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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

بغداد - الصباح الجديد:
أصدرت محكمــة حتقيق الكرخ 
النزاهة، امس  اخملتصة بقضايــا 
وزير  باســتقدام  امــراً  األربعاء، 
النفط احســان عبداجلبار، واحد 
وكالء الــوزارة واثنني من مدرائها 

العامني.
اطلعت  بيان  في  احملكمة  وافادت 
عليــه الصباح اجلديد، إنها قررت 
النفط احسان  وزير  »اســتقدام 
عبــد اجلبار، واحــد وكالء الوزارة 
وفق  العامني،  املــدراء  من  واثنني 

احــكام املــادة ٣١٦ ق ع، علــى 
وظائفهم  اســتغالل  خلفيــة 
واالستيالء بغير حق على قطعة 
االرض املرقمة ٦٨/٧ /مقاطعة ٢٠ 
نفط  اململوكة لشركة  الداوودي 
والبالغ مساحتها١٦٠٠  الوسط، 
الواقعــة في منطقة  متر مربع 
جتاريــة مهمــة مــن محافظة 

بغداد«.
املتر  وأضافــت: »تقــدر قيمــة 
املربــع الواحد فقط منها بحدود 
خمسة عشر الف دوالر امريكي«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
من  بأكثر  النفط  أســعار  قفزت 
2 في املائــة امس االربعاء بعد أن 
أعلــن الرئيس الروســي فالدميير 
مما  للجيش  تعبئة جزئيــة  بوتني 
أثــار مخــاوف من حــدوث املزيد 
من النقص في إمــدادات النفط 

والغاز.
خلام  اآلجلة  العقــود  وارتفعــت 
برنــت 2.28 دوالر أو 2.5 في املائة 
إلــى 92.90 دوالر للبرميل بحلول 
الســاعة 0707 بتوقيت جرينتش 
بعــد أن تراجعــت 1.38 دوالر في 

اليوم السابق، وفقا لـ«رويترز«.
وقفزت العقــود اآلجلة خلام غرب 

تكساس الوسيط األمريكي 2.22 
دوالر أو 2.6 فــي املائة مســجلة 

86.16 دوالر للبرميل.
وعلى مســتوى البــالد، ارتفعت 
أســعار خامي البصرة املتوسط 
والثقيل العراقي امس األربعاء، مبا 

يقارب من 1% .
وارتفع خــام البصرة املتوســط 
املصدر آلســيا 79 سنتا وبنسبة 
الى  ليصل   0.91% بلغــت  تغيير 

88.01 دوالر للبرميل الواحد.
الثقيل  البصــرة  وارتفــع خــام 
املصدر آلســيا 79 سنتا وبنسبة 
تغيير بلغــت 0.95 % ليصل الى 

84.11 دوالر.

بتهمة االستيالء على ارض تجارية
محكمة النزاهة تستقدم وزير النفط 

واحد وكالء الوزارة ومديرين عامين

دعوة بوتين الى التعبئة العسكرية 
ترفع أسعار النفط

بنسبة تشكل اكثر من 2 %

خاص - الصباح الجديد:
ثقته  عن  التنسيقي  اإلطار  أعرب 
شــياع  محمد  مرشــحه  بقدرة 
الســوداني على تشكيل حكومة 
خدميــة، الفتة إلــى ان منهاجه 
الشــارع  تخص  بقضايا  يتعلــق 
العراقي، لكــن احلزب الدميقراطي 
الكردستاني استبعد عقد جلسة 
برملانية من دون إجراء لقاء مباشر 
مع زعيم التيــار الصدري مقتدى 
الصــدر بغية إقناعــه، مؤكداً أن 
الوطني  االحتــاد  مع  مفاوضاتــه 
رئيس  منصب  بشأن  الكردستاني 
اجلمهوريــة قــد وصلــت مراحل 

متقدمة.
وذكــر النائــب عن ائتــالف دولة 
في  الزيــادي،  محمــد  القانــون 
تصريح إلــى »الصباح اجلديد«، أن 
الوزراء  مجلس  لرئيس  »املرشــح 
محمد شــياع الســوداني التقى 
أمس االول مع بعض النواب، وطرح 
مشــاكل تخص هموم الشــارع 
العراقي، فضالً عــن انه قد تدرج 
في العمل من عضو مجلس بلدي 
إلــى قائمقام ثــم عضو مجلس 
احملافظــة ومحافظ ووزيــر ونائب 
وهو اليوم مرشــح ملنصب رئيس 

الوزراء«.
ولفت، إلى أن »اإلطار التنســيقي 
يعمل على اســاس االســراع في 
تشــكيل احلكومة وهــذا مقترن 
مرشــح  على  الكرد  باتفاق  ايضاً 
رئيــس اجلمهورية كــون انتخابه 
يسبق عملية تشكيل احلكومة«.

»برنامــج  أن  الزيــادي،  وأوضــح 

كونه  للكافة،  واضح  الســوداني 
يركز على ملف اخلدمات الســيما 
حتســني وضع الطاقة الكهربائية 
املســتوى  وحتســني  والبطالــة 
واملتقاعد  للموظــف  املعيشــي 

وشحة املياه«.
وانتقــد، »تعطيــل دور مجلــس 
النواب وعدم عقد جلســاته، في 
وقــت تنتظره العديــد من املهام 

التشريعية والرقابية«.
ومضى الزيادي، إلى أن »االســبوع 
املقبــل قد يشــهد حتديد موعد 

النصاب  ولدينا  البرملان،  جللســة 
الكافي لعقد اجللســات ســواء 
النتخاب رئيس اجلمهورية أو غيرها 
من القضايا التي تخص الشــارع 

العراقي«.
احلزب  قــال عضــو  جانبه،  مــن 
الدميقراطــي الكردســتاني، علي 
الفيلي فــي تصريح إلى »الصباح 
اجلديد«، إن »مفاوضاتنا مع االحتاد 
الكردستاني تشمل عدة  الوطني 
ملفات، مــن بينها ملــف رئيس 

اجلمهورية«.

وتابــع الفيلــي، أن »هنــاك أمور 
ثانيــة ميكن ان تؤثــر واحدة منها 
على األخرى، منهــا إدارة كركوك 
اقليــم  ورئاســة  وانتخابــات 

كردستان«.
وأشــار، إلى أن »مفاوضات رئاسة 
اجلمهوريــة وعلــى طوال شــهر 
حققــت تقدماً مهماً«، مشــدداً 
على أن »الكرد ليســوا متعجلني 
فــي االعالن عــن مرشــح واحد 

لرئيس اجلمهورية«.
وبــني الفيلــي، أن »رؤيتنا تكمن 

بضــرورة تهيئة األجــواء املثالية 
مشــدداً  املقبلة«،  احلكومة  أمام 
على ضرورة »عقد حوار وطني قبل 
املضي نحو استئناف عمل البرملان 

يؤكد على طمأنة اخلواطر«.
وأوضح، أن »جناح احلكومة املقبلة 
اطمئنان  رســائل  بإيصال  مقترن 
إلــى التيــار الصــدري، وبخالفه 

ستكون أمام حتديات كبيرة«.
ودعا الفيلي، »اإلطار التنســيقي 
املوقف  إلى اســتيعاب خطــورة 
مثاليــة  ألجــواء  والتهيئــة 

»االســتفزاز  أن  ورأى  للحكومة«، 
الــذي يصدر بتجــاه الصدريني ال 

يخدم العملية السياسية«.
وأكد، أن »الكــرد يؤمنون بضرورة 
أن تكــون لدى رئيس الوزراء القادم 
رؤيــة واضحة على حــل اخلالفات 
واقليم  االحتاديــة  احلكومــة  بني 

كردستان على أساس الدستور«.
ولفــت الفيلي، إلــى أن »محمد 
النواب  التقى  عندما  الســوداني 
أمس األول فــي البرملان حتدث عن 
ثالثة ملفات وهي االقتصاد واملياه 

واخلدمات«.
لكنــه ذهب، إلــى أن »تنفيذ هذا 
البرنامــج مرتبط بإنهــاء األزمة 
السياســية واستتباب األمن وهو 
ما لم يتم بحثه في اجتماع أمس 

األول«.
وانتهى الفيلــي، إلى أن »عقد أية 
بإجراء  مرهــون  برملانية  جلســة 
الزيــارة املرتقبة لــكل من رئيس 
احللبوسي  محمد  النواب  مجلس 
نيجيرفان  اقليم كردستان  ورئيس 
الفتح هادي  بارزاني ورئيس حتالف 
الســيادة  حتالف  ورئيس  العامري 
خميس اخلنجر إلى احلنانة واللقاء 
مع زعيم التيــار الصدري مقتدى 
الصــدر، فأن لم تتم هــذه الزيارة 
وتخرج بنتائــج ايجابية لن تعقد 

اجللسة«.
عقد  التنســيقي  اإلطار  ويحاول 
املقبل،  األســبوع  خالل  جلســة 
لكــن مصادر مطلعة فــي التيار 
الصدري اســتبعدت ذلك، مؤكدة 

أن اجلمهور سيحول دون عقدها.

فيما اإلطار التنسيقي يروج لقدرة السوادني على تشكيل حكومة خدمية

الكرد ليسوا متعجلين باعالن مرشح واحد لرئاسة 
الجمهورية ويرهنون عودة البرلمان بقبول الصدر

الصباح الجديد - متابعة:
عــادت االحتجاجــات ثانيــة إلى 
امس  طهــران،  فــي  اجلامعــات 
األربعاء، فضالً عن مدينة أورومية 
أذربيجــان  عاصمــة محافظــة 
الغربيــة، التي تقع غــرب البالد، 
تركية  أغلبيــة  تقطنها  والتــي 
وأقلية كردية، تنديداً بوفاة الشابة 
األسبوع  أميني  مهســا  الكردية 
أوقفتها ما يعرف  أن  املاضي، بعد 
بـ »شــرطة األخالق أو الشــرطة 

الدينية.
اإليرانيــة،  العاصمــة  ففــي 
الطالبات من  خرجــت عشــرات 
الزهراء، كذلك شــارك  جامعــة 
طــالب جامعة طهــران أيضا في 
هتافات  مرددين  امس،  احتجاجات 

ضد السلطات.
ويأتي هذا بعد ان بعد أن شــهدت 
جامعــات العاصمــة أمس أيضا 
تظاهــرات مماثلة رفعــت خاللها 
شعارات مناهضة للحكم احلالي. 
كما خرجت احتجاجات مماثلة في 
غرب البالد السيما في مدينة تبريز 

عاصمة أذربيجان الشرقية، مدينة 
كرمانشــاه )غربــا( باإلضافة إلى 
يزد وســط البالد، ومدينة شيراز، 
تنديداً مبقتل الفتــاة البالغة من 
العمر 22 عاماً بظروف مشبوهة، 
وجهت فيها أصابع االتهام لألمن.

الغضب  تظاهرات  تتواصل  وفيما 
في إيــران، تنديدا مبقتل الشــابة 

عاما(،   22( أميني  مهسا  الكردية 
على يد شــرطة األخالق، أقدمت 
االحتجاج  علــى  النســاء  بعض 

بطرق مختلفة.
فقد أقدمــت بعض الفتيات على 
قص شــعرهن أمــام الكاميرات، 
أثناء  كما التقطن مقاطــع لهن 

حرق احلجاب.

وكانت شــهدت عدة مناطق في 
إيران،  إيران ال ســيما كردســتان 
القتيلة،  الفتاة  تتحدر منها  التي 
تظاهرات حاشــدة تنديــداً بوفاة 
مهســا، حيث ســار املئــات في 
شوارع بوسط العاصمة اإليرانية، 
مناهضــة  »شــعارات  مرّدديــن 
من  العديد  وخلعت  للســلطات، 

النساء املشاركات حجابهن«.
كما هتفت بعض النســاء »املوت 
و«املوت  اإلسالمية«،  للجمهورية 

لوالية الفقيه«.
وبالتزامــن، أطلق مئــات الطالب 
حــركات احتجاجية في جامعات 
عدة بالعاصمــة، بينها جامعتي 
طهران وشهيد بهشتي، مطالبني 
بشأن  بـ«إيضاحات«  الســلطات 

وفاة الشابة.
كمــا شــهدت مشــهد )مدينة 
مهمــة تعتبــر ذات أهمية دينية 
البالد( جتمعاً  في شــمال شــرق 
مماثالً، بحســب ما ذكــرت وكالة 

»تسنيم«.
وفــي املقابل، اعتقلت الشــرطة 
عدة أشــخاص وفرقت احلشــود 
للدموع،  املسيل  والغاز  بالهراوات 

ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص.
ويذكــر أن أمينــي املتحــدرة من 
كانــت  كردســتان،  محافظــة 
أوقفــت فــي الثالث عشــر من 
زيارة ألقاربها  اجلاري، خالل  الشهر 
فــي طهران مــن قبل »شــرطة 

األخــالق« بحجة ارتــداء »مالبس 
غير مالئمة«، لكنها ســرعان ما 
ســاعات  بعد  غيبوبة  في  دخلت 
على توقيفهــا، لتنقل الحقا إلى 
مستشــفى كســرى في طهران 
الفائت،  أنفاسها، اجلمعة  وتلفظ 

بحسب ما أعلنت عائلتها.
وزعم وزير الداخلية أحمد وحيدي 
أن »مهســا كانت تعاني على ما 
يبدو من مشاكل صحية سابقة، 
وأجريت لها عمليــة جراحية في 
الدماغ حني كانت في اخلامســة 

من العمر«.
لكــّن والــد الضحيــة نفى تلك 
املعلومات جملة وتفصيال، مؤكدا 

أن ابنته كانت »بصحة ممتازة«.
يشــار إلى أن »شــرطة األخالق« 
فــي إيران تفــرض على النســاء 
قيوداً مشــددة في امللبس، بينها 
منعهن من ارتــداء معاطف فوق 
الركبة أو سراويل ضيقة وسراويل 
ذات  املالبس  إلــى  إضافــة  جينز، 
األلوان الفاقعة، فضال عن فرضها 

للحجاب اإلجباري.

االحتجاجات تعود ثانية الى جامعات ومدن ايران
ضد قوات األمن تنديدا بمقتل مهسا اميني

نساء قصصن شعرهن امام الكاميرات واشعلن النار في الحجاب تقريـر

الزيادة المحتملة في المعروض تضيف
6ضغوطا هبوطية على أسعار النفط نهر دجلة الذي يعد مصدرا للحضارة

2والزراعة في بالد الرافدين يغزوه الجفاف

بغداد - الصباح الجديد:
العمليــات  قيــادة  أعلنــت 
املشــتركة في العــراق، امس 
قوات  مــع  تعاونها  األربعــاء، 
الدميوقراطية«قسد«  ســوربا 
املتحدة  الواليات  املدعومة من 
اإلرهابيني،  ملالحقة  األميركية 
األمــر الذي أدى الــى صعوبة 
عبر  اإلرهابيني  أولئك  تســلل 

احلدود.
وأفاد املتحدث باســم القيادة 
اللــواء حتســني اخلفاجي في 

»القيادة  أن  رســمي،  تصريح 
األمنية لديها تصور كامل عن 
الفتاً  السوري«،  الهول  مخيم 
إلــى إن »العمل مســتمر في 
العراقية  احلدود  وتأمني  ضبط 

السورية«.
تعزيــزاً  »هنــاك  أن  وأكــد 
للخطوط الدفاعية في احلدود 
مع سوريا، حيث مت وضع خطني 
دفاعيــني: األول يتمثل بقيادة 
يتمثل  والثاني  احلــدود،  حرس 
باجليش العراقي، باإلضافة الى 

وأبراج  الكونكريتية  احلواجــز 
املراقبة«.

واشــار ألى أن »هنــاك تعاوناً 
مع قوات ســوريا الدميقراطية 
»قســد« من خــالل التحالف 
الدولي في اجملال االستخباراتي 
ومنــع  اإلرهابيــني  ملالحقــة 
عليهم،  والقبض  تســللهم 
باإلضافــة إلــى التعــاون مع 
موضحاً،  السورية«،  احلكومة 
أن »التعــاون املشــترك جعل 
من تســلل احلــدود العراقية 

لدى اجملاميع  أمراً صعباً جــداً 
اإلرهابية«.

جدير بالذكـر ان هـذا اإلعـالن 
الرسمـي، يعد األول من نوعـه 
بالتعـــاون  يتعلـــق  فيمـــا 
سلطـــات  بــني  األمنـــي 
سوريـــة  و«قـــوات  البـــالد 
التي  )قسد(،  الدميقراطيـــة« 
تســيطر على أجزاء واســعة 
من محافظتي احلســكة ودير 
احملاذية لألراضي  الزور السورية 

العراقية.

السليمانيةـ  عباس اركوازي:
مزيد  لتحقيق  اطار جهودها  في 
من التنسيق والتعاون بني القوات 
العراقيــة وقوات البيشــمركة، 
املتحــدة  الواليــات  وقعــت 
االميركيــة مذكــرة تفاهم مع 
كردستان خاصة  اقليم  حكومة 

بالتنسيق االمني والعسكري.
وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس 
بارزاني،  مسرور  االقليم  حكومة 
تلقــت الصباح اجلديد نســخة 
منــه، ان االخير اســتقبل وفداً 
وزير  برئاســة مساعدة  أمريكياً 
الدفاع األمريكي لشــؤون األمن 
الدولي سيليســت واالندر، ووقع 
خاصة  تفاهــم  مذكــرة  معها 

بالتنسيق العسكري واألمني. 
وأوضح البيــان، ان اجلانبان بحثا 
خالل اللقاء سبل تعزيز العالقات 
بــني إقليم كردســتان وأمريكا، 
تنفيذ مذكرة  اليات  ومناقشــة 
التفاهم التي وقعت بني اجلانبني 
البيشمركة  دعم  مواصلة  حول 

والتنسيق العسكري واألمني. 
وتابــع، ان رئيــس احلكومة اثنى 
علــى الدعم األمريكــي لقوات 
البيشــمركة، وال ســيما فــي 
وداعــش  لإلرهــاب  التصــدي 
اإلرهابي، مشــيراً إلــى األهمية 
التــي حتملها مذكــرة التفاهم 
التي يوقعها اجلانبان. كذلك جدد 
كوردستان  إقليم  حكومة  رغبة 

في النهوض بالعالقات الشاملة 
مع الواليات املتحدة«. 

الدفاع  وزيــر  وعّبرت مســاعدة 
بزيارة  ســعادتها  عن  األمريكي، 
مذكرة  وتوقيع  كردستان،  إقليم 
انها  الى  التي اشــارت  التفاهم 
متثل عالمــة فارقة في العالقات 

بني إقليم كردستان وأمريكا. 
»شــغلت  البيــان،  وأكمــل 
التشــكيلة  فــي  اإلصالحــات 
وباألخص  التاســعة،  الوزاريــة 
اإلصالحــات القائمة فــي وزارة 
البيشمركة، وأهمية احلل اجلذري 
العالقة  للمشاكل  والدستوري 
بــني حكومة إقليم كردســتان 
واحلكومــة االحتاديــة، جانباً من 

محــاور اللقــاء الــذي حضرته 
العراق  لدى  األمريكية  السفيرة 
ألينــا رومانوســكي، والقنصل 
العــام األمريكــي لــدى إقليم 

كردستان إيرفني هيكس.
وفي الســياق ذاته أعلنت قيادة 
العراقية  املشــتركة  العمليات 
مباشــرة  إجراءات  اســتكمال 
لواءيــن مشــتركني بــني قوات 

البيشمركة واجليش العراقي.
باسم  الرســمي  املتحدث  وقال 
قيادة العمليات املشتركة حتسني 
انهاء تأسيس هذين  ان  اخلفاجي 
اللواءيــن، مهم ألمــن املنطقة، 
قوية  عالقات  »لدينا  انه  مضيفا 

مع البيشمركة«.

التسلل عبر الحدود بات صعبا جدا ونتعاون
مع »قسد« لمالحقة االرهابيين

حكومة اإلقليم توقع مذكرة تفاهم مع الواليات المتحدة
تعنى بالتنسيق العسكري واالمنيالعمليات المشتركة: 

البصرة ـ الصباح الجديد: 
أعلــن املديــر العام للشــركة 
فرحان  العــراق  ملوانئ  العامــة 
الفرطوســي امــس االربعاء أن 
نســب اجناز العمل في مشاريع 
ميناء الفــاو الكبير بلغت 25% 
خــالل تســعة اشــهر، وبنحو 

يتقدم عن ما هو مخطط له.
النقــل  لــوزارة  بيــان  ونقــل 
أن  قولــه،  الفرطوســي  عــن 
»التخصيصــات املاليــة جيدة 
للســنة  امليناء  اعمال  وتغطي 
القادمة وأن هناك دعم من وزارة 
التخطيط ووزارة املالية وباسناد 
مباشــر من وزير النقل ومتابعة 

حكومية للمشروع«.
وأضــاف »قريبــاً ســنزف لكم 
االولية  التصاميم  انتهاء  بشائر 

او  العراقيــة  اجلافــة  للقنــاة 
خــط احلرير العــراق الذي يربط 
التركية«  باملوانــئ  الفاو  ميناء 
الفتــاً الــى »وجود نقــاش مع 
الشركة العامة لسكك العراق 
وشــركة }بي اي جي{ حول هذه 

التصاميم«.
ولفــت الــى أن »كل األعمــال 
مرتبطــة مع بعضها وتســير 
واضحة  واســتراتيحية  بخطى 
املعالم سواء في تنفيذ مشاريع 
مينــاء الفاو او بتنفيــذ القناة 
اجلافــة او طريق حريــر العراق« 
مؤكدا ان »نســبة االجناز عالية 
وتفوق  الفاو  جداً مبشاريع ميناو 
25 باملئــة على الرغــم أن عمر 
املشروع تســعة أشهر من أربع 

سنوات هي فترة اكماله«.

الموانئ: انجاز 25 % من 
مشاريع ميناء الفاو خالل 

تسعة أشهر



محليات2

الصباح الجديد - متابعة: 

اليــوم واحدة من أكثر  البالد  باتت 
العالم عرضة  في  بلدان  خمســة 
لعواقب تغّير املناخ، بحســب األمم 
املتحدة، وذلك مع انتشــار اجلفاف 
وانخفاض نســبة األمطار وارتفاع 

درجات احلرارة والتصّحر املتسارع.
ومع تراجع األمطــار تأّثر بذلك نهر 
دجلــة، ناهيك عن اآلثار الســلبية 
للســدود املبنية فــي تركيا حيث 
ينبــع النهر. “امليــاه تتناقص” تبدأ 
الرحلــة العراقية لنهــر دجلة في 
جبال كوردستان عند تقاطع العراق 
وســوريا وتركيــا، وهنا، يكســب 
خالل  من  عيشهم  لقمة  السكان 

زراعة البطاطا وتربية األغنام.
قرب  ســوريا،  مــع  احلــدود  وعلى 
احلدود مع تركيا، يقول بيبو حســن 
دوملاســا املتحّدر من قريــة زراعية 
في منطقة فيشخابور، والبالغ 41 
دجلة.  على  تعتمــد  “حياتنا  عاما، 
وعملنا وزراعتنــا يعتمدان عليه”.، 
منســوب  انخفض  “إذا  يضيــف: 
املياه، ســتتأثر زراعتنــا ومنطقتنا 
بالكامــل”. ويوضح: “املياه تتناقص 
يوما بعد يوم.. من وقبل ذلك كانت 

املياه تتدفق على شكل سيول”.
العراقيــة  الســلطات  وتتهــم 
واملزارعون األكــراد في العراق تركيا 
احتجازها  املياه عن طريــق  بقطع 
في الســدود التي أنشــأتها على 
اجملــرى قبــل وصوله إلــى العراق ، 
وتؤكد اإلحصاءات الرســمية ذلك، 
نهر دجلة لدى وصوله  فمســتوى 
من تركيا هذا العــام ال يتجاوز 35 
في املئة من متوسط الكمية التي 
تدفقت على العراق خالل املئة عام 

املاضية.
وكلما ازداد احتجاز املياه، قّل تدفق 
النهر الذي ميتّد على 1500 كيلومتر 
يجتازها نهــر دجلة قبل أن يندمج 
مع توأمه نهر الفــرات ويلتقيا في 
شط العرب الذي يصب في اخلليج. 

