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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلن القيادي في التيار الصدري 
امس  املوسوي  جعفر  القاضي 
الثالثــاء، إخالء ســبيل زعيم 
ائتــالف دولــة القانــون نوري 
املالكــي بكفالة بعــد مثوله 
قضية  فــي  القضــاء  أمــام 

التسريبات الصوتية.
وقال املوســوي في بيان: »بعد 
صدور قــرار محكمــة حتقيق 
الثالثــة باســتقدام  الكــرخ 
التسريبات  بخصوص  املالكي 
فقــد مثل األخيــر صباح هذا 
اليــوم – امس - أمــام احملكمة 
املذكورة«، وأوضح أنه »مت تدوين 
ابتدائيا وقضائيا  املالكي  أقوال 
وقــرر القاضي إخالء ســبيله 

بكفالة«.

القضاء حتى  ولم يصدر عــن 
اعداد هذا اخلبــر اي توضيح او 
تعقيب بشأن استدعاء املالكي 
للتحقيــق أو التهم املوجه له 

وموقفه منها خالل التحقيق.
وكان مجلــس القضاء األعلى 
أعلن في التاســع عشــر من 
حزيــران املاضــي، أن محكمة 
حتقيــق الكــرخ تلقــت طلباً 
مقدماً إلى االدعاء العام التخاذ 
بخصوص  القانونية  اإلجراءات 
التسريبات الصوتية التي نفى 

املالكي انها صادرة عنه.
التســريبات  واشــتملت 
حادة  اســاءات  على  الصوتية 
الكثير من  وكثيــرة شــملت 
والرسمية  االجتماعية  الفئات 

والسياسية.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلــن حتالــف الســيادة امس 
الثالثــاء، قرب تشــريع مجلس 
العام،  العفــو  لقانون  النــواب 
فيمــا مخاوفه مــن اعتراضات 
بعــض األطــراف السياســية 
السعي إلطالق  كشف حقيقة 
»اإلرهابيــن« مــن خــالل هذا 

القانون.
التحالف  النائــب عــن  وقــال 
عبدالكــرمي عبطــان ان »قانون 
العفو العام ســوف يدرج على 
جدول اعمال اجللســات املقبلة 
من أجل قراءته والتصويت عليه 
خالل األيــام القليلــة املقبلة، 
مترير  على  وإصــرار  عزم  فهناك 
الظلم  لرفــع  القانــون  هــذا 
عــن الكثير مــن العراقين في 

السجون«.
وبــن عبطــان ان »احلديث عن 

إطالق ســراح إرهابين من خالل 
صحيح،  غيــر  القانــون  هــذا 
عن  اإلفراج  إلى  يهدف  والقانون 
املظلومــن، الذين لــم تتلطخ 
ايدهم بدمــاء العراقين، ونأمل 
أن ال تكــون هنــاك أي حتفظات 
علــى القانون مــن قبل بعض 
الشيعية،  السياسية  األطراف 
فهذا القانــون جلميع العراقين 
وليس للســنة فقط، كما يروج 

البعض«.
وكان أعلــن النائــب مصطفى 
العرسان  في العاشر من الشهر 
إلدراج  برملانــي  »ســعي  اجلاري 
اجملتمع  تخــدم  التي  القوانــن 
، ومنهــا تعديل قانــون العفو 
البرملان  والذي سيشــرع  العام، 
العراقي في تعديله في ســبيل 
إنصاف املظلومن في السجون 

الذين نالوا أحكاما تعسفية«.

اخالء سبيل المالكي بكفالة
بعد مثوله امام القضاء جراء 

تسريبات نسبت اليه

تحالف السيادة: التصويت
على تعديل قانون »العفو العام«

بات قريبا

السليمانية ـ عباس اركوازي: 
في ظــل عدم توصــل احلزبن 
الكرديــن الــى اتفاق بشــأن 
لرئاســة  مشــترك  مرشــح 
اجلمهورية فان تكرار ســيناريو 
عــام 2018، ودخول احلزبن كل 
مبرشــحه الــى اجللســة بات 
االحتمــال االقرب الى احلصول، 
رغم تأكيدات قيادات بارزة على 
ضــرورة دخول الكرد مبرشــح 
واحــد الــى جلســة انتخاب 
رئيــس اجلمهوريــة، ويعود في 
هــذا الشــأن اســم الدكتور 
عبد اللطيف رشــيد مرشحا 
للتســوية بــن احلزبــن الى 

الواجهة.
الدميقراطي  احلزب  رئيس  وكان 
الكردســتاني مسعود بارزاني، 
قــد بحث االثنن مــع وفد من 
ائتالف ادارة الدولة، اليات اختيار 
رئيــس اجلمهورية وتشــكيل 

احلكومة املقبلة.
وعلمــت الصبــاح اجلديد من 
ان  اللقاء،  مــن  مقربة  مصادر 
بارزاني جدد للوفد رفض احلزب 
الكردســتاني  الدميقراطــي 
ترشــيح برهم صالح لرئاسة 
اجلمهوريــة لواليــة ثانية، في 
الكرد  الوفد إلقناع  حن سعى 
مجلس  جلسة  في  باملشاركة 
لرئاسة  واحد  مبرشــح  النواب 

اجلمهورية.
بارزانــي  ان  املصــادر  وبينــت 
وبينما جدد رفض حزبه لتكرار 
ســيناريو عــام 2018 الختيار 

لم  فانه  اجلمهوريــة،  رئيــس 
ميانع خــالل لقائه بوفد ائتالف 
ادارة الدولــة من حصول االحتاد 
املنصب شريطة  الوطني على 
تغيير مرشحه احلالي، واالتفاق 

يكون  تســوية  مرشــح  على 
مقبــوال مــن قبل الشــعب 

الكردي.
بدوره اشــار املتحدث باســم 
جمال  ســوران  الوطني  االحتاد 

للصباح  فــي تصريــح  طاهر 
اجلديــد، الى ان حزبه يســعى 
بكل السبل للتوصل الى اتفاق 
مع احلــزب الدميقراطــي، وفي 
حال لم يتم التوصل الى اتفاق 

مســتعد  الوطني  االحتاد  فان 
لتكرار سيناريو عام، 2018 على 
لتقبل  وانه مســتعد  مضض 

النتائج. 
االطار  فــي  اطــراف  وكانــت 

التنســيقي قــد اعلنــت عن 
توصــل احلزبــن الكردين الى 
اتفــاق مبدئي بدخــول الكرد 
مبرشــح واحــد الــى البرملان، 
وبخــالف ذلك ســيتم اعتماد 

اجراءات اخرى.
النواب طلباً  وتســّلم مجلس 
موقعاً من 170 نائباً بخصوص 
رئيس  النتخاب  جلســة  عقد 
اجلمهورية يوم اخلميس املقبل.

في غضون ذلك رجحت اوساط 
سياســية ان يتم اعتماد وزير 
املوارد املائية السابق املستشار 
اجلمهورية  رئاســة  في  االقدم 
الدكتور لطيف رشيد كمرشح 

تسوية بن احلزبن الكردين. 
وتابعت ان اعتراض رئيس احلزب 
بارزاني  مســعود  الدميقراطي 
على اعادة ترشيح برهم صالح 
واصراره علــى تغييره من قبل 
االحتــاد ميهــد الســاحة امام 
الدكتور لطيف رشــيد حلصد 
في مجلس  الالزمــة  االغلبية 
النواب لتولي منصب رئاســة 

اجلمهورية.
ويذكــر في هــذا الصــدد ان 
مجلــس النــواب، قــرر امس 
الثالثاء رفع جلسته االعتيادية 

الى يوم غد اخلميس.
محمد  البرملــان  رئيــس  وقال 
احللبوسي في بيان ان :«جلسة 
يوم غــد اخلميــس املوافق 13 
جدول  ســيكون  االول  تشرين 
االعمال مــن فقرة واحدة وهي 

انتخاب رئيس اجلمهورية«.

بعد لقاء بارزاني وفد ائتالف إدارة الدولة وتحديد الغد موعدا للجلسة...

أوساط سياسية ترجح انتخاب مرشح التسوية
عبد اللطيف رشيد لرئاسة الجمهورية 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
نشر موقع »مودرن دبلوماسي« 
بتحليل  املتخصص  األوروبــي 
املعقدة  الدوليــة  القضايــا 
وتقييمها، ووضعها امام الرأي 
نظام  أن  الــى  األوروبي،  العام 
بلغ »مرحلة  البالد،  احلكم في 
أن  من  محذرا  الشــيخوخة« 
الداخلية،  القــوى  »بعــض« 
من  مســتفيدة  واخلارجيــة، 
النحو  اســتمراره على هــذا 
بالرغــم من انــه على »حافة 
الهاوية« وأن ثقــة أبناء البلد 

فيه تالشت. 
وحتت عنــوان »هاويــة األزمة 
السياســية العراقيــة«، ذكر 
العراق  ان  االوروبــي  التقريــر 
يعيش منذ العام 2003، متأثرا 
التي  السياســية  باألزمــات 
حالــت دون حتقيق التوافق بن 
الكتــل التي يتشــكل منها 

نظامه السياسي.
بانتقادات  التقرير  ر  ذكَّ وبعدما 
مبعوثــة االمم املتحــدة الــى 

العــراق جينــن بالســخارت 
السياسية  للطبقة  املوجهة 
وفشلها وفسادها، وحثها قادة 
العراق على دفــع البالد بعيدا 
الى  الهاوية، اشــار  عن حافة 
ان هذه االنتقــادات تأتي قبيل 
في  ستجري  التي  التظاهرات 
25 اكتوبر/ تشرين االول احلالي، 
بعد عام على االنتخابات التي 
كانــوا طالبوا بهــا في العام 
2019 وفي ظل عدم تشــكيل 

حكومة جديدة.
فــإن  التقريــر؛  وبحســب 
بالسخارت قامت امام مجلس 
بتشــخيص  الدولي،  االمــن 
الصدري  التيــار  غياب  ظاهرة 
الذي  الوطنــي  احلــوار  عــن 
احلكومة  رئيــس  برعاية  جرى 
معتبرة  الكاظمي،  مصطفى 
أنه هناك حاجة لعودة السيد 
احلوار،  الــى  الصــدر  مقتدى 
ال  بالســخارت  أن  مضيفــا 
إرادة اجملتمع  حتاول بذلك فرض 
الدولي، وإمنا تعد رسائل للقوى 

السياســية مفادهــا بأنه ال 
يوجد حل ســوى احلــوار، وبأن 
اجملتمــع الدولــي ال يريد وقوع 
مواجهة مســلحة في البلد، 
كمــا ان العراقيــن ال يريدون 

فرض وصاية الفصل الســابع 
الدولية عليهم. 

ازمات وحتديات
واعتبــر التقريــر، ان »النظام 

السياسي العراقي احلالي منذ 
السياسية،  العملية  تشكيل 
مــر بأزمــات وحتديــات كادت 
قاومها  أنــه  إال  أن تنســفه، 
ومتكن من تخطي التحديات«، 

موضحا ان كل من يشارك في 
العملية السياسية، حتى من 
يدعــي أنه معــارض، ال يرغب 
بانهيار هــذا النظام رغم أنه 
واألزمات  باملشــاكل  حافــل 
كالفساد واحملاصصة واخلطاب 

الطائفي«. 
أن استمرار  إلى  التقرير  ولفت 
وتفاقمها ال  هذه املشــكالت 
سقوط  تســريع  في  يساهم 
النظام بالكامل، وإمنا تؤدي الى 
معاناته  وتطيل  معتال  ابقائه 

ألطول فترة ممكنة. 
اضافة  فإنه  التقرير  وبحسب 
الى ذلك، فــإن أطرافا خارجية 
دوليــة تريد للعــراق أن يظل 
مفــككا وهشــا اقتصاديــا 
أي خطر  وال ميثل  وعســكريا، 
على جيرانــه، وأن يكون مبثابة 
الدول،  تلــك  لبضائع  ســوق 
مضيفــا أن هذا الوضع مالئم 
للقوى السياســية الداخلية 
التي تســتفيد من استمراره 
ألنه يســهل عليها تقاســم 

موارد البالد. 
ولهــذا، فــإن التقريــر يذكر 
أجل  مــن  امللحــة  باحلاجــة 
تخفيف حــدة األزمات إلبعاد 
الهاوية،  حافــة  عــن  العراق 
بالدســتور  االلتزام  بضــرورة 
والقانون ضد كل الفاســدين 
والطائفيــن واجملرمن من دون 
أي متييــز. وحــذر التقرير من 
أن آليــات املطالبــة باإلصالح 
ضعيفة ومــن دون قيادة، كما 
أنه من الســهل على األحزاب 
خطابها  تســوق  ان  احلاكمة 

وشعاراتها. 
وبعدما تساءل التقرير عما إذا 
كان النظام السياســي فيما 
بعد 2003 على حافة الهاوية، 
اعتبــر أن القوى السياســية 
ليس  سياســي  بفريق  تلعب 
متماسكا ومتعدد اجلنسيات، 
وهي في دقائق الشوط الثاني 
اإلضافي رغم أن نتيجة املباراة 
ســلبية أمام الفريــق املمثل 
بأنه  مذكرا  العراقي،  للشعب 

بعد خمس محطات انتخابية 
وعقديــن مــن احلكــم، فإن 
املؤشــرات املتعلقة باخلدمات 
واالقتصاديــة  االجتماعيــة 
ســلبية، كما ان تأثير اخلطاب 
السياســي تدهور كثيرا وهو 
ما يتجلى في انخفاض نسبة 
 70٪ من  االنتخابية  املشاركة 

إلى ٪35 في العام 2022. 
الى  االوروبي  التقريــر  وخلص 
القــول ان العراقيــن يريدون 
ويفكــرون غالبا بــأن حدثا ما 
قد يقع قريبا ويؤدي الى ازاحة 
الطبقة السياسية، قد يكون 
من خالل انقالب عســكري أو 
او حتى من  تظاهرات غاضبة، 
خالل تدخل دولي مماثل ملا جرى 

في العام 2003. 
ميثل  ذلك  أن  التقريــر؛  واعتبر 
مضيفا  خطيــرا«،  »مؤشــرا 
أن »هــذا النظــام قــد وصل 
الشــيخوخة  مرحلــة  الــى 
العقد االجتماعي بن  وانتهى 

السلطة والناس«.

النظام السياسي في العراق على حافة الهاوية والعقد االجتماعي بين السلطة والناس انتهى 
أورد ان العراقيين يريدون أي حدث يزيح الطبقة السياسية..«مودرن دبلوماسي«:

تقريـر

سالم الكتبي يكتب للصباح الجديد:
»أوبك+« وحسابات السياسة واالقتصاد

6 لبنان وإسرائيل تعدان ترسيم الحدود 
البحرية بينهما اتفاقا »تاريخيا«
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خاص - الصباح الجديد:
صّوتت جلنة اخلدمــات واإلعمار في 
مجلس النــواب، على املضي بقانون 
الســكنية  التجــاوزات  معاجلــة 
بعــد إجراء تعديالت واســعة عليه 
والغاء فقــرات مثيرة للجدل تتعلق 
باستيفاء بدالت إيجار من الساكنن 
في العشوائيات، رافضة إعادته إلى 

احلكومة مجدداً.
وقــال نائــب رئيس اللجنــة عدنان 
اجلحيشي في تصريح إلى »الصباح 
القراءة  إن »البرملان أجنــز  اجلديــد«، 
االولى مطلع األسبوع احلالي ملشروع 
قانون معاجلة التجاوزات السكنية«.
وتابع اجلحيشــي، أن »املشــروع لم 

مير علــى اللجنة، ومت إعداده من قبل 
حكومــة حيدر العبــادي، وقد بقي 
لغاية طرحه فــي الوقت  مركونــاً 

احلاضر«.
وأشار، إلى أن »مناقشة قد حصلت 
على  واخلدمات  اإلعمــار  داخل جلنة 
القانون«، مشــدداً على أن »اخليارات 
التــي كانــت مطروحة هــل نعّيد 
املشروع إلى احلكومة بكونها اجلهة 
التي أعدتــه، أو منضي به بعد إجراء 

التعديالت الشاملة عليه«.
ولفت اجلحيشي، أن »أعضاء اللجنة 
صوتــوا على املضــي بالقانون بعد 
إجراء التعديالت عليه، مبا يكفل حق 

السكن للمواطن«.

وأوضح، أن »البرملان اجته الستضافة 
أمن بغداد ومدراء البلدية لالستماع 
ملشــكالتهم بشــأن أزمة السكن، 
ومن ثم ننتقل الستضافة احملافظن 

ومدراء بلدياتهم للغرض ذاته«.
وبن اجلحيشي، أن »اللجنة ستخرج 
مبشروع قانون متكامل يغطي جميع 
اجلوانــب املتعلقــة باملتجاوزيــن«، 
ومضى إلــى أن »اجلهود تنصب على 
منع حصــول أي تعارض بن اجلهتن 

التشريعية والتنفيذية«.
مــن جانبها، ذكرت عضــو اللجنة 
إلى  املوســوي، في تصريح  مديحة 
»الصباح اجلديد«، أن »القراءة األولى 
للمشــروع حصلت بناء على رغبة 

مشتركة من قبل احلكومة ورئاسة 
البرملان«.

وتابعت املوسوي، أن »اللجنة قدمت 
كتاباً إلى رئاسة اجمللس بعدم عرضه 
إلى القراءة األولى ولكن هذا الطلب 

كان مصيره الرفض«.
ولفتــت، إلــى ان »جلســة القراءة 
اللجنة  مــن  مداخــالت  شــهدت 
على  اعتراضهــا  فيهــا  ســجلت 
اجابت  الرئاســة  لكــن  املشــروع 
إمكانية  عــدم  يعني  الرفــض  بأن 
متريــر القانون خــالل هــذه الدورة 

االنتخابية«.
وأكــدت املوســوي، أن »القانون لم 
الوقت  التصويت عليــه لغاية  يتم 

احلالي، وســنبذل اجلهــود من أجل 
إجراء التعديــالت عليه مبا يتفق مع 
املصلحــة العامة ويخــدم املواطن 

العراقي«.
واوردت املوســوي بأن »جلنة اخلدمات 
عقدت اجتماعاً وأشــرت السلبيات 
التي وضعت على القانون وستعمل 
على معاجلتها قبــل عرض القانون 

للتصويت«.
»البرملان  أن  إلى  املوســوي،  وانتهت 
ســيعمل على تضييف العديد من 
عالقة  لهــم  الذين  الشــخصيات 
حتى  العشــوائيات  معاجلة  بقانون 
يخرج بالشــكل الذي يلبي طموح 

الشارع العراقي«.

بغداد - الصباح الجديد:
تبنت رئاســة مجلــس النواب 
اخلارجية فيه،  العالقــات  وجلنة 
حــراكا حثيثا لكســب التأييد 
االعتداءات  مواجهة  في  الدولي 
التي تتعرض اليها البالد من دول 

اجلوار، وملف املياه.
وفيما ترأس النائب األول لرئيس 
مجلس النواب محسن املندالوي 
امس الثالثــاء، اجتماعاً للجنة 
وزير  بحضور  اخلارجية  العالقات 
اخلارجيــة واملــالك املتقدم في 
الوزارة، ناقش االعتداءات األخيرة 
على مناطق في اقليم كردستان 
العــراق«، عقد الوفــد النيابي 
برئاسة النائب الثاني للمجلس 

شاخوان عبداهلل  سلسلة من 
الوفود املشــاركة  اللقاءات مع 
في إجتماعــات االحتاد البرملاني 
الدولي فــي العاصمة الرواندية 
كيغالــي؛ لكســب الدعم في 
الطارئ على جدول  البند  عرض 

األعمال.
واورد مكتب نائب رئيس البرملان، 
الثالثــاء: »لليوم  في بيان امس 
وضمن  التوالــي  علــى  الثاني 
العامة  اجلمعيــة  إجتماعــات 
145 لإلحتــاد البرملانــي الدولي 
IPU(  ( والــدورة 210 للمجلس 
 - رواندا  احلاكم في جمهوريــة 
العاصمــة كيغالي، عقد الوفد 
العراقي سلســلة من اللقاءات 

واملشــاورات اجلانبيــة مع وفود 
الدول املشاركة مملكة البحرين، 
اململكــة األردنية الهاشــمية، 
دولــة فلســطن، جمهوريــة 
اليمن »في ســعيه احلثيث من 
أجل كســب التضامن والتأييد 
الدولي في مسألة البند الطارئ 
الــذي قدمــه العــراق لعرضه 
على جــدول األعمال بخصوص 
إســتمرار اإلعتــداءات املتكررة 
على أراضينــا وأجوائنا وإنتهاك 
الســيادة الوطنية من قبل دول 
اجلــوار، فضالً عن ملــف املياه 
وحصــة العــراق املائيــة الذي 
على  تهديــداً  يشــكل  أصبح 

األمن املائي للبالد«.

الخدمات النيابية تمضي بقانون معالجة التجاوزات السكانية
وترفض إعادته إلى الحكومة

تحرك نيابي دولي لمواجهة االعتداءات 
على البالد وتأمين حصتها المائية

تعديالت واسعة تنتظر المشروع 



تقرير

محليات2

ذي قار ـ الصباح الجديد:

نزحت 1200 عائلة من مناطق أهوار 
ومناطق زراعية فــي محافظة ذي 
قار جنوب العراق على مدى ســتة 
أشهر، وذلك بسبب اجلفاف ونقص 

املياه. 
تام  وأدى اجلفــاف وغيــاب شــبه 
الثالث  الســنوات  لألمطار خــالل 
األخيرة إلى تراجع كبير في منسوب 
نهري دجلــة والفــرات، فضالً عن 
املتدفقة  املياه  انخفاض مســتوى 
من األنهــار التي تنبع مــن دولتي 
اجلوار إيــران وتركيا إلى العراق الذي 
العراقية،  السلطات  بحسب  يُعد، 
بني البلدان اخلمســة األكثر عرضًة 
لتأثيرات التغيــر املناخي والتصحر 

في العالم.
وقــال مديــر دائــرة الزراعــة في 
محافظــة ذي قار في جنوب العراق 
صالح هــادي إن “ما يقــارب 1200 
عائلة من مربي اجلواميس واملزارعني 
من مناطق األهــوار ومناطق أخرى” 
في احملافظة نزحــت من مناطقها 
“بسبب شــح املياه واجلفاف” وذلك 

“بحثاً عن مصادر عمل وعيش”. 
وبــدأت هــذه الهجرة منذ شــهر 
نيسان، وفق هادي ال سيما من أهوار 
اجلبايش و قرية املنار في أهوار احلّمار 
وأهــوار أم الودع ومناطق الســيد 
الزراعية  والطــار”  واإلصالح  دخيل 
الزارعة  على  سكانها  يعتمد  التي 

وتربية اجلواميس خصوصاً.
نفق  2053 جاموســاً  أن  وأوضــح 
نتيجة اجلفــاف ، وأضاف أن “نصف 
بني  توزعــت  املذكــورة  العائــالت 
مناطــق أخرى تقع شــمال مدينة 
شواطئ  على  للســكن  الناصرية 
األنهار”. أما عائالت أخرى فتوجهت 
زراعية في محافظات  نحو مناطق 
أخــرى تتوفر فيها ميــاه مثل بابل 

وكربالء والكوت والبصرة وبغداد.
وفي ظــل االنخفاض احلاد في مياه 
األهــوار، حذرت منظمــة األغذية 
والزراعة فــي األمم املتحدة )فاو( في 
تقرير نشــر منتصف متــوز من أن 
األهوار مــن “إحدى أكثــر املناطق 

تضرراً من تغير املناخ ونقص املياه” 
في العراق.

وأشارت إلى “آثار كارثية على سبل 
عيش أكثر من ســتة آالف أســرة 
جواميســها  فقدت  إنها  إذ  ريفية 

التي تعد مصدر رزقها الوحيد”.
وخالل الصيف، اختفت مســاحات 
مائية واســعة جداً من هور احلويزة 
الواقــع علــى احلــدود مــع اجلارة 
الشــرقية إيــران، وهــور اجلبايش 
الذي يعــّد مقصداً ســياحياً إلى 
اجلنوب، وحتولت هذه املســتنقعات 
أرضا جافة متشــققة نبتت بينها 

شجيرات صفراء.
 2022 العــام  العــراق في  ويعيش 

أسوأ ســنوات اجلفاف منذ نحو 92 
عاماً، كما أعلنت وزارة املوارد املائية. 
وأعلن مستشار الوزارة في أيلول أن 
أقسى سنوات  من  احلالية  “السنة 
العراق منذ  التي مرت على  اجلفاف 

عام 1930”.
وأرجع ذلك إلى “النقص في كميات 
األمطار الساقطة لسنوات متكررة 
منذ عــام 2020 وحتى اآلن”، إضافة 
التي تأتي  “الــواردات  إلى انخفاض 
مــن دول اجلوار إذ تعد من أســباب 

النقص احلاد في التخزين املائي”.
بها  تتفّرد  التــي  العراقية  واألهوار 
البالد هي مسّطحات  طبيعة هذه 
مائية ضخمة تستمّد مياهها من 

رئيس،  والفرات بشكل  نهرَي دجلة 
ومتتد في محافظات ذي قار وميسان 
والبصرة واملثّنــى ومناطق حدودية 
مع إيــران جنوبي وجنوب شــرقي 
البــالد، أّما أبرزها فأهــوار اجلبايش 
وتضّم  والدجيلة،  والشيب  واحلّمار 
أنواعاً عديدة من الطيور واألسماك 
والنباتــات املائية ونبــات القصب 
والبردي، في حني تعيش حولها آالف 
الزراعة وصيد  العراقية على  األسر 

السمك وتربية املواشي.
وكانت منظمة األمم املتحدة للتربية 
والعلــوم والثقافة )يونســكو( قد 
وافقت في السابع عشر من يوليو/ 
متــوز 2016 علــى إدراج األهوار في 

قائمــة التــراث العاملــي، محمّية 
مدن  إلى  باإلضافة  دولية،  طبيعية 
أثريــة قدمية قريبة منهــا مثل أور 

وأريدو والوركاء.
اجلاري، يضرب  العــام  ومنذ مطلع 
اجلفــاف البــالد، وقد تســّبب فيه 
تراجع مســتويات امليــاه الواصلة 
عبــر نهرَي دجلة والفــرات، نتيجة 
سياســات مائية إليران وتركيا، من 
بناء ســدود وحتويــل مجرى  خالل 
أنهار فرعيــة ومنع دخولها العراق. 
واليوم تبدو أهــوار العراق أمام حتدٍّ 
خطير مــن أجل البقــاء، في ظّل 
تفاقم أزمة اجلفــاف التي يصفها 
خبراء بأّنها األكثر قسوة منذ عقود 

طويلة، إذ تراجعت مناســيب املياه 
في املسّطحات املائية التي تغّطي 
مســاحات كبيرة مــن محافظات 
عــّدة، وتَُعــّد مصدر حيــاة بيئية 
خصبــة تكّونت حولهــا جتّمعات 
ســكنية كثيرة من قرى وقصبات 
آالف  تضــّم عشــرات  مختلفــة 

العراقيني.
وقــد ســّجلت األســابيع األخيرة 
نزوح عدد غير قليل من األســر من 
إذ  األهوار بســبب اجلفاف،  مناطق 
إّنها تعتمد علــى تربية اجلواميس 
واملواشــي وصيد الســمك اللذين 
الزراعة  تأّثرت  تأّثرا باجلفاف، فيمــا 

بذلك أيضاً. 

