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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

بغداد ـ الصباح الجديد:
االثنني،  أمس  التخطيط  وزارة  أفادت 
بأن نســبة الفقر املدقــع في البالد، 
ال تتجاوز %1، فيمــا أوردت اعتزامها 
اجراء مسح جديد للفقر في عموم 

احملافظات.
ويختلف مفهوم »الفقر« عن »الفقر 
املدقــع« أو »الفقــر املطلق«، حيث 
ان االخير قد عرفــت في األصل من 
قبل األمم املتحدة في عام 1995 بأنه 
»حالة تتســم باحلرمان الشديد من 
االحتياجات اإلنسانية األساسية، مبا 
في ذلك الغذاء ومياه الشرب املأمونة 
والصحة  الصحي  الصــرف  ومرافق 
واملأوى والتعليــم واملعلومات، وذلك 
يعتمد ليس فقط على الدخل ولكن 

أيضا على احلصول على اخلدمات«.
وقال املتحدث باســم الــوزارة عبد 
الزهرة الهنداوي في تصريح رسمي: 
»الفقــر املدقع نســبته قليلة جدا 

باجلوع«،  املهددين  العراق، وهــم  في 
موضحاً أن »نســبتهم تكاد ال تذكر 

وتبلغ تقريبا 1%«.
وأضاف الهنداوي » نســتعد إلطالق 
مســح جديد للفقر خالل األشــهر 
القليلــة املقبلة من خالل مســح 
اقتصادي اجتماعي يعطينا مؤشرات 
والفقراء  الفقــر  خــط  عن  جديدة 

واخلدمات التي يحصلون عليها«.
ان »اخــر  الــى  الهنــداوي  واشــار 
احصائية لنســبة الفقر في العراق 
كانت في عام 2018 وبلغت نسبتها 
%23«، مبينا ان »هناك سعياً إلجراء 
مســح للفقر في عــام 2020 إال أن 

كورونا وتداعياتها أعاقت ذلك« .
الفقر  ان »توقعات نسبة  الى  ولفت 
بدون  العراق ســتكون صعبــة  في 
اجراء مسح كامل وشامل، إال أنه قد 
يكون هناك حتسن من نسبة املسح 

املاضية«.

بغداد - الصباح الجديد 
االحتادية  النزاهــة  هيئــة  أعلنت 
أمس االثنــني، اإلطاحة مبدير االمن 
الوطنــي في ميســان، متلبســا 

باجلرم املشهود.
وذكر بيــان للهيئــة تلقته وكالة 
االنبــاء العراقيــة )واع(، أن »دائرة 
التحقيقــات فــي الهيئــة، وفي 
معــرض حديثهــا عــن تفاصيل 
بناًء  َذت  نُفِّ التــي  الضبط  عمليَّة 
ــرٍة قضائيٍَّة، أفادت بأنها  على ُمذكَّ
تلقت عبــر »مصادرها الســريَّة« 
األمن  بإقدام مدير  تفيد  معلوماٍت 
ذوي  في ميسان مبساومة  الوطني 
أحد املتهمني بالدعاوى التحقيقيَّة 
إلى  ـة، الفتا  املديريَـّ املودعة لــدى 
أن« تلــك املصــادر أكــدت طلب 

املشــكو منه مبلغاً من املال؛ لقاء 
نوع  الســيارات  إحدى  تسليمهم 
)بيك اب فور ويل(، التي متَّ ضبطها 

من قبل املديريَّة«. 
واضــاف أنَّها« ألفت، فــور تلقيها 
املعلومــات، فريق عمٍل من مكتب 
لها في محافظة  التابع  التحقيق 
والتقصي عن  ميســان   للتحري 
تلك املعلومات، بينما استحصلت 
بالتواصل  األصوليَّــة  املوافقــات 
والتنســيق مع قاضــي التحقيق 
امُلتصِّ بغية ضبطــه، إذ متَّ نصب 
ومتَّ  باملتهم،  لإليقاع  كمنٍي محكٍم 
االتفاق بينه وبني املبر على تسليم 
مبلغ الرشــوة البالغ )7500( دوالرٍ، 
حيــث مت ضبطه باجلرم املشــهود 

متلبساً بتسلُّم مبلغ الرشوة«.

نسبة » الفقر المدقع » في البالد 1%   

مدير االمن الوطني لميسان في قبضة 
النزاهة متلبسا بالجرم المشهـود

بغداد - الصباح الجديد:
مبادرة  من  الثانية  اجللسة  انتهت 
احلوار الوطنــي التي عقدت امس 
الــوزراء  رئيس  ويرعاهــا  االثنــني 
مصطفــى الكاظمــي، الى تبني 
خيار اجراء انتخابات مبكرة لبرملان 
جديد، وتشــكيل فريــق فني من 
مختلف القوى السياســية ميهد 
التيار  الى جتديد دعوة  لها، إضافة 
الصدري الى املشاركة في جلسات 

احلوار املقبلة.
وجــاء في بيــان أصــدره املكتب 

اإلعالمي لرئيس الوزراء العراقي
الوطني،  احلوار  ملبادرة  »اســتمراراً 
اجتمعت الرئاسات مع قادة القوى 
العراقية  الوطنيــة  السياســية 
الوزراء  رئيس مجلــس  من  بدعوة 
السيد مصطفى الكاظمي، اليوم 
2022(؛ ملناقشــة  أيلول   5( اإلثنني 
وبحضور  السياســية،  التطورات 
ممثلة األمني العام لألمم املتحدة في 

العراق )جينني بالسخارت(.
وأضــاف البيان:« أكــد اجملتمعون 
أن تطــورات األوضاع السياســية 
ومــا آلت إليه مــن خالفات حتّمل 
اجلميــع املســؤولية الوطنية في 
البلد  وحماية  االســتقرار،  حفظ 
من األزمات، ودعم جهود التهدئة، 
وتبني  والعنف،  التصعيــد  ومنع 
احلوار الوطني؛ للتوصل إلى حلول، 
مشــددين على ضرورة اســتمرار 

جلسات احلوار الوطني ».

و قــرر اجملتمعون حســب البيان » 
فريق فني من مختلف  تشــكيل 
القــوى السياســية؛ لتنضيــج 
الرؤى واألفكار املشــتركة بشــأن 
الوطني،  للحــل  الطريق  خريطة 
وتقريــب وجهــات النظــر؛ بغية 
انتخابــات مبكرة،  إلــى  الوصول 
مبراجعــة  متطلباتهــا  وحتقيــق 
قانــون االنتخابات، وإعــادة النظر 
فــي املفوضية، وأكــد اجملتمعون 

املؤسســات،  تفعيــل  علــى 
واالســتحقاقات الدستورية، كما 
جــدد االجتماع دعــوة اإلخوة في 
التيــار الصدري للمشــاركة في 
االجتماعات الفنية والسياســية، 
ومناقشــة كل القضايا اخلالفية، 
والتوصــل إلى حلول لهــا، وأكد 
األجواء  تنقية  ضــرورة  اجملتمعون 
بني القــوى الوطنيــة ومن ضمن 
ذلك منع كل أشــكال التصعيد، 

ورفــض اخلطابات التــي تصدر أو 
تتسرب وتســبب ضرراً بالعالقات 
من  ومعاجلتها  التأريخية،  األخوية 
خالل السبل القانونية املتاحة، ومبا 
يحفظ كرامة الشــعب العراقي، 
واحترام  واستحقاقاته،  ومشاعره، 
االعتبارات الدينية، والسياســية، 
البيان  وانتهــى   .« واالجتماعيــة 
ان اجملتمعني »شــددوا على  الــى 
ضــرورة حتقيق اإلصــالح في بنية 

الدولــة العراقية، وتثمني املطالب 
مبعاجلــة أي اختالل في أطر العمل 
مــن خالل  اإلداري  أو  السياســي 
والبرامج  الالزمــة،  التشــريعات 
وبتعــاون  الفعالــة،  احلكوميــة 
كل القــوى السياســية، وبدعم 
العزيــز، ومن ضمن  من شــعبنا 
التعديالت  أســس  مناقشة  ذلك 
باخليارات  والتمسك  الدســتورية، 
الدســتورية في كل مراحل احلوار 

واحلل«.
وجتدر اإلشــارة في هذا الصدد الى 
محمد  النــواب  مجلس  رئيس  ان 
احللبوســي، دعا امس األول االحد 
الــى اجراء انتخابــات مبكرة قبل 
فيما طالب  املقبــل،  العام  نهاية 
بحكومة كاملة الصالحية تشكل 

بعد انتخاب رئيس اجلمهورية.
االحد،  امس  احللبوســي  واستبق 
بتغريدة   ، الوطني  احلوار  جلســة 
علــى موقــع تويتر، طــرح فيها 
ضرورة أن يتضمـن جـدول أعمـال 
املقبلـــة  الوطني  احلوار  جلسات 
جملـة مـن األمـور الـتـي ال ميكن 
أن متضي العملية السياسية دون 
وهي: حتديد موعـد  االتفاق عليها 
املبكـــرة  النيابيـــة  لالنتخابات 
وانتخاب رئيس اجلمهورية، واختيار 
حكومــة كاملة الصالحية متفق 
عليهــا ومحــل ثقــة واطمئنان 

للشعب وقواه السياسية«.
الــوزراء  رئيــس  مكتــب  وكان 
مصطفــى الكاظمي قــد أعلن، 
االثنني، عن انطالق أعمال اجللسة 
الثانية للحــوار الوطني التي دعا 

لها رئيس الوزراء.
وفــي 24 أمــن آب املاضــي، دعت 
الرئاسات في البالد، إلى استئناف 
»احلوار الفاعل« و«منع التصعيد«، 
الذي تشــهده على خلفية األزمة 
السياسية اخلانقة املستمرة منذ 

عدة أشهر.

من معطيات الجلسة الثانية

المجتمعون في مبادرة الحوار الوطني يتبنون 
خيار انتخابات مبكرة ويشكلون فريقا يمهد لها

بغداد ـ الصباح الجديد:
امس  اجتماعها  في  أوبك+  أقرت 
االثنني، تخفيض مستوى اإلنتاج 
100 ألف برميل يوميا، ومبا يجعل 
مســتوى إنتاج النفط في شهر 
الى ما  املقبل يعود  األول  تشرين 

كان عليه في آب املاضي.
وكانت أوبك+ وافقت في آب على 
زيــادة اإلنتاج 100 ألــف برميل 
واحٍد فقط، هو  يومياً، ولشــهرٍ 

شهر أيلول.
وأّكــد االجتماع الــوزاري ألوبك+ 
للتذبــذب  الســلبي  التأثيــر 
وانخفاض الســيولة على سوق 
الراهن،  الوقــت  فــي  البتــرول 
واحلاجة إلى دعم استقرار السوق 

وكفاءة تعامالتها.
وأّكــد االجتمــاع أن التذبــذب 
اليقني  الشــديد وحــال عــدم 
تقييمــاً  تتطلبــان  املتزايــدة 
الســوق،  لظــروف  مســتمراً 
واالســتعداد إلجراء تعديل فوري 
ملستويات اإلنتاج بطرٍق مختلفة، 
إذا دعــت احلاجة إلــى ذلك. كما 
أّكد أن لدى أوبك بلس من االلتزام 
واملرونة والوســائل، مــا ميكنها 
من التعامــل مع هذه التحديات 
وإرشــاد الســوق، ضمــن إطار 

اآلليات احلالية إلعالن التعاون.

ووافقت أوبــك+ على الطلب من 
النظر  الوزاريــة  اللجنة  رئيــس 
فــي الدعــوة لعقــد اجتمــاع 
وزاري للمجموعــة، في أي وقت، 
ملناقشة تطورات السوق متى ما 
كان هذا ضرورياً. إضافة إلى تكرار 
التأكيد علــى األهمية القصوى 
لاللتزام التام باالنضباط الكامل 
وبآلية التعويــض، ووجوب تقدمي 
خطــط التعويض وفًقــا ملا جاء 
في بيان االجتماع الوزاري اخلامس 

عشر ألوبك بلس.
وأشــار البيان إلــى أن االجتماع 
ســيعقد  ألوبك+  القادم  الوزاري 
فــي اخلامس مــن تشــرين اول 

املقبل.

وكانت قفزت أسعار النفط أكثر 
من دوالر للبرميــل أمس االثنني، 
مواصلة مكاســب مــن  ترقب 
محتملة  لتحركات  املستثمرين 
خلفض  أوبك+  منتجي  جانب  من 
اإلنتاج ودعم األسعار في اجتماع 

في وقت الحق اليوم.
وارتفعت العقود اآلجلة خلام برنت 
 95.16 2.10 دوالران أو ٪2.26 إلى 
الســاعة  للبرميل بحلول  دوالراً 
04:41 بتوقيــت جرينتش بعد أن 
ارتفعــت ٪0.7 اجلمعة املاضية ، 
تكساس  غرب  خام  وبلغ ســعر 
الوســيط األمريكي 88.75 دوالرًا 
للبرميل، مرتفًعــا 1.88 دوالر، أو 
٪2.16 ، عقب تقدم بنسبة 0.3٪ 

في اجللسة السابقة.
وكان رجــح محللــون وخبــراء 
نفطيــون ان تعمــد منظمــة 
البلدان املصــدرة للبترول )أوبك( 
اإلنتاج  مســتويات  على  اإلبقاء 
احلاليــة أو حتى خفــض اإلنتاج 
لدعم األســعار، على الرغم من 
استمرار شــح اإلمدادات وسط 
اضطرابات الطلــب التي أثارتها 
عمليــات اإلغــالق املتجددة في 

بعض أجزاء الصني. 
في  النفط  أســعار  وتراجعــت 
األشــهر الثالثة املاضية، بعد أن 
في  مســتوياتها  أعلى  المست 
آذار، بســبب  عدة ســنوات في 
أســعار  رفع  أن  مــن  مخــاوف 
في   COVID-19 وقيــود  الفائدة 
أجزاء من الصني، أكبر مســتورد 
للخام فــي العالم، قــد يبطئ 
ويهدئ  العاملي  االقتصادي  النمو 

الطلب على النفط. 
33 مدينة في  حالًيــا، تخضــع 
الصني لإلغالق اجلزئي أو الكامل، 
مما يؤثر علــى أكثر من 65 مليون 
وســائل  لتقدير  وفًقا  ســاكن، 
يلتزم  حيــث  احملليــة،  اإلعــالم 
ثانــي أكبر اقتصاد فــي العالم 
اخلاصة  الصارمــة  بسياســته 

بعدم انتشار فيروس كورونا.

أوبك + تقرر خفض 100 الف برميل عن مستوى 
اإلنتاج لتشرين اول المقبل

ارتفاع أسعار النفط بأكثر من دوالر للبرميل قبل اجتماعها تقريـر

خاص -  الصباح الجديد:
إصرار  الصدري  التيــار  حلفاء  أنتقد 
اإلطار التنســيقي على املضي نحو 
تشكيل احلكومة، داعني إلى ترطيب 
األجواء وتهدئة النفوس أوالً من خالل 
احلوار. لكن ائتــالف دولة القانون يرى 
أن األولوية لتشكيل احلكومة، سيما 
إذا أرادت بعــض الكتل السياســية 
انتخابات  البرملان والذهــاب إلى  حل 
مبكــرة. ورغــم انســحاب التيــار 
الصدري مــن البرملان بتقــدمي نوابه 
اســتقاالتهم، ما زال شركاؤه وهما 
حتالف الســيادة واحلزب الدميقراطي 
بتحالفهما  يتمسكان  الكردستاني 

معه ضمن كتلة »إنقاذ وطن«.
وقــال عضــو احلــزب الدميقراطــي 
الكردستاني علي الفيلي في تصريح 
إن »بعض  إلى »الصبــاح اجلديــد«، 
أطراف اإلطار التنســيقي يحاول أن 
يحتفل لغاية الوقت احلالي بانسحاب 
املتظاهرين مــن مبنى البرملان وكأنه 
نصر وهذا توجه غير صحيح«. وتابع 
الفيلي، أن »هذه األطراف يبدو أنها ال 

تريد احلوار وتسعى إلى اثارة املواقف«، 
السياســية  القوى  »جميــع  داعياً 
أن يفهمــوا بان العــراق على اعتاب 
مرحلــة مفصليــة ينبغــي معها 
وتقدمي  التصعيدية  اخلطابــات  جتاوز 

التنازالت«.
وأوضــح، أن »البعض مــن األطراف 
لم يبلغ مرحلة النضوج السياســي 
ويعملون على أساس أنهم مراهقون 

سياسيون«.
»السياسيني  أن  الفيلي، على  وشدد 
ما زالت لديهــم فرصة في الوصول 

إلى بر األمان واخلروج من هذا املأزق«.
التيار  أن، »شــركاء زعيــم  ويواصل 
اإلطار  إصــرار  ينتقــدون  الصــدري 
التنســيقي على املضي بتشــكيل 
احلكومة«، ورأى أن »األولوية في احلوار 

وتهدئة النفوس«.
وتســاءل الفيلــي، »مــاذا تفعــل 
لدى طبقات  وهناك شعور  احلكومة 
مهمة من الشــعب العراقي باملرارة 
وقتلوا بدم بارد وتعرضوا إلى ســرقة 

أصواتهم االنتخابية«.

رئيــس مجلس  ان »خطاب  ويجــد، 
بأنه  الكاظمــي  مصطفى  الــوزراء 
سوف يضطر إلى إعالن خلو منصبه 
كان  السياســية  اخلالفات  بســبب 

يقصد منه طرفاً معيناً«.
وانتهى الفيلي، إلى أن »الوقت احلالي 
ليس لتشــكيل احلكومــة وأن أصر 
االطار على ذلك فأنها لن تصمد أمام 

التحديات احلالية«.
من جانبه، قال النائب عن ائتالف دولة 
الصيهود  ســعدون  محمد  القانون 
فــي تصريح إلى »الصبــاح اجلديد«، 
إن »التحديات التــي تواجه العملية 

السياسية كبيرة جداً«.
»الكتــل  أن  الصيهــود،  وتابــع 
السياسية ال خيار أمامها إال احلوارات 
البناءة واجلــادة بني جميــع الفرقاء 
السياســيني من أجــل الوصول إلى 

نقاط مشتركة وحلول مقبولة«.
وأشار، إلى أن »احللول ال ميكن أن تأتي 
والبيانات  والتغريــدات  اإلعــالم  من 
والتراشــق االعالمي، بــل حتتاج إلى 
جلوس على طاولة مستديرة يتدارس 

من خاللهــا الكافــة األزمة ويعمل 
على حلها«.

تنازالت  »تقدمي  إلــى  الصيهود،  ودعا 
واالبتعــاد عن املواقف املتشــنجة«، 
»العراق  بــأن  اعتقــاده  عــن  معرباً 
وصل إلــى نقطة تلزمنــا بالدخول 
في حوارات جديــة وحقيقية حتديداً 
بني قــوى االطار التنســيقي والتيار 

الصدري«.
أن »يلجــأ اجلميع مبا فيهم  ويتوقع، 
التيار الصدري إلى احلوار، لكي منضي 

بعدها بتشكيل احلكومة«.
وأورد الصيهــود، أن »املطالبــة بحل 
البرملان والتوجه إلى انتخابات مبكرة 
هو حق دســتوري لكن يجب أن ينفذ 
عبر الياته الصحيحة وليس بالتوجه 

إلى وسائل االعالم«.
وأكد، أن »اإلطار التنسيقي لن يقف 
بالضد من هذه اخلطوة، لكن ينبغي 
أن تتوفــر لها أرضية وحــوار أهمها 
وتشكيل  البرملان  جلسات  استئناف 
حكومــة مكتملة الصالحية وإجراء 

تعديالت على القوانني االنتخابية«.

شركاء الصدر ينتقدون إصرار اإلطار التنسيقي على تشكيل الحكومة
دعوا إلى تهدئة النفوس والمضي بالحوارات

يا ايتها النفس املطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي 
وادخلي جنتي

تتقدم رئيس التحرير ظفار زاير، واسرة الصباح اجلديد بخالص التعزية واملواساة الى 
آل الصدر والسيد حسني الصدر، لوفاة أخيه االكبر االستاذ السيد حسن الصدر، 

سائلني العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته ويجعله في جنانه ويلهم أهله وذويه 
ومحبيه ومريديه الصبر والسلوان، ويجعل احسن أعمالهم خواتيمها، انه نعم 

املولى ونعم القدير  
انا هلل وانا اليه راجعون

تعزية

حسني السيد محمد هادي 
 الصدر 
 الكاظمية املقدسة 
 8 / صفر / 1444 هـ 
5 / 9 / 2022 م

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 أخي األكبر السيد حسن الصدر 

 في ذمة اهلل 
ببالغ اللوعة والفجيعة أنعى أخي األكبر االستاذ السيد حسن الصدر الذي وافته 

املنية أمس االثنني 8 / صفر ، 1444 هـ - 5 / 9 / 2022 في السويد بعد صراع ضارٍ مع 
 املرض كان فيه مثال املؤمن الصابر احملتسب .

لقد فقدنا برحيله قلباً كبيراً جرى حب العراق في دمه مع العروق ، وعاش محنته 
وآالمه بكل ذرة من ذرات وجوده حتى وافاه األجل احملتوم وهو ناٍء عن الوطن احلبيب 

 وهذا ما ضاعف علينا األلم واالحزان 
 وليس لنا االّ التسليم بأمر اهلل وقضائه .

لقد لّبى أخونا " احلسن " نداء ربه الكرمي وكلنا ضراعة وابتهال في ان يتغمده اهلل 
سبحانه بواسع رحمته ورضوانه وان يتواله بعظيم غفرانه ويحشره مع أجداده 

 الطاهرين " صلوات اهلل وسالمه عليهم أجمعني "
 اخلسارة به فادحة ، واخلطب جلل .

 انا هلل وانا اليه راجعون 
 وال حول وال قوة االّ باهلل العلي العظيم 

نعي
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بغداد ـ الصباح الجديد:
واملعادن  الصناعــة  وزيــر  أجتمع 
منهـل عزيـــز اخلبـاز مبالك قسم 
املُتابعة والتنســيق لإلطالع على 
ســير املهام والواجبــات املُوكلة 
اليهــم فــي ُمتابعة اإلجــراءات 
املُتخذة مــن ِقبل دوائر وأقســام 
العامــة  والتشــكيالت  الــوزارة 
امللفــات  إلجنــاز  لهــا  التابعــة 
والقضايا التي تتعلق بعمل الوزارة 

وتشكيالتها كافة .
وتناول االجتماع ُمراجعة شــاملة 
املُقدمــة  والبيانــات  للتقاريــر 
فيما  العامــة  التشــكيالت  من 
والقطاعــات  باملصانــع  يتعلــق 
في شــتيى  املُنتجة  الصناعيــة 
حول  املُثبتة  واملؤشرات  امُلافظات 
تقــُدم العمل واإلنتــاج في هذه 
وجه  ، حيث  واملصانع  الشــركات 
دقيقة  إحصائيــة  بإعــداد  الوزير 
وواضحة للعامــن ٢٠٢١ و ٢٠٢٢ 
تتضمن أســماء وأعداد الشركات 
والتخُصصات  باجملــاالت  واملصانع 
الصناعية امُلتلفة واملُنتشــرة في 
اخلدمات  ونوعية  امُلافظات  عموم 
التــي تُقدمهــا والطاقــات التي 
تعمل بها ومؤشرات تطور العمل 
وُمســتوى اإلنتاج فيهــا وتُعرض 
هذه اإلحصائيــة على الوزير ِخالل 
ُمدة أقصاها أسبوع واحد فقـط .

من جانبها عقـدت دائرة التخطيط 
واملعــادن  الصناعــة  وزارة  فــي 
إجتماعاً ملُناقشــة التخصيصات 
اإلستثمارية  للمشاريع  املُقترحة 
اخلاصــة   ٢٠٢٢ احلالــي  للعــام 

بالتشــكيالت التابعــة للــوزارة 
برئاسة ُمدير عام دائرة التخطيط 
في مركز الوزارة الدكتورة إكـــرام 
الوهـاب  عبـــد  العزيـــز  عبـــد 
وحضور املُدراء العامن لشــركات 
البتروكيمياويــة  الصناعــات 
والصناعات  الغذائيــة  واملنتجات 
وهيئة  واإللكترونية  الكهربائيــة 

وعدد  العراقية  اجليولوجي  املسح 
من الســادة املســؤولن في دائرة 
التخطيط والشركات املذكـورة . 

