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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

بغداد - الصباح الجديد: 
قررت محكمة حتقيق الكرخ الثانية 
استقدام  النزاهة  بقضايا  اخملتصة 
العامة للضرائب  الهيئة  مدير عام 
ومعاونه، واملشــرف على القســم 
املالي والرقابي ووكيل القسم املالي 
املالي، فيما أصدرت  القسم  ومدير 
هيئة النزاهــة بيانا حذرت فيه من 
عمليات التشــويش علــى عملها 
وتزييف احلقائق، على خلفية سرقة 
مبالغ كبيرة مــن امانات الضرائب 
ونصف  مبلياريــن  تقــدر  واجلمارك 

املليار دوالر.
وذكر املركز االعالمي جمللس القضاء 
االعلى فــي بيان امــس الثالثاء أن 
»قرار االستقدام يأتي وفقا الحكام 
املادة 340 مــن قانون العقوبات عن 
تهمة احداث الضرر العمدي باموال 
وزارة املاليــة بصرف مبالغ االمانات 

الضريبية«.
وأضــاف أنــه »كذلــك اصــدرت 
بحق  قبــض  مذكــرات  احملكمــة 

اصحــاب الشــركات ووضع احلجز 
االحتياطي على حســاباتها والتي 
االمانات  صكــوك  لصاحلها  حررت 
الضريبية، إضافة إلى تشكيل جلنة 
تدقيقية مشتركة من وزارة املالية 
العامة للضرائب ومصرف  والهيئة 
الرافديــن وهيئــة النزاهة لتدقيق 

املبالغ املصروفة«.
وكان وزير املالية بالوكالة إحســان 
عبد اجلبار قد أعلن، السبت املاضي 
، عن ســرقة تُقدر مبليارين ونصف 
املليار دوالر مــن أموال الضريبة في 

مصرف الرافدين احلكومي
عبــد اجلبار الــذي يشــغل حاليا 
منصب وزير النفط في تغريدة على 
حســابه في تويتر، قــال إن »دولة 
وافق مشــكورا على  الوزراء  رئيس 
االعفاء من مهام  طلبنا بخصوص 

إدارة وزارة املالية بالوكالة«.
الذي  التحقيق  إلى »نتائــج  ولفت 
وجهنا بــه بعد تكليفنــا بالوزارة، 
واالثباتات الرسمية اخلاصة بسرقة 

تريليون دينار عراقي   3.7 ما مقداره 
(2.5 مليار دوالر( من اموال الضريبة/

مصرف الرافدين من قبل مجموعة 
محددة«.

وتابع عبد اجلبار أن نتائج التحقيق 
»مت تســليمها من وزارة املالية الى 
اجلهــات اخملتصة، ومنهــا اللجنة 
املاليــة البرملانيــة التــي طالبتنا 
بذلك رســميا واعالميا ، وقال وزير 
النفــط أنه »لم نخضع ألي ضغط 
ومســاومة ملنعنا عن اداء دورنا في 

حماية املال العام«.
في السياق، أورد وزير النفط احسان 
عبد اجلبار، خــالل املؤمتر الصحفي 
الذي عقده املتحدث الرسمي باسم 
الثقافة حسن  وزير  الوزراء،  مجلس 
ناظم، بعد انتهاء جلســة مجلس 
الوزراء االعتيادية التي عقدت امس 
الثالثــاء، إن »التقريــر الذي رفعته 
احلكومة أبان توليه املسؤولية وزيراً 
للمالية وكالًة بشان خيانة األمانة 
هو األول منذ 17 عاماً وتضمن 400 

صفحة ومت إرساله إلى القضاء«.
وأضاف إنــه » مت إعفــاء مدير عام 
الضرائــب ومــالكات أخــرى على 
خلفية قضية األمانات الضريبية«.

ومن جانبها أكدت وزير املالية وكالًة 
هيام نعمت محمود بعد اجللســة 
الصحفي  املؤمتــر  املذكــورة خالل 
مســتمرة  »الــوزارة  أن  نفســه، 

القضائية في  اجلهات  بالتعاون مع 
وأبوابها  الضريبية  األمانات  قضية 
مفتوحة أمام اجلهات املعنية بهذا 
املوضوع وعلى امت االستعداد لتلبية 

أية متطلبات لكشف احلقائق«.
وفي السياق، أصدرت هيئة النزاهة 
االحتادية، امس الثالثاء، بياناً بشــأن 
املبالغ املسروقة من هيئة الضرائب.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة 
األنبــاء العراقيــة )واع(: إن »بعض 
وســائل اإلعالم ومواقــع التواصل 
االجتماعــي تناولــت تصريحــاٍت 
وإعالميٍَّة  سياســيٍَّة  لشخصيَّاٍت 
املبالغ  قضيَّة  عن  ثت  حتدَّ وأكادمييٍَّة 
ة  املسروقة من أمانات الهيئة العامَّ
فروع مصرف  املُودعة في  للضرائب 

الرافدين«.
وأضافــت أن«الهيئة تســتند في 
إلى  التحقيقيَّة  مهامها  ممارســة 
قانونهــا النافــذ رقم )30 لســنة 
ل الذي تطرَّق إلى تلك  2011( املُعــدَّ
ا يرد  املهــام من قبيل التحــرِّي عمَّ
شــبهات  عن  معلوماٍت  من  إليها 
الفساد دون إغفال أّي بالٍغ أو إخبارٍ، 
والتحقيــق فــي قضايا الفســاد 
التحقيق  قاضــي  إشــراف  حتــت 
الفســاد في  أفعال  ، ورصد  اخمُلتصِّ
عنها  والتحرِّي  اخمُلتلفة  سات  املُؤسَّ
والتحقيق فيهــا؛ بغية تعزيز ثقة 

املواطن بالهيئة«.

وتابعــت أنَّ »املعلـــومات التـــي 
وردت للهيئــة عبـــر وزارة املاليَّــة 
ـت إحالتها إلى القـــضاء، بعد  متَـّ
أن متَّ تســجيلها كإخبــارٍ، وعرضه 
علــى محكمــة النزاهــة التــي 
أصــدرت بدورهــا مذكــرات قبٍض 
املُتَّهمة  الشــركات  أصحاب  بحق 
احلجز  ووضــع  الســرقات،  بتلــك 
التي  حســاباتها  على  االحتياطي 
ضمانات  صكوك  ملصلحتها  ُحرِّرَت 
ضريبيــة، فضالً عن تدويــن أقوال 
ُمديري فــرع مصرف الرافدين الذين 
وتأليف  املســروقة،  املبالغ  سلَّموا 
تضم  مشــتركة  تدقيقية  جلنــة 
هيئة النزاهة االحتادية ووزارة املالية 
العامة للضرائب ومصرف  والهيئة 

الرافدين«.
وأوضحــت أنهــا »تعلــن للــرأي 
ـقُ مبا تنجزه في  العام كلَّ ما يتعلَـّ
قضايــا الفســاد ومبا يســمح به 
القانون«، محذرة »كلَّ من تُســوُِّل 
أو  كاذبــٍة  له نفســه بث أخبــارٍ 

التصريح مبعلوماٍت غير دقيقٍة عن 
للـــمساءلة  التعرُّض  من  عملها، 

القانـونيَّة«.
ودعت الهيئة »اجلمهور ووســائل 
ة  ــي املعلومات اخلاصَّ اإلعالم لتلقِّ
مــن  وإجنـــازاتها  بنشاطـــاتها 
الـرسِميَّـة،  الهـيئـــة  نـوافـــذ 
محاوالت  إلى  االلتـفـــات  وعـدم 
وتزييف  عملها  على  التشــويش 
احلقائــق التــي متارســها بعض 
التي حتاول  اإلعالِميَّــة  املنصــات 
ومهاتراٍت  ســجاالٍت  فــي  زجها 
«، مشــددة على ضرورة  إعالميَّــةٍ
واملوضوعيَّـــة  ــة  احلياديَـّ »التزام 
احملــاوالت  لتلك  االجنــرار  وعــدم 

البائسة«.
وكانت جرت خــالل األيام املاضية 
محــاوالت خللــط األوراق في هذه 
التواصل  مواقــع  عبر  القضيــة، 
االجتماعي وبعض وسائل االعالم، 
لصالــح املتورطــن فــي قضية 

الضرائب.

القضاء يستقدم مدير عام الضرائب ومعاونه وآخرين على خلفية سرقة امانات الدائرة
هيئة النزاهة تحذر من تزييف الحقائق والتشويش على القضية

*  وزير النفط: التقرير الخاص بخيانة األمانة البالغة 2.5 مليار دوالر كتب على 400 صفحة 

تقريـر

خاص - الصباح الجديد:
املكّلف  يســتعد  وقــت  فــي 
بتشكيل احلكومة محمد شياع 
الكابينة  عن  لإلعالن  السوداني 
الوزارية األســبوع املقبل، يتجه 
أغلــب النّواب املســتقلن إلى 

املعارضة داخل البرملان.
وفيما اكدت األطراف املســاندة 
مواجهة  على  قدرته  للسوداني 
التحديات املســتقبلية، شددت 
على أن برنامجه ســيرّكز على 
الفقر  ملف اخلدمــات ومعاجلة 

ومعدالت البطالة.
وقال النائب املســتقل حســن 
الســعبري، فــي تصريــح إلى 
»الصباح اجلديد«، أن »املعلومات 
املكّلف  بأن  تفيد  لدينا  املتوافرة 
بتشــكيل احلكومــة محمــد 
شياع السوداني يستعد لإلعالن 
األسبوع  الوزارية  تشكيلته  عن 
البرملان  علــى  وعرضها  املقبل، 

لكي مُتنح الثقة«.
وتابع السعبري، أن »أغلب النواب 
املستقلن ذاهبون إلى املعارضة، 
ولــم يشــاركوا فــي اللقاءات 
الرسمية وغير الرسمية املعنية 

بتشكيل احلكومة«.
التي  »املعارضة  أن  إلى  وأشــار، 
ســنعمل عليها مــع احلكومة 
املقبلــة، تقــوم على األســس 
التــي من شــأنها  اإليجابيــة 
التنفيذي  املســار  تصّحــح  أن 

وتشّخص األخطاء«.
»تشكيل  أن  السعبري،  وأوضح 
تنفيذ  على  قادرة  قوية  حكومة 

العراقي،  الشعب  جتاه  واجباتها 
مرهون بأن يكــون لدى مجلس 
النواب معارضة فاعلة ايجابية«.
»حصــول  أن  علــى  وشــدد، 
النائب  منصب  على  املستقلن 
النواب  لرئيــس مجلــس  األول 
بإســناده إلى محسن املندالوي، 
للمعارضة حتى  أول متكن  يعّد 
إلى  حالياً  ونحتــاج  دورها  تؤدي 
رئاســات بعض اللجان املهمة، 

مثل جلنة النزاهة واملالية«.

وبّن الســعبري، أن »املستقلن 
في  الســوداني  مــع  اجتمعوا 
كافتيريا  داخــل  املعروف  اللقاء 
انتخاب  النواب قبــل  مجلــس 
رئيــس اجلمهورية عبد اللطيف 
استمعنا  حيث  رشــيد،  جمال 
البرنامج  واٍف عــن  إلى شــرح 

الوزاري«.
اللقــاء لم يكن  ان »هذا  وأكد، 
الترتيب  بطلب املستقلن بل مت 
التنســيقي  اإلطار  قبل  له من 

بحضــور نــواب مــن الكتــل 
الشيعية والسنية والكردية«.

أن  إلــى  الســعبري،  ومضــى 
»الســوداني بنحو عام شخص 
مشــهود له بالنزاهة والكفاءة، 
كمــا ظهر فــي اللقــاء الذي 
جمعنا به بأنه قد شّخص نقاط 
واملشــكالت  والقوة  الضعــف 
وطــرح بعض احللول املناســبة 

لها«.
من جانبــه، ذكر عضــو اإلطار 

الســاعدي  طارق  التنســيقي 
»الصباح  إلــى  تصريــح  فــي 
اجلديــد«، أن »الســوداني يعرف 
تواجه  التــي  التحديات  جيــداً 
الداخلي  املستوين  على  العراق 

واخلارجي«.
وتابــع الســاعدي، القيادي في 
ائتالف دولة القانون، أن »العديد 
من املالحظات مت تسجيلها على 
حكومة تصريف املهام اليومية، 
على  اجلديدة  احلكومة  ستعمل 

معاجلتها من خالل املنهاج الذي 
وضعه السوداني«.

ولفت، إلى أن »املكّلف بتشكيل 
من  يتمكن  ســوف  احلكومــة 
حتقيــق األهداف التي يســعى 
بالنظر ملــا يتمتع به من  إليها 
خبــرات؛ بكونه تبــوء مناصب 
صعيد  علــى  عديــدة  إداريــة 
محافظــة ميســان واحلكومة 

االحتادية ومجلس النواب«.
وتوّقــع الســاعدي، أن »تلقــى 
التشكيلة الوزارية اجلديدة قبول 
الكتل السياسية؛ ألن السوداني 
تفــاوض معهــا بشــأن  قــد 

املرشحن وآلية اختيارهم«.
وزاد، أن »البرنامــج الــوزاري قد 
انتهى الســوداني مــن إعداده، 
وعرضه على الكتل التي رحبت 
في  االستعداد  ولديه  مبضمونه 
إجراء التعديالت إذا تطلب األمر 

ذلك«.
أن  إلــى  الســاعدي،  وانتهــى 
»امللفات التي ســتعمل عليها 
باجلانب  تتعلق  املقبلة  احلكومة 
اخلدمي أوالً، من خــالل التركيز 
البطالة  معــدالت  ارتفاع  على 
والفقر وغير ذلــك من القضايا 

املتعلقة باجلانب اإلنساني«.
وكانت كتلــة الفتح قد أكدت 
ســوف  الســوداني  كابينة  أن 
تتشــّكل مــن 23 وزارة، تتولى 
تقــدمي  السياســية  الكتــل 
خمســة مرشــحن لكل وزارة 
اختيار  ليتم  اســتحقاقها  من 

األفضل من بينهم.

فيما السوداني يستعد لإلعالن عن تشكيلته الوزارية األسبوع المقبل

»اإلطار« يتوقع قبول الكتل بالحكومة واغلب 
النواب المستقلين يتجهون إلى المعارضة

مافيات الفساد والقروض تشيطن 
6أسعار العقارات في بغداد مظاهرات األطفال والصبية تضع 

3إيران أمام معضلة كبيرة

الصباح الجديد - متابعة:
أكــد رئيس الــوزراء مصطفى 
ثقته  الثالثاء،  اليوم  الكاظمي، 
شدد  وفيما  اجلديدة،  باحلكومة 
على ضرورة أن تكون لها موازنة 
السياسية  القوى  دعا  سريعة، 
الى دعم رئيــس الوزراء املكلف 
اختيار  فــي  احلريــة  ومنحــه 

كابينته الوزارية.
له  الكاظمي فــي كلمة  وقال 
خالل جلســة مجلــس الوزراء 
التي عقدت امس الثالثاء: »أبارك 
لرئيس اجلمهورية عبد اللطيف 
رشيد، مباشرة مهامه في قصر 
الوزراء  لرئيس  وأمتنى  الســالم، 
املكّلف محمد شياع السوداني 

التوفيق في تشكيل احلكومة«، 
مبينا أن »املهمة صعبة، وأمتنى 
من القوى السياسية أن تعمل 
على تسهيل مهمة السوداني، 
اختيار  فــي  احلريــة  ومتنحــه 
الوزارية ليقوم بخدمة  كابينته 
شــعبه، وهي حرية مت حرماننا 

منها«.
وتابع أن »هــذه احلكومة جاءت 
اقتصادي  بوضــع  وتشــكلت 
صعب جــداً، حيث كنــا على 
اقتصادي حقيقي،  انهيار  حافة 
وكانــت حتديات وضــع كورونا 
وانهيار أســعار النفط، وكذلك 
الصراع الدولي الذي أراد البعض 
أن يحــول العراق إلــى حديقة 

الدولية  للصراعــات  خلفيــة 
متكنــا  اننــا  اال  واإلقليميــة، 
تلك  عبور  واحلكمة من  بالصبر 

التحديات«.
وذكــر أن » احتياطــي البنــك 
املركــزي كان هابطــاً حلظــة 
كان  حيث  للحكومة  استالمنا 
لدينا  واليــوم  دوالر،  مليــار   49
احتياطي 85 مليــار دوالر، وكان 
من  قريب  الذهب  احتياط  لدينا 
بحدود  أصبح  واليــوم  طنا،   96
أن »ذلك  الى  134 طناً«، مشيرا 
لم يأت اعتباطاً، فالبعض يقول 
من أســعار النفــط وهذا ليس 
صحيحاً، والكثير من دول العالم 
النفط لديها،  ارتفعت أســعار 

لكن لم يسجل منو لديها، وهذا 
التي  اإلصالحية  للورقــة  يعود 

طبقناها«.
ولفــت الى انه »منــذ اللحظة 
إلصالح  رؤية  لدينا  كانت  األولى 
وزارة املالية، التــي تبناها الوزير 
الســابق، وقدمنــا مجموعــة 
من مشــاريع اإلصــالح، وكانت 
جتابــه باعتراضات شــديدة من 
سياســية  وكتل  برملانين  قبل 
ملنــع اإلصالح فــي وزارة املالية 
والبقاء على آليــات تقليدية ال 
تالئم العصر«، موضحا أن »وزيرا 
احملاسبة  مشــروع  قدم  سابقا 
الشــاملة التي تتطلــب أمتتة 
وأســاليب حديثة، لكن اجلميع 

حاربها، ومع ذلك مضينا بالعمل 
بها، وهي تستغرق وقتاً«.

وأشار الى أن »احملاسبة الشاملة 
وحتد  الهدر  إيقاف  في  تساعدنا 
من الفســاد وإيقــاف التالعب 
القضايا، كما  العديد مــن  في 
األمانات  فــي موضــوع  حصل 
أعلنا  التــي  الضرائب  بهيئــة 
عن كشــفها وحاول البعض أن 
واللصوص  الفاســدين  يحمي 
إلــى احلكومة«،  وحتويل االتهام 
مؤكــدا أن »هــذا املوضــوع ال 
يخــص احلكومة بــل دائرة من 
دوائــر وزارة املالية، ومع كل هذا 
الوزير السابق  أول من نبهت  أنا 
عن هذه الظاهرة في عام 2021، 

وفي  بتحقيق،  بالقيام  ووجهته 
ضوء التحقيق أصــدر أمراً مبنع 
صرف أي أمانات بالضرائب بدون 

استحصال موافقة الوزير«.
يحاول  »البعض  أن  إلى  وأشــار 
أن يعرقــل أي جنــاح، منذ اليوم 
أعلنا عن مشروع محاربة  األول 
الفســاد  حاربنــا  الفســاد، 
كبيــرة  لضغــوط  وتعرضنــا 
وتهديــدات وابتــزاز، ورأينــا أن 
احلكومة لــم حتصل على رعاية 
وإمنا  معروفة  ألســباب  برملانية 
بسبب  مستمرة،  لها  معارضة 
تضــرر مصالح البعــض، أعلنا 
منذ اليوم األول محاربة الفساد 
وســوف ننهي آخر يوم من عمر 

احلكومة مبحاربة الفساد«.
وبــن الكاظمي أن »ما مت إعالنه 
عن موضــوع الضرائب هو واحد 
من التحديــات الكبيرة،«، الفتا 
الــى أن »التأريــخ ســينصف 
هــذه احلكومة، وســتبن ذلك 
بها  يقــوم  التي  التحقيقــات 

القضاء بكل هدوء«.
وأكــد أن »القضــاء شــرع في 
التحقيقات منذ شــهور وبكل 
هــدوء، لكن البعــض عرف أن 
املساءلة ســتصل إليه، فحاول 
ويســتغل  ضّجــة،  يثيــر  أن 
الفوضى  خللــق  الظروف  بعض 
والتغطيــة علــى الفاســدين 
هــذه  وأســباب  احلقيقيــن 

املشكلة«، 
األمانات  »قّضيــة  أن  وأوضــح 
وال  طويل  عمرهــا  الضريبيــة 
عالقة لهــا بهذه احلكومة وهي 
قدمية، ولفت الــى »اننا حققنا 
الكثير ممــا نفتخر به كحكومة 
وكوزراء، وعلينــا أاّل نلتفت إلى 
األصوات النشــاز التي حتاول أن 
تبتــز حتت عناويــن احلرص على 
املــال العــام بينما هــي أكثر 
بالهــدر في  األطــراف توّرطــاً 
األموال«، موضحا »اننا أمتمنا ما 
علينا، علــى والوزراء تهيئة كل 
امللفات أمــام الوزراء اجلدد، لكي 
نعمل وفق كل ما نستطيع من 

جهد«.

حاربنا الفساد وتعرضنا لضغوط كبيرة وتهديدات وابتزاز جراء تضرر مصالح البعض!
مطالبا بدعم الحكومة الجديدة..الكاظمي في جلسته األخيرة لمجلس الوزراء:

الصباح الجديد - وكاالت:
عام  أمن  الغيــص  هيثم  توقع 
منظمة البلدان املصدرة للنفط 
)أوبــك(، اليوم الثالثــاء، ارتفاع 
الطلــب على الطاقة بنســبة 
%23، فيما دافع مجدداً عن قرار 
مجموعة أوبــك بلس تخفيض 

االنتاج بنحو مليوني برميل.
وقــال الغيص في بيان إن »أوبك 
بلس حتركــت باإلجماع واتخذت 
قرارها لضمان اســتقرار أسواق 

النفط العامليــة ونتوقع ارتفاع 
بشــدة  الطاقة  علــى  الطلب 
%23 في  إلــى  وبنســبة تصل 

الفترة املقبلة«.
توفيــر  عــدم   « إن  وأضــاف 
االســتثمارات الالزمــة لقطاع 
النفــط قد يــؤدي إلــى نقص 
القطــاع  وهــذا  وتقلبــات 
تريليــون   12.1 إلــى  بحاجــة 
املدى  على  كاســتثمارات  دوالر 

الطويل«.

بغداد - الصباح الجديد: 
اكد النائب االول لرئيس مجلس 
النواب محسن املندالوي امس 
لكشف  البرملان  دعم  الثالثاء، 
ملفات الفســاد واحالتها الى 
القضــاء، فيما أشــار الى ان 
املرحلة املقبلة ستشهد حربا 

على املفسدين.
وذكر بيان صدر عن مكتبه، ان : 
»املندالوي استقبل رئيَس ديوان 
الرقابــة املالية وكالــًة »رافل 
ياســن خضير«، بحضور عدد 

من النواب واملستشارين«. 
وقــال املنــدالوي، ان »املرحلة 
وحرٍب  بنــاٍء  مرحلُة  املقبلــة 
على الفساد واملفسدين الذين 
كانــوا وما زالوا ميثلــون حتدياً 

وعائقــاً كبيراً أمــام أي تقدٍم 
يطمح إليــه املواطن«، مؤكداً 
»دعم مجلس النواب للجهات 
الرقابية وبخاصة ديوان الرقابة 
الفســاد  لكشــف ملفــات 
حفاظاً  القضاء  إلى  وإحالتها 

على املال العام«.
وبحــث املندالوي، مــع احلضور 
اجلهات  بن  التنســيق  »أهميَة 
والتنفيذية  والقضائية  الرقابية 
وإيجاد عمليــة رقابيٍة تكامليٍة 
وتعزيز  الثالث،  الســلطات  بن 
التواصــل بــن ديــوان الرقابة 
واّتباع  املعنية،  النيابية  واللجان 
آليات أكثــر فاعلية في الرقابة 
واملؤسســات  الــوزارات  علــى 

احلكومية«.

 نائب رئيس البرلمان: المرحلة المقبلة 
ستشهد حربا على الفساد والمفسدين

 نتوقع ارتفاع الطلب على الطاقة 
بنسبة 23 % في الفترة المقبلة

أمين عام أوبك: 
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تقرير

 إعالم الشركة 

برئاســة، املُهنــدس اخلبير فاضل 
ورئيس  العام  امُلدير  محمد كاظم، 
املعتصم  شــركة  إدارة  مجلــس 
اإلنشائية، إحد  العامة للمقاوالت 
تشكيالت وزارة اإلعمار و اإلسكان 
مجلس  عقَد  العامــة،  والبلديات 
االعتيادية  جلسته  الشركة،  إدارة 
)لعام  السادســة  الدورة  الثالثون/ 

  .)٢٠٢٢
املُدير   في مستهل اجللسة، رحَب 
اجمللس،  وأعضاء  بالضيــوف  العام 
والتبريــكات  بالتهانــي  وتوجــَه 
النبوي  املولــد  ذكــرى  مبناســبة 

الشــريف، داعياً الباري عز وجل إن 
يعيد هذه املناســبة العطرة على 

اجلميع باخلير والٌيمِن. 
وُقبيل ٌمناقشــة الفقرات املدرجة 
على جدول أعمال اجللســة، وجَه 
على ضرورة مراعاة أالوضاع العامة 
الدوام  بأوقــات  والتقيد  احلاليــة، 
الرســمية، ومبا اليؤثر على ســير 
الوظيفية  املهــام  واداء  العمــل، 
والتأكيد  إســتثناء،  دون  للجميع 
اخلاصة  األجــراءات  حســم  على 
اجلهات  مع  الطوارئ  بتنفيذ سلم 
ذات العالقة إلدخاله اخلدمة سريعاً 
املوظفني  على ســالمة  حفاظــاً 

واملراجعني.
املواضيــع  اجمللــٌس  ناقــش  ثــَم 
أعماله،  جــدول  علــى  املدرجــة 

أبرزهــا تقارير أقســام الشــؤون 
إالنتاجيــة  املعامــل  القانونيــة، 
واملتابعة.  والتخطيــط  واالليــة، 
وأكَد الســيد رئيــس اجمللس على 
الودية  الطرق  و إســتنفاد  سلوك 
القانونية  اللجوء للطرق  أوالً، قبل 
والرســمية ملتابعة ملف أالراضي 
ومسحقـات  واململوكة  اخملصصة 
الوزارة،  بالتنسيـق  مع  الشركـة، 
إلستحصـــال حقـــوق الشركة 
لدى الغير سواء كانـــوا أفـراد أم 
القوانيـن  ومبوجـــب  مؤسسـات، 

والتعليمـات النافـذة.
 وأشــارَ الــى أهميــة أن تكــون 
دراســات اجلدوى مرنــة، ومتعددة 
اخليــارات متماشــية مــع حاجة 
لضمان  للتعديل  وقابلة  الشركة، 

حتقيق املصلحة العليا للشــركة 
وشــدد  املالية.  مواردها  لتعظيم 
على إستيفاء املتطلبات والشروط 
) االدارية, الفنية, املالية, القانونية( 
كافة للجهات الراغبة في الدخول 
مبشــاركات مع شــركة املعتصم 

العامة. 
اخلاصة  األجــراءات  اجمللس  وناقش 
بتنفيذ قرارات اجللســة السابقة, 
فضالً عن تقارير أقســام املشاريع, 
األتصــاالت وتكنلوجيا املعلومات, 
الداخلية,  الرقابة  واملالية,  األدارية 
وأتخذ القرارات املناسبة بصددها. 
وفي ختام اجللســة، تقدم السيد 
والتقدير  بالشــكر  العــام  املدير 
واحلاضريــن  الضيــوف  للســادة 

متمنياً التوفيق للجميع. 