ويشّكل هذا امللف مصدرا للتوتر.
وتطلــب بغداد بانتظــام من أنقرة 
اإلفراج عن كميــات أكبر من املياه، 
وردا على ذلك، دعا السفير التركي 
لدى العــراق علي رضــا غوني في 

يوليــو العراقيني إلى “اســتخدام 
امليــاه املتاحــة بفعاليــة أكبر”. ، 
وأضاف في تغريــدة “املياه مهدورة 

على نطاق واسع في العراق”.
ويتفــق بعــض اخلبراء مــع كالم 
إذ حتدثواعــن  التركــي،  الســفير 
أســاليب رّي طائشــة كمــا كان 
يحدث في زمن الســومريني، حيث 
العراقيون في  املزارعــون  يســتمر 
إغراق حقولهــم لرّيها ما يؤدي إلى 

هدر هائل في املياه. 
فــي بعــض األماكن، يبــدو النهر 
مثل برك ناجتة عن ميــاه األمطار، 
فالتجمعات الصغيــرة للمياه في 
مجرى نهــر ديالى هي كل ما تبقى 
من رافد نهر دجلة في وسط العراق 
الذي بدونه، ال ميكن زراعة أي شيء 
فــي احملافظــة. وبســبب اجلفاف، 
العام  هــذا  الســلطات  خفضت 
أنحاء  املزروعة في كل  املســاحات 
البالد إلــى النصف، ونظرا إلى أن ال 
مياه كافية في ديالــى، فلن يكون 

هناك حصاد.
قائال:  أبو مهــدي  املزارع  ويشــكو 
الزراعة  التخلي عن  إلى  “سنضطر 
وبيع ماشــيتنا ونرى بعد ذلك إلى 
أين ميكننــا أن نذهــب”.، ويضيف: 
“لقد شــردتنا احلرب )إيران والعراق 
الثمانينات(، واآلن ســنهاجر  فــي 
بســبب املياه.. بدون املاء، سنصبح 
نازحني، وال ميكننــا مطلقا العيش 
في هذه املناطق”. ، ويتابع أبو مهدي: 
30 مترا،  بئر عمقه  “استدنُت حلفر 
لكنه كان أمرا فاشال تاما”، موضحا 
أن املياه املاحلة ال ميكن استخدامها 

في الري أوسقي حليوانات.
وبحلــول العــام 2050، “ســيؤدي 
واحدة  مئوية  درجــة  احلرارة  ارتفاع 
وانخفاض املتســاقطات بنســبة 
 % 20 إلى انخفاض بنســبة   ،10%
في املياه العذبة املتاحة” في العراق، 
الدولي  البنك  أصدره  لتحّذير  وفقا 

نهاية العام 2021.
والعديد من  املتحــدة  األمم  وحّذرت 

يونيو  في  احلكومية  غير  املنظمات 
من أن ندرة امليــاه والتحديات التي 
واألمن  املســتدامة  الزراعة  تواجه 
الغذائي، هي من “الدوافع الرئيسية 
للهجــرة من األرياف إلــى املناطق 

احلضرية” في العراق.
 ،2022 مــارس  نهايــة  وبحلــول 
نزحــت أكثــر مــن 3300 أســرة 
في  املناخية”  “العوامــل  بســبب 
عشــر مقاطعات من وسط البالد 
وجنوبهــا، وفقــا لتقرير نشــرته 
املنظمــة الدوليــة للهجــرة في 

أغسطس.
كان  الصيــف،  وهــذا  ونفايــات 
منســوب نهر دجلة منخفضا في 
بغداد لدرجة أن وكالة فرانس برس 
صّورت شبانا يلعبون الكرة الطائرة 
في وسط النهر، وكانت املياه تصل 

بالكاد إلى مستوى خصورهم.
وتــرّد وزارة املوارد املائيــة ذلك إلى 
“الرواســب الرملية”، فنظرا إلى أن 
هذه الرواسب لم تعد تنصرف باجتاه 

اجلنوب بســبب نقص تدّفق املياه، 
تراكمت في قــاع دجلة واختلطت 
بامليــاه املبتذلة، ما أدى إلى صعوبة 

تدفق مياه النهر.
احلكومة  قريــب، كانت  وقت  حتى 
ترسل آالت شــفط الرمال الراكدة 
في قاع النهر، لكن بســبب نقص 
املوارد، توّقفت غالبية املضخات عن 

العمل.
وتقول الناشطة البيئية هاجر هادي 
إن هناك “قلة إدراك” حلجم املشكلة 
من جانب احلكومة والسكان،…علما 
أن “العراقيني يشــعرون بالتغيرات 
املناخية التي تترجم بارتفاع درجات 
احلــرارة وانخفاض منســوب املياه 
والعواصف  األمطار  هطول  وتراجع 

الترابية”.
ودرســت الشــابة علوم احلياة في 
اجلامعــة، وهي تعمل منــذ العام 
األخضر”  “املناخ  منظمة  مع   2015
العراقية غيــر احلكومية خصوصا 
في األهــوار، حلمايــة البيئة ودعم 

الســكان األكثر ضعفا ، وتضيف: 
“هــذه العواصف الترابيــة ال تأتي 
مــن العدم، بل من زيــادة التصحر 
وقلة املساحات اخلضر ، وتوضح أن: 
“نقص املياه مــن الدول اجملاورة يزيد 

اجلفاف وبالتالي التصحر”.
وفــي رأس البيشــة. هنــاك، على 
حدود العراق وإيران والكويت،  حيث 
يتدفق شط العرب إلى مياه اخلليج، 
يقول املال عادل الراشــد، وهو مزارع 
النخيل  أشجار  إلى  “انظروا  نخيل: 
هذه، إنها عطشى. حتتاج إلى املاء”.

ويضيــف: “انتهــى نهــرا دجلــة 
والفرات، فال توجد مياه عذبة، ولم 
تعد هنــاك حياة. النهــر  أضحى 
مياه ماحلة”. ومع انخفاض منسوب 
املياه العذبة، بدأت مياه البحر تغزو 
شط العرب، وفي هذا الصدد تشير 
بأصابع  واملزارعــون  املتحــدة  األمم 
االتهــام إلى أثــر متّلح امليــاه على 
الزراعة  على  وانعكاســاته  التربة 

واحملاصيل.

نهر دجلة الذي يعد مصدرا للحضارة
 والزراعة في بالد الرافدين يغزوه الجفاف

األمالح والنفايات تعجل باحتضار شريان الحياة في العراق
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بغداد - خاص:

بغية جذب االســتثمارات الدولية 
االســهم  تداول  واقــع  وتطويــر 
وقع ســوق العراق لــأوراق املالية 
ومصــرف ايالف اإلســالمي عقد 
ترخيص احلافــظ األمني الذي يوفر 
بيئة امنة تساهـــم فـــي جـذب 
ومتكـن  الدوليـة  االستثـمـــارات 
املتداوليـن مـــن مراقبـة جميـع 

العمليـات.
واحلافــظ االمــني إحــد اخلدمات 
املصرفيــة التي تقوم بها املصارف 
الدوليــة،  واملصــارف  الوطنيــة 
بحســب املدير التنفيذي لســوق 
العــراق لالوراق املاليــة طه احمد 
عبد الســالم وقال لـــ “الصباح”: 
“النظــام يعد خطــوة مهمة  ان 
على طريق النهــوض بواقع تداول 
االســهم فــي الســوق واعتمد 
من أجــل تنفيــذ أوامر وقــرارات 

حقوقهم  ومتابعة  املســتثمرين 
تنفيذ  األســهم كمراقبة  كاملة 
امــر بيع أو شــراء األســهم من 
املســتثمر، فضال عن  محفظــة 
حضور اجتماعات الهيئات العامة 
واستالم  القرارات  على  والتصويت 
األرباح السنوية واعادة استثمارها 
وســواها من احلقوق التي يكفلها 
األوراق  وقانــون  الشــركات  قانون 

املالية.
ان “احلافــظ االمني  الــى  واشــار 
يطلقــه  جديــد  نشــاط  يعــد 
الى جذب  تهدف  وبداية  الســوق، 
كفــاءات  ويعــزز  االســتثمارات 
الســوق ومركز االيــداع من خالل 
)احلافظ  الضامن  البنــك  خدمات 
االمني( والتي متكن املستثمر احمللي 
عمليـات  مراقبـــة  من  واالجنبي 

تـداول اسهمـه”.
ولفــت الــى ان “هــذه اخلطــوة 
إيجابية كونهــا تعمل على جذب 
والعرب  العراقيــني  املســتثمرين 
وتنظم  العراق  خارج  من  واألجانب 

وفقا  األموال  رؤوس  اليات حركــة 
الليات اجلهــاز املصرفي وقواعده”، 
مشــيرا الى انه “ينظيم شــؤون 
واألجانب  العراقيني  املســتثمرين 
التي  اخلدمــات  بنــوع  الراغبــني 
املتعارف  األمــني  احلافظ  يقدمها 
العربية  املالية  عليها في األسواق 
مع  العالقة  وتنظيــم  والدوليــة 
املصــارف اخلارجيــة فــي توجيه 
األمــوال املعــدة لالســتثمار في 
املســاهمة  الشــركات  اســهم 

العراقية”.
فيما بني رئيس هيئة االوراق املالية 
حسن العكيلي ان “النظام اجلديد 
يحقــق العدالة والشــفافية في 
التعامالت، ويوفــر بيئة اكثر امانا 
لالســتثمار فــي االوراق املاليــة، 
ويجذب االســتثمارات ممــا يخلق 
نتائج ايجابيــة لالقتصاد الوطني 

عموما”.
مهـــام  “تتضمـــن  واضـــاف 
احلافـــظ األمني التعاقـــد مـــع 
املستثمريـــن الراغبــني لتلقــي 

لــأوراق  خدمــات فتح حســاب 
وحفظ  مســتثمر.  لــكل  املالية 
املســتثمر  وإخطار  املالية،  األوراق 
بكافة القرارات واإلجراءات املتخذة 
من قبل الشركـــات املساهمـــة 
واملتعلقـــة باحلقـــوق املرتبطـة 
بـه،  اخلاصـــة  املاليـة  بـــاألوراق 
فضـــال عـن إخطـــار املستثمـر 
بكافة العمليات والتحويالت التي 
متت على حسابه خالل يوم عمـل، 
وذلك وفقاً لوسيلـــة اإلخطـــار 

املتفـق عليهـا بينهمـا”.
ان  الـــى  العكيلـــي  ولفـــت 
“احلافــظ االمـني يـزود املستثمـر 
شهـــري  حســـاب  بكشـــف 
تفصيلـي يوضـح كافة التداوالت 
التي متت في حسابه،  والتحويالت 
مع بيان رصيــده احلالي من األوراق 
املاليــة أو املبالــغ النقديــة، وأية 
مهام أخرى تنسجم مع أحـــكام 
مبوجـــب  املنظمة  التشريعـــات 
والتعليمـات  القانـــون  احكـــام 

والقواعـد”.

االوراق المالية: اتفاق تعاون لجذب االستثمارات الدولية

بغداد - الصباح الجديد: 
دعــت وزارة امــس االربعــاء الدفاع املنتســبني من 
املفســوخة عقودهــم والذين يرومــون العودة الى 
صفوفها الى انه في حال لم تتوفر لديهم معلومات 
خاصة بتاريخ فسخ العقد والتعيني وتاريخ آخر راتب 
وتاريخ الهــروب، باإلمكان ترك تلــك احلقول فارغة 
والتأكد فقط من كتابة الرقم االحصائي واالســم 

الرباعي بشكل صحيح .
واكدت الوزارة انه في حال لم تتوفر لديهم معلومات 
خاصة بالرقــم االحصائي اخلاص بهــم فباإلمكان 
كتابة االسم الرباعي واللقب بشكل صحيح وإبقاء 

احلقول األخرى فارغة. 

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلن مدير املــرور العامة اللواء طارق الربيعي، عن 
تقدمي مقترح الى رئاسة الوزراء بإيقاف استيراد او 
دخول اي دراجة نارية او }تك تك{ و}ســتوتة{ ملدة 3 
سنوات باستثناء دوريات الشرطة واملرور بخصوص 

الدراجة النارية.
وقال الربيعي في تصريح صحفي :”املديرية رفعت 
جملة من املقترحات لرئاســة الوزراء من ضمنها 
إيقــاف منح األرقام للمواطنني مــن قبل مديرية 
املرور وتفعيل نظام ترقني قيد املركبات للتخفيف 
من الزخم في الشــوارع، أما املقتــرح اآلخر فإنه 
تضمن إنشاء مناطق حرة في احلدود يستطيع من 
خاللها املواطن أن يبيع املركبة الشــخصية إلى 
أي دولة من دول اجلوار وسيتم التنسيق بذلك مع 

اقليم كردستان”.
وأكد ان “هذه اإلجراءات ستحد كثيراً من احلوادث 
املروريــة اليوميــة”. ، ولفت الربيعــي الى ان “78 
شارعاً في بغداد تعمل حاليا باإلشارات الضوئية 
وتبقى إلشارة رجل املرور أسبقية عن االضوية في 

ساعات الذروة”.
وبشأن ارتفاع رســوم احلصول على إجازة السوق 
عزا الربيعي ذلــك الى انها جزء من تعظيم موارد 
الدولة” الفتاً الى، ان “مدة نفاد اإلجازة 10 سنوات 
ومقارنتها بالرسوم ســيكون املبلغ مناسبا ورمبا 

رمزيا”.
وتابــع ان “العقد املــروري أصبح حكوميــاً بحتاً 
ونعمل على جعله ألكترونيا وتخفيض رســومه 

وجعلها رمزية وزهيد جداً”. 

بغداد - الصباح الجديد: 
شهدت االســواق احمللية ارتفاعا ملحوظا بأسعار 
املستلزمات التربوية تزامنا مع بدء العام الدراسي 
اجلديد، حيث وصلت اسعار القرطاسية واملناهج 
الدراســية الى اكثــر من ضعــف ماكانت عليه 
مماصعــب على اوليــاء االمور شــراءها البنائهم 

الطلبة.
مــع اقتراب العام الدراســي اجلديــد، يبدأ بعض 
ضعفــاء النفوس باســتغالل االزمــات من خالل 
جشعهم التجاري وعلى حساب الطلبة واملسيرة 
التعليمية حيث شــهدت املستلزمات الدراسية 
لهذا العام ارتفاعا كبيرا باالسعار وصل الى اكثر 
من ضعف ما كانت عليه في الســابق، ليصعب 
على الكثيــر من اولياء االمور شــراءها البنائهم 

الطلبة.
هذا االرتفاع له مسببات اخرى منها، قرار صادر من 
وزارة التربية تضمن عدم قدرتها على طبع املناهج 
الدراســة لعام الفني واثنني وعشرين وذلك لعدم 
اقرار مجلس النواب بدورته اخلامسة قانون املوازنة، 

ليضطر االهالي لشراء هذه الكتب من االسواق.
غالء اسعار القرطاســية واملناهج الدراسية يراه 
معنيون بأنه تهديٌد لســير العجلة التربوية في 
البالد، فضال عن كونه يضعف املستوى الدراسي 
للطلبــة الذيــن يحاولون جاهديــن الوصول الى 
مســتويات علمية تســاعد بنهضــة البالد في 

املستقبل . 

وزارة الدفاع تصدر 
تعليمات جديدة إلى 

المفسوخة عقودهم

مدير المرور: مقترح إليقاف 
استيراد الدراجات النارية 

والـ »تك تك« لثالث سنوات

تجار جشعون يرفعون 
اسعار القرطاسية والمناهج 

الدراسية الى الضعف  

أصبح العراق واحدا من 
أكثر خمسة بلدان في 
العالم عرضة لعواقب 

تغيّر المناخ، بحسب 
األمم المتحدة، وذلك 

مع انتشار الجفاف 
وانخفاض نسبة األمطار 
وارتفاع درجات الحرارة 

والتصحر المتسارع

اعالم الماء 
بتوجيــة من وزيرة االعمار واالســكان 
والبلديــات العامة املهندســة نازنني 
محمد وسو ومبتابعة مستمرة من قبل 
املهندس جنم احليالي من اجل االسراع 
في اجناز مشاريع املاء الصالح للشرب 
وفــق اخلطة االســتثمارية للوزارة في 
بغــداد واحملافظات فقد اعلنت املديرية 
العامــة للماء عن اســتئناف العمل 
في مشــروع ماء تازة بعــد توقف دام 
االمنية  الظروف  7 ســنوات بســبب 
والصحية واملاليــة اذا مت  التوصل الى 
تســوية وحســب توجيهــات الوزيرة 
القريب  قانونية مع شــركة  وبطــرق 
الدوليــة حيث مت اصــدار ملحق عقد 
تبلغ  تعاقدية  ومبدة  املشــروع  لتنفيذ 

٤٠٠ يوم 
للمديرية  املكتب االعالمــي  واضــاف 
العامــة ان عمــل الشــركة املنفذة  
يتضمــن تصميــم وتنفيــذ إالعمال 
املدنية وجتهيز املعدات االستيرادية ومد 
املشروع   وصيانة  وتشــغيل  واالنابيب 
, واضــاف مدير دائــرة املهندس املقيم 

للمشــروع   عــن  إســتمرار املالكات 
املهندس  لدائرة  والهندســية  الفنية 
املقيم وكادر الشركة املنفذة  بأستمرار 
االعمال  في منشأت املشروع الفتنا ان 
موقع املشروع يحتوي  على بناية االدارة 
وبناية الطاقة وبناية الكيمياويات ودار 
دار للمشــغل وحوض   2  + املهنــدس 
الســحب الكونكريتــي وبناية الضخ 
الواطيء واحواض ترســيب دائرية عدد 
3وبناية الفالتروخزان كونكريتي ارضي 
العالي  الضخ  6000 م3وبناية  ســعة 
ومن  احلــارس  وغرفة  االطيــان  وبناية 
املؤمل اجنازة فــي ٢٠٢٣  عام االجنازات 

الفتــا الــى ان االعمال في املشــروع  
تضمنت،اعمــال عديــدة فــي اغلب  

املواقع والعمل مستمر في املشروع 
يذكر ان املشروع من اشــراف املديرية 
العامــة للماء وتنفيذ شــركة القرب 
الدوليــة وبطاقــة تصميميــة تبلغ 
٢٠٠٠م٣ بالســاعة ،املشــروع يقضي 
على شــحة املاء فــي ناحية تــازة و 
يسهم في سد حاجة ٥٠ الف نسمة 
في مركــز الناحيــة و15  قرية اخرى 
مجاورة للمشــروع  ومبساحة  ١١دومن  
واجلهة املســتفيدة هــي مديرية ماء 

محافظة كركوك...

اعالم الوزارة 
اكــد وكيــل وزارة النفــط لشــؤون 
التصفيــة والتوزيــع علــى اهميــة 
الستخدام  التحول  مشــاريع  توسيع 
الغاز الســائل للمركبــات بإنواعها ، 
واهمية ذلك مــن النواحي االقتصادية 
والتكنلوجية  والبيئيــة . وقال وكيل 
افتتاحه  خــالل  يونس  حامــد  الوزارة 
ورشــة منوذجيــة لنصــب  منظومة 
الغــاز الســائل للمركبــات بإنواعها 
في منطقة التاجي شــمال بغداد ان 
مشــروع  الورشــة يأتي ضمن خطط 
الوزارة وشــركة تعبئة وخدمات الغاز  
ملواكبــة الزيادة املضطــردة في اقبال 
املواطنني  في بغــداد واحملافظات على 
استخدام وقود الغاز السائل عوضاً  عن  
البنزين  والــكاز ، لفوائده االقتصادية 
والبيئيــة ، الن درجة االوكتــان للغاز 
الســائل يبلــغ  )120( ، فيمــا درجة 
االوكتان للبنزين الســوبر )95( . واشار 
يونــس ان التحــول نحو اســتخدام  

الغــاز الســائل للمركبــات يعد من 
املشاريع االستراتيجية لتعزيز التنمية 
املســتدامة ، ودعماً لالقتصاد الوطني 
والوزارة  احلكومــة  بدعــم  ويحضى   ،
وقد صــدرت مجموعة مــن القرارات 
والتعليمــات التــي تدعم مشــاريع 
 . للمركبات  الســائل  الغاز  استخدام 
من جانبه قال مدير عام شركة تعبئة 
الغاز امنار  علي حسني  ان افتتاح هذه 
الورشــة يأتي في إطار  توسيع وتوفير 
خدمات نصب املنظومــة للمركبات ، 

وان الشــركة تعمل وفق محور  يتعلق 
بزيادة عدد منافذ نصب هذه املنظومة 
للمركبات، امــا احملور اآلخر فهو يتعلق 
بتوفير ورش خلدمات الصيانة والتأهيل 
وتزويد  لتعبئة  منفــذ  مع  للمركبات. 
املركبات بالغاز السائل.  واضاف حسني 
ان مســاحة هذه الورشــة تبلغ )850( 
متر مربــع  ، وتضم اجهــزة ومعدات 
متكاملة  صممت لهذا الغرض ، فضالً 
عن  عن اجهزة ومعدات تأهيل وصيانة 

املركبات ومن  مناشى عاملية رصينة.

استئناف العمل بمشروع ماء تازة في محافظة 
التحول نحو استخدام  الغاز السائل للمركبات من كركوك مع تجهيز انابيب دكتايل بنسبة ٨٠%

المشاريع االستراتيجية لتعزيز التنمية الوطنية

وكيل وزارة النفط يفتتح ورشة نموذجية في التاجي ويؤكد :
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
قــال اجليش األميركي إن ســفينة حربية تابعة 
للبحرية األميركية وفرقاطة كندية نفذتا عبورا 
روتينيــا ملضيق تايوان امــس االول الثالثاء، وهي 
عملية تأتي وسط تصاعد التوتر العسكري بني 

بكني وتايبيه.
وعلــى مدى الســنوات األخيرة، أبحرت ســفن 
حربية أميركية، وفي بعض األحيان ســفن لدول 
حليفة مثل بريطانيا وكندا، بشكل روتيني عبر 
املضيق، مما أثار حفيظة الصني، التي تعتبر تايوان 
إقليما تابعا لها وهو ما تعارضه حكومة اجلزيرة.
وقالــت البحرية األميركية في بيــان إن املدمرة 
األميركية أرلي بيرك هيجينز، املسلحة بصواريخ 
موجهة، والفرقاطة فانكوفــر التابعة للبحرية 
امللكية الكندية، عبرتا املضيق من خالل ممر خارج 

املياه اإلقليمية ألي دولة.
وأضاف أن “مثل هذا التعاون ميثل حجر الزاوية في 

نهجنا من أجل منطقة آمنة ومزدهرة”.
وقالت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند إن بلدها، 
كدولة في احمليط الهادي ملتزمة بشــدة بدعم 
االستقرار في منطقة احمليطني الهندي والهادي.

وأضافت في بيــان “العبور الروتيني اليوم ملضيق 
تايوان يظهر التزامنا بحرية احلركة واالنفتاح في 

منطقة احمليطني الهندي والهادي”.
إن الســفينتني  التايوانية  الدفــاع  وزارة  وقالت 
أبحرتــا في اجتاه الشــمال عبر املمــر املائي وإن 

قواتها راقبت املهمة لكن “الوضع كان عاديا”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن خبراء في األمم املتحدة، في وقت متأخر من 
امس االربعاء ، أن أجهزة االستخبارات الفنزويلية 
ترتكب جرائم ضد اإلنســانية فــي إطار خطة 
الرئيس ومسؤولون آخرون رفيعو املستوى  دبرها 

لقمع املعارضة.
وأكــد فريق مكلــف التحقيق فــي انتهاكات 
مفترضــة في فنزويــال أنه توصل إلــى معرفة 
كيف ينفذ عناصر في أجهزة االستخبارات أوامر 
الرئيس نيكوالس مادورو وآخرين في مخطط خلنق 
املعارضــة. ونقلت وكالة الصحافة الفرنســية 
عن رئيســة البعثة الدولية املستقلة لتقصي 
احلقائق في فنزويال مارتا فاليناس قولها: “بذلك، 
اإلنسان  وانتهاكات حلقوق  تُرتكب جرائم خطرة 

مبا في ذلك أعمال تعذيب وعنف جنسي”.
وكانــت البعثة التــي أنشــأها مجلس حقوق 
اإلنسان التابع لألمم املتحدة في 2019، قد حذرت 
في تقريرها األول قبل عامني من أن مادورو وكبار 
وزراء احلكومة يقفــون وراء جرائم محتملة ضد 
اإلنســانية. ولم يتحسن الوضع منذ ذلك احلني، 
وفق البعثة التي سيصوت اجمللس مطلع تشرين 

األول بشأن إمكانية مواصلتها عملها.
فــي أحــدث تقاريرهم غــاص أعضــاء الفريق 
القيادة وكيف اســُتخدمت أجهزة  في ســلم 

االستخبارات خلنق أصوات معارضة.
وجاء فــي التقرير أن “الرئيــس نيكوالس مادورو 
يبرز كمهندس  أخرى،  مدعوما بســلطات عليا 
رئيســي في تخطيط وتطبيــق ومواصلة آلية 

تهدف إلى قمع املعارضة”.
وأشــار التقرير إلى ضلوع مادورو نفسه وآخرين 
في دائرته الضيقة في بعض احلاالت في “اختيار 
أهداف” لالعتقال من جانب عمالء االستخبارات 

مبا يشمل معارضني سياسيني.

سفن حربية أميركية 
وكندية تعبر مضيق تايوان

تحقيق أممي يتهم 
فنزويال بارتكاب 

جرائم ضد اإلنسانية

متابعة ـ الصباح الجديد:
تتحــرك الواليات املتحدة بشــكل 
براقة، هي  حثيث للترويج لفكــرة 
التابع  األمن  إعادة تشكيل مجلس 
لألمم املتحدة مــن منطلق التمثيل 
اجلغرافي “العــادل”. ويقوم الرئيس 
جــو بايــدن، خالل مشــاركته في 
فعاليــات اجلمعيــة العامــة لألمم 
نيويورك، مبشــاورات  فــي  املتحدة 
للترويح  الدول  ورؤســاء  القادة  مع 
املتحدة،  األمم  لفكرة إصالح هياكل 
في سعي يستهدف باألساس عزل 
احلرب  على  و”محاســبتها”  روسيا 

في أوكرانيا.
ولطاملــا كان مطلب إصــالح األمم 
املتحــدة مطروحاً على الســاحة 
الدولية لســنوات كثيــرة، وكانت 
القضايــا الثابتة فــي األمم املتحدة 
تتعلق بعدم متثيــل القوى اجلديدة 
والصاعدة، وعدم التمثيل اجلغرافي 
العــادل للــدول، خاصــة الــدول 
األفريقية التي لطاملا طالبت مبقعد 
في اجمللس. وجــاءت دعوات التغيير 
واإلصالح مــن كل أصدقاء وحلفاء 
الواليــات املتحــدة، ومــن أعدائها 
أيضاً. وقد تصاعدت دعوات توسيع 
عضوية مجلــس األمن في الذكرى 
الســتني للحرب العامليــة الثانية، 
حني طالبت كل من البرازيل وأملانيا 
والهنــد واليابــان باحلصــول على 

مقاعد دائمة.
وقــد أنشــأ املنتصرون فــي احلرب 
العاملية الثانية مجلس األمن، التابع 
لألمم املتحــدة، بعضويــة دائمة لـ 
خمسة دول، وعضوية متغيرة لـ10 
يناقض  التشــكيل  هذا  لكن  دول. 
مبــدأ الدميقراطيــة، ألن أي عضو 
من الدول اخلمــس دائمة العضوية 
يحق له استخدام حق النقض ضد 
أي قرار، حتى لــو مت دعمه من بقية 
أميركا  اســتخدمته  وقــد  الدول. 
مراراً ملنع أي قرارات تنتقد إسرائيل، 
واســتخدمته الصني ضــد قرارات 
حتاول إدانة التعامــل الصيني ضد 
أقلية اإليغور املسلمة، واستخدمته 

روسيا ضد قرار يدين ضمها لشبه 
جزيرة القرم، ومؤخراً ضد أي قرارات 
حتاول إدانة الهجوم الروســي على 
أوكرانيا. وتعّرض مجلس األمن إلى 
انتقادات بســبب عدم قدرته على 
اتخاذ إجراءات فعالة إزاء هذه احلرب. 
وقد ظهر عجز اجمللس بشكل واضح 
بســبب حق الفيتو الــذي متتلكه 
روســيا وحترص على اســتخدامه 
ضد أي حترك ضدها بســبب األزمة 

األوكرانية.
وقــد أقدمت القــوى الغربية على 
اتباع قواعد إجرائيــة في مواجهة 
روسيا بعد احلرب األوكرانية لضمان 
عدم قيام روسيا بعرقلة اجتماعات 
مجلس األمن. فقد عقد هذا اجمللس 
منــذ نهاية كانــون الثاني املاضي 

أكثر من 22 جلسة مفتوحة ركزت 
على األزمة األوكرانية دون أن تخرج 
بقرار رســمي ينتقد روســيا، لكن 
مت تبني ثالثة  قرارات في جلســات 
استثنائية طارئة للجمعية العامة 
لــألمم املتحــدة. ودفعــت الواليات 
املتحدة للتصويــت داخل اجلمعية 
العامــة، لكــي تقــوم كل الدول 
األعضــاء البالغ عددهــا 193 دولة 

بالتصويت لـ”إدانة الغزو الروسي”.
وتطــرح الواليات املتحــدة مخاوف 
“خلل وظيفي”  وجــود  من منطلق 
في عمل مجلس األمن، ولذا يتعني 
ضــرورة النظر في توســيعه. كما 
تقول  أوكرانيا حجة جديدة  قدمت 
فيها إن املقعــد دائم العضوية في 
اجمللس ينتمي إلى االحتاد السوفياتي 

السابق وليس لروسيا.
ولم توضح ليندا توماس غرينفيلد 
ســفيرة الواليات املتحدة لدى األمم 
املتحــدة الكيفية التــي حتاول بها 
واشنطن توســيع عضوية مجلس 
األمن املكــون من 15 دولــة، منها 
خمســة  دول دائمــة العضويــة. 
روسيا  اســتخدام  لكنها هاجمت 
حلق النقض لعرقلــة عمل اجمللس، 
وقالــت إن “أي دولة عضو دائم )في 
اجمللس( متارس حــق النقض للدفاع 
تفقد  العدوانيــة  أعمالهــا  عــن 
الســلطة األخالقية، ويجب أن تتم 
محاســبتها”. وقد أقرت غرينفيلد 
بــأن واشــنطن اســتخدمت حق 
فقــط، معظمها  مرات   4 النقض 
لوقف قرارات تدين إســرائيل، لكن 

روسيا استخدمت، في املقابل، حق 
النقض 26 مرة.

