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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

بغداد - الصباح الجديد: 
تلقى الســيد حسني الصدر أمس 
األربعاء، اتصــاال هاتفيا من رئيس 
الوزراء مصطفــى الكاظمي اعرب 
فيه عــن تعازيه ومواســاته بوفاة 

شقيقه األكبر. 
وأفــاد املكتــب اإلعالمي للســيد 
العاّلمة  ســماحة  بــأن:«  الصدر، 

السيد حسني الصدر، تلقى  اتصاالً 
رئيــس مجلس  دولة  مــن  هاتفياً 
الوزراء االستاذ مصطفى الكاظمي 
ُمعزيا ومواسياً برحيل أَِخيه االكبر 
املرحوم االســتاذ الســيد حســن 
الصدر« . وأضاف املكتب ان » السيد 
الصدر ابدى شكره للكاظمي على 

مواساته الكرمية ».

بغداد - الصباح الجديد: 
رفع االمــني العام للكتلة الصدرية 
دعوى  األربعاء،  امس  الربيعي  نصار 
قضائيــة بحق رئيــس ائتالف دولة 
القانون نــوري املالكي على خلفية 

التسريبات الصوتية األخيرة له.
واعتبــرت الكتلــة الصدريــة، ان 
في بعض ما جاء في التســريبات 
للتيار  واضــح  »تهديد  الصوتيــة 
الصــدري ولزعيمه مقتدى الصدر، 
واالعــداد للقيام بهجوم مســلح 
بتســليحها  يقوم  عبــر مجاميع 
شــخصيا للهجوم علــى الكوفة 
والنجف االشرف، وكذلك العبارات 

جلمهور  املوجهة  واجلارحة  املسيئة 
التيار الصدري«.

التي تقدم بها  وبحسب، الشكوى 
فإن  الصدرية،  للكتلة  العام  األمني 
» املالكي وصف احلشــد الشعبي 
بـ)أمة اجلبناء(، وهذا يشكل إساءة 
بليغة جتاه احلشد الشعبي، إضافة 
الى وصفه القوات األمنية بعبارات 
ال تليق بتضحياتهــم الكبيرة من 
الوطن،  الدفــاع عن حيــاض  أجل 
وتهجمه على الطائفة الشيعية».

رفعها  التــي  الدعــوى  ان  يذكــر 
الربيعــي طالبت مبحاكمة املالكي 

وفقا لقانون مكافحة اإلرهاب.

بغداد ـ الصباح الجديد:
الرافديــن ما تناقلته  نفى مصرف 
ومواقع  اإلعــالم  بعــض وســائل 
االجتماعي من معلومات  التواصل 
حول اختفــاء مبالغ مالية من فرع 
في  الوزراء،  جمللــس  العامة  االمانة 

املنطقة اخلضراء.
للمصرف  االعالمي  املكتب  واوضح 
في بيان ان االنبــاء التي حتدثت عن 
دخول مجموعــات الى فرع االمانة 
العامة جمللس الوزراء ومن ثم اختفاء 

مبالغ مالية غير صحيحة وكاذبة.
الــى عدم  ودعــا وســائل االعالم 

تصديــق هــذه األكاذيــب وتوخي 
وتداولها  املعلومات  نقل  الدقة في 
ومــن  املوثوقــة  مــن مصادرهــا 
وذلك  للمصرف  االعالمــي  املكتب 
جتنبــا إلرباك الرأي العــام واإلضرار 

باملصلحة العامة
بيان املصــرف، يأتي بعد أن نشــر 
نشــطاء علــى مواقــع التواصل 
االجتماعي معلومات تفيد باختفاء 
نحو 60 مليــون دوالر أمريكي خالل 
أحــداث املنطقــة اخلضــراء التي 
شهدتها العاصمة بغداد األسبوع 

املاضي.

رئيس مجلس الوزراء يعزي السيد 
حسين الصدر بوفاة شقيقه األكبر

الكتلة الصدرية ترفع دعوى 
قضائية ضد المالكي ومحاكمته 

وفق قانون مكافحة االرهاب 

الرافدين ينفي اختفاء مبالغ من فرع امانة 
مجلس الوزراء خالل اقتحام »الخضراء«

خاص - الصباح الجديد:
رّدت احملكمــة االحتاديــة العليا 
دعــوى التيار الصــدري وجهات 
أخرى بطلب إدانة مجلس النواب 
أن  باليمني وحله، مؤكدة  احلنث 

ذلك خارج اختصاصها.
اجلديد«،  »الصباح  مراسل  وذكر 
العليا  االحتاديــة  »احملكمــة  إن 
عقدت أمس جلســتها بشــأن 
النظر فــي دعوى حــل البرملان 
املقامــة مــن التيــار الصدري 

وجهات أخرى«.
وتابع املراسل، أن »احملكمة قررت 
األخرى  الدعــاوى  جميع  تأجيل 
التي حددها جدول األعمال أمس 
طلب  لدعوى  التفــرغ  أجل  من 

حل البرملان«.
وأكــد، أن »احملكمة وبعد انتهاء 
املناقشــات أصدرت قرارها الذي 
يعّد باتاً وملزماً للسلطات كافة 

وفق املادة )94( من الدستور«.
ونص القــرار علــى أن »اعضاء 
مجلس النــواب بعد انتخابهم 
ال ميثلون أنفســهم وال كتلهم 
الشعب  ميثلون  وامنا  السياسية 
ولذا كان مــن املقتضى عليهم 
العمــل علــى حتقيــق مــا مت 
مصلحة  وهي  ألجله  انتخابهم 
الشــعب ال ان يكونــوا ســبباً 
فــي تعطيل مصاحلــه وتهديد 
ســالمته وســالمة الشــعب 

بالكامل«.
وأضــاف القــرار، أن »اســتقرار 
العراق  في  السياسية  العملية 
االلتزام  اجلميــع  علــى  يفرض 

جتاوزه  وعدم  الدســتور  بأحكام 
وال يجوز ألي ســلطة االستمرار 
في جتاوز املدد الدستورية الى ما 
ال نهاية ألن فــي ذلك مخالفة 
للعمليــة  وهــدم  للدســتور 
وتهديداً  بالكامل  السياســية 

ألمن البلد واملواطنني«.

وأشار، إلى أن »اجلزاء الذي يفرض 
على مجلس النواب لعدم قيامه 
بواجباتــه الدســتورية هو حل 

اجمللس عند وجود مبرراته«.
»دستور  أن  القرار، على  وشــدد 
جمهوريــة العراق لعــام 2005 
قد رســم اآللية الدستورية حلل 

مجلــس النواب وفقــاً ألحكام 
املادة )64/ اوالً( منه«.

ونــوه، إلــى أن »إن اختصاصات 
محددة  العليا  االحتادية  احملكمة 
مبوجب املادة )93( من الدســتور 
واملــادة )4( من قانــون احملكمة 
من  وليســت  العليا  االحتاديــة 

ضمنها حل البرملان«.
»دســتور  أن  القــرار،  وأوضــح 
جمهوريــة العراق لعــام 2005 
لــم يغفل عن تنظيــم أحكام 
حــل البرملان ولذلــك فال مجال 
االغفــال  نظريــة  لتطبيــق 

الدستوري«.

وبــنّي، إن »الغايــة مــن تكوين 
الســلطات االحتادية هو لغرض 
تطبيق ما جاء به الدستور وفقاً 
من  ســلطة  كل  لصالحيــات 
األساســية  املبادئ  ضمان  أجل 
التــي يقــوم عليها الدســتور 
وحماية احلقوق واحلريات العامة 
وفق األطر الدســتورية مبا يؤمن 
األهلي  الســلم  احلفــاظ على 

ووحدة البلد«.
ومضى القــرار، إلــى أن »الواقع 
العــام فــي البلد بتراجــع كبير 
سواء أكان على الصعيد اخلدمي 
الفساد  انتشــار  صعيد  على  أم 
املالي واالداري مما أثر وبشكل كبير 
جداً على ثقة املواطن مبؤسسات 
الدولة كما أثر بشكل كبير على 

املستوى املعاشي للشعب«.
مــن جانبه، ذكر أســتاذ القانون 
بغداد  جامعــة  في  الدســتوري 
مصدق عادل، أن »قرار احملكمة برّد 
دعوى البرملان جاءت استناداً ملبدأ 
املنصوص  الفصل بني السلطات 

في املادة 47 من الدستور«.
وتابــع عــادل، أن »املــادة 93 من 
الدســتور قد حددت اختصاصات 
احملكمة االحتادية العليا وليس من 

بينها حل مجلس النواب«.
وكان التيار الصدري وجهات أخرى 
قــد أقامــوا دعوى بطلــب إدانة 
باليمني  باحلنث  النــواب  مجلس 
ومن ثم حله، وقد نظرتها احملكمة 
االحتادية العليا مــن دون مرافعة 
وفقاً لنظامها الداخلي على ثالث 

جلسات.

أكدت االلتزام بالدستور

المحكمة االتحادية ترد دعوى الصدريين
 بطلب إدانة البرلمان وحله

أسواق النفط مطمئنة لسياسة »أوبك +« 
6حيال حدوث االزمات هجمات تستهدف متهمين باالنتماء 

3إلى »داعش « في جنوب سوريا

الصباح الجديد - متابعة:
نفــت وزارة الزراعة واملــوارد املائية 
في إقليم كوردستان امس األربعاء، 
مستوردة  زراعية  منتجات  إرســال 
ضمــن احملاصيل احملليــة التي يتم 
إرســالها مــن اإلقليم إلــى باقي 
مناطق ومــدن العــراق، مؤكدة أن 
اإلقليم حقق االكتفاء الذاتي بإنتاج 

أنواع من اخلضروات الرئيسية.
جاء ذلك في مؤمتــر صحفي عقده 
املتحدث باسم الوزارة حسني حمه 
كــرمي ردا على تقريــر رفعته هيئة 
رئيس مجلس  إلى  االحتادية  النزاهة 
زعمت  الكاظمي  مصطفى  الوزراء 
زراعية مســتوردة  أن منتجات  فيه 
يتم إرســالها إلى مناطق وســط 
وجنوب العراق ضمن احملاصيل احمللية 

التي تُرسل من إقليم كوردستان.
بأن مصانع  أيضــا  التقرير  وتضمن 
علــف احليوانات فــي اإلقليم تنتج 
النوعية  السيطرة  خارج  املادة  هذه 
لوزارة الزراعة واملــوارد املائية، ويتم 
ارسال العلف الى محافظات وسط 
وجنوب العــراق، وفقــا حلمه كرمي، 

الذي قــال أيضا، إن: الــوزارة تنفي 
نفيا قاطعا هذا املوضوع، الننا ومنذ 
التاسعة  التشــكيلة  تسلمت  ان 
حلكومــة االقليــم مهــام عملها 
املهمة  اخلطــوات  احــدى  اعتبرت 
الزراعة  وزارة  العالقات مــع  تطبيع 
االحتاديــة التــي تأثــرت بالعوامل 

السياسية بعد العام 2014.
وأضــاف ان وفودا مــن وزارة الزراعة 
زاروا  طالباني  بيكرد  الوزيرة  برئاسة 
لعدة مرات العاصمة بغداد من أجل 
مردفا  الوزارتني،  بني  األوضاع  تطبيع 
بالقــول: نحــن نؤمن بــأن اقتصاد 
االقليــم والعــراق أحدهما مرتبط 

باآلخر.
كما قــال املتحدث باســم الزراعة 
الكوردستانية، انه »قد شكلنا جلانا 
مشتركة لكي تتطلع على املنتجات 
احمللية واملســتوى التــي وصلت له 
من تطور ممــا ادى الى حدوث تفاهم 
مشــترك جيد في هذا اإلطار ونتج 

عن ذلك افتتاح معرضني مشتركني 
في بغداد وأربيل«.

وأكد أن هناك تنســيقا مشــتركا 
بني الوزارتني للعمل بيد وروح واحدة 
ان  مبينا  الزراعية،  احملاصيل  لتطوير 
الهدف الرئيسي لدينا حتقيق االمن 

الغذائي في اقليم كوردستان
وتابع حمه كرمي بالقــول ان: اقليم 
ملحوظا  تقدما  حقق  كوردســتان 
في مجال مشــاريع الثروة احليوانية 
وما  الزراعيــة،  احملاصيــل  وإنتــاج 
بإقليم  العلــوات  فــي  موجود  هو 
اخلضــروات  وخاصــة  كوردســتان 
جــزء كبير منه هو انتــاج اإلقليم، 
وقد حققنا اكتفــاء ذاتيا في إنتاج 
والبطاطا  الطماطــم  محاصيــل 

واخليار«.
وكانــت دائــرة الوقاية فــي هيئة 
النزاهة، اوردت أمس األول في تقرير 
لها عن حماية املنتج احمللي وتقييم 
الزراعة االحتادية في هذا  عمل وزارة 
الشــأن، ان البضائع التــي ترد الى 
محافظــات الوســط واجلنوب من 
ما  اضعاف  إقليم كردســتان، متثل 

ميكن ان ينتجــه اإلقليم ومبا يعني 
احملافظات  الى  املسوقة  البضائع  ان 
املذكورة، مستوردة من خارج اإلقليم، 
لتود الى بقيــة احملافظات على انها 
من منتجــات اإلقليم احمللية، اذ جاء 
ســيطرة  عدم  النزاهة:«  تقرير  في 
وزارة الزراعة على املُنتجات الداخلة 
عن طريق إقليم كردســتان، بالرغم 
من تأليف جلنٍة الحتســاب الطاقة 
ومزارع  دواجــن  ملعامل  اإلنتاجيَّــة 
لت إلى أنَّ كميَّة  اإلقليم والتي توصَّ
املواد الداخلة عبــر اإلقليم تتجاوز 
ملنشآته،  اإلنتاجيَّة  الطاقة  أضعاف 
وهذا ُمؤشــٌر على وجود فسادٍ رافق 
عمليَّة إدخال املواد املُســتوردة على 
ر  ، فضال عن تأخُّ أنها ُمنتٌج وطنــيٌّ
املُســتوردة  األعالف  كميَّات  إطالق 
من إقليم كردســتان التي تتمُّ  دون 
عمليَّــة املُصادقــة على شــهادة 
الفحــص امُلتبريِّ من قبــل وزارتي 
الزراعة واملــوارد املائيَّة في اإلقليم، 
نتيجة إجراء الفحــص امُلتبريِّ من 
قبل دائرة الثروة احليوانيَّة في بغداد 

حصراً«.

زراعة كردستان تنفي توريد منتجات مستوردة 
الى محافظات البالد على انها من انتاج االقليم

مفندة تقريرا لهيئة النزاهة االتحادية..  تقريـر

بغداد - الصباح الجديد:
اوقــف مجلس القضــاء األعلى 
امس األربعاء، إجراءات وزارة املالية 
تأهيل  أحــد مراكز  بنقل ملكية 

املعاقني في بغداد إلى الوزارة.
املالية/  وزارة  القضــاء  وخاطــب 
دائــرة عقــارات الدولة بحســب 
وكاالت  تناقلتــه  رســمي  كتاب 
ومواقــع إخباريــة، جــاء فيه أن 
»رئاسة محكمة استئناف بغداد 
وقف  قــررت  االحتادية  الرصافــة 
اإلجــراءات التنفيذية املتخذة من 
قبل دائرتكم في العقد املرقم 45 
فــي 2021/9/28 حلني نتيجة هذه 

الدعــوى، لتنفيذ ذلــك واعالمنا 
املوافق  املرافعــة  موعــد  قبــل 

.»2022/10/4
ويأتي هذا القرار، اثر مطالبات من 
بوقف  اخلاصة،  االحتياجــات  ذوي 
حتويل مركــز تأهيل املعوقني وهو 
الوحيد الى االستثمار بعد هدمه.

وحســب الشــكاوى التي أوردها 
ذوو االحتياجات اخلاصة، ان جهات 
االستحواذ  الى  متنفذة تســعى 
على ارض شيدت من اجل خدمة 
اخلاصة  االحتياجات  وذوي  املرضى 
منذ ســنوات لتحويلها الى مول 
جتاري – حسب الســومرية نيوز - 

والتي أوردت ان مساحة أرض املركز 
بثالثة عشــر الف متر مربع تقع 

داخل منطقة زيونة في بغداد.
طالب  القضــاء،  مجلــس  وكان 
بإعالمه  األول  امس  الصحة  وزارة 
أصاب  الــذي  الضرر  مقــدار  عن 
املال العام نتيجــة قيام متهمني 
مديرية  في  أثناء عملهمــا  أثنني 
رأي  بإبــداء  العقاري  التســجيل 
دون االطالع على القانون مما ترتب 
عليه نقل ملكيــة عقار تابع إلى 
وتســجيله  احلرب  معوقي  هيئة 
باسم وزارة املالية بشكل مخالف 

للقانون.

القضاء يوقف إجراءات تحويل المركز 
الوحيد لتأهيل المعوقين الى مول تجاري

السليمانية - عباس اركوازي:
كشــف رئيس حراك اجليــل اجلديد 
شاســوار عبد الواحد عــن اختفاء 
22 مليار دوالر من ايــرادات االقليم، 
مؤكدا ان حزبه ال يعترف مبؤسسات 
حكومة االقليــم بعد انقضاء املدة 
في  االنتخابات  الجــراء  القانونيــة 

االقليم.
فــي مؤمتر  الواحد  واوضــح عبــد 
صحفــي عقده امــس االربعاء في 
الصبــاح  حضرتــه  الســليمانية 
حصلت  االقليم  حكومة  ان  اجلديد، 
على 102 مليار دوالر كمســتحقات 
احلكومة  من  املوازنــة  لقانون  وفقا 
االحتادية، اضافــة الى 91 مليار دوالر 
اقيام بيع النفــط من قبل حكومة 

االقليم، فضــاًل عن ايرادات حكومة 
االقليــم الداخلية البالغة 22 مليار 
دوالر، مؤكــدا ان مجمــوع املبالــغ 
حكومة  اســتلمتها  التي  النقدية 
االقليــم تبلغ 240 مليــار دوالر منذ 

سقوط النظام لغاية االن.
واوضــح عبد الواحــد، ان الكابينة 
احلالية حلكومة االقليم وفقا لتقارير 
شــركة ديلويت باعــت 502 مليون 
ايراداتها  بلغــت  النفط،  برميل من 
اكثر مــن 25 مليــار، اضافــة الى 
4 مليارات دوالر ارســلتها  اكثر من 
 10 الى  اضافة  االحتاديــة،  احلكومة 
مليارات دوالر ايــرادات داخلية، الفتاً 
الى ان مجموع ايرادات االقليم خالل 
بلغت  املنصرمة  الثالث  الســنوات 

اكثر مــن 40 مليــار دوالر  ذهب 17 
مليار منها الــى الرواتب، بينما يعد 
22 مليار دوالر مــن ايرادات الكابينة 
التاسعة مختفية دون ان يتم حتديد 

مصيرها.
واشــار الى ان القــروض التي بذمة 
حكومــة االقليم احلاليــة ارتفعت 
لتصل الــى 33 مليــار دوالر، دون ان 
الكابينــة من اجناز اي  تتمكن هذه 
مشروع حيوي او استراتيجي، او تفي 
بالتزاماتها جتاه املواطنني، فضالً عن 
عدم تقدميها ألية حسابات اولية او 
االيرادات  او  النفقات  ختامية حلجم 
التــي حصلــت عليها الــى برملان 

االقليم.
واوضح ان نســبة اجناز الوعود التي 

قطعتها هــذه الكابينة يبلغ صفرا 
باملئة،«نحن في حراك اجليل اجلديد ال 
االقليم  حكومة  مبؤسسات  نعترف 
لها  القانونية  املــدة  انقضاء  عقب 
بعد تاجيل موعد اجراء االنتخابات«.

االصالح  ان  الواحــد،  واكــد عبــد 
احلقيقــي ينبغي ان يبــدا من ملف 
النفط الذي يشــوبه فســاد كبير، 
وادى الى اختفــاء 22 مليار دوالر حلد 
االن، الفتاً الى ان االعالن عن اعتقال 
بعــض صغار املنتفعــني من بائعي 
االراضي واملافيــات الصغيرة ال ميثل 
اصالحــاً حقيقياً، واذا ما شــهدنا 
اجراء االصالح، وبدا املســؤولون من 
خطوة  هكذا  ســندعم  انفسهم، 
ومساندتها بكل قوة، ولكن حلد االن 

ال نرى في االفق مثل هذا االصالح«.
ان  الواحــد،  وقال شاســوار عبــد 
على  فشــلت  احلاليــة  احلكومــة 
مختلف الصعد وقامت برفع أسعار 
البنزين واخلبز وخفض الرواتب، وزيادة 
اســعار اخلدمات من مــاء وكهرباء 
ظلها  فــي  وارتفعت  ومحروقــات، 
نســب البطالة الى اكثر من مليون 

عاطل عن العمل.
وتابع رئيس حــراك اجليل اجلديد، ان 
احلريات العامة والفردية تقلصت في 
هذه احلكومة، بنحو كبير وان هناك 
العشرات من النشطاء والصحفيني 
في بادينان على خلفية ابداء ارائهم 
هم خير مثال على انعدام احلرية في 

هذه احلكومة.

حراك الجيل الجديد: اختفاء 22 مليار دوالر من اموال بيع النفط خالل 3 سنوات
كشف عن استالم االقليم أكثر من 240 مليار دوالر ما بعد سقوط النظام

بغداد - الصباح الجديد:
ســلمت البعثة التنقيبة 
اآلثاريــة االنقاذية العاملة 
في  الزبيــر  قضــاء  فــي 
البصــرة، املتحف العراقي 
270 قطعة آثارية مختلفة 

األنواع واألحجام.
الثقافــة  وزيــر  وقــال 
حسن  واآلثار  والســياحة 
ناظــم وفــق بيــان صدر 
األربعاء  امــس  الوزارة  عن 
، تلقــت الصبــاح اجلديد 
»البعثة  إنَّ  منه،  نســخة 
 – العراقي  املتحف  سلمت 
امــس - 270 قطعة أثارية 
تعود إلــى عصور مختلفة 
التنقيبي  موســمها  في 
إالنقــاذي األول، وهي عبارة 
مزججة  فخارية  قطع  عن 
وغيــر مزججة  ومســارج 
نحاسية  ومسارج  فخارية 
نحاســية  ومســكوكات 
 وقطع ذهبية وزجاج وقطع 
حجرية مختلفة عبارة عن 

مباخر على شــكل قوارب 
 عليهــا زخارف هندســية 
فضيــة   ومســكوكة 
حتمل اســم أحــد اخللفاء 
 334 لســنتي  العباسيني 

هجرية و363 هجرية«.
» بجهود  ناظــم،  وأشــاد 
التنقيبيــة  البعثــة 
اســتخراج  على  اإلنقاذية 
القطــع اآلثاريــة، ونقلها 
العراقي من  املتحــف  إلى 
أجل حفظهــا وتصنيفها 
ودراستها »، مؤكداً » دعمه 
  للكــوادر اآلثارية والتراثية 
من أجل النهوض بها نحو 

األفضل«.
ودعــا الوزيــر، اجلميع إلى 
الوطنــي  دوره  »ممارســة 
واإلنســاني فــي احملافظة 
احلضــاري  اإلرث  علــى 
والثقافــي  للعــراق كونه 
يشــكل نقطة مهمة في 
جمعاء،  اإلنســانية  تاريخ 

مهد احلضارة األولى«.

المتحف العراقي يتسلم 
270 قطعة آثارية تعود 

لعصور مختلفة
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بغداد ـ الصباح الجديد:

حــّذر رئيس االحتاد العــام جلمعيات 
الفالحني حسن التميمي، من هجرة 
كبيرة ستحدث من الريف الى املدن، 
في حال عدم ايجاد حلول ســريعة 
املائية  املوارد  ونقص  اجلفاف  ملسألة 

في العراق.
تصريحات  فــي  التميمــي  وقــال 
صحفية : “في حال بقي الوضع على 
ما هو عليه ســتكون هنالك هجرة 
من الريف الى املدينة، وستتســبب 
بكارثة على البلد خصوصاً في حال 
عدم ايجاد حلول ســريعة ملســألة 

اجلفاف في العراق”.
وأضــاف رئيس االحتاد انــه “اذا بقي 
العــام احلالــي جافاً، وبحــال عدم 
التوصل الــى اتفاق مع ايران وتركيا، 
اتوقــع أن تكون هنالك هجرة كبيرة 
جداً، ســيما أن لدينا قــرى بعيدة 
عن مصــادر امليــاه خصوصــاً في 
الى  اقصى جنوب العراق”، مشــيراً 
أن “الفالحــني في واســط وذي قار 
وميسان واملثنى والديوانية والبصرة 
مشــاكل  يواجهون  وبابل  والنجف 
عديدة، أهمهــا النقص الكبير في 

املوارد املائية”.
وكان وزيــر الزراعة محمد اخلفاجي، 
حّذر في وقت سابق من أن شح املياه 
بات يهــدد بانهيار أمــن العراقيني 

الغذائي.
يعّد العراق، الغني باملوارد النفطية، 
من الدول اخلمس األكثر عرضة لتغير 
املنــاخ والتصحر فــي العالم، على 
وفق األمم املتحّدة، خصوصا بســبب 
تزايد اجلفاف مع ارتفاع درجات احلرارة 
التي تتجاوز فــي مرحلة من فصل 

الصيف خمسني درجة مئوية. 
بات ملّف املياه يشّكل حتدياً أساسياً 
الصحراوي،  البلد شــبه  في هــذا 
والذي يبلغ عدد ســكانه 41 مليون 
نسمة، وحّملت بغداد مراراً جارتيها 

تركيــا وإيــران مســؤولية خفض 
منســوبات املياه بسبب بناء سدود 

على نهري دجلة والفرات. 
التميمــي، رأى أن “ملف املياه دولي، 
وهو أكبر مــن وزير املــوارد املائية”، 
مردفــاً: “نحتــاج اليــوم الى تدخل 
الدولــة بأكلمهــا ورئيــس الوزراء 
والتفاوض مع دول اجلوار. اليوم نحن 
مغبونــون من دول اجلوار والســيما 
مــن تركيا وايــران، حيــث قطعت 

ايران ثمان روافــد قطعت متاماً عن 
العراق”، مؤكدا انه “من املفترض ان 
تكون لدينا حصة مائية كاملة من 
االتراك، ورغــم انهم زادوا االطالقات 
لكنها الزالت ضئيلة جداً، بينما لم 

تطلق ايران أي من الروافد”.
“نعيش اســوأ الظــروف من حيث 
ال  للعراق  واخلســائر كبيــرة  املياه، 
تقدر برقم معني، الســيما في حال 
تقليل اخلطة الزراعية ونقص الثروة 

وفقاً  الفالحني”،  وهجــرة  احليوانية 
للتميمــي، الذي رأى أنهــا “عوامل 
تزيد من البطالة وتزيد من الضغط 
علــى احلكومة، خصوصــاً في ظل 
املدن  في سكان  احلاصل  االكتظاظ 
وتشكيل هذا الشيء اعباء اضافية 

على احلكومة”.
وتراسل احلكومة العراقية باستمرار 
كاّل مــن طهران وأنقــرة للمطالبة 
بزيادة احلّصة املائية للعراق من نهري 

دجلــة والفرات، فيمــا اعتبر البنك 
الدولي أن غياب أي سياسات بشأن 
املياه قــد يؤدي إلى فقــدان العراق 
بحلول العام 2050 نســبة %20 من 
موارده املائية. وكان العراق قد أعلن 
أدت  التركية  املائية  املشــروعات  أن 
بنســبة  املائية  لتقليــص حصته 
أنقرة بغداد بهدر  %80، بينما تتهم 
كميــات كبيرة من امليــاه، في وقت 
اســفر معدل االنخفاض احلالي في 

املياه عن مخــاوف من نقص كمية 
مياه نهــر دجلة إلى نصف الكمية، 
بعد أن بدأت تركيا تشــغيل ســد 
إليســو الذي انتهت مــن بنائه في 

كانون الثاني 2018.
العامة للسدود  املديرية  وبحســب 
في العراق، تشكل األمطار %30 من 
مــوارد البالد املائية، فــي حني تقدر 
املمتدة من  األنهــار  كميات ميــاه 

تركيا وإيران بنحو 70%. .

