة  في قطاع 
مواليد  لالعبي  القدم  لكرة  السالم 
2009/2008 مبشاركة 8 فرق أقيمت 
وفقا ألســلوب التســقيط الفردي 
وتبارى في املباراة النهائية للبطولة 
فريقــي منتخب االيتــام واكادميية 
اســود الرافدين التــي انتهت بفوز 
األول بثالثة أهداف لهدفني، ســجل 
لفائز حيدر ميثم صبري ومصطفى 
حســن ووســام ســمير وللخاسر 
حســني شــفيق وعلي كرمي، وإدارة 
احلكمان حمادة  البطولــة  مباريات 
وأشرف  الشــرطاوي ومقتدى كرمي، 

على إدارة امللعب حمود الدراجي.
واختــارت اجلنــة املشــرفة علــى 
أكادميية اسود  فريق  البطولة العب 

الرافدين، محمــد علي ناصر، للفوز 
بجائزة أفضل العــب في البطولة، 
في حني نال لقــب أفضل العب في 
املباراة النهائية موســى صادق من 
منتخب االيتــام وحصل علي كأس 
افضل العب وسط علي محمد من 

فريق االيتام.
وبني ان فريقه قــدم إمكانات فنية 
مشجعة أسهمت في تفوقه برغم 
مقدرة الفريق املنافســة، مبينا ان 
فريق االيتام ينال دعما من مشــرف 
املنتخب علي جبار، مشيدا مبا قدمه 
فريقه من أداء فني متميز في بطولة 
أقيمــت مؤخــرا بجمهورية مصر 
 7 العربية وحل فيها ثانيا مبشاركة 
فرق مثلت دول مصر وارتيريا وسوريا 

والسودان. 

وطني اليد يعسكر في كربالء 

يوسف سعيد يشارك في كأس العرب 

منتخب االيتام ينتظم في بطولة رباعية 
بالسليمانية ويتوج بكأس السالم 

يوسف سعيد
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--1
الشُح بكل أَقْسامه وألوانِِه مكروٌه ومنبوذ، وهو يكشف عن 
أنانّيٍة فظيعة وانطفاء لوهج احلس االنساني واالجتماعي.

ومن هنا قال ابو العتاهية:
اّنك لو تستنشُق الشحيحا 

وََجْدتَُه أننَت شيٍء رِيَحا 
نعوذ باهلل من الُشّح وِمْن ريحه الئنت .

--2
وقد يظن البعض أنَّ الشح امنا يكون في املال فقط ،

في حني اّن الشح يكون حتى بالكالم وباملشاعر والعواطف :
فما معنى الســكوت وانت تســتمع الى قصيدة عصماء 

تهتز لها األعماق ؟
وملاذا تلتزم الصمت وانت تقرأ مقالة رائعة ؟

الشح هنا ليس باملال وامنا هو باالحجام عن كلمات الشكر 
والتقدير والثناء احلســن على صاحــب القصيدة الرائعة 

واملقالة النفيسة .
 – -3

والتعبير اللســاني ُمتاُح حتى لألُميني حيــث يقوى َمْن ال 
يُحسن القراءة والكتابة على اْن يرفع عقيرتَه باالستحسان 

.
أَّما رجــاُل الفكر واالدب والثقافة فانَّ خياراتِهم في التعبير 
عن الشكر والتقدير ال تنحصر باللسان وامنا تتعداه الى كل 

ضروب البيان .
--4

وقد كتبنا على ســبيل املــزاح ُمِنددين باملتقاعســني عن 
شكر املُبدعني املشاركني في موقع الكتروني معنّي والذين 
يبعثون بشــعرهم وكتاباتهم اليه فال يسمعون وال يقرأون 

من زمالئهم كلمات الشكر والتقدير االّ نادراً..!!
) األحسناُت ( شحيحٌة 

والشُح ِمْن شرِّ الصفاِت 
واخليُر في ُعْمِق التواصِل 

ال بايثار الُسباِت 
--5

لقد ورد في احلديث :
) َمْن لم يشكر اخمللوق لم يشكر اخلالق ( 

وورد أيضا :
) أَْشَكُرُكم هلل أشكركم للناس (

ومدلول احلديثنْي من الوضــوح مبكان بحيث ال يحتاج 
الى تفسير ..