أوالف  األملاني  املستشار  وسيطالب 
شــولتس في كلمته اليــوم أمام 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة مبقعد 
دائــم ألملانيــا في مجلــس األمن. 
وعلــى نفــس النهج، ســتطالب 
اليابان مبقعد دائــم، إذ قال املندوب 
الياباني لدى األمم املتحدة، كيمهيرو 
إشــيكني، إن اليابان ميكــن النظر 
إليها على أنهــا قوة موحدة جمللس 
من  كثيــر  في  املنقســم  األمــن 
األحيان، ولذا ميكن أن تعمل اليابان 
كجسر بني األعضاء للحفاظ على 
الوحــدة داخل اجمللــس. ومت انتخاب 
اليابان عضواً غير دائم في مجلس 
األمن في حزيران املاضي ملدة عامني 

بدءاً من يناير 2023.
وتتوافــق رؤيــة الواليــات املتحدة 
وبريطانيا بشــكل كبير على عزل 
روســيا، لكن ال ميكــن افتراض أن 
كل الــدول الباقية ســتوافق على 
الدول  روسيا، خاصة ســفراء  عزل 
اآلسيوية واألفريقية والعربية الذين 

لديهم معامالت مع روسيا.
وراء  األوكرانية  األزمــة  تكــن  ولم 
كانت  بل  روســيا،  بعزل  املطالبات 
هناك تراكمات ومواجهات محبطة 
األعضاء  اختلف  حينمــا  قبل،  من 
الدائمون في اجمللــس مثل الواليات 
املتحــدة وبريطانيــا وفرنســا مع 
العضويــن اآلخريــن، وهما الصني 
وروســيا، حول احلــرب األهلية في 
ســوريا وحــول كوريا الشــمالية 
صواريخ  وتكراراً  مراراً  أطلقت  التي 
باليســتية فــي انتهــاك لقرارات 

مجلس األمن السابقة.
املتحــدة إلصالح  الواليات  ودعــوة 
براقاً  اتخذت شــكالً  وإن  اجمللــس، 
حتت رداء اإلصــالح والتطوير وتلبية 
متطلبات القرن الواحد والعشرين، 
تواجه بكثير من االستهزاء واالتهام 
بازدواجيــة املعايير، كــون الواليات 
املتحدة هي من منع إصدار أي قرارات 
تنتقد إســرائيل، واستخدمت حق 
الفيتو في وجه مشــروعات قرارات 

انتقدت االستيطان اإلسرائيلي.
وجتدر اإلشارة إلى أن الواليات املتحدة 
مارســت من قبل ضغوطــاً كبيرة 
علــى جميع الدول لتمريــر قرارات 
تتعلق باحلرب األميركية في العراق 
في عهــد الرئيس األســبق جورج 
بوش، وكذلــك فيما يتعلق بقرارات 
تســمح بشــن حملة عســكرية 
دولية إلسقاط نظام العقيد معمر 
القذافي في ليبيا، وهو ما انتقدته 
وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي 
باندور التي سعت بالدها للحصول 
فــي مجلس  أفريقي  متثيــل  على 
األمن، وقالت إن مــن النفاق انتقاد 
)الفيتو( فقط  النقــض  نظام حق 

بسبب استخدام روسيا له.

الواليات المتحدة تضغط لتوسيع
 مجلس األمن بغية مواجهة الصين وروسيا

بذريعة إصالح هياكل األمم المتحدة

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن اجليش اللبناني، امس األربعاء، 
أنه متكن مــن الوصــول إلى قارب 
هجرة غير شرعية لينقذ العالقني 
عليــه بعد أن تعطــل محركه وفر 

قبطانه إلى سفينة أخرى.
وأوضح اجليش عبر حسابه الرسمي 
علــى منصــة “تويتــر” أن قواتــه 
البحريــة متكنت مــن الوصول إلى 
مركــب كان على متنه أشــخاص 

يحاولون الهجرة إلى أوروبا بطريقة 
شرعية. 

وقال اجليش فــي تغريدته: “نتيجة 
عملية رصد ومتابعة حملاولة تهريب 
أشــخاص عبر البحر بطريقة غير 
العريضة-  بلــدة  مقابل  شــرعية 
عكار، متكنت القــوات البحرية من 
املســتعَمل  املركب  إلى  الوصــول 
للتهريب علــى بُعد ٦ أميال بحرية 

عن الشاطئ”.

وأضاف بيان اجليش: “تبني أن املركب 
أصيب بعطل في وقت سابق، وعلى 
متنه ٥٥ شــخًصا بينهــم امرأتان 
حامالن وطفالن. كما أن ربانه غادره 

على منت زورق قبل وصول اجليش”.
نتيجة عملية رصد ومتابعة حملاولة 
تهريب أشخاص عبر البحر بطريقة 
غير شرعية مقابل بلدة العريضة- 
عكار، متكنت القــوات البحرية من 
املســتعَمل  املركب  إلى  الوصــول 

أميال  بُعد ســتة  للتهريب علــى 
بحرية عن الشاطئ. وختم بالقول: 
“قامــت القوات البحرية بســحب 
املركــب نحو الشــاطئ، وبوشــر 

التحقيق بإشراف القضاء اخملتص”.
وكانــت قيــادة خفــر الســواحل 
التركيــة  قــد أعلنت قبــل نحو 
العثور على ست جثث  أيام  ثمانية 
ملهاجرين غيــر نظاميني )رضيعان، 
امرأة، ثالثة أطفال( قضوا جراء غرق 

قاربهم في بحــر إيجه، فيما قالت 
إنها أنقذت 73 مهاجرا كانوا ضمن 

اجملموعة.
وكان املهاجــرون قــد انطلقوا من 
لبنــان في العاشــر من ســبتمبر 
احلالــي على مــنت قارب خشــبي 
طوله 15 مترا، من أجل الذهاب إلى 

إيطاليا. 
وجــاء في بيان لـ”القيادة” نشــرته 
وكالة “األناضول”، أن فرقها “هرعت 

تلقت بالغا  إلنقاذ مهاجرين بعدما 
منتصــف الليلة املاضيــة، بوجود 
مجموعة منهم على منت طوافات 
جناة قبالة شواطئ مرمريس بوالية 

موغال، جنوب غربي البالد”. 
وعلى إثــر البالغ أضــاف البيان أن 
“الفرق أرســلت زورقــني إلى املوقع 
ومن ثم طائرات هيلوكوبتر، ومتكنت 
من إنقاذ 73 مهاجرا كانوا على منت 

أربع طوافات”.

لبنان.. الجيش ينقذ عشرات المهاجرين تعطل مركبهم في البحر
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جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 94
التاريخ: 2022/9/19

م/ إعالن

تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط عن تأجير األمالك املدرجة أوصافها في أدناه 
والعائدة الى مديرية بلدية االحرار وفق الحكام املادة 12 الفقرة )ثالثا أ( من قانون بيع وإيجار أموال 
الدولة رقم )21( لســنة 2013، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديرية 
بلديــة االحرار خالل فتــرة )30( ثالثون يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــرها في الصحف اليومية 
مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة التقديرية بصك مصدق او 
نقدا ولكامل مدة االيجار وستجرى املزايدة في اليوم األخير من مدة اإلعالن في مقر البلدية أعاله 
في متام الســاعة )العاشرة صباحا( وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية تكون املزايدة في اليوم 
الذي يليه ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور النشــر واإلعالن وكافة املصاريف األخرى وعلى 
املســتأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة وأصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط 

الصادرة من البلدية بهذا الصدد.
املهندس
حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع وااليجار

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 94
التاريخ: 2022/9/19

م/ إعالن

تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واسط عن تأجير األمالك املدرجة أوصافها 
فــي أدناه والعائدة الــى مديرية بلدية االحرار وفق الحكام املــادة 12 الفقرة )ثالثا أ( 
من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013، فعلى الراغبني باالشتراك 
فــي املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية االحــرار خالل فترة )30( ثالثون يوما تبدأ 
من اليوم التالي لنشــرها فــي الصحف اليومية مســتصحبني معهم التأمينات 
القانونية البالغة )30%( من القيمــة التقديرية بصك مصدق او نقدا ولكامل مدة 
االيجار وســتجرى املزايدة في اليوم األخير من مدة اإلعالن في مقر البلدية أعاله في 
متام الساعة )العاشــرة صباحا( وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية تكون املزايدة 
في اليوم الذي يليه ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور النشــر واإلعالن وكافة 
املصاريف األخرى وعلى املســتأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة وأصلية ويتم 

االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.
املهندس
حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع وااليجار
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جمهورية العراق
وزارة النفط

شركة مصافي اجلنوب )شركة عامة(
هيأة املواد/ قسم العقود واملشتريات

العدد: خ27054/184/6
املوافق: 2022/9/19 

م/ املناقصة العامة احمللية 2022/292
جتهيز منظومات حقن هايبو كلورايت الصوديوم لوحدة تعامالت املياه األولية /املفتية 

اعالن اول على املوازنة التشغيلية 

1. يسر شركة مصافي اجلنوب/ شركة عامة بدعوة أصحاب الشركات واملكاتب لالشتراك في املناقصة أعاله على أن يكون املراجع املدير 
املفوض أو وكيال له بوكالة رســمية صادرة ومصدقة من كاتب العدل او مخول عن الشــركة مزود بكتاب رسمي يذكر فيه وصف ورقم 

املناقصة . .
2. تقدمي طلب حتريري معنون الى قســم العقود واملشتريات ودفع قيمة البيع للوثائق القياسية للمناقصة البالغة )150،000 دينار( فقط 
مائة وخمســني ألف دينار عراقي فقط مع صورة من هوية تصنيف املقاولني نافذة املفعول وشــهادة تأســيس الشركة على ان ال يقل 

راسمال الشركة  عن )2( اثنان مليار دينار عراقي .
3. الكلفة التخمينية تبلغ )228.000.000( فقط مائتان  وثمانية وعشرون مليون دينار فقط.

4. التأمينات األولية املطلوبة )4،560،000( فقط اربعة مليون وخمسمائة وستون الف دينار عراقي  صادرة من مصرف معتمد لدى شركة 
مصافي اجلنوب ونافذ لغاية 28 يوما بعد انتهاء نفاذية العرض التجاري.

.WWW.SRC.GOV.IQ 5. ملقدمي العطاء الراغبني في احلصول على معلومات إضافية زيارة املوقع اإللكتروني للشركة
.contracts@src.gov.iq :ولالستفسار عن أي معلومة ميكنكم مراسلة شركتنا وعلى العنوان التالي

6. يتم تسليم العطاءات في مقر شركة مصافي اجلنوب- شركة عامة/ غرفة جلنة فتح العطاءات احمللية وآخر موعد الستالم العطاءات 
الســاعة الثانية عشــرة ظهرا ليوم الغلق املصادف 2022/11/6 وفي حال مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يستمر االعالن الى ما بعد 

العطلة ويعتبر اليوم الذي يلي العطلة آخر يوم لغلق املناقصة، وسيتم رفض العطاءات املتأخرة.
7. ســيكون انعقاد املؤمتر لإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة الساعة العاشرة صباحاً يوم 2022/10/30 في مقر الشركة 

الكائن في محافظة البصرة/ الشعيبة.
8. يتم تقدمي القســم الرابع من الوثيقة القياسية بعد ملء املواصفات الفنية املطلوبة وجداول الكميات املسعرة )ضمن القسم الرابع 
حصراً( وحســب ما موضح في الوثيقة وتقدمي القســم السادس للتأكيد على املواصفات املطلوبة على أن تكون موقعة ومختومة على 
جميع أوراقها ومغلفة في ظرف واحد مغلق ومختوم مثبت عليه العنوان القانوني الكامل للشركة مع رقم موبايل املدير املفوض ورقم 

واسم املناقصة مع تزويدنا بقرص )CD( للوثيقة كاملة، إضافة لظرف ثاٍن يتضمن املستمسكات املطلوبة والتأمينات األولية.
.9.املستمسكات املطلوبة عند التقدمي: شهادة تأسيس الشركة، احملضر األول للتأسيس، قرار التأسيس، هوية تصنيف املقاولني النافذة، 
الهوية الضريبية واســتخدام الرقم الضريبي، تأييد ســكن مصدق خاص بعنوان الشــركة، تأييد حجب البطاقة التموينية عن املدير 
املفوض للشــركة او املكتب، كتاب عدم ممانعة من الهيأة العامة للضرائب لالشتراك في املناقصات معنون الى شركة مصافي اجلنوب، 

براءة ذمة من دائرة الضمان االجتماعي.
10.يلتزم مقدمي العطاءات من القطاعني )العام واخلاص( تزويد شــركتنا برقم احلساب املصرفي للشركة )IBAN( واسم املصرف والفرع 

الذي مت فتح احلساب فيه لغرض اجراء التحويل املالي اليه .
11. حتديد مدة نفاذية العطاء بفترة )90( يوماً من تاريخ غلق املناقصة على ان تكون عملة العطاء بالدينار العراقي.

12. يجب مراعاة تقدمي السيولة النقدية املطلوبة في القسم الثالث من الوثيقة القياسية وخالف ذلك سيتم استبعاد العطاء .    
13. في حال عدم التزام مقدمي العطاءات مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة اقســامها المالء القسم الرابع منها فسيتم استبعاد 

عطاءه مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي .
14.ســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الى مقر شركة مصافي اجلنوب- شركة عامة/ غرفة 

جلنة فتح العطاءات احمللية في نفس اليوم الساعة الواحدة ظهراً او اليوم التالي في الساعة التاسعة صباحاً.
15. الشركة غير ملزمة بقبول اوطا العطاءات .

16. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور اخر إعالن باإلضافة الى تسديد رسم عدلي مببلغ )10,000( عشرة آالف دينار ورسم طابع بنسبة 
)0,003( من قيمة العقد ورسم هندسي بنسبة )0،0005( من قيمة العقد قبل توقيع العقد.

 17. سيتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( لسنة 2014.
 18.  جلهــة التعاقــد احلق في إلغاء املناقصة فــي أي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب اإلحالة بناء على أســباب مبررة دون تعويض 

مقدمي العطاء.
حسام حسني ولي 
مدير عام شركة مصافي اجلنوب

جمهورية العراق
وزارة الصناعة واملعادن

دائرة التطوير والتنظيم الصناعي
قسم حماية املنتجات العراقية
إعالن رقم )3/98/ ت( لسنة 2022

)اعالن بدء التحقيقات لغرض متديد فرض التدابير الوقائية جتاه املستوردات من 
منتج األنابيب املعدنية مغلونة وغير مغلونة )مربع مدور مستطيل(

 في السوق العراقي

اســتنادا ألحكام قانون حماية املنتجات العراقية رقم )11( لســنة 2010 وتعليمات تنفيده رقم )1( لسنة 
2011 قرر الســيد وزير الصناعة واملعادن املوافقة على بدء التحقيقات لغرض متديد فرض التدابير الوقائية 
جتاه املســتوردات من منتج األنابيــب املعدنية املغلونة وغير املغلونة )مربع مدور مســتطيل( وفق البيانات 

االتية:-
1- مقدم طلب التمديد : شركة كرمي محمد مام نوح والشركات املؤيدة لها

2- املنتج املستورد محل التمديد : انابيب معدنية معاونة وغير مغلونة )مربع مدور مستطيل(
 3- نــوع التدبير الوقائي املعني بالتمديد :- فرض رســم كمركي اضافي مبقــدار 15% على منتج االنابيب 

املعدنية املغلونة وغير املغلونة )مربع مدور مستطيل( .
- 4البلد الكمركي محل التطبيق: )72165020(

5- نوع املمارســة الضارة في التجارة الدولية: )تزايد غير مبرر بالواردات في األســواق العراقية من االنابيب 
املعدنية املغلونة وغير املغلونة )مربع مدور مستطيل(

6 - مناشئ الدول املنافسة للمنتج محل البحث : )ایران و تركيا( ومناشئ لدول أخرى .
7- اجلهة اخملتصة : دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في وزارة الصناعة واملعادن

- 8 االســاس الوارد في طلب التمديد : اســتمرار الزيادة غير املبررة في استيرادات االنابيب املعدنية املغلونة 
وغير املغلونة )مربع مدور مســتطيل( املنافس للمنتج احمللي واســتمرار حصول الضرر اجلسيم للصناعة 
احمللية جراء هذا التزايــد وحاجة الصناعة احمللية جراء هذا التزايد وحاجــة الصناعة املتضررة ملدة اضافية 
لتحقيق خطة تكييف االوضاع لرفع الضرر عنها تسمح دائرة التطوير والتنظيم الصناعي لالطراف املعنية 
بالشــكوى بتقدمي طلبات رســمية للدائرة البيان آراءها ووجهات نظرها أو تقدمي معلومات حول الشكوى 
وكذلك تقدمي طلبات لعقد اجتماعات مع االطراف املعنية بالشكوى واالطراف ذات املصلحة خالل مدة )15(

يوما من تاريخ آخر نشر لهذا االعالن والذي بعد تاريخ بدء التحقيقات.
10 - تقدم الطلبات املذكورة في الفقرة )9( من هذا االعالن بحضور ممثل رســمي للجهة املعنية بالشكوى 

وتقدمي الوثائق الرسمية التي تثبت صفته الرسمية أمام اجلهة اخملتصة وفق اآلتي :
أ - وثائق اثبات شخصية )هوية االحوال املدنية ( .

ب - وكالة رسمية مصدقة من كاتب عدل بالنسبة ملمثل الشخصية املعنوية أو الطبيعية .
11 - وثائق تسجيل رسمية للجهات الطبيعية واملعنوية ملمارسة املهنة

)تكون املراجعة واالستفسار على العنوان اآلتي : مقر وزارة الصناعة واملعادن الطابق السادس / دائرة التطوير 
   )p_protect@industry.gov.iq( والتنظيم الصناعي / قسم حماية املنتجات العراقية أو البريد االلكتروني

مدة االيجاراملوقع املساحةم2رقم امللكنوع امللكت

سنة واحدة مركز الناحية27م262محل جتاري1

سنة واحدة مركز الناحية40م322محل جتاري2

سنة واحدة مركز الناحية1792.28م392ساحة لبيع املواد االنشائية31

سنة واحدة مركز الناحية296.99م412ساحة لبيع املواد االنشائية43

املدة املوقع املساحةرقم امللكنوع امللكت

سنة واحدة مقابل النافورة 460م1862علوة االسماك1
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جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/إعالن مناقصة عامة

مناقصة رقم )120 لسنة 2019(
1- تســر محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص بـــمشروع )بناء مدارس 12 صفا عدد/3 في عموم احملافظة علي طريقة البناء اجلاهز( 

وفق التفاصيل املدرجة في ادناه: 

ضمن تخصيصات تنمية االقاليم لعام 2019 وحسب التبويب )الباب )58(، القسم )1(، االستثمار )2(، الفصل )5(، املادة )7( النوع )1(، التسلسل )298(( ضمن مشاريع )خطة قطاع التربية لعام 
.)2019

2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، احلقيقة اآلن(. 
3- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )محافظة الديوانية/ قسم العقود/ املوقع اإللكتروني

)EMAIL: dewaniarc_ 2005@yahoo.com(و www.dewaniarc.com
خالل الدوام الرسمي للدائرة وكما موضحة في التعليمات ملقدمي العطاءات، وال يخضع مقدمو العطاءات احملليون لألفضلية.

4- متطلبات التأهيل املطلوبة:
أ- املتطلبات الفنية:

أوال: الكوادر/
1- مهندس مدني      عدد 1
2- مهندس كهرباء    عدد 1

ثانياً: اخلبرة التخصصية
* تقدمي عمل مماثل واحد ومنجز خالل )5( ســنوات الســابقة لتاريخ غلق املناقصة ومببلغ )1،059,199,650( فقط واحد مليار وتســعة وخمســون مليون ومائة وتسعة وتسعون الف وستمائة 

وخمسون دينار عراقي الغيرها
ب- املتطلبات املالية:

* الســيولة املالية: وتعرف السيولة النقدية بأنها كشــف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املصرفية وللفترة التي تسبق تاريخ 
غلق املناقصة ويكون مبلغ السيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )186,917,585( فقط مائة وستة وثمانون مليون وتسعمائة وسبعة عشر الف وخمسمائة وخمسة وثمانون دينار عراقي 

الغيرها
ج- املتطلبات القانونية:

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

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

خامسا: وصل شراء املناقصة )نسخة اصلية(.
5- بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني شراء وثائق العطاء باللغة )العربية( بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد في التعليمات ملقدمي العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )400( 
اربعمائة ألف دينار عراقي فقط ال غيرها غير قابل للرد وأن أسلوب الدفع سيتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم احلسابات/ أمني الصندوق في ديوان احملافظة وسوف يتم عقد املؤمتر اخلاص 

باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم )االثنني( املصادف )2022/10/3( في بناية احملافظة/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات.
6- يتم تســليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قســم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداًء من اليوم التالي من تاريخ آخر نشــر لإلعالن في اجلرائد الرســمية املذكورة أعاله 
ولغاية الساعة العاشرة صباحا في يوم غلق املناقصة وال يسمح التقدمي عن طريق البريد اإللكتروني، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الى )ديوان 
محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات( في نفس موعد غلق املناقصة في يوم )االثنني( في متام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتأريخ )2022/10/10( وسوف ترفض العطاءات املتأخرة 
وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على أن تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثّبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه 

ورقم الهاتف وعنوانه اإللكتروني.
7- كل العطاءات يجب أن تتضمن ضمانا للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو سفتجة صادر من مصرف معتمد في العراق وبنسبة )%2( 
من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومببلغ )70,613,310( فقط سبعون مليون وستمائة وثالثة عشر الف وثالثمائة دينارا عراقيا ال غيرها ومعنون الى جهة التعاقد )محافظة الديوانية/ قسم 

العقود( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذا ملدة )120( يوما من تأريخ غلق املناقصة الفعلي.
8- يتم اعتماد الوثائق القياســية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مســتجيبة عند تثبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية 

والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية لكافة أقسامها يتم استبعاد عطائه تعتبر غير مستجيبة.
9- تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )90( يوما اعتبارا من تأريخ غلق املناقصة، وأن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

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

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

أ - تعتمد نسبة الشراكة بني الشركاء وحسب ما محدد في عقد الشراكة وفي حال لم تذكر النسبة في عقد الشراكة فيتم القسمة بينهم على عدد الشركاء بالتساوي
ب - يعتمد عقد الشــراكة املبرم بينهما على يكون مصدق من كاتب العدل اخملتص ويجوز تقدمي منوذج اتفاق اولي على الشــراكة موقع من قبل اطراف الشــراكة معززا بتعهد يقدم من قبلهم 
بعدم التنازل او االنسحاب في حال رسو املناقصة عليهما على ان يتم تقدمي عقد شراكة بينهما مصدق من كاتب العدل اخملتص بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز )14( يوم من تاريخ توقيع 

العقد وفي حال انسحاب احد الشركاء فيتم معاملة املشتركني معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال.
ت - ميكن تقدمي التأمينات األولية او النهائية باسم أي من الشركاء

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

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

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

14- تقدمي نســخ اضافية من عطاء الشــركة اخلاصة باملناقصة )طبق االصل( عدد )2( على ان تكون جميع النسخ مختومة بختم احلي من الشركة باالضافة الى العطاء االصلي والذي سيتم 
اعتماده والرجوع اليه وكما محدد في ورقة بيانات العطاء، على ان يقوم مقدم العطاء بوضع النســخة االصلية )في غالف منفصل( ويتم تاشــيره بعبارة )نسخة اصلية( ووضع كل نسخة من 

النسخ االضافية في غالف منفصل يتم تاشيره كل مغلف بعبارة )نسخة اضافية طبق االصل( وتوضع هذه املغلفات االصلية واالضافية في مغلف واحد.
زهير علي الشعالن

محافظ الديوانية 

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/إعالن مناقصة عامة

مناقصة رقم )121 لسنة 2019(
1- يســر محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص بـــمشروع )بناء مدارس 12 صفا عدد/3 في عموم احملافظة علي طريقة البناء اجلاهز( 

وفق التفاصيل املدرجة في ادناه:-

ضمن تخصيصات تنمية االقاليم لعام 2019 وحسب التبويب )الباب )58(، القسم )1(، االستثمار )2(، الفصل )5(، املادة )7( النوع )1(، التسلسل )298(( ضمن مشاريع )خطة قطاع التربية لعام 
.)2019

2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، احلقيقة اآلن(. 
3- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )محافظة الديوانية/ قسم العقود/ املوقع اإللكتروني

)EMAIL: dewaniarc_ 2005@yahoo.com(و www.dewaniarc.com
خالل الدوام الرسمي للدائرة وكما موضحة في التعليمات ملقدمي العطاءات، وال يخضع مقدمو العطاءات احملليون لألفضلية.