مجلس إدارة شركة المعتصم العامة يعقُد جلسته أالعتيادية
مشددًا على إستحصال مستحقاتها ومتابعة ممتلكاتها 

الصباح الجديد - متابعة: 

أنهاره  العــراق في تغذيــة  يعتمد 
ســنوياً على املياه اآلتية من تركيا 
الربيع،  فــي فصل  وإيران، خصوصاً 
فضالً عــن األمطار والثلــوج، إال أن 
املوسم احلالي شهد انخفاضاً كبيراً 
وغير مسبوق منذ عدة سنوات، وهو 
في انحسار مساحة  بدا واضحاً  ما 
نهري دجلة والفــرات داخل األراضي 
في  وبحيرات  أنهر  وجفاف  العراقية 
محافظة ديالى مثــل حمرين ونهر 

ديالى.
وأدى تراجع إيــرادات املياه في ديالى، 
و600  مليوناً  ســكانها  عدد  البالغ 
العــام احلالي  ألف شــخص خالل 
املتمثلة بالســيول اآلتية من إيران، 
وقلة تساقط األمطار بشكل كبير، 
إلى انخفاض خزيــن بحيرة حمرين 
البالغ ملياري متر كعب إلى أكثر من 
95 في املئة، مما أثر سلباً في القطاع 
على هجر  كثيرين  وأجبــر  الزراعي، 
يعتمد عليها  التــي  الزراعة  مهنة 

أغلب السكان.
وقال عــون ذيــاب مستشــار وزير 
املــوارد املائية العراقيــة إن “اخلزين 
املائي املتاح هــو أقل بكثير مما لدينا 
في العام املاضــي، لكونه انخفض 
بنســبة 50 في املئة بســبب قلة 
األمطار والــواردات القليلة من دول 

اجلوار.
وأضاف فــي تصريحات صحافية أن 
“ســنوات اجلفــاف املتعاقبة: 2020 
تأثير قوي  و2021 و2022، كان لهــا 
في وضع اإليرادات املائية في العراق”، 
إلى أن هذا األمر يعطي حتذيراً  الفتاً 
لكيفيــة اســتخدام امليــاه خالل 
الصيــف املقبــل و خالل املوســم 

الشتوي.
الدولي  املتخصــص  قــال  بــدوره 
إنه  الزعبي  الغذائي فاضــل  باألمن 
من الضروري جلــوء العراق إلى مياه 
التحليــة ملناطق اجلنــوب ألغراض 
الزراعــة والشــرب، واالعتماد على 

البذور التي تقاوم امللوحة العالية.
وأضــاف الزعبي الذي كان يشــغل 
األغذية  ملنظمــة  ممثــل  منصــب 
املتحدة في  لــأمم  التابعة  والزراعة 
العراق يعتمد  “دور  أن  )الفاو(  العراق 

على املياه العابــرة للحدود، والدول 
األنهار ســينخفض  التــي فيهــا 
منســوب املياه فيها”، مبيناً أن هذه 
ال  االنخفاض  هــذا  بســبب  الدول 
تعطي احلصة الكاملة بالتزامن مع 
شحة األمطار مما سيؤثر في اخلزين 

املائي واملياه اجلوفية.
وأشار إلى أن أهم تلك احللول تتمثل 
في مياه التحلية، التي لو بدأ العراق 
بإنشــاء تلك احملطات قبل 15 سنة 
لكانت أرخص بكثيــر، الفتاً إلى أن 
هذه احللول طرحــت على احلكومة 

العراقية منذ عام 2007.
وتابــع الزعبــي أن باإلمــكان تزويد 
املناطــق اجلنوبيــة مبيــاه التحلية 
من ميــاه اخلليح وكذلــك املناطق 
الشمالية والوســطى تعتمد على 
مياه األنهار، مؤكــداً أن املياه احملالة 
ممكن أن حُتلى بدرجات مختلفة تكون 

إحداها للشرب وأخرى للزراعة.

وأوضح أن باإلمكان استغالل ارتفاع 
أســعار النفط من أجل البدء بهذه 
املشاريع، سيما وأن العراق بلد طاقة 
وليس له مشكلة في توفير الطاقة 

لتلك احملطات. 
وزارة  املتحدث باسم  من جانبه قال 
املوارد املائيــة، علي راضي، إن الوزارة 
حذرت في دراســتها االستراتيجية 
لأعــوام 2035-2014 من خســارة 
العــراق ألكثر مــن 11 مليــار متر 
مكعب من مجمــوع اإليرادات التي 

تصل للبالد.
وأضاف أن عام 2019 شــهد ســنة 
فيضانية رطبة وبلغ معدل اإليرادات 
140 فــي املئة من املعــدل املتوقع، 
مبيناً أن هذه اإليرادات املائية أدت في 
ارتفاع منســوب اخلزين  إلى  حينها 
بشكل كبير جداً، ما أدى إلى تالفي 

الشح املائي في السنوات احلالية.
وأوضح راضي أن هناك عوامل أخرى 

تســببت في انخفاض إيرادات املياه، 
منها التوسع السكاني الكبير على 
األنهار بخاصة لــدول املنبع، إضافة 
السدود  إنشــاء  في  التوســع  إلى 
اخلزنيــة الكبيــرة ومشــاريع الري 
واستغالل األراضي، مؤكداً أنها أدت 
وبنسب  املياه  اســتهالك  زيادة  إلى 
كبيرة ما أثر في نوعية املياه الواردة 

إلى العراق.
وخــالل الســنوات املاضيــة دعت 
احلكومات العراقية مراراً وتكراراً كالً 
من إيــران وتركيا للتفاوض، من أجل 
إيجاد حلول ملوضوع تقاســم املياه 
بني األطراف الثالثة، سواء مبا يتعلق 
بنهري دجلة والفرات أو إرجاع مسار 
نهر الكارون إلــى وضعه الطبيعي 
ليغذي شط العرب، إال أنها لم تفلح 

في حتقيق نتائج إيجابية تذكر.
فعلى الرغم من كون العراق شريكاً 
جتارياً مهماً إليــران وتركيا ويعد من 

املســتوردين الكبار للمواد املصنعة 
فــي الدولتــني، فضالً عــن تعاقده 
مع شــركاتهما لتنفيذ مشــاريع 
فــي مختلف اجملاالت، فــإن اجلانبني 
كانــا يســيران في اجتــاه معاكس 
اتخذا  حيث  العراقي،  التقارب  لهذا 
سلســلة من اإلجراءات املســتمرة 
التي زادت من خفــض إيرادات املياه 

إلى البالد بشكل كبير.
بــدوره قــال النائــب الســابق عن 
محافظــة البصــرة، وائــل عبــد 
اللطيف، إن حل أزمــة املياه يكمن 
املياه  حتليــة  محطات  إنشــاء  في 
ال يصلها  التــي  البصــرة  حملافظة 

سوى املياه املاحلة وامللوثة.
وقال إن “محاصيل احلنطة والشعير 
تلفت لعدم وجود املياه، لكون املياه 
امللوحة”،  عاليــة  مياه  هي  املتوفرة 
أن البصرة أكثر احملافظات  إلى  الفتاً 
تضــرراً باعتبارهــا آخــر محافظة 

يصلها فقط  ومــا  امليــاه،  تصلها 
امللوثة  واملياه  الصحي  الصرف  مياه 

مبخلفات املصانع واملستشفيات.
وأوضح عبــد اللطيف أن أزمة املياه 
فــي العراق هي أزمــة دولية وحتتاج 
إلى مفاوض واثق من نفسه، مشيراً 
إلى أن بقاء األوضاع على حالها من 
دون إيجاد حلول حلقوق العراق املائية 
ســيعني حتول نهري دجلة والفرات 
إلى أنهر صغيرة وإلغاء مفهوم بالد 

وادي الرافدين.
وتابــع أن احلــل ألزمــة امليــاه في 
محافظة البصرة هو بتحلية املياه، 
تبنت مشروعه سابقاً شركة  الذي 
البحر  ميــاه  بريطانيــة تســحب 
وحتليهــا وتوصلهــا إلــى كل بيت 
في البصرة، مبينــاً أن هذا احلل هو 
املياه ومت طرحه  الوحيد حالياً ألزمة 
العــام املاضي لكن لــم يتم تبنيه 

حتى اآلن.

الجفاف يدق ناقوس الخطر في العراق
 واألنظار تتجه نحو محطات التحلية

البالد تواجه تراجعًا لمنسوب المياه والبصرة أكثر المحافظات تضررًا 

قال المتخصص 
الدولي باألمن الغذائي 

فاضل الزعبي إن 
من الضروري لجوء 

العراق إلى مياه 
التحلية لمناطق 

الجنوب ألغراض 
الزراعة والشرب، 

واالعتماد على البذور 
التي تقاوم الملوحة 

العالية

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلنــت إدارة الشــركة العامة للخطوط 
اجلويــة العراقية عن بدء العمــل مبوازنة 
AMADE-  الطائرات الكترونياً عبــر نظام

US املتطــور بعد أن كانت تنفذ ســابقاً 
ورقياً وهو ما سيسهم في إختصار الوقت 
وجتهيــز الطائرات لتنفيــذ رحالتها بوقت 

قياسي.
وقال مديــر عام الشــركة املهندس كرمي 
كاظم حســني إســتناداً لتوجيهات وزير 
النقل الكابنت ناصر حســني بندر الشبلي 
مت تفعيل النظام اجلديــد ملواكبة التطور 
احلاصل عاملياً فــي مجال موازنة الطائرات 
أمتتة  أيضاً خطــوة مهمة نحو  وبإعتباره 
جميع مفاصل اخلطــوط اجلوية العراقية.
وتابع ســيادته أن املرحلة األولى لتشغيل 
النظام شملت محطة مطار بغداد الدولي 
ومطار بيروت والعمــل جاري لتفعيله في 

جميع احملطات الداخلية واخلارجية. 

بغداد - الصباح الجديد: 
أقر وزير البيئة، جاسم الفالحي، أن التلوث 
املرتبط بإنتاج النفط يعد ســببا رئيســا 
وراء ارتفاع معــدالت اإلصابة محليا مبرض 

السرطان.
وكشــف الفالحي في تصريح صحفي، أن 
“وزارة النفط سبق أن منعت موظفينا من 
إجراء اختبارات مراقبــة لرصد التلوث في 

حقل الرميلة النفطي الكبير”.
ويحرق حقل الرميلة في البصرة الغاز أكثر 
من أي حقــل نفط آخر فــي العالم، وهو 
حقل متلكــه احلكمة االحتادية ، مضيفا أن 
“الوضع حتســن وهناك اآلن تعاون أكبر بني 

الوزارات”.
وقال، إن :”اإلدارات ســتتعاون لتغرمي أو رفع 
دعاوى قضائية على أي شــركة، محلية أو 
دولية، في حالة تسببها في حدوث أضرار 

بيئية”.
ولطاملا ســاور اجملتمعات التي تعيش على 
مقربــة من حقول النفــط في محافظة 
البصرة الشــك فــي أن ارتفــاع معدالت 
اإلصابة بســرطان الدم ناجت عــن الغازات 

احملترقة في حقول النفط.
ومتثــل الغــازات احملترقة في هــذه املواقع 
خطورة لكونها تتسبب في انبعاث مزيج 
قوي من ثاني أكســيد الكربــون وامليثان 

والسخام األسود امللوث للغاية. 

بغداد - الصباح الجديد: 
بحثت وزارة النفط اخلطة الوقودية لتأمني 
احتياجــات املواطنني والدوائــر احلكومية 
ومحطات توليد الطاقــة الكهربائية من 

املشتقات النفطية.
وذكر مكتبها االعالمي فــي بيان ان “ذلك 
جاء خالل اجتماع العمليات القيادي الذي 
التوزيع حامد  الوزارة لشؤون  ترأسه وكيل 
يونس بحضور املدراء العامني للشــركات 
والدوائر املعنيــة واملكتب االعالمي”، فيما 
اكد  الوكيــل على اهميــة تعزيز اخلزين 
الستراتيجي من املنتحات النفطية، فضال 
املواطنني  بتجهيــز  الوزارة  اســتمرار  عن 
واجلهات املعنية باحتياجها من املشتقات 
أنواعه بانسيابية عالية  النفطية بجميع 

استعدادا ملوسم الشتاء املقبل”. .
الوزارة تعقــد اجتماع العمليات  ان  يذكر 
القيــادي بشــكل دوري ملناقشــة جتهيز 
النفطية للمواطنني ومحطات  املشتقات 
والدوائــر  الكهربائيــة  الطاقــة  توليــد 

احلكومية والقطاع اخلاص. 

الخطوط الجوية تعلن بدء 
العمل على نظام موازنة 

الطائرات الكترونيًا

وزير البيئة: التلوث 
بانتاج النفط سبب رئيس 

بارتفاع إصابات السرطان

النفط تبحث الخطة 
الشتوية للمشتقات

بغداد - الصباح الجديد: 
لرئيس مجلس  األول  النائــب  طالب 
املندالوي احلكومة  النواب، محســن 
لترميم  بوضع خطة عاجلة  اجلديدة 
التربوي،  بالواقع  والنهــوض  املدارس 
فيما أكد على تثبيت احملاضرين على 

املالك الدائم.
وذكــر املكتب االعالمــي للمندالوي 
األخير عقــد اجتماعاً  أن  بيــان  في 
مع املديرين العاّمــني ملديريات تربية 
بغــداد الكرخ والرصافــة، للتباحث 
بشأن امللفات التي تعيق سير العمل 

التربوي واملعاجلات احلقيقية لها.
التربية  مديــري  املنــدالوي،  وطالب 
األســبوع  كامل  كشــف  بتقــدمي 
املقبــل يتضمــن عــدد مشــاريع 
ومقدار  املتلكئة،  املدرســية  األبنية 
لكل  الالزمة  املاليــة  التخصيصات 
مديريــة منها، إضافــة للتجهيزات 
املدرسية  والنواقص  واملســتلزمات 
االساســية. واكد على وضعه خطة 
عاجلة األسبوع اجلاري بالتنسيق مع 
وزارة التربية و أمانة بغداد ومديريات 
التربية في بغداد واحملافظات لترميم 

ان  املناهــج، مبيناً  وتوفيــر  املدارس 
املوازنة املقبلة سَتمنح تخصيصات 
لــُكل مديريــة وفقــاً حلاجتها من 
املناهج واألبنية وباقي املســتلزمات 

املدرسية.
وطالب النائب األول حكومة تصريف 
االعمال ببيان مقدار املبالغ اخملصصة 
العائدة  املدرسية  لأبنية  واملصروفة 
ملديريات التربية، مؤكداً ان مشــاريع 
املــدارس املتلكئة اصبحــت “مكباً 
للنفايات” والبد من اســتنفار اجلهود 

إلنقاذ كل ما ميكن انقاذه.

 ذي قار - الصباح الجديد: 
دعا رئيس احتــاد اجلمعيات الفالحية 
في محافظة ذي قار حســني نعمة 
امــس الثالثاء، احلكومــة إلى إعالن 
قــار منطقة منكوبة  ذي  محافظة 

زراعياً بسبب اجلفاف وشح املياه .

وقال نعمة فــي تصريح صحفي، ان 
:”محافظة ذي قار تعاني من موسم 
شــح مياه وخســارة اغلب اراضيها 
اعالن  احلكومــة  وعلــى  الزراعيــة، 
احملافظة منكوبة زراعياً وتبني خطة 

عاجلة ملساعدة الفالحني”.

واضاف ان “االراضي الزراعية واشجار 
النخيــل تضررت وتصحــرت ، االمر 
الذي ادى لتضرر االوضاع االقتصادية 
واملعيشــية للفالحني ، مــا ادى الى 
هجرة ونزوح االف االسر الفالحية الى 

مراكز املدن واحملافظات اجملاورة”.

الجمعيات الفالحية تدعو إلعالن ذي قار 
منكوبة زراعيًا بسبب الجفاف

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلنــت وزارة التعليــم العالي 
الثانية  الوجبة  العلمي  والبحث 
مــن نتائــج تعديل الترشــيح 
وقبول طلبة الســنة الدراسية 

السابقة.
وضمــت النتائج املنشــورة في 
والتخطيط  الدراســات  بوابــة 
قبول   )www.dirasat-gate.org)
(421( طالبا موزعني على القناة 
العامــة وذوي ضحايا العمليات 
احلربيــة واألخطاء العســكرية 
وذوي  اإلرهابيــة  والعمليــات 
حزب  جرائــم  ضحايا  شــهداء 

البعث املنحل.
الســنة  طلبة  قبول  وتضمنت 
السابقة )824( طالبا توزعوا على 
القنــاة العامة وقنــاة الوافدين 
وذوي ضحايــا العمليات احلربية 
واألخطاء العسكرية والعمليات 
وذوي شــهداء ضحايا  اإلرهابية 

جرائم حزب البعث املنحل.
وفي هذا الســياق تؤكــد وزارة 
التعليــم أن الطالــب ميكن له 
العودة إلــى قبوله املركزي خالل 

ثالثة أيام من إعالن النتائج على 
أن يكون مســجال في الكلية أو 
مركزيا  فيهــا  املقبول  املعهــد 

للسنة الدراسية السابقة.
وزير  وجــه  اخــر  صعيد  علــى 
التعليم العالي والبحث العلمي 
عبد  كاظــم  نبيــل  الدكتــور 
الصاحب بتشــكيل فريق وزاري 
معادلة  إجراءات  وتقييم  ملتابعة 
الشهادات للطلبة العراقيني في 

لبنان.
جاء ذلــك لدى لقائه الســفير 
اللبناني في العراق علي احلبحاب 
الذي حل ضيفا في وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي بحضور 
مدير عام دائرة البعثات والعالقات 
اســتعرض  حيــث  الثقافيــة 
التعامــل  مؤشــرات  اجلانبــان 
الفني الذي تتســم به اجراءات 
تصديق ومعادلة الشهادات لدى 
العالي  والتعليم  التربيــة  وزارة 

اللبنانية.
وأكد وزير التعليم أهمية احلفاظ 
مؤسساتنا  وتاريخ  سمعة  على 
وتطوير  والتعليمية  األكادمييــة 

مع  اإلداري  التعامــل  مســتوى 
والســيما  واملراجعني  الطلبــة 
العراقيون املسجلون في عدد من 
التي أصدرت  اللبنانية  اجلامعات 
وزارة التعليــم العراقية توصية 

بشأنها.
وأعــرب وزير التعليــم عن أمله 
إيجابية  الى حلــول  بالوصــول 
على  املؤشرة  املالحظات  لتذليل 
الطلبة  مــع  التعامل  صعيــد 
العراقيــني وحتســني مســتوى 
النمــط الفنــي واإلداري اخلاص 
الشــهادات  معادلــة  مبلــف 
ســالمة  يضمن  مبا  وتصديقها 
وصحة الوثائق للطلبة الوافدين 
بعيــدا عــن مؤشــرات التأخير 

والتعقيد.
السفير  ســعادة  كشف  بدوره 
مرتقــب  لبنانــي  قــرار  عــن 
التي  االشــكاليات  هــذه  بحل 
في  األجانب  الطلبــة  يواجهها 
وتشــكيل جلنة مختصة  لبنان 
بهــذا امللف لترتيــب املعطيات 
تنظيما  وتنظيمها  واألولويــات 

إجرائيا مناسبا. 

المندالوي يؤكد إعداد خطة عاجلة للنهوض 
بالواقع التربوي وتثبيت المحاضرين  

التعليم العالي تعلن الوجبة الثانية من نتائج 
تعديل الترشيح وقبول طلبة السنة السابقة

فريق وزاري لمتابعة وتقييم معادلة الشهادات لطلبة البالد في لبنانأبنية المدارس المتلكئة باتت مكّبًا للنفايات
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تقرير

الصباح الجديد ـ وكاالت:

قبل ثالث سنوات، قال البابا فرنسيس 
إن الكنيســة الكاثوليكيــة ملتزمة 
بالقضاء على “شر” االنتهاكات خاصة 
اجلنسية منها. ووضع البابا وغيره من 
قادة الكنيسة مبادئ توجيهية جديدة 
للتعامــل مــع االتهامــات. وتعهدوا 
بالشــفافية. وقالــوا إن احتياجــات 

الضحايا ستأتي أوال.
لكــن حالتــني رئيســيتني حديثتني 
تشيران إلى أن الكنيسة، على الرغم 
مــن كل عهودها للتحســن، ال تزال 
تقع في فخاخ مألوفة وتوسع أزمتها 
األولى، كما تقول صحيفة واشــنطن 

بوست.
بكاردينال كندي  األولى  احلالة  وتتعلق 
نحو  علــى  متــدرب  بلمس  متهــم 
غير الئق، فيما تتعلــق احلالة األخرى 
بأسقف من تيمور الشرقية حائز على 
جائــزة نوبل متهم بإســاءة معاملة 
األطفــال الفقراء ، ويقــول املدافعون 
عن مكافحة ســوء املعاملة إن كلتا 
السرية  من  منطا  تعكســان  احلالتني 

والدفاع.
“خالل زيارته الثانية إلى منزل عائلتي، 
تعرضــت ألول ملســة جنســية من 
بعمر  لبكــي، كنت طفلــة  منصور 
الـــ 14 عاماً، أصبــت بصدمة حينها 

جعلتني أجتمد في مكاني دون القدرة 
على أي تصرف أو حركة، وكأن دماغي 
توقــف عن العمل كلياً، كنت شــبه 
غائبة عن الوجود”.. تســتذكر ماريلني 
االعتداء اجلنسي  واقعة  غامن تفاصيل 
الذي تعرضــت له من قبــل الكاهن 

اللبناني منصور لبكي..
وفي حالــة الكاردينال مارك أوليه من 
كندا، نظر الفاتيــكان في االتهامات، 
لكنــه فــوض التحقيق إلــى كاهن 
يعرفه جيــدا، وهو عضــو زميل في 
جمعية دينية صغيــرة. وقرر الكاهن 
أنه ال توجد أســباب للمضي قدما - 
املتهم  يقول محامي  اســتنتاج  وهو 
إنه مشكوك فيه، بالنظر إلى تضارب 

املصالح احملتمل.
وقال احملامي جاســن وي إن األب جاك 
ســيرفيس أجرى مقابلة مع موكلته 
في مكاملة عبر تطبيق زووم استمرت 
40 دقيقة، ولكــن بدال من التأكد من 
تفاصيــل املزاعم، بدا أكثــر اهتماما 
دوافعها وسؤالها عما  بالتحقيق في 

إذا كانت ال تزال تؤمن باهلل.
وقال وي “إذا كان الفاتيكان يتعامل مع 
قضايا من هذا القبيل، فهذا يعني أنه 

إذا كنت قويا، فلن يحدث شيء”.
وفي حالة األسقف كارلوس زميينيس 
بيلو، الذي قــام الفاتيكان بتأديبه في 
عــام 2020، بعد عــام واحد من إعالن 
مســؤولي الكرسي الرســولي أنهم 

أصبحــوا على علــم باالتهامات، فإن 
هذه القيود الكنســية - التي شملت 
منــع بيلو من االتصــال بالقاصرين - 
ظلت ســرية من قبل الكنيسة حتى 
نشــر مؤخرا حتقيق إخبــاري هولندي 
من  العديد  معاملــة  إســاءة  وصف 

األوالد يعود تاريخها إلى الثمانينات.

النجوميــة في  بيلــو  وقــد حقــق 
للسالم  نوبل  بجائزة  بفوزه  الكنيسة 
لعــام 1996 لعمله في الســعي إلى 
حل سلمي في كفاح تيمور الشرقية 

الطويل من أجل االستقالل.
ولكــن بعــد ســت ســنوات، أعلن 
الفاتيكان أنه سيتنحى عن منصبه ، 

قبل عقدين من سن التقاعد املعتاد ، 
مستشهدا بقانون يشير إلى الصحة 

أو غيرها من األسباب “اخلطيرة”.
 ولم يرد الفاتيكان على ســؤال حول 
ما إذا كان املسؤولون على علم مبزاعم 

االنتهاكات وقت تقاعد بيلو املبكر.
وانتهــى به املطاف ككاهن أبرشــية 

وقــال في  مســاعد فــي موزمبيق. 
2005 إن  مقابلــة أجريت معه عــام 
واجباته هناك تشمل تعليم األطفال 

وقيادة خلوات الشباب.
وقالت آن باريت دويل، املديرة املشاركة 
BishopAccountability. منظمة  في 
org، وهــي منصة لتبــادل معلومات 
هما  احلالتــني  “كلتــا  االنتهــاكات: 
مؤشــران إضافيــان علــى أن مبادرة 
أنها  وتثبت  تتخبط،  برمتها  املساءلة 
يجعلك  “هذا  فعالة”.  وغير  سطحية 

تتساءل: ما الذي تغير؟”
وأطلــق الفاتيكان حملة الســتعادة 
مصداقيتــه ضــد االنتهــاكات بعد 
موجة مــن االتهامات ليس فقط ضد 
كهنة األبرشية، ولكن ضد األساقفة 
فرنســيس في  البابا  ودعا  والكرادلة. 
عام 2018 األســاقفة إلى روما حلضور 
قمة غير مســبوقة حول االنتهاكات، 

والتي عقدت بعد أشهر.
وبعد ذلك، وضعت الكنيســة قواعد 
لكيفية  توجيهية جديــدة  ومبــادئ 
التعامل مــع القضايا، مبــا في ذلك 
احلــاالت التي يتهم فيها األســاقفة 

بالتستر أو سوء املعاملة.
وقد أظهرت الكنيسة تقدما في عدة 
جوانب. وقد أنشــأت األبرشــيات في 
جميع أنحاء العالــم مكاتب لإلبالغ، 
مما أعطــى الضحايا املزعومني طريقة 
أســهل لتنبيه الكنيسة من اجلرائم 

احملتملة.
وفي إحدى احلاالت، قامت الكنيســة 
غيــر  بالشــفافية  يتســم  عمــل 
املســبوقة، وفقــا للصحيفة، حيث 
أصدرت تقريــرا من 449 صفحة حول 

إساءات كاردينال أميركي.
ولكــن منــذ ذلــك احلني، لــم يكن 
الفاتيكان شــفافا بشأن أي انضباط 

ضد األساقفة اآلخرين.
ونفــى أويليــه )78 عامــا( االتهامات 
الالئق.  باللمس غيــر  إليــه  املوجهة 
وينظــر إليه على نطاق واســع على 
الشــخصيات  أهم  مــن  واحــد  أنه 
داخل الكوريــا الرومانية، بيروقراطية 
الذي  للقســم  كرئيس  الفاتيــكان، 
يشرف على األســاقفة ويفحصهم. 
وقد ســمح له فرانسيس بالبقاء في 
هذا املنصــب إلى ما بعد فترة اخلمس 
بســمعة  ويتمتع  العادية.  ســنوات 
كمعتــدل - وهو أمر نــادر احلدوث في 
الكنيســة املنقســمة أيديولوجيا - 
وخدم حتت قيادة العديد من الباباوات، 
مبن فيهم فرانسيس، الذي يعقد معه 

اجتماعات شبه أسبوعية.
الفاتيكان على ســؤال حول  يرد  ولم 
سبب تكليف أحد املقربني من أويليه، 
الذي كان يعــرف الكاردينال منذ عام 
1991 على األقــل، بإجراء حتقيق أولي. 
في الوقت الذي حتذر املبادئ التوجيهية 

للكنيسة من تضارب املصالح.