فلماذا التقاعس والتكاســل عن ازجاء كلمات الشــكر 
املناسبة ؟

--6
وروي عن النبي )ص( أنه قال :

" يؤتى بعبد يوم القيامة فيوقف بني يدي اهلل تعالى ، فيأمر 
به الى النار فيقول :

اي رب 
أمرَت بي الى النار وقد كان من عملي كذا وكذا ،

فيقول اهلل :
اي عبدي 

اّني أنعمُت عليك ولم تشكر نعمتي ، 
فيقول :

اي رب 
أنعمَت علّي بكذا فشكرتُك بكذا 

وانعمَت علّي بكذا فشكرتُك بكذا ،
فال يزال يحصي الِنعم ويُعدد الشكر فيقول اهلل تعالى :

صدقَت عبدي 
إالّ أّنَك لم تشكرْ َمْن أجريُت لَك نعمتي على يديه ، 

واني أليُت على نفسي ان ال أقبل شكرَ عبٍد لنعمة انعمُتها 
عليه حتى يشكرَ َمْن ساقها ِمْن خلقي اليه "

--7
ان االستكبار واالستنكاف عن شكر َمْن يُسدي اليك اجلميل 
مرفوض مبوازيــن الدين ، ومرفوض مبوازيــن األخالق واآلداب 

واملواضعات االنسانية واالجتماعية واحلضارية كلها .

وللشح ألوان

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

حاورها سمير خليل: 
خــالل املهرجــان الكبير الــذي اقيم 
ابــداع في املانيا(  حتت عنوان )ملتقى 
نظمتــه منصة ابداع مــن املانيا في 
مدينة بولهــامي االملانية، قدمت فرقة 

الشــعبي  للرقص  انكيدو 
التراث  من  املستوحى 

والتــي  العراقــي 
الفنان  يقودهــا 

قــي  ا لعر ا
مهند  املغترب 

وفرقته  هواز 
الرائعة من 
ت  عا ملبد ا

السويديات لوحة كردية جميلة نالت 
استحســان احلضــور 000وكان للزي 
الكردي الــذي ارتدته فتيــات الفرقة 
وقع خــاص فــي النفوس النــه متيز 
بخطوطه والوانه البراقة الزاهية التي 
استحضرت بيئة كردستان وطبيعتها 

اخلالبة واغانيها اجلميلة.
هذا الزي كان من تصميم فنانة 
شــابة اســتطاعت ان ترسم 
ارضية واسعة لألزياء الكردية 
حيث  املانيا  فــي  والعربيــة 
االهتمام  وجتــذب  تقيــم 
الغربي لهــذه االزياء التي 
كردستان  اجواء  تعبرعن 
البغدادية  واالجــواء 
شــيماء  والعربية، 
حسني جمال فنانة 
كردســتان  من 
العراق غادرته 
 ٢٠٠٦ العام 
وتقيم في 
 ، نيــا ملا ا
حتمــل 

شهادة البكالوريوس في التربية، كما 
درست بأكادميية امللك فهد في مدينة 
بون االملانية وكذلك في اجلامعة احلرة 

العراقية بتخصص ادأب لغة كوردية.
عن بداياتهــا في عالــم االزياء تقول 
شــيماء: بــدأت عالقتي بهــذا الفن 
اجلميل عام 2017 وما شــدني اليه هو 
هواملامي  االســاس  بالدرجة  له  حبي 
باالزياء والتصاميم الكوردية وما تعبر 
وما  التراثي،  الفلكلورالكــوردي  عــن 
ســاعدني انني باالصل امتلك موهبه 
في مجــال الرســم منــذ طفولتي 
ومارســت العمل احلقيقي في مجال 
بداية ســنة  في  واخلياطة  التصميم 

." 2017
وتضيف: انا لم ادرس في مجال االزياء 
ولكنــي وجلت هذا العالــم من خالل 
موهبتي في تنســيق االلــوان وحبي 
الشديد أللوان الباستل، وما شجعني 
ايضا احلب واالهتمام الكبير من الناس 
بعملي ليــس فقط باالزيــاء امنا بفن 
الديكــور الذي أبرع فيــه أيًضا وماله 
مــن صدى واســع من بعــض املراكز 
بعض  من  واالهتمام  واالختصاصــات 

شرائح اجملتمع". 