4- متطلبات التأهيل املطلوبة:
أ- املتطلبات الفنية:

أوال: الكوادر/
1- مهندس مدني      عدد 1
2- مهندس كهرباء    عدد 1

ثانياً: اخلبرة التخصصية
* تقدمي عمل مماثل واحد ومنجز خالل )5( ســنوات الســابقة لتاريخ غلق املناقصة ومببلغ )1،059,199,650( فقط واحد مليار وتســعة وخمســون مليون ومائة وتسعة وتسعون الف وستمائة 

وخمسون دينار عراقي الغيرها
ب- املتطلبات املالية:

* الســيولة املالية: وتعرف السيولة النقدية بأنها كشــف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املصرفية وللفترة التي تسبق تاريخ 
غلق املناقصة ويكون مبلغ السيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )186,917,585( فقط مائة وستة وثمانون مليون وتسعمائة وسبعة عشر الف وخمسمائة وخمسة وثمانون دينار عراقي 

الغيرها
ج- املتطلبات القانونية:

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

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

خامسا: وصل شراء املناقصة )نسخة اصلية(.
5- بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني شراء وثائق العطاء باللغة )العربية( بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد في التعليمات ملقدمي العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )400( 
اربعمائة ألف دينار عراقي فقط ال غيرها غير قابل للرد وأن أسلوب الدفع سيتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم احلسابات/ أمني الصندوق في ديوان احملافظة وسوف يتم عقد املؤمتر اخلاص 

باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم )االثنني( املصادف )2022/10/3( في بناية احملافظة/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات.
6- يتم تســليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قســم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداًء من اليوم التالي من تاريخ آخر نشــر لإلعالن في اجلرائد الرســمية املذكورة أعاله 
ولغاية الساعة العاشرة صباحا في يوم غلق املناقصة وال يسمح التقدمي عن طريق البريد اإللكتروني، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الى )ديوان 
محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات( في نفس موعد غلق املناقصة في يوم )االثنني( في متام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتأريخ )2022/10/10( وسوف ترفض العطاءات املتأخرة 
وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على أن تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثّبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه 

ورقم الهاتف وعنوانه اإللكتروني.
7- كل العطــاءات يجب أن تتضمن ضمانا للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو ســفتجة صادر من مصرف معتمد في العراق وبنســبة 
)2%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشــروع ومببلغ )70,613,310( فقط سبعون مليون وســتمائة وثالثة عشر الف وثالثمائة وعشرة دينار عراقيا ال غيرها ومعنون الى جهة التعاقد )محافظة 

الديوانية/ قسم العقود( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذا ملدة )120( يوما من تأريخ غلق املناقصة الفعلي.
8- يتم اعتماد الوثائق القياســية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مســتجيبة عند تثبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية 

والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية لكافة أقسامها يتم استبعاد عطائه تعتبر غير مستجيبة.
9- تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )90( يوما اعتبارا من تأريخ غلق املناقصة، وأن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

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

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

أ - تعتمد نسبة الشراكة بني الشركاء وحسب ما محدد في عقد الشراكة وفي حال لم تذكر النسبة في عقد الشراكة فيتم القسمة بينهم على عدد الشركاء بالتساوي
ب - يعتمد عقد الشــراكة املبرم بينهما على يكون مصدق من كاتب العدل اخملتص ويجوز تقدمي منوذج اتفاق اولي على الشــراكة موقع من قبل اطراف الشــراكة معززا بتعهد يقدم من قبلهم 
بعدم التنازل او االنسحاب في حال رسو املناقصة عليهما على ان يتم تقدمي عقد شراكة بينهما مصدق من كاتب العدل اخملتص بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز )14( يوم من تاريخ توقيع 

العقد وفي حال انسحاب احد الشركاء فيتم معاملة املشتركني معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال.
ت - ميكن تقدمي التأمينات األولية او النهائية باسم أي من الشركاء

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

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

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

14- تقدمي نســخ اضافية من عطاء الشــركة اخلاصة باملناقصة )طبق االصل( عدد )2( على ان تكون جميع النسخ مختومة بختم احلي من الشركة باالضافة الى العطاء االصلي والذي سيتم 
اعتماده والرجوع اليه وكما محدد في ورقة بيانات العطاء، على ان يقوم مقدم العطاء بوضع النســخة االصلية )في غالف منفصل( ويتم تاشــيره بعبارة )نسخة اصلية( ووضع كل نسخة من 

النسخ االضافية في غالف منفصل يتم تاشيره كل مغلف بعبارة )نسخة اضافية طبق االصل( وتوضع هذه املغلفات االصلية واالضافية في مغلف واحد.
زهير علي الشعالن
محافظ الديوانية 
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مدة العملالكلفة التخمينيةاسم املشروعت

1،176،888،500 بناء مدرسة 12 على قطعة 126/م 74 صاحي ابو حالن1

510 يوما 1،176،888،500بناء مدرسة 12 على قطعة 126/م 74 صاحي ابو حالن2

1،176،888،500بناء مدرسة 12 على القطعة املرقمة 3950/133

مجموع الكلفة التخمينية للمشروع )3,530,665,500( فقط ثالثة مليار وخمسمائة وثالثون مليون وستمائة وخمسة وستون الف وخمسمائة دينار عراقي الغيرها.

مدة العملالكلفة التخمينيةاسم املشروعت

1،176،888،500 بناء مدرسة 12 صف على قطعة 3776/م 2 ام العظام1

510 يوما 1،176،888،500بناء مدرسة 12 صف على قطعة 1091/م 1 ال بدير2

1،176،888،500بناء مدرسة 12 صف طريق احلسني في ريف احلمزة3

 مجموع الكلفة التخمينية للمشروع )3,530,665,500( فقط ثالثة مليار وخمسمائة وثالثون مليون وستمائة وخمسة وستون الف وخمسمائة دينار عراقي
الغيرها .



اقتصاد6

بغداد ـ الصباح الجديد :
انخفضت أســعار الذهب »االجنبــي والعراقي« 
بشــكل طفيف في األســواق احمللية بالعاصمة 
بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كردستان، 

امس االربعاء.
وقال مصدر صحفي ، ٕان أسعار الذهب في أسواق 
اجلملة ب   شارع النهر في العاصمة   بغداد سجلت 
امس االربعاء ، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 
من الذهب اخلليجي والتركــي واألوربي 342 الف 
دينار، وسعر الشــراء 338 الفاً، فيما كانت اسعار 
البيع ليوم امس الثالثــاء 343 الف دينار للمثقال 

الواحد.
وأشار املصدر ، ٕالى أن سعر بيع املثقال الواحد عيار 
21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا أيضاً عند 

312 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 308 آالف.
وفيما يخص أســعار الذهب في محال الصياغة، 
فان ســعر بيع مثقال الذهــب اخلليجي عيار 21 
يتراوح بني 345 الف دينــار و 355 ألفاً، فيما تراوح 
سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 315 الفاً و 

325 الف دينار.

بغداد ـ الصباح الجديد:
استقرت أسعار صرف الدوالر األمريكي مقابل 
الدينــار العــراق ، امس األربعاء، فــي البورصة 
انخفضت  فيما  بغداد،  بالعاصمة  الرئيســية 

في اقليم كردستان.
وقال مصــدر صحفــي ، ٕان بورصــة الكفاح 
واحلارثيــة املركزيــة في بغداد، ســجلتا امس 
االربعــاء 147650 ديناراً عراقياً مقابل 100 دوالر 

أمريكي.
وأشــار املصدر ٕالى أن اســعار البيع والشــراء 
انخفضت في محال الصيرفة باألسواق احمللية 
في بغداد، حيث بلغ ســعر البيع 148000 دينار 
عراقي لــكل 100 دوالر امريكــي، بينما بلغت 
أسعار الشــراء 147000 دينار عراقي لكل 100 

دوالر امريكي.

تراجع طفيف بأسعار 
الذهب في بغداد وأربيل

استقرار أسعار صرف 
الدوالر في بغداد وانخفاضها 

بإقليم كردستان

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كشــف موقع »global petrol prices« اخملتص 
بأســعار الوقــود والطاقــة الكهربائية، امس 
األربعاء، بأن العراق فــي املرتبة 11 من بني دول 

العالم، والرابع عربياً بأرخص اسعار البنزين.
وقال املوقع في تقريره لشهر ايلول اجلاري، الذي 
اطلعت عليه وكالة شــفق نيــوز، ان »ترتيب 
العــراق جاء من بني 169 دولــة مدرجة باجلدول 
حيث بلغ ســعر البنزين فيه 514 ســنتا للتر 
الواحد من البنزين، في حني جاء باملرتبة الرابعة 

عربياً بعد كل من: ليبيا، واجلزائر، والكويت«.
وبــني ان »االردن تذيلت الــدول العربية بأعلى 
األسعار حيث بلغ سعر لتر البنزين فيها 1.735 

دوالر«.
واشــار التقرير الى ان »فنزويال جــاءت باملرتبة 
االولى عامليا بأرخص دول العالم للبنزين بسعر 
بلغ 22 ســنتا للتر الواحد، تليها ليبيا بســعر 
30 ســنتا، ومن ثم جاءت ثالثا ايران بسعر 53 

سنتا«.
كمــا نوه ٕالــى أن »أغلى دول العالم بأســعار 
البنزين كان من نصيب هونغ كونغ بســعر بلغ 
2.967 للتر الواحد، تليها زميبابوي بسعر 2.750 

دوالر، ومن ثم ٕايسلندا بسعر 2.270 دوالر«.
وأوضــح التقرير أن »الســعر املتوســط للتر 
البنزين عاملياً لشــهر ايلول بلغ ٕالى 1.31 دوالر 
للتر«، مضيفا ان »اســعار البنزيــن في الدول 
الغنية مرتفــع باملقارنة مع الدول الفقيرة، أما 
الدول املنتجة واملصدرة للبترول فتكون األسعار 

أقل منها بكثير«.

العراق بالمرتبة الـ11 عالميًا 
والرابعة عربيًا بين أرخص دول 

العالم بأسعار البنزين

متابعة ـ الصباح الجديد :

 تراجعــت أســعار النفــط اخلام 
هذا االســبوع رغم مخاوف شــح 
املعروض في ظل ترقب مستجدات 
وتعثر عودة  روسيا،  العقوبات على 
اإليرانيــة،  النفطيــة  الصــادرات 
الطلب  انتعــاش  مــع  بالتزامــن 
الصيني بعد تخفيف قيود اإلغالق 

في عديد من املدن.
النفط  ٕان ســوق  وقال محللــون، 
تترقب ما ســيقرره مجلس  اخلام، 
يتعلق  فيما  الفيدرالي  االحتياطي 
برفــع أســعار الفائدة فــي األيام 
املقبلــة وانعكاســاته على النمو 
ومدى قدرة الســوق على مواجهة 

عوامل االنكماش والتباطؤ.
وســلط احملللون الضوء على دعوة 
الطاقة  وزيرة  جرانهولــم  جينيفر 
األمريكية مــوردي الوقود ٕالى بناء 
مخزونات استراتيجية، معتبرين أن 
هذه الدعوة لن تلقى قبوال واسعا 
بني شركات الطاقة، الفتني ٕالى أنه 
يتم تداول العقــود اآلجلة للديزل 
فــي نيويورك بأوســع تراجع لهذا 
بالبيانات  العام، مقارنة  الوقت من 

التي تعود ٕالى 2008.
وأكد سيفني شيميل مدير شركة 
في جــي أندســتري األملانيــة، أن 
مكاسب أســعار النفط اخلام في 
تعود  األسبوع  تعامالت  مســتهل 
أعلى  مــن  الدوالر  انخفــاض  ٕالى 

مستوياته القياسية.
ٕالى  الوقت نفســه  فــي  وأشــار 
احتمالية زيادة اإلمدادات النفطية 
يضيف  الذي  األمر  املعروض،  وزيادة 
أســعار  على  هبوطية  ضغوطــا 

النفط اخلام.
نوبل  روبــني  ذكــر  جانبــه،  مــن 
الدولية  أوكســيرا  شــركة  مدير 
لالستشــارات، أن مؤشرات تعافي 
الطلب تنامــت خاصة في الصني 
اجلائحة  قيــود  عن  التخلــي  بعد 
تقدمــت مصافي  وقد  املشــددة، 

التكرير في الصني بطلب للحصول 
على حصــة ٕاضافية مــن تصدير 
الوقود تبلــغ 15 مليون طن، بينما 
خففت القيود في املدن االقتصادية 

الرئيسة.
بــدوره، قال ماركوس كــروج كبير 
محللي شركة أيه كنترول ألبحاث 
النفط والغــاز، ٕان مخاوف التباطؤ 
والركــود تبقــى مهيمنة في ظل 
األزمة االقتصادية العاملية الراهنة، 
الســعرية  التذبذبــات  وتســبب 
املتالحقة للســوق النفطية. وعد 
اخملــاوف أن يؤدي التباطــؤ العاملي 
الستنزاف الطلب على الطاقة ٕالى 
وضع النفط على املســار الفعلي 
ألول انخفاض ربع ســنوي له منذ 

أكثر من عامني.
وأشــار ٕالى البيانــات الصادرة عن 

منتدى الطاقة الدولي، التي رصدت 
على  العاملــي  الطلب  انخفــاض 
النفط فــي يوليــو املاضي، حيث 
مليون   1.1 مبقدار  الطلب  انخفض 
برميل يوميا في فترة تشــهد عادة 
ارتفاعا في استهالك النفط اخلام. 
كما انخفضــت واردات الصني من 
النفط اخلام واستخدام النفط في 

املصافي على أساس سنوي.
من جهتها، ذكرت مواهي كواسي 
العضو املنتدب لشركة أجركرافت 
النفــط  ٕامــدادات  أن  الدوليــة، 
لتعويض  شــرقا  تتجه  الروســي 
يفقدها  قد  التي  األوروبية،  السوق 
متاما بســبب العقوبات في نهاية 
العام اجلــاري، بينما تهدد تكاليف 
ٕالى  أوروبا  املرتفعة بدفــع  الطاقة 
ركود مؤلم، حيث تتخذ احلكومات 

لدعم  مكثفة  خطــوات  األوروبية 
ٕامدادات الطاقة بقيادة أملانيا، وهي 
أكبر اقتصــادات االحتــاد األوروبي، 
مشــيرا ٕالى أن برلني تتحرك حاليا 
للسيطرة الشــاملة على صناعة 
الطاقــة لديها، وٕانهــاء عقود من 
االعتماد الشــديد على موســكو 

للحصول على الوقود.
وأوضحــت أن وضــع املفاوضــات 
النوويــة اإليرانيــة مــازال معقدا 
ويزيد حالة عدم اليقني في السوق، 
اليزال  املفاوضــني  بــني  واخلــالف 

مستمرا.
وفيما يخص األسعار، تراجع النفط 
أمس مقتفية أثــر األصول األخرى 
ذات اخملاطر، بضغط من قوة الدوالر 
مزيد  بقيــام  املســتثمرين  وتوقع 
مــن البنوك املركزية برفع أســعار 

الفائدة لكبح التضخم.
وبحســب »رويتــرز«، انخفضــت 
العقود اآلجلة خلام برنت 1.38 دوالر 
مبا يعادل 1.5 فــي املائة ٕالى 90.62 

دوالر للبرميل عند التسوية أمس.
بينمــا تراجعــت العقــود اآلجلة 
للنفط األمريكي 1.28 دوالر أو 1.49 
في املائة ٕالــى 84.45 دوالر للبرميل 

عند التسوية.
وفي مؤشــر ٕالى شــح اإلمدادات 
من  وثيقة  أظهــرت  األساســية، 
منظمة »أوبــك« وحلفائها بقيادة 
التــي تعرف  أن اجملموعة  روســيا، 
باســم »أوبــك +« لم تصــل ٕالى 
النفط  بإنتــاج  اخلاصة  أهدافهــا 
يوميا  برميل  3.583 مليــون  بفارق 
في أغســطس، أي: مبا يقدر بنحو 
3.5 في املائة مــن الطلب العاملي 

برنت  ويتجه خــام  النفــط.  على 
وخام غرب تكساس الوسيط نحو 
تسجيل أسوأ انخفاض ربع سنوي 
بالنسبة املئوية منذ بداية جائحة 

فيروس كورونا.
من جانب آخر، تراجعت ســلة خام 
»أوبك« وسجل سعرها 95.20 دوالر 
95.70 دوالر  اإلثنني مقابل  للبرميل 

للبرميل في اليوم السابق.
وذكر التقرير اليومي ملنظمة الدول 
املصدرة للبترول »أوبك«، أن ســعر 
متوســطات  تضم  التي  الســلة 
أســعار 13 خاما من ٕانتــاج الدول 
األعضــاء في املنظمــة حقق رابع 
تراجع علــى التوالي، وأن الســلة 
خسرت نحو دوالرين مقارنة باليوم 
نفسه من األســبوع املاضي الذي 

سجلت فيه 97.42 دوالر للبرميل.

الزيادة المحتملة في المعروض تضيف
ضغوطا هبوطية على أسعار النفط

سلط المحللون الضوء 
على دعوة جينيفر 
جرانهولم وزيرة 
الطاقة األمريكية 
موردي الوقود إلى بناء 
مخزونات استراتيجية، 
معتبرين أن هذه الدعوة 
لن تلقى قبوال واسعا 
بين شركات الطاقة، 
الفتين إلى أنه يتم تداول 
العقود اآلجلة للديزل 
في نيويورك بأوسع 
تراجع لهذا الوقت من 
العام، مقارنة بالبيانات 
التي تعود إلى 2008
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بغداد ـ الصباح الجديد:
عدت مــواد »القمــح واأللبان« 
من اهم اســتيرادات العراق من 
 2021 العــام  خالل  اســتراليا 
الذي   trade map موقع  حسب 
يوفــر خريطة التجــارة للدول 
والطلب  والــواردات  للصادرات 

البديلــة  واألســواق  الدولــي 
واألسواق التنافسية.

وذكر املوقــع في احصائية على 
موقعه ان »العراق اســتورد من 
استراليا خالل العام املاضي 24 
مادة من الســلع بقيمة مالية 
بلغــت 26.957 مليــون دوالر«، 

مبينــة ان »منــو االســتيرادات 
استراليـــا  مـــن  انخفـــض 
بنسبـــة %35 ما بني 2017 الى 

.»2021
واضــاف ان »احلنطــة جــاءت 
اوال في اســتيرادات العراق من 
اســتراليا حيث استورد القمح 

ســنة  في  مرات  عشــر  منها 
مليون   16 بلغت  وبقيمة   2021
دوالر، تليهــا منتجــات األلبان 
وبيض الطيور وعســل طبيعي 
وألربع مــرات بالســنة بقيمة 
دوالر،  4 ماليــني  بلغت  ماليــة 
تليها منتجات صيدالنية ولـ 30 

 2 مرة في السنة بقيمة بلغت 
مليون دوالر.

كما اشار املوقع الى ان »صادرات 
العــراق الــى اســتراليا بلغت 
454 الــف دوالر، مبينة ان »هذه 
 62% بنسبة  ارتفعت  الصادرات 

ما بني 2017 الى 2021«.

العراق  أن »اهم صــادرات  وذكر 
الــى اســتراليا تركــزت فــي 
الفاكهة واملكســرات الصاحلة 
لألكل بقيمة مالية بلغت 240 
الف دوالر، تليها القهوة والشاي 
الـف   67 بقيمـــة  والتوابـــل 

دوالر«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
سيكلف ارتفاع معدالت السمنة 
الناجت  3.3 % من  العاملي  االقتصاد 
احمللــي اإلجمالي بحلــول 2060، 
تباطؤ  ٕالى  ما ســيؤدي خصوصا 
املنخفضة  البلــدان  التنمية في 
الدخــل، كمــا أظهرت دراســة 

جديدة صدرت اليوم األربعاء.
وتقّدم هذه الدراسة التي نشرتها 
مجلة »بي ٕام جي غلوبل هلث« أول 
للسمنة  االقتصادية  لآلثار  تقدير 
لكل بلــد، وهذا املرض الذي يحدد 
مبؤشر كتلة جسم )بي ٕام آي( أكبر 

من 30 لدى البالغني )أكبر من 25 
للوزن الزائد(، قد يؤدي ٕالى أمراض 

القلب والسكري والسرطان.
وقالــت رايتشــل نوجينت كبيرة 
على  الدراســة  فــي  الباحثــني 
هامش اجلمعيــة العمومية لألمم 
املتحدة ٕان »ثلثي البالغني يعانون 
اآلن زيادة الوزن أو الســمنة على 
تكون  أن  ونتوقع  العالم.  مستوى 
احلال كذلك لـ 3 من كل 4 بالغني 

بحلول 2060«.
حاليا، تكلف الســمنة 2.2 % من 
العاملي  اإلجمالــي  احمللــي  الناجت 

ســنويا. ومن املتوقع حدوث أكبر 
الزيــادات في البلــدان التي متلك 
مــوارد أقــل، ويتوقع أن تســّجل 
أعلى  والهنــد  وأمريــكا  الصني 
كلفة بالقيمة املطلقة تبلغ على 
التوالي 10 آالف مليار دوالر و 2500 
مليار و 850 مليار ســنويا بحلول 

.2060
لكــن كنســبة مــن االقتصاد، 
تشــمل  تضررا  األكثر  الدول  فإن 
السمنة  ستكلف  حيث  اإلمارات 
الناجت احمللــي اإلجمالي  11 % من 
وترينيــداد وتوباغــو 10.2 %، وقد 

حّلل التقرير التكاليف املباشــرة 
املباشــرة  وغير  الطبية(  )الرعاية 
)الوفاة املبكرة وفقدان اإلنتاجية(.

الســكاني  النمــو  ويعتبــر 
واالقتصــادي في بلــد معني من 
النتشــار  الرئيســية  العوامــل 
البلدان،  ثراء  ازدياد  الســمنة. مع 
لتشمل  الغذائية  األنظمة  تتغير 
املصنعة،  األطعمــة  مــن  املزيد 
تشّيخ  يعتبر  البلدان،  بعض  وفي 
أيضا في  رئيســا  السكان عامال 
انتشــار الســمنة ألن املســنني 
ٕانقاص  فــي  صعوبة  يواجهــون 

الوزن.
اإلجابات  العديــد مــن  وهنــاك 
لفرانشيســكو  وفقا  احملتملــة 
برانــكا مــن منظمــة الصحة 
العاملية، الذي قال أن »سياســات 
التســعير، على سبيل املثال، من 
شأنها أن تفرض املزيد من الرسوم 
علــى األطعمــة التي تســاهم 
أكثــر مــن غيرها في الســمنة 
مثل املنتجات املليئة بالدســم أو 

السكر«.
األخــرى وضع  التدابير  وتشــمل 
ملصقات تعريفية على املنتجات 

تفر معلومات أفضل للمستهلك، 
الوصول  وحتســني  الوقاية  وزيادة 
ٕالى العالجات، وأشــار التقرير ٕالى 
أن الكلفة االقتصادية للســمنة 
ٕالى ســلوكيات فردية«  »ال تعزى 
بل ٕانهــا ناجتة عن تأثيــر أولويات 

اجتماعية وجتارية.
وخلص سيمون باركويرا من مركز 
في  والتغذية  الصحــة  بحــوث 
املكسيك ٕالى أنه »يجب أن ندرك 
أن الســمنة مرض معقد، ويجب 
أن نتوقف عن لــوم األفراد ووقف 

الوصم«.

القمح واأللبان أهم استيرادات العراق من استراليا

السمنة ستكلف االقتصاد العالمي 3.3 % من الناتج المحلي اإلجمالي بحلول 2060
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جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

قسم العقود
العدد: 24264
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إعالن الول مرة 
 على حساب تنمية االقاليم

وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال القياسية  الصغيرة
1. يســر ديوان محافظة واســط / قســم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة من الشــركات املقاولة واملقاولني العراقيني والشــركات العامة اخملتصة لتقدمي عطاءاتهم 

للمناقصات وبأسلوب املناقصة العامة  واملدرجة في اجلدول أدناه:
2. ان املناقصات لهذه املشاريع سوف تنشر في الصحف الوطنية ) الصباح اجلديد , العدالة , املستقبل ( .

3.  على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بـــ ) ديوان محافظة واســط / قســم العقود ( خالل ) أوقات الدوام الرســمي (  او وفقا للبريد 
.  www.wasit.iq وكما موضحة بورقة بيانات  ملقدمي العطاءات علما ان املوقع الرسمي اخلاص بالتبليغات ونشر نتائج املناقصة  هو  cd@wasit.iq االلكتروني

4. على مقدم العطاء تقدمي جميع ماهو  مطلوب في ورقة بيانات العطاء .
5. متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة :- كما هي في محددة اجلزء الثالث )معايير التقييم و التأهيل( علما املعايير غير قابلة لالســتكمال وتعد من شــروط املنافسة لضمان إحالة 

املشاريع لشركات رصينة مما يقتضي مراعاة الدقة عند تقدمي العطاء .
6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق املناقصة اعتبارا من أخر نشر لإلعالن بعد تقدمي طلب حتريري إلى ( ديوان محافظة واسط /  سكرتير جلنة فتح العطاءات (.

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

8. على مقدم العطاء تقدمي كشــف  حســاب اصلي  ومرسل بكتاب رسمي الى ديوان محافظة واسط مرفقه نسخة  من  )فيشة إيداع باملبلغ املشار اليه في الكشف مصدقة بختم حي 
من املصرف (  يبني حركة التدفق املالي الخر ســنة للفترة التي تســبق غلق املناقصة وبالتالي اليعتمد الكشــف املصرفي الصادر من احد املصارف االهلية والذي يتضمن فقط إيداع مبلغ 

معني دون وجود أي حركة للتدفق املالي للمدة املطلوبة ويجب ان تغطي السيولة املالية للمشروع املعلن جميع املشاريع احملالة سابقا ملقدم العطاء )قيد اإلجناز ( .
9.  مع مراعاة الفقرة 7 اعال يتم تسليم العطاءات إلى )ديوان محافظة واسط / سكرتير جلنة فتح العطاءات ( قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم )االربعاء( املصادف   5  /  10/   2022 
وهو )تاريخ غلق املناقصة( , علما بان العطاءات املتأخرة ســوف ترفض وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان التالي ) واسط / الكوت / 

شارع احملافظة/ مبنى ديوان محافظة واسط/ غرفة جلنة فتح العطاءات( في الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا من يوم )االربعاء ( املصادف   5   /    10 /2022 .
10. على مقدم العطاء تقدمي جدوال يتضمن جميع املشاريع احملاله له سابقا )قيد اإلجناز ( .

