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بغداد ـ الصباح الجديد: 
تنظر احملكمة االحتادية العليا، اليوم 
اخلميــس في دعــاوى حل مجلس 
النواب التي تقدمت بها شخصيات 
عدة، وجدت فيها مخرجا من أزمة 
االنسداد السياســي، الذي تعاني 
منــه البالد، بعد مرور عدة أشــهر 
علــى إجــراء االنتخابات وفشــل 
البرملــان في تشــكيل احلكومة أو 

انتخاب رئيس للجمهورية.
وكانت احملكمة االحتادية قد حددت 
الثالثني من الشهر املاضي، موعداً 
للنظر بهذه الدعاوى إال انها أجلت 
البت بها بســبب تعطيــل الدوام 
على  التجــوال  وحظر  الرســمي 
التي  الدامية  الصدامــات  خلفية 

حدثت في املنطقة اخلضراء.
ويذكر فــي هذا الصــدد ان نصار 

الربيعي أمني عام الكتلة الصدرية، 
كان رفع الدعوى على كل من رئيس 
النواب،  ورئيس مجلس  اجلمهورية، 
للحكم بحل مجلس النواب لدورته 
اخلامســة، وإلزام رئيس اجلمهورية 
االنتخابات  بتحديد موعد إلجــراء 
التشريعية وفقاً ألحكام املادة 64/

ثانياً من الدستور.
االتهامات فــي فحوى  وتتضمــن 
الدعــوى، اإلخفــاق فــي انتخاب 
رئيس للجمهوريــة والتجاوز على 
لتشكيل  الدســتورية  التوقيتات 

احلكومة اجلديدة.
انه ســبق  ويذكر في هذا الصدد، 
للمحكمة وان أفادت بانها ستنظر 
في الدعاوى من دون مرافعات، األمر 
الذي عزاه مراقبون، الى كثرة الذين 

رفعوا دعاوى تطالب بحل البرملان.

بغداد - الصباح الجديد:
انتهــى االجتمــاع الذي ترأســه 
امس  القومي  األمــن  مستشــار 
األربعــاء، للجنة تقصــي احلقائق 
باألحداث الدامية التي شــهدتها 
االثنني  فــي  اخلضــراء  املنطقــة 
املاضي، الى تشــكيل جلان فرعية 
للتحــرك ميدانيــا علــى تقصي 
احلقائق بشــأن تلك االحداث، على 
ان تراعــي هذه اللجــان احلياد في 

اعمالها.
وأورد مكتــب مستشــار االمــن 
االعرجي  االعرجي  قاسم  القومي 
في بيان: »تنفيذا لتوجيهات القائد 
العام للقوات املسلحة، مصطفى 
اليوم  األعرجي  تــرأس  الكاظمي، 
األربعــاء – امس -، اجتماعا للجنة 
بأحداث  اخلاصــة  احلقائق  تقصي 
اخلضراء، التي تشكلت بأمر القائد 
برئاسة  املســلحة  للقوات  العام 
وعضوية  القومي  األمن  مستشار 
ممثلني عــن رئاســة أركان اجليش 
والعمليــات املشــتركة ووكالــة 
االســتخبارات وجهــاز اخملابــرات 

واألمن الوطني«.

وتتولــى اللجنــة، و فــق البيان، 
»مســؤولية تقصــي احلقائق عن 
املنطقة  داخل  التي جرت  األحداث 
اخلضراء، والتي أدت إلى استشهاد 
وجرح عدد من املتظاهرين والقوات 

األمنية«.
»تشــكيل  االجتماع  عن  ومتخض 
جلــان فرعيــة، للتحرك بشــكل 
ميداني، من أجــل تقصي احلقائق 

في أحداث املنطقة اخلضراء«.
ووجــه األعرجــي، بــأن »يكــون 
التحقيق بشــكل حيادي، مؤكدا 
هم  وجرحوا  استشهدوا  الذين  أن 
جميعا أبناؤنا، وال منيل في تقصي 

احلقائق إال للعراق«.
املاضــي،  االثنــني  شــهد  وكان 
وانفجارات  مســلحة  اشتباكات 
داخــل املنطقــة اخلضــراء بــني 
القصــر  اقتحمــوا  متظاهريــن 
الرئاسي، وبعض الفصائل االمنية 
أســفرت عن استشــهاد ما يربو 
على ثالثني شــخصا وجرح املئات، 
قبل توجيه زعيــم التيار الصدري 
مقتدى الصدر النصاره باالنسحاب 

من املنطقة وانهاء العنف فيها.

المحكمة االتحادية العليا تنظر 
اليوم في دعاوى حل البرلمان

لجان فرعية لتقصي الحقائق ميدانيا بشأن 
االحداث الدامية في المنطقة الخضراء 

اثر توجيه القائد العام للقوات المسلحة

بغداد - وعد الشمري:
وّجه التيار الصــدري أمس االربعاء، 
رسالة تعّد األشــد من نوعها إلى 
اإلطار التنسيقي، وحذرهم من عدم 
إعالن احلداد على ضحايا املتظاهرين 
الذين ســقطوا األسبوع احلالي في 
املنطقة اخلضراء، ملوحاً مبعاداتهم.

ائتالف  ويأتي هذا في وقت، يتحدث 
دولــة القانــون عن مضــي اإلطار 
التنســيقي بجهود عقد جلسات 
البرملان ومن ثم تشــكيل حكومة 

يرأسها محمد شياع السوداني.
وشــهد األســبوع احلالي صدامات 
أوقعت  اخلضــراء  املنطقة  داخــل 
العديــد من الضحايــا في صفوف 
املتظاهرين بني شهيد وجريح، قبل 

أن يأمر الصدر اتباعه باالنسحاب.
العراقي  محمــد  صالــح  ونشــر 
املعــروف بـ »وزير الصــدر«، تغريدة 
هاجم من خاللها اإلطار التنسيقي 
»غيــر  بأنهــا  مواقفــه  ووصــف 

مستغربة«.
وأتهــم العراقــي اإلطــار بتحدي 
الشــعب مبرجعيتــه وطوائفه من 
خــالل تأكيده علــى املضي بعقد 
البرملان لتشكيل حكومة، قال إنها 

»وقحة«.
وأكد أن تلــك اجلهود تأتي في وقت 
ما زالت دماء من أعتبرهم العراقي 
بـــ »املعدومني غدراً من املتظاهرين 

السلميني« لم جتف.
العراقي مرة أخــرى عمن  وحتــدث 
أسماهم بـ »الثالوث الوقح«، مبيناً 
أنهــم ال يعرفون معنــى اإلصالح 
وال الثورة وال الســلمية وال معاناة 

الناس على اإلطالق.
وعد ما يحصــل بأنه صراع الوجود، 
الســلطة  في  »وجودهم  متابعــاً 
التي  املقيتة  الفاســدة  والطغمة 

حانت بشائر زوالها«.
وأقّر العراقي بأن رســالته »شديدة 
عن  خارجــة  البعــض  ويعتبرهــا 
سياقات السياسة اال انها احلقيقة 
ان ينطــق بها  التي يجــب  املــرة 
الناطقــون ويلهج بهــا الالهجون 
وإال كان الساكت شيطاناً اخرس ال 

يحب الوطن«.

وواصل القــول »ذا لم يعلنوا احلداد 
اليوم  مــن  والتيــار  فليعتبرونــي 
عدوهم االول بكل الســبل املتاحة 
وبعيداً عن العنف واالغتياالت التي 
قرر الفاسدون ان يصفوا خصومهم 

بها«.
وانتهى العراقي إلــى توجيه دعوة 
بأن »تكبح جماح بعيرها  إيران  إلى 

في العراق واال فالت حني مندم«.
وذكرت مصادر صدرية إلى »الصباح 
اجلديد«، أن »االنسحاب من املنطقة 
ال  البرملان  ومــن محيــط  اخلضراء 

يعنــي نهاية املطــاف، ونحن على 
استعداد لتنفيذ أي أوامر تصدر من 

الصدر«.
»تغريــدة  ان  املصــادر،  وأضافــت 
علــى مواقف  رداً  العراقي جــاءت 
ثالوث اإلطار التنسيقي وهم ائتالف 
دولــة القانــون وكتلــة العصائب 
وتيار احلكمة، الذين اســتغلوا هذه 
األحداث في الدعوة إلى اســتئناف 

جهودهم في تشكيل احلكومة«.
وفي هذا السياق، واخلاص باستئناف 
أفاد  اجلهود لتشــكيل احلكومــة، 

القانون عمران  ائتالف دولــة  عضو 
الكركوشــي فــي تصريــح إلــى 
»الصبــاح اجلديــد«، بــأن »القوى 
ما  االعتبار  بعني  أخذت  السياسية 
حصل في املنطقــة اخلضراء خالل 
األيام املاضية والدماء التي سالت«.

»الصورة  أن  الكركوشــي،  وأضاف 
أصبحت واضحة لدى جميع القوى 
السياســية بأنها كلما تأخرت في 
إلى مزيد  يؤدي  تشــكيل احلكومة 

من االزمات«.
وأشار، إلى ان »العملية السياسية 

حتتــاج إلــى تنشــيط بعــد هذه 
تكــون  والبدايــة  التضحيــات، 

باستئناف جلسات البرملان«.
»عملية  أن  إلى  الكركوشي،  ولفت 
ال مناص عنها«،  احلكومة  تشكيل 
التنسيقي  »االطار  أن  على  مشدداً 
يؤكد على وجود منظومة حكومة 
تقدم  التامة  بالصالحيــات  تتمتع 
اخلدمات إلى املواطــن العراقي من 
وحتفظ  املتغيرات  وتستوعب  جهة، 

هيبة القانون من جهة أخرى«.
وأورد، أن »مرشــح منصــب رئيس 
لإلطار  بالنســبة  الــوزراء  مجلس 
التنسيقي ما زال هو محمد شياع 
بأخر  استبداله  يتم  ولم  السوداني 

لغاية الوقت احلالي«.
»الكتل  أن  الى  الكركوشي  ومضى 
النظــر مبا كانت  أن تعيد  عليهــا 
تطرحــه فــي الســابق بالنظر ملا 
حصل من متغيرات على الســاحة 
واملناشدات الداخلية واخلارجية التي 
بدأت تشــدد على ضرورة استئناف 

حوارات تشكيل احلكومة«.
بدوره، قــال عضو االحتــاد الوطني 
خوشــناو  محمود  الكردســتاني 
في تصريح إلــى »الصباح اجلديد«، 
ان »القــوى الكردية مع اســتقرار 

األوضاع بني القوى الشيعية«.
وتابع خوشــناو، أن »احلوار هو احلل 
وليس  األزمــة،  لتجــاوز  الوحيــد 
إلى  اللجــوء  من مصلحــة طرف 
العنف«، مبيناً أن »األحزاب الكردية 
من  الوساطات  لتقدمي  مســتعدة 
بشأن  بينها  فيما  وللتباحث  جهة، 

منصب رئيس اجلمهورية«.

دولة القانون يتحدث عن استئناف جهود عقد البرلمان وتشكيل الحكومة

التيار الصدري يلوح بمعاداة »ثالوث اإلطار« 
ويتهمه بتحدي الشعب ومرجعيته وطوائفه

الصباح الجديد ـ وكاالت:
انتعشت أســعار النفط، امس 
البيانات  ان أشارت  األربعاء، بعد 
إلــى ثبات الطلب علــى الوقود 
فــي الواليات املتحــدة، مما يوفر 
راحة بعد انخفاض بنســبة 5٪ 
في اليوم السابق وسط مخاوف 
من معاناة الطلب من زيادة قيود 

فيروس كورونا في الصني. 
كما أدى ضعف الدوالر األمريكي 
إلــى دعــم الســوق، وبالتالي 
أصبح النفط أرخص بالنســبة 
للمشــترين الذيــن يحملــون 

عمالت أخرى.
وقفزت العقود اآلجلة خلام غرب 
تكســاس الوســيط األمريكي 
81 ســنًتا أو -.٪91 إلــى 92.47 
دوالراً للبرميــل فــي الســاعة 
بعد  جرينتش،  بتوقيــت   04:27
أن تراجعــت 5.37 دوالرات فــي 
مدفوعة  الســابقة  اجللســة 

مبخاوف الركود.

وارتفعــت العقــود اآلجلة خلام 
األول،  برنــت لشــهر تشــرين 
 70 املقرر أن تنتهي يوم األربعاء، 
سنًتا، أو ٪0.7، إلى 100.01 دوالر 
للبرميل، مقلصة خســارة يوم 

دوالرات.   5.78 البالغــة  الثالثاء 
وتســببت تقلبات األسعار منذ 
بــدء الصراع فــي أوكرانيا قبل 
ســتة أشــهر في هز صناديق 
وتراجع  واملضاربــني  التحــوط 

التداول، األمر الذي أدى بدوره إلى 
تراجع الســوق أكثر، كما حدث 

يوم أمس االول الثالثاء. 
وأظهــرت بيانــات مــن معهد 
البترول األمريكي )API( انخفاض 

األميركية  البنزيــن  مخزونــات 
3.4 ماليــني برميل، في  بنحــو 
حــني تراجعت مخزونــات نواجت 
الديزل  تشــمل  التي  التقطير، 
ووقــود الطائــرات، بنحــو 1.7 
املنتهي  لألسبوع  برميل  مليون 
في 26 آب، لكــن بيانات معهد 
البترول األمريكي أظهرت ارتفاع 
مخزونات اخلــام بنحو 593 ألف 

برميل.
احلد من مكاســب األسعار  ومت 
بسبب اخملاوف من أن بعض أكبر 
املدن الصينية - من شنتشــن 
إلى داليان ، تفرض عمليات إغالق 
للحد مــن COVID-19 في وقت 
يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في 
العالم بالفعل من منو ضعيف. 

وعلى صعيد املعروض، كان أبدى 
النفطية  الســوق  بعض خبراء 
التي  االحــداث  مــن  قلقهــم 
بغداد خالل  العاصمة  شهدتها 
يومي االثنــني والثالثاء املاضيني، 

باعتبار ان هذا االمر يعني نقص 
املعروض في الســوق النفطية، 
فــي حــال اســتمرار االحداث، 
وتوقف تصدير النفط من البالد. 
في  ملعنيني  تصريحــات  ان  غير 
شركة ســومو املعنية بتصدير 
انسيابية  باستمرار  البالد،  نفط 
التصديــر، واســتمرار حقــول 
الثالثاء  باإلنتاج، بددت في  البالد 
وتناقلت  اخلبراء،  املاضي مخاوف 
مصادر إعالمية عدة، إن صادرات 
النفط من العراق لم تتأثر بأسوأ 
أعمــال عنف تشــهدها بغداد 

منذ سنوات. 
يدعم  الذي  الرئيســي  العامل 
احلالي  الوقــت  األســعار فــي 
هــو حديــث أعضــاء منظمة 
)أوبك(  للبترول  املصدرة  البلدان 
وحلفائهــم، يُطلق عليهم مًعا 
أوبــك +، أنهــم قــد يخفضون 
اإلنتاج لتحقيق االســتقرار في 

السوق.

أسعار النفط تنتعش مرة أخرى جراء ثبات الطلب األميركي
على الوقود وضعف الدوالر

احداث الخضراء اقلقت خبراء السوق
تقريـر

تدهور مؤشر الثقة االقتصادي في منطقة 
6اليورو إلى أدنى مستوياته في 18 شهرا حقائق صادمة عن االختفاء القسري في 

3سوريا.. بعضهم معتقل منذ 1981

بغداد ـ الصباح الجديد:
رئيــس  ان  قانونــي،  خبيــر  أوضــح 
اجلمهوريــة يحل محــل رئيس الوزراء 
في حــال خلو منصبه ســواء كانت 
حكومته كاملة الصالحية ام حكومة 
تصريف اعمال، مشيرا الى فارق واحد 
بني احلالتــني، يتمثل بأن الــوزراء في 
احلالة الثانية ال يعفون من مناصبهم 
في حال غــادر رئيس مجلــس الوزراء 
منصبه. وكان رئيس حكومة تصريف 
االعمــال مصطفــى الكاظمي هدد 
بتركــه املنصب وإعالن  االربعاء  أمس 
خلوه في الوقت املناسب، حسب املادة 
81 من الدستور، في حال »االستـمرار 
بإثــارة الفوضى، والصـــراع، واخلالف، 

لصوت  االســتماع  وعدم  والتناحــر، 
األحداث  وذلك علــى خلفية  العقل« 
األخيرة واالشــتباكات املســلحة في 
املنطقــة اخلضراء. وقــال اخلبير علي 
التميمي في بيان »قالت املادة ٨١ اوال 
من الدســتور يقوم رئيس اجلمهورية 
مقام رئيس مجلــس الوزراء عند خلو 
املنصب ألي سبب كان وحتدثت الفقرة 
ثانيا من هــذه املادة عن انتخاب رئيس 
وعن حكومة  اجلديــد  الوزراء  مجلس 
جديدة بوزرائها«. وبــني »هذا ال ميكن 
أن يطبــق على حالــة تصريف األمور 
اليومية اي ان طلب االعفاء املقدم من 
رئيس مجلس الوزراء في حالة تصريف 
األمور اليومية ال يترتــب عليه اعفاء 

باقي الوزراء كما في طلب االعفاء في 
حالــة احلكومة الكاملــة الصالحية 
التــي يطبق عليها النــص الوارد في 
املادة ٧٦ مــن الدســتور العراقي الن 
حكومة تصريــف األمور اليومية وفق 
املادة ٦٤ ثانيا من الدستور مستقيلة 
األمور  تصريف  تواصل  وهي  اساســا 
احلكومة  تشــكيل  حلــني  اليوميــة 
اجلديــدة نتيجة حلل البرملــان بالتالي 
الــذي يخرج فــي حالة تقــدمي طلب 
االعفاء من رئيــس مجلس الوزراء هو 
فقــط اي رئيــس مجلس الــوزراء وال 
يسري  ذلك على الوزراء اآلخرين لعدم 
وفق  الدســتورية على  الرابطة  وجود 

الصالحيات الكاملة«.

السليمانية - عباس اركوازي:
عقدت خمســة احزاب مســيحية 
في اقليم كردســتان لقاءاً مشتركا 
في اربيــل، طالبت في مؤمتر صحفي 
بزيادة مقاعد  اللقــاء،  عقدته عقب 
كوتــا االقليات في انتخابــات برملان 
التصويت  وحصر  كردســتان  اقليم 

بابناء املكون املسيحي.
واوضحــت احزاب )احتــاد بيث نهرين 
الدميقراطيــة  احلركــة  الوطنــي، 
اآلشوري،  الوطني  احلزب  اآلشــورية، 
حزب أبنــاء النهرين، حــزب  اجمللس 
الســرياني  الكلدانــي  الشــعبي 
اآلشــوري( في بيان تلقــت الصباح 
اجلديــد نســخة منه، انــه وبعد ان 
شــهدت الســاحة السياسية في 

اقليــم كردســتان خــالل الفتــرة 
االخيرة حراكاً سياســياً واجتماعات 
العــام لألمم  االمني  حضرتها ممثلــة 
املتحدة في العراق جينني بالسخارت 
وشــاركت فيهــا االحــزاب الكردية 
في  النيابية  االنتخابــات  ملناقشــة 
االقليــم وقانونها، وقــد تكررت تلك 
االجتماعــات دون، ان توجــه دعــوة 
الكلداني  الشعب  ألحزاب  املشاركة 
السرياني االشــوري الذي يعتبر ثاني 
مكون اصلي قومي وديني في اإلقليم 
وصاحب حقوق تأريخية وحاضرة في 

االقليم.
واعتبر البيان تلك اخلطوة تهميشــاً 
للمكون املســيحي وإقصاء ملمثليه 
السياســيني وجتــاوزاً علــى إرادته، 

ومخالفــة للمعاييــر الدوليــة في 
الدميقراطية والشــراكة السياسية 
وحقوق اإلنسان من قبل ممثلة األمني 
العام لــألمم املتحدة، التــي يفترض 
بها ان تكــون راعية الدميقراطية في 
العــراق، كــون املواضيــع املطروحة 
للنقــاش تخــص جميــع مكونات 
االقليم القومية، وهي ذات شأن عام 

يخص اجلميع سيما مقاعد الكوتا.
في  املســيحية  االحزاب  وانتقــدت 
االقليم عدم اشــراكها في النقاش 
الدائر بني االحزاب الكردية حول حتديد 
منتقدين  االقليــات،  كوتــا  مقاعد 
عدم الرجوعــل ليهم واالخذ برأيهم 

كونهم املعنيني باملوضوع.
املســيحية  االحــزاب  وطالبــت 

اخلمســة، الشــركاء في الوطن الى 
االلتزام مبفاهيم التأخي والشــراكة 
السياسية والقومية، وعدم تهميش 
االقليم  اي مكــون مــن مكونــات 
في املشــاركة فــي صناعــة القرار 
العام،  بالشــأن  اخلاص  السياســي 
مطالبــني بعثــة االمم املتحدة بعدم 
او املســاهمة في  التغاضــي عــن 
تهميش  الى  تؤدي  التي  املمارســات 

واقصاء املكونات القومية.
واكدت االحزاب اخلمسة في اإلقليم، 
اإلقليم  برملان  انتخابات  اجراء  ضرورة 
في موعدهــا احملدد، وتعديــل قانون 
االنتخابات، وحصــر التصويت بأبناء 
اآلشوري،  السرياني  الكلداني  املكون 
واســتحداث ســجل خاص بناخبي 

املكون، واجــراء انتخابات الكوتا قبل 
ورقة  وتهيئة  العامــة،  االنتخابــات 
انتخابية  اقتــراع خاصــة ومراكــز 
ومحطــات فــي املراكــز االنتخابية 
لتصويت الكوتــا، كما طالبت بزيادة 
عــدد مقاعــد الكوتــا متاشــياً مع 
الزيــادة الطبيعية للســكان، وذلك 
ضماناً لتمثيل حقيقي البناء املكون 
املسيحي، وانهاء الوصاية من القوى 
السياسية املتنفذة التي تسرق إرادة 
املكون وتفــرض عليه نوابا ال يعبرون 

عنه.
ومتتلك االقليات 11 مقعدا في برملان 
االقليم تذهب 5 منها الى املسيحني 
وتوزع الســتة الباقية بني التركمان 

والكاكائية والشبك.

 خبير قانوني: ال اعفاء لوزراء حكومة تصريف 
االعمال في حال غادر رئيسها منصبه

خمسة احزاب مسيحية تدعو الى زيادة مقاعد كوتا االقليات في االقليم
بعد تهديد الكاظمي طالبت بحصر التصويت بأبناء المكون الكلداني السرياني اآلشوري

بغداد ـ الصباح الجديد: 
امس  فرنســيس  البابــا  دعــا 
األربعــاء، الى الصــالة من اجل 
الشــعب العراقــي بعد احداث 
العنف التي شهدتها العاصمة 
بغداد، فيما اعرب الرئيس األعلى 
الكردينال  الكلدانية،  للكنيسة 
لويس روفائيل ســاكو، عن امله 
السياســية  القوى  تقــدم  بأن 
العــراق  أجــل  مــن  تنــازالت 
والعراقيني، مشيداً مبوقف زعيم 
التيار الصدري ودعوته الى وقف 
العنف. وقال البابا فرنسيس في 
تغريدة نشرها على موقع تويتر 
امس األربعاء: »اتابع بقلق أحداث 
بغداد  في  وقعــت  التي  العنف 
خالل األيــام املاضيــة، لنصلي 
معاً من اجل الشعب العراقي«. 
وأضاف البابــا أن »احلوار واالخوة 
اتباعها  الواجــب  الــدرب  هما 
مــن اجل مواجهــة الصعوبات 
الهدف  الى  والتوصــل  الراهنة 

املنشود«.
ومن جهته، اعرب الرئيس األعلى 

الكردينال  الكلدانية،  للكنيسة 
لويس روفائيل ســاكو، عن امله 
السياســية  القوى  تقــوم  بأن 
بتقدمي تنازالت مــن أجل العراق 
والعراقيــني، مشــيداً مبوقــف 
زعيم التيار الصدري ودعوته الى 
االنســحاب من  و  العنف  وقف 
بيان  املنطقة اخلضراء. وجاء في 
صدر عن الكاردينال ساكو حول 
األحداث االخيرة في بغداد أمس 
األربعاء: »نشيد مبوقف سماحة 
الســيد مقتدى الصــدر، الذي 
حتّلى بالشــجاعة واملســؤولية 
بدعوته  والوطنية،  االنســانية 
الى وقف العنف واالنسحاب من 
للدماء،  حقناً  اخلضراء  املنطقة 
اآلخرون  الفرقاء  يقــوم  بأن  آمالً 
بتقدمي تنازالت مــن أجل العراق 
والعراقيــني، واعتماد العقالنية 
والهــدوء فــي إيجــاد حلــول 
حقيقية تســتجيب لتطلعات 
املواطنــني في الســالم واألمان 
االقتصادي  واالزدهار  واالستقرار 

واحلياة الكرمية«. 

طالبا الفرقاء باتباع نهج الحوار وتقديم التنازالت
البابا فرانسيس يصلي من اجل 
البالد والكاردينال ساكو يشيد 

بموقف الصدر 

الشهداء احياء بيننا
وسيبقون في ذاكراتنا خالدين 

الصباح الجديد تعلن الحداد على الذين 
افتدوا االرض بارواحهم في احداث 

المنطقة الخضراء..نسأله تعالى لهم 
الرحمة والمغفرة في عليين

انا هلل وانا اليه راجعون



تقرير

محليات2

 

بغداد ـ الصباح الجديد:

واملعادن  الصناعــة  وزيــر  اِلتقــى 
منهـــل عزيـز اخلبـــاز وفد شركة 
بحضور  الصينيــة  كروب  ســاني 
املُستشــار العلمي للوزارة واملُدراء 
العامــن للدائرة الفنيــة في مقر 
الوزارة والشــركة العامة لصناعة 
واملُعــدات والشــركة  الســيارات 
العامــة للصناعــات اإلنشــائية 
للصناعــات  العامــة  والشــركة 
من  وعدد  واإللكترونية  الكهربائية 
السادة املســؤولن في مقر الوزارة 
التعاون  ُفرص  للتباُحث حول  وذلك 
املُشترك إلنشاء خطوط  الصناعي 
إنتاج منظومات الــري بالرش التي 
ونقل  بالطاقة الشمســية  تعمل 
العراق  إلى  احلديثــة  التكنولوجيا 
بهــذا اجملــال . وأبدى الوزيــر ِخالل 
عالقات  بتعزيــز  الرغبــة  اللقــاء 
الصن  الصناعــي مــع  التعــاون 
الطاقة  إســتخدام  مجــال  فــي 
احلديثة  والتكنولوجيــا  البديلــة 
الزراعية لترشــيد  فــي املكننــة 
، مؤكداً  والوقود  الطاقة  إستهالك 
ان احلكومــة العراقية ُمهتمة جداً 
وزارة  بالزراعة واألمــن الغذائي وان 
كبير  وبشــكل  تدعم  الصناعــة 
جهود الفالحن وتأمن ُمتطلباتهم 
من ِخالل تفعيل العمل املُشــترك 
بن اجلانبن إلنشــاء خطوط إنتاج 
بتقنيات ُمتطورة  ومصانع تعمــل 
خلدمة الفالحن في ظل ما متتلكه 
وزارة الصناعة من إمكانيات وكوادر 

كبيرة .
واشــار الوزير إلى ان الوزارة تسعى 
لإلســتفادة من التجــارب احلديثة 
املطلوبة  التقنيــة  إلــى  للوصول 
في ُكّل اجملــاالت التي تخدم وتدعم 
إنتاج مرشات  الزراعة ومنها  قطاع 
العراقية من  تكون ُمالئمة لألجواء 

حيث احلرارة والرطوبـة . 
ولفـت إلى أنَّ العراق بلد غني ولديه 
الصن  وإَن  واعدة  إستثمارية  ُفرص 
تعد من الدول املُتطورة صناعياً في 
الري  منظومات  إســتخدام  مجال 
بالــرش التي تعتمــد على الطاقة 

الشمسية ولديها تعاون ومشاريع 
في الكثير مــن الُبلدان وخصوصاً 
الوطن العربي ، ُمبيناً أنَّ سياســة 
احلكومة تهــدف إلى تطوير الواقع 
الزراعي والصناعــي في العراق وأنَّ 
الوزارة ُمستعدة للتعاون مع اجلانب 
الصينــي لتحقيق هــذا الهدف ، 
ُمشيراً بالوقت نفسه إلى ان العراق 
بحاجة إلى بنــاء معامل وخطوط 
الطاقة  منظومــات  وجتميع  إنتاج 
البديلة بُكّل أنواعها بغية تشغيل 
األيدي العاملة وحماية املُنتج احمللي 
وفق  الوطنية على  الصناعة  ودعم 
بها  املعمــول  العراقية  القوانــن 
وبقيمة ُمضافــة التقل عن ) ٣٠% 

( ليكــون املُنتج محلي وُمصنع في 
العـراق . 

مـــن جانبه أبدى الوفــد الصيني 
والعمــل  للتعــاون  اإلســتعداد 
املُشــترك مع العراق ، وقدَم عرضاً 
ُمفصالً عن إمكانيات الشركة في 
مجاالت تُخص مشاريع منظومات 
الري بالرش التي تعمل على الطاقة 
اإلمكانيات  إلى  إضافًة  الشمسية 
التي تتمتع بها تلك الشــركة في 
مجال بناء املصانع في دول العالـم 

.
من جهــة اخــرى شــاركت وزارة 
الصناعة واملعادن في ورشة العمل 
الوطنية  اللجنــة  عقدتهــا  التي 

لألمن الغذائي في مقر وزارة الزراعة 
برعاية وزيــر الزراعة وذلك بحضور 
ُمدير عام الدائــرة الفنية في وزارة 
الصناعة واملعادن املُهندس ناصـــر 
إدريـــس مهـــدي ُمثالً عن الوزارة 
وُمدير قســم الصناعات الغذائية 

والدوائية في الدائرة الفنية . 
ترأسها  التي  الورشــة  وتناولـــت 
ونائب  الزراعة  لوزارة  الفني  الوكيل 
رئيــس اللجنــة الوطنيــة لألمن 
الغذائي وحضرها ُمثلن عن وزارات 
) الزراعــة ، التخطيــط ، التجارة ، 
املــوارد املائية ، الصحــة والبيئة ، 
( وعدد  القومي  وُمستشارية األمن 
مــن امُلتصن في القطــاع اخلاص 

بحث عدد مــن املواضيع والفقرات 
والتي  األعمال  املُدرجة في جــدول 
منهــا بحــث املســودة النهائية 
لألمــن  الوطنيــة  لإلســتراجتية 
الغذائي فــي العراق للفترة ) ٢٠٢٢ 
- ٢٠٣٠ ( وُمناقشــة إمكانية إتخاذ 
واإلجــراءات لضمان  اإلحتياطــات 
العراقي  للُمواطن  الغذائــي  األمن 
واألنشــطة  اخلُطط  ألبرز  واإلعداد 
التي ســتقوم بتنفيذهــا اللجنة 
املُقبلة  الفتــرة  التنفيذيــة فــي 
واألهميــة البالغــة التــي توليها 
الدولة لضمــان تنفيذ ملف األمن 
الغذائــي فــي العــراق كونه ميس 
األمن القومــي للبلد والعمل على 

تنفيــذ اإلســتراتيجية على أرض 
القريب  املُســتقبل  فــي  الواقــع 
وحســب اإلختصاصات ومبُساهمة 
اجلهــات والوزارات الســاندة حيث 
األولى  اإلســتراتيجية  هــذه  تُعد 
من نوعها لتحديد مســارات األمن 
الغذائي املُستدام . وقـد أكد ُمدير 
عام الدائرة الفنية إســتعداد وزارة 
الصناعة واملعادن للقيام مبا حددته 
هذه اإلســتراتيجية من واجبات مبا 
فيها إستعدادها لتصنيع املُنتجات 
التي  الضرورية  والرئيســة  املُهمة 
يحتاجها الفالح في زراعة احملاصيل 
الزراعيــة بنوعية جيدة وبأســعار 

ُمناسبة .