وتضمـــن االجتمــاع ُمناقشــة 
اإلســتثمارية  التخصيصــات 
وتنفيــذ   ٢٠٢ لعــام  املُقترحــة 
اإلســتثمارية  والعقود  اإللتزامات 
ِخــالل الفترة املاضيــة من العام 

املعنية  الشــركات  وإلتزام  احلالي 
للفترة  زمنــي  برنامــج  بتقــدمي 
املُتبقية من العام لتنفيذ األنشطة 
واألعمــال املُتبقية التــي رُِصَدت 
التخصيصات  هــذه  أجلهــا  من 
املشــاريع  إجناز  ينعكس على  ومبا 
املُشار  اإلســتثمارية للشــركات 
السوق  ورفد  اإليرادات  لزيادة  إليها 

امللية مبُنتجات جديدة ، وقد أكدت 
ُمديــر عام دائــرة التخطيط على 
أهمية الُســرعة والدقة في إجناز 
املشــاريع وفق البرنامــج الزمني 

الذي سُتقدمه ُكّل شركـة .
من جهة اخرى بحثـــت شــركة 
وزارة  شركات  إحدى  العامة  ديالى 
إبرام  إمكانية  واملعــادن  الصناعة 

عقــود جتهيــز طويلــة األمد مع 
كهرباء  لتوزيع  العامة  الشــركة 
ذلــك ِخالل  .  جـــاء  الشمـــال 
إستقبال شــركة ديالى وفداً فنياً 
الشمال  توزيع كهرباء  من شركة 
برئاسة املُهندس محمـــود مطـر 
علـــي ، حيث أطلع الوفــد الزائر 
ِخــالل جولــة أجراها فــي أروقة 
معملي ُمحوالت التوزيع واملقاييس 
اإللكترونيــة والذكية وذات الدفع 
اإلنتاجية  اخلطوط  على  املُســبق 
فيهما والتحديثــات احلاصلة ومبا 
والتكنولوجيا  التطــورات  يُواكب 
احلديثة ، حيث قدم ُمدراء املعامل 
اإلنتاجية  األقســام  ومســؤولي 
شرحاً وافياً عن الطُرق واألساليب 
احلديثة املُتبعة في إنتاج املقاييس 
الذكيــة التي تُصنــع بإمتياز من 
شــركة Kigg البريطانية بعد أن 
املُطابقة  الشــركة على  حصلت 
املقاييــس  ملُواصفــات  الفنيــة 
الذكية والذكية ُمســبقة الدفع 
مــن ِخالل جلنــة ُمشــتركة من 
وزارة الكهرباء والشــركة العامة 
وناقَش   . بغداد  لتوزيــع كهربــاء 
الطرفــان إمكانيــة إبــرام عقود 
جتهيز طويلة األمــــد ، سيما ان 
أغلب معامل شركة ديالى العامة 
أُنشأت خصيصاً لتلبية إحتياجات 
وزارة الكهربــاء منُذ عقود مضت 
وحلد اآلن ، فيمــا أبدى الوفد الزائر 
الذي  الوطنــي  باملُنتج  إعجابــه 
يُصنــع بأيــادي عراقيــة خالصة 
عاملية  شــركات  مــن  وبإمتيــاز 

معروفـة .

بغداد ـ الصباح الجديد:
أداء  ضمن جهودها املســتمرة في 
مهامهــا وحصدها لثمــار عملها 
بن احلــن واآلخــر، إفتتحت هيئة 
رئيسها  بحضور  بغداد  إســتثمار 
حيــدر  اإلستشــاري  املهنــدس 
األنصــاري مشــروع ) معمل إنتاج 
واألكياس  بروبلــن  البولي  أكياس 
الورقية وأكيــاس اجلوت( املنفذ من 
قبل ) شــركة األحبــار للصناعات 
محــدودة  واألكيــاس  الورقيــة 
املســؤولية ( في منطقة الدورة  ، 
والذي يُعد واحداً من أبرز املشــاريع 
الصناعيــة اإلســتثمارية املنفذة 
في العاصمة بغــداد ذات األهمية 
اإلقتصادية الكبيرة والذي يتســم 
بجودتــه وكفاءتــه ومواصفاتــه 
املطابقة للمعايير العاملية املعمول 

بها في هذا اجملال . 
وقد تضمــن العمل في املشــروع 

إنشــاء ثالث قاعات جديدة و تأهيالً 
يتم إستخدامها كمخزن  لقاعتن 
واألخــرى خلطوط  األولية  للمــواد 
اإلنتــاج التــي تبلغ طاقتهــا ) ٧٠ 
( مليــون كيس ســنوياً  مبختلف 
أفضل  وباإلعتمــاد على  أنواعهــا 
املكائــن واملعــدات ذات املناشــئ 
الرصينة التي تالئم احلاجة الفعلية 
من األكياس التي ســتزّود األسواق 
واخلاص  العام  القطاع  ومؤسسات 
. الســيما وأن هــذه الصناعــات 
الصناعات  أفضــل  مــن  أصبحت 
اإلستهالكية حالياً بسبب الطلب 
املتزايد واملســتمر عليها  . إضافة 
لذلــك فقد عملت إدارة املشــروع 
تبليــط الشــوارع وإكمال  علــى 
وإنشاء  الســيارات  وقوف  ساحات 
املســاحات اخلضراء وبناء مساكن 
للخبراء العاملن في املشروع فضالً 

عن إنشاء مرافق خدمية أخرى . 

هــذا وجتــول األنصاري فــي أروقة 
منشــآته  على  وإّطلــع  املعمــل 
املتنوعة والتكنولوجيا املستخدمة 
فيه حيث عّبر عن سروره بإجناز هذا 

الصرح خالل مدة قياســية مثمناً 
املبذولة في  ذاته اجلهود  الوقت  في 
تنفيذه من قبل الشركة املستثمرة 
التي أعربت عن إمتنانها للهيئة ملا 

قدمته لهم من تســهيالت ودعم 
مــن أجل إمتامــه ، مؤكدين بأنهم 
ســيعملون بإمكاناتهــم كافــة 
إلثبات منتجهم في األسواق امللية 

وتعزيــز دوره لينافــس مســتقبالً 
املنتجات املماثلة له واملستوردة من 

خارج البالد .    
اجلدير بالذكر أن شركة األحبار من 
الشركات الرصينة في مجال إنتاج 
األكيــاس البالســتيكية والورقية 
ولديها شــركات عاملية مســاندة 
مع  املشاركة  بعقد  تتمتع  وكذلك 
وزارة التجــارة / الشــركة العامة 
حصولها  وكذلك  احلبــوب  لتجارة 
على شــهادة اآليــزو )iso( اخلاصة 
بنظــام اجلــودة والســالمة حيث 
واجلودة  الرصانة  الشــركة  تعتمد 
من خــالل خطوطها اإلنتاجية ذات 
اإلنتاجية  والطاقات  العالية  األمتتة 

الكبيرة . 
املشــروع  إفتتاح  بــأن  العرض  مع 
ساهم بشكل كبير في توفير فرص 
العمل املتنوعة لأليادي امللية وفي 

مختلف اإلختصاصات. 

رشيد الشمري
على الرغم من انتشار البناء العمودي 
في العاصمة بغداد بشــكل مكثف، 
وإطالق عدد من املشــاريع  اخلاصة به 
، إال أن أزمة الســكن ما زالت تعصف 
بالبالد التي حتتاج الــى اكثر من ثالثة 
مالين وحدة سكنية أو اكثر من ذالك..

وخالل السنوات األربع املاضية، مت اطال 
ق عدد من املشــاريع اخلاصــة بالبناء 
العمودي، حيث بدأ العراقيون يعتادون 
على هذا النوع من السكن رويًدا رويًدا 
، في مســعى لتطويق أزمة السكن ، 
خاصة وأن بعض تلك املشــا ريع كان 
الوحدات  تلك  ،لكن أســعار  حكومًيا 
الســكنية، لم يكن مناســًبا ألغلب 
فئــات اجملتمع، واقتصــر الكثير منها  
على شرائح األغنياء، وأصحاب الدخول 
املرتفعة : وهنا وعلى ســبيل الذكر ال 
احلصر وعلــى الرغم من بلوغه ال)45( 
عاماً فان أبو عدنان اليزال يســكن داراً 
وعائلته  يؤيه  ما  واليوجد  مســتأجرة 
املتكونة  من سبعة أفراد فهو ال ميلك 
شــبراً في هذا البلد ،العم ابو عدنان  
احلياة   صعوبــة  تتقاذفهم  وعائلتــِه 
فهم على رحيل دائم من منطقة الى 
أخرى ومن دار مستاجرة الى اخرى حتى 
اســتقر به احلال في منطقة شعبية 
في بغداد ليسكن داراً صغيرة  في احد 
املرتبط  مصيره  واليعرف  العشوائيات 
بهذه العشوائية واملهددة بالزوال يوماً 

ما .
متثــل مشــكلة ابــو عدنــان معاناة 
يواجههــا ماليــن العراقــن  الذين 
يفتقدون الى منازل تأؤيهم واســرهم 
ممــا يضطر الكثير منهم اما ان يبحث 
عــن دار لاليجار وباســعار مرتفعة او  
يذهبــوا ويقطنــوا  العشــوائيات أن 
يستطيعون  ال  البســطاء  املواطنن  
شــراء منزل بســبب الدخــل املادي 

املتدني لهذه الشرائح الفقيرة .
وبغــض النظــر عــن  بدايــة ظهور 
الى السكن فهي  املشــكلة واحلاجة 

ليست وليدة اليوم وامنا منُذ ثمانينات 
القــرن املاضي وهي أزمة نســتطيع 
باملتجذرة وذالك بســبب  ان نصنفها 
السياســية ودخول  التنافر واخلالفات 
البالد في ازمات متالحقة ابتعد عنها 
ملف الســكن وعــن اولويات اخلطط 
احلكوميــة حيــث لم تفلــح الوعود 
احلكوميــة في وضــع حــداً  ملعاناة 
الناس  رغم تفاقمهــا وهو ما يعتبره 
“ابــو عدنان”مبثابة  اكاذيب املســؤلن 
ولغايات بات الكل يعرفها فهي لغرض 
الدعاية االنتخابية وال  تثمر عن حلول.

أما عضــو جلنــة اخلدمــات النيابية 
الســيد برهان املعمــوري في تصريح 
الحد وسائل االعالم يعتبر احلل االمثل 
ألنهاء ازمة الســكن هو الشروع ببناء 
الشركات  مدن ســكنية مع كبريات 
العاملية  وضرورة تشييد  االستثمارية 
طرق ســريعة وجســور جديدة على 
غرار الدول املتقدمة  لفك االختناقات 

املرورية  التي تشهدها العاصمة.
مــن جانٍب أخر قال معــاون مدير عام 
التصاميــم فــي أمانة بغــداد احمد 
اعالمــي ألحدى  ياســن في تصريح 
الــوكاالت  أن “موضوع الســكن في 
العــراق يحتاج الى جهــود كبيرة حلل 
املشكلة وهي ليست وليدة اليوم وامنا 
متعاقبــة”، مبينــاً أن “االزدياد الكبير 
في عدد الســكان وعدم وجود مدن او 
مجمعات ســكنية جديــدة أديا الى 
تقســيم البيوت وجلــوء البعض الى 

العشوائيات”.

االستثمار والتخطيط:
بينما يتفق اخلبــراء واملتصون ان حل 
املعروض  بزيادة  تتلخص  السكن  ازمة 
وذالــك بقيام احلكومة  على توســيع 
املــدن عبرانشــاء مناطــق جديــدة 
واطرافهــا ومدها  املــدن  في محيط 
باخلدمات االساســية اال ان احلكومات 
املتعاقبة بــدالً من ذلك ورمبا حتت مبرر 
عدم امتالك االموال الكافية النشــاء 

اخلدمات اجتهت نحو فتح االســتثمار 
النشــاء مجمعات سكنية اال ان هذه 
اجملمعات ســرعان ما حتولت لســبب 
يعمق ازمة السكن بدل من معاجلتها  
حيث متنــح هيئة االســتثمار اجازات 
البنــاء للمجمعــات الســكنية دون 
تفاصيــل واضحة للــراي العام حول 
اليــة منــح االجــازات واالراضي الى 
التي تفرضها  او الشروط  املستثمرين 
عليهم هيئة االســتثمار ولرب سائٍل 
يسال ؟؟ماهي هذه الشروط التي جتعل 
وتباع  مكلفة  السكنية  الوحدات  من 
باســعار باهضة الثمن  وال يتناســب  

من  الدخل،وبدالً  مع محدودي  سعرها 
انشــاء هذه اجملمعات الســكنية  في 
هيأة  ،تعطي  بغــداد  العاصمة  حدود 
اجملمعات  لهذه  بناء  اجازات  االستثمار 

في وسط العاصمة
وهو مــا يعمق ازمة ارتفاع االســعار 
الضغط  وزيادة  الســكنية  للوحدات 
وخدمات  العاصمــة  شــوارع  علــئ 
التحتية فضآل عما تسببه من  البنئ 
رقعة  في  البشــر  وتكثيف  ازدحامات 
صغيرة حيث يتكرس مــا يقارب )40(

مجمعــآ اســتثماريآ فــي العاصمة 
معظمها داخل ووسط بغداد ..

من املفترض ان تكون وزارة التخطيط 
هي املســؤلة ولها القول الفصل في 
عمليــات التخطيط وحتديــد اماكن 
انشــاء اجملمعات السكنية واملباني اال 
أنها  اكتفــت بالدعوة فقط الئ عدم 
منح االجازات االستثمارية في مناطق 
محددة في العاصمة وذالك من خالل 
بيــان الوزارة الذي نشــر فــي مواقع 
السوشــيل ميديا بالدعوة بعدم منح 
مما  املدن  داخل  االســتثمارية  االجازات 
ســبب بزيادة الضغط عليى اخلدمات 
والبنى التحتيــة  واالختناقات املرورية  
وارتفاع اســعار  الوحدات الســكنية 

حيــث يفرض املســتثمرون أســعاراً 
وصفت باخليالية  للوحدات السكنية  
وهذا مينع الشــرائح متوسطة الدخل  
والفقيرة من احلصــول على الوحدات 
السكنية التي تعاني من أزمة سكن 
حقيقية  ، ولرب ســاٍل يسأل  ؟ ماهو 
الدافــع احلقيقــي  وراء  بنــاء هــذه 
اجملمعات اذ لم حتل أزمة السكن  وهذا 
اليعني اننــا نتغافل وال نذكر املبادرات  
واملشاريع اجليدة  مثل  مشروع ومجمع 
بسماية السكني  اجلديد هذا املشروع  
الكبير والذي يشــار  له بالبنان  كونه 
من املشاريع الناجحة والميكن التغافل 
عنها فهو أكبر مشروع استثماري في 
اختيار شــركة  ،حيث مت  العراق  تاريخ 
هانوا الكورية من قبل الهيأة الوطنية 
املشــروع  هذا  ألنشــاء  لألســتثمار 
الكبير،الــذي يضــم  100الف وحدة 
سكنية والذي يساهم بحل مشكلة 
الســكن نوعاً ما علماً ان املشروع  مت 
انشائه  لذوي الدخل املدود ومع كل ما 
ذكر فأنه اليخلو من مالحظات  وعيوب 

لكن هو افضل املوجود  حالياً ،
  أمــا وزا ة االعمار واالســكان  فكان 
لهــا دوراً كبيراً في املســاهمة بحل 
ازمة الســكن من خالل بناء اجملمعات 
الســكنية  في عموم البالد وكذالك 
من خالل دور صندوق االسكان العراقي 
بناء  املواطنن مــن اجل  اقــراض  في 
وحــدات ســكنية   كما ان الــوزار ة 
لم تكــن مقصرة  فــي عملية البناء 
املالية من  التخصيصــات  وامنا قلــة 
  2003 عام  منــذُ  املتعاقبة  احلكومات 
كان احــد االســباب بعــدم النهوض 
بقطاع الســكن بصورة مرضية ومع 
ذالك  فان الوزارة  هيأت أراضي سكنية 
خارج املدن كمــدن جديدة ومجمعات 
عمرانيــة متكاملــة مــع خدمــات 
الكهرباء واملاء واجملاري وشبكات الطرق 
لتوزع على املواطنن وان الوزارة فتحت 
ملبادرة داري نافــذة إلكترونية للتقدمي 
من خاللها ومت تسلم مايقارب 3 مالين 

وأن “مشــروع  ونصف مليــون طلب، 
داري يضــم حولــي 26 مدينة في 15 
محافظة منها العاصمة بغداد بواقع 
موقعن ومت تبنيه مــن مجلس الوزراء 
مع دعم اجلهات كافــة وتكليف وزارة 

اإلعمار واإلسكان به”.
تالئــم  الســكنية  “اجملمعــات  وأن 
واملتوســطة،  الفقيــرة  الطبقــات 
الهشــة  الطبقــات  واســتهداف 
والضعيفة، والفكرة األساســية منه 
ببيانات  املشــمولن  الفقراء  هو ضم 
وزارة التخطيط ملنــح االراضي مجاناً 
لهــم”، مبيناً أن “الوحدة الســكنية 

تقسط على املواطنن املشمولن .
 احللول واملعاجلة للمشكلة حسب 

مختصني.
الســكن صعبة  أزمة  تبدو معاجلــة 
لكنها ليســت باملســتحيلة فاألمر 
بحتاج الى أرادة مؤطرة  وبخطة يكون 
القطاع  قبل  من  االســتثمار  عمادها 
اخلاص ودخــول القطاع املصرفي بقوة 
في عملية متويل املشــاريع السكنية 
والتــي متثل بيئة خصبة لألســتثمار  
وعلــى املصرف  الذي يدخــل في هذا 
اجملــال  أن ال مينح القــروض لألفراد ألن 
هذه االليــة لم تثبت جناحها بل يكون 
أنشــاء مجمعات  العمل من خــالل 
وصديقة  الكلفــة  واطئة  ســكنية 
للبيئــة  ومتكاملة اخلدمــات مبا في 
واســتثمار  والتعليم  الصحــة  ذالك 
تســاند  فاحلكومة  اجلاذبة  االماكــن 
املصارف االســتثمارية من خالل توفير 
وتهيئة  االرادة السياســية للشــروع  
للشــروع بتنفيذ هــده اجملمعات ولِك 
الزخم احلاصل في داخل املدن  نخفف 
علينا انشاء مدن جديدة موازية للمدن 
املوجــودة حالياً واالبتعــاد عن مراكز 
املــدن كونها اصبحت غير مناســبة 
للعيش  ألســباب باتت معروفة مثل 
االختناقات املرورية   وكذالك الضغط 
الهائل على البنــى التحتية  املتمثلة 

باملاء واجملاري والكهرباءوالشوارع .

وزير الصناعة ُيوجه بإعداد إحصائيات
 دقيقة بالمصانع ومؤشرات تقُدم اإلنتاج 

ناقشت التخصيصـات الُمقترحـة للمشاريـع اإلستثماريـة لعام ٢٠٢٢ 

بغداد - ساهرة رمضان
 22 العليا، حســم  االحتادية  أعلنت املكمــة 
من الدعاوى والطلبات الدســتورية لشهر متوز 

املاضي.
وذكرت مراســلة “القضاء” ان املكمة أصدرت 
قرارات عدة في متوز منهــا؛ قرارها برد الدعوى 
باملدعي  اخلاصــة  )50/احتادية/2022(  املرقمــة 
ســعد كمبش في طلب الغاء الفقرة )1( من 
االمــر الديواني املرقــم )450( املتضمن )إنهاء 
تكليف الســيد ســعد حميــد كمبش من 
مهمات تسيير شــؤون الوقف السني وكالة( 
واعتبار انهاء تكليفه صحيحا وكذلك احلكم 
بعدم صحــة ما جــاء بالفقــرة )2( من االمر 
الديوانــي )450(”.واضافــت ان “املكمة قضت 
بــرد الدعوى املرقمة )90/احتاديــة/2022( لعدم 
وجود سند قانوني فيهــــا”، الفتة إلى “حسم 
اخلاصة  )94/احتاديــة/2022(  املرقمــة  الدعوى 
بطلب احلكــم بعدم صحة عضويــة النائبة 
)هه رمي كمال خورشيد( عن الدائرة الثالثة في 

محافظة اربيل واعادة املقعد الى املدعية”.
وبينــت ان “املكمة ردت الدعــوى املرقمة )73/

احتادية/2022(املتضمنــة طلب املدعية احلكم 
ببطــالن عضوية النائب )حيدر علي شــيخان 
النيابي  بربوني( وبأحقية شــغلها للمقعــد 
ضمن دائرتها االنتخابيــة”. وتابعت ان املكمة 
اصــدرت قرارهــا برد الدعــوى املرقمــة )91/

بعدم  احلكم  بطلــب  اخلاصة  احتاديــة/2022( 
دســتورية وعدم قانونية رفض الطعن املقدم 
مــن املدعية )ثنــاء فرج عثمــان الربيعي( الى 
مجلس النواب بتاريخ 7/2/2022 واحلكم بعدم 
صحة وعدم دســتورية النائب )غصون حميد 
محافظة  عن  املرشــحة  الفرطوسي(  عطية 

ميسان الدائرة االولى واستبدالها باملدعية. 

 كركوك ـ الصباح الجديد
ضمن خطــط  صندوق اعــادة اعمار املناطق  
املتضــررة من العمليــات االرهابيــة افتتح 
محافــظ كركــوك راكان ســعيد اجلبــوري 
مشروع محطة البســتنه ومعصرة الزيتون 
وتســع مخازن زراعية ،ضمن خطط صندوق 
اعادة اعمار املناطق املتضــررة من العمليات 
االرهابيــة ،ومبا يعــزز تطوير ودعــم القطاع 

الزراعي ودعم جهود االستقرار .
وحضــر االفتتاح رئيس جلنة حقوق االنســان 
النيابيــة رئيــس الكتلة التركمانية ارشــد 
الصاحلي والشــيخ مهيمن علــي احلمداني 
عضو مجلس النــواب ، واللــواء كاوه غريب 
قائد شــرطة كركوك واللواء فاخر البهادلي 
،وعدد من مدراء الدوائر والنخب والشخصيات 
وقيــادات امنية  ومدير زراعــة كركوك ومدير 
التخطيــط العام املهندس قاســم ابراهيم 

حافظ .