*وهل تقتصر تصاميمك على االزياء 
الكردية فقط؟

املودرن  االزياءالكوردية  انا اصمم  نعم، 
وكذلــك االزيــاء الفلكلورية القدمية، 
باالضافــة لتصاميمــي فــي الــزي 
البغدادي والعربي وبعض التصماميم 

اخلاصة لنفسي، 
بالرقي وجمال  الكوردي  الزي  يتميز 
االلــوان اخملتلفة والشــغل على 
الزي  القمــاش اخلــاص بهــذا 
من نقشــات وخــرز متنوعة 
واملوديالت  وااللوان  االحجام 
وبريق  وملعان  القماش  على 
الزي الكــوردي الذي يجذب 
النظر بجماليته وتنســيق 
الوانه حتى وان كان بعيدا عن 

العيون ".

*مبن تستعينني في عملك؟وماذا عن 

مشاركاتك في عروض االزياء؟
يعملــن معي  اللواتــي  العارضــات 
من  وكلهن  اجلنســيات  من مختلف 
ذوات االختصــاص ومبدعــات جــدا 
ومــع ذلك يعملــن بجديــة ومتعة 
ومحبات للفساتني التي انا أصممها 
فلــدي  ملشــاركاتي  وبالنســبة   ،
مشــاركة في مدينة دريســدن عام 
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be   ، وخالل شــهر آذار حيث كان من 
املؤمل ان نقدم عرضا لألزياء الكوردية  
مبهرجــان كبير في مدينة درســدن، 
طبعنــا كروت العرض وهيأنــا ازياءنا 
الغي بســبب جائحة  املهرجان  لكن 
كورونا التي كانت في بدايتها ، وايضا 
الكوردية  باألزياء  املاني  ببازار  شاركت 
واالعمــال اليدوية بالنقش واخلرزعلى 
والشاالت،  الكوردي  واليلك  الطاقيات 
و برسوماتي ايضا ، واخيرا مشاركتنا 
في ثــالث فعاليات خالل ملتقى ابداع 
العراقــي فــي املانيا حيث شــاركت 
بعرض الزيائــي من خالل اللوحة التي 
قدمتهــا فرقة انكيــدو القادمة من 
السويد، ومشــاركتنا في البازار الذي 
اقيم خالل امللتقى وبسبب ضيق اجملال 
لم اســتطع تقدمي اللوحات بالعرض، 
وان شــاء اهلل لدي مشــاركة بعرض 
بغدادية  وازياء  فلكلورية  كورديه  ازياء 
قدميــة خالل شــهر تشــرين الثاني 

املقبل".

*وماهــي عالقتكــم وتواصلكم مع 
الدار العراقية لألزياء؟

انــا من املتابعــات امللهمــات لعمل 
واختصاصات دار االزياء العراقية وكان 
بــودي ان اشــارك في يوم مــن االيام 
اعمالي  وانشــر  الدار  هــذه  بعروض 
مناسبة  اي  في  واشاركهم  وعروضي 
او احتفال سواء كان في بلدي العراق 
اوفي اوربا ، منذ ســنوات وانا اشاهد 
عروضا عــدة للدار من خالل تصفحي 
على مواقع التواصــل االجتماعي مما 
ولد لدي رغبة باملشاركة في دوراتهم 
الالحقة وانشــر من خاللها عروضي 

وتصاميمي".

بغداد - وداد ابراهيم:
يحتضن مســرح الرشــيد التابع 
لدائــرة الســينما واملســرح في 
الفنــي  املهرجــان  الصاحليــة 
الكبير الذي تقيمــه دائرة الفنون 
وزارة  تشكيالت  احدى  املوسيقية 
غداً  واالثــار  والســياحة  الثقافة 
االربعــاء، ويتضمن املهرجان حفل 
موسيقي وعزفا منفردا ملقطوعات 
موســيقية من التراث واغاني من 
املوروث البغدادي، وفقرات تقدمها 
فرق فنية غنائية تعيد اغاني فرقة 
العراقية وتقدمي مواهب  االنشــاد 

غنائية جديدة من الشباب.
وكانــت دائرة الفنون املوســيقية 
قد اســتعدت لهذا املهرجان الذي 

تعده االكبر خالل هــذا العام في 
وقت ســابق ببرنامج شاركت فيه 

واملوســيقية  الفنية  كوادرها 
بالوجــه  ليكــون  واالداريــة، 
يعبــر عن  والــذي  االكمــل 
والثقافية  الفنية  مكانتها 
في رفد الثقافة املوسيقية 

باألعمال التي حتافظ على 
العالية  الفنية  القيمة 
املوســيقي  للفــن 
العراقــي  والتــراث 
املواهــب  وتقــدمي 
الغنائيــة  الفنيــة 
النسائية في وصالت 
من اغانــي مطربات 

بغداد.