11. على مقدم العطاء تقدمي احلسابات اخلتامية مصدقة اصوليا الخر سنتني قبل غلق املناقصة لغرض االطالع على نشاطات الشركة .
12. كل العطاءات يجب إن تتضمن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مصرفي أو صك مصدق أو سفتجة ( معنون إلى محافظة واسط / اإلدارة العامة واحمللية )هيئة االعمار (   ويتضمن اإلشارة 
السم ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واسط ويحمل عنوان البريد االلكتروني للمصرف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعشرون يوما اعتبارا 
من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باســم مقدم العطاء أو)أي من املســاهمني في الشركة أو الشركات املشــاركة مبوجب عقد مشاركة ( وتكون صادرة وفقا لنموذج 

البنك املركزي وبخالفة يتم استبعاد العطاء لذا يقتضي التنويه .
13. إن مدة نفاذ العطاء )90( تســعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة و يتم  شــراء وثائق املناقصة و تسليم العطاء حتريريا من قبل املدير املفوض او بصيغة وكالة صادرة ومصدقة من كاتب 
العدل الحد املســاهمني ال تزيد مدة صدوره عن ثالث اشــهر  من تاريخ غلق املناقصة او بصيغة شهادة تسجيل الشــركة )شهادة تأسيس الشركة التي تظهر حق التوقيع عنها(كشرط 
أساسي لشراء وثائق املناقصة و لتقدمي العطاء ويجب ان يتم التوقيع على جميع صفحات مستندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة  

و يستبعد العطاء ان ثبت مخالفته لشروط اإلعالن .إن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .
14. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األشغال الصغيرة( بكافة أقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي .

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

17. جلهة التعاقد الغاء املناقصة في أي وقت وألي سبب وليس ملقدم العطاء املطالبة بالتعويض او فوات املنفعة  وان  ثمن  وثائق املناقصة غير قابل للرد.
18. يجب ان يكون العطاء مفهرست مع خالصة يتضمن محتويات العطاء .

19. يجب ان يتم ملئ القسم الرابع )word ( وتقدمي كامل الوثيقة وجميع الوثائق املطلوبة واملثبتة في ورقة بيانات العطاء وبخالفة يستعبد العطاء .
20. يجب تقدمي عقود الكادر املطلوب  وفقا لاللية املثبتة في ورقة بيانات العطاء والقســم الثالث ويجب ان تكون نافذه  وتعد من شــروط املنافســة وان نتائج املناقصة سوف يتم نشرها 

على املوقع االلكتروني www.wasit.iq, ويعتبر تبليغا رسميا .
21. سيعقد مؤمتر خاص باملشاريع  بتاريخ   29-9-2022    الساعة  العاشرة والنصف وفقا ملاهو مثبت في ورقة بيانات العطاء مما يقتضي التنويه .

الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

محافظة واسط/ قضاء االحرار /حقل االحدب النفطي 
شركة نفط الواحة احملدودة / قسم العقود 

إعالن للمرة الثانية / مناقصة جتهيز أجهزة تكنولوجيا املعلومات ومواد استهالكية أخرى لشركة الواحة النفطية 
2nd Announcement for Provision of Supplying IT Equipment and Consumables for Al-Waha in 2022

نوع املناقصة: )مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني(
)014/PC/22( :رقم املناقصة

تعلن شــركة نفط الواحة احملدودة العاملة على مشروع تطوير حقل األحدب النفطي في محافظة واســط / قضاء االحرار للمرة الثانية عن مناقصة جتهيز أجهزة تكنولوجيا املعلومات ومواد 
استهالكية أخرى لشركة الواحة النفطية فعلى من يجد لديه القدرة والكفاءة من الشركات احمللية والعاملية واملكاتب املتخصصة  مخاطبة )شركة نفط الواحة احملدودة / قسم العقود( بنية 
األشــتراك في املناقصة عبر عناوين البريد اإللكترونية املذكورة ادناه اعتباراً من تاريخ نشــر اإلعالن للحصول على وثائق الدعوة ) ITB Documents ( والشروط املطلوبة مقابل مبلغ قيمته 100 

دوالر امريكي الغير, وتكون وثائق املناقصة جزء ال يتجزأ من املشروع. 
على جميع املتقدمني األلتزام بالشروط التالية عند تقدمي عطاءاتهم:

1. جلب نسخة )ملونة( لكافة الوثائق املذكورة ادناه على أن تلتزم الشركة الفائزة بجلب كافة الوثائق األصلية عند اإلحالة:
1.1. على الشركات العراقية احمللية جلب ما يلي:

أ ( هوية الشركة صادرة من غرفة التجارة او من وزارة التخطيط نافذة ومجددة.
ب ( شهادة تأسيس الشركة الصادرة من وزارة التجارة )مسجل الشركات(.

1.2. جلب عدم ممانعة لدخول املناقصات نافذة من هيئة الضرائب العامة العراقية.
1.3. يجب على الشــركات االجنبية تقدمي وثائق تسجيل الشــركة الصادرة من بلدهم باللغة االنكليزية، او تقدمي اوراق تسجيل الشركة في العراق، وتقدمي عدم ممانعة نافذة من الهيئة العامة 

للضرائب.
2. على الشركات تقدمي تأمينات أولية بقيمة )5,000 $( بالدوالر األمريكي فقط، تقدم على شكل صك مصدق أو خطاب ضمان )على أن يكون صادر من احد املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي 
العراقي ومسجل على املنصة اإللكترونية اخلاصة بالبنك املركزي, معنون إلى )شركة نفط الواحة احملدودة( ويتضمن اإلشارة ألسم ورقم املناقصة ويكون نافذ ملدة )سنة( اعتبارا من تاريخ غلق 
املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باسم مقدم العطاء أو )أي من املساهمني في الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة( علما إن مدة نفاذ العطاء )6 أشهر( من تاريخ غلق 

املناقصة.
3. أن تقدمي العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشركة أو أحد املساهمني أو من يخوله مبوجب وكالة صادرة من كاتب العدل كشرط أساسي لتقدمي العطاء والتوقيع على طلب شراء 

وثائق املناقصة.
4. في حالة اشتراك أكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم )تضامنية تكافلية( في ذلك لتنفيذه على أن يقدم عقد مشاركة مصادق عليه أصوليا مع العطاء.

5. على مقدمي العطاءات تقدمي عطاءاتهم باللغة اإلجنليزية قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاءات وتتكون العطاءات من:
أ ( العرض الفني مع )Flash Memory يحتوي على العرض الفني(

ب ( العرض التجاري مع )Flash Memory يحتوي على العرض التجاري(
ج ( خطاب الضمان بقيمة )5,000 دوالر أمريكي(

يجب أن تكون املتطلبات املذكورة أعاله في ثالثة ظروف مغلقة ومختومة، ويجب تقدميها وفقا ملتطلبات لوثائق الدعوة، ويجب أن يكون اســم املشــروع ورقم العطاء واضحا على الظروف، يجب 
ان توضع الظروف الثالثة في ظرف واحد مغلق ومختوم ويذكر علية اسم املشروع ورقمه ومعلومات اتصال الشركة املقدمة. 

6. موعد اســتالم العطاءات من الساعة 09:30 صباحاُ الى الســاعة 12:00 ظهراً بتوقيت مدينة بغداد من يوم االربعاء املوافق 2022/10/12 في الباب الرئيسي حلقل األحدب النفطي، وبعد هذا 
املوعد ال يقبل أي عطاء، وستجري عملية فتح العطاءات بعد الساعة الثانية عشر من نفس اليوم وإذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعداً للغلق والفتح 

وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
7. في حال وجود اي استفسار او طلب توضيح بخصوص التفاصيل الفنيه اخلاصة باملشروع يرجى مخاطبة قسم العقود قبل تأريخ 08\10\2022 بواسطة رسالة عبر البريد االلكتروني املذكور 

او تسليمها باليد الى قسم العقود لغرض األجابة بالسرعة املمكنة قبل موعد تقدمي العطاءات.
8.  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة.

)ITB Documents( 9. املتطلبات االخرى والتفاصيل الفنية مذكورة في وثائق الدعوة
مالحظة )1(: في حال عدم تقدمي الوثائق املذكورة في الفقرة رقم )1( او تقدمي وثائق منتهية الصالحية يكون لشركة الواحة احلق في اتخاذ االجراءات الالزمة حسب الضوابط والتعليمات النافذة. 

مالحظة )2(: تلتزم الشركة الفائزة بتقدمي الوثائق املذكورة ادناه قبل توقيع العقد
 قرص CD + نســخة ورقية )يحتوي على معلومات الشــركة كاملة + هوية وزارة التخطيط او هوية غرفة التجارة مجددة ونافذة + شهادة التأسيس ملونة ومحضر االجتماع + نسخة نافذه من 

كتاب عدم ممانعة من هيئة الضرائب( تقدم لشركة نفط الوسط وتعد كجزء من متطلبات توقيع العقد.
 www.petroalwaha.com :املوقع اإللكتروني اخلاص بشركة الواحة النفطية

 ahmed.nahedh@petroalwaha.com :ملزيد من التفاصيل واالستفسارات يرجى التواصل على اإلمييالت التالية
 CC to:  khalid.jamal@petroalwaha.com and youhao@petroalwaha.com

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

قسم العقود
العدد: 24265
التاريخ: 2022/9/21

إعالن الول مرة 
ت  3  و 4 على حساب مشاريع تنمية االقاليم

بقية التسلسالت على حساب قانون الدعم الطارئ لالمن الغذائي رقم 2 لسنة 2022
وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال القياسية  الصغيرة      

                       
1. يســر ديوان محافظة واسط / قسم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة من الشــركات املقاولة واملقاولني العراقيني والشركات العامة اخملتصة لتقدمي عطاءاتهم للمناقصات وبأسلوب املناقصة 

العامة  واملدرجة في اجلدول أدناه:
2. ان املناقصات لهذه املشاريع سوف تنشر في الصحف الوطنية ) الصباح اجلديد , العدالة , املستقبل ( .

3.  على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بـــ ) ديوان محافظة واسط / قسم العقود ( خالل ) أوقات الدوام الرسمي (  او وفقا للبريد االلكتروني cd@wasit.iq  وكما 
.  www.wasit.iq موضحة بورقة بيانات  ملقدمي العطاءات علما ان املوقع الرسمي اخلاص بالتبليغات ونشر نتائج املناقصة  هو

4. على مقدم العطاء تقدمي جميع ماهو  مطلوب في ورقة بيانات العطاء .
5. متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة :- كما هي في محددة اجلزء الثالث )معايير التقييم و التأهيل( علما املعايير غير قابلة لالســتكمال وتعد من شــروط املنافسة لضمان إحالة املشاريع لشركات رصينة 

مما يقتضي مراعاة الدقة عند تقدمي العطاء
6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق املناقصة اعتبارا من أخر نشر لإلعالن بعد تقدمي طلب حتريري إلى ( ديوان محافظة واسط /  سكرتير جلنة فتح العطاءات (.

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

8. على مقدم العطاء تقدمي كشــف  حســاب اصلي  ومرســل بكتاب رسمي الى ديوان محافظة واسط مرفقه نسخة  من  )فيشة إيداع باملبلغ املشار اليه في الكشف مصدقة بختم حي من املصرف (  يبني حركة 
التدفق املالي الخر سنة للفترة التي تسبق غلق املناقصة وبالتالي اليعتمد الكشف املصرفي الصادر من احد املصارف االهلية والذي يتضمن فقط إيداع مبلغ معني دون وجود أي حركة للتدفق املالي للمدة املطلوبة 

ويجب ان تغطي السيولة املالية للمشروع املعلن جميع املشاريع احملالة سابقا ملقدم العطاء )قيد اإلجناز ( .
9.  مع مراعاة الفقرة 7 اعال يتم تسليم العطاءات إلى )ديوان محافظة واسط / سكرتير جلنة فتح العطاءات ( قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم )( املصادف   اخلميس 6  / 10/   2022 وهو )تاريخ غلق املناقصة( 
, علما بان العطاءات املتأخرة ســوف ترفض وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان التالي ) واســط / الكوت / شارع احملافظة/ مبنى ديوان محافظة واسط/ غرفة 

جلنة فتح العطاءات( في الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا من يوم )اخلميس( املصادف2022/10/6 .
10. على مقدم العطاء تقدمي جدوال يتضمن جميع املشاريع احملاله له سابقا )قيد اإلجناز ( .

11. على مقدم العطاء تقدمي احلسابات اخلتامية مصدقة اصوليا الخر سنتني قبل غلق املناقصة لغرض االطالع على نشاطات الشركة .
12. كل العطاءات يجب إن تتضمن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مصرفي أو صك مصدق أو ســفتجة ( معنون إلى محافظة واســط / اإلدارة العامة واحمللية )هيئة االعمار (   ويتضمن اإلشــارة السم ورقم املناقصة 
ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واسط ويحمل عنوان البريد االلكتروني للمصرف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعشرون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات 

األولية باسم مقدم العطاء أو)أي من املساهمني في الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة ( وتكون صادرة وفقا لنموذج البنك املركزي وبخالفة يتم استبعاد العطاء لذا يقتضي التنويه .
13. إن مدة نفاذ العطاء )90( تســعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة و يتم  شــراء وثائق املناقصة و تســليم العطاء حتريريا من قبل املدير املفوض او بصيغة وكالة صادرة ومصدقة من كاتب العدل الحد املساهمني ال 
تزيد مدة صدوره عن ثالث اشــهر  من تاريخ غلق املناقصة او بصيغة شــهادة تسجيل الشركة )شهادة تأسيس الشركة التي تظهر حق التوقيع عنها(كشرط أساسي لشراء وثائق املناقصة و لتقدمي العطاء ويجب 
ان يتم التوقيع على جميع صفحات مســتندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اســم ورقم املناقصة  و يســتبعد العطاء ان ثبت مخالفته لشــروط اإلعالن .إن جهة التعاقد غير 

ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .
14. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األشغال الصغيرة( بكافة أقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي .

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

17. جلهة التعاقد الغاء املناقصة في أي وقت وألي سبب وليس ملقدم العطاء املطالبة بالتعويض او فوات املنفعة  وان  ثمن  وثائق املناقصة غير قابل للرد.
18. يجب ان يكون العطاء مفهرست مع خالصة يتضمن محتويات العطاء .

19. يجب ان يتم ملئ القسم الرابع )word ( وتقدمي كامل الوثيقة وجميع الوثائق املطلوبة واملثبتة في ورقة بيانات العطاء وبخالفة يستعبد العطاء .
20. يجب تقدمي عقود الكادر املطلوب  وفقا لاللية املثبتة في ورقة بيانات العطاء والقسم الثالث ويعد من شروط املنافسة وان نتائج املناقصة سوف يتم نشرها على املوقع االلكتروني www.wasit.iq, ويعتبر تبليغا 

رسميا .
21. سيعقد مؤمتر خاص باملشروع  بتاريخ  29-9-2022     الساعة  العاشرة والنصف ووفقا ملا هو مثبت في ورقة بينانات العطاء مما يقتضي التنويه .

الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
العدد: 10404
التاريخ: 2022/9/21

إعادة إعالن مناقصة رقم )3( لسنة 2022

استنادا الى الفقرة رقم )2( من قرار مجلس الوزراء رقم )14( لسنة 2022.
تعلن محافظة ميسان/ قســم العقود احلكومية عن إعادة إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )نصب وجتهيز وحدة 
ماء مجمعة ســعة 200 م3/ ســاعة في )االعتماد مع اخلط الناقل والشــبكة( في قضاء كحــالء( واملدرجة ضمن 
تخصيصات )موازنة البترودوالر التكميلية لسنة 2021( وبكلفة تخمينية مقدارها )1،311,850,000( مليار وثالثمائة 

واحد عشر مليون وثمامنائة وخمسون الف دينار عراقي الغيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )270( يوم.
فعلــى الراغبني باالشــتراك في املناقصة من الشــركات واملقاولــني املصنفني من ذوي اخلبــرة واالختصاص تقدمي 
عطاءاتهم خالل اوقات الدوام الرســمي الى العنوان )ميســان- العمارة- الشــبانة/ قسم العقود احلكومية املوقع 
البديل( بناية مجلس قضاء العمارة ســابقا، وللحصول على معلومات اضافية االتصال على مدير قســم العقود 

احلكومية- الهاتف )07707395086(.
على ان تقدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اســم مقدم العطاء وعنوانه االلكتروني 

ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية البالغة )13,119,000( )ثالثة عشــر مليون ومائة وتسعة عشر الف دينار عراقي الغيرها(، وعلى 
شــكل خطاب ضمان )صادر من احد املصــارف املعتمدة وعبر املنصة االلكترونية للبنــك املركزي العراقي( او صك 

مصدق او سفتجة وتكون نافذة ملدة )118( يوما من تاريخ غلق املناقصة.
2. براءة الذمة او كتاب عدم ممانعة من االشتراك في املناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب معنون الى محافظة 

ميسان/ قسم العقود احلكومية.
3. على مقدم العطاء تقدمي نســخ اضافية عدد )2( باالضافة الى النسخة االصلية وفقا ملا منصوص عليه في ورقة 

البيانات في الوثيقة القياسية.
4. وصل شراء وثائق املناقصة بنسخته االصلية.

5. تقدم شهادة املنشأ للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ املشروع. 
6. بإمكان مقدمي العطاءات شــراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشركة او من يخوله 
قانونا الى قسم العقود احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية على ان يتم دفع مبلغ مستندات املناقصة والبالغ 

)300,000( )ثالثمائة الف دينار عراقي ال غيرها( غير قابل للرد.
علما ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة سيكون يوم )الثالثاء( املصادف )2022/10/4( وان موعد غلق املناقصة سيكون 
يوم )االربعاء( املصادف )2022/10/5( الســاعة )الثانية عشــرة ظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشكل علني في نفس 
يوم الغلق أمام مقدمي العطاءات، وإذا صادف يوم الفتح عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وسوف يهمل 
أي عطاء يتم تقدميه بعد موعد غلق املناقصة على ان تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة. 

يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن، وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
ســيتم عقد مؤمتر خاص باإلجابة على استفسارات املشــاركني في املناقصة عند الساعة )الواحدة ظهرا( من يوم 

)األربعاء( املصادف )2022/9/28( ويكون املؤمتر في قسم العقود احلكومية.
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير املدرجة في ادناه فضال عن املعايير االخرى املذكورة في الوثيقة 

القياسية:

مالحظة// يتم اعتماد )وثيقة عقود االشــغال الصغيرة( الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من 
املناقصني مســتجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية واملالية املطلوبة 
في شروط املناقصة في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد 

عطائه ويعد غير مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان
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الكلفة التخمينيةاسم املناقصةرقم املناقصةت

)دينار(
مدة االجناز

بااليام
مبلغ التأمينات االولية

 ثمن وثائقهوية التصنيف)دينار(
املناقصة

 تأهيل املركز الصحي في ناحية الشحيمية مع بناء دار سكن12022-16-84
 عاشرة انشائي353,660,00024010,60٩,800لالطباء

500,000عاشرة كهربائي

 انشاء ملحق ردهة طوارئ في مركز صحي ناحية واسط22022-16-85
 عاشرة انشائي312,280,000120٩,368,400 القدمية

500,000عاشرة كهربائي

 عاشرة انشائي478,218,00024014,346,540 تاهيل وتوسيع مستشفى العزيزية32022-16-86
500,000عاشرة كهربائي

250,000عاشرة كهربائي2٩1,438,000608,743,140 تأهيل مغذي الزوية 11 كف في قضاء العزيزية42022-12-87

52022-12-88

 تأهيل جزء من مغذي املزرعة 33 كف بطول 1300 م مع  تاهيل
 جزء من مغذي ريف الدبوني 11 كف بطول 4500 م مع تاهيل
 الشبكة الكهربائية للقرى )جراح – بسالة – هوكر – سلمان

مطلك – مسعد ( في ناحية الدبوني

1000,000ثامنه كهرباء٩.1,0,87,467,03024032,624,010

62022-12-8٩
 حتسني شبكة الكهرباء لقرى )مكطاع – حميد الزيدان (
 وايصال التيار الكهربائي الى دور عددها 18 دار قرية حميد

 الزيدان في ناحية الدبوني
250,000عاشرة كهرباء262,776,8601207,883,305.8

72022-12-٩0
 اعمال مدنية حملطة حتويل كهرباء البشائر الثانوية في ناحية

 عاشرة انشائي400,00030021,282,000,mva70٩البشائر )2*5 .31 ( 
750,000عاشرة كهرباء

الكلفة التخمينيةاسم املناقصةرقم املناقصة     ت
)دينار(

مدة االجناز
بااليام

 مبلغ التأمينات
االولية
)دينار(

 هوية
التصنيف

 ثمن وثائق
املناقصة

12022-3-80

 االعمال التكميلية واملندثرة ملشروع
 انشاء مدرسة 12 صف على القطعة

 املرقمة 416٩-6 م 18 البغيلة  في قضاء
النعمانية

250000عاشرة انشائي461,534,00030013,846,020

 تاهيل جزء من الشبكة الكهربائية22022-12-81
 عاشرة644,371,5001401٩,331,145 ملنطقة احلي العسكري في قضاء احلي

500,000كهربائي

32022-3-82

 االعمال التكميلية واملندثرة ملشروع بناء
 مدرسة الطليعة الواقعة على القطعة
 املرقمة 6-4٩6 م 18 البغيلة في قضاء

النعمانية

500,000عاشرة انشائي238,٩74,60036020,45٩,681

42022-12-83

 إيصال التيار الكهربائي الى جزء من
 منطقة الدييلة والقطع التعويضية

 ومنطقة خلف الكرادة )طريق املشاية (
 ومنطقة حي الزيتون في قضاء احلي

 عاشرة4٩6,667,00012024,833,350
500,000كهربائي

AL-WAHA Petroleum CO., LTD    

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. مهندس )مدني(/ او مهندس )مساحة(/ 
عدد 1 

1. سيولة نقدية مببلغ )131,185,000( دينار عراقي، 
وفقا ملا منصوص عليه في الوثيقة القياسية

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

2. فني )ميكانيك(/ عدد )1(

2. يقدم عمل مماثل واحد منجز وخالل مدة ال تتجاوز 
)10(  سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء 

ومببلغ ال يقل عن )3٩3,555,000( دينار عراقي، وتقدم 
االعمال االخرى الغراض املفاضلة في حالة التساوي

2. شهادة تأسيس الشركة مقدمة
 من مسجل الشركات في وزارة 

التجارة

3. هوية تصنيف الشركات واملقاولني الدرجة فني )كهرباء(/ عدد )1(
)الثامنة( وإجازة ممارسة مهنة. 
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معارك بني قــوات الفارســية األخمينية 
االغريقية  والقوات  الثالث،  داريوس  بقيادة 
بقيادة األســكندر املقدوني في متوز العام 
331 قبل امليالد قد دارت رحاها سنتئذ على 
ارض تلك املدينة القدميــة التي هي اليوم 

»طويريج«..
ويرى الهنــداوي أن جلغرافيا املدينة املرفئي 
أهمية الفتة، ما شــجع سلطات األحتالل 
العثماني، منتصف القرن التاســع عشر 
ألتخاذها منطلقاً عســكرياً في التصدي 
لعشــائر املدينة التي ثــارت رافضة دفع 
كل انــواع الضرائب التــي فرضها الوالة 

العثمانيون اجلائرون.
فمدينة;طويريج ;بداللتها اللغوية القدمية 
التي تعود الــى أوائل احلضــارة العراقية 
هــي فــي األصل -كمــا يرى الهنــداوي-

;طويريج;أو;طويريك; وقد بنيت من مصدر 
لغوي بابلي قدمي” طور« أو »طار« وتعني في 
كل البناءيــن اللغويني: ما عال عن حد املاء 
من األرض أي اجلرف املرتفع عن مجرى املاء 
كما تعني موقع األنقاذ من تيار املاء.....وقد 
الطريق الســالك  ،أيضاً  تعني في األصل 
األوحد أو األضمــن او األقصر للوصول الى 

كربالء ;ص11-10.
والكاتب  الشاعر  الهنداوي  د.حسني  ويورد 
التأويالت  الفلسفة بعض  املتخصص في 

الدالليــة احلديثة واملعاصرة لـــطويريج، 
فهي عنــد املــؤرخ العراقي عبــد الرزاق 
احلسني)) -1997 1903 ما جاء في مؤلفه 
)تاريــخ املــدن العراقية(;املدينة كانت في 
بدايتها تسمى “طريق املبتغى« الى كربالء 
،وقد تكرســت التســمية باعتبارها فعالً 
الطريق األقرب لزيارة ضريح األمام احلسني 

)ع(.
ئ الهنداوي استنتاج احلسني الذي  ويخطِّ
يذهب أنها بُنَيْت من تصغير كلمة »طريق« 
التي صارت، بالتداول واألستعمال الشعبي 
الشــفاهي طويريق ،ورمبا يكون هذا البناء 
الشعبي مقبوالً وشائعاً ولسانياً متداوالً، 
لكننــا اذا علمنا أن القاعــدة التصغيرية 
الى  العربية والتــي تهدف  للكلمة فــي 
غرض محدد معــني تقوم على ضم احلرف 
االول وفتح احلرف الثاني الذي تليه زيادة ياء 
ساكنة بعده تسمى »ياء التصغير« وبهذا 
وعلى وفق هــذه القاعدة يكــون تصغير 

كلمة طريق هو ُطرَّيق،مثل
ســليم ُســلَّيم وعقيل ُعَقّيــل، وكاتب 

ُكَتّيب،وشاعر ُشَعّير..الخ.
لكــن الــرأي األكثر ســذاجة بحســب 
الهنداوي هو الزعــم الذي يذهب ،من دون 
أيــة إحالة موثقــٍة الى أن مصدر اســم 
طويريــج هو حتريف لعبارة)تــوو-وي- ريج( 
األنكليزية على أســاس القــول بأن الفتة 
وضعت على ضفــاف الفرات في املنطقة 

كتبت عليها عبارة 
)TWO-Way-Reach( أي ملتقى الطريقني 
على  العثمانية  احلكومــة  وافقت  عندما 
السفن  بريطانية بتسيير  قيام شــركات 
للنقــل النهري في نهري دجلــة والفرات 
وخاصة شــركة املالحــة البخارية لنهري 
دجلة والفرات املعروفة بإســم »شــركة 
لنج« التي اسســها هنري وستيفن لنج 
عام 1860 والتي أراد لهــا البريطانيون ان 

حتتكر املالحة النهرية في العراق ص17.
ويدحض الهنداوي ســذاجة الرأي املذكور 
على  اعتمــاداً  طويريج  أصــل  بخصوص 
أنهــم ال  األنكليــز أنفســهم مؤكــداً 
يشــيرون الى تلك العالمــة الداللية في 
مصادرهم،معززاً مداحضته بالقول”فاملس 
بيل التــي زارت املدينة فــي 1917 وأخذت 
لها صــوراً عديدة كتبت اســم طويريج 
TWO-Way- كـــ  وليس   Tuwairij:هكذا
Reach فــي عــدة رســائل مهمــة لها 

ص18. وملا يــورد املؤلف اعتقــاده باألصل 
البابلــي لـ طويريــج من ناحيــة املعنى 
تأريخياً،واملشابهة األسمية احلالية للفظ 
البابلي من ناحية املعنــى الذي ذكره آنفاً 
الطريق املرتفــع او األقصر،يعود ليرجح ان 
كلمة  طويريج عند البابليني تعني طريق 
املبتغى  لزيارة كربالء التي وقبل أن تصبح 
طريقاً لزيارة األمام احلســني)ع(كانت مزاراً 
مقدساً حيث أورد األديب اللغوي)انستاس 
الكرملي( ان بعض كتب الباحثني تذكر ان 

كلمة كربالء منحوتــة من كلمتي)كرب(
ألن  اهلل(نظراً  )مقدس  اهلل(أو  و)إل(اي)ُحُرم 
)إل( كان معناها)اله( عند الساميني أيضاً. 
لذا فهي تتضمن بالضرورة موقعاً مقدساً 
أي)قــرب( اهلل،روحيــاً خاصــة،وان )كرب( 
البابلية قريبة جدا من العربية)قرب(،فيما 
الديــن  هبــة  العالمــة  الســيد  ذكــر 
الشهرســتاني ان كربــالء كانــت مدينة 
قدمية حيث ورد أن اسمها يعني)كور بابل( 

اي مجموعة القرى البابلية ص18.