واشنطن بوست: سوء تعامل الفاتيكان مع االنتهاكات الجنسية يعمق ازمته
“تغطية على المعتدين”..

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالــت إذاعة اجليش اإلســرائيلي، امس 
اإلســرائيلية  اخلارجية  وزارة  إن  الثالثاء، 
اســتدعت الســفير األســترالي، بول 
غريفيث، بعد إعالن بالده إلغاء اعترافها 

بالقدس عاصمة إلسرائيل.
من جهتها، نشرت احلكومة األسترالية 
بيانــا، أكــدت فيــه أنها تظــل ثابتة 
علــى موقفها الســابق، بــأن “القدس 
قضيــة نهائيــة )مؤجلة( فــي األزمة 
واإلســرائيليني  الفلســطينيني  بــني 
ويجب حســمها عبر املفاوضات بيـــن 

الطرفيـن”.
وقالت وزيرة اخلارجية األســترالية، بيني 
وونغ، في لقاء مع صحفيني: “إن كانبيرة 
)عاصمة أســتراليا( ملتزمــة مببدأ حل 
يجب  العاصمة  وإن مســألة  الدولتني، 
أن تكون مدار بحــث في املفاوضات بني 
الطرفني اإلســرائيلي والفلســطيني”. 
أن بالدها ســتظل  ومع ذلــك أكــدت 

صديقة إلسرائيل.
وكانت أســتراليا قد اعترفت قبل اربعة 
الغربيــة عاصمة  بالقــدس  ســنوات 
إلســرائيل عندمــا تولــت الســلطة 
حكومة محافظـــة برئاسـة سكـوت 

موريسـون.
ولم تعقب الســفارة اإلســرائيلية في 
كانبيــرة على هذا التطــور، علما بأنها 

كانت مغلقة أمس االثنني.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أفادت هيئــة البث اإلســرائيلية، امس 
الثالثاء، بأن مصر وإســرائيل والسلطة 
الفلسطينية، اتفقت على تطوير حقل 
قبالة شــواطئ قطاع  الطبيعي  للغاز 

غزة.
مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية 
تتفق على تطوير حقل للغاز الطبيعي 
قبالــة شــواطئ غزةوســائل إعــالم: 
إسرائيل تسمح للسلطة الفلسطينية 

باستخراج الغاز في مياه غزة
يذكر أنه مت اكتشــاف احلقل، الذي يقع 
30 كيلومترا غرب  على بعــد حوالــي 
ســاحل غزة، فــي عــام 2000 من قبل 
)حاليــا مجموعة  غاز  بريتش  شــركة 
BG( ويقدر أنه يحتوي على أكـــثر مـن 
الغـاز  مـــن  مكعبـة  قـــدم  تريليـون 

الطبيعـي.
وكانــت الشــركة املصريــة القابضة 
للغــازات الطبيعيــة “إيجــاس”، بدأت 
محادثــات العــام املاضي مــع صندوق 
االســتثمار الفلسطيني “PIF” وشركة 
احتاد املقاولني للنفط والغاز “CCC”، وهو 
حتالف من الشــركات املرخصة لتطوير 

احلقل.
وحســب صحيفة “مونيتور” األمريكية، 
فــإن احلكومة اإلســرائيلية كانت دوما 
ترفــض الســماح باســتخراج الغــاز 
الطبيعــي قبالة ســواحل قطاع غزة، 
ألســباب أمنية، مشــيرة إلى أن مصر 
جنحت في إقناع احلكومة االســرائيلية 
بالســماح للســلطة الفلســطينية 
باســتخراج الغاز الطبيعــي من البحر 
األبيــض املتوســط قبالــة ســواحل 

القطـاع.

بعد إلغاء اعترافها بالقدس 
عاصمة إلسرائيل.. الخارجية 
تستدعي السفير األسترالي

اتفاق مصري إسرائيلي 
فلسطيني على تطوير حقل 

للغاز قبالة شواطئ غزة

متابعة ـ الصباح الجديد:
أظهرت االحتجاجات احلالية التي 
جتتاح إيران أن النظام فشــل في 
إخضاع اجليل الناشــئ، بعد أكثر 
من 40 عاما في الســلطة، وفقا 

لتقرير لشبكة “سي إن إن”.
ويقول محللون إن أطفال املدارس 
باتــوا يحتجون علــى نطاق غير 
مســبوق قد يكون مــن الصعب 
احتواؤه. وذكرت شــبكة “ســي 
إن إن” اإلخباريــة أن هنــاك املزيد 
من االحتجاجات الشــعبية التي 

يشارك فيها أطفال املدارس.
وقالــت الباحثة البارزة بقســم 
الشرق األوســط وشمال أفريقيا 
فــي منظمــة “هيومــن رايتس 
ووتش”، تارا ســبهرى فــر، “هناك 
طبقة أخــرى )للمظاهرات(، وهي 
االحتجاجات التي نشــهدها في 
املــدارس”، مضيفــة أنهــا “غير 

مسبوقة” في إيران.
إيرانية،  وفي مقابلة مع صحيفة 
يوسف  اإليراني،  التعليم  وزير  أقر 
نوري، األســبوع املاضي بأن طالب 
املدارس كانــوا يحتجون بالفعل، 
وكانت احلكومــة ترد باحتجازهم 
وإرســالهم إلى مرافــق الصحة 

العقلية. 
تهدف  املؤسســات  أن  وأوضــح 
احملتجني  الطــالب  “إصــالح”  إلى 
وتخليصهــم من ســلوكياتهم 

“املعادية للمجتمع”.
إيران  االحتجاجــات في  واندلعت 
يوم 17 ســبتمبر بعد إعالن وفاة 
الفتاة، مهسا أميني، البالغة من 
العمر 22 عاًما، في املستشــفى، 
بعد ثالثة أيام مــن اعتقالها من 
قبل “شرطة األخالق”، ونقلها إلى 

“مركز إعادة تأهيل”.
اإلنســان  حقوق  محامــي  وقال 
في  املســاعد  األســتاذ  اإليراني، 
جامعــة كارلتــون فــي أوتــاوا، 
حسني رئيسي، إن مرافق الصحة 
مراكز  مثــل  تعمــل  العقليــة 

االحتجــاز، مضيفــا أنــه داخل 
النفس  علماء  يتبع  املؤسســات 
االجتماعيون أجندة  واألخصائيون 
يُســمح  وال  صارمة،  حكوميــة 
لهم بالعمل بشكل مستقل مع 

األطفال.
وقال رئيسي لشبكة “سي إن إن” 
اإلخبارية “إنهم ال يقدمون الدعم 
بل يقومون  النفســي لألطفال”، 
أدمغتهــم”، وغالبا ما  “بغســل 
وتابع:  يهددونهم.  أو  يرهبونهــم 
“لقد خرجوا أســوأ مما كانوا عليه 

عندما دخلوا”.
وفي حني أن الوزير اإليراني لم يذكر 
عدد الطالب الذيــن مت اعتقالهم 
حتــى اآلن، يقول اخلبــراء أن عددًا 

كبيــرًا مــن األطفــال معرضون 
يشارك  االحتجاجات  ألن  للخطر؛ 

فيها الشباب بشكل كبير.
وقالت ســبهرى فر إن السلطات 
مراقبــة  فــي  صعوبــة  جتــد 
املتظاهريــن القصر. وأضافت أنه 
في حني أنــه من الســهل جترمي 
حمالت  فإن  البالغني،  املتظاهرين 
األطفال  ضــد  العنيفة  القمــع 
تخاطر بغضــب كامل في جميع 

أنحاء البالد.
وفــي 5 أكتوبر، قــال نائب احلرس 
الثوري اإليراني إن متوســط عمر 
معظم األشخاص الذين اعتقلوا 
عاما،   15 يبلغ  االحتجاجات  خالل 
حســبما نقلــت وكالــة األنباء 

الرسمية )إرنا(.
وتقــول جماعــات حقوقيــة إن 
األطفال كانت  القمع ضد  حملة 
وحشية، حيث ردت احلكومة على 
املتظاهرين الصغــار باالعتقاالت 

والعنف.
وبــني 20 و30 ســبتمبر، وثقــت 
منظمــة العفــو الدولية مقتل 
23 طفــال علــى األقــل، وفق ما 
قالــت األســبوع املاضــي، مما دق 
ناقوس اخلطر بشأن حملة القمع 
األطفال  التي تستهدف  العنيفة 

اآلن.
الدولية،  وبحسب منظمة العفو 
“ُقتل معظــم الفتيان على أيدي 
قوات األمن التي أطلقت الرصاص 

احلي عليهم بشكل غير قانوني”، 
و”ُقتلت ثالث فتيــات وصبي بعد 
تعرضهــم للضــرب علــى أيدي 
اثنني من  أن  قوات األمن”.وأضافت 
الفتيــان “لقيــا مصرعهما بعد 
من  معدنية  بكريــات  إصابتهما 

مسافة قريبة”.
وقالــت منظمة العفــو الدولية 
إنها سجلت حتى اآلن مقتل 144 
رجال وامرأة وطفال على أيدي قوات 
األمن اإليرانية فــي الفترة ما بني 

19 سبتمبر و3 أكتوبر.
البارز في منظمة  الناشــط  قال 
العفو الدولية بشأن إيران، نسيم 
القمعية  احلملــة  “إن  بابايانــي، 
الوحشية التي شنتها السلطات 

اإليرانية على ما يعتبره الكثيرون 
فــي إيــران انتفاضــة شــعبية 
اجلمهورية  نظام  ضد  مســتمرة 
قد تضمنت هجوما  اإلســالمية 
شامال على املتظاهرين األطفال”.

في وقت ســابق من هــذا العام، 
تباهت إيران بأغنية وطنية جديدة 
املــدارس في  تســتهدف أطفال 
طرحت  حيث  البالد،  أنحاء  جميع 
نسخ منها بلغات مختلفة منها 

اللغة العربية.
كانت األغنيــة حتمل عنوان “حتية 
أيهــا القائد”، حيــث تأتي تكرميا 
لإلمــام املهــدي، ســليل النبي 
محمــد الذي يعتقد املســلمون 
الشــيعة أنه غائب منــذ القرن 
العاشر وسيظهر مرة أخرى خالل 
يوم من األيام إلنهــاء الظلم في 

العالم.
وجاء في كلمات األغنية املعروفة 
بالعربية “ســالم يا مهــدي”: “أنا 
طفل لكن حيــاة عائلتي وحياتي 

كلها ملك لك”.
في فيديو موســيقي نُشــر على 
وســائل إعــالم إيرانية، شــوهد 
اآلالف مــن الفتيــان والفتيــات 
احملجبات يغنون في انســجام تام 

خالل عرض حي لألغنية. 
وشــوهد البعض يبكــي وآخرون 
يرتدون زيا عسكريا وهم يحملون 
ملصقات للقائد الســابق لفيلق 
اإليراني،  الثــوري  باحلرس  القدس 
قاسم ســليماني، الذي ُقتل في 

غارة جوية أميركية عام 2020.
باعتبارها  األغنية  النقاد  وشجب 
محاولة لتلقــني األطفال وغرس 
للجمهوريــة  فيهــم  الــوالء 

اإلسالمية.
وقالت ســبهرى فر مــن “هيومن 
رايتس ووتش” إنه بعد سنوات من 
القســري،  اإليديولوجي  التعليم 
جيــاًل  اآلن  الســلطات  تواجــه 
متحديًا بشــكل خاص. وأضافت 

“إنه جيل يقف في وجههم”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
البريطانية امس  أعلنت احلكومة 
“خطوات  تتخــذ  بأنها  الثالثــاء 
صينية  مســاع  ضد  حاســمة” 
وحاليني  ســابقني  طيارين  جلذب 
البريطاني لتدريب  في سالح اجلو 

عسكرييها.
عســكريون  يشــارك  وبينمــا 
فــي  دوري  بريطانيــون بشــكل 
تدريبيــة مــع جيوش  مهمــات 
أجنبيــة، إال أن أي تعاون لطيارين 

سابقني مع الصني التي وصفتها 
لألمن  األول”  بـ”التهديــد  لنــدن 
احمللــي والعاملي، يشــكل مصدر 

قلق بالغ.
وقال ناطــق باســم وزارة الدفاع 
البريطانيــة لفرانس برس: “نّتخذ 
برامج  لوقف  حاســمة  خطوات 
التجنيــد الصينيــة للبحث عن 
الكفاءات في أوساط طياري قوات 
اململكة املتحدة املسلحة احلاليني 
جيش  عناصر  لتدريب  والسابقني 

التحرير الشعبي”.
وذكرت وسائل إعالم بريطانية بأن 
30 طيارا ســابقا قبلوا  أكثر من 
عروضا تتجــاوز قيمتها 240 ألف 
جنيه إســترليني )273750 دوالرا( 
وأن العديــد ممــن مت جتنيدهم في 
اخلمســينات من عمرهم وغادروا 

سالح اجلو البريطاني مؤخرا.
هــذه  بــأن  التقاريــر  وذكــرت 
الصينية مستمرة  االستراتيجية 
ازدادت  لكنها   ،2019 العــام  منذ 

مؤخرا.
البريطانية  الدفــاع  وزارة  وأفادت 
بأنها “تعيد النظر في اســتخدام 
عقــود الســرية واتفاقيات عدم 
جميع  أن  مضيفــة  اإلفصــاح”، 
العناصــر احلاليــني والســابقني 
األســرار  لقانــون  يخضعــون 
على  يحظــر  الــذي  الرســمية 
القطاع  في  العاملــني  املوظفني 
العــام فــي اململكــة املتحــدة 
الدولة مع قوى  مشاركة أســرار 

خارجية.
وأضاف الناطق بــأن “قانون األمن 
القومــي اجلديد ســيخلق أدوات 
التحديات  للتعامــل مع  إضافية 
األمنية احلديثة مبــا في ذلك هذا 

التحدي”.
وتدهــورت العالقــات بــني لندن 
العديــد مــن  وبكــني بســبب 
القضايــا اخلالفيــة مثــل هونغ 
كونغ ومشاركة مجموعة هواوي 
العمالقة للتكنولوجيا في إطالق 

شبكة اجليل اخلامس من اإلنترنت 
في بريطانيا.

وفي خطاب ألقــاه في لندن هذا 
الشــهر، حّذر مدير االستخبارات 
البريطانيــة جيرميي فليمينغ من 
التكنولوجية  الهيمنــة  تزايــد 
الصينيــة “التي باتت مشــكلة 
بالنســبة  أكبر”  بدرجــة  ملحة 
للــدول الغربيــة، داعيــا إياهــا 
للتحــرك مــن أجل الدفــاع عن 

قيمها ونفوذها.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
زكى مجلس األمة الكويتي، في 
امس  األولى  العادية  جلســته 
الثالثاء، النائب أحمد عبدالعزيز 
للمجلس  رئيســا  الســعدون 

للفصل التشريعي الـ17.
وتنص املادة )92( من الدســتور 
واملادة )28( من الالئحة الداخلية 
للمجلس على أن يختار مجلس 
األمة في أول جلســة له وملثل 
من  رئيس  ونائب  رئيســا  مدته 
بني أعضائــه وإذا خال مكان أي 
منهما اختــار اجمللس من يحل 

محله إلى نهاية مدته.
جميع  فــي  االنتخاب  ويكــون 
املطلقة  باألغلبيــة  األحــوال 
للحاضرين، فإن لم تتحقق هذه 
األولى أعيد  املــرة  األغلبية في 
االثنني  األول  االنتخاب بني امس 
احلائزيــن على أكثــر األصوات، 
غيره  ثانيهما  مع  تســاوى  فإن 
اشــترك  األصــوات  عــدد  في 
معهما في انتخاب املرة الثانية 
ويكون االنتخاب في هذه احلالة 
باألغلبية النسبية. فإن تساوى 
أكثر من واحد في احلصول على 

االختيار  مت  النســبية  األغلبية 
بينهم بالقرعة.

يذكر أن الرئيس الســعدون من 
مواليد 1934 وسبق له أن شغل 
منصب رئيس مجلس األمة في 
)السادس  التشريعية  الفصول 
عام 1985 - الســابع عام 1992 
- الثامــن عــام 1996( وانتخب 
لعشــرة  األمة  جمللــس  عضوا 
فصول متتالية منذ عام 1975.

وعمل السعدون وكيال مساعدا 
بوزارة  والهاتف  البرق  لشــؤون 
وهو  والهاتف  والبــرق  البريــد 

مؤسس لنادي كاظمة الرياضي 
في عــام 1964 ورئيــس االحتاد 
الكويتي لكــرة القدم من عام 

1968 حتى 1976.
وقــال نائب األميــر وولي عهد 
الكويت، الشيخ مشعل األحمد 
الصبــاح، الثالثــاء خــالل أول 
جلســة يعقدها مجلس األمة 
اجلديد بعد االنتخابات، إنه “على 
الكويتي مســؤولية  املواطــن 
ومحاسبة  ومســاءلة  متابعة 

النواب بعد انتخابهم”.
وأضاف األمير مشــعل األحمد 

الصبــاح: “اجلميع شــركاء في 
حتمل املســؤولية شعبا وأسرة 
حكم، كل في موقعه ومركزه”.

الكويت  عهد  ولي  شــدد  كما 
علــى ضــرورة أن “يترفع اجمللس 
عــن املزايــدة ورفع اجللســات 
أصوات  وارتفاع  قبل موعدهــا، 
تخرج عن أدب احلوار”، مؤكدا أن 
“السلطة التنفيذية تقع عليها 
مســؤولية النزول إلى القاعدة 

وتلمس حاجيات املواطنني”.
واستطرد: “عليكم أال تسمعوا 
لدعــاة الفرقــة والفتنة الذين 

الوحدة  على ضــرب  يراهنــون 
الوطنية”.

جلســة  خالل  خطابه  ووصف 
مجلــس األمــة، بأنــه “وثيقة 
العهــد اجلديــد”، مضيفــا: “ 
مجلسكم  أمام  اليوم  خطابنا 
هو خطاب وثيقة العهد اجلديد 
الــذي يعتبــر خطــاب توجيه 
وإرشــاد ورســالة موجهة من 
القيــادة السياســية إلى أبناء 
وطنــي وإلــى الســلطات، ملا 
يجب أن يكون عليه العمل في 

املرحلة املقبلة”.

بعد هونغ كونغ وهواوي.. خالف جديد بين بريطانيا والصين

مجلس األمة الكويتي يختار أحمد السعدون رئيسا له

مظاهرات األطفال والصبية تضع إيران أمام معضلة كبيرة
على الرغم من القنع والقتل واالعتقاالت

األربعاء 19 تشرين األول 2022 العدد )4995(

Wed. 19 Oct. 2022 issue )4995(



اعالن4 االربعاء 19 تشرين االول 2022 العدد )4995(

Wed .19 Oct. 2022 issue )4995(

جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية
 قسم التعاقدات

العدد: 1299
التاريخ: 2022/10/16

مناقصـة رقم )71(/ إعـالن للمرة األولى
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة املثنى/ 

من متويل تنمية األقاليم
1.حتسني وتطوير الشبكة الكهربائية ملغذي البساتني الشرقية/الصوب الكبير/السماوة

2.حتسني وتطوير شبكة الكهرباء في منطقة ال عبد احلسني / الرميثة
3.حتسني وتطوير شبكة الضغط الواطئ في مناطق متعددة في قضاء الوركاء

4.اســتبدال الشبكة الهوائية الى شــبكة أرضية والتي تتعارض مع شوارع البلدية في 
قضاء الوركاء

يسر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 
عطاءاتهم لتنفيذ املشــروع الذي تتضمن االعمال فيه جتهيز ونصب محوالت توزيع كيوسك )0,4/ 
11( ك. ف سعة )1000,630( ك. ف.أ مع ملحقاتها، وجتهيز وفحص ونصب ملحقات محوالت التوزيع 
وكذلك جتهيز ونصب  اعمدة ضغط عالي )11( م مدورة ومشــبكة )مغلونة( ، وجتهيز ونصب اعمدة 
ضغط واطئ )9( م مدورة ومشبكة )مغلونة(وكذلك جتهيز وفحص وتسليك شبكة الضغط العالي 
بأسالك املنيوم حجم 20/120ملم2 وغيرها من االعمال وكل ما يلزم الجناز املشروع ومبوجب الشروط 

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 في محافظة املثنى )dpc.muthana@yahoo.com(  خالل أيام الدوام الرسمي من الساعة 
التاســعة صباحاً ولغاية الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر، وكما هو موضحة بالتعليمات 

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

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

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

السوداء.
 ب-السيولة املالية: وهي توافر مبلغ بقيمة ال تقل عن )353,000,000( دينار )ثالثمائة وثالثة وخمسني 
مليون دينار«، عن طريق كشــف مصرفي يبني حركة التدفق املالي آلخر ســنة، وتكون متوافرة قبل 

موعد غلق املناقصة بفترة قصيرة. 
ج- الكادر القيادي للمشــروع والعاملني فيه: ويشــتمل الكادر القيادي على مدير مشروع )مهندس 
مدني( + مهندس كهرباء عدد/2 وبعقود رســمية صادرة عن نقابة املهندسني العراقية ,كما يتوجب 
على مقدم العطاء تقدمي ما يؤيد خبرات الكادر القيادي للمشروع. ويجب تقدمي الكوادر واالختصاصات 
الفنية املطلوبة قبل موعد املباشــرة باالعمال، وبعكسه تتحمل الشركة كافة التبعات القانونية 

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

املناقصة.
5 . إن الكلفة التخمينية للمشــروع هي )4،703،113،000( دینار )أربعة مليارات وســبعمائة وثالثة 

ماليني ومائة وثالثة عشر الف دينار عراقي( وإن املدة الالزمة لتنفيذ اعمال املشروع هي )360( يوماً.
 6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق املناقصة ابتداء من يوم الثالثاء املصادف 2022/10/25، 
وذلــك بعد تقدمي طلب حتريري إلــى دائرة العقود احلكومية في احملافظة، ودفــع قيمة البيع للوثائق 
البالغة )300،000( دينار )ثالثمائة الف دينار(، غير قابل للرد، ويقدم وصل الشراء االصلي مع العطاء.

 7. يتم تســليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: محافظة املثنى/ بناية اإلدارة العامة واحمللية – الطابق 
األول / جلنــة الفتح االولى ، وان موعد الغلق في متام الســاعة الثانية عشــر ظهرا  من يوم الثالثاء 
املصادف 2022/11/8 إن العطاءات املتأخرة ســوف ترفض، وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 
العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي: الطابق االول من بناية اإلدارة العامة واحمللية 
فــي نفس موعد الغلق. وإن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشــتركني في 
املناقصة ســيكون في الساعة احلادية عشــر صباحاً من يوم الثالثاء املصادف 2022/11/1 في مبنى 
دائــرة العقود احلكومية في املثنى. ان كل العطاءات تبقى نافــذة ملدة )90( يوما وان تتضمن ضمانا 
للعطاء على شــكل خطاب ضمان مصرفي يذكر فيه اســم ورقم املناقصة املعنية وان يكون غير 
مشــروط ويدفع حني الطلب ونافذا ملدة ال تقل عــن )120( يوما من تاريخ غلق املناقصة الفعلي وان 
يكون بصيغة واضحة من حيث مبلغه )رقما وكتابا( وحتديد تاريخ نفاذه وشروطه والغرض من اصداره 
او صك مصدق ومببلغ مقطوع مقداره )66،000،000( دينار ) ســتة وستون مليون دينار عراقي( وعلى 
ان تكــون صادرة عن مصرف معتمد في العراق ملصلحة جهة التعاقد )محافظة املثنى/ حســابات 

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

العامة واحمللية والقسم اخملتص هو دائرة العقود احلكومية في املثنى.
9 . عند الترشيح لإلحالة تختار جلنة التحليل العطاء املستجيب لكافة الشروط القانونية املطلوبة 
في املناقصة وكذلك املواصفات الفنية ومعايير التأهيل املطلوبة )أي مستجيب بشكل كلي مالياً 
وفنياً وقانونياً( مع كونه أوطأ 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 أقسامها؛ فإنه سيتم 
اســتبعاد عطائه، مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي. حيث يتم ملئ القسم الرابع من قبل مقدم 
العطاء ثم تقدم ورقياً بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشركة املقدمة للعطاء مع الوثائق املكونة 

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

الصعود درجة واحدة حصرا.
12. عدم مشــاركة أي عطــاء ملناقص لدية ثالثة عقــود او اكثر مازالت قيــد التنفيذ ومبرمة مع 
محافظتنا وال ميكن إحالة املناقصة على شــركة و بعهدتها مشروع أو مشاريع غير منجزة إال بعد 

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

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

15. وفــي حالة ورود عطاء يقل عن الكلفة التخمينية بنســبة تزيد عــن )20%( فيتعني على جلنة 
التحليل دراســة التوضيح املقدم من مقدم العطاء واملتضمن حتليالً ســعرياً لفقرات العمل املراد 
تنفيذه على وفق الكشــف املقدم من قبله. وفي حال عدم موافقة اللجنة على التوضيح واملبررات 
املقدمة من صاحــب العطاء، فيتم طلب خطاب ضمان )خطاب ضمــان جدية التنفيذ( مببلغ ميثل 
الفرق بني الكلفة التخمينية اخملفضة بنســبة )20%( وبني مبلغ العطاء الوارد على ان ال يقل خطاب 
ضمــان جدية التنفيذ عــن )3%( من الكلفة التخمينية، وال يتم اطالق هــذا اخلطاب اال بعد اصدار 
شــهادة االستالم االولي للمشــروع ، وفي حال عدم اعتذار مقدم العطاء عن تقدمي خطاب الضمان 

فيتم استبعاد عطائه.
أحمد منفي جودة 
محافظ املثنى

جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية
 قسم التعاقدات

العدد: 1300
التاريخ: 2022/10/16

مناقصـة رقم )72(/ إعـالن للمرة األولى
املشــاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة املثنى/ من 

متويل تنمية األقاليم
1.شطر مغذي البو خضير 11 ك.ف هوائي من محطة الغدير

2.شــطر مغذيات الســوير ال غامن وتأهيل مغذي البركات وحل اختناقــات متعددة في مناطق 
السوير وايصال الكهرباء الى مناطق غير مخدومة / السوير

3.تأهيل مغذيات 11 ك.ف في مناطق الطارمة ال عرين والزرفات والســبعني والكصبة ومنطقة 
حسن حشيش في النجمي

4.تأهيــل مغذيــات في مناطق ال بو موســى وال بو ناصــر وال مطلب واخلضرة وام الدشــيش 
العطشان + اململحة في الهالل