المحكمة االتحادية 
تحسم 22 دعوى

محافظ كركوك يفتتح 
مشروع محطة البستنه 

ومعصرة للزيتون

تشجيعًا للصناعات المحلية وتعزيزًا لدور المنتج المحلي 

هيئة إستثمار بغداد تفتتح معماًل جديدًا إلنتاج األكياس بطاقة إنتاجية عالية

أزمة السكن في العراق مشكلة لم تعالج منُذ ثمانينيات القرن الماضي
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متابعة ـ الصباح الجديد:
ظهر اســم الرئيس التركي الســابق 
عبد اهلل غل مرشحاً توافقياً محتمالً 
تنضوي حتت  معارضة  أحزاب  لســتة 
ما يعرف بـ”طاولة الســتة”، لينافس 
رفيق دربه السابق الرئيس احلالي رجب 
طيب إردوغان في االنتخابات الرئاسية 
املقررة في 18 حزيران 2023، التي جتري 

بالتزامن مع االنتخابات البرملانية.
وقال رئيس حزب السعادة، متل كارموال 
أوغلو، إن غل يعد الشــخصية األكثر 
مالءمة للترشح لالنتخابات، واألنسب 
لقيــادة تركيا خالل املرحلــة املقبلة. 
وأضاف كارمــوال أوغلو، فــي مقابلة 
تلفزيونيــة امــس االول األحد، أن “غل 
لديه جتربة، وموقفه من هذه املســألة 
واضح أيضاً، حيث سبق أن قال إنه إذا 
كان هناك توافق بني املعارضة ميكنني 

أن أكون املرشح”. 
وأكد كاراموال أوغلو دعمه لترشــيح 
غل عبــر “طاولة الســتة”، معتبراً أن 
انطباعاً  ســيخلق  غل  ترشيح  إعالن 
الشعب  لدى  وليس ســلبياً،  إيجابياً، 

التركي.
وكان كارامــوال أوغلــو، أكــد في آب 
املاضي، أنــه “في حال خوض املعارضة 
مشترك،  مبرشح  الرئاسية  االنتخابات 
فإن حظوظها بالفوز هي 90 في املائة”، 
وأن رئيــس حزب الشــعب اجلمهوري، 
أكبر أحزاب املعارضة، كمال كليتشدار 
أوغلــو، قد يكــون االحتمــال األقوى 
االنتخابات كممثل عن “طاولة  خلوض 
الســتة”، التي تضم أحزاب “الشعب 

اجلمهوري” برئاســة كليتشدار أوغلو، 
و”اجليــد” برئاســة ميرال أكشــينار، 
و”الدميقراطية والتقدم” برئاســة علي 
أحمد  برئاسة  و”املســتقبل”  باباجان، 
داود أوغلو، و”الســعادة” برئاســة متل 
كاراموال أوغلو، و”الدميقراطي” برئاسة 

جولتكني أويصال.
جاء ذلك بعد يومــني من اجتماع قادة 
األحزاب الستة في 21 آب، الذي أعلنوا 
فيــه اتفاقهــم على الدفع مبرشــح 
مشــترك في االنتخابات الرئاسية في 
أن هذا  إردوغان، مؤكديــن  مواجهــة 
املرشــح ســيكون هو الرئيس الثالث 
عشــر للجمهورية التركية وسيكون 
»رئيســاً للجميع، وليس ملن صوتوا له 

فقط«.
ولم تشــكل األحزاب الســتة حتالفاً 
على  انتخابياً، لكنهــا اجتمعت معاً 
مبــدأ واحد هــو العودة إلــى النظام 
البرملانــي املعــّزز إلنقــاذ البــالد من 
الرئاسي املطبق منذ  سلبيات النظام 
2018. وعقدت ســتة اجتماعات  عام 
منذ 12 شــباط املاضي، واتفقت على 
البرملانــي اجلديد،  النظــام  مشــروع 
واملسائل املتعلقة بضمان أمن صناديق 

االقتراع.
بيانهم  فــي  الســتة،  القادة  وتعهد 
الصــادر عقــب اجتماعهــم األخير، 
بتخليص البالد من النظام الرئاســي 
ومســاوئه وتبني سياسات فعالة في 
الداخل واخلارج تلبي توقعات ومطالب 
الشــعب عبر الدفع بالكوادر املؤهلة 
في كل اجملاالت، وعــدم إقصاء أي فئة 

من فئات الشعب.
وجاء في البيان: “ســنقدم مرشــحاً 
مشــتركاً في االنتخابات الرئاســية، 
وســيصبح هذا املرشــح هو الرئيس 
القــادم لتركيا، ســيكون هو الرئيس 
الـ13 للجمهوريــة، نؤكد ذلك ألمتنا، 
للجميع،  رئيســاً  سيكون  أنه  ونؤكد 
وليــس فقــط ألولئك الذيــن صوتوا 

لألحــزاب السياســية اجملتمعة حول 
هذه الطاولة. نتمنى أن تطمئن أمتنا 
فقد أوشكت هذه األيام املظلمة على 
االنتهاء، ألننا سنفوز وستفوز تركيا... 
سنفوز ويفوز مواطنونا البالغ عددهم 
85 مليوناً”. ويبدو أنــه ال يوجد توافق 
كامل على ترشــيح كليتشدار أوغلو 
للرئاسة. وسبق أن أعلن حزب الشعب 

اجلمهوري أن مرشحه للرئاسة سيكون 
هــو رئيس احلــزب كمال كليتشــدار 
أوغلو، لكن بدا أن رئيســة حزب اجليد 
ميرال أكشــينار، التي يشكل حزبها 
مع الشــعب اجلمهوري “حتالف األمة”، 
غيــر راضية عن ترشــح كليتشــدار 
أوغلــو، وأعطت مؤشــرات على أنها 
تفضل ترشيح رئيس بلدية إسطنبول 

أكرم إمام أوغلو، ثم ظهرت مؤشــرات 
فيما بعــد على أن حزبهــا يفضل أن 
أنقرة  يكون املرشــح هو رئيس بلدية 
منصور ياواش، وكال االسمني من حزب 
الشــعب اجلمهوري. وأعلن كليتشدار 
أوغلو أنه يفضــل أن يواصال عملهما 
في رئاسة البلديتني، كما أعلن ياواش 
أنه لن يكون مرشــحاً للرئاسة، بينما 
كان أعلن كل مــن باباجان وداود أوغلو 
أنهما سيترشــحان حال عدم االتفاق 

على مرشح واحد لطاولة الستة.
أما بالنســبة ألكشــينار ذاتها، التي 
ســبق لها تولي حقيبة الداخلية في 
التسعينات، فقد أعلنت أنها ال ترغب 
في منصــب رئيس اجلمهوريــة، وإمنا 
فــي منصب رئيس الــوزراء بعد الفوز 
فــي االنتخابات والعــودة إلى النظام 

البرملاني املعزز.
وفي عام 2018، سعت أحزاب املعارضة 
التركية إلى ترشــيح الرئيس السابق 
عبد اهلل غل منافســًا إلردوغان، إال أنه 
اشــترط اتفاق جميع أحزاب املعارضة 
علــى مرشــح واحــد قبــل خوضه 
االنتخابات. وأثارت مســألة ترشح غل 
 ،2018 إردوغان عنــد طرحها في  قلق 
ملــا يتمتع به غل من قاعدة شــعبية 
عريضة في الشارع التركي وفي داخل 
حزب العدالة والتنميــة احلاكم ذاته، 
الذي كان أحد مؤسســيه الرئيسيني 
مع إردوغــان ورئيس البرملان األســبق 
بولنت أرينتش ومجموعة من رفاقهم 

في 2001.
ولم يخِف غل امتعاضه مما حدث معه 

بعد انتهاء فترة رئاسته لتركيا )2007 
- 2014(، حيث مارس إردوغان ضغوطاً 
أزيل  للرئاسة، كما  الترشح  ملنعه من 
اســمه ومجموعة أخــرى من الئحة 
مؤسســي احلزب. وانتقد غــل، علناً، 
التواصل  عبر حساباته على وســائل 
االجتماعــي بعــض قــرارات إردوغان 
واحلكومة. كما قــدم توصياته لنائب 
رئيس الوزراء األسبق علي باباجان عند 
تأســيس حزب الدميقراطية والتقدم. 
وتردد أنه سيكون من مؤسسي احلزب، 
لكن باباجان نفى ذلك، مشــيراً إلى أن 

غل يقدم املشورة كأخ أكبر”.
ومنــذ 2018، كان غــل ابتعــد عــن 
االنخراط في العمل السياسي بشكل 
فعال، لكنه بقي متابعاً للتطورات في 
البــالد، ومن وقت آلخــر يعلن عن رأيه 
وينتقد القرارات التي يرى أنها ليست 

في صالح املواطن التركي.
اآلن، تتحفظ “طاولة الســتة”  وحتى 
احملتمل،  إعالن اســم مرشــحها  عن 
بعد أن اســتغل إردوغان مسألة عدم 
لتسليط  مرشــحها  املعارضة  إعالن 
الضوء على ما يقول إنها “انقاسامات 
تتحاشــى  املعارضة  لكــن  داخلية”. 
اإلعالن عن اســم مرشحها خوفاً من 
أن يتعــرض حلملة تشــويه من جانب 
إردوغان وحزبه وحليفه دولت بهشلي 
رئيس حزب احلركة القومية، ووســائل 
اإلعالم املوالية للحكومة التي تشكل 
أكثــر من 90 فــي املائة من وســائل 
اإلعــالم بالبالد، فضالً عن احلمالت عبر 

وسائل التواصل االجتماعي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قتل عشــرة أشــخاص وأصيب ما ال 
يقل عن 15 آخرين، امــس االول األحد 
الرابع من أيلول، في هجمات طعن في 
منطقتني نائيتني في كندا بحسب ما 
عملية  باشرت  التي  الشــرطة  ذكرت 
مطاردة في ثــالث مقاطعات بحثاً عن 

شخصني مشتبه فيهما.
“مروع ومفجع”

ووصف رئيس الوزراء الكندي جاســن 

تــرودو الطعــن اجلماعي امــس االول 
األحــد بأنه “مــروع ومفجــع”، وكتب 
وقعت  التي  “الهجمــات  “تويتر”،  على 
فــي ساسكاتشــوان اليــوم مروعة 
ومفجعــة”، مضيفــاً “أفكــر في من 

فقدوا أحباء لهم وبالذين أصيبوا”.
ومت التعرف إلى املشــتبه فيهما، وهما 
ساندرسون  ومايلز  ساندرسون  داميان 
ويبلغــان مــن العمر 30 و31 ســنة. 
ويشــتبه فــي أنهمــا الذا بالفرار في 

سيارة “نيسان” ســوداء. وقد انتشرت 
قــوات الشــرطة “بأقصــى طاقتها” 

للقبض عليهما.
13 مسرح جرمية

ووقعــت الهجمات في عدة أماكن في 
إقليــم ساسكاتشــوان وإن هناك 13 
حتقيقات  الشرطة  جتري  جرمية  مسرح 

فيها.
وقالت روندا بالكمور مساعدة مفوض 
شــرطة اخليالة امللكيــة الكندية في 

مؤمتــر صحافي “رصدنا وجود عشــرة 
قتلــى فــي 13 موقعاً فــي منطقتي 
جيمس ســميث كري نيشــن وولدون 
في ساسكاتشوان”. وأضافت أن “عدداً 
مــن الضحايا اآلخريــن جرحوا بينهم 
15 نقلوا حتى اآلن إلى مستشــفيات 

مختلفة”.
وأشــارت إلى إنه قد يكون هناك املزيد 
من اجلرحى الذين ذهبوا بأنفسهم إلى 

مستشفيات مختلفة.

تنبيهاً  أصــدرت  الشــرطة  وكانــت 
ساسكاتشوان  مقاطعة  كل  لسكان 

بشأن وجود شخص خطير.
تلقت  الشــرطة  إن  بالكمــور  وقالت 
مكاملة أولى الســاعة 5:40 بالتوقيت 
احمللــي حول هجوم بســالح أبيض في 
جيمس سميث كري نيشن، وقد تبعته 

هجمات أخرى.
وأضافت أن السلطات تعتقد أن “بعض 
الضحايا كانوا مســتهدفني من قبل 

املشــتبه فيهما بينما هوجم الباقون 
في شكل عشوائي”.

وفي بادئ األمر جرى اإلبالغ عن املشتبه 
فيهما في ريجينــا عاصمة مقاطعة 
ساسكاتشــوان والواقعــة على بعد 

أكثر من 300 كيلومتر إلى اجلنوب.
عمليات البحث

ومن ثم امتد التحذير وعمليات البحث 
مانيتوبا  مقاطعتــي  أيضاً  لتشــمل 

وألبرتا اجملاورتني الشاسعتني.

وقالت هيئة الصحة في ساسكاتشوان 
إنها  الفرنســية  الصحافة  لوكالــة 
الطوارئ  بروتوكــوالت  بتفعيل  قامت 
للتعامل مع “عــدد كبير من املصابني 

في وضع حرج”.
وأعلنت منطقة جيمس سميث كري 
نيشــني التي تضم 2500 نسمة حال 
الطوارئ احمللية. كما طلب من ســكان 
ساسكاتشــوان البقاء فــي منازلهم 

ضماناً لسالمتهم.

عبد اهلل غل منافسًا محتماًل إلردوغان على رئاسة تركيا
يعود الى الواجهة من جديد

مذبحة في كندا: عشرة قتلى بحوادث طعن والشرطة تبحث عن مشتبه فيهما
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جمهورية العراق
محافظة املثنى

دائرة العقود احلكومية
قسم التعاقدات

العدد: 1209
التاريخ: 2022/9/5

مناقصـة رقم )21(/ إعالن للمرة األولى
املشــاريع واألعمال املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمــن الغذائي والتنمية 

حملافظة املثنى/ من متويل تنمية األقاليم
1- متديد خطوط ناقلة الى منطقة )الرمثة- العوجة- الدويزية( / الوركاء

2- انشــاء خزان ارضي كونكريتي ســعة 1000 م3 مع خط ناقــل 315 ملم في 
منطقة ال جريب مع خط ناقل قطر 160 ملم الى منطقة ال بريد/ الوركاء

يسر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 
عطاءاتهــم لتنفيذ مشــروع املتمثل بتمديد خطوط ناقلة للماء الى مناطــق متفرقة من الوركاء 
مع انشــاء خــزان ارضي كونكريتي ســعة )1000( م3  وتنفيذ خط ناقل 315 ملــم في منطقة ال 
جريــب وتنفيذ خط ناقل قطر 160 ملم الى منطقة ال بريد الكائنة في قضاء الوركاء، وكل ما يلزم 
الجناز املشروع ومبوجب الشــروط واملواصفات الفنية احملددة في جدول الكميات ووثائق املناقصة، مع 

مالحظة ما يأتي: 
1. على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بدائرة العقود 
احلكومية/ محافظة املثنى خالل أيام الدوام الرســمي من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة 

الواحدة والنصف من بعد الظهر، وكما هو موضح في التعليمات ملقدمي العطاءات. 
2. إن مصدر متويل املشــروع هو املشاريع واألعمال املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي 
والتنميــة حملافظة املثنــى/ تنمية األقاليم، نوع االســتثمار:2، نوع املشــروع: إدراج جديد، الباب:59، 

القسم:1، الفصل:4، املادة:13، النوع:18 التسلسل: 210
3 . درجة وصنف الشركة املطلوبة هي : انشائية/ سابعة )كحد ادنى(.

4. متطلبات التأهيل املطلوبة: وتشمل ما يأتي: 
أ- األهلية القانونية: وتشــتمل على كل من تضارب املصالح وقائمة الشــركات املتلكئة والقائمة 

السوداء .
 ب-الســيولة املالية: وهي توافر مبلغ بقيمة ال تقل عن )145,000,000( دينار )مائة وخمسة واربعني 
مليون دينار«، عن طريق تقدمي كشف مصرفي يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة، وتكون متوافرة قبل 
موعد غلق املناقصة بفترة قصيرة وفي حالة تقدمي عطاء مشــترك، يكون لزاما على احد الشريكني 

حيازة ما ال يقل عن 25% من مبلغ السيولة املالية احملددة . 
ج- الكادر القيادي للمشــروع والعاملني فيه: ويشــتمل الكادر القيادي على مدير مشروع )مهندس 
مدني(+ مهندس مدني وبعقود رســمية صادرة عن نقابة املهندســني العراقية، وكما يتوجب على 

مقدم العطاء تقدمي ما يؤيد خبرات الكادر القيادي للمشروع.
د- إضافة الى املتطلبات القانونية كهوية التصنيف. عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشــتراك في 

املناقصة االهلية.
5 . إن الكلفة التخمينية للمشــروع هي )1،768،714،500( دینار )مليار وســبعمائة وثمانية وستون 
مليون وسبعمائة واربعة عشر الف وخمسمائة دينار عراقي(، وإن املدة الالزمة إلمتام عملية التجهيز 

هي )330( يوماً.
 6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق العطاء ابتداء من يوم االثنني املصادف 2022/9/19، 
وذلــك بعد تقدمي طلب حتريري إلى دائــرة العقود احلكومية في احملافظة، ودفــع قيمة البيع للوثائق 
البالغــة )200،000( دينار )مائتا ألف دينــار عراقي(، غير قابل للرد، ويقدم وصل الشــراء االصلي مع 

العطاء.
 7. يتم تسليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: محافظة املثنى/ دائرة العقود احلكومية، وان موعد عقد 
الغلق في متام الســاعة الثانية عشر ظهرا  من يوم االحد املصادف 2022/10/9 إن العطاءات املتأخرة 
ســوف ترفض، وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور في 
العنوان اآلتي: الطابــق االول من بناية اإلدارة العامة واحمللية في نفس موعد الغلق. وإن موعد انعقاد 
املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشتركني في املناقصة سيكون في الساعة احلادية عشر 
صباحاً من يوم االحد املصادف 2022/10/2 في مبنى دائرة العقود احلكومية في املثنى ان كل العطاءات 
تبقى نافذة ملدة )90( يوما وان تتضمن ضمانا للعطاء على شــكل خطاب ضمان مصرفي يذكر فيه 
اســم ورقم املناقصة املعنية وان يكون غير مشروط ويدفع حني الطلب ونافذا ملدة ال تقل عن )120( 
يوما من تاريخ غلق املناقصة الفعلي وان يكون بصيغة واضحة من حيث مبلغه )رقما وكتابا( وحتديد 
تاريخ نفاذه وشــروطه والغرض من اصداره او صك مصدق ومببلغ مقطوع مقداره )25،000،000( دينار 
)خمسة وعشــرون مليون دينار عراقي( وعلى ان تكون صادرة عن مصرف معتمد في العراق ملصلحة 

جهة التعاقد )محافظة املثنى/ حسابات اخلطة االستثمارية(.
8. ان اســم جهة التعاقد هو محافظة املثنى والعنوان هو السماوه- شــارع احملافظة . بناية االدارة 

العامة واحمللية والقسم اخملتص هو دائرة العقود احلكومية في املثنى.
9 . عند الترشيح لإلحالة تختار جلنة التحليل العطاء املستجيب لكافة الشروط القانونية املطلوبة 
في املناقصة وكذلك املواصفات الفنية ومعايير التأهيل املطلوبة )أي مســتجيب بشكل كلي مالياً 
وفنياً وإدارياً( مع كونه أوطا عطاء متوازن ومنســجم مع الكلفة التخمينية املرصودة لإلحالة وبعد 

التأكد من أهليته وقدراته على تنفيذ العقد بأفضل صورة ممكنة. 
10. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة أقسامها؛ فإنه سيتم 
اســتبعاد عطائه، مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي. حيث يتم ملئ القسم الرابع من قبل مقدم 
العطاء ثم تقدم ورقياً بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشركة املقدمة للعطاء مع الوثائق املكونة 

للعطاء املشار إليها في التعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء.
 11. ان احلد االقصى لقبول عطاءات املشــاركة هو شــركتان من نفس الصنف واالختصاص لغرض 

الصعود درجة واحدة حصرا.
12. ال ميكن إحالة املناقصة على شركة و بعهدتها مشروع أو مشاريع غير منجزة إال بعد التأكد من 

عدم وجود انحراف عن البرنامج الزمني لها )جدول تقدم العمل( بنسبة 20% أو أكثر.
 13. ال تصرف أول ســلفة لألعمال املنفذة للمشروع إال بعد أن تتجاوز نسبة االجناز املالي 25%؛ ومبا ال 

يتجاوز مبلغ السيولة النقدية )املالية( املطلوبة ابتداء. 
أحمد منفي 
جودة محافظ املثنى 

جمهورية العراق
محافظة املثنى

دائرة العقود احلكومية
قسم التعاقدات

العدد: 1210
التاريخ: 2022/9/5

مناقصـة رقم )20(/ إعالن للمرة األولى
املشــاريع واألعمال املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمــن الغذائي والتنمية 

حملافظة املثنى/ من متويل تنمية األقاليم
1- متديد شبكات ماء في مناطق متفرقة في ناحية الدراجي

2- متديد شبكات مناطق متفرقة )حي الصادق- حي احلسني- سيد كاطع وسيد 
غازي- تبديل اخلط الراجع- عطاهلل( في ناحية الكرمة«

يســر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى دعوة مقدمــي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ مشــروع املتمثل بتمديد شــبكات ماء في مناطق متفرقة من ناحية 
الدراجي وكذلك متديد شــبكات ماء في مناطق متفرقة من ناحيــة الكرمة، وكل ما يلزم الجناز 
املشــروع ومبوجب الشــروط واملواصفات الفنية احملددة في جدول الكميات ووثائق املناقصة، مع 

مالحظة ما يأتي: 
1. علــى مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومــات إضافية االتصال بدائرة 
العقود احلكومية/ محافظة املثنى خالل أيام الدوام الرسمي من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية 

الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر، وكما هو موضح في التعليمات ملقدمي العطاءات. 
2. إن مصدر متويل املشــروع هو املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي 
والتنمية حملافظة املثنى/ تنمية األقاليم، نوع االســتثمار:2، نوع املشــروع: إدراج جديد، الباب:59، 

القسم:1، الفصل:4، املادة:13، النوع:18 التسلسل: 210
3 . درجة وصنف الشركة املطلوبة هي : انشائية/ ثامنة )كحد ادنى(.

4. متطلبات التأهيل املطلوبة: وتشمل ما يأتي: 
أ- األهلية القانونية: وتشــتمل على كل من تضارب املصالح وقائمة الشركات املتلكئة والقائمة 

السوداء .
 ب-السيولة النقدية: وهي توافر مبلغ بقيمة ال تقل عن )110,000,000( دينار )مائة وعشرة ماليني 
دينار«، عن طريق تقدمي كشــف مصرفي يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة، وتكون متوافرة قبل 
موعد غلق املناقصة بفترة قصيرة وفي حالة تقدمي عطاء مشترك، يكون لزاما على احد الشريكني 

حيازة ما ال يقل عن 25% من مبلغ السيولة املالية احملددة . 
ج- الكادر القيادي للمشروع والعاملني فيه: ويشتمل الكادر القيادي على مدير مشروع )مهندس 
مدني(+ مهندس مدني وبعقود رســمية صادرة عن نقابة املهندسني العراقية، وكما يتوجب على 

مقدم العطاء تقدمي ما يؤيد خبرات الكادر القيادي للمشروع.
د- إضافة الى املتطلبات القانونية كهوية التصنيف. عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشــتراك 

في املناقصة االهلية.
5 . إن الكلفة التخمينية للمشــروع هي )1،094،600،000( دینار )مليار واربعة وتســعون مليون 

وستمائة الف دينار عراقي(، وإن املدة الالزمة إلمتام عملية التجهيز هي )180( يوماً.
 6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق العطاء ابتداء من يوم االثنني املصادف 2022/9/19، 
وذلك بعد تقدمي طلب حتريري إلى دائرة العقــود احلكومية في احملافظة، ودفع قيمة البيع للوثائق 
البالغة )150،000( دينار )مائة وخمســون ألف دينار عراقي(، غير قابل للرد، ويقدم وصل الشــراء 

االصلي مع العطاء.
 7. يتم تســليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: محافظة املثنى/ دائرة العقود احلكومية، وان موعد 
عقد الغلق في متام الساعة الثانية عشر ظهرا  من يوم املصادف 2022/10/9 إن العطاءات املتأخرة 
سوف ترفض، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور في 
العنوان اآلتي: الطابق االول من بناية اإلدارة العامة واحمللية في نفس موعد الغلق. وإن موعد انعقاد 
املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشتركني في املناقصة ســيكون في الساعة احلادية 
عشر صباحاً من يوم االحد املصادف 2022/10/2 في مبنى دائرة العقود احلكومية في املثنى ان كل 
العطاءات تبقى نافذة ملدة )90( يوما وان تتضمن ضمانا للعطاء على شكل خطاب ضمان مصرفي 
يذكر فيه اسم ورقم املناقصة املعنية وان يكون غير مشروط ويدفع حني الطلب ونافذا ملدة ال تقل 
عــن )120( يوما من تاريخ غلق املناقصة الفعلي وان يكون بصيغة واضحة من حيث مبلغه )رقما 
وكتابا( وحتديد تاريخ نفاذه وشــروطه والغرض من اصداره او صك مصدق ومببلغ مقطوع مقداره 
)16،000،000( دينار )ســتة عشر مليون دينار عراقي( وعلى ان تكون صادرة عن مصرف معتمد في 

العراق ملصلحة جهة التعاقد )محافظة املثنى/ حسابات اخلطة االستثمارية(.
8. ان اســم جهة التعاقد هو محافظة املثنى والعنوان هو السماوة- شارع احملافظة . بناية االدارة 

العامة واحمللية والقسم اخملتص هو دائرة العقود احلكومية في املثنى.
9 . عند الترشــيح لإلحالة تختار جلنة التحليل العطاء املســتجيب لكافة الشــروط القانونية 
املطلوبة في املناقصة وكذلك املواصفات الفنية ومعايير التأهيل املطلوبة )أي مستجيب بشكل 
كلي مالياً وفنياً وإدارياً( مع كونه أوطا عطاء متوازن ومنســجم مع الكلفة التخمينية املرصودة 

لإلحالة وبعد التأكد من أهليته وقدراته على تنفيذ العقد بأفضل صورة ممكنة. 
10. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها؛ فإنه سيتم 
اســتبعاد عطائه، مما يقتضــي مراعاة ذلك عند التقدمي. حيث يتم ملئ القســم الرابع من قبل 
مقدم العطاء ثم تقدم ورقياً بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشركة املقدمة للعطاء مع الوثائق 

املكونة للعطاء املشار إليها في التعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء.
 11. ان احلد االقصى لقبول عطاءات املشاركة هو شركتان من نفس الصنف واالختصاص لغرض 

الصعود درجة واحدة حصرا.
12. ال ميكن إحالة املناقصة على شركة و بعهدتها مشروع أو مشاريع غير منجزة إال بعد التأكد 

من عدم وجود انحراف عن البرنامج الزمني لها )جدول تقدم العمل( بنسبة 20% أو أكثر.
 13. ال تصرف أول سلفة لألعمال املنفذة للمشروع إال بعد أن تتجاوز نسبة االجناز املالي 25%؛ ومبا 

ال يتجاوز مبلغ السيولة النقدية )املالية( املطلوبة ابتداء. 
أحمد منفي 
جودة محافظ املثنى 



5 اعالن

يســر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشروع 
املتمثل بتجهيز وتنصيب وتشــغيل وحدة ماء مجمعة سعة 1000م3/ســاعة عدد)2( مع خزان كونكريتي سعة 4000م3 ملناطق 
شــرق وجنوب السماوة وخط ناقل 400 ملم دكتايل مع خزان سعة 3000م3 في من طقة الشراكية في قضاء السماوة على نهر 
الفرات مع خط ناقل الى منطقة أبو جويالنة 250 ملم مع خط ناقل 315 ملم من بربوتي الى منطقة النكار في السماوة, وكل ما 

يلزم الجناز املشروع ومبوجب الشروط واملواصفات الفنية احملددة في جدول الكميات ووثائق املناقصة، مع مالحظة ما يأتي:
1. سيتم العمل وفق االلية املعتمدة للمناقصات الدولية العامة والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشتراك 

فيها كما هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة عن األمم املتحدة )اخلاصة بتعريف الدولة املؤهلة(.
2. إن مصدر متويل املشروع هو املشــاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة املثنى/ تنمية 

األقاليم، نوع املشروع: إدراج جديد، الباب:59، القسم:1، الفصل:4، املادة:13، النوع:18، التسلسل: 210.
3. على مقدمي العطاءات املؤهلــني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بدائرة العقود احلكومية في محافظة 
املثنى )dpc.muthana@yahoo.com( خالل أيام الدوام الرسمي من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الواحدة والنصف من 

بعد الظهر، وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
4. متطلبات التأهيل املطلوبة: وتشمل ما يأتي:

أ- األهلية القانونية: وتشتمل على اجلنسية، تضارب املصالح، قائمة الشركات املتلكئة والقائمة السوداء، املنع مبوجب قرارات األمم 
املتحدة ومجلس األمن الدولي.