النجف ـ الصباح الجديد:
األشــرف  النجف  محافظ  التقى 
الوائلي  ماجــد  املهندس  الدكتور 
في مكتبه مدير دائرة ماء النجف 
املهندس علي حســني  االشــرف 
ومعاونــه وتناول اللقاء تســليط 
الضوء على سير عمل مديرية ماء 
محافظة النجف االشــرف وسبل 
االرتقــاء نحو االفضــل في تقدمي 
اخلدمــات للمواطنني في احملافظة 
والزائرين القادمني من جميع انحاء 
العالــم ،  فضال عــن  بحث اليات 
االمتتة  مشــروع  تنفيذ   واجراءات 
املاء  خلدمات  واجلبايةااللكترونــي 
تشــرف  التي  والبلديات  واجملــاري 
عليــة املديريــة العامةللماء في 
وزارة االعمار واإلســكان والبلديات 
العامة ومن تنفيذ شركة مصرف 

اجلنــوب االســالمي لالســتثمار 
ينفذ في عدد من  والذي  والتمويل 
احملافظات ومنها محافظة النجف 

االشرف 
واشــار الوائلي خالل اللقاء  الى ان 
ملشروع   االول   االساســي  الهدف 
ترشــيد  االلكترونية هو  اجلبايــة 
اســتهالك املــاء لــدى املواطنني  
املشتركني في هذا املشروع فضال 
عن حتقيــق العدالــة املالية  في 
دفع فاتــورة االجور للمشــتركني 
اعــرب عن ســعادته في  الوائلي 
تنفيــذ هــذا املشــروع املهم في 
احملافظــة والســعي حلــل جميع  
املشــاكل واملعوقــات التي تظهر 
خالل تنصيب املقايــس في احياء 
احملافظة  الوائلي اكد على املتابعة 
والتواصــل مــع املديريــة العامة 

للماء في وزارة االعمار واالســكان 
والبلديات العامة حلل املعوقات من 
اجل االسراع في اجناز هذا املشروع 

الوطني في احملافظة 
ومــن جانبــه بني املهنــدس علي 
حسني  مدير ماء  محافظة النجف 
االشــرف ان اســتهالك املــاء عن 
املائية االلكترونية  العدادات  طريق 
خالل فصل الشــتاء سيكون اقل 
قليلة جدا بسبب  اجور  وستظهر 
قلة االستخدام موضحا ان االجور 
الصرف  معــدل  تكــون حســب 
واحتياجــات املواطن  وهو جزء من 
االمتتة  الترشــيد ملشــروع  خطة 

واجلبايةااللكتروني
الفتا الى ظهور ارقام عالية لبعض 
  %١٥ ميثلــون  والذين  املشــتركني 
سببها االســتهالك الكبير للماء 

من قبل اصحابها مبينا ان الغالبية 
ظهــرت لهم ارقــام طبيعية وقد 
تكــون اقل مــن االســتقطاعات 
الســابقة، كما اوضح ان جزء من 
املبلغ الذي ظهر فــي القوائم هو 
تقسيم  مت  حيث  املقاييس  تكلفة 
ســتون   ٦٠ والبالغ  املقايس  مبلغ 

الف دينار على ستة اشهر .
مؤكــدا  ان محافظــة النجــف 
األشــرف من احملافظات ذات نسب 
اجناز متقدمة في  تنفيذ مشــروع 
االمتتة والتي فاقت تنصيب  ١٦٠٠٠ 
مقيــاس االلكترونــي فــي أحياء 
واجملمعات الســكنية في احملافظة 
والتنسيق  التعاون  بســبب  وذلك 
املديرية  املتواصل من قبل  والدعم 
وادارة  الــوزارة  للمــاء في  العامة 
مشروع االمتتة واجلبايةااللكتروني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
التقى املهندس جنــم احليالي مدير 
عــام املديريــة العامــة للماء في 
والبلديات  واإلســكان  االعمار  وزارة 
العامة  مدير ماء محافظة كركوك 
املهنــدس عبــاس اســماعيل في 
مكتبه فــي الوزارة وتنــاول اللقاء 
بحــث ســير العمل فــي مديرية 

مــاء احملافظة والوقــوف على اهم 
املشــاكل واملعوقات وإيجاد افضل 
وبالســرعة  لها  املناســبة  احللول 
املمكنــه لضمان اســتمرار تقدمي 

اخلدمات للمواطنني 
تســليط  اللقاء   تنــاول  كذلــك 
الضــوء علــى  عدد من املشــاريع 
االستراتيجة املطلوبة تنفيذها في 

محافظــة كركوك وفق التخطيط 
االســتراتيجي لتطويــر قطاع املاء 
في احملافظة للمشاريع اخملطط لها  
واملزمع  تنفيذها في الفترة القادمة 
ومنها مشروع نقل املاء اخلام من نهر 
دجلة عبر انابيب مزدوجة ومحطات 
تقوية وســطية وصوال الى احواض 
ومآخذ احملطــات املركزية للتصفية 

والتعقيم املقامة حالياً في  
) مشروع ماء كركوك املوحد املرحلة 
االولى والثانية ( وذلك لسد النقص 
من كميات املاء اخلــام في منطقة 

كيوان 
وقد وجــه  املديــر العــام مبفاحتة 
وزارة التخطيــط / دائــرة تخطيط 
القطاعــات الدراج هذا املشــروع ) 

التصاميم وتدقيقها ( ضمن  اعداد 
اجل  وتنفيذها من  اخلطة الحالتها 
زيادة الطاقة االنتاجية للمشــاريع 

املركزية وكمية الضخ الى املدينة 
فضال عن مناقشــة تنفيذ مشروع 
ماء التــون كوبري املركــزي بطاقة 
املكتملــة  م٣/بالســاعة   ٢٠٠٠
التصاميــم والدراســات الفنيــة 

لســحب املاء اخلام مــن نهر الزاب 
الى  والضخ  والتعقيــم  للتصفية 
مدينــة كركــوك لتجهيــز ودعم 
اخلزانات الرئيســية االربعة املغذية 
للمدينة وكذلك جتهيز ناحية التون 
امتداد  الواقعة على  والقرى  كوبري 
الطريق مــن الناحية ولغاية مدينة 

كركوك. 

كربالء ـ الصباح الجديد 
أفادت مديرية زراعة محافظة كربالء، 
بأنها تعتمد بنســبة %90 على اآلبار 
االرتوازيــة في ري حقــول محصول 
احلنطــة ، معربــة عــن أملها في 
زيادة املســاحات املزروعة في اخلطة 

القادمة.
وقــال مدير زراعــة كربــالء مهدي 
ان “محافظــة كربالء هي  اجلنابــي 
الوحيدة التــي حافظت على كمية 
الفائت،  املوسم  في  احلنطة  تسويق 
باعتبار أنها حافظت على كمية 80 

الف طن رسمياً في سايلو كربالء”.
واعرب عن امله في أن “تصل خطتنا 
الى 140 الــف دومن”، منوهــا الى ان 
“اكثر من %90 من املساحات املزروعة 
االبار  في صحراء كربالء تعتمد على 

والتــي مياههــا صاحلة للســقي”، 
مناشــدات  “وبعد  انه  الى  مشــيرا 
طويلة وتدخل اخليرين مت فتح تكييف 
االبار الى 1 من تشرين الثاني املقبل، 
حيث أبلغنا الفالحــني للمضي في 
ل  هذا االجتاه”. بات ملّف املياه يشــكّ
حتدياً أساسياً في العراق، البلد شبه 
سكانه  عدد  يبلغ  والذي  الصحراوي، 
أكثر من 41 مليون نســمة، وحّملت 
وإيران  تركيــا  جارتيها  مــراراً  بغداد 
املياه  منســوبات  خفض  مسؤولية 
بسبب بناء ســدود على نهري دجلة 

والفرات.
مدير زراعة كربــالء، طالب احلكومة 
بأن “يكــون هنالك دعــم للفالحني 
واملزارعني من حيث توفير االســمدة 
واملبيدات، علما أنه وردتنا اخبار بشأن 

منح حصة وافرة لالسمدة واملبيدات، 
منهــا 30 كيلوغراماً من االســمدة 
للدومن الواحد من احلنطة، وهو ما من 
شأنه أن يوفر نحو %75 من تكاليف 
االسمدة للفالح”. يشار الى ان وزارتي 
الزراعة واملــوارد املائية فــي العراق، 
قررتــا تخفيــض املســاحة املقررة 
للزراعة، وذلك بســبب قلة اإليرادات 
املائية القادمة من تركيا وإيران، فيما 
حــّذر وزير الزراعــة العراقي، محمد 
اخلفاجي، من أن شح املياه بات يهدد 

بانهيار أمن العراقيني الغذائي.
البنك الدولــي، اعتبــر أن غياب أي 
سياسات بشــأن املياه قد يؤدي إلى 
فقــدان العراق بحلــول العام 2050 
نســبة %20 مــن مــوارده املائيــة، 
فيمــا اعلن العراق في وقت ســابق 

أن املشــروعات املائيــة التركية أدت 
لتقليص حصته املائية بنسبة 80%، 
بينما تتهم أنقرة بغداد بهدر كميات 

كبيرة من املياه.
النفطية،  باملوارد  الغني  العراق،  يعّد 
من الدول اخلمس األكثر عرضة لتغير 
املنــاخ والتصحر فــي العالم، وفق 
األمم املتحّدة، خصوصاً بســبب تزايد 
اجلفاف مع ارتفاع درجات احلرارة التي 
تتجاوز في مرحلة من فصل الصيف 

خمسني درجة مئوية.
وتراسل احلكومة العراقية باستمرار 
كاّل مــن طهران وأنقــرة للمطالبة 
بزيادة احلّصة املائية للعراق من نهري 
دجلة والفــرات، اال ان هاتني الدولتني 
لم تستجيبا لطلبات العراق املتكررة 

بهذا الصدد. 

نزوح 1200 عائلة من األهوار بسبب الجفاف ونقص المياه 
أسوأ سنوات المحل منذ نحو 92 عامًا

بدأت الهجرة منذ 
شهر نيسان، سيما 
من أهوار الجبايش 

وقرية المنار في 
أهوار الحمّار 

وأهوار أم الودع 
ومناطق السيد دخيل 

واإلصالح والطار” 
التي يعتمد سكانها 
على الزارعة وتربية 

الجواميس

كربالء - قاسم الجيزاني 
اقام املركز الوطني لعلوم القرآن التابع لديوان 
الوقف الشــيعي مســابقة طلبــة العلوم 
الدينية حلفظ وتالوة القرآن الكرمي بنسختها 
الرابعة واملؤهلة للمسابقات القرآنية الدولية 
بالتعاون مع العتبة الكاظمية املقدسة، حتت 
شعار: ) متثيل العراق شرف للجميع ( بحضور 

عدد من الشخصيات الدينية والقرآنية .
استهل حفل افتتاح املسابقة الذي اقيم في 
قاعة ســيدنا احلمزة بن عبد املطلب “ع” في 
الصحن الكاظمي الشريف بتالوة آٍي من الذكر 
احلكيم بصوت الشــيخ القارئ محمد زليف 
الفائز األول مبســابقة طلبــة العلوم الدينية 
الثالثة، ثم قراءة سورة الفاحتة املباركة ترحماً 
على أرواح شــهدائنا األبرار، ثم قراءة النشيد 
الوطني تلتهــا كلمة مدير املركــز الوطني 
لعلــوم القرآن الكــرمي الدكتور القــارئ رافع 
العامري ، بني خاللهــا قائالً: جنتمع هذا اليوم 
في رحاب العتبة الكاظمية املقدسة لنعيش 
هذه األجواء القرآنية الرائعة، واضاف، أن املركز 
الوطني لعلوم القرآن وضمن خطته السنوية 
يسعى من خالل مسابقاته القرآنية الوطنية 
سواء كانت للنخبة او لطلبة العلوم الدينية 
او النسوية وكذلك لطلبة املدارس ومسابقة 
األخرى  القرآنية  النشاطات  وبقية  املكفوفني 
التي تقام سنوياً إلى نشــر الثقافة القرآنية 
الشــابة  القرآنية  املواهــب  وتطويــر  ودعم 
فضال عن إرســال األوائل منهم للمشــاركة 

باملسابقات القرآنية الدولية.
وفي ختــام كلمته تقدم الدكتــور العامري، 
بالشــكر والتقدير إلى الســيد رئيس ديوان 
الوقف الشيعي الدكتور حيدر حسن الشمري 
لدعمــه الكبيــر للنشــاطات القرآنية والى 
االمانة العامة للعتبة الكاظمية املقدســة 
في  املباركة  وجهودهــم  الكبيــر  لدورهــم 
احتضان ودعم فعاليات هذه املســابقة، ودعا 
بالتوفيق والنجاح لكافة القراء واحلفظة وإلى 
اللجان التنظيميــة والتحكيمية وللقائمني 

على هذا النشاط القرآني الكبير.
وشــهد احلفل ايضاً عرض فلــم وثائقي عن 
نشــاطات املركــز الوطنــي لعلــوم القرآن 
الكرمي والبرامج التي أقامها خالل الســنوات 
السابقة ، لتبدأ بعدها  االختبارات التنافسية 
للمشــاركني في املســابقة والتي استمرت 
فعالياتها الى مســاء اجلمعة وبإشراف جلنة 
حتكيميــة مختصصة وكان مســك اختتام 
املسابقة اعالن رئيس جلنة التحكيم الشيخ 
القــارئ اياد الكعبي نتائج املســابقة وكانت 
كاالتــي:   في محور احلفــظ :- املرتبة األولى: 
الشيخ ضياء يوسف جاسم - املرتبة الثانية: 
الشيخ اجلوادين علي حسون - املرتبة الثالثة: 
الشيخ عبد احلســني عزيز عبد احلسني ، في 
محور التالوة :- املرتبة األولى : الشــيخ احمد 
رزاق لفتــة - املرتبة الثانية : الشــيخ مالك 
الشــيباني - املرتبة الثالثة : الشــيخ أحمد 

شاهر جعفر .  

 بغداد ـ الصباح الجديد:
اكــد املدير العام للشــركه العامــة لتجارة 
احلبــوب محمــد حنون كــرمي قيــام املالكات 
الهندسية والفنيه في سايلو الكوفه في فرع 
النجف بصيانه وتبديل ابــراج االناره اخلارجيه 
البالجكتــورات القدميه بأخــرى جديده  قدرة 

200واط .
بدوره اشــار املدير العام الــى  اعمال املالكات 
الفنيــة  فــي صيانــة املعمــل امليكانيكي 

استعدادا للموسم التسويقي املقبل .
من جهة اخرى بني االستمرار واملتابعة من قبل 
الشركه املنفذة ملشروع  تطوير وتأهيل  النجف 
االفقــي )MPI(  من قبل مــالك دائرة املهندس 
املقيم املهنــدس فاهم عباس واملهندس عمار 
ياسني ، اضافه الى اعمال تأهيل نصب سوبرات  

طاقه 200  وتأهيل النواقل السلسلية .

المركز الوطني لعلوم القرآن 
يقيم مسابقة لحفظ وتالوة 

القرآن الكريم 

تجارة الحبوب: البدء بصيانة 
المعمل الميكانيكي استعدادا 

للموسم التسويقي المقبل 

سعيا النجاز مشروع االتمتة االلكترونية في محافظة النجف االشرف

الوائلي  يلتقي مدير ماء المحافظة ويطلع على سير 
عمل مشروع االتمتة االلكترونية في المحافظة  

مدير عام الماء يبحث زيادة وتحسين الطاقة االنتاجية لمشاريع  الماء  في كركوك 

تزمع زيادة المساحات المزروعة في الخطة المقبلة 

كربالء تعتمد بنسبة 90 % على اآلبار في ري حقول الحنطة
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
حضت املستشارة األملانية السابقة، 
أنغيــا ميركل، امــس االول االثنني، 
قادة العالم على عدم إعادة الاجئني 
إلى بلــدان ميكــن أن يواجهوا فيها 
االضطهــاد، وذلك خال تســلمها 
جائزة “نانسن” لاجئني التي متنحها 

األمم املتحدة.
وميــركل التي نالت الثنــاء عندما 
كانــت فــي منصبهــا لدورها في 
الفارين من بادهم بســبب  حماية 
النزاعات، أكدت على ضرورة “احترام 

حقوق الاجئني”. 
وقالت خــال حفل تســلم اجلوائز 
في جنيف “ال ينبغي إعادة الاجئني 
إلــى بلدانهم التــي يواجهون فيها 

االضطهاد”. 
التابعة  اجلائزة  وأشادت جلنة حتكيم 

“قيادتها  علــى  مبيركل  للمفوضية 
وشــجاعتها وتعاطفهــا”، حيــث 
استقبلت أملانيا أكثر من 1,2 مليون 
الجئ وطالب جلــوء بني عامي 2015 
و2016 في ذروة أزمة تدّفق املهاجرين 
الى أوروبا والتي بدأت بشــكل خاص 

بسبب احلرب في سوريا.
“نانسن”  وأثناء تســليمها ميدالية 
لألمم  السامي  املفوض  قال  الذهبية، 
املتحدة لشــؤون الاجئــني فيليبو 
“رؤية  أظهــرت  إن ميركل  غرانــدي 

وشجاعة وثباتا”.
وفــي الوقت الــذي جتــاوز فيه عدد 
الاجئــني حول العالــم 100 مليون 
ألول مرة، خاطب غراندي ميركل قائاً 
“مثالك يجب أن يكون منوذجاً للقادة 

اآلخرين”.
وأقرت ميــركل أمام نحو 500 مدعو 

بأن أملانيا واجهت “حتديات هائلة” مع 
وصــول عدد كبير مــن الاجئني في 

وقت قصير.
لكن املرأة التي قالت في ذلك الوقت 
لألملان جملتها الشهيرة “فير شافن 
داس” أو “ميكننا القيام بذلك”، أكدت 
أنها فخورة ألن مواطنيها أثبتوا أنها 

كانت على حق.
وقالت “آمل أن تنتشر األمثلة اجليدة 
وآمل في املســتقبل أن يشعر املزيد 
من النــاس بأنهم ملزمــون بتوفير 
مضيفة  اآلخرين”،  للمحتاجني  املاذ 
“ال أحد يغادر وطنه كيفما اّتفق ودون 

تفكير دقيق”. 
وأشــارت ميركل إلى أنها تفضل أن 
يتم تقسيم جائزتها املالية البالغة 
150 ألف دوالر بالتساوي بني الفائزين 
اإلقليميــني األربعــة، باإلضافة إلى 

جائزتهم البالغة 50 ألف دوالر. 
والفائــزون اإلقليميــون األربعة هم 
نغم حســن، وهي طبيبة نســائية 
عراقيــة تقــدم الرعايــة للفتيات 
والنســاء األيزيديــات، وفرقة إطفاء 
أمبرة، وهــي مجموعة من الاجئني 
فــي موريتانيــا تعمــل مــن أجل 
“أصدقاء  ومنظمــة  احلرائق،  إطفاء 
ميامنار” اإلنســانية، وأخيرا فيسينتا 
غونزاليس التي تضمن عملها إنشاء 
تعاونيــة للكاكاو في كوســتاريكا 

لدعم الاجئات.
وتأسســت اجلائزة فــي 1954، وهي 
إحياء إلرث فريدجوف نانسن، العالم 
القطبي  واملستكشــف  النروجــي 
والدبلوماســي واملفوض الســامي 
األول لشــؤون الاجئــني في حقبة 

عصبة األمم.

3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تكشــفت امس الثاثاء مزيد من التفاصيل 
عن الهجمــات اإللكترونية التي طالت عددا 

من املطارات األميركية، امس االول االثنني.
وكانت التقارير األوليــة حتدثت عن هجمات 
إلكترونيــة اســتهدفت اربعــة مطــارات 
أميركيــة، وتبني مع مرور الوقت أنها ســتة 

مطارات.
وذكــرت وكالة “فرانس بــرس” أن الهجمات 
أتانتا وشيكاغو ولوس  طالت مطارات مدن 

أجنلوس ونيويورك وفينيكس وسانت لويس.
وأدت الهجمــات إلى تعطيــل املواقع التي 
تقدم اخلدمات للمسافرين فقط وليس تلك 

املعنية بالعمليات.
ومت اإلباغ عن الهجمات للمرة األولى عندما 
أبلغت هيئة املطارات وكالة األمن السيبراني 
وأمن البنية التحتية بأن نظام مطار الغوارديا 

قد أصيب.
ورغم اســتعادة األنظمة فــي املطار، وقعت 
هجمات طالت مطارات أخرى في أنحاء الباد.

املوزعة  “الهجمــات  القراصنة  واســتخدم 
حلجــب اخلدمــة” )دي دي أو اس(، التي تقوم 
على إغــراق املواقــع االلكترونيــة واخلوادمي 
بحركة خاطئة وارباكها مبا يؤدي الى إضعاف 

وظائفها أو تعطيلها كليا.
وبــدأت الهجمــات بعد أن نشــرت جماعة 
“كيل نــت” للقراصنــة التي يشــتبه أنها 
روسية قائمة باملواقع املستهدفة وشجعت 
أنصارها على مهاجمتها، بحســب وسائل 
إعــام محلية. وقــال مطار “هارتســفيلد 
جاكســون” في مدينة أتانتا إن موقعه “عاد 
للعمل بعــد حادث في وقت مبكر من صباح 
اليوم جعله غير متاح للجمهور”. وأضاف أن 
“التحقيق جار في احلادث”، مشــيرا الى عدم 
تأثــر العمليات في املطار في أي وقت. وبدا أن 
عادت  املســتهدفة  املطارات  مواقع  معظم 
للعمل بشــكل طبيعي بعد توقفها مؤقتا 

عن االتصال باإلنترنت.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال وزيــر النفط والغاز الهنــدي هارديب 
سينغ بوري، إن باده ســتدرس مقترحات 
حول مشاركة شركات هندية في مشروع 

“سخالني 1”.
ووفقا له، تراقب الهند تطورات الوضع في 
املشروع، بعد نقل حقوق شركة “إكسون 

نفتيغاز” إلى مشغل روسي جديد.
رويترز بعــد اجتماعه مع  وأضاف لوكالة 
ممثلني عن شــركات النفط األمريكية في 
الواليــات املتحدة: “ســننظر في تطورات 

الوضع احلالي، وما هو املعروض علينا”.
وأعلن الوزير الهندي كذلك، أن باده حتافظ 

على “حوار صحي سليم” مع روسيا.
تابــع  )فــرع   Exxon Neftegaz Limited
لشــركة موبيل إيكســون(، متتلك حصة 
٪30 فيــه. فــي مــارس املاضــي، أعلنت 
الشــركة عزمها االنسحاب من املشروع ، 
وفي أبريل – عن فــرض بند القوة القاهرة، 
ونتيجة لذلك توقــف إنتاج الغاز والنفط 
متاما هنــاك. ومــن بني املســاهمني في 
املشروع، هناك “روسنفت” )٪20(، سوديكو 
اليابانية )٪30( والشركة الهندية للنفط 

.)ONGC( )20٪( والغاز
في يوم 7 أكتوبر، وقع الرئيس فادميير بوتني 
مرســوما بشأن تأسيس شــركة جديدة 
تشــرف على تشغيل مشــروع “سخالني 
1-”. وســتحصل الشــركة اجلديدة على 
جميع ممتلــكات الكونســورتيوم مبوجب 
اتفاقية تقاسم املنتجات. وعلى املشاركني 
األجانب في “سخالني 1”، في غضون شهر، 
أن يقدموا إلى احلكومة الروسية إخطارات 
باملوافقــة علــى احلصول علــى ملكية 
أســهم في رأس املال املصرح به للشركة 
مبا يتناســب مع األســهم اململوكة لكل 

منهم مبوجب اتفاقية مشاركة اإلنتاج.

تفاصيل جديدة للهجوم 
السيبراني الذي طال 

مطارات أميركية

الهند تدرس مقترح المشاركة 
في مشروع »سخالين 1«

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد :
حــض األمني العــام لــألمم املتحدة 
أنطونيــو غوتيريــش، مجلس األمن 
على النظر سريعاً في طلب حكومة 
هايتي نشــر قــوة دولية مســلحة 
“على الفور” من أجل التصدي لألزمة 
اإلنســانية املتفاقمة بســبب تردي 
األوضــاع األمنية نتيجــة ما ترتكبه 
العصابات املســلحة، وتفشي مرض 

الكوليرا.
وجــاء موقف غوتيريش هــذا، بعدما 
ســمحت حكومــة هايتــي لرئيس 
وزرائها أرييل هنري بأن يطلب نشر قوة 
دولية ملعاجلة األزمة الناجمة أيضاً عن 
إغاق حتالف مــن العصابات محطة 
وقود فارو خال الشهر املاضي، ما أدى 
إلى نقص حاد في موارد الغاز والديزل، 
وبالتالي شــل حركــة النقل، ووقف 
عمليات الشركات واملستشفيات في 
الباد، فضاً عن نقــص املياه املعبأة 

في ظل التفشي اجلديد للكوليرا.
وقعه هنري  الذي  املرســوم  ويسمح 
و18 مــن كبار املســؤولني في الباد، 
شــركاء  من  واحلصول  “بااللتمــاس 
هايتي الدوليــني، على دعم فعال من 
خال النشــر الفوري لقوة مسلحة 
متخصصة بعدد كاٍف لوقف  انعدام 

األمــن الناجت عن األعمال املشــتركة 
للعصابات املسلحة ورعاتها”.