5.شــطر مغذي كهرباء الهويشلي – ال صبيخة مع فك اختناقات متعددة في شبكات كهرباء 
لقرى ومناطق ناحية الدراجي

يســر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى دعوة مقدمي العطــاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 
عطاءاتهم لتنفيذ املشــروع الذي تتضمن االعمال فيه جتهيز ونصب محــوالت توزيع هوائية )0,4/ 11( 
ك. ف ســعة )250( ك. ف.أ مــع ملحقاتها، وجتهيز ونصب اعمدة ضغط عالي )11( م مدورة ومشــبكة 
)مغلونــة( ، وجتهيز ونصب اعمدة ضغط واطئ )9( م مدورة ومشــبكة )مغلونة(وكذلك جتهيز وفحص 
وتسليك شبكة الضغط العالي بأســالك املنيوم حجم 20/120ملم2 وغيرها من االعمال وكل ما يلزم 
الجناز املشــروع ومبوجب الشــروط واملواصفات الفنية احملددة في جدول الكميــات ووثائق املناقصة  ، مع 

مالحظة ومراعاة ما يأتي:
1. علــى مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول علــى معلومات إضافية االتصال بدائرة العقود 
احلكومية في محافظة املثنى )dpc.muthana@yahoo.com(  خالل أيام الدوام الرســمي من الســاعة 
التاســعة صباحاً ولغاية الســاعة الواحدة والنصف من بعد الظهر، وكما هــو موضحة بالتعليمات 

ملقدمي العطاءات. 
2. إن مصدر متويل املشروع هو املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية 
حملافظة املثنى/ تنمية األقاليم، نوع االستثمار:2، نوع املشروع: إدراج جديد، الباب:59، القسم:1، الفصل:4، 

املادة:13، النوع:18 التسلسل: 210
3 . درجة وصنف الشركة املطلوبة هي: كهربائية / خامسة )كحد ادنى( 

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

 ب-الســيولة املالية: وهي توافر مبلغ بقيمة ال تقل عن )247,000,000( دينار )مائتان وســبعة واربعون 
مليون دينار عراقي«، عن طريق كشف مصرفي يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة، وتكون متوافرة قبل 

موعد غلق املناقصة بفترة قصيرة. 
ج- الكادر القيادي للمشروع والعاملني فيه: ويشتمل الكادر القيادي على مدير مشروع )مهندس مدني( 
+ مهندس كهرباء عدد/2 وبعقود رسمية صادرة عن نقابة املهندسني العراقية ,كما يتوجب على مقدم 
العطــاء تقدمي ما يؤيد خبرات الكادر القيادي للمشــروع. ويجب تقدمي الكــوادر واالختصاصات الفنية 
املطلوبة قبل موعد املباشــرة باالعمال، وبعكسه تتحمل الشركة كافة التبعات القانونية الناجتة عن 

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

املناقصة.
5 . إن الكلفة التخمينية للمشــروع هي )3،292،032،000( دینار )ثالثة مليارات ومائتان واثنان وتســعون 

مليون واثنان وثالثون  الف دينار عراقي( وإن املدة الالزمة لتنفيذ اعمال املشروع هي )360( يوماً.
 6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق املناقصة ابتداء من يوم الثالثاء املصادف 2022/10/25، 
وذلــك بعد تقدمي طلب حتريري إلى دائرة العقود احلكومية في احملافظة، ودفع قيمة البيع للوثائق البالغة 

)300،000( دينار )ثالثمائة الف دينار(، غير قابل للرد، ويقدم وصل الشراء االصلي مع العطاء.
 7. يتم تسليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: محافظة املثنى/ بناية اإلدارة العامة واحمللية – الطابق األول 
/ جلنة الفتح االولى ، وان موعد الغلق في متام الســاعة الثانية عشــر ظهرا  مــن يوم الثالثاء املصادف 
2022/11/8 إن العطاءات املتأخرة ســوف ترفض، وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو 
ممثليهــم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتــي: الطابق االول من بنايــة اإلدارة العامة واحمللية في نفس 
موعد الغلق. وإن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشتركني في املناقصة سيكون 
في الساعة احلادية عشــر صباحاً من يوم الثالثاء املصادف 2022/11/1 في مبنى دائرة العقود احلكومية 
فــي املثنى. ان كل العطاءات تبقى نافذة ملدة )90( يوما وان تتضمن ضمانا للعطاء على شــكل خطاب 
ضمان مصرفي يذكر فيه اســم ورقم املناقصة املعنية وان يكون غير مشروط ويدفع حني الطلب ونافذا 
ملدة ال تقل عن )120( يوما مــن تاريخ غلق املناقصة الفعلي وان يكون بصيغة واضحة من حيث مبلغه 
)رقما وكتابا( وحتديد تاريخ نفاذه وشــروطه والغرض من اصــداره او صك مصدق ومببلغ مقطوع مقداره 
)46،000،000( دينار ) ســتة واربعــون مليون دينار عراقي( وعلى ان تكون صــادرة عن مصرف معتمد في 

العراق ملصلحة جهة التعاقد )محافظة املثنى/ حسابات اخلطة االستثمارية(.
8. ان اسم 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 املطلوبة في 
املناقصة وكذلك املواصفات الفنية ومعايير التأهيل املطلوبة )أي مســتجيب بشكل كلي مالياً وفنياً 
وقانونياً( مع كونه أوطأ عطاء متوازن ومنســجم مع الكلفة التخمينية املرصودة لإلحالة وبعد التأكد 

من أهليته وقدراته على تنفيذ العقد بأفضل صورة ممكنة. 
10. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة أقســامها؛ فإنه ســيتم 
اســتبعاد عطائه، مما يقتضي مراعــاة ذلك عند التقدمي. حيث يتم ملئ القســم الرابع من قبل مقدم 
العطاء ثم تقدم ورقياً بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشــركة املقدمــة للعطاء مع الوثائق املكونة 

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

درجة واحدة حصرا.
12. عدم مشاركة أي عطاء ملناقص لدية ثالثة عقود او اكثر مازالت قيد التنفيذ ومبرمة مع محافظتنا 
وال ميكن إحالة املناقصة على شــركة و بعهدتها مشروع أو مشاريع غير منجزة إال بعد التأكد من عدم 

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

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

15. وفي حالة ورود عطاء يقل عن الكلفة التخمينية بنســبة تزيد عن )20%( فيتعني على جلنة التحليل 
دراسة التوضيح املقدم من مقدم العطاء واملتضمن حتليالً سعرياً لفقرات العمل املراد تنفيذه على وفق 
الكشــف املقدم من قبله. وفي حال عدم موافقة اللجنة علــى التوضيح واملبررات املقدمة من صاحب 
العطاء، فيتم طلب خطاب ضمان )خطاب ضمان جدية التنفيذ( مببلغ ميثل الفرق بني الكلفة التخمينية 
اخملفضة بنســبة )20%( وبني مبلغ العطاء الوارد على ان ال يقل خطاب ضمان جدية التنفيذ عن )3%( من 
الكلفة التخمينية، وال يتم اطالق هذا اخلطاب اال بعد اصدار شــهادة االســتالم االولي للمشروع ، وفي 

حال عدم اعتذار مقدم العطاء عن تقدمي خطاب الضمان فيتم استبعاد عطائه.
أحمد منفي جودة 
محافظ املثنى



5 اعالن
فقدان وصل امانات

فقد وصــل االمانات املرقــم )172925( 
الصــادر مــن مديريــة بلديــة تكريت 
بتاريخ 2022/2/17 باسم )محمود فوزي 
حمــادي( ومببلــغ )240000 دينار فقط 
مائتان واربعون الف دينار الغير( على من 
يعثر عليه تسمليه الى اجلهة املذكورة 

اعاله وشكرا

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف صالح 

الدين االحتادية
محكمة االحوال الشخصية في 

تكريت
العدد: 1871/ش/2022
التاريخ: 2022/10/17

اعالن
الى/ املدعى عليه

 )هيثم خليل ابراهيم(
اقامت املدعية )ســهاد غــازي عايد( 
امام هــذه احملكمة الدعــوى املرقمة 
)1871/ش/2022( تطلــب فيها احلكم 
محل  وجملهولية  للهجــر(  )التفريــق 
بالتبليغ  القائم  اقامتك حسب شرح 
وتأييد اخملتار لذا قررت احملكمة تبليغك 
مبوعد املرافعــة املوافق )2022/11/14( 
بالنشــر فــي صحيفتــني محليتني 
يوميتني وفي حالــة عدم حضورك او 
من ينــوب عنك قانونا فســوف جتري 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.
مع التقدير

القاضي
خيراهلل خليل كلش

وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية واجلوازات 

واالقامة
مديرية االحوال املدنية واجلوازات 

واالقامة
صالح الدين

قسم شؤون االحوال املدنية 
العدد: 11404
التاريخ: 2022/10/17
قدم املواطن )ياســني حسني مردان( 
يروم فيه تبديل االســم اجملرد  طلبا 
لقيد ابنه املدعو )اسماعيل( وجعله 
)محمد( بدال من )اســماعيل( فمن 
املديرية  هذه  مراجعة  اعتراض  لديه 
خــالل )15( يومــا من تاريخ نشــر 
النظر  ســيتم  وبعكســه  االعالن 
في الدعوى وفق احــكام املادة )22( 
من قانــون البطاقة الوطنية رقم 3 

لسنة 2016.
اللواء
رياض جندي الكعبي

مدير االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة العامة

فقدان اجازة بناء
فقــدت مني اجازة بنــاء املرقمة 
58 فــي 2019/10/15 والصــادرة 
من مديرية بلدية القرنة باســم 
)محمــد كــرمي عبــود( على من 
يعثر عليها تســمليها الى جهة 

االصدار.

فقدان اجازة بناء
فقــدت مني اجازة بنــاء املرقمة 
351247 في 2021/5/25 والصادرة 
من مديرية بلدية القرنة باســم 
)حســن بصير صالــح( على من 
يعثر عليها تســمليها الى جهة 

االصدار.

تنويه
متديد للمرة الثانية / إعالن للمرة الثانية ملناقصة توفير مانع التأكل 

FSF للمنشأت السطحية
 2nd Extension for 2nd Announcement for Provision of Corrosion

Inhibitor for FSF
007/PC/22 :رقم املناقصة

نوع املناقصة / مناقصة عامة بطريقة التاهيل الفني

1 – مت متديد تاريخ غلق املناقصة من  2022/10/25 الى 2022/11/8
وعليه يجب على املشــاركني تقــدمي العروض الفنيــة والتجارية وخطاب 
الضمان بظروف مغلقة ومنفصلة عن بعضهــا البعض ومختومة بختم 
الشــركة في املوعد النهائي لغلق املناقصة 2022/11/8 عند الساعة 4:00 

عصرا
 2– معلومات املناقصة األخرى مشــار اليها  في إعــالن الصحيفة بتاريخ 

2022/9/12
3 – لالستفسار االتصال باالمييالت التالية :

haneen.monam@petroalwaha.com;
caijingnan@petroalwaha.com;
wujie@ptroalwaha.com;
 mayan@petroalwaha.com

تنويه
متديد للمرة الثانية /إعالن للمرة الثانية ملناقصة توفير مانع التأكل 

CPF لوحدة املعاجلة املركزية
 2nd Extension for 2nd Announcement for Provision of Corrosion

Inhibitor in CPF
003/PC/22 : رقم املناقصة

نوع املناقصة / مناقصة عامة بطريقة التاهيل الفني

1 – مت متديد تاريخ غلق املناقصة من  2022/10/25 الى 11/8/ 2022
وعليه يجب على املشــاركني تقــدمي العروض الفنيــة والتجارية وخطاب 
الضمان بظروف مغلقة ومنفصلة عن بعضهــا البعض ومختومة بختم 
الشــركة في املوعد النهائي لغلق املناقصة 2022/11/8 عند الساعة 4:00 

عصرا
2– معلومــات املناقصة األخرى مشــار اليها  في إعــالن الصحيفة بتاريخ 

2022/9/12
3 – لالستفسار االتصال باالمييالت التالية :

 haneen.monam@petroalwaha.com;
 caijingnan@petroalwaha.com;
 wujie@ptroalwaha.com;
 mayan@petroalwaha.com

AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.

AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

قسم العقود
العدد: 26781
التاريخ: 2022/10/18

إعادة اعالن مناقصة عامة  للمرة الثانية 
)ت1,ت2 لعدم حصول راغب ( )ت3 لعدم اكتمال النصاب القانوني( على قانون االمن الغذائي

وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال القياسية  الصغيرة

1. يســر ديوان محافظة واســط / قســم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة من الشــركات املقاولة واملقاولني العراقيني والشركات العامة اخملتصة لتقدمي 
عطاءاتهم للمناقصات وبأسلوب املناقصة العامة  واملدرجة في اجلدول:

2. ان املناقصات لهذه املشاريع سوف تنشر في الصحف الوطنية ) الصباح اجلديد , العدالة , املستقبل ( .
3.  على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بـــ ) ديوان محافظة واســط / قســم العقود ( خالل ) أوقات الدوام الرســمي(  او 

.www.wasit.iq وكما موضحة بورقة بيانات  ملقدمي العطاءات علما ان املوقع الرسمي اخلاص بالتبليغات ونشر نتائج املناقصة  هو  cd@wasit.iq وفقا للبريد االلكتروني
4. على مقدم العطاء تقدمي جميع ما هو  مطلوب في ورقة بيانات العطاء .

5. متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة :- كما هي محددة في اجلزء الثالث )معايير التقييم و التأهيل( علما املعايير غير قابلة لالســتكمال وتعد من شــروط املنافسة 
لضمان إحالة املشاريع لشركات رصينة مما يقتضي مراعاة الدقة عند تقدمي العطاء.

6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق املناقصة اعتبارا من أخر نشر لإلعالن بعد تقدمي طلب حتريري إلى ( ديوان محافظة واسط /  سكرتير جلنة فتح العطاءات (.
7. على مقدم العطاء تقدمي  نســخ إضافية طبق األصل عدد )2( من العطاءات اخلاصة باملناقصة إضافة الى العطاء األصلي وتكون جميع النســخ مختومة بختم حي من 

الشركة وفقا لاللية املثبتة في ورقة بيانات  العطاء.
8. على مقدم العطاء تقدمي كشــف  حســاب اصلي  ومرسل بكتاب رسمي الى ديوان محافظة واسط مرفقه معه نسخة  من  )فيشة إيداع باملبلغ املشار اليه في الكشف 
مصدقة بختم حي من املصرف (  يبني حركة التدفق املالي الخر ســنة للفترة التي تســبق غلق املناقصة وبالتالي اليعتمد الكشف املصرفي الصادر من احد املصارف االهلية 
والذي يتضمن فقط إيداع مبلغ معني دون وجود أي حركة للتدفق املالي للمدة املطلوبة ويجب ان تغطي الســيولة املالية للمشروع املعلن جميع املشاريع احملالة سابقا ملقدم 

العطاء )قيد اإلجناز ( .
9.  مع مراعاة الفقرة 7 اعاله  يتم تســليم العطاءات إلى )ديوان محافظة واســط / سكرتير جلنة فتح العطاءات ( قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم )االربعاء( املصادف  
2022/11/2 وهو )تاريخ غلق املناقصة( , علما بان العطاءات املتأخرة ســوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان 
التالي )واسط / الكوت / شارع احملافظة/ مبنى ديوان محافظة واسط/ غرفة جلنة فتح العطاءات( في الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا من يوم )االربعاء( املصادف2022/11/2.

10. على مقدم العطاء تقدمي جدوال يتضمن جميع املشاريع احملاله له سابقا )قيد اإلجناز ( .
11. كل العطاءات يجب إن تتضمن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مصرفي أو صك مصدق أو ســفتجة ( معنون إلى محافظة واســط / اإلدارة العامة واحمللية )هيئة االعمار (   
ويتضمن اإلشــارة السم ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واسط ويحمل عنوان البريد االلكتروني للمصرف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن 
)120( مائة وعشــرون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باسم مقدم العطاء أو)أي من املساهمني في الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب 

عقد مشاركة ( وتكون صادرة وفقا لنموذج البنك املركزي وبخالفة يتم استبعاد العطاء لذا يقتضي التنويه .
12. إن مدة نفاذ العطاء )90( تسعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة و يتم  شراء وثائق املناقصة و تسليم العطاء حتريريا من قبل املدير املفوض او بصيغة وكالة صادرة ومصدقة 
من كاتب العدل الحد املســاهمني ال تزيد مدة صدوره عن ثالث اشــهر  من تاريخ غلق املناقصة او بصيغة شهادة تسجيل الشركة )شهادة تأسيس الشركة التي تظهر حق 
التوقيع عنها(كشــرط أساســي لشــراء وثائق املناقصة و لتقدمي العطاء ويجب ان يتم التوقيع على جميع صفحات مســتندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق 

ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة  و يستبعد العطاء ان ثبت مخالفته لشروط اإلعالن .
13. إن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .

14. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األشغال الصغيرة( بكافة أقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي .
 15-  إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .

16-   يتم استبعاد العطاء للمناقص اذا كان لديه ثالثة عقود او اكثر مبرمة مع محافظتنا و ال زالت قيد التنفيذ  .
17-  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة .

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

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

االلكتروني www.wasit.iq, ويعتبر تبليغا رسميا .
22- سيعقد مؤمتر خاص باملشروع  بتاريخ   2022/10/26الساعة  العاشرة والنصف  وفقا ملا هو مثبت في ورقة بيانات العطاء مما يقتضي التنويه .

الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية
 قسم التعاقدات

العدد: 1298
التاريخ: 2022/10/16

مناقصـة رقم )70(/ إعـالن للمرة األولى
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة املثنى/ 

من متويل تنمية االقاليم
» تبليط طرق في مناطق املدادي بطول كلي )1،960( كم في ناحية الدراجي«

يسر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشروع الذي تتلخص 
االعمال فيه بقشط الطرق وتسويته وازالة كافة التعارضات وتثبيت املناطق الرخوة من الطرق )ان وجدت(، ومن ثم الدفن بالتراب النظيف على 
شــكل طبقات ال يزيد سمك الطبقة عن )25( سم مع احلدل وفرش طبقة احلصى اخلابط صنف )B( بسمك )20( سم، وفرش وحدل طبقة من 
االســاس القيري بسمك كلي محدول )10( سم، وعمل االكتاف من خالل فرش طبقة من احلصى اخلابط صنف )C( بسمك )10( سم مع الرش 
واحلدل اجليد، وكل ما يلزم الجناز املشروع ومبوجب الشروط 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 في محافظة املثنى

 )dpc.muthana@yahoo.com(  خالل أيام الدوام الرسمي من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر، وكما 
هو موضح في التعليمات ملقدمي العطاءات. 

2. إن مصدر متويل املشــروع هو املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة املثنى/ تنمية األقاليم، نوع 
االستثمار:2، نوع املشروع: إدراج جديد، الباب:59، القسم:1، الفصل:4، املادة:13، النوع:18 التسلسل: 210

3 . درجة وصنف الشركة املطلوبة هي: انشائية / عاشرة )كحد ادنى( 
4. متطلبات التأهيل املطلوبة: وتشمل ما يأتي: 

أ- األهلية القانونية: وتشتمل على كل من تضارب املصالح وقائمة الشركات املتلكئة والقائمة السوداء .
 ب-السيولة املالية: وهي توافر مبلغ بقيمة ال تقل عن )29,000,000( دينار )تسعة وعشرون مليون دينار عراقي«، عن طريق تقدمي كشف مصرفي 

يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة، وتكون متوافرة قبل موعد غلق املناقصة بفترة قصيرة. 
ج- الكادر القيادي للمشــروع والعاملني فيه: ويشــتمل الكادر القيادي على مدير مشــروع )مهندس مدني( وبعقد رســمي صادر عن نقابة 
املهندســني العراقية وكما يتوجب على مقدم العطاء تقدمي ما يؤيد خبرات الكادر القيادي للمشــروع. ويجــب تقدمي الكوادر واالختصاصات 
الفنية املطلوبة قبل موعد املباشــرة باألعمال، وبعكسه تتحمل الشــركة كافة التبعات القانونية الناجتة عن تقدميها ومن ضمنها اجراءات 

االخالل بااللتزامات التعاقدية. 
د- إضافة الى املتطلبات القانونية كهوية التصنيف. عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشتراك في املناقصة.

5 . إن الكلفة التخمينية للمشــروع هي )283،806،000( دینار )مائتان وثالثة وثمانون مليون وثمامنائة وســتة االف دينار عراقي( وإن املدة الالزمة 
لتنفيذ اعمال املشروع هي )120( يوماً.

 6. بإمــكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق العطاء ابتداء من يوم االحد املصادف 2022/10/23، وذلــك بعد تقدمي طلب حتريري إلى دائرة 
العقود احلكومية في احملافظة، ودفع قيمة البيع للوثائق البالغة )50،000( دينار )خمسون الف دينار(، غير قابل للرد، ويقدم وصل الشراء االصلي 

مع العطاء.
 7. يتم تسليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: محافظة املثنى/ بناية اإلدارة العامة واحمللية – الطابق األول / جلنة الفتح الثانية ، وان موعد الغلق 
في متام الســاعة الثانية عشــر ظهرا  من يوم االربعاء املصادف 2022/11/9 إن العطاءات املتأخرة سوف ترفض، وسيتم فتح العطاءات بحضور 
مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي: الطابق االول من بناية اإلدارة العامة واحمللية في نفس موعد الغلق. وإن موعد 
انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشــتركني في املناقصة سيكون في الســاعة احلادية عشر صباحاً من يوم االربعاء املصادف 
2022/11/2 فــي مبنــى دائرة العقود احلكومية في املثنى. ان كل العطاءات تبقى نافذة ملدة )90( يوما وان تتضمن ضمانا للعطاء على شــكل 
خطاب ضمان مصرفي يذكر فيه اســم ورقم املناقصة املعنية وان يكون غير مشروط ويدفع حني الطلب ونافذا ملدة ال تقل عن )120( يوما من 
تاريخ غلق املناقصة الفعلي وان يكون بصيغة واضحة من حيث مبلغه )رقما وكتابا( وحتديد تاريخ نفاذه وشروطه والغرض من اصداره او صك 
مصــدق ومببلغ مقطوع مقداره )4،000،000( دينار )اربعة ماليني دينار عراقي( وعلى ان تكون صادرة عن مصرف معتمد في العراق ملصلحة جهة 

التعاقد )محافظة املثنى/ حسابات اخلطة االستثمارية(.
8. ان اســم جهة التعاقد هو محافظة املثنى والعنوان هو الســماوة- شــارع احملافظة . بناية االدارة العامة واحمللية والقسم اخملتص هو دائرة 

العقود احلكومية في املثنى.
9 . عند الترشــيح لإلحالة تختار جلنة التحليل العطاء املستجيب لكافة الشروط القانونية املطلوبة في املناقصة وكذلك املواصفات الفنية 
ومعايير التأهيل املطلوبة )أي مســتجيب بشــكل كلي مالياً وفنياً وقانونياً( مع كونه أوطأ عطاء متوازن ومنســجم مع الكلفة التخمينية 

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

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

12. عدم مشاركة أي عطاء ملناقص لدية ثالث عقود او اكثر ما زالت قيد التنفيذ ومبرمة مع محافظتنا وال ميكن إحالة املناقصة على شركة و 
بعهدتها مشروع أو مشاريع غير منجزة إال بعد التأكد من عدم وجود انحراف عن البرنامج الزمني لها )جدول تقدم العمل( بنسبة 20% أو أكثر.
 13. ال تصرف أول ســلفة لألعمال املنفذة للمشــروع إال بعد أن تتجاوز نســبة 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.

15. وفــي حالة ورود عطاء يقل عن الكلفة التخمينية بنســبة تزيد عن )20%( فيتعني على جلنة التحليل دراســة التوضيح املقدم من مقدم 
العطاء واملتضمن حتليال سعريا لفقرات العمل املراد تنفيذه على وفق الكشف املقدم من قبله. وفي حال عدم موافقة اللجنة على التوضيح 
واملبررات املقدمة من صاحب العطاء، فيتم طلب خطاب ضمان )خطاب ضمان جدية التنفيذ( مببلغ ميثل الفرق بني الكلفة التخمينية اخملفضة 
بنســبة )20%( وبني مبلغ العطاء الوارد على ان ال يقل خطاب ضمان جدية التنفيذ عن )3%( من الكلفة التخمينية، وال يتم اطالق هذا اخلطاب 

اال بعد اصدار شهادة االستالم االولى للمشروع ، وفي حال عدم اعتذار مقدم العطاء عن تقدمي خطاب الضمان فيتم استبعاد عطائه.
أحمد منفي جودة 
محافظ املثنى

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

 قسم العقود
العدد: 26727
التاريخ: 2022/10/18

  اعالن املناقصة العامة  )2022/5/70( للمرة الثالثة لعدم حصول راغب في االعالن الثاني 
على  حساب قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي رقم 2 لسنة 2022

 وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال الكبيرة 
1. يسر ديوان محافظة واسط / قسم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة  لتقدمي عطاءاتهم لعمل املشروع املذكور في اجلدول :

2. إن املناقصة  سوف تنشر في الصحف الوطنية ) الصباح اجلديد, العدالة , املستقبل( .
3. فعلى مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني من الشــركات املقاولة واملقاولني العراقيني وفقا للتصنيف املذكور في اجلدول ادناه والشــركات العامة وكذلك الشركات العربية واألجنبية 
املتخصصة  ممن لها فرع داخل العراق ومســجلة في وزارة التجارة في احلصول على معلومات إضافية االتصال بـــ ) ديوان محافظة واســط / قسم العقود ( خالل ) أوقات الدوام الرسمي ( 

وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات واميل القسم cd@wasit.iq  علما ان نتائج املناقصات والتبليغات تنشر على املوقع www.wasit.iq  ويعتبر تبليغا رسميا .
4.  متطلبــات التأهيــل الفنية واملالية املطلوبة : املعاييــر احملددة في اجلزء الثالث )معايير التقييم والتأهيل( من الوثيقة والتي يلتزم مقــدم العطاء بجميع ما ورد فيها  وتكون غير قابلة 

لالستكمال  ومن ضمن شروط املنافسة لضمان إحالة املشاريع لشركات رصينة .
5.يتم تقدمي تعد خطي بعدم وجود عقود مبرمة مع الشركة من أي جهة تعاقدية حكومية مت االخفاق في تنفيذ التزاماتها وادى الى سحب العمل او تلكأ فيها وعدم وجود مشاريع مختلف 

عليها ومعروضة امام القضاء للنظر بها ولم حتسم بعد في كافة املؤسسات احلكومية سواء في احملافظة او خارجها .
6. املتطلبات القانونية :-

أوال – األهلية / وتشــمل جنســية مقدم العطاء ، أن ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل عدم إقصاء مقدم العطاء مؤقتا )معلقة أنشطته اجلديدة ، مدرج  في القائمة السوداء أو مدرج 
في قائمة الشــركات املتلكئة بقرار صادر عن اجلهة املعنية في وزارة التخطيط عن املشــاركة في عمليات التعاقدات العامة أو استنادا إلى قرار صادر من قبل األمم املتحدة / مجلس االمن 
للمشــاركة في املناقصات ,  ال يوجد تضارب في املصالح،الشــركات العامة احلكومية واململوكة للدولة أن تثبت إنها مســتقلة قانونيا وماليا وإنها تعمل وفق القانون  التجاري وقانون 

الشركات العامة.
ثانيا : -على مقدمي العطاءات من الشركات العربية واألجنبية )واملسجلة( في وزارة التجارة/دائرة تسجيل الشركات تقدمي شهادة تأسيس  الشركة داخل العراق و وثائق الشركة مصدقة 

اصوليا .
ثالثا : على الشركات تقدمي ماهوا مطلوب في ورقة بيانات العطاء احد اقسام الوثيقة القياسية .