بغداد ـ الصباح الجديد:
دخلت اخلطة األمنية اخلاصة بالزيارة 
األربعينيــة، في العاصمــة بغداد، 
حيــز التنفيذ امــس األربعاء، وذلك 

بالتزامن مع قرب حلول الزيارة.
وقــال مصدر أمني فــي تصريحات 
صحفيــة أن “أبــراج مراقبة خاصة 
باملنتسبني، وأســالك شائكة جرى 

نصبها على طول خط مسير الزوار 
الدورة  البياع باجتاه جسر  من سريع 

الكبير اجلنوبي”.
وأضاف املصدر، أن “األيام املقبلة وفي 
أثناء زيادة الكثافة البشرية للزائرين، 
سيتم إغالق سايد واحد من جميع 
الطرق التي يســلكها الزائرون، مع 
للمركبات  الثانــي  الســايد  حتويل 

ذهاباً وإياباً”.
الدفاع  وزيــر  وفي كربــالء، وصــل 
العراقي، جمعة عناد، إلى احملافظة، 
والتقى مبحافظها نصيف اخلطابي، 
للتباحث حــول تنفيذ خطة الزيارة 
األربعينية، وذلك على رأس وفد ضم 

كبار القادة والضباط في الوزارة.
وفي النجــف النجف، أعلن املكتب 

اإلعالمــي للمحافظ ماجد الوائلي، 
تعطيــل الدوام الرســمي في دوائر 
احملافظة كافة اعتباراً من يوم األحد 

املقبل.
وذكر املكتب في بيان أن “القرار جاء 
الزائرين  لتوافد أعــداد كبيرة مــن 
مبناســبة الزيــارة األربعينيــة، إلى 
الزخم  تخفيف  ولغــرض  احملافظة، 

للخدمة  التفــرغ  ولغــرض  املروري 
احلسينية”.

وأوضح املكتب االعالمي أن “العطلة 
ســتبدأ من األحد املقبــل )11 / 9 / 
2022( ولغاية يوم األحد املوافق )18 / 
9 / 2022(، ويستثنى من ذلك الدوائر 
األمنيــة واخلدميــة والصحية، وأن 
يستأنف الدوام الرسمي يوم االثنني 

املوافق )19 / 9 / 2022(”.
وأضــاف مكتب محافظ النجف، أن 
للصفوف  الثاني  الــدور  “امتحانات 
املنتهية من ضمنها امتحانات  غير 
مت   )2022  /  9  /  10( الســبت  يــوم 
الزيارة وحسب  تأجيلها إلى ما بعد 
جــدول االمتحانات الذي ســيصدر 

الحقاً من مديرية التربية”.

علي الكعبي 
بتوجية من وزيرة االعمار واالسكان 
نازنني  املهندسة  العامة  والبلديات 
محمد وسو ومبتابعة مستمرة من 
قبــل املهندس جنــم احليالي مدير 
للماء لالسراع  العامة  املديرية  عام 
في اجناز املشــاريع, تواصل املديرية 
العامــة للماء ســعيها الى تقدمي 
للمواطنني في  اخلدمــات  افضــل 
قطاع املــاء الصالح للشــرب من 
خالل اشرافها  على تنفيذ املشاريع 

وفق اخلطة االستثمارية للوزارة .
فقــد زار  املهنــدس جنــم احليالي 
والوفــد الفني املرافق له مشــروع 
محافظة  في  الكبيــر  الكوت  ماء 

واســط وقد اشــرف ميدانيا على 
التجريبي وضخ  التشغيل  عملية  
املاء الصالح للشــرب في التجربة 
االولى للمشــروع وقد حتقق املنجز 

واحلمد هلل .
واطلع احليالي ميدانيا على مراحل 
ســير العمل في منشــأت وجرى 
خالل الزيارة  طرح ومناقشة جميع 
متطلبــات جنــاح اجــراءات عمل  
املرحلة االخيرة استعدادا الجنازه في 
الوقت القريب جــدا  ودخوله حيز  
اخلدمة  واشــار احليالي ان املديرية 
دعمهــا  تواصــل  العامةللمــاء  
املســتمر لدائرة املهنــدس املقيم 
والشركة املنفذة لالسراع في اجنازه 

ذلك  وفاء مــن املديرية العامةالى 
اهلنا في مدينة الكــوت، مبينا ان 
مشروع ماء الكوت يعد من املشاريع 
املهمة واالستراتيجية في احملافظة 
والذي يعمل بطاقــة انتاجية تبلغ 
١٠االف م       ٣بالســاعة والــذي 
ســيقضي على شــحة املــاء في 

مدينة الكوت .
وشــكر  احليالي خالل الزيارة  املالك 
الفنــي والهندســي موجهــا في 
الوقت نفســه الى تكثيف اجلهود  
واختصار الوقت  لالسراع في اجنازه  
الكوت  مدينــة  احتياجات  وســد 
واملناطق اجملاورة ،الفتا الى ان نسبة 

االجناز وصلت الى ) ٩٨%(  .

وذكــر املكتب اإلعالمــي للمديرية 
ان املشــروع  يتكون مــن 5 مواقع 
، موقع الســحب واملوقــع الرئيس 
10احواض  و  لتقويــة  و3 محطات 
ترســيب وبناية الفالتر التي حتتوي 
الطاقة  وبنايــة  فلتــرا   40 علــى 
االرضية  واخلزانــات  والكيمياويات 

واملواقع اخلدمية االخرى .
يذكر ان املشروع من اشراف املديرية 
العامة للماء وتنفيذ شركة اوزونالر 
التركية والذي يســد مايقارب 300 
الف نسمة وقد شيد على مساحة 
تقدر ١١٠دومنات ، ومن املؤمل أفتتاح 
خالل االيام  القادم من شــهر ايلول 

اجلاري .

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة التجارة استمرار سايلوات 
الشــركة العامة لتجــارة احلبوب في 
الشــطرة والناصريه وخان بني سعد 
وكركوك جتهيز  والكوت  الدين  وصالح 
املقررة من احلنطة  باحلصص  املطاحن 

احمللية للحصة اخلامسة.  
وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة 
احلبــوب محمد حنون كــرمي  واصلت 
مناقلة  كركوك  في  العاملة  مالكاتنا 
احلنطــة احمللية الى ســايلو خان بني 
ســعد وســايلو الدورة  ، إلــى جانب 
مناقلــه احلنطة من فرع واســط الى 
التي  املناقله  البصرة ضمــن خطــة 
تعتمدها الشركة لتحقيق التوازن في 
خزين احملافظات كافة من مادة احلنطة.  
واضــاف اهتمامنا األول هــو ان تكون 
مواقع الشركة معززه باحلنطة احمللية 
وتكــون جاهزه أمام جميــع املطاحن 
، مبينــا ان اجلهد الهندســي والفني 

في فرع ذي قار جهيز مطحنة ســومر 
احلكومية  باحلنطة احمللية  ، مشــيرا 
إلــى ان الكميات التي جهــزت لهذا  
اليوم بلغــت ) 132،860( طنا وبواقع 7 

شاحنات . 
ولفت املدير العام  الى  املالكات العاملة 
جهزت  املعدني  الشــطرة  سايلو  في 
مطاحــن شــمال مدينــة  الناصرية 
باحلنطــة احمللية اذ مت جتهيز ) 586( طن 
، كما جهزت مالكات صومعة الرفاعي 
مطاحن شــمال الناصريــة باحلنطة 

احمللية اذ مت جتهيز ) 407( اطنان  .
واكــد املدير العــام على  اســتمرار 
الدين   جتهيز مطاحن محافظة صالح 
باحلنطــة احملليــة )الســلفة االخير / 
احلصة اخلامســه( . وحســب النسب 
احملــدده من قبل قســم الســيطره 
النوعيــه . اذ بلغــت  الكمية اجملهزة 

)1،734 طنا(  . 
وفي نينــوى مت جتهيز مطاحن احملافظة 

وبواقــع  طنــا   )٢٧٧٧.٥٢٠( بكميــة 
)٦٨( شاحنة ، مشــيرا الى ان عملية 
التجهيــز متت مــن املواقع )ســايلو 
املوصل و سايلو مخمور( وبلغ إجمالي 
الكمية اجملهزة من احلصة اخلامســة 

)٣٧٦١٤.٠٤٠( طنا.
من جانــب اخــر واصلــت  مالكاتنا 
العاملــة فــى فــرع واســط جهزت 
باحلنطه  واألهليه  احلكوميه  املطاحن 
الدفعه الرابعه من احلصه اخلامســه 
من ســايلو الكوت وســايلو الصويرة 
التــي مت جتهيزها  الكميــة  وبلغــت 

)1066.040( طن.
واكد املدير العام على أســتمرار الفرع 
مبناقلة احلنطة مــن مركز النعمانية 
وبلغــت  الــى ســايلوالبصرة   األول 
 )1117.340( مت مناقلتها  التي  الكمية 

طنا بواقع  )25(شاحنة.
موقف  الشركة  عام  مدير  واستعرض 
صومعة خان بني سعد التي مت خالله 

اســتالم )٩٧.٨٨٠( طن حنطة محلية 
بدون خصــم محولة من فرع كركوك 
بواقــع) ٣( ســيارات ، فيمــا مت جتهيز 
املطاحــن حصــة اخلامســة الوجبة 

الرابعة )١٠٩١.٦٠٠( طن .
كما مت جتهيز املطاحن حصة اخلامسة 
طن  بكمية)١١٤.٧٨٠(  الثانية  الوجبة 

مطحنة املقداد احلكومية .
واختتم مدبر عام الشــركة استمرار 
فرع كركوك جتهيــز مطحنة كركوك 
املقررة  باحلنطــة  بكمية  احلكوميــة 
وبلغت الكميات اجملهزه )149،600( طن 
وبواقع )5( ســيارات باالضافة لتجهيز 
مطاحن كركــوك بكمية )1270،260( 
طن وبواقع )30( ســيارة ، وكشف عن 
اســتمرار فرع كركوك مبناقلة احلنطة 
توزعت  والتي  احمللية حملاورها اخملصصة 
كاالتــي:- خان بني ســعد )159،800( 
)5( سيارات وسايلو الدورة  طن وبواقع 

)77،360( طنا وبواقع سيارتني .

رئيس اتحاد جمعيات الفالحين يحذر
 من هجرة ريفية كبيرة صوب المدن

في حال عدم ايجاد حلول سريعة للجفاف ونقص الموارد المائية 

يعدّ العراق، الغني 
بالموارد النفطية، من 
الدول الخمس األكثر 

عرضة لتغير المناخ 
والتصحر في العالم، 

على وفق األمم 
المتحدّة، خصوصا 
بسبب تزايد الجفاف 

مع ارتفاع درجات 
الحرارة التي تتجاوز 

في مرحلة من فصل 
الصيف 50 درجة 

مئوية

طاملا عانت اجملتمعات وأفرادها من سلطة 
الدولــة وتغولها ، والســّيما الــدول ذات 
االنظمة الشمولية التي حتتكر السلطة 
بوصفهــا املمثل الوحيد لــه ، وهي بذات 
الوقــت تعطي احلرية لنفســها أكثر من 
عامة الشــعب بكونها األب والراعي له ، 
وهذه األبوية صنعت من هذه الدولة نظاماً 
ســلطوياً مؤذياْ ألفراد اجملتمــع ومصادراً 
حلرياته.... وطاملا عانت النخبة واألكادمييون 
واملثقفــون واألدباء والفنانون من جور هذه 
الســلطة فــي النظام الســابق، فاختار 
بعضهــم التماهــي مع الســلطة على 
والهرب  الهجرة  مضض، وفّضل بعضهم 
بجلــده وحريته ليعبر عــن إرادته وهويته 
وذاته بــكل حرية أو علــى األقل بنصف 
حريــة، أو الســالمة على نفســه برغم 
صمته ولــوذه بجدر الصمــت واالنعزال، 

وذلك أضعف اإلميان. 
ولكن بعد التغيير السياسي واالجتماعي 
والثقافي الــذي حصل بعد عــام ٢٠٠٣، 
واالطاحة بهذا النظام جــرى ما لم يكن 
باحلســبان، إذ ضعفت الدولة وسلطتها، 
وحلت مكانها ســلطة كانت مختفية أو 
متوارية ومهيمن عليها قبل ذلك، وتتمثل 
هذه الســلطة اجلديدة باجملتمع والقبيلة 

والعشيرة واألعراف والتقاليد. 
وأصبحــت النخبة واملثقفــون ومن على 
شاكلتهم حتت رحمة هذا اجملتمع بكل ما 
ميثل من ارث اســتبدادي ودكتاتوري خضع 
له لعقود مضت فافســح اجملــال للغول 
الكامــن في بنيــة اجملتمع، الغــول الذي 
طاملا ُقمع بكل الصور وبشتى األساليب، 
ليظهر بعد ذلك نســخة مشــّوهة عن 
سلطة دولة قامعة ومذلة ألفراد شعبها. 
وهذه االنتقالة في تبــادل االدوار لم تكن 
بعيــدة عــن مالحظــة الباحثــني، فقد 
شــّخص عالم االجتماع العراقي الدكتور 
علي الوردي في كتابه دراســة في طبيعة 
اجملتمع العراقي، هذه الظاهرة وأســماها 
ظاهرة “املد واجلزر”، ويــرى فيها أنه كلما 
ضعفــت ســلطة الدولة كثر الســلب 
والنهب وعادة الثــأر والدخالة وغيرها من 
االحداث التي تخل بالنظام من قبل أفراد 
اجملتمع، والسّيما غير املنضبطني بالقانون، 

والعكس صحيح . 
وهــذا الواقع اجلديد انعكــس على خوف 
املثقفني والكتاب من أبــداء حتی آرائهم 
فــي بعض القضايا الراهنــة وما أن يبدي 
بعضهم النقــد لهذه الســلبيات حتى 
يأتيه التهديد والوعيد والســب والشتم 

ورمبا التصفية أو التهجير من منطقته.
لذلــك يبقى أبنــاء اجملتمــع يرزحون حتت 
وقانونية،  ومتجبرة  غاشــمة  ســلطتني 
أو جاهلــة ومتخلفة وعرفيــة تتخذ من 
واهوائها مبرراً  وميولها  الذاتية  مصاحلها 
ملصادرة حريــات اآلخريــن أو منعهم من 

التعبير عن آراءهم . 
إن العودة إلى ســطوة القبيلة يوضحها 
كتابه  فــي  الغذامي،  عبــداهلل  الدكتور 
»القبيلــة والقبائلية أو هويــات ما بعد 
احلداثــة« ، إذ الحــظ أن ثمــة مفارقــة 
تتجســد في صورتني  ومعضلة معرفية 
ثقافيتــني متضاربتــني، وكلتاهما متثالن 
ســمات بارزة من سمات وعالمات املرحلة 
الراهنة، وهمــا: البروز القــوي للعرقيات 
والطائفيات واملذهبيات ومثلها القبائلية.

وكلها متثل عودة للهويات األصولية بأقوى 
صيغهــا حتى لتبدو أشــد حدة مما كانت 
عليه قبل مرحلة كمونها املؤقتة في مدد 
مضت، وهي تكشف عن خروج للمكنون 
إلى العلن سياســياً وثقافياً وســلوكياً، 
ويفســر الغذامــي هذه العــودة باخلوف 
الوسطى  الطبقة  اجملهول وســقوط  من 
من اجملتمــع، والتي كانــت طبقة مدنية 
وعقالنية مهمة في تطور وانتقال اجملتمع 

من الريفية إلى احلضرية.
ومن املمكن حتديد هذا النكوص أو الرجوع 
إلــى مجتمعــات الفوضــى وســلطات 
اجملتمعات االنقســامية بأنــه لم يأت من 
فراغ أو بشــكل طبيعي، بل بفعل فاعل، 
وورائه ايد خفية تريد ابقاء مجتمعاتنا بني 
... وهما  استبداد الدولة وسطوة القبيلة 

امران احالهما مر.

من سلطة الدولة
 إلى سطوة المجتمع 

أبراج مراقبة وطرق مغلقة.. 
خطة »زيارة األربعين« تدخل حيز التنفيذ في بغداد والنجف تعطل الدوام الرسمي

بعد وصول انجازه  الى ٩٨% وبطاقة ١٠٠٠٠م٣ بالساعة
مدير عام الماء يشرف ميدانيا على التشغيل التجريبي لمشروع ماء الكوت الكبير 

الكوت وكركوك تناقل الحنطة للبصرة وبغداد  

سايلوات الشطرة والناصرية وخان بني سعد تجهز المطاحن بالحصص المقررة
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3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعربت وزيــرة اخلارجية الفرنســية، كاثرين 
كولونا، خالل زيارة إلى أثينا عن “قلق” فرنسا 
اليونان وتركيا،  املتزايدة بني  التوترات  بسبب 
اخلصمني التاريخيــني والعضوين في حلف 

شمال األطلسي.
أعقاب  فــي  للصحفيني  كولونــا  وقالــت 
محادثــات أجرتها مــع نظيرهــا اليوناني، 
نيكوس دنديــاس، إن “املنطقة ليس بحاجة 
إلــى توترات، إنها بحاجة إلــى تهدئة”، وفق 

“فرانس برس”.
وكانت كولونا قالت خالل زيارة إلى أنقرة إنها 
دعت نظيرها التركي، مولود تشاوش أوغلو، 
على جتنب “أي تصعيــد، أكان لفظيا أو غير 

ذلك”.
وكان الرئيس التركي، رجــب طيب أردوغان، 
اتهم في نهاية األســبوع املاضــي اليونان 
بـ”احتالل” جزر تقع فــي بحر إيجه وتخضع 
للســيادة اليونانية، لكن ال ميكــن ألثينا أن 
تنشر فيها جنودا عمال مبعاهدات أبرمت في 

نهاية احلرب العاملية األولى.
وهدد أردوغان اليونان الســبت املاضي بدفع 
“ثمن باهــظ”، متهما إياهــا بانتهاك اجملال 
الطائرات  وبـ”مضايقــة”  التركــي  اجلــوي 

التركية فوق بحر إيجه.
وقال الرئيس التركــي مخاطبا اليونانيني إن 
“احتاللكم جلزر )بحر إيجه القريبة من تركيا( 
ال يُلزمنــا. حني تأتي اللحظة، ســنفعل ما 

يلزم. قد نصل فجأة ليال”.
قال دندياس إن تصريحات املسؤولني األتراك 
امس االول الثالثاء  باتت أكثر فأكثر “شائنة 
وغير مقبولة”، محذرا من أن اجليش اليوناني 

“قادر على الدفاع عن وطننا”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كشــفت وزيرة اخلارجية األميركية السابقة 
هيالري كلينتون في وقت متاخر امس االربعاء 
أنها لن تترشح للرئاسة مرة أخرى بعد تقارير 
وضعتها في املقدمة كمرشــحة دميوقراطية 

محتملة لعام 2024.
 CBS وقالت كلينتون، في مقابلة مع شبكة
األميركية بعد سؤالها اذا كانت تنوي الترشح 
مرة أخرى: “ال، ال”، مستطردة: “لكنني سأفعل 
كل ما بوســعي للتأكد من أن لدينا رئيســاً 
ويدعم  القانون  وســيادة  دميقراطيتنا  يحترم 

مؤسساتنا”.
كما أضافت أن الرئيس الســابق دونالد ترمب 
لن يندرج ضمــن هذه الفئة وأنــه “يجب أن 
يُهزم بشــدة” إذا خاض االنتخابات مرة أخرى، 
مردفة: “يجب أن تبدأ هزميــة ترمب من داخل 
احلزب اجلمهوري والوقوف في وجه هذا الرجل”. 
فيمــا لفتت إلى أنها ســتؤيد الرئيس احلالي 
جو بايدن إذا ترشــح إلعادة انتخابه في نفس 
العام، معتبرة أنه ســيكون “الشخص األكثر 
احتماالً للفوز”. إلى ذلك أسقطت كلينتون أي 
مقارنات بني استخدامها لبريدها اإللكتروني 
اخلاص وتناولها ملفات مصنفة ســرية أثناء 
عملها كوزيرة للخارجية واالكتشــاف األخير 
ملــواد مصنفة ســرية في منــزل ترمب في 
فلوريدا، موضحة أن املوقفني “مختلفني حقاً” 

عن بعضهما.
وعن مناوشــاتها مــع مكتــب التحقيقات 
الفيدرالي مقارنة بوضع ترمب احلالي، صرحت: 
“أعتقد أنها مقارنة مختلفة حقاً عما يحدث 
هنا”، الفتــة إلى أنــه “يبــدو أن وزارة العدل 
صبورة  كانت  الفيدرالي  التحقيقات  ومكتب 
وهادئة وحذرة بشكل ال يصدق مع ترمب حتى 

ظنوا أخيراً أن األمن القومي على احملك”.

فرنسا تعلق على خالف 
تركيا واليونان: المنطقة 

ال تحتاج توترا جديدا

كلينتون: لن أرشح 
للرئاسة مرة أخرى

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد :
االســتخباراتية  املعلومات  تكشــف 
األميركية األخيرة، التي تشير إلى جلوء 
روسيا لكوريا الشمالية، وقبلها إيران، 
للحصول على أســلحة، مدى الفشل 
الذي تعرضت له موســكو في حربها 
العقوبات  وجناح  أوكرانيــا،  في  الدائرة 
األميركيــة فــي إعاقــة إمداداتهــا 

العسكرية هناك.
االول  امــس  أميركي،  وأكد مســؤول 
الثالثاء، أن وزارة الدفاع الروسية بصدد 
شــراء ماليــني الصواريــخ والقذائف 
الشــمالية  كوريــا  مــن  املدفعيــة 
الستخدامها في احلرب، وفق صحيفة 

نيويورك تاميز ووكالة أسوشيتد برس.
لم  االســتخباراتية  املعلومــات  لكن 
تقدم تفاصيل بشأن نوعية األسلحة، 

وتوقيت، أو حجم الشحنة املقدمة.
وتوقع املســؤول أن حتاول روسيا شراء 
معــدات كورية شــمالية إضافية في 

املستقبل.
وقال إن عملية الشــراء تشــير إلى أن 
اجليش الروسي ال يزال يعاني من نقص 
حاد في اإلمدادات “ويعــود ذلك جزئيا 

إلى ضوابط التصدير والعقوبات”.
وقالت صحيفة نيويورك تاميز إن اخلطوة 
الروســية عالمة علــى أن “العقوبات 
التوريد،  الدولية قيدت بشدة سالسل 
إلى  اللجــوء  على  موســكو  وأجبرت 
الدول املنبوذة للحصول على اإلمدادات 

العسكرية”.
ويأتي هذا الكشف االستخباراتي بعد 
الرئيــس األميركي، جو  إدارة  أن أكدت 
بايدن، مؤخرا، أن اجليش الروسي تسلم 

في أغســطس طائرات مسيرة إيرانية 
الســتخدامها في ساحات املعارك في 

أوكرانيا.
وســبق أن نقلت أسوشــيتد برس عن 
مصادرهــا فــي اإلدارة األميركيــة إن 
املشــغلني الروس للطائــرات اإليرانية 
يواصلون تلقي التدريب في إيران بشأن 
كيفيــة اســتخدام املســيرات، التي 
ميكنها شــن هجمات جو- أرض، وحربا 
املعارك في  إلكترونيــة في ســاحات 

أوكرانيا.
ونشــرت اإلدارة، في يوليو املاضي، صور 
أقمار صناعية تشير إلى أن املسؤولني 
زاروا مطار كاشــان في الثامن   الروس 
يونيــو واخلامــس  يوليــو ملشــاهدة 

املسيرات.
كوريــا الشــمالية وروســيا.. توطيد 

للعالقات
إلى توطيد  الشــمالية  وسعت كوريا 
عالقاتها مع روسيا بعد أزمة أوكرانيا، 
وأحملت بيونغ يانغ إلى اهتمامها بإرسال 
عمال بناء للمســاعدة في إعادة بناء 
األراضي التي حتتلها روســيا في شرق 

أوكرانيا، وفق أسوشيتد برس.
والتقــى ســفير كوريــا الشــمالية 
فــي موســكو، مؤخــرا، مببعوثني من 
منطقتــني انفصاليتــني تدعمهمــا 
روســيا في منطقة دونباس بأوكرانيا، 
التعاون في  وأعرب عن تفاؤله بشــأن 

“مجال هجرة العمالة”.
كوريا  أصبحــت  املاضي،  يوليــو  وفي 
الشــمالية الدولة الوحيدة، باستثناء 
روسيا وسوريا، التي اعترفت باستقالل 
دونيتســك  االنفصاليني،  اإلقليمــني 

ولوغانسك.
بوتني،  فالدميير  الروسي،  الرئيس  وتبادل 
وزعيــم كوريا الشــمالية، كيم جونغ 
أون، رسائل دعا فيها كالهما إلى تعاون 
“شامل” و”استراتيجي” و”تكتيكي” بني 

البلدين. 
تديــن  بيانــات  موســكو  وأصــدرت 
التدريبات العســكرية واسعة النطاق 
بني الواليات املتحــدة وكوريا اجلنوبية، 
التي تعتبرها كوريا الشــمالية مبثابة 

متهيد لعملية غزو.
اللجوء للدول املنبوذة

وقــال مســؤولون بــاإلدارة األميركية 

إن جلوء روســيا إلى إيــران، واآلن كوريا 
الشــمالية، “عالمة على أن العقوبات 
التي  الصادرات  املفروضة على  والقيود 
تفرضها الواليــات املتحدة وأوروبا تضر 
بقدرة موســكو على احلصــول على 

إمدادات جليشها” وفق نيويورك تاميز.
وقال ماسون كالرك، من معهد دراسة 
أن يشــعر  احلــرب للصحيفة: “يجب 
الكرملني بالقلق مــن أنه يتعني عليه 
شراء أي شــيء على اإلطالق من كوريا 

الشمالية”.
جناح العقوبات

العقوبــات  أن  الصحيفــة  وتوضــح 

االقتصاديــة لم تشــل روســيا على 
األقل حتى اآلن، بعدما مألت موســكو 
خزينتها مســتفيدة من ارتفاع أسعار 
الطاقة، لكن مسؤولني أميركيني قالوا 
األمر بقدرة روســيا  إنه عندما يتعلق 
على إعادة بناء جيشها، فإن اإلجراءات 
املتحدة  والواليات  ألوروبــا  االقتصادية 
كانت فعالة، بعد أن عرقلت قدرة روسيا 
أو اإللكترونيات  على شراء األســلحة 

الالزمة لصنع تلك األسلحة.
وكانت موسكو تأمل في تغلب الصني 
التصدير ومواصلة إمداد  على ضوابط 
األميركيني  املســؤولني  لكن  جيشها، 

قالــوا مؤخــرا إنه بينمــا كانت بكني 
مستعدة لشراء النفط الروسي بسعر 
ذاته  الوقــت  في  احترمــت  مخفض، 
ضوابط التصدير العسكرية ولم حتاول 
بيع أي معدات أو مكونات عســكرية 

للجيش الروسي.
الــدول بحذر في  ومع حتــرك معظم 
مواجهــة الضغط األميركــي، ركزت 
روســيا على إبرام صفقــات مع إيران 

وكوريا الشمالية.
ونظرا ألنه مت عزل البلدين إلى حد كبير 
العقوبات،  الدولية بسبب  التجارة  عن 
لن يخســر أي من البلدين الكثير من 

خالل إبرام اتفاقات مع روسيا. 
ويقول فريدريك كاغان، اخلبير العسكري 
في معهد “أميركان إنتربرايز” لنيويورك 
تاميز إنه “ال يوجد شــيء عالي التقنية 
في قذيفة مدفعية من عيار 152 ملم 
أو صــاروخ من طراز كاتيوشــا تنتجه 

كوريا الشمالية”.
ويرى أن التحول إلى كوريا الشــمالية 
عالمة على أن روسيا غير قادرة على ما 
يبدو على إنتاج أبسط املعدات الالزمة 

لشن احلرب.
وأضاف كاغان: “الســبب الوحيد الذي 
يدفع الكرملني لشراء قذائف مدفعية 
أو صواريخ من كوريا الشــمالية هو أن 
بوتــني لم يكن راغبــا أو غير قادر على 
حتى  للحرب  الروسي  االقتصاد  تعبئة 

على أبسط املستويات”.
وتقول نيويورك تاميز إنه كان واضحا منذ 
شهور أن موسكو تواجه مشكالت في 
التقنية، ومت استنفاد  أسلحتها عالية 
مما  الدقيقــة،  األســلحة  مخزونــات 

أجبرها على االعتماد بشكل أقل على 
الصواريخ، واللجوء إلى املدفعية.