وأفــاد الناطــق باســم األمم املتحدة 
ستيفان دوجاريك في بيان، بأن األمني 
العام “ال يزال يشعر بقلق بالغ” حيال 
الوضع في هايتــي، موضحاً أن إغاق 
محطة وقــود فــارو “أدى إلى توقف 
اخلدمات احليوية الازمة ملنع االنتشار 
الســريع للمرض، مبا فــي ذلك توزيع 

املياه الصاحلة للشرب”. 
ونبه إلــى أن “الفئــات األضعف من 
األكثــر تضرراً”،  هايتي هي  ســكان 
يجب  “األولويــة  أن  علــى  مشــدداً 
وحــض  األرواح”.  إلنقــاذ  تكــون  أن 
“اجملتمع الدولي، مبا فــي ذلك أعضاء 
مجلس األمــن”، علــى “النظر على 
الســرعة، في طلــب حكومة  وجه 
هايتي النشــر الفوري لقوة مسلحة 
لألزمة  للتصدي  متخصصــة  دولية 
اإلنسانية، مبا في ذلك تأمني نقل املياه 
الطبية  واإلمدادات  والغــذاء  والوقود 
من املوانئ واملطارات الرئيســية إلى 
اجملتمعات ومرافق الرعاية الصحية”. 

وأكــد أن غوتيريش وجه رســالة إلى 
مجلس األمن “تتضمن خيارات لتعزيز 
النحو  على  لهايتــي،  األمني  الدعم 

الذي طلبه اجمللس في قراره 2645”.

وطالب غوتيريــش أصحاب املصلحة 
خافاتهــم  بـ”جتــاوز  الهايتيــني 
واالنخراط، با مزيــد من التأخير، في 
حوار ســلمي وجامع حول طريق بناء 

للمضي قدماً”.
ولم يتضح ما إذا كان طلب حكومة 
هايتي قدم رسمياً، وملن سيقدم، وما 
إذا كان ســيعني تفعيل قوات حفظ 

التي  املتحدة،  لألمم  التابعة  الســام 
انتهت مهمتها قبل خمس ســنوات 
بعد 11 عاماً مضطربــة في هايتي. 
كما لم يتضح على الفور أيضاً متى 

سينظر مجلس األمن في الطلب.
األميركية  اخلارجيــة  وزارة  تــرد  ولم 
علــى طلبــات التعليق. ولكــن وزير 
قبل  بلينكن كتب  أنتونــي  اخلارجية 
أيام علــى “تويتر”، أن الواليات املتحدة 
ال تزال “ملتزمة مبســاعدة هايتي في 
استعادة األمن والنظام الدميقراطي”.

في  األميركيــة  الســفارة  وكانــت 
العاصمــة بــورت أو برنــس، حذرت 
اجلمعة مواطنيهــا من مغبة البقاء 
في هايتــي، »اآلن في ضــوء الوضع 
وحتديات  احلالــي  واألمنــي  الصحي 
البنيــة التحتيــة «. كما ســمحت 
للموظفــني  املؤقتــة  باملغــادرة 

احلكوميني وعائاتهم.
وأعلــن نائــب الناطق باســم وزارة 
اخلارجيــة األميركيــة فيدانت باتيل، 
طلب  “تــدرس  املتحدة  الواليــات  أن 
إنشــاء ممر إنساني الســتعادة توزيع 
الوقــود داخل هايتي والتنســيق مع 
رئيس وزرائها وشــركاء دوليني آخرين، 
“لتحديد أفضل الســبل لتقدمي دعم 
إضافي”. وقال: “إننا ندين بشدة أولئك 
الوقود  توزيــع  الذين يواصلــون منع 
الشــركات  على  األخرى  والضروريات 
العام  األمــني  والتقــى  الهايتيــة”. 
لـ”منظمة الــدول األميركية” لويس 

أملاغــرو اخلميس املاضي، مســؤولني 
بينهم وزير اخلارجية األميركي ونظيره 
جينيوس  فيكتــور  جــان  الهايتــي 
للحديث عن تدهور الوضع في الباد، 
فيمــا يرفض العديد مــن الهايتيني 
فكرة تدخل دولي آخر، مشــيرين إلى 
أن قوات حفظ الســام التابعة لألمم 
باالعتداء اجلنســي  “اتُهمت  املتحدة 
وتســببت في انتشــار وباء الكوليرا 
منــذ أكثر من عقد، ما أودى بحياة ما 

يقرب من 10 آالف شخص”.
في  الســابق  االنتخابات  وزيــر  وقال 
هايتــي ماتيــاس بيــار: “ال أعتقد أن 
آخر”.  تدخــل  إلــى  بحاجة  هايتــي 
وأضــاف: “مررنا بالكثير، ولم يتم حل 
أي شيء  إذا لم نفعل ذلك كهايتيني، 
بعد عشــر سنوات، فســنكون في 

نفس الوضع مرة أخرى”.
وكافحــت الشــرطة فــي هايتــي 
للســيطرة علــى العصابــات التي 
تصاعــدت قوتها منذ اغتيال الرئيس 
 ...2021 متــوز  جوفينيــل مويس في 
غير أن قلة املــوارد والنقص في عدد 
اجلهود  قوضــا  األمنيــة  العناصــر 
احلكوميــة لكبح الفوضــى في بلد 
11 مليون  يزيد عدد ســكانه علــى 

نسمة.

غوتيريش يحض على »نشر فوري« لقوة دولية في هايتي

متابعة ـ الصباح الجديد:

أكــد مســؤول إســرائيلي، امس 
الثاثاء، أن “جميع مطالب إسرائيل 
اتفــاق احلدود  تلبيتها فــي  متــت 

البحرية مع لبنان”.
ونقل مصدر صحفــي في القدس 
عــن رئيــس هيئة األمــن القومي 
اإلســرائيلي، إيــال حوالتــا، قوله 
تعقيبــا علــى ســير املفاوضات، 
تلبية جميــع مطالبنا  “متــت  إنه 
والتعديات التي طلبناها قد قبلت. 
حافظنــا على مصالح إســرائيل 
األمنية. نحن في الطريق إلى اتفاق 

تاريخي”.
املفاوضني  قــال كبيــر  جانبه  من 
اللبنانيني في ملف ترســيم احلدود 
البحرية، إليــاس بو صعب، لرويترز، 
الثاثاء، إن لبنان تســلم املســودة 
أميركية  بوساطة  التفاق  النهائية 
لترســيم احلــدود البحريــة مــع 
إســرائيل تفي بجميــع متطلبات 
لبنــان وميكــن أن تــؤدي قريبا إلى 

“اتفاق تاريخي”.
وأضــاف بو صعب بعــد دقائق من 
تسلم املسودة النهائية “إذا سارت 
األمور على ما يرام، فإن جهود آموس 
هوكستاين ميكن أن تؤدي إلى اتفاق 

تاريخي”.
وكان يشير إلى الوسيط األميركي، 
الذي انخرط في جهود دبلوماسية 
الدولتني، في محاولة  ألشــهر بني 
احلدود  لترسيم  اتفاق  إلى  للتوصل 

البحرية املشتركة.
وكان تســلم نائــب رئيس مجلس 
النــواب، إليــاس بو صعــب، امس 
لاتفاق  األخيرة  الصيغــة  الثاثاء، 
ويتم التدقيق في مضمونها ليصار 
إلى عرضها على الرئيس ميشــال 
عون. وقــال مصــدر إن املعلومات 
الذي تســلمه  الــرد  األوليــة عن 
بوصعب تشــير إلى أن املاحظات 
اللبنانيــة مت أخذها في االعتبار في 

النقاط التي كانت عالقة. ويفترض 
أن تُدرس الصيغة بدقة إلعداد الرد 

عليها.
وعلى الرغــم من النطــاق احملدود 
لاتفاق، فإن من شــأنه أن يخفف 
من اخملــاوف األمنيــة واالقتصادية 
فــي كا البلدين، وهمــا خصمان 
يجمعهما تاريخ طويل من الصراع، 

وفقا لرويترز.
وســيحل االتفاق نزاعا إقليميا في 
شــرق البحر املتوسط في منطقة 

يهدف لبنان إلى التنقيب فيها عن 
الغاز الطبيعــي، وبالقرب من مياه 
عثرت فيها إســرائيل على كميات 

صاحلة لاستخدام التجاري.
ورفضت إســرائيل األسبوع املاضي 
تعديات أجراها لبنان في اللحظة 
األخيــرة على مســودة االتفاق مما 
ألقى بظال من الشك على جهود 

دبلوماسية امتدت لسنوات.
وكان مســؤولون مــن كا البلدين 
على اتصــال وثيق عبر الوســيط 

األميركي خال األيــام املاضية في 
محاولة حلل اخلافات القائمة.

وقــال الرئيس اللبنانــي إن االتفاق 
ال يعنــي وجــود أي “شــراكة” مع 
إســرائيل، وهي دولة ال يعترف بها 
لبنان ويعتبرها عــدوا من الناحية 
الرســمية. وفي األســبوع املاضي، 
قال رئيس حكومة تصريف األعمال 
“نتفادى  ميقاتي،  اللبنانية، جنيــب 

حربا أكيدة في املنطقة”.
وقال وزير الدفاع اإلســرائيلي، بيني 

غانتس، إن إسرائيل ستمضي قدما 
في خطط استخراج الغاز، حتى لو 
لم يتم التوصل إلــى اتفاق، وحذر 
حزب اهلل من أن أي هجوم سيواجه 

ردا “حازما”.
وكان حقــل غــاز كاريــش الواقع 
املتوســط  األبيض  البحر  في مياه 
محور صراع متجدد بني إســرائيل 
ولبنــان بشــأن أحقيــة التنقيب 
عن الغــاز، حيث هــددت اجلماعة 
الئحة  علــى  املصنفة  اللبنانيــة 

اإلرهــاب، بالهجوم على إســرائيل 
التفاق  التوصل  دون  استخراج  حال 

لرسم احلدود البحرية بني البلدين.
في حديــث للقناة 12، قال غانتس: 
“إذا ارتكــب حزب اهلل هــذا اخلطأ 
وهاجم إســرائيل بأي شــكل من 
البحر  أو  األشــكال عن طريق اجلو 
أو البر، فإن إســرائيل ستدافع عن 
نفســها بحزم وســتهاجم بحزم 
وإذا تطورت األمور إلى صراع أوسع، 

فسنقوم بتفكيك لبنان”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كشف تقرير سري للوكالة الدولية 
للطاقــة الذريــة، أن إيــران متضي 
أنشطة تخصيب  توسيع  في  قدما 
اليورانيوم، في موقــع نطنز النووي 

حتت األرض.
وقــال تقريــر الوكالــة، إن ثالــث 
املركزي  الطرد  أجهزة  مجموعة من 
املتطــورة “آي.آر6-”، التي مت تركيبها 
في اآلونة األخيرة في منشــأة نطنز 

بدأت العمل اآلن.
وأشار إلى أن طهران أبلغت الوكالة 

3 مجموعات  بأنها تخطط إلضافة 
املركزي،  الطــرد  أجهزة  أخرى مــن 
لتنضــم إلى 12 موجــودة بالفعل 

هناك، وفقا لرويترز.
الدول  إلى  املوجــه  التقرير،  وأوضح 
األعضــاء، أن مجموعــة واحدة من 
و6  “آي.آر4-”  املركــزي  الطرد  أجهزة 
“آي.آر2-إم”،  مجموعات من أجهــزة 
التي لــم يكتمــل تركيبها في 31 
أغســطس، وهــو تاريخ آخــر زيارة 
مذكــورة في آخر تقرير ربع ســنوي 
الذرية حول هذه  لـــوكالة الطاقة 

املشــكلة، مت تركيبها بالكامل اآلن 
ولكن لم يتم استخدامها بعد في 

التخصيب.
هو  “آي.آر6-”  إن  دبلوماسيون  ويقول 
أكثر طــرز إيران من أجهــزة الطرد 
املركــزي تطــورا وأكفــأ كثيرا من 
اجليل األول من “آي.آر1-”، وهو الطراز 
الوحيد الذي يســمح االتفاق إليران 

باستخدامه في التخصيب.
وتســتخدم إيران منذ أكثر من عام 
أجهزة الطــرد املركزي من طراز “آي.

آر6-” لتخصيب اليورانيوم بنســبة 

درجة  القريبة من   ،60% إلــى  تصل 
النقاء الازمة لصنع أســلحة، في 
محطة فوق سطح األرض في نطنز.
وســعت إيــران في اآلونــة األخيرة 
مســتوى تخصيبهــا لليورانيــوم 
في  “آي.آر6-”  أجهــزة  باســتخدام 
مواقــع أخــرى. في يوليــو املاضي، 
بدأت سلســلة ثانية من “آي.آر6-”، 
املوجود داخل جبل،  في موقع فوردو 
تصل  بنســبة  اليورانيوم  تخصيب 
إلى %20. ومت بناء العديد من أجهزة 
الطرد املركزي في املنشــأة من قبل 

باسم  تعرف  محلية  إيرانية  شركة 
“تسا” التي تعمل كمصمم ومصنع 

ألجيال مختلفة من تلك األجهزة.
ويعود تاريخ تدشــني هذه املنشــأة 
155 ميا جنوبي طهران  التي تبعد 
إلى العــام 2000، وبعد عامني فقط 
أجهزة  لتركيب  األولى  املراحل  بدأت 

الطرد املركزي بها في عام 2002.
وتشير تقارير سابقة إلى أن جزءا من 
األرض  باطن  املنشأة مقام أســفل 
علــى أعمــاق تصل لنحــو 8 أمتار 
ويستمر في التوسع إلى عمق يزيد 

على 30 مترا.
وتتكون املنشــأة من ثاثــة  مباٍن 
منها مصممان  اثنــان  األرض،  حتت 
الســتيعاب 50 ألــف جهــاز طرد 
مركزي وستة مباٍن فوق األرض، اثنان 
 2500 منها عبارة عن قاعات بطول 
أجهزة  لتجميعات  تســتخدم  متر 

الطرد املركزي بالغاز.
للتغذية  وحــدة  “نطنــز”  وتضــم 
تســتخدم في عمليــات تخصيب 
الطرد  أجهــزة  وقاعة  اليورانيــوم، 

املركزي، ووحدة إنتاج وغرفة حتكم.

لبنان وإسرائيل تعدان ترسيم الحدود البحرية بينهما اتفاقا »تاريخيا«

ميركل خالل تسلمها جائزة نانسن: احترموا حقوق الالجئين

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتهم إيران بزيادة تخصيب اليورانيوم
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جمهورية العراق
محافظة املثنى 

دائرة العقود احلكومية
قسم التعاقدات

العدد : 1289
التاريخ 2022/10/11

مناقصة رقم )64( /اعالن للمرة االولى
املشاريع واالعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية 

حملافظة املثنى / من متويل تنمية االقاليم 
»فك اختناق مناطق متفرقة بواقع 53 محولة مع ملحقاتها في قضاء اجملد«

يسر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى  دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشــروع الذي تتلخص االعمال فيه بتجهيز ونصب محوالت توزيع 
هوائية )11/0.4( ك.ف ســعة )250( ك.ف.أ مع ملحقاتها، وكذلك جتهيز ونصب أعمدة ضغط 
عالي )11(م مدورة ومشبكة )مغلونة(، وجتهيز ونصب أعمدة ضغط واطئ )9(م مدورة ومشبكة 
)مغلونة(، وجتهيز وفحص وتســليك شبكة الضغط العالي بســلك املنيوم 120 ملم20/2، 
وكذلك جتهيز وفحص ومد قابلو واطئ معلق )3*120+70+16 ملم2( وغيرها من االعمال، وكل 
ما يلزم إلجناز املشــروع ومبوجب الشروط واملواصفات الفنية احملددة في جدول الكميات ووثائق 

املناقصة ، مع مالحظة ومراعاة ما يأتي: 
1ـ  علــى مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصــول على معلومات اضافية االتصال 
بدائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى )dpc.muthana@Yahoo.com(  خالل ايام الدوام 
الرسمي من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر، وكما 

موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
 2ـ  ان مصدر متويل املشــروع هو املشــاريع واالعمال املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن 
الغذائي والتنمية حملافظة املثنى / تنمية االقاليم، نوع االستثمار:2، نوع املشروع: ادراج جديد، 

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

4 – متطلبات التأهيل املطلوبة : وتشمل ما يأتي :
أ ـ االهليــة القانونية : وتشــتمل على كل من تضارب املصالح و قائمة الشــركات املتلكئة 

والقائمة السوداء .
بـ  الســيولة املالية : وهي توافر مبلغ بقيمة ال تقــل عن )158,000,000( دينار )مائة وثمانية 
وخمسون مليون دينار( عن طريق كشف مصرفي يبني حركة التدفق املالي ألخر سنة ،وتكون 

متوافرة قبل موعد غلق املناقصة بفترة قصيرة .
ج – الكادر القيادي للمشــروع والعاملني فيه: ويشــتمل الكادر القيادي على مدير مشــروع 
)مهندس كهرباء(+مهندس كهرباء وبعقود رسمية 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 املباشــرة باألعمال، وبعكســه تتحمل الشركة 
كافــة التبعات القانونية الناجتة عن عدم تقدميها ومن ضمنهــا اجراءات االخالل بااللتزامات 

التعاقدية.
د - اضافة الى املتطلبات القانونية كهوية التصنيف ،عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشتراك 

في املناقصة .
5 -  ان الكلفة التخمينية للمشــروع هي ) 1,572,664,000( دينار )مليار وخمســمائة واثنان 
وسبعون مليون وســتمائة وأربعة وســتون الف دينارعراقي(، وان املدة الالزمة لتنفيذ اعمال 

املشروع هي )236( يوما.
6 - بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق املناقصة ابتــداء من يوم الثالثاء  املصادف 
2022/10/18،وذلك بعد تقدمي طلب حتريري الى دائرة العقود احلكومية في احملافظة، ودفع قيمة 
البيع للوثائق البالغة )200,000( )مائتا الف دينار( غير قابل للرد ويقدم وصل الشــراء االصلي 

مع العطاء.
7 - يتم تسليم العطاءات الى العنوان االتي: محافظة املثنى /  دائرة العقود احلكومية وان موعد 
الغلق في متام الســاعة الثانية عشر ظهرا من يوم االربعاء املصادف 2022/11/2 ان العطاءات 
املتأخرة سوف ترفض، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني 
باحلضور في العنوان االتي: الطابق االول من بناية االدارة العامة واحمللية في نفس موعد الغلق. 
وان موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشــتركني في املناقصة سيكون 
في الساعة احلادية عشر صباحا من يوم االربعاء املصادف  2022/10/26 في مبنى دائرة العقود 
احلكوميــة في املثنى .ان كل العطاءات تبقى نافذة ملدة )90( يوما وان تتضمن ضماناً للعطاء 
على شــكل خطاب ضمان مصرفي يذكر فيه اســم ورقم املناقصــة 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 )رقماً وكتابة( وحتديد تاريخ نفاذه وشروطه والغرض 
من اصداره، او صك مصدق ومببلغ مقطوع مقداره )22,000,000( دينار)اثنان وعشــرون مليون 
دينار عراقي( وعلــى ان تكون صادرة عن مصرف معتمد في العــراق ملصلحة جهة التعاقد ) 

محافظة املثنى / حسابات أخلطة االستثمارية (
8 – ان اســم جهة التعاقد هو محافظة املثنى، والعنوان هو السماوة – شارع احملافظة – بناية 

االدارة العامة واحمللية والقسم اخملتص هو دائرة العقود احلكومية في املثنى.
9 - عند الترشيح لإلحالة  تختار جلنة التحليل العطاء املستجيب لكافة الشروط القانونية 
املطلوبــة في املناقصة وكذلك املواصفات الفنية ومعايير التأهيل املطلوبة )اي مســتجيب 
بشــكل كلي مالياً وفنيــاً وقانونياً ( مع كونــه أوطأ  عطاء متوازن ومنســجم مع الكلفة 
التخمينية املرصودة لإلحالة وبعد التأكد من اهليته وقدراته على تنفيذ العقد بأفضل صورة 

ممكنة.
 10 - في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة اقسامها فانه 
سيتم اســتبعاد عطائه ،مما يقتضي مراعاة ذلك  عند  التقدمي حيث يتم ملئ القسم الرابع 
مــن قبل مقدم العطاء ثم تقــدم ورقيا بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشــركة  املقدمة 
للعطاء مع الوثائق املكونة للعطاء املشــار اليها في  التعليمــات 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 احالة املناقصة على  شــركة  وبعهدتها مشروع  او مشاريع غير منجزة اال بعد 
التأكــد من عدم وجود انحراف عن البرنامج الزمني لها )جدول تقدم العمل( بنســبة 20 % او 

اكثر.
13 - ال تصرف اول ســلفة لألعمال املنفذة للمشروع اال بعد ان تتجاوز نسبة االجناز املالي  25 

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

احمد منفي جوده
محافظ املثنى

جمهورية العراق
محافظة املثنى

دائرة العقود احلكومية
قسم التعاقدات

العدد: 1286
التاريخ: 2022/10/11

مناقصـة رقم )17(/ إعالن للمرة الثانية  املشاريع واألعمال 
املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية 

حملافظة املثنى/ من متويل تنمية األقاليم
» جتهيز مديرية طرق وجسور املثنى باإلسفلت بكمية )25000( 

طن لتنفيذ تأهيل الطرق في محافظة املثنى«

يسر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم لتجهيز مديرية طرق وجســور املثنى بكمية )25000( طن من اإلســفلت 
بغرض اســتخدامها في تأهيل الطرق املتضررة في احملافظة، ومبوجب الشــروط واملواصفات 

الفنية احملددة في جدول الكميات ووثائق املناقصة، مع مالحظة ومراعاة ما يأتي: 
1. على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بدائرة 
العقود احلكومية/ محافظة املثنى خالل أيام الدوام الرســمي من الســاعة التاسعة صباحاً 
ولغاية الســاعة الواحدة والنصف من بعد الظهــر، 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 املكتب أو الشــركة املطلوبة للعراقيني هي هوية غرفة جتارة )ممتازة(، يختص 
نشــاطها التجاري بالتجهيز، أما بالنســبة للشــركات واملكاتب األجنبية فيجب أن تكون 

متخصصة بالتجهيز.
4 . تكون التأمينــات األولية ملقدمي العطــاءات مبلغ مقطوع مقــداره )27،000،000( دينار 
>>ســبعة وعشــرون مليون دينار عراقي<<, على شــكل خطاب ضمان يذكر فيه اسم ورقم 
املناقصة املعنية؛ وأن يكون غير مشــروط ويدفع حني الطلب ونافذاً ملدة ال تقل عن )120( يوماً 
من تاريــخ غلق املناقصة الفعلي وأن يكون بصيغة واضحة مــن حيث مبلغه )رقماً وكتابة( 
وحتديد تاريخ نفاذه وشــروطه والغرض من إصداره، أو على شــكل صك مصدق أو ســفتجة 
وعلى أن تكون صادرة من مصرف معتمد في العراق ملصلحة جهة التعاقد )محافظة املثنى/ 

حسابات اخلطة االستثمارية(.
ه. متطلبات التأهيل املطلوبة: وتشمل ما يأتي: 

أ- األهليــة القانونية: وتشــتمل على كل مــن تضارب املصالح وقائمة الشــركات املتلكئة 
والقائمة السوداء واملنع مبوجب قرارات األمم املتحدة ومجلس األمن الدولي.

 ب-السيولة النقدية: وهي توافر مبلغ بقيمة ال تقل عن )385,000,000( دينار )ثالثمائة وخمسة 
وثمانون مليون دينار عراقي«، وذلك عن طريق تقدمي كشــف مصرفي يبني حركة التدفق املالي 

آلخر سنة، وتكون متوافرة قبل موعد غلق املناقصة بفترة قصيرة . 
ج- على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح أن استخدامات اآلليات اجملهزة تفي باملتطلبات 

واملواصفات الفنية املثبتة في جدول الكميات اخلاصة باملشروع ومستندات املناقصة.
6 إضافة الى املتطلبات القانونية كهوية غرفة جتارة , عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشتراك 
فــي املناقصة ,االهلية.إن الكلفة التخمينية للمشــروع هــي )1،925،000،000( دینار )مليار 
وتسعمائة وخمسة وعشرون مليون دينار عراقي(، وإن املدة الالزمة إلمتام عملية التجهيز هي 

)240( يوماً.
 7. بإمــكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائــق العطاء ابتداء من يــوم االثنني املصادف 
2022/10/17، وذلــك بعد تقــدمي طلب حتريري إلى دائرة العقود احلكوميــة في احملافظة، ودفع 
قيمة البيع للوثائــق البالغة )200،000( دينار )مائتا ألف دينار عراقــي(، غير قابل للرد، ويقدم 

وصل الشراء مع العطاء.
 8. يتم تسليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: محافظة املثنى/ دائرة العقود احلكومية، وسيكون 
موعد غلق املناقصة في متام الســاعة الثانية عشر ظهراً من يوم االحد املصادف 2022/11/6 
إن العطاءات املتأخرة ســوف ترفض، وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو 
ممثليهم الراغبــني باحلضور في العنوان اآلتي: الطابق األول 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 2022/10/30 في 

مبنى دائرة العقود احلكومية في املثنى.
9 . عند الترشيح لإلحالة تختار جلنة التحليل عطاء اجملهز 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. ال ميكن إحالة املناقصة على مكتب أو شــركة )مجهز( وبعهدتها مشروع أو مشاريع غير 
منجــزة إال بعد التأكد من عدم وجود انحراف عن البرنامــج الزمني لها )جدول تقدم العمل( 

بنسبة 20% أو أكثر.
 12. ال تصرف أول سلفة لألعمال املنفذة للمشروع إال بعد أن تتجاوز نسبة االجناز املالي 25%؛ 

ومبا ال يتجاوز مبلغ السيولة النقدية )املالية( املطلوبة ابتداء. 
13. فيما يتعلق بشــراء السلع واملنتجات من الشــركات املنتجة للمنتوج الوطني؛ فُتعطى 
أفضلية ســعرية بنســبة 10% للمنتج احمللي وفق أقل األسعار للعروض املقدمة املستجيبة 
وحسب ما جاء في كتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية العامة - قسم االستشارات 

والتدريب املرقم بالعدد )32923/7/4( في 2021/12/19.
أحمد منفي جودة  
محافظ املثنى 
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مناقصة رقم )65( /اعالن للمرة االولى
املشاريع واالعمال املشمولة بقانون الدعم الطارىء لالمن الغذائي والتنمية حملافظة 

املثنى / من متويل تنمية االقاليم 
1 - »حل اختناق وحتسني شبكة مناطق )عادل مطر بوري- زغير حتاتة- ناصر خريبط- 
ياســني عرفج- عماد حسون- ال مشكور وال جازع- منطقة البيطرة- السبعني- وال 
حســب والشوجة واحلاج ســربوت- موســى غامن- ال صعيب- ال عينون- رحيم عبد 

احلسني( في قضاء النجمي«.
2 – »حل اختناق قرى )اجلربان- حســني سلمان- ســيد ناهي- حمود جياس- ابو ندمي 
مركز القضاء- ســالم هنيدي- ال هلب وال حمزاوي- ســيد محيل- ريسان العوادي- 

فاضل ميس( وايصال التيار الكهربائي الى قرية ظالم جويد في قضاء النجمي«.