 ب- املطالبات املوقوفة )النزاعات القضائية العالقة(وتشمل هذه املطالبات على:
1- يجب ان التشكل كافة الدعاوى القضائية املعلقة مبجموعها اكثر من 40% من صافي القيمة احلالية ملقدم العطاء.

2- املطالبات املوقوفة=مبلغ املطالبات املوقوفة / مجموع املبالغ الكلية الخر )3( سنوات للعقود السابقة .
3- ناجت املعادلة يجب ان يكون مساويا او اصغر من )40%( أي من النسبة احملددة في)1( أعاله.  

 ج- الســيولة املالية: وتعرف بانها كشــف مصرفي يبني حركة التدفق املالي الخر سنة وتكون متوافرة قبل موعد غلق املناقصة 
بفترة قصيرة واملبلغ املطلوب الذي ال تقل قيمته عن)2,781,000,000( دينار ملياران وسبعمائة وواحد وثمانون مليون دينار عراقي. 
د- احلســابات اخلتامية: هــي امليزانية العامة ملقدم العطــاء والتي تعكس الوضع املالي للســنوات املطلوبة من حيث موجودات 

الشركة من أصول ثابتة ومتحركة، مع بيان مقدار نفقات الشركة وإيراداتها ونسبة األرباح واخلسارة فيها، وعلى النحو اآلتي:
1- تقدمي امليزانية العامة املدققة من قبل احملاســبني القانونيني تعرض الوضع املالي الخر سنتني ويجب ان تكون حساباتها رابحة 

لكل سنة.
2- يجوز تقدمي احلسابات اخلتامية الخر سنتني تسبق االزمة املالية لعام 2014.

هـ - معدل االيراد الســنوي: وهو املبالغ املستلمة من الدفعات والسلف املرحلية للعقود املنجزة او املستمرة خالل املدة املطلوبة 
وعلى النحو االتي: 

1- ان احلد األدنى ملعدل اإليرادات السنوية ملقدم العطاء يبلغ) 11,278,000,000(دينار احد عشر مليار ومائتان وثمان وسبعون 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.

 و- اخلبرة العامة: وهي اخلبرة الســابقة في مجال وتخصص هذا العمل كمقاول رئيســي او شريك او مقاول ثانوي او إدارة العقود 
وعلى مقدم العطاء تقدمي عقد واحد منجز خالل مدة ال تتجاوز )3( ثالث سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء. 

ز- اخلبرة التخصصية في تنفيذ االشغال: هي اخلبرة السابقة في مجال وتخصص هذا العمل كمقاول رئيسي او شريك او مقاول 
ثانوي وعلى مقدم العطاء تقدمي عمل مماثل واحد منجز وحالل مدة ال تتجاوز )10( عشر سنوات قبل موعد النهائي لتقدمي العطاء 

ومببلغ ال يقل عن )9،500،000،000( تسعة مليارات وخمسمائة مليون دينار عراقي
ح- الكادر القيادي للمشــروع والعاملني : على مقدمي العطاءات اثبات توافر العاملني للمناصب الرئيسية لتنفيذ العقد وبعقود 

رسمية صادرة عن نقابة املهندسني العراقيني، وحتقيق املتطلبات االتية:
1- مدير مشــروع )مهندس مدني(: بخبرة كلية عامة في تنفيذ االشــغال العامة ملدة )7( ســبع سنوات، وخبرة تخصيصية في 

االعمال املماثلة ملدة )4( اربع سنوات
2- مهندس مدني : بخبرة كلية عامة من تنفيذ االشغال ملدة )5( خمس سنوات، وبخبرة تخصيصية في االعمال املماثلة ملدة )3( 

سنوات.
3- مهندس ميكانيك : بخبرة كلية عامة من تنفيذ االشــغال ملدة )5( خمس سنوات، وخبرة تخصيصية 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 ابتدا ال يجوز اســتبدالها اال عند حدوث قوة قاهرة تســتدعى 

االستبدال ومبوافقة جهة التعاقد.
ط- ميكن مراجعة القسم الثالث من الوثيقة ملعرفة التفاصيل اخلاصة مبعايير التقييم والتأهيل املذكورة أعاله.

ي ـ إضافة إلى املتطلبات القانونية؛ على مقدم العطاء تقدمي هوية التصنيف النافذة، عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشــتراك 
في املناقصة.

ك- ال تخضع العطاءات إلعطاء األفضلية ملقدمي العطاء احملليني.
 5. علــى مقدمي العطاء االلتزام بالتعليمات والشــروط اخلاصة باملناقصة، وبضمنها الشــروط الواردة في القســم الثاني من 

الوثيقة: ورقة بيانات املناقصة/ج: إعداد العطاء، وبخالفه يستبعد العطاء. 
6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق العطاء باللغة العربية ابتداء من يوم االثنني املصادف 2022/9/19 بعد تقدمي طلب 
حتريري إلى دائرة العقود احلكومية فــي احملافظة، وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )400,000( دينار اربعمائة ألف دينار عراقي، 
غير قابل للرد، ويتم دفع املبلغ نقداً إلى قسم احلسابات في محافظة املثنى، وتقدم النسخة األصلية من وصل الشراء مع العطاء.

7. يتم تســليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: محافظة املثنى/ دائرة العقود احلكومية، وإن موعد الغلق هو في متام الساعة الثانية 
عشــر ظهراً من يوم االحد املصادف 2022/10/9. التقدمي بالبريد االلكتروني غير مســموح به. إّن العطاءات املتأخرة سوف ترفض، 
وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي: الطابق األرضي من بناية اإلدارة 
العامة واحمللية في نفس موعد الغلق. وإن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشتركني في املناقصة سيكون 
في الســاعة احلادية عشر صباحاً من يوم االحد املصادف 2022/10/2 في بناية دائرة العقود احلكومية في املثنى. إن كل العطاءات 
تبقى نافذة ملدة )90( يوماً وأن تتضمن ضماناً للعطاء على شــكل خطاب ضمان مصرفي يذكر فيه اسم ورقم املناقصة املعنية، 
وأن يكون غير مشــروط ويدفع حني الطلب ونافذاً ملدة ال تقل عن )120( يوماً مــن تاريخ غلق املناقصة الفعلي، وأن يكون بصيغة 
واضحــة من حيث مبلغه )رقماً وكتابة( وحتديد تاريخ نفاذه وشــروطه والغرض من إصداره؛ أو صك مصدق ومببلغ مقطوع مقداره 
)195،000،000( دينار مائة وخمسة وتسعون مليون دينار عراقي، وعلى أن تكون صادرة عن مصرف معتمد في العراق ملصلحة جهة 

التعاقد )محافظة املثنى/ حسابات اخلطة االستثمارية(.
8. إن اسم جهة التعاقد هو محافظة املثني، والعنوان هو السماوة- شارع احملافظة- بناية اإلدارة العامة واحمللية. والقسم اخملتص: 

دائرة العقود احلكومية في املثنى.
9- درجة وصنف الشــركة املطلوبة للعراقيني هي انشائية/ ثالثة )كحد ادنى(. اما بالنسبة للشركات االجنبية اخملتصة باالشغال 

واملقاوالت العامة فاملطلوب شهادة التاسيس مع وجود فرع للشركة االجنبية داخل العراق.
10- ان الكلفة التخمينية للمشروع )13،903،354،000( دينار )ثالثة عشر مليار وتسعمائة وثالثة ماليني وثالثمائة واربعة وخمسون 

الف دينار عراقي(، وان املدة الالزمة لتنفيذ اعمال املشروع هي )450( يوما.
11- عند الترشــيح لإلحالة تختار جلنة التحليل العطاء املســتجيب لكافة الشــروط القانونية املطلوبة في املناقصة وكذلك 
املواصفات الفنية ومعايير التأهيل املطلوبة )أي مستجيب بشكل كلي مالياً وفنياً وقانونياً( مع كونه أوطا عطاء العطاء متوازن 

ومنسجم مع الكلفة التخمينية املرصودة لالحالة وبعد التاكيد من اهليته وقدراته على تنفيذ العقد بافضل صورة ممكنه.
12. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة أقســامها؛ فإنه سيتم استبعاد عطائه، مما يقتضي 
مراعــاة ذلك عند التقدمي، حيث يتم ملئ القســم الرابــع من قبل مقدم العطاء ثم تقدم ورقياً بعــد ختمها باخلتم احلي اخلاص 

بالشركة املقدمة للعطاء مع الوثائق املكونة للعطاء املشار إليها 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. ال ميكن إحالة املناقصة على شركة وبعهدتها مشروع أو مشاريع غير منجزة إال بعد التأكد من عدم وجود انحراف عن البرنامج 
الزمني لها )جدول تقدم العمل( بنسبة 20% أو أكثر. 

15. ال تصرف أول ســلفة لألعمال املنفذة للمشروع إال بعد أن تتجاوز نسبة االجناز املالي 25% ومبا ال يتجاوز مبلغ السيولة النقدية 
)املالية( املطلوبة ابتداء.

أحمد منفي جودة 
محافظ املثنى 

جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية
 قسم التعاقدات

العدد: 1212
التاريخ: 2022/9/5

مناقصـة رقم )18(/ إعـالن للمرة األولى

املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة املثنى/ من متويل تنمية األقاليم
جتهيز وتنصيب وتشــغيل وحدة ماء مجمعة سعة 1000م3/ســاعة عدد)2( مع خزان كونكريتي سعة 4000م3 ملناطق شرق وجنوب السماوة وخط ناقل 400 ملم دكتايل مع خزان سعة 3000م3 في من 

طقة الشراكية في قضاء السماوة على نهر الفرات مع خط ناقل الى منطقة أبو جويالنة 250 ملم مع خط ناقل 315 ملم من بربوتي الى منطقة النكار/السماوة«

Public Tender Announcement for Tender No: 018-PC-22-EBS 
Provision of Instrumentation and Electrical Materials

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, with 
its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator 
of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of Instrumentation and Electrical Materials
Tender No.: 018-PC-22-EBS
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the First time. All the specialist companies who 
have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from 
this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee )100$( after procedures mentioned below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek One or Two contractors who has enough experience and ability to Provide Provision 
of Instrumentation and Electrical Materials. Contractor shall perform study and design the implementation plan for the proposal 
include but not limited to the following: pressure gauges, level gauges, gas detectors, thermometers, and related accessories, etc., 
and electrical materials such as power plug, relay, switch, breaker, AC contractor, cables, control panel, outdoor lighting, etc. for 
OM department.
Contractor shall deliver materials to the appointed location after receiving the delivery notice issued by Company user department. 
Contractor can only provide the materials within the period stated in the Contract.
The detailed information should strictly comply with the detail scope of work in ITB document.
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. Pan Youjun 
panyoujun@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Copy of Company Registration Documents.
C: Information for S2 Camp entry pass )form could be obtained from the above email address(.
Note: Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following conditions:1- 
Who is on the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes with Company or its 
affiliates at Company›s sole discretion, whether it is litigation or non-litigation.
2. Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following conditions:
1(Who is on the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or
2(Who has unsettled disputes with Company or its affiliates at Company›s sole discretion, whether it is litigation or non-litigation.
3. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the tender 
submission deadline 4:00 PM, 6th October 2022 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp before 
the deadline mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal )one original and two copies, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled(.
B. Commercial proposal )one original and two copies, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compiled(.
C. Bid Bond with a value of 6,600.00 USD and valid for 120 days from the closing date )separate enveloped(.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly 
in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should be 
clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept. 3 
days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Mr. Pan Youjun panyoujun@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

Public Tender Announcement for Tender No: 039-SC-22-EBS
Provision of External Tutorship Service for Local Employees
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong 
Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, 
Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of External Tutorship Service for Local Employees
Tender No.: 039-SC-22-EBS
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the First time. All the specialist 
companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company 
Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee )100$( 
after procedures mentioned below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek ONE to TWO contractors who have enough experience and ability to provide 
External Tutorship Service for Local Employees.
Note: For more details, please refer to ITB document.
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Ms. Tanli 
tanli@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Copy of Company Registration Documents, etc.
C: Information for S2 Camp entry pass )form could be obtained from the above email address(.
Note: Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following 
conditions:1- Who is on the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes 
with Company or its affiliates at Company›s sole discretion, whether it is litigation or non-litigation.
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before 
the tender submission deadline 16:00 PM, 5th October 2022 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 
Camp before the deadline mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal )one original and two copies, with one USB flash for the technical offer that can be read and 
compiled).
B. Commercial proposal )one original and two copies, with one USB flash for the commercial offer that can be read and 
compiled).
C. Bid Bond with a value of 3,000.00 USD.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted 
strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact 
information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the 
C&P Dept. 7 days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Ms. Tanli tanli@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.
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الصباح الجديد - متابعة:

النووية  الطاقــة  صناعــة  تــرزح 
قبضة  حتــت  العاملية  وأســواقها 
روســيا االحتاديــة ملــا متتلكه من 
تكنولوجيــا حديثة توفر املفاعالت 
فاعلية  وأكثر  تكلفة  بأقل  النووية 
مع توافر شروط السالمة الكاملة، 
بحسب خبراء طاقة، أكدوا أن روسيا 
النووية  تســيطر على الصناعــة 
في العالم عبــر ذراعها األقوى في 
القطاع شــركة “روســاتوم” أكبر 
واملفاعالت  النــووي  للوقود  ُمصّدر 

في العالم.
وفي ظل أزمــة الطاقة التي تعاني 
منها العديد من الدول حول العالم 
بشــكل عام وأوروبا بشكل خاص، 
عقــب األزمــة األوكرانيــة، تدعم 
“روســاتوم” النفــوذ الروســي في 
صناعة الطاقــة النووية من خالل 
تقدمي احللول ملواجهــة هذه األزمة 

في دول أوروبية وشرق أوسطية.
ويوضح مستشــار الطاقة الدولي 
عامر الشــوبكي أن وكالة الطاقة 
الدوليــة واالحتاد األوروبــي اعتمدا 
النوويــة كطاقة  الطاقة  مؤخــراً 
نظيفــة، باعتبارهــا ممــراً ضرورياً 
للوصول إلى احلياد الكربوني، مؤكداً 
الصناعة  أن روسيا تســيطر على 
النووية في العالم، وخاصة شركة 
“روساتوم” عمالق الصناعة النووية 

الروسية.
ويشــير الشوبكي إلى أن “االعتماد 
والوقود  اليورانيــوم  العاملي علــى 
النووي كبيــر، ألن معظم الدول الـ 
النووية  الطاقة  تستخدم  التي   32

عاملياً تعتمد على روســيا في جزء 
النووي  الوقود  من سلســلة توريد 
اخلاصــة بها، وروســيا هــي أيضاً 
الرئيسي  املكون  لليورانيوم،  مصدر 

في الوقود النووي”.
وبحســب الشــوبكي، “فإن أوروبا 
حتصــل علــى نحــو 20 باملئة من 
اليورانيــوم مــن روســيا، وتعتمد 
على  األميركية  املتحــدة  الواليات 
اليورانيوم،  باملئة من   16 روسيا في 

مع 30 باملئة من اثنني من شــركاء 
كازاخستان  هما  املقربني  موسكو 
وأوزبكســتان، كما أن روسيا متتلك 
40 باملئــة مــن إجمالــي البنيــة 
التحتيــة لتحويــل اليورانيوم في 
العالــم عــام 2020 و46 باملئة من 
إجمالي قــدرة تخصيب اليورانيوم 
في العالم عام 2018، فضالً عن أن 
النووية  الطاقة  لتوليد  8 محطات 
مــن أصل 103 في االحتــاد األوروبي 

)متثل 10 باملئة مــن إجمالي طاقة 
الكهرباء النووية في االحتاد األوروبي( 
تعتمد على إمدادات الوقود النووي 

الروسي.
الدولي  الطاقة  ويلفت مستشــار 
أن “هذه األرقــام تؤكد بصمة  إلى 
أعمال  فــي  )روســاتوم(  شــركة 
املفاعــالت العاملية والوقود النووي، 
وقد يفســر هذا بقاءها بعيدا عن 
األضواء خالل احلديث عن العقوبات، 

ولهذا السبب ما زال الغرب ال يشّرع 
عقوبات على أكبر شــركات روسيا 
النوويــة وأهمها )روســاتوم( على 
الرغــم من أنها تصنع األســلحة 
للجيــش  الكهرومغناطيســية 
الروسي والتي تتولى بعض عمليات 

إسقاط الطائرات املسيرة”.
ويضيف الشــوبكي: “متتلك روسيا 
للمفاعالت  حديثــة  تكنولوجيــا 
املصغرة،  املفاعالت  النووية تسمى 

وأكثر  أقــل تكلفة  املفاعالت  هذه 
فاعلية من املفاعالت القدمية ومتتاز 
بتوفر شروط السالمة الكاملة، وال 
حتتاج إلى وجود مســرعات وأجهزة 
طرد مركزية الستخالص اليورانيوم 
الطبيعي،  اليورانيــوم  من  اخملصب 
وبالتالي تتجه الكثير من الدول إلى 
املفاعالت املصغرة كجزء من احللول 
ملواجهــة أزمــة الطاقــة، فهناك 
ومصر  الســعودية  في  مشــاريع 
وتركيا وهنغاريــا وغيرها، لكن مع 
ســير  يتعرقل  قد  العقوبات  وضع 
هذه املشاريع في هذه الدول ما يدل 
على تغلغل صناعة الطاقة النووية 
إلى  األلف  العالم من  الروسية في 

الياء”.
روسيا  “توريد  أن  الشوبكي  ويشرح 
اخلصوص  وجه  على  النووي  للوقود 
ملفاعــالت في دول العالــم الثالث 
والــدول التــي ال متتلــك ســالحا 
الــدول الدخول  نوويا، جنــب هذه 
في صناعــة الوقود النــووي الذي 
قد يســمح بالدخــول في صناعة 
األسلحة النووية، ولذلك فإن وجود 
الثمن  منخفــض  كمورد  روســيا 
للوقود النووي إلى هذه الدول يعني 
حتييدها عن التطلعات للوصول إلى 

السالح النووي”.
يذكر أنه في عام 2021، كان هناك 
التشــغيل  قيد  نووياً  439 مفاعالً 
حول العالم، 38 منها في روســيا، 
و42 مفاعــالً إضافيــاً مت تصنيعها 
املفاعالت  تكنولوجيا  باســتخدام 
النووية الروســية، و15 مفاعالً آخر 
قيد اإلنشــاء في نهاية عام 2021 
مت بناؤها باســتخدام التكنولوجيا 

النووية الروسية.

متابعة ـ الصباح الجديد :
على الشــواطئ اجلليدية لبحر الشمال، 
الكربون  لثاني أكسيد  بناء “مقبرة”  يتم 
حتيي أمال عنــد خبراء املناخ، إذ ســيبدأ 
املوقع يســتقبل قريبا جــزءا صغيرا من 
ينتجه  الــذي  الكربــون  أكســيد  ثاني 
القطــاع الصناعــي األوروبــي لتجنيب 

وصوله إلى الغالف اجلوي.
وبحســب “الفرنســية”، كان ينظر إلى 
منذ  وتخزينه”  الكربون  احتجاز  “مســار 
فترة طويلة على أنه حل معقد ومكلف 
من الناحية التقنية وذو فائدة بســيطة. 
غير أنه أصبح رائجــا اليوم على كوكب 
االنبعاثات وسط  يكافح من أجل تقليل 

حالة طوارئ مناخية.
وعلــى جزيرة قريبــة من برغــني “غرب 
النرويج”، في منطقة أويجاردن، تستقبل 
محطة قيد اإلنشــاء في غضون بضعة 
أعوام أطنانا من ثاني أكســيد الكربون 

األوروبية  القارة  املســال، يتم نقلها من 
بواســطة ســفن بعــد التقاطها عند 

مداخن املصانع.
بعدها، يضخ ثاني أكســيد الكربون عبر 
خط أنابيب فــي جتاويف جيولوجية على 
عمق 2600 متر حتت قاع البحر، على أمل 

أن يبقى هناك لألبد.
ويقول مدير املشــروع سفيري أوفيرا إنها 
العالم  فــي  املفتوحة  األولى  “املنشــأة 
للنقل والتخزين، تسمح ألي منتج لثاني 
أكسيد الكربون التقط انبعاثاته أن يراها 
منقولة ومخزنة بشــكل دائم وبطريقة 
آمنة”. ومتلك النرويج، وهي املصنع الرئيس 
أكبر  الغربية،  أوروبا  للهيدروكربونات في 
الكربون على  ثاني أكسيد  قدرة لتخزين 
القــارة األوروبية، خصوصــا في احلقول 

النفطية املستنفدة.
ومحطــة أويجــاردن جزء من مشــروع 
“الجنسكيب” - ما يشير باللغة النرويجية 

إلى ســفن الفايكينج. مولت أوسلو 80 
في املائة من املنشــآت، عبر تقدميها 1.7 
مليار يورو من أجل تطوير مســار احتجاز 

الكربون وتخزينه.
ويتوقع أن يرســل موقعــان في منطقة 
أوســلو - هما مصنع أسمنت ومحطة 
لتحويل النفايات إلى طاقة - ثاني أكسيد 
الكربون الذي ينتج من نشاطاتهما، إلى 

محطة أويجاردن.
لكن املشــروع فريد أيضا جتاريا، إذ يتيح 
للصناعيني األجانب فرصة إرســال ثاني 
أكســيد الكربون الناجت مــن أعمالهم. 
أقامــت مجموعــات  بذلــك،  للقيــام 
“الكونيــون” و”توتــال إنيرجي” و”شــل” 
اليتس”  “نورذرن  باســم  للطاقة شراكة 
ســتكون أول خدمة في العالــم عابرة 
للحــدود لنقــل وتخزين ثاني أكســيد 
الكربون حني ستبدأ العمليات في 2024.
وفــي األيام األخيــرة، مت إجنــاز مرحلتني 

مهمتــني في عملية تشــغيل مســار 
احتجــاز الكربون وتخزينــه في النرويج. 
“نورذرن  أعضاء شــراكة  اإلثنــني  وأعلن 
اليتس” عــن اتفاق جتاري أول عابر للحدود 
بشأن نقل - عبر سفن خاصة - واحتجاز 
800 ألف طن من ثاني أكســيد الكربون 
سنويا يتم التقاطها في مصنع هولندي 
تابع ملصنع األســمدة “يــارا” ابتداء من 

.2025
وفــي اليوم التالي، كشــفت “ايكوينور” 
مع الشــركة األملانية “وينترشال ديا” عن 
مشــروع لبناء خط أنابيــب طوله 900 
كيلومتــر يهدف إلى نقل ثاني أكســيد 
الكربون مــن أملانيا إلى النرويج لتخزينه. 
وهناك مشــروع مماثل مــع بلجيكا قيد 
اإلعداد. لكن “مســار احتجــاز الكربون 
وتخزينــه” ليــس احلــل الســحري في 

مواجهة االحتباس احلراري.
في املرحلــة األولى من شــراكة “نورذرن 

1.5 مليون  اليتس”، سيستوعب املشروع 
طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، إلى 
أن يســتوعب في وقت الحق بني خمسة 

وستة ماليني طن.
وبحسب الوكالة األوروبية للبيئة، سجل 
االحتاد األوروبي 3.7 مليار طن من انبعاثات 
غازات الدفيئــة في 2020 الذي أثر خالله 
تفشــي كوفيــد - 19 علــى القطــاع 

الصناعي.
لكن الهيئة احلكوميــة الدولية املعنية 
بتغيــر املنــاخ ووكالة الطاقــة الدولية 
وتخزينه”  الكربون  احتجاز  “مسار  تعدان 

ضروريا لوقف ارتفاع درجات احلرارة.
ويقــول هالفــارد رافاند ممثــل منظمة 
“جرينبيس” فــي النرويج، “لطاملا عارضنا 
مشروع مسار احتجاز الكربون وتخزينه، 
لكــن بفعل عدم التحــرك في مواجهة 
األزمــة املناخية، أصبح مــن األصعب أن 

نتمسك بهذا املوقف”. 