بغداد ـ الصباح الجديد:
برعاية مديرعام دائرة املباني املهندســة بشرى 
البرزجنــي وحضــور املدير املفوض لشــركة درة 
العمران الســيد حيدر العمران وعدد من رؤساء 
مجال  في  املتخصصن  واملهندســن  االقسام 
البناء واالنشاءات أقامت دائرة املباني يوم االثنن 
املصــادف 29 / 8 / 2022 ورشــة عمل بالتعاون 
مع شركة درة العمران الوكيل احلصري الصباغ 
برجر فــي العراق . وذكر املكتب االعالمي للدائرة 
ان ورشــة العمل تضمنت عــرض مفصل عن 
أنتاج الشــركة للمواد املســتخدمة في البناء 
واالنشــاءات مت شــرحها عــن طريق شاشــة 
العرض من قبــل املهندس رامي عبد احملســن 
مدير مشــاريع الشــركة موضحاً فيها عن أبرز 
أالعمال املنجزة وقيد االجناز التي مت أســتخدام 
أنــواع االصباغ منهــا للواجهــات االبنية وهذا 
النوع مخصص الجواء املناخ ذات الدرجات احلرارة 
العالية صيفــاً ويعتبر عازل للحــرارة وال يتأثر 
باالتربة واالوساخ ويعتبرصديق للبيئة ملا له من 
مواد حتافظ على االبنيــة لفترات زمنية طويلة 
ومتنع التشــققات في اجلدران اضافة الى ثبات 
رونــق االلوان بعد مضي فتــرات زمنية طويلة ، 
وأشــار ايضاً الى انه هنالك نوع آخر من االصباغ 

يســتخدم في أبنية املستشفيات وخاصة في 
صاالت العمليات يســمى )Atmos( ويستخدم 
ايضأ في الدور في اجلــدران الداخلية واخلارجية 
يحتوي هذا النوع من االصباغ على مواد صحية 
تقضي على الفايروســات أثناء التساقها على 
اجلــدار وميكن تنظيف اجلدار باملــاء مع أمكانية 
احلفاظ على جودة ورونق االلوان املســتخدمة . 
وتضمنت الورشــة أيضاً طرح بعض االســئلة 
واالستفســارات من قبل احلضور مبا يخص املواد 
املســتخدمة من االصباغ فــي االبنية وكيفية 

أســتخدامها في مشــروع االبنية املدرســية 
الصحية  واملراكــز  املستشــفيات  ومشــاريع 
واملشــاريع االخرى . وفي ختام الورشة تقدمت 
املهندسة بشرى البرزجني مدير عام دائرة املباني 
بالشــكر اجلزيل الى كادر شــركة درة العمران 
واملتمثل بالســيد حيدر العمــران على اجلهود 
الكبيرة والنجاحات التي حققتها الشركة في 
احلديثة  التكنولوجيا  أســتخدام  تطوير  مجال 
النتــاج االصباغ وأنتشــارها الواســع في دول 

العالم .

عامر عبد العزيز 
أعلنــت وزارة التجارة اســتمرار فروع 
احلبوب  لتجــارة  العامــة  الشــركة 
بتجهيــز املطاحن باحلصــص املقررة 
من احلنطة احمللية للحصة اخلامســة 
احلنطة  املواقــع  اســتالم  إلى جانب 
احمللية التي يتــم مناقلتها من مواقع 

الشركـة .
واوضــح مدير عام الشــركة محمد 
حنون كرمي ان مواقعنا في نينوى وبابل 
وذي قار وصالح الدين وســايلو الطوز  
تواصل جتهيز املطاحن باحلصة املقرره 
من مادة احلنطة ، مضيفا ان مالكاتنا 
العاملة فى سايلو احلله القدمي التابع 
لفــرع بابل جهز املطاحــن هذا اليوم 
وفي العطله الرســميه واحلظر للربع 
، مبينا  الثالث من احلصه اخلامســة 
أن  مواقــع فرع نينــوى واصلت جتهيز 
مطاحــن محافظة نينــوى بالوجبة 
الثالثة من  احلصة اخلامســة واملقررة 
علمآ  الغذائية  السلة  مفردات  لدعم 
انه عملية التجهيز جتري من ســايلو 
تلعفر وسايلو مخمور  ، فيما واصلت 
مالكاتنــا العاملــة في فــرع ذي قار  
جتهيــز املطاحن االهليــه واحلكومية 

إلى  احلبوب  وإيصال  اخلامسة  باحلصة 
املطاحن .

من جانــب اخر واصلــت مواقع  فرع 
الشركة في واســط جتهيز املطاحن 
الثالثة  الدفعة  واألهليــة  احلكومية 
من احلصة اخلامسة من سايلو الكوت 
الظروف وحظر  برغم  الصوير  وسايلو 
البالد صباح  املفروض علــى  التجوال 

هذا اليوم وبكمية)204.500( طن.
وبن املدير العام ان الصوامع واجملمعات 
التابعــة لفرع صــالح الدين  واصلت 
جتهيزاملطاحن بحصة )25 %  (  الوجبة 
الثالثة من احلصة اخلامســة وحسب 
اخلطة الصادره من مقر الشركة وبن 
عن جتهيــز املطاحن بلغــت  بكمية 
)13000( طن لتسهم في رفد مفردات 

البطاقة التمونية .
وأكــد علــى أن مالكاتنا في ســايلو 
سرمد  مطحنة  جتهيز  واصلت  الطوز 
ســتار  وبذلك مت اإلنتهاء من تصفير 
الدفعــة الثالثــة ســلفة  ٢٥% من 
احلصة اخلامســة ، حيث مت حتميل )6( 
 )206.120( بكمية  محملة  ســيارات 
طنا وبذلك يكــون إجمالى الكميات 

اجملهزة لغاية اليوم )1338.100(طنا.

ولفت املدير العام الى أســتمرار فرع 
واسط مبناقلة احلنطة احمللية من مركز 
النعمانيــه األول الى ســايلوالبصرة 
وبلغــت الكميــة التــي مت مناقلتها  

)139.280( طنا بواقع )3( شاحنة   .
وكانت الشركة العامة لتجارة احلبوب 
قد أعلنت عن تشكيل غرفة عمليات 
ملتابعة خزين احلبوب وايواء شــاحنات 
االســطول الناقل التــي تعمل على 
مناقلة احلبوب من مواقع مختلفة في 

محافظات البالد .
واضاف بأن شــركته شــكلت غرفة 
عمليات ملتابعــة خزين احلنطة وايواء 
شاحنات االسطول الناقل التي تقوم 
مبناقلــة احلنطة من مخازن احملافظات 
امنة  واحلفــاظ عليها فــي مواقــع 
متاشيا” مع الظروف التي مير بها بلدنا 

احلبيب.
ولفت الى تكليف ادارة الشركة ومدراء 
الى  ميدانية  بزيارات  واملواقع  االقسام 
احملافظات  في  الشركة  مخازن  جميع 
والتدقيق بأجراءات الســالمة املهنية 
كذلك التنســيق مع االجهزة االمنية 
واالستعداد للظروف الطارئة ، مشيرا 
الى زيــارات مفاجئة نفــذت من قبل 

املالك املتقدم من مركز الشــركة الى 
االستعداد  حالة  لبيان  اخلزنية  املواقع 
حلمايــة تلــك املواقع واحلفــاظ على 
اخلزين والتأمن على شــاحنات الوزارة 
التي تتواجــد في احملافظــات الجراء 
مناقــالت لكميات احلنطة وحســب 
حاجــة احملافظــات ضمــن البطاقة 
التموينيــة. مدير عام احلبوب شــدد 
على اهمية تضافــر اجلهود للحفاظ 
على خزيــن احلنطة وكافة املمتلكات 
شاحنات  عن  فضال  للشركة  العائدة 
االســطول الناقل التي تقوم مبهمات 
كبيرة لنقل اخلزيــن بن احملافظات مبا 
يحقق حالــة االمان لالمــن الغذائي 
الشركة  وان  الكرمي خاصة  لشــعبنا 
حققت جناحا” كبيــرا” في تأمن مادة 
التســويقي  املوســم  خالل  احلنطة 
2022 . واكــد املدير العام ان تنســيق 
عالي املســتوى جري مــع العمليات 
واستمرار  مباشرة  لضمان  املشتركة 
العاملن في الصوامع واملواقع اخلزنية 
واحلكومية  االهلية  املطاحن  لتجهيز 
بحصصها من مــادة احلنطة ودميومة 
انتاج مــادة الطحــن وتوزيعها على 

املواطنن. 

وزير الصناعة يبحث التعاون في مجال
 إنتاج منظومات حديثة للري بالرش 

اكد إستعداد الوزارة إلنشاء خطوط ومصانع بتقنيات ُمتطورة لدعم الفالحين

 تولي الحكومة 
العراقية اهتماما 

كبيرا بالزراعة 
واألمن الغذائي وان 

وزارة الصناعة تدعم 
وبشكل كبير جهود 

الفالحين وتأمين 
مُتطلباتهم من 

خِالل تفعيل العمل 
المُشترك

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة التربية امس االربعاء عن تعليمات 
اختبار الطلبة املتقدمن في مدارس املوهوبن 
 –  2022 الدراســي  الثاني” للعام  “املســتوى 

2023 اخلميس املقبل .
وقالــت الوزارة في بيــان:”إن االختبار يبدأ يوم 
اخلميــس املوافــق الثامن من أيلــول في متام 
الســاعة الثامنة صباحــاً؛ إذ تبدأ االختبارات 
مبادة الــذكاء بوقــت امتحانــي)45 دقيقة(، 
بعدها اســتراحة ملدة )10( دقائــق ثم اختبار 
امتحاني  بوقت  والرياضيــات(  )العلوم  مادتي 
)65 دقيقة( تليها اســتراحة ملدة )20( دقيقة 
ثم اختبــار اإلبداع بوقت امتحاني )50( دقيقة 
، وتكون درجة اجتياز االختبار للطالب الناجح 
)75 %( .  جتدر اإلشــارة إلى أن تلك االختبارات 
تُعد إحدى متطلبات قبول الطالب في مدارس 
املوهوبــن ، وســيتم إعالن أســماء الطلبة 

الناجحن خالل االيام القادمة . 

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث وزير العدل القاضي ســاالر عبد الستار 
 محمد  فــي مكتبه الرســمي مع ســفيرة 
استراليا  لدى  العراق بوال غانلي والوفد املرافق 
لها سبل التعاون بن البلدين من خالل توقيع 
مذكرة تفاهم بن البلدين في مختلف  اجملاالت 
وخصوصــا في اجملــال القانونــي والتبليغات 
 القضائية وســبل تعزيزها بــن وزارتي العدل 
املستقبل  في  االسترالية  العراقية  ونظيرتها 

القريب. 
وعبــر الوزير خالل اللقاء عن تقديره  ملســتوى 
 العالقــات الوطيدة بن احلكومتــن العراقية 
 واالســترالية ، مبدياً اســتعداد الوزارة لتعزيز 
التعاون  املشترك وفقا للمنهاج احلكومي الذي 
يسعى لالنفتاح  في  شتى  اجملاالت التي تصب 
في مصلحة البلدين من  اجل رفع وتيرة العمل 
للنهوض  مبســتوى االداء  الوظيفي  في تطوير 
وتدريــب املالكات املتخصصة في  املســتقبل 

 القريب . 

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحـــث املدير العام لدائرة العمــل والتدريب 
العمل والشؤون االجتماعية  وزارة  املهني في 
رائــد جبــار باهض مــع رئيس االحتــاد العام 
لنقابات العمال في العراق ستار دنبوس سبل 
تعزيز التعاون املشترك بن الطرفن، في مقر 

الدائرة .
الدائــرة  خطــط  ان  العــام  املديــر  وقــال 
الســتراتيجية تتضمن التنسيق مع اجلهات 
املعنية لتطبيق قانون العمل املرقم 37 لسنة 
2015 وفــي مقدمتها االحتاد العــام لنقابات 
العمال ملا له مــن دور كبير في حماية حقوق 
العمــال من خــالل اللجان املشــتركة التي 
شــكلت لهذا الغرض، إذ يقــع على عاتقها 
متابعة الشركات واملشاريع لتطبيق القانون.

من جانبه بن مدير املركز اإلعالمي في الوزارة 
جنم العقابــي انه مت االتفاق بــن املدير العام 
للدائرة وبن رئيس االحتاد العام لنقابات العمال 
على تنظيم ورشة عمل تعقد قريباً في مقر 
االحتاد تســلط الضوء على االهداف والغايات 
واخلطط املســتقبلية للعمل املشــترك بن 
الطرفــن ، مؤكــدا ان الدائرة تســعى الى 
تطوير اخلدمات املقدمة للمواطنن عبر رسم 
منهجيــة قائمة على االنفتــاح للتعاون مع 
جميع اجلهات. على صعيد اخر بحـــث املدير 
العــام لدائرة العمــل والتدريــب املهني في 
وزارة العمل والشــؤون االجتماعية رائد جبار 
باهض مع نائب محافظ الديوانية فارس وناس 
اخلدمــات التي تقدمها الــوزارة للباحثن عن 
العمــل، بحضور معاون املدير العام لشــؤون 

العمل عباس فاضل عباس.

التربية: 9/8 موعد اختبار 
الطلبة الموهوبين 

العراق واستراليا يبحثان 
التعاون في المجال القانوني 

والتبليغات القضائية 

العمل تبحث سبل تعزيز 
التعاون المشترك مع 

االتحاد العام لنقابات العمال 

دائرة المباني تقيم ورشة عمل بالتعاون مع شركة درة 
العمران الوكيل الحصري الصباغ برجرالعالمية

تجارة الحبوب تواصل تجهيز المطاحن بحنطة الدفعة الثالثة من الحصة الخامسة 

تهنئة بالنجاح 
االهل  احبة  مــن  لفيف  يتقدم 
واالصدقاء باحر التهاني واسمى 
التبريــكات بالنجــاح للطالب 
علــي ســامي نعيم ) قســم 
متمنن   94.50 معــدل  احيائي 
له دوام التفوق نحو مســتقبل 
مشــرق زاهر وان يكون دائما من 
الطلبة املتفوقن مكلال بالرفعة 
والسمو اقر اهلل به عيون والديه 

بهذا النجاح .
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3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أن لديها  األميركيــة  العــدل  وزارة  أعلنــت 
أدلــة على إخفــاء وثائق ســرية عن مكتب 
استعادتها  االحتادي عندما حاول  التحقيقات 
في يونيو من عقار للرئيس األميركي السابق 
دونالــد ترامب في فلوريدا فــي يونيو، مما دفع 

املكتب إلجراء تفتيش غير مسبوق ملنزله.
وفي وثائق مقدمة للمحكمة من 54 صفحة، 
قــدم االدعاء، امس االول الثالثــاء، أدلته على 
عرقلة ســير العدالــة، متهما مســاعدين 
لترامب علنا للمرة األولى بأنهما أكدا زورا في 
الرئيس السابق جميع السجالت  يونيو إعادة 
احلكومية، التي كان قد خزنها في منزله بعد 

مغادرة البيت األبيض في يناير 2021.
كما كشفت أن محامي ترامب “منعوا صراحة 
املوظفن احلكوميــن من فتح أو النظر داخل 
أي من الصناديق” داخل غرفة التخزين عندما 
سافر عمالء مكتب التحقيقات االحتادي ألول 
مرة إلى منتجــع ماراالغو في بالم بيتش في 

يونيو الستعادة السجالت.
وذكرت الــوزارة في امللف، الــذي قدمته إلى 
املنطقة  اجلزئيــة األميركية فــي  احملكمــة 
اجلنوبية لفلوريــدا أن احلكومة توصلت أيضا 
إلى أدلــة على أن “الســجالت احلكومية رمبا 
أخفيت ونقلت مــن غرفة التخزين في جهود 

بذلت على األرجح لعرقلة حتقيق احلكومة”.
ونشــرت صورة لبعض الســجالت التي ُعثر 
عليهــا داخل منــزل ترامب وحتمــل عالمات 
تصنفها على أنها سرية، وبعضها يشير إلى 
مصادر بشــرية سرية. يأتي هذا قبيل جلسة 
للمحكمة، اخلميس، في وســت بالم بيتش 
أمام القاضيــة إيلن كانون التي تبحث طلب 
ترامب تعين مشــرف قضائي خــاص يقوم 
مبراجعــة للوثائق التي متت اســتعادتها من 
ماراالغو في الثامن من أغســطس، والتي مت 

تصنيف العديد منها على أنها سرية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
األوكراني، دميترو كوليبا،  اخلارجية  وزير  دعا 
االحتاد األوروبي إلى حظر دخول الســائحن 
الروس، واصفا ذلك بأنه إجراء مناســب ألن 
غالبية الــروس أيدوا “حرب اإلبادة اجلماعية” 

على كييف.
وقال كوليبا لرويترز، بينما جتمع وزراء خارجية 
االحتاد األوروبي في بــراغ، امس األربعاء، في 
اليــوم الثاني مــن احملادثــات “انقضى وقت 
أنصاف احللول السياسة الصارمة واملتسقة 

فقط هي التي ميكن أن تؤتي نتائج”.
ومن املتوقــع أن يتفق الــوزراء على تعليق 
اتفاق مع موسكو بشــأن تسهيل إجراءات 
احلصول على تأشــيرة، مبا يعنــي أن الروس 
سيتعن عليهم االنتظار لفترة أطول ودفع 
مبالغ أكبر للحصول على تأشــيرات، فيما 
سيظل التكتل منقسما على األرجح بشأن 

فرض حظر سفر صريح إلى دوله.
وقــال كوليبا فــي بيــان أرســله بالبريد 
اإللكترونــي لرويترز “حظر منح تأشــيرات 
للســائحن الروس وبعــض الفئات األخرى 
اإلبادة  ردا مناســبا على حــرب  ســيكون 
اجلماعيــة في قلــب أوروبا التــي تدعمها 

أغلبية كاسحة من املواطنن الروس”.
كما اقترح وضع برنامج خاص للجنود الروس 
الذين ال يريــدون القتال فــي أوكرانيا بعد 
اآلن. وقال “)الرســالة هي(: أنقذوا أنفسكم 
واستســلموا  أســلحتكم  وغادروا. ضعوا 
للقوات األوكرانية واحصلوا على فرصة بدء 

حياة جديدة”.

قضية الوثائق السرية.. أدلة 
جديدة »مزعجة« لترامب

أوكرانيا تدعو االتحاد 
األوروبي إلى حظر دخول 

السائحين الروس

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد:

رحل ميخاييل غورباتشــوف، الرئيس 
الروســي الذي كان أكثر قربا للغرب 
صانع  اعتبــره  البعض  الــروس،  من 
الدميقراطية هنــاك، والبعض اعتبره 

خائن.
وبعــد التوتر واملواجهــة خالل احلرب 
اســتمرت عقودا، جعل  التي  الباردة 
أقرب  السوفييتي  االحتاد  غورباتشوف 
إلى الغرب مــن أي مرحلة منذ احلرب 

العاملية الثانية.
أبرم غورباتشوف اتفاقات مع الواليات 
املتحــدة للحد من األســلحة وأقام 
شــراكات مع القــوى الغربية إلزالة 
الستار احلديدي الذي قسم أوروبا منذ 
احلرب العاملية الثانية، كما لعب دورا 

في إعادة توحيد أملانيا.
مع دول أوروبا الشرقية

املؤيدة  االحتجاجات  اجتاحت  عندما 
للدميقراطية دول الكتلة السوفييتية 
في أوروبا الشــرقية الشــيوعية في 
اســتخدام  عن  أحجم   ،1989 عــام 
القــوة، على عكس قــادة الكرملن 
الدبابات  أرســلوا  الذين  الســابقن 
عام  هنغاريا  في  االنتفاضات  لسحق 
1956 وتشيكوســلوفاكيا فــي عام 

.1968
التطلعات  االحتجاجات غــذت  لكن 
15 جمهورية من  للحكم الذاتي في 
االحتاد السوفييتي الذي تفكك خالل 
بطريقــة عمتها  التالين  العامــن 

الفوضى.

وحاول غورباتشــوف، الــذي أطاح به 
لفترة  الشــيوعي  باحلزب  متشددون 
وجيــزة فــي انقالب في أغســطس 
1991، احليلولة دون هذا االنهيار لكن 

جهوده باءت بالفشل.
صديق أوروبا الغربية

حاول غورباتشــوف حتسن العالقات 
الغربية،  وأملانيا  وفرنسا  بريطانيا  مع 
مثل القادة الســوفييت الســابقن، 
الغربية  أوروبا  بســحب  مهتما  كان 

بعيدا عن النفوذ األمريكي.
دعا إلى مزيد مــن التعاون بن عموم 
أوروبا، وحتدث علنا عــن “وطن أوروبي 
مشترك” وأوروبا “من احمليط األطلسي 

إلى جبال األورال”.
كانت عالقات غورباتشوف مع القادة 
األوروبين الغربين أكثر دفئا من تلك 
التي كانــت تربطــه بنظرائهم في 

الكتلة الشرقية.
تنازالت نووية

مع  الســابقة  احملادثات  فشــل  بعد 
الواليــات املتحدة، فــي فبراير 1987، 
عقد غورباتشوف مؤمترا في موسكو 
بعنــوان “من أجــل عالم خــال من 
األســلحة النوويــة، من أجــل بقاء 
اجلنس البشري”، والذي حضره العديد 

من املشاهير والسياسين الدولين.
من خالل الدفع العلني لنزع السالح 
منح  إلى  غورباتشوف  سعى  النووي، 
االحتاد الســوفيتي أرضيــة أخالقية 
عالية وإضعاف تصــور الغرب الذاتي 

للتفوق األخالقي.
األميركي  الرئيــس  أن  منــه  وإدراكا 
يتزحــزح عن مبادرة  لن  ريغان  رونالد 

الدفاع االستراتيجي، ركز غورباتشوف 
على تقليل “القوى النووية متوسطة 

املدى”، والتي كان ريغان يتقبلها.
إزالة صواريخ  وافق غورباتشوف على 
للمفتشــن  والســماح   SS-23
األميركين بزيارة املنشآت العسكرية 

الســوفيتية لضمــان االمتثال. كان 
هنــاك عداء ملثل هــذه التنازالت من 

قبل اجليش السوفييتي.
زار غورباتشوف   ،1987 في ديســمبر 
واشــنطن العاصمــة، حيث وقع هو 
وريغــان معاهــدة القــوات النووية 

بأنها  وصفــت  املــدى.  متوســطة 
النقاط في مسيرة  “واحدة من أعلى 

جورباتشوف”.
عمق الصداقة مع واشنطن

بعد املعاهــدات النووية، بدأت عالقة 
الرئيس الروســي السابق بواشنطن 

تــزداد قــوة، حتى وصلــت إلى درجة 
“الصداقة”.

األميركيــة  القمــة  وعقــدت 
الســوفييتية الثانية في موســكو 
1988، والتــي توقع غورباتشــوف أن 

تكون رمزية إلى حد كبير.
ومــرة أخرى، انتقد هــو وريغان بلدان 
غورباتشوف  لكن  البعض،  بعضهما 

قال إنهم حتدثوا “بشروط ودية”.
وتوصلــوا إلــى اتفاق بشــأن إخطار 
بعضهــم البعض قبل إجــراء جتارب 
وعقــدوا  الباليســتية  الصواريــخ 
والصيد  النقــل  بشــأن  اتفاقيــات 

واملالحة الالسلكية.
قال ريغــان بعدهــا للصحفين إنه 
لم يعــد يعتبر االحتاد الســوفييتي 
“إمبراطورية شــريرة” وكشف االثنان 

أنهما يعتبران نفسيهما صديقن.
حياة “النجوم”

في  الســابقن  الزعماء  عكس  على 
احلزب الشــيوعي، قرر غورباتشــوف 
خوض حيــاة “النجومية” بعد انتهاء 
فترة الرئاسة، وبدأ بالسفر في رحالت 
فخمة وإلقاء محاضرات مببالغ كبيرة، 

حول العالم.
إلقــاء محاضرات  بدأ غورباتشــوف 
رسوما  وفرض  الدولي،  املستوى  على 
كبيرة على ذلك. فــي زيارة لليابان، مت 
استقباله ومنح العديد من الدرجات 

الفخرية.
في عام 1992، قام بجولة في الواليات 
املتحــدة على مــن طائــرة خاصة 
األموال  “فوربــس” جلمــع  لشــركة 
الرحلة  خــالل  اخلاصة.  ملؤسســته 

التقــى مع عائلــة ريغان فــي زيارة 
عائلية.

ومن هناك ذهب إلى إســبانيا، حيث 
92 العاملي  حضر معــرض إكســبو 
الوزراء  برئيس  والتقى  في إشــبيلية 
فيليبــي غونزاليــس، الــذي أصبح 

صديقا له.
كمــا زار إســرائيل وأملانيــا، حيــث 
اســتقبله العديد من السياســين 
بحرارة وأشــادوا بدوره في تســهيل 

إعادة توحيد أملانيا.
احتضانه للرأسمالية

لم يتردد الرئيس الروســي الســابق 
باحتضــان حياة الرأســمالية، وكان 
وجها إعالنيا للعديد من الشــركات 
وشــركات  املطاعم  مثل  األميركية، 

التكنولوجيا.
إعالنات  وظهــر غورباتشــوف فــي 
جتارية مثل إعالن تلفزيوني لسلسلة 
مطاعم بيتــزا هت، وإعالنات مصورة 
وإعالنات  أبــل،  كمبيوتــر  ألجهــزة 

لشركة لويس فويتون.
في النهايــة، لم يغفــر كثيرون من 
االضطرابات  لغورباتشــوف  الــروس 
معتبرين  إصالحاتــه،  أحدثتها  التي 
الالحق في مســتويات  التراجــع  أن 
للغاية مقابل  باهظ  املعيشــة ثمن 

الدميقراطية.
وقــال فالدميير روغوف، وهو مســؤول 
عينتــه روســيا فــي جــزء حتتلــه 
القــوات املواليــة لها فــي أوكرانيا، 
إن غورباتشــوف “قــاد عمــدا االحتاد 
ووصفه  زوالــه”  إلى  )الســوفييتي( 

باخلائن.

لمناسبة رحيله

ستة مواقف في حياة غورباتشوف جعلته »أيقونة« غربية

متابعة ـ الصباح الجديد:
في اليوم الــذي يتذكر فيه العالم 
هناك  القســري،  االختفاء  ضحايا 
عشرات اآلالف منهم في السجون 
الســورية وحدهــا، بعضهم منذ 
عقــود، ومنهم من قضــى حياته 
داخلهــا مــن دون علم أحــد، في 
حن تأمــل بعض العائالت أن يكون 

أبناؤهم على قيد احلياة. 
وبحســب األمم املتحدة، فإنه “يكثر 
استخدام االختفاء القسري أسلوبا 
اســتراتيجيا لبــث الرعــب داخل 
اجملتمع. فالشعور بغياب األمن الذي 
يتولد عن هذه املمارســة ال يقتصر 
علــى أقــارب اخملتفي، بــل كذلك 
الســكانية  مجموعاتهم  يصيب 

احمللية ومجتمعهم ككل”. 
تاريخ قدمي

وفي ســوريا، فإن ارتبــاط اإلخفاء 
السياســي،  باالعتقال  القســري 
“قــدمي قــدم حــزب البعــث، منذ 
سبعينيات القرن املاضي، وهو جزء 
مــن الذاكرة الســورية ومعاناتها 
مدير  مع حكم سلطوي”، بحسب 
املركز السوري للمساءلة والعدالة، 
في واشــنطن، محمــد العبداهلل 
الذي حتدث ملوقع “احلرة”، مشيرا إلى 
أن هناك آالف املفقودين منذ حقبة 
أي قبل تســلم بشار  الثمانينيات 

األسد السلطة في البالد. 
مديــر املرصــد الســوري حلقــوق 
اإلنســان، رامــي عبــد الرحمــن، 
يتناول مــا اورده أحد املتعاملن مع 
املرصــد، مت اإلفراج عنه في شــهر 
مايو املاضي، من خالل دفع رشاوى، 
ويقــول: “أبلََغنا بعــد خروجه من 
ســجن عدرا بأنه كان معه أردنين 
منذ  أحدهم معتقل  فلسطينين، 
عــام 1981 مــن دون أي محاكمة، 
وآخر منذ عام 1998”، مشــيرا إلى 
أن بعض املعتقلن، “ال أحد يســأل 

عنهم، ألن أهاليهم ماتوا”. 
أرقام وإحصائيات

وتشــير إحصائيات املرصد السوري 
حلقوق اإلنســان إلى تسجيل 121 
حالــة اختفــاء قســري فقط في 
احلالي،  العــام  األول من  النصــف 
و792 حالــة اعتقال تعســفي من 

قبل مختلف األطراف املتحاربة. 
وتتداول وسائل إعالم سورية أرقاما 
تقديرية لعــدد املعتقلن واخملتفن 
قســريا بأنها ما بن 100 إلى 130 
تقديرية  أرقام  “لكنها محض  ألفا، 
وليســت دقيقة ألســباب كثيرة، 
منهــا عــدم جتــاوب احلكومة عن 
عــدد املعتقلن لديها، كما أنه غير 
معروف من هم ومــن قضى خالل 
املعارك، ومــن مت اعتقالــه ومن مت 
إعدامه ومن مت تصفيته”، بحســب 

العبداهلل. 
ويقــول العبداهلل: “هنــاك حاالت 
لكن  عنها  اإلفــراج  يتــم  اعتقال 
العائالت ال تخبر بها وتتستر عنها 
ألنه يتم اإلفراج عنها ضمن مقابل 
مادي أو رشــوة ملسؤولن فتخشى 
إذا  الشخص  اعتقال  إعادة  العائلة 
مت اإلفصاح عن اإلفــراج عنه، لكن 
العــدد مقدر بعشــرات اآلالف من 

اخملتفن قسريا”. 
بداية مايو  وأصدر بشار األسد، في 
املاضي، مرســوما تشريعيا يقضي 
مبنح “عفو عام عن اجلرائم اإلرهابية 
املرتكبة من الســورين قبل تاريخ 
الثالثن من أبريل لهــذا العام عدا 

التي أفضت إلى موت إنسان”.
ويقول عبد الرحمن إنه “كان من بن 
من خرجوا ضمن العفو الرئاســي، 
منذ  إخفاؤهم قسريا  مت  ســوريون 
دفعوا  وبعضهــم  عــام،  أكثر من 
يخرجوا، وصل  ورشاوى حتى  أمواال 
األمر إلــى ســبعة آالف دوالر عبر 

سماسرة وضباط”. 
مصير املفقودين

تتوزع حاالت اإلختفاء القســري ما 
بــن الفصائل املســلحة اخملتلفة 
وما بن النظام الســوري، “فعندما 
ألسباب  شــخصا  النظام  يعتقل 
الغالب  أحــد فــي  سياســية، ال 
يعــرف أيــن مت أخذ هــذا املعتقل، 
أما الفصائل فيتــم التعرف أين مت 
أخذ هذا املعتقــل، ألن كل فصيل 
يســيطر على منطقــة جغرافية 
معينــة، ولذلــك في هــذه احلالة 
األخيرة يتم التعــرف على من قام 
باالعتقال بعد عــدة أيام، لكن من 
تعقب  يصعــب  النظام  يعتقلــه 

مكانه”، بحسب عبد الرحمن 
ويقــول: “فــي أحدى املــرات اندلع 
احتجاج من قبل األهالي في سجن 
في عفرين تســيطر عليه فصائل 
موالية لتركيا على ســبيل املثال، 
مت اكتشــاف أن هنــاك 13 امــرأة 
منهن  السجن  هذا  داخل  معتقلة 
اثنتان من األكراد لم يكن أحد يعلم 
بوجودهمــا، وهذا عنــد الفصائل، 
فما بالك بالنظام الذي لديه مئات 

السجون وأجهزة أمنية مختلفة”. 
ويحكي عبد الرحمن أيضا عن شاب 
صديق له في الســاحل الســوري، 
“اعتقلتــه أجهــزة أمنيــة تابعة 
للنظام منذ عدة أيام، ملدة ساعات 
فقــط، لكنه رجع وجســمه كله 
أسودا من كثرة الضرب والتعذيب”. 
وأضاف: “وقبل خروجه أعاد التأكيد 
للضبــاط بأنــه لم يفعل شــيئا، 
فأخبــروه بأنهم يعلمــون بأنه لم 
يفعل شيئا ولكن “عشان ما تفكر 
تعمل شــيء”،  فمــا بالك مبن هم 

مختفون قسريا منذ 2011”. 
“احللقة األصعب”

“احللقة  هــو  املفقوديــن  مصيــر 
وصــف  بحســب  األصعــب”، 
العبداهلل، مشــيرا إلى أنه عندما 
مت تســريب صور قيصر املصور في 
انشق  الذي  العســكرية  الشرطة 
وأظهر  السوري،  باجليش  عمله  عن 
املعتقلــن  آلالف  إعــدام  حــاالت 
من  أن  معروفا  “أصبح  الســورين، 
مت اعتقاله وانتهى بفقدان قســري 
أو إخفاء قســري، قسم من هؤالء 
داخل  وتصفيتهــم  إعدامهــم  مت 
الســجون”، موضحــا أن “هذا أحد 
األسباب التي تدفع النظام السوري 
لعدم اإلفراج عن جميع الســجناء 
أنــه ليس لديه ســجناء  واإلعالن 
اليوم، ألن ذلك ســيفصح عن عدد 
التعذيب  واملقتولن حتت  املعدومن 
داخل السجون لذلك يبقي املوضوع 

غائما وضبابيا بهذه الطريقة”.  
بل إن هناك عائالت مفقودين كانت 
قــد اقتنعــت مبوت ذويهــم داخل 
بالعفو  فوجئوا  “لكنهم  السجون، 
الرئاســي األخير، حيــث أن مصير 
املفقوديــن غير معلــوم لكنه غير 

إيجابي، ألن معظم حاالت االعتقال 
السياسي تنتهي مبفقودين وهؤالء 
إن مت اإلفــراج عنهــم، يحدث ذلك 
بعد ســنوات مديدة من االعتقال، 
لكن حاالت كثيرة منها تنتهي مع 
األسف باملوت أو التصفية أو أحكام 
ســرية  مبحاكمات  ميدانية  إعدام 

داخل السجون”. 
“اجلهود الدولية منعدمة”

يرى عبــد الرحمن أن “اجلهد الدولي 
دولي  يوجــد جهــد  وال  منعــدم، 
حقيقي فــي إطــار محاولة وقف 
ملف اإلخفاء التعســفي”، واصفا 
بأنهــا “جهود إعالميــة ال أكثر وال 

أقل”. 
ويعتبــر العبــداهلل أن “املنظمات 
واجملتمع املدني في مأزق في موضوع 
املفقوديــن، ألن األمــر يتطلب دورا 
وإشــراكها  الســورية  للحكومة 
يرفض  السوري  النظام  لكن  باحلل، 
أن يكون جزءا من احلل، ألنه أساس 
املشــكلة، وألن أي حل بأي صيغة 
ســيؤدي إلى كشــف أعداد الذين 
مت تصفيتهــم حتــت التعذيب أو مت 

إعدامهم”. 
ومبا أن النظام السوري غير متعاون 
في هذا امللف، فــإن “دور املنظمات 
غير احلكوميــة يقتصر على توثيق 
حاالت اإلخفاء القسري واملفقودين 
من اخلارج ألن وصولها ليس مطلقا، 
كما أن هناك حاالت احتفاء قسري 
في الريف وعائالتهــم ليس لديها 
اتصــال باإلنترنت أساســا، فضال 
عــن أن عامل اخلــوف يدفع الكثير 
من األهالي إلــى عدم التجاوب مع 
املنظمــات احلقوقية، ولذلك هناك 
أســباب كثيرة جتعل دور املنظمات 
محــدودا، رغم أن هنــاك محاوالت 

واملطالبة من  واملناصــرة  للضعط 
اجملتمــع الدولــي بالتحــرك، لكن 

اجملتمع الدولي ليس لديه احللول”. 
وهي  ســودربيرغ،  نانســي  لكــن 
سفيرة ســابقة لدى األمم املتحدة، 
قالت في مقابلة مــع قناة “احلرة”، 
الثالثــاء، مبناســبة اليــوم الدولي 
لضحايــا االختفاء القســري، بأنه 
“يجــب مالحقــة املســؤولن في 
ويرتكبون  الناس  التي حتتجز  الدول 
جرائم فظيعة، ألن جرمية اإلختفاء 
القسري ال ميكن التسامح معها”. 