ويرجح الهنداوي أن األســم الالحق حديثاً 
على مدينة طويريج وهو الهندية الذي لم 
يطلق رســمياً عليها إال فــي العام 1875 
جاء علــى خلفية موقعها  املفصلي على 
الطريــق الذاهــب الى الهنــد قدمياً لدى 
البابليني وكونها كانت مرفأً كبيراً ملنطلق 

السفن ما بني بالد النهرين والهند.
ويشير د. حسني الهنداوي، متقصياً والدة 
بذاكرة  وجودها،موثقــاً  ومراحــل  املدينة 
الفوتغرافيــا أهــم حواضرهــا ومعاملها 
الدينيــة، كبورســيا وزقورتهــا وقصــر 
األخيضروكهوف الطارو كنيسة األخيضر 
ومرد الشمس والكفل ومنارتها اخملروطية 
باألعتقاد املســنود، واالحــاالت التأريخية 
النشأوية الى أن )طويريج-الهندية( والتي 
تقع على مبعدة بضعة فراســخ عن بالط 
األمبراطورية البابليــة الكونية ،هي بلدة 

بابلية قدمية.
وبعموم القــراءة واملتابعــة واألمعان فإن 
الهنداوي يتقصــى بدقة الباحث العلمي 
أصــل ونشــأة املدينــة ليس مــن جانب 
اللغوية فحســب،بل من جانب  بنيتهــا 
وجودهــا وكيانها اجلغرافي التأسيســي 
الى جانب بناهــا األجتماعية واألقتصادية 
والسياسية وحتى الفكرية والثقافية في 
حدود واقعها األنساني الذي ميتد الى أكثر 
من ثالثة آالف سنة قبل امليالد وحتى يومنا 

الراهن املعيش. 
واليســعني في هــذه القراءة ملســتهل 
التي  اخلمســة  وفصوله  الكتاب  مقدمة 
جاءت على سيرة املدينة واالزمنة واألحداث 
التي مشت عليها الى جانب الشخصيات 
التأريخيــة واملعاصرة البــارزة التي لعبت 
لعبــت أدواراً فاعلــة ســواء على صعيد 
املدينة ذاتها أو البالد بعامتها،ال يســعني 
إال أن أشــير الى فخامة السردية اللغوية 
التي  الغزيرة  واملعلومات  األفكار  املتعاقبة 
ت حياة ووجود املدينة ماضياً وحاضراً  غطَّ
روح الصبر واألناة  معاصراً عائشــاً،وايضاً 
والدقة العلمية التي توخاها الهنداوي في 
تقصي جذور املدينة، معززاً كل ذلك بذاكرة 
املدينة،  توثيقية لبعض معالم  فوتغرافيا 
والسياسية  االجتماعية  وأبرز شخصياته 
تلك  الى جانب  األدبية  الفكرية،والثقافية 
السردية اللسانية احلاكية عن تلك احلياة 
التي أفلــت، واحلياة التــي مازالت نابضة 

الوجود .

جمال كريم

علــى  الهنــداوي  حســني  د.  يشــتغل 
أكثــر مــن حقــل معرفــي وفلســفي، 
وأدبي،وترجمي،لكنــه الى جانب اهتماماته 
األخرى أصــدر كتاباً ســيروياً عــن ذاكرة 
مدينة مشــى عليها الزمن وعلى أمكنتها 
ومسرات،  ونكبات،  ومحن  أحداث،  مشــت 
وشخصيات تركت آثاراً بالغة األهمية بعد 

ان قالت حياتها على مختلف صعد احلياة.
ويحتفــي كتاب«الهنديــة طويريج- بيتنا 
وبســتان بابل« الصادر عن مؤسسة املدى 
لألعــالم والثقافــة والفنون بني ســطور 
صفحاتــه املائة واحدى وتســعني صفحة 
بســيرة تلك املدينة، مثلمــا يحتفي بأبرز 
شخصياتها الفكرية واالدبية والسياسية.

بأختصــار موٍح الــى كل تفاصيل املنت هو 
ذاكرة املدينة بأمتياز .

بالنســبة  –الهندية،طويريج-  وشــكلت 
للهندواي الذي أطلــق صرخته األولى حتت 
سمائها، وحتت سقف إحدى بيوتاتها، وجوداً 
خاصاً في كيانه ووجدانه األنســانيني،فهو 
لم ينس خــالل حياته املهاجرة بني عواصم 
الدنيا القصية مدينة طفولته وصباه التي 
نشأ وترعرع بني مرابعها«جالل مياه الفرات 
وخضرة البساتني واســراب الطيور امللونة 
وبراءة الطفولة والصبا هي اللحظات التي 
متأل مخيلتي، على مدى الســنوات والعقود 
املاضية، كلمــا ذكر طويريج علــى البال.

،واملتواري في  املعدم  الصغير،وشــبه  بيتنا 
زاوية زقاق ضيــق في محلة الكص األنيقة 
والعتيقة، كان هو نفسه مهبطاً لنخلتني 
كرميتــني بالرطــب والظالل والنســيمات 
النهار،  وزقزقــات عصافير طــوال  العذبة 
ومنذ الفجر الــذي كان ،في بيتنا،يقترن بل 
يتماهــى دائماً مع همســات تراتيل صالة 

عاشقة القرآن أمي«ص9.

طويريج..النشاة واألصل:
الســيروية  الكتب  بقية  الكتــاب  ويفارق 
التــي تناولــت ذاكراتهــا نشــأة واحداثاُ 
وحيوات، مبســتهل تنقيبي في اصل نشأة 

الهندية،لغة وتأريخاً حضارياً،وأحداثاً.
ويرجح الهنداوي معتمــداً على مرجعيات 
إغريقية أن املدينة الصغيرة التي تقع على 
الضفة الغربية لنهر الفرات،والتي شهدت 

في حياة المكان وسيرته:

)طويريج - الهندية( من األمبراطورية البابلية بالطًا الى ثورة العشرين عاصمًة

شعرمعارض

اصدارات

دارين حوماني 
مببادرة من »جمعيــة مهرجان الصورة – ذاكرة« 
)بيــروت( و«احتاد  وبالشــراكة مع »دار املصور« 
املصّورين العرب« افتتحــت »جمعية مهرجان 
الصورة – ذاكرة« النسخة الثانية من »مهرجان 
بيروت للصورة«، وهو املهرجــان األول من نوعه 
في تاريخ لبنان ومن التجارب الرائدة في العالم 
العربــي. يهــدف املهرجان إلى خلق مســاحة 
لتعزيز ونشــر ثقافة الصورة في لبنان والعالم 
العربي، وإبراز مواهب الشباب، والتأكيد على دور 
بيروت كنقطة تفاعل ثقافي وحضاري وإعالمي. 
كما يهدف إلى التركيز علــى الصورة كعامل 
أساســي في أحــداث التاريخ وكشــف أوجه 
احلياة اإلنســانية اخملتلفة، وحفظ هذه التجربة 
املهرجان  والفنــي. يتضمن  التوثيقي  ببعديها 
إقامة معــارض للصور الفوتوغرافية في بيروت 
ومختلــف املناطــق اللبنانيــة، تنظيم ندوات 
ولقاءات حوارية حول إشكاليات الصورة، وإقامة 
التبــادل الثقافي في مجــال التصوير،  برامج 

ومبشاركة نحو مئة مصّور. 
وكان املهرجان بنســخته األولى قد انطلق في 
أيلول/ ســبتمبر 2019، وتلقى صــورًا من 678 
مصورًا من 36 جنســية تقدموا بـ 3884 صورة. 
اختارت منها اللجنة الفنية 600 صورة لـ 122 
مصورًا من 25 جنســية، مت عرض الصور اخملتارة 
عام 2019 على مدى خمســة أســابيع وُعرض 
املهرجان في 25 موقًعــا في معارض في بيروت 
ومــدن لبنانيــة مختلفة كطرابلــس وصيدا 
وصور وبعلبــك وحّمانا، كمــا أقيمت معارض 
في مساحات خارجية كالكورنيش البحري في 

بيروت، وفي أسواق بيروت واحلمامات الرومانية.
يعــود املهرجان بعنــوان »رحلة عبــر الذاكرة« 

أحمد الزراعي *
بنيت منــزاًل في برية بعيدة، لكائنات ضعيفة 

فرأيت دياري املفقودة قرب أصابعي.
ينوي الطيران

بأجنحة من ماء!.
رمى فردة حذاء

لكل األمكنة التي لم يصلها بعد!.
شذرات من أجل العدم

هكذا هي الكتابة.
الغربة نبع ماء
وراء النسيان.

 * شاعر ميني.

مــع ســتة معارض فــي عدد مــن املناطق 
اللبنانيــة. اختارت اللجنة حوالي 600 صورة 
لـ98 مصــّورًا فوتوغرافًيا مــن 28 بلًدا و30 
جنســية، 66 مصورًا عربًيــا و33 مصورًا من 
دول أجنبيــة. وتتألف اللجنة من فؤاد اخلوري 
)مصــور ومخرج لبناني(، دميــة رعد )دكتورة 
الفنون  قســم  ورئيســة  لبنانية  محاضرة 
اجلميلة في اجلامعة اللبنانية ببيروت(، جان- 
لويس بيرســودير )مصّور ومحرر صور لبناني 
لبنانية  فرنســي(، جنني حيدر )محررة صور 
بريطانيــة(، نوربرت شــيلر )مصور صحافي 

ومؤرشــف صور منســاوي- أميركي(، وأحمد 
بزون )صحافي وكاتب لبناني(.

افُتتح املهرجان في األول من الشــهر اجلاري 
ويســتمر حتى نهايتــه، وكان االفتتاح مع 
معرض »حتية إلى شــيرين أبــو عاقلة« في 
»املكتبــة الوطنية اللبنانيــة« في منطقة 
الصنائع )بيروت(، وهو معرض توثيقي يعرض 
خلمــس وثالثني صــورة من احلجــم الكبير 
للشهيدة أبو عاقلة التي اغتالها قناص من 
اجليش اإلســرائيلي في 11 أيار/ مايو الفائت. 
ُصَور جّســدت مراحل من حياة الشــهيدة 

منــذ طفولتها وحتى استشــهادها. وقد مت 
التعاون مع عدد مــن املصورين العاملني في 
فلســطني والتواصل مــع عائلتها وكذلك 
اجلزيرة للحصول  قناة  بأرشــيف  االستعانة 
ا  على الصور. تضّمن املعــرض- التحية أيًضً
عرًضــا وثائقًيا من إنتاج قنــاة »اجلزيرة« عن 
شــيرين أبو عاقلة بعنــوان »اللقاء األخير«، 
وسيســتمر عــرض الوثائقي حتــى نهاية 
الشهر في »املكتبة الوطنية اللبنانية«. وقد 
شــارك في إعداد الفيلم عدد من املصورين 
الفلســطينيني الذين رغبوا في توجيه هذه 

التحيــة إلــى الصحافية التــي ألهمتهم 
وكانت مرجًعا مهًمــا في العمل الصحافي 
في فلسطني وتغطية جرائم االحتالل، وهم: 
عمار عــوض، محفوظ أبو ترك، معمر عوض، 
موســى الشــاعر، إياد الطويل، بيان جعبة، 
جعفر اشتيه، دياال جويحان، ريناد الشرباتي، 
عزات جمجوم، فايز أبو رميلة، فواز طوباسي، 
ناصر  اخلــاروف،  مصطفى  عليــان،  محمود 
ناصر، معاذ اخلطيب. سنرى شيرين الطفلة 
في الكنيســة، وشــيرين خــالل تغطيتها 
الصحافية، وشيرين الشهيدة خالل التشييع 
محاطــة باحملّبني وبجنود االحتالل، وســنرى 
صورتها وخلفها قبة الصخرة، ووجهها مثل 
منحوتة أُّعدت لتكون رمزًا لفلسطني، وكأن 
وجه شــيرين في الصورة هو وجه فلسطني 
كلها، يحتمل كل األحاســيس، متحًدا مع 
خضرة الشجر ورّقة مياه النهر، محّماًل بحبنا 
جميًعا، في طريقه ليصبح جنًما في سمائنا، 
وسنقرأ على جدار املعرض قرب وجهها »لم 
يكــن ممكًنــا أن يقام هذا املهرجــان من دون 
عيون شيرين الساخرة من قاتلها«. وقد أعلن 
وزير الثقافــة اللبناني محمد مرتضى خالل 
االفتتــاح عن تخصيص ركــن خاص لصورة 
شــيرين أبو عاقلة )مرتدية سترة الصحافة( 
في املكتبة الوطنيــة وُكتب عليها »تخليًدا 
املبدعة شــيرين نصري  الشــهيدة  لذكرى 
أبــو عاقلة، بطلة اإلعالم احلــر واحلق والقيم 
وضحية الغدر اإلســرائيلي جرى تثبيت هذه 
اللوحة على هذا اجلدار في املكتبة الوطنية- 
بيــروت«. وقد حضرت االفتتــاح الصحافية 
شدا حنايشــة التي كانت متواجدة مع أبو 
عاقلــة عند استشــهادها، وصرخت طالبة 
النجدة، وقد ســّلمها وزير الثقافة اللبناني 

درع تقدير من وزارة الثقافة اللبنانية.

كتاب السيرة للدكتور حسني الهنداوي

مهرجان بيروت للصورة.. شهادات على الزمن والتاريخ

»هداليش وقصص أخرى« 
القصصية  اجملموعــة  حديًثــا  صدرت 
اجلديــدة »هداليــش وقصــص أخرى« 
للكاتــب والروائــي الســوري الدكتور 
دار فضاءات  موســى رحوم عّباس، عن 

ومنشورات أوتار.
تضمنــت اجملموعة 25 قصــة قصيرة، 

إضافة إلى مقدمة وخامتة.
تتناول قصص اجملموعة، وفًقا للناشــر، 
التأثير غير املادي للتراجيديا الســورية، 
الذيــن  الســوريني  مصائــر  وتتتبــع 
أنهكتهــم ثنائية داخل/ خــارج البالد، 
العميق في وجدان  التشــظي  وحاالت 

ضحايا هذه احلرب املســتعرة منذ أكثر 
من عشر سنوات، في محاولة اجلمع بني 
الفني وشــروطه، والعمق في املعاجلة 
في إطار إنســاني بعيد عن املباشــرة 

والشعاراتية.
اجلدير ذكره أن هــذه اجملموعة تأتي بعد 
مجموعتني قصصيتني سابقتني باللغة 
العربيــة: »بــروق على ثقوب ســوداء« 
)2015(، و«العبــور إلــى َمْدين« )2020(، 
ومجموعة باللغــة اإلنكليزية: »قرنفل 
أبيــض« الصادرة فــي الواليات املتحدة 
موســى  الدكتــور  بترجمــة   ،)2022(

احلالول، والدكتورة سناء الظاهر.

موســى رحوم عبــاس: شــاعر وقاص 
املنفــى. مجاز في  وروائي يعيــش في 
اللغــة العربيــة وآدابهــا، وحائز على 
درجــة الدكتــوراة فــي علــم النفس 
العيادي. صــدرت له ثمانيــة مؤلفات 
هي: »اآلفلون«، شــعر )2010(. »بيالن«؛ 
روايــة )2011(؛ »الوســواس القهــري، 
باالشتراك  عالجه«،  أســبابه،  ماهيته، 
)2012(؛ »فبصرك اليوم حديد«، شــعر 
)2014(؛ »بــروق علــى ثقوب ســوداء«، 
قصــص قصيــرة جــًدا )2015(؛ »ليلة 
إعدام دمشق«، مقاالت في الفكر والفن 
والثقافة )2019(؛ »العبــور إلى َمْدين«، 

قصص قصيرة )2020(

الالنهاية والعقل.. علم وفلسفة 
الالنهاية

صدر حديًثا عن دار املدى كتاب »الالنهاية 
الالنهاية«  وفلســفة  علــم  والعقل.. 
للكاتب رودي روكر، بترجمة رزان سلمان.

يحمل هــذا الكتــاب بــني صفحاته، 
بحســب الناشــر، تعريًفا بــكل أنواع 
الرياضية  والفعلية،  احمُلتَملة  الالنهاية: 
والدنيويــة.  الالهوتيــة  والفيزيائيــة، 
وســيقودنا ذلك إلى مفارقات مذهلة. 
صنــا هذه املفارقــات عن كثب،  وبتفحُّ

ســنتعلم كثيرًا عن العقل البشــري 
وقدراتــه وحدوده. ســنرى أن دراســة 
الالنهاية أمر يتجــاوز البحث األكادميي 
اجلــاف واملمــل، وأن املســعى الفكري 
ملعرفة الالنهائي املطلق هو شــكل من 
أشــكال بحث النفس عــن اإلله، كما 
أدرك »جورج كانتور« ســابًقا. وســواء 
وصلنا إلــى الهدف، أم لــم نصل، فإن 
وعينا ســيضيء في كل خطوة جنتازها 
روكر:  رودي  البحــث. كتــب  في طريق 
»الالنهايــة والعقــل« هو رحلــة متثِّل 
عملية حتول. أهديــه بكل حب واحترام 

لكل من يسير على هذا الطريق.

»الالنهاية والعقل.. علم وفلسفة الالنهاية«.. »هداليش وقصص أخرى«

من معرض »ذكرى مدينة« ومعرض »طهران، القدس، بيروت- رحلة ألفرد«

د.حسني الهنداوي

 شذرات للعدم



9 اعالن

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

مديرية زراعة محافظة واسط
األراضي/ جلنة إيجار األراضي الزراعية

العدد: 17728
التاريخ: 2022/9/21

إعالن

 تعلن مديرية زراعة محافظة واســط عن وجود مزايدة علنية لتأجير 
املســاحات املدرجة تفاصيلها ادناه وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة 
رقم 21 لسنة 2013 )املعدل( وسيتم التعاقد وفق ضوابط القانون 35 
لسنة 1983 والقرار 44 لسنة 1997، فعلى الراغبني من غير منتسبي 
دوائر الدولة والقوات املســلحة وقوى األمن الداخلــي وأعوان النظام 
الســابق واملســتفيدين من قوانني اإلصالح الزراعي االخرى االشتراك 
باملزايدة التي ســتجرى في اليــوم التالي بعد انتهاء مــدة )30( يوما 
والتي تبدأ من اليوم التالي لنشــر هذا اإلعالن في الصحيفة اليومية 
واذا صادف املوعد عطلة رســمية فيعتبر اليــوم الذي يليه من الدوام 
الرســمي موعدا إلجرائها ويتحمل من ترسو عليه املزايدة تسديد بدل 
اإليجــار كامالً وأجور جلنتــي التثمني واإليجــار واملصاريف األخرى يوم 
املزايدة وتكون املزايدة في مقر )مديرية زراعة محافظة واسط( الساعة 

العاشرة صباحا
ر. مهندسني زراعيني
أركان مريوش حسني
مدير زراعة محافظة واسط

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 92
التاريخ: 2022/9/19

م/ إعالن

تعلــن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط عن بيع االليات املدرجة أوصافها 
فــي أدناه والعائدة الى مديرية بلدية العزيزية وفــق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 
)21( لسنة 2013، فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية 
العزيزية خالل فترة )30( ثالثون يوما تبدأ من اليوم التالي لنشرها في الصحف اليومية 
مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )100%( من القيمة التقديرية بصك 
مصدق ولكامل مدة االيجار وستجرى املزايدة في اليوم األخير من مدة اإلعالن في مقر 
البلدية اعاله في متام الساعة ) العاشرة صباحا ( وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية 
تكون املزايدة في يوم العمل الذي يليه ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور النشــر 
واإلعالن وكافة املصاريف األخرى وعلى املســتأجر جلــب هوية االحوال املدنية مصورة 
وأصلية  وعلى ان يتم رفع االلية خالل فترة 10 أيام من تاريخ املصادقة وبخالفة يتحمل 

املشتري غرامة مالية قدرها)100,000( مائة الف دينار عن كل يوم تأخير 
املهندس
حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع وااليجار

الشركة العامة لتجارة احلبوب
القسم القانوني

م/ اعالن متديد مزايدة

تعلن الشركة العامة لتجارة احلبوب فرع/ النجف 
عن بيع املــواد املدرجة ادناه فــي املزايدة العلنية 
)للمرة الثانية( وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة 
رقم 21 لســنة 2013 في الســاعة العاشرة من 

صباح يوم )اخلامس عشر( التالي لنشر االعالن.
فعلى الراغبني بالشــراء احلضــور باملكان والزمان 
التامينات املبينة  املعينني مســتصحبني معهم 
ادناه بصك المر الشــركة وباسم املشتري حصرا 
والبطاقة التموينية او بطاقة السكن وبراءة الذمة 
من الضريبة ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور 
خزن بنسبة )2/1(% نصف من املائة من بدل البيع 
عن كل يــوم تاخير وملدة )30( ثالثــون يوم على ان 
يتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النشر واالعالن 

واية مصاريف اخرى ورفع املواد خالل املدة احملددة 
علما ان البيع خضع لكسر القرار ملدة )5( خمسة 

ايام اعتبارا من تاريخ االحالة.
املدير العام
احلقوقي
عامر جاسم حمود
مدير القسم

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

 رئاسة محكمة استئناف البصرة 
االحتادية

 محكمة األحوال الشخصية في 
القرنة

العـدد : 1224/ ش/ 2022
التاريخ : 2022/9/11

اعالن
إلى / املدعى عليه : عماد غافل وادي

قدمت املدعية ) ســليمه مــردان عبد 
احلســني( طلبــا للتفريق منــك وتقرر 
حضــورك امــام محكمــة االحــوال 
بتاريــخ  القرنــة  فــي  الشــخصية 
2022/9/29 وجملهوليــة محــل اقامتك 
االحــوال  محكمــة  كتــاب  حســب 
الشخصية في الدير بالعدد 2022/1311 
القســيمة  ومرفقه   2022/9/28 فــي 
تبليغك  تقرر  التبليغ  لورقة  الســفلى 
يوميتني  محليتني  صحيفتني  بواسطة 
وفــي حالة عــدم حضــورك واعتبارك 
مع  الدعوى  اجــراءات  واكمــال  مبلغا 

التقدير... 
القاضي
غرام سهير لفته

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة لشؤون الشرطة 

مديرية شرطة صالح الدين 
واملنشات 

مديرية شرطة االقضية والنواحي 
قسم شرطة بيجي 
مركز شرطة بيجي

العدد/ 4536
التاريخ / 2022/9/20

م / تعميم اوصاف مفقود 
تنفيذا لقرار السيد قاضي محكمة 
حتقيق بيجــي املؤرخ في 2022/9/20 
اعالن في جريدتكم  واملتضمن نشر 
عن املفقود )وســام ســمير حمدان 
اســم   1984 تولد  احلديثــي  يونس 
والدته انوار شــعبان صالح يسكن 
بيجي احلي العسكري( وذلك الكمال 
باالطالع  للتفضل  التحقيق  مراحل 

... مع التقدير . 
العقيد احلقوقي 
دخيل علي عمر
ضابط مركز شطة بيجي

اعالن
الى الشــركاء جميل حمدان كزار ونوال عوده اشــكاصي في 
العقار1/1208 العيداويه مناصفة مع الشريك املقترض  رغدان 
ثجيل فيحان الذي يروم التقدمي الى صندوق االســكان العراقي 
في ميســان لغرض التســليف والبناء لــذى مت التبليغ خالل 
خمسة عشر يوما داخل العراق وشهر من تاريخ النشر  اذا كان 
خارج العراق وبعكسه يسقط حقكم في االعتراض مستقبال.

اعالن 
الى الشــريك تغريد عبد الرزاق حســني  فــي العقار 25/59 
االعيمي اجملر الكبير مناصفة مع الشريك املقترض حيدرمكي 
عبد اجلبار الذي يروم التقدمي الى صندوق االسكان العراقي في 
ميسان لغرض التسليف والبناء لذى مت التبليغ خالل خمسة 
عشــر يوما داخل العراق وشهر من تاريخ النشر  اذا كان خارج 

العراق وبعكسه يسقط حقكم في االعتراض مستقبال.