روسيا تهيمن على صناعة الطاقة النووية 
في العالم عبر شركة بعيدة عن االضواء

بغداد ـ الصباح الجديد :
األمريكي  الدوالر  أســعار صرف  انخفضت 
مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، امس 
االثنني، في البورصة الرئيســية بالعاصمة 

بغداد فيما ارتفعت في اقليم كردستان.
وقال مصدر صحفــي ، إن بورصتي الكفاح 
واحلارثية املركزيتني في بغداد، سجلتا امس 
االثنني ، ســعر صــرف بلــغ  148000 دينار 
عراقي مقابــل 100 دوالر أمريكي، مبينا أن  
االسعار امس االول االحد كانت قد سجلت 

148050 ديناراً مقابل 100 دوالر.
وأشــار املصدر إلى أن اسعار البيع والشراء 
باألســواق  الصيرفة  في محال  اســتقرت 
احملليــة في بغــداد، حيث بلغ ســعر البيع  
148500 دينار لكل 100 دوالر امريكي، بينما 
بلغت أسعار الشراء 147500 دينار لكل 100 
دوالر. أما في اربيل عاصمة اقليم كردستان، 
فقد شهدت أســعار صرف الدوالر ارتفاعا، 
حيث بلغ ســعر البيــع 148200 دينار لكل 
100 دوالر، وبلغ سعر الشراء  148100 دينار 

لكل 100 دوالر.

بغداد ـ الصباح الجديد :
أعلنــت وزارة التخطيط، امــس االثنني، أن 
مؤشــرات التضخم في البالد “مســتقرة 
إلى حد ما وحتت السيطرة” على الرغم من 

ارتفاعها مقارنة باألعوام السابقة.
وقال املتحدث باســم الــوزارة عبد الزهرة 
الهنــداوي، إن “ارتفــاع التضخم ناجم عن 
ارتباطه باالســتيرادات، إذ ارتفعت أســعار 
الكثير من السلع والبضائع عاملياً، وانعكس 
ذلك علــى العراق من خالل تأثر مؤشــرات 
تضخمــه ألنه يســد معظــم احتياجاته 

منها”.
وأضــاف، أن “التضخم بــدأ باالرتفاع منذ 
العام املاضي، مقارنة مع األعوام السابقة”، 
أن “معدله خالل األشــهر املنصرمة  مبيناً 
مســتقر إلى حد ما، إذ يتراوح شــهرياً بني 
)3‘0 إلى 5‘0 ،)أي أنــه أقل من 1 باملئة، لكن 
معدل االرتفاع التراكمي وصل خالل الشهر 
املاضي إلى نحو 6 باملئة، قياساً مع الشهر 

نفسه من العام السابق”.
وأوضح الهنــداوي، أن “هناك عدداً من املواد 
ارتفاع وانخفاض  ترتبط بشكل مباشر مع 
التضخم منها املواد الغذائية واملشــروبات 
غير الكحولية والســكن وأقســام أخرى، 
حيــث تتأثر بجميع املتغيــرات االقتصادية 
سواء كانت على مستوى الداخل أو اخلارج”.
وتابــع املتحدث باســم وزارة التخطيط، أن 
تداولها  يتــم  “هناك كتلــة نقدية كبيرة 
في الســوق احمللية، لها تأثيــرات أيضاً في 

املؤشرات.

انخفاض طفيف بأسعار 
صرف الدوالر ببغداد 
وارتفاعها في كردستان

التخطيط: مؤشرات 
التضخم مستقرة

 إلى حٍد ما
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مقبرة .. مشروع نرويجي لتخزين الكربون الناتج عن الصناعة األوروبية



7 اعالن

مديرية بلدية الكوت
جلنة البيع وااليجار األولى

العدد: 206
التاريخ: 2022/8/25

اعالن

الحقا العالننا املرقم )143( في 2022/6/29 املنشــور في جريــدة العدالة بالعدد )4770( 
فــي 2022/7/3 وبالنظر لعدم حصول راغب تعلن جلنة البيــع وااليجار األولى في مديرية 
بلدية الكوت عن تاجير األمالك املبينة اوصافها ادناه باملزايدة العلنية ملدة ســنة واحدة 
واســتنادا لقانون بيع وايجار أموال الدولة رقم  21 لســنة 2013 املعدل فعلى الراغبني 
باالشــتراك باملزايدة مراجعة مديرية بلدية الكوت خالل مدة 15 يوم تبدا من اليوم التالي 
للنشر مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 100% من القيمة املقدرة بصك 
مصدق مع هوية األحوال املدنية اصلية واملستنســخة وستجري املزايدة في اليوم األخير 
من مدة اإلعالن وفي متام الســاعة 12 ظهرا في مقــر مديرية بلدية الكوت ويتحمل من 
ترســو عليه املزايدة أجور النشــر واملناداة وكافة املصاريف األخرى بنسبة 2% من مبلغ 
اإلحالة القطعية ويلزم املستاجر في حالة تصديق اإلحالة بالتعهد اخلطي بابرام العقد 

خالل )30( يوم... 
املستشار القانوني 
صاحب مطر خباط
ر. اللجنة

مديرية بلدية الكوت
جلنة البيع وااليجار األولى

العدد: 204
التاريخ: 2022/8/25

اعالن

الحقا العالننا املرقم )142( في 2022/6/29 املنشــور في جريدة العدالة بالعدد 4770 في 
2022/7/3 وبالنظــر لعدم حصول راغب تعلن جلنة البيع وااليجار األولى في مديرية بلدية 
الكوت عن تاجير األمالك املبينة اوصافها ادناه باملزايدة العلنية ملدة سنة واحدة واستنادا 
لقانون بيع وايجار أموال الدولة رقم  21 لســنة 2013 املعدل فعلى الراغبني باالشــتراك 
باملزايدة مراجعــة مديرية بلدية الكوت خالل مدة 15 يوم تبدا من اليوم التالي للنشــر 
مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 100% من القيمة املقدرة بصك مصدق 
مع هوية األحوال املدنية اصلية واملستنسخة وستجري املزايدة في اليوم األخير من مدة 
اإلعالن وفي متام الســاعة 12 ظهــرا في مقر مديرية بلدية الكوت ويتحمل من ترســو 
عليه املزايدة أجور النشــر واملناداة وكافة املصاريف األخرى بنسبة 2% من مبلغ اإلحالة 
القطعية ويلزم املســتاجر في حالة تصديق اإلحالة بالتعهد اخلطي بابرام العقد خالل 

)30( يوم... 
املستشار القانوني 
صاحب مطر خباط
ر. اللجنة

مديرية بلدية الكوت
جلنة البيع وااليجار األولى

العدد: 205
التاريخ: 2022/8/25

اعالن

الحقا العالننا املرقم بالعدد )144( في 2022/6/29 املنشــور فــي جريدة العدالة بالعدد 
4770 فــي 2022/7/3 وبالنظــر لعدم حصول راغب تعلن جلنة البيــع وااليجار األولى في 
مديرية بلدية الكوت عن تاجير األمالك املبينة اوصافها ادناه باملزايدة العلنية ملدة ســنة 
واحدة واســتنادا لقانون بيع وايجار أمــوال الدولة رقم  21 لســنة 2013 املعدل فعلى 
الراغبني باالشــتراك باملزايدة مراجعة مديرية بلدية الكوت خــالل مدة 15 يوم تبدا من 
اليوم التالي للنشر مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 100% من القيمة 
املقدرة بصك مصدق مع هوية األحوال املدنية اصلية واملستنسخة وستجري املزايدة في 
اليوم األخير من مدة اإلعالن وفي متام الســاعة 12 ظهــرا في مقر مديرية بلدية الكوت 
ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور النشر واملناداة وكافة املصاريف األخرى بنسبة %2 
من مبلغ اإلحالة القطعية ويلزم املســتاجر في حالة تصديــق اإلحالة بالتعهد اخلطي 

بابرام العقد خالل )30( يوم... 
املستشار القانوني 
صاحب مطر خباط
ر. اللجنة

وزارة الصناعة واملعادن/ شركة ديالى العامة
م/ اعادة إعالن

مناقصة استيرادية:-
 750( R001 11/م/د ي أ/2022 )جتهيــز 1000 طن حديد كهربائي ذو الرقم الرمزي
طن عرض 970mm و 250 طن عرض 940mm ملعامل احملوالت( ومن منشا اسيوي 

او اوربي وحسب املواصفات الفنية  وقائمة جدول التسليم.
)معلنة للمرة الثالثة(       تاريخ الغلق )2022/10/4(

يســر )وزارة الصناعة واملعادن/ شــركة ديالى العامة( بدعوة مقدمي العطــاءات املؤهيلن وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم مبوجب الوثائق القياسية اإللزامية وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة ما يأتي:

1. على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات اضافية االتصال )شــركة ديالى 
العامة( وعبر البريد اإللكتروني او موقع االلكتروني املوضح في ادناه بالتعليمات ملقدمي العطاءات مع 

مالحظة ما يلي:
أ. الكلفــة التخمينية للمناقصة هي )3000000( دوالر امريكي )فقط ثالثة مليون دوالر الغيرها( واصل 

CIP  مخازن شركة ديالى العامة.
ب. ان ســعر بيع مســتندات املناقصة هو )200000( دينار عراقي )مائتان الف دينار عراقي الغيرها( غير 
قابل للرد إال في حال إلغاء املناقصة من قبل شركتنا حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض ملقدمي 

العطاءات.
هـ. على مقدم العطاء ان يســتخدم منوذج صيغة العطاء املوجود في القســم الرابع )مناذج العطاء( 
ويجــب ان يتم تعبئة لنموذج بالكامل دون اي تغيير في شــكله ولن تقبل اي بدائل كما ويجب تعبئة 

جميع الفراغات باملعلومات املطلوبة.
مالحظة :-تعفى الشــركات االجنبيــة الرصينة التي ليس لديها فرع او متثيل رســمي او وكيل جتاري 

مسجل في العراق من تقدمي وصل شراء مستندات املناقصة.
• ان شركتنا غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات سعرا

• في حال كانت طريقة الدفاع )نقدا( فيتم الدفع ب )الدينار العراقي( ومبا ان يعادل قيمة الدوالر حسب 
نشرة البنك املركزي العراقي ليوم اطالق املستحقات املواد اجملهزة.

• تقدمي تعهد خطي في القســم القانوني لشركتنا بعدم التعامل مع الكيان الصهيوني واملؤسسات 
والشركات التابعة لها.

2. متطلبات التأهيل املطلوبة: )كما مبينة في وثائق العطاء(
3. يتم تســليم العطاءات الى العنوان اآلتي )شــركة ديالى العامة/ طريق بغداد بعقوبة اجلديد – قرب 
تقاطع القدس( وان آخر موعد لتسليم العطاء سيكون الساعة الثانية ظهرا من تاريخ غلق املناقصة 
في 2022/10/4 وان العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح  العطاءات بحضور مقدمي العطاءات 
او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي )مقر شــركتنا/ غرفة جلنة فتح العروض( في الســاعة 
التاســعة صباحا ليوم 2022/10/5 وفي حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رســمية يكون اليوم التالي 

للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقدمي العطاء ويعتبر موعد الغلق... مع التقدير
املهندس 
عبد الستار مخلف عليوي
املدير العام/ وكالة

رئيس مجلس اإلدارة 

وزارة الصناعة واملعادن
الشركة العامة لصناعة األسمدة اجلنوبية

إعالن مناقصة عامة محلية
)للمرة الثانية(

العدد: 8347
التاريخ: 2022/9/1

الى/ )الراغبني باالشتراك باملناقصة(
م: )3 محلية/ 2022(

تأهيل كرين تادانو 130 طنا

1- يسر وزارة الصناعة واملعادن )الشركة العامة لصناعة األسمدة اجلنوبية( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي 
اخلبرة واالختصاص لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص بـ )تأهيل كرين تادانو 130 طنا(

وعلــى مقدمي العطــاء الراغبني فــي احلصول على معلومــات إضافية االتصــال على هاتف الشــركة املرقم 
)07703172284( ]في أثناء الدوام الرســمي/ من الســاعة الثامنة صباحا الى الساعة الواحدة بعد الظهر حسب 

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

)أ( القدرة املالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية )احلسابات 
اخلتامية معدل ربح آلخر ثالث ســنوات متتالية مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد، سيولة نقدية 

تعادل 40% من مبلغ الكلفة التخميني(.
)ب(- اخلبرة والقدرة الفنيــة: على مقدم العطاء ان يقدم دليالً موثقاً بأنه لديه أعمال مماثلة ميكانيكية ومدنية او 

اعمال بقيمة 40% من الكلفة التخمينية لكل عمل مماثل على حده.
3- بإمكان مقدمي العطاء شــراء وثائق العطاء بعد تقدمي طلــب حتريري الى العنوان احملدد في ورقة بيانات العطاء 
وبعد دفع قيمة البيع للوثائق )غير قابلة للرد( البالغة )200,000( مائتا الف دينار فقط ويرفق وصل شــراء املناقصة 

مع العطاء التجاري التخميني.
4- املبلغ التخميني للمناقصة )197,000,000( مائة وسبعة وتسعون مليون دينار عراقي فقط.

5- تقدمي تأمينات اولية بقيمة )1,970,000( مليون وتسعمائة وسبعون الف دينار عراقي على شكل خطاب ضمان 
او صك مصدق او ســفتجة نافذة ملدة )60( يوما من تاريخ نفاذ العطاء عن طريق مصرف عراقي معتمد لدى البنك 

املركزي العراقي.
6- تقدمي عطاء فني وعطاء جتاري ومستمســكات بثالثة ظروف منفصلة ومغلقة وتكون الظروف مختومة بختم 
الشــركة ومثبت عليها اســم ورقم املناقصة واسم الشــركة املقدمة للعطاء وتاريخ الغلق وترسل بيد مخول 

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

8- يتم تســليم العطاءات الى العنوان التالي )مقر الشــركة العامة لصناعة االســمدة اجلنوبية/ قسم اإلعالم 
والعالقات العامة - شــعبة العالقات( لغاية نهاية الدوام الرســمي ليوم )االحد( املصــادف 2022/9/18 وفي حال 

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

مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في مقر الشركة في يوم )االثنني( 2022/9/19.
10- العناوين املشار اليها آنفا هي )مقر الشركة العامة لصناعة االسمدة اجلنوبية البصرة- خور الزبير( وملزيد من 

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

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

التوقيع
بديع عبد اهلل احمد
معاون املدير العام وكالة
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مدة االيجاررقم العقارنوع العقارت

سنة واحدة----------كشك في منطقة العزة اجلديدة مقابل نهر الدجيلي1

سنة واحدة----------كشك في منطقة حي الربيع مجاور متوسطة الربيع2

سنة واحدة----------كشك في منطقة العزة اجلديدة قرب جسر حي اجلهاد3

سنة واحدة----------كشك العزة اجلديدة بالقرب من مستوصف الشفاء4

سنة واحدة2034متنزه الواقع على القطعة املرقمة 700/1م33 مشروع الغراف5

سنة واحدة----------كش في منطقة الفالحية6

سنة واحدة2315دورة مياه في سوق حي اجلهاد املرسي كور7

سنة واحدة2326دورة مياه بالقرب من مقبرة اإلنكليز8

شواطئ زراعية على جزء من القطعة املرقمة 8م46 نصف 9
سنة واحدة----------الدجيلي

مدة االيجاررقم العقار نوع العقارت

سنة واحدة1105محل رقم 43 سوق الصاغة 1

سنة واحدة1112محل رقم 48 سوق الصاغة 2

سنة واحدة4كشك البناء اجلاهز3

سنة واحدة8كشك البناء اجلاهز4

سنة واحدة239كشك الشرقية خلف اعدادية الصناعة الشارع املؤدي الى جسر العزة5

سنة واحدة18كشك البناء اجلاهز6

سنة واحدة3كشك البناء اجلاهز7

سنة واحدة33كشك العمارات السكنية قرب حسينية موسى الكاظم8

سنة واحدة117كشك رقم )1( بجانب مصرف الرشيد في منطقة احليدرية 9

سنة واحدة5كشك البناء اجلاهز10

سنة واحدة7كشك البناء اجلاهز11

سنة واحدة312كشك في منطقة الداودية خلف اعدادية الصناعة 12

سنة واحدة416مكتب رقم 2 العمارة التجارية 13

سنة واحدة2055فرن صمون على جزء من القطعة املرقمة 3154/1م39 الهورة14

مدة االيجاررقم العقارنوع العقارت

سنة واحدةألول مرةكشك دور العمال على الشارع بعرض 20م ورصيف بعرض 4م1

سنة واحدةألول مرةكشك في منطقة داموك نهاية شارع املثلث2

سنة واحدة2104شقة رقم 9 عمارة 351

سنة واحدة2109شقة رقم 4 عمارة 45

سنة واحدة2135شقة رقم 5 عمارة 554

سنة واحدة2115شقة رقم 8 عمارة 65

سنة واحدة2127شقة رقم 3عمارة 719

سنة واحدة2162شقة رقم 12 عمارة 83

سنة واحدة2088شقة رقم 9 عمارة 920

سنة واحدة2093شقة رقم 9عمارة 1030

سنة واحدة2095شقة رقم 3 عمارة 1118

سنة واحدة2097شقة رقم 2عمارة 1255

سنة واحدة2100شقة رقم 9 عمارة 139

سنة واحدة2150شقة رقم 1عمارة 144

سنة واحدة2117شقة رقم 3 عمارة 1513
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, ضمــن بنيــة نصيَّة منتجــة , وفي إطار 
دة , إنَّ النَّص  بنيات ثقافيَّة واجتماعيَّة محدَّ
ــعري ال ينغلق على ذاتيته بل يحتكم  الشِّ
ــياقات اللغويَّة  إلى املرجع اخلارجي،  والسِّ
والثَّقافية التي أســهمت في خلِقِه وبنائِِه 
, مع عدم جتاهل دور الذات الكاتبة بوصِفها 
قوًة فاعلًة في عملية إنتاج املعنى والداللة 
, هذه الذات التي ُيثِّلها الشــاعر أو املُرسل 
والقارئ في املُراَســلة الشــعرية, على أنَّ 
اعر )عدنان الفضلي( تقترن مبدى  ثقافة الشَّ
تعاطيه مــع مختلف املعطيات الثقافية , 
والتي تتطلَّب منه جتــاوز محليَتُه ونظرتَُه 
األحاديــة لتنتقــل رؤياُه الكونيــة للذات 
اعر )عدنان الفضلي(   والعالَم ,  إنَّ وعَي الشَّ
برؤيته الشعرية هي التي رسمت املرجعيات 
عرية ,  سة لشخصيتِه اإلبداعية الشِّ املؤسِّ
مِتها حياتُُه العامة واخلاصة التي  وفي مقدِّ

قضى أغلَبها في مدينة الناصرية / بغداد، 
ومــا حتملُُه من ِقيٍم أدبية وعلميَّة أثَّرت في 
بناء أســلوبِه األدبي , وتالُقــح هذه املدينة 
مع مختلف القضايــا احملليَّة واالجتماعيَّة 
ياسيَّة , التي وجدت أثرها في منجزِه  والسَّ
اإلبداعــي لذلك فهو تفاعــل مع مختلف 
العراقي  الواقــَع  ــت  التي مسَّ القضايــا 
االجتماعــي والسياســي , كما لم يقصر 
نظــرَُه عن محيِطِه الــذي كان واضحاً في 
شعرِه , إذ يَُعدُّ منجُزُه مدونًة شعريًة تصدر 
عن رؤيٍة إنســانيٍة جتُد لنفســها حضوراً 
فــي واقعها احمللــي واإلقليمــي ، وضرورة 
تفاعــل احمللي  بعيداً عن أســباب االنغالق 
أو االســتالب , لقد اهتم الفضلي بأسمى 
قضية المســت واقعنا املعــاش وهي ثورة 
والتدمير   , بالقتــل  التــي جوبهت  احلرية 
,واالضطهاد  وفي قصيــدة  )فتى الدخان(  
تناولــت تفاصيــل حياة الشــاب ) صفاء 
السراي( فهي قصيدة مؤملة تثير الدهشة 
في نهايتها التي ختم بها الســراي حياته 

من اجل حرية العراق فنراه يقول : 
ال الصراخ ينقذه

وال اإلشارة يفهمها األوباش
لذلك استدار الفتى عائدا إلى اجلسر

وجوفه مليء بالبارود والدخان 
أنَّ ذات الشاعر )عدنان الفضلي( تستجيب 
ـع إلى التجديد ، وهذا ما  للحداثة , وتتطلَـّ
جعل شــعره يتاز بحداثة البناء , وجمالية 
الشاعر تظل قائمًة إلثبات  اإليقاع, فرغبة 
شــخصيتها  إضفاء  في  ورغبتها  فرادتها 
ــاعر القــدمي , وهذه  التــي ُتيَّزها عن الشَّ
ة بالذات شــهدت والدَة املثقف وإيانَُه  املدَّ
بدورِِه املُعبِّر عن صوت الشــعب واألصدقاء  
وتعبيــرِِه عنهم فــي أشــعاره , كلُّ تلك 
الظروف داعبت مشــاعرَ الفضلي , ونحى 
فيها منحًى جتديديــاً , فضالً عن متبنَّيات 
املوقف الفكري واأليديولوجي املتمرِّد سواء 
علــى املســتوى السياســي أم الفني , إذ 
اعر الفضلي  التَّناقضات وحاالت  وََجَد الشَّ
ديد التي تُكتنف عملَُه في بناء  التَّوتُّر الشَّ
ة املضامني  القصيدة وأسلوبها توتُّر بني ِجدَّ
د املشاكل وعنف التجارب  , فضالً عن تعقُّ
واملشاعر التي انتهت إليه من التي داهمت 
اجملتمَع العراقي وأعراَفُه وتقاليَده, وكان من 
أثــر ذلك أن تَرََك هذا التمرُّد صداُه في جتارب 

اعر اإلبداعية التي يقول فيها:  الشَّ
حني أيقن أن ال جسر آخر في الناصرية 

يســمح بعبور حفنة أحالمه  الى الضفة 

األخرى 
حزم عمر سعدون جميع مراياه ومضى 

لم يلتفت إلى أحلبوبي 
لم يركز علــى وجوه من رافقوه مســيرة 

الغياب 
كان مهتما بتمشيط األماكن التي سيزرع 

فيها مراياه 
جهُد الشاعر )عدنان الفصلي(   في النَّزعة 
اإلنســانية , وعلى مايرى كروتشــيه فإنَّ 
التَّعبير ذاتي في نشأتِِه ولكنَّه في النِّهاية 
موضوعي فــي عاقبة تعبيــرِِه عنه وهذا 
اتية في تصوير مشــاعر  التعبير يتميز بالذَّ

صاحِبِه ، ولكنَّه عامليٌّ في صورتِِه الشعرية 
ة استحقاقان خاصان  ، وعلى أية حال َفثمَّ
باملعاصــرة لكل عصٍر يعيشــه شــاعرنا 
الفضلــي ، هما اســتحقاق العصر احمللي 
للذات الشــاعرة ,واآلخر استحقاق العصر 
الثَّقافية  املنظومة  الذي يحكــم  الكوني 
الكونيَّــة, إنَّ اجملتمع الناصــري يُعدُّ باعثاً 
ــعر ، وهــو ما جعل  ُمهمــاً على قول الشِّ
عر يختلفون  العلماَء واألدباَء ومتذوقي الشِّ
إليــه , وينهلون من معينِه الثَّــر ,  ويوافُق 
اعر الفضلي ما ذهب إليه الشعراء في  الشَّ
تأكيدهم على البيئة ، وما لها من دورٍ كبيٍر 

في تهيئة أسباب قول الشعر , وزيادة ثقافة 
اعرة من النَّاحية األدبيَّة ، لذا فإنَّ  ات الشَّ الذَّ
بيعة التي تيَّزت  اعر يؤكد على دورَ الطَّ الشَّ
بها مدينة الناصريــة , بوصِفها إحدى أبرز 
عوامل والدة األدب , فكان للتالقح الطبيعي 
املدينة,  وتتجلى الدهشــة  احلاصل فــي 
الفضلي  الشــاعر  عند  الناضجة  ,والذات 
,في نصوصه الشعرية القصيرة خصوصا 
,عندما يتناول أشخاص تربطه بهم عالقة 
حميمة  كالشــاعر عارف الساعدي ,فنراه 

يقول :- 
أعرفك..