وأكــدت أن “القــدرة الدولية يجب 
أن تتطور لتعقب مســار االختفاء، 
الدول ميكنها  وبعض  املتحدة  واألمم 
املثال  املزيد، فعلى سبيل  أن تفعل 
صناعية  أقمــار  اســتخدام  ميكن 

للعمل على هذا امللف”. 
ووفقا لإلعالن املتعلق بحماية جميع 
األشــخاص من االختفاء القسري، 
الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة فــي قرارها 133/47 في 18 
ديســمبر 1992 بوصفه مجموعة 
جميع  على  التطبيق  واجبة  مبادئ 
الدول، فإن االختفاء القسري يحدث 
األشــخاص  على  “القبض  عنــد: 
رغما  اختطافهم  أو  واحتجازهــم 
عنهــم أو حرمانهم مــن حريتهم 
على أي نحو آخر على أيدي موظفن 
مــن مختلــف فــروع احلكومة أو 
مستوياتها أو على أيدي مجموعة 
منظمــة، أو أفــراد عادين يعملون 
أو بدعــم منها،  باســم احلكومة 
بصورة مباشــرة أو غير مباشــرة، 
أو برضاهــا أو بقبولهــا، ثم رفض 
الكشــف عن مصير األشــخاص 
أو عن أماكــن وجودهم  املعنيــن 
من  بحرمانهم  االعتــراف  رفض  أو 

حريتهم، مما يجرد هؤالء األشخاص 
من حماية القانون”. 

وسائل ضغط
إن “هناك حاليا  العبــداهلل  ويقول 
األمم  ضمن  إعدادهــا  يتم  دراســة 
آلية  إنشــاء  املتحدة حــول فكرة 
لكشــف مصير  دوليــة خاصــة 
وكان من  فــي ســوريا،  املفقودين 
املفتــرض أن يتم نشــرها الثالثاء، 

لكنها لم تصدر حتى اآلن”. 
وأضاف أن “هذه الدراسة قد تكشف 
عن بعض األفــكار املتداولة ضمن 
األمم املتحدة للتعامل مع هذا امللف، 
لكن أي آلية تعمل على املفقودين 
داخل  إلــى  الوصول  ال تســتطيع 
السجون في سوريا أو معلومات من 
داخل أجهزة األمن ســيكون دورها 
شبيه بدور املنظمات، وهو مناصرة 
أو مطالبــات باإلفراج ولن تؤدي إلى 

نتيجة عملية واقعية ملموسة”. 
وتابع أن “هناك أفكارا مثل الضغط 
على دول متحالفة مع نظام بشار، 
فمثال كان هناك توقع لدور روســي 
بوســاطة من اجملتمع الدولي، لكن 
عاد  الروســي ألوكرانيا،  الغزو  بعد 
املوضوع إلى األدارج، ألنه ليس هناك 
دولة غربية ســتتواصل مع روسيا 
في سوريا طاملا  املفقودين  مبوضوع 

استمرت احلرب في أوكرانيا”. 
هنــاك أيضا بعض األفــكار لطرح 
العربية  الدول  املوضوع مع جامعة 
العربية  الــدول  بعــض  ومطالبة 
احلليفــة لدمشــق بأن تتوســط 
باملوضوع، خاصة أن هناك معلومات 
عن أن العفو الرئاســي األخير كان 
مبطالبــة إماراتية علــى اعتبار أن 
إعادة سوريا  العفو قد يسهل  هذا 
العفو  لكــن  العربية،  للجامعــة 
األخير أفرج عن حوالي 500 شخص 
من عشــرات اآلالف لذلك لم يقدم 

حال عمليا لألزمة”. 
حلقوق  الســوري  املرصــد  وحــذر 
اإلنســان من محاولة نظام بشــار 
األســد، تلميع صورتــه عبر إصدار 
ومحاولته  األخيــر،  العفــو  قانون 
التهــرب من االنتهــاكات اخلطيرة 
ارتكبها في ســجونه منذ  التــي 
التقارير  توالــي  أمام  خاصة   2011
املنظمــات  وضغــط  الدوليــة 
اإلنســانية واحلقوقيــة بخصوص 
ملف التعذيب والتجاوزات اخلطيرة 
الســجون  في  اإلنســان  حلقــوق 

واملعتقالت.
وتشــير إحصائيات املرصد السوري 
إلــى مقتل أكثــر مــن 105 آالف 
معتقل حتت التعذيب داخل سجون 
نظام بشــار األســد منذ انطالقة 

الثورة السورية في العام 2011.
ويشــدد مدير املرصــد، رامي عبد 
الرحمــن، على أنه يجــب أن يكون 
هناك إجماع علــى رفض أن يكون 
ملــف املعتقلــن علــى طاولــة 
املفاوضات، وأنه يجب أن يكون فوق 
كل مفاوضات وليس ملف تفاوض. 
وقــال: “يجب أن يكــون اإلفراج عن 
املعتقلن والكشــف عــن مصير 
اخملتفــن قســريا، شــرطا لبــدء 

التفاوض من األساس”.

حقائق صادمة عن االختفاء القسري في سوريا..
بعضهم معتقل منذ 1981

مصير غامض آلالف المفقودين..
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م/اعالن
إلى املدعى عليه/ مثنى محمد مهدي

أقامت املدعيــة ) منتهى زيــد ابراهيم ( 
الدعوى الشــرعية املرقمة 843/ ش/2022  
عليك امام هذه احملكمة  والتي تطلب فيها  
وجملهولية  احملكمــة،  هذه  امام  حضوركم 
محل اقامتك حســب شرح اشعار مختار 
منطقة خانقني \توله فروش وشرح املبلغ 
القضائــي في هــذه احملكمــة واملتضمن 
بانك ارحتلــت الى جهــة مجهولة عليه 
قــررت احملكمة  تبليغك بواســطة اعالنا 
باحلضور  يوميتني  محليتــني  بصحيفتني 
امام هذه  احملكمة  يوم املرافعة املصادف )  
2022/9/7( الساعة التاسعة صباحا   وفي 
حالة عدم حضورك  أو ارســال  من ينوب 
عنك قانونا  فســوف جتري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وحسب االصول.
القاضي 
محمود جاسم محمد

وزارة الزراعة مديرية زراعه كركوك
 قسم االراضي 

شعبة التاجير والتوزيع 
انذار 

عبيدجلي  املتوفي  الفــالح  ورثه  الى 
علــي املوزع عليه مســاحة 80 دومن 
ضمــن القطعــة 180/3 املقاطعه 
لناحيــة  التابعــه  الصباغيــة   61
بتقدمي  قيامكم  لعدم  بالنظر  الزاب 
حقوق  لنقل  الالزمة  املستمسكات 
املوزعه على  القطعــة  والتزامــات 
مورثكــم ومخالفتكــم الحــكام 
الفقرة ]1-5[ من املادة 24 من قانون 
االصــالح الزراعي رقم 117 لســنة 
1970 ننذركم بلزوم التقيد مبا اوجب 
الزراعي  اجمللس  وتعليمــات  القانون 
االعلــى خــالل 15 ايام مــن تاريخ 
تبليغكم باالنذار وبعكسه ستتخذ 
باســترداد  القانونيــة  االجــراءات 
القطعــه املوزعه عليكم حســب 

االصول 
زهير علي حسني 
مدير الزراعه

جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية التنفيذ/ املعقل

رقم االضبارة / 1061 / 2019 
التأريخ :  22 / 8 / 2022  

إعالن
تبيع مديرية تنفيذ املعقل  العقار تسلسل  499 / 5 / 
مقاطعة اجلبيلة  الواقع في اجلبيلة قرب تامي سكوير 
العائــد للمدين ) رياض حســني مظلــوم ( احملجوز 
لقــاء طلب الدائن ) صباح عبــد اهلل طاهر ( البالغ ) 
115880000( مائة وخمسة عشــر مليون وثمامنائة 
وثمانون الــف دينار ال غيرها فعلى الراغب بالشــراء 
مراجعــة هذه املديرية خالل مــدة )ثالثني (  يوماً تبدأ 
من اليوم التالي للنشــر مستصحباً معه التأمينات 
القانونية عشــرة باملائة من القيمة املقدرة وشهادة 
اجلنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على 

املشتري .
املواصفات : دار طابقني 

1. موقعه ورقمه :- 499 / 5 مقاطعة  اجلبيلة 
2. جنسه ونوعه :- ملك صرف 

3. حدوده واوصافه :- دور سكنية 
4. مشــتمالته :- طابق اول صالة استقبال وغرفتني 
نوم +مطبخ +حمــام / الطابق الثاني ثالث غرف نوم + 

مطبخ +حمام 
5. مساحته :- 200 م2 

6. درجة العمران :- جيدة 
7. الشاغل : - املدين ) رياض حسني مظلوم ( 

8. القيمة املقدرة :- 290000000 )مائتان وتســعون 
مليون دينار عراقي ( 

املنفذ العدل 
اسامة شريف جويد 
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جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

قسم العقود
العدد: 22792
التاريخ: 2022/8/31

اعالن للمرة االولى
على  حساب قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي رقم 2 لسنة 2022

 وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال الكبيرة 
1. يسر ديوان محافظة واسط / قسم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة  لتقدمي عطاءاتهم لعمل املشاريع املذكوره في اجلدول املرفق 

ربطا  وفقا ألسلوب املناقصة العامة .
2.  إن املناقصات لهذا املشاريع  سوف تنشر في الصحف الوطنية )الصباح اجلديد, العدالة , املستقبل(.

3.  فعلى مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني من الشــركات املقاولة واملقاولني العراقيني وفقا للتصنيف املذكور في اجلدول ادناه والشــركات العامة 
وكذلك الشركات العربية واألجنبية املتخصصة  ممن لها فرع داخل العراق ومسجلة في وزارة التجارة في احلصول على معلومات إضافية االتصال بـــ 
  cd@wasit.iq ديوان محافظة واســط / قسم العقود ( خالل ) أوقات الدوام الرســمي ( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات واميل القسم (

علما ان نتائج املناقصات والتبليغات تنشر على املوقع www.wasit.iq  ويعتبر تبليغا رسميا .
4.   متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة : املعايير احملددة في اجلزء الثالث )معايير التقييم والتأهيل( من الوثيقة والتي يلتزم مقدم العطاء بجميع 

ما ورد فيها  .
5. يتم تقدمي تعد خطي بعدم وجود عقود مبرمة مع الشــركة من أي جهة تعاقدية حكومية مت االخفاق في تنفيذ التزاماتها وادى الى ســحب العمل 
او تلكأ فيها وعدم وجود مشاريع مختلف عليها ومعروضة امام القضاء للنظر بها ولم حتسم بعد في كافة املؤسسات احلكومية سواء في احملافظة 

او خارجها .
6. املتطلبات القانونية :-

أوال – األهلية / وتشــمل جنسية مقدم العطاء ، أن ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل عدم إقصاء مقدم العطاء مؤقتا )معلقة أنشطته اجلديدة ، 
مدرج  في القائمة السوداء أو مدرج في قائمة الشركات املتلكئة بقرار صادر عن اجلهة املعنية في وزارة التخطيط عن املشاركة في عمليات التعاقدات 
العامة أو اســتنادا إلى قرار صــادر من قبل األمم املتحدة / مجلس االمن للمشــاركة في املناقصات ,  ال يوجد تضارب في املصالح،الشــركات العامة 

احلكومية واململوكة للدولة أن تثبت إنها مستقلة قانونيا وماليا وإنها تعمل وفق القانون  التجاري وقانون الشركات العامة.
ثانيا : -على مقدمي العطاءات من الشــركات العربية واألجنبية )واملسجلة( في وزارة التجارة/دائرة تسجيل الشركات تقدمي شهادة تأسيس  الشركة 

داخل العراق و وثائق الشركة مصدقة اصوليا .
ثالثا : على الشركات تقدمي ماهوا مطلوب في ورقة بيانات العطاء احد اقسام الوثيقة القياسية .

7. - على مقدم العطاء تقدمي  نســخ إضافية طبق األصل عدد )2( من العطاءات اخلاصة باملناقصة إضافة الى العطاء األصلي وتكون جميع النســخ 
مختومة بختم حي من الشركة وفقا لاللية املثبتة في ورقة بيانات  العطاء وبخالفة اليستلم العطاء و يعتبر مستبعدا خملالفته شروط اإلعالن .

8. بعد مراعاه الفقرة 7 أعاله بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق املناقصة اعتبارا من تاريخ نشره باجلريدة الرسمية بعد تقدمي طلب حتريري 
إلى ( ديوان محافظة واســط /  ســكرتير جلنة فتح العطاءات ( لغاية يوم )  االحد ( املصادف  18 / 9  /2022  لغاية الســاعة 12 ظهرا وهو )تاريخ غلق 
املناقصــة(  وبعــد دفع قيمة البيع للوثائــق البالغة )2000000( مليونا دينار غير قابلة للرد, علما بان العطاءات املتأخرة ســوف ترفض وســيتم فتح 
العطاءات بحضور مقدمي العطاءات باحلضور في العنوان التالي ) واســط / الكوت / شارع احملافظة  / بناية ديوان محافظة واسط / غرفة جلنة الفتح 

( في الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا من يوم )  االحد  ( املصادف 18 /  9  /2022.
9. كل العطــاءات يجــب إن تتضمن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مصرفي أو صك مصدق أو ســفتجة ( وباملبلغ احملدد في ادناه معنون إلى محافظة 
واسط / اإلدارة العامة واحمللية )هيئة االعمار ( ويتضمن اإلشارة السم ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واسط ويحمل 
عنوان البريد االلكتروني للمصرف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعشــرون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات 
األولية باسم مقدم العطاء أو)أي من املساهمني في الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة ( ويجب ان ترسل بكتاب رسمي مذكور فيه 

رقم املنصة االلكترونية ويستبعد العطاء في حال كون خطاب الضمان غير داخل في املنصة االلكترونية .
10. إن مــدة نفاذ العطاء )90( تســعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة وان شــراء وثائق املناقصة و تقدمي العطاء يجــب أن يكون من قبل املدير املفوض 
للشــركة او بصيغة شــهادة تسجيل الشركة )شهادة تأسيس الشــركة التي تظهر حق التوقيع عليها (  كشرط أساسي  لشراء و لتقدمي العطاء 

والتوقيع على جميع صفحات مستندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة .
11. على مقدم العطاء تقدمي احلســابات اخلتامية الرابحة ألخر سنتني املتتاليتني والتي تســبق موعد اإلعالن عن املناقصة مصدقة ومدققة من قبل 
محاســب قانوني معتمد وفي حالة عدم امتالك الشركة احلسابات اخلتامية ألخر ســنتني فيتم تقدمي احلسابات اخلتامية الرابحة ألخر سنتني والتي 

تسبق عام 2014 .
12. على مقدم العطاء تقدمي كشف  حساب اصلي  ومرسل بكتاب رسمي الى ديوان محافظة واسط مرفقه نسخة  من  )فيشة إيداع باملبلغ املشار 
اليه في الكشــف مصدقة بختم حي من املصرف (  يبني حركة التدفق املالي الخر ســنة للفترة التي تسبق غلق املناقصة وبالتالي اليعتمد الكشف 

املصرفي الصادر من احد املصارف االهلية والذي يتضمن فقط إيداع مبلغ معني دون وجود أي حركة للتدفق املالي للمدة املطلوبة .
13. إن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .

14. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األشــغال الكبيرة( بكافة أقســامها فأنه ســيتم استبعاد عطاءه مما يقتضي  
مراعاة  ذلك عند التقدمي   

15. ال يترتب اي اثر تعاقدي على االعالن اعاله وتلغى في حالة عدم استكمال املتطلبات وليس ملقدم العطاء املطالبة باي تعويض او فوات ربح او خسارة 
نتيجة ذلك اإللغاء .

16. مقدم العطاء ملزم بكشف التوازن وتسري إجراءات اإلحالة وان لم يتم التوقيع على كشف التوازن من قبل مقدم العطاء .
17. على مقدم العطاء ملئ االســتمارات اخلاصة بالقســم الرابع من الوثيقة وتقدمي ما يثبت املعلومات التي مت تدوينها من قبله وتقدميها في العطاء 

مع كامل الوثيقة وتكون مختومة وموقعة من قبله على جميع صفحاتها وتعد من شروط املنافسة .
18. في حالة تقدمي احد الشــركاء ألي من املعايير املطلوبة ومت اســتيفاءها من قبله فيتم قبول العطاء املشترك دون النظر الى الشريك االخر استنادا 

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

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

22. يعقد املؤمتر اخلاص باملشاريع بتاريخ 12   - 9 -2022 في مديرية بلديات واسط ومديرية بلدية الكوت  الساعة 10 ونصف صباحا  قاعة االجتماعات 
لذا اقتضى التنويه .

الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

دعوة تقدمي عطاء
جمهورية العراق / الشركة النفط الوطنية / شركة نفط ميسان

الى شركات املقاوالت الدرجة العاشرة انشائي )كحد ادنى(
م: مناقصة 14 /ميسان 2022 اخلاصة بـ )عقد خدمة الصيانة 

واالعمال املدنية ملواقع الشركة( 

1- يسر شركة نفط ميسان دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة ممن يحملون هوية 
تصنيف املقاولني نافذة لعام 2022 بدرجة تصنيف  ال  تقل عن الدرجة العاشرة)انشائي(

لتقدمي عطاءاتهم للعمل أعاله احملددة كلفته التخمينية ب )200,000,000( مئتان مليون 
دينار عراقي )ضمن تخصيصات املوازنة التشــغيلية تنفــذ خاللها اعمال الصيانة ملدة 

)360( يوم .
2- ان وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء التي تتبع اإلعالن عن املناقصة العامة لهذا املشــروع 

ستنشر في الصحف الوطنية ) الصباح اجلديد , العدالة , املشرق ( 
3- ســيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العاطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها 
تعليمات تنفيذ العقود احلكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 باعتماد الوثائق القياسية 

الصادرة عن وزارة التخطيط ومفتوح جلميع املناقصني 
4- على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال 
بشركة نفط ميسان /هياة املشاريع/ قسم التصاميم designs@moc.oil.gov.iq وخالل 
ساعات الدوام الرسمي اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الثانية عشر 

ظهرا وكما موضحة بوثائق املناقصة 
5- معايير التقدمي والتأهيل  : 

- تقــدمي امليزانية العامة )مربحة(املدققة من قبل محاســب مختص وفقا للقانون تبني 
الوضع املالي للسنوات الثالث السابقة )غير مطلوب( 

- على مقــدم العطاء توفير الســيولة النقدية اخلاصة باملشــروع ومببلــغ ال يقل عن 
)30,000,000( ثالثون مليون دينار عراقي مؤيدة بكتاب صادر عن مصرف معتمد في العراق( 

او معنون الى شركة نفط ميسان.
- كافة املعايير والشروط األخرى املنصوص عليها في وثائق املناقصة.

6- بإمــكان العطاءات املهتمني شــراء وثائق املناقصة باللغــة العربية بعد تقدمي طلب 
حتريري الى / شــركة نفط ميسان -القسم القانوني-شــعبة العقود واملناقصات ودفع 

قيمة البيع للوثائق البالغة )100,000( مائة الف دينار عراقي نقدا غير قابل للرد.
7- يتم تســليم العطاءات الى العنوان التالي : مقر شــركة نفط ميسان /استعالمات 
الشــركة/ صندوق تقدمي العطاءات رقم )1( في املوعد احملدد قبل الساعة )12( ظهرا من 
يوم الغلق  املناقصة املصادف )االحد( )2022/10/2( وال يسمح بتقدمي العطاءات الكترونيا 
والعطاءات املتأخرة ســوف ترفض وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات 
او ممثليهم الراغبني باحلضور في مقر شــركة نفط ميسان/ موقع استعالمات الشركة 

الساعة )12( ظهرا من يوم الغلق املذكور 
8- كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان العطاء )تأمينات أولية( مببلغ مبقداره )6,000,000( 
ســتة ماليني دينار عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان صادر عن 
مصرف معتمد من قبل البنك املركزي العراقي ونافذ ملدة )28( يوم بعد تاريخ نفاذ العطاء 

9- مدة نفاذية العطاء )120( من تاريخ غلق املناقصة 
10- ســيعقد مؤمتر خاص لإلجابة عن استفســارات املقاولني في متام الساعة التاسعة  
صباحا بتوقيــت العاصمة بغداد من يوم )االحد( املصــادف 2022/9/25 وذلك على قاعة 
املركــز الثقافي النفطي الواقعة في دور النفط بقضاء العمارة وان كل االستفســارات 
املتعلقة بوثائق املناقصة يجب ان تقدم في موعد أقصاه سبعة أيام تسبق تاريخ انعقاد 

املؤمتر وعلى العنوان املذكور في الفقرة )4(أعاله 
11-ال يجوز ملنتســبي الدولة والقطاع العام االشتراك في املناقصات بصورة مباشرة او 

غير مباشرة وللشركة احلق في استبعاد العطاءات الغير مستوفية للشروط واملعايير 
12- شركة نفط ميسان غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.

13- لن تقوم شــركة نفط ميســان بدفع أي مســتحقات ماليه )دفعات مرحليه(خالل 
الشهرين االولني من العمل

14- اذا صادف موعد انعقاد املؤمتر او موعد الغلق عطلة رســمية فان موعد انعقاد املؤمتر 
او موعد غلق املناقصة حسب احلال سيكون في اليوم الذي يلي العطلة وبتمام الساعة 

احملددة  في التاريخ األساس لعقد املؤمتر وساعة غلق املناقصة 
15- العطاءات املدونة بقلم الرصاص او أي مادة قابلة للمسح سيتم استبعادها. 

16- في حالة فشــل مقــدم العطاء الفائز في تقدمي ضمان حســن األداء او توقيع عقد 
سوف يترتب عليه الغاء اإلحالة ومصادرة ضمان العطاء دون حاجة الى حكم قضائي 

17- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن . 
املدير العام

الكلفة التخمينيةاسم املناقصةرقم املناقصةت
مبلغ ضمان العطاءمدة االجناز)دينار(

)دينار(
 هوية

التصنيف

 مبلغ بيع وثائق
 املناقصة
بالدينار

 تطوير منطقة الصدر الثالثة )خلف2022-5-68
 ثانية انشائي17,950,961,600545179,509,616مستشفى الكرامة ( في مدينة الكوت

2000,000تاسعة كهرباء

12,022,20٣,641معدل االيراد السنوي14,٣60,769,280اخلبرة التخصصية املطلوبة

 يجب تقدمي عقد واحد منجز خالل مدة التتجاوز )٣( سنوات قبل املوعد اخلبرة العامة2,964,٣78,979السيولة املالية املطلوبة
النهائي لتقدمي العطاء .

الكلفة التخمينيةاسم املناقصةرقم املناقصةت
مبلغ ضمان العطاءمدة االجناز)دينار(

)دينار(
 هوية

التصنيف

 مبلغ بيع وثائق
 املناقصة
بالدينار

 تأهيل وتطوير منطقة حي الشهداء محلة22022-5-69.
رابعة كهرباء٣1419,984,01٣,000545199,840,1٣0 وجزء من ٣10 في مدينة الكوت

2000000ثالثة انشائي

1٣,٣8٣,788,52٣معدل االيراد السنوي15,987,210,400اخلبرة التخصصية املطلوبة

 يجب تقدمي عقد واحد منجز خالل مدة التتجاوز )٣( سنوات قبل املوعد اخلبرة العامة٣,٣00,112,2٣9السيولة املالية املطلوبة
النهائي لتقدمي العطاء .

الكلفة التخمينيةاسم املناقصةرقم املناقصةت
مبلغ ضمان العطاءمدة االجناز)دينار(

)دينار(
 هوية

التصنيف

 مبلغ بيع وثائق
 املناقصة
بالدينار

 ثالثة انشائي1٣,891,٣62,6004251٣8,91٣,626 تطوير منطقة الكرميية في مدينة الكوت٣2022-5-70.
2000000عاشرة كهرباء

11,9٣0,229,057معدل االيراد السنوي11,11٣,090,080اخلبرة التخصصية املطلوبة

 يجب تقدمي عقد واحد منجز خالل مدة التتجاوز )٣( سنوات قبل املوعد اخلبرة العامة2,941,700,٣16السيولة املالية املطلوبة
النهائي لتقدمي العطاء .

الكلفة التخمينيةاسم املناقصةرقم املناقصةت
مبلغ ضمان العطاءمدة االجناز)دينار(

)دينار(
 هوية

التصنيف

 مبلغ بيع وثائق
 املناقصة
بالدينار

.42022-4-71
 تطوير شوارع متفرقة في حي الكرفانات

 بعدد 25 شارع وحي الزهراء بعدد 15 شارع
في ناحية واسط

ثالثة انشائي742,000500114,6٣7,420,11,46٣
2000000عاشرة كهرباء

8,٣68,5٣1,660معدل االيراد السنوي9,170,99٣,600اخلبرة التخصصية املطلوبة

 يجب تقدمي عقد واحد منجز خالل مدة التتجاوز )٣( سنوات قبل املوعد اخلبرة العامة2,06٣,47٣,560السيولة املالية املطلوبة
النهائي لتقدمي العطاء .

الكلفة التخمينيةاسم املناقصةرقم املناقصةت
مبلغ ضمان العطاءمدة االجناز)دينار(

)دينار(
 هوية

التصنيف

 مبلغ بيع وثائق
 املناقصة
بالدينار

 تطوير شارع الكورنيش في قضاء احلي52022-4-72.
رابعة انشائي10,441,542,900500104,415,429بطول 2650 م

2000,000ثامنة كهرباء

7,622,٣26,٣17معدل االيراد السنوي8,٣5٣,2٣4,٣20اخلبرة التخصصية املطلوبة

 يجب تقدمي عقد واحد منجز خالل مدة ال تتجاوز )٣( سنوات قبل املوعد اخلبرة العامة1,879,477,722السيولة املالية املطلوبة
النهائي لتقدمي العطاء .



