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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

بغداد - الصباح الجديد:
اكد مستشــار األمن القومي 
االثنني،  امس  األعرجي،  قاسم 
اتفاقا دوليــا لتفكيك مخيم 
الهول الســوري، فيما كشف 
أعــداد العراقيــني املتواجدين 
فيــه، وعــن خطة خمســية 

إلعادتهم.
االعرجي، فــي تصريح  وقــال 
لوكالة األنباء العراقية )واع(، إن 
»هناك اتفاقاً دولياً حول مخيم 
دول  إلى دعم  باإلضافة  الهول، 
كبرى للعراق، من أجل تفكيك 
اخمليم الــذي يضم أكثر من 60 
ألف شخص بني عراقي وسوري 

و50 دولة أخرى«.
العــراق طالب   « أن  وأضــاف، 
الكثيــر مــن الدول ســحب 
رعاياهم ومحاسبتهم بحسب 
قوانــني كل دولــة«، مؤكداً أن 

»العراق مســتعد لنقل رعاياه 
وإدخالهم ضمن  واستقبالهم 
اجملتمعي  اإلندمــاج  برنامــج 
ولكنه بحاجــة إلى دعم دولي 
الستيعاب هذا العدد الكبير«.

وبــني، أن »إعادتهم تأتي ضمن 
تستغرق  والتي  احلالية  اخلطة 
5 ســنوات، إال أننا نريد تسريع 

امللف من أجل إنهاء املعاناة«. 
وفــي وقــت ســابق، طالــب 
مستشــار األمــن القومــي، 
بإلغاء مخيم  األعرجي،  قاسم 
الهــول، فيما دعا الــدول إلى 
ســحب رعايها من اخمليم الذي 
على  حقيقياً  خطراً  يشــكل 

املنطقة والعالم.
وتابع، أن »هناك 25 ألف عراقي 
الســوري  الهول  مخيــم  في 
بينهم 20 ألفاً بني حدث وطفل 

دون الـ18 عاماً«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:    
 قفزت أسعار النفط نحو أربعة 
دوالرات امــس االثنني في الوقت 
الذي تدرس فيه مجموعة أوبك+ 
على  يزيــد  مبا  اإلنتــاج  خفض 
يوميا     ما سيكون  برميل  مليون 
أكبر خفض منذ جائحة كورونا، 

في محاولة لدعم السوق.      
خلام  اآلجلة  العقــود  وارتفعت 
برنــت 4.1 % إلــى 88.60 دوالر 
 09:15 الساعة  للبرميل بحلول 

بتوقيت جرينتش.
وارتفع أيضا خام غرب تكساس 
الوســيط األمريكي 4.3 % إلى 

82.88 دوالر للبرميل.
ألربعة  النفط  أسعار  وتراجعت 
أشــهر متتالية منذ يونيو بعد 
أن أضــر إغالق كوفيــد19- في 
الصني، أكبر مستهلك للطاقة، 

أثر ارتفاع أسعار  بالطلب بينما 
الفائدة وارتفاع الدوالر األمريكي 

على األسواق املالية العاملية.
وتدرس أوبك وحلفاؤها، ، خفض 
اإلنتــاج مبــا يزيد علــى مليون 
برميل يوميا قبــل اجتماع يوم 
األســعار،  لدعم  وذلك  األربعاء 
حســبما قالــت مصــادر في 

»أوبك+« لرويترز.
وســيكون هذا هو ثاني خفض 
شهري على التوالي ألوبك+ بعد 
أن خفضــت اإلنتــاج 100 ألف 

برميل يوميا الشهر املاضي.
وانخفض مؤشــر الدوالر اليوم 
على  الرابــع  لليــوم  االثنــني، 
التوالــي، بعــد أن المس أعلى 
مســتوياته في عقديــن. ومن 
شأن االنخفاض أن يزيد الطلب 

على النفط ويدعم األسعار.

األعرجي: هناك اتفاق دولي
على تفكيك مخيم الهول

واعداد العراقيين فيه 25 الفا

أسعار النفط ترتفع بنسبة
3 % مع ترجيحات بخفض

»أوبك +« لإلنتاج

بغداد - الصباح الجديد:
احتفــل مواطنــو البــالد امس 
االثنني بالعيد الوطني للبالد، في 
غلب  ورسمية،  شعبية  فعاليات 
عليها الطابــع العفوي، اذ جابت 
بعــض مواكب الســيارات عددا 
من شــوارع العاصمة وهي حتمل 
فرقا موســيقية شــعبية، فيما 
راح البعض يوزع احللوى واملرطبات 
في بعض االحياء السكنية، كما 
تبنــت امانة بغداد مســاء امس 
وتوزيع  الناريــة  األلعــاب  اطالق 
االعالم على املدنيني وقوات االمن، 
توافد  املتنبي  كما شهد شــارع 
العيد من األهالي للمشاركة في 
احتفاالته التي تخللتها فعاليات 

فنية وغنائية.
وكان رئيس مجلس النواب، محمد 
احللبوســي هنــأ امــس االثنني، 
بالعيــد الوطني للبالد، مؤكدا أن 
هذا اليوم ميثل الهاماً للدفاع عن 

العراق وسيادته واستقالله.
وقال احللبوســي في تدوينة على 
تويتــر: »في الثالث من تشــرين 
استقالل  ذكرى  نســتعيد  األول، 
وبداية مســيرة  العراقية  الدولة 
ذي  مســتقل  كبلــد  الوطنــي 

سيادة«.
وتابع، »ومن هذا اليوم نســتلهم 
واجــب الدفــاع عــن ســيادته 
أراضيه،  وســالمة  واســتقالله 
ونتحد حتت رايته ونعمل لتقدمه 

وازدهاره«.
كما هنــأ رئيس مجلــس الوزراء 
الشــعب  الكاظمي،  مصطفى 
العراقــي باملناســبة وقــال في 
نفســه:  املوقع  علــى  تغريــدة 
شــعبنا  إلى  التهاني  »أســمى 

الوطني،  العيد  مبناســبة  الكرمي 
الــذي يوافق الثالث من تشــرين 
األول«، الفتــا الــى إن »االتفــاق 
الوطنــي علــى هذا اليــوم ميثل 
مؤشراً على املشتركات العراقية 
العميقــة، وعلى رســوخ القيم 
الوطنية في بالدنا التي متثل جذراً 

أساسياً في احلضارة اإلنسانية«.
النضاالت  »نســتذكر  وأضــاف، 
ألجــل  لشــعبنا،  الوطنيــة 
الدميقراطيــة وترســيخ حريــة 
بالدنــا وإســتقاللها، ولذلك فإن 

اجلامعة  الوطنية  هويتنــا  تعزيز 
هو واجب وطنــي وإخالقي، ألجل 
العراق ومســتقبل أجياله، حتى 
نكون على قدر املســؤولية التي 
نتحملها جميعاً، في حفظ تأريخ 

زاخر باملآثر والعطاء«.
واستثمر الســيد مقتدى الصدر 
بالفســاد  ليذكــر  املناســبة، 
واملفســدين، معتبــرا ان اليــوم 
التحرر  يوم  الوطني احلقيقي، هو 
من الفســاد، اذ أكد زعيم التيار 
يوم  أن  االثنــني،  امــس  الصدري 

يكون  احلقيقي  الوطنــي  العراق 
بتحرره من الفساد والفاسدين.

على  تغريــدة  في  الصــدر  وقال 
تويتر: »اليوم يوم العراق الوطني، 
أبياً مســتقال  فعاش العراق حراً 

قويا«.
وأضاف، ان »يــوم العراق الوطني 
احلقيقي هو يوم حترره من الفساد 
اإلصــالح  ويــوم  والفاســدين، 
احلقيقي بال تبعية وال محاصصة 
وال مجــرب وال فســاد وال تدخل 

خارجي وال مليشيات«.

مباركة  دولة  »بــل  الصدر:  وتابع 
ال شــرقية وال غربية يكاد نورها 
يضيء من سنا الشعب وكرامته«. 
، واختتم الصدر التغريدة بالقول 
»موطني لك مني عشق دائم في 

السراء والضراء«.
رئاســة  تلقت  الســياق،  وفــي 
اجلمهورية برقية تهنئة من امللك 
األردني عبداهلل الثاني، امس األول 
االحد، مبناســبة العيــد الوطني 

العراقي.
 وجاء فــي برقية امللــك »نعرب 

باسمنا وباســم شعب اململكة 
األردنية الهاشــمية وحكومتها، 
املشاعر  وأصدق  التهاني  أحر  عن 
األخوية بهذه املناســبة، ســائال 
أن يعيدها  تبارك وتعالــى  املولى 
على الرئيــس العراقي وهو ينعم 
والعافية، وعلى  الصحــة  مبوفور 
الشــقيق  العراقــي  الشــعب 
بتحقيــق املزيــد مــن التقــدم 

واالزدهار«.
كما بعث رئيس مجلس السيادة 
اإلنتقالي الســوداني الفريق أول 
عبد  البرهــان  عبدالفتاح  ركــن 
الرحمــن ، ببرقيــة تهنئــة في 

املناسبة ذاتها
وأعــرب البرهان،  عن أحر التهاني 
للشــعب العراقــي واملزيــد من 

التقدم والنماء.
وأكد رئيس مجلس السيادة متانة 
 ، العراقية  الســودانية  العالقات 
الفتاً إلى ما يربط الشــعبني من 
أواصر األخــوة  القوية والتضامن 
، مؤكــدا حرص الســودان على 
مواصلة العمل املشــترك وتعزيز 
، مبا يخدم  العالقات واإلرتقاء بها 

مصلحة الشعبني الشقيقني.
ومــن جانبهــا جــددت الواليات 
املتحــدة األمريكية امس االثنني،  
وآمن«،  »مســتقر  لعراق  دعمها 
الوطني  اليــوم  مبناســبة  وذلك 

العراقي. 
وقالــت الســفارة األمريكية في 
بغــداد، في بيــان مقتضب إنها 
تتقدم بالتهنئة للشعب العراقي 
مبناســبة اليوم الوطني العراقي، 
تقف  املتحدة  الواليات  أن  مؤكدة 
إلى جانب الشــعب العراقي في 

دعم عراٍق مستقر وآمن ومزدهر.

الصدر يعد التحرر من الفساد اليوم الحقيقي لالحتفال

فعاليات شعبية ورسمية توزعت ارجاء البالد
احتفاء باليوم الوطني الستقالل العراق

بغداد ـ الصباح الجديد: 
النواب  مجلــس  رئيس  نائــب  أفاد 
العراقي شــاخوان عبــد اهلل امس 
االثنــني، بجمــع 125 توقيعاً لعقد 
تبحث  اســتثنائية،  نيابية  جلسة 
املتكرر  االيراني  القصــف  تداعيات 
دون  من  اقليــم كوردســتان،  على 

حتديد موعد لعقد اجللسة.
وكان احلرس الثــوري اإليراني قصف 
والعشــرين من الشهر  الثامن  في 
كوردســتان  أحزاب  مقرات  املاضي، 
كويســنجق،  مناطق  فــي  إيــران 
زركويز وشــيراوا بإقليم كوردستان، 
مستخدماً 73 صاروخاً وعشرات من 

الطائرات املسيرة املفخخة. 
القصــف االيرانــي، جــاء في وقت 
تشــهد فيه إيران احتجاجات على 
)مهسا(  ژینا  الكوردية  الشابة  وفاة 
أمينــي عقــب توقيفها مــن قبل 
شــرطة اإلرشــاد في طهــران يوم 
16 أيلول، أودى بحياة 18 شــخصاً، 
 62 وإصابة  حامــل،  امــرأة  بينهم 

آخرين.
وبدأت الكتل الكردســتانية مؤخراً 

حملة جمع تواقيع لعقد جلســة 
العراقي،  النواب  اســتثنائية جمللس 
ملناقشــة القصــف اإليراني األخير 
الــذي طــال مناطــق فــي إقليم 
سقوط  عن  وأســفر  كوردســتان، 
عشــرات الضحايا، بينهم نســاء 

وأطفال.
وكانــت وزارة اخلارجيــة العراقيــة 
قــد اســتدعت الســفير اإليراني 
محمد كاظم آل صادق، وســلمته 
مذّكرة احتجاج »شديدة اللهجة«، 
العراقية  احلكومــة  إدانة  تضّمنت 
إقليــم  طــال  الــذي  للقصــف 
كوردستان، مشيرة إلى أن اعتداءات 
العراق  اإليرانيَّة على سيادة  القوات 
وحرمة أراضيه، أخذت طابعاً جديداً 

ال ميكن السكوت عنه.
النواب  مجلــس  لعضــو  وســبق 
عــن كتلــة احلــزب الدميقراطــي 
الكوردستاني، شــيروان الدوبرداني، 
بدأت  الكوردستانية  قال:«الكتل  أن 
حملة جمع تواقيع لعقد جلســة 
استثنائية للبرملان، ملناقشة قصف 
أربيل  محافظتــي  فــي  مناطــق 

اجلمهورية  قبل  من  والســليمانية 
اإلسالمية اإليرانية«.

إلى  أشارت  الكوردســتانية  الكتل 
أن طلبهــا يأتي بالنظــر إلى تكرار 
االعتداءات التــي تنفذها دول اجلوار 
ضد مناطق في إقليم كوردســتان 
دون ســبب منطقــي، والتــي أدت 
إلى استشــهاد وإصابــة عدد من 

املواطنني.

كمــا ذكر عضــو مجلــس النواب 
االســالمي  االحتــاد  كتلــة  عــن 
الكوردســتاني، دارا سيكانياني، أن 
حملة جمــع التواقيع بدأت في 29 
أيلول، مبّينــاً أن عدداً مــن النواب 

العرب وقعوا على الطلب.
وتنص املادة 58 من دستور جمهورية 
العراق، على أنه »لرئيس اجلمهورية 
أو لرئيس مجلس الــوزراء أو لرئيس 

مجلس النواب أو خلمسني عضواً من 
أعضاء اجمللس، دعوة مجلس النواب 
إلــى جلســة اســتثنائية، ويكون 
املوضوعات  على  االجتماع مقتصراً 

التي أوجبت الدعوة اليه«.
يذكــر أن مقــر الرئيس مســعود 
اإليرانية  الهجمــات  بارزاني، وصف 
إيران  على مقرات أحزاب كوردستان 
داخل أراضي إقليم كوردستان، بأنها 

الفوري  بالوقف  مطالبــاً  »جرمية«، 
لهــذه الهجمات، وعدم اســتغالل 
إقليم كوردستان كساحة لتصفية 
والصراعات  املشــاكل  احلســابات 

الداخلية للدول اجملاورة.
في السياق، اكدت ايران مسؤوليتها 
املباشرة عن قصف املناطق الكردية 
وزارة  باسم  النتحدث  لســان  على 

اخلارجية فيها.
وقــال املتحــدث باســم اخلارجية 
امس  كنعانــي  ناصــر  اإليرانيــة، 
االثنــني فــي مؤمتــر صحفــي ان 
االســالمية  اجلمهورية  سايســة 
االيرانيــة في التعامل مــع العراق 
قائمة على »احترام وحدة وســيادة 
األراضــي العراقيــة، ودعــم األمن 
إيران  أن  واالستقرار هناك«، مضيفاً 
»اثبتت التزامها بهذه السياســية 
باالفعال«. وشــدد على أن إيران ترى 
»ضــرورة أال تســتخدم أراضي دول 
عن أسفه  لتهديدها«، معرباً  اجلوار 
لوجود مقرات جملموعات »انفصالية 
وإرهابية« فــي بعض مناطق إقليم 

كوردستان منذ سنوات.

125 نائبا يوقعون طلب عقد جلسة استثنائية
تبحث القصف اإليراني إلقليم كردستان

الخارجية اإليرانية تعده قانونيا تقريـر

وكالة الطاقة تدعو أوروبا الى خفض الطلب 
6على الغاز بنسبة 9 % لمواجهة األزمة سجن صيدنايا تجسيد لبشاعة النظام

3الشمولي السوري وترويع االنسان قبل قتله

السليمانيةـ  عباس اركوازي:
اكدت االحزاب والقوى السياسية 
ضــرورة التقيد بالنهــج والقيم 
اجلمهورية  رئيس  رســخها  التي 
السابق جالل طالباني في احتواء 
االزمات وانهاء اخلالفات بني الفرقاء 

السياسيني.
رئيسا  ذلك خالل مشــاركة  جاء 
اجلمهوريــة والــوزراء وقادة اغلب 
في  السياســية  واالحزاب  القوى 
مراسيم الذكرى اخلامسة لرحيل 
الرئيس مام جــالل طالباني، التي 
نظمتها مؤسســة طالباني في 

اربيل امس االثنني.
التي شــهدت مشاركة  املراسم 

استذكر  واسعة  وحزبية  رسمية 
مراحل  اهم  املشــاركون  خاللها 
الرئيــس  وتضحيــات  نضــال 
طالباني، واكد املشاركون ان رحيل 
مام جالل ادى بنحو مباشــر الى 
بروز العديد من االزمات واملشاكل 
لو  التي  االقتصادية  السياســية 

كان باقيا ملا مر بها العراق.
لالحتاد  السياســي  املكتب  وكان 
اصدر  قد  الكردســتاني  الوطني 
اخلامسة  الذكرى  مبناســبة  بيانا 
لرحيل الرئيس مــام جالل، تلقت 
الصبــاح اجلديــد نســخة منه، 
الكردي  ان الشعب  الى  اشار فيه 
والعمليــة  العراقيــني  وجميــع 

والتعايش،  والسالم  الدميقراطية 
خســرا برحيل الرئيس مام جالل 
وبيشمركة  ومناضال  كبيرا  قائدا 
الكثر مــن نصف قرن من النضال 

التحرري والدميقراطي في العراق.
وتابع البيــان، »بعد مرور عام على 
إجــراء االنتخابــات البرملانية في 
تشهده  الذي  واالنســداد  العراق 
بغداد  في  السياســية  العملية 
واقليم كردستان، تتأكد أكثر من 
أي وقت آخر صــواب رؤية الرئيس 
مام جــالل املســتندة الى مبادئ 
والتنســيق  والشــراكة  التوافق 
بني القوى واالطراف السياســية، 
إذ ينبغــي ان تكون هــذه املبادئ 

عامــال لتجاوز االزمة من أجل حل 
مشكالت البالد وتشكيل حكومة 
خدمة  اولويتهــا  تكــون  فاعلة، 
أوضاعهم  وحتســني  املواطنــني 

املعيشية.
جــالل  الراحــل  الرئيــس  وكان 
طالباني قد اعلــن عام 1975 عن 
الوطني  االحتــاد  حزب  تأســيس 
اليسارية  العناصر  كتنظيم ضم 
نشطة  كانت  التي  واملاركســية 
انهيار  بعد  واخلارج،  كردستان  في 
الثورة الكرديــة عام 1975 بقيادة 
املال مصطفى بارزاني، اثر اتفاقية 
اجلزائـر بيـــن شـاه ايـران ونظـام 

البعـث.

خاص - الصباح الجديد:
االحتاد الوطني ينفي حصول اتفاق 

ويرجح تكرار سيناريو 2018
خاص- الصباح اجلديد:

األحزاب  التنســيقي  اإلطــار  دعا 
بشأن  أمرها  حســم  إلى  الكردية 
خالل  اجلمهورية  رئيــس  مرشــح 
مرشحه  أن  مؤكداً  احلالي،  الشهر 
لرئاســة الوزراء يحظى بقبول من 

مختلف القوى السياسية.
لكن االحتاد الوطني الكردســتاني، 
الــذي يتمســك بترشــيح برهم 
صالــح لرئاســة اجلمهورية، رجح 
تكرار ســيناريو عام 2018، عندما 
ترك للنواب حريــة اختيار األفضل 

للمنصب.
وقــال عضــو حتالف الفتــح عبد 
احلســني الظاملي، في تصريح إلى 
»الصبــاح اجلديــد«، إن »عمليــة 
تشكيل احلكومة أصبحت متوقفة 
اليوم علــى اتفاق احلزبني الكرديني، 
الكردســتاني  الوطنــي  االحتــاد 
على  الكردســتاني،  والدميقراطي 

مرشح رئيس اجلمهورية«.
اليوم  أن »اخليارات  وتابع الظاملــي، 
محدودة بالنسبة للحزبني، بعد أن 
كانا يتذرعان في السابق بأن االطار 
مرشــحه  يختر  لم  التنســيقي 
عن  فضــالً  اجلمهوريــة  لرئيــس 

تعطيل البرملان جلساته«.

وأشــار، إلى أن »اإلطار التنسيقي 
أجنــز مهامــه من خــالل تكليف 
محمد شياع السوداني، واستأنف 
عمــل مجلس النــواب باتفاق مع 
الســيادة من خــالل جتديد  كتلة 
الثقة مبحمد احللبوســي رئيســاً 

للبرملان«.
تنصب  »اجلهود  أن  الظاملــي،  وبني 
على حســم عملية اختيار رئيس 
اجلمهوريــة خالل الشــهر احلالي 
أمــا باتفــاق الكرد على مرشــح 
واحد، أو أن يأتي كل مبرشحه ويتم 
التصويت عليهما في البرملان كما 

حصل في عام 2018«.
وشّدد، على أن »حتالف إدارة الدولة 

لديه األغلبية الكافية واملناســبة 
التــي متكنه مــن عقد جلســة 
كونها  اجلمهورية  رئيــس  انتخاب 
تتطلب حضــور ما ال يقل عن 220 

نائباً«
ودعــا الظاملــي، »كتلتــي عــزم 
والسيادة إلى الضغط على احلزبني 
الكرديني من اجل حســم أمرهما 
بشــأن مرشــح رئيس اجلمهورية 
وعدم إبقاء الباب مفتوحاً أمام هذه 

العملية إلى ما ال نهاية«.
املمثلة  أن »القوى الشيعية  وأكد، 
فــي البرملان تســعى إلــى إدامة 
احلوارات مع التيار الصدري من أجل 

إشراكه في احلكومة املقبلة«.

حتى بعد موته.. طالباني يجمع الفرقاء السياسيين في اربيل
في الذكرى الخامسة لرحيله االتحاد الوطني ينفي حصول اتفاق ويرجح تكرار سيناريو 2018

اإلطار يدعو الكرد إلى حسم مرشح رئاسة الجمهورية هذا الشهر

الصباح الجديدـ  وكاالت:
أعلن اجمللــس العاملي للذهب، 
اقباالً  هنــاك  ان  االثنني،  امس 
املعدن  على شــراء  محــدوداً 
ان  الى  اشــار  فيما  األصفــر، 
العــراق حافظ علــى مرتبته 
30 عاملياً من بــني أكبر الدول 

امتالكا الحتياطي الذهب.
وقال اجمللس فــي احدث جدول 
له لشهر تشــرين االول لعام 
الذهــب  »شــراء  ان   ،2022
من البنــوك املركزيــة تباطأ، 
حيث أن ثالثة بنــوك زادت في 
احتياطياتها من الذهب مبقدار 
طــن أو أكثر، بينمــا لم يكن 
هنــاك بائعون بــارزون بنفس 

املقياس في البيانات املتاحة«.
ان »العراق حافظ  الى  واشــار 
ان  بعد  العاملــي  موقعه  على 
صعد عشــر مراتب في شهر 
متوز املاضي بعد شرائه 34 طنا 
من الذهــب ليصل الى املرتبة 
100 دولة مدرجة  30 من أصل 
باجلدول بأكبر احتياطي للذهب 
لتبلغ حيازته من الذهب 130.4 
طنا وهي متثــل %9.6 من باقي 

احتياطاته األخرى«.
وأوضــح اجمللــس أن »مجموع 
للدول  الذهــب  احتياطيــات 
وهي  األولى  اخلمــس  العربية 
الســعودية، ولبنــان، واجلزائر، 
والعــراق، ومصــر ارتفــع إلى 
1.039 ألف طن نتيجة شــراء 
كل مــن العراق ومصر كميات 

كبيرة من املعدن األصفر«.
الواليات  زالــت  مــا  وعامليــا 
على  تتربع  االمريكية  املتحدة 
القائمة بأكبــر حيازة للذهب 
في العالــم وبواقع 8133 طناً، 
ومن  3355 طناً،  أملانيــا  تليها 
ثم جاءت إيطاليــا 2451 طناً، 
الو  جمهورية  تذيلــت  فيمــا 
الشــعبية باملرتبة 100 بواقع 
تســبقها  كيلوغــرام   900
جمهورية الرأس األخضر بواقع 

طن واحد«.
وكان العــراق قــد اعلــن في 
املاضي  حزيــران  حزيــران،   27
عن شــراء كميات جديدة من 
الذهب مبا يقــرب من 34 طنًّا، 
زيادة قدرها %35 عما  وبنسبة 

كان في حيازته.

العراق يحافظ على مرتبته 
الثالثين عالميا في حيازة الذهب

في جدول للمجلس العالمي: 



محليات2

بغداد - الصباح الجديد: 

املائية مهدي  املوارد  وزير  كشف 
الــوزارة  رشــيد احلمدانــي، أن 
وضعت اخلطط ملواجهة حتديات 
من  القادمة  املائية  املوارد  نقص 
تركيا وايران، مــن خالل احلفاظ 
على املياه اجلوفية من االستنزاف 
جلميع  للمياه  العــادل  والتوزيع 

مناطق العراق.
وقــال احلمداني خــالل ندوة في 
أقامتها  الســليمانية  مدينــة 
والبحث  العالي  التعليــم  وزارة 
إقليم  حكومــة  فــي  العلمي 
في  املائي  الواقع  عن  كوردستان 
العراق املتأثر جداً بقلة املياه في 
إلى  إضافة  والفرات  دجلة  نهري 
بدأت  “الوزارة  إن  املناخي،  التغير 
باتباع أســس ترشيد استهالك 
امليــاه على جميع املســتويات 
وتطبيــق خطــط تشــغيلية 
واخلزانــات  للســدود  وتأهيــل 

العراقية”.
أن “كل هذه  الى  احلمداني اشار 
تتم حســب طبيعة  اخلطــط 
الســنة املائية وتقييم اإليرادات 
معقولة،  تنظيميــة  وبطــرق 
لتأمني  االحتمــاالت  لكل  وفقاً 
امليــاه للشــرب بالدرجة األولى 
الزراعية واالحتياجات  ولألغراض 
األخرى بالدرجة الثانية والتوجه 
احلديثة  الري  طرق  باســتخدام 
الري املفتوح  والتحول من نظام 

إلى نظام الري املغلق”.
بات ملــّف املياه يشــّكل حتدياً 
البلد شبه  العراق،  في  أساسياً 
يبلغ عدد  والــذي  الصحــراوي، 
ســكانه أكثــر مــن 41 مليون 
مراراً  بغــداد  وحّملت  نســمة، 
مسؤولية  وإيران  تركيا  جارتيها 

خفض منســوبات املياه بسبب 
بناء ســدود على نهــري دجلة 

والفرات.
ونــوه احلمداني الــى أن “كلمة 
رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمي فــي اجلمعية العامة 
واضحة  كانــت  املتحــدة  لألمم 
على  النقاط  ووضــع  وصريحة، 
احلروف بشــأن تأثــر العراق من 
حتويــل مجاري األنهــر من قبل 
دول عالــي املنبــع، كما فعلت 
تركيا  في  مشاريع  وتنفيذ  إيران 
وإيــران، دون األخذ بنظر االعتبار 
حق العراق باحلصص املائية وهو 

الدولية  املواثيق  لــكل  مخالف 
التي تعنى مبوضوع املياه”.