انتهاك العقوبات على كوريا الشمالية 
وتقول أسوشــيتد برس إن أي صفقة 
الشمالية  كوريا  من  أســلحة  لشراء 
ســتكون انتهاكا لقرارات األمم املتحدة 
التي حتظر على البالد تصدير أو استيراد 

أسلحة من دول أخرى. 
وتشــير إلى أن إرســال عمال كوريني 
تسيطر  التي  األراضي  إلى  شــماليني 
عليها روسيا في أوكرانيا من شأنه أن 

ينتهك أيضا قرارات األمم املتحدة.
االســتفزازية من كوريا  وتأتي اخلطوة 
الشــمالية لو ثبت صحتها، مع تزايد 
قلق واشنطن بشأن برنامجها النووي. 
وقد أجرت بيونغ يانغ جتارب إلطالق أكثر 

من 30 صاروخا باليستيا هذا العام.
كشف املعلومات.. نهج أميركي

الواليات  إن  بــرس  وتقول أسوشــيتد 
الشــهور  خالل  أفصحــت  املتحــدة 
املاضية، بشكل ممنهج، عن معلومات 
لتسليط  احلرب  بشــأن  استخباراتية 
الضوء على عمليات التضليل الروسية 
أو للفت االنتباه إلــى الصعوبات التي 

تواجهها موسكو في املعارك. 
وقبل الغزو، رفع البيت األبيض السرية 
عن تقارير اســتخباراتي بشأن خطط 
موسكو العسكرية للدول احلليفة أوال 
الهدوء  ثم للجمهور. وبعد فتــرة من 
فــي كشــف معلومات بــدأت اإلدارة 
األميركية مرة أخرى في رفع الســرية 
عن املعلومات لتســليط الضوء على 
صراعات اجليش الروســي وفق نيويورك 

تاميز.

مشكالت الغزو.. لماذا تلجأ موسكو إلى »الدول المنبوذة«؟

متابعة ـ الصباح الجديد:
شــهد جنوب ســوريا فــي األيام 
األخيرة سلسلة جديدة من عمليات 
القتل واالغتياالت التي تســتهدف 
األجهــزة  تتهمهــم  أشــخاصاً 
باالنتماء  للنظــام  التابعة  األمنية 
إلى تنظيم “داعــش” الذي يبدو أنه 
يحاول إحياء نشاطه في محافظة 

درعا واملناطق القريبة منها.
وعثــر مواطنــون فــي ريــف درعا 
الغربــي، امــس االول الثالثاء، على 
جثة شخص يدعى أدهم الهيشان 
قرب معصرة الشــمري على طريق 
مزيريــب األشــعري، غــرب مدينة 
طفس. وهــو ينحدر مــن بلدة تل 
شــهاب بريف درعا الغربي، ومتهم 

بالتعامل مع تنظيم “داعش”.
وجــاء العثور على اجلثــة في وقت 
تشــهد بلدة اليــادودة اســتنفاراً 
مجموعة  مــن  محليني  ملقاتلــني 
يقودهــا محمد العقربــاوي، حيث 
قاموا بقطع الطريــق الواصلة بني 
اليادودة وحــي الضاحية الذي يُعد 
بوابة مدينة درعــا احملطة من جهة 
ريف درعا الغربي، في إطار تداعيات 
حادثة دهم نفذتها مجموعة أمنية 
مقتل  إلــى  وأدت  املاضــي،  االثنني 
أبو قاســم  املدعو  قائــد اجملموعة 

العقرباوي. 
وقالت مصادر محلية من املنطقة، 
إن دورية أمنية تابعة لقوات النظام 
السوري دهمت منزل القيادي احمللي 
محمد العقربــاوي فجر االثنني؛ ما 
أدى إلى اندالع اشتباكات باألسلحة 
اخلفيفة لم تســتمر طويالً، لكنها 
أســفرت عن جرح عدد من عناصر 
الدورية األمنيــة املقتحمة ومقتل 
ِقبل  مــن  جثته  وأخذ  العقربــاوي 

عناصــر الدورية. وتلقــى ذووه بعد 
ســاعات مــن احلادثة بالغــاً أمنياً 
لتســّلم جثتــه في مدينــة درعا 
احملطة. وقالت مصادر، إن مقربني من 
العقرباوي يعتقدون أنه اعتقل أثناء 
االشتباكات وُقتل بعد اعتقاله من 

قبل الدورية األمنية.

وكان العقربــاوي قيادياً تابعاً ألحد 
تشــكيالت املعارضة فــي مناطق 
ريــف درعا الغربي قبل التســويات 
التي شهدتها املنطقة اجلنوبية في 
عــام 2018، وانضم بعدها جملموعة 
محلية مسلحة في مدينة طفس 
الزعبي  معــاذ  القيادي  يتزعمهــا 

2021 أثناء  الــذي ُقتل فــي عــام 
عســكرية  نقطة  علــى  الهجوم 
تابعة للجيش السوري قرب مدينة 
طفس. وورد اسم محمد العقرباوي 
في اعترافــات محمد العودات الذي 
بتهمــة االنتماء إلى  قتل مؤخــراً 

تنظيم “داعش”. 

وقال حينها العودات في اعترافاته، 
إن العقربــاوي مشــترك بجرميــة 
قتل الشــيخ أحمد بقيــرات، أحد 
أعضاء اللجنــة املركزية للتفاوض 
بريف درعــا الغربي. وتتهم األجهزة 
األمنية في درعا العقرباوي بأنه أحد 
عناصر “داعش” في املنطقة ويعمل 

لألجهزة  ضمن مجموعة مطلوبني 
األمنية في ريف درعا الغربي.

وخــالل الشــهر املاضــي، أجــرت 
من  أكثر  الســوري  النظــام  قوات 
عمليــة دهم فــي بلدة اليــادودة، 
إلياد  تعــود  منازل  حيث هاجمــت 
جعــارة ومحمد الديــري، وهما من 
األمنية  لألجهــزة  املطلوبــني  أبرز 
في ريــف درعا الغربــي وتتهمهما 
قوات النظــام بتنفيذ اغتياالت في 
املنطقــة. كما شــهدت املنطقة 
الشــمري  معصرة  عند  الواقعــة 
على طريق مزيريب األشعري، غربي 
مدينة طفس في آب املاضي، العثور 
على جثة اثنني في املوقع ذاته الذي 
شهد يوم الثالثاء العثور على جثة 

متهم آخر باالنتماء إلى “داعش”.
التنظيم في جنوب سوريا  وينتشر 
عبر خاليا ســرية أو عناصر سابقة 
من أبناء املنطقة ممن رفضوا تسوية 
أوضاعهم من ِقبل النظام السوري، 
وبعضهــم اعتقــل مع ســيطرة 
النظام على مناطق حوض اليرموك 
غرب درعا عام 2018، في حني أطلق 
في  املعتقالت  مــن  آخرين  ســراح 
ظروف مشبوهة. كما أن بني عناصر 
“داعش” في جنوب سوريا من وصل 
إلى املنطقــة قادما مــن منطقة 
تلول الصفا بالسويداء التي يُعتقد 
أن “داعــش” يتخــذ منهــا قاعدة 
خلفية له. وتعتقد األجهزة األمنية 
للنظــام، أن خاليــا “داعش” تضم 
أيضاً قادة وعناصر في املعارضة ممن 
رفضوا التسويات وبقوا في املنطقة 
مع مجموعاتهم املسلحة. ويعتقد 
النظام، أن هــؤالء ينفذون هجمات 
ضد قــوات اجليش واألمن في جنوب 

سوريا.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ال تزال التسريبات حول الوثائق التي 
األميركي  الرئيس  مبنزل  عليها  عثر 
فلوريدا  في  ترمب  دونالد  الســابق 
ومــا تضمنته  املاضــي،  الشــهر 

تتوالى.
فبعــد أن أكدت مصــادر أميركية 
مطلعة أنه مت العثــور على وثيقة 
العســكرية  الدفاعــات  تصــف 
حلكومة أجنبية، مبا في ذلك قدراتها 

النووية، دون حتديدها، أو اإلشارة إلى 
للواليات  معادية  أو  صديقة  كونها 
رد ترمــب عبر أحد  املتحدة، جــاء 

محاميه.
فقد ندد كريستوفر كيس، محامي 
الرئيس الســابق بتلك التسريبات، 
مؤكداً أن “هــذا التصرف ال يحترم 
العملية القانونية أويعير أي اعتبار 

للحقيقة الفعلية”.
إلى ذلــك، اعتبر أنهــا تلحق ضرراً 

بنزاهة  اجلمهــور  ثقــة  وتقــوض 
النظــام فــي البالد، بحســب ما 
بوست  واشــنطن  نقلت صحيفة 

األميركية امس األربعاء.
احملكمة سابقا  “قدمت  قائالً:  وتابع 
مســارًا معقواًل للمضي قدًما في 
القضيــة، ال يتضمــن التســريب 
املضللة،  للمعلومــات  االنتقائــي 
والتي ال ميكن التحقق منها، لذا ال 
يوجد سبب اآلن لالنحراف عن هذا 

املســار إذا كان الهــدف إيجاد حل 
منطقي لتوثيق مشكالت التخزين 
التي خرجت عن نطاق السيطرة بال 

داع”.
أتى هــذا التعليق بعــد أن أكدت 
مصادر مطلعــة أنه مت العثور على 
وثيقة تصف الدفاعات العسكرية 
ذلك  فــي  مبا  أجنبيــة،  حلكومــة 
قدراتهــا النوويــة، بعدمــا داهم 
مكتب التحقيقات االحتادي الشهر 

املاضي منزل ترمب
كما أشــارت إلى أن بعض الوثائق 
بالتفصيل  توضح  عليها  عثر  التي 
الســرية  بالغة  أميركية  عمليات 
وليس  خاصــة،  تصاريح  تتطلــب 
مجرد تصريح سري للغاية، بحسب 

“واشنطن بوست”
إلــى ذلك، أكــدت أن بعــض هذه 
الوثائــق ُمقيــد لدرجــة أنه حتى 
بعض كبار مسؤولي األمن القومي 

في إدارة الرئيس جو بايدن لم يُصرح 
لهم مبراجعتها.

التحقيقات كان  أن مكتــب  يذكر 
عثر على أكثر مــن 11 ألف وثيقة 
وصــورة حكومية خــالل املداهمة 
التي جرت في الثامن من أغسطس 
املاضــي فــي منــزل لترمــب في 
ملا أظهرته سجالت  وفقا  ماراالجو، 
محكمة وست بالم بيتش، برئاسة 
القاضية أيلني كانون التي تنظر في 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
األميركية،  اخلارجيــة  وزارة  أكدت 
إن رد إيران علــى مقترحات العودة 
النــووي لــم يســاعد  لالتفــاق 

بالتوصل التفاق.
وأعلــن البيت األبيــض أنه ال يزال 
هنــاك عمــل كثير يتعــني على 
الدبلوماســيني القيام به بشــأن 
إيران.وكان البيــت األبيض قد أكد 
أن الواليات املتحدة مستعدة لكل 
أو  بنجاح  املرتبطة  السيناريوهات 
فشــل االتفاق النووي. كما أضاف 
“كنــا واضحني للغاية بشــأن ما 
نعتزمه هنا هو التأكد من أن إيران 

ال متتلك ســالحاً نوويــاً، وهذا هو 
هدفنا النهائي هنا”.

مــن جانبه، حــذر رئيس الــوزراء 
اإلســرائيلي يائير لبيد امس االول 
الثالثاء، من أمــام مقاتلة إف35-، 
إيران من االســتمرار فــي “اختبار” 
الذي  الوقت  فــي  العبرية،  الدولة 
تتفــاوض فيه طهران مــع الدول 
الكبرى إلحياء االتفاق النووي الذي 
أُبرم فــي فيينا في 2015 وتعارضه 

إسرائيل بشدة.
التصريح خالل  بهــذا  لبيد  وأدلى 
زيارة إلى قاعــدة جوية في جنوب 
إسرائيل، وقد نشر مكتبه مقطع 

فيديــو ظهــر فيه وهــو يتحدث 
وخلفه طائرة مقاتلة من طراز إف-

.35
دبلوماسية  وتشن إسرائيل حملة 
مكثفــة فــي محاولــة إلقنــاع 
االتفاق  الغربيــني بعــدم إحيــاء 
املبرم بينهم وبــني إيران في 2015 
والــذي أصبح في حكم امليت منذ 
املتحدة  الواليات  منه  انســحبت 

أحادياً في 2018.
وقال لبيد إن “الوقت ما زال مبكراً 
ملعرفة ما إذا كنا قد جنحنا بالفعل 
فــي وقف االتفــاق النــووي، لكن 
إسرائيل مستعدة ألي تهديد وألي 

سيناريو”.
وأضــاف “إذا اســتمرت إيــران في 
اختبارنا، فســوف تكتشــف ذراع 
وقدراتهــا”،  الطويلــة  إســرائيل 
متعهــداً “مواصلــة العمل على 
جميع اجلبهــات ضد اإلرهاب وضد 
أولئــك الذين يســعون إلى إحلاق 

األذى بنا”.
وأكد رئيس الوزراء اإلســرائيلي أنه 
الرئيــس األميركي جو  حصل من 
لكي  األخضر  الضــوء  على  بايدن 
تفعــل الدولة العبرية “كل ما تراه 
امتالك  مــن  إيران  ملنع  مناســباً” 
لطاملا  وهو هدف  الذري،  الســالح 

نفت إيران سعيها لتحقيقه رغم 
واإلســرائيلية  الغربية  االتهامات 

لها بعكس ذلك.
وقال لبيد “بحســب ما اتفقت أنا 
والرئيس بايدن، فإن إسرائيل تتمتع 
باحلريــة الكاملة للقيــام بكل ما 
تراه مناسباً ملنع إيران من أن تصبح 

مصدر تهديد نووي”.
من جهته قال مكتب لبيد في بيان 
اخلارجية  االســتخبارات  رئيس  إن 
بارنيا  ديفيد  )املوساد(  اإلسرائيلية 
يزور حالياً الواليات املتحدة في إطار 

“احلملة الدبلوماسية ضد إيران”.
ومــن املقرر أن يلتقــي بارنيا خالل 

زيارتــه مســؤولني في عــدد من 
األجهزة األمنية األميركية.

االتفاق  بشــدة  إسرائيل  وتعارض 
النووي الــذي أبرمته الدول الكبرى 
2015 وخفــف  مــع إيــران فــي 
العقوبــات املفروضة على طهران 
مقابل التزامها تقليص برنامجها 

النووي.
وفي حني يســعى بايدن إلى إحياء 
االتفاق، فإن إســرائيل التي تُعتبر 
الشرق  في  الوحيدة  النووية  القوة 
األوســط، تعهدت بذل كل ما في 
وسعها ملنع إيران من احلصول على 

قنبلة نووية.

هجمات تستهدف متهمين باالنتماء إلى »داعش« في جنوب سوريا
مع محاوالت من التنظيم إلحياء نشاطه

محامي ترمب: التسريبات مستمرة بال اعتبار للحقيقة

البيت األبيض: لم نسد الثغرات في المفاوضات مع إيران
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جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية
 قسم التعاقدات

العدد:1201
التاريخ: 2022/9/5

مناقصـة رقم )28(/ إعـالن للمرة األولى

املشــاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة املثنى/ من 
متويل تنمية األقاليم

جتهيز ونصب وتشــغيل وحدة مجمعة سعة 240 م3/ ســاعة في الصوب الثاني مع خط ناقل 
لسيد محمد مع الشبكة مرحلة اولى/ الهالل«

يسر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 
عطاءاتهم لتنفيذ املشروع املتمثل جتهيز ونصب وتشغيل وحدة مجمعة سعة 240 م3/ ساعة في 
الصوب الثاني من قضاء الهالل مع تنيفيذ خط ناقل الى منطقة سيد محمد مع الشبكة )مرحلة 
اولى(, وكل ما يلزم الجناز املشــروع 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 في محافظة املثنى )dpc.muthana@yahoo.com( خالل أيام الدوام الرسمي من الساعة 
التاســعة 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/ ثامنة )كحد ادنى(.

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

السوداء .
 ب-السيولة املالية: وهي توافر مبلغ بقيمة ال تقل عن )106,000,000( دينار )مائة وستة ماليني 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 احملدد . 
ج- الكادر القيادي للمشــروع والعاملني فيه: ويشــتمل الكادر القيادي على مدير مشروع )مهندس 
مدني( + مهندس كهرباء وبعقود رســمية صادر 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.
5 . إن الكلفة التخمينية للمشروع هي )1،288،285،500( دینار )مليار ومائتان وثمانية وثمانون مليون 
ومائتان وخمسة وثمانون الف وخمسمائة دينار عراقي(، وإن املدة الالزمة لتنفيذ اعمال املشروع هي 

)330( يوماً.
 6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق العطاء ابتداء من يوم االربعاء املصادف 2022/9/21، 
وذلــك بعد تقدمي طلب حتريري إلى دائــرة العقود احلكومية في احملافظة، ودفــع قيمة البيع للوثائق 
البالغة )150،000( دينار )مائة وخمســون ألف دينار(، غير قابل للرد، ويقدم وصل الشــراء االصلي مع 

العطاء.
 7. يتم تســليم العطاءات إلــى العنوان اآلتي: محافظة املثنى/ دائــرة العقود احلكومية، وان موعد 
عقد الغلق في متام الســاعة الثانية عشر ظهرا  من يوم الثالثاء املصادف 2022/10/11 إن العطاءات 
املتأخرة ســوف ترفض، وســيتم فتح العطاءات بحضــور مقدمي العطــاءات 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 املشتركني في املناقصة سيكون في الساعة 
احلادية عشــر صباحاً من يوم الثالثاء املصادف 2022/10/4 في مبنى دائرة العقود احلكومية في املثنى 
ان كل العطــاءات تبقى نافذة ملدة )90( يوما وان تتضمن ضمانا للعطاء على شــكل خطاب ضمان 
مصرفي يذكر فيه اسم ورقم املناقصة املعنية وان يكون غير مشروط ويدفع حني الطلب ونافذا ملدة 
ال تقــل عن )120( يوما من تاريخ غلق املناقصــة الفعلي وان يكون بصيغة واضحة من حيث مبلغه 
)رقما وكتابا( وحتديد تاريخ نفاذه وشروطه والغرض من اصداره او صك مصدق ومببلغ مقطوع مقداره 
)18،000،000( دينار )ثمانية عشــر مليون دينار عراقــي( 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- 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: 1202
التاريخ: 2022/9/5

مناقصـة رقم )27(/ إعـالن للمرة األولى

املشــاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة املثنى/ من 
متويل تنمية األقاليم

1- متديد شبكة ماء الى منطقة ال توبة/ قضاء اخلضر«
2- متديد خط ناقل قطر 225 ملم بولي اثيلني مع انشــاء خزان ارضي ســعة 100 م2 في منطقة 

مسيعيدة/ النجمي«
3- متديد شبكات ماء ملناطق متفرقة )ال دويج وال بو حربي وال بو موسى وسيد جوده( الهالل«

يسر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 
عطاءاتهم لتنفيذ املشروع املتمثل بتمديد شبكات ماء الى منطقة ال توبة في قضاء اخلضر ومتديد 
شبكات ماء الى مناطق متفرقة من قضاء الهالل، مع متديد خط ناقل بولي اثيلني بقطر )225( ملم 
وانشــاء خزان ارضي سعة 100 م3 في منطقة مســيعيدة الكائنة في قضاء النجمي, 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 في محافظة املثنى )dpc.muthana@yahoo.com( خالل أيام الدوام الرسمي من الساعة 
التاســعة 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 )146,000,000( دينار )مائة وســتة واربعون 
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 احملدد . 
ج- الكادر القيادي للمشــروع والعاملني فيه: ويشــتمل الكادر القيادي على مدير مشروع )مهندس 
مدني(+مهندس مدني وبعقود رسمية 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.
5 . إن الكلفة التخمينية للمشــروع هي )1،776،504،750( دینار )مليار وســبعمائة وستة وسبعون 

مليون وخمسمائة ورابعة االف وسبعمائة وخمسون دينار عراقي
.(، وإن املدة الالزمة لتنفيذ اعمال املشروع هي )330( يوماً.

 6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق العطاء ابتداء من يوم االربعاء املصادف 2022/9/21، 
وذلــك بعد تقدمي طلب حتريري إلى دائــرة العقود احلكومية في احملافظة، ودفــع قيمة البيع للوثائق 

البالغة )200،000( دينار )مائتان ألف دينار(، غير قابل للرد، ويقدم وصل الشراء االصلي مع العطاء.
 7. يتم تســليم العطاءات إلــى العنوان اآلتي: محافظة املثنى/ دائــرة العقود احلكومية، وان موعد 
عقد الغلق في متام الســاعة الثانية عشر ظهرا  من يوم الثالثاء املصادف 2022/10/11 إن العطاءات 
املتأخرة ســوف ترفض، وســيتم فتح العطاءات بحضــور مقدمي العطــاءات 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 املشتركني في املناقصة سيكون في الساعة 
احلادية عشــر صباحاً من يوم الثالثاء املصادف 2022/10/4 في مبنى دائرة العقود احلكومية في املثنى 
ان كل العطــاءات تبقى نافذة ملدة )90( يوما وان تتضمن ضمانا للعطاء على شــكل خطاب ضمان 
مصرفي يذكر فيه اسم ورقم املناقصة املعنية وان يكون غير مشروط ويدفع حني الطلب ونافذا ملدة 
ال تقــل عن )120( يوما من تاريخ غلق املناقصــة الفعلي وان يكون بصيغة واضحة من حيث مبلغه 
)رقما وكتابا( وحتديد تاريخ نفاذه وشروطه 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 السماوة- 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 



5 اعالن

مديرية بلدية الكوت
جلنة البيع وااليجار االولى 

تنويه
احلاقــا بإعالننا 204 فــي 2022/8/29  املنشــور في جريدة 
الصباح اجلديد بالعدد 4968 في 2022/9/5  حيث ورد سهوا 
كشــك رقم 312 في تسلســل /12 كشــك في منطقة 

الداودية خلف اعدادية الصناعة  في اعالننا املرقم اعاله
لذا اقتضى ألتنويه

جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية
 قسم التعاقدات

العدد: 1203
التاريخ: 2022/9/5

مناقصـة رقم )26(/ إعـالن للمرة األولى

املشاريع واألعمال املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة املثنى/ 
من متويل تنمية األقاليم

»إيصال خطوط كهرباء حرجة الى )خزان ال معالي-محطة السكك-اململحة-مشروع بربوتي 
وحي احلسني-خزان احلي الصناعي(/السماوة«

يســر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى دعوة مقدمــي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشــروع املتمثل جتهيز ونصب وتشغيل وحدة مجمعة سعة 240 م3/ 
ســاعة في الصوب الثاني من قضاء الهالل مع تنيفيذ خط ناقل الى منطقة ســيد محمد مع 
الشبكة )مرحلة اولى(, 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 في محافظة املثنى )dpc.muthana@yahoo.com( 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 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/ عاشرة )كحد ادنى(.

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

السوداء .
 ب-الســيولة املالية: وهي توافر مبلغ بقيمة ال تقل عن )18,000,000( دينار )ثمانية عشر مليون 
دينار«، عن طريق تقدمي كشــف مصرفي يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة، وتكون متوافرة قبل 

موعد غلق املناقصة بفترة قصيرة. 
ج- الكادر القيادي للمشروع والعاملني فيه: ويشتمل الكادر القيادي على مدير مشروع )مهندس 
كهرباء( وبعقد رسمي صادر عن نقابة املهندسني العراقية كما 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.
5 . إن الكلفة التخمينية للمشروع هي )173،600،000( دینار )مائة وثالثة وسبعون مليون وستمائة 

الف دينار عراقي(، وإن املدة الالزمة لتنفيذ اعمال املشروع هي )270( يوماً.
 6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق العطاء ابتداء من يوم االربعاء املصادف 2022/9/21، 
وذلك بعد تقدمي طلب حتريري إلى دائرة العقــود احلكومية في احملافظة، ودفع قيمة البيع للوثائق 

البالغة )50،000( )خمسون ألف دينار(، غير قابل للرد، ويقدم وصل الشراء 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 الثالثاء املصادف 2022/10/11 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 الثالثاء املصادف 2022/10/4 في مبنى دائرة العقود احلكومية 
في املثنــى ان كل العطاءات تبقى نافذة ملدة )90( يوما 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 وكتابة( وحتديد تاريخ نفاذه وشــروطه والغرض من اصداره او صك 
مصدق ومببلغ مقطوع مقداره )2،500،000( دينار )مليونان وخمسمائة الف 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 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 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: 1205
التاريخ: 2022/9/5

مناقصـة رقم )25(/ إعـالن للمرة األولى

املشاريع واألعمال املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة املثنى/ 
من متويل تنمية األقاليم

جتهيز ونصب وتشغيل وحدة مجمعة سعة 50 م3/ ساعة مع شبكة في منطقة احلشيش/ 
السوير«

يســر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى دعوة مقدمــي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشــروع املتمثل جتهيز ونصب وتشغيل وحدة مجمعة سعة 50 م3/ 
ســاعة مع شبكة في منطقة احلشــيش  الكائنة في قضاء السوير, وكل ما يلزم الجناز املشروع 
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 في محافظة املثنى )dpc.muthana@yahoo.com( 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 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/ عاشرة )كحد ادنى(.