 فقدان اجازة فرن النتاج 
الصمون

الصمون  فــرن  اجــازة  فقدت 
)افران صمون الطربوش( صادرة 
مــن وزارة التجارة / الشــركة 
بإسم  احلبوب  لتصنيع  العامة 
)جعفر عبد اجلبار عجرش( فمن 
يعثر عليها تسليمها ملصدرها

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية 
محكمة بداءة الكوت

العدد/ 1363/ب/2022
التاريخ: 2022/9/21 

املوضوع / اعالن بيع عقار باملزايدة 
املدعي  / الدائن/ 1– حسني جواد عبد الكاظم

املدعى عليه /)املدين( كرار عدي عدنان
تنفيــذا لقــرار احلكم الصــادر من هــذه احملكمة 
بالعــدد )1363/ب/2022( واملتضمــن اعالن املزايدة 
إلزالة شــيوع العقار املرقــم )765/10م 28 الرميلة 
والدبيــة( وتوزيــع صافي الثمن بني الشــركاء كال 
حسب سهامه . فقد تقرر اعالن عن بيعه باملزايدة 
العلنية خــالل )30( يوما اعتبارا مــن اليوم التالي 
للنشــر في صحيفتني محليتني فعلــى الراغبني 
بالشراء مراجعة هذه احملكمة مستصحبني معهم 
التامينــات القانونيــة البالغة 10% مــن القيمة 
التقديرية للعقار بصك معنون الى )محكمة بداءة 
الكوت(وسوف جترى املزايدة في اليوم األخير الساعة 
الثانية عشر ظهرا , واذا صادف اليوم األخير عطلة 
رسمية فيعتبر اليوم الذي يليه من الدوام الرسمي 

موعدا للمزايدة .
القاضي األول
محمد حران السراي

مواصفات العقار 
1- جنسه/ عرصه قطعة ارض خالية من املشيدات 

في منطقة غير مؤهلة باخلدمات
2- املساحة/200م2

3- الشاغل / عرصه 
4- القيمة التقديرية / 000و000و30 مليون دينار 

إعالن
الى الشريك

  عبد العباس عبد الكاظم
اقتضى حضــورك الى صندوق 
االســكان العراقي فرع ذي قار 
وذلك  الناصريــة  فــي  الكائن 
لتثبيت إقــرارك باملوافقة على 
قيام شــريكك السيد )حسني 
على  بالبناء  مطشــر(  محمد 
حصته املشــاعة في القطعة 
مقاطعة   )12737/8( املرقمــة 
)املستشفى(  لغرض تسليفه 
مدة  وخــالل  االســكان  قرض 
اقصاها خمســة عشــر يوما 
داخــل العــراق وشــهر خارج 
العراق من تاريخ نشــر اإلعالن. 
وبعكسه سوف يسقط حقك 

في االعتراض مستقبال...

 فقدان هوية 
الهوية  منــي  فقــدت 
الصادرة من وزارة التجارة 
/ بإســم )بــان رشــيد 
حميد( فمن يعثر عليها 

تسليمها ملصدرها

وزارة الداخلية
مديرية األحوال املدنية واجلوازات 

واإلقامة 
مديرية األحوال املدنية واجلوازات 

واإلقامة
 صالح الدين

قسم شؤون أالحوال املدنية
العدد/ ج.ص/10298
التاريخ/ 2022/9/21
قّدم املواطــن )معاويه فراس حميد 
أحوال  دائــرة  فــي  املســجل  بكر( 
بيجي والذي يروم تغيير اسمه اجملرد 
في قيــده وجعله )معــاذ( بدال من 
)معاويه( فمن لديه اعتراض مراجعة 
هــذه املديرية خــالل )15( يوما من 
تاريخ نشر االعالن  وبعكسه سيتم 
املادة  الدعوى وفق احكام  النظر في 
)22( مــن قانون البطاقــة الوطنية 

رقم 3 لسنة 2016. 
اللواء 
رياض جندي الكعبي

مدير االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة العام

فقدان هوية 
فقدت الهوية الصادرة من 
الشــركة العامة لتجارة 
املــواد الغذائية باســم/ 
ســمر حكمت طه فمن 
يعثــر عليها تســليمها 

ملصدرها

وزارة االعمار واإلسكان
 دائرة املباني/ قسم الشؤون القانونية

إعادة إعالن مناقصة رقم )2022/6( )للمرة األولى(

تعلن دائرة املباني أحد تشكيالت وزارة االعمار واإلسكان والبلديات واالشغال العامة 
عن وجود املناقصة املرقمة )2022/6( )للمرة االولى( اخلاصة مبشروع )االجهزة اخملتبرية 
التخصصية والكهربائية لبناية مختبر ميسان االنشائي( مبوجب الوثائق القياسية 
والشــروط  واملواصفات الفنية والقانونية لدى الدائرة فعلى الشــركات احلكومية 
والشــركات اخلاصة واملقاولني املصنفة )غرفة جتارة/ االولى ممتازة( الراغبني باالشتراك 
باملناقصة املذكورة مراجعة قسم الشؤون القانونية في مقر الدائرة الكائن في شارع 
النضال مجاور مستشفى ابن الهيثم للعيون مستصحبني معهم الوثائق التالية:-

)هوية غرفة جتارة نافذة )أصلية+ مصورة( و)كتاب براءة الذمة صادر من الهيئة العامة 
للضرائب( )اصل+ صورة( لغرض شراء وثائق املناقصة مقابل مبلغ قدره )300,000 دينار( 
)ثالثمائــة الف دينار( غير قابل للرد وعلى ان ترفق املستمســكات املدرجة الحقا مع 
عطاء املناقصة وتوضع في ظرف مغلق ومختوم مع ذكر اسم ورقم املناقصة وتوضع 
في صندوق العطاءات/ مقر دائرة املباني وبعكسه يهمل العطاء الذي لم ترفق معه 
تلك املستمســكات علما ان آخر موعد لغلق املناقصة هو الساعة )الثانية عشرة( 
من ظهر يوم )االثنني( املصادف 2022/10/10 ويتحمل من ترســو عليه املناقصة أجور 
نشــر اإلعالن وان الدائرة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويكون فتح العطاءات في 
مقر دائرة املباني الساعة )الثانية عشرة( من ظهر يوم )االثنني( املصادف 2022/10/10

* الكلفة التخمينية لالعمال املوصوفة في جــدول الكميات تبلغ )1.677.229.500 
دينار(

mabany.moch.gov iq موقعنا على االنترنيت *
املدير العام

اخلميس 22 ايلول 2022 العدد )4977(

Thu .22 Sep. 2022 issue )4977(

القيمة التقديريةرقم احملرك رقم االلية نوع االلية ت

2000000 فقط مليونان دينار ال غيرها 631916863 فحصسيارة ماز كابسة 1

2000000 فقط مليونان دينار ال غيرها 03630بالسيارة ماز كابسة 2

2000000 فقط مليونان دينار ال غيرها 2486603370 فحصسيارة ماز كابسة 3

2000000 فقط مليونان دينار ال غيرها 632214203 فحصسيارة ماز نقل حاوية 4

2000000 فقط مليونان دينار ال غيرها 3270694379 بلدياتسيارة ماز حوضية 5

300000 فقط ثالثة ماليني دينار ال غيرها 2486821710040 فحص حكوميبلدوزر نوع دور ماشي روسي6

موقع الكميةاملادةت
التأمينات بالدينار مدة الرفعاملزايدة

دكة 1
فرع 60 طنياسمني

15 يومالنجف

5،760،000 فقط 
خمسة ماليني 

وسبعمائة وستون 
الف دينار

املساحة/ املقاطعةالقطعة
نوع األرضدومن

خط 
الشروع 
بالدينار 

للدومن

الشعبة 
الزراعية

الوحدة 
اإلدارية

طريقة اإلرواء 
واملالحظات

11/ هورة السوادة 1 
شبه 103واملنارة

ناحية واسط 5000مستصلحة
القدمية

ناحية 
واسط 
القدمية

تتوفر لها احلصة 
املائية

11/ هورة السوادة 1
شبه 421واملنارة

ناحية واسط 5000مستصلحة
القدمية

ناحية 
واسط 
القدمية

تتوفر لها احلصة 
املائية

قضاء االحرار7000 مستصلحة18127/ البلكة257/1
االحرار

تتوفر لها احلصة 
املائية



اعالن10

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف البصرة 
االحتادية

محكمة بداءة القرنة
العدد: 590/ب/2022
التاريخ: 2022/9/1

اعالن
املدعي/ علي عارف اسماعيل

املدعى عليه/ باسم محمد جاسم
اصــدرت هــذه احملكمة قرارهــا املرقم 
ضــد   2022/8/29 فــي  590/ب/2022 
املدعي عليه اعاله يقضي بالزام املدعى 
بتاديته  عليه باســم محمد جاســم 
للمدعي علي عارف اســماعيل مبلغا 
)تســعة ماليني وخمســمائة  مقداره 
الف دينار( وذلك لكفاله له اما املصرف 
الزراعي وجملهوليــة محل اقامة املدعي 
بواســطة  تبليغه  عليه قررت احملكمة 
صحيفتني محليتني وله حق االعتراض 
واالســتئناف والتمييــز خــالل املــدة 
القانونية وبعكســه ســوف يكتسب 

القرار الدرجة القطعية.
القاضي
عادل قاسم حنون

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف بغداد/ 
الكرخ

محكمة بداءة البياع
العدد/ 2196/ب/2022
التاريخ/ 2022/9/21

اعالن
الى املدعى عليهم/ )حسن كاظم فياض 
وحسني كاظم فياض واكرم جواد كاظم 
واحــالم كاظــم فياض( مجهــول محل 
االقامة حاليا اقامت املدعية )نهله عباس 
علــوان( الدعوى املرقمة اعــاله لدى هذه 
)ازالة شــيوع  فيها  احملكمة تطالبكــم 
العقار املرقــم 19/2800 مقاطعة 1 اخلر( 
اقامتكم حســب شرح  وجملهولية محل 
القائــم بالتبليغ بانتقالكــم الى جهة 
بصحيفتني  تبليغكم  تقرر  لذا  مجهولة 
محليتــني يوميتني مبوعد املرافعة املوافق 
يــوم )2022/10/4( الســاعة التاســعة 
صباحــا وفي حالة عــدم حضورك او من 
ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون.
القاضي
علي محمد هاشم الناجي

جمهورية العراق
وزارة الداخلية

وكالة الوزارة لشؤون الشرطة 
مديرية شرطة صالح الدين 

مديرية شرطة االقضية والنواحي 
قسم شرطة الدجيل 

مركز شرطة احلي العسكري
العدد/4923
التاريخ/2022/9/12 

م/ نشر فقدان شخص
بتاريخ 2022/9/7 حضر الى مركزنا املدعي باحلق 
الشخصي )نورس سالمان فياض( وطلب االخبار 
حــول فقدان ولــده املدعو )هالل نوري ســلمان 
فياض( تولــد 1986 اســم االم )خولة عبداهلل 
جاســم( يســكن بغداد -العبايجي والذي فقد 
بتاريخ 2016/7/18 والذي فقد على الشارع العام 
قرب منطقة 14 رمضان ضمــن قضاء الدجيل 
من قبل مجهولني ولم يعــرف مصيره حلد االن 

للتفضل  باالطالع .. مع التقدير 
العقيد احلقوقي
حامت اكرم فيصل 
ضابط املركز

املدير العام ورئيس مجلس ادارة الشركة

مبلغ التأمينات االولية ولكل محل بنسبة %20
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انتخابات اتحاد 
الفروسية في 30 أيلول

الكهرباء يصعق 
منتخب جزر جرينالند

نادي النجف يسدد 
ديون 14 العبًا

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن االحتاد املركزي للفروســية، عن حتديد  الثالثني 
من شــهر ايلول احلالي موعــدا االنتخابات الهيئة 
التنفيذيــة اجلديــدة. . وقــال في بيــان ، إنه »بعد 
مصادقة االحتاد الدولي على النظام الداخلي لالحتاد 
العراقي للفروســية، فقد حددت الهيئة املشــرفة 
لإلحتاد العراقي موعــد انتخابات الهيئة التنفيذية 
اجلديدة وذلك في الســاعة الثانية عشــر من يوم 
اجلمعــة املصادف 30 / 9 / 2022 في قاعة فندق بابل 

الدولي في بغداد«.
وأشــار البيان إلى »اســتكمال جميــع اإلجراءات 
بالتنســيق مع االحتاد الدولي واجملموعة السابعة«.
ونقل البيان، عــن أمني عام اللجنــة املؤقتة فاروق 
حتسني أن »الدعوات شملت أعضاء الهيئة العامة 
البالغة خمسة عشر ناديا وممثلني اثنني عن الفرسان 
ومثلهما عن املدربني، وكذلك ممثلني اثنني عن احلكام 
عالوة على ممثلني اثنني عن األطباء البيطريني وممثلة 
عــن العنصر النســوي من الذيــن تنطبق عليهم 
املواصفــات املدرجة فــي النظــام الداخلي الحتاد 

الفروسية العراقي«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
متكن فريق الكهرباء لكرة القدم، مســاء أول أمس، 
من التغلب على منتخب جزر جرينالند بنتيجة 1-3، 
في رابع مبارياته ضمن معســكره التدريبي املقام 
حاليا في تركيا., الهدف األول للكهرباء سجله أمير 
صباح في الدقيقة 13، وأضاف أموري فيصل، الهدف 
الثاني في الدقيقة 22.. وضاعف علي خالد، النتيجة 
بإحراز الهدف الثالث فــي الدقيقة 46.. وجاء هدف 
منتخب جــزر جرينالند في الدقائق األخيرة من عمر 
املباراة.وتعد هذه أول مباراة ودية لفريق الكهرباء في 

مواجهة منتخب يشارك في استحقاقات دولية.
يذكــر أن الكهرباء فاز وديا 4-0 علــى أنطاليا هال، 
وانتصر 3-0 على رديف أالنيا سبور، وهزم تشاكاليك 

التركي بنتيجة 1-3.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت ادارة نادي النجف ، تسديد مبالغ الديون لـ14 
العبا، وحصلت من الالعبني براءة ذمة للنادي مشيرة 
الى خروج النادي من منطقة اخلطر الذي يهدد الفريق 
من عدم مشاركته بالدوري املمتاز.وقال االمني املالي 
لنادي النجف علي هاشــم انه »بخصوص موضوع 
التراخيص لدينا قائمة بالالعبني الواجب تســديد 
ديونهــم، وبدورنا كإدارة ملزمني بذلك بالرغم من ان 

اغلب ديون الالعبني منذ سنني طويلة مرت«.
وأضاف هاشم؛ انه »رغم ذلك فإن االدارة تتحمل ما 
ترتب عليه الوضع«، مؤكدا أن االدارة سددت الديون 
لالعبني وقســم منهم مت االتفاق معهم بالتراضي.. 
وتابــع أن القســم االخر البــد عليهم تســليمنا 
وصوالت قبض للمخالصة املالية مع النادي .وفيما 
يخص ديــون االحتاد على النادي، قــال األمني املالي: 
»لقد دفعنا غرامه الالعب احملترف سفيان طالل الذي 
كان االحتاد قد عاقبه االحتاد املوســم املاضي وعلى 
الرغم انــه ال ذنب لنا وغير معنيــني لكن ارتأينا أن 
ندفــع غرامته«.وكانت جلنة التراخيص وضعت نادي 
النجف في املنطقة اخلطرة املهددة بالهبوط لعدم 

تسديد ديونها ولم تستوِف شروط التراخيص.

بغداد ـ فالح الناصر:

منذ شــهر متوز املاضي، يواصل 
فريق نادي احلســني لكرة القدم 
حتضيراته للمشــاركة في دوري 
الدرجة االولى بطموح العودة من 
املمتازة،  الدرجة  دوري  إلى  جديد 
إدارة النادي برئاســة عضو احتاد 
الكــرة الســابق، كامــل زغير، 
باملدرب  الثقة  انها جددت  اكدت 
ســهيل نعيم ومالكه املساعد 
زياد قاسم ومدرب حراس املرمى 
اللياقة  ومدرب  جمعة  ســاجد 
البدنية كرمي ســالم ومشــرف 
الفريق فاضل زغير، وعملت على 
تهيئة أجــواء ايجابية في فترة 
التحضيــر اجلاريــة على ملعب 

اخلمسة االف.
واشــار إلــى ان اإلدارة تســعى 
وما  وفقــا المكاناتها  جاهــدة 
يتوفــر انــب تقيم معســكرا 
تدريبيا للفريق من أجل رفع درجة 
جاهزيته واجراء مباريات جتريبية 
بالنســبة  االجواء  تغيير  وايضا 
لالعبــني ومالكهم التدريبي من 
مباريات  في  النجاح  أجل حتقيق 

الدوري املقبل.
واضــاف، زغير فــي حديثه عن 
الفريــق وحتضيراته فــي احدى 
نعد  لم  التدريبيــة:  الوحــدات 
الدعم وهذه  نتحدث عن ضرورة 
االمور فقد سئمنا من ذلك، قررنا 
البــدء برحلة اعــداد معتمدين 
نادي  فريــق  وان  أنفســنا،  على 
احلســني الرياضي ممثــل مدينة 
اجلهود  بذل  منا  الصدر يستحق 
الكبير ومضاعفــة العطاء من 
أجل رؤيته وهــو يلعب بني دوري 
االضواء من جديد، حيث ســبق 
ان حقق الفريق في دوري الدرجة 
املمتازة نتائــج جيدة جدا وقدم 
العشرات من الالعبني الذين نالوا 
فرصتهم في األندية اجلماهيرية 
للمنتخبــات  لعبــوا  وكذلــك 

الوطنية.

هدف االضواء املنشود
أما مــدرب فريق نادي احلســني، 
سهل نعيم، فكد انه يثمن ثقة 

إدارة النادي التي سارعت بتجديد 
الذي بدأ معه  الفريق  عقده مع 
التدريب فــي املرحلة  مســيرة 
الثانيــة لدوري املســم املاضي، 
الفريــق يعانــي والهدف  وكان 
الدرجة  دوري  فــي  عليه  االبقاء 
اجلهود  تكاتــف  وبعد  االولــى، 
ضمن الفريق موقعا جيدا، لكنه 
يطمــح باملزيــد هذا املوســم، 
واملالك  النادي  إدارة  وباالتفاق مع 

املســاعد  بقينا التدريبي  ا
14 العبــاً  نحــو 

املوســم  من 
ومت  السابق 

يــز  تعز

لصفــوف  ا
جدد  بالعبــني 

الرؤية  بحســب 
يق الفنيــة وما يتطلبه  لفر ا

اجلديد، ســيما  املوســم  فــي 
اجليدين  الالعبني  التركيز علــى 
في اخلط الدفاعي، وكذلك عززنا 
بقية الصفوف بوجوه نرى فيهم 
في  االفضل  لتقــدمي  االهليــة 

املباريات املقبلة.
واضاف نعيم، اعد جتربتي احلالية 
مع الفريــق مبنزلة التحدي الذي 
جدارتي،  لتأكيــد  فيــه  اتطلع 
ومسيرتي بدأت املوسم السابق 
مســاعدا  مدربا  عملت  عندما 
نادي  فــي  داود  للكابنت حمــزة 
االتصــاالت، قبــل ان تضع إدارة 
نادي احلســني ثقتها بي لقيادة 

الفريــق فــي املرحلــة الثانية 
للموســم السابق.. وارى زمالئي 
في املالك التدريبي حريصون جدا 
علــى امتام واجباتهــم ويبذلون 
اجلهود الكبيــرة، اعتمد بدرجة 
كبيرة علــى زميلي اخلبير واخي 
األكبر زياد قاسم وكذلك مدرب 
املرمى ســاجد جمعة  حــراس 
فلهم مســيرة طويلة مع فريق 
نادي احلســني، كما يلعب مدرب 
اللياقــة البدنية كرمي ســالم 

دورا مهما فــي تعزيز عمل 
وايضا  التدريبــي،  املالك 

توجيهات ومســاندة 
الفريق  مشرف 

ضــل  فا

غيــر  ز
عزميتنا  يضاعف 

النجــاح  لتحقيــق 
والعمل اجلاد في الوصول 

إلى دوري االضواء.
امتنى ان ينال فريق احلسني دعما 
ماليا يوازي مــا يقمه من عطاء 
واالعداد  الــدوري  مباريــات  في 
يتطلب اهتماماً من املســؤولني 
سواء في وزارة الشباب والرياضة 
باعــداد املنــح املاليــة للفريق 
او امليســورين من ابنــاء مدينة 
مناصب  شــغلوا  ممن  او  الصدر 
رفيعــة في احلكومتــني احمللية 
واملركزيــة، الفريــق يســتحق 
مهمته  في  واملســاندة  الدعم 
بهدف حتقيق حلم  املوسم  هذا 
العودة إلــى دوري الكبار واللعب 

من جديد حتت االضواء.
وبني نعيــم انه تأثر بفكر املدرب 

ثائــر أحمــد، اذ كان العباً حتت 
محطات  فــي  املدرب  اشــراف 
عــدة منها اربيــل وأمانة بغداد 
الســاب  املدرب  واكد  والطلبة، 
ســهل نعيم انه يعتز بتجاربه 
ايــام كان العبا وبدأت من اجلوية 
وامانة  والطلبة  واربيل  والنجف 
بغداد واملصافــي كان العباً في 

منطقة الوسط.

روح الفريق الواحد
أمــا املــدرب املســاعد زياد 
قاســم، فقال: نعمل في 
الرياضي  احلسني  نادي 

االســرة  بــروح 
الواحــدة 

ح  بطمــو
النجاحات  حتقيق 

إلــى الدرجة  والوصول 
فاختيــارات  املمتــازة، 
الالعبني كانت دقيقة وعملنا 
نراه  على تعزيــز الصفوف مبــا 
مؤهــال لتنفيــذ افكارنــا فوق 

املستطيل االخضر.
واضــاف قاســم: إدارة النــادي 
برئاســة الســيد كامــل زغير 
وضعت ثقتهــا باملالك التدريبي 
وعملــت علــى منحــه الضوء 
التعاقدات  امتــام  فــي  االخضر 
وسط متابعة دؤوبة من مشرف 
الفريق فاضل زغير، وبدأت رحلة 
اخلمســة  ملعب  في  التدريبات 
االف من شــهر متــوز ومت اجراء 
الالعبــني،  لبعــض  اختبــارات 
وســيكمل الفريــق منهاجــه 
التدريبي باجراء مباريات جتريبية 

بدأت أول أمس امــام فريق املرور 
وانتهــت بالتعــادل الســلبي، 
اقامة  املقبلة  املدة  وستشــهد 
مباريــات وديــة اخــرى لزيــادة 
والوقوف  الالعبني  االنسجام بني 
على اخر درجات اجلاهزية التامة 

للفريق.

حراس املرمى 
شــاطره الــرأي مــدرب حراس 
املرمى ساجد جمعة 
الــذي اكد حضور 
احملبــة وااللفة 
املالك  بــني 
التدريبي 

والتناغم 
الكبيــر مع 
النــادي  إدارة 
الشــديد  واحلرص 
الوجوه  اختيارات  في 
التي ستمثل الفريق في مباريات 

املوسم اجلديد.
ان تعاقــدات حراس مرمى  وبني 
نادي احلسني حلراس املرمى كانت 
جيدة بعد استقدام اسعد غالي 
من فريق الصليخ وعلي ريد من 
فريق ســوق الشيوخ وت ترحيل 
نادي  رديــف  فئة  من  حارســان 
احلســني هما بــارق مؤيد وعلي 

سجاد.

لياقة متصاعدة 
في حني رأى مدرب اللياقة البدنية، 
كرمي ســالم، الذي ميضي موسمه 

الثالث مــع الفريــق، ان الالعبني 
تصاعد  من  جيــدة  مرحلة  بلغوا 
واشــاد  البدنية،  اللياقة  معدالت 
بدعم إدارة النادي التي عملت على 
تهيئة متطلبــات العمل.. مؤكدا 
ان اجلميــع يعمــل بــروح الفريق 
الواحــد في التدريبات والســعي 
إلى تعزيز االعداد واالرتقاء به نحو 
االفضل قبل املشاركة في بطولة 
دوري اندية الدرجة االولى للموسم 

اجلديد 2023/2022.
واشــار إلى ان الالعبني يتفاعلون 
بنحو كبيرة مــع تدريبات اللياقة 
تعزيز  علــى  ويحرصون  البدنيــة 
درجة جاهزيتهــم وال يتأخرون في 
طلب االستشــارة والسؤال وهذا 
مهم جدا يســهم في تعزيز دور 

مدرب اللياقة البدنية في الفريق.

طموحنا االفضل دوما 
اخر محطاتنا فــي احلديث كانت 
مع مشــرف فريق نادي احلســني، 
فاضــل زغير، فقــال: عملنا على 
جتديــد الثقــة باملــالك التدريبي 
اختيارات  رحلــة  فــي  وشــرعنا 
مثلوا  ابعــاد العبني  بعد  لالعبني 
السابق بحسب  للموسم  الفريق 
التدريبي في املفاضلة  رؤية املالك 
بــني االفضل في البقــاء بالفريق 
مع احترامنا الكبير جلميع اجلهود 
التي بذلت في املوسم املاضي من 
بطبيعة  لكــن  جميعا،  الالعبني 
احلال أي فريق يطمح باالفضل في 

كرة القدم.
وتابــع ان إدارة النــادي حترص على 
لتدريبــات  امليدانيــة  املواكبــة 
الفريق وهذا ما يعزز ثقة الالعبني 
ان  وارى  التدريبــي،  ومالكهــم 
الوحدات التدريبية تسير بانتظام 
كبير ســواء في مرحلــة االعداد 
العام او االعداد اخلــاص ثم اجراء 
املباريــات الودية من اجــل تعزيز 
الفريق واســتقراره من  حتضيرات 
اجل دخول مباريــات دوري الدرجة 
االولــى بثقــة بحثا عــن حتقيق 
افضــل النتائــج والوصــول إلى 
الــدوري املمتاز كمــا كان الفريق 
االندية  جديرا في مواجهة افضل 
سواء في بطولتي الدوري املمتاز او 

بطولة الكأس.