وســبق للبنك الدولي، أن اعتبر 
غياب أي سياســات بشأن املياه 
قــد يؤدي إلــى فقــدان العراق 
2050 نســبة  بحلــول العــام 
%20 من مــوارده املائيــة، فيما 
اعلن العراق في وقت ســابق أن 
املشــروعات املائية التركية أدت 
بنسبة  املائية  حصته  لتقليص 
%80، بينما تتهــم أنقرة بغداد 

بهدر كميات كبيرة من املياه.
وتطــرق احلمداني إلى مؤشــرات 
األمم املتحــدة التي صنفت العراق 

من ضمن خمس دول ســوف تتأثر 
باجلفــاف والتغيــرات املناخيــة، 
“لذلــك وضعت الــوزارة خططاً 
واحلفاظ  التحديات  هذه  ملواجهة 
على امليــاه اجلوفية وتوزيع العادل 
للميــاه جلميــع مناطــق العراق 
اجلوفية من  امليــاه  واحلفاظ على 

االستنزاف”.
يعــّد العــراق، الغنــي باملــوارد 
النفطية، من الدول اخلمس األكثر 
والتصحر  املنــاخ  لتغير  عرضــة 
في العالــم، وفــق األمم املتحّدة، 
خصوصاً بسبب تزايد اجلفاف مع 
ارتفاع درجــات احلرارة التي تتجاوز 

فــي مرحلة من فصــل الصيف 
خمسني درجة مئوية.

وزير املــوارد املائية، لفــت الى ان 
“الوزارة اعتمــدت خطة طموحة 
الكــوادر  إلــى تطويــر  تهــدف 
والقانونية  والفنية  الهندســية 
واإلدارية واملاليــة من خالل إقامة 
ورشــات ودورات تدريــب للكوادر 
وإيجاد  وخارجهــا،  البــالد  داخل 
للشــهادت  دراســية  مقاعــد 
العليــا واحلث على تقدمي البحوث 

العلمية ونشرها”
يشار الى ان وزارتي الزراعة واملوارد 
املائية فــي العراق، قررتا تخفيض 

املســاحة املقــررة للزراعة، وذلك 
املائية  اإليــرادات  قلــة  بســبب 
القادمــة من تركيا وإيــران، فيما 
العراقي، محمد  الزراعة  وزير  حّذر 
اخلفاجــي، من أن شــح املياه بات 
يهــدد بانهيــار أمــن العراقيني 

الغذائي.
العراقيــة  احلكومــة  وتراســل 
باســتمرار كاّل من طهران وأنقرة 
املائية  احلّصة  بزيــادة  للمطالبة 
للعراق من نهــري دجلة والفرات، 
اال ان هاتني الدولتني لم تستجيبا 
بهذا  املتكــررة  العــراق  لطلبات 

الصدد. 

وزير الموارد المائية: وضعنا الخطط
 للحفاظ على المياه الجوفية من االستنزاف

بات ملفها يشّكل تحديًا أساسيًا 
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االنبار - الصباح الجديد: 

الرمادي،  قضــاء  قائممقامية  انتقدت 
مركز محافظة األنبار، قرار وزارة النفط 
املولدات  وقود  االحتادية تخفيض حصة 
األهلية “الكاز” من 30 لتر الى خمســة 
لترات شهرياً، محذرة من أن هذا القرار 
سيتسبب برفع ســعر أمبير الكهرباء 

من املولدات الى نحو 30 ألف دينار.
ابراهيم  الرمادي  قائممقام قضاء  وقال 
العوســج ان “وزارة النفــط فاجأتنــا 
بقرار متعمد، من خــالل تقليل كمية 
ألصحاب  اخملصصة  )الــكاز(  الغاز  زيت 
املولدات األهلية”، مبينا انه “في السابق 
املولدات األهلية  كانوا مينحون أصحاب 
30 لتراً من الوقود شهرياً لكل )كي في( 
لكنهــا باتت تزودهم بخمســة لترات 

فقط”.
وميثل ملف الطاقــة الكهربائية إحدى 
التــي يعاني  أبرز املشــكالت اخلدمية 
منهــا املواطنون منذ عــام 2003، رغم 

إنفــاق احلكومات املتعاقبة أكثر من 40 
مليار دوالر على القطاع في الســنوات 
املاضية، بينما تشهد البالد انقطاعات 

طويلة في التيار خالل فصل الصيف.
لذا يعتمدون بشــكل كبير على شراء 
كميات محدودة من الطاقة الكهربائية 
من أصحاب املولدات األهلية املنتشــرة 

في املناطق السكنية في البالد. 
العوســج، وصف هــذه الكمية بأنها 
“قليلة جداً، وال تكفي لتشغيل املولدة 
حتى ملدة نصف ســاعة يومياً”، مبدياً 
اســتغرابه من “القصد مــن قرار وزارة 
النفــط بهــذه اخلطوة”، الفتــاً الى أن 
“وزارة النفط تعمــل على عدم انصاف 
املواطنني في قضاء الرمادي، وهي بهذه 
اخلطوة كأمنا تدعو املواطنني الى اخلروج 

بتظاهرات احتجاجية”.
وتشــير تقديرات غير رسمية إلى وجود 
4.5 مليون مولد كهربــاء كبير احلجم 

في العراق تعمل بالديزل. 
“عدد ساعات الكهرباء الوطنية االن في 
االحوال يصل  بأحســن  الرمادي  قضاء 

الى 12 ساعة”، وفقاً للعوسج، الذي رأى 
أن “الوزارة لن تنفذ اي قرار يخدم املواطن 

في الرمادي”.
قائممقــام قضاء الرمــادي نوه الى انه 
“يفتــرض بوزارة النفط أن تســأل وزارة 
الكهربائية  الطاقة  الكهرباء عن وضع 
في كل محافظة، وفي ضوء ذلك تقوم 
بتحديــد كميات الكاز التــي تزود بها 
املولــدات األهلية”، معتبــراً أنه “ليس 
من املنطقي منحنا 12 ســاعة كهرباء 
وطنيــة وخمســة لتــرات للمولدات 

فقط”.
العوســج، حذر من أن “ســعر االمبير 
احلالي مــن املولدات االهلية يقدر بنحو 
18 أو 19 ألــف دينار، لكن في ضوء قرار 
وزارة النفط قد يرتفع سعر االمبير الى 
نحــو 30 ألف دينار”، معتبــراً قرار وزارة 
النفــط بتقليل حصة وقــود املولدات 
االهليــة “غير مــدروس وغير منطقي 

وبحاجة الى اعادة نظر”.
فــي عــام 2021، قــال رئيس الــوزراء 
أنفق  العراق  إن  الكاظمــي،  مصطفى 

نحو 81 مليار دوالر على قطاع الكهرباء، 
“لكن الفســاد كان عقبــة قوية أمام 
توفير الطاقة للناس بشــكل مستقر، 
وهو إنفاق غير معقول دون أن يصل إلى 

حل املشكلة من جذورها”.
ويشــير تقرير لوكالة الطاقة الدولية، 
اإلنتاجية من  العــراق  أن قــدرة  إلــى 
الطاقة الكهربائية تبلغ حوالي 32 ألف 
ميغاواط، ولكنه غير قــادر على توليد 
ســوى نصفها بسبب شــبكة النقل 
غير الفعالة التي ميتلكها، كما تشــير 
التقديــرات إلى أن العــراق يحتاج إلى 
40 ألف ميغاواط مــن الطاقة لتأمني 

احتياجاته، عدا الصناعية منها.
في عام 2012، تنبأ نائب رئيس مجلس 
آنذاك، حسني  الوزراء لشــؤون الطاقة 
الشهرســتاني، بأن العراق سيصل إلى 
الكهرباء،  من  الكامل  االكتفاء  مرحلة 
بــل أنه قد يصدرها إلــى الدول اجملاورة، 
لكن وبعد 10 أعوام من هذا التصريح، 
العراقيــون من مشــكلة نقص  الزال 

ساعات تزويد الطاقة الكهربائية. 

الرمادي: قرار وزارة النفط تخفيض حصة “الكاز” سيتسبب برفع سعر األمبير لـ 30 ألفًا

 بغداد - الصباح الجديد: 
أعلنــت وزارة التربية امــس االثنني وضع خطة 
ملراكز محو األمية، فيمــا أوضحت آلية الدوام 

باملراكز للعام احلالي .
وذكرت الوزارة، في بيــان إن :”الدوام في مدارس 
)اخلامس والســادس  التعليم املســرع وصفي 
االبتدائي( في مراكز محو األمية ســيكون مع 
انطالق العام الدراسي اجلديد ، وذلك يوم األربعاء 

املوافق 12 تشرين األول لعام 2022 “.
واضافــت “فيما يكون موعد انطالق الدراســة 
“للدفعة احلادية عشــر” في مراكز محو األمية 

يوم اجلمعة املوافق 14 تشرين األول”. 
وبينت الوزارة “انها تســخر كل إمكانياتها من 
أجل القضاء على األمية في البالد، بوصفها آفة 
خطيرة، عبر ســعيها الدائم لدعم مراكز محو 
األمية وتشجيع األميني على التسجيل في تلك 

املراكز”. 

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلنـــت الشركة العامة للصناعات الفوالذية 
إحدى شركات وزارة الصناعة واملعادن عن جتهيز 
مليون و500 ألف قطعة من أختام التســجيل 
لصالح شــركة  اللون  برتقالــي  الُسداســي 
مصافي الشــمال على وفق العقــد املُبرم بني 

الطرفيـن . 
وقـال ُمدير عام الشركة املُهندس فـراس خالـد 
هليـــل أنَّ مالكات مصنع ذو الفقار للتشغيل 
امليكانيكي التابع للشركة قامت بتصنيع وإجناز 
العقد املُبرم مع شركة مصافي الشمال والذي 
يقضي بتجهيزها مبليون و500 ألف قطعة من 
أختام التسييل ُسداسي برتقالي اللون وحسب 
وبوقت قياسي  املطلوبة  القياســية  املُواصفة 
، ُمشــيراً إلى أنَّ الشــركة العامة للصناعات 
الفوالذية حريصة من ِخالل مالكاتها الهندسية 
والفنية على حتقيق مبــدأ التكاُمل اإلقتصادي 
بني الشــركات الشــقيقة ودعم املُنتج احمللي 

لإلرتقاء بالصناعة الوطنية .
واكــد املديــر العام علــى أنَّ الشــركة متتلك 
اإلمكانيــات والُقدرات لدعــم جميع قطاعات 
ووزارات الدولة مبُنتجاتها املُتنوعة ذات املُواصفات 
العاملية واخلاضعه للتقييس والسيطرة النوعية 
وإنها حائزة على شــهادة اجلودة العاملية ملا لها 

من أهمية في إعتمادية ُمنتجاتهـا . 

بغداد - الصباح الجديد: 
قررت جلنــة النفط والغاز والثــروات الطبيعية 
النيابية تشــكيل جلنة فرعيــة ملتابعة قرارات 

وزارة النفط ورفع سعر الغاز اجملهز للسيارات.
وقال عضــو اللجنة صباح صبحــي ان “هناك 
تخبطاً بقرارات وزارة النفط وآخرها رفع ســعر 
الغاز اجملهز للسيارات الى 300 دينار للتر الواحد 

بعد أن كان 200 دينار للتر الواحد”.
وبني ان “جلنة النفط والغــاز والثروات الطبيعة 
النيابية ســتعقد اجتماعا خالل األيام املقبلة 
تناقش التخبــط بالقرارات الصــادرة من وزارة 
النفط”.، مضيفا أن “قرار رفع ســعر الغاز اجملهز 
للسيارات يؤثر على املواطنني وغير مبرر”، مشيراً 
إلى أن “وزارة النفط تبرر اسباب االرتفاع نتيجة 

ارتفاع األسعار عامليا”.
وتابع صبحــي، ان “العراق بلــد نفطي وميتلك 
الغاز، وان جلنة النفط النيابية على وفق النظام 
الداخلي ستشكل جلنة فرعية ملتابعة القرارات 
التي صدرت مــن وزارة النفط”، مبينا ان “جميع 
القــرارات العشــوائية التي صدرت مــن وزارة 
النفط نتيجة غياب الدور الرقابي وعدم وجود رد 

وردع للقرارات”. 

الرابع عشر من الشهر 
الجاري بدء الدراسة في 

مراكز محو األمية

“الفوالذية” تجهز مصافي الشمال 
بمليون و500 ألف قطعة من 

أختام التسجيل الُسداسي  

لجنة برلمانية تحقق في 
قرار رفع سعر غاز السيارات

بات ملفّ المياه 
يشّكل تحديًا أساسيًا 
في العراق، البلد شبه 

الصحراوي وحمّلت 
بغداد مرارًا جارتيها 

تركيا وإيران مسؤولية 
خفض منسوبات المياه 

بسبب بناء سدود على 
نهري دجلة والفرات

 بغداد - الصباح الجديد: 
شــاركت دائــرة العمــل والتدريب 
املهنــي التابعــة لــوزارة العمــل 
احتفالية  في  االجتماعية  والشؤون 
التي   )BRIDGE( اختتــام مشــروع 
االستشــارات  شــركة  نظمتهــا 
( ومنظمة   CLIC  ( الكندية  الدولية 
اخلدمة اجلامعيــة العاملية الكندية 
WUSC (  ( في فندق بابل ، مبشاركة 
مجموعة من مراكز التدريب املهني 

واصحاب العمل. 
وقــال املدير العــام لدائــرة العمل 
والتدريــب املهني رائــد جبار باهض 
أن هــذه االحتفالية تأتــي بعد مرور 
(٥( سنوات متواصلة لتطوير قدرات 
فرق  وانشاء  التدريبية  املراكز  مدربي 
لسوق العمل وفرق االرشاد والتوجيه 
الى دعــم مراكز  املهنــي اضافــة 
التدريب املهني ، مبينا أن املشــروع 
شــملت  االولى  مرحلتني  على  نفذ 
-بغداد-االنبار(  )البصــرة  احملافظات 

محافظات  شملت  الثانية  واملرحلة 
مت  واســط(   - قــار  -ذي  ) كركــوك 
مهن  على  الشــباب  تدريــب  فيها 
واالدارة  الكهربائيــة  التاسيســات 
الصحيــة والصناعــات الغذائيــة 
،فضال عن اســتبدال ورشــة االدارة 
الثانية بورشة  املرحلة  الصحية في 
حســب  النفطية  لالنابيب  اللحام 

احتياج احملافظات املنتجة للنفط. 
من جانبه اكد مدير املركز االعالمي 
الدائرة  ان  العقابــي  الوزارة جنم  في 
تســعى الى انشــاء مركــز تدريب 
للمدربني في بغداد مبواصفات تقنية 
وإداريــة عالية واالرتقــاء به ليكون 
مركز اقليمي في املستقبل القريب. 
على صعيــد اخر اجــرى فريق فني 
مــن قســم الصحــة والســالمة 
املهنيــة التابــع للمركــز الوطني 
وزارة  للصحة والسالمة املهنية في 
زيارة  االجتماعية  والشــؤون  العمل 
النفطي  التدريب  ملعهد  أستشارية 

التابع لوزارة النفط. 
الزيارة  والتقى الفريق الفنــي خالل 
مبسؤولة الصحة والسالمة املهنية 
الفني  الفريق  التطرق من قبــل  ومت 
حــول تطبيق أشــتراطات الصحة 
والســالمة املهنية في موقع العمل 
حلماية العاملني من اخملاطر واألمراض 
املهنيــة، والتأكيــد علــى أجــراء 
الدورية  املهنية  الطبية  الفحوصات 
في املركز للعاملني وإشــراكهم في 
الدورات التي تقام أيضا في املركز عن 
أجراءات الصحة والســالمة املهنية 
لغرض أكســاب العاملــني املهارات 

وجتنب اإلصابات. 
وقال مدير املركز االعالمي في الوزارة 
جنم العقابــي أن املركز يولي أهمية 
للزيارات االستشارية التي تقوم بها 
الفرق الفنية في املركز ملتابعة مدى 
أمكانية تطبيق أشتراطات الصحة 
والسالمة املهنية ونشر ثقافتها في 

مواقع العمل. 

نينوى - الصباح الجديد: 
نينوى  محافظة  عن  النائب  كشف 
نايف الشمري ان “الفساد في صحة 
توجد  وال  مستشري  مازال  احملافظة 

أي محاربة حقيقية له”.
واوضح الشــمري ان قطاع الصحة 
في احملافظة يعاني من فســاد بات 
ينخر اجزاءه بشــكل تام، بحيث أن 
املواطنني هنــاك يعانون من انعدام 
أبســط العالجات، ومنها “الكانولة 
أي  يكن  لم  فيما  والبراســتيمول”، 

حترك حكومي ملعاجلة هذا امللف.
تصريحات  فــي  الشــمري  واكــد 
املوصــل  “أهالــي  ان  صحفيــة 
في  الفساد  استمرار  عن  يتساءلون 
مديرية صحة نينوى الذي لم يشهد 
أي محاربة، والدليل اســتمرار عمل 
مدير صحة نينوى الذي ما زال يعقد 
بشــكل  ادوية  لتوريد  الصفقــات 
تشوبه شــبهات فساد كبيرة، ومن 
يجب ان يسأل عن هذا هي احلكومة 

احلالية”.
احملافظــة  “ســكان  ان  ويضيــف، 
الذين يبلــغ تعدادهــم أكثر من 5 
مليون نســمة ال يجدون أي ادوية او 
مستلزمات طبية في املستشفيات 
املواطنــون  الصحيــة..  واملراكــز 
يعانون من غياب أبســط العالجات 
كـ”كانولة او حبة براستيمول” على 
التي  الضخمة  امليزانيات  الرغم من 

تصرف ل دائرة صحة نينوى”.
وحول الوثيقة التي أرســلتها وزارة 
الصحة للنائب في إجابة عن كمية 
نينوى،  الى صحــة  املــوردة  االدوية 
أجاب الشــمري انه “بعد مناشدات 
أهالي نينوى بعدم وجود أي ادوية او 
مستلزمات طبية في املستشفيات 
الصحة  ل وزارة  استفســارا  وجهنا 
عن كميات االدوية املصروفة لصحة 
نينوى مــن عــام 2020 ولغاية عام 
الوزارة  بــان  اإلجابة  وكانــت   2022
اشــترت ادويــة ولقاحــات لصحة 

نينــوى بأكثر من 125 مليــار دينار، 
ولكن أهالي املوصل يتســاءلون أي 

ذهبت تلك االدوية”.
وأشار الى انه “يجب على دائرة اللجان 
التفتيش  دائرة  وعلى  التفتيشــية 
في وزارة الصحة ان تدقق في كافة 
امللفــات في صحة نينوى بســبب 
شــبهات الفســاد الكبيرة فيها”، 
موضحا ان “املوازنة التسريبية التي 
زودتنا بها وزارة املالية اشارت الى انه 
يتم صرف اكثر مــن 3.5 مليار دينار 
نينوى ومع ذلك فان  شهريا لصحة 
والوضع الصحي مزري في احملافظة”.
وفي وقت ســابق، حــذر النائب عن 
نينوى نايف الشــمري، مــن انهيار 
احملافظة،  فــي  الصحــي  الوضــع 
اجليــدة  غيــر  االدارة  منتقــدا 
واالســتعراضات من خــالل مواقع 
التواصل االجتماعي وليس من خالل 
االجراءات الصحيحة في املؤسسات 

الطبية الرسمية. 

العمل تشارك في اختتام مشروع  تطوير 
قدرات مدربي المراكز التدريبية

بغداد - الصباح الجديد: 
كشفت مديرية الدفاع املدني امس 
في  البحث  مستجدات  اخر  االثنني، 
مبنى اخملتبر الوطني املنهار مبنطقة 
الكرادة وسط العاصمة بغداد، فيما 
اشارت إلى ان ثالث جثث ما تزال حتت 

األنقاض.
وقال مدير قسم االطفاء والسالمة 
ب بغــداد الرصافة، رائــد حوكان في 
تصريحات صحفية ، إن “فرق الدفاع 
املدني تواصل جهودها منذ نحو 72 
ســاعة في عمليات البحث واإلنقاذ 

مبوقع احلادثة”.
وأضــاف حــوكان، أن “فرقنا متكنت 
من انقاذ 13 شــخصا من احملاصرين 
حتت البناية املنهارة وانتشــال جثة 

شخص، خالل اليومني املاضيني”.
وتابع: “نحن قريبني من انتشال جثة 

أمراة وابنتها، ويُعتقد أن هناك جثة 
ثالثة لشخص كبير في العمر”.

على صعيد متصل أوضحت مديرية 
الدفــاع املدنــي، مســؤوليتها في 
إنشــاء وتصاميم املباني بعد تكرار 
املبانــي آخرها اخملتبر  انهيار  حوادث 

الطبي الوطني في منطقة الكرادة 
وســط العاصمة بغداد وســقوط 

ضحايا.
وقال املنســق االعالمــي للمديرية 
معاذ ســالم “وفقا لقانــون الدفاع 
املدني اليحق لــه التدخل بعمليات 

انشاء املباني كهندسة او تصاميم 
امنــا التدخل يقتصر علــى اجراءات 
الســالمة فقط والتــي تكون بعد 
عمليــة انتهاء عمليــات البناء من 
ومتحسســات  الطــوارئ  مخارج 

الهواء”.

 فرق الدفاع المدني تواصل عمليات االنقاذ في المبنى المنهار 

 نائب يكشف عن الفساد في صحة 
نينوى.. ميزانيات ضخمة من دون خدمات 



3 شؤون عربية ودولية

متابعة ـ الصباح الجديد:
لم يعد سجن صيدنايا العسكري في 
سوريا “ثقبا أسود” كما كان لسنوات 
ثمانينيات  في  تأسيسه  منذ  طويلة 
القرن املاضي، إذ كشف حتقيق مطول 
بالتفاصيــل الدقيقة ما يجري خارج 
وداخلها، وهيكليته وعالقاته  أسواره 
املؤسســات  بقية  مع  التنظيميــة 

األمنية التابعة للنظام السوري.
“رابطة  الذي عملت عليه  والتحقيق 
معتقلي ومفقودي ســجن صيدنايا” 
لعــام كامل ونشــرته، امس االثنني، 
خطوة هي األولى من نوعها بشــأن 
أطلقت  والذي  األمني،  املعسكر  هذا 
عليه “منظمــة العفو الدولية” قبل 
ســنوات وصف “املســلخ البشري”، 
والســجن الذي “تذبح فيــه الدولة 

السورية شعبها بهدوء”.
ويعتبــر “صيدنايا” واحــدا من “أكثر 
األماكن سرية في العالم”، ولطاملا بث 
اســمه “الرعب في قلوب السوريني”. 
وهؤالء ارتبط ذكر هذا املكان عندهم 
بينما حفر  األحبة وغيابهم،  بفقدان 
في ذاكرة اجملتمع الكثير من األســى، 

وفق الرابطة احلقوقية.

“ترسانة رعب”
ويتألف التحقيق من نحو 60 صفحة 
ورّكز، حســب ما اطلــع عليه على 
والعالقات  اإلدارية  الهيكلية  شــرح 
عن  وأجاب  للســجن،  التنظيميــة 
الكثير من األســئلة، مــن قبيل: ما 
الذي يحدث في داخله؟ وملاذا؟ وكيف؟ 
ومن هم املســؤولون عن ذلك؟، بينما 
خلص إلى إثبات دور مشــفى تشرين 
األول يظهر  بأن  والقضاء،  العسكري 
الوفاة،  بشــهادة  للتصفية  كمكان 
والثانــي كـ”جهــة إصــدار حكــم 

اإلعدام”.
ومت إعــداد التحقيــق بنــاء على 31 
مقابلــة مع أشــخاص عملوا داخل 
عن  منشــقني  وضباط  “صيدنايــا”، 
النظام الســوري كانوا على أسواره 
املسؤولة عن حمايته،  القوات  ضمن 
إضافة إلى معتقلني سابقني اعتقلوا 

في أوقات متفرقة.
واستعرض في أجزائه األولى احلراسة 
التي حتيــط بـ”صيدنايا”،  اخلارجيــة 
وأماكن  عنهــا  املســؤولة  واجلهات 
األلغام، ومن  وأدوارها وحقلي  توزعها 
ثم احلراسة الداخلية التي تنتشر بني 
األســوار اخلارجية والداخلية وبوابات 

األبنية.
واألمر كذلك بالنسبة ملفارز األجنحة 
التي تكون على احتــكاك يومي مع 

املعتقلني.
ثالثة مستويات  التحقيق عن  وحتدث 
من احلراســة للســجن، األول يتعلق 
بحمايتــه من اخلارج ضــد أي تهديد 
أو عملية فرار للســجناء،  خارجــي 
بينما الثاني يرتبط مبساندة املستوى 

األول.
في حني مت تخصيص املستوى الثالث 
حلمايــة أبنيــة الســجن الداخلية 
ومراقبــة حتركات الســجناء وتأمني 
وجودهم وانضباطهم داخل األجنحة 
واملنفــردات. وقــد تختلــف طبيعة 
احلماية في كل مستوى وفقا للجهة 
العسكرية املســؤولة عنها )اجليش 
أو الشــرطة العســكرية أو شعبة 

االستخبارات العسكرية(.
وشرح اجلزء الثاني من حتقيق الرابطة 
الســجن،  مكاتب  عمل  احلقوقيــة 
بتلبية احلاجات  املعنية  بدءا من تلك 
األساســية من ماء وطعام وكهرباء، 
وصــوال لتلــك املعنية باملشــتريات 

والرعاية الصحية.
ومن ثم انتقل مســتعرضا ارتباطات 
السجن من اخلارج مع باقي مؤسسات 
الدولــة وأجهزتهــا األمنية، ســواء 
الرسمية  اإلدارية  بالتبعية  املتعلقة 

على  املبنية  الشخصية  العالقات  أو 
والقرب من مراكز  والوالء  احملسوبيات 

القوة في النظام السوري.
يقع الســجن على تلة صغيرة عند 
بدايــة ســهل صيدنايا، وهــي بلدة 
30 كيلومترا  جبلية تقع على بعــد 
شــمال العاصمة دمشــق، ويتكون 
من بنائني: الرئيســي القــدمي )البناء 
األحمر(، والبناء اجلديد املعروف باسم 

البناء األبيض.
وتقدر مساحته بـ1.4 كيلومتر مربع، 
أي ما يعادل “ثمانية أضعاف مساحة 
مالعب كرة القدم الدولية في سوريا 

مجتمعة”.
ويختلــف عــن باقي الســجون من 
حيث التبعية ومن حيث املمارســات 
والقوانــني املطبقــة فيــه، إذ يتبع 
لــوزارة الدفــاع الســورية، بينما ال 
بأي ســلطة  العــدل  وزارة  تتمتــع 
عليه، فيما “ال يستطيع أحد دخوله 
أو زيــارة أي معتقــل، مــن دون إذن 
بعد احلصول  العســكرية،  الشرطة 
على موافقة مســبقة من شــعبة 
االســتخبارات العســكرية”، وفــق 

حتقيق الرابطة احلقوقية.
وخلصــت الرابطة في إحدى جزئيات 
حتقيقهــا إلــى أنــه يتبــع جلهتني 
قضائيتــني منفصلتــني: األولى هي 
ينظر  الــذي  العســكري”،  “القضاء 
في اجلنايات أو اجلنــح التي يرتكبها 
“محكمة  هي  والثانية  عســكريون، 

امليدان العسكري”.
وقد مرت ســوريا بأحداث كبيرة منذ 
تأسيسه في عام 1987، بينما تعاقب 
على إدارته عشــرة مدراء مختلفني، 
كان الفتــا أنهم ينحــدرون من قرى 
تتبع حملافظة طرطوس وأخرى حملافظة 

الالذقية، في غرب البالد.