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

السوداء .
 ب-الســيولة املالية: وهي توافر مبلغ بقيمة ال تقل عن )57,000,000( دينار )خمســة وسبعون 
مليون دينار«، عن طريق تقدمي كشف مصرفي يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة، وتكون متوافرة 

قبل موعد غلق املناقصة بفترة قصيرة. 
ج- الكادر القيادي للمشروع والعاملني فيه: ويشتمل الكادر القيادي على مدير مشروع )مهندس 
مدني( وبعقد رســمي صادر عن نقابة املهندسني العراقية كما 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.
5 . إن الكلفة التخمينية للمشــروع هي )691،706،500( دینار )ســتمائة وواحد وتسعون مليون 
وسبعمائة وســتة االف وخمســمائة دينار عراقي(، وإن املدة الالزمة لتنفيذ اعمال املشروع هي 

)330( يوماً.
 6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق العطاء ابتداء من يوم االربعاء املصادف 2022/9/21، 
وذلك بعد تقدمي طلب حتريري إلى دائرة العقــود احلكومية في احملافظة، ودفع قيمة البيع للوثائق 
البالغة )50،000( دينار )خمسون ألف دينار(، غير قابل للرد، ويقدم وصل الشراء 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 الثالثاء املصادف 2022/10/11 إن العطاءات 
املتأخرة ســوف ترفض، وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني 
باحلضور في العنوان اآلتي: الطابق االول من بناية اإلدارة العامة واحمللية في نفس موعد الغلق. وإن 
موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشتركني في املناقصة سيكون في الساعة 
احلادية عشــر صباحاً من يوم الثالثاء املصادف 2022/10/4 في مبنــى 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 تقــل عن )120( يوما من تاريخ غلق املناقصة الفعلي وان يكون بصيغة واضحة من 
حيث مبلغه )رقما وكتابا( وحتديد تاريخ نفاذه وشروطه والغرض من اصداره او صك مصدق ومببلغ 
مقطوع مقداره )10،000،000( دينار )عشــرة ماليني 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 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
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متابعة ـ الصباح الجديد :
 تراجعت أسعار النفط اخلام مجددا 
مع عودة القلق من ضعف الطلب 

واحتمال رفع أسعار الفائدة.
وتلقــت األســعار بعــض الدعم 
بعدما قال االحتاد األوروبي إن األجواء 
أقل تفاؤال حيال التوصل إلى اتفاق 
ســريع على إحياء االتفاق النووي، 
ما يعني تأخيــر عودة لنحو مليون 

برميل يوميا من اخلام إلى السوق.
“أوبك  إن  نفطيــون  محللون  وقال 
بجاهزية  واضحة  إشارة  أرسلت   ”+
اجملموعة للتدخل في السوق وإعادة 
االجتماع “فــي أي وقت”، معتبرين 
أن قــرار اجملموعة بخفــض اإلنتاج 
جــاء انطالقا من قناعــة قوية بأن 
عديدا من دول “أوبك +” تكافح من 
أجل الوصول إلى احلصص املطلوبة 

بالفعل.
وأشــار احملللون إلــى أن اخملاوف من 
التباطؤ االقتصادي العاملي تهيمن 
على السوق، حيث تسعى اجملموعة 
إلى استقرار وتوازن السوق، مبينني 
أول  أن قــرار اجملموعة األخيــر هو 
تخفيــض في أهــداف اإلنتاج في 
22 شــهرا ويعيــد احلصــص إلى 

مستويات آب املاضي.
ولفتوا إلى اســتمرار معاناة بعض 
دول “أوبك +” من نقص االســتثمار 
أو بعض املشكالت الفنية األخرى، 
مشــيرين إلى يقظة “أوبك +” في 
أكبر،  بشكل  السوق  وضع  مراقبة 
خاصــة مع مناقشــات مجموعة 
السبع بشــأن وضع سقف سعر 
للنفط والغاز الروسيني، موضحني 
أن هنــاك كثيــرا من أوجــه عدم 

اليقني في السوق.
وقال سيفني شيميل مدير شركة 
“في جــي أندســتري” األملانية، إن 
األســعار تراجعــت رغــم أن قرار 
خفــض املعروض يدعــم فرص منو 
األسعار وهو ما حتقق بالفعل عقب 
القرار مباشرة، لكن السوق قامت 
الذي  اخلفــض  مســتوى  بتقييم 
عدته رمزيا، مشــيرا إلــى أنه من 
الناحية العمليــة تكافح معظم 
دول “أوبــك +” بالفعل للوصول إلى 

مستوى حصصها املعهودة.
وأكــد أن جاهزيــة اجملموعة لعقد 
اجتماع جديد قبل حلول االجتماع 
الشهري في 5 تشرين األول املقبل 
يطمئن الســوق بتأهب واستعداد 
املنتجــني ورغبتهم فــي التدخل 
الســريع في أوقات األزمات لدعم 
وضع  أن  خاصة  والتوازن  االستقرار 

السوق احلالية يتسم بعدم اليقني 
تأثير اخملاطر اجليوسياسية  واتساع 

عليها.
مــن جانبه، ذكر روبــني نوبل مدير 
الدوليــة  “أوكســيرا”  شــركة 
فــي  الرغبــة  أن  لالستشــارات، 
خفض اإلنتاج تدعم فرص الوصول 
إلى أهــداف ســعرية أعلى، لكن 
“أوبك” منــذ البدايــة أكدت عدم 
سعرية  مستويات  أي  استهدافها 
وإمنــا تعمل علــى توازن الســوق 
وبقاء األساســيات في حالة جيدة 
اخملاطر  تداعيات  وتقليل  ومستقرة 

اجليوسياسية عليها.
وأشــار إلى أهمية التحذيرات التي 
لتحالف  الفنية  اللجنة  أطلقتها 
“أوبك +” خاصة مــا يتعلق بنقص 
السيولة وبقاء السعة االحتياطية 
محدودة للغايــة، إضافة إلى بقاء 

خطــر حدوث اضطرابات شــديدة 
مرتفعــا فــي الســوق، مبينا أن 
خفــض اإلنتــاج جاء فــي صالح 
الســوق ووفق رؤية املنتجني وعلى 
الرغم مــن ضغوط واســعة قام 
بها املســتهلكون لزيــادة اإلنتاج 
الراهنة في  بالرغم من الصعوبات 
االستثمارات اجلديدة في الصناعة.

مــن ناحيته، قــال ماركوس كروج 
“أيه كنترول”  كبير محللي شركة 
ألبحاث النفــط والغاز، إن مخاوف 
نقص اإلمــدادات عــادت لتتصدر 
املشهد في السوق، مبينا أن نهاية 
حتديات  ستشــهد  اجلــاري  العام 
واسعة في ســوق الطاقة خاصة 
الشتاء وهو ما يشهد  في موسم 
ارتفاعــا كبيــرا في االســتهالك 
وتتفاقــم األزمــة مع بــدء حظر 
االحتاد األوروبي واردات اخلام الروسي 

املنقولــة بحــرا في كانــون األول 
املقبل واجتاه دول مجموعة السبع 
لوضــع اللمســات األخيــرة على 
خطة فرض سقف ألسعار صادرات 

النفط اخلام الروسية.
هنجســتلر  نايال  أكــدت  بدورها، 
في  األوســط  الشــرق  إدارة  مدير 
الغرفــة الفيدرالية النمســاوية، 
أن احتمــاالت ارتفــاع اســتهالك 
النفط لتوليد الطاقة هذا الشتاء 
مع اســتنفاد إمدادات الغاز أبقت 
الفعلية  اخلــام  النفــط  أســعار 
مرتفعة عــن نظيراتها في العقود 
اآلجلــة، بينما يكبــح االرتفاعات 
ركود  حدوث  احتمالية  الســعرية 
عاملي مدفوعا فــي جزء كبير منه 

بارتفاع أسعار الطاقة.
وأشــارت إلى أن إجــراءات اإلغالق 
املتجــددة فــي عديــد مــن املدن 

من  مخــاوف  جــددت  الصينيــة 
تباطؤ الطلب علــى النفط بينما 
على جانب العــرض ال يزال االتفاق 
إحيائه،  فــي خطط  يتعثر  النووي 
مبينة أن اخلفض اجلديد في اإلنتاج 
سيســاعد على االحتفاظ ببعض 
الطاقــة االحتياطيــة فــي حالة 
بشكل  العاملية  اإلمدادات  انقطاع 
غير متوقع في املســتقبل وهو ما 
“أوبك +” على  املنتجون في  يحرص 

التحوط له.
تراجع  وفيمــا يخــص األســعار، 
النفــط أمس، بعــد ارتفاعه على 
مدى يومــني مع عــودة القلق من 
ضعف الطلب واحتمال رفع أسعار 
الفائدة، ليتخلــى اخلام عن الدعم 
الذي حصل عليــه من أول خفض 
ألهداف اإلنتاج تعلنه “أوبك +” منذ 

.2020

اجلديدة  اإلغــالق  عمليــات  وزادت 
19 في  لكبح تفشــي كوفيــد - 
الصــني من اخملــاوف مــن أن يؤثر 
التضخــم املرتفــع ورفع أســعار 
املتوقع  ومن  الطلــب.  في  الفائدة 
علــى نطاق واســع أن يرفع البنك 
املركــزي األوروبي أســعار الفائدة 

بشكل حاد عندما يجتمع غدا.
انخفضــت  “رويتــرز”،  وبحســب 
العقود اآلجلة خلام برنت 2.33 دوالر، 
أي 2.4 في املائة، إلــى 93.41 دوالر 

للبرميل خالل التعامالت أمس.
وتراجعــت العقــود اآلجلــة خلام 
األمريكي  الوسيط  تكساس  غرب 
من تداول اإلثنني إلــى 87.02 دوالر 
للبرميل، وزادت 15 سنتا عن إغالق 
مغلقة  األســواق  وكانت  اجلمعة. 
في الواليات املتحدة اإلثنني بسبب 

عطلة عيد العمال.
املصدرة  الــدول  منظمــة  وقررت 
للبتــرول “أوبــك” وحلفاؤها، وفي 
مجموعة  وهي  روسيا،  مقدمتهم 
تعرف باسم “أوبك +” اإلثنني خفض 
اإلنتاج املســتهدف ألكتوبر مبقدار 
وارتفعت  يوميــا.  برميل  ألف   100
االجتماع  األســعار اجلمعة قبــل 

واإلثنني بعد القرار.
أواندا  إيرالم، احمللل لدى  وقال كريج 
قــرار خفــض  “كان  للسمســرة 
اإلنتاج بواقع 100 ألف برميل يوميا 
رمزيا أكثــر من كونــه مهما من 
لكنه  األساســية.  العوامل  حيث 
سيجعل املتعاملني يفكرون مرتني 
بشأن دفع األسعار لالنخفاض كما 

فعلوا في اآلونة األخيرة”.
األمريكيــة،  للعطلــة  ونتيجــة 
ســتصدر البيانــات األســبوعية 
للمخزونــات األمريكية من معهد 
البتــرول األمريكي وإدارة معلومات 
الطاقة يومي األربعاء واخلميس، أي 

بعد يوم من املعتاد.
من جانب آخر، ارتفعت ســلة خام 
“أوبك” وسجل سعرها 99.84 دوالر 
99.22 دوالر  للبرميل اإلثنني مقابل 

للبرميل في اليوم السابق.
وذكر التقرير اليومي ملنظمة الدول 
أن  أمس  “أوبــك”  للبترول  املصدرة 
سعر السلة التي تضم متوسطات 
أســعار 13 خاما من إنتــاج الدول 
ثاني  املنظمــة حقق  األعضاء في 
ارتفاع عقب انخفاضات سابقة وأن 
السلة خسرت نحو سبعة دوالرات 
مقارنة باليوم نفسها من األسبوع 
املاضي الذي ســجلت فيه 106.41 

دوالر للبرميل.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تراجعــت أســعار الذهــب امس 
األربعاء، مــع ارتفاع الدوالر وعوائد 
ســندات اخلزانــة بعــد أن عززت 
املتفائلة  االقتصاديــة  البيانــات 
التوقعــات بأن املركــزي األمريكي 
ســيواصل رفــع أســعار الفائدة 

بصورة حادة.
وانخفــض الذهب فــي املعامالت 
الفورية 0.5 في املائة، إلى 1692.99 
دوالر لألوقية بحلول الساعة 05:00 
بتوقيــت جرينتش، بعــد أن هبط 
في وقت ســابق إلى أدنى مستوى 
له في أســبوع، وتراجعت العقود 

األمريكيــة اآلجلة للذهب 0.6 في 
املائة إلى 1703.30 دوالر.

وعــززت بيانــات قطــاع اخلدمات 
األمريكــي القوية الــدوالر، حيث 
قفز مؤشره ألعلى مستوى في 20 
عاما، مما جعل الذهب أكثر تكلفة 

بالنسبة للمشترين باخلارج.
وارتفعــت عوائد ســندات اخلزانة 
إلى  ســنوات   10 ألجل  األمريكية 
16 يونيو،  أعلى مســتوياتها منذ 
املركزي  يواصل  بأن  توقعات  وسط 
األمريكــي رفــع أســعار الفائدة، 
ويتســبب ارتفاع العوائد إلى زيادة 
البديلــة حليازة  الفرصة  تكلفــة 

الذهب الذي ال يدر عائدا.
املركزي  يرفــع  أن  املتوقــع  ومــن 
األمريكي ســعر الفائدة مبقدار 75 
نقطة أســاس في 21 ســبتمبر، 
ورفــع البنك ســعر الفائدة بواقع 
225 نقطة أســاس في اجململ منذ 

مارس لكبح التضخم املتصاعد.
النفيســة  للمعادن  وبالنســبة 
في  الفضة  انخفضــت  األخــرى، 
املعامــالت الفوريــة 1.1 في املائة 
إلــى 17.85 دوالر لألونصة، وتراجع 
البالتــني 1 في املائــة إلى 844.43 
دوالر، وهبــط البالديوم 1 في املائة 

إلى 1985.25 دوالر.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
آند  وكالــة ســتاندرد  توقعــت 
بــورز للتصنيــف االئتمانــي أن 
تتجاوز فواتيــر الطاقة في أوروبا 
مســتويات مــا قبــل جائحــة 
تريليون  مــن  بأكثر  كوفيــد19- 
يورو، بســبب تضييق اخلناق على 

إمدادات الغاز الروسية.
وأشــارت وكالة األنباء اإليطالية 
“أنســا”، امس األربعاء إلى تقرير 
أصدرته ســتاندرد آند بورز بشأن 
مرافق اخلدمات في أوروبا، جاء فيه 
أن إغالق خط الغاز الروسي “نورد 
ســترمي1-” إلى أجل غير مسمى 

يفاقــم الضغط على شــركات 
الطاقــة فيما يتعلق باألســعار 

وإمدادات الغاز والكهرباء.
ويشــير التقريــر إلــى أن ارتفاع 
الطاقة يؤجج السخط  أســعار 
بشــأن اجلهة التي يتعني عليها 
أن تتحمــل هــذا العــبء املالي 

الشديد.
اآلجلة  العقود  وتراوحت أســعار 
للغاز الهولندي القياســي اليوم 
 247 بني  أمســترادام  بورصة  في 
يورو كحد أقصى لكل ميجاواط/

ساعة و 225 يورو كحد أدنى.
وهبط مؤشر أسعار الغاز األوروبي 

بنســبة 5.4 في املائــة إلى 229 
يورو. كما تراجعت أسعار النفط 
متأثــرة بتزايــد املؤشــرات على 
وحدوث  العاملي،  االقتصاد  تباطؤ 
وزيادة  الــدول،  بعــض  في  ركود 
عمليات  وكذلــك  الدوالر،  قيمة 
اإلغالق اجلديدة في الصني الحتواء 

انتشار كوفيد19-.
وهبط ســعر خام غرب تكساس 
الوســيط إلى 85 دوالرا للبرميل، 
ليعود إلى مستويات يناير املاضي، 
كمــا تراجع ســعر خــام برنت 
القياســي العاملي إلى ما دون 92 

دوالرا للبرميل.

متابعة ـ الصباح الجديد :
حصدت روسيا إيرادات بقيمة 158 مليار 
يورو من صادرات الوقود في خالل ستة 
أشــهر منذ اندالع احلرب في أوكرانيا، 
مســتفيدة من ارتفاع األســعار، وفقا 
لتقرير صادر عن مركز أبحاث مستقل 
نشر أمس ودعا إلى فرض عقوبات أكثر 

فاعلية.
وبحســب “الفرنسية” أفاد تقرير مركز 
أبحاث الطاقة والهواء النظيف “كريا” 
ومقره فنلندا بأن “ارتفاع أسعار الطاقة 
يعني أن اإليرادات احلالية لروسيا أعلى 
بكثير من عائدات األعوام السابقة رغم 

انخفاض حجم الصادرات”.
ارتفعت أســعار الغاز إلى مســتويات 
ارتفعت أسعار  أوروبا كما  تاريخية في 
النفط في بداية احلرب قبل أن تنخفض 

في اآلونة األخيرة.
وقال معدو التقرير إن “صادرات الطاقة 
أســهمت بنحــو 43 مليار يــورو في 
امليزانية الفيدرالية الروسية، ما ساعد 

على متويل احلرب في أوكرانيا”.
قدرت هذه األرقام لألشهر الستة األولى 
من احلرب في أعقاب التدخل العسكري 
الروسي في أوكرانيا، في الفترة من 24 

شباط  إلى 24 أغسطس.
خالل هذه الفترة، قــدر مركز “كريا” أن 
املستورد الرئيس للطاقة الروسية كان 
االحتاد األوروبي “مقابل 85.1 مليار يورو” 

تليه الصني وتركيا.
قرر االحتاد األوروبي فرض حظر تدريجي 
علــى وارداته مــن النفــط واملنتجات 
البترولية من روسيا. كما أنهى بالفعل 
مشــترياته من الفحم لكن ليس من 
الغاز الروسي الذي يعتمد عليه بشدة.
أن  األبحاث  ذلــك، يعتقد مركــز  ومع 
احلظر األوروبي علــى الفحم الذي صار 
نافذا في 10 أغســطس آتــى ثماره إذ 
منذ  الروســية  الصــادرات  انخفضت 
ذلــك احلــني إلى أدنــى مســتوى لها 
منذ احلرب في أوكرانيــا. وكتب معدو 
التقرير “فشلت روسيا في العثور على 

مشترين آخرين”.
مــن ناحية أخرى، يــرى املركز أن هناك 
حاجــة إلى اعتمــاد لوائــح أقوى ملنع 
النفط الروسي من دخول األسواق التي 

يفترض أن يكون محظورا فيها.
ويوضح أن من الســهل جدا االلتفاف 
على العقوبات الغربيــة اليوم. ويعرب 
املؤلفــون عــن اعتقادهــم أن “االحتاد 
األوروبــي يجــب أن يحظر اســتخدام 
النفط  لنقل  األوروبية  واملوانئ  السفن 
وبرأيه فإن  ثالثــة”.  إلى دول  الروســي 
حظر  إلى  مدعــوة  املتحــدة  اململكة 
مشــاركة قطاع التأمني فيها في مثل 

هذا النقل الدولي.
من جانبها، قررت دول مجموعة السبع 
اجلمعة أن يتم علــى نحو عاجل وضع 
سقف ألســعار النفط الروسي، لكن 
يصعب  املعقــدة  اآلليــة  هــذه  مثل 
تنفيذها وإن كانــت تهدف إلى توجيه 
ضربة جديدة للمكاسب املفاجئة التي 

جتنيها موسكو من الطاقة.

وأظهرت الدراســة أن أملانيا كانت أكبر 
مســتورد للغاز الروسي بني دول االحتاد، 
بقيمــة 19 مليار يــورو، تلتها هولندا 
“11.1 مليــار يــورو”، ثــم إيطاليا “8.6 
مليار يــورو”( وبولنــدا “7.4 مليار يورو” 
وبحســب  يورو”.  مليار   5.5“ وفرنســا 
“األملانية”، احتلــت الصني املركز الثاني 
كأكبر مســتورد للطاقة من روســيا، 
بعد التكتــل األوروبي، بقيمة 35 مليار 
يورو، ثم تركيــا “11 مليار يورو” فالهند 
“ســبعة مليارات يورو” وكوريا اجلنوبية 

“ملياري يورو”.
ووفق الدراســة، بلغــت تكلفة احلرب 
على الكرملني 100 مليار يورو، بحسب 
أشار  نفســه،  الوقت  وفي  التقديرات. 
انخفاض حجــم صادرات  إلــى  املركز 
الطاقة الروســية بنسبة 18 في املائة 
منــذ بداية احلــرب، مدفوعــا بتراجع 
نســبته 35 فــي املائة فــي الصادرات 
للتكتل، وهو مــا قابله تعويض جزئي 

فقط من دول أخرى.

 أسواق النفط مطمئنة لسياسة »أوبك +« حيال حدوث االزمات
رغم انخفاض األسعار ..

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن احتاد املصدرين في إسطنبول، ان العراق 
كان األكثــر اســتيرادا لألثــاث التركي خالل 
ثمانية  األشهر االولى من العام احلالي 2022.

وبحســب بيان صادر عن احتــاد املصدرين في 
إســطنبول فإن قيمة صــادرات األثاث خالل 
شــهر آب املاضي، بلغــت 407 ماليني دوالر”، 
مبينــة ان “عائدات تركيا مــن صادرات األثاث 
املنزلي خالل األشهر الثمانية األولى من العام 

اجلاري، بلغت 3.11 مليارات دوالر”.
وأوضح البيان أن “العراق احتل خالل 8 اشــهر 
االولى املرتبة األولى بني الدول األكثر استيرادا 
لألثاث التركي، بقيمة وصلت إلى 337 مليون 
دوالر، وجاءت أملانيا في املرتبة الثانية بـ272.4 
مليون دوالر وإســرائيل ثالثــة بـ169.5 مليون 
دوالر والواليــات املتحــدة األمريكيــة رابعة 

بـ169.3 مليون دوالر.

بغداد ـ الصباح الجديد :
أصدر البنك املركــزي العراقي، امس األربعاء، 
بيانًا عن تقريره الســنوي لالســتقرار املالي 

اخلاص لعام 2021.
وذكر بيان للبنك املركزي، ان “التقرير السنوي 
لالســتقرار املالــي اخلاص بعــام 2021 ضمَّ 
مجموعة من املؤشرات املالية والنقدية التي 
تعكس أداء القطاع املالي واملصرفي العراقي، 
وتشــخيص التحديــات والفرص أمــام هذا 
القطاع املهم في االقتصاد”. وأشار إلى “زيادة 
في منو الودائــع املصرفية البالغة )96( ترليون 
دينار لعام 2021 بنسبة ارتفاع بلغت )13.1%( 
عن العام 2020، في حني زاد االئتمان املصرفي 
فــي القطاعني العــام واخلاص إلــى )80.62( 
ترليون دينار لعام 2021 بنســبة ارتفاع بلغت 
)%7.1( عن العام 2020”. وأوضح، ان “مؤشرات 
الشمول املالي حتّسنت من خالل تبنِّي مشروع 

)الشمول املالي لبداية اقتصادية جديدة(”، 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفــع إنتاج العراق من النفط اخلام مبقدار 67 
ألف برميل يوميا في اب مقارنة بشــهر متوز، 
لكن الصــادرات من جنوب البالد ظلت مقيدة 
بســبب تأخيرات في حتديث البنية التحتية، 
بحسب ما أظهرته بيانات من شركة تسويق 

النفط العراقية )سومو(.
وأظهرت البيانات أن العراق أنتج 4.651 مليون 
برميــل يوميا من اخلام في شــهر اب، وهو ما 
يتفق مع حصته مبوجــب اتفاق “أوبك+”، لكن 
الصادرات تراجعت 62 ألــف برميل يوميا، مما 
دفــع بغداد إلى توجيه الفائــض من إمدادات 
أغسطس إلى صهاريج التخزين واالستهالك 

احمللي، بحسب وكالة رويترز.
ولــم تنجح زيادة صــادرات محافظة البصرة 
بجنــوب العراق فــي تعويــض انخفاض في 
الشــحنات بواقع 45 ألف برميــل يوميا من 
إقليم كردستان العراق، حيث ارتفعت صادرات 
احملافظــة مبقدار 25 ألف برميــل يوميا فقط 
عــن يوليو إلى 3.25 مليــون برميل يوميا في 

أغسطس.
زيــادة طاقته  العــراق  وواجهــت محاولــة 
التصديرية عبر موانئه على اخلليج انتكاسات 

بسبب تأخيرات في حتديث محطات الضخ.
اململوكة  البصــرة  نفط  وخططت شــركة 
للدولــة لزيادة الطاقــة التصديرية للجنوب 
إلى 3.35 مليون برميل يوميا في أغســطس 
وإلى 3.45 مليون برميل يوميا بحلول سبتمبر 

مقارنة بنحو 3.3 مليون برميل يوميا حاليا.
وجاء الهدف اجلديد للتصدير بعد أن تخلفت 
شركة نفط البصرة عن املوعد احملدد للوصول 
بالطاقة التصديرية إلــى 3.45 مليون برميل 

يوميا في الربع الثاني.