منذ ثورتني ونيف : 
ما ركنت شفتيك إلى زاوية مظلمة 

وال جاسهما الضحك اخلائف 
لم املح قافية الصدأ في األصابع املتجذرة 

باجلنوب 
رمبــا مصائــد العرافني  نتفت ريشــة من 

جناحك األيسر 
لكنك .. التــالل التي يحق لها حجب هالل 

اخلسارات
ــاعر )عدنــان الفضلي(  ال  إنَّ ثقافــة الشَّ
تقــوم على التُّــراث األدبــي احلديث فقط 
وإقصاء التراث القدمي , بل املزاوجة بينهما 
وتضمينهما فــي شــعره ؛ إدراكاً منه أنَّ 
اإلبداع الشعري  يجب أن يبقى خيطاً يربط 
بني القدمي واجلديــد , ويجب أن تبقى بعض 
مالمح القدمي في الشــيء الذي نُســميه 
اعر عاش في بيئتني ثقافيتني  جديداً, إنَّ الشَّ
هما : بيئة الناصرية, وبيئة بغداد  ، وكالهما 
عر والثَّقافة  متألقتان في سماء األدب والشِّ
, ومتطلعتان نحو التَّجديد واملعاصرة , وهو 
ينفرد في نظرته إلى احلياة واجملتمع , وينماز 
بها عن أقرانه من الشــعراء املعاصرين , ممَّا 
ابــٍة جعلت منه  جعلــُه يظهر بصورٍة جذَّ
ظاهرة شعرية لها وَْقُعها األدبي اخلاص في 
عري  هذه املدينة الناصرية  إنَّ التَّجديد الشِّ
هو رغبة حتدو الشاعر الفضلي نحو احلداثة 
, مع وجود حداثات أَُخر وهي حداثات عربية 
بامتيــاز , كانت قــد وجدت لهــا أثراً عند 
أصحاب التيار الشعري احلداثوي في العراق 
ا الشاعر الفضلي  فهو من  الذي نضَج, أمَّ
َد للحداثة , فهو ومن جايلَُه  اجليل الذي مهَّ
من الشــعراء احملدثني  كانوا قد استشرفوا 
أُُفــق احلداثة لكنَّهم لبثــوا عند أُصولهم 
الكالسيكية ؛ بسبب غيرتهم على اللغة 

والتراث .

أ.د مصطفى لطيف عارف
ان الدهشة  التي تخّبئ بني كلماتها القليلة 
الكثير من طاقاتها ,كّلمــا قرأنا القصيدة  
ازددنا دهشة ألنها القصيدة الدائمة اإلنتاج 
واملتحركــة, والقابلة ألّي زمــان تتولد من 
واالستنفار  الذهني  االستفزاز  ذاتها, وحتقق 
العقلي لدى املتلقــي ولهذا أطلقت عليها 
مجــازا لقب القصيدة احلية , والتي ما زالت 
عيون النقد األدبي مغمضة عن هذا اجلنس 
األدبي الراقي ,واملنتــج البالغ النضج , ومن 
اجلديــر بالذكر أن نؤكــد أن الذين يتصدون 
لكتابة هذه القصيدة يجب أن يتخرجوا أوال 
من كل املدارس الشــعرية اخملتلفة قديها 
وحديثها بدءا من املدرســة العمودية وحتى 
النثــر, وبالفعل  ما يســمى اآلن بقصيدة 
اســتطاع شــاعرنا) عدنان الفضلــي ( أن 
يثير فينا الدهشــة في قصائده القصيرة , 
فالقصيدة الومضة القصيرة  تعتمد على 
,والشعرية  التجربة اإلنسانية  ,وغنى  نضج 
لدى الشــاعر الفضلي ,وال يخفى على أحد 
أنه كلما كانت التجربة أكثر غنى, ونضوجا 
كان املنتج اإلبداعــي فنا كان أم أدبا منتجا 
كامــال, أو باألحرى أقرب للكمــال , ويحاول 
الفضلي هنا رســم صــورة وامضة تومض 
في فكــر املتلقي ثم تختفــي ,لكن املعنى 
الذي حتمله جتعلها تتــرك أثرها ,بل أن هذا 
األثر يحفر مكانا لها فــي ذاكرتنا القرائية 
خاصة ,وهي جمل قصيــرة أال أن التكثيف 
اللغوي فيها يجعل منها جمال كبيرة دالليا 
,إذ استخدم الفضلي هذه التقنية في نصه 

الشعري اآلتي  ,فنراه يقول :- 
قبل رفع الستارة 

يقول السيد الرخيص:
لم أجد محتجا يؤمن بالعراق 

فرفعت ستارة تشرين 
دم الشهيد يصرخ

)جا واحنه(
وهي أشــارة رمزية من الشــاعر الفضلي  
للجهة التي تنكر وجود الشــهداء واألحرار 
, حتى انه تنــاول الكلمات العامية للتعبير 
ــعريُّ  األكثــر ووضوحا, بــل  إن النَّصُّ الشِّ
دياً  اً مفتوحاً ,وتعدُّ احلديث ينمازُ بوصِفِه نصَّ
اللية  في آٍن واحد , يكشــف في بنيِتــِه الدَّ
عن حمــوالٍت معرفية, وأيديولوجية ال يجوز 
معهــا التغييب أو التجاُهــل, ومن ثَمَّ فهو 
بنيٌة دالليٌة تُنتجهــا ذاٌت فرديٌة أو جماعيٌة 

الدهشة والذات الناضجة في ديوان »مرايا عمر سعدون« للشاعر عدنان الفضلي

أنَّ ذات الشاعر )عدنان الفضلي( 
تستجيب للحداثة , وتتطلَّع إلى 
التجديد ، وهذا ما جعل شعره 
يمتاز بحداثة البناء , وجمالية 

اإليقاع, فرغبة الشاعر تظل 
قائمًة إلثبات فرادتها ورغبتها 

في إضفاء شخصيتها التي 
تُميَّزها عن الشاعر القديم , 
وهذه المدَّة بالذات شهدت 

والدَة المثقف وإيمانهُ بدوِرهِ 
المعِبر عن صوت الشعب 

واألصدقاء  وتعبيِرهِ عنهم 
في أشعاره , كلُّ تلك الظروف 

داعبت مشاعرَ الفضلي , ونحى 
فيها منحىً تجديديًا

مسرح

شعرندوة

متابعة ـ الصباح الجديد:
لطاملــا نُظر إلى الفّن الرابــع بوصفه »ملجأ 
رمزياً«، يســتعنُي بــه الفّنان فــي مواجهة 
الســلطات، أو عندمــا تُضّيق هــذه األخيرة 
»مســرح احلياة« احلقيقي علــى الناس، لكن 
أن يُصبح امللجأ، بطقوسه وشروطه احلربية، 
ُمّتســعاً ليحتضن عمالً مســرحياً باملعنى 
الفعلي، فهذا هو ما جــرى مؤّخراً في مدينة 

ميكواليف األوكرانية. 
وشهدت املدينة الواقعة جنوبّي البالد مؤخراً 
، افتتاح أّول عرض مســرحي فيها منذ بداية 
احلرب بعنوان »حتقيق رغباتنا«. حيث أُقيم في 
ملجأ يقــع على عمق أربعة أمتار حتت األرض، 
ويّتسع خلمسة وثالثني شخصاً فقط، بعدما 
متّ جتهيزه خالل شــهرين، ليبدو املكان بذلك 
الثقافية في  املقاومــة  جبهًة من جبهــات 
املدينة، حســب ما صّرح به للصحافة املديُر 

الفّني للمسرح - امللجأ، آرتيوم سفيتسون. 
يُشــار إلى أّن املدينــة تعّد واحــدًة من أكثر 
املراكــز احليويــة التــي اســتهدفتها آلــة 
احلرب الروســية، حيث متّ تدميــر قرابة 123 
مؤّسســة ثقافية، وتعّرضــت ثالث جامعات 
فيها للنيران. مع ذلك فــإّن عّدة ممّثلني، مثل: 
فاسيليفا  ومارينا  تشيرنوليتشينكو  كاترينا 
وآخرين، آثروا تقدمي العرض وبشــكل تطّوعي 

في مكاٍن أُّثث بتقّشــٍف واضح، تالُؤماً مع 
حالة االســتثناء، وهو مع ذلك ال يبدو مبنأًى 
حقيقــي من أن يطاولــه القصف في أّية 
حلظة. فمسرح احلرب في اخلارج مكشوف 
وفســيح وال أمد له لألسف! ومدينة مثل 
ميكواليــف صغيرة بتعداد ســكانها في 

األصــل )500 ألف نســمة(، إلى جانب َمن 
ُهّجروا منها بفعل احلــرب، والذين يُقّدرون 
بنصف عدد الســكان، ال شّك أّن من فيها 

يبحث عن مثل هذه املبادرات. 
عليه، بدا اإلعالن عــن العرض مبثابة عودة 
للحياة الثقافية إلــى املدينة إّنا من بّوابة 

املســرح، وكأّنه متنّفس جلمهــور يترّقب 
فرصة كهذه حّتــى يبتعد عن أجواء احلرب 
والدمــار، على أمــل أن تتمّكــن فعاليات 
ثقافية أُخرى في املدينة من حتقيق خطوة 
مشــابهة. فمســرح املدينــة الرســمي 
الذي كان يّتســع ألكثر من 500 شــخص، 

اسُتبدَل في هذا الظرف االستثنائي بغرفة 
متواضعة حتت األرض إاّل أّن رمزّيتها الفنية 
كفيلة بإنعاش آمال املمّثلني، وإشعارهم أّن 

رسالتهم قد وصلت. 
من جهة ثانيــة فإّن الواقــع الذي يحكم 
احلركــة الفّنية واحٌد، ســواء عند جمهور 
املتلّقــني أو املمّثلني، فمنهــم من اضطّر 
لترك املدينة أو حتى البالد، وآخرون التحقوا 
بوظائف عسكرية اســُتدعوا إليها. وال بّد 
من اإلشــارة هنا إلى أّن احلركة املسرحية 
في أوكرانيا شــديدة التنّوع ما بني احلضور 
الكالســيكي والعروض اجلديــدة، كما أّن 
البلد يحتضن قرابة 400 مسرح بني اخلاّص 

والعاّم.
اجلدير بالذكــر أّنه في أواخر حزيران املاضي 
شهدت العاصمة األوكرانية كييف، عرضاً 
مسرحّياً يستلهم عمل الروائي اإلنكليزي 
أورويل األشهر »1984«، في محاولة  جورج 
يتقاطع فيها التزام املسرحّيني األوكرانّيني 
مبهنتهم، وبــني اختيارهم عمالً روائياً صار 
معروفاً في األوساط الثقافية والسياسية 
على حدٍّ ســواء، بأّنه ســالٌح رمــزّي مؤّرق 
لســلطة بوتني في موســكو. وعلى هذا 
النحو، يبدو أّن مســرح - ملجأ ميكواليف، 
يندرج في سياق التحدي والنهوض في آن، 
الروســي ألوكرانيا شهره  الغزو  أمتّ  بعدما 

السادس.

متابعة ـ الصباح الجديد:

نظم  نادي املدى الثقافــي للقراءة فرع أربيل 
ضمن سلسلة فعالياته الثقافية في املوسم 
اجلديد ندوة الســبت املاضي ملناقشة كتاب 
»كهف القــارئ« للكاتــب العراقي كه يالن 
محمد، أدار اجللســة الباحث بّســام املرعي، 
الذي قّدم نبذة عن محتوى الكتاب مشــيرًا 
إلــى رؤية املؤلف إلى دور القارئ في انتشــال 
النصوص من حالة الُسبات ومزاحمته ملوقع 
الناقد من خالل تطويعه لوســائل التواصل 
اإلجتماعــي للتعبير عن آرائه بــدون املواربة 
بشــأن النصوص واألعمــال اإلبداعية. ومن 
جانبــه، حتدث كه يالن محمد عن لذة احلديث 
عن جتربــة القراءة ومصاحبــة الكتب، الفتاً 
إلى إن الكتابة عن الشــغف بالقراءة واقتناء 
الكتــب أصبحت في أجندة مشــاهير األدب 

وبرزت األسماُء في هذا اجملال.
 لعلَّ األشهر من بني هؤالء هو ألبرتو مانغويل، 
وكذلك الكاتب علي حســني، الــذي يتناوُل 

فــي معظم إصداراته قصتــه مع الكتب 
القــراءة لدى صاحب  إذ التنفصُل عملية 
»دعونا نتفلسف« عن اجلانب العاطفي في 

مسيرته املعرفية.

ومن ثمَّ لفت محمد إلى ما تضيفه القراءة 
إلى جتربة اإلنســان متســائالً عــن فائدة 
الكتــب. فهل يكُن للمــرِء أن يغيرَ حياته 
من خالل الكتب؟ وأردف موضحاً بأنَّ أهمية 

القراءة تــؤدي الى االنفتاح علــى آراء من 
ساهموا في صناعة تاريخ األدب والفكر.

  ففي نظر مارســيل بروســت  إن القراءة 
»وصفــُة للتعافي مــن حالــة االكتئاب 

واســتعادة العقل لنشاطه بتأثير متابعة 
ما يبثه النُص من الطاقة والتذوق بالبيئة 

املوازية من خالل متابعة القراءة«.
ولإلشــارة، والــد بروســت كان طبيباً ذاع 
صيتــه فأراد اإلبــن من الكتابــة ما يوازي 

الطب في وظيفته االستشفائية.
أما القــراءة عند ســارتر فاتخذت منحًى 
تعبديــاً وحلت املكتبة فــي حياته مكان 
املعبد. من هنا تطرق مؤلف »كهف القارئ« 
إلى جتربة فرانسواز ساغان والعناوين التي 

قد ألقت بتأثير كبير على حياتها.
وســأَل في سياق حديثه عن االهتمام بفن 
الرواية وظاهرة نهم  قراءة األعمال الروائية 

وتضخم اإلصدارات لهذا اجلنس األدبي.
يشــارُ إلى أنَّ اجلزء الثاني من اجللسة كان 
نقاشــاً مفتوحاً عن القــراءة والكتب مع 
احلضور وما يجــدر بالذكر أنَّ نادي املدى قد 

ناقش 123 كتاباً.

أوس حسن *
لوحة )1(

عــازُف الكماِن يســيُل الغــروُب من بني 
أصابِعِه

رداُؤُه البحُر... وقبعُتُه الغيوُم..
عيناه غابٌة من الصمِت والضباِب األزرِق

عازُف الكماِن...
عابٌر بني حطاِم األزمنِة..

سراٌب للذكرياِت
يغيب في عرباِت األلِم

وتهّجداُت  اجملانــني..  وحتاصــُرُه صرخــاُت 
القّديسني.

عازُف الكماِن وحيٌد في دوامِة األبِد
كأّنُه النجُم الالمنطفىُء...

من أّوِل رعشٍة للضوِء..
إلى آخر نشيٍد في العدِم.

لوحة )2(
خــرَج من بني الدخاِن، بيــِدِه حفنًة من نارٍ 

هديُرُه في الظلمِة يبعثُر غبارَ السماِء...
ويفّتُت حجارَة الزمِن
ومثل مالٍك خاطىٍء..

ترَك الليُل يئنُّ في معطِفِه
وفرَّ من اللوحِة الصامتِة.

دموٌع محّنطة

من النهرِ تعّلمت احلكمَة..
من اجلباِل تعّلمت العزلَة..

ومن العزلِة تعّلمت الصمَت..

تعّلمت الشّك من النارِ
اليقنَي من املاِء...

والنبوءَة من احللِم...

وما تعّلمت احلياَة
من عشبٍة حتت اجلليِد

أو من عصفورٍ فوق غصِن الثلِج

ها أنا أرّمُ تصّدَع السماِء... وأبكي
وحده اإلنساُن وجٌع أزرُق...

وتاريٌخ محّنٌط من الدموِع.....

* شاعر عراقي.

ميكواليف األوكرانية.. حين يصير الملجأ مسرحًا
يندرج في سياق المقاومة والتحدّي الثقافّي

غالف الكتاب

ضمن سلسلة فعاليات »نادي المدى الثقافي«

ندوة حول »كهف القارئ« للكاتب كه يالن محمد
لوحٌة للصمِت.. 
وأخرى للعاصفة

جانب من العرض الذي أُقيم في مسرح توب شوت



قاسم عبد الرحمن حسني 
املدير العام

رئيس مجلس االدارة
مدير الهيئة الفنية والهندسية

مصعب احمد ابراهيم

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح العزيزية

العدد/ 652/ج/2022
التأريخ/ 2022/8/28

إعالن
الى املتهم الهارب 

)احمد كرمي عكروك سميسم فراغ(
ولكونك  إقامتــك  محل  جملهوليــة  بالنظر 
متهم في الدعــوى املرقمة اعاله تقرر إجراء 
احملاكمــة بحقــك غيابا وفق أحــكام املادة 
)1/456/أ( مــن قانون العقوبــات رقم )111( 
لســنة 1969، لذا اقتضــى تبليغك إعالنا 
فــي صحيفتــني محليتني باحلضــور أمام 
هــذه احملكمة في املوعد احملــدد للمحاكمة 
املوافق الســاعة التاســعة من صباح يوم 
احملاكمــة  وإذا صــادف موعــد   2022/10/2
عطلة رسمية فيعتبر يوم العمل الذي يليه 
موعدا للمحاكمــة وفي حال عدم حضورك 
أو تســليم نفسك الى أقرب مركز للشرطة 
فستتخذ اإلجراءات القانونية بحقك غيابيا 
وعلنا وحســب األصول للتفضل باالستالم.. 

مع التقدير.
القاضي
غازي رحيم التميمي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى 
رئاسة استئناف واسط 

محكمة جنايات واسط/ الهيأة الثانية
رقم الدعوى: 371/ج/2022
التاريخ: 2022/8/18

رئاسة محكمة استئناف واسط 
م/ إعالن

الــى املتهــم الهارب/ ياســر حســني عاصي 
البلحاوي/ اســم والدته /حمده كــزار / تولد / 

1969
الــى املتهــم الهارب/ســمير ناصر حســني 
البلحاوي /اســم والدته/ مديحــة عبدالرضا/

تولد/1987
الى املتهم الهارب/كرار عيدان جدعان البلحاوي 

/اسم والدته/عيده رميض /تولد/1991
الى املتهم الهارب/صادق جبار رميض البلحاوي 

/اسم والدته/زهرة غالب /تولد/1995
بالنظــر جملهوليــة محل إقامتك فــي الوقت 
احلاضــر ولكونك متهم في القضية اعاله وفق 
أحكام املادة 440 من قانون العقوبات فقد  تقرر 
تبليغك باالعالن بصحيفتني محليتني باحلضور 
أمام هذه احملكمة فــي 2022/10/26 وفي حالة 
عدم حضوركم ســوف جتري احملاكمة بحقكم 

غيابيا حسب االصول.
القاضي
صالح حسن خضير اخلالدي
رئيس محكمة جنايات واسط / هـ

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

العدد: 2452/جنح/2022
التاريخ: 2022/9/4

م/ اعالن
الى املتهم الهارب :

 حيدر عبدالرضا عيسى العبودي
بالنظــر جملهوليــة محــل اقامتك 
الوقت احلاضــر ولكونك متهم  في 
2452/جنح/2022  املرقمة  بالقضية 
وفق احــكام املــادة )434( عقوبات 
فقد تقرر تبليغك باإلعالن عن طريق 
صحيفتــني محليتني للحضور امام 
هــذه احملكمة في يــوم 2022/10/4 
وفي حال عدم حضورك سوف جترى 
وحســب  بحقك  غيابيا  احملاكمــة 

األصول
القاضي
محمد عبدالرضا مهدي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى 
رئاسة استئناف واسط 

محكمة جنايات واسط/ الهيأة 
الثانية

رقم الدعوى: 362/ج/2022
التاريخ: 2022/8/18

رئاسة محكمة استئناف واسط 
م/ إعالن

الى املتهم الهارب/ عصام نعمه حمود 
عبود/اسم والدته/ هاشمية كرمي / تولد 

1971 /
بالنظــر جملهوليــة محــل إقامتك في 
الوقــت احلاضــر ولكونــك متهم في 
القضيــة اعاله وفق أحــكام املادة 345 
من قانون العقوبات فقد  تقرر تبليغك 
باحلضور  باالعالن بصحيفتني محليتني 
 2022/10/30 فــي  احملكمة  هــذه  أمام 
وفي حالة عدم حضوركم ســوف جتري 
احملاكمة بحقكم غيابيا حسب االصول.
القاضي
صالح حسن خضير اخلالدي
رئيس محكمة جنايات واسط / هـ

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى 
رئاسة استئناف واسط 

محكمة جنايات واسط/ الهيأة الثانية
رقم الدعوى: 363/ج/2022
التاريخ: 2022/8/18

رئاسة محكمة استئناف واسط 
م/ إعالن

الــى املتهــم الهارب/ ياســر حســني عاصي 
البلحاوي/ اســم والدته /حمده كــزار / تولد / 

1969
الــى املتهــم الهارب/ســمير ناصر حســني 
البلحاوي /اســم والدته/ مديحــة عبدالرضا/

تولد/1987
الى املتهم الهارب/كرار عيدان جدعان البلحاوي 

/اسم والدته/عيده رميض /تولد/1991
الى املتهم الهارب/صادق جبار رميض البلحاوي 

/اسم والدته/زهرة غالب /تولد/1995
بالنظــر جملهوليــة محل إقامتك فــي الوقت 
احلاضــر ولكونك متهم في القضية اعاله وفق 
أحكام املادة 440 من قانون العقوبات فقد  تقرر 
تبليغك باالعالن بصحيفتني محليتني باحلضور 
أمام هذه احملكمة فــي 2022/10/26 وفي حالة 
عدم حضوركم ســوف جتري احملاكمة بحقكم 

غيابيا حسب االصول.
القاضي
صالح حسن خضير اخلالدي
رئيس محكمة جنايات واسط / هـ

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح العزيزية

العدد/ 427/ج/2022
التأريخ/ 2022/8/22

إعالن
الى املتهم الهارب

 )ياسر علي منجل شلشال الشمري(
ولكونك  إقامتــك  محل  جملهوليــة  بالنظر 
متهم في الدعــوى املرقمة اعاله تقرر إجراء 
احملاكمة بحقك غيابا وفق أحكام املادة )456( 
من قانون العقوبات رقم )111( لسنة 1969، 
لــذا اقتضى تبليغك إعالنــا في صحيفتني 
محليتــني باحلضور أمام هــذه احملكمة في 
املوعد احملــدد للمحاكمة املوافق الســاعة 
وإذا  يــوم 2022/9/27  التاســعة من صباح 
صادف موعد احملاكمة عطلة رسمية فيعتبر 
يوم العمل الذي يليه موعدا للمحاكمة وفي 
حال عدم حضورك أو تســليم نفســك الى 
أقرب مركز للشــرطة فســتتخذ اإلجراءات 
القانونيــة بحقــك غيابيا وعلنا وحســب 

األصول للتفضل باالستالم.. مع التقدير.
القاضي
غازي رحيم التميمي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة جنايات واسط/ الهيأة الثانية

العدد:  355/ج/2022
التاريخ: 2022/9/4

رئاسة محكمة استئناف واسط 
م/ إعالن

حتية طيبة:
الى املتهمة الهاربة/ انتصار حسن عودة كاظم 
احلداد / اســم والدته / صبيحــة محمد / تولد / 

1964
الى املتهم الهارب/ مصطفى جواد كاظم جبار/

اسم والدته/انتصار حسن/تولد/2001
الى املتهمــة الهاربة/حنني جــواد كاظم جبار/

اسم والدته/انتصار حسن/تولد/1997
الى املتهمة الهاربة/بنني جواد كاظم جبار/اسم 

والدته/انتصار حسن/تولد/1995
بالنظــر جملهولية محــل إقامتكم فــي الوقت 
احلاضــر ولكونكم متهمني فــي القضية اعاله 
وفــق أحــكام املــادة 423/ الشــق الثاني من 
قانــون العقوبات فقد  تقــرر تبليغكم باالعالن 
بصحيفتني محليتني باحلضور أمام هذه احملكمة 
فــي 2022/11/14 وفــي حالة عــدم حضوركم 
ســوف جتري احملاكمة بحقكم غيابيا حســب 

االصول.. مع التقدير
القاضي
صالح حسن خضير اخلالدي
رئيس محكمة جنايات واسط / هـ

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

العدد: 2456/جنح/2022
التاريخ: 2022/9/4

م/ اعالن
الى املتهم الهارب : حسام يحيى 

علي
بالنظــر جملهوليــة محــل اقامتك 
الوقت احلاضــر ولكونك متهم  في 
2456/جنح/2022  املرقمة  بالقضية 
وفق احــكام املــادة )432( عقوبات 
فقد تقرر تبليغك باإلعالن عن طريق 
صحيفتــني محليتني للحضور امام 
هــذه احملكمة في يــوم 2022/10/4 
وفي حال عدم حضورك سوف جترى 
وحســب  بحقك  غيابيا  احملاكمــة 

األصول
القاضي
محمد عبدالرضا مهدي
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جمهورية العراق
محافظة املثنى

دائرة العقود احلكومية
قسم التعاقدات

العدد: 1211
التاريخ: 2022/9/5

مناقصـة رقم )19(/ إعالن للمرة األولى
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي 

والتنمية حملافظة املثنى/ من متويل تنمية األقاليم
متديد خط ناقل دكتايل 250 ملم مع خزان ارضي 400 م3 مع الشبكة 

في منطقة االسود/ اخلضر

يســر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى دعوة مقدمــي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ مشــروع متديد خط ناقل دكتايل 250 ملم مع خزان ارضي 400 م3 مع 
الشــبكة في منطقة االســود/ اخلضر ، وكل ما يلزم الجناز املشروع ومبوجب الشروط واملواصفات 

الفنية احملددة في جدول الكميات ووثائق املناقصة، مع مالحظة ما يأتي: 
1. علــى مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومــات إضافية االتصال بدائرة 
العقود احلكومية/ محافظة املثنى خالل أيام الدوام الرسمي من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية 

الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر، وكما هو موضح في التعليمات ملقدمي العطاءات. 
2. إن مصدر متويل املشــروع هو املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي 
والتنمية حملافظة املثنى/ تنمية األقاليم، نوع االســتثمار:2، نوع املشــروع: إدراج جديد، الباب:59، 

القسم:1، الفصل:4، املادة:13، النوع:18 التسلسل: 210
3 . درجة وصنف الشركة املطلوبة هي : انشائية/ ثامنة )كحد ادنى(.