“فئتان”
يصنــف النظام الســوري املعتقلني 
في “صيدنايــا” إلى فئتني: األولى هم 
األمنيون، وهــم معتقلون مدنيون أو 
عســكريون، على خلفيــة رأيهم أو 

نشاطهم السياسي أو انتمائهم إلى 
منظمات “إرهابية”، أو القيام بأعمال 
“إرهابية”، أو حســب “التهم اجلاهزة 

من جانب النظام السوري”.
أما الفئــة الثانية فهــي املوقوفون 
القضائيــون، وهم من العســكريني 
احملتجزين بســبب ارتكابهم جنحا أو 
جرائم جنائية )قتل، ســرقة، فساد، 
اختــالس أمــوال، فرار مــن اخلدمة 

اإللزامية(.
وهذا االختالف في التقســيم ينتج 
عنه اختــالف في طريقــة املعاملة، 
إذ يوضــح التحقيــق أن “األمنيــني 
يتعرضــون لتعذيب ممنهــج، وكافة 
سياســات احلرمــان مــن الطعــام 
والرعايــة الصحية، أمــا القضائيني 
ممنهج،  غيــر  لتعذيب  فيتعرضــون 
وفــي الغالب يتمتعون بزيــارة دورية 
ومستوى مقبول من الطعام والرعاية 

الطبية”.
إلى  السوري  النظام  ينظر  وبالعموم 
املعتقلــني في الســجن على أنهم 
“عمالء وخونة”، ولهذا يجردون من أي 

اعتبارات إنسانية، ويستباحون متاما.
بــني 2011 و2015 كانت األوضاع فيه 
أعداد  وتراجعــت  الســوء،  في غاية 
عمليات  بســبب  فيــه  الســجناء 
التصفية. ويذكر التحقيق أن النظام 
السوري أعدم فيه وخالل 10 سنوات 
من 30 إلى 35 ألف معتقل، بشــكل 
مباشــر أو حتت التعذيب، أو بســبب 

قلة الرعاية الطبية والتجويع.
ودائمــا ما تكــون عمليــات اإلعدام 
املباشــر بشــكل دوري )يومــني في 
األســبوع(، فيمــا توضــح الرابطة 
يتــم  ال  “املعتقلــني  أن  احلقوقيــة 
إبالغهــم بقرار اإلعــدام، بل ينقلون 
مســاء لينفذ بهم احلكم في اليوم 

نفسه أو في اليوم التالي”.
يحضر اإلعدام رئيــس القلم األمني 
ومديــر الســجن، والنائــب العــام 
امليدانية،  احملكمــة  في  العســكري 
اجلنوبية،  املنطقــة  قائــد  واللــواء 
وضابط من شــعبة اخملابرات، ورئيس 

فــرع التحقيــق )248( وأحــد أطباء 
السجن، وأحيانا “رجل دين”، فضال عن 
رئيس احملكمة امليدانية العســكرية، 

وهي اجلهة التي يصدر عنها احلكم.
وحتدث التحقيق عــن غرفتي إعدام، 
والثانية  األبيــض”  “البناء  في  األولى 
في “البناء األحمر”، وأن العملية تتم 
الغرفتني “عدة  “شــنقا”. وفــي كال 

منصات لذلك”.
تضــم “رابطة معتقلــي ومفقودي 
ســجن صيدنايــا”، التي تأسســت 
عــام 2017 “ائتــالف للناجــني” من 
وعائالتهم،  والضحايــا  “صيدنايــا” 
وتسعى “لكشــف احلقيقة وحتقيق 
العدالة للمعتقلني، بسبب رأيهم أو 

نشاطهم السياسي”.
كما تعمل أيضا على كشف مصير 
املفقوديــن واخملتفني قســريا، بينما 
تقدم املشورة والدعم ألسرهم، وتوفر 

لهم املعلومات واالستشارات.
ووســائل  صحف  زودت  وأن  وســبق 
“الغارديان”،  بينهــا  غربية، من  إعالم 
بوست”  و”واشنطن  تاميز”،  و”نيويورك 
اخلاصة  املعلومــات  مــن  بالكثيــر 
بـ”صيدنايا”، والتي انتشرت في سياق 

حتقيقات استقصائية.
ويصف الشريك املؤسس في الرابطة 
دياب ســرية، “صيدنايا”  احلقوقيــة، 
بـ”الرمــز الذي يســتخدمه النظام 
الناس. هو يضع كل  السوري إلرهاب 
من يفتح فمه فيه. وهو وجه لهيبة 

النظام ورمز للسطوة على اجملتمع”.
ومحكمة  أوامر  فيه  “مكان  ويضيف 
ميدانية وتراتبيــة. هو جزء من كيان 

الدولة. التحقيق كشف كل ذلك”.
وقد يتــردد ســؤال كبير، ملــاذا كل 
هــذه التراتبية والهيكليــة اإلدارية 
أن  رغــم  للســجن؟  والتنظيميــة 
أجهزة النظام األمنية، وفق ما وثقت 
منظمات حقوقية قادرة على قتل أي 
معتقل بكل سهولة، ومن ثم إخفاء 

أثره كامال.
ويوضح سرية: “ســألنا إحدى الرتب 
فيه ســابقا،  التــي عملت  العالية 

وأجــاب: “املعتقــل عندمــا ميــوت 
البارودة  داخل صيدنايا يصبــح مثل 
)البندقية(. يجب أن تسلم. هذه هي 

بيروقراطية الدولة”.
السابق:  واملعتقل  احلقوقي  ويضيف 
“هذه هي الدولة املتوحشة. بكيانها 
وقوانينها وأنظمتهــا. هكذا حولها 

نظام األسد”.
يتابع سرية: “املعتقل يتعرض للقتل 
حتى يعترف. ال تنتهي القصة ويرسل 
إلــى صيدنايا. كثير من األشــخاص 
يقولــون ملــاذا نتعــرض للقتل في 
صيدنايا مجددا. هو معســكر موت 
مثل معســكرات النازيني أيام احلرب 

العاملية الثانية”.
وزاد: “النظــام يقتــل الناس فيه من 
أجل أن يتربى من في اخلارج. هذه هي 

الدولة”.

“تراتبية لنقل اجلثث”
تتم  التــي  اإلعــدام  بعــد عمليات 
داخل الســجن على مدى يومني في 
األسبوع، يعمل النظام السوري “وفق 
تراتبية بالتدريــج” لنقل اجلثث، ومن 
ثم دفنها في مقابر جماعية، حسب 

ما يورد التحقيق.
اخلدمات  إدارة  بواسطة  اجلثث  وتنقل 
تشــرين  “مشــفى  فــي  الطبيــة 
العســكري”، وتدفــن أحيانــا فــي 
منطقة “جنها” بريف دمشق اجلنوبي. 
وقد تدفن في منطقــة “قطنا” عند 
مع  العاشرة”  “الفرقة  تقاطع  نقطة 
“احلــرس اجلمهــوري”، أو في منطقة 
“القطيفة” غرب “حقل الرمي” التابع 
للفرقة الثالثة، املسؤولة عن حماية 

السجن.
ويتــم التعامل مع اجلثــث بطريقتني، 
إذ يوضح التحقيــق أن “اجلثث الناجتة 
عن اإلعدام تنقل مباشــرة إلى املقابر 
املذكورة بواســطة سيارات عسكرية 
يطلق عليها اســم سيارة اللحمة، أو 

في سيارات بيك أب”.
باجلثث  الثانيــة فترتبط  الطريقة  أما 
الناجتــة عــن ســقوط الضحايا حتت 

الرعاية  انعــدام  أو بســبب  التعذيب 
الطبية وجتّمع في السجن. وهنا وملدة 
ال تتجاوز 48 ســاعة تدفــن في غرفة 
أنشــئت بعد 2011 تســمى بـ”غرف 

امللح”.
فــي هذه الغرف توضــع اجلثث ويكون 
علــى جبهــة كل واحدة رقــم وترش 
بامللح، ومن ثم تنقل بواســطة سيارة 
نقل املعتقلني إلى مشــفى تشــرين 
العســكري، الــذي يقــوم مبعاينتها 
وإصدار شــهادة وفاة لها، إلى أن تنقل 
“الشــرطة  في  الســجون  فــرع  إلى 

العسكرية”.
وبعد عملية إصدار شهادة الوفاة يشير 
التحقيق إلى أن جثث املعتقلني ترسل 
للدفن في جنهــا أو قطنا أو القطيفة، 
وأن العملية تتم في ســاعات الصباح 

األولى.
ويشــكل املدنيون، الذين جتــرأوا على 
النظام  مبعارضــة  التفكيــر  مجــرد 
الســوري، الغالبيــة الســاحقة من 

الضحايا.
وجــرى منذ عــام 2011 إعــدام آالف 
األشــخاص خارج نطــاق القضاء في 
تُنفذ حتت  عمليات شــنق جماعيــة 
جنح الظالم، وحُتاط بغالف من السرية 

املطلقة.
وُقتل آخــرون كثر مــن احملتجزين في 
ســجن صيدنايا، جراء تكرار تعرضهم 
للتعذيب واحلرمان املمنهج من الطعام 

والشراب والدواء والرعاية الطبية.

“أحداث مفصلية وعشر مدراء”
فــي غضون ذلــك اســتعرض حتقيق 
الرابطة احلقوقية سلسلة من املراحل 
التــي مر بها صيدنايا منذ تأسيســه 
في فترة الثمانينيات، ســواء تلك التي 
ســبقت حادثة االســتعصاء في عام 
2008، أو تلك التي تبعتها، وصوال إلى 
مرحلة ما بعد الثورة السورية، وعقب 

محطة “االنتصار في 2016”.
ورغم أن “وحشية التعذيب انخفضت 
بعــد 2016”، إال أن حتقيق الرابطة وّثق 
لـ800 معتقل.  السوري  النظام  إعدام 

وهؤالء معظمهم ممــن أجروا عمليات 
“تســوية ومصاحلــة”، في مــدن ريف 

دمشق وحلب ودرعا وحمص.
عــالوة على ذلك، وفي قســمه األخير 
كشــفت الرابطــة احلقوقيــة فــي 
الشــخصيات  التحقيق عن أســماء 
األمنيــة التــي تعاقبــت علــى إدارة 
 ،1987 الســجن، منذ تأسيســه في 
مشــيرة إلــى أن “مدير الســجن هو 
املســؤول األول واملباشــر عــن تنفيذ 
عمليات القيادة بحــق املعتقلني، وهو 
الدقيقة  التفاصيــل  املتحكم بــكل 

داخله”.
أولى الشخصيات هي “بركات العش”، 
وتولى إدارة السجن من عام 1987 حتى 

.1991
ينحــدر “العش” مــن ريــف الالذقية 
وشــهد “صيدنايــا” في فتــرة واليته 
عدة انتهــاكات، وخاصة ضد املنتمني 
للجنــاح العراقي في “حــزب البعث” 
و”رابطة العمل الشــيوعي” و”اإلخوان 

املسلمني”.
َخلفه “محيي الدين محمد” في الفترة 
املمتدة من 1991 إلى 2003، وهو أكثر 
شخص بقي في املنصب، دون أي تغيير، 
وينحدر من إحدى قــرى مدينة جبلة، 
وهو “أحد أبناء رجال الدين املهمني في 

الطائفة العلوية”.
بعــد “محمــد” تولى “لؤي يوســف” 
إدارة “صيدنايــا” من 2003 حتى 2006، 
وينحــدر من قريــة بحمــرة في ريف 
الالذقيــة، وكان مــن املقربــني لغازي 
كنعان وزير الداخلية والرئيس السابق 

جلهاز اخملابرات السوري في لبنان.
في غضــون ذلــك، تولى “علــي خير 
بيــك” إدارة “صيدنايا” مــن عام 2006 
حتى 2008، وهــذا الضابط ينحدر من 
القرداحة معقل رأس النظام السوري، 
لكنه أقيل بعد عملية اقتحام فاشلة 
ما  للســجن،  العسكرية  للشــرطة 
أســفر عن وقــوع 1200 منهــم بيد 

املعتقلني، وفق التحقيق.
إقالته تولــى “طلعت محفوض”  بعد 
منصب مدير الســجن من 2008 حتى 
2013، والــذي ينحدر من قرية البريخة 
فــي دريكيــش مبحافظــة طرطوس، 
بأنــه “مهندس  التحقيــق  ووصفــه 
تصفيــح الســجن وحمايتــه، وأحد 
املســؤولني عن مجزرة 2008 التي راح 

ضحيتها ما ال يقل عن 125 معتقال”.
وكان “محفــوض” قد قتــل في 2013 
احلر”  السوري  “اجليش  لفصائل  بكمني 
ســابقا ببلدة تل منني فــي القلمون، 
الذي  ســليمان”،  “إبراهيم  ليخلفــه 
ينحدر مــن قرية فجليــت بدريكيش 

التابعة حملافظة طرطوس.
ولم يبق “سليمان” إال لعام واحد في 
إدارة “صيدنايا”، ليتولى املنصب خلفا 
له “أديب اسمندر” في الفترة املمتدة 
من 2013 إلــى 2014. وهذا الضابط 
األمني ينحدر من قريــة القاليع في 
تنوعت  وفي عهــده  مدينة جبلــة، 
أســاليب التعذيــب والتنكيل بحق 

املعتقلني، وفق التحقيق.
“محمود معتوق” شــغل املنصب من 
2014 إلــى 2018، وينحــدر من قرية 
فيديــو بريف الالذقية، واســتكماال 
ألســالفه “واصل ارتــكاب التعذيب 
وطــور الوســائل”، إلــى أن أقيل من 
حســن”،  “وســيم  لصالح  املنصب 
والذي تولى إدارة “صيدنايا” بني 2018 
و2020، بينما شهد عهده إعدام 500 
شــخص ممن اعتقلوا فــي “مناطق 

التسوية واملصاحلات”.
وفي الوقــت احلالي يديــر “صيدنايا” 
العميــد “أســامة محمــد العلي”، 
الذي جاء خلفا لـ”حســن” في شهر 
الرابطة  2020، وحسب حتقيق  مارس 
احلقوقية فقد “حافظ على العقوبات 
وعمليات اإلعــدام”، بينما اليزال على 

رأس عمله.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
عادت ظاهــرة اقتحام املصارف في لبنان 
إلى الواجهــة من جديد، بعــد اقتحام 
شــاب لبناني ألحد املصارف في منطقة 
“حارة حريك” بالضاحية اجلنوبية لبيروت.
اللبنانيني، في  وقالت جمعية املودعــني 
منشــور على تويتر، امس االثنني، إن أحد 
املودعــني اقتحم “بلوم بنــك” فرع حارة 

حريك ومتكن من استعادة وديعته.
التي  للواقعة،  ونشــرت اجلمعية فيديو 
جاءت بعد سلســلة من حــوادث مماثلة 

حصلت خالل الفترة املاضية.
وفي سبتمبر املاضي، استأنفت املصارف 
اللبنانية عملها بعد أسبوع من اإلقفال 
التي  االقتحام  على عمليــات  احتجاجا 
شــهدتها مــن قبــل مودعــني طالبوا 

باستعادة أموالهم حتت تهديد السالح.
ولــم تفتــح املصــارف أبوابهــا “على 
مصراعيهــا” أمام زبائنهــا، بل كما جاء 
في بيان جمعية مصارف لبنان، “اعتمدت 
على قنوات حددها كل مصرف لعمليات 
والتعليميــة  التجاريــة  املؤسســات 
واالستشفائية وسواها، وعبر الصرافات 

اآللية للجميع”.
وبعد رفض وزيــر الداخليــة والبلديات، 

بســام مولوي، تأمني احلماية للمصارف 
أن  كونها مؤسســات خاصــة، معتبرا 
مســؤولية الدولة حماية النظام العام 
في البــالد، أصبح يتوجب علــى الزبون 
“االتصال باإلدارة العامة للمصرف املعني 
أو بقســم خدمــة الزبائن لديــه، عند 
االضطــرار، لكي يتم تلبيــة أية حاجة 
ملحــة أخرى لــه بالســرعة املمكنة” 

بحسب ما جاء في بيان اجلمعية.
وأوضحت اجلمعية في بيانها أن “الهدف 
من إعادة فتح املصارف هو تســيير أمور 
املواطنني إلجراء إيداعاتهم وسحوباتهم، 

كذلك تأمــني رواتب القطــاع العام إثر 
حتويلها إلى املصــارف من مصرف لبنان 

ورواتب القطاع اخلاص املوطنة لديها”.
أبوابها بعد  أقفلــت  البنــوك  وكانــت 
لعدة مودعني  اقتحام مسلحة  عمليات 
للمطالبة باسترداد أموالهم، وفي بعض 
احلــوادث قــام مودعون باحتجــاز رهائن 
ومنهم من هدد بإحراق نفسه واملوظفني.

ويعاني لبنان من أوضاع اقتصادية صعبة 
منذ نحو ثالث ســنوات، تسببت بانهيار 
قيمــة العملة احملليــة، وأزمة في قطاع 

املصارف والصيرفة.

ظاهرة اقتحام المصارف تعود إلى لبنان.. 
الصباح الجديد ـ وكاالت:مودع يسترد أمواله بالقوة في حارة حريك

أعلنت هيئة البحــث والتعرف على 
املفقودين في ليبيا، امس األول األحد، 
العثور علــى 42 جثــة مدفونة في 
مقبرة جماعية مبدينة ســرت وسط 
البالد، املعقل السابق لتنظيم داعش.
في  الهيئة  باســم  املتحــدث  وقال 
بيان إن اجلثث الـ 42 اســتخرجت من 
موقع مدرسة في املدينة في أعقاب 
عليها  احلصول  مت  “معلومات سرية”، 
في إطار حتقيق أجري مع أســرى من 

مقاتلني بالتنظيم املتطرف.
وســقطت ســرت مقر مولد معمر 
القذافي، حتت ســيطرة داعش خالل 
عامــي 2015 و2016، حيــث حــاول 
التنظيــم املتطرف االســتفادة من 
الفوضــى التي عمت البلــد الغني 

بالنفط في أعقاب ثورة 2011.
املدينة  بالفعــل من  التنظيم  وطرد 
في ديســمبر 2016، من قبل القوات 
التي تقاتل لصالــح حكومة الوفاق 
األمم  املدعومة من  السابقة  الوطنية 

املتحدة.
وال يــزال املئات مــن مقاتلي داعش 
السجون  في  الســابقني محتجزين 
الليبية، وكثير منهم ينتظر احملاكمة.
البحث  باســم هيئة  املتحدث  وقال 
والتعرف علــى املفقودين عبد العزيز 
املبروك، إن جميع اجلثث الـ 42 نقلت 
إلــى مستشــفى قريــب، وجمعت 
عينات من دمائها وأسنانها وعظامها 

للتعرف على الضحايا املفقودين.
وأضاف أنه عثر علــى 11 جثة أخرى 

بالقرب من نفس املوقع في مايو. ولم 
ترد أي معلومات عن سبب وفاة أي من 

أصحاب اجلثث.
وخالل الســنوات األخيــرة، عثر على 
العديد من املقابر اجلماعية في أنحاء 

ليبيا.
في ديسمبر 2018، عثر على جثث ما 
يزيد على 30 رجال قرب سرت، يعتقد 
أعدمهم  اإلثيوبيني  أنها جملموعة من 
داعش في مقطــع مصور  مقاتلــو 

نشره التنظيم قبل سنوات.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
االثنني،  امــس  قتــل فلســطينيان، 
برصاص قوات إسرائيلية خالل عملية 
قرب رام اهلل بالضفة الغربية، حسبما 
أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، في 
“حتييد”  اإلسرائيلي  اجليش  أعلن  وقت 
اثنني بعد “محاولتهما تنفيذ هجوم”.

وقالــت وكالة األنباء الفلســطينية 
“وفا” إن القوات اإلســرائيلي “أطلقت 

النــار صــوب ثالثــة شــبان داخــل 
اثنني  مركبتهم، ما أدى الستشــهاد 
باسل قاسم بصبوص  وهما:  منهما، 
)19 عاما(، وخالد فادي عنبر )21 عاما( 
مــن مخيم اجللــزون، وإصابــة رأفت 
ســالمة عوض حبــش )19 عاما( من 

بلدة بيرزيت”.
وأضافت أن “قوات االحتالل اختطفت 
واعتقلــت  الشــهيدين،  جثمانــي 

املصاب”.
من ناحيته أعلن اجليش اإلســرائيلي 
عن “حتييد” اثنني من “املشــتبه بهما” 
بعد “محاولتهما تنفيذ هجوم دهسا 

ضد جنود”.
اجليــش  باســم  املتحــدث  وقــال 
في  أدرعــي،  أفيخــاي  اإلســرائيلي، 
منشــور على تويتر، االثنــني، إنه في 
األمواج” اعتقلت  إطار عملية “كاسر 

قوات األمن اإلســرائيلية “16 مطلوبا 
أمنيــا فــي مناطــق مختلفــة من 
يهودا والســامرة واألغوار يشتبه في 

ضلوعهم بنشاطات إرهابية”.
أنه “في مخيم اجللزون  أدرعي  وأضاف 
اعتقلــت القــوات مطلوبــا أمنيــا 
حيث حــاول خالل النشــاط مخربان 
فلسطينيان تنفيذ عملية دهس ضد 

القوات التي متكنت من حتييدهما”.

“فاجعة” تحت التراب.. اكتشاف جريمة لداعش في سرت

مقتل فلسطينيين برصاص إسرائيلي 
بعد “محاولة دهس” قرب رام اهلل

سجن صيدنايا تجسيد لبشاعة النظام الشمولي
 السوري وترويع االنسان قبل قتله

“أكثر المراكز سرية في العالم”.. 
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مديرية شؤون األحوال 
العدد: 2734
التاريخ: 2022/10/2

إعالن
بنــاًء على طلــب املدعي )حاكم 
عامــر فرحان( والــذي يطلب من 
خالله تبديل )لقب( من )الزويحم( 
واســتنادا ألحكام  )الركابي(  الى 
املــادة )22( من قانــون البطاقة 
الوطنيــة رقم )3( لســنة 2016 
تقــرر نشــر طلبه فــي اجلريدة 
الرســمية فمن له حق االعتراض 
على الطلب مراجعة هذه املديرية 
خالل )15( خمسة عشر يوما من 
تاريخ النشــر وبعكسه سينظر 

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

فقدان وصل امانات
 )1406380( املرقــم  االمانات  فقد وصل 
بتاريخ  الصادر من مديرية بلدية تكريت 
2017/2/20 باسم )اسامة احمد طايس 
عبداهلل( من يعثر عليه الرجاء تسمليه 

الى اجلهة املذكورة اعاله.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
الدور

رقم الدعوى/ 231/ش/2022
التاريخ/ 2022/9/28
الى/ املدعى عليه/ احمد مرعي حسن

م/ إعالن
للدعوى املقامة أمام هذه احملكمة بالعدد 
اعــاله من قبل املدعية )الهام مطشــر 
محمــد( واملتضمنة احلكــم بالتفريق 
بينك وبني املدعية اعاله وجملهولية محل 
و  بالتبليغ  القائم  اقامتك حسب شرح 
تأييد مختار احمللة الشــرقية في قضاء 
الدور تقرر تبليغك  بواسطة صحيفتني 
احملاكمة  مبوعــد  يوميتــني  محليتــني 
املصــادف يــوم 2022/10/16 الســاعة 
التاسعة صباحا وفي حال عدم حضورك 
او مــن ينوب عنــك قانونا فســتجرى 

املرافعة بحقك غيابيا و وفق االصول.
القاضي
عبد اجمليد حسن لطيف

فقدان وصل امانات
 )1406449( املرقــم  االمانات  فقد وصل 
بتاريخ  الصادر من مديرية بلدية تكريت 
2017/2/21 باسم )اسامة احمد طايس 
عبداهلل( من يعثر عليه الرجاء تسمليه 

الى اجلهة املذكورة اعاله.

وزارة الصناعة واملعادن/ شركة ديالى العامة
م/ إعالن

مناقصة محلية

)112/م/د ي أ/2022( جتهيــز 400 قطعة قلب حديــدي خارجي ذو الرقم الرمزي T.O.C.05/A و400 
قطعة قلب حديدي داخلي ذو الرقم الرمزي T.I.C.06/A لتصنيع محوالت التوزيع سعة 11/400 
من منشــأ اســيوي او اوربي وحســب الشــروط املذكورة في املواصفات الفنية وقائمة جدول 

التسليم 
)معلنة للمرة االولى(       تاريخ الغلق )2022/10/26(

يسر )وزارة الصناعة واملعادن/ شركة ديالى العامة( بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم مبوجب 
الوثائق القياسية اإللزامية وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة ما يأتي:

1. على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات اضافية االتصال )شــركة ديالى العامة( وعبر البريد 
اإللكتروني )info@dialacompany.com( وكما موضح بالتعليمات ملقدمي مع مالحظة ما يلي:

2. الكلفة التخمينية للمناقصة  هي )820000000( دينار عراقي )فقط ثمامنائة وعشرون مليون دينار عراقي الغيرها( واصل 
خازن شركة ديالى عامة.

ح- مقدار مبلغ التامينات االولية للمناقصة هو )24600000( دينار عراقي )فقط اربعة وعشــرون مليون وستمائة الف دينار 
عراقي الغيرها( واملطلوب تقدميه مع العطاء.

ج- ان سعر بيع مستندات املناقصة هو )200000( دينار عراقي )فقط مئتان الف دينار عراقي الغيرها(
هـ. على مقدم العطاء ان يستخدم منوذج صيغة العطاء املوجود في القسم الرابع )مناذج العطاء( ويجب ان تعبئة النموذج 

بالكامل دون اي تغيير في شكله ولن تقبل اي بدائل كما ويجب تعبئة جميع الفراغات باملعلومات املطلوبة.
ان شركتنا غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات سعرا

3. متطلبات التأهيل املطلوبة: )كما مبينة في وثائق العطاء(
4. يتم تسليم العطاءات الى العنوان اآلتي )شركة ديالى العامة/ طريق بغداد بعقوبة اجلديد – قرب تقاطع القدس( وان آخر 
موعد لتسليم العطاء سيكون الساعة الثانية ظهرا من تاريخ غلق املناقصة في 2022/10/26 وان العطاءات املتأخرة سوف 
ترفض وســيتم فتح  العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي )مقر شــركتنا/ 
غرفة جلنة فتح العروض( في الساعة التاسعة صباحا ليوم 2022/10/27 وفي حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون 

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

رئيس مجلس االدارة 

فقدان وصل
فقــدت الوصــوالت الصادرة مــن مصرف 
الرافدين فرع احملاويل باســم حسام شهيد 
بتاريــخ  الوصــل 603214  رقــم  كاظــم 
2020/9/21 ورقم الوصــل الثاني 1578351 
فــي 2017/12/12 علــى مــن يعثــر عليه 

تسمليه الى جهة االصدار.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
الشرقاط

العدد: 4948
التاريخ: 2022/9/27

اعالن حجة وفاة
الى ذوي املواطن/ مســاهر علي حســني 
عبد الصحن/ السكن الشرقاط/ اسديرة 
ســفلى ســابقا مجهول محل االقامة 

حاليا.
قدم طالب احلجة )عبد الرزاق علي حسني 
الى هــذه احملكمة  عبد الصحــن( طلبا 
الوفاة لشقيقه  يطلب فيه اصدار حجة 
)مساهر علي حسني عبد الصحن( فمن 
املتوفي وسبب وفاته  لديه معلومات عن 
وللمعتــرض علــى اصدار حجــة الوفاة 
احلضور امام هــذه احملكمة ليثبتها خالل 
عشرة ايام من اليوم التالي للنشر لغرض 

اكمال اجراءات حجة احلجر والقيمومة.
القاضي
محمد يونس احمد

فقدان وصل امانات
 )1406449( املرقــم  االمانات  فقد وصل 
بتاريخ  الصادر من مديرية بلدية تكريت 
2017/2/21 باسم )اسامة احمد طايس 
عبداهلل( من يعثر عليه الرجاء تسمليه 

الى اجلهة املذكورة اعاله.