يسر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى  دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 
عطاءاتهم لتنفيذ املشــروع املتمثل بحل اختناقات وحتســني اداء الشبكة الكهربائية في مناطق 
متفرقة من قضاء النجمي. وتتلخص اعمال املشروع بتجهيز ونصب محوالت توزيع هوائية )0,4/ 11( 
ك. ف ســعة )250( ك. ف.أ مع ملحقاتها، وجتهيز وفحص وتسليك شبكة الضغط العالي باسالك 
املنيــوم حجم 120 ملــم2/ 20، وكذلك جتهيز ونصب اعمدة ضغط عالي )11( م مدورة ومشــبكة 
)مغلونة( ، وجتهيز ونصب اعمدة ضغط واطئ )9( م مدورة ومشــبكة )مغلونة( ومد قابلو ارضي 11 
ك.ف حجم )3×150( ملم مســلح مع ملحقاته ، وجتهيز وفحص قابلو واطئ معلق )3×16+70+120 
ملم2( ، وكل مايلزم الجناز املشــروع ومبوجب الشروط واملواصفات الفنية احملددة في جدول الكميات 

ووثائق املناقصة ، مع مالحظة ومراعاة ما يأتي: 
1ـ  علــى مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصــول على معلومات اضافية االتصال بدائرة 

العقود احلكومية في محافظة املثنى 
  )dpc.muthana@Yahoo.com(  خالل ايام الدوام الرســمي من الســاعة التاسعة صباحا ولغاية 

الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر، وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
 2 ـ ان مصدر متويل املشــروع هو املشاريع واالعمال املشمولة بقانون الدعم الطارىء لالمن الغذائي 
والتنميــة حملافظة املثنى / تنمية االقاليم، نوع االســتثمار:2، نوع املشــروع: ادراج جديد، الباب: 59، 

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

4 – متطلبات التاهيل املطلوبة : وتشمل ما ياتي :
أ ـ االهلية القانونية : وتشــتمل على كل من تضارب املصالح و قائمة الشركات املتلكئة والقائمة 

السوداء .
ب ـ الســيولة املالية : وهي توافر مبلغ بقيمة ال تقل عن )96,000,000( دينار )ستة وتسعني مليون 
دينار( عن طريق كشف مصرفي يبني حركة التدفق املالي الخر سنة ،وتكون متوافرة قبل موعد غلق 

املناقصة بفترة قصيرة .
ج – الكادر القيادي للمشــروع والعاملني فيه: ويشتمل الكادر القيادي على مدير مشروع )مهندس 
كهرباء( وبعقد رســمي صادر عن نقابة املهندسني العراقية، كما يتوجب على مقدم العطاء تقدمي 
مايؤيد خبرات الكادر القيادي للمشــروع.ويجب تقدمي الكــوادر واالختصاصات الفنية املطلوبة قبل 
موعد املباشرة باالعمال، وبعكسه تتحمل الشركة كافة التبعات القانونية الناجتة عن عدم تقدميها 

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

املناقصة .
5 -  ان الكلفة التخمينية للمشــروع هي ) 951,157,000( دينار )تسعمائة وواحد وخمسون مليون 

ومائة وسبعة وخمسون الف دينارعراقي(، وان املدة الالزمة لتنفيذ اعمال املشروع هي )166( يوما.
6 - بامــكان مقدمي العطــاء املهتمني شــراء وثائق املناقصة ابتــداًء من يوم الثالثــاء  املصادف 
2022/10/18،وذلك بعد تقدمي طلب حتريري الى دائرة العقود احلكومية في احملافظة، ودفع قيمة البيع 

للوثائق البالغة )100,000( )مائة الف دينار( غير قابل للرد ويقدم وصل الشراء االصلي مع العطاء.
7 - يتم تســليم العطاءات الى العنوان االتي: محافظة املثنــى /  دائرة العقود احلكومية وان موعد 
الغلق في متام الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم االربعاء املصادف 2022/11/2 ان العطاءات املتأخرة 
سوف ترفض، وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في 
العنــوان االتي: الطابق االول من بناية االدارة العامة واحمللية في نفس موعد الغلق. وان موعد انعقاد 
املؤمتر اخلاص باالجابة على استفســارات املشتركني في املناقصة سيكون في الساعة احلادية عشر 
صباحــا من يوم االربعاء املصادف  2022/10/26 في مبنى دائــرة العقود احلكومية في املثنى .ان كل 
العطاءات تبقى نافذة ملدة )90( يوما وان تتضمن ضمانا للعطاء على شكل خطاب ضمان مصرفي 
يذكر فيه اسم ورقم املناقصة املعنية ،وان يكون غير مشروط ويدفع حني الطلب ونافذا ملدة  ال تقل 
عــن )120( يوما من تاريخ غلق املناقصة الفعلي وان يكــون بصيغة واضحة من حيث مبلغه )رقما 
وكتابة( وحتديد تاريخ نفاذه وشــروطه والغرض من اصداره، او صــك مصدق ومببلغ مقطوع مقداره 
)14,000,000( دينار)اربعــة عشــرمليون دينار عراقي( وعلى ان تكون صــادرة عن مصرف معتمد في 

العراق ملصلحة جهة التعاقد ) محافظة املثنى / حسابات أخلطة االستثمارية (
8 – ان اســم جهة التعاقد هو محافظة املثنى، والعنوان هو السماوة – شارع احملافظة – بناية االدارة 

العامة واحمللية والقسم اخملتص هو دائرة العقود احلكومية في املثنى.
9 - عنــد الترشــيح لالحالة  تختار جلنة التحليل العطاء املســتجيب لكافة الشــروط القانونية 
املطلوبة في املناقصة وكذلك املواصفات الفنية ومعايير التاهيل املطلوبة )اي مســتجيب بشكل 
كلي مالياً وفنياً وقانونياً ( مع كونه اوطا  عطاء متوازن ومنســجم مع الكلفة التخمينية املرصودة 

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

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

الصعود درجة واحدة حصرا.
12 - ال ميكن احالة املناقصة على  شــركة  وبعهدتها مشروع  او مشاريع غير منجزة اال بعد التاكد 

من عدم وجود انحراف عن البرنامج الزمني لها )جدول تقدم العمل( بنسبة 20 % او اكثر.
13 - ال تصرف اول سلفة لالعمال املنفذة للمشروع اال بعد ان تتجاوز نسبة االجناز املالي  25 % ومبا ال 

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

احمد منفي جوده
محافظ املثنى

جمهورية العراق
محافظة املثنى 

دائرة العقود احلكومية
قسم التعاقدات

العدد : 1288
التاريخ 2022/10/11

مناقصة رقم )66( /اعالن للمرة االولى
املشاريع واالعمال املشمولة بقانون الدعم الطارىء لالمن الغذائي 

والتنمية حملافظة املثنى / من متويل تنمية االقاليم 
»فك اختناق شبكات التوزيع في مناطق متعددة بواقع 29 محولة في 

قضاء الوركاء«

يســر دائرة العقود احلكومية في محافظــة املثنى  دعوة مقدمي العطــاءات املؤهلني وذوي 
اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشروع الذي تتلخص االعمال فيه بتجهيز ونصب محوالت 
توزيع هوائية )0,4/ 11( ك. ف ســعة )250( ك. ف.أ مع ملحقاتها، وكذلك جتهيز ونصب اعمدة 
ضغــط عالي )11( م مدورة ومشــبكة )مغلونة( ، وجتهيز ونصب اعمــدة ضغط واطئ )9( م 
مدورة ومشــبكة )مغلونة( وجتهيز وفحص وتسليك شــبكة الضغط العالي بسلك املنيوم 
120 ملم2/ 20، وغيرها من االعمال، وكل مايلزم الجناز املشــروع ومبوجب الشروط واملواصفات 

الفنية احملددة في جدول الكميات ووثائق املناقصة ، مع مالحظة ومراعاة ما يأتي: 
1ـ  علــى مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصــول على معلومات اضافية االتصال 

بدائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى 
  )dpc.muthana@Yahoo.com(  خالل ايام الدوام الرسمي من الساعة التاسعة صباحا ولغاية 

الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر، وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
 2 ـ ان مصدر متويل املشــروع هو املشاريع واالعمال املشــمولة بقانون الدعم الطارىء لالمن 
الغذائي والتنمية حملافظة املثنى / تنمية االقاليم، نوع االستثمار:2، نوع املشروع: ادراج جديد، 

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

4 – متطلبات التاهيل املطلوبة : وتشمل ما ياتي :
أ ـ االهليــة القانونية : وتشــتمل على كل من تضارب املصالح و قائمة الشــركات املتلكئة 

والقائمة السوداء .
ب ـ الســيولة املالية : وهي توافر مبلغ بقيمة ال تقل عــن )83,000,000( دينار )ثالثة وثمانني 
مليون دينار( عن طريق كشــف مصرفي يبني حركة التدفق املالي الخر ســنة ،وتكون متوافرة 

قبل موعد غلق املناقصة بفترة قصيرة .
ج – الكادر القيادي للمشــروع والعاملني فيه: ويشــتمل الكادر القيادي على مدير مشــروع 
)مهندس كهرباء( وبعقد رسمي صادر عن نقابة املهندسني العراقية، كما يتوجب على مقدم 
العطاء تقدمي مايؤيد خبرات الكادر القيادي للمشــروع.ويجب تقــدمي الكوادر واالختصاصات 
الفنية املطلوبة قبل موعد املباشــرة باالعمال، وبعكســه تتحمل الشــركة كافة التبعات 

القانونية الناجتة عن عدم تقدميها ومن ضمنها اجراءات االخالل بااللتزامات التعاقدية.
د - اضافة الى املتطلبات القانونية كهوية التصنيف ،عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشتراك 

في املناقصة .
5 -  ان الكلفة التخمينية للمشروع هي ) 826,073,000( دينار )ثمامنائة وستة وعشرون مليون 

وثالثة وسبعون الف دينارعراقي(، وان املدة الالزمة لتنفيذ اعمال املشروع هي )165( يوما.
6 - بامكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق املناقصة ابتــداء من يوم الثالثاء  املصادف 
2022/10/18،وذلك بعد تقدمي طلب حتريري الى دائرة العقود احلكومية في احملافظة، ودفع قيمة 
البيع للوثائق البالغة )100,000( )مائة الف دينار( غير قابل للرد ويقدم وصل الشــراء االصلي 

مع العطاء.
7 - يتم تسليم العطاءات الى العنوان االتي: محافظة املثنى /  دائرة العقود احلكومية وان موعد 
الغلق في متام الســاعة الثانية عشر ظهرا من يوم االربعاء املصادف 2022/11/2 ان العطاءات 
املتأخرة سوف ترفض، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني 
باحلضور في العنوان االتي: الطابق االول من بناية االدارة العامة واحمللية في نفس موعد الغلق. 
وان موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باالجابة على استفســارات املشــتركني في املناقصة سيكون 
في الساعة احلادية عشر صباحا من يوم االربعاء املصادف  2022/10/26 في مبنى دائرة العقود 
احلكوميــة في املثنى .ان كل العطاءات تبقى نافذة ملدة )90( يوما وان تتضمن ضمانا للعطاء 
على شــكل خطاب ضمان مصرفي يذكر فيه اســم ورقم املناقصــة 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 )12,000,000( دينار)اثنا عشــر مليون دينار 
عراقي( وعلى ان تكون صادرة عن مصرف معتمد في العراق ملصلحة جهة التعاقد ) محافظة 

املثنى / حسابات أخلطة االستثمارية (
8 – ان اســم جهة التعاقد هو محافظة املثنى، والعنوان هو السماوة – شارع احملافظة – بناية 

االدارة العامة واحمللية والقسم اخملتص هو دائرة العقود احلكومية في املثنى.
9 - عند الترشيح لالحالة  تختار جلنة التحليل العطاء املستجيب لكافة الشروط القانونية 
املطلوبــة في املناقصة وكذلك املواصفات الفنية ومعايير التاهيل املطلوبة )اي مســتجيب 
بشــكل كلي ماليا وفنيــا وقانونيا ( مع كونه اوطــا  عطاء متوازن ومنســجم مع الكلفة 
التخمينية املرصودة لالحالة وبعد التاكد من اهليته وقدراته على تنفيذ العقد بافضل صورة 

ممكنة.
 10 - في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة اقسامها فانه 
ســيتم استبعاد عطائه ،مما يقتضي مراعاة ذلك  عند  التقدمي حيث يتم ملىء القسم الرابع 
مــن قبل مقدم العطاء ثم تقــدم ورقيا بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشــركة  املقدمة 
للعطاء مع الوثائق املكونة للعطاء املشــار اليها في  التعليمــات 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 احالة املناقصة على  شــركة  وبعهدتها مشروع  او مشاريع غير منجزة اال بعد 
التاكــد من عدم وجود انحراف عن البرنامج الزمني لها )جدول تقدم العمل( بنســبة 20 % او 

اكثر.
13 - ال تصرف اول ســلفة لالعمال املنفذة للمشروع اال بعد ان تتجاوز نسبة االجناز املالي  25 

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

احمد منفي جوده
محافظ املثنى
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
الدوالر خالل  اتسعت مكاسب مؤشر 
تعامالت امس الثالثاء ليعزز مكاسبه 
في ظل مزيد من التوقعات بشأن رفع 
أســعار الفائدة جنًبا إلــى جنب مع 
ترقب الذهب ملزيد من اإلشارات بشأن 
الفيدرالي املقبلة في  الفائدة وخطوة 

انتظار لبيانات التضخم.
تأتي ارتفاعات مؤشــر الدوالر وســط 
اليورو دون  تراجع  تزامنا مع اســتمرار 
مســتويات التكافؤ، وانخفاض اجلنيه 
االســترليني في ظل فشــل إجراءات 
اإلنقــاذ التي أعلن عنهــا بنك اجنلترا 

لدعم األسواق.

الدوالر اليوم
تعامالت  خالل  الدوالر  مؤشــر  وارتفع 
امس الثالثاء بأكثر من %0.2 وصوال إلى 
مســتويات 113.4 نقطة مقابل سلة 
من العمالت الرئيســية بعدما المس 
 113.5 في وقت سابق مســتويات الـ 

نقطة.

جاء ذلك بالتزامن مع عودة الســندات 
للمضي قدما صوب ذروة 14 عام حيث 
ارتفعــت خــالل هــذه اللحظات من 
تعامالت امس الثالثاء إلى مســتويات 
%3.98 بينما جتاوزت مســتويات الـ 4% 
في وقت ســابق من تعامــالت اليوم 

Investing الثالثاء، بحسب شبكة
الذهب يهبط

 XAU/USD الذهب  أسعار  وانخفضت 
- العقود الفورية للذهب دوالر أمريكي 
خالل تعامــالت اليوم الثالثاء قلياًل في 
حدود 1 دوالر نزوال إلى مستويات 1667 

دوالر لالوقية.
وحتوم العقــود اآلجلة للمعدن األصفر 
قــرب مســتويات 1675 دوالرا خــالل 
تعامــالت اليوم الثالثــاء حيث ال تزال 
1680 دوالرا  تتأرجح بــن مســتويات 

ومستويات 1667 دوالرا.
وتراجعت أســعار الذهب بأكثر من 34 
دوالرًا، في ختــام تعامالت أمس اإلثنن 
مــع ارتفاع الدوالر وعوائد الســندات، 

بعد بيانات الوظائف األميركية.

وســّجل املعدن النفيس أدنى مستوى 
له في أكثر من أسبوع؛ إذ عززت البيانات 
األميركيــة التوقعــات بــأن مجلس 
االحتياطي الفيدرالي ســيواصل رفع 

أسعار الفائدة بشكل كبير.
توقعات السوق

قال محلل السوق في آي جي، ييب جون 
الذهب تستفيد من  إن أســعار  رونغ، 
تراكم توقعات رفع أسعار الفائدة من 
األسبوع املاضي، والتي جنمت عن تقرير 
الوظائف األميركية األكثر من املتوقع. 
وأضاف أن أســعار املعدن األصغر تبدو 
كما هــي، في االجتــاه الهبوطي الذي 

تسير عليه في الوقت احلالي.
من املتوقع أن ينخفض السعر الفوري 
للذهب في نطــاق من 1660 دوالرًا إلى 
1674 دوالرًا لألوقية؛ إذ كســر الدعم 
بشــكل أو بآخر عند 1689 دوالرًا، وفًقا 

حمللل رويترز الفني وانغ تاو.
املاضية،  اجلمعــة  البيانات،  أظهــرت 
تباطؤ منو الوظائف في الواليات املتحدة 
بشــكل معتدل في ســبتمبر،بينما 

انخفض معدل البطالة ما يشير إلى 
اقتصاد مرن ويخمد اآلمال في أن يكون 
االحتياطي الفيدرالــي محوريًا في أي 

وقت قريًبا.

األسواق تترقب
سيركز املســتثمرون اآلن على بيانات 
التضخــم األميركية املقــرر صدورها 
في وقــت الحق من هذا األســبوع، إذ 
من املتوقع أن يتباطأ تضخم أســعار 
املســتهلكن العام إلى %8.1 سنويًا، 
لكن من املتوقع أن يتســارع املقياس 

األساسي إلى %6.5 من 6.3%.
في حن أن الذهب غالًبا ما يُنظر إليه 
أنه حتــوط ضد التضخــم؛ فإن  على 
ارتفاع أســعار الفائدة األميركية يزيد 
من تكلفة الفرصة البديلة لالحتفاظ 

بالذهب غير املربح.
وانخفضت أســعار الذهب بأكثر من 
350 دوالرًا منذ أن جتــاوزت 2000 دوالر 
في مارس وســط تشــديد شديد في 

السياسة النقدية األميركية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ســجلت أســعار العقــود اآلجلة 
للقمح ارتفاعا كبيرا خالل تعامالت 
أعلى  مــن  لتقترب  الثالثــاء،  امس 
مســتوياتها منــذ أكثر مــن ثالثة 
شــهور في أعقاب تهديــد الرئيس 
الروســي فالدمييــر بوتــن  بشــن 
الصاروخية  الهجمــات  مــن  املزيد 
علــى أوكرانيــا، مما يعمــق اخملاوف 
مــن اضطراب إمــدادات القمح من 
بأنها  التي كانــت معروفة  أوكرانيا 

سلة الغذاء في أوروبا.
وجــرى تــداول القمح فــي بورصة 
للحاصالت  األمريكيــة  شــيكاغو 
اليوم بســعر 9.30 دوالر للبوشــل، 
وهو ما يقل بشــدة عن مستوياته 
القياســية التي بلغت 13.635 دوالر 
للبوشل في أوائل مارس املاضي مع 

أوكرانيا،  الروسية ضد  بدايات احلرب 
بحسب “بلومبيرج”

يأتي ذلك في حن صــدرت أوكرانيا 
أكثر مــن 6.4 مليون طن من احلبوب 
واألعالف من موانئ البحر األسود من 
خالل ممر التصدير الــذي مت افتتاحه 
في أوائل أغسطس املاضي، في حن 
أن عدد السفن التي تنتظر إجراءات 
تفتيشــها قبل التوجــه إلى الدول 
مازال  األوكرانية  للحبوب  املستوردة 

مرتفعا.
80 ســفينة  ومازال هناك أكثر من 
حبوب أوكرانية تنتظر تفتيشها من 
جانب تركيا، وفقا لشــروط االتفاق 
الذي توصلت إليه روســيا وأوكرانيا 
وتركيا واألمم املتحدة بشأن السماح 
بتصدير احلبوب األوكرانية من موانئ 

البحر األسود.

التنســيق املشترك في  وقال مركز 
تركيــا املعنــي بتفتيش الســفن 
والسماح مبرورها يوم اجلمعة املاضي 
إنــه يعمل علــى حتســن طاقته 
التشغيلية لتسريع وتيرة التفتيش.

وزادت مدة انتظار السفن للتفتيش 
إلى تســعة أيام في املتوسط منذ 
وصول الســفينة إلى اســطنبول، 
في حن يطالب املركز مالك السفن 
بااللتــزام باإلجــراءات لكــي تكون 
الســفن جاهــزة للتفتيش في أقل 

وقت ممكن.
وأدى تكدس الســفن في تركيا إلى 
ارتفاع ســعر العقود اآلجلة للقمح 

في بورصة شيكاغو األمريكية.
وأضاف املركز أنه يأمل في إنهاء هذا 
التكــدس في أقرب وقــت من خالل 

التعاون مع شركات النقل البحري.

متابعة ـ الصباح الجديد:
ســبب اعتزام البنك املركزي إصدار 
فئــة نقدية جديدة تبلــغ قيمتها 
20 ألــف دينار )ما يعــادل نحو 13 
دوالر(، ردود أفعال متباينة في بعض 
األوساط االقتصادية وفي األوساط 
الشــعبية، حول جدوى إصدار هذه 
الفئة النقدية وانعكاســاتها على 

الواقع االقتصادي للبالد.
النيابية  املالية  اللجنة  وناقشــت 
في التاسع من تشرين االول اجلاري 
اجلدوى  املركزي،  البنك  مع محافظ 
والدوافع مــن وراء اتخاذ قرار البنك 
20 ألف دينار،  املركزي بطرح فئــة 
والقيمة املالية لهذه الفئة وغيرها 
مــن تفاصيل متعلقــة بإصدارها 

املرتقب.

احلكومة: حتسني وتسهيل
لرئيس  املالــي  املستشــار  ويقول 
الــوزراء مظهــر محمــد صالــح 
فــي حديــث لوكالة شــفق نيوز؛ 
إن “البنــك املركــزي يراقب كفاءة 
نظام املدفوعــات النقدية من أجل 
االســتقرار وبالتالي فإنــه يرى اين 
من  جزء  وهي  والطلــب  التعويض 
أعمالــه”، مبينــا ان “اصــدار مثل 
ترفع من كفاءة نظام  هكذا عملة 

املدفوعات” .
واضــاف ان “العملــة اجلديدة هي 
في  وســطية وستســاعد  عملة 
حتســن وتســهيل كفــاءة نظام 
املدفوعات وبالعد والفرز وباحلجم”.

ونفــى صالــح أن “تــؤدي اصــدار 
العملــة اجلديــدة الــى حالة من 
التضخم”، مؤكــدا ان “اصدار هذه 
العملة ســتكون بديلة من اصدار 
عمالت اخــرى مــن  50 او 25 الف 
دينار املوجودة وســتكون من ضمن 
الوجبة وليس خــارج عنها، اضافة 
انها فئة غير كبيرة لتســبب  الى 

التضخم”.
تنظيميــة  “القضيــة  ان  واكــد 
مراقبة  مــن  جزء  وهــو  ومعقولة 
دائرة االصدار للبنــك املركزي التي 
تراقب الكفاءة في نظام املدفوعات 
منــه  الرفــع  وحتــاول  النقديــة 

وحتسينه”.

ال جدوى اقتصادية
ويقــول اخلبير االقتصادي وأســتاذ 
االقتصــاد في اجلامعــة العراقية 
“ليس  انه  املشهداني  الرحمن  عبد 
هناك جــدوى اقتصادية من إصدار 
عملة جديدة من فئة 20 الف دينار 
ألنه ال توجد ازمة بالعمالت الورقية 
في الوقت احلاضر وان الفئة ليست 
فئة ضرورية بحيــث تكون اقل من 
250 دينار أو أعلى من 50 الف دينار 
لتقليــل الكتلة النقديــة ما بن 

املصارف وللمواطنن”.
ويشــير املشــهداني الى ان “على 

البنــك املركــزي أن يبــدل جميع 
مضي  بســبب  املوجودة  الفئــات 
وقت طويل على إصدارها، وبالتالي 
البلدان  اكثر  وان  للتزويــر  تعرضت 
تلجأ لتغير عملتها وتقوم بإضافات 

امنية مائية اكثر”.
وأكد املشــهداني ان “دخول الفئة 
فئات  الغاء  بدون  للســوق  اجلديدة 
أخرى ســيؤدي الى ارتفاع االسعار 
وســيرتفع التضخم”، الفتا إلى أن 
“هنــاك 83 ترليون دينــار متداولة 
بالسوق وبالتالي فان الفئة اجلديدة 
ســتؤدي الى ارتفاع هذه الكتلة مبا 

قد يصل إلى 100 تريليون دينار”.
ارتفع  قــد  “التضخم  ان  واوضــح 

فعليا مــن 8 باملئة الــى 12 باملئة 
حاليــا وان اصدار هــذه الفئة قد 

يصل بالتضخم إلى 18 باملئة”.

النقد ثقافة املواطن العراقي
باســم  االقتصادي  اخلبير  ويقــول 
جميل انطوان فــي حديث لوكالة 
شــفق نيوز؛ إن “النظــام املصرفي 
العراق ســواء كان البنــك املركزي 
لم  واحلكومية  االهليــة  واملصارف 
تســتطيع تعويــد املواطــن على 
تقليص االعتماد على النقد وانزال 
البدائل من الفيزا كارت وكي كارت 

وغيرها”.
وأضــاف انطوان ان “هنــاك ثقافة 

بالنقد  العراقي  لدى  وقناعة  عامة 
أكثر من قناعته باألساليب احلديثة 

املستعملة عامليا”.
أرباع  ان “هناك ثالثــة  الى  واشــار 
النقد مخــزون لــدى البيوتات وال 
يســتعمل بشــكل دائم وبالتالي 
فإن البنك طرحوا فكرة هذه الفئة 

اجلديدة لتمشية االمور” .