5 اعالن

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 75
التاريخ: 2022/8/31 

م/ إعالن أول
عمــا بقانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل تعلن جلنــة البيع وااليجار في مديرية 
بلديات ذي قار عن وجود اجراء املزايدة العلنية إليجار االماك في بلدية )الشــطرة( وكما مبينة مواصفاتها 
ادناه عدد )14( فعلى الراغبني باالســتئجار مراجعة محاســب البلدية خال مدة )30( يوما تبدأ من اليوم 
التالي لنشــر اإلعان لدفع التأمينات القانونية بنسبة ال تقل عن )20%( من القيمة التقديرية لكامل مدة 
االيجار واحلضور في اليوم التالي من مدة انتهاء اإلعان في ديوان البلدية حسب املوعد احملدد مع جلب هوية 
األحوال املدنية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور نشر اإلعان والداللية البالغة 2% واية مصاريف اخرى.
م .ر مهندسني / حيدر محسن جري / مدير بلديات ذي قار

محكمة حتقيق الدور
العدد/ 951
التاريخ: 2022/8/31

اعالن
بتاريخ 2016/10/2 فقد املدعو )عبداهلل متعب عبداهلل( ولم يعرف مصيره 
حلد االن رغم البحث والتحري راجني اعام ذويه في حال توفر اي معلومات 

عنه.
القاضي
عبداجمليد حسن لطيف

محكمة حتقيق الدور
العدد/ 950
التاريخ: 2022/8/31

اعالن
بتاريخ 2016/10/2 فقد املدعو )مزاحم جاسم سلمان( ولم يعرف مصيره 
حلد االن رغم البحث والتحري راجني اعام ذويه في حال توفر اي معلومات 

عنه.
القاضي
عبداجمليد حسن لطيف

وزارة الصناعة وملعادن 
الشركة العامة لصناعة األسمدة اجلنوبية

العدد8293
التاريخ 2022/8/31

اعالن مزايده

استنادا الى كتاب وزارة الصناعة واملعادن املرقم 33502 في 2022/8/10 
تعلن الشركة العامة لصناعة األسمدة اجلنوبية عن اجراء املزايدة العلنية لتأجير احملات 
املبينة تفاصيلها ادناه وفق قانون بيع وايجار أموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013 املعدل. 
فعلى الراغبني باالشــتراك باملزايدة احلضور الى مقر الشــركة الساعة العاشرة صباحا 
من صباح يوم الثاثاء 2022/9/27 مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة %20 
لكامل مدة التأجير ويتحمل من ترســو عليه املزايدة 2% من مبلغ اإلحالة على ان تغطي 

أجور اللجان واملصاريف نشر اإلعان واخلدمات األخرى .
ماحظة: على املســتأجر تطبيق املادة 22 من القانون أعاه التي تنص على ان )ال يسلم 

املاجور الى املستأجر قبل تسدده بدل االيجار وفق احكام املادة )20( 
أملستمسكات املطلوبة: فايل عدد 3 يحتوي على )هوية األحوال املدنية + شهادة اجلنسية 

العراقية + البطاقة التموينبة + بطاقة السكن ( 
املدير العام

)إخطار(
من/ محكمة قوى االمن الداخلي/ 

املنطقة الثانية
الى/ املتهم الهارب )املفوض محمد 
فرحان روضان عبدالكافي اجلبوري(

الساكن/ مجهول االقامة
اقتضى حضــورك أمام هــذه احملكمة 
خال مدة )30( يوما من تاريخ نشــره إذا 
كنت داخل العراق او خارجه لإلجابة عن 
اجلرمية املسندة اليك وفق املادة )5( ق.ع.د 
املعدل وبعكسه سوف تتخذ اإلجراءات 
احكام  بحقك  وتطبق  القانونية ضدك 

املادة )69( ق.أ.د املتضمنة ما يلي:
1- احلكــم عليــك بالعقوبــة املقررة 

جلرميتك
2- إعطاء املوظفني العموميني صاحية 

إلقاء القبض عليك أينما وجدت
3- إلــزام املواطنني باإلخبــار عن محل 

اختفائك
4- حجز أموالك املنقولة وغير املنقولة.
لواء الشرطة احلقوقي
سعد عبيد علي
رئيس محكمة قوى االمن الداخلي
املنطقة الثانية

فقدان هوية
 وكالة مواد غذائية

فقــدت هويــة وكالــة مواد 
الشركة  من  الصادرة  غذائية 
العامة لتجارة املواد الغذائية 
شبيب  جاســم  جنية  باسم 
على من يعثر عليها تسمليها 

الى جهة االصدار

التأميناتمدة االيجاراملساحة موقع امللك نوع امللكرقم امللكت

5/4/ مقاطعة 1
20 سفوان

محالت 
عدد 54

احلي السكني التابع 
للشركة العامة 

لصناعة  األسمدة 
اجلنوبية

مساحات متلفة 
تتراوح مابني12 و26 
م2 حسب تسلسل 

كل محل 

ثالث سنوات

20% من مبلغ العقد 
الكلي وملدة سنوات 
حسل محضر جلنة 

التقدير املثبت 
تفاصيلها 

القيمة التقديرية)االيجار السنوي(مدة االيجارنوع امللكرقم امللكاسم الدائرةت

 بلدية1
 1,250,000 مليون ومائتان وخمسون ثالث سنواتحانوت رقم 22جزء من 8048/8الشطرة

الف دينار

 بلدية2
 900,000 تسعمائة الف دينار ثالث سنواتحانوت رقم 160جزء من 360/8الشطرة

 بلدية3
650,000 ستمائة وخمسون الف دينار ثالث سنواتحانوت رقم 112جزء من 1266/8الشطرة

 بلدية4
450,000 اربعمائة وخمسون الف دينار ثالث سنواتحانوت رقم 223جزء من 10862/8الشطرة

 بلدية5
 1,750,000 مليون وسبعمائة وخمسون ثالث سنواتحانوت رقم 112جزء من 360/8الشطرة

 الف دينار

 بلدية6
 1,750,000 مليون وسبعمائة وخمسون ثالث سنواتكشك رقم 1جزء من 17638/8الشطرة

 الف دينار

 بلدية7
 1,750,000 مليون وسبعمائة وخمسون ثالث سنواتكشك رقم 2جزء من 17638/8الشطرة

 الف دينار

 بلدية8
 1,750,000 مليون وسبعمائة وخمسون ثالث سنواتكشك رقم 3جزء من 17638/8الشطرة

 الف دينار

 بلدية9
1,100,000مليون ومائة الف دينار ثالث سنواتكشك رقم 4جزء من 17638/8الشطرة

 بلدية10
1,100,000مليون ومائة الف دينار ثالث سنواترصيف جلوس رقم 2جزء من 17765/8الشطرة

 بلدية11
1,100,000مليون ومائة الف دينار ثالث سنواترصيف جلوس رقم 3جزء من 17765/8الشطرة

 بلدية12
1,100,000مليون ومائة الف دينار ثالث سنواترصيف جلوس رقم 4جزء من 17765/8الشطرة

 بلدية13
1,100,000مليون ومائة الف دينار ثالث سنواترصيف جلوس رقم 17جزء من 1643/103الشطرة

 بلدية14
 مساحة لغرض انشاء عليها5510/2 احلمامالشطرة

 محطة غسل وتشحيم
 خمس
سنوات

 3,375,000 ثالثة ماليني وثالثمائة
 وخمسة وسبعون الف دينار

 على املستأجر االلتزام بتنفيذ
 الفقرات الكشف الفني والبالغ قدره
 )150,102,000( مائة وخمسون مليون

ومائة واثنان الف دينار فقط
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تقرير

اقتصاد6

الصباح الجديد - متابعة
انخفاضها،  النفط  أسعار  واصلت 
اليوم األربعاء، مع قلق املستثمرين 
إزاء ضعــف االقتصــاد العاملــي، 
واالحتمال بأن ترفع البنوك املركزية 
القيود  وزيــادة  الفائدة،  معــدالت 
للحد من تفشي فيروس كورونا في 

الصني.
وانخفضــت عقــود خــام غــرب 
 2.58 بنحــو  األميركي  تكســاس 
2.82 باملئة، ليصل  دوالر، أو بنسبة 
89.06 دوالرا للبرميل بحلول  إلــى 
الســاعة 09:39 بتوقيت غرينتش، 
بعدما انخفض بنحو 5.37 دوالر في 
اجللسة الســابقة بسبب مخاوف 

الركود.
وتراجعــت كذلك العقــود اآلجلة 
خلام برنت تسليم أكتوبر، املقرر أن 
ينقضي أجلها اليــوم، بنحو 3.56 
دوالر، ليصل إلــى عند 95.75 دوالر 
للبرميــل، بعدمــا تراجعت بواقع 

5.78 دوالر أمس الثالثاء.
وهبطــت العقود اآلجلة تســليم 
نوفمبر بنحو 2.70 دوالر، أو بنسبة 
2.76 باملئة، لتصل إلى 95.14 دوالر 

للبرميل.
تكبدت  فقد  أساس شهري،  وعلى 
للشهر  خســائر  النفط  أســعار 
الثالــث علــى التوالي خــالل آب 
املاضــي، إذ تراجعت أســعار خام 
برنــت بنحو 9 باملئــة، وهبط اخلام 
األميركي بنحــو 7 باملئة، في أكبر 
منذ  اخلسائر  سلسلة شهرية من 

شهر مارس 2020.
وقال تاماس فارجــا، احمللل في “بي.
أحدث  إن  أسوشيتس”،  أويل  في.إم 
دالئل على تعثر النمو هي انكماش 
نشــاط املصانــع الصينية في آب 
البالد  وتوســع قطاع اخلدمات في 

بوتيرة أقل من املتوقع.
ويعتقــد فارجا بأن كال من مجلس 
االحتياطي والبنك املركزي األوروبي 
الفائدة بشكل  سيرفعان معدالت 
كبير الشــهر املقبل، رمبا بنســبة 
تصــل إلى 0.75 باملئــة، وكل ذلك 
األسهم  في  املســتثمرين  يجعل 
أســعار  وحتذو  للخروج.  يســعون 
النفط احلذو نفســه فــي الوقت 

احلالي على األقل”.

معــدل  ارتفــع  الســياق،  وفــي 
اليورو خالل  التضخم في منطقة 
شــهر آب املاضي، إلــى 9.1 باملئة 
على أساس ســنوي، مسجال قمة 

قياسية جديدة.
اليورو  التضخم في منطقة  وكان 
ســجل 8.9 باملئــة على أســاس 

سنوي في يوليو املاضي.
احلالي  التضخــم  ويعتبــر معدل 
أعلى بأكثر من أربعة أضعاف هدف 
املركزي األوروبي البالغ 2 باملئة، ومن 
املتوقع أن يســتمر في االرتفاع مع 
زيادة تكاليف الطاقة التي تضعف 
القوة الشــرائية للمســتهلكني، 

وتباطؤ النمو.

وتشــير التوقعات إلــى أن البنك 
املركزي األوروبي ســيرفع أســعار 
الفائدة في اجتماع سبتمبر املقبل 
ما بني 50 و75 نقطة أســاس من 

أجل كبح التضخم املرتفع.
رفع  األوروبي  املركــزي  البنك  وكان 
معدالت الفائدة في يوليو املاضي بـ 
50 نقطة أساس للمرة األولى منذ 
2011، وبأعلى وتيرة منذ عام 2000، 
فــي محاولة للحد مــن ارتفاعات 
العاملي  االجتاه  وليواكب  التضخم، 

نحو تشديد السياسات النقدية.
وكان توقع رئيــس بنك االحتياطي 
نيويــورك، جون  فــي  الفيدرالــي 
وليامــز، امــس االول الثالثــاء، أن 

معدالت  األميركي  الفيدرالي  يرفع 
الفائــدة مبا يكفــي لتقييد النمو 
ســيحتاج  ثم  التضخم،  وخفض 
إلبقائها عند مســتويات مرتفعة 

حتى نهاية 2023 .
االحتياطــي  مجلــس  أن  وقــال 
الفيدرالي ســيحتاج على األرجح 
إلى أن يرفع معدل الفائدة الرئيسي 
فــوق 3.5 باملئــة، لوضــع ضغوط 
نزولية على التضخم وحتقيق توازن 

أفضل بني الطلب والعرض.
وليامــز  تصريحــات  وبحســب 
لصحيفــة وول ســتريت جورنال، 
فقد أكد أن األمر سيستغرق بعض 
الوقت قبل أن يتوقــع أى تعديالت 

بالتخفيــض ملعــدالت الفائــدة، 
بحسب ما يراه في بيانات التضخم 

في الواليات املتحدة.
وقال أيضا إن مــن املرجح أن يكون 
التضخم في نطاق 2.5 باملئة و3.0 
باملئة العام القادم، وهو ما يشــير 
إلــى أن معــدل الفائــدة لألموال 
الفيدرالية في نطاق بني 3.0 باملئة 
و3.5 باملئــة لــن يكبــح أو يحفز 

االقتصاد.
وكان رئيــس مجلــس االحتياطي 
الفيدرالــي، جيروم بــاول، قد قدم 
للمســتثمرين  صارمــا  التزامــا 
بوقف التضخم، وأشــار في كلمة 
طــال انتظارها علــى هامش ندوة 

جاكســون هول، األسبوع املاضي، 
األميركــي  الفيدرالــي  أن  إلــى 
ســيواصل رفــع أســعار الفائدة، 
وتركها مرتفعــة لفترة من الوقت 
حتى يتأكد من إجنــاز مهمته في 
كبــح التضخــم، مســتبعدا أن 
يعكــس “الفيدرالي” هذا املســار 

قريبا.
وقال باول، إن إعــادة التضخم إلى 
مســتوى 2 باملئــة، هو الشــاغل 
الوقت  في  للفيدرالي  األساســي 
أن هذه  الرغم مــن  احلالي، علــى 
السياســة سوف تســبب بعض 
األلــم االقتصادي للمســتهلكني 

والشركات.

متابعة ـ الصباح الجديد:
تدهور مؤشــر الثقة االقتصادي في 
منطقــة اليــورو بنســبة أكبر من 
املتوقــع، حيث وصل ألدنى مســتوى 
لــه منذ 18 شــهرا فــي آب اجلاري، 
ارتفــاع معدل  في ظــل اســتمرار 
التضخم ومشكالت سالسل اإلمداد 
وسياسات الصني الصارمة ملكافحة 

فيروس كورونا.
وتراجع مؤشر الثقة االقتصادي، الذي 
تصدره املفوضية األوروبية، بواقع 1.3 
نقطة ليصل إلى 97.6 مقارنة بشهر 

يوليو املاضي.
واملؤشر اآلن في أدنى مستوى له منذ 
بالثقة  الشــعور  وكان   .2021 فبراير 
في مجالي الصناعة واخلدمات األكثر 

انخفاضا، بحسب “األملانية”.
في املقابل، حتسنت ثقة املستهلكني، 
كما أن الشــعور بالثقة في قطاعي 
جتارة التجزئة والبناء حتســن إلى حد 

ما.
يأتي ذلك في وقت تباطأت فيه وتيرة 
التضخم في إسبانيا خالل أغسطس 
املائــة مبعدل  10.4 في  إلــى  لتصل 
ســنوي في مقابل 10.8 في املائة في 
يوليو، في تقديرات أولية نشرها أمس 

املعهد الوطني لإلحصاءات.
بارتفاع  املدعوم، خصوصا  والتضخم 
أســعار الطاقة، ال يزال فوق عتبة 10 
في املائة منذ يونيو في مستوى غير 
الثمانينات.  منذ منتصف  مســبوق 
وهو لم يكن قد شــهد تباطؤا منذ 

أبريل املاضي.
ويعــود تباطؤ التضخــم، خصوصا 
إلى تراجع في أســعار احملروقات، على 
ما أوضح املعهد في حني أن أســعار 
الكهرباء واملواد الغذائية تستمر في 

االرتفاع. وبحسب “الفرنسية”، قالت 
االقتصاد، أمس،  وزيرة  ناديا كاليفنيو 
إن أســعار املواد االستهالكية “على 
“خالل  ســيتواصل  تنازلي”  منحــى 
داعية في تصريح  املقبلة”  األشــهر 

تلفزيونــي رغم ذلك إلــى “احلذر” ألن 
“عدم اليقني كبير جدا بسبب احلرب” 

في أوكرانيا.
في املقابل، تسارع التضخم الكامن 
الــذي ال يأخــذ في احلســبان بعض 
األسعار مثل الطاقة، ليصل إلى 6.4 
في املائــة في مقابــل 6.1 في املائة 
في يوليــو. وفي حال أكــدت األرقام 
النهائية هذه النســبة، سيشــكل 
مســتوى قياســيا منذ يناير 1993. 
وتواجــه إســبانيا على غــرار الدول 
األوروبية األخرى تضخما جامحا منذ 
الناجمة  التوترات  أشهر عدة بسبب 
عن عودة عجلــة االقتصاد بعد أزمة 

كوفيد - 19 واحلرب في أوكرانيا.
الذي كان مقتصرا  التضخم  وتوسع 

البداية،  على الكهرباء واحملروقات في 
النشــاط  قطاعــات  كل  ليعــم 
االقتصادي، وال ســيما املواد الغذائية 
مع تداعيات وخيمة على قدرة األسر 

الشرائية.
وتتوقــع احلكومة اإلســبانية تراجع 
العام على  التضخم بحلول نهايــة 
أن يبقى مرتفعا مع معدل وســطي 
نســبته 7.8 فــي املائــة متوقع في 

.2022
واعتمــدت احلكومة اإلســبانية في 
األشــهر األخيرة خططا مســاعدة 
عــدة لتخفيف تداعيــات التضخم 
على األســر والشــركات مــع دعم 
احملروقات والنقل وتخفيضات ضريبية 

على الكهرباء خصوصا.

بغداد ـ الصباح الجديد :
واملــواد  “البالســتيك  عــدت 
الكهربائيــة” أهــم اســتيرادات 
العــراق مــن مصر خــالل العام 
 trade map 2021 حســب موقع 
الذي يوفــر خريطة التجارة للدول 

للصــادرات والــواردات والطلــب 
الدولي واألسواق البديلة واألسواق 
املوقــع في  التنافســية. وذكــر 
“العراق اســتورد  ان   ، إحصائيــة 
من مصر خــالل العام املاضي 24 
مادة من الســلع بقيمــة بلغت 

460,784 مليــون دوالر”، مبينة أن 
من  انخفض  االســتيرادات  “منــو 
مصر بنســبة %4 مــا بني عامي 
ان  واضــاف   .”2021 إلــى   2017
ذلك  من  واألغراض  “البالســتيك 
القبيل جاءت أوال في اســتيرادات 

العراق من مصر بقيمة بلغت 80 
مليون دوالر، تليها اآلالت واملعدات 
الكهربائية بقيمــة مالية بلغت 
79 مليــون دوالر تليها مصنوعات 
من حديد أو صلــب بقيمة بلغت 
اخلضار  تليهــا  دوالر،  49 ماليــني 

بقيمة بلغت 37 مليون دوالر”.
كما اشــار املوقع الى ان “صادرات 
العراق إلــى مصر بلغت 322,808 
مليــون دوالر”، مبينــة ان “هــذه 
 24% بنسبة  انخفضت  الصادرات 

ما بني 2017 الى 2021”.

وذكــر أن “اهم صادرات العراق الى 
مصر هو الوقــود املعدني والزيوت 
بلغت  ماليــة  بقيمة  املعدنيــة 
314 مليــون دوالر، تليها الفاكهة 
واملكسرات الصاحلة لألكل بقيمة 

7 ماليني دوالر”.

متابعة ـ الصباح الجديد:
 يواصــل الــدوالر األميركي صعوده 
منذ بداية العام، حيث نافس جميع 
العمــالت العاملية الرئيســة خالل 
الفيدرالــي  االحتياطــي  معركــة 
للسيطرة على التضخم، وارتفع مع 
بداية العــام 15 في املئة مقابل الني 
الياباني، فيما حقق صعوداً بنســب 
فــوق 10 في املئــة مقابــل اجلنيه 

اإلسترليني.
فــي هــذا الصــدد أوردت صحيفة 
“وول ســتريت جورنــال” مقارنة بني 
الدوالر و16 عملة أخرى خالل الشهر 
املاضي، ووجدت أن العملة األميركية 
حققت أفضل ارتفاع نصف ســنوي 
بـ10 فــي املئة، وهــو أفضل صعود 
منذ عــام 2010، يذكر أن قوة الدوالر 
قد تعززت في ظــل انخفاض قيمة 
العمالت الدوليــة األخرى، مما أعطى 
أفضلية لألميركيــني لزيارة البلدان 
األجنبية كمنطقــة اليورو وغيرها، 
وهو ما جعل سعر السلع واخلدمات 

مغرياً نسبياً.
ملاذا الدوالر قوي؟ 

في السياق التاريخي، تتحرك العملة 
الفائدة  الوطيد بأســعار  بارتباطها 
وقوه االقتصاد. ولفهم املوضوع أكثر، 

يذكر اخلبراء أن االحتياطي الفيدرالي 
يشدد من سياسته النقدية بشكل 
املركزية  بالبنــوك  مقارنــة  عنيف 
اخلبراء  وأشــار  العالم،  األخرى حول 
ارتفاع أسعار الفائدة جعلت  إلى أن 
الســندات احلكومية أكثر طلباً من 
قبــل املســتثمرين مما أســهم في 

ارتفاع قيمة الدوالر.
الفيدرالي  االحتياطي  إجراءات  وتعد 
الصارمــة حملاربة التضخم أحد أهم 
أســباب ارتفاع الــدوالر، حيث يعزز 
ذلك من الطلب على شــرائه كمالذ 
آمن، وأتاح فرصاً استثمارية أدت إلى 
صالبته، وذكر املتخصصون أن الدوالر 
هــو “الطريق اآلمن” للمســتثمرين 
األجانب في ظــل اخلوف من الدخول 

في مرحلة الركود االقتصادي. 
ما آثار قوة الدوالر؟

كما أن القوة الشــرائية للدوالر قد 
تخفيف  في  فعال  أسهمت بشكل 
املســتهلكني  على  التضخم  آثــار 
األميركيني. ووفــق متخصصني في 
الدوالر  شــركات عاملية، فإن صالبة 
األميركيــة  الشــركات  ســاعدت 
على شــراء املواد األوليــة من الدول 
األجنبيــة بأقل تكلفة ممــا عزز من 
أعمالهم، إضافة إلى أنه أثر ســلباً 

في بعــض احلاالت على الشــركات 
املنتج  تكلفة  إن  األميركية، حيــث 
بعملة الــدوالر يصبح أعلى تكلفة 
على املســتهلكني األجانب، مما يؤدي 
األجانب  املستهلكون  يبحث  أن  إلى 

عن بدائل أخرى بعملة غير الدوالر.
ويذكر املتخصصون أن أكثر ما ميكن 
أن يؤثر على العملة في ظل ارتفاعها 
هو صعوبة استهداف الدول النامية 
ضعيفــة االقتصاد، وعــدم قدرتها 
على حتمل تكلفة الــدوالر العالية. 
وأشــاروا إلى أن الشــركات العاملية 
التي حتقــق إيرادات مــن جميع دول 
العالم واجهت “ضياع بعض األموال” 
بعد التحويل إلى الدوالر مما أثر على 
نتائجهم املالية. وفي تقرير ســابق 
لـ “فايننشــال تاميــز” توقع أن يفقد 
مؤشــر “أس أند بــي 500” نحو 100 
مليار دوالر في هذه الســنة بسبب 
عمليات الشــركات الدولية وارتفاع 

الدوالر.
كما أن الدوالر شــهد إحدى أفضل 
ســنواته حتى اآلن في 2022، حيث 
يتوقــع أغلــب املتخصصني وصول 
الدوالر إلى القمــة، ويقول محللون، 
إنه مقيم بأعلى من قيمته احلقيقة 
وهو مقــارب لقيمته في 2001 التي 

الفعلية  القيمــة  من  بأعلى  قدرت 
آنذاك. 

وذكر املتخصصــون أن إحدى أفضل 
وســائل تقييم العملة هي بطريقة 
“مؤشــر بيغ ماك”، يتم فيها تقييم 
إلى  للوصــول  الشــطيرة  مكونات 
سعرها في السوق ومقارنته بأسواق 
العالــم، وفي آخر تقييــم عمل به، 
أظهر أن جميع عمالت العالم مقدرة 
بأقل مــن قيمتها الفعلية إال عملة 

الدوالر مقدرة بأعلى من ذلك.
وقالوا، إنه “من املتوقع أن نرى الدوالر 
يتضــاءل في آخر الســنة... وهناك 
عدة مؤشــرات على ذلك، فكثير من 
البنــوك املركزية فــي العالم حتاول 
في  األميركي  الفيدرالــي  مجــاراة 
زيادة أســعار الفائدة والسياســات 

النقدية”.
وتشــير التوقعات إلــى أن معدالت 
أميــركا قد تنخفض  التضخم في 
قريبــاً، ممــا قــد يدفــع االحتياطي 
سياساته  من  للتخفيف  الفيدرالي 
الدوالر  أن  توقــع  وبعضها  النقدية، 
وصالبته  ارتفاعــه  فــي  مســتمر 
مســتندين علــى ذلك بسياســة 
التي تستهدف  األميركي  الفيدرالي 
املستثمرين األجانب حتى عام 2023.

أسواق النفط تواصل أطول سلسلة خسائر منذ 2020 
جراء التضخم العالمي ورفع الفائدة

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أوقفت روســيا إمدادات الغاز عبر خط أنابيب 
رئيســي إلى أوروبا امس األربعاء، مما يزيد حدة 
املعركة االقتصادية بني موسكو وأوروبا ويرفع 
احتماالت الركود وتقنني الطاقة في بعض من 

أغنى دول املنطقة.
وأظهــرت البيانات الواردة مــن نقاط الدخول 
التي تربط نورد سترمي 1 بشبكة الغاز األملانية 
انخفــاض التدفقــات إلى الصفــر عبر خط 
األنابيب إلى أملانيا عبر بحــر البلطيق، وذلك 
بســبب أعمال صيانة ومن املقرر أن تســتمر 

حتى الساعات األولى من صباح يوم السبت.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة العمــل والشــؤون االجتماعية 
االحتاديــة، امس األربعاء، صــرف رواتب العمال 

املتقاعدين املضمونني لشهر أيلول 2022.
وأوضحت املدير العام لدائرة التقاعد والضمان 
االجتماعي فــي الوزارة خلود حيــران فنجان، 
في بيان ورد الى وكالة شــفق نيوز، ان الدائرة 
أكملت جميع االجراءات املتعلقة بإطالق رواتب 
العمــال املتقاعدين املضمونــني لديها  امس 

األربعاء املوافق 31آب 2022.

بغداد ـ الصباح الجديد :
انخفضت أســعار صرف الدوالر األمريكي 
مقابل الدينــار العراقي، امس  االربعاء، في 
البورصة الرئيســية بالعاصمة بغداد وفي 

اقليم كردستان.
وقال مصدر صحفــي ، إن بورصتي الكفاح 
واحلارثية املركزية في بغداد، ســجلتا امس 
 100 147900 دينــار عراقي مقابل  االربعاء 
دوالر أمريكــي، مبينــا أن االســعار االثنني 
املاضي ســجلن 147950 دينارا مقابل 100 
دوالر، فيما لم تفتح الصيرفات ابوابها امس 

االول الثالثاء بسبب حظر التجوال.
وأشــار املصدر إلى أن اسعار البيع والشراء 
اســتقرت في محال الصيرفة باألســواق 
احملليــة في بغــداد، حيث بلغ ســعر البيع  
148500 دينار لــكل 100 دوالر، بينما بلغت 
أسعار الشراء 147500 دينار لكل 100 دوالر.
أما في اربيل عاصمة اقليم كردستان، فقد 
شهدت اسعار الدوالر انخفاضا أيضا، حيث 
بلغ ســعر البيع 148100 دينــار لكل 100 
دوالر، وبلغ سعر الشراء  148000 دينار لكل 

100 دوالر.

تدفقات الغاز من روسيا 
إلى أوروبا »صفر«

إطالق رواتب متقاعدي 
»العمال المضمونين«

”لشهر أيلول 

انخفاض أسعار صرف الدوالر 
في بغداد وكردستان

تدهور مؤشر الثقة االقتصادي في منطقة اليورو إلى أدنى مستوياته في 18 شهرا

أحدث إحصائية.. البالستيك والمعدات الكهربائية أهم استيرادات العراق من مصر

العالم يواجه موجة أزمات اقتصادية والعملة األميركية األكثر صالبة

الدوالر يتربع فوق أعلى قمة في عقدين رغم مخاوف الركود

اخلميس 1 ايلول 2022 العدد )4965(

Thu. 1 Sep . 2022 issue (4965)



وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية واجلوازات 

واالقامة
مديرية االحوال املدنية واجلوازات 

واالقامة
صالح الدين

قسم شؤون االحوال املدنية 
العدد: 7483
التاريخ: 2022/7/5

)داهية ساري عناد(  املواطنة  قدمت 
طلبا تروم فيه تبديل االســم اجملرد 
وجعلــه )هــدى( بدال مــن )داهية( 
فمــن لديه اعتــراض مراجعة هذه 
تاريخ  )15( يومــا من  املديرية خالل 
نشر االعالن وبعكسه سيتم النظر 
في الدعوى وفق احــكام املادة )22( 
من قانــون البطاقة الوطنية رقم 3 

لسنة 2016.
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة العام

مديرية شؤون األحوال 
العدد/ 2333
التاريخ/ 2022/8/25

إعالن
بناًء على طلب املدعي )غازي دحام 
حمود( والــذي يطلب من خالله 
الى  )الزيجاوي(  )لقبه( من  تبديل 
)الشمري( واستنادا ألحكام املادة 
)22( من قانون البطاقة الوطنية 
رقم )3( لســنة 2016 تقرر نشر 
الرسمية فمن  طلبه في اجلريدة 
لــه حق االعتــراض على الطلب 
مراجعــة املديريــة خــالل )15( 
خمســة عشــر يوم مــن تاريخ 
في  ســينظر  وعكسه  النشــر 

الطلب وفق القانون.
موقع اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة العامة

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االحتادية
دار القضاء في الدور
محكمة بداءة الدور

العدد :117/ب/2022
التاريخ: 2022/8/31

اعالن
بناءا على قــرار احلكم املرقــم 117/ب/2021  في 
2021/10/24 املتضمن ازالة شــيوع العقار املرقم 
644/10 م35 الدور واملكتســب الدرجة القطعية 
عليه قــررت هذه احملكمة االعالن عــن بيع العقار 
واملوصوف ادناه باملزايــدة العلنية وملدة ثالثون يوما 
تبدا من اليوم التالي لنشر االعالن واملوصوف ادناه 
فعلى الراغبني بالشــراء مراجعة هذه احملكمة في 
متام الســاعة الثانية عشــر ظهرا مستصحبني 
معهــم التأمينــات القانونية البالغــة 10% من 
القيمة املقدرة البالغة )30,000,000( ثالثون مليون 
دينار عراقــي وبصك مصدق واذا صادف يوم املزايدة 
عطلة رســمية فاليوم الذي يليــه يعتبر موعدا 

للمزايدة وستجري وفق االصول.
القاضي
عبد اجمليد حسن لطيف

االوصاف/
العقــار عبارة عــن قطعة ارض مســاحتها 461 
م2 و 25 ســنتمتر مشــيد عليها ثالث مشتمالت 
قدمية منها دارين مبنية من البلوك والســقف من 
الصب الكونكريت واألخر من البلوك والسقف من 
اخلشب والطني اجملصص أرضية جميع املشتمالت 
من االســمنت وان موقع قطعــة األرض تقع في 

منطقة الدور القدمية وان البناء قدمي ومتهالك.

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف االنبار االحتادية  
دار القضاء في هيت

محكمة األحوال الشخصية في هيت
العدد/ 526/ش/2019
التاريخ/ 2022/8/29  

الى/ املدعى عليه )احمد شعبان ناصر(
م/ اعالن

اقامت املدعيــة )رويدة عثمان ناصــر( الدعوى 
املرقمــة 526/ش/2019 امــام محكمة األحوال 
الشخصية في هيت والتي تطلب فيها احلكم 
بالتفريــق بينهــا وبينك وقد صــدر قرار حكم 
بتاريــخ 2020/12/27 والــذي يقضي  بحقــك 
بالتفريق بني املدعية رويدة عثمان ناصر وزوجها 
املدعى عليه احمد شعبان ناصر واعتباره طالقا  
رجعيا واقعــا للمرة األولى بعــد الدخول يحل 
للمدعــى عليه مراجعة زوجتــه املدعية خالل 
فترة العدة وال يحل للمدعية االقتران بزوج اخر 
اال بعد انتهاء العدة الشرعية واكتساب القرار 
درجــة البتات وجملهولية محل اقامتك حســب 
شرح القائم بالتبليغ واملؤيد من قبل اخملتار قررت 
احملكمة تبليغــك بصحيفتني محليتني وعليك 
مراجعة هذه احملكمة او مــن ينوب عنك قانونا 
وبعكسه ســوف يصبح احلكم الغيابي مبنزلة 
احلكم احلضــوري وخالل ثالثون يومــا من تاريخ 

النشر وفقا للقانون.
القاضي 
عادل عبداهلل جزاع

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

مديرية الزراعة في محافظة واسط
 االراضي/ التخصيص والتمليك

العدد: 16385
التاريخ: 2022/8/28
إلى / كافة اصحاب العقود املبرمة وفق القانون )1( لسنة 1974 

والقانون 220 لسنة 1974 والقانون )115( لسنة 1980
م / اعالن

بناء على ما جاء بكتــاب وزارة الزراعة/الدائرة القانونية قســم االراضي بكتابها 
املرقم 21577 في 2021/8/25 وقرار هيئة الري املرقم 1582 في 2021/7/28 املتضمن 
على اصحاب العقود املبرمة وفق القوانني والقرارات املذكورة اعاله اللجوء للقضاء 
ال ثبات عقودهم املثبتة في ســجالت دائرة االراضي الزراعية مؤشر عليها فسخ 
مبوجب كتاب ديوان الرئاســة املنحل والغير مؤشــر لدى املديريات الزراعية كذلك 
بالنســبة للعقود املسجلة في ســجالت املديريات ولكن ال توجد إضبارة للعقد 
وغير مسجلة في دائرة االراضي الزراعية ولكن موجود على ارض الواقع ومستغله 
من قبل اصحابها اللجوء للقضاء ال ثبات عقودهم وخالل فترة ســنة واحدة من 
تاريخ نشــر هذا االعالن وبعكســه يعتبر وضع يدهم على االراضي جتاوزا يستلزم 

استعادتها منهم واستيفاء اجر املثل عن فترة االستغالل 
ر. مهندسني زراعيني
اركان مريوش حسني
مدير الزراعة في محافظة واسط

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية 

محكمة األحوال الشخصية في 
القائم 

العدد: 787/ش/2022
التاريخ: 2022/8/31

الى املدعى عليه:- 
)يحيى نوري إبراهيم شرقي الكربولي(

م/تبليغ
أصــدرت محكمة األحوال الشــخصية 
حكمــا غيابيــا فــي الدعــوى املرقمة 
787/ش/2022 قضــى احلكــم بالتفريق 
بينك وبني املدعية )دالل عابد حمد( للضرر 
الــذي حلقها منك بســبب انتمائك الى 
عصابات داعش اإلرهابية وجملهولية محل 
اقامتك حســب شــرح القائم بالتبليغ 
ومختــار املنطقة لذا تقرر تبليغك اعالنا 
بصحيفتني محليتني للحضور لالعتراض 
على احلكم املذكور خــالل مدة أقصاها 
عشــرة أيام اعتبارا من تاريخ النشر في 

الصحيفة الرسمية .
القاضي 
صهيب إبراهيم محمد

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون اإلدارة واملالية
مديرية األحوال املدنية واجلوازات 

واإلقامة العامة
مديرية األحوال املدنية واجلوازات 

واإلقامة
 صالح الدين

قسم شؤون أحوال املدنية
العدد/ ج .ص/9244
التاريخ/ 2022/8/28
قــّدم املواطــن ) جمــال محمد احمد 
أحوال  دائــرة  املســجل فــي  محمد( 
الشــرقاط ســجل 413م صحيفة 32 
والذي يروم فيه تغيير االســم اجملرد في 
)أجميل( بدال من )جمال(  قيده وجعله 
اعتــراض مراجعــة هذه  فمن لديــه 
املديرية خالل )15( يوما من تاريخ نشــر 
االعالن  وبعكســه ســيتم النظر في 
طلبه وفــق احكام املادة )22( من قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016. 