)قرار تكليف باحلضور(
رقم االخطار
2022/31

من/ محكمة قوى االمــن الداخلي الثانية/ 
املنطقة اخلامسة – ذي قار

الــى املتهم الغائب ر.ع )احمــد مزهر محمد 
طاهر( املنسوب الى مديرية مكافحة ملا كنت 
متهمــاً وفق املادة )5/ اوال( مــن ق.ع.د رقم 14 
لســنة 2008 املعدل لغيابك عن مقر عملك 
بتاريــخ 2019/7/3 ومبــا ان محــل اختفائك 
مجهول اقتضى تبليغك بهــذا االعالن على 
ان حتضــر امام محكمة قــوى االمن الداخلي 
الثانية املنطقة اخلامسة في ذي قار خالل مدة 
ثالثون يوماً من تاريــخ تعليق هذا االعالن في 
محل اقامتك وجتيب عن التهمة املوجه ضدك 
وعند عدم حضورك ســوف جترى محاكمتك 
غيابياً وحتجز اموالك املنقولة والغير املنقولة 
وبطلــب مــن املوظفــني العموميــني القاء 
القبــض عليك اينما وجدت وتســليمك الى 
الذين  اقرب سلطة حكومية والزام املواطنني 
يعلمون مبحل اختفائك باخبار اجلهات اخملتصة 
استناداً للمادة 69/ اوالً وثانياً وثالثاً ورابعاً من 
قانون اصــول احملكمات اجلزائيــة لقوى االمن 

الداخلي رقم 17 لسنة 2008.
اللواء احلقوقي
مرتضى هادي عبد علي
رئيس احملكمة

فقدان وصل امانات
 )1406389( املرقــم  االمانات  فقد وصل 
بتاريخ  الصادر من مديرية بلدية تكريت 
2017/2/20 باسم )اسامة احمد طايس 
عبداهلل( من يعثر عليه الرجاء تسمليه 

الى اجلهة املذكورة اعاله.
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جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية
 قسم التعاقدات

العدد: 1244
التاريخ: 2022/9/29

مناقصـة رقم )41(/ إعـالن للمرة األولى
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي 

والتنمية حملافظة املثنى/ من متويل تنمية األقاليم
تأهيل مدخل املدينة سماوة-ناصرية«/اخلضر

يسر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشــروع الذي تتلخص ابرز االعمــال فيه بالدفن بالتراب النظيف 
بارتفاع )1( متر على شــكل طبقات وفرش وحدل طبقة من احلصى اخلابط صنف )B( بسمك 
)20(سم وفرش وحدل طبقة اسفلت ستاباليزر بسمك )10(سم وكذلك تنفيذ اعمال القالب 
اجلانبي )الكربســتون( وعمل الساقية الكونكريتية )الكتر( وتنفيذ اعمال الشتايكر املقرنص 
)االنترلــوك( وعمل كليــات كونكريتية لتصريف مياه االمطار وتنفيــذ اعمال الري وتتضمن 
كذلك نصب وتاســيس أعمدة انارة بارتفاع )12(م مزدوج شامال القواعد الكونكريتية بابعاد 
)75x75x100)سم وجتهيز وتثبيت عالمات مرورية )حتذيرية وارشادية( ومتديد انابيب بولي اثيلني 
)HDPE( قطر)110(ملم وكذلك كل ما يلزم الجناز املشروع ومبوجب الشروط واملواصفات الفنية 

احملددة في جدول الكميات ووثائق املناقصة، مع مالحظة ما يأتي:
1. على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بدائرة 
العقود احلكومية في محافظة املثنى )dpc.muthana@yahoo.com( خالل أيام الدوام الرسمي 
من الساعة التاســعة صباحاً ولغاية الســاعة الواحدة والنصف من بعد الظهر، وكما هو 

موضح في التعليمات ملقدمي العطاءات. 
2. إن مصدر متويل املشــروع هو املشــاريع واألعمال املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن 
الغذائي والتنمية حملافظة املثنى/ تنمية األقاليم، نوع االســتثمار:2، نوع املشروع: إدراج جديد، 

الباب:59، القسم:1، الفصل:4، املادة:13، النوع:18 التسلسل: 210
3 . درجة وصنف الشركة املطلوبة هي : انشائية/ سابعة )كحد ادنى(.

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

والقائمة السوداء .
 ب-الســيولة املالية: وهي توافر مبلغ بقيمة ال تقل عن )125,000,000( دينار )مائة وخمســة 
وعشــرين مليون دينار«، عن طريق كشف مصرفي يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة، وتكون 
متوافرة قبل موعد غلق املناقصة بفترة قصيرة وفي حالة تقدمي عطاء مشــترك، يكون لزاما 

على احد الشريكني حيازة ما ال يقل عن 25% من مبلغ السيولة املالية احملدد . 
ج- الكادر القيادي للمشــروع والعاملني فيه: ويشــتمل الكادر القيادي على مدير مشــروع 
)مهندس مدني( +مهندس مدني وبعقود رســمية صادرة عن نقابة املهندسني العراقية كما 
يتوجب على مقدم العطاء تقدمي ما يؤيد خبرات الكادر القيادي للمشروع ويجب تقدمي الكوادر 
واالختصاصات الفنية املطلوبة قبل موعد املباشرة باالعمال وبعكسه تتحمل الشركة كافة 
التبعات القانونية الناجتة عن عدم تقدميها ومن ضمنها اجراءات االخالل بااللتزامات التعاقدية. 
د- إضافة الى املتطلبات القانونية كهوية التصنيف. عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشتراك 

في املناقصة.
5 . إن الكلفة التخمينية للمشــروع هي )1,938,524,000( دینار )مليار وتســعمائة وثمانية 
وثالثون مليون وخمســمائة وأربعة وعشرون الف دينار عراقي( وإن املدة الالزمة لتنفيذ اعمال 

املشروع هي )420( يوماً.
 6. بإمــكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق املناقصة ابتداء مــن يوم الثالثاء املصادف 
2022/10/4، وذلك بعد تقدمي طلب حتريري إلى دائرة العقود احلكومية في احملافظة، ودفع قيمة 
البيع للوثائــق البالغة )200،000( دينار )مائتا ألف دينار(، غير قابل للرد، ويقدم وصل الشــراء 

االصلي مع العطاء.
 7. يتم تســليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: محافظة املثنى/ دائــرة العقود احلكومية، وان 
موعد عقد الغلق في متام الســاعة الثانية عشر ظهرا  من يوم االحد املصادف 2022/10/23. 
إن العطاءات املتأخرة ســوف ترفض، وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو 
ممثليهــم الراغبني باحلضور في العنــوان اآلتي: الطابق االول من بنايــة اإلدارة العامة واحمللية 
في نفس موعد الغلق. وإن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشتركني 
في املناقصة سيكون في الساعة احلادية عشــر صباحاً من يوم االحد املصادف 2022/10/16 
فــي مبنى دائرة العقود احلكومية في املثنى ان كل العطــاءات تبقى نافذة ملدة )90( يوما وان 
تتضمن ضمانا للعطاء على شــكل خطاب ضمان مصرفي يذكر فيه اســم ورقم املناقصة 
املعنية وان يكون غير مشــروط ويدفع حني الطلب ونافذا ملدة ال تقل عن )120( يوما من تاريخ 
غلــق املناقصة الفعلي وان يكون بصيغة واضحة من حيث مبلغه )رقما وكتابا( وحتديد تاريخ 
نفاذه وشروطه والغرض من اصداره او صك مصدق ومببلغ مقطوع مقداره )27،000،000( دينار 
)ســبعة وعشــرون مليون دينار عراقي( وعلى ان تكون صادرة عن مصــرف معتمد في العراق 

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

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

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

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

لغرض الصعود درجة واحدة حصرا.
12. ال ميكن إحالة املناقصة على شــركة و بعهدتها مشــروع أو مشاريع غير منجزة إال بعد 
التأكــد من عدم وجود انحراف عن البرنامج الزمني لها )جدول تقدم العمل( بنســبة 20% أو 

أكثر.
 13. ال تصرف أول ســلفة لألعمال املنفذة للمشروع إال بعد أن تتجاوز نسبة االجناز املالي %25 

ومبا ال يتجاوز مبلغ السيولة النقدية )املالية( املطلوبة ابتداء. 
14. ان احلد األقصى لعدد املشاريع التي ستحال على جهة واحدة هو مشروعان فقط.

أحمد منفي جودة 
محافظ املثنى 

جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية
 قسم التعاقدات

العدد: 1245
التاريخ: 2022/9/29

مناقصـة رقم )42(/ إعـالن للمرة األولى
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي 

والتنمية حملافظة املثنى/ من متويل تنمية األقاليم
»تأهيل منطقة حي الزهراء الصوب الكبير/ املرحلة الثانية«/ اخلضر

يسر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقــدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشــروع الذي تتلخص ابرز االعمال فيه بقلع الشــوارع القدمية 
املتضررة وصوال الى املنسوب املطلوب وفرش وحدل طبقة من احلصى اخلابط صنف )B( بسمك 
)20(سم وفرش وحدل طبقة اسفلت ستاباليزر بسمك )10(سم وكذلك تنفيذ اعمال القالب 
اجلانبي )الكربستون( وعمل الســاقية الكونكريتية )الكتر( وتنفيذ اعمال الطابوق املقرنص 
 )HDPE( وعمل كليات كونكريتية لتصريف مياه االمطار ومتديد انابيب بولي اثيلني )االنترلوك(
باقطار)220,160,110(ملم وكل ما يلزم الجناز املشــروع ومبوجب الشــروط واملواصفات الفنية 

احملددة في جدول الكميات ووثائق املناقصة، مع مالحظة ما يأتي:
1. على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بدائرة 
العقود احلكومية في محافظة املثنى )dpc.muthana@yahoo.com( خالل أيام الدوام الرسمي 
من الساعة التاســعة صباحاً ولغاية الســاعة الواحدة والنصف من بعد الظهر، وكما هو 

موضح في التعليمات ملقدمي العطاءات. 
2. إن مصدر متويل املشــروع هو املشــاريع واألعمال املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن 
الغذائي والتنمية حملافظة املثنى/ تنمية األقاليم، نوع االســتثمار:2، نوع املشروع: إدراج جديد، 

الباب:59، القسم:1، الفصل:4، املادة:13، النوع:18 التسلسل: 210
3 . درجة وصنف الشركة املطلوبة هي : انشائية/ سادسة)كحد ادنى(.

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

والقائمة السوداء .
 ب-الســيولة املالية: وهي توافر مبلغ بقيمة ال تقل عن )169,000,000( دينار )مائة وتســعة 
وستون مليون دينار«، عن طريق كشــف مصرفي يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة، وتكون 
متوافرة قبل موعد غلق املناقصة بفترة قصيرة وفي حالة تقدمي عطاء مشــترك، يكون لزاما 

على احد الشريكني حيازة ما ال يقل عن 25% من مبلغ السيولة املالية احملدد . 
ج- الكادر القيادي للمشــروع والعاملني فيه: ويشــتمل الكادر القيادي على مدير مشــروع 
)مهندس مدني( +مهندس مدني وبعقود رســمية صادرة عن نقابة املهندسني العراقية كما 
يتوجب على مقدم العطاء تقدمي ما يؤيد خبرات الكادر القيادي للمشروع ويجب تقدمي الكوادر 
واالختصاصات الفنية املطلوبة قبل موعد املباشرة باالعمال وبعكسه تتحمل الشركة كافة 
التبعات القانونية الناجتة عن عدم تقدميها ومن ضمنها اجراءات االخالل بااللتزامات التعاقدية. 
د- إضافة الى املتطلبات القانونية كهوية التصنيف. عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشتراك 

في املناقصة.
5 . إن الكلفة التخمينية للمشــروع هــي )2,622,800,000( دینار )ملياران وســتمائة واثنان 
وعشــرون مليون وثمامنائة الف دينارعراقي( وإن املدة الالزمة لتنفيذ اعمال املشروع هي )420( 

يوماً.
 6. بإمــكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق املناقصة ابتداء مــن يوم الثالثاء املصادف 
2022/10/4، وذلك بعد تقدمي طلب حتريري إلى دائرة العقود احلكومية في احملافظة، ودفع قيمة 
البيع للوثائق البالغة )250،000( دينار )مائتان وخمسون ألف دينار(، غير قابل للرد، ويقدم وصل 

الشراء االصلي مع العطاء.
 7. يتم تســليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: محافظة املثنى/ دائــرة العقود احلكومية، وان 
موعد عقد الغلق في متام الســاعة الثانية عشر ظهرا  من يوم االحد املصادف 2022/10/23. 
إن العطاءات املتأخرة ســوف ترفض، وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو 
ممثليهم الراغبــني باحلضور في العنوان اآلتي: الطابق االول من بناية اإلدارة العامة واحمللية في 
نفس موعد الغلق. وإن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشتركني في 
املناقصة سيكون في الساعة احلادية عشــر صباحاً من يوم االحد املصادف 2022/10/16 في 
مبنى دائرة العقود احلكومية في املثنى ان كل العطاءات تبقى نافذة ملدة )90( يوما وان تتضمن 
ضمانا للعطاء على شــكل خطاب ضمان مصرفي يذكر فيه اسم ورقم املناقصة املعنية وان 
يكون غير مشروط ويدفع حني الطلب ونافذا ملدة ال تقل عن )120( يوما من تاريخ غلق املناقصة 
الفعلي وان يكون بصيغة واضحة من حيث مبلغه )رقما وكتابا( وحتديد تاريخ نفاذه وشروطه 
والغرض من اصداره او صك مصدق ومببلغ مقطوع مقداره )37،000،000( دينار )سبعة وثالثون 
مليون دينار عراقي( وعلى ان تكون صادرة عن مصرف معتمد في العراق ملصلحة جهة التعاقد 

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

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

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

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

لغرض الصعود درجة واحدة حصرا.
12. ال ميكن إحالة املناقصة على شــركة و بعهدتها مشــروع أو مشاريع غير منجزة إال بعد 
التأكــد من عدم وجود انحراف عن البرنامج الزمني لها )جدول تقدم العمل( بنســبة 20% أو 

أكثر.
 13. ال تصرف أول ســلفة لألعمال املنفذة للمشروع إال بعد أن تتجاوز نسبة االجناز املالي %25 

ومبا ال يتجاوز مبلغ السيولة النقدية )املالية( املطلوبة ابتداء. 
14. ان احلد األقصى لعدد املشاريع التي ستحال على جهة واحدة هو مشروعان فقط.

أحمد منفي جودة 
محافظ املثنى 
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متابعة ـ الصباح الجديد:
 

تتجه أنظار أسواق النفط العاملية 
صــوب القرارات التي ســيتخذها 
اجتماعه  خــال  “أوبــك+”  حتالف 
األربعاء، اخلامس من تشــرين األول 
لتحركات  ترقــب  وســط  املقبل، 
التحالــف في ظل تدهور أســعار 
االجتماع حضورياً  وينعقد  النفط. 
في فيينا وهو األول منذ آذار 2020، 
تقلبات شــديدة في  على خلفية 
وقال  النفطية منذ أشهر.  السوق 
مندوبو منظمــة “أوبك” إن جميع 
البلــدان قد ال تتمكن من إرســال 

ممثلني بسبب ضيق الوقت.
عبــر  يجتمــع  التحالــف  وكان 
اإلنترنت على أســاس شهري، ولم 
يكن من املتوقــع أن يرتب اجتماع 
بحضــور املندوبني على األقل حتى 
نهايــة 2022. ويأتي ذلــك بعد أن 
اتفق التحالف الذي يضم 23 دولة 
بقيادة الرياض في اجتماعه األخير 
على “خفــض رمزي” لإلنتاج مبقدار 
100 ألف برميل فقط يومياً لشهر 
أكتوبر، من أجل حتقيق االســتقرار 
في أسواق النفط على رغم دعوات 
املساعدة  إلى  املســتهلكة  الدول 
في ترويــض التضخم املتفشــي 
مــن طريق اســتمرار الضخ، لكن 
“أوبــك+” تنتــج بالفعــل أقل من 
املســتهدف بكثير، مما يعني أن أي 
تأثير  خفض إضافي لن يكــون له 
كبير في اإلمدادات. وأظهرت بيانات 
أوردتها وكالــة “رويترز” أن منظمة 
الدول املصــدرة للنفط وحلفاءها 
لم تصل إلــى هدف إنتاجها بفارق 
3.58 مليون برميل يومياً خال آب، 
وهــو عجز أكبر ممــا كان عليه في 
متــوز. وعزز حتالف “أوبــك+” إنتاجه 
خال العام احلالي إلى جانب إنهاء 
اخلفوضات املقررة عام 2020، بعدما 
أدت جائحــة كورونــا إلــى تراجع 

الطلب.

ضغوط املستهلكني
ومع ذلك لم يتمكــن “أوبك+” من 
حتقيق زيادات اإلنتــاج اخملطط لها 
خــال األشــهر املاضية بســبب 
نقــص االســتثمار فــي حقــول 
النفــط التابعة لبعــض األعضاء 
ورفض  الروسي.  اإلنتاج  وخســائر 
اإلنتاج خلفض  زيادة  “أوبك+”  حتالف 
أســعار النفط على رغم استمرار 
ضغــوط كبار املســتهلكني، ومن 
بينهم الواليات املتحدة ملســاعدة 
االقتصاد العاملي. وانزلقت أســعار 
النفط خال األســبوع األخير إلى 
العام  بدايــة  منذ  أدنى مســتوى 
تقريباً مع ارتفاع اخملاوف من الركود 
االقتصادي احملتمل، بسبب سياسة 

أرجاء  التي جتوب  النقدي  التشديد 
العالم ملواجهة معدالت التضخم 
املرتفعــة. ومــع ذلــك انخفضت 
األسعار بشــدة هذا الشهر خملاوف 
في شــأن االقتصاد العاملي وارتفاع 
الــدوالر بعــد أن رفعــت مجلس 
األميركي  الفيدرالــي  االحتيــاط 
أسعار  وســجلت  الفائدة.  أسعار 
ربع ســنوية  أول خســارة  النفط 
له منــذ أكثر من عامني، بســبب 
القلــق من أن اســتهاك الطاقة 
اســتمرار  مع  حتى  ســينخفض 
احلرب الروســية في أوكرانيا، كما 
قد يدفع الركــود منظمة البلدان 
املصدرة للبتــرول )أوبك( وحلفاءها 
إلى التفكير في تقليص اإلمدادات 
لوقف االنهيــار. وحقق “خام برنت” 
خسائر شهرية وفصلية بنحو 8.8 
و23.4 فــي املئة على التوالي، فيما 
سجل اخلام األميركي تراجعاً بنحو 
11.2 في املئة خال أيلول و24.8 في 

املئة في الربع الثالث من 2022.
الضغط على األسعار

وتشــير توقعــات احملللــني إلى أن 
النفط  إنتــاج  خفض  احتمــاالت 
تظل  املقبل  األول  تشــرين  لشهر 
الســيناريو األكثــر ترجحياً خال 

اجتماع حتالــف “أوبك+” املقبل في 
العاملي  االقتصــاد  مواصلــة  ظل 
الهش الضغط على أســعار اخلام.  
نقاً  “بلومبيرغ”  وكالة  وبحســب 
عن أحد املندوبــني في “أوبك+”، بدأ 
في  مناقشــات  بالفعل  التحالف 
شأن خفض إنتاج النفط، مضيفة 
أن حجم اخلفض احملتمل لإلمدادات 

ال يزال قيد الدراسة.

مقترح روسي
ومن املرجح أن تقترح روسيا خفض 
حتالف “أوبك+” اإلنتاج بنحو مليون 
برميل يومياً فــي االجتماع املقبل. 
ويــرى مراقبو الســوق مثل “يو بي 
إس غروب” و “جيــه بي مورغان” إن 
“أوبك+” قد يحتاج إلى إقرار خفض 
ال يقل عن 500 ألــف برميل يومياً 
لوقــف انخفاض أســعار النفط. 
الـ  وتوقع جميع املتداولني واحملللني 
16 في استطاع أجرته “بلومبيرغ” 
باستثناء واحد منهم، أن التحالف 

سيقر خفض اإلمدادات. 

اجتاه هبوطي
وبحســب تقرير حديــث صادر عن 
بنك “يو بي إس” السويســري، فإن 

عــدم تدخــل التحالــف أو اتخاذ 
إجــراءات لســحب البراميــل من 
الســوق ســيزيد االجتاه الهبوطي 
ألســعار النفط. ويرى محللون في 
بنك “يــو بي إس” السويســري أن 
حتالــف “أوبك+” قــد يعلن خفض 
اإلنتاج بنحو 500 ألف برميل يومياً 
املقبلة،  األيــام  األقل خــال  على 
للتصــدي إلى القلق الســائد في 
شــأن الطلب على النفط والزخم 
الســلبي لألســعار ووضع أرضية 
سعرية. وأضاف التقرير أن األسعار 
قد تظــل منخفضة علــى املدى 
القريــب بســبب االجتاه الســائد 
لتجنــب اجملازفــة وقــوة الــدوالر 
األميركــي وحال عــدم اليقني في 
إلى أنه نظــراً إلى  الســوق، الفتاً 
أن العديــد مــن دول “أوبك+” تنتج 
أقل من حصتها، فمــن املتوقع أن 
أقل من  يكــون أي خفض فعــال 
األهداف املتفق عليها وقالت كبيرة 
استراتيجيي السلع في “آر بي إس 
كروفت  هليمة  ماركتس”  كابيتال 
لوكالة “بلومبيرغ”، إن التحالف قد 
يختار خفضاً مبقدار ضعف املتوقع 
برميل، مضيفة  ألــف  مبقدار 500 
“باعتقادي أنهم لــن يلتقوا الوزراء 

شخصياً للقيام بخطوة بسيطة”.
مراقبة األسواق

وفي الســياق ذاته قال وزير النفط 
العراقــي إحســان عبــد اجلبار إن 
منظمــة الدول املصــدرة للنفط 
وحلفاءها )أوبــك( و”أوبك+” تراقبان 
أسعار النفط، مضيفاً في مقابلة 
“نريد  إعام محليــة  مع وســائل 
حتقيق التــوازن فيهــا وال نريد أية 
زيادة حــادة في األســعار، وهناك 
عوامــل عاملية أدت إلــى انخفاض 
اآلونة األخيرة،  النفط خال  أسعار 
من أهمها تراجع معدالت التنمية 

وارتفاع التضخم”.
وأكد عبد اجلبار أن املنظمة تسعى 
إلــى حتقيق التــوازن في أســواق 
النفط وال تريد أيــة زيادة أو انهيار 
في األســعار. بــدوره قــال احمللل 
النفطي الكويتي كامل احلرمي إنه 
من املرجــح أن يكون هناك خفض 
جانب  مــن  اإلمدادات  فــي  جديد 
حتالف “أوبك+” بهدف إعادة تنظيم 
األســواق الفعليــة والورقية التي 
احلرمي  وأشار  منفصلة.  أنها  يبدو 
إلى أنه إذا مت االتفاق على خفوضات 
“أوبك+”،  في اإلنتــاج بني أعضــاء 
من  أكبر قلياً  أن تكون  فســيلزم 

تأثير  اخلفض الســابق ليكون لها 
ملمــوس مبــا يقل عــن 200 ألف 
برميل يومياً، ولكن من دون مفاجأة 
األســواق بخفض كبيــر، موضحاً 
أن منظمة “أوبك” لــم تنتج أكثر 
مــن مليــون برميل مــن كل من 
نيجيريا وأنغــوال والعراق، في حني 
أن “أوبك+” تنتج من روسيا وماليزيا 
مليوني  مــن  أكثر  وكازاخســتان 
برميل يومياً.  وأرجع احلرمي تراجع 
أسعار اخلام إلى تزايد اخملاوف من أن 
الطلب  إلى ضعف  الركود سيؤدي 
ومن توافر مزيــد من اإلمدادات في 

سوق النفط.

فرصة كبيرة
الرئيس  قــال  الصــدد  هــذا  وفي 
التنفيذي ملركز “كوروم للدراســات 
طارق  لنــدن  في  االســتراتيجية” 
الرفاعــي إن “هناك بالتأكيد فرصة 
كبيــرة كي يقــر حتالــف “أوبك+” 
خفضــاً كبيــراً ملســتويات إنتاج 
شــهر نوفمبــر املقبــل مقارنــة 
بالشهر الســابق عليه”، الفتاً إلى 
أن اخلفــض قد يصــل إلى نصف 
مليون برميــل يومياً علــى األقل، 
وذلك في ظل سياسية “أوبك” التي 
تأخذ القــرارات بهــدوء بعيداً من 
األخطار املرتفعة.  وأضاف الرفاعي 
احلالية بســبب  الطاقة  أزمــة  أن 
األزمــة الروســية - األوكرانية إلى 
الفائدة  أسعار  رفع  سياسة  جانب 
التضخم  معدالت  على  للسيطرة 
العاملي،  االقتصــاد  فــي  والتباطؤ 
قــد تؤدي إلــى انخفــاض الطلب 
علــى النفط. وأوضــح الرفاعي أن 
اإلنتاج  من خفض  األساس  الهدف 
هــو التوازن في الســوق النفطية 
وبني العــرض والطلب، الفتاً إلى أن 
توسيع احلرب الروسية - األوكرانية 
سيســهم في زيادة أســعار اخلام، 
وبخاف ذلك ستســتمر في املسار 
الهبوطي حتــى إذا خفض “أوبك+” 
اإلنتاج مبقــدار نصف مليون برميل 

في االجتماع املقبل.

بطء اإلمدادات النفطية
مــن جهته أفــاد احمللــل النفطي 
من  بأنه  بــودي  خالــد  الكويتــي 
احملتمــل أال يســعى “أوبــك+” إلى 
خفــض اإلنتــاج في ظــل أوضاع 
سياسية معقدة، ومع بطء وتراجع 
اإلمدادات النفطية من روســيا إلى 
أوروبــا.  وأضاف بــودي، “لذلك قد 
االســتمرار  أفضلية  التحالف  يرى 
في مراقبة األوضــاع من دون تغيير 
يذكر في مستويات اإلنتاج، بخاصة 
وأن تراجع أســعار النفط هو غالباً 
موقت، ومن املتوقع أن تعود األسعار 
ملستوى 100 دوالر للبرميل في ظل 

التوترات احلالية”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ملؤمتر  التنظيمية  اللجنــة  أعلنت 
ترشــح  قبول  العاملــي،  البتــرول 
الســعودية الســتضافة وتنظيم 
املؤمتــر واملعــرض املصاحــب لــه 
بنســخته الـ 25 في الرياض لعام 
وذلــك على هامــش مؤمتر   ،2026
مجلس  ينظمــه  الذي  الشــباب، 
في  أملاتى  مبدينــة  العاملي،  البترول 

اململكة  وحظيــت  كازاخســتان، 
بدعم دولــي كبير إثر تقــدمي وزارة 
الطاقــة مؤخــرا، ملف ترشــيح 
اململكة الستضافة املؤمتر واملعرض.
وهنأ الدكتور بيرس رمير املدير العام 
اململكة  العاملــي،  البتــرول  جمللس 
الـ  النسخة  الستضافة  باختيارها 
25 مــن مؤمتر البتــرول العاملي في 
الرياض، بوصفهــا أكبر بلد مصدر 

للبترول في العالم، وامتاكها أحد 
أكبر احتياطيات البترول في العالم، 
األمــر الذي يؤكــد أهمية اململكة 
بأن تســتضيف  وجدارتها  عامليــا 
بالعالم،  للطاقــة  جتمع  أهم  أحد 
اململكة  مع  العمــل  إلى  متطلعا 
لتنظيــم مؤمتر فائــق النجاح في 
2026، يرتقي إلــى مكانة اململكة 
فــي مجال  عامليا  رائــدا  بوصفها 

الطاقة، فضا عن كونها من أكثر 
االقتصادات نشاطا في العالم.

يذكــر أن مؤمتــر البتــرول العاملي، 
لــه، يعد حدثا  واملعرض املصاحب 
عامليــا بــارزا، يجمــع بــني الدول 
3 سنوات،  الدولية، كل  واملنظمات 
لتعزيز التعــاون بينها في مجاالت 
للتحديات  حلــول  وإيجاد  الطاقة، 
األساســية التي تواجه تطور هذا 

املؤمتر  احليوي، كما يحظى  القطاع 
واملعرض باهتمام كبير من اخملتصني 
الـ 24  بأن النســخة  والزوار، علما 
عقد  من مؤمتر البترول العاملي ســتُ
في الفترة من 17 إلى 21 ســبتمبر 
من 2023، مبدينة كاجلاري في كندا.