إدارة النادي ساعية لتوفير متطلبات 
النجاح والعودة إلى الدرجة الممتازة 

فريق نادي الحسين يبدأ تحضيراته للدوري 

تقرير 

صكبان الربيعي

توج فريق نادي الشــرطة بكرة السلة 
بطــال لــكأس املثابرة النديــة الدوري 
املمتاز للموســم اجلديــد بعد تغلبه 
على فريق نادي دجلــة اجلامعة بفارق 
ســبع نقاط  87 مقابل 80 نقطة في 
املباراة احلاسمة التي جرت بينهما في 
قاعة الشعب لأللعاب الرياضية والتي 

جرت بينهما مساء أول امس.
وكان شــوط املباراة األول مــن املباراة 
التي ادارها احلكام الدوليون احمد علي 
ومحمد حسن شعلن ومهند جواد قد 
انتهى لصالح نادي دجلة اجلامعة 25 ـ 
17 نقطة فيما تصاعد أداء فريق نادي 
الشــرطة في األشواط الثالثة األخرى 
التي انتهــت لصاحله على التوالي 46 
ـ 44 نقطــة ثم 65 ـ 64 نقطة ثم 87 

ـ 80 نقطة.

تشكيلة الفريقني
مثــل فريق نادي الشــرطة في املباراة 
النجوم  تشــكيلة ضمــت غالبيــة 
الدوليني وهم محمد صالح وحســني 
هــادي واحمــد فرحان وحســان علي 
عبــد اهلل وذو الفقار فاضل وســجاد 

الالعبني  الى  إضافة  وماســتي  يونس 
الشباب رائد نظير ومنتظر حسن واحلر 
ميثم، في حني مثــل فريق نادي دجلة 
اجلامعــة الالعبون علي عبد الل وعلي 
حامت ونــورس ضرار وعبــد اهلل مجيد 
وسجاد حسني وإسماعيل مؤيد وعبد 
اهلل حيدر وحســني احمد وعمر عامر 

واحملترفان ديافيد وروبسن.

بداية موفقة لنادي دجلة اجلامعة
اعتمــد مدرب نــادي دجلــة اجلامعة 
الفريق  حارث مبشر مبساعدة مشرف 
احمد خطة  نصيــر  الدولي  النجــم 
هجومية قوامها ســرعة نقل الكرات 
الشــباب  العبيه  وحيوية  مبســاعدة 
خاصــة النجمان الدوليــان علي عبد 
اهلل ونــورس ضــرار حيــث وفقا في 
احتــراق دفاعات نادي الشــرطة مرات 
التي  املهمة  النقاط  وتسجيل  عديدة 
ســاهمت في تقدم فريقهما 14 ـ 8 
نقطة ثــم 16 ـ 15 نقطة ثم 21ـ 17 
نقطة لغاية نهاية الشوط األول 25 ـ 
17 نقطة خاصــة وام الالعب الطويل 
علي حامت كان مبستوى جيد في متابعة 
الكرات املرتدة من سلة نادي الشرطة 
شــاركه زميله نورس ضرار فيما كان 
املتألق علي عبد اهلل موفقا في املناورة 

حتت الســلة والدخول السريع املنظم 
شاركه سجاد حسني واحملترف دايفيد 
اال ان الالعب الطويل علي حامت ارتكب 
ثالثــة أخطاء شــخصية اثــرت على 
الثالث  الشوطني  مستوى عطائه في 

والرابع.

تقدم نادي الشرطة
وبرغــم تغيير مجــرى املبــاراة بداية 
الشــوط الثاني لصالح نادي الشرطة 
بفضل محترفه هداف املباراة دمياريوس 
مســجال 39 نقطــة بفضــل رمياته 

املنظم  ودخولــه  املتقنــة  البعيــدة 
الســريع على السلة مبساعدة محمد 
صالح وحسان علي عبد اهلل وذو الفقار 
فاضل وكذلك حســني هادي واحملترف 
بداية  التسجيل  لوحة  لتشير  مستي 
الشوط الثالث إلى تقدم نادي دجلة 46 

ـ 44 نقطــة بفضل مهارة املتألق علي 
عبد اهلل ثم تغير مجرى املباراة وبعدها 
لصالح نادي الشــرطة بتعاون حسني 
واحمد فرحان مع حســان علي  هادي 
عبد اهلل ومحمد صالح حيث أشــارت 
لوحة التســجيل الى تعادل الفريقني 
47 ـ 47 نقطة ثم انفرد نادي الشرطة 
املبــاراة وهذا ال  بالصدارة حتى نهاية 
مينع من القول ان نادي دجلة كان خصما 
صعبا في الدقائق األخيرة التي اشارت 
الى التعادل 78 ـ 78 نقطة ثم تقدمه 
80 ـ 79 نقطــة قبل النهائية بدقيقة 
ولكن خبرة العبي نادي الشرطة وتألق 
محترفيه دمياريوس حســم اللقاء في 

النهاية لصالح الشرطة.

مدرب الشرطة فخور بالفوز 
واكد بعــد نهاية املباراة مــدرب نادي 
الشــرطة علي فرحان انه فخور بالفوز 
الذي حققه فريقــه على فريق صعب 
الســهل ضــم العبني  بالفريق  ليس 
مقتدرين يتســلحون باخلبرة والروحية 
ان إصابة العبه  إلى  العالية، مشــيرا 
الدولي حسان علي عبد اهلل مؤخرا قد 
اثرت بعض الشيء على مستواه خالل 
املبــاراة مع االعتراف بان اســتعدادتنا 
للمبــاراة لم تكن مبســتوى الطموح 

ولكــن برغــم كل شــيء التحضير 
تنطلــق هذا  التي  الــدوري  ملباريــات 
األسبوع قد ولد االرتياح بالشكل الذي 
يجعلنا نتفاءل مبقدرة السير بخطوات 
واسعة نحو الفوز بلقب بطل دوري هذا 

املوسم.

دحلة يستعد لبطولة العرب في 
تركيا

احمد جنم  نصيــر  الســيد  وأوضــح 
منتخبنا الوطني السابق مشرف فريق 
نادي دجلة اجلامعة ان املســتوى الذي 
قدمه فريقه في مبــاراة كأس املثابرة 
ادخل  الذي  بالشــكل  االرتياح  قد ولد 
نفوسنا عن مستقبله  االطمئنان في 
خاصة وانه سيغادر خالل هذا األسبوع 
الى تركيــا لدخول معســكر تدريبي 
هنــاك يخوض خالله بعــض املباريات 
التجريبيــة مع فرق األنديــة التركية 
لالســتعداد األمثــل والتحضير اجليد 
التي ســتقام في  العــرب  لبطولــة 
الكويــت اعتبارا من 20 تشــرين األول 
املقبل وهذه مسؤولية مهمة تتطلب 
منا بذل اجلهود املضاعفة واثبات الذات 
في امللتقى العربي الذي ســبق للعراق 
ان احــرز املراتــب املتقدمــة فيه في 

البطوالت السابقة.

الشرطة يتوج بطال لكأس المثابرة على حساب دجلة الجامعة
في افتتاح دوري السلة الجديد

بغداد ـ الصباح الجديد:
يلعــب منتخبنــا الوطني في 
الســاعة 6 من مساء يوم غد 
اجلمعة املوافق 23 أيلول اجلاري 
نظيره  امــام  االولى  مباراتــه 
بطولة  فــي  عمان  ســلطنة 
االردن الدولية الرباعية في حني 
تعقبها مباراة االردن وســوريا، 
ســيلعبان  الفائزان  والفريقان 
يوم االثنني املقبل 26 أيلول لقاء 
اخلتام للبطولة، في حني يلتقي 
اخلاسران في مباراة حتديد املركز 

الثالث.
هــذا ووصــَل إلــى العاصمِة 
األردنّيــة عمان فجــر األربعاء 
العبو املنتخِب الوطنّي العراقي 
)أميــر العمــاري ، اآلي فاضل 
، ريــوان أمني ، عبــاس محمد 
وهيران أحمد ( ليلتحقوا ببعثِة 

يشارُك  الذي  الوطنّي  املُنتخِب 
في بُطولِة األردن الرباعّية.. وقد 
متــت تهيئُة جميــع اإلجراءاِت 
اإلدارّية في استقبالهم وتأمني 
وصولهم إلى فنــدِق اإلقامة.. 
ومن املؤمل أن يصَل الحقاً كل 
من ميرخاس دوســكي وأمجد 

عطوان وأمين حسني. 
املدرب  الوطني  املنتخب  ويقود 
راضي شنيشــل ويساعده نزار 
اشــرف ومدرب حــراس املرمى 
اللياقة  ومــدرب  صالح حميد 
البدنيــة اســماعيل ســليم 
واحمللــل الفنــي عبد االمـــير 
ناجـي واملديـــر االداري مهـدي 

كريـم.
في حني ضمت قائمة شيشل 
(23( العباً هــم كٌل من: جالل 
، حسن  دلوڤان مهدي   ، حسن 

يونــس، كرار  أحمــد، منــاف 
عامر، زيد حتســني، أحمد عبد 
احلســني، حمزه عدنان، محمد 
علي عبود، شهاب رزاق، حسني 
بايش، شــيركو  إبراهيم  علي، 
كرمي، حســن عبد الكرمي، اسو 
رستم، أمير العماري ، ميرخاس 
دوســكي ، أمين حسني ، أمجد 
عطــوان ، هيران أحمــد، آالي 
فاضــل، عباس محمــد، ريوان 

أمني.
املنتخَب  أن  إلى  اإلشــارة  جتدرُ 
عصر  خــاَض  قــد  العراقــي 
االثنــني مبــاراًة جتريبّيــًة ضد 
احتضنهــا  الشــرطِة  نــادي 
ملعُب املدينة، وانتهت بفـــوزِ 
املنتخـــِب الوطنـــّي بهـدٍف 
حمـَل إمـــضاَء الالعـب اسـو 

رستـم.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حققت عضوة فريــق نخلة وطن 
النســوي للدراجات، هدى حسني، 
اإلعدادية  املرحلــة  مــن  النجاح 
بفرعها العلمــي األحيائي مبعدل 
75، طامحة بدخــول كلية اآلداب 
اإلجنليزيــة، هذا  اللغــة  قســم 
النجــاح يدفعها لتعزيز دورها في 
الفريــق الرياضي الــذي التحقت 
املاضي..  آب  في شــهر  بصفوفه 
وتقول انها اختارت ان تكون عضوة 
بالفريق بعد تدريبــات جتريها في 
حدائــق ابي نــؤاس مبفردها، حتى 
شــاهدت مدير الفريــق الكابنت، 
ســعاد حســن اجلوهــري، ليدور 
حديــث بينهن انتهــى بانضمام، 
هدى حســني، لفريق نخلة وطن 

النسوي بالدراجات.
تشــير إلى الدعم املعنوي الكبير 
الــذي وجدته من مديــرة الفريق 
وبقيــة عضواتــه، ســيما فــي 
املشــاركة باجلــوالت امليدانية او 

املهرجانــات والفعاليــات التــي 
حضوره  الفريــق  فيها  يســجل 
اإليجابــي فــي شــتى امللتقيات 
واألدبية  والشــبابية  الرياضيــة 

وغيرها.
تقــول هــدى: فريق نخلــة وطن 

الهوائية،  بالدراجــات  النســوي 
يــؤدي دورا مهما فــي تعزيز ثقة 
بدراجتها  والتجول  بقدراتها  املرأة 
انهها  لتأكيد  بغداد  في شــوارع 
واالســتقرار  البناء  في  تســهم 
والسالم الذي يبحث عنه اجلميع.. 
فالتنقل بالدراجة الهوائية مينحنا 
دافعــا مهما ويضاعــف اصرارنا 
في املضــي بتعزيــز دور املرأة في 
املشاركة الرياضية واثبات وجودها 
لتكون مساندة لنجاح مهرجانات 
وفعاليات تقام في بغداد السالم، 
واقضيتها او احملافظات األخرى في 

عراقنا االبي.
كمــا هــي فكــرة جــدا مهمة 
للمساعدة في إيجاد بيئة نظيفة 
الوصول  ان  غيــر ملوثــة، كمــا 
بالدراجــة إلــى املــكان احملدد ال 
يتطلــب وقتــا طويال ســيما ما 
لزحامات  مناظــر  من  نشــاهده 
الســيارات ووقوفها فــي طوابير 

طويلة بالشوارع.

المنتخب الوطني يواجه عمان 
غدا في بطولة االردن الدولية

هدى حسين.. طموح التفوق الرياضي والدراسي

الشرطة يحتفل بلقب كأس املثابرة في افتتاح دوري السلة

هدى حسني

  9:45 مساًء
  9:45 مساًء

مفكرة اليوم

فرنسا ـ النمسا
كرواتيا ـ الدنمارك

دوري األمم األوروبية



بغداد - وداد إبراهيم: 
همســة  مهرجان  إدارة  كشــفت 
الدولــي لآلداب والفنــون عن تكرمي 
عراقيتني مبنحهما جائزتي الشــعر 

والقصة.
وتألقت الشــاعرة "علياء املالكي" 
والكاتبة "اميان السما" في مهرجان 
همسة الدولي للفنون واآلداب الذي 
اقيم في مصر وعلى املسرح الكبير 
في دار االوبرا والذي انطلق في الرابع 
مــن ايلول احلالي، وحتى الســادس 

منه.
والتفعيلة  ففــي بحــور الشــعر 
الثالثة  املرتبة  "املالكــي"  حصدت 
مكرر فيما حصدت "السما" املرتبة 

االولى عن قصتها  القصيرة "سفر 
في صمــت ارجواني" والتي تتحدث 
عن قضية عراقيــة وعربية وعاملية 
عاشها شباب العالم خالل السنوات 
االخيرة وهي االبحار الى اجملهول عبر 
زوارق احللم في احمليطــات هربا من 
املعانــاة االقتصادية والسياســية 
والبحث  واالنســانية  واالجتماعية 
عــن امل فــي احلياة فــي دول اوربا 
لتتناثر احالمهم وتتحول الى اشالء. 
وحمل املهرجان اسم الفنان املصري 
"توفيق عبد احلميد" الذي مت تكرميه 

في بداية املهرجان .
  واعلــن مديــر املهرجــان "فتحي 
احلصــري" في كلمة لــه: ان الفرح 

الفني  احلضور  يغمــر  الذي  الكبير 
واالدبي هو الــذي يزيح التعب الذي 
كان يشــعر به وهو ينظم تفاصيل 
وتعددت،  تنوعــت  التي  املهرجــان 
الن  هــذه الدورة  تعد االهم واالكثر 
للتواصل  حضورا وتعد حافزا كبيرا 

مع دوراته املقبلة.
اميان الســما  من جهتهــا، حتدثت 
بصراحة  قائلــة:  اجلديد  للصبــاح 
يغمرني شعور بالســعادة وفرح ال 
ميكن وصفه حني صدح اســمي في 
املهرجان بحصــول قصتي  ارجــاء 
ارجواني" على  " ســفر في صمت 
املرتبــة االولى من بني عدد كبير من 
القصص، وشــعرت بالفخر الكبير 

ارتقيــت املســرح الكبير في   حني 
دار االوبــرا املصرية والتــي ارتقتها  
شخصيات عظيمة قدمت عطاءها 
العظيم في مجــاالت فنية وادبية 
وانسانية فكان احساسا بالسعادة 
العراق  اســم  احمل  بأني  اليوصف 
من خالل قصة تتحدث عن  قضية 
صــارت حديــث العالــم كله حني 
يغادر الشــباب بلدانهم في العراق 
وســوريا والكثير مــن دول افريقيا 
بحثا عن العيش بأمان وكرامة بعد 
ان اجتاحهم اليأس واالحباط فعبروا 
الكيلومترات من اجل اخلالص،  االف 
لكــن الكثير منهــم كان  ضحية 

لهذا الطريق اخلطر.
بالتنظيم  واكملت الســما: بهرت 
والترتيب الذي عم املهرجان واحلضور 
الكبير للفنانني والشــعراء واالدباء 
من الدول العربية، ومت اختيار فنانني 
مبدعني في فــن التمثيل واالخراج 
املبدعني  تكــرمي  وكذلك  والغنــاء، 
واملكياج  املالبــس  تصميــم  فــي 
املهرجــان  وشــهد  والديكــورات، 
تغطيــة اعالمية كبيــرة من قبل 
الفضائيــات املصريــة والعربيــة، 
وبحضور مــدراء املهرجانات من كل 
الــدول، وكان للعــراق حصة كبيرة 
بالقصيدة  التكرمي وكان حاضرا  من 
والكلمــة ويبقى حاضــرا الى االبد 
في كل املهرجانات واحملافل الدولية. 
الشاعرة علياء املالكي والتي حازت 
على اجلائزة الثالثة مكرر في شــعر 
التفعيلة لها عدة مشــاركات في 
مثل  وعربية  عراقيــة  مهرجانــات 
"املربــد واحلبوبي وبابل" وشــاركت 
في اعداد ملحق ادبي  في صحيفة 
الصباح، ولها اصدارات في الشــعر 
وتشــارك بالكتابة  فــي الصحف 
فوزها  واعتبرت  العراقيــة،  واجملالت 
في املهرجان املذكــور فرصة جيدة 
العراقي في محافل  الشعر  حلضور 
عربية فيهــا الكثير مــن الفنانني 
وقدمت  العرب،  والشــعراء  واالدباء 
من  مقاطع  املهرجــان  ايــام  خالل 

اعمالها الشعرية.
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

"مهرجان همسة لآلداب والفنون"
يكّرم عراقيتين بجائزتي الشعر والقصة

القاّصة "إيمان السما": سيبقى العراق حاضرًا في جميع المحافل 

الصباح الجديد ـ خاص: 
اعلــن حيثانــي مديــر قاعة "صــالح حيثانــي للفن 
التشكيلي" في كربالء ان القاعة ستحتضن وألول مرة 

في العراق معرضا للفن االستشراقي.
ويضــم املعرض اكثر مــن 150 عمال فنيــا بني لوحات 
ومحفورات اصلية يعود بعضها الى اكثر من 170 عاما، 
واالعمال تعود لفنانني استشــراقيني ومن دول وثقافات 
مختلفــة بعضهم جاء مــع احلمالت االســتعمارية 
وبعضهم وصل الشرق بحثا عن املعرفة، على أن يفتح 

املعرض مطلع شهر تشرين اول املقبل.
وكانت قاعــة حيثاني قد اعلنت في وقت ســابق عن 
مجموعة مــن األقنعة األفريقيــة األصلية، وهي جزء 
من مجموعة أعمــال الفن األفريقي في متحف صالح 
حيثاني وتزيد على األربعني عمال نادرا، تعود األعمال إلى 
ما قبل منتصف القرن التاسع عشر، وتتكون اجملموعة 
من أقنعة ومنحوتات طوطميــة كبيرة ومتاثيل الفودو 

الشهيرة وعاجيات محفورة.

بغداد - الصباح الجديد :
صدر العــدد 66 من مجلة "صوت اجلامعة العراقية" يرأس 
حتريرها "فــالح طاهر رحيمة" وبهيئة حترير تتكون من عدد 
مــن الكتاب والباحثني واالســاتذة اجلامعيــني، وتضمنت 
اجمللة التي جاءت ب43 صفحة مواضيع في الصحة والفن 
والفلك والتراث، وجاءت افتتاحيــة العدد مبقالة كتبها د. 
"محمد شاكر الكبيسي" عميد كلية العلوم االسالمية 
بعنوان "خطر االضطهاد االسري على اجملتمع" جاء فيها " 
ان االضطهاد االسري ظاهرة مجتمعية، فقد سجلت وزارة 
الداخليــة العراقية 15 الف حالة عنف اســري خالل عام 
2020 وان عالج االضطهاد االسري مجهود جماعي يبدأ من 
طفل ينعم بطفولة خالية من التعنيف ومن اســرة حتترم 

حقوق افرادها.
وجاءت الصفحات من 4 الى 19 بعنــوان "اخبار الكليات" 
فيمــا تضمنــت صفحة مجتمــع موضوع عــن اخملدرات 
الرقمية. وتعد هذه اجمللة رافدا يصب في ســفر الصحافة 
العراقية بعد توقف عدد كبير من اجملالت والصحف الورقية.

معرض مرتقب لألعمال 
االستشراقية في كربالء

صدور العدد الجديد من 
"صوت الجامعة العراقية" 

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

ال يختلــف اثنان علــى ان الظفربحق تشــكيل 
احلكومــة املقبلة، هو ســبب اجلدل السياســي 
والقانونــي املتفاقــم، بني االطراف السياســية 
الرئيسة،هذا اجلدل الذي بات حدثا يتكررعقب كل 

انتخابات.
تكرارخالف الفرقاء بشــان الكتلة النيابية االكبر 
عــددا، فرض واقعــا ال بديل عنه، هواالســتعانة 
باحملكمة االحتادية للمرة الرابعة، رغم انها قدمت 
في األعوام 2010 و2015 و2019، تفســيرآ واضحآ 
لثالث مرات ســابقة، مفاده أن الكتلة األكبر،هي 
إما الكتلة الفائــزة باالنتخابات، أو حتالف كتلتني 
أوأكثــر، لتشــكيل احلكومــة"، ويكلــف رئيس 
اجلمهوريــة من ترشــحه هذه الكتلة لرئاســة 

احلكومة.
وبدل ان يحسم مفهوم الكتلة االكبرعددا، حتولت 
الى اشكالية مزمنة، ومبجرد انعقاد اجللسة األولى 
جمللس النــواب اجلديد، تعود ازمــة الكتلة االكبر 
لتكون محل خــالف، خالف هذه املــرة بني االطار 
التنســيقي من جهة، والتحالف الثالثي بزعامة 

التيار الصدري،
لكــن هذا اخلالف قابل للحــل، فيما لو قبل طرفا 
االعتــراض احدهمــا لالخر، وهذا بيــت القصيد، 
فاخلصومة مهما طال امدها، البد ان تنتهي بحل، 
وهذا احلل يقتضي تقدمي تنازالت من كال الطرفني 

للوصول الى منطقة وسط!
من باب التفــاؤل ..لو حصل هــذا التقارب واقول 
التقارب وليس التفاهم ، فهذا ســيترجم بحوار 
مباشر،ســيفضي ال محالة الى تشكيل حكومة 
ميكــن التعويل عليها الربع ســنوات مقبلة، دون 
هزات تقلب الطاولة ، باالستناد الى توافق طرفي 
االزمة احلالية ، السيما وان سماحة السيد مقتدى 
الصدر ميتلك زمام املبادرة بتوسيع قاعدة االغلبية، 

لتشمل القوى الفائزة بصدارة االنتخابات،
وبدل النظر الى نقــاط اخلالف، ميكن التركيز على 
النقاط املشتركة وهي ليســت بالقليلة، عندها 
ميكن القول ان اختيار رئيس الوزراء املقبل،سيكون 
هو نتاج املقاربة بني االطار والتحالف الثالثي، على 
ان يكون اهال للمنصب، قويا ومخلصا، ليبقي هذا 

التقارب واقعا،
على االقل لنعبر هذه االزمــة دون ان نضيع املزيد 
من الوقت، فــي خالف عقيم غير ذي جدوى، بينما 
يقف العالم بقاراتــه اخلمس على برميل بارود قد 

يشتعل باية حلظة.

بين الخالف واالتفاق .. 
منطقة وسط

جواد البوالني 

العراقيون أسرة واحدة

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلنت وزارة الثقافة، اســتعدادها إلطالق 

مبادرة تخليد الناجيات اإليزيديات.
و أكد وكيــل وزارة الثقافــة ورئيس جلنة 
العمل التطوعي قاســم طاهر السوداني 
سعي الوزارة إلطالق مبادرة تصميم نصب 
واملكونات  اإليزيديــات  الضحايا  لتخليــد 
األخرى بالتعاون مــع أمانة بغداد واجلهات 
املعنية تنفيــذاً ملا جاء في قانون الناجيات 
اإليزيديات رقم 8 لسنة 2021 املادة 8/ ثانياً 
الذي أوكل إلى وزارة الثقافة، فيما اتخذت 

أمانة بغــداد واجلهات املعنيــة االجراءات 
الالزمــة لتخليــد الضحايــا اإليزيديــني 
واملكونات األخرى بإقامة النصب والتماثيل 
الذي  واملعارض. جاء ذلك خــالل االجتماع 
عقــد امــس االول الثالثــاء ، إذ متت فيه 
مناقشــة آليات عمل اللجنــة وجهودها 
الرامية لتنفيذ هذه املبادرة . ودعت الوزارة 
الفنانني التشكيليني والشباب ممن لديهم 
موهبة إلى تقــدمي أفكارهم وتصاميمهم 
اخلاصة بهــذه املبادرة التي ســوف يُعلن 
عنهــا الحقاً وفــق الشــروط والضوابط 

املتعلقة بهذه األعمال الفنية.

الصباح الجديد ـ خاص: 
تســتعد الفرقة الوطنية للتمثيل التابعة لقسم 
املسارح في دائرة السينما واملسرح للمشاركة في 
مهرجان "االسكندرية املسرحي الدولي" بنسخته 
الثانية عشــرة مبســرحية "بالك بوكس" بطولة 
“خضيــر ابو العباس وطه املشــهداني وحيدر عبد 
ثامر وبسمة ياســني وحسني مدوحي وعلى عادل" 
والعمل من اخراج ماجد درندش.   وستشارك الفرقة 
املذكورة مبهرجان "صيف الزرقــاء الدولي االردني" 

بنسخته الـ 20 مبسرحية "املفتاح" يجسد ادوارها 
نخبة من املســرحيني منهم "مــازن محمد واميان 
عبد احلسني" كتب املسرحية مثال غازي ومن اخراج 

اسامة السلطان، ودراماتورج سعد عزيز.
ويشهد املســرح العراقي حركة فاعلة كبيرة في 
املشــاركات العربية والتي يحصد خاللها العديد 
من اجلوائز منها فوز الفنان املسرحي السينوغرافي 
في  الطويــل" كأفضل ســينوغرافيا  “مصطفى 

مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي.

الفرقة الوطنية للتمثيل تشارك
في مهرجانين عربيين للمسرح

"الثقافة" تستعد إلطالق مبادرة تخليد الناجيات اإليزيديات

اميان السما تتسلم جائزة مهرجان همسة في مصر

تحوّل مجلس التأبين المقام على روح المرحوم االستاذ السيد حسن الصدر في حسينية آل الصدر في الكاظمية الى مظهر من مظاهر
 التالحم الوطني العراقي حيث اجتمع العراقيون من مختلف األديان والمذاهب والقوميات واالتجاهات السياسية والفكرية كأسرة واحدة .
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