العراق األكثر استيرادا 
لألثاث التركي 

في ثمانية  اشهر

البنك المركزي يصدر 
تقريره السنوي لالستقرار 

المالي لعام 2021

ارتفاع إنتاج العراق 
النفطي الى 4.7 مليون 

برميل يوميا

أسعار الذهب تنخفض مع ارتفاع الدوالر وعوائد السندات

أسعار الطاقة وإغالق »نورد ستريم - 1« يؤججان السخط في أوروبا

موسكو تحصد 158 مليار يورو إيرادات من صادرات الطاقة بعد الحرب
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 رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
 محكمة األحوال الشخصية في الرفاعي
العدد: 657/ش/2022
التاريخ : 2022/9/4

املدعية / ليلي حيدر محمد 
املدعى عليه/ باسم نور بادی

الى املدعى عليه/ باسم نور بادي
اقامت املدعيـــة )ليلـي حيـــدر مـحـمـد( 
الـــدعوى املرقمـــة 657/ش/2022  والتـي 
نسـب  باثـبـــات  احلكـم  فيـهـــا  تطلـب 
الطفـل )حيـدر( تولـــد 2011/6/11 ونظـرا 
جملهوليـة محـــل إقامتـك استنادا لكتـاب 
مـركـز شـرطـة الكـــرادي بالعـدد 10265 
فـــي 2022/9/1 واإلشعار املصـــدق مـــن 
مـخـتـار املنطقـة فـــي قضـاء الرفـاعـي 
قـــررت احملكمـــة تبليغـك عـــن طـريـق 
اإلعـــان فـــي صحيفتني يوميتني لغـرض 
احلضـــور إمـــام هـذه احملكمـــة فـ موعد 
املرافعـــة املصادف يوم 2021/9/21 وفـــي 
حـــال عـــلم حضورك سوف جتري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا
القاضي
سلوان مجید طعمه
قاضي محكمة االحوال الشخصية في 
الرفاعي

وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية واجلوازات 

واالقامة
مديرية االحوال املدنية واجلوازات 

واالقامة
صالح الدين

قسم شؤون االحوال املدنية 
العدد: 9719
التاريخ: 2022/9/7

م/ اعالن
حديد(  حســن  )احمد  املواطن  قدم 
طلبــا تروم فيه تســجيل لقبه في 
قيده وجعله )اجلبوري( بدال من )فراغ( 
فمن لديــه اعتــراض مراجعة هذه 
املديريــة خال )15( يومــا من تاريخ 
نشر االعان وبعكسه سيتم النظر 
في الدعوى وفق احــكام املادة )22( 
من قانــون البطاقة الوطنية رقم 3 

لسنة 2016.
اللواء
رياض جندي الكعبي

مدير االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة العام

وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية واجلوازات 

واالقامة
مديرية االحوال املدنية واجلوازات 

واالقامة
صالح الدين

قسم شؤون االحوال املدنية 
العدد: 9637
التاريخ: 2022/9/6

قدم املواطن )حمده شــهاب احمد( 
طلبا تروم فيه تغيير اســمها ابنه 
اجملرد وجعله )رجاء( بدال من )حمده( 
فمن لديــه اعتــراض مراجعة هذه 
املديريــة خال )15( يومــا من تاريخ 
نشر االعان وبعكسه سيتم النظر 
في الدعوى وفق احــكام املادة )22( 
من قانــون البطاقة الوطنية رقم 3 

لسنة 2016.
اللواء
رياض جندي الكعبي

مدير االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة العامة

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
الشطرة

العدد: 1035/ش/2022
التاريخ: 2022/9/5
الى/ املدعى عليها نغم علي صبار

م/ تبليغ
اصدرت هــذه احملكمة بحقك القرار 
)1035/ش/2022(  املرقــم  الغيابــي 
فــي 2022/8/28 الذي يقضي احلكم 
بالنشــوز املدعى عليها )نغم علي 
صبــار( وجملهوليــة محــل اقامتك 
بالتبليغ  القائــم  شــرح  حســب 
ومختار محلــة، وعليه تقرر تبلغك 
اعانــا بصحيفتني ولك حق الطعن 
بالقرار خال املدة القانونية وبخافة 

يكتسب الدرجة القطعية.
القاضي
امنار عبد العزيز محمد

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
الكرمة

العدد: 381/ش/2022
التاريخ: 2022/9/7

اعالن
الى/ املدعو )عامر جمعة محمد(

اصدرت هــذه احملكمة حكمــا غيابيا 
بالدعــوى املرقمة اعــاه واملقامة من 
املدعيــة )وداد محمــود ابراهيم( على 
املدعى عليــه )عامر جمعــة محمد( 
واملتضمن سلب الوالية منك وتنصيب 
طليقتــك املدعية وصية على الطفلة 
)فاطمة( وجملهولية محل اقامتك قررت 
هذه احملكمة تبليغك عن طريق النشر 
بصحيفتــني رســميتني يوميتني وفي 
حال عدم حضورك او مــن ينوب عنك 
خال شــهر من تاريخ االعان ســوف 

يكتسب احلكم الدرجة القطعية.
القاضي
ياسني حسني خلف

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الصويرة
العدد: 708/ج/2022
التاريخ: 2022/9/5

م/ إعالن
الى املتهم الهارب:
 اياد صبيح عبيد

بالنظر جملهوليــة محل اقامتك في 
الوقت احلاضــر ولكونك متهما في 
القضية املرقمــة 708/ج/2022 وفق 
احكام املادة 230 من قانون العقوبات. 
فقد تقرر تبليغك باإلعان عن طريق 
صحيفتــني محليتني للحضور امام 
هــذه احملكمة فــي 2022/10/9 وفي 
حــال عدم حضــورك ســوف جترى 
احملاكمــة بحقــك غيابا وحســب 

االصول.
القاضي
عمار جبار ساجت

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 74
التاريخ: 202/8/29

م/ إعالن  كسر قرار

عماً بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل، تعلن جلنة البيع 
واإليجــار في مديرية بلديات ذي قار عن وجود مزايــدة علنية إليجار في مديرية بلدي 
أماك مديرية بلديــة )الرفاعي( عدد )1(  واملوضح تفاصيلهــا ادناه  فعلى الراغبني 
باالستئجار مراجعة محاسب البلدية خال مدة )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر 
اإلعان لدفع التأمينات القانونية بنســبة ال تقل عــن )20%( من القيمة التقديرية 
لكامل مدة االيجار واحلضور في اليوم التالي من مدة انتهاء االعان في ديوان البلدية 
حســب املوعد احملدد مع جلب هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 

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

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الناصرية

العدد: 2022/946
التاريخ: 2022/9/5

الى/ املنفذ عليه
 املدين جاسم دويش كاظم

لقــد حتقق لهــذه ومن خــال كتاب 
مركز شــرطة البلــدة باملرقم 8299 
فــي 2022/7/28 أنــك مجهول محل 
اإلقامــة وليــس لك موطــن دائم او 
مؤقت او مختار ميكــن إجراء التبليغ 
عليه واســتناداً للمادة )27( من قانون 
التنفيذ تقــرر تبليغك اعاناً باحلضور 
امام مديرية تنفيذ الناصرية لتسديد 
الدين خال خمســة عشــر يوما من 
تاريخ   للنشــر حســب  التالي  اليوم 
النشر في الصحف احمللية وفي حالة 
عدم حضورك ستباشــر هذه املديرية 
بإجراءات التنفيذ اجلبري وفق القانون.
املنفذ العدل
ناجي عبد الهادي

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الناصرية

العدد: 2022/947
التاريخ: 2022/9/5

الى/ املنفذ عليه
 املدين جاسم دويش كاظم

لقد حتقق لهذه من خال كتاب مركز 
شرطة البلدة واشــعار اخملتار بالعدد 
8300 فــي 2022/7/28 أنــك مجهول 
محل اإلقامة وليــس لك موطن دائم 
او مؤقت او مختار ميكن إجراء التبليغ 
عليه واســتناداً للمادة )27( من قانون 
التنفيذ تقــرر تبليغك اعاناً باحلضور 
الى املديرية اعاه خال خمسة عشر 
يوما من اليوم التالي للنشــر حسب 
تاريخ  النشر في الصحف احمللية وفي 
حالة عــدم حضورك ستباشــر هذه 
وفق  اجلبري  التنفيذ  بإجراءات  املديرية 

القانون.
املنفذ العدل
ناجي عبد الهادي

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الناصرية

تنفيذ /25
العدد: 2022/948
التاريخ: 2022/9/5

الى/ املنفذ عليه
 املدين جاسم دويش كاظم

لقد حتقــق لهذه املديريــة مديرية تنفيذ 
الناصريــة  بكتاب مركز شــرطة البلدة 
8301 فــي 2022/7/28 أنك مجهول محل 
اإلقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او 
مختار ميكن إجراء التبليغ عليه واســتناداً 
للمــادة )27( مــن قانــون التنفيــذ تقرر 
تبليغك اعانــاً باحلضور الى املديرية اعاه 
خال خمســة عشر يوما من اليوم التالي 
للنشــر حسب تاريخ  النشر في الصحف 
احمللية وفي حالة عدم حضورك ستباشــر 
هذه املديرية بإجراءات التنفيذ اجلبري وفق 

القانون.
املنفذ العدل
ناجي عبد الهادي

اوصاف احملرر:
القرار املرقم 637 ب 2021 في 2021/11/18 
مببلغ قدره 50,000,000 خمســون مليون 

دينار واتعاب احملاماة 500,000 الف

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة لشؤون الشرطة

مديرية شرطة محافظة ميسان واملنشات
قسم الشؤون القانونية

العدد/ق/43536/7/6
التاريخ/2022/8/25

الى/ قسم شرطة امليمونة
الوضوع / قرار حكم غيابي

الحقا لكتبانا 2377 في 2022/1/27
بتاريــخ 2022/8/22 وفــي القضيــة املرقمــة )2022/561( قررت 
محكمة قوى االمــن الداخلي االولى- املنطقة اخلامســة احلكم 
على املدان الغائب ن.ع )منتظر محمد صالح خلف الامي( غيابيا 

مبا يلي:
1. احلكــم على املــدان )ن.ع منتظر محمد صالــح خلف الامي( 
باحلبس الشــديد ملدة )خمس ســنوات( وفق احكام املادة )5/اوال( 
مــن )ق.ع.د رقم 14 لســنة 2008( املعدل وذلــك لغيابه من تاريخ 
2021/12/19 ولغاية صدور قرار احلكم اعاه وبداللة املواد )61/اوال( و 

)69/اوال( من )ق.أ.د( رقم )17( لسنة 2008.
2. طرده من اخلدمة في قوى االمن الداخلي اســتنادا الحكام املادة 
)38/اوال( من )ق.ع.د( رقم )14( لســنة 2008 املعدل بعد اكتســاب 

احلكم الدرجة القطعية.
3. اعطاء املوظفــني العموميني صاحية القاء القبض عليه اينما 
وجد لتنفيذ احلكــم الصادر بحقه والــزام املواطنني باالخبار عن 
محل اختفائه استنادا الحكام املادة )69/ثانيا وثالثا( من )ق.أ.د( رقم 

17 لسنة 2008.
4. حجز امواله املنقولة والغير منقولة استنادا الحكام املادة )69/ 

رابعا( من )ق-ع-د( رقم )17( لسنة 2008.
5. حتديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب )جبار عاتي جبر( البالغة 
)25،000( خمسة وعشــرون الف دينار عراقي تصرف له من خزينة 
الدولة بعد اكتساب احلكم الدرجة القطعية. حكما غيابيا صادرا 
باتفاق االراء استنادا الحكام املادة )60/سادسا( من )ق.أ.د( رقم )17( 
لســنة 2008 قابا لاعتراض والتمييز استنادا الحكام املادة )71/

اوال وثانيا( من نفس القانــون وافهم بتاريخ 2022/8/22. التخاذ ما 
يلزم وتاشير ذلك لديكم ونشــر احلكم في احدى الصحف احمللية 
اليومية وتعليق احلكم في محل بارز من محل سكناه ومقر عمله 
وتزويدنا مبا يؤيد النشــر والتعليق واعادته الينــا بعد مضي املدة 

القانونية رجاء.
اللواء املهندس احلقوقي
ناصر لطيف جميل ناصر
قائد شرطة محافظة ميسان واملنشات

7 اعالن
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صفحة احلــب بتراتبها الزمني الذي عبر على 
الشاعر، جسداً وذاكرة ومخيلة وواقعاً. اذاً هي 
مدونة حب شعرية في زمن مختلف ومغاير، 
جعل املرأة التــي كانت واملتخيلة االن، عنصر 
توازن وجودي، يســعى االسدي من خالله الى 
ملء فراغاته ووحدتــه، معتمداً في ذلك على 
قدرته االســتراجاعية، لكن ليس اســترجاع 
العاطفــي فحســب، بل اســترجاع عناصر 
السنون  اخرى، أشــحبتها  ومكونات حياتية 
وزحزحتهــا احملــن واالحداث، ان هــذه القدرة 
املوجهة بتركيز عال الستحضار املرأة/ احلبيبة 
بشكل خاص جتسد املعادل املوضوعي لتبديد 
وحشيتها  وترويض  املهيمنة  املعيش  سلطة 
والفوضى، ولعل  والعبث  والوحدة  العزلة  في 
أشد ذلك، الفاتاً وتساؤالً، صورة العبث بالزمن 

وال جدوى االنتظار في فراغاته املكانية:
)تتسللني من القصائد.. 

هاربة.. 
وأظل أعبث بالدقائق..

أمنح االوقات ال جدوى انتظاري في مقاه..

ال تطل على سواحل ..
ال جتاوز ما له معنى.. 

وال تفضي الى طرق تؤدي نحو مملكتك.. (
في هذا املقطــع، عابد ومعبــود وما بينهما 
باالول،  واالســدي، هنا يعبث  واالشعر  الزمن 
ويهندس عمارة عشــقه بالثانــي، لكنه يقر 
باالجدوى في الوصول الــى معبودته الغائبة 
والهاربة مــن بني القصائد..! بال شــك، ثمة 
مرموزات ماديــة وروحية وبخاصة حني يتعلق 
الراهني  الواقــع  االمر مبعشــوقة غائبة في 
للشــاعر، لكنها مازالت حتيا في قلبه ومتثل 
بكليتهــا في ذاكرته الشــعرية، موشــحة 
بالوحدة  باحلزن الشــفيف والشــعور  صوره 

والالمعنى... 
)حني قالت: 

وداعاً.. 
مضى ظلها..

موغال في املسافات..
متسعا..
اليحد... 
بينما... 

سوف تبقى هنا.. دائماً..
في املكان الذي كنته.. 

محض ماض..
غداً.. 

في قميص من العطر...
اسطورة لالبد...( 

فــي احلقيقــة هنــاك اكثر مــن عنصر في 
مجموعة )ويظل عطرك في املكان( يشــترك 
في تاثيث ما يشــبه اللوحــة الباذخة االلوان 
واجلمال، لوحة بصرية آسرة جمعت العناصر 
املعمارية لشعرية االسدي بعد ان أضفى على 
مشهديتها احلركة واحلياة، مستنداً في ذلك 
على زخم عاطفي مــن التداعيات الوجدانية 
التي ما زالت تتعالق بحميمية مع اآلخر، املرأة 
/ املعشــوقة حتديداً واملكان / الزمان، منضافا 
اليهما احللم، ولم يكن أمام الشاعر الالجئ وال 
اقول الهارب الى عناصر قصيدته االساسية، 
املرأة/ املكان/ احللم/ لكي يختصر املسافة في 
الوصول الى عامله الذاتي االنعزالي وان شئت 
أن تقول املأزوم. فاالســدي، هنا ، راو ، يروي ما 

كان من احلب ويرى ما كائن من رماد العمر.! 
)تسللني.. 

وما تبقى من نهارك ما يضيء.. 
نهار عينيك اللتني تناءتا عني..

أفل.. 
وجمال أغنيتي رحل.. 

ومــا عاد انعتاقــي من مدار املــوت يوغل في 
فضاءات 

االمل.... ( 

إن من يقرأ مجموعة االســدي بتأن، يكتشف 
ان قصيدته فــي احلب، ترتكز على الســيرة 
الذاتيــة والذاكرة اخملتزلــة ، واحلياتي املعيش 
واملتخيل، ويســرد كل تلك املوجودات الذاتية 
واملوضوعية مبا ميكن ان نســميه – ان صحت 
التسمية – )قصيدة احلالة( وأعني بها )احلالة 
الشــعرية( والتي طغت علــى أغلب نصوص 
اجملموعة، مبا في ذلك القصيدتني العموديتني 
االخيرتني، )ياغصونا( و)كوني معي(، ثم لتصير 
هذه احلالــة، قصيدة شــعرية تنثر احلب في 

عمق الذاكرة الذاتية..
)ماذا تبقى من بالبل صوتها..

تلك التي احببتها.. 
قبل انسحابي نحو مائدة الورق..؟ 

مخلفا ذكرى سخام... 
فوق ما ترك الشفق.. ( 

وقوله في الصيدة ذاته، 
)وغادرت املراحل حتترق..

ذهب الصديق الى القصائد..
والعشــيقة للتجاعيد التي دبت على جسد 

ارق 
ذهب اجلميع مع الدقائق.. 

عابثني بخلصة الشعر القدمية... 
واملقاهي 

والشوارع...( 
اذاً ، ثمة ذات و ســيرة ، تهيمنان تبئيرياً على 
)احلالة الشــعرية( لدى االســدي، عبر رحلته 
الشــعرية الكاشــفة عن صراع محموم بني 

موجوداته – كما يراها شــعرياً – ينســحب 
باحملصلة لذات الشــاعر فــي بحثها وقلقها 
الدائمــني واملنقبني عن احلبيبــة التي أكلت 
االعوام ذكراها وحولتها الى مجرد استذكارات 
ومناجــاة روحيــة وحنني ونداءات وكشــف 
ومرهونة  مكبوتــة  ظلت  نفســية  خملبوءات 
بشــرط حتقيق وجودها املوضوعــي، ولتاكيد 
هــذه الرؤيــة، يوظــف الشــاعر، الكنايات 
الترميزية، ضمائر املتكلم، واخملاطبة والغالبة، 
وافعال حتمل داللة النــداء واالجنذاب واحلنني، 

ومن ذلك ما جاء في قصيدة )طبعاً أحبك( 
طبعا احبك.. 

ما الذي الذي يدعوك للشك..؟! 
االنني ما عدت اوقد في دمائك نار محرقي.. 

االن مملكتي الصغيرة لم تعد ملكي...؟! 
أالنني غادرتها.. 

تلك امراحل 
دون أن ابكي... ؟!( 

وكذلك قوله: )تذكرت.. / انك البسة معصم 
الوقت/ هــذا الذي بات يفضي الى زمنك/ انت 
تبقني خالــدة../ في معاصم ازمنتي اخلالدة..( 
ص45، وايضا قوله: )انى ذهبت.. / فانت مملكتي 
التي تســعى معي وغصون غاباتي/ ومعناي 
الذي ال ينتمــي/ اال ململكة اجلمــال( ص 49، 
وايضاً: )حدفت فــي الموعد.. / فرأيت حبك../ 
بازغــا من فجره االزلي/ يحمــل غصن زيتون/ 
وطوقا من قرنفــل..( ص62 او قوله: )الجلك .. 
/ من اجل عينيك.../ ما عــاد وقتي حزينا../ انا 
االفتتــاح الكبير لكل الهزائم..( ص70، وايضا 
قولــه: )الى متى يبقــى انتظــاري.. / يا ايها 
املاضي اســتعدني../ طفلة احلب التي.. / هي 
كلما فرت الى حلم ســواه.. / ما كان يجديها 
اللجوء الى الفرار../ هــي دائما تاتيه صاغرة.. 

كما تاتي السفائن.. ( ص77. 
هكــذا تتــوارد االفعــال والضمائــر حاملة 
اشــارات االنفعال واالجنــذاب والوجد والقلق 
والياس. هي شــبكة مــن املعاني، هي حاالت 
شعرية يحاول االســدي عبرها ان يرأب بعضاً 
مــن تصدعاته الروحية ويكســر أيضا، طوق 
عزلته النفسية، الشاعر املرنو اليه عبر نافذة 
الذاكرة، وهي مالذه الذي يطل عليه بني حالة 
شعرية واخرى، حاالت تشكل عالمات تواصل 
املــرأة العاشــقة واملعشــوقة، وعالمة  مع 
انتصار علــى ازمنة االنكســارات واخليبات..، 
هي حاالت توصل الشــاعر باالخر واحلياة من 
خالل استحضار احلب وازاحة الستار عن زمنه 
اجلميل، عبر اشــراقات الشــعر وقدرته على 

استشراق اجلمال والتحرك باجتاه احلياة. 

جمال كريم  
     

 )ما كان يحزنني كثيراً 
انني لوحت للماضي بكف غائمة.. 

واقمت في غزالت نفسي..
نابذا كل املباهج من نوافذها..
مترقباً خطوات ذكرى قادمة..

ذهب اجلميع الى االبد..
وبقيت انت.. 

على وسادة ذكرياتي.. 
نائمة).. 

قد يكون النص الشعري، عموما، حامال الغازه 
في ذاته، او في حركيته بني مديات تفضي الى 
جتارب انسانية ال محدودة، فيكون – أي النص – 
كاملوجة ال تطمئن الى هدوء واهتياجات البحر 
وال الى ضفة الشــاطئ وسكونيته الصامتة، 
من هنا اقول اذا اتفقنا على ان اللغة الشعرية 
تشكل محتوى معمارياً ،جماليا، لهذا اللغز – 
مهما كانت طبيعته االنســانية – فان مهارة 
الشاعر احلاذق في اداواته الفنية، لغة وعاطفة 
ومجازات وصورا بالغيــة، فضال عن مختزناته 
احلياتيــة في الواقع واملتخيــل، ماضيا كان ام 
حاضراً واستشرافاً للمستقبل، اقول ان املهارة 
في كل ذلك، تلعب دوراً كبيراً في استدعاء تلك 

العناصر ومن ثم تفاعلها.
إن قراءة ذائقية جمالية أولية واخرى استقرائية، 
استكشافية، معرفية، جملموعة الشاعر خليل 
االسدي )ويظل عطرك في املكان(، الصادرة عن 
دار الشــؤون الثقافية العامة، رمبا جتعلنا نتفق 
على ان الشــاعر الذي هندس ما كان من احلب 
مع امرأة كانت.. قصيدة حــب واحدة طويلة، 
كتبت لفترات زمنيــة متباينة ومضطربة، بل 
قلقة، وبعناوين متعددة وحتمل صفة التجزيء 
للحكاية ومن ثم توزيعها حتت عتبات العنونة! 
وعندما نتفق حول ذلك، ســتلوح لنا في االفق 
مدلوالت احلب بعد ان نتقصى عنها في ذاكرة 
الشــاعر االختزالية ومن ثم اســتحالتها الى 
مدونة شعرية ذات ايقاعات تساردية بني مراحل 
الى شراســة املعيش  زمنية مختلفة، وصوالً 
الذي لم يستطع أن يخفي توامض احلياة التي 
تقاوم االفول واملوت وتعيــد النظام الى بعثرة 
االشــياء، من خــالل منظومة هــذه الدالالت 
املتناقضة واملنسجمة في آن معا: )املوسيقى 
/ خــارج االشــياء/ داخل االشــياء/ الغموض/ 
الوضوع/ املرأة/ املكان/ العطر/ املطر/ الفوضى/ 
االغتراب/ الروح/ العشــب / املنفــى / العبارة/ 
التواريخ / الصحراء / الســهول/ اجلبال... الخ( 
ان كل تلك الدالالت تتناسج بوضوح في تأمل 
واقتناص أو التقاط )حالة تذكرية(، تنطوي فيها 

الراحل خليل االسدي روى ما كان ورأى ما كائن من الرماد
»ويظل عطرك في المكان«:

إن قراءة ذائقية جمالية أولية 
واخرى استقرائية، استكشافية، 

معرفية، لمجموعة الشاعر 
خليل االسدي )ويظل عطرك 
في المكان(، الصادرة عن دار 

الشؤون الثقافية العامة، ربما 
تجعلنا نتفق على ان الشاعر الذي 

هندس ما كان من الحب مع 
امرأة كانت.. قصيدة حب واحدة 

طويلة، كتبت لفترات زمنية 
متباينة ومضطربة، بل قلقة، 

وبعناوين متعددة وتحمل 
صفة التجزيء للحكاية ومن ثم 

توزيعها تحت عتبات العنونة!

اصدار

شعررحيل

متابعة ـ الصباح الجديد:
صدرت حديًثا مختارات للشاعر الكبير نزار 
قّباني في أربعة مجّلدات عن دار هاشــيت 
أنطوان/نوفــل. في كّل عنــوان محور تُبرزه 
القصائد املنتقــاة، ويقّدم له عّشــاق نزار 
من ُكّتــاب وشــعراء من العالــم العربي 
وهم: الكاتبة اجلزائرية أحالم مســتغامني، 
الشــاعرة البحرينية بروين حبيب، املطربة 
اللبنانية ماجدة الرومي، والشــاعر املصري 
هشــام اجلّخ. هذه ليســت قصائد جديدة 
لشــاعٍر راحل. هذه مجموعــة منتقاة من 
شــعٍر لم يندثر برحيل صاحبه. نزار قّباني 
ترك خلفــه الكثير مــن القصائد. قصائد 
شــّكلت زادًا ومرجًعا للعرب أجمعني. وقد 

جاء في تعريف كّل مجّلد:
 

»ل شيء إّل العشق«
غرف العــرب من أبيات نزار قّباني أشــعارًا 
لقصص احلّب التــي خاضوها وفيها وجدوا 
الصدى لدوار عشــقهم والعزاء ألوجاعهم 
في العشــق. تقــّدم لهــذه اجملموعة من 
القصائد املنتقاة حول محور العشق كاتبة 
دارت كتبها وتاهت شــخصّياتها في فلكه 
أيًضا. كاتبة ليست األكثر قراءًة في العالم 
العربي فحسب، بل ربطتها بنزار عروٌة أدبّية 
وإنســانّية طويلٌة ومتينة حّد التماهي، هو 
الذي قال في كتابها »ذاكرة اجلســد«: »هل 
كانت أحالم مستغامني في روايتها تكتبني 

دون أن تــدري؟ لقد كانت، مثلــي متاًما، 
تهجم علــى الورقة البيضاء بجمالّية ال 
حّد لها، وشراســة ال حّد لها، وجنون ال 

حّد له«.

  »هَي في قصائده«
غرف العرب من قصائد نزار قّباني كلمات 
أغاٍن عشقوا وهاموا على وقعها. كلماٌت 
متّتعت مبيزة الســهل املمتنــع، فكانت 
بســيطة مبا يكفي لتحمــل خّفة احلّب 
وبهجتــه، وعميقة مبا يكفــي لتهدهد 
أوجاعــه. كلمــات ناجــت املعشــوقة 
ونادت برفعتها كصنٍو  وناشدت عطفها 
ومحورٍ وملجأ. كلمات نزار كّرســت املرأة 

كإلهــاٍم ال يندثــر، كجمــاٍل ال ينضب، 
كقيمٍة ال غنى عنها، وكتجســيٍد حيٍّ 
للرّقة واجلمال. في هذه اجملموعة باقة من 
قصائد نزار التي تتناول املرأة، قّدمت لها 
املطربة اللبنانّية القديرة ماجدة الرومي. 
وهل أفضل منهــا خيارًا لتقدمي قصائده 
التي غّنــت بعضها، والتي قــال عنها: 
قبل  ذهنها  أفكارَها وصفــاَء  »أحببــت 
أن أحبَّ صوتَها، تُشــبُهني في أعماقي 
كثائر. تشــعُر بالكلمــة وتفهُمها على 

نحٍو الفت«.
 

»عاشق الكلمات«
غرف العرب كلمات... ليست كالكلمات، 

مــن قصائد نــزار قّباني، وفيهــا وجدوا 
املعاني الالزمة للتعبير عن أحوالهم في 
العشق، الثورة، األسى، والبهجة. كلمات 
ومتنّوعة، عشــقها  نزار كثيرة وكثيفة 
حني كتبها فعشــقناها حني ســمعنا. 
نزار  تقّدم لهــذه اجملموعة مــن قصائد 
»عاشق الكلمات« الشــاعرة البحرينّية 
بروين حبيب، املتخّصصة في »كلماته«، 
هي احلاصلة على ماجستير بدرجة امتياز 
في األدب العربي والدراسة األسلوبّية في 
شــعر نزار قّباني من جامعة عني شمس 

في القاهرة.
 