اللواء 
رياض جندي الكعبي

مدير االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة العام

جمهورية العراق
 مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

 محكمة بداءة الكوت
العدد 3419/ب/2022
التاريخ: 2022/8/31
الى املدعى عليه/ عالء محمد سالم 

اعالن
اقام املدعي مهند جبير ماضي الدعوى 
للمرافعة  دعوتك  يطلب  اعاله  املرقمة 
واحلكم بتسديد مبلغ قدره ستة عشر 
مليــون دينار عراقي عن قيمة مواد بناء 
اقامتك حسب اشعار  وجملهولية محل 
مختار منطقــة اخلاجية االولى )احمد 
كرمي جياد( وكتاب مركز شــرطة اخللود 
بالعدد 9082 فــي 2022/8/24 لذا تقرر 
تبليغك مبضمون عريضـــة الـــدعوى 
املرقمــة 3419/ب/2022 بصحيفتــني 
محليتـيـن لـذا اقتضى حضوركم يوم 
2022/9/12 وفي حــال عدم حضوركم 
ســوف يتم السير في إجراءات الدعوى 

غيابيا بحقكم
القاضي
ياسني خضير الدريعي

7 اعالن

يســر دائرة العقود احلكومية في محافظــة املثنى دعوة مقدمي العطــاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقــدمي عطاءاتهم لتنفيذ 
املشروع املتمثل بتبليط طرق ريفية في قضاء اجملد وقضاء الهالل، وتتلخص اعمال املشروع بقشط الطريق وتسويته ازالة كافة 
التعارضــات وتثبيت املناطق الرخوة من الطريق )ان وجدت( ومن ثم الدفن بالتراب النظيف مع احلدل وفرش وحدل طبقة احلصى 
اخلابط صنف )B( مبســك )20( سم وفرش وحدل طبقة من االســاس القيري بسمك )10( سم كما تتضمن بعض الطرق تنفيذ 
قناطر انبوبية بالستيكية وقناطر انبوبية كونكريتية وكل ما يلزم الجناز املشروع  ومبوجب الشروط واملواصفات الفنية احملددة في 

جدول الكميات ووثائق املناقصة مع مالحظة ما ياتي:
1 -  ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشــتراك فيها كما هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة عن االمم املتحدة 

) اخلاصة بتعريف الدول املؤهلة(
2 - علــى مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات اضافية االتصال بدائرة العقود احلكومية في محافظة 
املثنى dpc.muthana@yahoo.com( ( خالل ايام الدوام الرســمي من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الواحدة من بعد 

الظهر  وكما  موضحة  بالتعليمات ملقدمي العطاءات 
 3 - ان مصدر متويل املشــروع هو املشــاريع واالعمال املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لالمن الغذائي والتنمية حملافظة املثنى / 

تنمية االقاليم نوع املشروع ادراج جديد الباب 59 القسم 1 الفصل 4 املادة 13 النوع 18 التسلسل 210 
4 ـ  درجة وصنف الشــركة  املطلوبة  للعراقيني هي انشــائية /رابعة )كحد ادنى ( اما  بالنســبة للشركات االجنبية اخملتصة 

باالشغال واملقاوالت العامة فاملطلوب شهادة التاسيس مع وجود فرع للشركة االجنبية داخل العراق
5 ـ متطلبات التاهيل املطلوبة : وتشمل ما ياتي :

ا - االهلية القانونية: وتشتمل على اجلنسية ، تضارب املصالح ، قائمة الشركات املتلكئة والقائمة السوداء، أملنع مبوجب قرارات 
االمم املتحدة ومجلس االمن الدولي .

ب - السيولة املالية : وتعرف بانها كشف مصرفي يبني حركة التدفق املالي الخر سنة  وتكون متوافرة قبل موعد غلق املناقصة 
بفترة قصيرة وباملبلغ املطلوب الذي ال تقل قيمته عن )461,000,000( دينار )اربعمائة وواحد وستني مليون دينار عراقي(

ج ـ احلســابات اخلتامية هي امليزانية العامة ملقدم العطاء والتي تعكس الوضع املالي للســنوات املطلوبة من حيث موجودات 
الشركة من اصول ثابتة ومتحركة مع بيان مقدار نفقات الشركة وايراداتها  ونسبة االرباح واخلسارة فيها وعلى النحو االتي:

1 ـ تقدمي امليزانية العامة املدققة من قبل احملاسبني القانونيني تعرض الوضع املالي الخر سنتني ويجب ان تكون حساباتها رابحة 
لكل سنة .

2 ـ يجوز تقدمي احلسابات اخلتامية الخر سنتني تسبق االزمة املالية لعام 2014.
د - معدل االيراد السنوي : وهي املبالغ املستلمة من الدفعات والسلف املرحلية للعقود املنجزة او املستمرة خالل املدة املطلوبة 

وعلى النحو االتي:
1ـ  ان  احلد االدنى ملعدل االيرادات الســنوية ملقدم العطاء يبلغ )3،735،000،000( دينار )ثالثة مليارات وسبعمائة وخمسة وثالثون 

مليون دينار عراقي( 
2 -على مقدم العطاء تقدمي معدل  االيراد الســنوي لثالث سنوات لكافة العقود املنجزة من قبله ضمن عشر سنوات من تاريخ 

غلق املناقصة ويتم احتسابه وفقا للسنوات املقدمة من قبله مع مراعاة عدم ضرورة ان تكون سنوات العمل متسلسلة.
ه - أخلبرة التخصصية في تنفيذ االشــغال :هي اخلبرة الســابقة في مجال وتخصص هذا العمل كمقاول  رئيسي او شريك او 
مقاول ثانوي وعلى مقدم العطاء تقدمي عمل مماثل واحد منجز وخالل مدة ال تتجاوز )10( عشر سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي 

العطاء ومببلغ ال يقل عن )3،991,000,000( »ثالثة مليارات وتسعمائة وواحد وتسعني مليون دينار عراقي«
و- ألكادر القيادي للمشــروع والعاملني: على مقدم العطاءات اثبات توافر العاملني للمناصب الرئيسية لتنفيذ العقد وبعقود 

رسمية صادرة عن نقابة املهندسني العراقيني وحتقيق املتطلبات االتية:
1 ـ مدير مشــروع )مهندس مدني( بخبرة كلية عامة من تنفيذ االشــغال ملدة )7( سبع سنوات وخبرة في االعمال املماثلة ملدة 

)4( اربع سنوات
2 ـ مهندس مدني عدد /2 بخبرة كلية عامة من تنفيذ االشــغال ملدة )5( خمس سنوات  وخبرة تخصصية في االعمال املماثلة 

ملدة )3( ثالث سنوات
 ويجب تقدمي الكوادر واالختصاصات الفنية املطلوبة قبل موعد املباشــرة باالعمال وبعكســه تتحمل الشركة كافة التبعات 

القانونية الناجتة  عن عدم تقدميها ومن ضمنها اجراءات االخالل بااللتزامات التعاقدية .
ان الكوادر واالختصاصات الفنية املطلوبة لتنفيذ املشــروع احملددة ابتداء ال يجوز استبدالها اال عند حدوث قوة قاهرة تستدعي 

االستبدال ومبوافقة جهة التعاقد كما يتوجب على مقدم العطاء تقدمي ما يؤدي خبرات الكادر القيادي للمشروع .
ز - املعدات التخصصية على  مقدمي العطاءات اثبات حيازته للمعدات الرئيسية املطلوبة وفق البرنامج الزمني لتقدم العمل 
واملقدم من قبله بشكل اولي معمل اسفلت عدد /1 فارشة عدد /1 حادلة ظلفية عدد/3 ،حادلة مطاطية عدد/2 وحادلة مزدوجة 
عدد/2، وحادلة فوالذية عدد/2 . ويجب تقدميها قبل موعد املباشــرة باالعمال وبعكسه تتحمل الشركة كافة التبعات القانونية 

الناجتة عن عدم تقدميها ومن ضمنها اجراءات االخالل بااللتزامات التعاقدية .
ح ـ ميكن مراجعة القسم الثالث من الوثيقة  ملعرفة التفاصيل اخلاصة مبعايير التقييم والتاهيل املذكورة اعاله .

ط - أَضافة الى املتطلبات القانونية على مقدم العطاء تقدمي هوية التصنيف النافذة عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشتراك 
في املناقصة .

ي ـ ال تخضع العطاءات العطاء االفضلية ملقدمي العطاء احملليني .
6 - على مقدمي العطاء االلتزام بالتعليمات والشــروط اخلاصة باملناقصة وبضمنها الشــروط الواردة في القســم الثاني من 

الوثيقة ورقة بيانات املناقصة ج : اعداد العطاء وبخالفه يستبعد العطاء 
7 - ان الكلفة التخمينية للمشروع هي )6،650،870،750( دينار )ستة مليارات وستمائة وخمسون مليون وثمامنائة وسبعون الف 

وسبعمائة وخمسون دينار عراقي( وان املدة الالزمة لتنفيذ اعمال املشروع هي )650( يوما
8 ـ  بامكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق العطاء باللغة العربية ابتــداء من يوم االثنني  املصادف 2022/9/5 بعد تقدمي 
طلب حتريري الى دائرة العقود احلكومية في املثنى وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )350,000( ثالثمائة وخمسون الف دينار 
عراقي غير قابلة للرد ويتم دفع املبلغ نقدا الى قســم احلســابات في محافظة املثنى وتقدم النسخة االصلية من وصل الشراء 

مع العطاء
9 - يتم تسليم العطاءات الى العنوان االتي محافظة املثنى/  دائرة العقود احلكومية وان موعد الغلق هو في متام الساعة الثانية 
عشــر ظهرا من يوم االحد املصادف 2022/10/2 التقدمي بالبريد االلكتروني غير مســموح به ان العطاءات املتاخرة سوف ترفض 
وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان االتي الطابق االرضي من بناية االدارة 
العامة واحمللية في نفس موعد الغلق وان موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باالجابة على استفسارات املشتركني في املناقصة سيكون 
في الســاعة احلادية عشر صباحا من يوم االحد املصادف  2022/9/25 في بناية دائرة العقود احلكومية في املثنى ان ل العطاءات 
تبقى نافذة ملدة )90( يوما وان تتضمن ضمانا للعطاء على شكل خطاب ضمان مصرفي يذكر فيه اسم ورقم املناقصة املعنية 
وان يكون غير مشــروط ويدفع حني الطلب ونافذا ملدة  ال تقل عن )120( يوما من تاريخ غلق املناقصة الفعلي وان يكون بصيغة 
واضحة من حيث مبلغه )رقما وكتابة( وحتديد تاريخ نفاذه وشــروطه والغرض من اصداره او صك مصدق  ومببلغ مقطوع مقداره 
)95,000,000( دينار )خمســة وتســعون مليون دينار عراقي( وعلى ان تكون صادرة عن مصرف معتمد في العراق ملصلحة جهة 

التعاقد )محافظة املثنى/ حسابات أخلطة االستثمارية(.
10 ـ ان اســم جهة التعاقد هو محافظة املثنى والعنوان هو الســماوة ـ شارع احملافظة - بناية االدارة العامة واحمللية  والقسم 

اخملتص هو دائرة العقود احلكومية في املثنى.
11 - عند الترشــيح لالحالة  تختار جلنة التحليل العطاء املســتجيب لكافة الشروط القانونية املطلوبة في املناقصة وكذلك 
املواصفات الفنية ومعايير التاهيل املطلوبة )اي مســتجيب بشــكل كلي ماليا وفنيا وقانونيا( مــع كونه اوطا  عطاء متوازن 

ومنسجم مع الكلفة التخمينية املرصودة لالحالة وبعد التاكد من اهليته وقدراته على تنفيذ العقد بافضل صورة ممكنة.
12 - في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة اقسامها فانه سيتم استبعاد عطائه مما يقتضي 
مراعاة ذلك  عند  التقدمي حيث يتم ملئ القســم الرابع من قبل مقدم العطــاء ثم تقدم ورقيا بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص 

بالشركة  املقدمة للعطاء مع الوثائق املكونة للعطاء املشار اليها في  التعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء.
13 - ان احلد االقصى لقبول عطاءات املشاركة هو شركتان من نفس الصنف واالختصاص لغرض الصعود درجة واحدة حصرا.

14 ـ ال ميكن احالة املناقصة على شــركة وبعهدتها مشروع  او مشــاريع غير منجزة اال بعد التاكد من عدم وجود انحراف عن 
البرنامج الزمني لها )جدول تقدم العمل( بنسبة 20% او اكثر.

15ـ  ال تصرف اول سلفة لالعمال املنفذة للمشروع اال بعد ان تتجاوز نسبة االجناز املالي 25% ومبا ال يتجاوز مبلغ السيولة النقدية 
)املالية( املطلوبة ابتداء.

احمد منفي جودة
محافظ املثنى

جمهورية العراق
محافظة املثنى 

دائرة العقود احلكومية
قسم التعاقدات

العدد : 1189
التاريخ 2022/8/29

مناقصة رقم )14( اعالن للمرة االولى
املشاريع واالعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لالمن الغذائي والتنمية حملافظة املثنى / من متويل تنمية االقاليم 

1- تبليط طرق متفرقة في قضاء الوركاء اجملموعة االولى بطول )12،850( كم
2- تبليط كرق ريفية متفرقة في قضاء الوركاء بطول )10،250( كم/ اجملموعة الثانية

3- تبليط طرق متفرقة في قضاء الوركاء بطول )14،350( كم اجملموعة الثالثة
4- تبليط طرق في قضاء الوركاء/ اجملموعة الرابعة بطول )6،930 كم(
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تركيبيــا دالليا من خــال منطق الرؤيا 
فيما وراء االشياء..  

 
انَت..وانَت ترتشف القطعة  الفريســة 

البيضاء
جترك عربتهم اخلالية من االقنعة

القارىء هو حلمك
املسرح يطلق نقطة الصفر

لن تعوم في ثغر االتربة
ما زلت صبيا ايها الرائي

فاالتربــة حلن جديــد تدندنــه االبخرة 

الفاخرة
واملسرح  والقارىء  واالقنعة  الفريســة 
واالتربــة والرائي واالبخــرة هي جذورك 
لتكون شــجرة ينــال منهــا املطر وال 

تبتسم /ص9ـ ص10
  فاملنتج)الشــاعر( يخلــق نصا ديناميا 
باســلوب متوازن من خال الصور اجملردة 
التــي صيرت التعبير الشــعري تداولي 
املعنــى والذي ال يخلو مــن حس داللي 
عن طريق اســتثمار التكرار الذي وظفه 
للتوكيد وتوسيع مديات النص والصورة.. 
اضافة الى انه يشــكل ظاهرة ايقاعية 
تثري النص وتصل بــه الى ذروة التعبير 
عن النفس التي تعيش حالة الصراع مع 
احمليط..كونه نابعا من صميم التجربة..
فضا عن توظيفه اســلوب االستفهام 
  .. والنداء الــذي يعني اختــزال املاضي 
فكانــت الصورة الشــعرية التي هي ) 
احدى العاقات البارزة في االدب احلداثي( 
كما يقــول )اتلمان كراتســو( ..كونها 
تهــدف الى ايقــاظ مكامن الشــعور 
حلظة  الســيكولوجية  التوترات  وبعث 
اخللق الشــعري.. وهذا يعني ان الصورة 
مؤسســة على حجــم القصيدة التي 
ارتقــت اعلى درجــات التعبير وحققت 
امكانيــة التأثير كونها اســهمت في 
توليد البنية الداللية والتي تعد من اهم 
املرتكزات االســلوبية لدى الشــاعر مبا 
حتدثه من اثر في نفس املتلقي من خال 

املفاجأة املقترنة باالنزياح الداللي..
اما في نصوصه القصيرة جدا)الصورية( 
التي تعد شكا من اشكال احلداثة التي 
حتالفــت والتحوالت الفكريــة والفنية 
واملؤثرات اخلارجية خللق عاملها املســاير 
للعصر الذي وسم بعصر السرعة.. فهي 
تعبر عن احســاس شــعوري او مشهد 
ومضــي بلحظتــه البارقة..املتجــاوزة 
حملطات الذاكرة ليحقق في اخمليلة وجوده 
املســتفز للفكر املنتج لنصه املقتصد 

بالفاظه واملوجز بجمله..
كلما قررت الهروب بوحدتي

اجد راسي يتدحرج نحوك
بنصف عقل/ ص91

 فالنص يطرح افقا متجاوزا بتفجيراته 

الدراميــة املرتكزة علــى تقنيات فنية 
امتــدت على امتــداد اجلســد النصي 
عوالم متصارعة مؤطرة  الســابح في 
باكثــر من زاويــة رؤية فكريــة بحكم 
حركة التحول واالنفعال املشهدي التي 
تقوم على شبكة من العاقات )احلدثية 

والشــخصية والصــورة الشــعرية..( 
نابضة  عضويــة  وحدة  تؤطرهــا  التي 
باحلياة.. وكاشــفة عن مكنونات الذات 
وصوره  الفنية  واشــتغاالته  االنسانية 
املســتفزة للذات االخر)املستهلك( من 
اجل اســتنطاق ما خلفها والكشــف 

اعتمــاد  الــى  عواملها..اضافــة  عــن 
املنتج)الشاعر( في بعض نصوصه على 
عنصر الروي وســيلة لبلوغ شــعريته 
وعمله على نظام البناء املنطقي القائم 
على تشظي النص الى عدد من املقاطع 
املعتمدة احلرفيــة الهجائية او الترقيم 
..كي جتعل املتلقي مشاركا الشاعر في 
اختيــار العنوانات..كما في )اوشــك ان 
انادي لَِم(ص23..و)مكائد(ص76.. و)ذاكرة 

للكسر(ص67..
وهي في وحشتها

هنااااااااك
تلبس ليلها بكل رماده

ال حول..ال قوة لها
احاسيســه  يترجم  فاملنتج)الشــاعر( 
احلرفي  التقطيع  وانفعاالته من خــال 
للفظــة وتوظيــف التناص.. بنســج 
شعري يحقق وظيفته من خال الفكرة 
والعمل داخــل اللغة عــن طريق خلق 
عاقات بــن املفردات بوحــدة عضوية 
متميزة بعاملها املتناسق جماليا مع دقة 
تعبيريــة بالفاظ موحية وداللة مكثفة 
بتوظيف تقانات فنيــة محركة للنص 
التي تسهم  كالرمز السمة االسلوبية 
في االرتقاء بشــعريته واتساع مساحة 
داللتــه التــي جترنــا الى قــول النفري 
الصوفي)كلما ضاقت العبارة اتســعت 

الرؤيا(..
وبذلك قــدم املنتج)الشــاعر( نصوصا 
جتنح الى ان تكون نصوصا رؤيوية تعتمد 
على استثمار اجلملة اللغوية املشحونة 
بطاقات تعبيرية تقيم شــعريتها على 
الغرض املوحد لتلك الطاقة مع تعامل 
صــوره مع الفكــرة ..لذا تبــدو بصرية 
حســية مع بنــاء درامي يســتمد من 
تفاعل ذات الشــاعر بواقعــه بتأملية 
مؤثرة منبعثة من لغة شعرية متدفقة.

                                                          

علوان السلمان 

النص الشــعري بكل اشــكاله وعوامله 
عاطفــة متوهجة خالقة للتســاؤالت 
بالفــاظ محققــة لفعلهــا وتفاعلها 
ذات  لتحقيق  تســعى  وهي  االنســاني 
منتجها..كونهــا نشــاطا ذهنيــا يركز 
على اللحظة املســتفزة التي يسجلها 
بالفاظ موحية خالقة لصورها الشعرية 
وبناء  التي تعني مبظاهر اخلطاب اسلوبا 
وداللــة.. اضافــة الى ان عمليــة اخللق 
الشعري هي نتاج محصلة قوى الشاعر 
ورؤاه..من خال  احلياتيــة  ومكتســباته 
االلتقاط الواعي واحلضور التام لاشــياء 
في الواقــع..اذ ان الوعي الواقعي ال يكون 
مفهومــا اال اذا كان منطويــا على وعي 
فني .. كون الوعي يعني املعرفة والتخيل 
فــي آن واحد كما يقول برونوفســكي..
وهذا يتطلب عدم الفصل بن الشــكل 
واملضمــون ..بل النظــر اليهما كوحدة 
واحدة تشــكل بودقة النص وهنا يكون 

حضور النص بكامل ابعاده..
  والشــاعر امنار مردان مــن خال جتربته 
مجموعته)كلمــا  فــي  الشــعرية 
قلــت قالت: الــى اين؟(التــي توزعت ما 
القصيرة  والقصيــدة  القصيــدة  بــن 
جدا)قصيــدة الصورة( التي تســتدعي 
مهارة فنية وقدرة على التركيز واالختزال 
مــع اكتناز داللــي وعمق فنــي ..كونها 
ضربا متميــزا من التقنية فــي القدرة 
على ايجــاد بنية شــمولية في بضعة 
اسطر محدودة.. لذا فهي تقتضي وعيا 
معرفيا وقدرة شفيفة خالقة للمعنى.. 
والكتاب  العام لادباء  االحتاد  وقد اسهم 
في العراق في نشرها وانتشارها/2021...

التركيبية  بخصوصيتها  تتسم   كونها 
ووحدتها العضوية مــع ايحاء وتفرد في 
االيقاع والصور واللغــة الرامزة والفكرة 
الشعرية..  املنبثقة من بن مقطعياتها 
انهــا تنقل موقفا شــعوريا  فضا عن 
بعاطفــة موحــدة وتناغما موســيقيا 

التنّوع النّصي في)كلما قلت.. قالت الى أين( لـ«أنمار مردان«

الشاعر انمار مردان من خالل 
تجربته الشعرية في مجموعته 

)كلما قلت قالت: الى اين؟(
التي توزعت ما بين القصيدة 

والقصيدة القصيرة جدا)قصيدة 
الصورة( التي تستدعي مهارة 

فنية وقدرة على التركيز 
واالختزال مع اكتناز داللي 
وعمق فني ..كونها ضربا 

متميزا من التقنية في القدرة 
على ايجاد بنية شمولية في 

بضعة اسطر محدودة.. لذا 
فهي تقتضي وعيا معرفيا 

وقدرة شفيفة خالقة للمعنى

سينما

نصوصاصدار

وائل سعيد 

حظ األفام فيمــا يخص اجلوائــز، أوفر من حظ 
الكتب على اختاف أجناســها، فبينما تشترط 
مسابقات الكتب أال يكون العمل قد حصل على 
جائزة أخرى، ينتقل الفيلم بأريحية من مسابقة 
إلى مسابقة ومن مهرجان إلى مهرجان، مراكًما 
اجلوائز واحدة تلو األخرى، كما هي احلال مع معظم 
األفام املُشــاركة هذا العام فــي »ملتقى رؤية 
لسينما الشــباب« في دورته الرابعة بعد توقف 
دام ثاث ســنوات بســبب الوباء العاملي، بجانب 
تغيير رؤســاء املركز القومي للســينما )مصر( - 
اجلهة املُنظمة- ما حال دون استقرار األوضاع كما 

أبلغتنا مديرة امللتقى، الناقدة صفاء مراد.
ومنــذ دورته األولى يُعد املهرجــان مبثابة »ُفرصة 
أخــرى« للعرض حيث ســبق لألفام املُشــاركة 
باجلوائز، وبخاف  والفوز  االشتراك في مهرجانات 
التميــز الفني الذي تشــترطه معاييــر اختيار 
األفام، كان لإلنتاج املســتقل ومشاريع التخرج 

نصيب أوفر.
تقّدم لدورة هذا العام حوالي 250 فيلًما، مت اختيار 
27 منهم للتنافس على جوائز ثاث فئات: األفام 
10د.  القصيرة حتى  الروائية  التسجيلية. األفام 
األفام الروائية القصيرة حتى 30د. وتكونت جلنة 
التحكيم من الناقد أحمد شوقي، واخملرج محمد 

حماد، واملمثلة هبة عبد الغني.    
في مناخ تغلب عليه قوانن املســار الواحد كان 
نصيب صناعة السينما - في عمومها- مواجهة 
حتديــات الســير عكس التيــار؛ وهو تيــار جتاري 
األخطبوطية على غالبية  سيطرت تشــريعاته 
الُصناع وانتقلت لذائقة اجلمهور أيًضا، فدائًما ما 
يبحث رأس املال عن أقرب الُطرق اآلمنة لتحقيق 
مكاســب مضمونة وســريعة. من هنا كان قدر 
ُصناع الســينما اخملتلفة أو املغايــرة هو اخمُلاطرة، 
بداية مــن صعوبة العثور على قنــوات للتمويل 
واإلنتاج ووصواًل إلى انصراف اجلمهور نفســه عن 

متابعة مثل هذه األفام. فهي بجانب حداثة 
التجربــة بالنســبة لُصناعهــا ال تُقّدم جنم 
والتشويق،  اإلبهار  شــباك وال متلك مقومات 
ما أدى في بعــض األحيان، إلى اقتصار حضور 
الفيلم وزمائهم  أقارب ُصنــاع  العرض على 
في غياب شبه تام للُمشاهد العادي، رغم أن 

معظم هذه احلفات تكون مجانية.
ُمنذ بضع سنن لم يكن أمام ُصناع السينما 
املُســتقلة إال االكتفــاء بعدد محــدود من 
اجلمهور في أوقات كثيرة ال يتعّدى أصابع اليد 
الواحدة، وفي السنوات القليلة املاضية بدأت 
هذه الصورة في التغير في هدوء وعلى مهل. 
رمبا كان لهــذا التصالح أســباب ِعدة منها 
تغّير الرؤية لدى الُصّناع أنفسهم واالحتكاك 
مبوضوعات تشــمل في عموميتها اإلنسانية 
أو االقتصادية شرائح مجتمعية عديدة، وهو 
ما حّفز اجلمهور على املُشاركة الفعلية وألول 
مرة تكون قاعة العرض كاملة العدد. من هنا 
رؤية لســينما  تأتي أهمية فعالية كملتقى 
الشــباب، ليكون صلة الربط بن أفام جيدة 
تبحث عمن يُشاهدها وجمهور ملَّ السينما 

املعتادة.

اســتقبلت صالة عــرض مركز اإلبــداع بدار 
األوبرا فعاليــات الدورة الرابعــة من امللتقى 
على مــدار ثاثة أيام، يتحــدث صناع األفام 
عن جتاربهم بعد مشاهدة العروض اخملصصة 
لهذا اليــوم، ويجيبون على أســئلة احلضور. 
ولعــل ما جرى خلف الكاميــرا من عقبات أو 
حتديات، هو القاسم املشترك بينهم جميًعا، 
منها اضطرارهم إلى وقف العمل في مراحل 
عديدة والذي كان ميتد أحيانًا لسنوات بسبب 
التمويــل، وهو ما انعكس علــى عدد األفام 
املُستقلة املُشــاركة هذا العام وفي صدارتها 
التي متــت بالتمويل الذاتي، يليها مشــاريع 
إنتاج اجلمعيــات األهلية كمركز  التخرج ثم 
اجلزويــت أو املنح املُقدمة مــن جهات عربية 
وأجنبيــة، بجانب عدد من األفــام من إنتاج 

معهد السينما وبعض الورش اجلماعية.
تباينــت اآلراء حــول مفاهيم ســينما املرأة، 
ســواء على املســتوى التقني أو املوضوعات 
التي تخص النساء. مُيكننا تبن هذا في أفام 
-النصف  املُشاركات  العام؛ عدد  اخمُلرجات هذا 
تقريًبا- 13 فيلًما؛ القضايا النســوية امللحة، 
والافت أن معظــم التجارب املُقدمة جمعت 

فيها اخمُلرجات بن أكثر من مهمة في الكتابة 
والتصوير واإلنتاج بجانــب اإلخراج. في فيلم 
»كيــف جتعل اثنن يقعان في احلب« تفشــل 
البطلة في جتربة عاطفية مع صديقها، فتقرر 
أن تُعيــد خلق ما فقدته على الشاشــة وفق 
سيناريو جديد ال يعنيه سوى حتقيق رغبتها، 
فتصنع فيلمها الذي ســيكون مبثابة ِشــرك 
يتم من خاله إيقاع اثنــن في احلب. الفيلم 
إنتاج جمعية اجلزويت وإخراج بســمة شيرين 

التي شاركت في الكتابة واإلنتاج أيًضا.
أما فيلم »كيلو جرام– روائي قصير– إخراج آالء 
الباهــي«، فُيمكن اعتباره مفاجأة هذه الدورة 
رغم عدم حصوله على جوائــز، إال أن اخملرجة 
اســتطاعت تقدمي فكرة بســيطة وغرائبية 
فــي قالب كوميدي غير ُمفتعل؛ ســواء على 
مســتوى التمثيل أو القصة، ينتقل مهندس 
برمجيات شــاب للسكن في شــقة جديدة 
فيتفاجــأ أنها مســكونة بــأرواح مجموعة 
من املســرحين اشــتعلت فيهم النيران هنا 
منذ 15 عاًما أثناء مشــاركتهم في مهرجان 

لعروض األقاليم.
 لعل أميــز ما في الفيلم هــو روح التجريب 
العالية، التجريــب مبفهومه اجلمالي والفني 
وليس مبعناه الشــكلي، وقد ســارت اخملرجة 
بجرأة شديدة حُتســد عليها خال 11 د تروي 
ما ال يُروى عــن طريق مجموعــة من الصور 
واملشــاهد اجملتزأة من احليــاة، وهي ما يتوافق 
مع آلــة الدرامــز رفيقة البطلــة بصخبها 
وتنويعاتها. ليس هناك حوار في الفيلم يُذكر، 
فالبطلة لم تتواءم مع االتصال بالعالم ولهذا 
فحوارهــا داخلي صامت، ال نســمعه لكننا 
نرى مامحه في املشاهد القصيرة السريعة 
املتتالية، كأنها خبطــات قوية نابعة من آلة 
الدرامــز، وكما يتكــون الدرامز من مجموعة 
طبــول وآالت إيقاعية، مُيكنهــا جتربة العزف 
على نغم آخر، إيقاع جديــد ومغاير حتى وإن 

اضطررت لانساخ من جلدك.

 صــدر حديًثا عــن دار املدى كتــاب »بلدي حتت 
جلدي« جليوكونــدا بيلي، بترجمة عربية للزميل 

أحمد عبد اللطيف.
يضّم هــذا الكتاب الســيرة الكاملة للمؤلفة 
احلائــزة على العديد مــن اجلوائــز املرموقة في 
إســبانيا وأميركا الاتينية، منها »جائزة امللكة 
صوفيا«، و«الس ميــركاس«. ينطلق الكتاب من 
مياد الكاتبة ونشــأتها في كنــف عائلة ثرية 
أرقى أحياء ماناغوا، مــرورًا بتجنيدها  تســكن 
اليســاري، وانضمامهــا إلــى احلركــة الثورية 
الدكتاتور سوموزا  التي أســقطت  الساندينية 
عــام 1979، وانتهاًء بضال الثــورة وعدم وفائها 
بوعودهــا، ثم هجرتها إلى الواليات املتحدة. وبن 
كل ذلك، حتكي عن حياتها امرأًة وشاعرًة، وتتناول 

حياتها العائلية وقصص غرامها.