مسرح الرشيد يحتضن مهرجانا للفنون الموسيقية

شيماء جمال:أصّمم األزياء 
من روح الفولكلور الكردي 

2017 البداية الحقيقية لها..

بغداد - الصباح الجديد:
لدى الكاتب واخلطاط العراقي مصطفى سعيد 

موهبة تعّد نادرة وغريبة إلى حٍد ما، بامتالكه البراعة 
في الكتابة باستعمال اليدين الُيمنى واليسرى في 

الوقت نفسه.
وتكمن قدرته في الكتابة بكلتا يديه باجتاهني 

متساويني وُمتعاكسني في آٍن واحد، ُمعتمدا في ذلك 
على موهبته وخبرته في عالم الكتابة الذي مُيارسه 

منذ عّدة عقود. 
ومما يزيد من ندرة موهبة سعيد )56 عاما( أنه ميتلك 

القدرة على الكتابة مبا يعرف بطريقة "البطرفة"، 
وهي الكتابة العكسية، مبعنى الكتابة من اليمني 

إلى اليسار عند الكتابة باللغة العربية، وكذلك 
الكتابة من اليسار إلى اليمني كما احلال باللغة 
اإلجنليزية، ومُيكن قراءة ما يكتبه بشكل صحيح 

وسليم.
وتُشير إحصاءات شبه رسمية إلى أن نحو 85-90% 

من الناس يستعملون يدهم اليمنى في املهام 
اليومية وحتديدا الكتابة، إال أن الكاتب العراقي 

ليس من هذه النسبة، فهو يساري الكتابة، ومُيكنه 
استخدام يده اليمنى في الكتابة أيضا.

بدأ سعيد الذي يعمل مدرسا ومديرا إلحدى املدارس 
في قضاء كالر التابع حملافظة السليمانية، ممارسة 

هوايته مع فّن اخلط منذ بداية الثمانينيات من القرن 
املنصرم، إضافة إلى أنه مُيارس وظيفة التدريس، فإنه 
يعّد من أبرز الكّتاب في اقليم كردستان فهو صاحب 

14 كتابا ما بني التأليف والترجمة.
عّمق اخلطاط العراقي قدرته على هذا األسلوب في 

الكتابة من خالل املُمارسة املستمرة، وعّود نفسه أن 
يكتب باجتاهني متساويني وُمتعاكسني في آٍن واحد، 

إال أنه يقول إن سرعته وتركيزه عند الكتابة باليد 
الُيمنى تكون أبطأ من الكتابة باليد الُيسرى.

ويُشير إلى أنه عندما يكتب باليد الُيسرى يكون 
تركيزه %100، وتكون جمالية وحركات الكتابة أجمل 

بكثير من الكتابة باليدين أو اليد الُيمنى حتديدا.
 ويُسمى هذا النوع من الكتابة بـ"فن املتناظر" أيضا، 

ويذكر سعيد أنه ال يعرف شخصا آخر يكتُب بهذه 
الطريقة في الوطن العربي، سوى اخلطاط املصري 

خضير بوسعيدي.

خطاط يرسم الحروف 
بإسلوب "فن المتناظر"

متابعة - الصباح الجديد:
اجلديدة  لطيفــة  أغنيات  واصلت 
التي طرحت ضمــن ألبوم لطيفة 
2022 جناحهــا، بعــد أن حققــت 
األغنيات اخلمس التي طرحتها مع 
14 مليون  شــركة روتانا أكثر من 

في  يوتيوب  موقع  عبر  مشــاهدة 
قناة الشركة على املوقع العاملي.