»نار الثورة«

مــن خــالل قصائد نــزار قّبانــي تغّنى 
العــرب بالوطن، فيها ناصــروا القضايا، 
ومنها اســتمّدوا شــعلة التمّرد واجلرأة 
علــى الهتاف. في هــذه اجملموعة بعض 
قصائد نزار الوطنّية التي المست قلوب 
وأرواح جيــٍل بأكمله كان مترًعا باألحالم 
الوطنّية والنهــوض باألوطان، يقّدم لها 
الشاعر املصري هشــام اجلّخ الذي ُعرف 
مبيولــه اإلصالحّية ودعواتــه إلى وحدة 

الصّف العربي ونبذ التفرقة والعنف.

نزار قّباني
ُولد »شــاعر احلّب واملرأة« عام 1923 في 
أسرٍة دمشــقّيٍة عريقة. درس احلقوق في 
اجلامعة السورّية، وفور تخّرجه منها عام 
1945، انخرط في الســلك الدبلوماسي 
وأمضى فيه قرابة عقَديــن، متنّقاًل من 
عاصمٍة إلى أخرى ومنفتًحا على ثقافاٍت 
مختلفة. بعد نشــر ديوانه األّول »قالت 
لَي السمراء« عام 1944، تنّوعت مؤّلفاته 
بني شعر ونثر وسياسة. وكان إصدار كلٍّ 
منها، في كّل مّرة، أشبه بهبوب عاصفٍة 
في العالــم العربّي. ملع عدٌد من قصائده 
بأصوات نخبٍة من املطربني، من أّم كلثوم 
إلى فيــروز فماجــدة الرومــي فكاظم 
الساهر. شّكل نزار عالمة فارقة في كّل 
التي  املآسي الشخصّية  وبرغم  أّلف،  ما 
أملّت به، بقــَي يحلم ويحّب ويثور ويكتب 
حتى الرمق األخير. تُوّفــَي في لندن عام 

1998، ودُفَن في مسقط رأسه دمشق.

مهى سلطان
 

بعد رحيل الفنان الســوري ممدوح قشــالن )عن 
93 عاماً(، تكون احلركة التشكيلية في العالم 
العربي قد خســرت واحداً من أقطابها البارزين، 
ومعه تُطوى صفحة مضيئة من الزمن اجلميل 
لفنــون احلداثة التشــكيلية العربيــة. وغالًبا 
ما اعُتبر قشالن شــاهداً بريشته على عصره، 
ومســاهماً فعاالً فــي صوغ  املعنــى احلداثّي 
للتوجــه نحو إحيــاء التراث الشــعبي للمدن 

العربية.
هو عاشق دمشــق وغوطتها وحاراتها وزخارف 
بيوتها وحدائقها، كما ُعرف عنه حبه لرســم 

معالــم بعض املدن العربية، فرســم تونس 
وبيروت وجال بريشــته فــي األحياء القدمية 
ملدينــة اليمن، وظلت دمشــق معشــوقته 
االبدية، ال يبرحها وال يسأم من تصوير ناسها 
وعاداتهــا وتقاليدها ومناخاتها الشــعبية 
التي نشأ عليها وألهمته وسحرت مخيلته 

بدفئها ورحابة العيش فيها.
حقق في حياته العديد من االجنازات املهنية، 
فهو من مؤسسي نقابة الفنون اجلميلة في 
دمشــق )العام 1969(، وُعــنّي نقيًبا لها عدة 
مرات. وهو أيًضا من مؤسســي االحتاد العام 
للفنانني التشــكيليني العرب )العام 1971(، 
ومؤســس ومدير صالة إيبال للفنون اجلميلة 

في دمشق منذ العام 1980.
أعمالــه مقتنــاة مــن قبــل وزارة الثقافة 

السورية )قصر الشــعب(، واملتحف الوطني 
بدمشــق، ومتحفْي تدمــر وحلب، فضالً عن 
متاحف عربية وأجنبية منها القاهرة وتونس 
والرباط، ومتاحف عدة فــي بلغاريا ومتحف 
بلدية مدينة ليــل الفرنســية، إضافة الى 
مجموعات خاصــة. إضافة إلــى أنه عضو 
اجمللس الدولي للمتاحف التابع لليونســكو، 
وقد تبــوأ مناصب رســمية عــدة كنقيب 
الكتب  وأّلف مجموعة من  للفنون اجلميلة، 
عــن الفن والتربية الفنيــة، وكتب عن حياة 
وأعمــال بعــض الفنانني الســوريني منهم 
محمود جالل ولؤي كيالي، كما أعّد دراســة 
شــاملة عن الفن في سوريا بعنوان: »نصف 

قرن من االبداع التشكيلي«.
حــاز علــى العديد مــن األوســمة واجلوائز 

اليونيســف  منظمة  واختــارت  التكرميية، 
بعض أعماله وطبعتها كبطاقات فنية تُوّزع 

في أنحاء العالم.
رسم ممدوح قشالن ما ال يحصى من اللوحات 
لدمشــق، عاصمة االمويني، التي شكلت له 
إلبداعاته،  فكانت مفتاحاً  ملحاحاً  موضوعاً 
حني راح ينتشــل من ماضيها ذاكرة الدفء 
وطقوس احليــاة واملوت والوالدة ودروب احلارات 
البيوت وهمس اجلدارن العتيقة، قيل  ونوافذ 
أن دمشــق كانت ملمدوح قشــالن »أكبر من 
لوحة، وأرق مــن قصيدة، وأطــول من رواية، 
وأكثــر امتــداداً وغنى بالقصــص واحلكايا 
والشــخصيات من حلقات مسلسل. كانت 
اجتماعياً، وطقساً  دمشق قشــالن معماراً 

دينياً، وعاملاً جمالياً ال تنتهي تفاصيله«.

أحمد أبو زيد *
أنَت ِمثلي يا سّيدي

أضَعَت بوصلَة العمرِ
وانزلقَت في املَتاهاِت

باحًثا عن وطٍن
أو بعِض وطن

يا سّيدي األوطاُن ال تُباع
األوطاُن

كما رعشِة اجلنِس
ال مَينحَك إياها شخٌص آخر

إن لم مُتارسها بنفسك
وتسفُك أنفاَس ِقطٍة
أو تَخنقها حدَّ الوجع

أو تُقّطُع جســدها إلى فراشــاٍت بطعِم 
الّشهوة

لَتَتلذذَ بصرخاِت أّّناتها وتأوهاتها
وجتلُس بعدها عاريًا في ركِن الوسادِة

ُمنتشًيا، َمزهًوا بذكوريتك اخلائبة
تنظُر إليها، إلى فخذيها العاريتني

فيما َجسُدك يَتصبُب َعرًقا
يَتناسُل ُعهرًا

رَ عن َشهوتِه ِمثَل ديِك َشمَّ
وأفرَغ ِشحناِت ذكوريته احلَمقاء ..

أنَت ِمثلي يا سّيدي
أفنيَت ِمشوارَ حياتِك

بِنصِف عمٍر

بِنصِف قدرٍ
بِنصِف ِعشٍق
بنصِف امرأٍة

مرًة تَلتصُق بِك، تََتوّددُ إليك، وتَشتهي حتى 
خيباتك

ومرًة تَصدُّ َعنك، تَلعنك
وتُّكسُر املرايا التي فيها ظلُّ عذاباتك

ماذا بَقّي ِمنك؟
ُمشّردًا

في مدِن الضياع
زاحًفا نحو قدرٍ َمصنوٍع من َعطش

تُغّمُس أوجاعك في كِف األلم
َفتمطُر سماُء أوجاعك

غيماِت وجع
تهرول وحدك

دُون ظٍل

ُمشتت األفكارِ
وصدى أوجاعك يصرُخ فيك

أال يكفيَك َعطًشا؟
أنَت ِمثلي يا سّيدي

تبدو كشيٍخ هرٍم ُمنهٍك

غادرته َسنواُت العمرِ
غادرته أحالُم الطفولِة وَسطوُة الشباِب

لم يبَق ِمنك إالّ وعاًء من وجع
تغرُف منه عذاباُت روحك

ُمتعكزًا على ذكرياتك
*شاعر عراقي.

مختارات نزار قباني في 4 مجّلدات عن العشق والمرأة والكلمات والثورة
منتقاة من شعٍر لم يندثر برحيل صاحبه..

خليل السدي

أنت مثليرحيل الفّنان ممدوح قشالن.. عاشق دمشق وتراثها
يا سيدي
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ملونشريط
جسر يسقط خالل افتتاحه

انتشر مقطع مصور النهيار جسر مشاة في الكونغو، 
كالنار في الهشــيم على مواقع التواصل االجتماعي، 

حيث انهار خالل مراسم افتتاحه من قبل املسؤولني.
فقــد تســبب انهيار اجلســر في حالة مــن الفوضى 
والغضب على وســائل التواصل االجتماعي، وحالة من 
الهرج واملرج بني املوجودين، وفق ما ذكرت مواقع محلية.

واجتمع مسؤولو جمهورية الكونغو الدميقراطية لفتح 
جسر املشاة رســمياً، والذي مت بناؤه ملساعدة السكان 
على عبور النهر، حيث كان اجلســر املؤقت السابق قد 

انكسر وغرق أثناء الفيضانات.
وبدأت املأســاة عندما صعدت مجموعة من املسؤولني 
على اجلســر الضيق خالل مراسم االفتتاح، حيث ربط 
في نهاية اجلســر شــريط أحمر على القضبان، وكان 

مسؤول من احلكومة على استعداد لقصه.
مع ذلك، لم يكن اجلسر قادراً على إعالة نفسه في يوم 
االفتتــاح، ما أثار موجة مــن االحتجاجات وردود الفعل 
الساخطة من الناس على وسائل التواصل االجتماعي.

عرس سوري يتسبب
باغالق شارع في برلين

ضجت وســائل التواصــل االجتماعــي مبقطع فيديو 
انتشــر من العاصمة األملانية برلني، وأظهر حفل زفاف 

سوري بامتياز.
فقد ظهر شّبان سوريون من محافظة دير الزور شمال 
شــرق البالد، يرقصون ويغّنون وســط شارع واسع في 

برلني احتفاالً بزفاف أحدهم.
وعلى أنغام املوسيقى التقليدية الشعبية احمللية، متايل 
الشباب وهم من قبيلة »الشعيطات« املعروفة، وسط 
انتقادات لهــذا التصرف، حيث اعتبر البعض أن ال مبرر 

إلغالق شوارع رئيسية في املدينة بسبب احلفل.
ووسط الضجة وموجة الســخرية، رأى آخرون أن هذه 
عــادات وتقاليد متوارثــة في احملافظــة وعلى اجلميع 
احترامهــا، مــع األخذ فــي االعتبار عدم جــواز إغالق 

الشوارع.
يشــار إلى أن املكتب االحتادي لإلحصاء في أملانيا، كان 
أعلن أن العدد اإلجمالي لألجانــب الذين حصلوا على 
اجلنســية األملانية قفــز مبعدل %20 فــي العام 2021، 
ووصل إلى مــا يقرب من 131600 مــن بينهم 19100 

سوري.

هندية تقاتل نمرًا ضاريا
إلنقاذ طفلها الرضيع

أنقذت امرأة هندية نفسها وابنها الرضيع من براثن منر 
واجهته بيديها العاريتني، بحسب مسؤول في سلطات 

والية ماديا براديش، وسط الهند.
وقال املســؤول احمللي ساجنيف شريفاســتافا لوكالة 
»فرانــس بــرس » إن منــراً يُعتقد أنه ضــل طريقه من 
محمية باندهافغار انقّض على أرشــانا شوداري بَُعيد 

مغادرتها منزلها مع طفلها البالغ سنة وثالثة أشهر.
وأضــاف أن النمر املهاجــم كان يســتعد لعّض رأس 
الطفل عندما تدخلت األم في اللحظة األخيرة. وواصل 
النمر هجومه على األم وجنلها حتى هّب عدد من سّكان 
القرية لنجدتهما بعدما ســمعوا صرخات االستغاثة 
التي أطلقتها األم، فما كان من احليوان إال أن وّلى هارباً 

إلى الغابة.
وأصيبت األم بثقب في الرئتني وبجروح في بطنها. فيما 
أصيب الصبي الصغير بجروح في رأســه تركتها أنياب 

احليوان.
وأشار شريفاســتافا إلى أن املرأة »أُدخلت املستشفى 
وجتاوزت مرحلة اخلطر وباتت في طور التعافي«، في حني 

أن »الطفل بصحة جيدة أيضاً«.
وأفــادت صحيفة »تاميــز أوف إنديــا« أن عملية نفذت 
ملســاعدة النمر على العودة إلى املكان الذي أتى منه، 
وُطلب من ســكان املنطقة عدم اخلــروج من منازلهم 

ليالً.
وتشهد االحتكاكات بني احليوانات البرية والبشر تزايداً 
فــي كل أنحاء جنوب آســيا بفعل توســع املدن على 

حساب الغابات.
ولقَي نحو 225 شخصاً مصرعهم في هجمات شنتها 
منور بني عامي 2014 و2019 في الهند، وفقاً لإلحصاءات 
احلكومية. وفي املقابل، ُقتل أكثر من 200 منر بني 2012 
و2018 على أيدي صيادين أو صعقاً بالكهرباء، بحسب 

البيانات.

بغداد - الصباح الجديد:

اد التابع ملصنع  جَّ أعلن معمل السِّ
الشركة  في  الصوفية  الصناعات 
واجللود،  النسيج  لصناعة  العامة 
عن اســتعداده لتصدير منتجاته 
إلى اخلارج، فيما أشار الى أن املواد 
األولية تستورد من شركات عاملّية 

رصينة.

اد الرئاسي جَّ السِّ
وقــال مدير املعمل عالء جاســم 
محمــد، فــي تصريــح تابعتــه 
»الصباح اجلديد«، إن »هناك طلبات 
تــرد من ديــوان الرئاســة واملطار 
واجلهات العليا فــي الدولة كافة 
بشأن انتاج السجاد الرئاسي، كون 
تلك اجلهــات تعتمد على املنتج«، 
مبينــاً، أن »هنــاك طلبية جديدة 
حالياً، تعمل عليها املالكات وإدارة 
املصنع من أجــل هذا اإلنتاج الذي 

سيضاهي اإلنتاج العاملي«.

املواّد األولّية 
وأشــار، الى أن »املــواد األولية في 
الغــزول وإنتــاج الســجاد تكون 
من شــركات عاملية رصينة، مثل 
:أســبانيا وتركيــا والصــني، يتم 
فحــص رصانتهــا قبل الشــراء، 

اإلنتاج  حسب  يكون  واالســتيراد 
لتشــغيل  املوضوعــة  واخلطــة 

املعمل«.

تصدير السجاد
وأوضح، ان »املعمل ميتلك نقشاٍت 

املكائن،  وتصاميَم موجــودة على 
متثــل إرَث العراق، وفي حال طلبها 
الى أن  يتــم تصديرها«، مشــيراّ 
»العــراق يضــم حضــارة كبيرة 
الى  العالــم  ويحتــاج  وعريقــة 
االطــالع عليها ويتم جتســيدها 

لدينا  إذ  العراقــي،  الســجاد  في 
املصورات والتصاميم املصورة التي 
األهوار  مثل  العــراق  متثل حضارة 

واحلدباء وبوابة عشتار«.

املعوقات

وأضــاف محمــد، ان »املعمل كان 
سابقاً يرفد باأليدي العاملة ملهنة 
النســاج ومســاعده، إذ إن قسم 
املعمل مفّعل  التدريبي في  املركز 
املــالكات«،  لتدريب  ومخصــص 
منوهــا بــأن »رفــد املعمــل في 

الطاقات الشــبابية امر في غاية 
األهميــة، لكن الظــروف الراهنة 
وبسبب التمويل الذاتي على وزارة 
الصناعة أثرا في مسألة التعيني«.

ولفــت، الــى أن »العديــد مــن 
ســيحالون  املعامل  في  العاملني 
علــى التقاعد وال بديــل لهم، ما 
قــد يتســبب في توقــف العمل 
باملعمل«، داعيــاً »اجلهات املعنية 
بالطاقــات  املعمــل  رفــد  الــى 
الشبابية لضمان استمرار العمل 
من  اجلديد خوفاً  باإلنتاج  ودميومته 

انقراض هذه املهنة«.
وعــن املعوقات التي تواجه املعمل 
ذكر مدير املعمل، أن »مسألة تقادم 
املكائن وهي املانية املنشأ وعمرها 
40 ســنة، ماتزال لغاية  أكثر من 
ذاتية  اآلن في اخلدمة، تدار بجهود 
املشغل  واملالك  بالصيانة  متمثلة 
إلى وجود جهات  ،إضافة  للماكنة 
ســاندت املعمــل متمثلة مبعمل 
وكذلك مشــكلة  الغيــار،  قطع 
نقص املواد أو حتوير بعض القطع، 
فتــم توفيــر املــواد امليكانيكية 
مرور  فبعــد  وحتويرها،  وأجزائهــا 
أكثــر مــن أربعني ســنة اكتفت 
الشــركة املصنعة من إنتاج هذه 
املكائن وال يوجد أي قطع غيار لها 
الذاتية  اجلهود  على  االعتماد  فتم 

بالتحوير«.

بغداد - وداد إبراهيم:
الرومانســية حتتل  االفــالم  تظل 
مكانتهــا الكبيــرة فــي اذهــان 
الســنني  مرور  رغــم  الكثيريــن 
وتبقــى علــى قائمــة اهتمامات 
خاصة  السينما  وعشاق  اجلماهير 
مــن الشــباب واملراهقــني وحتى 
الكبــار وقــد حتظــى مبشــاهدة 
ملرات عديدة ألنهــا لم تكن مجرد 
قصص يشــاهدها العشــاق وامنا 
اســاليب حياة يتمنــى الناس ان 
العاملي  اليوم  وملناسبة  يعيشوها، 
االفالم  بعض  نستعرض  للسينما 
الرومانســية التي يعــاد عرضها 

دائما من دون توقف:  

: )The Vow( ذا فو

 احــد االفالم الرومانســية والتي 
يعاد عرضه ملرات عدة وتدور أحداث 
الفيلــم حــول الزوجــة »بيجي« 
التي تصاب في حادث سيارة أليم 
وتدخل في غيبوبــة لفترة طويلة 
وعندما تســتيقظ تصاب بفقدان 
للذاكرة بشــكل حاد يتطلب ممن 
حولهــا التصــرف بشــكل متأن 
ودقيــق معهــا. فيضطــر زوجها 
»ليو« إلى محاولة كســب قلبها 

من جديد.

Titanic  تيتانك
االكثر مشــاهدة حتــى بعد مرور 
على  مــن عشــر ســنوات  اكثر 
عرضه وهو  فيلم درامي رومانسي 
بإنتاجه  كتبــه وأخرجه وشــارك 

الفيلم  وأبطال  كاميرون«،  »جيمز 
هــم »ليونــاردو ديكابريــو وكيت 
شخصيتي  ممثال  وهما  وينسليت« 
ديويــت بوكاتر  وروز  جاك دوســن 
وهمــا مــن طبقــات اجتماعية 
بالصدفة  احلب  وقعا في  مختلفة 
األولى للسفينة  الرحلة  على منت 

تايتنك لعام 1912 

:)the notebook( نوت بوك
الفتاة  وقــوع  احداثــه حول  تدور 
»آلــي« في حــب الشــاب »نوح« 
عندما يتقابالن في أحد املهرجانات 
صدفة وبــال ترتيب، ولكــن عائلة 
بينهما بســبب فقر  تفرق  الفتاة 
»نــوح« لتعيش »آلــي« بعيًدا عن 
بأمٍر من أســرتها وتوافق  حبيبها 

فــي النهايــة على اخلطبــة إلى 
اجلندي الوســيم »لــون«. القصة 
تدور حول ســطوة الظروف املالية 

علي مشروعات احلب.

 Me Before You  انا قبلك
هو فيلم دراما مت إنتاجه في الواليات 
املتحدة صدر في ســنة 2016. من 
بطولة إميليا كالرك وسام كالفلن 

وجانيت مكتير وتشارلز دانس.
تــدور أحداث القصة حول شــابة 
تعمل فــي أحد املقاهــى تعيش 
حياتهــا التــي تعرفهــا من عدد 
األتوبيس  محطــة  إلى  خطواتها 
وصــواًل إلى صعوبــة قبولها حب 
ميول  الختالف  »باتريك«  صديقها 
كال منهمــا، ولكنهــا لــم تكن 

تتوقــع طردها مــن العمل، وعلى 
اجلانب اآلخر تقع حادثة دراجة نارية 
للشاب )ويل تراينور( الثرى صاحب 
والرياضي  باحليــاة  واملتع  التجارب 
الوســيم، تقعده هذه احلادثة عن 
القيام بــكل ما اعتــاد عليه في 
الســابق مصابا بالشلل الرباعي، 
فتعمل لديــه »كالرك« كما اعتاد 
أن يناديها فيقتــرب عامليهما مًعا 
لتزيد حياة كل واحد منهما بهجة 
ولكن  املنتظر  وســعادة على غير 
بقائهما معا امر مستحيل .. حب 
محكــوم عليه بالوجــع ونهايته 

تكون املوت

اخلروج من اجلنة ونهر احلب
للســينما العربيــة الكثيــر من 

االفالم الرومانســية التي شكلت 
عالــم ســاحر وجميل جســدته 
جميــالت الســينما العربية مثل 
هنــد رســتم التــي لعبــت ابرز 
ادوارها مع فريد االطرش في فيلم 
»اخلروج من اجلنة« اذ تتجسد فيه 
الطرف  جناح  اجــل  من  التضحية 
االخر. و«ســيدة القصــر« بطولة 
»فاتن حمامة وعمر الشريف وزكي 
الكروان«  »دعــاء  ويأتي  رســتم«، 
ليشــكل رائعة رومانسية خالدة 
في تاريخ السينما العربية بطولة 
»فاتن حمامة واحمد مظهر وزهرة 
العــال« ورائعة الســينما العربية 
»نهــر احلــب« املأخوذ عــن رواية 
الروســي  للكاتب  كارنينــا«  »انا 

»ليوتولستي«.

اد: إقبال دولي على منتجاتنا جَّ معمل السِّ
وتغطية حاجة مؤسسات الدولة

 االفالم الرومانسية العربية واالجنبية األكثر مشاهدة

على الرغم من تقادم المكائن وإحالة العاملين الى التقاعد 

تعد عالمة مميزة في تاريخ السينما العالمية عن العاطفة والحب

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

متابعة ـ الصباح الجديد:
تقيس  فيديو،  لعبة  باحثون  صمم 
مجال رؤية املستخدمني واملساعدة 
وهي”  اجللوكوما“،  اكتشــاف”  في 
حالــة خطيرة ميكــن أن تؤدي إلى 

العمى“.
وجاءت هذه اللعبة التي حتمل اسم 
كثمــرة   ،“METEOR BLASTER”
تعاون بــني باحثني في كلية الطب 
في جامعــة ”توهوكــو“ اليابانية 
 Sendai” التلفاز احمللية  مع شركة 

.Broadcasting Co.، Ltd
وال حتظــى اللعبة بتأثيــر إعجازي 
النظارات  على بصر الالعبني مثل” 
الطبية“اخلاصة لعالج قصر النظر، 
األعراض  اكتشــاف  ميكنها  ولكن 
املبكــرة لـ“اجللوكومــا“، وبالتالي 
احملتمل،  العمى  منع  في  املساعدة 
وكل ما عليك فعله هو تشغيلها 

ملدة 5 دقائق.
أن” اجللوكوما“هي  البيانات  وتظهر 
اليابان،  الســبب األول للعمى في 
وتشــير التقديرات إلــى أن حوالي 
يعانون  هناك  مليون شخص   4.65
منها، لكن حوالــي %90 منهم ال 
بعد  إال  املستشــفى  إلى  يذهبون 

فوات األوان.
وتعد هذه مشــكلة كبيــرة، ألنه 
عند اكتشافها في املراحل املبكرة، 
ميكن الســيطرة على” اجللوكوما“ 
من  الوقاية  وميكــن  األدويــة،  عبر 
العمــى، حســب مــا أورده موقع 

”أوديتي سنترال“.
وقال املوقع إن” إقناع الناس بفحص 
بصرهم بحًثا عــن اإلصابة مبرض” 
اجللوكوما“ أثبت أنه مهمة صعبة، 
لذلك كان علــى العلماء التوصل 
إلى طرق غير تقليدية للتعامل مع 

هذه املشكلة“.
 METEOR( ”تعتبــر  وأضــاف: 

BLASTER( أحد تلــك احللول غير 
العادية.“

وتابع:” عادة ما تعتبر ألعاب الفيديو 
ضارة ببصر اإلنســان، خاصة عند 
لعبها لفتــرات طويلة، ولكن تلك 
اللعبــة على وجــه التحديد تعد 

استثناء“.
وقال مســؤول عن قسم األعمال 
 Sendai” فــي شــركة  اجلديــدة 
 Sankei” لشبكة   “Broadcasting
News“: ”قيــل إن ألعــاب الفيديو 
جتعل عينيك أسوأ، لكننا عكسنا 
الفكرة وعملنــا على تطوير لعبة 

لصحة العني“.

فــإن  اســمها،  يوحــي  وكمــا 
هــي   “METEOR BLASTER”
لعبة إطــالق نار في الفضاء، حيث 
يتمثل الهــدف في تفجير النيازك 
الواردة أثنــاء جمع وحدات الطاقة 
في شــكل األجرام السماوية ذات 

الضوء األبيض.
ولتحقيــق الفائــدة مــن اللعبة، 
فإنــك حتتاج إلــى إبقــاء هاتفك 
على مســافة 30 سم من عينيك، 
ومحاولة تفجير أكبر عدد ممكن من 

الشهب.
4 مراحــل، وما  وبعد اللعــب في 
ســتحدد  قســًما،   16 مجموعه 
اللعبة درجة من واحد إلى 5 ألدائك.
واحد  يعتبر  اللعبة،  مقياس  وعلى 
هو نتيجــة مثالية، لكــن اخلبراء 
ينصحون أولئك الذين حصلوا على 
4 أو 5 أن يتــم فحص عيونهم من 

”اجللوكوما“.
ونظرًا لشــعبية ألعــاب الفيديو 
هــذه األيام، يأمل اخلبــراء أن حتدث 
مثــل  الترفيهيــة  التطبيقــات 
فرًقــا   “METEOR BLASTER”
حقيقًيــا، مــا يســاعد على منع 

حدوث حاالت صحية كبيرة.

ابتكار لعبة فيديو تحسن الرؤية
 وتحمي من العمى

متابعة - الصباح الجديد:
اإليرلندية  "املفوضيــة  أعلنــت 
فرضت  أنهــا  البيانات"  حلمايــة 
باســم االحتــاد األوروبــي علــى 
"انســتغرام" غرامــة قياســية 
قدرهــا 405 ماليني يورو بســبب 
عدم حماية بيانات القاصرين كما 

ينبغي.
وقــال متحــدث باســم الهيئة 
الناظمــة: "لقــد اتخذنــا قرارنا 
النهائــي وهو ينــص على فرض 
غرامــة قدرها 405 ماليــني يورو. 
التفاصيــل ستنشــر األســبوع 

املقبل".
وهذه أضخم غرامة تفرضها هذه 

الهيئــة منــذ 2018 حني منحت 
"الالئحة العامة حلماية البيانات" 
مزيدا مــن الســلطات للهيئات 
حماية  ســبيل  فــي  الناظمــة 
عمالقة  هيمنة  من  املستهلكني 
اإلنترنت األربعة: فيسبوك وغوغل 

وآبل وتويتر.