البنك املركزي: ال تأثيرات سلبية
مــن جهتــه؛ أعلــن البنــك في 
“الفئة  أن  صحافيــة  تصريحــات 
دينار ســيكون  الف   20 لـ  اجلديدة 
لها أفضل وأحدث تقنيات العالمات 
النقدية،  بــاألوراق  اخلاصة  األمنية 

مبينا أنه يســعى عبر إصدار هذه 
الفئــة لتطوير سالســل العملة 
الوطنية وتزويدها بخصائص أمنية 
عالية، وهــي ال تنطــوي على أية 
مســاوئ كونها لن تؤثر سلبا على 
النقدية وال علــى قيمة  الكتلــة 

أوراقها وفئاتها األخرى”.
واضــاف ان “حجم الفئــة اجلديدة 
ســيكون قريبا حلجم فئة 50 ألف 
لألوراق  القياسي  احلجم  وهو  دينار، 
النقديــة عامليا، مؤكدة أنه لن يتم 
سحب أي فئات نقدية قدمية، وورقة 
لبقية  اجلديدة ســتضاف  ألف   20
التداول  حتســن  بغرض  الفئــات، 

النقدي واغنائه”.

مواطنون: فساد جديد
فيما اعتبر عدد من املواطنن سعي 
البنك إلصدار فئة جديدة من عملة 
20 الــف دينــار هو بوابة لفســاد 

جديد.
ويقــول عبــد الهادي محمــد، إن 
“عملية إصدار فئــة جديدة حتتاج 
الى املليــارات من الــدوالرات وهي 
أن  بوابة لفســاد جديــد”، مؤكدا 
“العراق ال يحتاج الــى فئة جديدة 
مــن العملة النقديــة وامنا يحتاج 
الى معاجلات وطرق لتطوير القطاع 
االقتصادي والقضاء على البطالة”.

ويتابــع أن معظم املصارف االهلية 
ال متــارس عملها االئتماني كما هو 
في البلــدان االخــرى، وامنا يقتصر 
علــى الدخــول في مــزاد العملة 
الذي يجريه البنك املركزي وبالتالي 

يفقدها الوظيفة االساسية لها.
محمد  املواطن  اعتبــر  جانبه؛  من 
رزاق ان “املشــكلة ليــس في قلة 
املشــكلة  وامنا  النقدية  الفئــات 
فــي عدم وجود عمل فــي القطاع 
اخلاص”، مطالبا “البنك بدعم أكثر 
ومتابعة  الصناعيــة  للمشــاريع 
األموال التي تصــرف من قبل هذه 

املشاريع”.
ولفــت الــى ان “اصــدار مثل هذه 
العملة اجلديدة ســتؤدي حتما الى 
ضررها  وســينعكس  االسعار  رفع 

على املواطن البسيط”.

فئة 20 الف دينار الجديدة تثير الجدل بين الماليين واالقتصاديين
خبراء يرون انها ستزيد التضخم

بغداد - الصباح الجديد
ارتفعت مبيعات الــدوالر النقدية للمصارف 
وشركات التوسط بشكل كبير، امس الثالثاء، 
بعد انخفاضها ألقل من خمسة مالين دوالر.

وذكر مصدر صحفــي ، أن “البنك املركزي باع 
اليوم خالل مزاده لبيع وشراء الدوالر االمريكي، 
266 مليونــا و50 الفــا و662 دوالرا أمريكيــا 
غطاها البنك بســعر صرف اساس بلغ 1460 

ديناراً لكل دوالر.
واضاف املصدر ان املبيعات النقدية من الدوالر 
ارتفعت لتصل الى 68 مليونا و900 الف دوالر 
بعد ان كانت اربعة مالين و500 الف دوالر ليوم 
امس االثنــن، فيما ذهبت معظــم املبيعات 
االخرى لتعزيز االرصدة في اخلارج على شــكل 
حــواالت واعتمادات حيث بلغــت 197 مليوناً 

و150 الفا 662 دوالرا.
وأشــار املصدر ، إلى ان 32 مصرفا قام بتلبية 
طلبــات تعزيز االرصدة في اخلارج، و25 مصرفا 
لتلبيــة الطلبات النقديــة، إضافة الى 279 

شركة توسط.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
الثالثاء لتواصل  النفط امس  تراجعت أسعار 
بذلك خســائرها التي بلغــت حوالي %2 في 
اجللسة الســابقة، إذ أدى ارتفاع الدوالر وزيادة 
اإلصابــات بفيــروس كورونا فــي الصن إلى 

مخاوف من تباطؤ الطلب العاملي.
وانخفضت العقود اآلجلــة خلام برنت 0.3% ، 
إلى 95.92 دوالر للبرميــل بعد هبوطها 1.73 

دوالر في اجللسة السابقة.
وبلغ ســعر خام غرب تكســاس الوســيط 
األمريكــي 90.73 دوالر للبرميــل، لينخفض 
%0.4 ، بعــد تراجعه 1.51 دوالر في اجللســة 

السابقة.
وارتفع الدوالر اليوم في ظــل مخاوف تتعلق 
بارتفاع أسعار الفائدة والتوترات اجليوسياسية 

التي تزعج املستثمرين.
ويقلل الدوالر القوي الطلب على النفط ألنه 
بالنســبة للمشــترين  أكثر تكلفة  يجعله 

الذين يستخدمون عمالت أخرى.

مبيعات البنك المركزي 
العراقي ترتفع بشكل كبير 

النفط يواصل االنخفاض 
مع تأثر الطلب
 بارتفاع الدوالر 

ارتفاع أسعار القمح ألقربالدوالر يحلق والذهب يتأرجح بعد هبوط عنيف
 مستوياتها في ثالثة أشهر
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د. سالم الكتبي*

في وقــت كان فيه مســؤولي إدارة الرئيس 
بايــدن يكيلون اإلتهامــات ملنظمة "أوبك+" 
إلى جانبها  واإلصطفاف  لروســيا  باإلنحياز 
على خلفية قــرار خفض إنتاج النفط بنحو 
مليوني برميــل يومياً، خرج وزيــر اإلقتصاد 
األملاني روبرت هابيك، متهماً الواليات املتحدة 
واإلحتاد األوروبي بتضخيم أســعار الغاز في 
الســوق واملبالغــة فيها، ونقلــت صحيفة 
"دي فيلت" عن الوزيــر األملاني قوله: "بعض 
البلدان، مبا في ذلك البلدان الصديقة، تتطلع 
ألســعار صاروخية )للغاز(، بالطبع مثل هذه 
األسعار تترافق مع املشــاكل، التي يجب أن 
نتحدث عنها"، وحث الوزير األملاني واشنطن 
وبروكســل للتعاون من أجل خفض أسعار 
الغــاز في األســواق، كذلك دعا بروكســل 
لضبط الدول األوروبية وتفعيل آليات السوق 

الالزمة ملنع ارتفاع أســعار الوقود في االحتاد 
األوروبي.

ال نناقش هنا دوافع أي طرف في حتديد أسعار 
الســلع ســواء كانت نفطاً أو غازاً، ولكننا 
نلفت االنتباه إلــى أن كل طرف في معادلة 
البيع والشراء يبحث عن مصاحله، فاملسألة 
برمتها ممارســة جتارية لها قواعد وحسابات 
وتهدف إلى حتقيق أرباح ومكاسب تستفيد 
منها الدول في متويل موازناتها العامة وغير 

ذلك.
لم تذهب أملانيا ـ مثلما فعل البيت األبيض 
ـ إلى اتهام اجلانب األمريكي باإلنحياز لروسيا 
واالصطفاف إلى جانبهــا في الضغط على 
الشــعب األملاني من خالل رفع أسعار الغاز 
األمريكي! رغم أن هذا املســلك يعد منوذجاً 
الذي ال  للجشــع واالســتغالل االقتصادي، 
محــل له في هــذه الظروف والســيما بن 
دولتن حليفتن، وال يقارن بحسابات أسواق 
اعتبارات  التي تنطلــق من  العاملية،  النفط 
العرض والطلب وتنظر إلى وضعية األسواق 

على أمدية زمنية مختلفة.
بالشــك أن ردة الفعل األمريكيــة جتاه قرار 
"أويك +" بشــأن خفض إنتــاج النفط يبدو 
مبالغ فيه إلى حد كبير، ألن نســبة اخلفض 
اإلنتاجي ال تهدف ســوى إلــى احلفاظ على 
معدالت أســعار معقولة بالنســبة للدول 
املنتجة واملصدرة، واألمر ال يتعلق بإنحيازات 
سياســية، ألن القــرار لم يتخذ واألســعار 
مرتفعــة، حيث يذكــر اجلميع أن ســقف 
األســعار قد بلغ 140 دوالراً للبرميل في ذروة 
األزمة األوكرانية، والكل يعلم أســباب هذا 
االرتفاع وقتذاك ولم تكن "أوبك" طرف فيما 

حدث بل الوضع اجليوسياسي العاملي.
شــخصياً ال أدرى ما ســر الربط بن إرتفاع 
النفط ومنحنى العالقات السعودية  أسعار 

ـ األمريكية، وملاذا تريد واشنطن إرتهان هذه 
العالقات ألســعار الطاقة، مبعنى أن الرياض 
عليهــا تقدمي تنازالت كبــرى تتعلق مبصالح 
في  التنمية  وخطط  الســعودي  الشــعب 
البالد من أجــل إرضاء الواليات املتحدة ودعم 

خططها وسياساتها جتاه روسيا؟
ماذا لو كان الصراع مع دولة أخرى غير روسيا 
ليست من بن كبار منتجي النفط هل كان 
املوقف األمريكي سيتغير؟ اإلجابة بالتأكيد 
هي ال، ولكننا كنا سنطالع إتهامات ومزاعم 
من نوع آخر تتناســب مع الظــرف واملتغير، 
ألن واشــنطن تدرك متاماً أن قرار "أوبك +" ال 
عالقــة له بدعم موقف روســيا في الصراع 
وتدرك  الغرب،  مع  احملتدم  اجليواســتراتيجي 
أيضاً أن اإلستجابة ملطلبها بشأن ضخ املزيد 
من النفــط وخفض األســعار ال يصب في 
مصلحة دول املنظمــة،  ولكنها تطالب مبا 
ال يخضع للحسابات االقتصادية والتجارية، 
وما ال تفعله هي نفسها مع احلليف األملاني 
الذي يعاني جــراء إرتفاع أســعار الغاز ومير 
بظروف ال حتتمل مطلقاً في املغاالة في توريد 
الغاز إليــه، ولكن الواليات املتحــدة ال تأبه 
لذلك رغم أن الظرف وقتي وتوريد الغاز ألملانيا 
مســألة ظرفية فرضتها الظروف، وال تتعلق 
بوضعيــة منظمة دولية تريــد احلفاظ على 
مكانتها في األسواق الدولية، ناهيك عن أن 
أســعار النفط لم حتلق بعد إلى املستويات 
التي ميكن اعتبارها مغاالة في األسعار، عالوة 
على أن العامل االهم في أسواق النفط ليس 
األســعار فقط بل ضمان اإلمــدادات أيضاً، 
وهي املسألة التي تعامل بشكل جاد وصارم 
الرئيســية املنتجة  للغاية من جانب الدول 

للنفط، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون.
الدوائر السياســية األمريكية بشكل خاص 
والغربية بشكل عام، تتهم روسيا باستخدام 

الغاز سالحاً في الصراع الدائر بشأن أوكرانيا، 
وهذه الدول هي نفسها التي تزج بالنفط في 
ساحة السياســة حن تتهم الدول املنتجة 
واملصدرة فــي "أوبك+" باتخاذ قــرار تعتبره 
بعض األوساط السياسية األمريكية "عمالً 
عدائيــاً" ضد الواليات املتحــدة،  وتتهم دول 
املنظمة بالتســبب في تباطوء منو االقتصاد 
العاملي، رغم أن الكل يعرف األسباب احلقيقة 
لألزمة التي يعانيها العالم حالياً، وهي ذاتها 
األســباب والتداعيات التي تقــف وراء قرار 
الطلب  تراجع  النفط بســبب  إنتاج  خفض 
جراء الظروف اإلقتصاديــة العاملية وحماية 
إيرادات الدول املصدرة، التي تعتمد بشــكل 
كبيــر على املداخيــل النفطيــة في متويل 

ميزانياتها.
بالتأكيد أن الواليات املتحدة تتصرف في أمور 
دولية كثيرة بشــكل بعيد عــن العقالنية، 
فنراها تضغط باجتاه حتديد ســقف ألسعار 
النفط الروسي حلرمان موسكو من اإلستفادة 
باألســعار املرتفعة للنفط، وفي الوقت ذاته 
تغضب حن تتحرك الدول املصدرة للحفاظ 
على حد أدنى ألســعار النفط في مواجهة 
ركــود محتمــل في األســواق الرئيســية 
املســتوردة للنفط، وال يجب أن نغفل هنا أن 
الدول املنتجة طاملا حتملت ظروف ســوقية 
سابقة كان فيها تدهوراً كبيراً لألسعار، التي 
ال مست العشرة دوالرات قبل سنوات قالئل 
مضت، ومن ثم فإن حتركهــا للحفاظ على 
مستويات األسعار في حدود معقولة ال يبدو 
مســتغرباً إذا جتنب املرء فكر املؤامرة وغّلب 

املنطق واملوضوعية في معايرة األمر كله.

 *  باحث وخبير إستراتيجي ومحلل سياسي 
إماراتي. حاصل على شــهادة الدكتوراه في 

القانون العام والعلوم السياسية

"أوبك+" وحسابات السياسة واالقتصاد

اقتصاد



7 اعالن

ديوان محافظة البصرة
جلنة البيع وااليجار 

االولى
تنويه 

ورد في االعالن املنشور في 
جريدة الصباح اجلديد ليوم 
رقم  العــدد   2022/10/10
)4988( اعــالن ثاني العدد 
في2022/9/20   19751/39/
خطأ والصــواب هو اعالن 
اول العــدد 20351/40 في 

. 2022 /9/20
لذا اقتضى التنويه

مديرية بلدية الكوت
جلنة البيع واليجار االولى 

تنوية
فــي   28 باعالننــا  احلاقــا 
2022/9/26  املنشــور فــي 
اجلديــد  الصبــاح  جريــدة 
بالعدد4980  في 2022/9/27  
ورد ســهوا اعــالن تاجيــر 
القطعــه  علــى  مشــتل 
املرقمــة  3077/2 مقاطعه 
30 اخلاجيــة  العقار املرقم 
764 الصحيح استبعادة من 

اعالننا املرقم اعالة 
لذا اقتضى التنوية
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شعر

االشارة الثانية
ـــــــــــــــــــــــــــ

مات نوبــل بصمت..بعد ان كتب بحروف 
متعثرة شــوهاء،بعدي يجب ان تستغل 
ثروتــي في اعــان جائزة باســمي،تكرم 
رجــاالت العلــم والثقافــة واول هؤالء 

رجاالت الســام.. مفارقــة غريبة حقاً..
القاتل اخلرف يسعى الن يكفر عما اقترف  
من مآٍس بسبب باروده.. لم يعترض احداً 

قط..
 ثمة من تاقف الفكرة..من شــجع على 
امتامها ليمزج املعارف واجلماليات بروائح 
بــارود نوبــل الزنخة..فكرة شــيطانية 
جعلــت الكثير من املشــتغلني  باالدب 
عاملياً  ودعمــه  الســام  واحال  والفكر 
يسعون وراء دسامة اموال البارود وشهرة 

مخترعة..
البــارود اعلن عن اكبر جائزة  تكرميية في 

تاريخ العالم احلديث…
نوبل قدم لانسانية بارود من نوع آخر!!

االشارة الثالثة
ــــــــــــــــــــــــــ

خدعة البارود اهم من وضوح املعارف..
نوبل  الغريبة..صــار  القاعــدة  هذه هي 

يتحكم
بوضع االدب والفن. والعلوم..صارت اموال

البارود هي التي تعلن اشارات النجاح ملن 
تريد

شروط  ال  هي  شروطها  وترغب،وبحسب 
الذين عرفوا  الفاعل..القليل مــن  املبدع 
خفايــا اللعبــة واتقنوها قالــوا لنوبل 

وجائزته ال..
يومــاً جاء احدهــم ليعلم شــيلخوف 
صاحــب الــدون الهــادي، ان االكادميية 
امللكية الســويدية، اعلنت فوزه بجائزة 
نوبل،فما كان منــه اال ان يلتفت للرجل 
ارجــوك لكي  هامســاً)الترفع صوتــك 

اليهرب السمك(!!
كان شيلخوف ومن رفض اجلائزة البارودية 

اهم من اجلائزة ودروبها اخلفية!!

االشارة الرابعة
ـــــــــــــــــــــــ

االدباء العرب..اشــد ادبــاء العالم لهاثاً 
وترقبــاً البــواب االكادميية الســويدية..  
كلما جاء وقت اعان الفائز،ســال لعاب 
ان  متناســني  او  توســلهم،متجاهلني 
مخترع البــارود الذي يحلمــون بجائزته 
هو من اســهم في قتل املايني من ابناء 
جلدتهم..مثــل ديكة مصابــة بامراض 
العرب بني معجب  االدباء  شــتى،يتقاتل 
متفاخــر متمني..وبــني رافــض خجل..

يتمنى ان يكون مدونناً في سجات جائزة 
مخترع البارود، والسؤال احملير حقاً….

هل يعقل ان ثروة الفريــد نوبل،اكثر من 
حتى  العربية،العاجزة  البلدان  مدخوالت 
اللحظة في قيام جائزة تبعد االنظار عن 

جائزة مكتشف البارود القبيح؟!!

االشارة اخلامسة
ـــــــــــــــــــــــــــــ

آني إرنو..عرفتها منذ زمن  جتاوز السنوات 
ركاكة  العشــر، وجدت فيمــا كتبــت 
بنائية،وحكي ســاذج احيانــاً يقترب من 
الينتمي  ماكتبته  الهامشــية،  الثرثرات 
اقرب  الروائية، بل  الســرديات  الى جنس 
الى القصص الطويلة، وشخوص رواياتها 
االنســانية  املواقف  مــن  متاما  خاليــة 
الكبرى، كل ماكتبتــه هموم تقف عند 

بوابة العاقات الشاذة وغير املتزنة..
فتشت عن الســبب الرئيس الذي جعل 
االكادميية السويدية متنحها جائزة نوبل..

فلم اجد.. النها لم تســهم في جتديد او 
مغايرة وهي لم تك معروفة او مؤثرة في 

فرنسا نفسها..
آني إرنو..لغز آخر من ألغاز جائزة مكتشف 

البارود !!

شوقي كريم حسن

)اجلرميــة حكاية مهــووس باملوت ابتكر 
ابشع وسائل املوت وأقساها(

 )اإلشارة األولى(
ــــــــــــــــــــــ

الفريــد نوبل،مخبــول وقح،حكى حلظة 
اكتشــافه البــارود انــه اكتشــف اهم 
الوسائل التي تاخذ االنسانية الى مديات 

حياتيه ارحب واكثر رفاهية
  لكنه مالبث ان حتول الى جتارة املوت..

صار يبيع البارود بجملته،لياخذ من االموال 
مالم يأخذه غيره،بارود الفريد نوبل..اسهم 
في اســتعباد الشــعوب في شرق االرض 
البارود  بســبب  بريطانيا  انتهت  وغربها.. 
ثرواتها  واســتغلت  متقدمــة  حضارات 

بابشع الطرق واقساها..
الفريد نوبل..كان بارودة الســبب في كل  
جرائم التصفيــات العنصرية ،والعرقية.. 
بعد ان عاش حيــاًة رغيدة..وبدأت حلظات 
املوت تقترب منه…حاصرته االفكار السود.. 
فــراح يصرخ ذات الصرخــة التي صرخها 

احلجاج الثقفي يوماً)مالي وبن جبير(..
الذي  دخــان غليونه  اقتعد االرض متأماً 

مافارقة
يوماً،يحــب الدخان ..النــه يرتبط بالبارود 

ايضاً..
والبارود..مالــي  والبارود…مالــي  —مالــي 

والبارود..
)ظلت توســات الفريد نوبــل تتردد عبر 
االفــاق، تاركة مايني االفواه التي تســأل 
الرب..مالذي فعلناه لهذا املعتوه ليســرق 

حيواتنا ببارودة(؟

الفريد نوبل.. مخترع البارود الذي كّفر عن جريمته !!

مات نوبل بصمت..بعد 
ان كتب بحروف متعثرة 

شوهاء،بعدي يجب ان 
تستغل ثروتي في اعالن 

جائزة باسمي،تكرم رجاالت 
العلم والثقافة واول هؤالء 

رجاالت السالم.. مفارقة 
غريبة حقًا..القاتل الخرف 

يسعى الن يكفر عما اقترف  
من مآٍس بسبب باروده.. 

لم يعترض احدًا قط..

سينما

اصدارات

هوفيك حبشيان *  
    

ثمة نظرية تفيد بأن املهرجانات الكبيرة 
واملهمــة ال تقــام فــي مــدن وعواصم 
كبيــرة. ولنــا فــي »كان« و«البندقية« 
و«لوكارنــو« و«كارلوفي فــاري« وغيرها 
أمثلــة تدعم الفكرة تلــك. فعلى رغم 
أن لكل من فرنســا وإيطاليا وسويسرا 
وتشيكيا عواصم ومدناً أكبر وأشهر فإن 
مهرجاناتها األشهر واألهم هي تلك التي 
أخذت مــن بقع جغرافية صغيرة وأحياناً 
هامشــية، موقعاً لها. فكــرة املياه هي 
األخــرى ضرورية على مــا يبدو لصناعة 
مهرجان. ضفاف املتوسط، بحيرة، نهر… 
املهرجانــات املذكورة آنفــاً حتدها املياه 
أو حتاصرها أو تعبرها. وهذا أيضاً شــأن 
مهرجان البرتقالــة الذهبية في أنطاليا 
التركيــة الذي احتفل قبــل أيام بدورته 
التاسعة واخلمسني بني األول والثامن من 

الشهر احلالي.
فهــذا املهرجان الذي يأخــذ من منتجع 
سياحي دولي يقع في جنوب غربي تركيا 
ومحاط باجلبال والبحر حيزاً ســينمائياً 
له، يستمر منذ أكثر من ستة عقود، وقد 
جتاوز صيته في بعــض األحيان مهرجان 
العاصمة إســطنبول، كما أنه ســبقه 
زمنياً. فأنطاليا هي واحدة من أكثر املدن 
انفتاحاً في تركيا، متشــي في شوارعها 
فترى مامح أوروبية ومظاهر تدين قليلة، 
رأســها في الغرب وقدمها في الشــرق. 
أما املهرجان نفســه فعروضه مزدحمة 
مبشاهدين من كل األعمار واالهتمامات. 
وعجزة،  مراهقون  وســافرات،  محجبات 
موظفون وأوالد بيئة ثقافية، يجلســون 
جنباً إلى جنب داخل الصالة لينظروا في 
اجتاه واحد. وقد لفتني هدوء هذا اجلمهور 
الذي يتناقض مع الفكرة الســائدة عن 

املشــاهدين في الشــرق األوســط، 
بوصفهــم يثيــرون الفوضــى داخل 
الهواتف  احلديــث على  الصاالت عبر 
النقالة وغيرها، مما يزعج احلاضرين. لم 
أسمع همســة واحدة طوال األسبوع 
متنقاً  املهرجان،  الذي حضرت خاله 
من صالة إلــى أخرى موزعة في أرجاء 

املدينة. 
تاريخيــاً تأتــي أهميــة املهرجان من 
كونه منبراً لعديد من الســينمائيني 
األتراك: يلمــاز غونيه ونــوري بيلغي 
جيــان ودرويــش زعيــم وغيرهــم. 
أفام باتــت اليوم من كاســيكيات 
الســينما التركية نالت في املهرجان 
جائزته الكبــرى »البرتقالة الذهبية«، 
هذا األمــر حوله إلى أحــد الداعمني 
األتراك  للســينمائيني  األساســيني 
املســتقلني خصوصاً الشباب منهم. 