صــدر للكاتبــة باللغــة العربيــة عدد من 
األعمال، من بينها رواية »الامتناهي في راحة 

اليد«، و«بلد النساء«.
وتعّد بيلي من أهم األصوات األدبية، شــعرًا 
وروايــة، باللغة اإلســبانية. ُولــدت في عام 
1948، وعاشــت فــي أســرة ميســورة مع 
أشــقائها األربعة. تابعت دراستها اإلعدادية 
فــي مدينتها ماناغوا، قبل أن تشــّد الرحال 
صــوب العاصمة اإلســبانية مدريــد إلمتام 
الثانوية، والتي أنهتها بحصولها  دراســتها 
على شــهادة الثانوية العامة ســنة 1965. 
والتحقــت بجامعــة فيادلفيــا لدراســة 
الصحافــة عام 1967، لتعــود مرة أخرى إلى 
 ،1970 أولى قصائدها عام  نيكاراغوا. ظهرت 
أشعارها  الثقافي  للمشــهد  املتابعون  ورأى 
ثورة على املألوف، لطبيعة املواضيع املرتبطة 

بجســد املرأة، واجلنس، والّشــهوة. فكان أن 
نال ديوانها األول ســنة 1972 جائزة »ماريانو 
فياوس خيل«، التي متنحها اجلامعة الوطنية 
املســتقلة في نيكاراغوا، وعمرها لم يتجاوز 
الديكتاتور  مواجهة  غمار  خاضت  العشرين. 
ســوموزا، وانضمت إلى اجلبهة الساندينية 
للتحرر الوطني ســنة 1970، واستمرت فيها 
إلى حــدود ســنة 1994، لتغادرها بســبب 
الناطق  خافات سياسية. شــغلت منصب 
الرسمي باســم اجلبهة وممثلها أمام مجلس 
العموم، وعملت قبل ذلك في الكفاح السري 
أيًضا  وتهريب األسلحة إلى املقاتلن، وكانت 
املبعوث الســري إلى أوروبا وأميركا الاتينّية 
للبحــث عن التمويل وحشــد الدعم للثورة 
أناستازيو  بالديكتاتور  باإلطاحة  انتهت  التي 

سوموزا سنة 1979.

علي صالح بلداوي*
لم تعد توقظنا املشــاحيُف من غفوٍة على 
بســاٍط من اخلوص ُمظلٍَّل بِسحر القصب، 
ولم تُعد للغنــاء الصباحي خلف القطيع 

تُه للّسامع البعيد.  املُساق إلى بِركٍة لذَّ
أيُّ فجــٍر يشــهدُه الســهران طالًعــا من 
األَجمات الكثيفة، والهور ســاكٌن، ال الريح 
مييل على هبوبهــا البــردي، وال املاء يوقظ 

النوارس مبوجِه من غفوٍة على اجلرف. 
ال جتِئ مبوٍت جديٍد يا صباح. 

قالِت الناعية، وبن يديها نافقة كّل الدواب، 
تقرأ املراثي وتذّكرها بالصباحات التي كانت 

جتيء باملاِء طافًحا، ويتبّدد على اجملّرات. 
إلى أيِّ مســرًى تأخُذنا في تفّرعاتك يا هور؟ 
أيقــودَُك احلنن إلى بلٍل في شــقوق الطن 
ــُس فيه ُحلــم البارحــة، أم الغضب  تتلمَّ
إلى جفاٍف ينهُش مراعيــك، ولكنَّك عاجٌز 
ومغمورٌ بحســرتك؟ ما الــذي يُعيُنَك على 

بلواك يا هور!

أعبــرَك صارًخــا ألنَّ ألســنًة مقطوعًة ال 
تناديــك، وأمضي ملوًِّحا ألنَّ أيــادَي ُمكبَّلًة 

بالرذيلة ال يعنيها التلويح لك. 
ماشــًيا، أشــهُد وجودَك قبَل فناٍء أحمله في 
تفاصيلَك وصمتــك، وال مناديًا يحملنا إلى 
أطرافَك األُخرى، ألن املُنــادي ال صوت له با 

ماء. 
كّلنا أنَت يا هور، ينهشــنا جفــاٌف يجيُء 
قاسًيا من اجلهات، وتتكالب على رغبتنا في 
الطغاة مدسوسًة في فعائل  احلياة رغبات 

القتلة. 
أشهُد هجرَة املاء واملاء ُمهاجٌر من شراييني، 
وأشــهُد موتًا يدور ضاريًا في اآلفاق، وكانا 

ان في دفتره. ُمسجَّ
عطٌش يركُض مذعــوراً، ميحو من صفحات 

الوجود مسقط رأس الوجود

جّنازون منشي حفاًة، وفي القعر نطبع آثارنا 
مشــيتنا احلسيرة، واملُشــيِّعون حشٌد من 
القصب  يتَّكئون على  واملنسّيات،  املنسّين 
ســاحهم الوحيد، وميشــون ناعن ُمفارًِقا 

يفعلها ألوَِّل مرٍَّة: املاء. 

املصاُب مصاب أهله. 
قال الذي انحنى على نبتٍة كاد يدهسها في 
نحيبــه، وعاتَبها: ال خيرَ في أرٍض منســيٍَّة 
تطلعن فيها، وأّي عطٍش ســيعتريِك بعد 

قليل. 
عطٌش ميســُح على شفاٍه ُمشــرَّحٍة باآله، 
عطــٌش يركُض مذعــورًا خلَف املاشــية، 
عطٌش ميحو من صفحات الوجود مســقط 

رأس الوجود.

الذي رضي وظلَّ صامًتا، طينه فاسٌد وامللُح 
بريٌء من رقبته، والذي أشاح بوجهِه، ُمعرًِضا 
عن خنازيــٍر البراري، تُلقي في املصّب ُخبثها 
كي تقطع رحم املاء، مغضوٌب عليه، خارٌج 
من واســِع رحمة الهور، وداخــٌل في زحمة 

الّضالن.

حن تركنا الهور عاريًا، ال ماَء يستره، ضيَّقت 
أكفهــا حول أفواهنا األســاف طالعًة من 
نكبة اجلنوب، َفِصْحنا، وانتبهنا أنَّ ال مجيب 

يرّد الّصياح بالّصياح في مقبرة.
مقبرٌة تتَّسع كلَّما مشينا، وتكتظُّ باملوتى 
كلما بحثنا عن حيٍّ يُعيننا على صوٍت جرََّح 

حناجرنا اليابسة. 
رًا جتهله  تركنــا الهور نحمل عطًشــا ُمبكِّ
الباد، ومشــينا نقتفي أثر الّنافخ في البوق 

كارى إلينا.  كي يلفت السُّ
ــكارى ُســكارى،  إنَّنا على مهٍل منوت، السُّ

ونافُخ البوق لم جنده.

* شاعر وتشكيلي من العراق

»ملتقى رؤية لسينما الشباب«.. أفالم تبحث عن جمهور
في دورته الرابعة بعد توقف دام ثالث سنوات.. 

غالف الكتاب

حين ترْكنا الهور»بلدي تحت جلدي« لجيوكوندا بيلي بترجمة عربية
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األنواء الجوية:

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
 التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه

assabahaljaded@yahoo.com assabahaljaded@newsabah.com

ملونشريط
الموت الرحيم للنسر«رود«

بعد بلوغه 60 عاًما
بســبب تقدم النســر املصري رود في السن، وبلوغه 60 
عاًما، أقدمت حديقة »جوروجن« للطيور في ســنغافورة 
على وضع حد حلياة النســر، عن طريق »املوت الرحيم«، 
بعد أن بــدأت فحوصاته الطبيــة الدورية تكلف مبالغ 

باهظة.
حيث كانت توفر احلديقة فحوصات طبية دورية ونظاًما 
غذائًيا خاًصا، وتهيئ البيئة احمليطة التي يعيش فيها رود 

لتكون مناسبة لظروفه الصحية.
أكدت احلديقــة أن تنفيذ قرار املــوت لرحيم كان صعًبا 
جًدا، ألن النســر يعد من الطيور املعمرة واحملبوبة للزوار، 
خاصة بعد عيشه في احلديقة منذ افتتاحها عام 1971، 

وكان معروفاً بذكائه الشديد وسرعته الفائقة.
ومع صور أرفقتها احلديقة للنســر »رود« قالت: »كان رود 
طائرًا مميــزًا، لقد كان الطائر األطــول الذي عملنا معه، 
وكان له دور أساســي في صقل مهاراتنــا في التعامل 
مع الطيور، شــخصيته هادئة ورائعة، كان من السهل 
التعامل معه، لم يحاول أبًدا نقر أو إيذاء أي شخص، كان 
يساعدنا بكسر القشــرة القاسية لبيض النعام البري، 

ترك رود بصمة لكل من عمل هنا.

شرب كوبين من الشاي يوميًا يطيل العمر
توصلت دراســة حديثة إلى أن األشخاص الذين يشربون 
أكثر من كوبني من الشــاي يوميا، من املرجح أن يعيشوا 

لفترة أطول من غيرهم.
 Annals of« وخلصت الدراســة، التي نُشــرت في دورية
Internal Medicine«، إلــى أن النتائج التي توصلت لها 
جاءت بغض النظر عن طريقة شرب الشاي، وما إذا كان 
األشخاص يتناولونه باردا أو ســاخنا أو سادة أو باحلليب 

أو بالسكر.
واستخدم الباحثون بيانات من البنك احليوي في اململكة 
املتحدة، تخص 500 ألف رجل وامرأة، تتراوح أعمارهم بني 
40 و69 عاًما، وفقا لشبكة »ســكاي نيوز« البريطانية، 
وقال %85 منهم إنهم يشربون الشاي بانتظام، وأن 89% 

من تلك النسبة يشربون الشاي األسود.
أجريت الدراسة باســتبيان متت اإلجابة عليه بني عامي 

2006 و2010 ومتابعته على مدار أكثر من عقد.
ووجد الباحثون أن شــرب كوبني على األقل من الشــاي 
يوميا يقلل مــن احتمالية الوفاة فــي منتصف العمر، 
خصوصــا نتيجة ألمــراض القلب واألوعيــة الدموية، 

بنسبة تتراوح بني %9 و13%.
ووصف فرناندو رودريجيز أرتاليخو، أستاذ الطب الوقائي 
والصحة العامة في جامعة مدريد املســتقلة، البحث 
بأنه ميثل تقدًما كبيرًا في هذا اجملال، مضيفا أن الدراسة ال 
تثبت بشكل قاطع أن الشاي هو سبب انخفاض الوفيات 
املبكرة لشــاربيه، ألنه ال ميكن استبعاد أن هذا يرجع إلى 

عوامل صحية أخرى مرتبطة باستهالك الشاي.
         

واتساب تطلق خاصية انتظرها ماليين 
المستخدمين لسنوات

أعلن القائمون على تطبيــق “واتس آب” عن إطالق ميزة 
ستسمح بنقل بيانات التطبيق ومحادثاته بسهولة ما 

.iOS بني أجهزة أندرويد و
وتبعا للمعلومات التي ظهرت على الصفحات الرسمية 
لـ”واتس آب” فإن اخلاصية اجلديدة ستمكن املستخدمني 
من نقل التطبيق بجميع بياناته تقريبا من هاتف أندرويد 
إلى هاتف آيفون وبالعكس، ولالستفادة منها يجب على 
املســتخدم حتميل التطبيق وحتديثه على كال اجلهازين، 
واستعمال نفس رقم الهاتف املوصول بحساب التطبيق 

على جهازه القدمي.
ومع اخلاصية اجلديدة ســيتمكن املســتخدم من نقل 
حســاب “واتس آب”، وصورة امللف الشخصي، واحملادثات 
الفردية واجلماعية، وسجل الدردشة، وملفات الوسائط 
وإعــدادات املراســلة، لكنه لن يتمكن من نقل ســجل 
املكاملات أو “رســائل الدفع” وهي امليزة التي قد ال تتوفر 

في كل البلدان حاليا.
ويأتي طرح هذه امليزة بعد انتقادات عدة طالت “واتس آب” 
لعدم توفيره القدرة على نقل بيانات التطبيق بسهولة 
بــني األجهزة التي تعمــل بأنظمة تشــغيل مختلفة، 
ومؤخــرا كان القائمــون على التطبيق قــد وفروا ميزة 
تســمح بالوصول إلى الرسائل وإرسالها واستالمها من 
جهاز إضافي، حتى في حال كان اجلهاز الثاني يعمل بدون 

.SIM شريحة

البصرة ـ سعدي السند: 

 ظاهــرة التنمــر اإللكتروني باتت 
لألسف،  مجتمعاتنا  في  منتشرة 
ووجــب التعريف أوال مبعنى التنمر 
الــذي قالت عنــه   الدكتورة هبة 
عبد احلســني الصفر اختصاصية 
الطــب النفســي ومديــرة مركز 
سارة للطب النفسي التابع لدائرة 

صحة البصرة:
وغير  عدوانية  ظاهــرة  هو  التنمر 
مرغوب بها تنطوي على ممارســة 
اللفظــي  أو  اجلســدي  العنــف 
العدواني من قبل فرد  والســلوك 
أو مجموعــة أفراد نحــو غيرهم، 
بشــكل  الظاهرة  هذه  وتنتشــر 
كبير بني طــالب املدارس، وتتصف 
حتدث  قد  أنهــا  مبعنى  بالتكــرار، 
أكثر من مرة، كمــا أنها تعبر عن 
افتــراض وجود اختــالل في ميزان 
األشخاص  بني  والســلطة  القوى 
ميارســون  الذين  األفــراد  إن  حيث 
التنمر يلجأون إلى استخدام القوة 
البدنية للوصول إلى مبتغاهم من 
األفراد اآلخرين، وفي هاتني احلالتني، 
للتنمر  واملتعرض  املتنمر  وكالهما 
سواء معرضان ملشــاكل نفسية 

خطيرة ودائمة.

التنمر االلكتروني
وأضافــت الدكتورة هبــة : التنمر 

العدواني  السلوك  هو  االلكتروني 
وغيــر املرغــوب فيه في شــبكة 
اإلنترنــت إلحلــاق األذى باآلخريــن 
واإلســاءة لهــم من خالل نشــر 
ســلبي  محتــوى  مشــاركة  أو 
وضار عن شــخص مــا، ويتضمن 
مشاركة وتبادل املعلومات والصور 
قد  ممــا  لشــخص  الشــخصية 
واإلحراج،  واإلهانة  للسوء  يعرضه 

األشخاص  تتضمن مهاجمة  كما 
وتهديدهــم وغير ذلــك، من خالل 
الرقميــة  األجهــزة  اســتخدام 
واحلاســوب،  احملمول،  الهاتف  مثل 
والتطبيقات،  النصية،  والرســائل 
االجتماعي  التواصل  وعلى وسائل 
واملنتديات وغيــر ذلك الكثير، ومن 
أكثــر املواقع التــي يتعرض فيها 
اإللكتروني  للتنمــر  األشــخاص 

هــو موقــع فيســبوك، وتويتــر، 
والبريد  شات،  وسناب  وإنستغرام، 

اإللكتروني ياهو أو الهومتيل. 

اسالیب عالج التنمر اإللكتروني
التنمــر  عــالج  اســاليب  وعــن 
االلكتروني اوضحت الدكتورة هبة:

أوال: دور املدرسة 
املدرسية اخملتلفة  الكوادر  * تدريب 

علــى احلاالت التي قــد تنجم عن 
حدوث التنمر اإللكتروني.

* حث الطالب وكسب ثقتهم في 
اإلبالغ عن حاالت التنمر اإللكتروني 

التي قد يتعرضون لها.
* إعالن إدارة املدرسة عن العقوبات 

القانونية التي قد تطال الفاعل
ثانيا: دور أولياء األمور 

* مراقبة األبناء عند استخدامهم 

وبرامــج  اإللكترونيــة  لألجهــزة 
التواصل اخملتلفة.

اإللكترونية  املواقع  اســتعراض   *
التي يزورونها باســتمرار والتعرف 
علــى املــواد التي تقدمهــا تلك 

املواقع.
* وضع قوانني أسرية ميكن لها احلد 
من حدوث حــاالت تنمر إلكتروني 
مثل عــدم احلديث مع اشــخاص 
مجهولني، عدم فتح أية رسالة من 

جهة مجهولة.
* أهميــة إبالغ أحــد الوالدين في 
حال حــدوث حاالت تنمر الكتروني 

مهما كانت.
ثالثــا: دور اجملتمــع واملؤسســات 

اجملتمعية
• نشــر الوعــي بخطــورة التنمر 
اإللكترونــي بني أفــراد اجملتمع من 

خالل برامج توعوية.
العالقة  ذات  اجلهــات  مع  التعاون 
املتخصصــة  املعاهــد  مثــل 
واجلامعــات فــي إقامــة الندوات 

التوعوية.
جميــع األدوار مكملــة لبعضها 
إيجابية  إلى نتيجة  البعض وتؤدي 
في حال تقدميها بشــكل مناسب 
وفاعــل بــني مختلف الشــرائح، 
وتقع املهمة على عاتق اجلميع في 
األمر  وأن  اإللكتروني  التنمر  حاالت 
يتجاوز كونه أمرا نادر احلدوث، وجند 
يتماشــون  واملراهقني  األطفال  أن 
مع التقنيــة والتطور التقني أكثر 

بكثير من البالغني.

د.هبة الصفر: الظاهرة سلوك عدواني متكرر
يهدف إلى إيذاء اآلخرين جسديًا أو معنويًا

الجفاف وشّح المياه يهددان ماليين العراقيين
بسبب انخفاض منسوب نهري دجلة والفرات

تحدثت عن أشكال »التنّمر«وأساليب عالجه

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

متابعة ـ الصباح الجديد:
يبدو أن املمثــل الكوميدي األمريكي 
كريــس روك ال ينــوي التحــدث عن 

صفعة األوسكار الشهيرة مجددًا.
ووفــق موقــع »إي تــي« األمريكي، 
يذكر اجلميــع عندما قام النجم ويل 
ســميث بصفع روك على وجهه في 
األخيرة،  األوسكار  جوائز  توزيع  حفل 
بعد أن ألقى مزحة عن جادا بينكيت 
سميث قبل تقدمي جائزة أفضل فيلم 

وثائقي.
ونقــل املوقــع عن صديــق للممثل 
الكوميــدي، جانيوري هاريســون، أن 
يرفض بشــكل قاطع  روك أصبــح 
مؤخــرًا احلديث عــن الصفعة، إلى 
املذيعة  إجراء مقابلة مع  حد رفضه 
الشــهيرة أوبرا ونفري، كي ال يضطر 

للحديث عن الواقعة.
»روك«:  لسان  على  هاريســون  وقال 
»لن تراني فــي أي مقابالت أبكي من 
قلبي بشأن هذا، لن أكون ضحية في 

برنامج أوبرا وينفري أو غيره«.
وكشف كريس روك مؤخرًا، أنه ُعرض 
عليــه دور املضيف فــي حفل توزيع 

جوائز األوسكار عام 2023.
واملعــروف أن كريس روك ســبق له 
أن اســتضاف حفــل توزيــع اجلوائز 
عام  في  مــرة  مرتني،  الســينمائية 

2005 ومرة أخرى في عام 2016.
ورغــم العرض املغري الــذي ينتظره 
كثير من جنــوم الفن في هوليوود، إال 
أن روك أعلن رفض العرض بحســم، 

على حد قوله.
وأعلــن كريــس روك، خبــر طلــب 
اســتضافة حفــل توزيــع جوائــز 

عرضه  في  املقبل،  العام  األوســكار 
الليلي يوم األحد في مســرح أريزونا، 

موضًحا أنه قام برفض العرض.
وقال »روك« أيًضا إن العروض انهالت 
عليه بعــد الصفعــة، حيث عرض 
عليه فرصة القيــام بإعالن جتاري لـ 

Super Bowl ولكنه رفض أيًضا.
وبحســب أحد حضور عــرض روك، 
قال الشاهد، إن روك قارن استضافة 
حفل توزيع جوائز األوســكار بالعودة 
إلى مسرح اجلرمية )مكان الصفعة(، 

مبحاكمة  بأكمله  املوقف  مشــبًها 
قتل أو جي سيمبســون الذي اتهم 
بقتل زوجته نيكول براون سيمبسون.

وأضاف شاهد العيان، أن »كريس قال 
مازحا إن العودة إلى حفل توزيع جوائز 
األوســكار مبثابة العودة إلى مسرح 
إن األمر يشبه مطالبة  اجلرمية، وقال 
نيكول بــراون سيمبســون بالعودة 
تركت  اإليطالــي حيث  املطعم  إلى 

نظارتها«.
املاضي، شــارك  يوليو/متوز   29 فــي 
ويل سميث رسالة فيديو شخصية 
للغايــة علــى وســائل التواصــل 
للممثل  فيهــا  اعتذر  االجتماعــي 
عائلته  وكذلك  »روك«،  الكوميــدي 
صفعة  فضيحــة  عن  وأصدقائــه، 

األوسكار الشهيرة.
وكشــف أنه تواصل مــع روك، ومع 
للحديث  مستعًدا  األخير  يكن  ذلك، 
وســيتواصل معــه عندمــا يكون 
كذلك، ولكن يبدو أن انتظار سميث 
ســيطول، حيــث أن روك ال يريد أن 
يتواصل مع ســميث فــي أي وقت 

قريب، بحسب تصريحات أصدقائه.

العروض تنهال عليه..

»كريس روك« يرفض مقابلة »أوبرا«
واستضافة األوسكار

متابعة ـ الصباح الجديد:
فيما تتواصــل التحذيرات العاملية 
الذي  واجلفاف  املناخــي  التغير  من 
الدول  العديد من  قريباً  ســيضرب 
ماليني  يظن  وبينمــا  العالم،  حول 
الناس أنهم مبنأى عن تلك الكارثة، 
بدأ العديد من العراقيني يتلمسون 
هذا اخلطر الداهم. فقد بدأ اجلفاف 
العراقيني،  يهدد ماليني  املياه  وشح 

وأراضيهم الزراعية.
التقطت  مروعــة  صــور  وأظهرت 
في  مناطــق مختلفة ســواء  من 
دهوك)شــماالً( أو محافظة ذي قار 
وتربة  قاحال  البالد، جفافــا  جنوبي 

متعطشة، وأنهارا منحسرة.
العراقيني  العديــد من  تداول  فيما 
على مواقع التواصل خالل الساعات 
والتي  احملزنة،  الصــور  تلك  املاضية 

تدق ناقوس اخلطر.
منظر جــوي يظهر بقايا قرية غاري 
كســروكة املغمورة بامليــاه، والتي 
ُهجــرت في عــام 1985 وعادت إلى 
الظهور جزئًيا مؤخرًا بعد انخفاض 
كبير في منســوب املياه في ســد 
اجلفاف، في مدينة  دهوك بســبب 

دهوك شمال العراق.
كما بني تصوير جوي بالقرب من سد 
دهوك، بقايا قرية غاري كســروكة 
التي عادت إلى الظهور جزئًيا مؤخرًا 
مغمورة بامليــاه، إثر انخفاض كبير 
اجلفاف،  السد بسبب  في منسوب 
بعد أن ُهجرت عام 1985، بحســب 

ما أفادت وكالة فرانس برس.
فقد استفحل اجلفاف في أكثر من 
70 قريًة جنوب العراق وسط صيف 

حار من دون مياه.

في  الكبير  االنخفــاض  وتســّبب 
مياه نهــر الفرات بجفــاف بعض 
روافــده وحرمــان ثلــث محافظة 
الديوانيــة جنوباً ممــا يكفيها من 
فيما  اليومية  لالستخدامات  املياه 
تصفية  محطة  عشــرون  توقفت 

للميــاه عــن العمــل، كمــا أفاد 
مسؤولون محليون.

بينما بات العديد من الســكان في 
مرور صهاريج  ينتظرون  القرى  تلك 
املــاء التابعة للمحافظــة، مرًة أو 
مبا  لتزويدهم  األســبوع،  في  مرتني 

يعــّوض القليل مــن النقص الذي 
يعانون منه.

يشــار إلى أن العراق أضحى بسبب 
االرتفاع املســتمر في درجات احلرارة 
وتزايد نقص املياه من عام آلخر، بني 
أكثر خمــس دول في العالم عرضة 
لتأثيــرات التغير املناخي، وفقا لألمم 

املتحدة.
مؤخراً  الرافدين«  »بــالد  واجه  كما 
انخفاضاً كبيراً في مســتوى مياه 
نهري دجلــة والفرات، وهو ما تعزوه 
السلطات إلى ســدود تبنيها إيران 

وتركيا. 
وفيمــا ال يــزال نهر الفــرات جارياً 
ويعبر الديوانية، إال أن بعض »األنهر 
الفرعيــة التي تعانــي من اجلفاف 
شحت بشــكل رهيب، ما انعكس 
ســلبا على عشــرات القرى، كما 

أوضح مدير دائرة املاء في الديوانية 
املهندس حسن نعيم.

إلى ذلك، أصبحت »الهجرة املناخية 
أمراً واقعاً في البالد«، بحســب ما 
أكد تقرير ملنظمة الهجرة الدولية 

نشر في آب.
حتى آذار2022، نزحت أكثر من 3300 
عائلة بســبب »عوامــل مناخية« 
في عشــر محافظات في الوسط 
أو  املياه،  »شــّح  والسبب  واجلنوب، 
امللوحــة املرتفعة فيهــا، أو نوعية 

املياه السيئة«.
إنتاج  امليــاه  قّلة  عرقلــت  كذلك، 
احملاصيل أو أدت إلى إفسادها، وحّدت 
من وفــرة ميــاه الشــرب والغذاء 
العديد من  أرغمت  للمواشي، كما 
بالزراعة على  املرتبطــة  األعمــال 

اإلغالق.

سميرة سعيد لـ«شيرين«

أسرارك خليها لنفسك وال تظهري ضعفك أمام الجمهور
متابعة ـ الصباح الجديد:

الفنانة ســميرة ســعيد  وجهت 
زميلتها  إلى  شــخصية  نصيحة 
عبدالوهــاب  شــيرين  النجمــة 
بالتكتــم على  طالبتهــا فيهــا 
حياتهــا  وأســرار  تفاصيــل 
أمام  الظهور  وعدم  الشــخصية، 
جمهورهــا بشــخصية ضعيفة، 
وقالت إن شــيرين قادرة على جتاوز 
هذه الكبوة، وكشفت سميرة ألول 
مرة عن قرب حتقيــق حلم »الديو« 

الذي ســيجمعها بشــيرين، بعد 
انتظار دام 6 سنوات.

وقالت سميرة سعيد خالل مداخلة 
الذي  »التاسعة«،  لبرنامج  هاتفية 
احلسيني  يوسف  اإلعالمي  يقدمه 
عبــر فضائية »األولى«: »شــيرين 
جميلــة وجدعة وطيبــة فوق ما 
تتخيل، دمها عســل وخفيف جداً 

وقعدتها لذيذة«.
وأشــارت إلى أن الشخصيات التي 
بالطيبــة مثل شــيرين  تتســم 

يتعرضــون ملطبات فــي حياتهم، 
لهــا على  بنصيحــة  متوجهــة 
الهواء: »بقول لها دمياً إن أســرارها 
تبقى لنفسها، مفيش داعي أن كل 
حاجة تبقى على املأل، عاوزاها طول 
الوقت قوية وجامدة مفيش حاجة 

تستدعي االنكسار والضعف«.
قــادرة على  أن شــيرين  وأكــدت 
النهوض مــرة أخــرى، وخاصة أن 
اجلميــع يتعرضون ملشــكالت في 
احلياة ويتخطونهــا، معلنة أنهما 

تفكران اآلن في تقــدمي ديو غنائي 
قريباً.

وتابعــت: »بنفكر فــي حاجة مع 
الغنائي  بعض وبنشوف الشــكل 
إللي نطلع بيه، شيرين من األصوات 
إللــي أحــب أعمل معاهــا دويتو، 
الســاحة  والفكرة مطروحة على 

من 6 سنوات.
الوهاب  عبــد  وتبادلــت شــيرين 
مع سميرة سعيد  اجملاملة  عبارات 
خــالل اليومني املاضيــني، بعد أول 

غياب  عقــب  يجمعهمــا  لقــاء 
شيرين عن الوســط الفني طوال 
4 ســنوات، ووعدت عبــد الوهاب 
سعيد باســتقبالها داخل منزلها 
وجتهيز مائدة طعام ستكون  قريباً 

من صنع يديها.
شــيرين أعادت نشــر الصور التي 
،مؤخراً  شاركتها سميرة ســعيد 
التواصل  مبواقع  عبر كل منصاتها 
االجتماعي، ووجهــت عبد الوهاب 
رسالة مباشــرة قالت فيها: »إنتى 

لو بتحبينى قيراط فأنا بحبك 100 
قيراط«، مبســوطة أوى إن شفتك 
إمبارح وإنتى عارفــة أنا بحبك قد 
إيه واملرة إللــى جاية العزومة أكل 

من إيدى ربنا يدمي احملبة إللي بينا«.
وعلقــت الفنانة دنيــا عبد العزيز 
بينما  قلبــك،  يفرح  »ربنــا  قائلة: 
عودة  علوي  ليلــى  الفنانة  دعمت 
شــيرين عبــد الوهــاب حلياتهــا 
الطبيعيــة داخل الوســط الفني 

بوضع أيقونات القلوب«.
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يسر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشروع التي 
تتلخص اعماله بانارة اجلزرة الوســطية للطريق باعمدة انارة مزدوجة بارتفاع )12(م ، كما تتضمن اعمال املشــروع تخطيط الطريق 
مبادة الثرموبالســتيك احلرارية، وكذلك عمل لوحات داللة مجســر كامل ملدخل احملافظة، وانارة مناطق اجلسور بواسطة اعمدة انارة 
مفردة بارتفاع )9(، وعمل اســتخدام اخلرسانة املسلحة، وفرش وحدل طبقة خرســانية اسفلتية مواصفات سطحية ب سمك )5(، 
وتنفيذ عبارات انبوبية بالستيكية بقطر )30( سم  ، وكل ما يلزم الجناز املشروع  ومبوجب الشروط واملواصفات الفنية احملددة في جدول 

الكميات ووثائق املناقصة مع مالحظة ما ياتي:
1 -  ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشتراك فيها كما هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة عن االمم املتحدة ) اخلاصة 

بتعريف الدول املؤهلة(
2 - علــى مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات اضافية االتصال بدائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى 
dpc.muthana@yahoo.com( ( خالل ايام الدوام الرسمي من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الواحدة من بعد الظهر  وكما  

موضحة  بالتعليمات ملقدمي العطاءات 
 3 - ان مصدر متويل املشــروع هو املشاريع واالعمال املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لالمن الغذائي والتنمية حملافظة املثنى / تنمية 

االقاليم نوع املشروع ادراج جديد الباب 59 القسم 1 الفصل 4 املادة 13 النوع 18 التسلسل 210 
4 ـ  درجة وصنف الشــركة  املطلوبة  للعراقيني هي انشائية /رابعة )كحد ادنى ( اما  بالنسبة للشركات االجنبية اخملتصة باالشغال 

واملقاوالت العامة فاملطلوب شهادة التاسيس مع وجود فرع للشركة االجنبية داخل العراق
5 ـ متطلبات التاهيل املطلوبة : وتشمل ما ياتي :

ا - االهلية القانونية: وتشــتمل على اجلنسية ، تضارب املصالح ، قائمة الشركات املتلكئة والقائمة السوداء، أملنع مبوجب قرارات االمم 
املتحدة ومجلس االمن الدولي .

ب - السيولة املالية : وتعرف بانها كشف مصرفي يبني حركة التدفق املالي الخر سنة  وتكون متوافرة قبل موعد غلق املناقصة بفترة 
قصيرة وباملبلغ املطلوب الذي ال تقل قيمته عن )917,000,000( دينار )تسعمائة وسبعة عشر مليون دينار عراقي(

ج ـ احلسابات اخلتامية هي امليزانية العامة ملقدم العطاء والتي تعكس الوضع املالي للسنوات املطلوبة من حيث موجودات الشركة 
من اصول ثابتة ومتحركة مع بيان مقدار نفقات الشركة وايراداتها  ونسبة االرباح واخلسارة فيها وعلى النحو االتي:

1 ـ تقدمي امليزانية العامة املدققة من قبل احملاسبني القانونيني تعرض الوضع املالي الخر سنتني ويجب ان تكون حساباتها رابحة لكل 
سنة .