7. - على مقدم العطاء تقدمي  نســخ إضافية طبق األصل عدد )2( من العطاءات اخلاصة باملناقصة إضافة الى العطاء األصلي وتكون جميع النســخ مختومة بختم حي من الشركة وفقا 
لاللية املثبتة في ورقة بيانات  العطاء و في حالة عدم تقدمي النسخ االضافية يجب على مقدم العطاء استكمالها الحقا و في حالة عدم االستكمال يتم استبعاد العطاء.

8. بعد مراعاه الفقرة 7 أعاله بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق املناقصة اعتبارا من تاريخ نشره باجلريدة الرسمية بعد تقدمي طلب حتريري إلى ( ديوان محافظة واسط /  سكرتير 
جلنة فتح العطاءات ( لغاية يوم )  االربعاء( املصادف  2 / 11  /2022  لغاية الســاعة 12 ظهرا وهو )تاريخ غلق املناقصة(  وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )2000000( مليونا دينار غير 
قابلة للرد, علما بان العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات باحلضور في العنوان التالي ) واسط / الكوت / شارع احملافظة  / بناية ديوان محافظة 

واسط / غرفة جلنة الفتح ( في الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا من يوم ) االربعاء  ( املصادف 2 / 11  /2022.
9. كل العطاءات يجب إن تتضمن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مصرفي أو صك مصدق أو ســفتجة ( وباملبلغ احملدد في ادناه معنون إلى محافظة واســط / اإلدارة العامة واحمللية )هيئة 
االعمار ( ويتضمن اإلشارة السم ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واسط ويحمل عنوان البريد االلكتروني للمصرف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( 
مائة وعشــرون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باســم مقدم العطاء أو)أي من املســاهمني في الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة ( 

ويجب ان ترسل بكتاب رسمي مذكور فيه رقم املنصة االلكترونية ويستبعد العطاء في حال كون خطاب الضمان غير داخل في املنصة االلكترونية .

10. إن مدة نفاذ العطاء )90( تســعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة وان شــراء وثائق املناقصة و تقدمي العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشــركة او بصيغة شــهادة تسجيل 
الشركة )شهادة تأسيس الشركة التي تظهر حق التوقيع عليها (  كشرط أساسي  لشراء و لتقدمي العطاء والتوقيع على جميع صفحات مستندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف 

مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة .
11. على مقدم العطاء تقدمي احلسابات اخلتامية الرابحة ألخر سنتني املتتاليتني والتي تسبق موعد اإلعالن عن املناقصة مصدقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد وفي حالة عدم 

امتالك الشركة احلسابات اخلتامية ألخر سنتني فيتم تقدمي احلسابات اخلتامية الرابحة ألخر سنتني والتي تسبق عام 2014 .
12. على مقدم العطاء تقدمي كشــف  حســاب اصلي  ومرسل بكتاب رســمي الى ديوان محافظة واسط مرفقه نسخة  من  )فيشة إيداع باملبلغ املشار اليه في الكشف مصدقة بختم 
حي من املصرف(  يبني حركة التدفق املالي الخر ســنة للفترة التي تســبق غلق املناقصة وبالتالي اليعتمد الكشــف املصرفي الصادر من احد املصارف االهلية والذي يتضمن فقط إيداع 

مبلغ معني دون وجود أي حركة للتدفق املالي للمدة املطلوبة .
13. إن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .

14. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األشغال الكبيرة( بكافة أقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتضي  مراعاة  ذلك عند التقدمي   
15. ال يترتب اي اثر تعاقدي على االعالن اعاله وتلغى في حالة عدم استكمال املتطلبات وليس ملقدم العطاء املطالبة باي تعويض او فوات ربح او خسارة نتيجة ذلك اإللغاء .

16. مقدم العطاء ملزم بكشف التوازن وتسري إجراءات اإلحالة وان لم يتم التوقيع على كشف التوازن من قبل مقدم العطاء .
17. على مقدم العطاء ملئ االســتمارات اخلاصة بالقســم الرابع من الوثيقة وتقدمي ما يثبت املعلومات التي مت تدوينها من قبله وتقدميها في العطاء مع كامل الوثيقة وتكون مختومة 

وموقعة من قبله على جميع صفحاتها وتعد من شروط املنافسة .
18. في حالة تقدمي احد الشركاء ألي من املعايير املطلوبة ومت استيفاءها من قبله فيتم قبول العطاء املشترك دون النظر الى الشريك االخر استنادا الى كتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود 

احلكومية العامة /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 24537/7/4 .
19. يتم تنفيذ املشروع وفقا للكشوفات الفنية واخملططات بجميع ما ورد فيها من متطلبات وشروط ومواصفات .

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

22. يعقد املؤمتر اخلاص باملشاريع بتاريخ 26   - 10 -2022 في مديرية بلدية الكوت  الساعة 10 ونصف صباحا  قاعة االجتماعات لذا اقتضى التنويه .
الدكتور
محمد جميل املياحي
محاافظ واسط

الكلفة التخمينيةاسم املناقصةرقم املناقصةت
مبلغ ضمان العطاءمدة االجناز)دينار(

)دينار(
 هوية

التصنيف

 مبلغ بيع وثائق
 املناقصة
بالدينار

 تطوير منطقة الكرميية في مدينة12022-5-70 .
 ثالثة انشائي13,891,362,600425138,913,626 الكوت

2000000عاشرة كهرباء

11,930,229,057معدل االيراد السنوي11,113,090,080اخلبرة التخصصية املطلوبة

 يجب تقدمي عقد واحد منجز خالل مدة ال تتجاوز )3( سنوات قبل املوعد اخلبرة العامة2,941,700,316السيولة املالية املطلوبة
النهائي لتقدمي العطاء .

     
الكلفة التخمينيةاسم املناقصةرقم املناقصةت

)دينار(
مدة االجناز

بااليام
مبلغ التأمينات االولية

)دينار(
 هوية

التصنيف
 ثمن وثائق
املناقصة

12022-3-80
 االعمال التكميلية واملندثرة ملشروع انشاء

 مدرسة 12 صف على القطعة املرقمة
4169-6 م 18 البغيلة  في قضاء النعمانية

 عاشرة461,534,00030013,846,020
250000انشائي

22022-3-82

 االعمال التكميلية واملندثرة ملشروع بناء
 مدرسة الطليعة الواقعة على القطعة
 املرقمة 6-496 م 18 البغيلة في قضاء

النعمانية

 عاشرة681,974,60036020,459,238
500,000انشائي

32022-12-83

 إيصال التيار الكهربائي الى جزء من منطقة
 الدييلة والقطع التعويضية ومنطقة خلف

 الكرادة )طريق املشاية ( ومنطقة حي
 الزيتون في قضاء احلي

 عاشرة496,667,00012024,833,350
500,000كهربائي
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متابعة ـ الصباح الجديد:
على الرغم من االوضاع االمنية التي 
يشهدها العراق وخاصة العاصمة 
التي  االقتصادية  األزمة  وآثار  بغداد 
ضربت البالد، الناجمة عن املشاكل 
التي تســببت بها جائحة “كورونا 
وعدم اقرار املوازنــة لعام 2021، إال 
أن ســوق العقارات كانت مبنأى عن 
ارتفاعا  التي شهدت  األحداث  تلك 
كبيرا خالل اخر عامني، وصلت هذه 

األسعار أحيانا إلى الضعف.
فإن  اقتصاديــني،  خبراء  وحســب 
العــراق يحتاج إلى نحــو أكثر من 
ثالثــة ماليني وحدة ســكنية، في 
ظل ارتفاع مؤشــر السكان، وجتمع 
األســباب املؤدية إلى رفع أســعار 
الســكانية  األزمة  مثل  العقارات، 

وقلة اجملمعات السكنية.
املافيات واملصارف والنمو السكاني

ويحــدد اخلبير االقتصــادي واملالي 
هــالل الطحــان ان “هنــاك ثالثة 
أسباب رئيســية وراء ارتفاع أسعار 
العقــارات فــي العــراق وباألخص 
فــي العاصمة بغــداد، أولهما هو 
الفساد الذي أصاب مفاصل الدولة 
أدى إلى ظهور مافيات مالية كبيرة 
املناطق  العقارات في  قامت بشراء 
كاجلادريــة  واملرغوبــة  املعروفــة 
واملنصــور وغيرهــا مــن املناطق”، 
مبينا ان “الســبب الثاني يعود الى 
بدأت  التي  احلكوميــة  املصارف  ان 
بإقــراض املواطنــني لشــراء الدور 
السكنية ومبقدار 100 و150 مليون 
دينــار وحتى فــي بعــض األحيان 

يتجاوز هذه املبالغ”.
وتابع أن “الســبب الثالث يعود الى 
ارتفاع معدل النمو الســكاني في 
العراق الذي جتاوز 3 باملئة وانشطار 
العوائــل العراقيــة والبحــث عن 
الســكن، إضافة الى عدم إنشــاء 
في  احلاصل  والتلكــؤ  مدن جديدة 
البعض منها ادى الى ارتفاع اسعار 

العقارات”.
وأشــار الطحان إلــى أن “احلكومة 
مطالبــة بإيجــاد حلول ســريعة 
التي  الســكن  ملشــكلة  وناجعة 
تواجه  اخــرى  أصبحت مشــكلة 
املشــاكل  الى  باإلضافة  العــراق، 
االخرى كالكهربــاء واملياه التي لم 
تتمكن احلكومــات التي املتعاقبة 
على الدولة من حلها ســواء كانت 

بقصد او بدون قصد”.

حلول ترقيعية
ويقــول اخلبيــر االقتصــادي امير 
اســعار  “ارتفــاع  ان  احلســني 
العقــارات فــي العراق يعــود الى 
فشل التخطيط احلكومي في حل 
وما  العراق  في  الســكن  مشكلة 
جاءت به هــو مجرد حلول ترقيعية 
الزمــة كبيرة تعاني منها منذ عدة 
سنني، فضال عن ضعف ورداءة املواد 
االنشائية التي تكاد تكون غير ذات 

جودة عاليــة مقارنة مبا هو موجود 
في دول اجلوار”.

الســكاني  “النمــو  ان  واضــاف 
املتســارع في العراق وارتفاع أعداد 
الســكان كان عمال آخر في اإلقبال 
الســكنية  الوحدات  شــراء  على 
القليلــة، مقارنة مبا هــو متوفر مما 
رفع أسعارها الى ضعف القيمة ما 

قبل عامني”.
التخطيــط: اإلنشــائية ومراكــز 

اجملمعات ويقول املتحدث باسم وزارة 
الهنداوي  الزهــرة  عبد  التخطيط 
في تصريح، ان “ارتفاع اسعار املواد 
االنشائية بنسب عالية جدا وصلت 
الى 60 باملئة خالل العامني املاضيني 
األســعار  بارتفاع  متأثرة  ذلك،  وراء 
عامليــا الســيما ان اغلــب املــواد 
كاحلديد)  استيرادية  هي  االنشائية 

الشيش( وبعض املواد الصحية”.
ولفــت إلــى أن “ما معــروض من 

الوحــدات الســكنية يعتبر قليال 
مقارنــة بالطلب املوجــود، كما ان 
اغلب اجملمعات السكنية التي يتم 
إنشــاؤها اآلن ســواء في بغداد او 
احملافظات تكــون ذات قيمة عالية 
من حيث األرض التي تكون في قلب 
بغداد او املدن الرئيسية مما يؤدي الى 

ارتفاع اسعارها”.
في  الشمس  داللية  ويقول صاحب 
بغداد ان” هنــاك اقبال كبير حاليا 
على األراضي الزراعية التي مت بناؤها 
مــن قبل عــدد من املســتثمرين، 
وذلك كونها أرخــص من الوحدات 
الســكنية التي حتمل صفة “طابو 
“هــذه  أن  مســتدركا  ســكني”، 
الوحدات غير مرخصة للسكن من 
قبل الدولــة اال انها اصبحت واقع 
حال لكثير مــن املواطنني والدولة 

على حد سواء”.
في  املناطق  “بعــض  أن  ويضيــف 
بغــداد شــهدت زيــادة كبيرة في 
في  الســكنية  الوحدات  أســعار 
ثالثة  الــى  االخيــرة وصلت  اآلونة 
أضعاف مما كانت عليه قبل عامني”، 
اقباال متزايدا على  ان “هناك  مبينا 
بعض املناطــق املعروفة التي متتاز 
بكونها مناطق سكنية وجتارية في 

آن واحد”.
الــوزراء  رئيــس  مستشــار  وكان 
للشؤون املالية واالقتصادية مظهر 
محمد صالح  قد شدد على وجوب 
أن تكون سياســات اإلســكان في 
زهيــدة”، مبينا  بتكاليف  العــراق 
2.5 مليــون وحدة  “وجــود عجــز 

سكنية في العراق”. 
أزمــة خانقة  العــراق من  ويعاني 
في الســكن بســبب تزايــد عدد 
اجملمعات  ومحدودية  العراق  سكان 
الســكنية إضافة إلــى عدم قدرة 
املواطــن على بناء وحدة ســكنية 
خاصة به بســبب غــالء األراضي 

واملواد اإلنشائية.

الصباح الجديد - متابعة
أكد نــزار التويجــري نائب العضو 
املنتــدب للبنك العربــي الوطني 
“anb” أن ما يشهده قطاع الصناعة 
املصرفية اإلســالمية اليوم من منو 
متسارع وإقباٍل متزايد، يحّتم على 
تبّني  واملالية  املصرفية  املؤسسات 
املزيد من املبادرات القادرة على إفراز 
مبتكرة  وخدمات  ومنتجات  حلول 
أكثــر مرونة وقابلية لالســتجابة 

ملتطلبات العمالء املتنامية. 
وأضــاف التويجري خــالل كلمته 
 ”anb“ مؤمتــر  فــي  االفتتاحيــة 
 ”CIB“ ألعمال املصرفية اإلسالمية
الذي اختتم فعالياته مســاء يوم 
اخلميس في فندق فيرمونت الرياض 
مبشــاركة جمع من علماء وخبراء 
املصرفيــة اإلســالمية واالقتصاد 
اإلســالمي مــن مختلــف أقطار 
العالم اإلســالمي، أن املؤمتر يهدف 
إلى توفيــر منصة تفاعلية لعرض 
اآلراء وتبــادل األفــكار والبحــوث 
التــي تعنــى بتطويــر املزيد من 
املنتجات واحللول املصرفية واملالية 
اإلســالمية، ومبا يســهم في إثراء 

بيئة العمل املصرفي اإلسالمي. 
يومني  املؤمتر على مــدى  وناقــش 
سلســلة من أبرز احملاور واملواضيع 
احليوية املرتبطــة بواقع املصرفية 
مبشــاركة  وتطورها  اإلســالمية 
ذوي  واملعقبني  الباحثــني  من  عدد 
العلم الشرعي واخلبرة في صناعة 
العمل املصرفي اإلســالمي. حيث 
خصــص املؤمتــر اجللســة األولى 
لعنــوان: تطويــر عقــد املضاربة 
برئاسة الشــيخ الدكتور سعد بن 
تنويع  تناولت  والتي  الشثري،  ناصر 
املنتجات التمويلية في املؤسسات 
املصرفيــة واملاليــة، وتعزيز عقود 
الكبير.   التنموي  ألثرها  املشاركات 
أما اجللسة الثانية من أعمال املؤمتر 
في بحثت في موضوع “املرابحة مع 
االلتزام باحلســم” ملا له من أهمية 
ومنتجات  التطبيقــات  في  كبيرة 
خصوصاً  اإلســالمية  املصرفيــة 
ملالئمتــه للكثيــر مــن الهياكل 
الشيخ  اجللسة  وترأس  التمويلية. 
الدكتور عبداهلل بن محمد املطلق.
وخــالل اليــوم الثاني مــن أعمال 
املؤمتــر بحــث املشــاركون فــي 

العميل  ســكوت  “اعتبار  موضوع 
بتعديل  رضــاً  اعتراضــه  وعــدم 
االلتزامات في الشــروط والعقود” 

واملرتبــط بأثر “ســكوت العميل” 
املؤسســات  أعمال  تطبيقات  في 
املاليــة  اخلدمــات  تقــدم  التــي 

احلاجة  عند  اإلسالمية  واملصرفية 
واألحكام  الشــروط  لتغيير بعض 
أو تعديلهــا، حيث ترأس اجللســة 

عبدالســتار  الدكتــور  الشــيخ 
قطان املدير العام لشــركة شورى 
لالستشــارات الشــرعية عضــو 
اللجنة الشــرعية لهيئة احملاسبة 
املالية  للمؤسســات  واملراجعــة 
ختام  وفــي  )أيوفي(.  اإلســالمية 
إلى  املشــاركون  خلــص  املؤمتــر 
والنتائج  التوصيات  سلســلة من 
التي ســيتم إعالنها ضمن كتيب 
خاص يتولى “anb” إصداره وتوزيعه 
املالية  املؤسســات  مختلف  على 
السعودية  في  العاملة  واملصرفية 
والعالم العربي واإلسالمي.  واعتبر 
وليــد املعجــل رئيــس املصرفية 
اإلســالمية فــي “anb” أن انعقاد 
املؤمتر يكتسب أهميته لتزامنه مع 
إطالق الهوية اجلديدة للبنك العربي 
الوطنــي، والــذي تســتحوذ فيه 
املصرفية اإلســالمية على مكانة 
متقدمة ضمن أجندة استراتيجية 
رحلة التحــول التي يتبناها البنك 
بهدف تطوير آفاق العمل املصرفي 
اإلســالمي، وحتفيز األدوات واحللول 
التي تدعم منو وتطور هذا القطاع 

املصرفي احليوي.

بغداد ــ الصباح الجديد :
كشــفت شــركة BP البريطانية 
للطاقــة عن انخفاض اســتهالك 
العــراق من الغــاز الطبيعي بأكثر 
من %7 خالل عــام 2021، مبينة ان 
أكثر  قائمــة  تصدرت  الســعودية 
للغاز  اســتهالكا  العربية  الــدول 

الطبيعي.
النفط  شــركة  بيانات  وبحســب 
البريطانيــة ان “العراق اســتهلك 
من الغاز الطبيعي خالل عام 2021 
مقــدار 17.1 مليــار متــر مكعب 
منخفضــا عن عام 2020 بنســبة 
%7.3 الذي كان اســتهالكه مبقدار 

ومنخفضا  مكعب  متر  مليار   18.5
ايضا بنســبة %11 عــن عام 2019 
عندمــا كان اســتهالكه من الغاز 

مبقدار 19.2 مليار متر مكعب “.
واضافت ان “اســتهالك العراق من 
%10.5 ما بني  ارتفع بنســبة  الغاز 
عامــي 2011 و2021”، الفتــا الــى 

ان “اســتهالك العــراق مــن الغاز 
الطبيعي في عام 2011 كان مبقدار 

6.3 مليار متر مكعب”.
واشارت الى ان “السعودية تصدرت 
قائمة أكثر الدول العربية استهالكا 
للغاز الطبيعي، خالل العام املاضي، 
117.3 مليــار متر مكعب  مبقــدار 

سنويا، تليها االمارات مبقدار 69.41 
مليار متر مكعب ســنويا، ومن ثم 
جاءت مصر مبقدار 61.88 مليار متر 
مكعب ســنويا، فيمــا كانت اقل 
للغاز هي  العربية استهالكا  الدول 

800 مليون متر مكعب سنويا”.
ويأتــي العــراق باملرتبــة 12 بأكبر 

احتياطي للغاز فــي العالم وبواقع 
130.5 تريليــون قدم مكعب باليوم 
النفطية   BP بيانات شركة  حسب 
ويستهلك   ،2016 لعام  البريطانية 
العــراق معظم غازه علــى تغذية 
محطــات الكهرباء فيما يســتورد 

حاجته املتبقية من ايران .

متابعة ـ الصباح الجديد :
ارتفاع معدالت  اقتصــاد  خبراء  توقع 
التضخم إلى مستويات عالية للغاية 
في جميــع أنحاء العالــم هذا العام 

والعام املقبل.
وبحســب اســتطالع أجــراه معهد 
“إيفــو” األملاني للبحــوث االقتصادية 
االقتصاديــة  السياســة  ومعهــد 
السويســرية في أيلول ، شمل 1687 
خبيرا اقتصاديــا من 129 دولة، يتوقع 
اخلبراء بالنسبة إلى هذا العام أن يبلغ 
متوسط التضخم 9.5 في املائة على 
مســتوى العالم، وهو “أعلى بنسبة 
6.7 نقطة مئوية من متوسط معدل 
التضخــم على مــدى العقد املاضي 
الذي أعلنه البنك الدولي”، حســبما 

ذكر معهد “إيفو” أمس في ميونيخ.
وتشــير األرقام إلى متوسط معدالت 
مســتوى  على  املتوقعة  التضخــم 

الدول.
وأظهر املســح فوارق إقليمية كبيرة 
للغاية، ففي غرب أوروبا يتوقع اخلبراء 
تضخما بنســبة 7.3 فــي املائة هذا 
العام، مقابل 19 في املائة في شــرق 
أوروبا، و5.6 في املائة في جنوب شــرق 
آســيا، و30 في املائة في غرب آســيا، 
و7.2 في املائة في أمريكا الشــمالية 
و30 فــي املائة في أمريــكا اجلنوبية، 

وما يقرب من 60 في املائة في شــرق 
إفريقيا.

ويرجــح اخلبــراء أن تواصل األســعار 
ارتفاعها في جميع أنحاء العالم. وذكر 
معهد “إيفو”، “من املتوقع أن يشــهد 
التضخم العام املقبل تراجعا طفيفا 
مقارنة بهذا العام مع متوسط معدل 

تضخم يبلغ 7.5 في املائة في 2023”.
وبحســب “األملانية”، يتوقع اخلبراء أن 
يبلغ متوسط التضخم على مستوى 

العالم 5 في املائة في 2026.
يأتي ذلك في وقــت ارتفع فيه معدل 
التضخم السنوي في إيطاليا إلى 8.9 
في املائة خالل سبتمبر املاضي، مقابل 
8.4 فــي املائة في آب الســابق عليه، 
حســبما أظهرت البيانــات النهائية 
الوطني  اإلحصاء  الصادرة عن مكتب 

“إيستات”.
وعزا “إيســتات” في بيان، نشره على 
موقعــه اإللكتروني الرســمي أمس، 
زيادة  إلى  املــرة  ارتفاع التضخم هذه 
فاتورة  الرتفاع  خالفا  الغذاء،  أســعار 
الطاقــة التي كانت القــوة الدافعة 

للزيادة.
اليومية  السلع  وارتفع مؤشر ســلة 
مثل املواد الغذائيــة واألدوات املنزلية 
بنســبة 10.9 في املائة على أســاس 
ســنوي فــي ســبتمبر، وهــو أعلى 

مستوى منذ تســجيله 11 في املائة 
في أغسطس 1983.

بيانات مكتب اإلحصاء  بينما أظهرت 
الوطني البلغاري الصادرة أمس ارتفاع 

معدل تضخم أســعار املستهلك في 
بلغاريا خالل الشهر املاضي إلى أعلى 

مستوياته منذ نحو 24 عاما.
وارتفع معدل التضخم السنوي خالل 

الشــهر املاضي إلــى 18.7 في املائة 
ســنويا مقابل 17.7 فــي املائة خالل 

الشهر السابق عليه.
ووصل معدل التضخم خالل الشــهر 

املاضي إلى أعلى مســتوياته منذ أيار 
1998 عندمــا ســجل 18.8 في املائة 

سنويا.
وارتفعت أســعار املرافق خالل الشهر 
30.6 في املائة سنويا،  املاضي بنسبة 
وأســعار الغذاء واملشــروبات بنسبة 
25.5 في املائة. وارتفعت أسعار النقل 
بنسبة 19.7 في املائة سنويا، وأسعار 
املطاعــم والفنادق بنســبة 20.7 في 

املائة.
وعلى أساس شــهري ارتفعت أسعار 
املســتهلك في بلغاريا خالل الشهر 

املاضي بنسبة 1.2 في املائة.
وارتفعت أسعار املستهلك في بلغاريا 
وفقا للمؤشــر املوحد لالحتاد األوروبي 
بنســبة 15.6 في املائة، مقابل 15 في 

املائة خالل آب املاضي.
وبلغ معدل التضخم الشــهري وفقا 
 0.7 األوروبي  لالحتاد  املوحد  للمؤشــر 
في املائة خالل سبتمبر مقابل 0.8 في 

املائة خالل أغسطس.
التضخم  نيجيريا، سجل معدل  وفي 
في نيجيريا أعلى مستوى له منذ 17 
عاما الشــهر املاضي، مدفوعا بتراجع 
قيمة العملة احملليــة “النيرة”، ما أدى 
إلى ارتفاع تكلفة الســلع املستوردة 

مثل الغاز والوقود السائل.
وأفادت وكالــة “بلومبيرج” لألنباء بأن 

وتيرة التضخم الســنوي تســارعت 
لتصل إلــى 20.8 في املائــة، مقارنة 
املائة خالل أغســطس،  فــي  بـ20.5 
بحســب ما ورد في بيانــات أصدرها 
املكتب الوطني لإلحصاء على موقعه 

اإللكتروني أمس.
يشــار إلى أن معــدل التضخم هذا 
هو األعلى منذ ســبتمبر 2005. وكان 
خبراء  من  ســبعة  تقدير  متوســط 
االقتصاد في اســتطالع، هو أن تبلغ 
نســبة التضخم في نيجيريا 21 في 

املائة.
إلى ذلك، قال البنك املركزي التايالندي 
“إن البــالد تواجــه مخاطــر ارتفــاع 
تكاليف الســلع واخلدمــات في حال 
واصل البات التراجــع، حيث إن أغلب 

واردات البالد مسعرة بالدوالر.
وأفاد عرض تقدميي نشــر على املوقع 
اإللكتروني للبنــك املركزي التايالندي 
الجتماع محللني أمــس، بأن نحو 75 
فــي املائة مــن الــواردات التايالندية 
مسعرة بالدوالر و16 في املائة مسعرة 

بالعمالت احمللية للباعة.
وتراقب جلنة السياســات النقدية من 
كثب وضع ســعر الصــرف، حيث إن 
مزيدا من التراجع في البات ســيؤدي 
إلــى مــرور التكاليــف املرتفعة إلى 

السلع واخلدمات احمللية.