البترول  مجلــس  أن  إلــى  يُشــار 
العاملــي، وهــو اجلهــة املنظمــة 
للمؤمتر، كان قد تأســس في 1933، 

وهــو منصــة محايدة ملناقشــة 
البترول  التي تواجه قطاع  القضايا 
والغاز بني جميــع ذوي العاقة من 
أنحاء العالــم، ويعمل اجمللس على 
توظيــف التطــورات العلمية في 
قطاعــات البتــرول والغــاز، ونقل 
التقنية، واالســتخدام املســتدام 
للمــوارد البترولية في العالم فيما 

يعود بالنفع على اجلميع.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعت أسعار الذهب امس االثنني، 
بســبب ضعف الــدوالر وذلك على 
املركزية  البنوك  احتفاظ  الرغم من 
في جميع أنحاء العالم بسياستها 
للتصــدي  الصارمــة  النقديــة 

للتضخم املتصاعد مما أدى إلى احلد 
من مكاسب الذهب.

وارتفع ســعر الذهب في املعامات 
الفورية 0.3 فــي املئة إلى 1667.29 
دوالراً لألوقيــة )األونصة( اعتبارا من 

الساعة 04:15 بتوقيت جرينتش.

اآلجلة  األمريكية  العقود  وارتفعت 
للذهب 0.2 فــي املئة إلى 1676.30 

دوالراً.
وهبط مؤشــر الدوالر، الذي يقيس 
أداء العملــة األمريكية أمام ســت 
عمات رئيســية، 0.2 فــي املئة مما 

جعل ســعر الذهب املقوم بالدوالر 
أقل تكلفة للمشترين في اخلارج

بنك  في  السياســة  صانعو  وأبدى 
االحتياطي االحتــادي  ) البنك املركزي 
األمريكي( تصميما على رفع أسعار 
الفائدة على الرغم من االضطرابات 

في األسواق املالية العاملية.   
ويقلــص ارتفــاع أســعار الفائدة 
جاذبية الذهب ألنها تزيد من تكلفة 
الفرصة البديلة حليازة األصول التي 

ال حتقق عائدا.
النفيســة  للمعــادن  وبالنســبة 

الفضة في  ارتفع ســعر  األخــرى، 
املعامــات الفورية 0.7 في املئة إلى 
19.12 دوالراً لألونصة وارتفع ســعر 
الباتني 0.3 في املئــة إلى 861.50، 
كما ارتفع الباديوم 0.5 في املئة إلى 

2167.75 دوالراً.

متابعة ـ الصباح الجديد:
الدوليــة للطاقة في  الوكالة  حذرت 
تقريرهــا الفصلي امــس االثنني، من 
أن تدابير ترشــيد استهاك الغاز في 
الشتاء  هذا  “حاسمة”  أوروبا ستكون 
للحفاظ علــى اخملزون بكميات تكفي 
في حال االنقطاع التام للغاز الروسي 

ووقوع “موجة برد متأخرة”.
وأّدى تراجــع تدفق الغاز الروســي ردا 
علــى العقوبات ضّد موســكو منذ 
عمليتها العسكرية في أوكرانيا، إلى 
ارتفاع شــديد لألســعار في األسواق 
بالغاز  للتزّود  األوروبيني  ودفع  العاملية، 
من مصادر أخرى، عبر اســتيراد الغاز 
الطبيعي الســائل بشــكل كبير ال 
سيما الغاز األميركي والغاز النرويجي.
إلى  للطاقة  الدولية  الوكالة  وأشارت 
أنه بفضل اســتراتيجية التنويع هذه 
فإن “خزانات الغاز كانت ممتلئة بنسبة 
90 باملئة حتى أواخر سبتمبر”، محذرة 
في الوقت نفســه أوروبــا من عواقب 

انقطاع كامل محتمل للغاز الروسي، 
اعتبارا مــن هذا الشــتاء وفي العام 

املقبل.

توقعات الشتاء
وحّددت الوكالة في تقريرها توقعاتها 
لفصل الشــتاء للمخزونات “في حال 
الروسية  لإلمدادات  الكامل  االنقطاع 
اعتبارا من األول من نوفمبر”، واعتمادا 
على إمدادات الغاز املسال، املورد الذي 

بات اآلن مصدر “منافسة عاملية”.
ونبهت الوكالة من أنه “بدون تخفيض 
للطلب على الغاز، وفي حال انقطعت 
الروســية متاما، فإن اخملزون  االمدادات 
ســيكون أقل من 20 في املئة بفبراير، 
وذلك في حال وجود مســتوى عاٍل من 

اإلمدادات بالغاز السائل”.
ســيكون اخملزون “بحــدود 5 باملئة إن 
كانت إمدادات الغاز السائل ضعيفة”.
وذكــرت الوكالــة التابعــة ملنظمة 
أن  والتنميــة  االقتصــادي  التعــاون 

انخفاض اخملزونات إلى تلك املستويات 
“يزيــد مــن خطــر االنقطــاع التام 
لإلمــدادات في حال حصول موجة برد 

متأخرة”.

سيناريوهات املواجهة
لتفادي ســيناريو وصول اخملزون إلى 5 
الدولية للطاقة  الوكالــة  رأت  باملئة، 
أن على أوروبا اتخــاذ إجراءات اقتصاد 
“حاســمة” مــن أجل “احلفــاظ على 
اخملزونات عند مســتويات تكفي حتى 

نهاية موسم احلاجة إلى التدفئة”.
ووفــق هــذه التوقعات، فــإن خفضا 
للطلــب األوروبي على الغاز بنســبة 
اخلمس  بالســنوات  قياســا  باملئة   9
املاضية، ســيكون ضروريــاً للحفاظ 
على مســتويات اخلزين فوق نسبة 25 
في املئــة بحال لم تكن تدفقات الغاز 

السائل عند مستوى مرتفع.
ينبغي أن يكون الطلب أقل بنســبة 
13 باملئة قياسا مبعدل اخلمس سنوات 

“للحفــاظ علــى مســتويات تخزين 
تفوق نسبة 33 باملئة”، في حال كانت 

تدفقات الغاز السائل ضعيفة.

انخفاض في االستهالك
وانخفض االســتهاك الشامل للغاز 
في أوروبا بنسبة 10 باملئة بني شهري 
يناير وأغســطس باملقارنة مع الفترة 
نفسها من العام 2021، وهو انخفاض 
“غير مسبوق”، مدفوع بتراجع بنسبة 
15 باملئة بنشــاط القطاع الصناعي 
مــع اضطــرار املصانع إلــى خفض 
إنتاجهــا أمــام االرتفــاع الكبير في 

األسعار.
ارتفــع الطلــب األوروبي علــى الغاز 
الســائل بنحو 65 باملئــة مقارنة مع 
العــام 2021، في حني أنــه انخفض 
بنســبة 7 باملئة بالســوق اآلسيوي، 
بفعل عوامل ارتفاع األسعار والطقس 
املعتدل وسياســة صفــر كورونا في 

الصني.

خفض اإلنتاج اكثر االحتماالت في اجتماع أوبك + غدا
مع تراجع أسعار النفط

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفع املعدل الرســمي للتضخــم في تركيا 
إلى أكثــر من 83.4 % مقارنة بـــ 80.2 % في 
البنك  إعان  أغســطس، بعد أســبوع على 
املركزي خفــض معدالت الفائــدة. وارتفعت 
أسعار االستهاك بنسبة 83,5 % في سبتمبر 
مقارنة بالفترة نفسها العام املاضي بحسب 

رويترز .

بغداد ـ الصباح الجديد :
دعا مصرف “الرافدين” احلكومي، امس االثنني، 
املواطنني إلى تسديد ما بذمتهم من أقساط 

شهرية متأخرة للقروض.
وقــال املكتب االعامي للمصرف في بيان ، إن 
هناك بعــض املواطنني متلكئني وقد تخلفوا 
عن تســديد الدفعات الشــهرية لألقساط 
املترتبــة على القــروض، وال ســيما قروض 
أن املصرف لديه  الســكني، مؤكدا  بسماية 
القانونية في هــذا اجملال مبوجب  اإلجــراءات 
قانون اســتحصال أمــوال الدولة اضافة الى 
الغرامات التأخيرية املفروضة على املتلكئني.

ولفت الى ان االمتناع عن تسديد األموال يضر 
املواطنني ويراكــم عليهم الديون ويعرضهم 
الى تبعات قانونية وخيمة، داعيا املواطنني الى 
االسراع في التسديد حفاظا على املال العام، 
إضافة الى منح الفرصة لآلخرين لاستفادة 
مــن اخلدمات التي يقدمها املصرف من عوائد 

األقساط واألموال املتلكئة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أظهر مســح امــس االثنــني، أن نشــاط 
الصناعــات التحويلية فــي أنحاء منطقة 
اليورو تراجع أكثر الشهر املاضي حيث أبقت 
أزمة تكلفة املعيشة املتفاقمة املستهلكني 
حذرين بينما أدى ارتفــاع فواتير الطاقة إلى 

احلد من اإلنتاج.
النهائية ملؤشر ستاندرد  القراءة  وانخفضت 
اند بورز جلوبال ملديري املشــتريات في قطاع 
أدنى مســتوى  إلى  التحويلية  الصناعــات 
في 27 شــهرا عند 48.4 في ســبتمبر 49.6 
في أغســطس ، وهو أقل بقليل من القراءة 
األولية البالغة 48.5 ودون مستوى اخلمسني 

الذي يفصل النمو عن االنكماش.
وتراجع مؤشــر يقيس اإلنتــاج، والذي يغذي 
مؤشر مديري املشتريات اجملمع املقرر صدوره 
يوم األربعاء وينظر إليــه على أنه دليل جيد 
على املتانــة االقتصادية، إلى 46.3 من 46.5، 
مســجا شــهره الرابع من القــراءات دون 

اخلمسني.
وقال اقتصادي األعمــال “املزيج القبيح من 
حالة الركــود في قطاع التصنيع والضغوط 
التضخمية املتزايدة سيزيد من اخملاوف بشأن 
مستقبل اقتصاد منطقة اليورو، “باستثناء 
عمليات اإلغاق األوليــة الناجمة عن الوباء، 
لم يشــهد املصنعون في منطقــة اليورو 
انهيارا في الطلب واإلنتاج على هذا النطاق 
منذ ذروة األزمة املالية العاملية في أوائل عام 

.”2009
ووجد استطاع أجرته رويترز، أن هناك فرصة 
بنســبة 60 % حلدوث ركود فــي الكتلة في 
غضــون عام، وتراجع الطلب بأســرع معدل 
منذ الوقت الذي اجتــاح فيه فيروس كورونا 
العالم، وتناقصت الطلبيات املتراكمة بينما 
زادت مخزونات املنتجات النهائية غير املباعة 
مع رفــع املصانع لألســعار ملواجهة ارتفاع 

التكاليف.
ويعني هذا تراجع التفاؤل، وانخفض مؤشــر 
اإلنتــاج املســتقبلي، الذي يقيــم توقعات 
مديــري املشــتريات للعام املقبل، بشــكل 
ســريع، إذ هبط املؤشــر إلى 45.3 من 52.7، 

وهي أدنى قراءة له منذ مايو 2020.

ارتفاع معدل التضخم
في تركيا إلى 83.45 %

الرافدين يحذر 
المتأخرين عن تسديد 

قروض بسماية

حالة ركود في قطاع التصنيع 
األوروبي ومخاوف بشأن 
مستقبل اقتصاد اليورو

السعودية تستضيف مؤتمر البترول العالمي في 2026

ارتفاع أسعار الذهب عالميا مع تراجع الدوالر 

تحذر من كارثة الشتاء

وكالة الطاقة تدعو أوروبا الى خفض الطلب على الغاز بنسبة 9 % لمواجهة األزمة 
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مناقصـة رقم )44(/ إعـالن للمرة األولى
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي 

والتنمية حملافظة املثنى/ من متويل تنمية األقاليم
»تأهيل وتبليط شوارع حي دور اإلدارة احمللية في الدراجي )مجاري 

امطار+بلدية(«

يسر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 
عطاءاتهم لتنفيذ املشروع الذي تتوزع االعمال فيه على قسمني رئيسني، وهما على النحو االتي:

أ - اعمال البلدية: وتتضمن قشط وتسوية جميع الشوارع وصوال للمنوب املطلوب، وفرش طبقة من 
التراب النظيف بسمك )25(سم، وفرش وحدل احلصى اخلابط صنف )B( بسمك )20(سم وفرش وحدل 
طبقة من االساس االسفلتي )ســتاباليزر( بسمك ال يقل عن )10(سم واكساء الشوارع باالسفلت 
طبقة سطحية وبسمك )5(سم وكذلك تنفيذ اعمال القالب اجلانبي )الكربستون( وعمل الساقية 
الكونكريتية وتنفيذ اعمال الشتايكر املقرنص )االنترلوك(  والقيام بتخطيط ارضي ثرموبالستيك، 
وتتضمن كذلك نصب وتاسيس أعمدة انارة بارتفاع )9(م، وإزالة كافة التعارضات الكهربائية وتغيير 

مسار الكيبل الضوئي، 
ب - اعمال اجملاري: وتشــتمل على متديد شــبكة مجــاري مياه االمطار التي تتضمــن متديد انابيب 
 ،)0+6m.D( ملم بعد حفر مسار االنبوب بعرض)( وباقطار مختلفة )400,315UPVC( بالســتيك نوع
وعمل وصالت الكليات باستخدام انابيب نوع )UPVC( قطر)250(ملم وكذلك عمل فتحات تصريف 

جانبية بابعاد )35×50(سم 
وكل ما يلزم الجناز املشــروع ومبوجب الشــروط واملواصفات الفنية احملددة في جدول الكميات ووثائق 

املناقصة، مع مالحظة ما يأتي:
1. على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بدائرة العقود 
احلكومية في محافظة املثنى )dpc.muthana@yahoo.com( خالل أيام الدوام الرسمي من الساعة 
التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر، وكما هو موضح في التعليمات 

ملقدمي العطاءات. 
2. إن مصدر متويل املشــروع هو املشاريع واألعمال املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي 
والتنمية حملافظــة املثنى/ تنمية األقاليم، نوع االســتثمار:2، نوع املشــروع: إدراج جديد، الباب:59، 

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

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

السوداء .
 ب-الســيولة املالية: وهي توافر مبلغ بقيمة ال تقل عن )122,000,000( دينار )مائة واثنني وعشــرين 
مليون دينار«، عن طريق كشــف مصرفي يبني حركة التدفق املالي آلخر ســنة، وتكون متوافرة قبل 

موعد غلق املناقصة بفترة قصيرة. 
ج- الكادر القيادي للمشــروع والعاملني فيه: ويشــتمل الكادر القيادي على مدير مشروع )مهندس 
مدني( +مهندس مدني وبعقود رسمية صادرة عن نقابة املهندسني العراقية كما يتوجب على مقدم 
العطاء تقدمي ما يؤيد خبرات الكادر القيادي للمشــروع ويجب تقدمي الكوادر واالختصاصات الفنية 
املطلوبة قبل موعد املباشــرة باالعمال وبعكسه تتحمل الشركة كافة التبعات القانونية الناجتة 

عن عدم تقدميها ومن ضمنها اجراءات االخالل بااللتزامات التعاقدية. 
د- إضافة الى املتطلبات القانونية كهوية التصنيف. عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشــتراك في 

املناقصة.
5 . إن الكلفة التخمينية للمشــروع هي )1,217,448,000( دینار )مليار ومائتان وسبعة عشر مليون 
واربعمائة وثمانية واربعون الف دينار عراقي( وإن املدة الالزمة لتنفيذ اعمال املشروع هي )240( يوماً.

 6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق املناقصة ابتداء من يوم الثالثاء املصادف 2022/10/4، 
وذلــك بعد تقدمي طلب حتريري إلــى دائرة العقود احلكومية في احملافظة، ودفــع قيمة البيع للوثائق 
البالغة )150،000( دينار )مائة وخمســون ألف دينار(، غير قابل للرد، ويقدم وصل الشراء االصلي مع 

العطاء.
 7. يتم تســليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: محافظة املثنى/ دائــرة العقود احلكومية، وان موعد 
عقد الغلق في متام الســاعة الثانية عشر ظهرا  من يوم االحد املصادف 2022/10/23. إن العطاءات 
املتأخرة ســوف ترفض، وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطــاءات أو ممثليهم الراغبني 
باحلضور في العنوان اآلتي: الطابق االول مــن بناية اإلدارة العامة واحمللية في نفس موعد الغلق. وإن 
موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشتركني في املناقصة سيكون في الساعة 
احلادية عشر صباحاً من يوم االحد املصادف 2022/10/16 في مبنى دائرة العقود احلكومية في املثنى 
ان كل العطــاءات تبقى نافذة ملدة )90( يوما وان تتضمن ضمانا للعطاء على شــكل خطاب ضمان 
مصرفي يذكر فيه اسم ورقم املناقصة املعنية وان يكون غير مشروط ويدفع حني الطلب ونافذا ملدة 
ال تقل عن )120( يوما من تاريخ غلــق املناقصة الفعلي وان يكون بصيغة واضحة من حيث مبلغه 
)رقما وكتابا( وحتديد تاريخ نفاذه وشروطه والغرض من اصداره او صك مصدق ومببلغ مقطوع مقداره 
)17،000،000( دينار )سبعة عشــر مليون دينار عراقي( وعلى ان تكون صادرة عن مصرف معتمد في 

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

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

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

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

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

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

يتجاوز مبلغ السيولة النقدية )املالية( املطلوبة ابتداء. 
14. ان احلد األقصى لعدد املشاريع التي ستحال على جهة واحدة هو مشروعان فقط.

أحمد منفي جودة 
محافظ املثنى
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مناقصة رقم )43( اعالن للمرة االولى
املشاريع واالعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لآلمن الغذائي والتنمية 

حملافظة املثنى / من متويل تنمية االقاليم
»تاهيل شوارع متعددة في حي الزهور/ الصوب الصغير في قضاء اخلضر«

يســر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى  دعوة مقدمي العطاءات املؤهلــني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ 
املشروع التي تتلخص ابرز االعمال فيه بالقسميني االتيني:

أ - اعمال البلدية: تتضمن قلع مســار الشــوارع القدمية وصوال الى املنســوب املطلوب، وفرش وحدل احلصى اخلابط  صنف 
)B( بســمك )20(سم وفرش وحدل طبقة من االساس االسفلتي )ســتاباليزر( بسمك اليقل عن )10(سم واملعالجة باجللمود 
للمناطق املتضررة ال يقل ســمك الطبقة عن )30(ســم وكذلك تنفيذ اعمال القالب اجلانبي )الكربستون(وعمل الساقية 

الكونكريتية وتنفيذ اعمال الشتايكر املقرنص )االنترلوك(
ب - اعمال اجملاري: وتشــتمل على تنفيذ خط دفع من محطة الرقع وبناء احملطة الغاطسة وكذلك متديد شبكة مجاري مياه 
6m.( ملم بعد حفر مسار االنبوب بعرض)وباقطار مختلفة 400,315 )UPVC( االمطار التي تتضمن متديد انابيب بالستيك نوع

D+0( وكذلك عمل منهوالت كونكريتية مسلحة وغيرها من االعمال،
وكل ما يلزم إلجناز املشــروع  ومبوجب الشروط واملواصفات الفنية احملددة في جدول الكميات ووثائق املناقصة مع مالحظة ما 

يأتي :
1 - ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشــتراك في املناقصة  كما هو محدد في النشــرة التوضيحية الصادرة عن 

االمم املتحدة )اخلاصة بتعريف الدول املؤهلة(
2 - على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات اضافية االتصال بدائرة العقود احلكومية في محافظة 

))dpc.muthana@yahoo.com املثنى
 خالل ايام الدوام الرســمي من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الواحدة من بعد الظهر وكما موضحة بالتعليمات 

ملقدمي العطاءات.
 3 - ان مصدر متويل املشــروع هو املشاريع واالعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لآلمن الغذائي والتنمية حملافظة املثنى / 
تنمية األقاليم، نوع االستثمار:2 نوع املشروع: ادراج جديد، الباب 59 القسم 1، الفصل 4، املادة 13، النوع 18، التسلسل 210 .
4 - درجة وصنف الشــركة العراقية املطلوبة هي انشــائية / رابعة )كحد أدني( اما بالنســبة للشركات االجنبية اخملتصة 

باألشغال واملقاوالت العامة فاملطلوب شهادة التأسيس مع وجود فرع للشركة االجنبية داخل العراق.
5 ـ متطلبات التأهيل املطلوبة: وتشمل ما يأتي:

أ - االهلية القانونية: وتشــتمل على اجلنســية، تضارب املصالح، قائمة الشــركات املتلكئة والقائمة السوداء، املنع مبوجب 
قرارات االمم املتحدة ومجلس االمن الدولي.

ب - الســيولة املالية: وتعرف بانها كشــف مصرفي يبني حركة التدفق املالي ألخر ســنة وتكــون متوافرة قبل موعد غلق 
املناقصة بفترة قصيرة وباملبلغ املطلوب الذي ال تقل قيمته عن )536,000,000( دينار )خمســمائة وستة وثالثني مليون دينار 
عراقي( وفي حالة تقدمي عطاء مشــترك يكون لزاما على احد الشــريكني حيازة ما ال يقل عن 25% من مبلغ السيولة املالية 

احملدد.
ج - احلســابات اخلتامية هي امليزانية العامة ملقدم العطاء والتي تعكس الوضع املالي للسنوات املطلوبة من حيث موجودات 
الشركة من اصول ثابتة ومتحركة مع بيان مقدار نفقات الشركة وايراداتها ونسبة االرباح واخلسارة فيها وعلى النحو االتي:
1 - تقدمي امليزانية العامة املدققة من قبل احملاســبني القانونيني تعرض الوضع املالي ألخر ســنتني ويجب ان تكون حساباتها 

رابحة لكل سنة .
2 ـ يجوز تقدمي احلسابات اخلتامية ألخر سنتني تسبق االزمة املالية لعام 2014.

د - معدل االيراد الســنوي: وهي املبالغ املســتلمة من الدفعات والســلف املرحلية للعقود املنجزة او املســتمرة خالل املدة 
املطلوبة وعلى النحو االتي:

1 - ان احلد االدنى ملعدل االيرادات السنوية ملقدم العطاء يبلغ )4,348,000,000( دينار )أربعة مليارات وثالثمائة وثمانية واربعون 
مليون دينار عراقي( 

2 - على مقدم العطاء تقدمي معدل االيراد السنوي لثالث سنوات لكافة العقود املنجزة من قبله ضمن عشر سنوات من تاريخ 
غلق املناقصة ويتم احتسابه وفقا للسنوات املقدمة من قبله مع مراعاة عدم ضرورة ان تكون سنوات العمل متسلسلة.

هـ - اخلبرة التخصصية في تنفيذ االشــغال: هي اخلبرة السابقة في مجال وتخصص هذا العمل كمقاول رئيسي او شريك 
او مقاول ثانوي وعلى مقدم العطاء تقدمي عمل مماثل واحد منجز وخالل مدة ال تتجاوز )10( عشــر سنوات قبل املوعد النهائي 

لتقدمي العطاء ومببلغ ال يقل عن )3,002,000,000( ثالثة مليارات ومليوني دينار عراقي.
 و - الكادر القيادي للمشــروع والعاملني: على مقدمي العطاءات اثبات توافر العاملني للمناصب الرئيســية لتنفيذ العقد 

وبعقود رسمية صادرة عن نقابة املهندسني العراقيني وحتقيق املتطلبات االتية:
1ـ  مدير مشروع )مهندس مدني(: بخبرة كلية عامة من تنفيذ االشغال ملدة )10( عشر سنوات وخبرة تخصصية في االعمال 

املماثلة ملدة )7( سبع سنوات.
2 ـ مهندس مدني: بخبرة كلية عامة من تنفيذ االشــغال ملدة )5( خمس سنوات وخبرة تخصصية في االعمال املماثلة ملدة 

)4( اربعة سنوات.
3- مهندس ميكانيك: بخبرة كلية عامة من تنفيذ االشــغال ملدة )5( خمس ســنوات وخبرة تخصصية في االعمال املماثلة 

ملدة )4( اربع سنوات.
4- مهندس كهرباء: بخبرة كلية عامة من تنفيذ االشغال ملدة )5( خمس سنوات وخبرة تخصصية في االعمال املماثلة ملدة 

)4( اربع سنوات.
 ويجب تقدمي الكوادر واالختصاصات الفنية املطلوبة قبل موعد املباشرة باألعمال وبعكسه تتحمل الشركة كافة التبعات 

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

االستبدال ومبوافقة جهة التعاقد كما يتوجب على مقدم العطاء تقدمي ما يؤيد خبرات الكادر القيادي للمشروع .
ز - املعــدات التخصصية على مقدمي العطاءات اثبات حيازته للمعدات الرئيســية املطلوبــة وفق البرنامج الزمني لتقدم 
العمل واملقدم من قبله بشــكل اولي: معمل اسفلت عدد/1 فارشــة عدد/ 1 حادلة مطاطية عدد/ 1 وحادلة فوالذية عدد/1. 
يجب تقدميها قبل موعد املباشرة باألعمال وبعكسه تتحمل الشركة كافة التبعات القانونية الناجتة عن عدم تقدميها ومن 

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

ط - أَضافــة الى املتطلبــات القانونية على مقدم العطاء تقــدمي هوية التصنيف النافذة عدم ممانعــة من الضرائب نافذة 
لالشتراك في املناقصة .

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

الوثيقة ورقة بيانات املناقصة/ ج: اعداد العطاء وبخالفه يستبعد العطاء .
7 - ان الكلفة التخمينية للمشروع هي )5,002,623,000( دينار )خمسة مليارات ومليونان وستمائة وثالثة وعشرون الف دينار 

عراقي، وان املدة الالزمة لتنفيذ اعمال املشروع هي )420( يوما.
8 - بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق العطاء باللغة العربية ابتداء من يوم الثالثاء املصادف 2022/10/4 وذلك بعد 
تقدمي طلب حتريري الى دائرة العقود احلكومية في املثنى وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )350,000( ثالثمائة وخمســون 
ألف دينار عراقي غير قابلة للرد ويتم دفع املبلغ نقدا الى قســم احلســابات في محافظة املثنى وتقدم النسخة االصلية من 

وصل الشراء مع العطاء.
9 - يتم تســليم العطاءات الى العنوان االتي محافظة املثنى/  دائرة العقود احلكومية وان موعد الغلق هو في متام الســاعة 
الثانية عشر ظهرا من يوم االحد املصادف 2022/10/23 التقدمي بالبريد االلكتروني غير مسموح به ان العطاءات املتأخرة سوف 
ترفض وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان االتي الطابق االرضي من 
بناية االدارة العامة واحمللية في نفس موعد الغلق وان موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشــتركني في 
املناقصة ســيكون في الســاعة احلادية عشــر صباحا من يوم االحد املصادف  2022/10/16 في بناية دائرة العقود احلكومية 
فــي املثنى ان كل العطاءات تبقى نافذة ملدة )90( يوما وان تتضمن ضمانا للعطاء على شــكل خطاب ضمان مصرفي يذكر 
فيه اســم ورقم املناقصة املعنية وان يكون غير مشروط ويدفع حني الطلب ونافذا ملدة  ال تقل عن )120( يوما من تاريخ غلق 
املناقصة الفعلي وان يكون بصيغة واضحة من حيث مبلغه )رقما وكتابة( وحتديد تاريخ نفاذه وشروطه والغرض من اصداره 
او صك مصدق  ومببلغ مقطوع مقداره )70,000,000( دينار ) ســبعون مليون دينــار عراقي( وعلى ان تكون صادرة عن مصرف 

معتمد في العراق ملصلحة جهة التعاقد )محافظة املثنى / حسابات اخلطة االستثمارية(.
10 ـ ان اسم جهة التعاقد هو محافظة املثنى والعنوان هو السماوة ـ شارع احملافظة - بناية االدارة العامة واحمللية والقسم 

اخملتص هو دائرة العقود احلكومية في املثنى.
11 - عند الترشيح لإلحالة تختار جلنة التحليل العطاء املستجيب لكافة الشروط القانونية املطلوبة في املناقصة وكذلك 
املواصفات الفنية ومعايير التأهيل املطلوبة )اي مســتجيب بشــكل كلي ماليا وفنيا وقانونيا( مع كونه أوطأ عطاء متوازن 
ومنسجم مع الكلفة التخمينية املرصودة لإلحالة وبعد التأكد من اهليته وقدراته على تنفيذ العقد بأفضل صورة ممكنة.