اإليرلندية  "املفوضيــة  وتتولــى 
بالنيابة عن  البيانــات"،  حلمايــة 
االحتــاد األوروبــي اإلشــراف على 
موقــع "فيســبوك"، نظــرا ألن 
املقر اإلقليمــي لعمالق التواصل 

االجتماعي يقع في إيرلندا.
وفــي أواخــر 2020 فتحــت هذه 
الهيئــة الناظمة حتقيقا لتحديد 
مــا إذا كانــت "انســتغرام" قد 
الالزمة حلماية  وضعت الضمانات 
بيانات املســتخدمني، وال ســيما 
أولئك الذين تقل أعمارهم عن 18 
عاما، كون املنصة تســمح لكل 
من يبلغ عمــره 13 عاما فما فوق 

فتح حساب.

متابعة ـ الصباح الجديد:
حديثة  دراســة  نتائج  كشــفت 
جلامعة إنسبروك عن وجود عالقة 
بني مــذاق القهوة التي نشــربها 
وبني طبيعة شــخصيتنا. وكلما 
كانت القهوة مرة كان من يشربها 

عدائيا، على وفق تلك الدراسة.
ال يســتطيع كثيرون تخيل قضاء 
يــوم واحد من دون شــرب فنجان 
من القهــوة على األقــل. وبينما 
يفضلهــا البعض بالســكر مييل 
آخرون لشربها ُمّرة، أي بدون سكر. 
ما قــد يبدو مجرد عــادات ترتبط 
بذوق كل شــخص، أثــار اهتمام 
الدوافع  ملعرفــة  النفــس  علماء 

والدالالت وراء هذه العادات واألذواق. 
إنسبروك  جامعة  باحثني  وحسب 
النمساوية؛ فإن شرب القهوة مع 
الكثير من السكر أو بدونه يفصح 
اإلنسان،  شــخصية  طبيعة  عن 
بحســب ما نقل املوقــع األملاني 
لألخبــار االقتصاديــة »بيزنيــس 

ملخصا  نشــر  الذي  إنســايدر«، 
للدراسة.

كريســتينا  للباحثــني  وســبق 
ســاغيوغلو و توبياس غريتيماير، 
الباحثني في علم النفس بجامعة 
إنســبروك، أن خلصــا إلى نتيجة 
مفادها أن األشخاص االجتماعيني 
يحبون  اخلصــوص  وجــه  علــى 
املذاق،  حلوة  واملشروبات  األطعمة 
مبا فيها القهوة. وخالل الدراســة 
الباحثــون معرفة ما  أراد  اجلديدة 
إذا كان األشــخاص الذين يحبون 
األطعمة واملشــروبات مرة املذاق؛ 
مثل القهوة السوداء لديهم أيًضا 

شخصية أكثر عدائية.

االتحاد األوروبي يغرم »انستغرام«
405 ماليين يورو

عالقة القهوة بطبيعة
شخصية االنسان



اعالن10

Extension Public Tender Announcement for Tender No: 026-SC-22-EBS 
Provision of EPCC Service for CPF Diesel Power Station

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 EPCC Service for CPF Diesel Power Station
Tender No.: 026-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 qualified contractor which can conduct detailed design, procurement, installation, testing, pre-
commissioning, and commissioning and performance test of the facilities. 
And the Scope of Work should include the followings but are not limited to:
* Three sets of packaged diesel generator (11kV, 1250kW), with neutral earthing resistor and auxiliaries, during power station running, generator sets 
will be 2 working & 1 standby;
* Diesel tank for 20 days of storage and diesel pumps;
* Generator shelter;
* E-house, which includes an 11kV switchgear container and ECS container;
* Cable and cabling system for power station;
* Lighting and small power for power station;
* Earthing & lightning protection system for power station;
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.Bao xiaofang baoxiaofang@
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 Color 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 4:00 PM, 11th September 2022 AND will be extended to 4:00 pm 25th September 2022.
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 70,000.00 USD and duration should be 180 days since the bid submission date.
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: Ms.Bao xiaofang baoxiaofang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .
5. The winner company 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.

محافظة بغداد 
مديرية مجاري محافظة بغداد

اعالن ابداء االهتمام 
البلد: العراق 

احملافظة: بغداد
اســم املشروع: تدقيق مشاريع الدراسة والتصاميم النشاء شبكات مجاري مياه االمطار والصرف الصحي ومحطات 

الرفع ومحطة املعاجلة للمناطق املدرجة ادناه 
1- (حي احلسن العسكري-ام عظام-ناحية احلماميات)قضاء التاجي  

2- (حي شالل-حي بريجان-حي الصحة-احلردانية-عليوي شالل)قضاء املدائن
3- (حي املزرعة-حي العســكري-دور النفط)ناحية اللطيفية وتاهيل اجملمعات السكنية: (القعقاع-القادسية-العزاب)

قضاء احملمودية التبويب
4- قرية احلرية-قضاء املدائن

5- (منطقة الكورنيش) ناحية الرشيد 
مالحظة: يكون التقدمي على املشاريع املذكورة أعاله بشكل مستقل كل على حدة .

تدعو محافظة بغداد/ مديرية مجاري محافظة بغداد كافة املكاتب االستشــارية العراقية والشــركات الهندســية 
األجنبية من ذوي االختصاص واخلبرة املهتمة الى تقدمي طلب ابداء االهتمام وذلك عن مشروع تدقيق مشاريع الدراسة 
والتصاميم النشــاء شــبكات مجاري مياه االمطار والصرف الصحي ومحطات الرفع ومحطة املعاجلة ملناطق اطراف 

بغداد املذكورة أعاله. 
نطاق اخلدمات واملكونات واملهام واخملرجات املتوقعة: حسب الشروط املرجعية. 

على الراغبني في املشاركة تقدمي طلب ابداء االهتمام مع توفير املتطلبات التالية:
1- تعريف مبقدم الطلب (االسم-والسيرة املوجزة/شركة-مكتب/ومجال اختصاصها واقسامها والهيكل التنظيمي).

2- وثائق تســجيل املكتب او الشركة (او ما ميثلها من الدول األجنبية مصدقة ومترجمة بالنسبة بالنسبة للشركات 
األجنبية) وحسب السياقات املعتمدة.

3- اخلبرة املتخصصة املطلوبة لالعمال املماثلة التي سبق إجنازها في نفس االختصاص حيث حتتسب من ضمن املعايير 
والنقاط املعتمدة الختيار االستشاري.

4- اخلبرة في تنفيذ املشاريع داخل العراق خالل اخلمس السنوات املاضية.
5- معلومات عن كادر مقدم الطلب (السيرة الذاتية للكادر وخبرات املوظفني) .

6- كتــاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للضرائب للمكاتب العراقية اصلي ونافذ ومعنون الى محافظة بغداد / 
مديرية مجاري محافظة بغداد في املرحلة الثانية.

7- املستمسكات الشخصية للمدير املفوض للمكتب االستشاري والشركات الهندسية األجنبية.
8- على الشــركات واملكاتب االستشــارية مراجعة محافظة بغداد /مديرية مجاري محافظة بغداد لغرض اســتالم 

املتطلبات اخلاصة باملشروع.
ستقوم جلنة مختصة في محافظة بغداد / مديرية مجاري محافظة بغداد باختيار االسشاريني األفضل تاهيال مبوجب 
تقييمها للمعلومات املقدمة أعاله واعداد قائمة مختصرة من الشــركات املقدمة فــي مجال املهمة املراد تنفيذها 

ومنم ثم دعوتهم لتقدمي عطاءاتهم الفنية واملالية الختيار األفضل لتنفيذ املهمة االستشارية. 
تقــدمي الطلبات مع  الوثائق املطلوبة داخل ظرف مغلق ومختوم على العنوان : مبنى مديرية مجاري محافظة بغداد /

السيدية/قرب جامع شاكر العبود 
علما ان املوعد النهائي لتسليم بيانات ابداء االهتمام عو الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم (2022/9/17) في مديرية 
مجاري محافظة بغداد /الشــعبة القانونية /الطابق األرضي وســيتم رفض الطلبات املتاخــرة , وفي حالة رغبتكم 

لالستفسار يرجى مراجعة شعبة التصاميم في مديرية مجاري محافظة بغداد.

مديرية التنفيذ احلي
رقم االضبارة/ 549/ت/2020
التاريخ/ 2022/9/7

اعالن
 تبيــع مديرية تنفيذ احلي  حصــة املدين في 
العقار املرقم (19/1 م8 الشيب الشرقي) الواقع 
فــي (املوفقية) العائد للمديــن (جمال يحيى 
علي) احملجوز لقاء طلــب الدائن (فراس يحيى 
دينــار عراقي فعلى   (8,000,000) البالغ  علي) 
الراغب بالشــراء مراجعة هــذه املديرية خالل 
مدة تبدا (30) يوما تبدا من اليوم التالي للنشر 
مســتصحبا معه التأمينات القانونية عشرة 
باملائة من القيمة املقدرة وشــهادة اجلنسية 
العراقية وان رســم التحصيل  والداللية على 

املشتري./ الدين ثمانية ماليني دينار
املواصفات:

1- موقعــه ورقمه: حصة املديــن في العقار 
املرقم (19/1 م8 الشيب الشرقي)  

2- جنسه ونوعه: زراعي
3- حدوده واوصافه: /

4- مشتمالته: / ال يوجد
5- درجة العمران: /

6- الشاغل: /
7- القيمــة املقــدرة: 35,000,000 خمســة 

وثالثون مليون دينار عراقي
املنفذ العدل: حوراء عبد احلسني سلمان

وزارة اإلعمار واإلسكان 
والبلديات واألشغال العامة

شركة الفاو الهندسية العامة
إعالن مزايدة علنية رقم )21( لسنة 2022

تعلن شــركة الفاو الهندســية العامــة أحد تشــكيالت وزارة 
اإلعمار واإلســكان والبلديات واألشغال العامة  الكائنة في بغداد/ 
التاجيات/ مقابل معهد النفط العربي عن إجراء مزايدة علنية لبيع 
(اليات مســتهلكة وفق قرار مديرية املــرور العامة املرقم (42) بيع 
اليات كســكراب) مقابل معهد النفط العربي  في موقع منطقة 
التاجيات وذلك في يوم االحد  املصادف 2022/10/2 الساعة العاشرة 
صباحا واحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013، 
فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة مراجعة مقر الشركة/ جلنة 
البيع املركزية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 
(9،520،000) تسع ماليني وخمسمائة وعشرون الف دينار والتي متثل 
(20%) من القيمة التخمينية وعلى شــكل صك مصدق حلســاب 
شــركة الفاو الهندســية العامة ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 
اجور االعالن واخلدمة واملصاريف االخرى بنسبة (2%) من قيمة البيع 
على ان يتم تســديد املبلغ بالكامل ورفع املواد من املوقع خالل مدة 
(15) يوما من تاريخ التبليغ باملصادقة وبخالفه تستوفى اجور خزن 
مقدارها (2/1%) دينار عن كل يوم تأخير وملدة (30) ثالثني يوما بعدها 

يصبح املشتري ناكال وتصادر التأمينات.
مع التقدير...

املدير العام
E-mail:info@faoco.moch.gov.iq

Http://faoco.moch.gov.iq

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى

 رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية 
محكمة عمل واسط

العدد: 20/ عمل/ج/2022
التاريخ: 2022/9/7
الى // املدير املفوض لشركة Xjpالصينية 

اضافة لوظيفته 
والشــؤون  العمــل  وزيــر  املشــتكي  اقــام 
االجتماعية إضافة لوظيفته شــكوى ضدك 
وفق احــكام املادة 30 و 36 مــن قانون العمل 
رقم 37 لســنة 2015 وقد سبق لهذه احملكمة 
وان أصــدرت بحقك حكمــا غيابيــا بتاريخ 
2022/6/12 تضمن احلكم عليك بغرامة مالية 
قدرهــا (184,80000) مائــة وأربعــة وثمانون 
مليون وثمامنائة الف دينار ومت وتبليغك بالنشر 
بصحيفتــني واعيد احلكــم منقوضا نتيجة 
الطعــن به من قبــل املشــتكي مبوجب قرار 
املرقم 6102/6101/ التمييز االحتادية  محكمة 
محل  وجملهولية   2022 املدنية/عمــل/  الهيئة 
اقامتــك قــررت احملكمــة تبليغكــم اعالنا 
بصحيفتــني للحضــور في موعــد احملاكمة 
املصادف 2022/9/29 الساعة التاسعة صباحا 
وفي حال عدم حضورك ســوف جتري احملاكمة 

بحقك غيابيا . مع التقدير. 
القاضي 
عدنان نهير راهي الزاملي
رئيس محكمة عمل واسط

وزارة النفط
شركة غاز اجلنوب

)شركة عامة(
القسم القانوني

م/ إعالن مناقصة احمللية: رقم 6 /2022 )اعالن ثاني( 

يســر شــركة غاز اجلنوب (شــركة عامة) إعادة إعالن املناقصة احمللية املدرجة ادناه فعلى الراغبني باالشــتراك من الشركات املقاولة 
املتخصصة ممن تنطبق عليهم شروط االشتراك احلضور الى مقر الشركة– القسم القانوني- بصرة خور الزبير- للحصول على الوثيقة 
القياســية وان آخر موعد لقبول العطاءات هو الساعة الثانية عشرة من يوم الغلق املذكور ادناه (وإذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية 

فاليوم الذي يليه) ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن وان الدائرة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

ويكون التقدمي على املناقصة وفق الشروط التالية:
1- شراء الوثيقة القياسية بكافة اقسامها (النسخة الورقية والنسخة االلكترونية بصيغة PDF) من القسم القانوني باإلضافة الى 

.word تسليم نسخة من اجلزء الرابع واخلاص باستمارات العطاء بصيغة
2- يتم ملء اجلزء الرابع املشار اليه أعاله من قبل مقدم العطاء ثم تقدمي ورقيا بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشركة املقدمة للعطاء 
مع الوثائق املكونة للعطاء وتشــمل (رسالة العطاء وملحق العطاء, اجلداول الكاملة املطلوبة والنماذج املطلوبة وفق اجلزء الرابع من 

الوثيقة القياسية وجداول الكميات املسعرة مبوجب تعليمات مقدمي العطاءات ضمان العطاء)
3- تقدمي التأمينات األولية بصك مصدق او خطاب ضمان او ســفتجة ال تقل نفاذيته عن ثالثة أشــهر وباسم مقدم العطاء وترفق مع 

العطاء التجاري على ان يكون (الصك املصدق او خطاب الضمان او السفتجة) صادرة من مصرف عراقي معتمد.
4- تثبيت أسعار الفقرات رقما وكتابة مع التوقيع على كل صفحة من صفحات العطاء

5- ال تقبل أي تغييرات او حتفظات او اشتراطات من املقاول تتعارض مع املواصفات املطلوبة.
6- تقدمي (شهادة تأسيس الشــركة مصادق عليها من وزارة التجارة. وتقدمي احلسابات اخلتامية للشركة. براءة ذمة من الهيئة العامة 
للضرائب. إجازة ممارســة االعمال. االعمال املماثلة املؤيدة من جهات التعاقد) وأي وثائــق أخرى مت النص عليها في ورقة بيانات العطاء 
التي تؤكد أهلية مقدم العطاء مبوجب تعليمات مقدمي العطاءات او وثائق التأهيل الالحق مبوجب االستمارات املدرجة في اجلزء الرابع 

للتحقق من أهلية مقدم العطاء.
7- على املقاول التقيد مبدة اإلجناز وبعكســه حتتســب غرامة تأخيرية عن كل يوم تأخير وفقا للمعادلة املذكورة بالوثيقة القياســية 

(الشروط اخلاصة للعقد)
8- للشــركة احلق في إهمال أي عطاء في حال وجود األخطاء في األسعار واحلك والشطب والتصحيح والتعديل حتى وان كان املتقدم 

اوطأ األسعار في املنافسة.
9- للشركة احلق بإلغاء املناقصة ويعاد ثمن شراء العطاء وال يحق له املطالبة بأي تعويضات أخرى.

10- توضع العطاءات في ظرف مغلف ومختوم بختم الشركة ويؤشر عليه رقم واسم املناقصة مع تثبيت العنوان وتسلم العطاءات 
الى سكرتير جلنة فتح العطاءات في قسم العالقات واالعالم ويكون موعد تسليم العطاءات خالل فترة اإلعالن ولغاية يوم الغلق.

11- على مقدم العطاء تقدمي نسخ إضافية طبق األصل عدد (2) على األقل من العطاءات اخلاصة باملناقصة إضافة الى العطاء األصلي 
الذي يجب ان يتضمن الوثائق املطلوبة كافة ويجب ان يكون العطاء األصلي والعطاءات اإلضافية مختومة بختم حي من الشركة. 

12- يجب وضع النســخة االصلية في غالف منفصل ويتم  تأشيره بعبارة (نسخة اصلية) وتوضع هذه املغلفات (االصلية واالضافية) 
في مغلف واحد. 

www.sgc.oil.gov.iq /موقع الشركة اإللكتروني
املدير العام
حمزة عبد الباقي ناصر

ثمن شراء الوثيقة الكلفة التخمينيةرقم واسم املناقصة
مبلغ التأمينات األوليةتاريخ الغلقالقياسية

املناقصة رقم 2022/6 
جتهيز سيارات

495,000,000 اربعمائة 
وخمسة وتسعون 
مليون دينار عراقي

250,000 مائتان 
وخمسون الف دينار 

عراقي

يوم االربعاء املصادف 
2022/9/21

9,900,000 تسعة 
ماليني وتسعمائة الف 

دينار عراقي 
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سهام الطيار* 

دراجات نخلة وطن.. 
خطوات واثقة 

كانت فكرة تشكيل فريق نسوي رياضي يهتم بأحد 
انواع الرياضة للســيدات مبختلــف االعمار والفئات 
لعلها خيالية أو بعيدة اال أن ســعي النساء الرتقاء 
منابــر مهمة تشــدو بصوتها ، تعبر عن نفســها 
وأحتياجاتها وتلج جميع مجاالت احلياة االجتماعية 

والثقافية والرياضية برغم الظروف الصعبة .
نســاء فريق نخلة وطن النسوي للدراجات الهوائية، 
توثيق حقيقي لوجود املرأة فــي عالم يعج باملعاناة 
واحلاجة لالنتباه لصحتهــا والتنفيس عن متاعبها 
اليومية من خالل جوالت الدراجة الهوائية لتشــحن 
طاقاتهــا املبذولة مبختلف الواجبــات وجتدد رغبتها 
وإنكســارات ماضية  أمام صعوبــات يومية  باحلياة 
وأحــالم حتتاج قــوة حديدية، ما بــن واجبات البيت 
والعمل خصوصاً اذا فقدت شريك، الرحلة حتتاج دروع 
محصنة كي متشي مسيرتها في مجتمع صار أمام 
حقيقة البد له أن يعترف بهــا كونها االم، واحلبيبة 
والزوجة والزميلة التي ال تختلف عنه في أحتياجاتها 
املاديــة واملعنوية بل أنه صار يستشــيرها في بعض 

احللول .
فريــق نخلة وطن يشــق طريقه بخطــوات بطيئة 
لكنهــا ثابتة وإميان بضــرورة الصــراخ بصوت عال 
والتنبيــه نحو صحــة الفرد خالل فعاليــات يومه، 
وخصوصاً املرأة حيث أن مســؤولية التفرغ لالمومة 
يشغلها وينسيها االهتمام بصحتها ووجوب توفير 
وقت لبرنامج صحي يحافظ عليها خالل رحلة احلياة 
وكيف أن اهتمامها هذا ينعكس على دميومة وجودها 
ومشــاركتها االبناء كل املناسبات وإكمال رسالتها 
معهم حتى تراهم في أحسن املراتب، هذا من جانب، 
ومن جانب آخر تأكيــد حضورها أمام مهمة احلفاظ 
على رشاقتها لتحافظ على الثقة العالية بالنفس 
وتبقى بــذات الصورة امام مرآتها ال تقلق ازاء مرحلة 

الشباب .
يستقبل فريق نخلة وطن االناث من عمر أربع سنوات 
ولغاية ٧٥ســنة وايضا مــن الذكور مــن عمر أربع 
لغاية اثنا عشــر حيث يتم ترحيله ألحد فرق الذكور 
الشــقيقة، تتضمن اجلوالت نوعن منها قصيرة في 
ارجاء العاصمة عادة ما تنتهــي عند أحد املتنزهات 
اواملوالت لتناول وجبة ســريعة ولقاء ملناقشــة عدد 
مــن املوضوعات واملشــكالت التــي تواجه عضوات 
الفريق لطرحها ومناقشــة احللول  من قبل اجلميع 
او استشــارة بعض الزميالت ممــن يحملن تخصص 
علمي بذلك مثل مشــكلة زيادة الــوزن  أو نقصانه، 
مشكالت الثقة بالنفس اخلوف من املستقبل، تغيير 
طريقــة التعامل مع معضالت كبيــرة مثل العقم 
ومشــكلة املرأة مع الوحدة وطــرح احللول واالقتداء 
بأمثلة موجــودة متكنت من جتــاوز محنتها وارتقت 
بذاتها، واخرى جوالت طويلة في أطراف بغداد لقياس 

مستوى اللياقة والترفيه .
كان لفريــق نخلة وطن حضور واضــح في عدد من 
اجلــوالت الهادفة لفكرة معينــة او موجهة اليصال 
رســالة ما منها اليوم العاملي حملاربة التدخن واليوم 
العاملي للدراجة ومهرجانات أخرى شأنها شأن الفرق 
الرجالية وأيضا اقامة عدد مــن الدورات التي تخص 
االطفال للرسم واالعمال اليدوية وايضا مهرجان في 
متحف املتنبي املتجول لدعم طاقات عدد من الفرق 
الناشئة والشباب ممن ميارســون هواية السكيتنگ 
وركوب اللوح والعديد من االفكار والنشاطات االخرى 
وإقامة أكثر من محاضرة ملوضوعات تســلط الضوء 
على الواقع النسوي لتشخيص املعاناة وطرح احللول.
وفي اخلتام أوجه دعوة جلميع النســاء اعادة التفكير 
ببرنامجها اليومــي وأن تخصص وقتــاً للرياضة أو 
ممارســة أية هواية أخرى جتد نفســها في االنغماس 
فيها كي تتجدد وتواصل مسيرتها الشاقة في تربية 

االبناء وإدارة املنزل والنجاح في عملها.

* عضو فريق نخلة وطن النسوي للدراجات

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلَن املُدرُب »راضي شنيشــل« 
الذي  الِصحافــّي  املُؤمتــرِ  فــي 
مقرِّ  فــي  األربعاء  اليــوم  عقَد 
تدريبّي  ُمعســكٍر  إقامَة  االحتادِ 
للُمنتخــِب الوطنّي فــي الرابع 
احلالــي  الشــهرِ  مــن  عشــر 
استعداداً للُمشاركِة في بطولِة 
األردن الدولّيــة التــي ســتقام 
للمــدة من 23-27 من الشــهرِ 

احلالي.
وأوضَح شنيشــل خطَط َعمله 
املُقبلــة مع املُنتخــِب األوملبّي، 
الرئيسّي للوصوِل  وحتديد هدفه 
إلى اوملبياد باريس2024 باالعتماد 
الالعبن  مــن  َمجموعٍة  علــى 
لهم  تســمُح  أعمــارٍ  مبعــدِل 
اوملبياد  تصفياِت  في  باملُشاركِة 
باريس. وأضاّف: إن أبواَب املُنتخب 
الوطنــّي ســتكون مفتوحــًة 
للجميــع، وال توجــُد أي فروقاٍت 
بن العٍب وآخر باستثناِء اجلاهزّيِة 
التاّمة التي ســتحددُ وجودهم، 
الذين  لالعبن  بالنســبِة  وحتى 
اعتذروا عــن التواجِد في بُطولِة 
األردن الدولّيــة، وهمــا كل من 
زيــدان إقبــال وعلــي احلمادي، 
املُنتخــب  أبــواُب  فســتكون 

مفتوحًة أمامهم. 
إقبال  زيدان  اعتــذارِ  وبُخصوِص 
وعلي احلمادي، أكَد املُديُر اإلداري، 
مهدي كــرمي: إن اعتذارَ األول جاَء 

بطلٍب منه، وإنه يفضُل التركيزَ 
احلالّية. الفتــرِة  فــي  ناديه  مع 
احلمادي،  بُخصــوص  أما  ُمبيناً: 
فقد طلبت إدارُة نادي ويكمب بأن 
يتواجد في ُمبارياِت الفريِق التي 
نفسها  الفترِة  ضمن  ستتزامُن 
إلى رغبِة  األردن، إضافًة  لُبطولِة 
الالعب في إثباِت وجوده مع ناديه 

في الفترِة املُقبلة
الفنّي للمنتخِب  وأعلَن اجلهــازُ 
الوطنــّي لكــرِة القــدم قائمَة 
لُبطولِة  املُســتدعاة  الالعبــن 
املؤمترِ  أثناء  وذلك  الدولّية،  األردن 
الصحفي الــذي عقَد اليوم في 
مقّر االحتادِ العراقّي لكرِة القدم.

وضمت القائمــُة )31( العباً هم 

كٌل مــن : جالل حســن ، أحمد 
باســل ، حســن أحمد ، حسن 
حبيــب ، مارتن حداد ، رســالن 
حنــون ، منــاف يونــس ، كاردو 
صديق ، علي فائز ، زيد حتســن ، 
دوسكي  ، ميرخاس  مهند جعاز 
، حمــزه عدنان ، حســن عمار ، 
اآلي فاضل ، أحمد عبد احلســن 

، أمجــد عطــوان ، محمد علي 
عبود ، شهاب رزاق ، أمير العماري 
، هيران أحمد ، محمد قاســم ، 
إبراهيــم بايش ، حســن علي ، 
بســام شــاكر ، أحمد فرحان ، 
حسن عبد الكرمي ، شيركو كرمي 
، أمين حسن ، اسو رستم، وكاع 

رمضان.

مــن جانب اخر، باشــرَ املُنتخُب 
الوطنّي لكرِة الصاالت ُمعسكره 
الداخلّي الذي يقاُم في العاصمِة 
للُبطولــِة  اســتعداداً  بغــداد 
في  ســتجري  التي  اآلســيوّيِة 
الكويت في الســابِع والعشرين 
احلالي.. وقاَل املديُر  من الشــهرِ 
عيسى:  علي  للمنتخب،  اإلدارّي 
إن املُعســكرَ الداخلي التدريبّي 
الصاالت  لكرِة  الوطنّي  ملنتخبنا 
تدريبيتن  وحدتــن  بواقــِع  بدأ 
صباحّية ومســائّية فــي قاعِة 
نــادي الشــباب بقيــادِة املدرِب 
اإليراني محمد ناظم الشــريعة 

ومالكه التدريبّي املُساعد.