مافيات الفساد والقروض تشيطن أسعار العقارات في بغداد
بغداد ـ الصباح الجديد:

بلغت مبيعات البنــك املركزي العراقي، امس 
الثالثاء، من احلواالت اخلارجية نحو 200 مليون 

دوالر.
وذكر مصــدر صحفــي، أن “البنــك املركزي 
باع الثالثــاء خالل مزاده لبيع وشــراء الدوالر 
االمريكي، 237 مليونــا و238 الفا و500 دوالرا 
أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 

1460 ديناراً لكل دوالر.
واضاف املصدران نسبة %80 من هذه املبيعات 
ذهبت لتعزيز االرصدة في اخلارج على شــكل 
حــواالت واعتمادات حيث بلغــت 197 مليونا 
و838 الفا و500 دوالر، فيما كانت البقية على 
شكل مبيعات نقدية وبلغت 39 مليونا و400 

ألف دوالر.
وأشار املصدر، إلى ان 29 مصرفا قامت بتلبية 
طلبات تعزيز االرصدة في اخلارج، و21 مصارف 
لتلبيــة الطلبات النقديــة، إضافة الى 204 

شركات وساطة مالية.

بغداد ـ الصباح الجديد :
انخفــض أســعار خامي البصرة املتوســط 
والثقيــل العراقي، امس الثالثاء، بأكثر من 2% 

مع تذبذب أسعار النفط عامليا.
وانخفض خام البصرة املتوسط املصدر آلسيا 
2.38 دوالر وبنسبة تغيير بلغت %2.61 ليصل 

الى 88.66 دوالراً للبرميل الواحد.
كما انخفض خــام البصــرة الثقيل املصدر 
آلسيا 2.38 دوالر وبنسبة تغيير بلغت 2.73 % 

ليصل الى 84.86 دوالرا.
وشهدت أســعار النفط العاملية تذبذبا بعد 
اتفاق حتالــف اوبك بخفــض انتاجها مبقدار 
مليونــني برميل يوميــا في تشــرين الثاني 
اوربا  يقابلها توقعــات بركود اقتصــادي في 

وامريكا.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعربت الكويت اليوم عــن تضامنها الكامل 
والشــامل مــع الســعودية، وذلــك حيــال 
التصريحــات التي صدرت فــي أعقاب القرار 
الذي اتخذته “أوبك بلس”، والتي أخرجت القرار 
من إطاره االقتصادي اخلالص، مشــيدة بالدور 
الرائد الذي تقوم به الرياض وإســهاماتها في 
مواجهة التحديات اإلقليمية والدولية ودورها 
في معاجلتها مبا يحفظ املصالح املشــتركة 
للدول ويصون األمن والسلم الدوليني، ويدعم 
توازن السوق النفطية واالستقرار االقتصادي 

العاملي.
وأكدت الكويت عبر بيان بثته وزارة خارجيتها 
اليــوم أن القــرار الــذي اتخذتــه مجموعة 
أوبك بلس جاء بناء على دراســات اقتصادية 
خالصة مت فيها مراعاة توازن العرض والطلب 
في أســواق البترول العامليــة مبا يحفظ هذه 
األسواق من التقلبات ويخدم مصالح املنتجني 

واملستهلكني على حد سواء.

البنك المركزي يحّول نحو 
200 مليون دوالر إلى الخارج

تراجع أسعار خام 
البصرة بأكثر من 2 %

الكويت: السعودية تدعم 
توازن السوق النفطية 

واالستقرار االقتصادي العالمي

مؤتمر »anb« يناقش آفاق تطور الصناعة المصرفية اإلسالمية وتفعيل أدواتها

انخفاض استهالك العراق من الغاز الطبيعي بنسبة اكثر من 7 %

خبراء اقتصاد: 9.5 % متوسط التضخم على مستوى العالم 

اقتصاد االربعاء 19 تشرين االول 2022 العدد )4995(
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جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ديالى االحتادية
محكمة  بداءة خانقني

العدد/312/ب/2021
م/اعالن

تنفيــذا للحكــم الصادر مــن هذه احملكمــة بالعدد 
312/ب/2021 بتاريــخ 2021/11/25 واملتضمــن ازالــة 
شــيوع العقار املرقم )6\139 م8( حــاج قره  والواقعة 
في قضاء خانقني حي رمضان، واملوصوف ادناه باملزايدة 
العلنية ملدة )30( ثالثــون يوما اعتبارا من اليوم التالي 
للنشــر في الصحف احمللية فعلى الراغبني بالشــراء 
مراجعة محكمة بداءة خانقني مســتصحبني معهم 
التأمينات القانونية البالغــة 10% من القيمة املقدرة 
البالغــة )  271،500،000(   ان لم يكن شــريكا  وعند 
انتهاء املدة املذكورة ســتجري االحالة القطعية وفقا 
لألصول والداللية والرســوم التسجيل  واذا صادف يوم 
املزايدة عطلة رســمية فيكون اليوم الذي يليه موعدا 

للمزايدة.
القاضي 

آيار خيرالدين خالد 
االوصاف:-   1- دار ســكن مســاحتها 600 م2  .     2- 
جنس العقار وصنفه\ دار ســكن\ ملك صرف . 3- رقم 
العقار )6\139 م8( حاج قره  . 4- املشــتمالت\  الطابق 
االول حتتــوي علــى كلــدور ومطبخ وثــالث غرف نوم 
واستقبال وصحيات داخلية ومخزن خارجي وصحيات 
خارجيــة والطابــق الثانــي حتتوي علــى غرفتني نوم 
وصحيــات 5- درجــة العمران \متوســط . 6- القيمة 
العمومية للعقــار ) 217،500،000( بواقع قيمة االرض 
)240،000،000( وقيمة املنشات ) 31،500،000(  مليون 
دينار ، 7- الشــاغل احلالــي للعقار الشــريكة ) نوال 

نصراهلل( وترغب البقاء في الدار.

جمهورية العراق 
 مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ديالى االحتادية
محكمة  االحوال الشخصية في 

خانقني
العدد/660/ش/2022
التاريخ /10/18\2022

م / اعالن
إلى املدعى عليه/ منتظر عادل محمد 

اقامت املدعية )سارة فائز مدحت(  الدعوى 
الشــرعية املرقمــة )660\ش\2022( عليك 
امــام هــذه احملكمــة والتي تطلــب فيها   
حضوركــم امام هذه احملكمــة   وجملهولية 
محل اقامتك حسب اشعار مختار منطقة 
خانقني/ اركوازي وشرح املبلغ القضائي في 
هــذه احملكمة واملتضمن بانــك ارحتلت الى 
جهــة مجهولة  عليه قــررت هذه احملكمة 
تبليغــك اعالنــا  بصحيفتــني محليتني 
يوميتــني  باحلضور امام هذه احملكمة صباح 
الساعة   )2022/11/13( املوافق  املرافعة  يوم 
التاســعة صباحا  وفي حال عدم حضورك 
او ارســال من ينوب عنك قانونا ســتجري 
املرافعــة بحقــك غيابيا وعلنا وحســب 

االصول .
القاضي
ازاد احمد ويس

جمهورية العراق 
 مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ديالى االحتادية
محكمة  بداءة السعدية 

العدد /84/ب/2022
التاريخ /2022/10/17

م/اعالن
إلى املدعى عليه // احمد محمد علي اكبر

بتاريــخ 2022/8/31اقــام املدعــي )مــازن 
سعداهلل محمد(  الدعوى البدائية املرقمة 
اعاله  ولكونه مجهول محل االقامة حسب 
اشعار مختار السعدية املدعو ) عمر رحيم 
محمد (  وشــرح القائــم بالتبليغ املفوض 
مؤيــد بدري عبــود املؤرخ فــي 2022/10/2 
والوارديــن الينــا مبوجــب كتــاب قســم 
شــرطة الســعدية املرقــم ق 9071/16/2 
مبوعد  تبليغك  تقــرر  2022/10/2،عليه  في 
املرافعة القادم املوافق 2022/10/23 الساعة 
التاسعة صباحا اعالنا بواسطة صحيفتني 
محليتني يوميتني  واســعتا االنتشار وفي 
حالــة عــدم حضورك فــي املوعــد املقرر 
للمرافعة او ارســال من ينــوب عنك قانونا  
ســوف جتــري  املرافعة بحقــك غيابا وفق 

االصول.
القاضي 
قائد حميد جاسم

فقدان هوية
فقدت الهويه املرقمه 74333736  
باسم السيد قاسم دشر شبيب 
وزاره  مــن  والصــادره  ســلمان 
الكهرباء - الشركه العامه لنقل 
الطاقــه الكهرباييه  في اجلنوب 
من  الشرقي  اجلنوب  شــبكات   -
الى  تسليمها  يرجى  عليها  يعثر 
مديريه شــبكات اجلنوب الشرق 

في ميسان.

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف البصرة االحتادية
محكمة بداءة القرنة

العدد 316/ب/2021
التاريخ: 2022/10/12

اعالن
طلب إطفاء حق التصــرف/ مدير بلدية القرنه إضافة 
لوظيفتــه / وكيلــة احلقوقــي مهدي صالــح هادي 

املطلوب إطفاء حق التصرف ضدهم/
1.رضية فارس السعد
2.جاسمية شناوه ذري

3.ارحيم عاصي 
األشخاص الثالثة/

1.عقيدة وعروبة ابنتي حمودي سعيد
2.ساميه عبد اخلضر محمد

أصدرت هذه احملكمة قرارهــا املرقم 316/إطفاء/2021 
فــي 2022/10/12 والقاضــي بنزع ملكية مســاحة 
مقدارهــا )1328,12 م2( مــن عموم مســاحة العقار 
املرقــم 30 مقاطعة 81 النهيرات اجلنوبية وتســجيل 
األرض املطفأ حق التصرف فيها باسم طالب اإلطفاء 
مديريــة بلدية القرنه ملكاً صرفــاً بعد إيداع صندوق 
احملكمة بدل اإلطفاء البالغ ) مائة وتســعه وخمسون 
مليون وثالثمائة وأربعة وسبعون الف واربعمائة دينار( 
ليوزع على أصحــاب حق التصرف أعاله كل حســب 
حصته الواردة في صــورة قيد العقار  وجملهولية محل 
إقامــة املطلوب اإلطفاء ضدهم واألشــخاص الثالثة 
أعاله قــررت احملكمة تبليغهم بواســطة صحيفتني 
محليتــني يوميتــني ولهم حــق التمييز خــالل املدة 
القانونية وبعكســه ســوف يكتســب القرار درجة 

القطعية 
القاضي 
عادل قاسم حنون

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة بداءة الكوت
العدد: 2573/ب/2022
التاريخ: 2022/10/18
الى املدعى عليه/سجاد كرمي محمد

اقام املدعي )محمد جواد جبير( الدعوى 
البدائيــة املرقمــة 2573/ب/2022 وقد 
أصــدرت هــذه احملكمة حكمــا غيابيا 
بتاريخ 2022/8/31 بأزالة شــيوع العقار 
املرقم 720/3 م46 نصف الدجيلة  بيعاً 
وجملهولية محل اقامتك حســب كتاب 
مركز شــرطة اخللود بالعدد 10274 في 
2022/9/26 واشعار مختار منطقة  حي 
الزهراء الثانية )عالوي جبر جاسم( تقرر 
بصحيفتني  الغيابي  باحلكــم  تبليغك 
محليتني ولك حق االعتراض على احلكم 
البالغة  القانونية  املــدة  الغيابي خالل 
عشــرة أيام اعتبارا من اليوم التالي من 
تاريخ النشر وفي حالة عدم حضورك او 
من ينوب عنك قانونيا ســوف يكتسب 

القرار الدرجة القطعية. 
القاضي

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ديالى االحتادية
محكمة  بداءة خانقني

العدد /379/ب/2022
التاريخ /2022/10/18

م/ تبليغ 
إلى املدعى عليه // حيدر طه صحبت 

بتاريــخ 17\7\2022 اقــام املدعــي )احمد 
صالح ابابكــر(  الدعوى البدائيــة املرقمة 
اعاله امام هذه احملكمــة والذي يطلب فيه 
ثمنمائة    )800،000( مبلــغ  بتأديتك  احلكم 
الــف دينــار عراقي  عــن وذلك عن شــراء 
موبايــل مــن املدعــي ،   وجملهولية محل 
اقامتك حسب شــرح  املبلغ القضائي في 
هذه احملكمة  واشــعار مختار منطقة ) مال 
عزيز – قضاء خانقني ( واملتضمن مجهولية 
محــل اقامتك فــي الوقت احلاضــر  عليه 
قررت هذه احملكمة تبليغك اعالنا بواسطة 
صحيفتني محليتني يوميتني باحلضور امام 
هذه  احملكمــة  في يــوم املرافعة املصادف 
2022/10/30  وفي الساعة التاسعة صباحا 
وفي حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب 
عنك قانونا  ســوف جتــري  املرافعة بحقك 

غيابا وعلنا وحسب االصول.
القاضي 
آيار خيرالدين خالد 

ديوان محافظة البصرة
جلنة البيع وااليجار االولى 

تنويه  
ورد باالعالن العدد 40 / 20119 في 13/ 9 / 2022 واملنشــور في جريدة الصباح 

اجلديد ليوم 16 / 10/ 2022 العدد رقم )4992( اخلطأ التالي :- 
املأجورات تسلســل 1و2و3و4 مقام علي اعالن ثالث خطأ والصواب هو أعالن 

أول .
لذا اقتضى التنويه

مديرية بلدية الناصرية
تنويه

احلاقاً بإعالناتنا املرقمة ادناه
59947 في 2022/9/26 واملنشور يوم 2022/9/27 في جريدة الصباح اجلديد
59948 في 2022/9/26 واملنشور يوم 2022/9/27 في جريدة الصباح اجلديد

63738 في 2022/10/11 واملنشور يوم 2022/10/12 في جريدة الصباح اجلديد
مت تأجيل اإلعالنات أعاله الى اشعار اخر

مدير البلدية / املهندس/ محمد عكاب جاسم

جمهورية العراق
رئاسة محكمة استئناف ميسان االحتادية

محكمة البداءة اخملتصة بالدعوى التجارية في ميسان

العدد/6/كشف مستعجل جتاري/2022
التاريخ/2022/10/17

اعالن موعد مرافعة
الى املدعى علية/ شركة القوانس للمقاوالت

 عماد مهدي علوان املدير املفوض للشركة إضافة لوظيفته

اقام املدعي)محافظ ميســان إضافة لوظيفته( امام هذه  احملكمة الدعوى 
املرقمة 6/كشف مســتعجل جتاري/2022 يطلب فيها اجراء الكشف على 
مشــروع جتهيز ونصب وتشــغيل محطة توزيع 33/11 ك.ف ســعة 2*16 
ام.في.اي- في محطة ســيد احمد الرفاعي ولتعذر تبليغك وحسب كتاب 
قائمقامية قضاء العمارة املرقم 1860 في 2022/10/6 واملتضمن تأييد اخملتار 
في 2022/10/6 والذي ورد فيه عدم وجود مقر للشركة أعاله ضمن منطقة 
اعمال املنطقة علية تقرر تبليغك بطريق النشــر في صحيفتني محليتني 
باحلضور مبوعد املرافعة املوافق يوم 2022/10/30 الســاعة التاسعة صباحاً 
وفي حال عدم حضورك او ارســال من ينوب عنك قانوناً سوف جتري املرافعة 

بحقك غيابياً وعلناً ووفق القانون.
القاضي
عادل عباس حسني

جمهورية العراق
شركة النفط الوطنية العراقية

شركة نفط الشمال
)شركة عامة(

إعالن مناقصة محلية عامة
))إعالن للمرة األولى((

]L.04.21.7004.01 :م/ ]املناقصة املرقمة
))TRUCK MOUNTED DOUBLE DRUM WIRELINE UNIT جتهيز((

يسر )شركة النفط الوطنية العراقية/ شركة نفط الشمال( بدعوة اجملهزين الراغبني باالشتراك لتقدمي عطاءاتهم لتجهيز 
)TRUCK MOUNTED DOUBLE DRUM WIRELINE UNIT عدد: )2( اثنان املنشأ: USA,UK CANADA GERMANY(  وفق الشروط 

واملواصفات الفنية املدرجة في الوثيقة وحسب الشروط اآلتية:

1- يتم طلب للحصول على وثائق املناقصة من )شــركة نفط الشمال/ قسم العقود- كركوك- عرفة( من قبل املدراء املفوضني او اخملولني الرسميني مبوجب وكالة 
.)CD( صادرة من دائرة الكاتب العدل للسنة احلالية، او تخويل مصدق من السفارة العراقية للشركات االجنبية على شكل قرص

2- سعر شراء وثيقة املناقصة )500,000( خمسمائة ألف دينار عراقي غير قابل للرد ما عدا احلاالت املذكورة في التعليمات.
3- تقدم العطاءات من قبل الشركات التخصصية والتجارة العامة من ذوات اخلبرة.

4- على املشــترك عند شــراء وثيقة املناقصة تقدمي صورة ملونة من شهادة  التأسيس للشركات العراقية أو هوية غرفة التجارة نافذة والهوية الضريبية املوحدة 
وبالنسبة للشركات األجنبية الراغبة باملشاركة تقدمي شهادة تأسيس الشركة وكتاب تأييد تسجيل الشركة لدى دائرة تسجيل الشركات/ وزارة التجارة.

5- تقدمي كتاب عدم املمانعة باالشتراك في املناقصات من الهيئة العامة للضرائب معنون الى شركة نفط الشمال )النسخة األصلية(.
6- تقدمي الهوية الضريبية املوحدة للسنة احلالية متضمنة الرقم الضريبي لالفراد والشركات وفي حال عدم تقدمي الهوية الضريبية املوحدة يستبعد من املنافسة.

7- على اجملهز تقدمي الهوية الضريبية باسم )الشركة/ ومديرها املفوض( صادرة من قسم الشركات في الهيئة العامة للضرائب او باسم )افراد او مكتب(
8- تقدمي كتاب تأييد حجب البطاقة التموينية للشركات العراقية

9- تقدمي احلسابات اخلتامية آلخر سنتني املصادق عليها من قبل محاسب قانوني وبالنسبة لشركات القطاع العام تقدمي احلسابات اخلتامية آلخر سنتني مصدقة 
من قبل ديوان الرقابة املالية االحتادي.

10- تقدمي عدد )2( من االعمال املماثلة التي قامت باجنازها الشركة التي قدمت العرض مع العرض التجاري مصدقة من اجلهات التي اجنزت لصاحلها.
11- تقدمي تأمينات أولية لضمان جدية املشــاركة مببلغ )117,600,000(  مائة وســبعة عشر مليون وستمائة الف دينار عراقي على شكل صك مصدق أو سفتجة 
أو خطاب ضمان ومغطي ائتمانيا المر شــركة نفط الشمال )يتضمن االسم والعنوان الوظيفي للمخولني  بالتوقيع وتدوين مبلغ اخلطاب رقما وكتابة وذكر تاريخ 
النفاذية وشــروطها والغرض من إصدراها مع ذكر اســم ورقم املناقصة( صادرين من املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي العراقي نافذة ملدة )28( ثمانية وعشرين 
يومــا بعــد انتهاء فترة نفاذية العطاء قابلة للتمديد عدا املصارف )حتت التصفية وإشــراف ووصايا وتأهيل ومتابعة البنك املركــزي العراقي( وملزيد من املعلومات 

مراجعة البريد اإللكتروني )cbi@cbi.iq( البنك املركزي العراقي دائرة مراقبة الصيرفة.
12- ايصال املواد الى مخازن شركة نفط الشمال/ كركوك

13- الكلفة التخمينية للمناقصة هي: )3,920،000,000( ثالثة مليار وتسعمائة وعشرون مليون دينار عراقي.
14- يستبعد العطاء الذي يقل او يزيد مبلغه عن ) + - 20%( من الكلفة التخمينية

15- يتم قبول العطاءات املقدمة في عقود التجهيز وعقود اخلدمات غير االستشارية التي تقل عن )20%( من الكلفة التخمينية شريطة ان يكون املناقص شركة 
مصنعة رئيســية او وكيال حصريا او موزعا معتمدا على ان يتم االلتزام بتقدمي حتليل سعري مقنع الى شركتنا التي تتولى دراسة املوضوع التخاذ قرارها باملوافقة 

على قبول العطاء من عدمه.
16- تكون العطاءات املقدمة نافذة ملدة )90( تسعني يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة قابلة للتمديد 

17- مدة التجهيز )120( مائة وعشرون يوما
18- يدخل العقد حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ مصادقة القسم القانوني  على العقد. 

19- يعقد املؤمتر الفني اخلاص باإلجابة عن استفســارات املشــاركني اخلاصة باملناقصة في متام الســاعة )12،00( الثانية عشــرة ظهرا مــن يوم اخلميس املوافق 
2022/11/10 في قاعة السينما )عرفة(.

20- تاريخ غلق املناقصة في متام الساعة )12،00( الثانية عشرة ظهرا من يوم الثالثاء املوافق 2022/11/22.

21- إذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية فيكون الدوام الرسمي الذي يليه هو تاريخ غلق املناقصة.
22- تودع العطاءات في صندوق رقم )2( اخلاص بالتجهيز احمللي الكائن في استعالمات )دوائر عرفة/ غرفة استقبال اجملهزين( في منطقة عرفة كركوك وقبل )12,00( 

الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غلق املناقصة.
23- ال يسمح بتقدمي العطاءات اإللكترونية، وميكن استالم العطاءات عبر البريد املسجل على أن يؤمن وصولها قبل موعد الغلق وسيتم رفض العطاءات التي ترد 

بعد موعد الغلق.
24- تفتح العطاءات بعد تاريخ الغلق مباشرة وبشكل علني وبحضور اجملهزين املشاركني.

25- تســتبعد العطاءات التي ال تتضمن على وصل شــراء اوراق املناقصة اال في حال قسام اجملهز بتقدمي مايثبت وجود وصل الشراء ولكن لم يرفق من قبلة سهواً 
عند تقدمي العطاء

26- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. 
27- في حال عدم التزام مقدم العطاء مب تتطلبها الوثيقة القياسية بكافة أقسامها وبنودها سيتم استبعاد عطائه.

28-  للشركة احلق في إلغاء املناقصة وقبل اإلحالة وحسب مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمناقصني املطالبة بأي تعويض جّراء ذلك ويعاد ثمن وصل شراء 
وثائق املناقصة.

29- جميع املواد اجملهزة يتم قبولها واستالمها نهائيا بعد إجراء الكشف والفحص واملطابقة الفنية.
30- في حال رفض املواد اجملهزة يتوجب رفعها وسحبها واستبدالها خالل )15( يوما اعتبارا من تاريخ التبليغ بأن املواد غير مطابقة للمواصفات املطلوبة.

31- يجب أن تكون املواد اجملهزة خالية من أي تلوث إشعائي وبعكسه يتحمل كافة التبعات القانونية.
32- تتحمل الشركة احملالة اليها املناقصة أجور النشر واإلعالن

33- تستقطع نسبة )2،7%( من مبلغ العقد الغراض ضريبة الدخل وترد للطرف الثاني بعد جلب ما يؤيد براءة ذمته من الضريبة.
34- للمزيد من املعلومات حول املناقصة بامكان زيارة املوقع االلكتروني لشركتنا )https://nocoil.gov.iq/ar/( واالطالع على تفاصيل املناقصة.

35- يخضع العقد للقانون العراقي والتعليمات والتشريعات النافذة، وقانون حتصيل الديون احلكومية رقم )56( لسنة 1977. 
36- تتم االحالة وفق اقل االســعار للعروض املستجيبة املقدمة مع اعطاء افضلية سعرية بنسبة )10%( للمنتج احمللي وفي حال تساوي املبالغ يصار الى تفضيل 

املنتج الوطني )العام ثم اخلاص( أي اإلحالة على الشركات املنتجة للمنتوج الوطني.
37- مراجعة الفقرة )22-1( من ورقة بيانات العطاءات بخصوص عدد نسخ العطاء املطلوب تقدميها.