الدولي فاستقطب  أما على املستوى 
املهرجان عبر دوراته عديداً من القامات 
الكبيــرة: فرانســيس فــورد كوبوال 
دونوف  وكاترين  كيارســتمي  وعباس 

وفاي داناواي وغيرهم. 
ويقدم املهرجــان بانوراما دولية تظهر 
مــن خالها أحــدث االجتاهــات في 
حتمل  وثانية  أولــى  أفام  الســينما. 
حساســية شــبابية وطموحاً ورؤيا. 
لفتتني ثاثة أفام على وجه اخلصوص، 
والثاثة من الواقع االجتماعي الصرف، 
تطــرح رؤيتها إلى املواضيع با إضافة 
أو نقصــان، لتــروي حكايــات متــس 
الكرامة اإلنسانية. إنه الواقع الصريح 
كما هو. األفام هــي »فاليريا تتزوج« 
للمخرجة اإلسرائيلية ميشال فينيك 
عــن التعارف على فتيــات أوكرانيات 
وروسيات على اإلنترنت، واستقدامهن 

الــزواج منهن.  إلى إســرائيل بهدف 
الياباني شــي  للمخرج   »75 و«خطة 
هايــاكاوا الذي يحكي عــن موضوع 
وباء كورونا:  أحدث جدالً خال تفشي 
التخلــص من املواطنني األكبر ســناً 
في اجملتمعات الرأســمالية. و«الطفل 
السادس« للمخرج الفرنسي ليوبولد 
لوغــران الــذي يتناول في مشــاهد 
تعصــر القلب موضــوع العقم الذي 
يدفع بسيدة إلى شــراء مولود إحدى 
العائات الفقيــرة مقابل املال، فتجد 
نفســها وقد تورطت في جرمية االجتار 

بالبشر. 
فــي »خطة 75« القضيــة املطروحة 
هي في منتهى العنف والقســوة، إذ 
يتخيل بلداً حيث العجــزة باتوا عبئاً 
اقتصادياً على الدولة واجملتمع والنظام 
القائم، ويجب بالتالي التخلص منهم 

ملصلحة الباد العليا وخدمة لألجيال 
الناشئة، لذلك وضعت احلكومة خطة 
ورصدت إمكانات وسنت قانوناً يسمح 
باالنتحار ملــن هم فوق الـــ75، وذلك 
بعناية طبية داخل مستشــفى! في 
باد متلك تقاليد اجتماعية محافظة 
وإمياناً كبيراً بثقافة التضحية، تشهد 
االنتقال  يريدون  إقباالً من ناس  اخلطة 
إلــى العالم اآلخر. مــن خال متابعة 
دؤوبة ليوميات ســيدة تستعد لهذا 
املوت، نتعرف إلى هموم اجملتمع الياباني 
فــي مواجهته  الكهــل، خصوصــاً 
الفئات األصغر عمــراً. الفيلم مصور 
ببرودة كبيرة يهيمن عليه شبح املوت. 
متشي اخلطة من دون أي اعتراض يذكر. 
هل أصبح النظام القائم الذي نعيش 
في كنفــه على هذا القدر من العنف 
والقــدرة على إلغاء من ال يســتفيد 

منهم؟
الســادس«  »الطفل  يضعنا  أخيــراً، 
يصعب  أخاقيــة  معضلــة  داخــل 
الفكاك منها: هل غريزة األمومة مبرر 
لشــراء طفل عائلة فقيرة غير قادرة 
على إعانتــه؟ فبعد ثــاث محاوالت 
إجنابية فاشــلة، هذا ما تقرره احملامية 
آنا تلبية لرغبتها في أن تكون أماً وأن 
تسنح لها فرصة تربية طفل. زوجها 
الفكرة  على  يعتــرض  أيضاً(  )احملامي 
ويحــاول منعهــا ألســباب قانونية 
وأخاقيــة، لكنه يرضخ فــي النهاية 
باالنفصال  املتكــررة  تهديداتها  أمام 
عنه، لكــن يتبــني أن مخاوفه كانت 
بســؤال  الفيلم  ينتهي  مشــروعة. 
مفتوح ومعقد: هــل إنقاذ مولود من 
الواقع املزري الــذي ينتظره، وذلك عبر 

شرائه، جرمية أم خاص له؟

* ناقد سينمائي لبناني

1
»سبع سنابل«

لسبعة ُكّتاب وكاتبات من مصر تصدر عن دار 
»ُهّن« اجملموعة القصصية املشــتركة »سبع 
سنابل«. العمل عبارة عن نتاج ورشة مشتركة 
عملــت على حترير نصوصها منى الشــيمي، 
ووّقعها كلٌّ من: دميا بارا، ورحاب صّفار، وشيماء 
غيث، وفاطمة العّوا، ومحســن صالح، ومنى 
رضوان، وهبة حســني. وفيها عرٌض جملموعة 
خبرات كتابية وأســلوبية حول احلياة واألفكار 
واملواقف، وذلك وفقاً لوجهات نظر املُشاركني 
ولغاتهم اخملتلفة. يُشار إلى أّن هذا العمل هو 
الثالث للورشة، إذ سبق أن أصدرت مجموعة 
قصصيــة أُولى بعنوان »حكايــات عن بعد«، 

ومن بعدها »خيوط النول«.

2
»اثنتا عشرة صرخة من الوطن«

»اثنتا عشرة صرخة من الوطن« عنوان كتاب 

صــدرت ترجمته عن »منشــورات تكوين« 
بتوقيع محمــد جمال. العمــل من حترير 
مينولي سالغادو، وهو عبارة عن مجموعة 
شــهادات لـ 12 شــخصاً فقدوا أقاربهم 

في احلــرب األهلية في ســريانكا )1983 
- 2009(، ويُســّلط الضــوء على املأســاة 
اإلنسانية التي نُكَبت فيها اجلزيرة الواقعة 
قبالة السواحل اجلنوبية للهند. كما يوّثق 

للحرب من منظور الضحايا ال الساســة، 
ومن خال القصص التي تعرض أســاليب 
اخلطــف واالعتقال لدى األطراف املتحاربة، 
مثل »منــور التاميل« و«القــوات الهندية« 

و«جبهة التحرير« وغيرها من املليشيات.

3
»إمبراطورية من ُمخمل: اإلمبريالية 
الفرنسية غير الرسمية في القرن 

التاسع عشر«
اإلمبريالية  »إمبراطوريــة مــن ُمخمــل: 
الفرنسية غير الرسمية في القرن التاسع 
الفرنســي  للمؤّرخ  كتاب  عنوان  عشــر« 
دافيد تود، صـــدر عـــن منشـــورات »ال 
العمـل  ينطلـق  باريـس.  فـي  ديكوفـرت« 
مـن مقولـة أن اإلمبريالية ال تتوّقف على 
االعتـــداء علـــى أراضي الغير واحتالها، 
وهو يسعى إلى لفت االنتباه لـ«السياسة 
الناعمــة« التي اتبعتها فرنســا لتحقيق 
مآرب سياســية في العديد مــن املناطق 
حول العالم، مبــا في ذلك من إغداق للمال 
واملســاعدات على بعض البلدان، أو تثبيت 
دعائــم اقتصاديــة لها في بلــدان أُخرى، 
وتعميم رؤى ثقافية وفنية فرنســية على 

الشعوب األُخرى.

فادي أبو ديب*

)1(
يُحّدق إلى ما وراء بيت حلم

إلى الفضاء األزرق الفسيح
إلى الغيوم البيضاء

تتحّلق تاجاً على رأس املسيح
يسمع صوت أبيه الفقير من خلف اجلدار

يقول إن اهلل في الكلمة
في العلم

في الكتاب
وإّن رغيف اخلبز أطيب

إذا نّكهته نار احلكاية واللغات

)2(
ها هي بيت حلم الصغيرة الصغيرة

تُطِعم املُسرمَنني خبزاً من يديه
أرغفًة ساخنة طرية

من ُفرٍن ال تنطفئ ناره الزرقاء.

ها هو أبوه
يحرس له الوقت...

يحفر له في الليل سرداباً    
لَيخُرج إلى القرى البيضاء املشمسة

في أعالي العالم.

ها هي يد أبيه الراجفة
ترسم في الهواء أمواجاً عالية

جترف هذا العالم الكليل
إلى شواطئ اجملّرة الفسيحة...

يحمل األحام على ظهره الكسير
يستنزلها من أهراءات اهلل

يغّسل بها وجه الولد األليف
الشارد في جّلة املنام.

)3(
يقول األب البنه

أن تعال أجتسس لك سّر الوقت
وأتلصص على مداخل الشمس!

يخرج ليستطلع أسرار الليل
يضــع نصل الصبــر على عنــق الضوء 

املسافر
يستنطقه عن خباياه ومنعرجاته،

وعن موعد دّقات ساعة القرية الغافية...
وحني يأبى اإلفصاح

يستعير من ماك النوم عصاه
ليضرب بها شاطئ اجملّرة 

ويربِك أمواج الزمان
ميتطي ظهر الّدهر وميسك بلجام فيضان 

الساعات
يقتاده عنوة نحو ُحجرة الصبي النائم

املتيّقظ بني  الذهن  يهتف في مســامع 
أدغال الهجوع:

هاك...
اصنع بالزمن ما شئت

ماعب الشمس كلها صارت لك!

* شــاعٌر وكاتب ومترجم سوري مقيم 
في السويد

قصيدة
لِـ«البئر األولى«

»سبع سنابل«..«اثنتا عشرة صرخة من الوطن«..«إمبراطورية من ُمخمل«

الفريد نوبل

مهرجان أنطاليا يقدم بانوراما سينمائية من دون ادعاء
فشل الزواج عبر اإلنترنت وفخ التبني

فيلم »الطفل السادس« وقضية تبني األطفال
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جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

محكمة استئناف االنبار االحتادية 
محكمة االحول الشخصية في 

الرمادي 
العدد: 4529/ش/2022
التاريخ 2022/10/10

الى/ املدعي عليه
)تيسير امني عبد الرحمن(

م /اعالن
للدعوى املقامة من قبل املدعية )رويدة 
مقبــل ســليمان( ضد املدعــى عليه 
)تيســير امني عبــد الرحمــن( بالعدد 
فيها  تطلــب  والتــي  4529/ش/2022ا 
الزواج اخلارجي وجملهولية محل  تصديق 
اقامتك حسب شــرح القائم بالتبليغ 
وتاييد اخملتار لذا تقررتبليغك بصحيفتني 
ينوب  اوارســال من  محليتني حلضورك 
عنك قانونا في موعد املرافعة املصادف 
)2022/10/25( الساعة التاسعة صباحا 
وفــي حالة عــدم حضورك ســتجري 

املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون .
القاضي
احمد فرحان يوسف

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة استئناف واسط  االحتادية 
محكمة جنح الكوت

العدد: 2701/ج/2022
التاريخ :2022/10/10

م/اعالن 
الى املتهمني الهاربني : 1-علي جواد 
كاظم الدلفي 2-علــي الكرار عماد 
حبيــب 3-جــواد كاظــم الدلفي / 

يسكنون كوت – حي الربيع 
بالنظر الى مجهولية محل اقامتكم 
بالوقــت احلاضــر ولكونكم متهمني 
2701/جنح/2022  املرقمــة  بالقضية 
املــادة )431( مــن قانون  وفق احكام 
العقوبات فقد تقرر تبليغكم باإلعالن 
محليتني  صحيفتــني  طريــق  عــن 
للحضور امام هــذه احملكمة في يوم 
2022/11/13 وفــي حالة عدم احلضور 
ســوف جتري احملاكمــة غيابيا بحقك 

وحسب األصول.
القاضي 
احمد شهاب احمد

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف واسط  
محكمة جنح الكوت

العدد: 2712/ج/2022
التاريخ :2022/10/10

م/اعالن 
الى املتهم الهارب : محســن رزاق 
عباس/ يســكن واســط – قضاء 

احلي  
بالنظر الى مجهولية محل اقامتك 
بالوقــت احلاضــر ولكونــك متهم 
2712/جنح/2022  املرقمة  بالقضية 
وفــق احكام املــادة )446( من قانون 
العقوبات فقد تقرر تبليغك باإلعالن 
عــن طريــق صحيفتــني محليتني 
للحضور امــام هذه احملكمة في يوم 
2022/11/13 وفي حالة عدم احلضور 
ســوف جتري احملاكمة غيابيا بحقك 

وحسب األصول.
القاضي 
احمد شهاب احمد

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة استئناف واسط  
محكمة جنح الكوت

العدد: 2694/ج/2022
التاريخ :2022/10/10

م/اعالن 
الــى املتهم الهارب : ســجاد عبد 
الهادي ســلطان/ يســكن كوت - 

الشهداء  
بالنظر الى مجهولية محل اقامتك 
بالوقــت احلاضــر ولكونــك متهم 
2694/جنح/2022  املرقمة  بالقضية 
وفق احــكام املادة )1/459( من قانون 
العقوبات فقد تقرر تبليغك باإلعالن 
عــن طريــق صحيفتــني محليتني 
للحضور امــام هذه احملكمة في يوم 
2022/11/13 وفي حالة عدم احلضور 
ســوف جتري احملاكمة غيابيا بحقك 

وحسب األصول.
القاضي 
احمد شهاب احمد

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية

محكمة االحول الشخصية في 
بيجي 

العدد 2022/7101
التأريخ/ 2022/10/4

م/ اعالن
الى/  املفقود

)مصعب حردان محمد صالح(
مهيدي  )اميرة  املســتدعية  قدمت 
صالــح( طلبــا الى هــذه احملكمة 
يطلــب فيه اصــدار حجــة احلجر 
والقيمومــة بحقك وذلك لفقدانك 
من تاريخ 2015/12/5 وجملهولية محل 
تبليغك  احملكمة  هذه  قررت  اقامتك 
بصحيفتني وفي حال تبليغك وعدم 
احلجر  حجة  اصدار  سيتم  حضورك 

والقيمومة بحقك وفق االصول
القاضي 
مهند علي حسني

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة استئناف واسط  
محكمة جنح الكوت

العدد: 2727/ج/2022
التاريخ :2022/10/10

م/اعالن 
الى املتهم الهارب : محمد خالد 

صالح/ يسكن بغداد - االمني  
محل  مجهوليــة  الــى  بالنظــر 
ولكونك  احلاضر  بالوقــت  اقامتك 
متهــم بالقضيــة املرقمة 2727/
جنــح/2022 وفــق احــكام املادة 
)1/459/أ( من قانون العقوبات فقد 
تقــرر تبليغك باإلعــالن عن طريق 
صحيفتني محليتني للحضور امام 
 2022/11/13 يوم  في  احملكمة  هذه 
وفي حالة عدم احلضور سوف جتري 
احملاكمــة غيابيا بحقك وحســب 

األصول.
القاضي 
احمد شهاب احمد

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف واسط  
محكمة جنح الكوت

العدد: 2473/ج/غيابي/2021
التاريخ :2022/10/10 

املتهمة الهاربة
 امال غازي سهيل جبر النعيمي

 م / اعالن
حتية طيبة 

حكمــت   2022/5/18 بتاريــخ   –  1
غازي  )امــال  اجملرمة  احملكمة علــى 
سهيل جبر النعيمي( غيابيا باحلبس 
الشــديد ملدة )سنتني( وفقا ألحكام 

املادة)453(من قانون العقوبات 
2- اصدر امر قبض وتفتيش بحقك

3 – لــك حق االعتراض خــالل فترة 
ثالثة اشــهر من تاريخ صدور احلكم 
وبخالفه يعد احلكم املذكور وجاهيا 

مكتسبا الدرجة القطعية
القاضي 
احمد شهاب احمد

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة استئناف واسط  
محكمة جنح الكوت

العدد: 2739/ج/2022
التاريخ :2022/10/10

م/اعالن 
الى املتهم الهارب : محســن رزاق 
عباس/ يســكن واســط – قضاء 

احلي  
بالنظر الى مجهولية محل اقامتك 
بالوقــت احلاضــر ولكونــك متهم 
2739/جنح/2022  املرقمة  بالقضية 
وفــق احكام املــادة )446( من قانون 
العقوبات فقد تقرر تبليغك باإلعالن 
عــن طريــق صحيفتــني محليتني 
للحضور امــام هذه احملكمة في يوم 
2022/11/13 وفي حالة عدم احلضور 
ســوف جتري احملاكمة غيابيا بحقك 

وحسب األصول.
القاضي 
احمد شهاب احمد

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية

محكمة بداءة تكريت
العدد 722/ب/2022
التأريخ/ 2022/10/11

م/ اعالن
الى/  املدعي عليه االول

 ) اكرم عمر حمادة(
اقام املدعي )ناصر هــزاع كردي ( دعوى 
والتضمنة  احملكمــة  هذه  وامام  ضدك 
احلكم بالزامك بالتكافل والتضامن مع 
بقية املدعى عليهم ) سليمان يوسف 
الــواي ولؤي عبــداهلل طلب وحســن 
الواي ( وجملهولية محل اقامتك  يوسف 
قررت احملكمة تبليغــك باحلضور مبوعد 
املرافعة املوافــق 2022/11/2 عن طريق 
النشر بصحيفتني محليتني وعند عدم 
حضورك او مــن ميثلك قانونا للمرافعة 

سوف جتر بحقك املرافعة غيابياً
القاضي
 انور جاسم حسني

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة استئناف واسط  
محكمة جنح الكوت

العدد: 2699/ج/2022
التاريخ :2022/10/10

م/اعالن 
الى املتهــم الهارب : كرار ســعد 
يوســف/ يســكن كــوت – حــي 

احلكيم  
بالنظر الى مجهولية محل اقامتك 
بالوقــت احلاضــر ولكونــك متهم 
2699/جنح/2022  املرقمة  بالقضية 
وفــق احكام املــادة )434( من قانون 
العقوبات فقد تقرر تبليغك باإلعالن 
عــن طريــق صحيفتــني محليتني 
للحضور امــام هذه احملكمة في يوم 
2022/11/13 وفي حالة عدم احلضور 
ســوف جتري احملاكمة غيابيا بحقك 

وحسب األصول.
القاضي 
احمد شهاب احمد

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف واسط  
محكمة جنح الكوت

العدد: 2427/ج/2022
التاريخ :2022/10/2

م/اعالن 
الــى املتهم الهارب :حمزة ياســر 
ناصر العكبي/ يســكن واســط – 

قضاء احلي  
بالنظر الى مجهولية محل اقامتك 
بالوقــت احلاضــر ولكونــك متهم 
2427/جنح/2022  املرقمة  بالقضية 
وفق احــكام املادة )1/456( من قانون 
العقوبات فقد تقرر تبليغك باإلعالن 
عــن طريــق صحيفتــني محليتني 
للحضور امــام هذه احملكمة في يوم 
2022/11/3 وفــي حالة عدم احلضور 
ســوف جتري احملاكمة غيابيا بحقك 

وحسب األصول.
القاضي 
سعد عبد عليوي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة استئناف واسط  
محكمة جنح الكوت

العدد: 2737/ج/2022
التاريخ :2022/10/10

م/اعالن 
الــى املتهم الهــارب : احمد علي 
كريدي/ يســكن واســط – قضاء 

احلي  
بالنظر الى مجهولية محل اقامتك 
بالوقــت احلاضــر ولكونــك متهم 
2737/جنح/2022  املرقمة  بالقضية 
وفــق احكام املــادة )432( من قانون 
العقوبات فقد تقرر تبليغك باإلعالن 
عــن طريــق صحيفتــني محليتني 
للحضور امــام هذه احملكمة في يوم 
2022/11/13 وفي حالة عدم احلضور 
ســوف جتري احملاكمة غيابيا بحقك 

وحسب األصول.
القاضي 
احمد شهاب احمد

اخطار
من/ محكمة قوى االمن الداخلي / 

املنطقة الثانية
الى/ املتهم الهارب

 )العريف قصي مزهر يعقوب يوسف 
العبيدي(

الساكن/ مجهول االقامة 
اقتضى حضورك امام هذه احملكمة خالل 
مدة ) 30( يوما من تاريخ نشــره اذا كنت 
داخل العراق او خارجة لإلجابة عن اجلرمية 
املســندة اليك وفــق املــادة )34( ق.ع.د 
املعدل وبعكسه سوف تتخذ االجراءات 
القانونية ضــدك وتطبق بحقك احكام 

املادة )69( ق.ا.د املتضمنة مايلي:
املقررة  بالعقوبــة  عليــك  احلكــم   -1

جلرميتك.
2- اعطاء املوظفني العموميني صالحية 

القاء القبض عليك اينما وجدت
3- الــزام املواطنني باالخبــار عن محل 

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

فقدان هوية 
الوكالة  الهويــة  فقــدت 
الصادرة مــن وزارة الثقافة 
واالثار/هيئــة  والســياحة 
السياحة باسم علي ناجي 
عبد االمير فمن يعثر عليها 

تسليمها ملصدرها .

جمهورية العراق
وزارة اإلعمار واإلسكان

 والبلديات واألشغال العامة
مديرية البلديات العامة
مديرية بلدية الناصرية

الشعبة: الواردات
العدد: 63738
التاريخ: 2022/10/11

))اعالن(( 

تعلــن جلنة البيع وااليجار عن إجراء املزايدة العلنية لتاجير العقارات العائدة الــى )مديرية بلدية الناصرية( املدرجة اوصافها ادناه 
وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل، وملدة )15( يوم تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن في اجلريدة 
الرســمية، فعلى الراغبني باملشاركة مراجعة سكرتير اللجنة ومحاســب البلدية اعاله خالل مدة االعالن مستصحبني معهم 
تأمينات قانونية قدرها 20% من القيمة التقديرية مبوجب صك مصدق للمســتاجر وستجرى املزايدة باليوم االخير من مدة االعالن 
وفي متام الساعة الثانية عشرة ظهرا في مبنى ديوان بلدية الناصرية شعبة الواردات وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية فتمدد 
الى اليوم الذي يليه من أيام العمل الرسمي على ان يجلب املزايد ما يؤيد براءة ذمته من الضريبة لعام 2022 مع جلب هوية االحوال 

املدنية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة بنسبة 2% من مبلغ اإليجار.
م. ر. مهندسني/ محمد عكاب جاسم
مدير بلدية الناصرية/ رئيس اللجنة

محافظة كربالء املقدسة 
قسم العقود  العامة

العدد: 888
التاريخ :2022/10/4

إعالن مناقصة اشغال عامة رقم )1( ضمن خطة  الدعم الطارئ لالمن الغذائي والتنمية 
/ تخفيف الفقر تبويب )4 13 18 213(

تعلن محافظة كربالء املقدسة ألول مرة عن اجراء مناقصة عامة 
)تأهيل وانشاء اجنحة في مدرستي اجلوالن وموسى الكاظم )ع( في قضاء عني التمر(

وفــق املواصفات الفنية واخملططات وجــداول الكميات املبينة )باللغة العربية( ضمن الوثيقة القياســية 
للمشــروع املذكور انفــاً والتي ميكن احلصول عليها بعد تقدمي طلب حتريري الى قســم العقود العامة في 
احملافظة/ وحــدة بيع التنادر مقابل مبلغ قــدره)100,000( مائة الف دينار غير قابل للرد يدفع لدى قســم 
الشــؤون املالية في احملافظة فعلى الراغبني من املقاولني والشــركات العراقية ممن لهم هوية نافذة بدرجة 
التصنيف )انشائية/ تاســعة( تقدمي اعطيتهم املستوفية للوثيقة القياسية للمشروع انفاً الى سكرتير 
اللجنة املركزية لفتح العطاءات الطابق الثاني من بناية قســم العقود العامة في احملافظة مرافق معها 
التأمينات االولية املذكورة ضمن شــروط املناقصة أدناه مع وصل الشــراء )باسم مقدم العطاء( النسخة 
األصلية مع املستمســكات األخرى املطلوبة واملبينة في الوثيقة القياسية للمشروع انفاً .وان آخر موعد 
لتقدمي األعطية )موعد الغلق( هو الساعة الثانية عشر ظهراً يوم )االحد( املصادف 2022/10/23 وسترفض 
اي عطاء متأخر عن موعد الغلق وســيتم فتح االعطية بحضور مقدمي العطــاءات او ممثليهم الراغبني 

باحلضور في املوعد انفاً.
شروط املناقصة/

1. تقــدم التأمينات األولية بنســبة ال تقل عن)1%( من مبلغ الكلفة التخمينيــة املذكورة في ادناه ومببلغ 
قدره)8،695،520( ثمانية مليون وســتمائة وخمســة وتسعون الف دينار وخمســمائة وعشرون دينار على 
شــكل صك مصدق معنون الى محافظة كربالء املقدســة / بنك امانات املشاريع او خطاب ضمان معنون 
الى محافظة كربالء املقدســة / قسم الشــؤون املالية )ملدة 120 يوم( من تاريخ غلق املناقصة ) وبالعملة 
احمللية وباســم مقدم العطاء )بالنسبة للمقاولني( او املدير املفوض او احد املؤسسني )بالنسبة للشركات 

حصراً( وصادر عن مصرف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كربالء املقدسة .
2. على مقدم العطاء تقدمي نسخة اضافية طبق االصل من العطاء عدد )1( مختوم بختم حي من الشركة 
اضافة الى العطاء االصلي وتوضع النسخة االصلية في غالف منفصل ويتم تأشيره بعبارة نسخة اصلية 
ووضع النســخة االصلية مــع االضافية في مغلف واحــد ويقدم من قبل املقاول نفســة او وكيلة اخملول 

واملصدقة وكالته النافذة لدى كاتب العدل، وبعكسه لن يتم استالم االعطية مهما كانت االعذار.
3. مدة نفاذية العطاء املقدم )90( تسعون يوماً من تاريخ غلق املناقصة.

4. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن في الصحف.
5. على املقاولني والشركات تقدمي )براءة ذمة او كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب 2022 وشهادة 
تأسيس الشركة والسيولة النقدية واعمال مماثلة وحسب ما مذكور في الوثيقة القياسية للمشروع انفا( 

وال يوجد افضلية ملقدمي العطاءات احملليني.
6. في حال تأخر الصرف وعدم منح )املقاول(الســلفة فال يحق له ان يطلب بأية تعويضات وعليه االستمرار 
بتنفيذ املشروع اعتماداً على كفاءته املالية التي قدمها ابتداء عند االحالة وتستمر مطالبته ملستحقاته 

أصولياً دون اإلخالل مبضمون املادة )68/ط(من شروط املقاولة ألعمال الهندسة املدنية.
7. ال يتم منح املقاول او الشركة سلفة تشغيلية.

امللحوظات
1. مدة املشروع )480( اربعمائة وثمانون يوماً

2. الكلفة التخمينية )869,552,000( ثمامنائة وتســعة وســتون مليون وخمسمائة واثنان وخمسون الف 
دينار عراقي.

3. احملافظة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
4. على جميع الشركات واملقاولني تدوين االسعار في جدول الكميات رقماً وكتابة وبشكل واضح وان يكون 

خالي من احلك والشطب.
5. املشــروع عبارة عن )اكمال االعمال املتبقية جلناح صفوف عدد )12(  في مدرسة موسى الكاظم وجناح 
)6( صفوف في مدرسة اجلوالن وبناء مجموعة صحية وساحات انتشار للطالب وغرفة استعالمات( وكل ما 

يتطلبه العمل وحسب جداول الكميات املرافقة.
6. حتديد رقم صندوق البريد ملقدم العطاء في دائرة اتصاالت وبريد كربالء املقدسة لعام 2022.

7. موعد انعقاد املؤمتر يوم )االحد( املصادف 2022/10/16 الســاعة )الثانية عشــر ظهراً( في قسم العقود 
العامة ملناقشة اراء ومالحظات املقاولني الراغبني بتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشاريع اعاله. 

8. بإمــكان مقدمي العطــاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية إرســال األســئلة 
عبــر عنوان البريد اإللكتروني لقســم العقود العامــة )okoodkerbala2008@gmail.com( لإلجابة على 
استفســاراتكم من الساعة الثامنة صباحا والى الســاعة الثانية عشرة ظهرا وحسب ما مبني في ورقة 

بيانات العطاء ضمن وثيقة للمشروع آنفا.
9. العناوين املشار اليها آنفا هي )محافظة كربالء املقدسة( وال يسمح بتقدمي العطاء إلكترونيا.