12 - في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فانه سيتم استبعاد عطائه مما يقتضي 
مراعاة ذلك عند التقدمي حيث يتم ملئ القســم الرابع من قبل مقدم العطاء ثم تقدم ورقيا بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص 

بالشركة املقدمة للعطاء مع الوثائق املكونة للعطاء املشار اليها في التعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء.
13 - ان احلد االقصى لقبول عطاءات املشاركة هو شركتان من نفس الصنف واالختصاص لغرض الصعود درجة واحدة حصرا.
14 ـ ال ميكن احالة املناقصة على شــركة وبعهدتها مشروع او مشاريع غير منجزة اال بعد التأكد من عدم وجود انحراف عن 

البرنامج الزمني لها )جدول تقدم العمل( بنسبة 20% او أكثر.
15 ـ ال تصرف اول ســلفة لألعمال املنفذة للمشروع اال بعد ان تتجاوز نســبة االجناز املالي 25% ومبا ال يتجاوز مبلغ السيولة 

النقدية )املالية( املطلوبة ابتداء.
16. ان احلد األقصى لعدد املشاريع التي ستحال على جهة واحدة هو مشروعان فقط.

احمد منفي جوده
محافظ املثنى
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وحامت صالــح الضامن، ومهدي اخملزومي، 
أحمد  وأستاذي  الســامرائي،  وإبراهيم 
مطلوب، وعقيلتــه خديجة عبد الرازق 
احلديثي، ونوري حمودي علي القيســي، 
غياض  ومحسن  السيد جاسم،  ومكي 

عجيل، واألستاذ عبود الشاجلي...
ُقلُت: لقد اهتم الباحث كوركيس عواد 
بالفهرســة وحتقيق اخملطوطات، فضالً 
عن كتابــة املقاالت والدراســات، التي 
أخذت مكانهــا الالئق بهــا في اجملالت 
املتخصصــة، إنــه يرغب في النشــر 
باجملــالت، مع أنه نشــر فــي الصحف 
ومنشئها  لصاحبها  والســيما)البالد( 

األســتاذ روفائيل بطي، وأرى أن السبب 
في ذلــك، يعود إلى أن اجمللــة أكثر بقاء 
التي  اليومية،  ودميومة من الصحيفــة 
ال متكث في الباصرة ســوى ســويعات 
قليالت، إن اجمللة تبقى مثل بقاء الكتاب، 
في حن عــرف عن املصريــن رغبتهم 
لكثرة  اليومية،  الصحف  في  بالنشــر 
قرائهــا، وكثرة عــدد املطبــوع منها. 
فنشــرت له مجالت)سومر( و)الرسالة( 
و )املقتطــف( و)الرابطــة األدبيــة( في 
النجــف و)اجملمــع العلمــي العربــي( 
العراقي(،  العلمــي  و)اجملمع  بدمشــق، 
فضــالً عــن مجلــة )املــورد( التراثية 
نافت  التي  دراســاتُه  نُِشرَت  الفصلية، 
على املئتن وخمسن، أحصاها األستاذ 
الباحــث الكبير حميد املطبعي- رحمه 
اهلل- في مقابلته الطويلة مع األســتاذ 
كوركيــس عواد، والتي نشــرها أوالً في 
جريدة  )الثورة( ثم أعاد نشــرها بكتاب 
عنوانــه )كوركيس عواد( صــدر عن دار 
الشــؤون الثقافية العامة ببغداد سنة 
١٩٨٧، في ضمن سلســلة )موســوعة 
وهي  العراقيــن(،  واألدبــاء  املفكريــن 
دراساته التي نشــرها منذ سنة ١٩٣١، 
وحتى ســنة ١٩٨٤؛ تاريخ املقابلة اجملراة 

مع األستاذ كوركيس عواد. 
لقــد نــذر الباحــث املفهــرس احملقق 
كوركيــس عواد نفســه وحياته ووقته 
للكتابة والكتاب، لذا حقق ونشر أربعة 
وســبعن كتاباً على مــدى نصف قرن 
من الزمان بدءا بسنة ١٩٣٤، وصوالً إلى 
ســنة ١٩٨٤، أولها )أثر قدمي في العراق. 
دير الربــان هرمزد بجــوار املوصل( طبع 
مبطبعة النجم باملوصل ســنة ١٩٣٤م، 
وآخرهــا كتــاب )فهــارس اخملطوطات 
العالم( ويقع في مجلدين،  العربية في 
ُطبعا في دولة الكويت سنة ١٩٨٤، في 
نحو تســع مئة صفحة، وله أحد عشر 
كتابــاً، لم يتيســر له طبعهــا، أولها 
)ذكريات ومشاهدات( وآخرها )بغداد في 

مؤلفات اجلغرافين العرب القدماء(.

قلت: لقد نذر نفسه للكتاب، وُشغل به 
عن سفســاف احلياة وبهرجها الزائل، إذ 
لن تبقى وراء اإلنســان سوى ذكراه، وما 
خطت يداه، وما خطتــه يدا كوركيس 

عواد، وفير ونافع ورصــن، لقد كان من 
املمكن لــوال بذرة اخللــود الكامنة في 
نفــس كوركيس عــواد؛ لقــد كان من 
املمكن أن مُيضي ســنوات العمر معلما 

في قرية القوش، أو في بعشيقة، ويطوي 
الردى ذكــره كما طوى ذكر املالين، لكن 
الشــاب املوهوب الناذر نفسه للبحث، 

أخذ طريقه نحو الذيوع واخللود. 
وإذ يعابثــه الراحــل حميــد املطبعي 
ويشاكســه، ويحرجه بأسئلة، محاوالً 
انتزاع جواب، لكــن كوركيس عواد َعّف 
اللســان طيــب اجلَنان، ال يأتــي جوابه 
إال عفيفاً طيبا غير ذاكر أحدا بســوء، 
وأمثلتــه أمثلة، »قلت لــه: أنت عرفت 
ُكّتاباً، ورأيت منهم من يسعى لشهرة، 

ولغرض الشهرة. 
قــال: ليــس لي مــن إجابة علــى هذا 

السؤال. 
وقلت: ملاذا يكره كّتابُنا النقد الذي يقال 

عنهم؟
قال: ال أملك جوابا على هذا السؤال. 

وقلــت وقلت أكثــر مما تتصــور.. لكنه 
بأمثلة حساسة، وفي يوم  كان يصمت 
أرهقته، حتى يقول شيئاً في النقد ألذي 
ترغب فيه فئة من الكتاب والقراء، فلم 
يقل ولم يقل.. حتى استشاط، وهو من 
أن يستشــاط، وقال: كيف  غير طبعه 
تريدني أن أقول رأيــاً في كتاب أنا أعمل 
معهم.. وكان واثقا من نفســه.. ثقته 

عالية بأعماله ونفسه وتأريخه..«.
حاشية 

* احلديث ألذي قرأته في ندوة استذكار 
املفهــرس احملقــق الراحــل كوركيس 
عواد، التي عقدها بيت املدى للثقافة 
والفنون بشــارع املتنبي مــن رصافة 
بغــداد، ضحى يــوم اجلمعــة ١٤ من 
شــهر محرم احلــرام عــام ١٤٤٤هج= 
١٢ من شــهر آب/ أغســطس ســنة 
٢٠٢٢م، وأدارهــا الباحــث رفعــة عبد 
الــرزاق محمد وحتدث فيهــا: الدكتور 
عبد الهادي فنجان الساعدي، وحسن 
عريبي اخلالدي، وبكر الراوي، وزين الدين 

أحمد النقشبندي، وشكيب كاظم.

شكيب كاظم 

عواد  كوركيس  األســتاذ  الباحــث  يعد 
)1908-1992(- رحمــه اهلل-، مــن قلــة 
قليلة اهتموا بِعلْمن قد ال يتأتيان إال ملن 
ُوِهب مزية املصاولة واملطاولة والتنقيب 
واملظان،  املصنفات  والتنقير في بطــون 
وحمل اجلــذاذة في اجليب حتــى ال تكاد 
تفارقه، كي ال تشــرد واردة، وال تذهب عن 
ُجِبل على  نّساء  واإلنسان  اخلاطر شاردة، 
الســهو والنســيان، وثمة من اللغوين 
من ينســبون اإلنســان إلى النســيان، 
فكوركيس عواد من قلــة اهتموا بعلم 
الفهرســة، ولعله كان رائــداً من روادها 
في الزمن العراقي احلديث، ليتوالى رهط 
املفهرســن األفذاذ، وفي الذاكرة الراحل 
الدكتور صباح نوري املرزوك، وحامت صالح 
الضامن، واألستاذ حسن عريبي اخلالدي، 

ألذي يعكف على إجناز مصنف العمر.
وكان إلــى جانــب الفهرســة، اهتمام 
وذلك  اخملطوطــات،  حتقيق  بالتحقيــق؛ 
لََعْمري جهــد تنوء به العصبُة أولو األيْد 
والقــوة، وإذ ُكنُت أصف األســتاذ هالل 
برأس مدرسة حتقيق  ناجي- رحمه اهلل- 
اخملطوطات في العراق، ملا حقق واستدرك 
وعقب وصّوب، والســيما ما كان ينشره 
في مجلــة )الكتاب(؛ لســان حال احتاد 
املؤلفن والكتــاب العراقين، حتى إلغاء 
اإلحتاد وغلق مجلته ســنة ١٩٧٥، ولقد 
كان إلى جانب الشاعر هالل ناجي رعيل 
رائع فــي علم حتقيــق اخملطوطات، ألذي 
أخذناه عن املستشــرقن، فلهم الفضل 
األوفى في النشــر األول خملطوطاتنا التي 
ظلت ثاوية في مكتباتهم، ولهم الفضل 
في متهيــد الســبيل إلــى معرفة هذا 
العلم، ألذي يحتاج إلى أناة وصبر ،لتنتج 
هذه املدرســة العراقية رهطــا ُمجيدا 
من أســاطن احملققن: مصطفى جواد، 
وأســتاذي علي جواد الطاهر، وأســتاذي 
يحيى اجلبوري، ومحمد عبد اجلبار املعيبد، 

كوركيس عواد.. المفهرس والمحقق الَثبت* 

لقد نذر الباحث المفهرس 
المحقق كوركيس عواد 

نفسه وحياته ووقته للكتابة 
والكتاب، لذا حقق ونشر 

أربعة وسبعين كتابًا على 
مدى نصف قرن من الزمان 

بدءا بسنة ١٩٣٤، وصواًل 
إلى سنة ١٩٨٤، أولها )أثر 

قديم في العراق. دير الربان 
هرمزد بجوار الموصل( طبع 

بمطبعة النجم بالموصل 
سنة ١٩٣٤م، وآخرها كتاب 

)فهارس المخطوطات 
العربية في العالم(

قصة

شعراصدارات

شوقي كريم حسن

)التلمس جمر مآسيك،خوف ان تطفأ أحالم  
خالصك(!!

—٣— ] [ -
- ] [ ) الرغبة بتدوين االثام هي التي متنح املكبل 
باغالل احلبس،القدرة على الغور عميقاً،بن ثنايا 
اجملهوالت ،ليكتشــف ما ظنه سراً، بن جدران 
السجون، تفتضح االســرار، ويغدو كل شيء 
مباحا،من اصغر احلقائــق ،حتى اكبر االكاذيب 
قسوة ،وشراسة،وتوحشــا،لكن الفهم وعناد 
البقــاء، هو من يعطي األخــر مجرفة التدوين 
،واعادة تكوين ذاكــرة اإلبتعاد، اخملتلطة الصور 
واإليحاءات،والطرقــات املمحــوة املالمح، التي 
افسدتها  شرائع الكهنة،وجنون أستحواذهم 
على ماتركته احلروب مــن حطامات، مامعنى 
تدويــن قــد اليصل الــى غير مكــب نفايات 
مهجور،ماتدونــه اقالم املنســين ، عند ظالم 
اخلديعة واجلور،اليهم احداً،وال ميأل غير العارفن 
الســر بالرضا،أخذت السجل الى صدري الشم 
رائحة العتق،وانصت الى هســيس رياح االيام 
وهي تسرق االعمار لترمي بها الى وسط نيران 
الفجيعة التــي نعيش، قال//-أقــرأ ؟ قلت//- 
وماذا عساني قارىء!! قال /— أقرأ اإلجابات التي 
كفنتنا ببياض اخليبات.. أقرأ االزل الذي اليرغب 
بإبعاد الكهنة عن عرش الرب..أقرأ ان مماشــي 
هؤالء التوصل لعرش الرب وال الى رضاه..أقرأ إن 

املعاني الجتدي نفعــًا حن يصيبها اخلرس..
أقرأ،الســجون مختبرات معارف تكشــف 
زيف اإلنتماء الراغب بكرســي حكم...أقرأ..

واملباهج  الضمائــر وهم،،والقيم وهــم،... 
وهم..أقرأ...احلــروب اضحوكــة تتفاخر بها 
التوابيــت.. اق...رأ؟!! ماكنت أدري ان اجلدران 

انواع  امللحــاء الكدرة.قادرة علــى زرع كل 
التحديات،عند مقابر األفــكار التي تنهمر 
ليل نهــار ،مثل خريــر مطر،تزايدت عزلتي 
وحدته،وبناء  ،ومثلما حث خطــاه صــوب 
صومعــة أحالمه،شــيدت مدنــاً لعواملي 
تختفي،وصليــل  اجلــدران  اخلاصة،كانــت 

االبواب، حتول رويداً الى معزوفات موسيقية 
عاليــة الرقي،وحلظة بــدأت اكمال ما دونه 
اخملتفي ،كتبت/ الصدفــة ال تخلق الوعي..
الى  الفراغ..نحتاج  أبــواب  اليفتح  والتأمل 
قوة وعي فاعلة،لنحطم اجلدران التي حولت 

املدن الى معتقالت ال فرار منها/!!
-—٤— ] [ -

باالنــن   مدلهــم  فضــاء  )فــي   ]  [  -
واخلــراب ،تغدواحلقائــق  مــروج خضر من 
االكاذيب،التــي التهدا ،عــن  الرفرفة،فوق 
أنثى،أية  عــن  الركود،الباحــث  مضاجــع 
أنثى،تسد فراغ لهاثه،ترقب املماشي،لتجد 
األعمــار تبــوح بتشــنجاتها، املعجونــة 
بالذلة،تنصت أعماقك دون قصد منك،الى 
بعضها  تصطــدم  االهات،التــي  مســار 
واهتزازات،وذبول،يهزم  رعوداً  ببعض،مصدرة 
حــارس  األرواح،فتخمد،منتظــرة 
املوت،الــذي البد أن يجــيء. — اوالد الزواني 
جهــزوا انفســكم..كالب ضالــة البد من 

ابادتها...؟!!—— 
- ] [ اما علمكم احد إن ليس كل الطرقات 

توصل الى املراد والقصد!!
- ] [ —أمــا علمكــم قواويــد اوهامهم..إن 
تريدون  بالرقباء..مالــذي  مليئة  املماشــي 

الوصول إليه...؟!!
العطنــة  النفايــات  ايتهــا  —-واالن   ]  [  -
وإعالن  هذيانكم..وإياكم  ماتقولون...كفوا 

تفاهاتكم؟؟ 
- ] [ تستكن الرؤيا عند حد النسيان،تدعك 

ســواد محنتها،لكنها الجت غير سواد يتلو 
الوحيدة  أســاً،النها  اجلدران  تتنهد  سوادا، 
التوســالت—أرجوك  ليالــي  حتفــظ  التي 

اقتربي؟
- ] [ —-كيف ميكنني االقتــراب وأنت بعيد 

وفراشي بارد موحش..!!
- ] [ —قلت لك اقتربي؟!!

- ] [ —ماعاد لالقتــراب معنى.. االناث فعل 
اليؤمن بالنــداءات البعيدة..ليتك تعرف ما 
اعاني حــن يغلف الليــل  انهياري..وحدي 
الــوم وحدتي..ووحدتــي تقتــل مطالبي،.
الــى أين ميكن ان التجأفي حلظة اشــتهاء 
كهــذه.. كنــت التقيك بإبتهاج عاشــق 
،،من التقي االن..أشــم اهاتك وانصت الى 
ودون  ببطء  اموت..أمــوت  ضحكاتك،لكني 

ارادة مني!!
- ] [ —ليتك أهملتي مخاوفك ..أحتاج انثاي 
التي أعرف..السنوات أنستني كل ماكان ميأل 
حياتي بالضجيج واملكابرة والغرور اال انت..

وحدك سكنت شغاف الفؤاد فقتربي....!!
حــدود  الرؤيا،عنــد  اركان  تتفلــش   ]  [  -
صرت  االفواه،ترقبا،فجأة  التوســل،وتخرس 
اجلميع  النداءات،طالبــة  االبواب،وتعالــت 
،الوقوف بإنتظار تالوة األسماء التي البد وان 

حتلق في فضاءات مديوسة بأنن الهالك!!
—٥— ] [ -

- ] [ )اإلســتمرار بالتدويــن اليعنــي لغير 
املدون  شــيئاً،النها حلظات مزيج بن اجلنون 

واألطياف واحملنة(!!

1
علم اجتماع العوملة وما بعدها«

صــدر حديًثا عن »دار الشــروق« كتــاب »علم 
اجتماع العوملة وما بعدهــا« للباحث العراقي 
معن خليل العمــر )1939(، وفيه يتناول ظاهرة 
العوملــة بأوجههــا االقتصادية والسياســية 
والثقافية، ويبّن كيف أّثرت على اجملتمع البشري 
العاملي، كما يستشرف  عبر تسّيدها االقتصاد 

ما بعدها.
يضّم الكتاب تسعة فصول: العوملة بن زمنن، 
وثنائيات العوملة، والعوملــة والبناء االجتماعي، 
ومجتمع عصر العوملة، وثالوث العوملة املتكافل، 
وُمَعــزِّزو العوملة واملســتفيدون منها، وحتّديات 
العوملــة، ومجتمع مــا بعد العوملــة، ونظرية 

التغذية الراجعة ملا بعد العوملة.

2
»ُحب« لدينو بوتزاتي بترجمة عربية

صــدر حديًثــا عن دار الســاقي كتــاب »ُحب« 
لإليطالــي دينو بوتزاتي، بترجمــة عربية أجنزها 

رامي طويل.
ومما جاء في تقدميه:

كان رودريغــو ينتظُر احلّب. رجــٌل في منتصف 
العمر عاَش حياًة روتينية قبل أن يلتقي راقصة 
الباليه الشاّبة، ابنة األحياء الفقيرة في ميالنو، 

الســمراء النحيلة التي تختزن داخلها روح 
املدينــة. تتحّرك عواطــف رودريغو الراكدة 
ليجد نفســه غارًقا في متاهة احلّب باحًثا 
فيه عن اخلالص.نشيٌد روائّي يصوغه بوتزاتي 
مبهارٍة عبر قّصة حّب تكشُف أدّق التفاصيل، 
وتختلط فيها الوقائــع املوجعة بكّم هائٍل 
من املشاعر واآلمال املعقودة على حبٍّ يبدو 

املالذ من وحشية الزمن املعاصر.
دينــو بوتزاتــي )1906 ـ 1972(: قاّص وروائّي 
وشــاعر ورّســام إيطالي. عمل محــّررًا في 

حتــى   Corriere Della Sera صحيفــة 
وفاته. افُتنت بحضارات الشرق القدمية التي 
وجدت لهــا حّيزًا كبيرًا فــي كتاباته. برغم 
اخلصوصية االستثنائية لقصصه القصيرة 
التــي كّرس جــّل وقته لكتابة العشــرات 
منهــا، فإن روايته »صحــراء التتار« وضعته 
فــي مصاّف أهــّم روائّيي أوروبــا في القرن 
النّقاد اإليطالين  العشــرين. وصفه بعض 

بأنه »كافكا إيطاليا«..

3
»شيٌء من سالومي« لسهير املصادفة

صــدرت حديًثــا عــن املؤسســة العربية 
للدكتورة  رواية جديدة  والنشــر  للدراسات 
ســهير املصادفــة بعنــوان »شــيء مــن 

سالومي«.
وجاء في تقدميها: تدور أحداث رواية ســهير 
املصادفــة اجلديدة، حول قصة عشــق بها 
مــسٌّ صوفــي. فــي خلفية حكايــة حبِّ 
البطل والبطلة تتضاءل األحداث التاريخية 

والسياســية الكبرى التي مــرَّت ومترُّ على 
مصر؛ العبودية والتحرر، االستعمار والثورات 
القدمية واحلديثة. وتهون أالعيب اإلنس واجلن، 
حتى أن اجلسر بن احلياة واملوت يتالشى، وفي 
النهاية ال يبقى من رمادِ كلِّ شــيء إالَّ قبُس 
احلب اخلالد بن قطبي الكون؛ الرجل واملرأة، 
اخملتلفــان متــام االختالف فــي مظهريهما 
واملتشابهان في جوهريهما، وكأنهما الثلج 

واملاء.
فتحْت عينيها على قرِع طبوٍل، فرأْت وجهه 
جامًدا مثل وجوه متاثيل املدن الكبيرة إذا ُقدر 
لها أن متشي. تنتبه أنها بالفعل بن ذراعيه، 
وأنه يجري وهو يحملها. استمعْت إلى دّقات 
قلِبه العالية، تنهــدْت والكلمات تدور بدون 
توقٍف في عقلِهــا الذي بدأ يغطيه الظالم: 
ــْت يدها اليمنى  ؟!«. لفَّ »هل هذا هــو احلبُّ
حــول عنقه، وضغطْت رأَســها على صدره 
أكثر؛ لعلها تختفي بن ضلوِعه كما كانت 
قبل أن ينفصال من قدميِ الزمان، فتســتريح. 
رفعْت رأَســها، فرأْت شــبَح ابتسامٍة على 
زاويِة فِمه يحــاول مداراتها، ولكن حاله لم 
يكن أفضــل من حالِها؛ فقلبــه يدوي حتت 
يِدها بجنوٍن، فلماذا يبتسم هذه االبتسامة 

املنتصرة اللعينة؟!

عدنان الفضلي
منْ ..

ً هكذا بال أن جتادل أحدا
مثل اجلد الذي أهملته ذريته

فنام وحسب
من ..

ال زاوية غير الرحيل ميكن أن حتشر نفسك فيها
فال تتوسع ألكثر مما أنت عليه من خدر الرحيل

من ..
باسماً ..

مثل إسمك، وضحكة العيون التي ما فارقتك
هادئاً .. 

فلســت ممن يؤمنون بجدل املوت: حّق أم هفوة 
سماء

ساخراً ..
كذاك الــذي مأل األرض بالفزاعــات ولم تكن 

حقالً
صامداً ..

مثل ديك املنزل الرافض للحروب اجملاورة
أو كمسمار دّق في حّيز ال يتسع لغير صورتك

من ..
 لقد خسرت جزر الزمرد ..

وســواتر األمنيات التي تدافع بها عن مبسم 
»جلن«

لقد خســرنا جميعاً، منذ حربن، شــفاهنا 
الطرّية ..

التي جتيد الغناء والويل والقبل الشاردة
ولم يتبق ياصديقي ..

سوى طابور من نشيج، كنت تسميه الشخير 
املقّدس

منْ ..
ستكون وملدة أسبوع واحد .. أسبوع ال غير،

فاكهــة موائد ثملــة في حانات »هــوازن« و 
»األدباء«

ميكنني أن أعدك بذلك فقط ..
وبعدها ســأطلب منــك ثانيــة أن تنام مثل 

شمس آفلة
لذلك ال تنتظر من اجلميع سوى أن يصرخوا:

منْ
منْ
منْ

......
.......

عناقيد الجمر!!

غالف الكتاب

»علم اجتماع العولمة وما بعدها« .. »ُحب« لدينو بوتزاتي بترجمة عربية
»شيٌء من سالومي« لسهير المصادفة

من اعمال الفنان الراحل احمد الربيعي

ال زاوية غير الرحيل
الى باسم السيد
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9 اعالن

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية 

محكمة األحوال الشخصية في هيت
العدد/ 987/ش/2022

التاريخ/ 2022/10/2  
الى/ املدعى عليه

 )محمد حميد دويح(
م/ اعالن

اقامت املدعية )ســهى حميد بســتان( 
الدعوى الشــرعية املرقمة 987/ش/2022 
امــام محكمة األحوال الشــخصية في 
هيت والتي تطلب فيها دعوتك للمرافعة 
بتأييد حضانة األطفال )رســول  واحلكم 
وخطــاب و عمــر وجاســم( وقــد وردت 
الدعوتية غير مبلغ كونك مجهول محل 
القائم  اإلقامة وحســب ما ورد بشــرح 
بالتبليغ واملؤيد من قبل مختار احمللة عليه 
فقد عــن 2022/10/12 موعدا للمرافعة 
وعليك  وتبليغك بصحيفتــن محليتن 
احلضور في املوعد احملدد او من ينوب عنك 
املرافعة  جترى  وبعكســه ســوف  قانونا 

بحقك غيابيا وعلنا وحسب األصول.
القاضي 
احمد فرحان يوسف

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة االحوال الشخصية في 

الزبيدية
العدد 349/ش/2022
التاريخ: 2022/9/28

املدعى عليه/
 أنور محمد جاسم حسن ال خضر

م/ تبليغ
بناء علــى الدعوى الشــرعية املقامة 
واملرقمة اعاله ضدك مــن قبل زوجتك 
املدعية )مروة ثابت كاظم( التي تطلب 
فيها احلكم بنفقة مســتمرة لألطفال 
كل من رهف وزينب وعبداهلل وجملهولية 
الــى جهة  وارحتالك  اقامتــك  محــل 
مجهولة لــذا قرر تبليغك بواســطة 
صحيفتــن محليتن يوميتن باحلضور 
في موعــد املرافعة املصــادف في يوم 
2022/10/12  وفي حال عدم حضورك او 
من ينوب عنك قانون سوف جتري بحقك 

غيابيا وفق القانون.. مع التقدير
القاضي 
محمد هاشم هادي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
الناصرية

العدد: 2022/15060
التاريخ/ 2022/10/2

الى/ املدعى عليه 
)حسام لطيف عبد احلسني(

م/ تبليغ بالنشر بصحيفتن محليتن
الدعــوى  وبعــدد  بتاريــخ 2022/9/15 
احملكمة  هذه  اصــدرت  3215/ش/2022 
القضائي  بالتفريــق  غيابيــا  حكمــا 
للمدعيــة )اديار عبــد الكاظم عالوي( 
اقتضــى الــزام املدعى عليه )حســام 
لطيف عبد احلســن( وبالنظر جملهولية 
محل اقامتك فــي الوقت احلاضر عليه 
يوميتن  فــي صحيفتن  تبليغك  تقرر 
باحلكــم املذكــور اعــاله وبإمكانــك 
االعتراض خــالل مدة عشــرة ايام من 

التالي لتاريخ االعالن.
القاضي
جواد حسني نايف

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف بغداد/ 
الكرخ 

الهياة االستئنافية األولى
العدد: 405/س/2022
التاريخ: 2022/9/20

اعالن
الى/ املستأنف عليه/

 وسام فاخر محمد
بناءا على الطعن االستئنافي املقدم 
من قبل املستأنف امن بغداد/ إضافة 
لوظيفته وجملهوليــة محل اقامتك 
وفق شرح املبلغ القضائي قررت هذه 
احملكمــة تبليغك اعالنا بصحيفتن 
محليتن يوميتن واسعتي االنتشار 
احلضور امام هذه احملكمة في موعد 
الســاعة   2022/10/10 املرافعــة 
الثامنة والنصف صباحا وعند عدم 
حضــورك او من ينوب عنــك قانونا 
وفق  املرافعة بحقك  فســوف جتري 

األصول.