38- يجب ان تكون التصريحة الكمركية و اوراق الدخول مســجلة باسم شركة نفط الشــمال، اما اذا كانت املركبات داخل العراق فيتعهد الطرف الثاني )اجملهز( 
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شعر

سينما

اصداران

متابعة ـ الصباح الجديد:

اإليرانيــة طهران أعمال  العاصمة  تنطلق في 
مهرجان طهران الدولي لألفالم القصيرة بدورته 
التاســعة والثالثني كمهرجان حتضيري لألفالم 
االيراني التي تشارك في جائزة األوسكار وضمن 
 OSCAR® املؤهلــة«  »األوســكار  مهرجانات 
Qualified فــي العالم، فمن املقــرر عرض 60 
فيلما قصيــرا خملرجني من 35 دولــة ، والفيلم 
الذي ســيقدم الفوز باجلائزة الكبرى للقســم 
الدولي في هذا احلدث الســينمائي سيترّشح 

إلى مسابقة أكادميية أوسكار.
وتُقام النســخة الـ 39 ملهرجان طهران الدولي 
للفيلــم القصير، بإدارة »مهــدي آذربندار« من 
قبل جمعية ســينما الشــباب اإليرانية، حتت 
شعار »التنوع في النوع« وكذلك التركيز على 
موضوع »النوع« في القســمني الرئيسيني من 
»الســينما الوطنية« و »السينما الدولية« مع 
عرض أكثــر من 60 فيلما روائيا قصيرا ووثائقيا 
ورســوم متحركــة وجتريبية في عدة أقســام 

تنافسية وطنية ودولية.
ويشــارك فــي هــذه الفعالية الســينمائية 
اخملصصــة لألفالم القصيــرة مخرجون من 35 
دولــة، مبا في ذلك؛ أمريكا، فرنســا ، تشــيلي 
، األرجنتــني ، اليابان ، أملانيا ، النمســا ، الصني 
، إجنلتــرا، إيطاليــا، بولنــدا، لبنــان، كنــدا، 
قيرغيزستان، الهند، إسبانيا، فنلندا، سويسرا، 
الدمنارك، أستراليا، تايالند، كرواتيا، اجملر، الفلبني، 
ليتوانيا، رومانيا وباكستان وإندونيسيا واملغرب 
وإيران  وتركيا  والعراق  ولوكســمبورغ  وأرمينيا 
وبحضور حّكام ســينمائيني من دول البرتغال 
وتركيا وليتوانيــا ورومانيا وإيــران واجتماعات 
أساتذة السينما العاملية في الفترة من 19 إلى 
24 أكتوبر 2022 مجمع »ملت« السينمائي في 

طهران.
جدير بالذكر أن مهرجان طهران الدولي للفيلم 

القصير TISFF من أهــم وأعرق مهرجانات 
األفالم القصيرة فــي العالم واملوافق عليه 
كمــا   ،OSCAR® qualifying قبــل  مــن 
يحوز على مكانــة بارزة بني مخرجي األفالم 
القصيــرة في العالم، حيــث تلّقت األمانة 
العامة للمهرجــان هذا العــام أفالما من 
مخرجني مــن 131 دولة، وتقــّدم أكثر من 
5042 عمالً للمشــاركة في هذه الفعالية 

املرموقة.
يشــار الى أن هذه التظاهرة الســينمائية 
اخملتصــة بالفيلــم القصيرة، تعــّد واحدة 
من 63 مهرجانا معتمــدا من قبل أكادميية 
األوسكار في العالم، وواحد من 9 مهرجانات 
دولية أقرتها األكادميية في آسيا، وواحد من 
قبل  من  املعتمديــن  الدوليني  املهرجانــني 

األكادميية في الشرق األوسط.
في الســياق، أعلن »مهــدي آذربندار« مدير 
والثالثني، في  التاســعة  بدورتــه  املهرجان 
املؤمتــر الصحفي لهذا احلدث الســينمائي 

الذي أقيم يوم األحــد 16 أكتوبر 2022 في 
قاعة »باغ زيبا«: يعتبر هذا املهرجان من أكثر 
املهرجانــات اإليرانية عامليــة، ولهذا احلدث 
املرمــوق، يجب أن يكون قــد خطط له منذ 
زمن بعيد، فــي العام املاضي إنعقد في ذات 
الفترة تقريبــاً، ونظرًا حلقيقة أنه مت تضمني 
الفعالية العام املاضي في تقومي مهرجانات 
اسکارکوالیفاید، إرتأينا أنه يجب حتديد هذا 
التاريــخ الدولي ويجب أن نصــل إلى تاريخ 

محدد ثابت لهذه الفعالية.
وفي معــرض توضيحــه بشــأن فعاليات 
هذا العام واألفالم املتنافســة في القسم 
الدولي من املهرجان، أكمل مدير هذا احلدث 
الســينمائي: في هذا القسم من املهرجان، 
يشمل 99 عمالً ؛ يوجد 47 فيلما خياليا و 14 
فيلما وثائقيا و 13 فيلما جتريبيا و 25 فيلما 
للرسوم متحركة من اخملرجني السينمائيني 

من جميع أنحاء إيران.
يضم قسم » السينما الدولية« في مهرجان 

طهــران لألفالم القصيرة هــذا العام، الذي 
يتماشى مع القيم اإلنســانية واجملتمعية، 
األفالم التي مت إنتاجها خارج إيران في جميع 
أنواعها: الروايات واألفالم الوثائقية والرسوم 
املتحركة والتجريبية )يجب أن تكون أعمال 
هذا القســم قد مت إنتاجها بعد بداية عام 
2021 ولــم يتم عرضها في أي مهرجان آخر 

في إيران حتى اآلن.
وعن أهداف مهرجان هذا العام، أوضح مديره: 
تشــمل أهداف املهرجان ما يلي: إكتشاف 
مكانة  وتعزيز  السينمائية،  املواهب  وإدخال 
األفالم القصيرة كإجتاه مســتقل ومدروس 
فــي الســينما اإليرانية، وحتديــث املعرفة 
الســينمائية لصانعي األفــالم في مجال 
األفالم القصيرة، وتعزيــز دورة توريد األفالم 
القصيرة من خالل توفير مجاالت التسويق 
احمللية واألجنبية، وتوســيع قاعدة جماهير 
ومحبي األفالم القصيرة وإستقطابها نحو 

مثل هذه الفعاليات.

وســتنعقد حلقات لقــاءات خاصة حتمل 
اسم »20-39« في الدورة التاسعة والثالثني 
ملهرجان طهــران الدولــي للفيلم القصير 
بحضــور أســاتذة بارزين دوليــني وإيرانيني، 
وكذلك مبشــاركة طالب وعشاق السينما، 
وذلــك ضمــن موضوعــات »اإلبــداع في 
النوع«، »الضــوء والتصوير الســينمائي«، 
»التجربة في النوع الســينمائي«، »أسئلة 
في  »النــوع  »الســيناريو«،  للمخرجــني«، 
الفيلم القصير«، »النوع، الشكل، األسلوب؛ 
»اإلنتاج  والتشــابهات«،  االختالفات  دراسة 
والتحضير«، »دراسات حول النوع في االفالم 
القصيرة«، »الصــوت«، »املؤثرات البصرية« 

و«تصميم املناظر الطبيعية«.
ومن ضمن النشــاطات األخرى التي يجريها 
مهرجان هــذا العام، إقامة معرض »الكتاب 
والســينما« الذي يضم مجموعة من كتب 
وإصــدارات جديدة  املتخصصة  الســينما 
جلمعية ســينما الشــباب اإليرانية، والتي 
تعمل في مجاالت مختلفة من ضمن »إدارة 
اإلنتاج في الســينما«، »القصص املقترحة 
للتأقلم في األفالم القصيرة«، »جتربة األفالم 
األولــى«، »الواقعية في األعمــال الروائية«، 
»التصوير  بالنــوع«،  املتعلقــة  »املقــاالت 
»الســينما  »املوســيقى«،  الفوتوغرافي«، 
التجريبية« و ... غيرها من األعمال  املكتوبة 

سينمائيا التي مت تأليفها وترجمتها.
ووصــل العديد من صانعي األفــالم الكبار 
من السينما اإليرانية إلى السينما العاملية 
من خــالل مهرجان طهــران الدولي لألفالم 
فرهادي«،  »أصغــر  أبرزهم:  مــن  القصيرة، 
»مهــرداد اســکویی«، »بهمــن قبــادی«، 
»شهرام مکری«، »رضا میرکریمی«، »سعید 
روســتایی«، »مجیــد برزكــر«، »محســن 
»ارســالن  بناهنده«،  »آیدا  امیریوســفی«، 
امیــری«، »آریــن وزیردفتــری«  وغيرهم من 

اخملرجني االيرانيني البارزين.

1
»الكويت: التحّول في دولة نفطية«

الكويت: التحّول في دولة نفطية« عنوان كتاب 
من تأليف جيل كريستال وترجمة وتعليق عبد 
الرحمــن الكندري يصدر قريباً عن »دار خطوط 
وظالل«. يتتّبع العمل التحّوالت التي شهدتها 
الكويت، والتي كان سببها الرئيسي هو النفط 
الذي يرى الكاتــب أّنه غّير منطقة اخلليج، من 
كونهــا على الهامش لتكــون مركز االهتمام 
العاملي، كما غّير طبيعة الشرعية السياسية 

لألُسر احلاكمة بســبب تغّير موازين القوى 
لصاحلها، كما يناقش الكتاب فكرة الدولة 
الريعيــة ويُســقطها على تاريــخ اخلليج 
وواقعــه، مفّســراً املتغّيرات السياســية 

واالجتماعية وفقاً للتغّيرات االقتصادية.

2
»التفكير احلّر«

عن »دار الساقي«، صدر كتاب »التفكير احلّر« 
للمفّكرة حّنة أرندت بترجمة مالك سلمان. 
متسائلة عن العالقة بني التفكير والنشاط 

والوعــي التاريخي، وكيفيــة التوّصل إلى 
احلفــاظ علــى االســتقاللية الفكريــة، 
تســتعرض أرنــدت جتربتها فــي التفكير، 
بوصفه نشــاطاً انغمســت فيــه من دون 
أعمدة الدعم التقليدّية الدينية واألخالقية 
والسياســية والفلســفية. اهتّمت أرندت 
باملسائل التي جتعل الفكر واملعرفة مؤّثرين 
في النضال ضّد الّظلم. ومن وجهة نظرها، 
فإّن التفكير الذي يُســهم في تعزيز احلّرية 
اإلنسانية يتضّمن تفّحصاً نقدياً يهّدد كّل 

املذاهب واملعتقدات واآلراء.

مصطفى قصقصي*
ُ عندما يجرَُحني احلّب، أقرأ

أهرع إلــى الكائنات املكتوبــة وأهمس في 
أذنها: »دّثريني«

كلماٌت كثيرٌة تتطّوُع للمهّمة
وتتقاسم بنجاعٍة موجعة األدوارَ فيما بينها، 

زة متاماً كما يحدث في غرفة العناية املركَّ
حيث احليــاة ُمعّلقة، من الوريــد، بكلمٍة أو 

بخيط دُخان 
أسألها أن تقيس ضغط دمي ودرجة تشّبعه 

باألوكسجني وأمالح النسيان وزهر الرّمان 
ولُفافات ومســّكنات  أطلب منها ضمادات 

وصدمات كهربائّية 
أجفاني ُملتِهبة

أحزاني يانعة
قلبي، بُعريِــِه الفاضِح كنديِف ثلٍج، ُمّدد بني 

ُمالءاتها املزرَكشة بوميٍض متقّطع 
يخفق، يخفق... 

دون أمل، ودون يأس،
كمخطوطٍة منسّية 

أو كجننٍي ُمزِمٍن لم حتِْن ساعُة والدتِِه. 
 

* شــاعر واختصاصي نفســي ِعيادي من 
فلسطني

بكلمٍة أو 
بخيط ُدخان

الحائز على تأييد ودعم أكاديمية األوسكار...

قريبًا.. إنطالق مهرجان طهران الدولي لألفالم القصيرة

مختارات تتوّزع بين الدراسات السياسية والتاريخية 

قراءة

اجلديدة. ولعل هذا املوقف هو اآلخر يتسم 
بالتناقض، مثله مثل التــزاوج بني ما هو 
متخلف وحداثوي، وبني ما هو رافض وغير 
رافــض لعمليــة األندماج. فبــدال من أن 
يتخذ موقفا ســلبيا باملقابل ويواجههم 
باملثل، بالعكس يســعى من خالل الرواية 
التي كتبها الى إقنــاع املهاجرين بتبديل 
أسمائهم. أي األندماج مع اجملتمع اجلديد. 
وبتغيير كمال شعره وعينيه، وتعميم هذا 
املنحى على املهاجريــن، فقد حتول الكل 

الى رجال غربيني.
ملحمــة  الشــمري  علــي  مقارنــة  إن 
كلكامش التي أخرجها للمســرح برواية 
الكابوس املزمع إخراجها أيضا للمســرح، 
بقدر ما تنم هــذه الفكرة عن التزاوج بني 
جنسني لفنني مختلفني، وهما رواية داخل 
رواية، ومن ثم مســرح داخل رواية، بالقدر 
ذاته يســعى من خالل مقارنة شخصيتي 
التي تبحــث األولى  كلكامــش وأنكيدو 
عن اخللــود، بعكس الثانيــة، مقارنة مع 
شخصية بطل الكابوس، تأتي مسرحيته 

هذه نقيضــا كامال للمــوت واخللود، عبر 
عيش بطلها هاجس: )إلغاء هويته وتبديل 
شــكله الــذي يعتقد أنه ســيقوده الى 

األندماج مع اجملتمع.(
ولرمبا جاء هذا التحول، بفعل وقوع كمال 
حتــت تأثيــر معاملة )أنــكا( وطفلها مع 
الطائر امليت، وهما يودعانه بحزن، ويدفناه 
في حديقة منزلهمــا كما لو كانا يدفنان 
كائنا بشريا، مبراســم جنائزية، ومقارنته 
بآالف جثــث القتلى في احلــرب العراقية 
األيرانية التــي: )كانوا يرونهــا ملقاة في 
العــراء . . جثثا تأكلها الــكالب البرية. .(. 
وبهذا فــإن اخملرج ينآى ببطلــه عن اخللود 
واملوت، ويدفعه لنســيان ماضيه الذي هو 
وطنــه، لكي يعيش ولو بــذل في الغرب، 
لئال ميوت فــي احلرب، وتنقض الكالب على 
جثتــه، ويدفن بطقــوس جنائزية في بالد 
األصقاع والثلوج الــى جانب الطائر الذي 

بكت عليه أنكا وطفلها.  
تعيش صراعا  الرواية،  معظم شخصيات 
داخليا بــني أندماجها مع الغرب، وحنينها 
الى املاضي، ما عدا شــخصية )وســام( 
امللقــب بأنكيدو الذي ينفرد في متســكه 
باملاضــي، عبر املونولوجــات التي تنطلق 
من ذاتــه اجلريحــة. وال يبزه فــي العزلة 
التي يعيشها، ســوى غرميه وصديقه في 
آن، )ليــث( الذي يقضي وقتــه في غرفته، 
مفكرا بعائلتــه، وصوت أمه وأبيه وأخوته 
يرن في أســماعه. والفــارق األبرز بينهما، 
هــو أن أنكيدو لم يســع الــى األندماج، 
بينما ليث بعكســه عبر مارســته لفن 
التصوير الفوتوغرافــي. والفارق اآلخر هو 
أن األول مييل الى إثارة املشــاكل، وســريع 
الغضب، وال يتورع في نعت نســاء الغرب 
بأنهن وسخات، وغيرها من النعوت اخملزية، 
بينما ليــث مييل الى الهــدوء، وعدم إثارة 
املشــاكل، وحلها بعقالنية، برغم من أنه 
دخل معه مرة في شجار. واجلميل في هذه 
الشخصية، أنه مثلما جعل من شخصية 
أنكيــدو أن تكــون مكروهــة للمتلقي، 
كذلك جعلها محبوبــة، لذا فقد حتولت 
شــخصية أنكيدو من شخصية سلبية 
الى شخصية إيجابية. ولعل إشتراكهما 
معــا في هــذه العزلة، وحنــو ليث على 
أنكيدو وهو يستمع الى هلوساته مبشاعر 
خليطــة من الدهشــة والعطــف، هذه 
الهلوسات التي مرت به هو اآلخر وعاشها 
ويتفهمها، عن وقع الكلمات اتي سمعها 
من ذلك الســكير وهو يقــول: )صديقك 
وجارك أنكيدو عــاد الى العراق، غادر اجلنة 
متجها الى اجلحيم، لن تقنع الشــيطان 
في دخول اجلنة. مستحيل الصرصار ميوت 

في األماكــن النظيفة.(. أقــول رمبا هذه 
املشاعر املشتركة بينهما، وإدراك ليث بأن 
املدينة تتوجس منهم  دفعه الى املغادرة، 

أثر مغادرة أنكيدو. 
تتكرر مفــردة )الصدمــة(، وأحيانا عبارة 
)صدمة احلضارات( أربــع مرات في الرواية. 
هكــذا فــي الصفحــة: 224، 131، 168، 
172. وأول إصطــدام حقيقي للمهاجرين 
مع فكر احلداثة، يحــدث من خالل مصرع 
شرطي على يد )معني(، إلستفزازه له، وهو 
ميد أصابعه بإجتاهه قائال: أكرهك، ألنني ال 
أطيق وجودكم هنا. وكانت هذه أول حادثة 

جرت في فضاء الكراهية.

وصدمــة احلضــارة الثانية، هــي محاورة 
الشخص مع نفسه، أو محاورته ألشخاص 
يختلقهــم خياله، كما يحــدث ألنكيدو: 
)ليبــدأ صوته واضحا يحاور شــخصا ما 
في غرفتــه، بنبرة فارغــة، فوالذية الوقع، 
منطلقة مــن قبر. صــوت مرجتف وكأنه 
يقف أمام فصيل مــن فرقة اإلعدام التي 
كانت القــوات العراقية تنشــرها خلف 
اخلطــوط األمامية لقتل مــن يتراجع عن 
املعركــة. .(. ويســتمر الســارد في بوح 
اجلريحة وهو يخاطب  أنكيدو  مونولوجات 
األشباح والشــيطان وأمه وشوارع املدينة 
البساتني وغرفته  ترعرع فيها وحتى  التي 

عاريــة اجلــدران  و . . و . . يقول الســارد: 
)التنوع املتوفر هنــاك واحلوارات التي تدور 
عن منط الساســة واألحــزاب والطقوس، 
والتكلــم بأكثر من لغة ملــن ال يجيدون 
اللغة احمللية، فيجربــون لغة أخرى، ورؤية 
 . املوضات اجلديدة التي ترتديها النســاء. 
شــكلت صدمة للبعض، كونهم يرونها 
ألول مرة فــي حياتهم. .(. كما أن العبارات 
الالفتة للنظر والتي كتبهــا مراد وثبتها 
على لوحة، مثل عبارة: )احلرب األهلية في 
لبنان ســلبي. حرية الــرأي إيجابي. تناول 
اجلعة صباحا سلبي. . ومقاطع من نشيد 
اإلنشــاد. . الخ. .(، جــاءت نتيجة لصدمة 

تّعرض لها.
وبفعــل هــذه الصدمات، مــرت معظم 
شــخصيات الرواية، إن لم يكن كلها في 
التي تتكرر  عملية التحول. هذه العملية 
خمس مرات. في الصفحة 227، 240، 280، 
282، 294. وعلــى النحو التالي، وحســب 

التسلسل أعاله:
-أن النهــم عملية ســلبية حتــول املرء 
الــى حيــوان ال يختلف عن  املتســامي 
الشــمبانزي وبنات آوى وفرس النهر. بهذه 
العملية البائســة التي نرتكبها كل يوم، 

يتحول اإلنسان الى قناة بفتحتني. .(.
-وكأن كل شــخص منــا يتحــول مبــر 
الســنني الى أســطورة ميكن قراءتها من 
أوجه عديــدة. ألم يتحــول معظمنا الى 
أسطورة؟ ليث، مراد، ومناء، وسوزان، ومعني، 
امللكية،  واحلديقــة  وكراسنابولســكي، 

وحازم األعرجي، وأبو ليلى، وأنكيدو. ..
-لقــد كنا غافلني عن التحــوالت الكبرى 
في دواخلنــا، بعدما مت اإلصطــدام بيننا 
وبني كتلة البشــر الذين عاشــوا في هذا 
املكان عشــرات القرون في عزلة عن بقية 
العالم وهي تصورات غريبة.وبدال من عودة 
فريد نافع ثانية الى كتابة الشعرحتول الى 

شخص عدواني.
-مصير فريد احلزين لم يكن الوحيد. صديق 
آخر لنا كان يقطن في تلك املدينة وأنتهت 

الرحلة به في كندا، حتول الى مشرد.

املصادر:
1 - الرواية بني الواقــع واخليال. د. جودت 
هوشــيار. الطبعــة األولى. الناشــر دار 

الزمان.
2 - معماريــة النص الروائــي. د. محمد 

صابر عبيد. الدار ناشرون. عام 2021.

صباح هرمز

وبقدر ما لعبت شــخصيات الرواية دورها، 
األندماج مع  لتشــبثها مباضيها في عدم 
اجملتمــع اجلديــد، بالقدر ذاتــه لعب بعض 
العنصريــني من أبناء البلــد في تعزيز هذا 
املنحى لدى املهاجريــن. ولعل كمال ونائل 
املهاجرين الســاعني  يقفان فــي مقدمة 
لهذا األندماج، على الرغم من عدم حتررهما 
املاضي، ولكن  كالشــخصيات األخرى من 
بدرجــات متفاوتة عنها. بدليــل أن كمال 
يحاول أن يبقــي ماضيه ذكريــات بعيدة، 
بإعتبارها ذكريات  التخلص منهــا،  بهدف 
مؤملة، وال سيما أن السواتر الترابية ووجوه 
املقاتلــني تتمثل لعينيــه، وهي كما يقول 
السارد: ) تنضح رعبا وخوفا.(. إآل أن األحالم 
التي تترآى له، أزاء التطور احلاصل في الغرب 
على مختلف األصعدة، تقوده الى الشعور 
بالنقص واإلحباط، قياســا بالتخلف الذي 
يســود في بلده، ما حدت بــه هذه املقارنة 
بني البلدين، أن يتلكأ أثناء مشــيه في أحد 
شوارع املدينة بني حشــود الغرب املصوبة 
عيونهــم نحوه، وكل واحــد منهم يهينه 
بالطريقــة التــي تعجبه وتــروق له، كأن 
ســمع أحدهم ينعتــه: ) بخنزير أســود(، 
وآخر يقول: )ثوم عفــن(، وتتزاحم اإلهانات 
والسباب والشــتائم في رأسه من قبيل: ) 
أيــن بيتك؟ ما الذي جاء بــك الى مدينتنا؟ 
ملاذا تلوث نساءنا؟ أرحل قبل فوات األوان. او 
كما يقول الســارد: )هناك شريحة واسعة 
ال حتبنــا. .(. وفي مكان آخر يقــول: )لم مير 
يوم إآل ونشــعر بأننا غرباء. .(. وال ميلك أمام 
طغيان هذا السيل من األصوات إآل الهروب 
بدون اإللتفات الى البيوت واألزهار والشارع 
املضــيء بنظافته، يســرع للوصــول الى 
البيت. .(، حيث يقلع شعره األسود ويبدله 
الســوداوين  عينيه  ينتزع  كمــا  باألصفر، 

ويضع مكانهما عينني زرقاوين.
وهو علــى ذلك شــّوه نفســه وحتول من 
رجل شــرقي الــى غربي، نتيجــة الرعب 
الذي أجتاحــه من نظرات املــارة الرافضة 
لوجــوده على أرضهم، والعبــارات البذيئة 
التي تلقفتها أذناه. شــّوه نفسه من أجل 
أن ينســى ماضيــه، ويندمج مــع اجملتمع 
اجلديد، وهــو يعيش عاملني مختلفني، عالم 
الرفــض وعالم القبــول. أي األزدواجية في 

الشخصية.
ومع ذلــك، وأثر مــرور فترة قصيــرة على 
هــذا احللم يكتــب قصة الكابــوس التي 
تعول ثيمتها على تبديل الهوية، مبســوغ 
أن أســماء املهاجرين ال تتــواءم مع البيئة 

)نشيدنا الحزين(.. وصدمة الحضارات.. قراءة  في رواية الكاتب شاكر األنباري

إن مقارنة علي الشمري 
ملحمة كلكامش التي 
أخرجها للمسرح برواية 

الكابوس المزمع إخراجها 
أيضا للمسرح، بقدر ما تنم 

هذه الفكرة عن التزاوج بين 
جنسين لفنين مختلفين، 

وهما رواية داخل رواية، ومن 
ثم مسرح داخل رواية، بالقدر 
ذاته يسعى من خالل مقارنة 

شخصيتي كلكامش وأنكيدو 
التي تبحث األولى عن الخلود

غالف الكتاب

 3 - 3

ي
ع

بي
لر

د ا
حم

ل ا
ح

را
 ال

ال
عم

ن ا
م



بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــفت وزارة الصحــة ، عــن 
تفاصيــل حملتهــا التوعويــة 
والتثقيفيــة بشــأن الكشــف 
املبكر عن مرض »سرطان الثدي« 
فــي العراق، وعن أســباب تزامن 
احلملة مع شــهر أكتوبر/تشرين 

األول.
األول  تشــرين  شــهر  ويعتبــر 
)أكتوبــر(، هــو شــهر التوعية 
بسرطان الثدي، كما يصادف يوم 
21 من الشهر أكتوبر، يوماً صحياً 

عاملياً للتوعية بهذا املرض.
أنواع  أكثر  هو  الثدي،  وســرطان 
السرطان شــيوعاً حول العالم، 
الســيما مع أكثر من 2.2 مليون 
حالة كانت قد ســجلت في عام 

.2020
وتُصاب ُقرابة امرأة واحدة من بني 
12 امرأة بسرطان الثدي في  كل 
حياتهن، كمــا أن هذا املرض هو 
الســبب األول للوفيات الناجمة 
عن السرطان في أوساط النساء، 

الصحــة  منظمــة  بحســب 
العاملية.

األسرة  طب  أخصائية  وأوضحت 
ورعاية النساء احلوامل، الدكتورة 
ربى فــاح، في تصريــح تابعته 
»التوعية  أن  اجلديــد،  الصبــاح 
بأهميــة الكشــف املبكــر عن 
إجــراء  الثــدي عبــر  ســرطان 
الفحوصات وتأكيد السامة من 
املرض، ال يقتصر بشــهر أكتوبر/

تشــرين األول، لكن وزارة الصحة 
تختار هذا الشــهر من كل عام 
لتكثيف اجلهود والتذكير لتوعية 

النساء بهذا املرض«.
شــهر  »خال  أن  فاح،  وأضافت 
أكتوبر، نذكر النساء بأهمية هذه 
الفحص، فكلما كان الكشــف 
مبكراً كلما ساعد على اإلسراع 
 ،»95% بالتعافــي منه بنســبة 
إقدام كل  مشــددة على ضرورة 
فتاة تبلغ العشــرين من عمرها، 
علــى إجــراء هــذا الفحــص، 
وحتديداً بعد انتهــاء فترة الدورة 

الشهرية«.
وأشــارت إلى »فئة النساء بعمر 
القيام  -35 50 سنة، يجب أيضاً 

بعمليات فحص وكشف سرطان 
الثدي«، الفتة إلى أن »هناك أكثر 
للكشــف  49 مركزاً صحياً  من 

املبكر عن مرض ســرطان الثدي 
في عموم العراق«.

وأكــدت الدكتورة ربــى فاح، أن 

»خــال العامــني املاضيــني قل 
إقبال النســاء على إجــراء هذا 
الفحص، نظراً لتفشــي فيروس 
كورونــا، وتكثيــف اجلهود كافة 
على مواجهتــه«، مردفة بالقول 
احلكومية  الصحيــة  »املراكز  إن 
ســجلت نحو ســتة آالف حالة 
إصابة بسرطان الثدي، في عموم 

العراق حتى اآلن«.
اســتخدام  بني  ربــط  أول  وكان 
الشريط الوردي مع سرطان الثدي 
1991، عندما  في خريــف عــام 
وزعت مؤسسة ســوزان كومني 
شرائط وردية على املشاركني في 
للناجني  نيويورك  مبدينة  ســباق 

من اإلصابة بسرطان الثدي.
واعتمد الشــريط الــوردي كرمز 
للتوعية  العاملي  للشهر  رسمي 

حول سرطان الثدي عام 1992.
ويكون لبس األسوار الوردية داللة 
بسرطان  مصاب  الشخص  على 
الثــدي، أي مبعنى »ابتعد عني أنا 

مصابة بسرطان الثدي«.
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ملونشريط
تحذير من منتجات تسريح الشعر: 

ما عالقتها بالسرطان؟

في خبر قد ينــزل كالصاعقة على جميع النســاء 
اللواتي يهتمن بتســريح شــعرهن، كشفت دراسة 
أميركية موســعة أن منتجات العناية بالشــعر قد 
ترفع إلى حد كبير خطر اإلصابة بسرطان الرحم بني 

من يستخدمنها بشكل دائم.
فقد أفــادت الدراســة التي جرت بإشــراف معاهد 
الصحــة الوطنية فــي الواليات املتحدة ونشــرت 

نتائجها،أن اخلطورة موجودة فعاً.
وشــمل هذا البحث حوالي 33 ألف امرأة في جميع 
الواليات األميركيــة على مدى أكثر مــن 10 أعوام، 

تراوحت أعمارهن بني 35 و74 عاماً.
كما أوضحت الدراســة أن معدل اإلصابة بسرطان 
بطانة الرحــم بلغ أكثر من %4 لدى النســاء الاتي 
يستخدمن منتجات تنعيم الشعر لـ 4 مرات أو أكثر 
في الســنة، مقارنة بـ %1.64 بالنســبة اللواتي لم 
يستخدمن هذه املنتجات. إلى ذلك، أظهرت النتائج 
أن اإلناث اللواتي اســتخدمن منتجات الشــعر كن 
أكثر عرضة لإلصابة بهذا النوع من السرطان بنسبة 

.155%

وفاة طفل سقط من الطابق العاشر 
أثناء محاولته إنقاذ قطة

لقــي طفل يبلغ من العمر ثاثــة أعوام مصرعه إثر 
سقوطه من شــرفة في الطابق العاشر في مدينة 
ليل شمالي فرنسا، بعدما كان يحاول إنقاذ قطة من 

السقوط من حافة الشرفة.
وذكــرت صحيفــة »ال فــوا دو نور« أن شــاهد عيان 
وخدمات الطوارئ التي حضرت إلى موقع احلادث، لم 

تتمكن من مساعدة الطفل.
وقدم عمدة املدينة وجمعية اإلسكان التي تدير املبنى 
املســاعدة لعائلة الطفل، التي ســيتم تخصيص 

شقة مختلفة لها.