املهندس
نصيف جاسم اخلطابي
محافظ كربالء املقدسة

االربعاء 12 تشرين االول 2022 العدد )4990(

Wed .12 Oct. 2022 issue )4990(

مدة االيجارااليجار السنوياملساحة مرقم العقارنوع امللك وموقعهت

سنتني4,100,000اربع ماليني ومائة الف دينار934,5م202خلف اجلسر الهولنديROمحطة ماء 1

سنتني2,850,000 مليونان وثمامنئة وخمسون الف دينار1500م61678/1102ملعب خماسي في االمن الداخلي2

سنة واحدة850,000 ثمامنئة وخمسون الف دينار6م5522كشك في احلي العسكري3

سنتني2,150,000 مليونان ومائة وخمسون الف دينار1500م162ساحة غاز4

سنتني2,150,000 مليونان ومائة وخمسون الف دينار750م92ساحة غاز5

سنتني2,250,000 مليونان ومائتان وخمسون الف دينار1000م182ساحة غاز6

سنتني2,300,000 مليونان و ثالث مائة الف دينار1276م32ساحة غاز7

سنة واحدة1,000,000 مليون دينار6,25م10612كشك مشيد في حي البشائر8

 كشك مشيد في حي اور/قرب9
سنة واحدة1,000,000 مليون دينار6,25م10932املستشفى العام

كشك مشيد في سومر الثانية/10
سنة واحدة000, 850ثمامنئة وخمسون الف دينار6,25م11102قرب احلديقة

 كشك مشيد في حي اريدو/قرب11
سنة واحدة1,100,000 مليون ومائة الف دينار6,25م11462مجمع الراهب

سنة واحدة000, 850ثمامنئة وخمسون الف دينار6,25م5642كشك مشيد في احلي العسكري12

سنة واحدة900,000 تسعمائة الف دينار6م4462كشك مشيد في احلي العسكري13

سنة واحدة1,000,000 مليون دينار6,25م5532كشك مشيد في حي اريدو14

سنة واحدة2,850,000 مليونني وثمامنئة وخمسون الف دينار6م3442كشك في الكراج القدمي/قرب الضريبة15

 كشك مشيد في حي اريدو/خلف16
سنة واحدة000, 850ثمامنئة وخمسون الف دينار6,25م1152السوق

سنة واحدة1,000,000 مليون دينار6,25م11642كشك مشيد في سومرالذرى17

سنة واحدة1,000,000 مليون دينار6,25م8242 كشك مشيدة في االدارة احمللية18

سنة واحدة000, 850ثمامنئة وخمسون الف دينار6,25م10182كشك مشيدة في حي الرافدين19

 كشك مشيدة في حي اريدو/قرب20
سنة واحدة000, 850ثمامنئة وخمسون الف دينار6,25م19792الكراج

كشك مشيدة خلف السريع/21
سنة واحدة900,000 تسعمائة الف دينار6م10022قرب العلوة

سنة واحدة1,000,000 مليون دينار6,25م11732كشك مشيدة في احلي العسكري22

سنة واحدة000, 850ثمامنئة وخمسون الف دينار6,25م10342كشك مشيدة في احلي العسكري23



اعالن10

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة اسئناف االنبار 
االحتادية 

محكمة األحوال االشخصية في 
الرمادي 

العدد \ 4529\ش\2022 
التاريخ \ 10\10\2022

الى/ املدعي عليه
 )تيسير امني عبد الرحمن(

م/ اعالن 
املدعية)رويدة  قبــل  من  املقامة  للدعوى 
مقبل سليمان(ضد املدعي عليه )تيسير 
الرحمن(بالعدد)4529/ش/2022(  امينعبد 
والتي تطلب فيها تصديق الزواج اخلارجي 
وجملهولية محل اقامتك حســب شــرح 
القائــم بالتبليــغ وتاييد اخملتــار لذاتقرر 
تبليغك بصحيفتــني محليتني حلضورك 
او ارســال من ينوب عنك قانونا في موعد 
الساعة   )2022/10/25( املصادف  املرافعة 
التاسعة صباحا وفي حالة عدم حضورك 
ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

القانون 
القاضي 
فتح اهلل داود مهيدي

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة االحوال الشخصية في 

الكوت
العدد 4657/ش/2022

الى املدعى عليها
 امل علي عيسى

اقام املدعي )احمد سعيد حمد اهلل( 
والتي طلب  اعــاه  املرقمة  الدعوى 
واحلكم  للمرافعــة  دعوتــك  فيها 
باثبات نسب املدعي وجملهولية محل 
اقامتك حسب اشعار مختار محلة 
احلاجية واملرفق بكتاب مركز شرطة 
 2022/10/4 10572في  بالعدد  اخللود 
تقرر تبليغك بواســطة صحيفتني 
امام  محليتني رســميتني للحضور 
هــذه احملكمة بتاريــخ 2022/10/20 
الساعة التاسعة صباحا وعند عدم 
حضورك او ارســال مــن ينوب عنك 
املرافعة بحقك  قانونا ســوف جتري 

غيابيا وحسب االصول.
القاضي 
غامن عواد جنم البدري

اعالن 
الى الشريك / ماجد عبد 

والي 
صندوق  الى  حضورك  اقتضى 
االســكان العراقي فرع ذي قار 
الكائــن فــي الناصرية/وذلك 
لتثبت اقــرارك باملوافقة على 
قيام شــريكك الســيد )مرمي 
كاصــد عبــد( بالبنــاء على 
القطعة  املشاعة في  حصته 
)3556/110( مقاطعة  املرقمة 
)جزيرة( لغرض تسليفه قرض 
اقصاها  مدة  وخال  االسكان 
داخل  يوما  عشــر  خمســة 
العراق وشهر خارج العراق من 
تاريخ نشــر االعان وبعكسه 
ســوف يســقط حقــك في 

االعتراض مستقبا

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة االحوال الشخصية في 

الكوت
العدد 4440/ش/2022

الى املدعى عليه
 ياسر شريف كاظم

اقامت املدعيه )زينب جاسم حمود( 
الدعوى املرقمــة اعاه والتي طلبت 
واحلكم  للمرافعــة  دعوتــك  فيها 
بالطــاق الرجعــي وجملهولية محل 
واملرفق  اخملتار  اقامتك حسب اشعار 
بكتــاب مركــز شــرطة الفاحية 
 2022/10/17 فــي   4440 بالعــدد 
تقرر تبليغك بواســطة صحيفتني 
امام  محليتني رســميتني للحضور 
هــذه احملكمة بتاريــخ 2022/10/17 
الساعة التاسعة صباحا وعند عدم 
حضورك او ارســال مــن ينوب عنك 
املرافعة بحقك  قانونا ســوف جتري 

غيابيا وحسب االصول.
القاضي 
فرقد يوسف طاهر

مجلس القضاء األعلى 
رئاسة محكمة استئناف صالح 

الدين االحتادية 
محكمة األحوال الشخصية في 

تكريت 
العدد: 1268\ش\2022 
التاريخ: 10\10\2022 

اعالن
 الــى املدعــى عليه )وميض ســعد 
احمــد( اقامت املدعيــة )الطاف بدر 
جديع(امــام هــذه احملكمــة الدعوى 
)1286\ش\2022(  املرقمة  الشــرعية 
في هذه احملكمة يطالب فيها احلكم 
)باثبــات الزواج ( ولعــدم وجود محل 
اقامــة معلومــة لــك عليــه قررت 
احملكمة تبليغك مبوعــد املرافعة يوم 
2022/11/1عن طريق النشر بالصحف 
احمللية  وفي حالة عدم حضورك سوف 
جتري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق 

االصول القانونية. 
مع التقدير.. 

القاضي
عبد اهلل خلف احلبيب 

)قرار تكليف باحلضور(
رقم االخطار
2022/93

مــن/ محكمة قــوى االمن الداخلــي الثانية/ 
املنطقة اخلامسة – ذي قار

الى املتهم الهارب مفوض )احمد جاسم محمد 
عبــود العزاوي( املنســوب الى مديريــة حماية 
قار   ذي  الشخصيات  الشخصيات/قسم حماية 
ملا كنت متهماً وفق املادة )5 و 32/ اوال وثانيا( من 
ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 املعدل لغيابك عن مقر 
عملك بتاريخ 2022/1/15 ووحلد االن مستصحبا 
معك الهوية الوزاريــة املرقمة )1830213( التي 
بذمتــك و مبا ان محل اختفائك مجهول اقتضى 
تبليغك بهذا االعان على ان حتضر امام محكمة 
املنطقة اخلامســة  الثانية  الداخلي  قوى االمن 
في ذي قار خال مدة ثاثون يوماً من تاريخ تعليق 
هذا االعان في محل اقامتك وجتيب عن التهمة 
املوجــه ضدك وعند عدم حضورك ســوف جترى 
محاكمتك غيابياً وحتجز اموالك املنقولة والغير 
املنقولــة وبطلب من املوظفني العموميني القاء 
القبض عليك اينما وجدت وتسليمك الى اقرب 
سلطة حكومية والزام املواطنني الذين يعلمون 
مبحل اختفائك باخبار اجلهات اخملتصة اســتناداً 
للمادة 69/ اوالً وثانياً وثالثاً ورابعاً من قانون اصول 
احملكمات اجلزائية لقــوى االمن الداخلي رقم 17 

لسنة 2008.
اللواء احلقوقي
مرتضى هادي عبد علي
رئيس احملكمة

شركة توزيع املنتجات النفطية/هيأة توزيع اجلنوب/فرع ذي قار
اعالن للمرة الثانية/دعوة تقدمي العطاء
وزارة النفط العراقية/صاحب العمل

شركة توزيع املنتجات النفطية/فرع ذي قار
الى/شركات النقل املتخصصة

م/مناقصة رقم )1لسنة 2022(نقل منتسبي شركة توزيع املنتجات النفطية/فرع ذي قار

1.يسر)شــركة توزيع املنتجات النفطية/هيأة توزيع اجلنوب/فرع ذي قار(دعوة شــركات النقل حصراً املؤهلني 
وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص وللمرة الثانية )مبناقصة نقل منتســبي شركة توزيع املنتجات 

النفطية /فرع ذي قار(الكائن في قضاء الناصرية -تقاطع سوق الشيوخ-مقابل اإلسكان الصناعي
2.تتوفر لدى )شــركة توزيع املنتجات النفطيــة /فرع ذي قار(التخصيصات املاليــة البالغة )640,560,000( 
ســتمائة واربعون مليون وخمســمائة وســتون الف دينار عراقي ضمن املوازنة االحتادية وينوي استخدامها 

لتنفيذ اخلدمات )ملناقصة نقل منتسبي فرع ذي قار(
3.بأمكان مقدمي العطاء الراغبني في شراء وثائق العطاء باللغة )العربية( بعد تقدمي طلب حتريري الى شركة 
توزيع املنتجات النفطية/فرع ذي قار الكائن في قضاء الناصرية – تقاطع ســوق الشــيوخ-مقابل اإلسكان 
الصناعي وبعد دفع قيمة بيع الوثائق غير املســتردة البالغة )250,000( مائتان وخمسون الف دينار عراقي , 
ويتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعان وبأمكان مقدمي العطاء الراغبني على احلصول على 

مزيد من املعلومات املراجعة على العنوان املبني في اعاة
4.يتم تســليم العطاءات الــى العنوان التالي )جلنة فتح العطاءات في فرع ذي قار/الناصرية/تقاطع ســوق 
الشيوخ/مقابل اإلســكان الصناعي(ويكون اخر يوم لتسليم العطاءات هو)الساعة الثانية عشر ظهراً يوم 
االحد املصادف 2022/10/23(وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وسيتم فتح العطاءات في اليوم التالي ملوعد 
الغلــق بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور الى العنوان التالي )شــركة توزيع املنتجات 
النفطية /فرع ذي قار قاعة الشــهيد صبار جودة هليل في قســم املوارد البشــرية /مقرة الكائن في قضاء 
الناصرية -تقاطع ســوق الشيوخ -مقابل حي اإلسكان الصناعي( وفي حال اذا صادف موعد فتح العطاءات 

عطلة يكون اليوم التالي هو موعداً للفتح
ســيعقد مؤمتر خاص لإلجابة عن استفسارات املشاركني بالتقدمي على املناقصة في متام الساعة التاسعة 

صباحاً من يوم اخلميس املصادف )2022/10/20( وذلك في نفس مقر الفرع املثبت في عنوانه أعاه.
ماحظة:-

• يلتزم مقدمو العطاءات مبأل القسم الثالث من الوثيقة القياسية وبخافه يتم استبعاد عطائه
• يلتزم مقدمو العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بأقسامها كافة بعد ختمها باخلتم احلي

• تكون مدة نفاذية العطاء هي )90 يوم( من املوعد النهائي لتقدمي العطاءات
• الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات

)www.opdc.oil.gov.iq( البريد االلكتروني للشركة( •
)oil-nas@yahoo.com( البريد االلكتروني للفرع •
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بغداد ـ فالح الناصر:

قال املــدرب اإليراني، شــهرام 
برويز سريخشــان، الذي تعاقد 
لقيادة  الطاولة  احتاد كرة  معه 
املنتخبــات الوطنية إلى جانب 
مدربني اثنني اخريــن من إيران، 
ان الالعبني العراقيني يحتاجون 
إلى قوة جسمانية أكثر، حيث 
الحظ انهم يفتقرون إلى القوة.
»الصباح  لـ  وأضاف في حديث 
اجلديد« ان العبي العراق جيدون 
فنيا، ومــن املمكن ان يتطورون 
ســريعا، لكنهم يعانون الفقر 
البدنــي، وهذا االمــر يحتاجه 
العــب الطاولــة، كذلــك، ان 
ان  العــراق يجب  اللعبة فــي 
تنــال دعمــا أكثر مــن خالل 
لألعداد  املالئمة  األجواء  تهيئة 
القاعــة  ســيما  الصحيــح، 
اجلاهــزة املتكاملــة اخلاصــة 
الوطنية،  املنتخبــات  بتدريب 
وأجهزة املطاط واخلشب اخلاص 

بأدوات اللعبة.
اندية  إلــى  توجهت  وأضــاف: 
عدة، واخترت العبني اسعى إلى 
قدراتهم  تطوير  في  املساهمة 
الفنيــة، لكن املشــكلة التي 
قاعة  وجــود  عدم  تواجهنــي 
التدريبــات  حيــث  خاصــة، 

املوهبة  مركــز  قاعة  في  جترى 
الرياضيــة في وزارة الشــباب 
مكتظــة  وهــي  والرياضــة 
ان  واملفروض  الصغار  بالالعبني 

يكون لالعبي املنتخب الوطني 
أجواء خاصة.

احتاد  تعاقد مــع  انــه  وأوضح 
الطاولة العراقي في أول جتربة 

احترافيــة تدريبيــة يخوضها 
اللعب  اعتزاله  إيران بعد  خارج 
منذ 10 ســنوات، وأمضى فترة 
التدريــب األولية فــي مدينته 

حيث أشــرف على أندية ودرب 
العبــني مــن دول عــدة بينها 
إلى  وتركيا، ساعياً  أوزبكستان 
اثبات جدارته مع زميليه بهنام 

صمد  ومحمد  رحمــه،  توفيق 
آبادي، حيث يشــرف كل واحد 
منهم على منطقة بحســب 
التـــي  اجلغرافيــة  الرقعــة 
حددهـــا احتاد كرة الطاولـــة 

العراقـي.
شــهرام،  املدرب،  أشــاد  كما 
باختيــاره مع زميليــه لتعزيز 
وتطوير قدرات الالعبني ســعًيا 
لرفع مســتوياتهم ونتائجهم 
اخلارجيــة  املشــاركات  فــي 
املقبلــة، موضحــا ان اللجنة 
العراقية  الوطنيــة  األوملبيــة 
كانت متعاونــة جدا، في حني 
ابدى احتاد كرة الطاولة اهتماماً 
وتشجيعا للمدربني الثالثة امالً 

بتحقيق األهداف املنشودة.
إلى  اإليرانــي،  املــدرب  ودعــا 
تعزيــز العراق فــي البطوالت 
في  مشاركاته  وزيادة  اخلارجية 
الالعبني  متنح  النها  املنافسات 
الثقة والتطور الفني ومواكبة 
الدول األخرى، ســيما املنتخب 
املصــري العربي املتطــور جداً 
بفضــل املشــاركات العديدة 
التي يحضــر فيها العبو مصر 
البطوالت اخملتلفة، وهذا  ضمن 
اكسبهم خبرات وثقة وتنافس 
واضح وتقدم في اجلانب الفني 
اشــتركوا  التي  البطوالت  في 

فيها.

العبو العراق بكرة الطاولة جيدون لكنهم
يفتقرون إلى القوة البدنية 

شهرام برويز سريخشان:

تدريبات العبي الطاولة

المبارزة تتوج
ببرونز آسيا

طائرة البارالمبية 
تتهيأ لكأس العالم

في البوسنة

متابعة ـ الصباح الجديد:
احرز منتخبنــا الوطني للمبارزة باملركز الثالث 
في بطولـة اسيا اجلاريـة منافساتها فـي دولة 
الكويـت مبشاركة ٢٢ دولـة. وفـي الوقـت الذي 
الفنيـة  نثمـن فيـه جهـود االحتـاد واملالكـات 
واالدارية، ال بد أن نشــيد بإمكانات الالعبيـــن 
علي حسن ومحمد فاخر ومصطفى بشيـــر 
ومهـــدي رحيم، بعـــد فوزهـــم في اللقـاء 
احلاسـم الـذي جمـع منتخبنـا مـع منتخـب 
انتهـى ملصلحـة العـراق  كازاخستـان والـذي 

. ٤٥-٣٧
وكانت النتائج النهائية لبطولة اسيا اسفرت 
عن تتويج منتخب كوريا اجلنوبية باملركز االول 
وجــاء منتخب الكويت ثانيــا ومنتخب العراق 

باملركز الثالث.

هشام السلمان*
منذ أن ترشح املنتخب الوطني العراقي للكرة 
اســتعداداته  يواصل  وهو  الباراملبي  الطائــرة 
للمشــاركة في نهائيات بطولة كأس العالم 
باللعبة والتي تقام في البوسنة بداية الشهر 
املقبــل.. وقال رئيــس االحتاد العراقــي للكرة 
الطائــرة احمد حســن عامر ألعــالم اللجنة 
الباراملبية أن املنتخب العراقي ينتظر تأشــيرة 
الدخول لألراضي البوسنية بعد احلصول عليها 

من السفارة األردنية في العاصمة عمان.
وأضاف رئيس االحتاد أن الالعبني دخلوا معسكراً 
تدريبيــاً خارجياً في ) األهواز ( حتت قيادة املدرب 
اإليراني محمد رضا رحيمي وشــارك فيه )14( 
العباً.. وأوضح أننا كاحتاد نسعى للحصول على 
تأشيرة املشاركة بالبطولة في اقرب وقت ممكن 
وذلك للتهيؤ للمشاركة في املونديال و نسعى 
لتحقيق نتائج إيجابية تليق بســمعة العراق 

واللجنة الباراملبية.
وقال رئيــس االحتاد أن البطولــة تبدأ من األول 
وحتى الثاني عشــر من شهر تشــرين الثاني 
املقبل ويتألف منتخبنــا الوطني من الالعبني 
عباس علي نوام واحمد هاشــم واحمد حسن 
جابر واحمد رياض وســيف الدين سمير ومؤيد 
هاشــم ومهدي نعيم وعلــي جاهل ومحمد 
عيــدان ورحيم علي وحســني هليل وفؤاد عبد 

الكرمي.
* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

إعالم اللجنة األولمبية
إنطلقــت صباح أمــس فعاليات 
اخلامســة  واملالية  االدارية  الدورة 
لالحتــادات الوطنيــة الرياضيــة 
واملؤسســات احلكوميــة التــي 
تنظمها اللجنة االوملبية الوطنية 
العراقيــة علــى قاعــة املؤمترات 
مبقرهــا والتي تســتمر ملدة ثالثة 

أيام.
وقال األمني العام للجنة األوملبية 
الوطنية العراقية الســيد هيثم 

عبد احلميــد ان اليوم األول للدورة 
تضمن محاضرة بعنوان ) امليزانية(  
ألقتهــا الســيدة حنان شــاكر، 
ألقاها األســتاذ  وتلتها محاضرة 
الدكتور عبــد اجلليل جبار بعنوان 
نظام) SWOT(  وهو نوع من أنواع 

اخلطط التشغيلية احلديثة.
يوم  ان منهاج  وأضاف عبداحلميد 
غد األربعاء ســيتضمن محاضرة 
بعنوان )االعــالم وصناعة البطل( 
األكادمييــة  مديــر  ســيلقيها 

الوطنيــة العراقية الدكتور هادي 
عبــد اهلل، ومــن ثــم محاضرة 
لآلنسة إيالف ثائر صالح بعنوان ) 
العمــل اجلماعي(، على ان تختتم 
واملالية  االدارية  الــدورة  فعاليات 
مبحاضرة  املقبــل  اخلميــس  يوم 
للســيدة حنــان شــاكر عــن ) 
املالية  واالدارة  اخلتامية  احلسابات 
فيما سيتم توزيع الشهادات على 
املشاركني واملشــاركات في ختام 

الدورة.

صكبان الربيعي:
حــدد نهايــة الشــهر اجلاري 
االنتخابــات  إلجــراء  موعــداً 
لكرة  املركزي  لالحتــاد  اجلديدة 
اليد، وعلمت »الصباح اجلديد« 

ان املرشــحني للمنافسة على 
رئاســة االحتــاد تنحصــر بني 
محمد االعرجــي رئيس االحتاد 
احلالــي، واحمــد ريــاض جنم 
املنتخب الوطني السابق الذي 

ان تقلد منصــب وزير  ســبق 
الشــباب والرياضة، وعلمنا ان 
عددا من خبراء اللعبة واإلداريني 
في  بالكتلتــني  ســيلتحقون 

االنتخابات.

جدة ـ وكاالت:
طرحت إدارة كرة القدم النسائية 
القدم،  لكرة  الســعودي  باالحتاد 
من  االفتتاحية  املبــاراة  تذاكــر 
الدوري السعودي املمتاز للسيدات 
2022/2023، والذي سينطلق في 
يوم غد اخلميس.. وعبر احلســاب 
اإلدارة  أعلنت  تويتر،  في  الرسمي 
عن تذاكــر مباراة فريقي ســما 
والنصــر، والتــي ســتقام على 
األمير  بإســتاد  الرديف  امللعــب 
فيصل بن فهد في الرياض، وتبلغ 

سعر التذكرة 40 رياال.

التي يُســمح  املرة األولى   وهذه 
للجمهور بشــكل عــام احلضور 
في  النســائي  الــدوري  ملباريات 
فقط  ُسمح  حيث  الســعودية، 
باحلضــور  الالعبــات  لعائــالت 
ملباريات دوري املناطق للســيدات 
2021 وبطولــة اململكــة 2022، 
والتــي كانــت أولــى البطوالت 
الرســمية للكرة النسائية حتت 
إشــراف االحتاد الســعودي لكرة 

القدم.
 تأتي هذه اخلطوة بعد جناح جتربة 
بطولة  ملباريــات  اجلمهور  دخول 

غرب آســيا لســيدات الصاالت 
2022، والتــي أقيمت في شــهر 
بصالة  املاضــي  حزيــران  يونيو/ 
الرياضية  امللك عبــداهلل  مدينة 
في مدينة جدة، وانتهت بحصول 
صاحــب األرض علــى الوصافة، 

وفوز منتخب العراق باللقب.
الســعودي لكرة  االحتاد  أن  يذكر 
القدم قد تقدم لالحتاد اآلســيوي 
لكــرة القــدم، في بداية شــهر 
آب املاضــي، بطلب اســتضافة 
للسيدات  آســيا  كأس  نهائيات 

.2026

بغداد ـ الصباح الجديد:
بغداد ـ الصباح اجلديد: اختار مدرب 
منتخب الشباب لكرِة القدم »عماد 
محمد« القائمَة النهائّية املُشاركة 
فــي التصفياِت املؤهلــة إلى كأس 
آسيا للشباب 2023 التي تنطلُق في 

الكويت في 14 تشرين األول اجلاري.
وتالفــت من محمد قاســم وعلي 
رباح وحســني علي  عباس وعبــود 
وعبــاس مانــع ومحمــد جميــل 
وحسني  ازاد  وبلند  وعبداهلل محمد 
كاظــم وعمران زكــي وكاظم رعد 

وعباس كرمي وعلي صادق وعبد الرزاق 
قاسم وعباس فاضل وعباس ماجد 
وسجاد مهدي وسجاد فاضل وحيدر 
الكرمي واسهر علي واسماعيل  عبد 
احمد وحســني حســن ومســلم 

موسى.