2 ـ يجوز تقدمي احلسابات اخلتامية الخر سنتني تسبق االزمة املالية لعام 2014.
د - معدل االيراد السنوي : وهي املبالغ املستلمة من الدفعات والسلف املرحلية للعقود املنجزة او املستمرة خالل املدة املطلوبة وعلى 

النحو االتي:
1 ـ ان  احلد االدنى ملعدل االيرادات السنوية ملقدم العطاء يبلغ )7،438،000،000( دينار )سبعة مليارات واربعمائة وثمانية وثالثون مليون 

دينار عراقي( 
2 -على مقدم العطاء تقدمي معدل  االيراد الســنوي لثالث ســنوات لكافة العقود املنجزة من قبله ضمن عشر سنوات من تاريخ غلق 

املناقصة ويتم احتسابه وفقا للسنوات املقدمة من قبله مع مراعاة عدم ضرورة ان تكون سنوات العمل متسلسلة.
ه - أخلبرة التخصصية في تنفيذ االشــغال :هي اخلبرة السابقة في مجال وتخصص هذا العمل كمقاول  رئيسي او شريك او مقاول 
ثانوي وعلى مقدم العطاء تقدمي عمل مماثل واحد منجز وخالل مدة ال تتجاوز )10( عشــر ســنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء 

ومببلغ ال يقل عن )3,668,000,000( »ثالثة مليارات وستمائة وثمانية وستني مليون دينار عراقي«
و- ألكادر القيادي للمشروع والعاملني: على مقدم العطاءات اثبات توافر العاملني للمناصب الرئيسية لتنفيذ العقد وبعقود رسمية 

صادرة عن نقابة املهندسني العراقيني وحتقيق املتطلبات االتية:

1 ـ مدير مشــروع )مهندس مدني( بخبرة كلية عامة من تنفيذ االشغال ملدة )7( سبع سنوات وخبرة في االعمال املماثلة ملدة )4( اربع 
سنوات

2 ـ مهندس مدني عدد /2 بخبرة كلية عامة من تنفيذ االشــغال ملدة )5( خمس ســنوات  وخبرة تخصصية في االعمال املماثلة ملدة 
)3( ثالث سنوات

 ويجب تقدمي الكوادر واالختصاصات الفنية املطلوبة قبل موعد املباشرة باالعمال وبعكسه تتحمل الشركة كافة التبعات القانونية 

الناجتة  عن عدم تقدميها ومن ضمنها اجراءات االخالل بااللتزامات التعاقدية .
ان الكــوادر واالختصاصات الفنية املطلوبة لتنفيذ املشــروع احملددة ابتداء ال يجوز اســتبدالها اال عند حدوث قوة قاهرة تســتدعي 

االستبدال ومبوافقة جهة التعاقد كما يتوجب على مقدم العطاء تقدمي ما يؤدي خبرات الكادر القيادي للمشروع .
ز - املعــدات التخصصية على  مقدمي العطاءات اثبات حيازته للمعدات الرئيســية املطلوبة وفــق البرنامج الزمني لتقدم العمل 
واملقدم من قبله بشــكل اولي معمل اســفلت عدد /1 فارشــة عدد /1 جهاز تخطيط طرق تخصصي عدد/1 حادلة مطاطية عدد/1 
وحادلة فوالذية عدد/1 . ويجب تقدميها قبل موعد املباشــرة باالعمال وبعكســه تتحمل الشركة كافة التبعات القانونية الناجتة عن 

عدم تقدميها ومن ضمنها اجراءات االخالل بااللتزامات التعاقدية .
ح ـ ميكن مراجعة القسم الثالث من الوثيقة  ملعرفة التفاصيل اخلاصة مبعايير التقييم والتاهيل املذكورة اعاله .

ط - أَضافة الى املتطلبات القانونية على مقدم العطاء تقدمي هوية التصنيف النافذة عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشــتراك في 
املناقصة .

ي ـ ال تخضع العطاءات العطاء االفضلية ملقدمي العطاء احملليني .
6 - على مقدمي العطاء االلتزام بالتعليمات والشــروط اخلاصة باملناقصة وبضمنها الشروط الواردة في القسم الثاني من الوثيقة 

ورقة بيانات املناقصة ج : اعداد العطاء وبخالفه يستبعد العطاء 
7 - ان الكلفة التخمينية للمشــروع هي )6،112،725،000( دينار )ستة مليارات ومائة واثنا عشر مليون وسبعمائة وخمسة وعشرون 

الف دينار عراقي( وان املدة الالزمة لتنفيذ اعمال املشروع هي )300( يوما
8 ـ  بامكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق العطاء باللغة العربيــة ابتداء من يوم االثنني  املصادف 2022/9/5 بعد تقدمي طلب 
حتريري الى دائرة العقود احلكومية في املثنى وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )350,000( ثالثمائة وخمسون الف دينار عراقي غير 

قابلة للرد ويتم دفع املبلغ نقدا الى قسم احلسابات في محافظة املثنى وتقدم النسخة االصلية من وصل الشراء مع العطاء
9 - يتم تسليم العطاءات الى العنوان االتي محافظة املثنى/  دائرة العقود احلكومية وان موعد الغلق هو في متام الساعة الثانية عشر 
ظهرا من يوم االحد املصادف 2022/10/2 التقدمي بالبريد االلكتروني غير مســموح به ان العطاءات املتاخرة سوف ترفض وسيتم فتح 
العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان االتي الطابق االرضي من بناية االدارة العامة واحمللية في 
نفس موعد الغلق وان موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باالجابة على استفسارات املشتركني في املناقصة سيكون في الساعة احلادية عشر 
صباحــا من يوم االحد املصادف  2022/9/25 في بناية دائرة العقــود احلكومية في املثنى ان ل العطاءات تبقى نافذة ملدة )90( يوما وان 
تتضمن ضمانا للعطاء على شــكل خطاب ضمان مصرفي يذكر فيه اسم ورقم املناقصة املعنية وان يكون غير مشروط ويدفع حني 
الطلــب ونافذا ملدة  ال تقل عن )120( يوما من تاريــخ غلق املناقصة الفعلي وان يكون بصيغة واضحة من حيث مبلغه )رقما وكتابة( 
وحتديد تاريخ نفاذه وشروطه والغرض من اصداره او صك مصدق  ومببلغ مقطوع مقداره )86,000,000( دينار )ستة وثمانون مليون دينار 

عراقي( وعلى ان تكون صادرة عن مصرف معتمد في العراق ملصلحة جهة التعاقد )محافظة املثنى/ حسابات أخلطة االستثمارية(.
10 ـ ان اســم جهة التعاقد هو محافظة املثنى والعنوان هو السماوة ـ شارع احملافظة - بناية االدارة العامة واحمللية  والقسم اخملتص 

هو دائرة العقود احلكومية في املثنى.
11 - عند الترشيح لالحالة  تختار جلنة التحليل العطاء املستجيب لكافة الشروط القانونية املطلوبة في املناقصة وكذلك املواصفات 
الفنية ومعايير التاهيل املطلوبة )اي مستجيب بشكل كلي ماليا وفنيا وقانونيا( مع كونه اوطا  عطاء متوازن ومنسجم مع الكلفة 

التخمينية املرصودة لالحالة وبعد التاكد من اهليته وقدراته على تنفيذ العقد بافضل صورة ممكنة.
12 - في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فانه سيتم استبعاد عطائه مما يقتضي مراعاة 
ذلــك  عند  التقدمي حيث يتم ملئ القســم الرابع من قبــل مقدم العطاء ثم تقدم ورقيا بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشــركة  

املقدمة للعطاء مع الوثائق املكونة للعطاء املشار اليها في  التعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء.
13 - ان احلد االقصى لقبول عطاءات املشاركة هو شركتان من نفس الصنف واالختصاص لغرض الصعود درجة واحدة حصرا.

14 ـ ال ميكن احالة املناقصة على شركة وبعهدتها مشروع  او مشاريع غير منجزة اال بعد التاكد من عدم وجود انحراف عن البرنامج 
الزمني لها )جدول تقدم العمل( بنسبة 20% او اكثر.

15 ـ ال تصرف اول ســلفة لالعمال املنفذة للمشروع اال بعد ان تتجاوز نســبة االجناز املالي 25% ومبا ال يتجاوز مبلغ السيولة النقدية 
)املالية( املطلوبة ابتداء.

احمد منفي جودة
محافظ املثنى

يســر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشــروع املتمثل 
بتبليط طرق ريفية في قضاء اجملد وقضاء الهالل، وتتلخص اعمال املشروع بقشط الطريق وتسويته ازالة كافة التعارضات وتثبيت املناطق 
الرخوة من الطريق )ان وجدت( ومن ثم الدفن بالتراب النظيف مع احلدل وفرش وحدل طبقة احلصى اخلابط صنف )B( مبسك )20( سم وفرش 
وحدل طبقة من االســاس القيري بسمك )10( سم كما تتضمن بعض الطرق تنفيذ قناطر انبوبية بالستيكية وقناطر انبوبية كونكريتية 

وكل ما يلزم الجناز املشروع  ومبوجب الشروط واملواصفات الفنية احملددة في جدول الكميات ووثائق املناقصة مع مالحظة ما ياتي:
1 -  ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشــتراك فيها كما هو محدد في النشــرة التوضيحية الصادرة عن االمم املتحدة ) اخلاصة 

بتعريف الدول املؤهلة(
dpc. 2 - علــى مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات اضافية االتصال بدائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى
muthana@yahoo.com( ( خالل ايام الدوام الرسمي من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الواحدة من بعد الظهر  وكما  موضحة  

بالتعليمات ملقدمي العطاءات 
 3 - ان مصدر متويل املشروع هو املشاريع واالعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لالمن الغذائي والتنمية حملافظة املثنى / تنمية االقاليم 

نوع املشروع ادراج جديد الباب 59 القسم 1 الفصل 4 املادة 13 النوع 18 التسلسل 210 
4 ـ  درجة وصنف الشــركة  املطلوبة  للعراقيني هي انشــائية /رابعة )كحد ادنى ( اما  بالنســبة للشــركات االجنبية اخملتصة باالشغال 

واملقاوالت العامة فاملطلوب شهادة التاسيس مع وجود فرع للشركة االجنبية داخل العراق
5 ـ متطلبات التاهيل املطلوبة : وتشمل ما ياتي :

ا - االهلية القانونية: وتشتمل على اجلنسية ، تضارب املصالح ، قائمة الشركات املتلكئة والقائمة السوداء، أملنع مبوجب قرارات االمم املتحدة 
ومجلس االمن الدولي .

ب - الســيولة املالية : وتعرف بانها كشــف مصرفي يبني حركة التدفق املالي الخر ســنة  وتكون متوافرة قبل موعد غلق املناقصة بفترة 
قصيرة وباملبلغ املطلوب الذي ال تقل قيمته عن )505,000,000( دينار )خمسمائة وخمسة ماليني دينار عراقي(

ج ـ احلســابات اخلتامية هي امليزانية العامة ملقدم العطاء والتي تعكس الوضع املالي للســنوات املطلوبة من حيث موجودات الشركة من 
اصول ثابتة ومتحركة مع بيان مقدار نفقات الشركة وايراداتها  ونسبة االرباح واخلسارة فيها وعلى النحو االتي:

1 ـ تقدمي امليزانية العامة املدققة من قبل احملاسبني القانونيني تعرض الوضع املالي الخر سنتني ويجب ان تكون حساباتها رابحة لكل سنة .
2 ـ يجوز تقدمي احلسابات اخلتامية الخر سنتني تسبق االزمة املالية لعام 2014.

د - معدل االيراد السنوي : وهي املبالغ املستلمة من الدفعات والسلف املرحلية للعقود املنجزة او املستمرة خالل املدة املطلوبة وعلى النحو 
االتي:

1 ـ ان  احلد االدنى ملعدل االيرادات السنوية ملقدم العطاء يبلغ )4،093،000،000( دينار )اربعة مليارات وثالثة وتسعون مليون دينار عراقي( 
2 -على مقدم العطاء تقدمي معدل  االيراد السنوي لثالث سنوات لكافة العقود املنجزة من قبله ضمن عشر سنوات من تاريخ غلق املناقصة 

ويتم احتسابه وفقا للسنوات املقدمة من قبله مع مراعاة عدم ضرورة ان تكون سنوات العمل متسلسلة.
ه - أخلبرة التخصصية في تنفيذ االشــغال :هي اخلبرة الســابقة في مجال وتخصص هذا العمل كمقاول  رئيسي او شريك او مقاول ثانوي 
وعلى مقدم العطاء تقدمي عمل مماثل واحد منجز وخالل مدة ال تتجاوز )10( عشــر ســنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء ومببلغ ال يقل 

عن )5،046,000,000( »خمسة مليارات وستة واربعون مليون دينار عراقي«
و- ألكادر القيادي للمشروع والعاملني: على مقدم العطاءات اثبات توافر العاملني للمناصب الرئيسية لتنفيذ العقد وبعقود رسمية صادرة 

عن نقابة املهندسني العراقيني وحتقيق املتطلبات االتية:

1 ـ مدير مشروع )مهندس مدني( بخبرة كلية عامة من تنفيذ االشغال ملدة )7( سبع سنوات وخبرة في االعمال املماثلة ملدة )4( اربع سنوات
2 ـ مهندس مدني عدد /2 بخبرة كلية عامة من تنفيذ االشغال ملدة )5( خمس سنوات  وخبرة تخصصية في االعمال املماثلة ملدة )3( ثالث 

سنوات
 ويجب تقدمي الكوادر واالختصاصات الفنية املطلوبة قبل موعد املباشــرة باالعمال وبعكســه تتحمل الشــركة كافة التبعات القانونية 

الناجتة  عن عدم تقدميها ومن ضمنها اجراءات االخالل بااللتزامات التعاقدية .
ان الكوادر واالختصاصات الفنية املطلوبة لتنفيذ املشــروع احملددة ابتداء ال يجوز اســتبدالها اال عند حدوث قوة قاهرة تستدعي االستبدال 

ومبوافقة جهة التعاقد كما يتوجب على مقدم العطاء تقدمي ما يؤدي خبرات الكادر القيادي للمشروع .
ز - املعدات التخصصية على  مقدمي العطاءات اثبات حيازته للمعدات الرئيســية املطلوبــة وفق البرنامج الزمني لتقدم العمل واملقدم 
من قبله بشــكل اولي معمل اسفلت عدد /1 فارشــة عدد /1 حادلة ظلفية عدد/3 ،حادلة مطاطية عدد/2 وحادلة مزدوجة عدد/2، وحادلة 
فوالذية عدد/2 . ويجب تقدميها قبل موعد املباشــرة باالعمال وبعكســه تتحمل الشركة كافة التبعات القانونية الناجتة عن عدم تقدميها 

ومن ضمنها اجراءات االخالل بااللتزامات التعاقدية .
ح ـ ميكن مراجعة القسم الثالث من الوثيقة  ملعرفة التفاصيل اخلاصة مبعايير التقييم والتاهيل املذكورة اعاله .

ط - أَضافة الى املتطلبات القانونية على مقدم العطاء تقدمي هوية التصنيف النافذة عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشتراك في املناقصة 
.

ي ـ ال تخضع العطاءات العطاء االفضلية ملقدمي العطاء احملليني .
6 - على مقدمي العطاء االلتزام بالتعليمات والشــروط اخلاصة باملناقصة وبضمنها الشــروط الواردة في القسم الثاني من الوثيقة ورقة 

بيانات املناقصة ج : اعداد العطاء وبخالفه يستبعد العطاء 
7 - ان الكلفة التخمينية للمشــروع هي )8،409،019،500( دينار )ثمانية مليارات واربعمائة وتســعة ماليني وتسعة عشر الف وخمسمائة 

دينار عراقي( وان املدة الالزمة لتنفيذ اعمال املشروع هي )750( يوما
8ـ   بامكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق العطاء باللغة العربية ابتداء من يوم االثنني  املصادف 2022/9/5 بعد تقدمي طلب حتريري الى 
دائرة العقود احلكومية في املثنى وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )350,000( ثالثمائة وخمســون الف دينار عراقي غير قابلة للرد ويتم 

دفع املبلغ نقدا الى قسم احلسابات في محافظة املثنى وتقدم النسخة االصلية من وصل الشراء مع العطاء
9 - يتم تسليم العطاءات الى العنوان االتي محافظة املثنى/  دائرة العقود احلكومية وان موعد الغلق هو في متام الساعة الثانية عشر ظهرا 
من يوم االحد املصادف 2022/10/2 التقدمي بالبريد االلكتروني غير مســموح به ان العطاءات املتاخرة ســوف ترفض وسيتم فتح العطاءات 
بحضــور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان االتي الطابــق االرضي من بناية االدارة العامة واحمللية في نفس موعد 
الغلق وان موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باالجابة على استفســارات املشتركني في املناقصة سيكون في الساعة احلادية عشر صباحا من يوم 
االحد املصادف  2022/9/25 في بناية دائرة العقود احلكومية في املثنى ان ل العطاءات تبقى نافذة ملدة )90( يوما وان تتضمن ضمانا للعطاء 
على شــكل خطاب ضمان مصرفي يذكر فيه اسم ورقم املناقصة املعنية وان يكون غير مشروط ويدفع حني الطلب ونافذا ملدة  ال تقل عن 
)120( يوما من تاريخ غلق املناقصة الفعلي وان يكون بصيغة واضحة من حيث مبلغه )رقما وكتابة( وحتديد تاريخ نفاذه وشــروطه والغرض 
مــن اصداره او صك مصدق  ومببلغ مقطوع مقداره )12,000,000( دينار )اثنى عشــر مليون دينار عراقــي( وعلى ان تكون صادرة عن مصرف 

معتمد في العراق ملصلحة جهة التعاقد )محافظة املثنى/ حسابات أخلطة االستثمارية(.
10 ـ ان اســم جهة التعاقد هو محافظة املثنى والعنوان هو السماوة ـ شــارع احملافظة - بناية االدارة العامة واحمللية  والقسم اخملتص هو 

دائرة العقود احلكومية في املثنى.
11 - عند الترشــيح لالحالة  تختار جلنة التحليل العطاء املستجيب لكافة الشــروط القانونية املطلوبة في املناقصة وكذلك املواصفات 
الفنية ومعايير التاهيل املطلوبة )اي مســتجيب بشــكل كلي ماليا وفنيا وقانونيا( مع كونه اوطا  عطاء متوازن ومنســجم مع الكلفة 

التخمينية املرصودة لالحالة وبعد التاكد من اهليته وقدراته على تنفيذ العقد بافضل صورة ممكنة.
12 - في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فانه سيتم استبعاد عطائه مما يقتضي مراعاة ذلك  
عند  التقدمي حيث يتم ملئ القسم الرابع من قبل مقدم العطاء ثم تقدم ورقيا بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشركة  املقدمة للعطاء 

مع الوثائق املكونة للعطاء املشار اليها في  التعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء.
13 - ان احلد االقصى لقبول عطاءات املشاركة هو شركتان من نفس الصنف واالختصاص لغرض الصعود درجة واحدة حصرا.

14ـ  ال ميكن احالة املناقصة على شركة وبعهدتها مشروع  او مشاريع غير منجزة اال بعد التاكد من عدم وجود انحراف عن البرنامج الزمني 
لها )جدول تقدم العمل( بنسبة 20% او اكثر.

15 ـ ال تصرف اول ســلفة لالعمال املنفذة للمشروع اال بعد ان تتجاوز نسبة االجناز املالي 25% ومبا ال يتجاوز مبلغ السيولة النقدية )املالية( 
املطلوبة ابتداء.

احمد منفي جودة
محافظ املثنى

جمهورية العراق
محافظة املثنى 

دائرة العقود احلكومية
قسم التعاقدات

العدد : 1191
التاريخ 2022/8/29

مناقصة رقم )12( اعالن للمرة االولى
املشاريع واالعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لالمن الغذائي والتنمية حملافظة املثنى / من متويل تنمية االقاليم
»تاهيل وتاثيث الطريق العام )رميثه- سماوة- خضر( مع طريق املرور السريع الرابط مع حتسني مدخل تقاطع الوركاء«

جمهورية العراق
محافظة املثنى 

دائرة العقود احلكومية
قسم التعاقدات

العدد : 1190
التاريخ 2022/8/29

مناقصة رقم )13( اعالن للمرة االولى
املشاريع واالعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لالمن الغذائي والتنمية حملافظة املثنى / من متويل تنمية االقاليم

1- تبليط طرق ريفية في قضاء اجملد بطول )27،195( كم
2- تبليط طريق الرغلة )ال حسان- ال عصيدة( بطول 3،600 كم

3- تاهيل وتبليط طرق ريفية في الهالل الصوب االول بطول )8،300( كم
4- تاهيل وتبليط طرق ريفية في الهالل الصوب الثاني بطول )8،650( كم

5- صيانة طريق اجملد – الهالل )امين الفرات( بطول 6،100 كم
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حسين عالء يتوج بذهبية 
غربي آسيا للمبارزة

متابعة ـ الصباح الجديد:
متكن العب منتخبنا الوطني، حســن عالء سلمان، من 
إحراز امليدالية الذهبية في ســالح سيف املبارزة، ضمن 
منافســات بطولة غربي آســيا للمبارزة حتت 20 عاماً، 

املقامة حالياً في العاصمة األردنية عمان.
وتصدر حسن عالء ســلمان، مجموعته في الدور األول 
بالعالمة الكاملة، بعد أن حقق االنتصار في 6 ســباقات 
متتاليــة، وجاءت على حســاب العماني عمــر احلارثي 
واألردني حســان عبد الهادي والقطــري محمد الوعالن 
واليمنــي أســامة ســمير والكويتي حمزة البلوشــي 
والفلســطيني محمد اســدي، ليتصدر أيضا القائمة 
اإلجمالية للبطولة التي تضم 33 العباً ، ليتأهل مباشرة 

إلى الدور 16 ويتغلب على العماني حارث احلارثي 7-15 .
وفي دور الثمانية ، متكن من االنتصار على الفلســطيني 
محمد احمليسري 15-12، وفي نصف النهائي تغلب على 
اللبناني هــادي دكاش 15-8، ليتأهل إلى املباراة اخلتامية 

ويهزم اإلماراتي محمد املازمي.

طاولة البارالمبية  
في بطولة اليونان 

هشام السلمان 
يُشارك املنتخب الوطني لكرة تنس الطاولة الباراملبي 
فــي بطولة اليونان الدولية التي تُقام هناك للمدة من 
الثامن والعشرين من شهر ايلول املقبل وحتى الثالث 
من شهر تشــرين االول املقبل.. ويتالف الوفد العراقي 
من لؤي علي حسن نائب رئيس االحتاد العراقي للعبة 
رئيســا للوفد ونســيم عبد زيد اداريا  وعدنان شيرزاد 
اداريــا وجمال جالل ومحمــد عبد احلميــد مدربن .. 
والالعبون والالعبات هم :جنلة عماد وســعيد موسى 
ومنتظر فاروق ورســل فاضل وزينب حســن ورســول 
جعفر وعبد الرحمن حكمت وطيبة محمد وعلي عبد 

االمير وهديل عبد الكرمي.

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

بغداد ـ الصباح الجديد:

لكرة  للناشــئن  منتخبنا  يلعب 
السادســة  الســاعة  في  القدم 
والنصــف من مســاء يــوم غد 
اجلاري  أيلــول   2 املوافق  احلمعــة 
مباراته فيــدور ربع نهائي لبطولة 
17 سنة اجلارية  كاس العرب حتت 
وهران  مدينــة  في  منافســاتها 
اجلزائرية امام املنتخب السعودي.. 
وتصــدر منتخبنــا مجموعتــه 
الثالثة برصيد 7 نقاط بعد فوزين 
وتعادل  القمر  وجــزر  املغرب  على 

امام موريتانيا. 
وتبدأ اليوم اخلميــس مباريات دور 
باقامة  للبطولــة  النهائــي  ربع 
مباراتي، اجلزائر وتونس في الساعة 
السادسة والنصف واليمن يالقي 
الســودان في الساعة 10 مساء.. 
في حــن يلعــب ناشــئتنا امام 
مباراة مصر  تعقبها  الســعودية 
العاشــرة  الســاعة  في  واملغرب 
مســاء.ويقود منتخبنا للناشئن 
املدرب احمد كاظم يساعده عماد 
عودة وحيــدر رحيم ومدرب حراس 
وضرغام  لطفــي  صالح  املرمــى 
للياقة  مدربــا  برازيلــي  عبــاس 
البدنية وحميد رشيد مديرا إدارية 

وغامن عريبي مشرفا.
وأثَنــى مدرُب ُمنتخب الناشــئن 
»أحمد كاظم« علــى فريقه بعد 
الثالثة  للَمجموعِة  بطــالً  تأهله 
برصيد ســبع نقاٍط من انتصارين 
وتعادٍل في بُطولِة كأس العرب دون 
التي تستضيفها مدينُة  ١٧ عاماً 
وهران اجلزائرّيــة وتأهله إلى الدور 

ربع النهائّي للُبطولة .

الصحفّي  املُؤمترِ  في  كاظم،  وقاَل 
الــذي أقيــَم أمــس فــي فندِق 
الشــيراتون مبدينِة وهران واخلاّص 
مبباراِة ربــع النهائي أمام املنتخِب 
اجلمعة  يــوم  املُقررة  الســعودّي 
إلى  إن منتخبنــا حضرَ  املُقبــل: 
التحضيــرِ  بداعــي  الُبطولــِة 
ســلطنِة  في  آســيا  لتصفياِت 
املُقبل،  األول  تشرين  َمطلع  عمان 
خصوصاً إن اجلهازَ الفنّي تســلَم 

املهمَة قبــل الُبطولِة بـ ٢٠ يوماً، 
وحاولنا خاللها إعادَة ترتيب األوراق 
مبا متوفٌر من إمكانياٍت فنيٍة وفق 
الفترِة الزمنّية احمُلددة.وأشارَ كاظم 
إلى: إن الطمــوَح بدأ يكبر بعد أن 
جتاوزنا دورّي امَلموعاِت برغم وجود 
وبالتالي  قويٍة،  أفريقّيٍة  منتخباٍت 
طموحنــا التقدم فــي البطولِة 
إن  أبعد نقطٍة ُمكنة.وأضاَف:  إلى 
املُنتخَب الســعودّي منتخٌب جيٌد 

ومستقٌر فنياً، وميلك مواهَب ُميزًة، 
حيُث شاهدتُه في الُبطولِة، ويعدُّ 
لكننا سندخُل  املُميزة،  الفرِق  من 
إلى  واملرور  الفــوز  املُباراَة بطموِح 
نصِف النهائي.مــن جهته، أعرَب 
»عبد  الســعودّي  املُنتخب  ُمدرب 
الوهــاب احلربــي« عن ســعادته 
بالتأهــِل إلى ربع النهائي برغم إن 
البداية كانت متلكئًة أمام مصر، 
وتعرَض املنتخُب للخسارة، ُمعلالً 

أســبابها بقلِة انسجاِم الالعبن 
اجلّدد.موضحــاً: إنــه حافَظ على 
خاضت  التي  املُنتخِب  تشــكيلِة 
الدمام  فــي  آســيا  غربي  نهائي 
مع بعِض اإلضافــاِت املُميزة التي 
حققت االســتقرارَ فــي املُباراتن 
إلى:  ولبنان.وأشــارَ  ســوريا  أمام 
إن املنتخَب العراقي اســٌم كبيٌر، 
ميزاً، وهناك  ما يخّرُج جيالً  ودائماً 
مواهُب جيــدٌة فيه، واملُبــاراُة لن 

تكون سهلًة على املنتخبن، لكن 
لقِب  علــى  املنافســة  طموحنا 
الُبطولــة، وهو طموٌح مشــروٌع 

جلميِع املُنتخبات.
يقيــُم منتخب  اخر،  من جانــب 
في  داخلياً  معســكراً  الَشــباب 
أياٍم  أربيل ميتد عشــرة  محافظِة 
إلى  املؤهلة  للتصفياِت  استعداداً 
نهائياِت كأس آسيا للشباب التي 
البصرة   محافظُة  تســتضيفها 
 ١٨/٩/٢٠٢٢ ولغايــة   ١٤/٩ مــن 
،ويتخلــل املعســكر خوض  ثالث 
املمتاز  الدوري  فــرِق  أمام  مبارياٍت 

)أربيل، ونوروز، واحلدود(.
وكان وفُد املنتخب وصَل إلى أربيل 
اليوم، ويضم )26( العباً ســيختار 
اجلهازُ الفنّي من بينهم )23( العباً 
اآلسيوّيِة  التصفياِت  للتواجد في 
املقبلة، في ضمنهم أربعة  العبن 
محترفن وجهت لهم الدعوُة من 
اجلهــازِ الفني،   وغــاَب عن الوفِد 
مساعد املدرب »حيدر جبار« الذي 
تكللت  جراحيــًة  عمليــًة  أجرى 

بالنجاح.
التأهــل  أوف«  »بلــي   .. االثنــن 

للممتاز
حدد االحتاد املركــزي لكرة القدم، 
منتصف األســبوع املقبل موعداً 
إلقامة مباراتّي »بلي أوف« املؤهلة 
للــدوري املمتاز.. وذكــر االحتاد في 
بيان أن يوم االثنن املوافق اخلامس 
من شــهر أيلول اجلاري ســيكون 
موعداً ملبــاراة فريقــي الناصرية 
ودهوك، على ملعب املدينة الدولي 
شرقي بغداد.. واشار الى ان الفائز 
فريِق  مع  الفريقن ســيلعب  من 
أمانة بغداد في العاشر من الشهر 

ذاته على ملعب املدينة أيضاً.

الناشئة يالقي السعودية غدا في ربع نهائي
 كأس العرب.. والشبابي يعسكر في أربيل 

»بلي أوف« التأهل للممتاز .. األثنين

تقرير 

بغداد ـ فالح الناصر:

الصاعد،  االثقــال  رفــع  حقق بطــل 
علي عمار يســر، جناحــات مهمة في 
التي شــهدت  األخيــرة  املشــاركات 
في  بجدارة  التتويــج  اعتالءه منصات 
العالم وآســيا، وكان بحق  بطولتــي 
جديراً في كســب ثقة احتــاد اللعبة 
واشــادة املســؤولن والفــوز بخطف 
االضــواء واأللقاب لم يكن ســهال، بل 
كان حصيلــة تعب وجهد لســنوات 
تدرب فيهــا حتت اشــراف والده بطل 
رياضة رفع االثقال السابق، عمار يسر، 
وبعدها انضــم ملركز املوهبة الرياضية 
ليجــد تشــجيعا كبيرا مــن مديره 
الكابــن اخلبير، على عيــدي، فواصل 
واملثابرة  باجلد  الذهبي طريقــه  الفتى 

وااللتزام واحلرص نحو منصات املد.

صعوبة واصرار
شق علي عمار يســر املولود في بغداد 
برغــم صعوبة  بثقة  2004، طريقــه 
رياضة رفــع االثقال ومــا تتطلبه من 
آليات اعدادها املعروفــة، لكن االصرار 
الكبير الذي متيز به، والده، عندما كان 
العبا، آثــر في نفس الشــاب املتحفز 
الذي يســارع الزمن نحو املشاركة في 
املوهوبن  اقامهــا مركز  بطوالت عدة 
كان لعلي ابداعا فيهــا بالوقوف فوق 

منصات التتويج.

بطوالت ومواقع املقدمة
نظمها  التي  واملهرجانــات  البطوالت 
املركز الوطني لرعاية املوهبة الرياضية 
اســهمت في تعزيز ثقته في االرتقاء 
مبؤهالتــه واحلفاظ علــى مواقعه في 
املقدمة، فالتدريب املنتظم والتشجيع 
املتعــددة،  واملشــاركات  واالهتمــام 
اســهمت في ارتفاع منســوب الثقة 

للبطل الشاب في رياضة قهر احلديد.

ألقاب ومؤازرة 
بعد تفوقه، ســارعت إدارة نادي امانة 
بغداد لضمــه إلى مجموعــة ابطال 
رياضة رفــع االثقال، فكان على املوعد، 
في كســب النجاحات ليكــون العباً 
للفئات  الوطنيــة  املنتخبــات  ضمن 
العمريــة صعودا حتــى الفريق األول، 
آســيا  بطولة  في  مشــاركته  ولعب 
بأوزبكستان  الذهب  فيها  التي كسب 
ومنافسات العالم في اليونان التي حاز 
اوضحتا مقدرته  الفضــة،  فيها على 
الفنيــة فــي رياضته املفضلــة التي 
انطلق فيها ليحقق االفضل بتشجيع، 
والده وهو مدربه حاليا البطل السابق 
الذي كانت له مســيرة جنــاح محليا 
التشــجيع  يلقى  وخارجيا، كمــا هو 
من عمه محمــد بطل اللعبة املعتزل، 
لذلك يجــد علي بيئة مناســبة في 

املضي مبسيرته اإليجابية إلى امام.

كوملبيا واالنطالقة نحو احللم
يســتعد علــي، طالــب فــي الصف 

الســادس األدبــي، للمشــاركة فــي 
بطــوالت تأهيلية كبرى إلــى أوملبياد 
باريس 2024، ويبدأ منها التنقيط على 
»الرجن العاملي« وصوالً إلى حتقيق الهدف 
املنشود، اذ يبدأ التنقيط من املشاركة 
فــي بطولة العالم التي ســتقام في 

كولومبيا يوم 6 تشرين الثاني املقبل.