مديرية بلدية الكوت
جلنة البيع واإليجار األولى

العدد: 8
التاريخ: 2022/9/21

إعالن
تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى فــي مديرية بلدية الكوت عن تأجير األمالك املبينــة اوصافها ادناه باملزايدة 
العلنية وملدة ثالث سنوات استنادا  لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل، فعلى الراغبن 
االشتراك باملزايدة مراجعة مديرية بلدية الكوت خالل مدة 30 يوما تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبن 
معهم التأمينات القانونيــة البالغة 100% من القيمة املقدرة بصك مصدق مع هوية األحوال املدنية اصلية 
زائد مصورة وســتجرى املزايدة في اليوم االخير من مدة االعالن وفي متام الســاعة 12 ظهرا في مقر مديرية 
بلدية الكوت ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور النشــر واملناداة وكافة املصاريف األخرى بنسبة 2% من 
مبلغ اإلحالة القطعية ويلزم املستاجر في حال تصديق االحالة بالتعهد اخلطي بابرام العقد خالل )30( يوم... 
م-ر مهندسني

علي عبد صيوان 
مدير بلدية الكوت
رئيس اللجنة

مديرية بلدية الكوت
جلنة البيع واإليجار األولى

العدد: 9
التاريخ: 2022/9/21

إعالن
تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى فــي مديرية بلدية الكوت عن تأجير األمالك املبينــة اوصافها ادناه باملزايدة 
العلنية وملدة ثالث سنوات استنادا  لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل، فعلى الراغبن 
االشتراك باملزايدة مراجعة مديرية بلدية الكوت خالل مدة 30 يوما تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبن 
معهم التأمينات القانونيــة البالغة 100% من القيمة املقدرة بصك مصدق مع هوية األحوال املدنية اصلية 
زائد مصورة وســتجرى املزايدة في اليوم االخير من مدة االعالن وفي متام الســاعة 12 ظهرا في مقر مديرية 
بلدية الكوت ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور النشــر واملناداة وكافة املصاريف األخرى بنسبة 2% من 
مبلغ اإلحالة القطعية ويلزم املستاجر في حال تصديق االحالة بالتعهد اخلطي بابرام العقد خالل )30( يوم... 
م-ر مهندسني
علي عبد صيوان 
مدير بلدية الكوت
رئيس اللجنة

مديرية بلدية الكوت
جلنة البيع واإليجار األولى

العدد: 18
التاريخ: 2022/9/21

إعالن

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في مديرية بلدية الكــوت عن تأجير األمالك املبينة اوصافها ادناه 
باملزايدة العلنية وملدة ثالث ســنوات استنادا  لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 
املعدل، فعلى الراغبن االشتراك باملزايدة مراجعة مديرية بلدية الكوت خالل مدة 30 يوما تبدأ من 
اليوم التالي للنشــر مســتصحبن معهم التأمينات القانونية البالغة 100% من القيمة املقدرة 
بصــك مصدق مع هوية األحوال املدنية اصلية زائد مصورة وســتجرى املزايدة في اليوم االخير من 
مــدة االعالن وفي متام الســاعة 12 ظهرا في مقر مديرية بلدية الكوت ويتحمل من ترســو عليه 
املزايدة أجور النشــر واملناداة وكافة املصاريف األخرى بنسبة 2% من مبلغ اإلحالة القطعية ويلزم 

املستاجر في حال تصديق االحالة بالتعهد اخلطي بابرام العقد خالل )30( يوم... 
م-ر مهندسني

علي عبد صيوان 
مدير بلدية الكوت
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة بداءة الكوت
العدد: 3767/ب/2022
التاريخ: 2022/10/2
الى املدعى عليه/حامت كرمي يعكوب

اعالن
اقــام املدعــي فيصل بريســم فهد 
الدعوى املرقمــة أعاله يطلب دعوتك 
مبلغ  بتســديد  واحلكم  للمرافعــة 
ثمانيــة مالين دينار عراقــي عن دين 
وجملهولية محل اقامتك حسب اشعار 
خلف  الفالحية)زيدان  منطقة  مختار 
جابر( وكتاب مركز شــرطة الفالحية 
بالعــدد 13966 فــي 2022/9/22 لذا 
تقــرر تبليغــك و مبضمــون عريضة 
ونشر  3767/ب/2022  املرقمة  الدعوى 
في صحيفتــن محليتن لذا اقتضى 
حالة  وفي   2022/10/9 يوم  حضوركم 
عدم حضوركم سوف يتم السير في 

إجراءات الدعوى غيابيا بحقكم.
القاضي

إعالن
الى الشريكة

 احالم بهلول طالع
صندوق  الى  حضورك  اقتضى 
االســكان العراقي فرع ذي قار 
/وذلك  الناصرية  فــي  الكائن 
باملوافقة على  إقرارك  لتثبيت 
قيام شــريكك السيد )اسير 
على  بالبنــاء  كاظــم(  جواد 
القطعة  املشاعة في  حصته 
مقاطعة   )8/6309( املرقمــة 
)املستشفى(  لغرض تسليفه 
قرض االســكان وخــالل مدة 
يوما   اقصاها خمســة عشر 
خارج  وشــهر  العــراق  داخل 
العراق من تاريخ نشر اإلعالن. 
يسقط  ســوف  وبعكســه 
حقك في االعتراض مستقبال.

جمهورية العراق
وزارة النفط

شركة مصافي اجلنوب )شركة عامة(
م/ نشر اعادة اعالن مناقصة عامة خارجية

تعلن شركة مصافي اجلنوب )شركة عامة( عن اعادة إعالن املناقصة التالية:

فعلى الراغبن باالشــتراك باملناقصة احلضور الى مقر الشركة الكائن في منطقة الشــعيبة/ محافظة البصرة للحصول على وثائق 
املناقصة وحسب املبلغ املؤشر إزائها، وغير قابل للرد وفقا للشروط املدرجة أدناه:

1- سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( لسنة 
2014 والصادرة من وزارة التخطيط.

2 - يتم تســليم العطــاءات وبظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اســم مقدم العطاء وعنوانه اإللكتروني ورقم الهاتف واســم 
ورقم املناقصة إلى العنوان اآلتي: )قاعة جلنة فتح العطاءات اخلارجية/ االســتعالمات الرئيسية/ شركة مصافي اجلنوب/ شركة عامة- 
الشعيبة- محافظة البصرة/ جمهورية العراق( في املوعد احملدد 2022/11/20 الساعة الثانية عشرة ظهرا حسب توقيت مدينة البصرة 
احمللي(. وفي حال مصادفة يوم الغلق عطلة رســمية يســتمر اإلعالن الى ما بعد العطلة ويعتبر اليوم الذي يلي العطلة آخر يوم لغلق 
املناقصة. العطاءات املتأخرة ســوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبن باحلضور في العنوان 
اآلتي )قاعة جلنة فتح العطاءات اخلارجية/ االستعالمات الرئيسية/ شركة مصافي اجلنوب/ شركة عامة- الشعيبة- محافظة البصرة/ 

جمهورية العراق( في 2022/11/20 الساعة الواحدة بعد الظهر حسب توقيت مدينة البصرة احمللي أو اليوم الذي يليه.
3 - املبلغ التخميني للمناقصة )300،000( فقط ثالثمائة االف دوالر امريكي

4 - تقــدمي كافة الوثائق املطلوبة املشــار اليها في  الوثيقة القياســية املرفقة )تعليمات ملقدمي العطــاءات وورقة بيانات العطاء( مبا 
ابتداء مع العطاء مصادفة من قبل اجلهات اخملتصة ذات العالقة، والبيانات التي تؤكد اســتمرار اهلية مقدم العطاء مبوجب االستمارات 
املدرجة في القسم الرابع من الوثيقة ، وفي حال عدم توفر أي من الوثائق او البيانات املذكورة  يتم استبعاد العطاء وال تتحمل شركتنا 

أي مسؤولية بذلك.
5 –  متطلبات التاهيل: على مقدم العطاء ان يقدم ادلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املدرجة في القســم الثالث )معايير 

التقييم والتاهيل( من الوثيقة القياسية ابتداء مع العطاء.
6- تقدمي العطاءات الفنية والتجارية وفق النماذج واجلداول الكاملة وجداول االســعار املطلوبة في القسم الرابع من الوثيقة القياسية 

، وان تكون موقعة ومختومة.
7- حتديد مدة نفاذية العطاء بفترة ال تقل عن )120( يوماً من تاريخ الغلق على أن يكون مبلغ العطاء التجاري املقدم بالدوالر األميركي أو 

اليورو أو الدينار العراقي واملبلغ اإلجمالي للعطاء رقما وكتابة.
8 - تقدمي تأمينات أولية )صك مصدق أو خطاب ضمان أو سفتجة( )بالنسخة االصلية ابتدا مع العطاء( صادر من مصرف عراقي معتمد 
لدى البنك املركزي العراقي ومببلغ قدره )$6,000( فقط ســتة االف دوالر امريكي . والمر شــركتنا ويتضمن االشارة فيها الى رقم واسم 

املناقصة على ان ال تقل مدة نفاذيته عن )28( يوما من تاريخ انتهاء نفاذ العطاء
9 - شمول العمال العراقين العاملن لدى الشركات األمنية املتعاقدة مع الشركات املقاولة بقانون التقاعد والضمان االجتماعي وإلزام 

تلك الشركات بذلك وتتحمل التبعات القانونية املترتبة عن عدم التطبيق.
10 - يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واالعالن.

11 - جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
12 - جلهــة التعاقد احلق في إلغاء املناقصة فــي أي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب اإلحالة بناًء على أســباب مبررة دون تعويض 

مقدمي العطاءات.
13 - لالطالع على تفاصيل الطلبية والشروط األخرى ميكنكم زيارة موقع الشركة:-

WWW.SRC.GOV.IQ
لالستفسار عن أي معلومات ميكنكم مراسلة شركتنا على العنوان التالي:-

contracts@src.gov.iq
14 - على مقدمي العطاءات االلتزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها.

حسام حسني ولي
مدير عام شركة مصافي اجلنوب

الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية
 البصرة / خور الزبير 

م/ إعالن مناقصة محلية
1- يســر الشــركة العامة للصناعات البتروكيمياوية إحدى شــركات وزارة الصناعة واملعادن عن دعوتها لكافة اجلهات املتخصصة من الشــركات 
واملكاتب املســجلة رســميا داخل العراق لالشــتراك في املناقصة املدرجة ادناه على ان يكون املراجع املدير املفوض أو وكيل، له بوكالة رسمية صادرة 

ومصدقة من كاتب عدل.
2- تقدمي طلب حتريري معنون الى القسم التجاري/ املشتريات احمللية ودفع قيمة البيع للوثائق القياسية للمناقصات، املدرجة أدناه والبالغة )400 الف( 

دينار غير قابلة للرد
 3- ملقدمي العطاء الراغبن في احلصول على معلومات اضافية زيارة موقع شركتنا على االنترنت

www.industry.gov.lg او موقع الوزارة www. Pchem.gov.lg
4-  يتم تســليم العطاءات في مقر الشــركة العامة للصناعات البتروكيمياوية/ غرفة جلنة اســتالم وفتح العطاءات وأخر موعد الستالم العالمات 
الساعة الثانية عشــر ظهراً ليوم الغلق املصادف 2022/10/19 وســيكون انعقاد املؤمتر لإلجابة على استفسارات املشاركن في املناقصات الساعة 

العاشرة صباحاً ليوم 2022/10/12 في مقر الشركة / البصرة / خور الزبير .
5-  يتم تقدمي القسم الرابع من الوثيقة القياسية بعد ملى املواصفات املطلوبة وجداول املسعرة وحسب ما موضح في الوثيقة على ان تكون موقعه 
ومختومــة على جميع أوراقها ومغلفة في ظرف واحد مغلق ومختوم مثبت عليه العنوان القانوني الكامل للشــركة مع رقم موبايل املدير املفوض 

ورقم واسم املناقصة مع تزويدنا بقرص )CD( للوثيقة كاملة ، إضافة لظرف ثاني يتضمن املستمسكات املطلوبة.
6-  تقدمي نســخ اضافية طبق االصل عدد)2( على االقل من العطاء اخلاص باملناقصة على ان تكون مختومة بختم حي من الشــركة ويتم حتديد عدد 

النسخ في ورقة بيانات العطاء 
7- وضع النســخة االصلية )في غالف منفصل( ويتم تأشيرة بعبارة )نســخة اصلية( ووضع كل نسخة من النسخ اإلضافية في غالف منفصل يتم 
تأشــير كل مغلف بعبارة )نسخة اضافية( وتوضع جميع النسخ االصلية واالضافية في مغلف واحد وتودع في صندوق العطاءات في مقر الشركة / 

البصرة / خور الزبير.
8- في حال عدم التزام مقدمي العطاءات مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة أقســامها إلمالء القسم الرابع منها فإنه سيتم استبعاد عطاءه مما 

يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي.
9- - يتم فتح العطاءات التجارية بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبن باحلضور إلى مقر الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية/ غرفة 

جلنة استالم وفتح العطاءات وأن ال تقل مدة نفاذية العروض عن ثالثة أشهر.
10 - يثبت العنوان القانوني الكامل للشركة مع رقم موبايل املدير املفوض ورقم واسم املنافصة على العطاءات و

ان تكون مغلقة ومختومة.
11-  الشركة غير ملزمة بقبول أوطا العطاءات ويتحمل من ترسوا علية املناقصات أجور النشر واالعالن آلخر إعالن .

مالحظة/ القسم الرابع من الوثيقة القياسية بصيغة )Word( موجود على الصفحة االخبارية املوقع شركاتنا.
عباس حيال لكن
املدير العام
ورئيس مجلس االدارة
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مدة االيجاررقم العقاراملساحةنوع امللك وموقعهت

 محل حي الصناعي/ احلرفيني على القطعة1
ثالث سنوات50892 م2املرقمة 942/2 م29 داموك

محل حي الصناعي/ احلرفيني على القطعة 2
ثالث سنوات50894 م2املرقمة 942/2 م29 داموك

محل حي الصناعي/ احلرفيني على القطعة 3
ثالث سنوات50895 م2املرقمة 942/2 م29 داموك

محل حي الصناعي/ احلرفيني على القطعة 4
ثالث سنوات50896 م2املرقمة 942/2 م29 داموك

محل حي الصناعي/ احلرفيني على القطعة 5
ثالث سنوات50902 م2املرقمة 942/2 م29 داموك

محل حي الصناعي/ احلرفيني على القطعة 6
ثالث سنوات50904 م2املرقمة 942/2 م29 داموك

محل حي الصناعي/ احلرفيني على القطعة 7
ثالث سنوات50906 م2املرقمة 942/2 م29 داموك

محل حي الصناعي/ احلرفيني على القطعة 8
ثالث سنوات50907 م2املرقمة 942/2 م29 داموك

مدة االيجاررقم العقارنوع امللك وموقعهت

ثالث سنوات1203محالت تبديل الدهن1

ثالث سنوات1429محالت تبديل الدهن2

ثالث سنوات1432محالت تبديل الدهن3

ثالث سنوات1437محالت تبديل الدهن4

ثالث سنوات1439محالت تبديل الدهن5

ثالث سنوات1440محالت تبديل الدهن6

ثالث سنوات1444محالت تبديل الدهن7

ثالث سنوات1445محالت تبديل الدهن8

ثالث سنوات1446محالت تبديل الدهن9

ثالث سنوات1447محالت تبديل الدهن10

ثالث سنوات1448محالت تبديل الدهن11

ثالث سنوات1449محالت تبديل الدهن12

ثالث سنوات1450محالت تبديل الدهن13

ثالث سنوات1452محالت تبديل الدهن14

ثالث سنوات1453محالت تبديل الدهن15

ثالث سنوات1454محالت تبديل الدهن16

مدة االيجاررقم العقارنوع امللك وموقعهت

ثالث سنوات1401محالت حي الصناعي/ املرحلة االولى1

ثالث سنوات1403محالت حي الصناعي/ املرحلة االولى2

ثالث سنوات1404محالت حي الصناعي/ املرحلة االولى3

ثالث سنوات1407محالت حي الصناعي/ املرحلة االولى4

ثالث سنوات1408محالت حي الصناعي/ املرحلة االولى5

ثالث سنوات1409محالت حي الصناعي/ املرحلة االولى6

ثالث سنوات1410محالت حي الصناعي/ املرحلة االولى7

ثالث سنوات1413محالت حي الصناعي/ املرحلة األولى/ب8

ثالث سنوات1429محالت حي الصناعي/ املرحلة االولى9

ثالث سنوات1432محالت حي الصناعي/ املرحلة االولى10

ثالث سنوات1437محالت حي الصناعي/ املرحلة االولى11

ثالث سنوات1439محالت حي الصناعي/ املرحلة االولى12

ثالث سنوات1440محالت حي الصناعي/ املرحلة االولى13

ثالث سنوات1444محالت حي الصناعي/ املرحلة االولى14

ثالث سنوات1445محالت حي الصناعي/ املرحلة االولى15

ثالث سنوات1446محالت حي الصناعي/ املرحلة االولى16

ثالث سنوات1447محالت حي الصناعي/ املرحلة االولى17

PRICEDESCRIPTIONREQ NOITEM

150.000
IQD

 COMPLETE HEAVY DUTY RECIPROCATING PLUNGER TYPE
PUMP WITH ELECTRICAL MOTOR ON SAME BASE PLATE&S.P

725-2022-E
للمرة الثانية

1

موعد الغلقالتامينات االوليةالكلفة التخمينيةاملادة والكميةرقم املناقصة

2022/3
جتهيز موديل كامل مع 

 RO تفرعاته لوحدة
يتالف من 384 عشاء

15 مليون دينار 900،000،000 دينار
2022/10/19عراقي
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البحري يتوج بلقب 
بطولة البصرة

وضع حجر االساس 
لملعب حديثة سعة 

5000 متفرج 

بغداد ـ الصباح الجديد:
تــوج البحري بلقب بطولة البصــرة الرباعية، 
اليــوم األحد، بعــد تغلبه علــى ضيفه نفط 
البصرة بركالت الترجيح من عالمة اجلزاء )7-8(، 
إثر تعادلهما في الوقت األصلي من دون أهداف.. 
وحسم العبو البحري املباراة بركالت الترجيح، 
للمرة الثانية بعد التفوق على نفط ميسان في 

اللقاء األول.. 
وحصد نفط ميسان املركز الثالث في البطولة، 
إثــر تغلبه على مصافي اجلنوب بنتيجة )2-3(.. 
الرباعية،  التنشيطية  البصرة  أن بطولة  يذكر 
التي أشرف على تنظيمها االحتاد الفرعي وجلنة 
احلكام، شــارك فيها ناديان من الدوري العراقي 
املمتاز، هما نفط البصرة وميســان، إلى جانب 
البحري ومصافــي اجلنوب الناشــطني بدوري 

الدرجة األولى.

محمد حمدي*
برعاية وزير الشــباب والرياضــة عدنان درجال 
اول أمس اجلمعة، مت وضع حجر االساس مللعب 
حديثة فــي محافظــة االنبار بســعة 5000 
متفــرج، بحضور رســمي وجماهيري يتقدمه 
وزير التخطيط الدكتور خالد بتال النجم، وعدد 
من مســؤولي ونواب احملافظة فضال عن مدير 
عام الدائرة الهندســية بالوزارة املهندس جنم 
عبد الواحد وعدد من الشــخصيات الرياضية 
ووجهاء وشــيوخ العشائر في محافظة االنبار 

وقضاء حديثة. 
وبـارك درجـــال فـي كلمـة باملناسبة انطـالق 
العمـل في املشـروع اجلديـد الـذي يلبي رغبات 
برياضـة  للنهـــوض  واجلمهـور  الرياضييـــن 
القضــاء الذي يزخـــر مبواهـــب رياضية عدة، 
وتنســيقها  االنبار  بدعم محافظة  مشــيدا 
مع وزارة الشــباب والرياضة خلدمة القطاعني 
الشــبابي والرياضــي.. وثمن ممثلــو احملافظة 
والقضاء سعي وزارة الشباب والرياضة والوزير 
عدنان درجال للنهوض بواقع اخلدمات املقدمة 
للشــباب والبنى التحتية فــي احملافظة التي 
شــهدت عودة العمــل مبالعبها ومنشــاتها 

الرياضية.

* إعالم الشباب والرياضة

متابعة ـ الصباح الجديد:

لكرة  الشــرطة  نــادي  فريق  توج 
بعد  الســوبر،  بلقب كأس  القدم 
تغلبه مساء أول أمس، على الكرخ 
بنتيجــة )1-0(، في املبــاراة التي 
أقيمت في ملعــب املدينة الدولي 
وسط حضور جماهيري متوسط. 
الثمني للشــرطة،  املبــاراة  هدف 
حمل توقيع احملترف النيجيري، عبد 
اجمليد أبو بكر، في الدقيقة 44 من 
املباراة التــي أدارها احلكم الدولي 
علي صباح، يســاعده حيدر عبد 
ويوسف سعيد  داود  وأمير  احلسن 

حكما رابعا.
وباللقــب، يكون فريق الشــرطة 
 2023/2022 اجلديد  املوسم  افتتح 
بالتتويج بلقب كأس السوبر على 
حســاب منافســه الكرخ املتألق 
الذي احرز لقــب كأس العراق في 
وبهذا سجل  الســابق،  املوســم 
الفريق األخضر إجنازاً جديداً بقيادة 
مدربــه املصري، مؤمن ســليمان، 
وبهذا يوجه انذاراً جلميع املنافسني 
على مقدرة في احلفاظ على اللقب 
املمتاز الذي توج به املوسم املاضي، 
لتمثيل  انه ســيكون مؤهالً  كما 
أبطال  العراق فــي بطولــة دوري 
آسيا بفضل ما ميلكه من مقومات 
النجــاح من العبي ميثلــون ركائز 
أساســية في املنتخبات الوطنية 
وأسماء محترفة لها وزنها الكبير 
املواس  الهــداف محمود  كما في 
لقب  احرز  الذي  الســوري  الالعب 
هداف املوســم املاضي، والنيجري 

عبــد اجمليد أبو بكر صاحب الهدف 
الثمني في مباراة كأس السوبر أول 

أمس.

الكأس واألوسمة واللجنة 
التنظيمية 

احتاد الكرة الذي سعى إلى تهيئة 
وعمل  للمبــاراة  النجاح  مناخات 

لوجســتية  تهيئة مقومات  على 
اجلهات  مــع  بالتعــاون  مهمــة 
الســاندة، يؤشــر عليــه =جملة 
شــهدتها  التي  املالحظــات  من 
املبــاراة وحفل التتويــج، اذ حدث 
لغطــا كبيرا ً جــراء نوعية كأس 
أوضح  التي  وتفصيالته  الســوبر 
عنها عضو احتــاد الكرة املتحدث 

املوسوي،  أحمد  باسمه،  الرسمي 
انه مستوحى من التراث العراقي!

في وقت شهد حفل توزيع االوسمة 
بني العبي فريق الشرطة نقصا في 
الالعبني  وهناك من  االوسمة  عدد 
لم يستلموا األوسمة وهذه نقطة 
حتســب على احتاد الكرة واللجنة 
املشــرفة على املباراة وتهيئة هذه 

األمور التي نأمل ان يتجاوزها احتاد 
الكرة في مناسبات مقبلة، سيما 
ونحن مقبلون على تنظيم بطولة 
خليجــي 25 في البصرة الشــهر 

املقبل.
ما شــهده حفل مباراة السوبر، ال 
تســاؤالتنا  ونضع  يتكرر،  ان  نأمل 
املشروعة، هل كان باألمكان أفضل 

الكثير من  وان  ممــا كان؟ ســيما 
الوســط الرياضي واإلعالمي اخذ 
يهاجــم احتاد الكــرة في منصات 
ويســجل  االجتماعي  التواصــل 
إقامة  آلية  الشديد على  سخطه 
احلفــل ونوعية الــكأس والنقص 
الواضــح في عدد األوســمة التي 
الشــرطة  فريق  العبي  بني  وزعت 

املتوج بالكأس!

غدا.. قرعة الدوري املمتاز
مــن جانــب اخر، كشــفت جلنة 
املســابقات فــي االحتــاد املركزي 
لكرة القدم، عن حتديد العاشر من 
تشرين األول اجلاري موعداً النطالق 
مباريات الــدوري املمتاز. وقال جنم 
اآلوســي عضو جلنة املســابقات، 
في تصريحــات إعالمية: »القرعة 
اخلاصة بالفرق املشــاركة بالدوري 
ســتجري يوم غد األربعاء بحضور 

ممثلي األندية«. 
كبيرة  بنسبة  »الديوانية  وأوضح: 
ليكون  الفــرق  عــدد  ســيكمل 
العــدد 20 فريقــا لتتنافس على 
لقب املوســم املقبل، ومن املؤمل 
أن تنطلــق منافســات الــدوري 
اجلاري«.  الشــهر  من  العاشر  في 
يشــار إلى ان العدد احلالي لألندية 
املشــاركة بلــغ 19 فريقــا، بعد 
اســتبعاد الديوانيــة بقــرار من 
جلنة  وتنتظر  التراخيــص.  جلنــة 
من  النهائي  القــرار  املســابقات 
احتــاد الكرة بخصوص الســماح 
للديوانيــة باملشــاركة أو منــح 
الفرصــة ألمانة بغــداد أو امليناء 

باللعب بدالً عنه.

حسين الشمري 
الكرة  احتــاد  منتخــب  يســتعد 
وحداته  عبــر  الباراملبي  الطائــرة 
التدريبيــة حتضيــرا للمشــاركة 
في منافســات كاس العالم التي 
ســتقام فــي الرابع من الشــهر 
احلادي عشر  الى  وتســتمر  املقبل 
من الشــهر نفســه، وقال رئيس 
احتاد الكرة الطائرة الباراملبي احمد 
الوطني  منتخبنا  يواصل  حســن 
املنتظمة  تدريباته  الطائرة  بالكرة 
حتت اشراف مالكه التدريبي املؤلف 
من املــدرب االيرانــي محمد رضا  

كاطع  فاضل  ومســاعده  رحيمي 
برفقة 12 العبا وهم كل من عباس 
حسن  واحمد  هاشم  واحمد  علي 
الدين سمير  وسيف  رياض  واحمد 
ومؤيــد هاشــم ومحمــد عيدان 
ورحيم  وعلي جاهل  نعيم  ومهدي 
وفــؤاد عبد  علي وحســني هليل 

الكرمي.
واشار حسن الى ان اختيار الالعبني 
املدرب  قناعــة  جاء علــى ضــوء 
رحيمي ومساعده كاطع من خالل 
املعســكر التدريبي الذي اقيم في 
الشــهر  االيرانية  االهــواز  مدينة 

املاضي والذي استمر ملدة اسبوعني 
متواصل  منتخبنا  ومــازال  تقريبا 
اســتعدادا  التدريبية  وحداته  في 
الذي  العالــم  مونديال  لبطولــة 
سيقام في البوسنة مطلع الشهر 

املقبل.
وتابع رئيس االحتاد قوله نحن كادارة 
احتاد نتابــع الوحدات التدريبية عن 
كثف وجند بان هناك حرصا واندفاعا 
كبيريــن من قبل املــالك التدريبي 
والالعبني لرفع املستوى الفني الى 
جاهزية اعلى وأفضل كي نكون في 
أحسن صورة لتمثيل رياضة العراق 

احملفل  ذلك  الباراملبية في  واللجنة 
الدولي في اروع صورة الســيما وان 
منتخبنا ســيواجه منافسة قوية 

جدا من خيرة منتخبات العالم.
الى  نتطلع  وانهى حســن حديثه 
حتقيــق نتائــج ايجابيــة تعكس 
مــدى التطور الذي عليــه فريقنا 
خــالل الفتــرة املاضية الســيما 
من  معنوي  بدعــم  نحظى  ونحن 
رئيس اللجنــة الباراملبية الدكتور 
عقيل حميد واخوتــه في املكتب 
التنفيذي للظهور بصورة مشرفة 
في منافسات كاس العالم املقبلة.