إنطالق فعاليات الدورة االدارية والمالية 
لالتحادات الوطنية والمؤسسات الحكومية

انتخابات جديدة التحاد كرة اليد

السماح بحضور الجمهور في
الدوري السعودي للسيدات

إعالن قائمة المنتخب الشبابي لتصفيات آسيا 
مفكرة اليوم

دوري أبطال أوروبا
نابولي ـ اياكس

برشلونة ـ إنتر ميالن
رينجرز ـ ليفربول

7:45 مساًء
10:00 مساًء
10:00 مساًء

رافد البدري*
اختتمــت يــوم امــس الــدورة 
التحكيمية التــي أقامها االحتاد 
املركــزي للشــطرجن مبشــاركة 
29 حكمــاً ومــن كال اجلنســني 
والثالثــة،  الثانيــة  وللدرجتــني 
وحاضــر فيهــا احلكــم الدولي 
اســعد إســماعيل توفيق رئيس 
جلنــة احلكام في االحتــاد املركزي 
للعبــة الذي حتــدث قائــالً: من 
مــن احلكام في  اعداد جيالً  اجل 
اللعبة  احتاد  الشطرجن حدد  لعبة 
حتكيمية  دورة  القامــة  موعــداً 
لعــدد من الراغبــني في احلصول 
ومن  حتكيميــة  شــهادات  على 
جميع احملافظات لكي يســاهموا 
في إدارة البطوالت والنشــاطات 
التي تقام فــي جميع محافظات 
االنفتاح  بعــد  وذلــك  العــراق، 
الكبير حملبي اللعبــة ورغبة عدد 
الكثير مــن الالعبني للدخول في 
واملشاركة  الشــطرجني  الوسط 
في البطوالت احمللية التي يقيمها 
احتاد اللعبة والتي تتطلب تواجد 
الذين  عدد من احلــكام واالداريني 

يديرون جوالتها،
مضيفاً ان محاضرات الدورة جرت 
 )ZOOM( وموقع  اليــن  االون  عبر 
حيــث مت التواصــل مــع جميع 
احملافظات،  جميع  وفي  املشاركني 
وتضمنــت محاضــرات نظريــة 
في قوانــني الشــطرجن وواجبات 
التعامل مع  احلكام في كيفيــة 
التأكيد  مــع  املســابقات،  أنواع 
يجب  الذي  احلــكام  على صفات 
القوية  الشــخصية  ميتلــك  ان 
الى  اضافــًة  الهنــدام  وكامــل 
امتالكه كارزما خاصة تســاعده 
في الســيطرة واحتــواء املواقف 
على  التركيز  وكذلــك  الصعبة، 
املباراة، وعــدم اخلروج من القاعة 
وغيرهــا من األمــور املهمة التي 
يجــب ان يتحلــى بهــا احلكم، 
ومعاجلة اخملالفــات التي يرتكبها 
معها  التعامل  وكيفية  الالعبني 
واإلجراءات التي تتخذ حيالها، مع 
للمشاكل  الناجعة  احللول  إيجاد 
التــي يواجههــا احلــكام خالل 

ومنها  البطوالت  جلوالت  إدارتهم 
قانون كســر التعادل الذي يعتبر 
من اهــم القوانني التــي تعتمد 
واحمللية،  الدوليــة  البطوالت  في 
اذ ان هنــاك اكثر مــن 72 حالة 
لكسر التعادل، ولكن احتاد اللعبة 
اختــار منها 5 فقرات اساســية 
البطوالت،  فــي  عليها  يعتمــد 
وذلــك الهميتها في جتنب حدوث 
في  الالعبــني  وغــن  األخطــاء 
بطوالت الشــطرجن الكالســيك 
واخلاطف،  الســريع  والشــطرجن 
كمــا ان االعتماد علــى األنظمة 
الدارجة في قوانني اللعبة ومنها 
ونظــام  السويســري  النظــام 
الدوري، اذ يفضــل االعتماد على 
النظام السويسري الذي يساهم 
بتقليل اجلهــد والوقت وتكاليف 
حتديد  مــع  البطوالت،  تنظيــم 
الفئات  وحســب  املباريات  أوقات 
املشــاركة، حيث يحــدد النظام 
السويســري وقــت 90 دقيقــة 
والشــباب  الكبار  بطــوالت  في 
وفي بعــض األحيــان 70 دقيقة 
العمرية  الفئــات  بطــوالت  في 
والناشــئني وبطــوالت األنديــة 
مــع إضافة 30 ثانيــة لكل نقلة 

منجزة، 
توفيــق اكــد ان فقــرات عديدة 
ومهمة مت تناولها في محاضراتنا 
وقوانــني  توجيهــات  وحســب 
للعبة،  الدولي  االحتــاد  وتعديالت 

ومنها فقــرة األلقاب التي تعتبر 
مــن الفقــرات املهمــة وضرورة 
التعــرف عليهــا ومنهــا القاب 
احلــكام والقــاب الالعبني، حيث 
تتضمــن فقــرة القــاب احلكام 
ومنها لقب حكــم دولي وحكم 
احتــادي دولي وحكــم وطني، اما 
لقب  فتتضمن  الالعبــني  القاب 
مرشــح  اســتاد  ومعناها   )CM(
ولالنــاث   )Candidate Master(
)FM( فيعني  الرمــز  اما   ،)WCM(
 )  Fide Master( اســتاد احتــادي 
 ،)WFM( لإلناث  الطريقة  وبنفس 
اما لقب )IM( فيعني استاد دولي 
فيمــا   ،)International Master(
يرمز الى لقب اســتاد دولي كبير 
 )Grand Master ( ومعناها  )GM(

،)WGM( ولالناث ،
الدورة عبــر احلكم  نهايــة  وفي 
الدولي اسعد اســماعيل توفيق 
االحتاد  فــي  احلكام  جلنــة  رئيس 
العراقــي للعبــة عن ســعادته 
بتواجد هــذا العــدد الكبير من 
املشــاركني، وقام بتوزيع الكراس 
اخلــاص مبحاضراتها، كما شــدد 
على ضــرورة التركيــز ومراجعة 
فقرات الدورة والتحضير لالمتحان 
الذي ســيكون بعد ثالثة أيام من 
على  الوقوف  يتم  لكي  انتهائها، 
وقابلياتهم  املشاركني  مستويات 

في اجتياز الدورة بنجاح.
* املنسق اإلعالمي لالحتاد

اختتام الدورة التحكيمية للدرجتين 
الثانية والثالثة بالشطرنج

سريخشان



بغداد ـ الصباح الجديد:
الســينمائي  الفيلــم  ســيكون   
الذي  ســماؤنا"  "نهرنا..  العراقــي 
يعرف ايضا باســم "كلشي ماكو" 
باللهجة العراقيــة على موعد مع 
إطاللة دولية جديــدة له، من خالل 
الذي  لالفالم  "ريندانــس"  مهرجان 
يقام في بريطانيا كعرض أول له في 

تشرين االول اجلاري.
وذكــر موقــع "برودكاســت بــرو" 
التكنولوجيا  بأخبــار  املتخصــص 
واالفــالم واالذاعــات، والــذي يتخذ 
من دبي مقرا له، فــي تقرير تابعته 
الصباح اجلديــد، ان الفيلم العراقي 
للمخرجة اخملضرمة ميسون الباجه 
جي، يروي حياة عراقيني على خلفية 
العنــف الطائفي الــذي انفجر في 
البالد في األســبوع األخير من العام 
2006، وحتديــدا ما بــني عيد امليالد 
وعيــد االضحــى، وســيعرض في 
البريطاني في  املهرجان السينمائي 

الفترة من 26 تشــرين االول احلالي 
الى 5 تشرين الثاني املقبل.

واوضح التقرير ان ميســون الباجه 
بالتعــاون مع  الفيلم  جي كتبــت 
ارادة  بغــداد  في  املقيمة  الكاتبــة 
اجلبــوري، وســيعرض في ســينما 
"كورزون ســوهو" اللندنية بحضور 
اخملرجة واملمثلني في 29 تشرين االول 

اجلاري.
ونقل التقرير عن الباجه جي قولها 
"عندما أسســت شــركتي النتاج 
1993، كان  االفالم في لندن العــام 
ذلك مبثابة رد غير مباشر على حرب 
اخلليــج. منذ ذلك الوقت، ســعيت 
في البداية الى مشــاركة القصص 
احلقيقيــة للعراقيــني وغيرهم من 
االشــخاص في الشرق االوسط مع 
اجلمهــور البريطاني وذلك من خالل 
فيلم وثائقي للقنــاة الرابعة، واالن 
بعد مرور ســنوات عديدة، من خالل 
هذه السردية املســتوحاة من حياة 

حقيقية لالشــخاص الذين تأقلموا 
خالل مرحلة العنف الطائفي احلادة 
التي بــدأت في الظهــور في العام 

."2006
ولفت التقرير الى ان العرض العاملي 
االول للفيلــم كان فــي مهرجــان 
سراييفو الســينمائي، وفاز بجائزة 
100 الف دوالر في مهرجان  قيمتها 
الدولي، كما عرض  السينمائي  دبي 
مهرجانات ســينمائية  في  الفيلم 
فــي القاهرة وعمان وفــي مهرجان 
الفيلم الفرنسي العربي في بغداد، 
كما مت اختيار الفيلــم ليعرض في 
مهرجانــات ســان فرانسيســكو، 
العالم  ومعهــد  وروتــردام،  وبرلني، 
العربي في باريــس، ومعهد لوميير 

في ليون.
الفيلــم، هناك شــخصية  وفــي 
ســارة، وهي ام عزباء وروائية وتشعر 
بالصدمــة من العنــف احمليط بها، 
ولهذا لم تتمكــن من كتابة كلمة 

واحــدة، وقبل حلول العــام اجلديد 
متوقعة،  غير  واحداث  بوقت قصير، 
فــإن ســارة وجيرانها يســتعدون 
فيما  مجهول  مســتقبل  ملواجهة 
االمل  مبشــاعر  االحتفاظ  يحاولون 

الهشة.
واشــار التقرير الى ان طاقم العمل 
يضــم دارينــا اجلندي )بدور ســارة( 
وباسمة حجار، ومرمي عباس باالضافة 
الى املمثل العراقي الشهير محمود 
ابو العباس، وشارك في انتاج الفيلم 
عدة جهات مــن بريطانيا والكويت 
وفرنسا واملانيا، وهو يعتبر اول انتاج 
دولي مشــترك لفيلم روائي كتبته 

واخرجته نساء من اصول عراقية.
كما حظــي انتاج الفيلم بدعم من 
مؤسسة سند، ومؤسسة ابو ظبي 
االمارات،  والفنون في  للموســيقى 
والفنون  للثقافة  العربي  والصندوق 

)افاق(، ومعهد الدوحة لالفالم.
واوضح التقرير ان ميســون الباجه 
جي مخرجة افــالم عراقية مقيمة 
في  الفلســفة  درســت  لندن،  في 
"يونيفرســيتي كوليــدج لنــدن"، 
ودرســت ايضا في "مدرســة لندن 
للسينما" عندما كانت طالبة لدى 
اخملــرج البريطاني مايك لي، وعملت 
ودرامية،  وثائقية  افالم  محررة  ايضا 
وكمخرجة منــذ العام 1994 الفالم 
وثائقية مســتقلة، وتتعلق غالبية 
العربي  العالم  اعمالها باحداث في 
 ،)2000( ايرانيــة"  وتشــمل "رحلة 
العجائــب"  ارض  الــى  و"العــودة 
التقطــت  و"مشــاعرنا   ،)2004(

الصور" )2008(.
امــا ارادة اجلبــوري، فقــد وصفها 
التقرير بأنها كاتبة وباحثة وناشطة 
عراقيــة في مجال حقوق النســاء، 
ونالــت درجة املاجســتير من كلية 
الفنون اجلميلــة، كما حصلت على 
درجة الدكتوراه من كلية االعالم في 

جامعة بغداد.
وتابع التقريــر ان اطروحة الدكتوراة 
اخلاصة بها كانــت حول صورة املرأة 
في الســينما العراقيــة من العام 

1946 الى العام 1994.
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المؤسس:

رئيس مجلس االدارة:
ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

الجمهـور البريطانـي على موعـد 
مـع فيلـم "كلشـي ماكــو"

عرض في مهرجانات عربية ودولية ونال جوائز عّدة

متابعة ـ الصباح الجديد:
رغم إعالن الفنانة ياســمني صبري أخيراً عن 
بدء حتضيرها ملسلســل جديــد، من تأليف 
محمد رجــاء وإخراج خالد مرعي، تخوض به 
السباق الدرامي الرمضاني املقبل، وذلك بعد 
تعرضها ألزمات كثيرة الفترة املاضية بسبب 
توقف أكثر من عمل فني لها، فإن املسلسل 

اجلديد قد توقــف التحضير له أيضاً من دون الكشــف 
عن السبب األساســي، وهو ما يعني خروج ياسمني من 

السباق الرمضاني للعام الثالث على التوالي.
اجلدير بالذكر أن ياسمني صبري توقف لها هذا العام أكثر 
من عمل درامي، منها مسلســل "اجلواز سم قاتل"، من 
إخراج ياســمني أحمد كامل، باإلضافة إلى اعتذارها عن 
بطولة مسلسل "الشادر"، من إخراج سامح عبدالعزيز. 

وهذا الغيــاب هو الثالث على التوالى للفنانة ياســمني 
صبرى في املوســم الرمضانــي 2023، وكان آخر أعمالها 
مسلســل" فرصة تانيــة"، الذي مت عرضه في موســم 
رمضان 2020، من إخراج مرقس عادل، وتعرض العمل حني 
عرضه ملوجة كبيرة من االنتقادات، وهو من بطولة: أحمد 
مجدي، أينت عامــر، هبة مجدي، ديــاب، محمود البزاوي، 

ونهال عنبر.

الصباح الجديد ـ خاص:
اقامــت نقابة الفنانــني العراقيني فــرع ديالى املعرض 
التشــكيلي الثاني بالتعاون مع متحــف اآلثار وكلية 
الفنون اجلميلة في ديالى وعلى قاعة املتحف اول امس 

االثنني العاشر من تشرين اول اجلاري.
وقــال الفنان عضو نقابة الفنانني، حكمت الســعدي: 
شــارك في املعرض فنانون تشكيليون في احملافظة من 
اقضية خانقــني واخلالص واملقداديــة،  واملعرض وقفة 
وملتقى ثقافــي كبير يجمع بــني املفكرين واملثقفني 
والفنانني وهو ايضا خطوة العادة الوجه اجلميل للحياة 
في محافظة ديالــى وايضا لتعزيز الفن التشــكيلي 
في احملافظة". يذكــر ان وفدا من املركــز العام لنقابة 
الفنانني العراقيني حضر افتتــاح املعرض وتألف الوفد 
من امني سر النقابة الفنان فاضل وتوت والفنانة كرمية 
هاشم والفنانة رجاء كاظم عضوتا اجمللس املركزي في 
النقابة والفنانة الدكتورة هند العاني رئيس الشــعبة 
التشــكيلية والفنانــة ليزا شــاكر عضو الشــعبة 

التشكيلية في النقابة. 

بغداد ـ وداد ابراهيم: 
يعرض اليوم االربعاء الفيلم الروائي"رجل اخلشب " للمخرج 

العراقي قتيبة اجلنابي في "مهرجان الفيلم العربي في 
شتوتغارت" بأملانيا  في قاعة سينما "آم أوجليك" ، وكان 

الفيلم املذكور قد حصد اجلائزة الذهبية ألفضل فيلم 
آسيوي في "مهرجان جوائز طوكيو لألفالم" وهو ينتمى 

إلى الفنتازيا، اذ تبدأ أحداثه مع رجل اخلشب "دمية بحجم 
اإلنسان مصنوعة من اخلشب" يُجبر على ترك موطنه في 

الغابة، فتتقاطع أقداره مع عدة شخصيات ليرسم لنا 
خالل رحلته صورة من عقل وقلب كل من أجبروا على ترك 

أوطانهم. وهو من بطولة "هنا هيفتر، وميهالي بالكو" 
باالشتراك مع رجل اخلشب، وقال الناقد السينمائي املصري 

"صالح هاشم" عن رجل اخلشب: "بأنه فيلم عاملي ساحر 
يحكي فيه بلغة الصورة والصمت كما في كل افالم 

السينما الكالسيكية العظيمة ويصور مأساة الالجئني 
فال احد يولد وهو يحلم ان يكون الجئا ورجل اخلشب هو 

كل واحد منا وقصة الفلم ممكن ان حتدث في اي مكان في 
العالم". 

متابعة ـ الصباح الجديد:
انطلقت يوم امس الثالثاء، فعاليات معرض السليمانية الدولي 
اخلامس عشــر، فيما لفت القائمون على املعرض الى مشاركة 

واسعة من الشركات احمللية و الدولية في فعاليات املعرض.
وقال زريان محمد املتحدث باسم معرض السليمانية الدولي في 
تصريح تابعته الصباح اجلديد، إن "املعرض الدولي يستمر للفترة 

من 11 إلى 16 تشرين اول اجلاري".
واضاف محمــد أن "املعرض يشــمل مواد غذائيــة وكماليات 
ومواد زراعية وحتى بعض شــركات السيارات تشارك في عرض 
منتجاتها في املعرض، كما شهد املعرض مشاركة أكثر من 150 
شركة من 12 دولة عربية وأجنبية باإلضافة إلى الشركات احمللية 
، وأن كل الدول املشــاركة في املعرض لديها وكاالت حصرية في 
السليمانية وهذا بسبب االنفتاح التجاري للسليمانية على دول 

العالم".
واشار املتحدث الى ان "املعرض هذا العام أقيم بدعم من وزارتي 
التجارة في العراق وإقليم كوردســتان وهيئة االستثمار"، مبينا 
أن "املعرض يفتح أبوابه للمواطنني من الساعة العاشرة صباحا 
ولغاية الســاعة الســابعة مســاء وكل املنتجات تباع بأسعار 

مخفضة".

 بغداد ـ الصباح الجديد:
خّط الفنان باسم مهدي لوحة "أنقذوا األهوار" وتعّد أكبر 
لوحة خطية على مستوى العالم مبساحة 2000 متر في 

اجلبايش لتسليط الضوء على قضية جفاف األهوار والسعي 
إلعادة املياه إليها.

وذكر الفنان باسم مهدي في تصريح تابعته الصباح اجلديد، 
أن "العمل بهذه اللوحة بدأ من الساعة اخلامسة صباحاً 

وَجِهدنا على أن تكون أكبر لوحة خط على مستوى العالم  
مبساحة 2000 متر في اجلبايش"، مبيناً أن "اللوحة حتتوي على 

كلمتني )أنقذوا األهوار( باخلط الكوفي التربيعي".
وأضاف مهدي: "ارتأينا أن تكون اللوحة بهذا احلجم الكبير 
الذي يبلغ 50*40 أي مايعادل ألفي متر مربع مبساحة كبيرة 

جداً وبحجم املعاناة التي رأيناها بهذا املكان من ألم وهجرة 
ونفوق احليوانات وجفاف األهوار من املاء" ،مؤكداً: "واجهنا 

صدمة كبيرة وحاولنا أن نعمل شيئاً كبيراً جداً بحجم 
معاناتهم بجهود ذاتية من دون أي دعم من أي مؤسسة".

وأوضح: "أكملنا هذا العمل الكبير مبساعدة أصدقائنا من 
خطاطني وفنانني".

نقابة الفنانين تقيم معرضًا 
تشكيليًا في ديالى

اليوم.."رجل الخشب" على قاعة 
سينما "آم أولجيك" بألمانيا 

بمشاركة محلية ودولية.. انطالق 
معرض السليمانية الدولي 

الفنان باسم مهدي يجسد
معاناة األهوار بلوحة فنية

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

ياسمين صبري خارج السباق الرمضاني مجددًا

متابعة ـ الصباح الجديد:
تعود النجمة العاملية شاكيرا الى الساحة 
الفنية بأغنية جديدة ســوف يتم طرحها 
يــوم 19 تشــرين االول وذلك بعــد ازمة 
انفصالها عــن حبيبها جنم كــرة القدم 

جيرارد بيكيه.
 ،'Monotonía' وحتمل األغنية اجلديدة اسم
ومن التفاصيل املتداولة عنها أنها ستكون 
بالتعاون مع النجــم العاملي "أوزونا" ولم 

تكشف عن أي تفاصيل أخرى.
واشاد العديد من متابعي الفنانة بعودتها 
الــى الســاحة وعبــروا عــن اهتمامهم 

بجديدها. جدير بالذكر ان النجمة شاكيرا 
عانــت ايضاً من مشــاكل ومالحقات من 
مصلحــة الضرائب في اســبانيا وهددت 
بالســجن بســبب تهربهــا من ســداد 

الضرائب في اسبانيا.
وال يزال خبر انفصال النجمة الكولومبية، 
من أصل لبناني، شاكيرا، عن حبيبها العب 
كرة القدم الشهير ومدافع فريق برشلونة 
جيــرارد بيكيه يتصــدر الصحف خاصة 
في إســبانيا. فبعد أن كثرث الشــائعات 
حول أســباب االنفصال، وكان على رأسها 
موضوع اخليانة، تبني أن الســبب الرئيسي 

إلنهاء عالقة دامت نحــو 12 عاماً وأثمرت 
طفلني هو مــادي بحت.فقد صرح حبيب 
لوسيال شقيقة شاكيرا، روبرتو غارسيا، أن 
أسباب االنفصال مادية، وأن عالقة الثنائي 
كانــت مثالية حتى األشــهر األخيرة قبل 

حدوث األزمة االقتصادية بينهما.
عن  اإلســبانية  "ماركا"  صحيفة  ونقلت 
حبيب شقيقة شاكيرا ملدة 8 أعوام أن جنم 
برشــلونة طلب من أم طفليه مبلغاً من 
املال، الستثماره في أحد املشاريع التجارية، 
إال أن شــاكيرا متنعــت بعــد اعتراض من 

والديها.

متابعة ـ الصباح الجديد:
ألغــت ســلطات محافظة أربيــل ، امس 
الثالثاء، حفال للفنان املصري محمد رمضان 
كان من املقــرر أن يقام فــي املدينة نهاية 

الشهر اجلاري.

وقرر محافظ أربيل، أوميد خوشــناو، إلغاء 
حفل للفنان املصــري محمد رمضان، كان 
من املقرر أن يقام في مدينة أربيل في 27 من 
الشهر اجلاري، بعد اعتراضات من قبل قسم 
من أهالي أربيل، بحسب ما أعلن قائممقام 

قضاء أربيل نبز عبد احلميد.
الثقافة والشباب  وأعلن مدير عالقات وزارة 
بحكومة إقليم كردســتان، نامق هورامي، 
في تصريــح تابعتــه الصبــاح اجلديد، أن 
"رخصة اســتقدام محمد رمضان لم متنح 

أربيل، ولهذا ليســت  من قبل محافظــة 
عندهــم الصالحيــة ملنع إقامــة أي حفل 
ألي فنان، لكــن وزارة الثقافة ال تؤيد فكرة 
إقامة أي حفل من باب االحترام ألبناء شرق 

كردستان الذين قدموا شهداء".

متابعة ـ الصباح الجديد:
فيلينسكي،  دميتري  أعلن 
ابتكروا  الروس  العلماء  أن 
دواء مضادا للشــيخوخة 
ويطيــل العمر ويحســن 
جودة احليــاة، والدواء اجتاز 
االختبارات  بنجاح مرحلــة 

السريرية األ ولى. 
دميتري فيلينسكي،  ويشــير 
الهندســة  كلية  نائب عميــد 
احليويــة،  واملعلوماتيــة  احليويــة 
فــي حديث لوكالة تاس الروســية 

لألنباء، إلــى أن نتائج االختبارات قبل 
الســريرية لدواء أطلق عليه اســم 
للشيخوخة،  املضاد  "بالستوميتني" 
أظهرت أنــه يطيل عمــر احليوانات. 
وقد ظهر هــذا التاثير فــي الفئران 
واخلميرة وذباب الفاكهة واألســماك 
والكالب واألرانب. ومن املرجح طرحه 
فــي األســواق بعد أن يجتــاز كامل 

االختبارات السريرية املطلوبة.
ويقــول، "اختبــر الــدواء فعال على 
العديد من أمراض احليوانات املرتبطة 
بالشــيخوخة، واظهر عدم خطورته 

على مختلف أنواع احليوانات".
ويشــير فيلينســكي فــي منتدى 
مدينــة  فــي  املنعقــد   IN’HUB
نوفوسيبيرســك، إلى أن أحد اسباب 
أنه خالل  فــي  يكمن  الشــيخوخة 
عملية التطور يبدأ اجلســم بتركيب 
مواد خطيرة تســبب تسممه ذاتيا. 
ويقــول، "يزداد إنتاج هذا الســم مع 
تقدم اإلنســان في العمــر، ما يؤدي 
عن  الناجمــة  الشــيخوخة،  إلــى 
تسمم اجلســم ببطء". ويشير، إلى 
أنه حتت إشــراف األكادميــي فالدميير 

سكوالتشوف، عميد كلية الهندسة 
احليويــة واملعلوماتيــة احليويــة، مت 
ابتكار مــادة SkQ1 - وهي مادة قوية 
اختراق  على  قادرة  لألكسدة،  مضادة 
امليتاكوندريــا ومكافحــة اشــكال 
األكســجني احلرة في موقع إنتاجها. 
وعلى أســاس هــذه املــادة مت ابتكار 
بينها  مــن  للشــيخوخة،  مضادات 
 Exomitin ومرهم Visomitin قطرات

اللتئام اجلروح 
 ،MitoVitan التجميل  ومستحضرات 

وهذه جميعها متوفرة في األسواق.

متابعةـ  الصباح الجديد:
أسدل الســتار على األزمة التي 
اندلعــت بني الفنانــة املصرية 
وطليقها  عبدالوهاب،  شــيرين 
الفنان حســام حبيــب، بإعالن 
األولــى تصاحلهــا وتنازلها عن 

القضايا التي رفعتها ضده.
وقال ياســر قنطــوش محامي 
الفنانة املصرية في بيان رسمي، 
إن  اجلديــد،  الصبــاح  تابعتــه 
كل  تكن  عبدالوهاب  "شــيرين 

تقدير واحترام حلسام حبيب".
وأضاف البيان أنــه "حرًصا من 
الفنانــة شــيرين عبدالوهاب 
العالقــة  اســتمرار  علــى 
الطيبــة بينها وبني حســام 
حبيــب كأصدقــاء وزمالء في 

الوســط الفني، فإنهــا تعلن 
أنه قــد مت التصالح 

بشــأن  معه 

القضايــا التي كانــت متداولة 
بينهما في الفترة األخيرة".

وأشــار إلى أن "حبيــب قام برد 
كافة املتعلقات اخلاصة بشيرين، 
ومتت تســوية جميــع اخلالفات 
النيابة  التصالح في  بينهما ومت 

العامة"، مؤكًدا أن "ذمة الفنان 
بريئة متاًما من  املصري أصبحت 

أي التزام جتاه طليقته".
وكانت الفنانة شيرين قد أثارت 
خالل الفتــرة املاضية حالة من 
اجلدل، بعد خالفها مع طليقها 
الفنان حســام حبيب في شهر 
وصل  الذي  املاضــي،  متوز/يوليو 
كال  مــن  بالغات  تقــدمي  إلــى 
الطرفني إلى اجلهات القضائية 

في مصر.
جددت  الشــهر،  ذات  وفــي 
مبجموعة  اجلــدل  شــيرين 
تصريحات صادمة أدلت بها 
ألول مرة عن طليقها الفنان 
حسام، وكشــفت خاللها 
خالل  للضــرب  تعرضهــا 
فترة الزواج واستيالء األخير 
علــى أموالهــا 

وسيارتها.

بعد أزمة انفصالها عن حبيبها ..
 اغنية جديدة لشاكيرا

شيرين وحسام".. مصالحة وتنازل عن جميع القضايا

 إلغاء حفل للفنان محمد رمضان في أربيل

علماء يبتكرون دواء مضادا للشيخوخة 
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