استحقاقات كبرى حتتاج االهتمام 
خمــس  العاملــي،  البطــل  امــام 
العالم  بطولتي  منها  اســتحقاقات، 
 20 لــدون  واخرى  املتقدمــن،  لفئــة 
ســنة، وبطولتن تقامان على صعيد 
ايضــا، وهذه  قارة آســيا للمتقدمن 
البطوالت حتتاج حتضيرا مثاليا ومهما 
بأشــراف اجلهات املســؤولة عن ملف 

والرياضة  الشباب  وزارة  الرياضية وهي 
العراقية  الوطنيــة  األوملبية  واللجنة 
لكون الالعب هو ملــك العراق وعليه 
يجب االهتمام به مــن جميع اجلوانب 
ليكــون مؤهال في البطــوالت بهدف 
الوصول إلــى الهدف الذي يتطلع إليه 
اجلميع وهــو رؤيته وهــو يتنافس بن 
افضــل رباعــي العالم فــي االوملبياد 

املقبــل الذي تضيفه باريــس »مدينة 
النور« عام 2024.

دعم أوملبي ومناشد درجال
وفي وقت يشــيد البطل على بالدعم 
الذي وفرته اللجنــة االوملبية الوطنية 
العراقية، فهو يناشــد وزير الشــباب 
والرياضــة الكابــن عدنــان درجــال 
ان تتكفــل الــوزارة بتقدمي مــا يؤمن 
سيما  املقبلة،  للمشاركات  حتضيراته 
فيها  بطــوالت كبرى ســيواجه  انها 
يطمحون  جميعهم  كبار  منافســن 
في الفــوز وزيادة معدالت التنقيط من 
أجل العبور نحو املشاركة في األوملبياد 

املقبل.
الذهبي،  بالبطل  كبيرا  االحتفاء  وكان 
باجلهات  بغــداد مــرورا  مــن مطــار 
احلكوميــة التــي التقته وشــجعته 
وباركــت له اإلجنــاز لكونــه ليس له 
وحده، بل جلميع رياضيي العراق عموما 
وألبطــال رياضة رفع االثقــال خاصة، 
فخر  مصــدر  اللقاءات  هــذه  فكانت 
لالعــب البطل، بيد أنــه يبقى يتطلع 
تتطلب  اذ  لرعاية حكومية خالصــة، 
فترة اعداده املقبلة تأمن الدعم املادي 
معسكرات  إلقامة  والتهيئة  واملعنوي 
التأهيلية  تدريبية تسبق مشــاركاته 
بغية ضمــان الدخول فــي البطوالت 
املقبلة بجاهزيــة تامة لتحقيق الفوز 

والوقوف في مراكز املقدمة.

نادي أمانة بغداد 

كمــا ثمن الالعب البطــل جهود إدارة 
ناديه أمانة بغداد واســتقباله وتكرميه 
بكل فخر وهذا يؤكد انها إدارة مثالية 
حتتفــي بنجومها في األلعــاب كافة، 
وهذا يعــد عامل مهم في مســيرته 
ومضاعفــة تدريباتــه ليكــون جاهزا 

للبطوالت املقبلة.
وقــال ان نــادي امانة بغــداد يتعامل 
باحترافيــة مع الرياضين املنتســبن 
لفرقه الرياضية وهو يشجعهم بنحو 
النجاحــات ومضاعفة  كبيــر لتعزيز 
اإلجنازات في البطــوالت احمللية او التي 
يدافعون فيهــا عن ألــوان املنتخبات 

الوطنية في االستحقاقات اخلارجية.

اهتموا باملوهوبني
لم ينســى البطــل الصاعــد، مكان 
انطالقتــه الواثقــة، املركــز الوطني 
لرعاية املوهبة الرياضية، اشاد باجلميع 
بدءاً مــن مديره علي عيــدي واملدربن 
العاملــن فيــه، عمار يســر ويونس 
أحمد راضي ومحمود موســى راضي، 
واكد ان املركز سيبقى رافدا ال ينضب 
واملنتخبات  االندية  إلى  النجوم  ليقدم 
تعزيز  إلى  املســؤولن  داعياً  الوطنية، 
الرياضيــة  املوهبــة  ملركــز  الدعــم 
والتدريبية  االدارية  باملالكات  واالهتمام 
وزيارتهــم ميدانيــا للوقــوف علــى 
احتياجاتهم من أجل املضي في اكمال 
التي  النجاحات  مشروع املوهوبن بعد 
حتققت فيها وتقدميه االبطال في شتى 

األلعاب املعتمدة.

أترقب المشاركة في خمس بطوالت تأهيلية لألولمبياد
بطل رفع االثقال.. علي عمار يسر يشكر األولمبية ويتطلع لرعاية وزارية:

علي عمار يسر

منتخب الناشئني لكرة القدم

بغداد ـ الصباح الجديد:
كرة  رياضة  فــي  املوهــوب  يحلم 
الدين،  الســلة، محمــد ســيف 
بالنجــاح في رحلتــه ضمن مركز 
الســلة  بكرة  الرياضية  املوهبــة 
فــي وزارة الشــباب والرياضــة، اذ 
يؤدي وحداتــه التدريبية املنتظمة 
باشراف املدربن عالء محمد علوان 
وإبراهيم جليل  ود. لــؤي ســامي 
رزاق ومهند مهدي مبتابعة  وحميد 

مدير املركز الكابن، نصير أحمد.
الالعــب املوهــوب، الطالــب في 
من  االعــدادي  اخلامــس  الصــف 
مواليــد 2006، طولــه متــر و93 
ســنتمتراً اختــار االنضمــام إلى 
مركز املوهوبن لكونه يعشق كرة 
انه سيقدم نفسه  ويرى  الســلة، 
كالعب جيد فــي الكرة البرتقالية 
والتوظيف  الصحيح  التدريب  بعد 
باشــراف  المكاناتــه  املناســب 
مــالكات املركــز التدريبية اخلبيرة 
التي قدمت عشــرات الالعبن إلى 
االندية املمتازة واملنتخبات الوطنية 
منذ بدء مشــروع العمل في اعداد 

املواهب.
يقــول محمــد: طــور التدريــب 
لعبة  والسلة  امكاناتي  الصحيح 

جميلــة جــدا فيهــا عوامل عدة 
والقوة  واللياقة  للتفوق كالسرعة 
إليها  يضاف  واملنافســة،  والذكاء 
االلتزام بتوجيهات املدربن والتعاون 
مع الالعبــن، ومن النقــاط التي 
تضاعف املعنويات هو وصول العبن 
عدة من مثلــوا املركز الوطني إلى 
االندية واملنتخبــات الوطنية وهذا 
ان االنتاج سيتواصل بفضل  يعني 
واخلبراء  التربويــن  املدربــن  همة 
بكرة السلة، كما ان املركز الوطني 

بكرة  الرياضيــة  املوهبة  لرعايــة 
للتدريب  مثاليا  مكانا  يعد  السلة 
واالرتقــاء باملؤهالت الفنية بفضل 
ما يتوفــر فيه من قاعات متكاملة 
الالعبن  لنقل  واهتمام ووســائط 
واقامة محاضرات تثقيفية لالعبن 
ومتابعــات ميدانية للمســؤولن 
املركز  والوقــوف على متطلبــات 
وهذا يسهم في تشجيع املوهوبن 
وتطوير  اكثر  بالتدريبــات  لاللتزام 

مستوياتهم الفنية. 

المكتب اإلعالمي للنادي
يبــدو ان متابعــي الســلة احمللية 
على مشارف موسم ساخن مليء 
باملفاجــآت وذلــك بعد اشــتعال 
ســوق انتقاالت الالعبــن في نادي 
الدفاع اجلوي واحدثها صفقة العب 
)ايهاب  الكابن  الوطنــي  املنتخب 
حســن( قادما من نادي سوســيال 
الرانغــا األوروغويانــي في صفقة 
مفاجئــة ألنديــة الــدوري املمتاز 

ولإلعالم احمللي بعــد عدة صفقات 
مدويــة ليؤكد النادي ســعيه في 
التتويج بلقب أغلي الكؤوس احمللية 
واكتساحه لســوق االنتقاالت من 
جهة وجتديد عقود جنومه من جهة 

أخرى.
 وبدوره أكد الالعب ان اختياره لنادي 
الدفاع اجلوي برغم تلقيه أكثر من 
الى  يعود  احترافي ومحلــي  عرض 
طموحه في خوض جتربة جديدة في 

ظل وجود رغبة لدى االدارة واملتمثلة 
برئيس الهيئة اإلدارية الفريق الركن 
معن زيــد ابراهيم الســعدي في 
املنافســة على البطوالت املوسم 
املقبل وظهر ذلك من خالل العمل 
العديد من  ابــرام  االحترافي فــي 
الصفقات القوية التي ستســهم 
تدعيم صفوف  بشــكل كبير في 
الفريق سواء من احمللين أو االجانب 

استعدادا للدوري املمتاز.

نور الجبوري
أحرز نادي اجليــش الرياضي املركز 
االول في بطولة اندية العراق لكرة 
نادي احلشــد  املاء بعد فوزه على 
النهائية  املبــاراة  في  الشــعبي 
بنتيجة 9 اهداف مقابل 7 أهداف.. 
ووقــف فــي املركز الثالــث نادي 
الشــرطة بعد تغلبــه على نادي 
االعظمية الذي أحرز املركز الرابع، 
يومن  ملــدة  البطولة  اســتمرت 
للسباحة  املركزي  االحتاد  بأشراف 
وضيفها مسبح الشعب االوملبي 
املغلــق.. ويذكر ان احتــاد اللعبة 
عــازم علــى اقامة مثــل هكذا 

يتسنى  حتى  تنشيطية  بطوالت 
لهم تشــكيل منتخبات وطنية 

شبابيه للمشاركة في البطوالت 
اخلارجية.

محمد سيف الدين.. موهوب يحلم 
بالنجاحات في كرة السلة 

نادي الدفاع الجوي يمهد لموسم سلوي ناري

الجيش يحرز لقب أندية كرة الماء 

محمد سيف الدين

فريق نادي اجليش بكرة املاء

السبت.. بدء دوري 
النساء باليد في أربيل

الكرواتي أنتيتش 
يلتحق بالميناء

حسام عبد الرضا* 
ينطلق يوم الســبت املقبل 2022-9-3 منافسات الدوري 
النسوي للموســم 2022 في محافظة أربيل ومبشاركة 
5 أندية وهي ) اربيــل وزانكو وفتاه كركوك والنجمه من 
محافظة الديوانية وشــهربان من محافظــة ديالى (.. 
حيث ســيعقد االجتماع الفني يــوم غد اجلمعة 2022-

9-2 الساعة السابعة مســاء على قاعة جامعة صالح 
الدين فــي أربيل.ويوكد االحتاد املركزي لكــرة اليد على 
مثلي األندية جلب كشــوفات الالعبات وبدل االشتراك 

مع فانيالت اللعب لعرضها في املومتر.

* املنسق اإلعالمي الحتاد كرة اليد

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلــن نادي امليناء، وصول احملترف الكرواتي سيباســتيان 
أنتيتش، إلــى البصرة، متهيدا خلضوعه للفحص الطبي، 
قبل التعاقد الرســمي.. ونشــر املوقع الرســمي لنادي 
امليناء، مقطــع فيديو ترحيب الالعبن باحملترف الكرواتي، 
أثناء حضوره لتدريبات الفريق، املقامة حاليا في مالعب 
مدينة البصــرة الرياضية.  وســبق للمحترف الكرواتي 
سيباســتيان أنتيتش، اللعب مع االحتاد املصراتي الليبي 
في املوســم املاضي، كما لعب مع القوة اجلوية في عام 
2017. . يذكر أن نادي املينــاء يواصل حتضيراته بالبصرة، 

حتت قيادة املدرب باسم قاسم.
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نقرأ في كتب األدب والتاريخ قصصا 
وحكايات تنطوي على وقائع مدهشة، 

ومواقف غريبة للغاية، حتى ليحار 
القارئ فيها ويتساءل:

هل هي قصص وضعها احلكماء 
لتشجيع الناس على التمسك بأهداب 

املروءة واالنسانية والقيم أم أنها 
قصص دارت فصولها وأحداثها كما 

تُروى دون أْن يالمسها اخليال واالفتعال؟

--2

واذا كان هناك َمْن يُكثر التركيز على 
اجلوانب السلبية التي قد ينحدر اليها 

االنسان، فاّن هناك ايضا َمْن يُحاول 
جاهداً التركيز على ما ميكن أْن يبلغه 
االنسان بُِنبلِِه وانسانيِتِه ومروءتِه ِْمن 

مراتب سامية، واخالق عالية، جتعله 
يقفز بها الى أعلى القمم.
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ومن تلك احلكايات التي قد ال تُصّدق 
لغرابتها قصة ) ابراهيم بن املهدي( 

عم املأمون، الذي باءت مغامرتُه 
العسكرية بالفشل حني حاول محاربة 

املأمون، وانتهى به املطاف الى الهزمية 
والتخفي، وقد ُخِصَصْت جائزة نقدية 

كبيرة ملن يدل )املأمون( عليه ،
وبينما هو يسير في الطريق اذ رآه أحد 

اجلنود فتعلق به وقال :
هذا الذي يطلُبه اخلليفة .

وحاول ابراهيم أْن يُفلت ِمْن قبضة 
هذا اجلندي بأْي ثمن، حيث دفعه دفعة 
قوية في صدره وأرداه الى االرض فشج 

رأُسه ، وعندها ولّى )ابراهيم( هارباً .
وبينما هو في الطريق رآى داراً مفتوحة 
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فدخلها فاذا هو أمام امرأة قالت له :
يا هذا ما حاجُتك ؟

قال :
اني امرؤ خائف على دمي ، 

وقد جلأُت اليكم ،
واستجرُت بكم .

قالت :
على الرحب والسعة 

انا قد أجرناك ، فأنَت آِمن ، ثم أدخلْته 
في حجرة واغلقت عليه الباب .

ثم سمع ضجه في الدار فنظر من 
شقوق الباب فرآى اجلندي الذي ضربه 

معصب الرأس وقد أحاط به الناس 
وأمسكوا بيده ألنه ال يستطيع املشي 

ملا أصابه، فألقت املرآة له فراشا 
واستلقى عليه ، 

َفِعلم ابراهيم انَّ هذا البيت بيُته ، واّن 
هذه املرآة أّمه ،

وانه سعى بِِظلِْفِه الى َحْتِفه وأيقن 
بالهالك .

فلما خرج الناس ، 
وبقي الرجل وحده مع املرآة سألَْتُه َعْن 

أمره فجعل يتأوه ويقول :
لقد أدركُت الغنى ثم أفلَت منى ، 

وحكى لها قصته مع ابراهيم ، 
فأخذْت تُخفف عليه املصاب ، وتهّون 

عليه األمر حتى نام .
فقامت ودخلت على ابراهيم في 

حجرته وقالت :
أظنك صاحب القضية ؟

قال :
نعم انا هو ، 
فقالت املرآة :

ال بأس عليك فقد أجرتُك 
وال سبيل الى النقض فاجنُ اآلن 

بنفسك ،
فخرج ِمْن عندها وهو معجب بعقلها 

ووفائها وزهدها في املال الكثير الذي 
جعله اخلليفة ملن يدله عليه .

وبعد أْن عفا املامون عن ابراهيم وحّدثه 
ابراهيم عن هذه املرآة الوفية أمر 

املامون باحضارها وبادر الى إكرامها .
نعم 

اليخلو اجملتمع املسلم على مدار األيام 
من اشراقات تنحني لها االنسانية 

إجالال واكبارا 
واّن الترجمة العملية ملكارم االخالق 

تعتبر من ثمار املنهاج التربوي في 
االسالم القائم على التمسك بأهداب 

القيم الرفيعة واملثل الرائعة .
وال نريد بسرد هذه احلكاية االّ التحفيز 
والتشجيع واحلث على املبادرات املّوارة 

بعبير السمو واالنسانية .

أساطير أم حقائق؟

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

حاوره - سمير خليل:
مواهــب عدة فــي ذائقــة واحدة، 
الشــاطي،  هادي  ذائقة  تلك هــي 
الفنان امللتزم، املثابر، املتجدد، رحلة 
ابداعية طويلة ابتدأت منذ سنوات، 
شــهادته  متأبطا  غمارهــا  خاض 
باملسرح فنا وفكرا وجماال وسحرا، 
زاده في هذه الرحلة الكلمة والنغم 

واملوسيقى،
طرز رحلته الغنائية باغان اشتهرت 
حينها وظــل يرددها الكثيرون مثل 
)هــاي اخلاطــرك جيــت وتعنيت( 
تنســاني(،  جذب  )صــدك  واغنية 
بوابة  علــى  كانت  الرحلــة  نهاية 
املسرح املدرسي حيث يعمل اليوم، 
يسقي طالبه  وفنانا  ومعلما  مربيا 

شهد االبداع.

هادي الشاطي يتحدث عن رحلته 
الفنية فقال:

بــدأت كاتبــا مســرحيا ومخرجا 
ملســرحيات كتبتها واخرجتها في 
املرحلة املتوسطة منها مسرحيات 
)اجلــدار الرابــع( و)أنثــى بعــوض 
االنوفلــس( و )الكــرة األرضية في 
الشــبكة( كما اخرجت مسرحية 
املســرح  لرائــد  الشــليلة(  )راس 
العراقــي الراحل يوســف العاني، 
في  وأغني،  واحلــن  الشــعر  أكتب 
املســرح تتلمذت على ايــادي كبار 
اساتذة املسرح سامي عبد احلميد 
وبدري حسون فريد وجعفر السعدي 
الفنون  قســم  في  كرومي  وعوني 
املســرحية باجلامعــة إلــى جانب 
اخلالق اخملتــار وجالل  زمالئي عبــد 
كامل وحســني علي هارف وميمون 

اخلالدي وكنعان علي وآخرين".
وأضــاف : كنت اغنــي في احلفالت 
التي  واملناســبات  بالكلية  اخلاصة 
تقيمهــا اجلامعــة وحصلــت وانا 
اجلائزة  علــى  اجلامعة  فــي  طالب 
الرابع(   ) اجلدار  االولى عن مسرحية 
تأليفا في مسابقة إقامتها جامعة 
االنتقالة املهمة   ، بغداد عام ١٩٧٧ 
في حياتــي الفنية اننــي انتميت 
خالل دراستي األكادميية إلى الفرقة 
النغمية املركزيــة في العام ١٩٧٩ 
ألكون احد األعضاء املؤسسني لها 
بإشراف االستاذ الكبير فاروق هالل 
إلى جانب زمالئي من معاهد الفنون 
النغمية؛1  والدراســات  اجلميلــة 
احمــد نعمة ومحمود أنــور وكرمي 
محمــد وافراح محمــد وجناح عبد 
الغفــور وصــالح حميد وســامي 

هيال،  انتمائي لهذه الفرقة  صقل 
موهبتي بأداء الكثير من االناشــيد 
واملوشــحات  التراثيــة  واالغانــي 
امللحنني  اغلب  يد  على  واالبتهاالت 
فــي الســاحة الغنائيــة ومنهم 
وروحي  جرجيس  جميل  االســاتذة 
اخلماش وفاروق هالل وجعفر اخلفاف 
وطالب القرغولــي وعلي عبد اهلل 
وسرور  الســماوي  احلســني  وعبد 

ماجد وكرمي هميم وغيرهم".
ويتابع : كانــت انطالقتي في عالم 
الغناء بأغنية )هاي اخلاطرك(  التي 
اشتهرت بها وترددت  بأصوات اخرى 
واغنية )صدك جذب تنساني( قبلها 
األبواب وغنيت  أمامي  أيضا فتحت 
بأصوات عربية واغنيات ) شــبيدي 
على ابــن الناس( و)مدلــل واخذله 
مدهلل ( و)من ايدي ( و )جانت عايزة(،  
وخالل أيام احلصار في تســعينيات 
القرن املاضي كتبت وحلنت انشودة 
)باطــل( التي فــازت باملرتبة االولى 
ضمــن مهرجان خاص باملناســبة 
بإشــراف املعلم فــاروق هالل، كما 
كنت ضمن األصوات التي افتتحت 
في  وســاهمت  الوطني  املســرح 
اعادة ارشــيف املكتبــة الصوتية 
مع بعض من أعضاء فرقة االنشاد 
العراقية ايام الفنان االستاذ حسن 
الشكرجي وبقيادة املرحوم االستاذ 
حسني قدوري في املؤسسة العامة 
لإلذاعــة والتلفزيون.، اوفدت لليمن 

ايام مجلس التعاون العربي وقدمت 
غنائية  العرب وصلة  السفراء  امام 
املنصة  ونزلــت من  اثارت االعجاب 
لكنني عــدت لها مرة اخرى بطلب 
احد  وكنت  العراقي،  الســفير  من 
األصــوات التي غنت للمسلســل 
الذي اخرجه  االذاعي هارون الرشيد 
النجــم العربي الكبير كرم مطاوع 
عندمــا اقــام فــي العــراق فترة 

الثمانينيات".

*واملسرح، ماذا عنه؟
باالعمــال  لــدي ســجل حافــل 
املســرحية رمبا يطول سطرها في 
هذا اللقاء لكني ساذكر املهم منها 
، شــاركت بالعديد من املسرحيات 
الشــعبية الكوميديــة ممثال وهي 
مؤرشفة على اليوتيوب وتعرض من 
القنوات العراقية مثل مســرحيات 
)غوريال ياناس( و)شــورجة في اوربا(  
و) زاد وملح ( ، في املســرح املدرسي 
كتبت مســرحيات وشــاركت في 
املهرجانــات التــي اقامتهــا وزارة 
التربية وحصلت على جوائز متميزة 
خالل عملي في النشــاط املدرسي 
، عام ٢٠٠٦ حصــدت اجلائزة االولى 
عن موسيقى واشعار في مهرجان 
مســرح الطفل،  وفــوزي كمخرج 
ومؤلــف باملرتبة الثانيــة ملهرجان 
العراق ملسرح الطفل عن مسرحية 
)نحن نسأل(،  في العام٢٠١٦ احرزت 

اجلائــزة االولــى عن اشــعار واحلان 
مسرحية )أليس في بالد العجائب(  
ملهرجان مســرح الطفــل العربي 
الذي اقيم في الكويت،  وفي العام 
املاضي حصلــت جائزة افضل ممثل 
عــن دوري في الفلم الســينمائي 

)السجة( ".

*آخر اعمالك؟
انتهيت مــن تصوير ومونتاج اغنية 
)طال النوى( وستعرض ان شاء اهلل 
اغنية  واصور  العراقية،  القناة  على 
)أحن انســان(  وهي مسجلة اوديو 
اذاعة  خالل  من  مســابقة  ودخلت 
سومراف ام وفازت باملركز األول  في 
استفتاء اقيم في اخلليج وسبق ان 
فزت مرتني بنفس املرتبة وهذه املرة 
الثالثة، علمــا ان اغنية طال النوى 
اســتفتاء  الثالث في  باملركز  فازت 
العربي  باجلمهــور  اخلــاص  اخلليج 
ولــم يشــترك اجلمهــور العراقي 
االلكترونية  املنصة  الن  بالتصويت 
جديدة وتبــث برعاية روتانا خليجي 
خلمس دول هي السعودية والكويت 
والبحرين وقطر والبحرين ومت اضافة 
اجلمهــور اليمنــي، كما ســجلت 
اغنية رياضيــة للمنتخب الوطني 
رياضية  اغنية  لتســجيلي  اضافة 
العود  آلة  أنغــام  خلليجي ٢٥ على 
وســلمتها إلذاعــة ســومر اف ام 

ووزعت لدول اخلليج ".

هادي الشاطي: "أحّن إنسان" إحتلت المركز 
األول في استفتاء أقيم في الخليج 

جمع بين المسرح والتلحين والغناء.. 

الصباح الجديد - خاص:
برعايــة الدكتور مجاهــد ابو الهيل رئيــس منظمة نخيل 
عراقي، تقيم الفنانة التشــكيلية اسماء الدوري معرضها 
الشــخصي الثالث )رحلتي بني املاضــي واحلاضر( على قاعة 

املنظمة في بغداد اليوم اخلميس الساعة السادسة عصرا.
والفنانة الدوري من الفنانات التشــكيليات احلاضرات بقوة 
في املشــهد الفني العراقي، لها مشــاركات واســعة في 
املعارض واالنشــطة التشــكيلية املتنوعة، وسبق للدوري 
التي حتمل شــهادات احلقوق واللغــة االنكليزية والفنون، ان 
شــاركت في املعرض االول الذي اقامته رابطة تضاد للثقافة 
والفنون في قصر اليونسكو بالعاصمة اللبنانية بيروت حتت 
عنوان )عشق بغداد لبيروت احملبة( مبشاركة مجموعة فنانني 
تشكيليني من العراق ولبنان، وهي تنتهج املدرسة التجريبية 
التعبيرية، والصفة الغالبــة والبارزة في لوحاتها هي املرأة ،  
كذلك رسمت بعض اللوحات التي تعبرعن دار السالم بغداد 
والتي وبرغم االنتكاسات التي تتعرض لها فأنها تنهض من 

جديد، وتعود لرونقها اجلذاب.

معرض شخصي  للتشكيلية 
أسماء الدوري.. اليوم

"رحلتي بين الماضي والحاضر"

بغداد - الصباح الجديد:
أقامت دائرة الفنون العامة / قســم املعــارض بالتعاون مع 
مؤسسة شمس للسالم معرضاً تشــكيلياً بعنوان )ريشة 
فنان( على قاعة دائرة الفنون في مقر وزارة الثقافة والسياحة 

واآلثار.
وقال املدير العام لدائرة الفنون العامة الدكتور فاخر محمد 
في تصريح تابعته الصباح اجلديد ش: لقد دأبت دائرة الفنون 
على احتضان الطاقات، واملواهب الشــبابية املبدعة، واتاحة 
الفــرص لتنميــة مواهبها، حيــث أقيم املعــرض من قبل 
مجموعة من الشــباب املوهوبني من خالل مؤسسة شمس 
السالم التي تعنى بإبداعات الشــباب، مؤكدا أنَّ ابواب دائرة 

الفنون مفتوحة للشباب املوهوبني كافة.
من جانبه قال مدير املعارض في دائرة الفنون الدكتور قاسم 
محسن: تعد هذه األنشــطة نوعاً من أنواع الدعم للشباب 
وهنالــك الكثير من التجــارب الواعدة من قبل رســاميها 
بشــخصيات كل رسام أو رســامة وأفكارهم ورؤاهم، وجاء 
املعرض كلمسة فنية للتعبير عن كينونة الشباب اليوم، وما 
يعانيه بعض الفنانني في اللوحات والبعض جســد أفكاره، 
ومــا يقلقه، وآخر وثــق في أعمال نحتية بطوالت حشــدنا 
الشــعبي املقدس من خالل بعض املصغرات، وهنالك جتارب 
تستحق الثناء على الرغم من صغر أعمار الرسامات لكنهنَّ 
امتلكن جرأة الطرح والتقنيات اجليدة. وشــارك في املعرض 
)35( فناناً وفنانة مبجموعة من اللوحات التشكيلية وبعض 
األعمال النحتية. وفي اخلتام مت توزيع الشــهادات التقديرية 

على املشاركني.

"ريشة فنان" معرٌض 
تشكيليٌّ في وزارة الثقافة

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

عنوان الجريدة: بغداد ـ الوزيرية / رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 777 لسنة 2004 / رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين 301 

متابعة - الصباح الجديد:
بعد قولهــا بـ “أحقيــة املرأة في 
الــزواج مــن أربعة رجال"، شــن 
الداعيــة املصري محمــد أبوبكر 
هجوًما حادًا على اإلعالمية رضوى 

الشربيني.
فــي  املصــري  الداعيــة  وقــال 
مقطــع فيديو عبر حســابه على 
الشربيني  "رضوى  "فيســبوك": 
كفــاِك هدًمــا للبيــوت، حديثك 
العذاب،  وباطنــه  الرحمة  ظاهره 
األســرة  الكالم مدعاة هدم  وهذا 

املستقرة".
وأضاف الشــيخ محمــد أبوبكر: 
إلى  الدعــوة  بأن  مؤخرًا  "أشــعر 

الطالق هي أسلوب ممنهج، وال أدري 
ملصلحــة من تتم هــذه احلمالت، 
ولكن الدولــة حتاول بكل ما أوتيت 
مــن كل قــوة وســبيل، أن حتارب 

الطالق".
وأردف: "على اجلانــب اآلخر، هناك 
مشــايخ في املؤسســة الدينية 
اإلعالمية  املؤسســة  في  وآخرون 
يعملون جاهدين على نشر الطالق 
أيام ســمعت  النــاس، فمنذ  بني 
الدكتور ســعد الهاللي، وهو أحد 
أســاتذة األزهر، يردد بفتوى شاذة، 
وهو يقول خدمــة الزوجة لزوجها 

ليست فرًضا".
"واليوم  املصــري:  الداعية  وواصل 

نــرى رضــوى الشــربيني طالعة 
انفصلوا،  والسيدات  للبنات  تقول 
إيه املشــكلة في االنفصــال؟ أنا 
مطلقة وافتخــر )..( الطالق ليس 
مفخرة، الطالق للمرأة كسر، حتى 
وإن كانــت صاحبة حــق في هذا 

الطالق".
املصــري  الداعيــة  واستشــهد 
بحديث الرسول محمد صلى اهلل 
عليه وســلم "إِنَّ امْلَرْأََة ُخلَِقْت ِمْن 
ِضلٍَع لَْن تَْسَتِقيَم لََك َعلَى َطرِيَقٍة، 
َفإِِن اْســَتْمَتْعَت بَِها اْســَتْمَتْعَت 
تُِقيُمَها،  وَإِْن ذََهْبَت  ِعَوٌج،  وَبَِها  بَِها 

َكَسرْتََها وََكْسُرَها َطاَلُقَها".
وختم حديثه قائاًل: "العرف كذلك 

يرى أن الطالق شيء مشني 
فهــو تشــتيت لألســرة، 
واإلسالم عندما أراد أن مينع 
الطالق وضــع منهجا قوميا 
في  وليس  منــه،  للوقايــة 
الكــون اآلن مــن يلتزم بهذا 

املنهج إال من رحم اهلل".
قالت  ســابق،  وقــت  وفــي 
رضوى  املصريــة  اإلعالميــة 
منفصلة  "أنــا  الشــربيني: 
وبقولهــا بفخــر، ومن حقي 
أتزوج مرة واثنني وثالثة وأربعة 
ألن ده شرع ربنا، ولو زوجي ال 
يرضيني سأطلب منه الطالق 

فورًا وأبحث عن غيره"

داعية مصري يهاجم "رضوى الشربيني"
بعد حديثها عن أحقية "زواج المرأة بأربعة رجال"..

البصرة - الصباح الجديد:
التحريات  لدائرة  العام  املدير  كشــف 
والتنقيبــات علي شــلغم عن حتويل 
بناية دائرة مفتشية آثار وتراث البصرة 
إلى متحف للشــمع يضم أهم احلرف 
التراثية املســتوحاة من تراث  اليدوية 

البصرة في منتصف القرن املاضي.
وأوضــح أنَّ العمل يأتــي بالتعاون مع 
العيداني،  أســعد  البصــرة  محافظ 
ويهــدف إلى إشــاعة الثقافة اإلثارية 
والتراثيــة في اجملتمــع ويحافظ على 
تاريخ هذه املهــن والصناعات التراثية 

من الضياع.
من جانب آخــر أوفــدت وزارة الثقافة 
والســياحة واآلثار /هيئة اآلثار والتراث 
وفداً من آثــار البصرة والهيــأة لزيارة 

ورشة العمل اخلاصة بصناعة التماثيل 
في جمهورية إيران االسالمية لالطالع 
علــى أعمال الورشــة ومت التعاقد من 
قبل احملافظة مع عائلة النحات اإليراني 
الفنية األشــهر  العائلة  نضري وهي 

في إيران فــي صناعة التماثيل 
الشمعية، وقد اجنزوا العديد 

من املتاحف الشمعية في 
عموم إيران وأذربيجان.

املتحــف  أنَّ  يذكــر 
الشــمعي هو محاكاة 
التراثيــة  للحــرف 
والنداف  كاملكوجــي 
من  وغيرها  واخلشابة، 
البصرية  املشــاهد 

التراثية.

متحـٌف للشمـع فـي البصـرة
يّضم أهم الحرف اليدوية التراثية
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