4. متطلبات التأهيل املطلوبة: وتشمل ما يأتي: 
أ- األهلية القانونية: وتشــتمل على كل من تضارب املصالح وقائمة الشركات املتلكئة والقائمة 

السوداء .
 ب-السيولة النقدية: وهي توافر مبلغ بقيمة ال تقل عن )144,000,000( دينار )مائة واربعة واربعون 
مليون دينار«، عن طريق تقدمي كشف مصرفي يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة، وتكون متوافرة 
قبل موعد غلــق املناقصة بفترة قصيرة وفي حالة تقدمي عطاء مشــترك، يكون لزاما على احد 

الشريكني حيازة ما ال يقل عن 25% من مبلغ السيولة املالية احملدد . 
ج- الكادر القيادي للمشروع والعاملني فيه: ويشتمل الكادر القيادي على مدير مشروع )مهندس 
مدني(+ مهندس مدني وبعقود رســمية صادرة عن نقابة املهندسني العراقية، وكما يتوجب على 

مقدم العطاء تقدمي ما يؤيد خبرات الكادر القيادي للمشروع.
د- إضافة الى املتطلبات القانونية كهوية التصنيف. عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشــتراك 

في املناقصة االهلية.
5 . إن الكلفــة التخمينية للمشــروع هــي )1،758،527،500( دینار )مليار وســبعمائة وثمانية 
وخمســون مليون وخمسمائة وسبعة وعشرون الف وخمســمائة دينار(، وإن املدة الالزمة إلمتام 

عملية التجهيز هي )330( يوماً.
 6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق العطاء ابتداء من يوم االثنني املصادف 2022/9/19، 
وذلك بعد تقدمي طلب حتريري إلى دائرة العقــود احلكومية في احملافظة، ودفع قيمة البيع للوثائق 
البالغة )200،000( دينار )مائتان ألف دينار عراقي(، غير قابل للرد، ويقدم وصل الشــراء االصلي مع 

العطاء.
 7. يتم تســليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: محافظة املثنى/ دائرة العقود احلكومية، وان موعد 
عقد الغلق في متام الســاعة الثانية عشر ظهرا  من يوم االحد املصادف 2022/10/9 إن العطاءات 
املتأخرة ســوف ترفض، وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني 
باحلضــور في العنوان اآلتي: الطابق االول من بنايــة اإلدارة العامة واحمللية في نفس موعد الغلق. 
وإن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشــتركني في املناقصة سيكون في 
الساعة احلادية عشر صباحاً من يوم االحد املصادف 2022/10/2 في مبنى دائرة العقود احلكومية 
فــي املثنى ان كل العطاءات تبقى نافذة ملدة )90( يوماا وان تتضمن ضمانا للعطاء على شــكل 
خطــاب ضمان مصرفي يذكر فيه اســم ورقم املناقصة املعنية وان يكون غير مشــروط ويدفع 
حــني الطلب ونافذا ملدة ال تقل عن )120( يوما من تاريخ غلق املناقصة الفعلي وان يكون بصيغة 
واضحة من حيث مبلغه )رقما وكتابا( وحتديد تاريخ نفاذه وشــروطه والغرض من اصداره او صك 
مصدق ومببلغ مقطوع مقداره )25،000،000( دينار )خمسة وعشرون مليون دينار عراقي( وعلى ان 
تكــون صادرة عن مصرف معتمد في العراق ملصلحة جهة التعاقد )محافظة املثنى/ حســابات 

اخلطة االستثمارية(.
8. ان اســم جهة التعاقد هو محافظة املثنى والعنوان هو السماوه- شارع احملافظة . بناية االدارة 

العامة واحمللية والقسم اخملتص هو دائرة العقود احلكومية في املثنى.
9 . عند الترشــيح لإلحالة تختار جلنة التحليل العطاء املســتجيب لكافة الشــروط القانونية 
املطلوبة في املناقصة وكذلك املواصفات الفنية ومعايير التأهيل املطلوبة )أي مستجيب بشكل 
كلي مالياً وفنياً وإدارياً( مع كونه أوطا عطاء متوازن ومنســجم مع الكلفة التخمينية املرصودة 

لإلحالة وبعد التأكد من أهليته وقدراته على تنفيذ العقد بأفضل صورة ممكنة. 
10. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها؛ فإنه سيتم 
اســتبعاد عطائه، مما يقتضــي مراعاة ذلك عند التقدمي. حيث يتم ملئ القســم الرابع من قبل 
مقدم العطاء ثم تقدم ورقياً بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشركة املقدمة للعطاء مع الوثائق 

املكونة للعطاء املشار إليها في التعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء.
 11. ان احلد االقصى لقبول عطاءات املشاركة هو شركتان من نفس الصنف واالختصاص لغرض 

الصعود درجة واحدة حصرا.
12. ال ميكن إحالة املناقصة على شركة و بعهدتها مشروع أو مشاريع غير منجزة إال بعد التأكد 

من عدم وجود انحراف عن البرنامج الزمني لها )جدول تقدم العمل( بنسبة 20% أو أكثر.
 13. ال تصرف أول سلفة لألعمال املنفذة للمشروع إال بعد أن تتجاوز نسبة االجناز املالي 25%؛ ومبا 

ال يتجاوز مبلغ السيولة النقدية )املالية( املطلوبة ابتداء. 
أحمد منفي جودة 
محافظ املثنى 

Second Extension Announcement for Tender No: 005-SC-22-EBS )2nd Announcement( 
Provision of Air Ticket Booking and Accommodation Services  
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, 
with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the 
Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of Air Ticket Booking and Accommodation Services  
Tender No.: 005-SC-22-EBS )2nd Announcement(
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the Second Time. All the specialist 
companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ 
C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee )100$( after procedures 
mentioned below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is seeking )2( two to )4( four Contractors who have enough experience and ability to carry out 
the project of Provision of Air Ticket Booking and Accommodation Services. 
For more details, please refer to ITB document
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. Zhang Xianqiao 
zhangxianqiao@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Copy of Company Registration Documents etc.
C: Information for S2 Camp entry pass )form could be obtained from the above email address(.
Note: Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following 
conditions:1- Who is on the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes with 
Company or its affiliates at Company›s sole discretion, whether it is litigation or non-litigation.
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which are sealed separately before 
the tender submission deadline 4:00 PM, 31st August 2022 based on the ITB documents. As per this second extension 
announcement, proposals submission deadline is extended from 11th September 2022 to 4:00 PM, 26th September 2022 )Iraqi 
Time(.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp 
before the deadline mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal )one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled(. 
B. Commercial proposal )one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compiled(.
C. Bid Bond with a value of 50,000.00 USD. The Letter of Guarantee should be issued by banks adopted/approved on the 
electronic platform according to instructions of Central Bank of Iraq
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly 
in accordance with the ITB documents, and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information 
should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P 
Dept. Seven days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Mr. Zhang Xianqiao zhangxianqiao@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.
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اإليراني زار مدربا  للقوس 
والسهم البارالمبي 

يعقوب يعد بموسم 
مميز لطائرة الشرطة 

انتخابات اتحاد بغداد 
للتيكونجتسو سكي

هشام السلمان*
وقع االحتاد املركزي القوس والســهم في اللجنة 
الباراملبية عقــدا احترافيا مع املــدرب االيراني ) 
مصطفى منو جهر زار مسون ( لالشراف وتدريب 
املنتخب العراقي باللعبة.. وجرت مراسيم توقيع 
العقــد في مكتب رئيــس اللجنــة الباراملبية 

الوطنية العراقية الدكتور عقيل حميد.
ومثــل االحتاد العراقي للقوس  والســهم في 
توقيع العقــد رئيس االحتــاد الدكتورة كوثر 
حســني، في حني  وقع املدرب ) مصطفى زار 

مسون ( عن اجلانب الثاني.

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

متابعة ـ الصباح الجديد:
جنح الالعب العراقي، ميرخاس دوســكي، في 
التشيكي،  الدوري  أهداف  أســرع  تســجيل 
هذا املوســم، في حني ســاهم علي عدنان 
وحسني علي في خطف نقطة ثمينة، لكل 
من روبني كازان وهيرينفني.. وأحرز دوســكي 
الهدف ملصلحة فريقه سلوفاكو في مرمى 
ســالفيا براج، بعد مــرور 13 ثانية فقط من 
صافرة البداية، بعد متريرة طويلة استقبلها الدولي 
العراقي، وسددها بقوة على ميني احلارس.. كما وضع 
الظهير العراقي، حســني علــي )20 عاما(، بصمة 

جديدة في الدوري الهولندي املمتاز.
وذلك عندما شــارك بديال مع فريقه هيرينفني، في 
الشوط الثاني ضد نيميجن، ضمن اجلولة اخلامسة 
من البطولة، حيث ظهر مبســتوى جيد في املباراة 
التي انتهت بالتعادل السلبي، وجعلت فريقه يصل 

للترتيب السادس برصيد 9 نقاط.

بغداد ـ صكبان الربيعي:
اكد مشرف فريق نادي الشرطة بالكرة الطائرة، 
علي يعقوب، ان إدارة النادي وفقت في التعاقد 
مع الالعبــني الدوليني عمر علــي ومصطفى 
حميد من نادي غاز اجلنوب بطل الدوري وكذلك 
مع الالعبني إسالم ساجت ومنتظر محمد من 
نــادي البحري وصيف املوســم املاضي لتمثيل 
فريق القيثارة في منافسات املسم اجلديد املقرر 

ان تبدأ منافساته يوم 20 تشرين األول املقبل.
وقال يعقــوب ان اجلهود تبــذل حاليا من أجل 
التعاقــد مع العبــني محترفني بهــدف تعزيز 
مقدرة الفريــق الهجومية والدفــاع من أجل 
ضمان قوة املنافسة على اللقب الذي ضاع من 

الفريق في املواسم األخيرة.

بغداد ـ  طه الجنابي:
فاز اسيل محمد برئاســة فرع بغداد لفعالية 
التايكوجنســتو ســكي وفاز زميله عبد القادر 
سعد بأمانة السر في االنتخابات التي جرت  في 
مقر اكادميية االحتاد وادارهــا  اخلبراء الرياضيني 
الســادة نشــأت عزيز عباس وابراهيم حسني 
حسن .. وشــهدت الهيئة العامة لفرع بغداد 
حضــور 11 عضوا من اصــل  13 عضوا ميثلون 
األنديــة واملنتديات اخملتلفة  وتغيب عن احلضور 
املرشــح لألمانة املالية مما قررت اللجنة اجراء 
انتخابات تكميلية الحقــا ويذكر أن االحتاد قد 
أجرى   انتخابات لفرعي دهوك  نينوى االسبوع 
املاضي .. وشهدت االنتخابات توزيع الشهادات 
الدولية للمشــاركني في بطولة العالم بلعبة 
الســكي التي جرت فــي حزيــران املاضي في 

الهنـد.

بغداد ـ فالح الناصر:

لكرة  الصناعة  نادي  فريق  اختتم 
القــدم معســكره التدريبي في 
اســتعداداً  النجف  محافظــة 
منافســات  فــي  للمشــاركة 
اجلديد  للموســم  املمتاز  الدوري 
2023/2022 املقرر ان يبدأ يوم األول 
من شــهر تشــرين األول املقبل، 
وأجــرى فريق الصناعــة وحدات 
تدريبيــة صباحية مســائية مع 
اقامة ثالث مباريات، فاز في االولى 
على فريــق الكوفــة بهدف من 
دون رد ثــم تغلب على فريق نفط 
نظيفة،  أهداف  بثالثة  الوســط 
وتعادل ســلبا امــام النجف في 

املباراة األخيرة.
ينتظر  وما  الفريق،  عن حتضيرات 
كرة الصناعة، قال مدرب الفريق، 
كان  حنــون:  صــادق  الكابــن 
التدريبي في محافظة  املعسكر 
النجــف محطــة مهمــة جدا 
اسهمت في تعزيز درجة جاهزية 
الفريق للموسم اجلديد، اذ توفرت 
لنا اجواء مثالية للتدريبات بواقع 
وحدتني صباحية ومســائية، مع 
إجراء 3 مباريــات كانت نتائجها 
إيجابية، حققنا الفوز على نفط 
الوســط بثالثية بيضــاء وعلى 
الكوفــة بهدف وتعادلنا ســلبا 
امام النجف، وفــي املباريات كان 
يؤدون بشكل متصاعد  الالعبون 

فنيــا فوق املســتطيل االخضر، 
واحلمد هلل، فقد خرجنا بحصيلة 
جــدا جيدة مــن جانبــي االداء 
املباريات  كــون  برغم  والنتائــج 
لكنها  الــودي،  طابعهــا  حتمل 
كانــت جتــارب مهمــة لفريقنا 

وللمنافسني.

إدارة النادي ومعمل أسمت 
الكوفة

واشــاد حنون، مبوقــف إدارة نادي 
الصناعــة الداعــم للفريق في 
عملهــا الدؤوب بالتنســيق مع 
معمل أســمنت الكوفة واقامة 
التدريبــي للفريــق،  املعســكر 
موضحــا ان ايــام الفريــق التي 

النجف  محافظة  فــي  امضاها 
كانــت متميزة جــدا، فيها كان 
التعامل مثاليــا من إدارة ملعب 
النجــف الدولي، ســيما مديره، 
العاملني  وبقية  احمد نصر اهلل، 

في امللعب.
ان العبــي الصناعة  كما اوضح 
كانــوا على قدر املســؤولية في 
املعســكر التدريبي مــن جانبي 
احلضــور  وتأكيــد  االنضبــاط 
املــالك  كان  وايضــا  االفضــل، 
التدريبــي املســاعد »ســميح 
صبيــح وطالب فريح وحتســني 
فاضل ومدرب حراس املرمى ضياء 
جبار« واملشــرف، محمــد هادي، 
منســجم ومتعاون مع الالعبني 

لدرجة كبيرة.

تدريبات ومباراة امام النفط 
وذكر ان الفريق بعــد عودته إلى 
بغداد، منــح الالعبون اجازة ملدة 
يومني، علــى ان يعاود الفريق يوم 
تدريباته  اســتئناف  االربعاء  غد 
ملعب  في  تدريبية  وحدة  باقامة 
نادي النفط الرياضي لوجود حملة 
ترميم في ملعب الصناعة، ومن 
املقرر ان يلعــب الصناعة مباراة 
جتريبية يوم بعد غد اخلميس امام 
االعداد  رحلة  النفط ضمن  فريق 

للموسم اجلديد.

العبون وتعاقدات 

وبشــأن صفــوف فريــق 
نادي الصناعة للموســم 
املدرب،  اشــار  اجلديــد، 
صــادق حنــون، الــذي 
الثالث  ميضي موسمه 
رأس  علــى  تواليــا 
التدريبــي  الهــرم 

للفريــق، إلــى ان 
التدريبي  املــالك 
ر  و لتشــا با و
نادي  إدارة  مــع 
قرر  الصناعة، 
ب  ســتقطا ا

عــة  مجمو
الالعبني  من 

جل مــن  ا
عيــم  تد
ف  صفو
الفريــق 

واالستغناء 
بعــض عــن 

الالعبني ممن مثلوا الفريق املوسم 
مبجموعة  متسك  كذلك  املاضي، 
متلك  التي  االســماء  مــن  اخرى 
اخلبرة واالهلية في الدفاع عن الوان 
الفريق في املوسم اجلديد، كما ان 
املالك التدريبي تعاقد مع خمسة 
العبــني محترفني منهم ثالثة من 
نيجيريا وواحد كاميروني واخرهم 
الذي  الفتحي  بن  حمزة  التونسي 
وصل في االيــام األخيرة لاللتحاق 

بتشكيلة الفريق.

صادق حنون: حصيلة معسكرنا التدريبي
 في النجف كانت إيجابية  

فريق الصناعة يرفع وتيرة تحضيراته لدوري الكرة الممتاز

تقرير 

بغداد ـ الصباح الجديد:

أورد الزميــل، روان الناهــي، الذي عني 
مؤخرا مسؤول ملف الالعبني املغتربني، 
ان 8 العبني مغتربني سيمثلون املنتخب 
الوطني في بطولة األردن الدولية، وهم 
» ثالثي الدوري اإلجنليــزي، زيدان إقبال 
وثالثي  احلمــادي وكاردو صديق«  وعلي 
الدوري الســويدي »مهند جعاز وامير 
العمــاري ومارتن حداد« ومــن الدوري 
التشــيكي، ميرخاس دوســكي ومن 
سويسرا هيران أحمد.. وبني الناهي، ان 
أوراق الالعب كيفن يعقوب لم تكتمل 
حتى االن وفي حال اكتمالها ســيكون 
الوطني في  قائمــة  متواجدا ضمــن 

البطولة.
وبطولة األردن الدولية تبدأ يوم 23 أيلول 
اجلاري اذ يلعب منتخب األردن مع سوريا 
أيلــول، فيما يلتقي العــراق مع ُعمان 
في اليوم نفســه، على أن تقام املباراة 
النهائية ومباراة حتديد املركزين الثالث 
والرابع في 26 من الشهر نفسه.ويقود 
منتخبنا الوطنــي في البطولة املدرب 

راضي شنيشــل الذي ســمي مؤخرا 
مدربا للمنتخب األوملبي حلني تســمية 
مدرب أجنبي بحســب تصريحات احتاد 

الكرة املركزي.
من جانب اخر، خسرَ منتخُب الَشباب 
أمام فريــِق أربيل بهدٍف من دون مقابٍل 
في املُباراِة التي استضافها، أول أمس، 
ملعُب فرانســو حريري في أربيل،  وهي 
ضمن استعداداِت املُنتخِب للتصفياِت 
املؤهلة إلى نهائياِت كأس آســيا.يذكُر 
أن منتخَب الَشــباب تغلَب في مباراته 
األولى على فريِق نوروز بهدفني مقابل ال 
شيء، وسيخوُض مباراته الودّية الثالثة 

أمام فريِق احلدود يوم غد األربعاء.
وفي ســياق اخــر، جرت مســاء امس 
الثالثاء املباراة األولى ضمن »البلي أوف« 
املؤهــل إلى الدوري املمتــاز بني فريقي 
دهــوك والناصرية فــي ملعب املدينة 
الدولي،  اذ فاز دهوك بفارق ركالت اجلزار 
4/5 بعد التعــادل بهدفني ملثلهما في 
الوقت األصلي للمباراة، وسجل دهوك 
هدف السبق في الدقيقة 15 عن طريق 
الالعب وليد سلمان، وأضاف كرمي دلي 
الهدف الثاني في الدقيقة 22، في حني 

قلص فريق الناصرية الفارق بواســطة 
الالعب حســني طالب فــي الدقيقة 
35.. الــذي أضاف هــدف التعديل في 

الدقيقة 75.. ومن املقرر ان تقام املباراة 
الثانيــة في البلــي أوف بــني فريقي 
دهوك وأمانة بغداد يوم السبت املقبل 

املوافق العاشــر من شهر أيلول اجلاري، 
والفريق الفائز يتأهل إلى الدوري املمتاز 

للموسم اجلديد 2023/2022.

دوري الكرة الشاطئية مطلع تشرين 
األول

حددت جلنُة الصاالت والشــاطئّية يوم 
(2022/10/1( موعداً النطالِق دوري الكرِة 
الشاطئّية للموســم )2022 / 2023(.. 
وقاَل ُعضو اللجنة، هاشم رويض: »إن 
االحّتادِ  ُموافقِة  اللجنَة حصلت علــى 
العراقــّي لكرِة القــدم بتحديِد موعد 
ومتّ  الشــاطئّية،  الكرِة  دوري  انطــالِق 
االتفاُق على  تهيئِة جميع ُمستلزماِت 

جناحه«.
وأضاَف: »إن الــدوري متّ توزيعُه بني أربع 
مجموعــاٍت هي )مجموعــة بغداد - 
مجموعة الفرات األوســط - اجملموعة 
اجلنوبية - اجملموعة الشمالية(«.ُمشيراً 
إلــى »تأهِل أربعة فرٍق مــن مجموعِة 
بغداد وفريقني مــن كل مجموعٍة من 
اجمَلموعاِت األخرى إلــى األدوارِ النهائّيِة 
التــي حتتضنهــا العاصمــُة بغداد«. 
وأعرَب عن أمله بأن يكون »اســتئناُف 
الدوري نقطَة حتوٍل في َمســارِ اللعبة 
وتطويرها، وخطوًة الكتشاِف الطاقات 
واملواهــب الَشــابِة من أجــل ضمها 
للُمنتخــِب الوطني«.واختتــَم رويض 

حديثه بالقول: »نســعى إلى ُمواصلِة 
العمل بهمــٍة عاليٍة إلظهــارِ الدوري 
الفنّية  النواحــي  من  بأفضل صــورٍة 

واإلدارّية والتنظيمّية«.

دورة صقل ملدربي اللياقة البدنية 
حلكام النجف

أقامت جلنُة احلــكام في االحتادِ املركزي 
لكــرِة القــدم، وبالتعاوِن مــع االحتادِ 
الفرعــّي في محافظــِة النجف، دورَة 
البدنّية  اللياقة  ُمدربــي  صقٍل إلعدادِ 
حلكاِم كرة القدم، وشــارَك في الدورة 
(15( مشــاركاً من مختلِف احملافظات.. 
وتعدُّ هذه الدورُة األولى من نوعها التي 
املركزّية/ قســم  تقيمها جلنُة احلكام 
فيها  والتــي حاضرَ  البدنية  اللياقــة 
احملاضــرُ البدني احلكــم الدولّي أحمد 
عبد احلســني   والدكتور محمد غني 
والدكتور فارس ســامي. وقدمت جلنُة 
ودائرة احلكام في االحتادِ ُشكرها اجلزيل  
لرئيــِس االحتــاد الفرعّي فــي النجف 
املهندس علي جابر جلهوده الكبيرِة في 
إقامِة الدورة وتوفير جميع ُمستلزماِت 

جناحها.

8 مغتربين ضمن تشكيلة الوطني.. والشبابي يالقي الحدود غدا 
ركالت الجزاء تؤهل دهوك لمواجهة امانة بغداد في »البلي أوف« المؤهل إلى الممتاز.. السبت  

من لقاء أمس بني دهوك والناصرية

العبو فريق الصناعة في لقطة سابقة

محمد نجم الزبيدي  
ومنذ  العراقيــة  الرياضــة  اجنبت 
تأسيسها العديد من االسماء التي 
عملت في مجالها ولسنني طوال، 
ولذلك ســوف اكتب هذا املوضوع 
عن هذا االســم البارز واالمع الذي 
واالبداع  التألق  نحو  طريقه  شــق 
ووضع بصمة رائعة من خالل عمله 

الدؤوب واخمللص.
ولهذا فــان احمد صبري هو امتداد 
للذين عملوا فــي اجلانب الرياضي 
,وكونه لديه االملام ومعرفه واضحة 
من خالل العمل الــذي يوكل اليه 
,حيث ان احمد صبري لديه موهبة 
رياضية بارعة ممــا جعلته ان يكون 
متســلحا بعلوم الرياضة.. وعليه 
ســأضع احمد صبري في مقدمة 
مــن الذيــن عملــوا فــي اجلانب 
االداري والرياضــي وخاصة في هذا 
الوقــت بالــذات اذ ان احمد صبري 

لديه طريقة خاصــة به من حيث 
حاله  وهذه  االخريــن  مع  التعامل 
نادره وجدتها في شــخصية احمد 
والبارز على  الالمع  صبري االســم 
اللجنــة االوملبية الوطنية  صعيد 
العراقية باعتباره االمني املالي لها 

وبالطبع ان هذا املنصب يســتحق 
بــه احمد صبري وذلك لســلوكه 
يأتي  واســلوبه وتعامله مــع من 

ويتقرب منه.
وعليه اســتطيع القــول ان احمد 
صبري بابه مفتــوح للجميع وتاره 
تقترب  اجــده مبتســم عندمــا 
منه،وهــذه حالــه رائعــة عندما 
ياتون  الذين  مع  يتعامل مســؤول 
اليــه ويقوم وعلى وجه الســرعة 
االخرون  يطلبــه  شــي  كل  باجناز 
ادارية  نعم ان احمد صبري موهبه 
ورياضيــة اكتســبها مــن الذين 
اجملال وســيقى  ســبقوه في هذا 
بارزا في  احمد صبري اسما وعلما 
العمل الرياضي اخلالق على صعيد 
الرياضة العراقية و اللجنة االوملبية 
الوطنيــة العراقية التي يراســها 
الكابــن رعــد حمــودي  واألخوة 

اعضاء املكتب التنفيذي االوفياء.
الصباح الجديد ـ خاص:

يلتقــي ًمــالَك إبل مــن 40 دولة 
في فرنســا حتت املهرجان الدولي 
الثاني للجمــال واإلبل خالل املدة 
مــن )17 - 18 ( أيلول 2022 حيث 
الدولي بالتعاون مع  يُقام التجمع 
واالحتاد  الفرنســية  جانفري  بلدة 

الفرنسي لإلبل. 
وينطلق احلدث العاملي بسلســلة 
مــن الفعاليــات ما بــني ملتقى 
علمي لالطــالع على آخر البحوث 
والدراسات العلمية في مجال اإلبل 
وللتعريــف بثقافة اإلبل، ومعرض 
لها  حّية  وعــروض  اإلبل  ملنتجات 
إلى  باإلضافــة  اجلمهــور،  أمــام 
عرض ضخم لإلبــل ميتد إلى قلب 
الدولي  باريس.واملهرجــان  مدينة 
لإلبل في أوروبا بنســخته الثانية 
املنظمة  من  مباشــر  بدعم  يأتي 
رئيس  وبتوجيه من  لإلبل،  الدولية 
ومؤســس املنّظمة الدولية لإلبل 

رئيــس مجلــس إدارة نــادي اإلبل 
فهد بن فالح بن حثلني،وستنطلق 
فعاليــات املهرجان بحضور عمدة 
جانفري رئيس احتاد تنمية اإلبل في 
شويتل،  كريستيان  وأوروبا  فرنسا 
وبإشــراف ودعم من منظمة األمم 
والثقافة  والعلوم  للتربية  املتحدة 

» يونســكو«، ووجود ممثلني ألكثر 
من 40 دولة من حول العالم.وتأتي 
هــذه الفعاليات لتعــزز التعريف 
والثقافية  االقتصاديــة  بالقيمة 
لإلبــل، واإلســهام فــي حتقيــق 
لإلبليات  الدولية  الســنة  أهداف 

2024املعتمدة من األمم املتحدة.