وكشــفت منصــة أنغامــي عن 
تواجد أغنيــات لطيفة في قوائم 
األكثر تــداوال في أكثــر من دولة 
عربية، أبرزها سوريا والعراق وليبيا، 

فجاءت أغنيــة »أعطيني دوم« في 
العراق،  أنغامي  فــي  تداوال  األكثر 
أنغامي  فــي  وأغنية »طــار طار« 
املغرب، أيضــا أغنية أعطيني دوم 

في سوريا.
كانت أغنية »هنعيشها مرة واحدة« 

قــد حققت ما يقرب مــن 4 ماليني 
ونصــف املليون مشــاهدة، وأغنية 
»أحسن أحســن« 3 ماليني، وأغنية 
»أعطينــي دوم« 3 ماليني، ثم أغنية 
»حبيبــو« مليوني ونصــف املليون 
مشاهدة، فيما حققت أغنية »طار 

طــار« مليوني مشــاهدة في 
أقل مــن 24 ســاعة، وهنأت 
شركة روتانا، الفنانة لطيفة 
بهذا الرقم من خالل تغريدة 
عبر حسابها الرسمي على 

»تويتر«.

أغنيات ألبوم لطيفة 2022 االكثر تداواًل
 في العراق والمغرب وسوريا 

بغداد - الصباح الجديد:
الثقافة  لوزارة  الوكيل األقدم  افتتح 
والســياحة واآلثــار الدكتــور نوفل 
أبو رغيف معرضــاً وثائقياً ومعرضاً 
للخط العربــي أقامتهما دار الكتب 
والوثائق ملناســبة الذكــرى الثانية 
بعد املئة لثورة ثورة العشرين. وجرى 
تنظيم الفعاليتني بإشراف مدير عام 
الدار الدكتور عالء أبو احلسن العالق 
وعدد من مديري األقسام والشعب. 

وضمَّ املعرضــان عدداً مــن الوثائق 
والكتــب النــادرة والدوريات والصور 
واخملاطبات  النــادرة،  الفوتوغرافيــة 
الفريدة لتلك احلقبــة أعدها املركز 
الوطني للوثائــق واملكتبة الوطنية 
في الدار، عكســت جوانب ومواقف 

لشــخصيات  مهمــة  تاريخيــة 
وزعامــات عشــائرية وثورية عراقية 
ثورة العشــرين، مبوازاة  شاركت في 
معرض شــخصي للخطــاط علي 
الظاملــي ضمَّ عــدداً مــن أعماله 
العربي  اخلــط  فــي مجال  املتميزة 

والزخرفة اإلسالمية مبشاركة رئيس 
جتمع اخلطاطــني في العراق الدكتور 
عبداملنعم خيري، واخلطاط هاشــم 
محمد والدكتور ضياء ياســر وعدد 
من أبــرز اخلطاطني واملهتمني باخلط 

العربي وحتسني الكتابة.

"الثقافة" تفتتح معرضين 
للوثائق والخط العربي 

الموصل - الصباح الجديد:
 أعلنــت مؤسســة "بيتنــا" للثقافة 
والفنون والتــراث عن إحصائية خاصة 

بعدد زوارها بنهاية عيد االضحى.
وقالت املؤسسة في بيان،  إن "عدد زّوار 
أروقة املؤسســة التراثيــة في محلة 
حّمام املنقوشة، والتي تشمل متحفا 
فولكلوريا  ومقهى  الشــعبي،  للتراث 
ومحاال  املوصلي  للمطبــخ  ومطعما 
مبختلف الفعاليات وبيتا تراثيا، بلغ أكثر 
من )3000( زائر خالل االسبوع املاضي". 
اإلحصائية  أن "هــذه  البيــان  وأضاف 
جاءت حســب التقسيم التالي،  2100 
زائر محلي من مدينة املوصل،  700 زائر 
مــن االقضية والنواحــي،  200 زائر من 
املــدن العراقية وخاصة  )بغداد - دهوك 

- تكريت - كركــوك - بابل(، 
 15 زائــراً اجنبياً من مختلف 

اجلنسيات".
 وأكدت املؤسسة في بيانها 

أن "هــذه األرقــام هــي 
تقع  كبيرة  مسؤولية 
علــى عاتقنا لتقدمي 
دائمــاً،  األفضــل 
تطوير  على  والعمل 
"بيتنــا"،  أقســام 
أخريات  واستحداث 

أجــل  مــن  غيرهــا 
مع  الدائم  التواصــل 

الســّواح  وجلذب  رّوادها، 
والزّوار الى املدينة القدمية 

من املوصل".

مؤسسة ثقافية تعلن إحصائية 
بعدد زوارها خالل العيد
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