املؤمتر الفني ملباراة البلي أوف.. 
اليوم

املركزي لكرِة القدم  يدُعو االحتادُ 
مُمثالً وإدارياً من ناديي أمانة بغداد 
الفنّي  املُؤمتــر  حلضــورِ  ودهوك 
البالي  فــي  مبباراتهما  اخلــاّص 
أوف املؤهلة إلى الــدوري املُمتاز 
ويقام   ،)٢٠٢٢/٢٠٢٣( للموســم 
املُؤمتــرُ في مقــّر االحتــاد اليوم 
في   )٨/٩/٢٠٢٢( املوافق  اخلميس 
الساعِة الثانية عشرة ظهراً، مع 
وُحراس  الفريقن  جتهيزات  جلِب 

املرمى.
وكان فريــق دهــوك تفــوق على 
الناصرية فــي املباراة االولى بفارق 
ركالت الترجيح بعد التعادل 2 ـ 2 
في الوقت االصلي في املباراة التي 

اقيمت في ملعب املدينة الدولي.

شنيشل يوجه الدعوة لـ )31( العبًا لتمثيل
 المنتخب الوطني في بطولة األردن 

الصاالت يعسكر في بغداد استعدادًا للمنافسات اآلسيوية

شنيشل في املؤمتر الصحفي أمس

بغداد ـ فالح الناصر:
للموســم الثاني تواليــا، يواصل 
عبد  وســام  املرمى،  حراس  مدرب 
العزيــز مســيرته مدربــاً حلراس 
مرمى فريق نادي الدفاع املدني احد 
االندية التي تســتعد للمشاركة 
في بطولــة دوري أنديــة الدرجة 
االولــى لكــرة القدم للموســم 

اجلديد 2023/2022.
اختار وسام، حراس املرمى » محمد 
كــرمي امللقــب »ابو دايــش« وهو 
بن  للوقوف  املاضي  املوســم  من 
اخلشــبات الثالث، واستقدم علي 
فليح من نادي احلشــد الشعبي، 
ومهنــد كاظم من فريــق ديالى، 
وجواد عبد الكاظم قادما من فريق 

الصليخ«.
يقول وســام، اشــكر إدارة النادي 
ونائبه  احلر  الدكتور عــادل  بقيادة 
الفريق، جبار محســن،  مشــرف 
وبقية اعضاء الهيئة اإلدارية، بعد 
الثقة الكبيرة وجتديد عقدي ضمن 
املالك التدريبي الذي يقوده الكابنت 
عادل عجر، واتطلع بثقة ملضاعفة 
املرمى  حــراس  واعــداد  العمــل 

بالشكل املناسب خلدمة الفريق.
وبشــأن حراس مرمى فريقه، قال: 
لقد اثبتت املباريات التجريبية التي 
املدني جدارة  الدفــاع  اجراها فرق 
بثبات  الوقوف  املرمى فــي  حراس 
حلراسة الشباك، فقد كانت نتائج 

ايجابية ولم تهتز شباك  املباريات 
الفريق اال مــرات قليلة، واظهرت 
ايضا مدى االنســجام املتزايد بن 
حماة االهداف وبن خطوط الفريق 
االخــرى، ســيما اخلــط الدفاعي 
للفريق، وهذا مؤشــر جيد مينحنا 
االمل في مضاعفة اجلهود لتعزيز 
املرمى  حراس  يحققه  الذ  النجاح 
ليشكوا اضافة مع بقية خطوط 
اللعــب االخرى من أجــل الدخول 
دوري  تامة فــي مباريات  بجاهزية 

الدرجة االولى للموسم اجلديد.

واوضــح ان املباريــات التجريبية 
اختياراتــه، لكنه  اثبتت حســن 
تســجيل حراس  إلــى  يســعى 
املرمى االفضــل فنيا في املباريات 
الرســمية وهو واثق من قدرتهم 
فــي الوصول إلــى النجاحات في 
دوري املوســم اجلديــد، مشــيداً 
بتعامل املــدرب عادل عجر وثقته 
بإمكانات حراس املرمى ومدربهم، 
املســاعد  التدريبي  املالك  كذلك 
املؤلــف من ســالم عوفي وفارس 

حسن.

 إعالم نادي الكهرباء
أمــس فريق  ان يصل  املؤمــل  مــن 
الكهرباء بكــرِة القدم إلــى مدينِة 
اســطنبول التركيــة للدخــول في 
معســكٍر تدريبــّي ملدة أســبوعن 
تتخلله عــدد من املبارياِت التجريبّية 
اســتعداداً ملنافســات دوري الكــرة 
الذي ســينطلق في شــهر تشرين 
االول املقبــل. وقــاَل أمن ســر نادي 
الكهربــاء ثائر الشــرقي: إن الهيئة 
اإلدارّية برئاســة علي األسدي سعت 
وبقــوٍة الى تأمن معســكر منوذجي 
لفريــق القدم في إســطنبول لرفِع 
قدرات الالعبن الفنية والبدنّية حتت 
إشراف املالك الفني بقيادة لؤي صالح 
واجلهاز املســاعد املؤلف من أسامة 
علي وحيدر عبد القادر مدرب اللياقة 
وجليل زيدان مــدرب احلراس وجمعة 

جابر مدير الفريق.
وأضاَف الشــرقي: إن فريق الكهرباء 

أصبح حتت األضواِء ومطالباً باحلفاظ 
على ظهوره كفريــق منافٍس وليس 
مشــاركاً من خالل العروض الطيبة 
التي قدمها خالل املواسم املنصرمة، 
العراق  نهائي بطولــة كأس  وآخرها 
مع فريــق الكرخ، ومثل هكذا حضور 

يتطلُب أن يســتعد الفريــق بوتيرٍة 
متصاعــدة للوصــوِل الــى الهدف 
املنشــود من املُعســكر فنياً وبدنياً، 
التشــكيل  مالمح  علــى  والوقوف 
الدخول في  الرســمي للفريق قبيل 

صراع منافساِت دوري الكبار.

وسام عبد العزيز.. موسم جديد مدربا 
لحراس مرمى كرة الدفاع المدني 

كرة الكهرباء إلى إسطنبول

وسام عبد العزيز

فريق الكهرباء في املوسم املاضي

هشام السلمان* 
الباراملبية  اللجنة  رئيس  افتتح 
د. عقيل  العراقيــة  الوطنيــة 
الــدورة  أمــس  أول  حميــد، 
التدريبية احملليــة بكرة الهدف 
مبشــاركة عدد مــن  احلكام ، 
وتســتمر الدورة التي افتتحت 

في مقــر اللجنة الباراملبية من 
الســادس وحتى اليوم اخلميس 
املوافق الثامن من شــهر ايلول 
اجلاري وبحضــور اعضاء االحتاد 
ورئيس جلنة احلكام في اللجنة 

الباراملبية السيد مزهر غامن
وحاضر في الدورة احلكم الدولي 

العراقــي ســعد عبــد اجمليد ، 
محاضرته  فــي  تطــرق  حيث 
الهدف  قانون لعبة كرة  لشرح 
بتفاصيلهــا   للمكفوفــن 

املهمة.

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية 

افتتاح الدورة التحكيمية
 المحلية بكرة الهدف للمكفوفين 
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

بغداد - سمير خليل:
يتواصل العطاء وســيل االبداعات 
مبختلف  العراقي  والفــن  للثقافة 
اشــكالها ومنها املسرح على ادمي 
مسارحنا واملسارح العربية، وهاهو 
القاهرة  مهرجان  يؤطر  مســرحنا 
 29 التجريبي  للمســرح  الدولــي 
بقلم اثنني من مسرحيينا الشباب 
ملهما  كتاباتهــم  صــارت  الذين 

للمسرحيني العرب.
وضمن فعاليــات مهرجان القاهرة 
 29 التجريبي  للمســرح  الدولــي 
بالعاصمة  فعالياتــه  افتتح  الذي 
الشهراجلاري  من  االول  في  املصرية 
ويختتمهــا اليــوم اخلميس، كانت 
القائمــة القصيرة جًدا ملســابقة 
التجريبيــة  النصــوص  كتابــة 
كان  املهرجان  القصيرة،  املسرحية 
قد كشف في وقت سابق عن هذه 
القائمــة بعد ان تقدم لالشــتراك 
فيهــا 222 نًصــا مســرحًيا وصل 
نصاً   69 القصيــرة  للقائمة  منها 
الكتابة مع  أدوات  توافــرت فيهــا 
للقائمة  ووصل  التجريبية،  األفكار 
القصيــرة جًدا 10 نصــوص اعلن 
عنهــا املهرجان قبــل اإلعالن عن 
أصحــاب املراكــز الثالثــة األولى، 
وضمــت القائمــة )10( نصــوص 
تقدمها  قصيرة  مسرحية  جتريبية 
نصان عراقيان لكاتبني مســرحيني 
مبدعــني، همــا علي عبــد النبي 
أيًضا  "املالئكة  ومسرحيته  الزيدي 
يخرجون ليالً على باب اهلل"،  ومثال 
غازي ومســرحيته "أعضــاء زائدة 
عــن احلاجة"، وجاءت املســرحيات 
الثمانــي االخــرى على مســتوى 
التأليــف : "وصفــة لالســتمتاع 
بالقتل" إلبراهيم احلسيني علي من 
مصــر، و"6 " لعزة حمود القصابي 
من ســلطنة عمان، ، ومســرحية 
خلالد  واخلــروج"  الدخول  "وثيقــة 
توفيق السمان من مصر، و "خروج" 
ليوســف عبدالهــادي الريحانــي 
 "Market Place"و املغــرب،  مــن 
لرنا محمد عبدالســالم من مصر، 
منير  ألحمد  ديجيتــال"  و"عالقات 
أحمد من مصر، و"احلقيبة" تأليف 
واخيرا  من ســوريا،  األخوين ملص 
التي كتبها  مسرحية "الشيطان" 

سعيد علي سليمان من مصر.
الصبــاح اجلديد هنأت كتابنا الذين 

الكاتب  وحــاورت  القائمة  تصدروا 
املســرحي مثال غازي حــول هذه 
املشــاركة، اجابنا اوال عن سؤالنا: 
ملــاذا تتصدر نصوصنا املســرحية 
العربية؟ماهي  املهرجانــات  قائمة 

مقومات هذا النجاح؟ 
فاجاب: بالتأكيد الكتابة املسرحية 
للمشــهد  وتصدرها  العــراق  في 

ممكن  والعراقي  العربي  املســرحي 
ان نحيلها الى ســياقها التاريخي 
وليــدة هذا  واالدبــي فنصوصنــا 
السياق الثقافي والذي سبقنا اليه 
كتاب كبار مثل عادل كاظم وفالح 
شــاكر واخرين فجيــل مثال غازي 
وعلي الزيدي هو امتداد ملشاريع من 
نصوصهم  كانت  والتي  ســبقونا 
ذات اثــر بالغ لــدى املتلقي العربي 
نابعة  ومقومــات جناحنا  والعراقي 
من ســياق عريق ورصني شهدت له 
اهم  وبالتأكيد  املســارح  خشبات 
مقومات جناح اي نص يجب ان تكون 
مبنية على احتــرام ذائقة املتفرج 
وفــق معايير الكتابــة الصحيحة 
وانا شــخصيا اولي للغــة اهمية 
بالغة ،اضافة الى انني اســعى ان 
اخط طريقا خاصا يختلف عن الذي 
الكتابة املســرحية  ســبقونا في 
واحاول ان اخلق الواني اخلاصة بي". 
* على مســتوى املســرح العربي..

هل تســتعني خشبات هذا املسرح 
بنصوصنا العراقية؟ ممكن امثلة؟

"النص االن وفق منظومة وســائل 
ســرا  عاد  ما  االجتماعي  التواصل 
لذلك جتد االالف من يقرأه وبالنتيجة 
عربيا  للجميع  متاحا  النص  اصبح 
وعامليا فهناك نصوص قد سبقتنا 
الى ذلك مثل نصوص الراحل قاسم 
مطرود وعبد االمير شــمخي واالن 

علي الزيــدي وعمــار نعمة وعلي 
العبادي واعتقد ان االنتشار نتيجة 

متاحة للجميع".
وعن اهــم كتاباته التي شــاركت 
فــي مهرجانات عربية اضــاف: انا 
حســب ما اتصــور قد شــاركت 
املهرجانات  معظــم  في  نصوصي 
من خالل  منها  الرصينــة  العربية 
خيرة اخملرجني العراقيني امثال عماد 
محمد وســنان العزاوي واســامة 
السلطان وكان لها وقعها اجلمالي 
علــى املتلقي وهناك مســرحيات 

كثيرة ال مجال الى حصرها".
وختم بحديثه عن فكرة مسرحيته 

اعضاء زائدة عن احلاجة فقال:
  فكرة مســرحية اعضاء زائدة عن 
تالشــي  عن  فيها  احتــدث  احلاجة 
كينونــة االنســان امــام غرائــزه 
وحاجاتــه االساســية وهي فكرة 
فيها من العبث والفنطازيا الشيء 
الكثير ان شــاء اهلل عبر القادم من 
االيام ســتجد طريقها الى خشبة 

املسرح.
جدير بالذكر ان للمســرح العراقي 
مشاركة اخرى في هذا املهرجان من 
خالل عرض مسرحية "إعادة ضبط 
املصنع" مــن تأليف واخراج الفنان 
علي دعيــم وهي من إنتــاج دائرة 
 - املسارح  واملسرح قسم  السينما 

منتدى املسرح.

مثال غازي: نصوصنا وليدة ثقافة
عريقة شهدت لها خشبات المسارح

إنجاز كبير لمبدعينا في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ..

متابعة ـ الصباح الجديد:
نشــرت النجمة اللبنانية نادين نســيب جنيم 
صورة لها عبر حسابها على إنستغرام، أعلنت 
فيهــا ارتباطها العاطفي وبــدء حياة جديدة 
ومحطة أخرى مــن حياتها مع حبيبها اجلديد 

وظل اجلمهور يسأل عن هويته.
"صورة ليدين تعتنقــان«.. هذا كل ما اكتفت 
به نادين لتعلن ارتباطهــا، حيث كانت َكاِفية 

منها إلعالن ارتباطها دون اإلفصاح عن شــيء 
جديد تشــفي به قلوب محبيها من الشباب 
حيث إّن الكثير من اجلُمهور َظّل يَســأل َعّمن 
اســتطاع أن يفوز بقلب نادين بعد فترة طويلة 

من االنفصال عن زوجها ووالد طفليها.
البعض اآلخر من جمهور نادين عبر حســابها 
على إنســتغرام ظل يســأل طوال الليل عن 
هوية حبيب نادين املنتظر، حيث تكهن الكثير 

من متابعــي ناديــن بأنها ارتبطــت بالنجم 
الســوري معتصــم النهار، حيــث دَّللوا على 
اعتقادهــم بأن الصورة من كواليس املوســم 
الثانــي من »صالــون زهرة« من إنتــاج صادق 
الصباح، وأن نادين تََعّمدت نَشــر هذه الصورة 
للترويج للمسلســل املنتظر عرضه قريباً عبر 
منصة »شاهد«، وأنهم في األمتار األخيرة من 

نهاية التصوير.

نادين  فيما ســأل العديد من متابعــي 
على إنســتغرام عن أن حبيب نادين هو 
رجل أعمــال غيرعربي وأّن األيام القادمة 
رمبا تكشــف عن هوية حبيب من خالل 

متابعة االســتوري املنتظرة من نادين عبر 
السوشــيال ميديا، حيث  حساباتها على 

تعيش ناديــن قصة حب جديــدة وأنها في 
احتياج فرصة ثانية مع شخص جديد.

نادين نجيم تعلن ارتباطها.. حبيبها من يكون؟

بغداد - وداد ابراهيم:
يستعد امللحن واملطرب “شاكر حسن" للتعاون مع 

الشاعر الغنائي "كرمي العراقي" لتقدم اغنية "لي متى 
" والتي ستغنيها املطربة "سيتا"، وأعلن حسن على 

صفحته من خالل شبكة التواصل االجتماعي بانه 
سينتهي من تلحني االغنية قريبا، وهذه هي املرة االولى 

التي يتعاون فيها مع شاعر االغنية العراقية كرمي 
العراقي. 

واملعروف ان الفنان حسن شاكر هو موزع موسيقي 
وملحن وعازف ومطرب قدم العديد من االغاني من 
أحلانه وبثت من على "ميوزك اجلديد"، وكان حسن 

قد قام مؤخرا بتوزيع اغنية للفنان نبيل شعيل من 
احلان "عبد الرب ادريس" ، فيما قدم حسن 6 اغاني من 

كلمات الشاعر االماراتي "عبد اهلل بوحمدان" واحلان 
"ابراهيم جمعة" وبثت له اغنية جديدة من احلانة 

بعنوان "عطاني عني" ومن كلمات الشاعر االماراتي 
“عبد اهلل احلارثي".

بغداد - خاص:
يحتضن املركز الثقافي الفرنسي الكائن على شارع ابو 
نؤاس ببغداد معرضا تشكيليا للفنانة "بسمة عدنان" 
اليوم اخلميس، وستقدم الفنانة مجموعة من اعمالها 

في الرسم والتي جتسد االجتاه واالسلوب الذي عرفت 
به كونها تقدم اعمال جتسد املرأة ومعاناتها واملشاهد 

البغدادية من خالل 25 عمال فنيا.  
واملعروف ان املركز الثقافي الفرنسي يقيم الكثير من 
املعارض التشكيلية للفنانني العراقيني منها معارض 
شخصية وجماعية كما يقدم خاللها نشاطات فنية 

موسيقية ويرافق بعض املعارض قراءة الشعر، فيما 
يفتح املركز ابوابه للمعارض التي تقام في املناسبات 
مثل معرض املرأة والذي يقام في اليوم العاملي للمرأة، 

وتستمر املعارض فيه ألكثر من عشرة ايام.  

كريم العراقي والملحن شاكر 
حسن في عمل غنائي جديد 

اليوم .. معرض تشكيلي 
للفنانة "بسمة عدنان"
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للشــعراء في ميدان النصائح جــوالت وصوالت ، 
وهم يحاولــون أن يقدموا النافــع املفيد ملن يُقبل 
عليهم باحثاً عن خالصاٍت وافية لتجاربهم احلياتية 

ووصاياهم .
وهــذا أبو الفضــل ) جعفر بن محمــد اجلذامي ت 

534هـ ( يقول :
اذا نالََك الدهُر باحلادثات 

َفُكْن رابَط اجلأش صعب الشكيَمْه
وال تُهِن النفَس عند اخلُطوِب 
اْن كان للنفِس عندَك ِقيَمْه 

فو اهلِل ما لقَي الشامتون 
بَأَحَسَن ِمْن َصْبر نَفٍس َكرمِيْه 

ان الشــخصية الهشــة ســرعان ما تتهاوى أمام 
التحديات .

أّما الشــخصيُة التي يزيُنها الصبر ورباطُة اجلأش 
فلن تعبأ مبا يطرأ ِمَن احلوادث، وميدها الصبر مبقومات 

الصمود .
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إّن صاحب املكارم واملآثر واألمجاد لن ميوت ألنه يُبقي 
ذِْكــرَه في الناس بخالف الذين يحرصون على اكتناز 

األموال وادخارها دون ان يقدموا شيئا ..!!
قال ابن املعتز راثياً وقد وقف على قبر املرثّي :

لم َتُْت أنت امنا ماَت َمْن لَْم 
يُْبِق للمجِد واملكارم ذِْكرا 

لسُت ُمستْسِقياً لقبرك َغْيثاً 
كيف يظما وقد تضمن بَْحرا ؟
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وميعُن بــاألذى أصحاب النفوس احلقيــرة َفُيْمَطرون 

بوابٍل من النقد املوجع والهجاء املّر ...
ومن مّر الهجاء تشبيههم بالبعوض ..!!

قال الشاعر :
ِصغارُ الناِس أكثُرُهم فسادا 
وليس لهم لصاحلٍة نهوُض 
أَلَْم تَرَ في ِسباع الطير ِسّراً 

تُساملُنا ويُِؤذينا الَبُعوُض 
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وقال الشاعر ميدح اجلود ويذم البخل :
وهما صفتان متضادتــان ترفع األولى أصحابها الى 

القمم، وتخفض الثانية ذويها الى احلضيض :
ولم يُرَ مثُل اجلود للمرِء ُحّلًة 

وهل يستوي َقْدرَاً جوادُ وباخُل ؟
ُ بالبخِل الشريُف انتسابُُه  يُذمَّ

وحُتمُد باجلود احلْساُس األرذاُل 
وما لك في الدنيا سوى َملَْبس يُرى 

عليَك وما تعطي وما أنَت آِكُل 
يُطيل حياَة املرء طيُب ثنائِه 

واالّ فأيام احلياة قالئُِل 
والسلطويون في العراق اجلديد بَُخالُء على املواطنني 
للغاية، ومحبون ألنفسهم ومصاحلهم واميازاتهم 

بضراوة ودون نهاية ..!!
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وقال أبو احلســن البغدادي متشــوقا الــى بغداد 
ومتغنيــا بها حيــث كانت له احلصــن الواقي من 

األسقام :
لهفي على بغدادَ ِمْن بلدٍة 
كانْت ِمَن األسقام لي ُجنَّْه 

كأّنني عند فراقي لها 
آدُم ملا َفارََق اجلَنَّْه 

) اجلُنَّة : احلصن الواقي (
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وللمحبني معاناتُهــم املريرة ، وحكاياتهم اخلطيرة 
!!..

يقول الشاعر :
وما في االرض أشقى من ُمحبٍّ 

واْن وََجَد الهوى ُحلَو املَذاِق 
تراه باكيا في ُكلِّ حاٍل 

َمخافَة ُفرقٍة او الشتياِق 
فتسخُن عيُنه عند التنائي 
وتسخُن عيُنه عنَد التالقي 
فيبكي إْن نأوا حذراً عليِهْم 
ويبكي اْن دَنَْوا خوَف الِفراِق 
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واليك ما قاله الشاعر في القلم :
أخرُس يُنبيَك باطراِقِه 

َعْن ُكّل ما شئَت من األمرِ 
يُذري على قرطاِسِه دمعًة 

يُبدي بها السرَّ وما يدري 
كعاشٍق أخفى هواُه وقد 

منّْت عليِه دمعٌة جتري 
تُْبِصُرُه في ُكّل أحوالِِه 

عرياَن يكسو الناَس أو يُعري 
يُرى أسيراً في دواٍة وقد 
أطلق أقواماً من األَْسرِ 

وهكذا امتدت قوافي الشعراء الى كل نواحي احلياة 
وجوانبهــا ، ونغمات القوافي الِعــذاب تُطرب ذوي 

االحساس واأللباب .

جولة شعرية 

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

بغداد - الصباح الجديد:
كشــف مدير عــام دائــرة الصيانة 
واحلفــاظ علــى اآلثار املهنــدس  إياد 
حســن عبد حمزة عن متابعة أعمال 
الصيانة اجلارية في مبنى خان مرجان 
والتي تشمل نضوحات وتسربات املياه 
األرضي  الطابق  الغرف في  من جدران 
ملبنى خان مرجان،  وجتمعها داخل اخلان 
وتســبب بارتفاع الرطوبة مما انعكس 

سلبا على أسس وجدران املبنى.
وأوضــح أنَّ الدائــرة وضعــت خطة 
للترميــم واملعاجلة فــي نهاية 2021 
وبدايــة 2022 تضمنــت االســتمرار 
والتســربات  النضوحــات  مبتابعــة 
من شــبكات ميــاه الشــرب احملاذية 
ملدخل اخلــان  ومعاجلة بعض من هذه 
التســربات من خالل االتصال ببلدية 
الرصافة واالستعانة بكوادرها لصيانة 

من  وعمل منظومة  الشبكة،  أنابيب 
األنابيب )pvc(  املثقوبة قطر 10 ســم 
في  الناعم  واحلصى  باجللمود   مغطاة 
الغرف والســاحة الوســطية، وربط 
املنهوالت  األنابيب مبجموعة من  هذه 
البالســتك قطر 32 سم التي بدورها 
و تصريفهــا عبر منهول  املياه  تنقل 
كونكريتــي بابعــاد )1x1x1( م الذي 
يرتبط بشبكة خارجية من املنهوالت 

واألنابيب املمتدة على ضفة نهر دجلة 
ومن خاللها يتــم التخلص من هذه 
املياه املتسربة واملتجمعة داخل اخلان 
مما تسبب مبنع الرطوبة وإرتفاعها عبر 

اجلدران.
وأشــار إلى أنَّ الدائرة ماضية بحملة 
ترميم األقواس، والعقود في ســقف 
في  التشــققات  ومعاجلــة  املبنــى 

اجلدران.

بغداد - الصباح الجديد:
أعلــن مديــر عــام دار اخملطوطــات 
العراقيــة الدكتــور أحمــد كــرمي 
العلياوي عــن قرب انطـــالق دورات 
التدريــب بالتنســيق مــع إيطاليا 
وفرنســا في منتصف شهر تشرين 

األول القادم.
وذكر العلياوي إن التدريب جزء أساس 
التي تستهدف  الدار،  إدارة  من خطة 
بنــاء قدرات املوظفــني العاملني في 
وصيانتها،  اخملطوطات،  ترميم  مجال 
مجاالت  وهــي  الوقائي،  وحفظهــا 
احترافية، تتطلــب مهارات ومعارف 

تخصصية للتعامل مع اخملطوط.
التفكيــر  إن  العليــاوي  وقــال 
االستراتيجي، يفرض تعاوناً مع الدول 
املتقدمــة في هذا احلقــل املعرفي،  
وفي مقدمتها إيطاليا وفرنســا ، إذ 

أكثر  ، عبر  دار اخملطوطــات  تواصلت 
من لقاء مع اجلانبــني ، لغرض توفير 
دورات تدريب ، متواصلة ، متسلسلة 
، داخــل العراق وخارجــه ، مبا يضمن 

توافر اخلبرات الالزمة للعمل.
وأشــار العلياوي إلى مقــدار اجلهد 
املبذول على مدى عام كامل، لتوفير 

مثل هــذه الدورات، بحضــور خبراء 
دوليني إلى العراق، أو إرسال املوظفني 
إلــى دول عربيــة وأجنبيــة للغرض 
نفســه، وهذا ما يوفر تعليماً مهارياً 
في وسائل الوقاية واحلفظ والصيانة 

والترميم.
وجــاء اإلعالن عــن الــدورات، نتاجاً 

العراقية  باخملطوطــات  للتعريف 
دوليا، مما أســهم في دعم عمل 
دار اخملطوطــات بعــد اجتماعات 
مطوَّلــة عمل لهــا املدير العام 
العربية  واملراكز  املؤسسات  مع 

واألجنبية.
ويأتي هذا اإلعــالن بعد اختتام 
 – اخملطوطات  دار  فــي  اجتماع 
أمــس األول الثالثاء - بني املدير 

اليساندرو  والسيد  للدار،  العام 
التعاون  قســم  رئيس  منيني 
االقتصادي والثقافي والتنموي 
اإليطاليــة،  الســفارة  فــي 
والســيد دافيد السيغ ملحق 
التعــاون العلمــي واجلامعي 
في الســفارة الفرنسية في 

العراق.

ترميم وصيانة مبنى خان مرجان اآلثاري

"دار المخطوطات" تعتزم إقامة دورات تدريبية
بالتنسيق مع إيطاليا وفرنسا

مسرحية املفتاح .. من اعمال مثال غازي

مثال غازي
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