حيدر عبد الجليل*
أكد وزير الشباب والرياضة عدنان 
درجال، ان مشروع أكادميية البطل 
األوملبي سيساهم بصناعة جيل 
مميز من االبطال مبختلف االلعاب 
الرياضية،من خالل رعاية املواهب 
الواعدة وتأهيلها بدنيا ونفســيا 
وعلميا وفق منهج علمي مدروس 
وأكادمييني  بخبراء  باالســتعانة  
في اجملــاالت اخملتلفة، جــاء ذلك 

خالل كلمتــه التي القاها بحفل 
تكرمي رياضيي املواي تاي واملالكمة 
أمس في قاعة هيئــة الرأي مبقر 
الــوزارة ، بعد حتقيقهــم نتائج 
وآسيا.  العالم  بطولتي  في  مميزة 
واوعز الســيد الوزير بتشــكيل 
جلنــة مشــتركة تضم الــوزارة 
واللجنــة االوملبيــة واالحتــادات، 
من اجــل إعادة النظــر مبوضوع 
لالحتادات  املاليــة  التخصيصات 

حسب نشاطاتها احمللية والدولية 
الى جانــب إجنازاتهــا املتحققة 
الفاعلة  االحتــادات  انصاف  ليتم 
الذي  والرعاية  االهتمام  ومنحها 
الوزير  الســيد  تســتحقه.ووزع 
امليداليات بــني الالعبني أصحاب 
اإلجناز الى جانــب تكرميهم مببلغ 

مالي.

* إعالم الشباب والرياضة 

بغداد ـ الصباح الجديد:
فــي هذ النمــاذج مــن املواصفات 
العقليــة  والقــدرات  اجلســمية 
واإلداريــة ننتــج جيل مــن العبي 
الكرة الطائرة يســتطيع أن يدخل 
في معترك املنافســات والبطوالت، 
)ســجاد احمد دوحي ( العب فريق 
ناشــئي الشــرطة للكرة  الطائرة 
مــن مواليــد 2006.  انطلــق من 
من  وحتديداً  الصــدر  مدينة  قاعات 
نادي احلســني الرياضي وهو   يعرف 
كيف يتعامــل مع الكــرة ويعرف 
حتى كيف ميسكها. ألتزم بالتمرين 
والتدريب التزام ال نضير له، عشــق 

أحبها  الطائرة عشق مثالي،  الكرة 
بكل جوارحه واكيد احلبيب يضحي 
من اجــل محبوبته. لم يتخلف عن 
التمرين وال ليوم واحد، يتميز بطول 
فارع وقابلية بدنية عالية ومهارة في 
)كبس ( الكــرات من على ارتفاعات 
عاليــة .  قــال عنه مــدرب فريق 
ناشئة الشرطة الكابن عبد الرزاق 
الطائــي: كل مدربني العالم عندما 
يقدموا العب او يصنعوا العبا يقول 
أعطيته فرصة. سجاد هو من صنع 
لنفســه الفرصة وأعطى للتدريب 
اهمية كبيرة جعلت منه العبا مميزا 

بني متدربي املركز التدريبي.

احمد صبري شخصية بارزة
 في المجالين الرياضي واإلداري 

40 دولة تلتقي في المهرجان الدولي 
الثاني للجمال واإلبل في فرنسا

درجال يكرم ابطال المالكمة والمواي تاي 
بعد تألقهم في بطولتي آسيا والعالم 

سجاد احمد موهبة قادمة بالكرة الطائرة  

احمد صبري

فهد بن فالح بن حثلني

سجاد احمد

دوسكي يسجل أسرع دوسكي يسجل أسرع 
أهداف الدوري التشيكيأهداف الدوري التشيكي
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

بغداد - وداد ابراهيم:
ثرية  الســينمائية  املهرجانات  جتربة 
بني  الهــوة  فائدة جســر  وتوضــح 
اجلمهــور واملهرجانات الســينمائية 
بالنخبويــة.  عــادة  تتســم  التــي 
وفــي الكثير منها ترســل الدعوات 
لشــخصيات معينة باملهرجان فيما 
شهد العراق ظاهرة سينمائية فريدة 
وهي اقامة مهرجانات وفتحت االبواب 
للجمهــور للحضــور واملتابعــة، اذ 
السينمائي  واسط  مهرجان  سيقام 

الدولي لألفالم القصيرة قريبا.
"الصبــاح اجلديد" التقت مؤســس 
ومدير املهرجان اخملرج عباس العبودي 

الذي حتدث قائال: 
ملهرجان  املنظمة  اللجنة  تســتعد   
"واسط الســينمائي الدولي  لألفالم 
القصيــرة " فــي نســخته الثامنة 
2023  وحتت شــعار "السينما ثقافة 
الشعوب" إلقامة املهرجان في مدينة 
الكــوت مركــز محافظة واســط، 
ويســتمر لثالثــة ايام وحتمــل هذه 
النسخة اسم الفنانة "اسيا كمال"  
ملا لها من دور كبير وجتربة مهمة في 
الدراما وفي سفر الفن العراقي، ويعد 
التي تقام  واحدا من اهم املهرجانات 
سنويا في البالد لألفالم القصيرة بعد 
ان غابــت االفالم الروائيــة والطويلة 
من ســاحة الفن الســابع ألسباب 
واداريــة وغياب  وفنيــة  اقتصاديــة 
اجلهــات التــي تتبنى انتــاج االفالم 

الطويلة. 
سنويا  املهرجان  يقام  العبودي:  وتابع 
من اجل دفــع حركة الســينما في 
العراق واالطــالع على ما وصلت اليه 
الســينما في العالم علما ان هناك 
مشــاركات من داخل العراق وخارجه 
كما في النسخ الســابقة اذ كانت 

والسعودية  "اجلزائر  من  مشــاركات 
ومصر" وغيرها من الدول.

واضاف: مت تشــكيل جلان فنية منها 
" اختيار وفزر ومشــاهدة وحتكيم " 
لألفالم املشاركة وفق املعايير الفنية 
واالبداعية علما ان اللجنة حتى االن 
تســلمت 500 فيلم قصير من داخل 
العــراق وخارجــه، وســتكون هناك 

وورش  ومســائية  صباحية  عــروض 
وجلســات نقدية عن االفالم يقدمها 
بالفن  ومهتمــون  ونقــاد  مخرجون 

السابع.
واكمــل: ال عالقة للمهرجــان بوزارة 
وال  واالثــار  والســياحة  الثقافــة 
بدائــرة رســمية ســينمائية اخرى 
بل يقام  برعاية  "مؤسســة ســنتر 

فــن للســينما واملســرح" وال ميكن 
ان يقــاس او يوضع لــه مكانة االول 
او الثانــي  مع مهرجانــات تقام في 
بغــداد او غيرهــا، وكل مهرجان له 
معاييــر فنيــة وابداعيــة وفــق ما 
يقدم مــن افالم قصيــرة او طويلة، 
لــذا مت توجيه الدعــوات للمخرجني 
والنقاد والكتــاب وعدد  املشــاركني 
كبيــر الشــخصيات واملؤسســات 
املعنيــة بالفــن علما ان املنافســة 
الرســمية  ســتكون علــى القالدة 
الذهبية والفضية البرونزية  للمراكز 
الثالثة األولى،  وفي النسخ السابقة 
والفنانات  الفنانــني  من  كان حضور 
وســفراء الدول العربيــة مثل ليبيا 
وفلســطني وايضا كان تكــرمي بدرع 
للنجوم  منهم "شــذى  املهرجــان 
وســامي  الربيعي  وفاطمة  ســالم 
قفطــان وفيصل الياســري ومحمد 

هاشم".
ويجد عدد من املهتمني بالســينما: 
ان بغداد شهدت بعد جائحة كورونا 
بإقامة مهرجانات  للســينما  حركة 
عراقية وعربية وشهدت دائرة السينما 
واملسرح واملعنية بالفن السابع اقامة 
مهرجان السينما السورية وااليرانية 
والعراقيــة مــن اجــل دفــع حركة 
الســينما الى االمــام واالطالع على 
التصوير  تكنلوجيا  اليــه  وصلت  ما 
الســينمائي  باألخص وانها  شهدت 
مشــاركة افالم وثائقية، فيما يقوم 
عدد من اخملرجني العراقيني باملشاركة 
في  والوثائقية  القصيــرة  باألفــالم 
مهرجانات عاملية  تتحدث عن العراق 
وما تعرض له من عنف وتخريب وحرق 
خالل احداث عــام 2003 حتى دخول 
الشــهادات  اجلوائز  وحصدت  داعش، 

التقديرية.

قريبًا.. واسط تحتضن فعاليات مهرجان 
األفالم القصيرة بنسخته الثامنة  

اللجنة المنظمة: تسلمنا 500 فيلم قصير من داخل العراق وخارجه

متابعة ـ الصباح الجديد:
النجمة جوليــان مور في  أعادت إطاللــة 
مهرجان فينيسيا السينمائي أزمة فستان 

رانيا يوسف لألذهان مجددا.
واتفــق عــدد مــن رواد مواقــع التواصل 
الكبير بني  التشــابه  االجتماعــي علــى 
فســتان جوليان مور في مهرجان فينيسيا 
الســينمائي، وفســتان رانيا يوسف الذي 

أطلــت به فــي ختــام مهرجــان القاهرة 
الســينمائي، وتســبب في أزمة بســبب 

البطانة.
وعلقت الفنانة رانيا يوســف على إطاللة 
املمثلة األمريكية جوليــان مور في افتتاح 
مهرجان فينيســيا الســينمائي في دورته 
الـ79، الذي يعقد في الفترة من 31 آب إلى 

10 أيلول 2022.

تطبيق  علــى  وعبــر خاصية "ســتوري" 
"إنســتجرام" قامت بنشــر صور جوليان 
مور، وأرفقتها بتعليق قالت خالله بشكل 

ساخر "تقليد أعمي ونفسنة الزمالء".
وفي عام 2018 شاركت الفنانة رانيا يوسف 
في ختــام مهرجان القاهرة الســينمائي 
الدولي، وجاءت إطاللتها غريبة ومثيرة إلى 

حد كبير.

تسبب الفستان الذي ترتديه رانيا 
يوسف في أزمة كبيرة وصلت لتقدم 

عدد من احملامني ببالغ للنائب العام بتهمة 
خدش احليــاء، ما دفعها لالعتذار ســريعا 
والتأكيد أنها لم تقصد الظهور بشــكل 
مثير والفت، وأن األزمة فقط بســبب زاوية 
التصويــر التي أظهرت بطانة الفســتان 

بهذا الشكل.

رانيا يوسف وجوليان مور..
الحديث عن أزمة "الِبَطاَنة" يتجدد

متابعة ـ الصباح الجديد:
شارك ألكسندر علوم، جمهوره عبر إنستغرام، صورة 

البوستر الدعائي ملسلسله العراقي القادم "حيرة"، 
والذي يجري تصويره في تركيا حالًيا، واملقرر عرضه 

على شاشة MBC العراق.
تصدر ألكسندر البوستر، وظهر بجانبه الفنانني 

الذين يشاركوه البطولة، ومن املقرر عرضه قريبا على 
 vip عراق وعبر منصة شاهد mbc قناة ام بي سي

اعتبارًا من منتصف شهر سبتمبر اجلاري، واكتفى 
ألكسندر بوضع تعليق”قريباً” على البوستر.

وكعادتها حترص رحمة رياض، على دعم زوجها، 
فسارعت للتعليق على البوستر قائلة: “مبروك يا 
حبيبي اهلل يوفقك وإنشااهلل تعبك ما يروح هدر 

موفقني جميًعا”.

متابعة ـ الصباح الجديد:
انفجرت الزوجة السابقة ألسطورة البوب الراحل مايكل 

جاكسون بالبكاء عندما كشفت عن شعورها بلوم 
نفسها جزئيا على وفاة جاكسون.

وبكت ديبي رو، 63 عاما أثناء اعترافها بأنها تأسف لعدم 
بذل املزيد من اجلهد ملساعدة جاكسون عندما أصبح 
مدمنا على املسكنات، وفقا لـ صحيفة "ديلى ميل" 

البريطانية.
وقالت ديبي في مقابلة جديدة لفيلم وثائقي: "كان يجب 

أن أفعل شيئا ولم أفعل".
توفي جاكسون عن عمر يناهز 50 عاما بعد تعرضه 

لسكتة قلبية ناجمة عن اخملدرات في يونيو 2009 في 
منزله في لوس أجنلوس وسجن طبيبه الشخصي في ذلك 

الوقت، الدكتور كونراد موراي، بتهمة القتل غير العمد.
وتزوجت رو، وهي ممرضة أمريكية من جاكسون في حفل 

سري في سيدني، في عام 1996 وكانت أم بديلة ألكبر 
طفلني للمغني برنس وباريس، انفصال بعد ثالث سنوات 

في عام 1999.
ويقول املقربون من القضية إن هناك آخرين، ليس الدكتور 

موراي فقط، ممن كان ينبغي إدانتهم للسماح جلاكسون 
بالوصول إلى مستوى إدمان اخملدرات الذي كان عليه عند 

وفاته.

"حيرة".. مسلسل جديد 
على قناة mbc عراق

زوجة مايكل جاكسون السابقة 
تكشف عن مسؤوليتها بوفاته
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ال ينبغي ألحــد أْن يتجاوز احلدود في كل تعامالته 

وفي جميع مساراته ومداراته .
فاحلاكــم الذي ميلك من القوة واالجهزة القمعية 
ما ميكنه من البطش والَفْتك باالخرين قد يحمله 
الغرور على نســيان العواقب وما يترتب على ذلك 

من آثار فتقع الكوارث وجتترح املظالم واجلرائم ...

- 2 -
ومن الشواهد التاريخية التي تطرح نفسها مثاالً 
بارزا في هذا السياق هو ) القاهر باهلل ابو منصور (

َفأوُل عمٍل قام به بعد توليه السلطة :
ضرب أم املقتدر حتى ماتت في العذاب .

وهذه الغلظة والقســوة املفرطــة ارتدت عليه 
آثارها الســلبية فقد ُخلع وزال عنه سلطانه ثم 
ُســمل ) أي عوقب بقلع عينيه فأصبح مكفوفا 

ال يبصر ( 
ومع ذلك فقد بقي يحسن اصطناع احليلة فحني 
طالََبه الراضــي باهلل بِأْن يدفع لــه ما عنده من 

أموال ، قال له :
املال مدفون في البســتان، وكان قد أنشأ بستانا 
فيــه أصناف الشــجر ، ُحملت اليه مــن البالد ، 
وزخرَفُة ، وَعِمل فيــه قصرا ،وكان الراضي مغرماً 

بالبستان والقصر فقال له :
في أّي مكاٍن منه ؟ 

فقال :
انا مكفوف 

ال أهتدي الى مكان 
فاحفر البستان جَتِْدُه بها ، فحفر الراضي البستان 

واساسات القصر وقلَع الشجر ، 
فلم يجد شيئا ،

فقال له :
وأين املال ؟

فقال :
وهل عندي مال ؟

وامنا كان حســرتي في جلوســك في البســتان، 
وتنعمك ، فأردُت أْن أفجعــك فيه، فندم الراضي 
واتخذ قراراً بسجن القاهر ثم أفرج عنه بعد ذلك .
وحني أطلق ســراحه وقف القاهــر يوما بجامع 

املنصور ببغداد بني الصفوف مستجديا وقال :
تصدقوا علّي ، 

فأنا َمْن قد عرفُتم .
كان ذلك في أيام املســتكفي لُيشنع عليه فُمِنَع 

بعدها من اخلروج الى أْن مات .
أرأيَت كيف حتول الســلطان الظالم الى متسوٍل 

مكفوف ؟
أليس في هذا عبــرة لكل الناس ِمــْن أْن يكونوا 

ظاملني ُقساة ؟
نعم انهــا لَِعبرٌة كبيرة ولكــّن املعتبرين قليلون 

لألسف الشديد .
اّن مواعظ التاريخ بليغــٌة للغاية ، ولكْن أين هم 

القارئون له بامعان ، 
وأين هم املتعظون بأحداثه ووقائعه ؟

من ِعبر التاريخ 

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

متابعة ـ الصباح الجديد:
يتعرض عدد مــن املواطنني العراقيني، 
وبشــكل مستمر  عدة شــهور  منذ 
لعمليات نصــب واحتيال ممنهجة من 
قبل شخصيات وهمية من خارج البالد 
تقوم بإرسال رسائل مزيفة عبر مواقع 

التواصل االجتماعي.
الذين تعرضوا  وقال عدد من املواطنني 
لالحتيــال: "وصلتهــم رســائل عبر 
مختلــف تطبيقات مواقــع التواصل 
تبلغهــم بفوزهــم بجائــزة مقدمة 
بنت  )سحاب  الســعودية  األميرة  من 
عبداهلل بن عبدالعزیز آل ســعود(، هي 

سيارة جيب لكزس 2021".
واضافوا، أن "الرســالة التي وصلتهم 
ًبالتواصل مع املندوب  تبلغهم ايضــا 
املدعــو ابــو ســند عبر رقــم هاتفه 
الســتكمال  الرســالة  في  املتضمن 
تؤكد  فيما  السيارة"،  استالم  اجراءات 
الرســالة أن "ارقــام الدوام الســتالم 
اجلائزة هي من 7 صباحا الى 4 عصرا".

وبهذا السياق، تعرض هؤالء االشخاص 
الى محاوالت احتيال بعد التواصل مع 
املدعو ابو ســند، ليضطروا بعدها الى 
ابالغ اجلهات االمنية للتحقيق باحلادثة 
ويقوموا باسترجاع مبالغ كبيرة دفعها 

االشــخاص للمندوب بطريقة واخرى 
في سياق استالم اجلائزة واالجراءات.

عمليات  اســفرت  التحقيقات،  وبعد 
التحقيق االمنية، عن التمكن من اعادة 
االموال لبعض ممــن تعرضوا لالحتيال 
عبر صكوك رسمية تضمن لهم عودة 

مبالغهم ممن يدعى ابو سند.
ويوضح املصدر، أن عمليات اســتعادة 
االموال التي اخذها املندوب مســتمرة 
من قبــل اجلهات االمنية الســترجاع 

حقوق املواطنني العراقيني.
يشار الى أن األميرة سحاب بن عبداهلل 
بن عبد العزيز آل ســعود، والتي حتمل 

اجلنســية الســعودية، هــي اميــرة 
ولدت  امللكية،  العائلة  من  ســعودية 
في الرابع عشــر من شهر فبراير لعام 
1993 وتبلغ من العمر ثمانية وعشرين 

عاماً االن.
ويعرف عنها ان مشــاريعها وجهودها 
االغاثية فــي املنطقة العربية خاصة 

مبواضع النازحني في مختلف البلدان، 
حيــث دفع ذلك حلصــول حمالت 

منصات  عبر  باسمها  االحتيال 
وفقا  االجتماعــي  التواصــل 

خملتصني في هذا اجملال.

عراقيون يقعون ضحايا إلحتيال إلكتروني يكبدهم مبالغ طائلة
جائزة من اميرة سعودية.. 

متابعة ـ الصباح الجديد:
أعلنت شــبكة »أمــازون« أول أمس 
األحد أن مسلســلها الضخم »ذي 
لــورد أوف ذي رينغــز: ذي رينغز أوف 
روايات جي  مــن  املســتوحى  باور«، 
آر آر تولكــني، حقق أقــوى انطالقة 
فــي تاريخ منصــة »بــرامي فيديو«، 
25 مليون مشاهد، وفق  مستقطباً 

»وكالة الصحافة الفرنسية«.
مع هذا اإلنتاج الرائــد الذي بدأ بثه 
اجلمعة املاضي، تهدف »برامي فيديو« 

إلى مواجهة منافســتها »إتش بي 
أو« التــي أطلقت في 21 آب املاضي، 
اجلزء اجلديد من سلســلة »غامي أوف 
ثرونز«، بعنوان »هاوس أوف ذي دراغن"
وكانت »إتش بي أو« لفتت أيضاً إلى 
أن مسلســلها اجلديد حقق أفضل 
انطالقة على منصاتها، مع ما يقرب 
من 10 ماليني مشــاهد في الواليات 

املتحدة وحدها.
وأشــارت »أمازون« في بيــان، إلى أن 
اجلزء اجلديد من سلســلة »ســيد 

 25 اخلوامت« اســتقطب »أكثــر من 
مليون مشــاهد حــول العالم في 
يومه األول، محطمــاً جميع األرقام 
القياسية السابقة ومسجالً أفضل 
انطالقة لعمل في تاريخ منصة برامي 
فيديو«، التي بثــت أول حلقتني من 

املسلسل اجلديد.
وقالت رئيسة استوديوهات »أمازون« 
جنيفر سالك: »من املناسب إلى حد 
مــا أن تكون قصــص تولكني، وهي 
من بني األكثر شعبية على اإلطالق، 

ويعدهــا كثيرون األصــل احلقيقي 
لهذا النــوع اخليالي، قادتنا إلى هذه 

اللحظة التي نفتخر بها«.
ويرتدي املسلســل الذي يستمر بثه 
14 تشرين األول، أهمية بالغة  حتى 
لـ»أمازون« الراغبة في إثبات جدارتها 
في الســوق شــديدة التنافســية 
خلدمــات البث التدفقــي، مبواجهة 
»نتفليكس«  أمثــال  مــن  عمالقة 
و»ديزنــي بــالس« و»إتــش بــي« أو 

»ماكس«.

"سيد الخواتم".. أقوى انطالقة في تاريخ "أمازون برايم"

متابعة ـ الصباح الجديد:
يؤلم  الذي  بطنينه  البعوض  يشــّكل 
اآلذان، وعضاتــه احلارقــة على األبدان، 
إحدى أبرز املشــكالت التــي يواجهها 
الناس في فصــل الصيف، فيجهدون 
للتخلص من هذه احلشــرات بشــتى 

الطرق.
لكــن ما الــذي يجذب البعــوض إلى 
اإلنســان، وهــل مــن عوامــل حتكم 

اختياراته ملصادر غذائه من البشر؟  
بداية تشير التقارير إلى أن إناث البعوض 
هي املســؤولة عن العــّض والتغذية 

على البشــر من أجل إنتاج البيض. أما 
العامــل األبرز الذي يجذبهــا إلى هذا 
اإلنســان أم ذاك لعضه، فهو فصيلة 
دم "O"، وذلك وفق دراسة اعتبرت هذه 

الفئة األكثر جذبًا للبعوض.
إلى ذلك، أُفيد بــأن البكتيريا املوجودة 

على اجللد واالنبعاثات اجلســدية ميكن 
أن جتذب بدورها احلشرات. 

وفــي هذا الصدد، يُعد ثاني أوكســيد 
الكربــون واألمونيا وحمض اللنب، وهي 
مواد يفرزها جســم اإلنســان نتيجة 
اســتهالكه لبعــض األطعمــة، من 

أكثر ما يلفت انتباه احلشــرات. 
كمــا ُوجد أن شــرب الكحول 

في الصيف رمبــا يرفع حرارة 
أيًضا  اجلســم، مــا يزيــد 

أوكســيد  ثاني  إفراز  من 
الكربون. 

فصيلة دم "O" األكثر جذبا للبعوض
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