طائرة االتحاد البارالمبي تستعد لالقالع للمشاركة في كاس العالم 

الشرطة يفتتح الموسم الكروي بأحراز لقب السوبر 
غدا.. قرعة دوري الكرة الممتاز 

جانب من تتويج الشرطة بلقب كأس السوبر

منتخب الباراملبية للطائرة

تقرير 

رافد البدري*

تــوج الالعــب عمــار عبــد اجلبار 
عليــوي ببطولة نهائي العراق االول 
بالشطرجن الكالسيك للرجال فيما 
نوري  وداد صبــاح  الالعبــة  احرزت 
لقب بطولة النســاء، وشــارك في 
البطولة التي احتضنها فندق األنتر 
ببغداد ٦٦ العب والعبة مثلوا جميع 

محافظات العراق، 

تفوق من اجتهد
اللعبــة ظافر  احتاد  رئيــس  وحتدث 
البطولة معتمدة  عبد االمير قائال: 
دوليا وجرت وفق النظام السويسري 
من ٩ جــوالت زمن اجلولة ٧٠ دقيقة 
مــع اضافــة ٣٠ ثانية لــكل نقلة 
منجــزة، ومتكن الالعــب عمار عبد 
اجلبار من احراز لقب بطولة الرجال 
فيمــا تفوقت الالعــب وداد صباح 
نــوري علــى منافســاتها واحرزت 
القول  ونســتطيع  النســاء،  لقب 
التفــوق كان نصيــب اجملتهد،  بان 
مضيفا ان املنافسات قوية جدا بني 
الرجال  وخاصة  املشاركني  الالعبني 
بعد  لتقارب مســتوياتهم،  نتيجة 

ان حســمت نقاط الطاوالت ترتيب 
املراكز، 

منافسات الرجال
عبد االمير اشــار الــى ان الالعبني 
االولى  املراكز اخلمسة  احرزوا  الذين 
فــي بطولــة الرجال انتقلــوا الى 
النهائي األخير، حيث تساوى اجلميع 
بالنقاط ، بعــد ان جمع كل منهم 
(6،5( نقطــة من ٩ جــوالت، ولكن 
الطاوالت حــددت مراكزهم،   نقاط 
وهم علــى التوالي: عمار عبد اجلبار 
واريان احســان ورواز عمر حما وربيع 
صباح نــوري وطالب ســالم حامت ، 
حيث سيالقي هؤالء الفائزين العبي 
الــذي يتألف من  الوطني  املنتخب 
٥ العبني ايضــا ليصبح اجملموع ١٠ 
العبني، يلعبون فيما بينهم بطريقة 
الدوري من ٩ جــوالت ، ليتم حتديد 
بطل العراق الذي يفوز باملركز االول 
الوطني  املنتخب  وتســمية العبي 
للرجال لعام ٢٠٢٢ حيث يتم اختيار 
الفائزيــن باملراكز اخلمســة لألولى 
من أجل متثيــل منتخب العراق في 

االستحقاقات القادمة،

منافسات النساء

اللواتي أحرزن  الالعبــات  ان  مؤكدا 
املراكــز االربعة االولى فــي نهائي 
العــراق االول وهن على التوالي وداد 

صباح نوري )7( نقــاط وصبا جمال 
محمــد )7( نقاط ايضا ولكن نقاط 
الطاوالت حســمت املوقف لصالح 

حققت  نفسها  وبالطريقة  االولى، 
رويدة سعد محســن املركز الثالث 
ونهــاد صباح نــوري املركــز الرابع 

وجمعت كل منهمــا )6،5( نقطة. 
حيث ستتواجه الالعبات االربعة مع 
العبات املنتخب الوطني اخلمســة 
وهن سالي عباس وكارين كمال ونبا 
سامي وطيبة مهدي عطية ودلباك 
الى الالعبات  اســماعيل باالضافة 
الثالثة اللواتي حققن نتائج متميزة 
في  االخير  العاملــي  األوملبيــاد  في 
الهنــد وهن زينب عاصف وســاره 
مســعود وميامة عاصــف ليصبح 
العدد ١٢ العبة تتبارى فيما بينهما 
بطريقــة الــدوري الختيــار بطلة 
العراق والفائزات باملراكز اخلمســة 
الوطني  املنتخب  لتمثيلهن  االولى 

لعام ٢٠٢٢،

مشرفي البطولة وحكامها
 وأشرف على البطولة كل من عبد 
الهــادي مفتول ومحمــد احلكيم 
وضميــر جبار موســى، فيمــا ادار 
جــوالت البطولة كل مــن: احلكم 
الدولــي إســماعيل إبراهيم كاكا 
خان والدولي سعد محسن واحلكم 
الوطني باقر عبد العادل، فيما كان 
مســؤول برنامج ســويس مانيجر 
الدولي  احلكــم  النســاء  لبطولة 
سعد محســن الكناني، ومسؤول 

برنامج ســويس مانيجــر لبطولة 
الرجال احلكــم الدولي ضمير جبار 

موسى، 

االجتماع االستثنائي
اقيــم  البطولــة  هامــش  وعلــى 
االجتماع االستثنائي لالحتاد بحضور 
٣٦ عضو من اعضاء الهيئة العامة، 
حيــث تراس االجتمــاع رئيس االحتاد 
ظافر عبد االميــر وبحضور النائبني 
وعبد  نصير  فرحــان  والثانــي  االول 
الهادي مفتول ورئيــس جلنة احلكام 
اسعد اسماعيل واألمني العام امجد 
عالء واألمــني املالــي محمد عباس 
ومتت مناقشــة قرار ٢٤ لعام ٣٠٢١ 
لالحتادات الرياضية والذي يؤكد بعدم 
ازدواجيــة املنصب وضــرورة االلتزام 
بتطبيــق فقراتــه والتــي تتضمن 
واألمني  والنائــب  الرئيس  تســمية 
العام واملالــي ، كما تناول اجملتمعون 
تضمنت  التــي  االجتماع  بفقــرات 
على  املشــرفة  اللجنــة  تســمية 
اســماء  وحتديد  القادمة  االنتخابات 
جلنة االخالقيات واللجنة النســوية 

وجلنة التحكيم الرياضي.

* املنسق اإلعالمي الحتاد الشطرجن

عمار عبد الجبار بطال للرجال ووداد صباح نوري تحرز لقب النساء
في نهائي العراق االول بالشطرنج

جانب من بطولة الشطرجن

محمد نجم الزبيدي
ال يخفى على أحد ان وزير الدفاع 
جمعة عناد ســعدون كانت له 
متابعات مستمرة وخاصة على 
حيث  الرياضي،  اجلانــب  صعيد 
البطوالت  يتابــع  جند ســيادته 
اخلاصة  واالحتفاالت  واملؤمتــرات 
التــي تقام فــي نــادي اجليش 
رئيسا  باعتباره  العريق  الرياضي 
للهيئــة االدارية لنــادي اجليش 
االمجــاد  صاحــب  الرياضــي 

وصاحب التاريخ التليد.

فن القيادة
حيث ان املقاتل الشجاع البطل 
وزير الدفــاع احملتــرم ميتلك من 
القيادة  فن  وحســن  الشجاعة 
واسما  بارزا  عســكريا  باعتباره 

وراية  اجليش  رايــة  حامال  المعا 
العراق عاليا ترفرفان في ســماء 
الوطــن الغالي العــراق احلبيب 
وعليــه ســنجد تلــك وهــذه 

املتابعــات متثــل نقطــة ضوء 
الشــجعان  املقاتلني  دروب  تنير 

الرياضيني االبطال في ان واحد.

متابعة شخصية
يتابع  ســيادته  جنــد  وكذلــك 
التي حققها  االجنازات  شخصيا 
الرياضي  اجليــش  نــادي  ابطال 
ويقوم بدعــم واهتمام كبيرين،  
وان هذا الدعم له اكثر من دالله 
االجنازات  حتقيــق  هــو  واضحة 
و  الذهب  اوسمة  واحلصول على 
الفضة والبرونــز, ولذلك ان وزير 
عناد سعدون هو  الدفاع جمعه 
بحق يكون مقاتــال اوال ورياضيا   
داعما ومساندا لكل ما هو يفيد 
النادي  الرياضية في هذا  احلركة 
العريــق والذي لــه تاريخ حافل 
الرياضية  واالنتصارات  باإلجنازات 
املتالحقــة ومنذ زمن بعيد حتية 
للمقاتل  وتقديــر  واحترام  حب 

السيد وزير الدفاع جمعة عناد.

دعم متواصل من وزير الدفاع جمعة عناد
 للفرق الرياضية لنادي الجيش 



بغداد - سمير خليل:
جتربة شــبابية رائدة، مجموعة من 
ببغداد  الوزيريــة  منطقة  شــباب 
شــكلوا فريقــا تطوعيــا لتطوير 
وتنظيف منطقتهم من اجل اعادة 
رونقهــا كونها من املناطق العريقة 
بعمقهــا التاريخي فــي عاصمتنا 
يعمل  الفتي  الفريــق  هذا  احلبيبة، 
وســط  خاص  ومادي  ذاتــي  بجهد 
تعاون وتشجيع اهالي املنطقة، عن 
هذا الفريق ومبادرة تشــكيله حتدث 
ميثم جواد مؤســس الفريق ومديره 
البكالوريوس  يحمل شــهادة  الذي 
في االعــالم ويعمل كاســبا قائال: 
مجموعة  لدى  تولدت  الفريق  فكرة 
مــن الشــباب متمثلــة بقائدهم 
ميثــم جواد بعــد تخبــط الدوائر 
اضافة  العمــل  وتلكــؤ  اخلدميــة 
باملنطقــة  الســكاني  لالنفجــار 
وكثافتهــا الســكانية، العوائل ال 
متتلك متنفســا للراحة الن حدائق 
املنطقــة مهملــة، ارتأينــا ان ندمي 
وننظفهــا كذلك  احلدائق  ونطــور 

ترتيــب الشــوارع وتنظيمها ايضا، 
خاصــة الشــوارع الرئيســية، بدأ 
الفريق بسبعة اشخاص حتى وصل 
اجنازاتنا  الثالثني متطوعا،  الى  اليوم 
واضحة بعد امتام مهمتنا بالشوارع 
الرئيسية وســنتوجه نحو الشوارع 
معنا  االهالي  تعاون  شرط  الفرعية 
رغم ان الكثير منهم بارك خطوتنا 

هذه وابدى تعاونه معنا".
املنطقة  بالنســبة ألهالي  واضاف: 
ثقافة  لديهــم  تنمــو  االن  بــدأت 
التعــاون والدعم بعد ان شــاهدوا 
نتائــج عملنا الذي نســتمر به وها 
نحن نطــرق ابواب املرحلــة الثالثة 
من مشــروعنا اخلدمــي التطويري 
للمنطقة، احــب ان اذكر بان متويلنا 
ذاتــي ومــن جيبنا اخلــاص وبعض 
االهالي اضافة لداعمني دائميني لنا، 
كما احــب ان اذكر ايضا اننا المنتلك 
وادواتنا  ملوادنا  ثابتا والمخزنــا  مقرا 
التي نســتخدمها خالل عملنا وان 
بيتي اخلاص هو مــن يحتضن هذه 

املواد ويحافظ عليها ".

 أحد متطوعي الفريق عباس حسن 
فخري الزبيدي حامل شهادة االعالم 
ويعمل كاســبا ايضا وهــو حفيد 
الفنــان واملؤرخ البغــدادي املعروف 

فخري الزبيدي قال:
يزيد  ان كل عمل تطوعي  بالتأكيد، 
مــن خبرة البشــر، ليســت اخلبرة 
، بل ينمــي العالقات العامة  فقط 
واخلاصــة ويدميها خاصــة بني ابناء 
التعارف  وزيادة  انفســهم  املنطقة 
وتبادل اخلبرات".   واضاف :ما حفزني 
املشــاركة فــي هــذه التجربة، ان 
التي  املنطقة  هي  الوزيرية  منطقة 
ولدت واعيش فيها ونحن من عائالت 
املنطقة املعروفــني، مانقوم به اوال 
هــو للصالح العــام، ثانيا منطقة 
الوزيرية صارت تضــم بيوتا صغيرة 
اعداد  تزايــدت  وبالتالي  املســاحة 
ســكانها في وقت التوجــد اماكن 
للراحة، نحن نشــعر بالناس، شباب 
فكرة  منتلك طاقات جتمعنا،  طموح 
علــى فكرة، شــكلنا الفريق وقررنا 
ان نعمل من اجــل منطقتنا لنعيد 

منطقة  النهــا  قدميا  رونقهــا  لها 
كانت مشهورة بجمالها وحدائقها 
واشجارها الوارفة متنوعة الفواكه 
اصــوات عصافيرها عصرا،  والورود، 
قررنا ان نعيدها الى سابق عهدها".

املتقاعد محمد ابو فرح ، من سكنة 
املنطقة قال:باعتقادي انك اذا اردت ان 
تنشىء جيال مبنيا على تربية جيدة 
فيجب ان تبدأ بهكذا مبادرات، هذه 
هي التربية الصحيحة لالجيال، هذا 
اجليل يجب ان يشعر افراده بان هذا 
منازلهم،  محلتهــم،  وطنهم،  هو 
الفريق بدأ بسبعة متطوعني واليوم 
هو في تزايد ملحوظ الن الشــباب 
ملســوا شــيئا ايجابيــا فــي هذه 
الدولة  دوائر  على  االعتماد  التجربة، 
اخلدميــة غير كاف، اهــل املنطقة 
ملســوا هذا الشــيء ايضــا لذلك 
شاهدنا دعما ماديا ومعنويا للفريق، 
الفريق،  الكثير من االهالــي دعموا 
العائالت مرتاحة جدا لهذه املبادرة".

املتنــزه كان مظلما  واضاف: هــذا 
ومخيفا والتســتطيع امرأة ان مترق 
بــه ليال، اآلن كما تــرى فان االضواء 
تنيــر كل زواياه وكذلك الشــوارع، 
متنزه اخر اصبح مضاًء وكذلك زقاق 
4 في احلي، عندما يبــدأ املرء هكذا 
فان بناءه ســيكون كبيرا، شــعوره 

الوطني سيتنامى".
رئيس  الســاعدي  باســم  االستاذ 
اللجنة اخلدميــة ملنطقة الثعالبة 
وبوب الشام الذي يتابع عمل الفريق 
قال: بالنســبة لنا، نحــن ندعم اي 
متتلك  اي كفاءة شــبابية  مشروع، 
قدرة وعمل مثل هــذا الذي يفرحنا 
حقيقــة ويفــرح اجلميــع، اوال هذا 
العمل تطوعي وبــدون دعم من اي 
الذين تطوعوا  جهة، هؤالء الشباب 
ذاتيا واستطاعوا تشكيل هذا الفريق 
النموذجــي، خلدمة هــذه املنطقة 
التي تعد من مناطق بغداد القدمية 
جدا ومتتلك طابعا شــعبيا حضاريا 
وهي تســتحق اخلدمة مــن اهلها 
االعظمية  قائمقام  ادعو  وناســها، 
الدكتــور عصام العبيــدي ان يأخذ 
بأيادي هؤالء الشباب، وكذلك جميع 
املؤسسات ومنظمات اجملتمع املدني 
لدعم هؤالء الشباب، هذه الطاقات 

اخلالقة".
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

تجربة شبابية لخدمة المحلة وابراز جمالها
فريق الوزيرية التطوعي..

الصباح الجديد - خاص:
يغادرنا يوم السادس من الشهر اجلاري اخملرج السينمائي 
حميد الرماحي بعد دعوته ليكون عضوا في جلنة حتكيم 
مهرجان برنيتشي لألفالم القصيرة بدورته االولى الذي 
ستنطلق فعالياته يوم اخلامس عشر من الشهر اجلاري 
ايضا في مدينة بنغازي الليبية ضمن فعاليات معرض 

بنغازي الدولي للكتاب.
وذكر اخملــرج الرماحي، الذي ســيغادرالى ليبيا بعد غد 
اخلميس من اجــل مشــاهدة االفالم املشــاركة، ان" 
املهرجــان ســيكون احتفاليا ضمن معــرض للكتاب 
وعرض مسرحية وعروض ألفالم انتاج ليبيا، ومت ترشيحي 
من العراق للجنة احلكام مع اخملرجة ســحر حجازي من 
سوريا، وسيستضيف املهرجان ضيوفا عرب من العراق 

واخلليج وتونس واملغرب ومصر ودول عديدة.

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت صفحة تلسكوب العراق، أمس االثنني، عن حدوث 

كسوف جزئي للشمس في العراق يوم الثالثاء املصادف 
25 من شهر تشرين األول احلالي، وهو أخر كسوف يشهده 
العراق لغاية عام 2027.وبحسب صفحة تلسكوب العراق، 

فأن اوقات الكسوف متفاوتة بني منطقة واخرى.
وستكون توقيتات الكسوف حسب مدينة بغداد مع 

اختالف بسيط مع باقي احملافظات: يبدأ الكسوف في 
الساعة 1:18 ظهراً ، ذروة الكسوف )اقصى حجم حلجب 
الشمس( في الساعة 2:30 ظهراً ، ينتهي الكسوف في 

الساعة 3:42 عصراً ، مدة الكسوف 2 ساعة و24 دقيقة 
، ونوهت الصفحة إلى أن الكسوف سيكون مشاهد من 
اوربا وشمال أفريقيا والشرق األوسط وغرب اسيا واقصى 

حجب للشمس سيحدث في سيبيريا / روسيا.
ويحدث الكسوف عندما مير القمر امام قرص الشمس 

فيحجب جزء منه فيسمى جزئي.. وإذا حجب كامل قرص 
الشمس يسمى الكسوف كلي.

الرماحي "حكمًا" بمهرجان 
لألفالم القصيرة في ليبيا

25 الجاري آخر كسوف جزئي 
للشمس حتى عام 2027

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

 - 1 -
احلديُث عن اخلَرَِف في الشــيخوخة ذو فصول 
طويلة وألوان من غرائب احلكايات والقصص .
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غير أننا اليوم أمام َخرٍَف مُيكن أْن نطلق عليه 
وصف ) اخلرف السياســي( فقــد ظلَّ بعض 
كبار احملترفني السياسيني ُمِصرين على اّنهم 
املرحلة  مبســؤوليات  النهوض  على  القادرون 

الراهنة رغم ثبوت فشلهم..!!
اّن هــذا االصرار ال يعني االّ شــيئا واحداً وهو 
اخلرف السياسي الذي مينع من فهم معطيات 
الواقــع الراهن ،وأســتيعاب جميع املعادالت 

واملتغيرات بنحو صائب سليم .
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فــي تاريخنا البعيد تُذكر ِقصــُة رََجٍل نََذر أْن 

يدهن بقارورة رِْجلَْي أفضل قريش ،
فسأل عن ذلك فقيل 

إّن ) مخرمة الزهري( هو أعلم الناس بأنساب 
قريش فاســألُْه عن ذلك ، فأتاه وســأله وقد 
خــرف وعنده ابنه ) املســور ( َفَمدَّ الشــيخ 

رجليه وقال :
ادهنهما 

فقال املسور ابنه للرجل :
ال تفعل ايها الرجل فان الشيخ قد خرف ،

وامنا ذهب الى ما كان في اجلاهلية،
 وأرسله الى احلسن واحلسني عليهما السالم 

وقال :
ادهــن بهــا أرجلهمــا فهما أفضــُل الناس 

واكرمهم اليوم .
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ومن املؤسف للغاية أنَّ كلمة احلق التي قالها 
) املســور ( في حق ابيه لم تعد تسمع ال من 
االبناء في حق ابائهم اخلرفني سياسيا وال من 
املنتفعني من صالت اخلَرِفني السياسيني  زُمر 
وعطاياهــم .. وهــذه عطايا ســخّية ومنح 
كبيرة تخرس ألســنهم عــن النطق بكلمة 

الصدق واحلق 
وهنا تكمن املصيبة  .

الخرف السياسي 

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

بغداد - الصباح الجديد :
احتفلت البــالد باليوم الوطني العراقي 
الـ90، وهي مناسبة خاصة جداً لدى كل 
مواطن عراقي، حيث يعتبر اليوم الثالث 
من تشرين األول ذكرى خروج العراق من 
االنتــداب البريطاني ودخول عصبة األمم 

في عام 1932.
والعالم  العــراق  وتفاعل عدد من جنوم 
العربــي مع اليــوم الوطنــي العراقي، 
متمنني للشــعب ممارســة حياة كرمية 

وبعيدة عن ويالت اخلراب والدمار.
وكان أول املهنئني العــرب، هي الفنانة 
اللبنانية نانســي عجــرم، حيث كتبت 
والعــراق  عــام  "تويتــر"، "كل  علــى 
املتمســك دوًما باحليــاة رغم الصعاب، 

بخير وسالم".
كما غردت 

 

العراقية االء حســني:" كل عام واحنة 
نحب بلدنا بصدق ونهتم ألمره، كل عام 
والعراق حر ومســتقل من اخلونة و جتار 
الدم والصبات واالزمــات املفتعلة، كل 
عــام وحرية التعبير شــعار غير واقعي 

يعرض صاحبه للخطر".
بدوره، كتب الفنان العراقي ستار سعد: 
"حب الوطن في القلــب كل يوم يكبر 

واسمك يا العراق باقي ممجداً".
مــن جانبــه، كتــب الفنــان اللبناني 
ناصيف زيتون: "حفــظ اهلل العراق وزاد 
عزه وشموخه مبناســبة اليوم الوطني 

العراقي".
الفنانة  قامت  ذلك،  قيــة إلى  ا لعر ا

بنشر شــذى حسون 
على  صورة 

"انســتغرام" هنــأت فيهــا العراقيني 
باليوم الوطني.

وقالــت حســون، "كل عــام والعــراق 
العظيم بخير، يا رب يعم األمن والسالم 

على شعبنا و بلدنا العراق".
من جهتها، قامت الفنانة اللبنانية نوال 
الزغبي بنشــر تغريدة في "تويتر" جاء 

فيها، "العراق احلبيب اهلل يحميك".
وكتب الفنان األردني محمد شاكر: "كل 
عام والشعب العراقي احلبيب بألف خير 
مبناسبة اليوم الوطني العراقي"، مردفاً 

"احبكم هواي هواي ".
بدوره، هنئ الفنان اللبناني وائل كفوري 
العراقيني بذات املناسبة قائالً، "كل سنة 

وشعبه  بخير والعراق 
وسالم 

وازدهار".

العراق في عيونهم

فنانون يهنئون باليوم الوطني للبالد

متابعة ـ الصباح الجديد: 
قال النجم اللبناني الفنان وائل جسار: دخلت 
الفن في عمر مبكر وكنت أســمع الغناء 
لعمالقة الفن العربي كالفنان عبد احلليم 
حافظ ومحمد عبــد الوهاب وآخرين، لم 
أكن اتطلع ألصل الى النجومية واألضواء 
حينها بــل كان هدفي الذي يشــغلني 
حتقيق ذاتي عبر موهبتي التي أعشــقها 
في الغناء، لذلك اشــتغلت على نفسي 
بطريقة صحيحة ومدروســة واستطعت 
ان أصل الى ما هو عليه اآلن في عالم الفن. 
وأضاف: ورثت عذوبة صوتي من أســرتي من 
جدي ووالدي ووالدتي فضالً عن أخوالي الذين 
لديهم ميول فنية وأحدهم كان شــاعراً لذا 
من املمكــن أن نقول إنني انحدر من أســرة 
فنية تتذوق الفــن، فكان مــن الطبيعي أن 
أالقى الدعم والتشجيع من أسرتي للمضي 

في طريق الفن، وهذا هو احلافز األكبر. 
وأشار الى أن، لقب )الطفل املعجزة( جاء بعد 

تقدمي حفلة فــي )تلفزيون لبنان( عبر برنامج 
)ليالــي لبنان( وقد أعجــب احلاضرون بصوت 
الطفل الفنان وائل جسار وقتذاك، لذا أطلق 
هذا اللقــب فور انتهاء احلفــل من اإلعالمي 
بهذا  الراحل رياض شــرارة، وكنت ســعيداً 

احلدث الرائع الذي ال ينسى".  
وأوضح بأنه لم يكن بعيداً عن اللون الغنائي 
الشعبي، لكنه يحب الغناء بلونه الرومانسي 
الطربــي أكثر، وعلــى الفنــان املتمكن من 
أدواته أن يؤدي جميع األلوان الغنائية من دون 

استثناء.
وأكد الفنان العربي الالمع وائل جســار على 
إعجابه بالغنــاء العراقي واصفاً إياه: )فن راٍق 
نتعلم منه(، مشــيداً بلــون وجتربة الفنانني 
العراقيــني الكبــار كالفنــان الراحل ناظم 
والفنــان كاظم الســاهر واصفا  الغزالــي 
صوتهمــا بأنهما لــن يتكررا فــي التجربة 
والتأثير، متمنياً أن يحيي حفالً ثالثاً في بغداد 
بعد حفلني ناجحني متميزين أقيما في وقت 

سابق.
 وأشــار الى أنه، لوال اجلمهــور العراقي احملب 
للفــن واحليــاة ملا كنــت زرت العــراق يوماً، 
العراقيون من الداعمني لي دوماً وأبداً وشكراً 

لتلك احملبة.

بغداد - الصباح الجديد:
فصلــت وزارة الثقافــة، اجراءاتها للحفاظ 
على اخملطوطات النادرة، وفيما حددت اجتاهني 
لتحقيــق ذلــك، أعلنت وجود جلنــة لرصد 
اخملطوطات النادرة والكشف عن الضرر فيها.

وقال مدير عام دائــرة اخملطوطات في الوزارة، 
أحمد العلياوي،فــي تصريح تابعته الصباح 
اجلديــد، إن "دار اخملطوطــات تضم قســماً 
النادرة  باحملافظــة على اخملطوطــات  معنياً 
مــن جهة الصيانــة والترميــم"، الفتاً إلى 
أن "هذا القســم تعمل فيــه مجموعة من 
املوظفــني أصحاب اخلبــرة املتدربني في دول 
أجنبية وعربية وضمن برامج تدريبية مهارية 

متخصصة في العناية باخملطوطات".
وأضــاف العليــاوي، أن "الدائــرة تعمل في 
اجتاهــني، األول هــو احلفــظ الوقائــي وهي 
مرحلة ســابقة للترميم والصيانة وتتمثل 
في كيفية توفير األجــواء والظروف املالئمة 
للحفــاظ على اخملطوط مــن جهة الطقس 
واملناخ وكذلك أجــواء الرطوبة واحلرارة وكل 

هذه التفاصيل".
تتعامل مــع اخملطوط  "الدائــرة  أن  وتابــع، 
بوصفــه كائناً حياً"، مشــيراً إلى أن "بعض 
اخملطوطــات يصل عمرها إلــى 1000 عام أو 
أكثر، لهذا هناك حذر شديد في التعامل مع 

هذا النوع مــن اخملطوطات، واألصل فيها هو 
احلفظ الوقائي أي الدخــول في الوقاية قبل 

الترميم والصيانة".
ولفت إلــى أن "هنــاك بعــض اخملطوطات 
متضررة جراء عوامــل الزمن"، منوهاً بوجود 
جلنة تعنى بالكشــف عــن الضرر، مهمتها 
رصد أي مخطــوط واألضرار املوجودة فيه ثم 
تقوم بعد ذلك بإحالته إلى قســم الصيانة 

والترميم إلجراء الالزم".
وأشار إلى أن "الدائرة لديها إمكانيات وقدرات 

ممتــازة، ولديها مواد وجــداول للتدريب، وفي 
األيام القادمة ســيكون لديها عمل تدريبي 

مميز مع اجلانب اإليطالي واجلانب الفرنسي".
ونبه، بأنه "مــن بعد حرب العام 1991 كانت 
هناك مشاكل وإساءات للمكتبات ومصادرات 
وإتالف بعضها ووصلت إلى عقوبات باإلعدام 
بحــق مجموعة من أصحــاب املكتبات في 

النجف األشرف وكربالء املقدسة".
وختم قائالً: "أما حالياً فلدينا حفظ ومتابعة 

وترقيم وخزن وتصنيف لكل مخطوطة".

وائل جسار.. الغناء العراقي فن راٍق نتعلم منه

الثقافة: لجنة متخصصة للحفاظ
 على المخطوطات النادرة

الفنانة
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