مراهقة مصابة بمتالزمة داون 
تتحدى العالم وتصير عارضة أزياء 

حتولت مراهقــة كندية تعاني مــن متازمة »داون« 
وتبلغ من العمــر 14 عاما، إلى عارضــة أزياء عاملية 
باشتراكها في معرض دولي لعروض األزياء في مدينة 

نيويورك األسبوع املاضي.
وقالت صحيفة »ديلــي ميل« البريطانية، إن مونيكا 
مايرز مــن مدينة »تورنتو« الكنديــة لم تعتقد قط 
أنها ستظهر في مثل هذا العرض ولكن بعد التوقيع 
مع وكالة عروض األزياء الدولية Zebedee، انطلقت 

مسيرة مونيكا في عرض األزياء الدولية.
وأشارت مايرز إلى إنها شعرت بـ »الشجاعة واجلمال« 
وهي متشي على منصة العرض، مضيفة »لم يصدق 
أصدقائي وهم يرونني في مثل هذا الفســتان الرائع، 

مع رموش اصطناعية وتصفيف شعري«.

راكب يقضم اصبع مضيفة
 على متن طائرة

حوَّلت إحدى طائرات اخلطوط اجلوية التركية مســار 
رحلتها بشــكل مفاجئ بعــد أن كانت متجهة إلى 
جاكرتا، وذلك لقيام أحد الركاب بتصرف مجنون حني 
أقدم على قضــم إصبع مضيفة الطائرة، مما أدى إلى 

حدوث فوضى كبيرة على منت الرحلة.
وكان الراكــب الذي يدعى »محمد جون جيز بودوين«، 
وهو نفســه طيار إلحدى الشركات اإلندونيسية، قد 
أثار الفوضى علــى منت الطائرة، وحــذره املضيفون 
وطالبوه بالهدوء قبل أن يقــوم بقضم إصبع إحدى 
موظفات اخلطــوط اجلوية. وحســب صحيفة ديلي 
ستار البريطانية فإنه بدأ في توجيه اللكمات لطاقم 

الطائرة، الذين حاولوا تهدئته وإجباره على التوقف.

متابعة ـ الصباح الجديد:

اجلوع هــو الضيق املرتبط بنقص 
للحرمان من  األدنى  واحلد  الغذاء؛ 
الطعام أو نقص التغذية أقل من 

1800 سعر حراري في اليوم.
في وقت تواجــه فيه دول العالم 
وفرة  بســبب  متصاعدة  حتديات 
الغــذاء وقــدرة الكوكــب على 
عددهم  اآلخذ  الســكان  إطعام 
باالرتفــاع، يعيــش اجلوعى حول 
العالم فــي أزمات أخرى مرتبطة 
بتوفيــر احلد األدنــى للبقاء على 

قيد احلياة.
وصادف األحد املاضي، يوم الغذاء 
العاملي، وفيه تصدر مؤسســات 
ومنظمات أممية حتذيراتها بشــأن 
البشــرية  وقدرة  الغذائي  الهدر 
على اســتدامة الكوكب وجعله 
قادرا على توفيــر أكبر قدر ممكن 

من الغذاء.
هــذا العام، يأتي بينما تســببت 
احلــرب الروســية األوكرانية في 
عدة أزمــات مرتبطة بالتضخم، 
األولى لها عاقة بتذبذب إمدادات 
لها  والثانية  واألســمدة،  احلبوب 
عاقة بارتفاع أسعار الغذاء على 
مســتوى العالم، واحلمائية التي 
االكتفاء  لتعزيز  الدول  متارســها 

الذاتي.
العالــم، يتم  أنحاء  في جميــع 
إنتاج ما يكفي من الغذاء إلطعام 
ســكان العالم ولكــن ما يصل 
إلى 828 مليون شــخص ما زالوا 
يعانون من اجلوع بحســب بيانات 

األمم املتحدة 2022.
من  لعقد  املطــرد  التراجع  وبعد 
الزمان، بدأ اجلــوع في العالم في 
االرتفاع مما أثــر على ما يقرب من 
%10 مــن الناس على مســتوى 

العالم.
من عــام 2019 إلى عــام 2022، 

ارتفــع عــدد األشــخاص الذين 
التغذية مبا  يعانون مــن نقــص 
يصل إلــى 150 مليونا، وهي أزمة 
مدفوعة إلى حــد كبير بالصراع 

وتغير املناخ ووباء جائحة كورونا.
قبل هــذه الزيادة في الســنوات 
تقدما  يحرز  العالم  كان  األخيرة، 
كبيــرا فــي احلد من اجلــوع. في 
الواقع، في عام 2000، انضم قادة 
العالم إلــى األمم املتحدة واجملتمع 
املدني في االلتزام بتحقيق ثمانية 

أهداف إمنائية لأللفية بحلول عام 
2015، كان أولهــا »القضاء على 

الفقر املدقع واجلوع«.
ونشرت األمم املتحدة تقريرا يوضح 
العالم جتاه  أحــرزه  الذي  التقدم 
انخفضت  إذ  الهدف؛  هذا  حتقيق 
الذين يعانون  نسبة األشــخاص 
من نقص التغذية في العالم من 
 9.9% 2000-2004 إلى  %15 فــي 

في 2019.
وانخفض معدل التقزم )األطفال 

أقصر من ســنهم نتيجة لسوء 
من   33% مــن  املزمن(  التغذيــة 
اخلامسة في  دون ســن  األطفال 
عــام 2000 إلــى %21.3 في عام 

.2019

ما الذي يسبب اجلوع؟
يرتبــط اجلــوع ارتباطــا وثيقــا 
تفاعات  على  وينطــوي  بالفقر، 
العوامل  مــن  مجموعــة  بــني 
والسياســية،  االجتماعيــة، 

والدميوغرافية، واجملتمعية.
الذين  األشخاص  يواجه  ما  غالبا 
األمن  انعدام  يعيشــون في فقر 
ويستخدمون  األســري،  الغذائي 
ممارســات رعايــة غيــر مائمة، 
ويعيشون في بيئات غير آمنة ذات 
فرص منخفضــة للحصول على 
الصحي،  والصرف  اجليــدة،  املياه 
والنظافة الصحية، وعدم كفاية 
الصحية  اخلدمــات  إلى  الوصول 
ذلك  وكل  توافرهــا،  أو  والتعليم 

يساهم في اجلوع.
يعتبــر الصــراع أيضــا محركا 
رئيســيا ألزمات غذائية حادة، مبا 
في ذلــك اجملاعة -وهــي حقيقة 
اعترف بها مجلــس األمن التابع 
املتحدة رسمًيا في مايو/أيار  لألمم 

.2018
يكون اجلوع ونقص التغذية أسوأ 
النزاعات  بكثيــر عندما تطــول 
وتكــون املؤسســات ضعيفــة؛ 
وبعضها  النزاعــات  عدد  ويتزايد 
الصدمات  يزداد ســوءا بســبب 

املرتبطة باملناخ.
كما أثر االنكماش االقتصادي في 
البلدان التي تعتمد على عائدات 
تصدير السلع ذات الطلب املرتفع، 
والسلع األساســية األخرى على 
توافر الغذاء وقلل من قدرة الناس 

على احلصول على الغذاء.

حقائق سريعة عن اجلوع
هناك ما يكفي من الغذاء املنتج 
في العالــم إلطعام كل فرد على 

هذا الكوكب.
ينام مــا يصل إلــى 829 مليون 
شــخص في جميع أنحاء العالم 

وهم جائعون كل ليلة.
املزارعــني والرعاة  وينتج صغــار 
مــن   70% والصياديــن حوالــي 
ومع  العاملية،  الغذائية  اإلمدادات 
ذلك فهم معرضون بشكل خاص 

النعدام األمن الغذائي.
للجوع..  ونتيجة  الصراع ســبب 
فــي عــام 2020 كان الصراع هو 
بالنسبة  للجوع  الرئيسي  احملرك 
لـــ 99.1 مليون شــخص في 23 
دولة. يعاني ما يقدر بـ 14 مليون 
طفــل دون ســن اخلامســة في 
جميــع أنحاء العالم من ســوء 
املعروف  الوخيــم،  احلاد  التغذية 
أيًضا باسم الهزال الشديد، إال أن 
املصابني  األطفال  من  فقط   25%
بســوء التغذية احلــاد يحصلون 

على العاج املنقذ.

بمناسبة اليوم العالمي.. الكشف
عن أرقام »مخيفة« عن الجوع

منظمات أممية تصدر تحذيراتها بشأن الهدر الغذائي

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت مديرية الشــرطة اجملتمعية 
فــي دائرة العاقــات واإلعام بوزارة 
الداخلية، امــس الثاثاء، إيقاف 11 
حالة ابتزاز الكتروني وعنف اســري 
خال 73 ساعة في ست محافظات.
تابعته  بيــان  في  املديرية  وذكــرت 

الصبــاح اجلديــد، انــه »بعمليات 
اســتباقية وجهود ميدانية متكنت 
مفارز الشــرطة اجملتمعية في دائرة 
الداخلية  بــوزارة  واإلعام  العاقات 
في ست محافظات بينها العاصمة 
بغــداد مــن إيقاف 7 حــاالت ابتزاز 
4 حاالت عنف أســري،  و  الكتروني 

وإعــادة 4 فتيــات هاربات بســبب 
التعنيف واملشــاكل األســرية الى 

ذويهن«.
اجملتمعية  »الشــرطة  أن  وأضــاف، 
اتخــذت اإلجــراءات الازمــة بحق 
قيامها  بعــد  واملعنفني،  املبتزيــن 
وحذف  الضحايا  حســابات  بتأمني 

محتويات االبتزاز«.
وأشارت الى »تقدمي الدعم النفسي 
واملعنــوي للهاربات، والتعهد بقيام 
مفارزهــا بزيــارات دوريــة لضحايا 
التعنيــف والهــروب ضمــن مبدأ 
الرعاية الاحقة لتقدمي الدعم لهن 

والوقوف على أوضاعهن«.

متابعة ـ الصباح الجديد:
قــال باحثــون فــي جامعــة 
سالة  طوروا  إنهم  بوســطن 
جديدة من فيروس كورونا قاتلة 
إثر سلسلة  وذلك   ،80% مبعدل 

من التجارب اخملبرية.
وقالــت اجلامعــة إن الفيروس 
اجلديــد هو مزيج مــن متحور 
األصلي  والفيــروس  أوميكرون 
وقــد قتــل %80 مــن الفئران 
املصابــة بــه، علــى عكــس 
أوميكرون احلالي الذي لم يقتل 
الفئران حيــث عانت فقط من 

أعراض خفيفة.

وأجرى البحث فريق من العلماء 
مــن فلوريــدا وبوســطن في 
مختبــرات املدرســة الوطنية 
الناشــئة.  املعدية  لألمــراض 
نيوز«،  وبحسب موقع »فوكس 
بروتني  الباحثون  فقد استخرج 
وربطوه  أوميكرون  من  سبايك 
اكتشافها  مت  التي  بالســالة 
ألول مرة فــي بداية الوباء الذي 
بدأ في ووهان الصينية، ووثقوا 
بعد ذلك كيف تفاعلت الفئران 

مع السالة الهجينة.
وكتبــوا في الورقــة البحثية: 
»عند الفئران، وبينما يتســبب 

عــدوى خفيفة  في  أوميكرون 
وغير مميتة، فإن الفيروس احلامل 
 Omicron إس«  لـ«أوميكــرون 
اجلديد يسبب مرضاً شديداً   S

مبعدل وفيات يبلغ 80%«.
الســالة  إن  الباحثون  وقــال 
اجلديــدة حتتوي علــى جزيئات 
أكثر بخمس  فيروسية ُمعدية 

مرات من متغير أوميكرون.
ومت اكتشــاف فيــروس كورونا 
ألول مرة في ســوق في ووهان، 
علــى الرغم مــن أن الكثيرين 
مت  الفيــروس  أن  يعتقــدون 
تصميمــه في معهــد ووهان 

تزال  وال  الفيروســات.  لعلــم 
منظمــة الصحــة العامليــة 
بســبب  انتقــادات  تواجــه 
تعاملها مــع األزمة في أيامها 

املبكرة واألكثر أهمية.
قابل  أوميكرون  متحور  ويعتبر 
لانتقال بشكل كبير، حتى بني 
األشخاص الذين مت تطعيمهم 
بالكامــل. كما يعتبــر بروتني 
سبايك مســؤوالً عن معدالت 
العــدوى وفقــاً للباحثني. أما 
بنية  فــي  األخرى  التغييــرات 
الفيروس فتحدد قدرته على أن 

يكون فتاكاً.

إيقاف 11 حالة ابتزاز الكتروني
وعنف أسري في ست محافظات

تطوير ساللة جديدة من »كورونا قاتلة« بنسبة 80 %

الصحة: الكشف المبكر يساعد على اإلسراع بالتعافي

سرطان الثدي و«أكتوبر«.. حملة كبرى لتوعية النساء في البالد 
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جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في هيت
العدد/ 1073/ش/2022
التاريخ/ 2022/10/17

الى/ املدعى عليه
 فراس عبد اجلليل خلف

م/ اعالن
اقامت املدعية )كوثر عبد اهلل حســن( 
الدعوى الشرعية املرقمة 1073/ش/2022 
امــام محكمة األحوال الشــخصية في 
هيت والتي تطلب فيها دعوتك للمرافعة 
واحلكــم بالتفريــق للضــرر وقــد وردت 
الدعوتية غير مبلغ كونك مجهول محل 
القائم  اإلقامة وحســب ما ورد بشــرح 
بالتبليغ واملؤيد من قبل مختار احمللة عليه 
فقد عــن 2022/10/27 موعداً للمرافعة 
وعليك  وتبليغك بصحيفتــن محليتن 
احلضور في املوعد احملدد  او من ينوب عنك 
املرافعة  جتري  وبعكســه ســوف  قانونا 

بحقك غيابياً وعلناً وحسب األصول.
القاضي
احمد فرحان يوسف

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف واسط 

االحتادية
محكمة عمل واسط

العدد: 21/عمل/ ج/ 2022
التاريخ: 2022/10/18
الى/ املدير املفوض لشــركة رج سبريد 

الصينية اضافة لوظيفته
اصــدرت محكمة عمل واســط قرارها 
املرقم 21/عمــل/ 2022 في 2022/10/13 
مقدارهــا  ماليــة  بغرامــة  باحلكــم 
وأربعــة  خمســمائة   )574.200,000(
دينار  الــف  وســبعون مليــون ومائتان 
وفــق احكام املادة 36 مــن قانون العمل 
رقــم 37 لســنة 2015، وجملهولية محل 
اقامتك قررت احملكمــة تبليغكم اعالناً 
بقــرار احلكم  بصحيفتــن محليتــن 
املذكور، ولكم حق االعتراض عليه خالل 
ســبعة ايام من تاريخ النشــر استنادا 
الحــكام املــادة 207 من قانــون اصول 
يســقط  وبخالفة  احلزائية،  احملاكمــات 

حقكم باالعتراض مع التقدير.
القاضي
عدنان نهير راهي الزاملي
رئيس محكمة عمل واسط

جمهورية العراق
محافظة ميسان

مديرية زراعة محافظة ميسان
قسم االراضي الزراعية

جلنة تأجير االراضي
العدد: 13616
التاريخ: 2022/10/18

اعالن
تعلن مديرية زراعة ميسان/ جلنة تأجير االراضي الزراعية عن تأجير 
االراضي الزراعيــة املبينة تفاصيلها ادناه وفق القانون 35 لســنة 
1983 والقانون )21( لســنة 2013 فعلى الراغبن بالتأجير مراجعة 
اللجنة املذكورة في اليوم التالي لنشر االعالن في الشعبة الزراعية 
والبالغة ثالثون يوما مســتصحبن معهم التأمينــات القانونية 
والبالغــة 20% من القيمة التقديرية وســتجري املزايدة الســاعة 
العاشــرة صباحا من اليوم االخير من املــدة املقررة والبالغة ثالثون 

يوما
اســتنادا الى ما جاء بكتاب دائرة االراضي الزراعية/ العقود الزراعية 

املرقمة 17485 في 2022/10/10 
حصلت املوافقة على اعالن املساحة ادناه 

قطعة مســاحتها )80( دومن ضمن القطعة املرقمة )7/64 و1/138( 
مقاطعة 4/ اجلزرة ونهر سعد ضمن شعبة زراعة نهر سعد وحسب 

االحداثيات املرفقة في اجلدول
اراضي زراعية مروية مستصلحة بالكامل بعيدة عن مركز احملافظة 

وال يوجد فيها اي منشأت او محدثات
رئيس مهندسني زراعيني اقدم
د. محمد جبار عبد الرضا
مدير زراعة محافظة ميسان

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف البصرة 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
القرنة

العدد: 1399/ش/2022
التاريخ: 2022/10/11

اعالن
الى/ املدعى عليها: 

نضال داخل عرنوص
قــدم املدعي )اليذ نعمــة احمد( طلبا 
لتســليم اطفاله وتقرر حضورك امام 
محكمــة االحــوال الشــخصية في 
وجملهولية   2022/10/26 بتاريــخ  القرنة 
اقامتك حســب كتاب محكمة  محل 
االحوال الشــخصية في املدينة بالعدد 
2022/5678 فــي 2022/9/25 ومرفقــة 
التبليغ تقرر  القسيمة السفلى لورقة 
محليتن  صحيفتن  بواسطة  تبليغك 
يوميتــن  وفــي حالة عــدم حضورك 
اجــراءات  واكمال  مبلغــا  واعتبــارك 

الدعوى مع التقدير..
القاضي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
بيجي

العدد:713/ش/2022
التاريخ: 2022/10/18

م/ اعالن
الى/ املدعو/ فراس جاسم محمد

اقامــت زوجتــك املدعيــة )جنــالء 
املرقمة  بالدعــوى  صــالح حمــاد( 
713/ش/2022 والــذي تطلــب فيها 
ومت حتديــد موعد  الطــالق  تصديق 
للمرافعــة فيها ليــوم 2022/11/6 
قررت  اقامتــك  محــل  وجملهوليــة 
تبليغــك بصحيفتن  احملكمة  هذه 
محليتن وفي حال عدم حضورك او 
ارســال من ينوب عنك سوف تصدر 
بحقك  الغيابي  احلكم  قرار  احملكمة 

وفق االصول.
القاضي
مهند علي حسني

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في هيت
العدد/ 962/ش/2022
التاريخ/ 2022/10/18

الى/ املدعى عليه
 هاشم محمد حميد

م/ اعالن
اقامــت املدعية )خلــودة محمود احمد( 
الدعوى الشــرعية املرقمة 962/ش/2022 
امــام محكمة األحوال الشــخصية في 
هيت والتي تطلب فيها دعوتك للمرافعة 
واحلكــم بالتفريــق للضــرر وقــد وردت 
الدعوتية غير مبلغ كونك مجهول محل 
القائم  اإلقامة وحســب ما ورد بشــرح 
بالتبليغ واملؤيد من قبل مختار احمللة عليه 
فقــد عن 2022/11/1 موعــداً للمرافعة 
وعليك  وتبليغك بصحيفتــن محليتن 
احلضور في املوعد احملدد  او من ينوب عنك 
املرافعة  جتري  وبعكســه ســوف  قانونا 

بحقك غيابياً وعلناً وحسب األصول.
القاضي
عادل عبد اهلل جراع

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة عمل واسط
العدد: 20/عمل/ ج/ 2022
التاريخ: 2022/10/18
 xjp لشــركة  املفــوض  املديــر  الــى/ 

الصينية اضافة لوظيفته
اصــدرت محكمة عمل واســط قرارها 
املرقم 20/عمــل/ 2022 في 2022/10/13 
مقدارهــا  ماليــة  بغرامــة  باحلكــم 
)130.500,000( مائــة وثالثــون مليــون 
وخمســمائة الف دينار وفق احكام املادة 
36 من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015، 
احملكمة  قررت  اقامتــك  وجملهولية محل 
محليتن  بصحيفتن  اعالنــاً  تبليغكم 
بقرار احلكم املذكور، ولكم حق االعتراض 
عليه خالل ســبعة ايام من تاريخ النشر 
اســتنادا الحكام املــادة 207 من قانون 
وبخالفة  احلزائيــة،  احملاكمــات  اصــول 

يسقط حقكم باالعتراض مع التقدير.
القاضي
عدنان نهير راهي الزاملي
رئيس محكمة عمل واسط

محافظة واسط/ قضاء االحرار
حقل االحدب النفطي 

قسم العقود / شركة نفط الواحة احملدودة

إعالن للمرة االولى 
 مناقصة تأهيل الشبكة الكهربائية )ض.ع( و )ض.و( ومصدر منطقة الزوية العلكاية طريق كوت – بغداد في قضاء الكوت

نوع املناقصة: )مناقصة عامة(
)036/SC/22( :رقم املناقصة

التعاقد مع شركة نفط الواحة احملدودة على حساب شركة نفط الوسط من مبالغ املساهمة األجتماعیة حلقل األحدب النفطي

تعلن شركة نفط الواحة احملدودة العاملة على مشروع تطوير حقل األحدب النفطي في محافظة واسط / قضاء االحرار عن املناقصة املذكورة أعاله فعلى من يجد لديه القدرة والكفاءة 
من الشــركات احمللية املتخصصة في هذا اجملال)كهربائية - ميكانيكية/ درجة عاشــرة( مراجعة )حقل األحدب النفطي\هيئة نفط واســط\ قسم حقل األحدب النفطي أو االتصال على 
ارقام هواتف جلنة املساهمة األجتماعية املذكوره أدناه( اعتباراً من تاريخ نشر اإلعالن للحصول على وثائق الدعوة والشروط املطلوبة مقابل مبلغ قيمته 100 دوالر امريكي الغير, بعد ملء 

أستمارة طلب شراء وثائق املناقصة, وتكون وثائق املناقصة جزء اليتجزاء من املشروع.
على جميع املتقدمن االلتزام بالشروط التالية عند تقدمي عطاءاتهم:

1  جلب الوثائق التالية مصورة )صورة ملونة(:
• هوية الشركة النافذة الصادر ة من وزارة التخطيط.

• شهادة التأسيس )نسخة ملونة(.
• جلب كتاب عدم ممانعة نافذة )نسخه ملونه( من هيئة الضرائب العامة.

على أن تلتزم الشركة الفائزة بجلب الوثائق األصلية اخلاصة بالشركة عند اإلحالة.
2 تقدمي نسخه من االعمال املماثلة املؤيدة واملصدقة من اجلهة املستفيدة.

3 تقدمي جدول تقدم عمل لتنفيذ املشروع على أن التتجاوز الفترة الكلية لتنفيذ املشروع 100 يوم.
4 على الشركات تقدمي تأمينات أولية بقيمة )%1 من قيمة الكلفة التخمينية املرصدة واخملصصة للمشروع البالغة $209,628 فقط( بالدوالر أألمريكي فقط تقدم على شكل صك مصدق 
أو خطاب ضمان أو سفتجة معنون إلى )شركة نفط الواحة احملدودة( صادر من احد البنوك املعتمدة من قبل البنك املركزي العراقي ومسجل على املنصة االلكترونية اخلاصة به, ويتضمن 
اإلشــارة ألســم ورقم املناقصة نافذة ملدة ال تقل عن )ستة أشهر( اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باسم مقدم العطاء  أو )أي من املساهمن في الشركة أو 

الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة ( علما إن مدة نفاذ العطاء )120( مائة وعشرون يومأ من تاريخ غلق املناقصة.
5 على جميع املتقدمن األلتزام بعدم جتاوز الكشف التخميني املُعد من قبل احلكومة احمللية، علما بأنه ال يوجد مبالغ إضافية أو كلف احتياطية لعدم وجود تخصيص مالي أضافي.

6 على جميع الشركات املتقدمة االلتزام بالتعليمات والشروط واملعايير الترجيحة املرفقة في اوراق املناقصة.
7 تقدمي العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشــركة أو أحد املســاهمن أو من يخوله مبوجب وكالة صادرة من كاتب العدل كشرط أساسي لتقدمي العطاء والتوقيع على طلب 

شراء وثائق املناقصة.
8 في حالة اشــتراك أكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مســؤوليتهم )تضامنية تكافلية( في ذلك لتنفيذه على أن يقدم عقد مشاركة مصادق عليه أصوليا مع 

العطاء.
9 على مقدمي العروض تقدمي العروض قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاءات. ويتكون العرض من:

العرض الفني، العرض التجاري، استمارة تقدمي العطاء وخطاب ضمان.
 Flash Memory او CD تُقدم املتطلبات املذكورة أعاله في ظرف مغلق ومختوم، ويجب تقدميها وفقا لوثائق الدعوة، ويجب أن يكون اســم املشــروع ورقم ال واضحا على الظرف مع قرص

يحتوي على النسخة من جميع الوثائق املطلوبة.
10 موعد اســتالم العطاءات من الساعة 9:00 الى الســاعة 12:00 ظهرا من يوم الثالثاء املوافق 2022/11/08 وبعد هذا املوعد ال يقبل أي عطاء، وستجري عملية فتح العطاءات في نفس 
اليوم في مقر شــركة الواحة في حقل األحدب، وفي حال صادف يوم الغلق عطلة رســمية يعتبر يوم الدوام الرســمي الذي يليه موعداً للغلق والفتح وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول 

أوطأ العطاءات.
11 علماً بأن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشــاركن في املناقصة سيكون في يوم الثالثاء املوافق 2022/11/01 في حقل األحدب النفطي )قاعة أجتماعات قسم 

حقل األحدب(
12  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة.

13 لالستفسار عن املناقصة واستالم الوثائق االتصال على األرقام التالية اخلاصة بلجنة املساهمة االجتماعية: 
07715924993 /  07714493195

محافظة واسط/ قضاء االحرار
حقل االحدب النفطي 

قسم العقود / شركة نفط الواحة احملدودة

إعالن للمرة االولى/ مناقصة مشروع جتهيز ومد أنبوب دكتايل قطر ٤٠٠ ملم من األنبوب الرئيسي ملشروع النعمانية اجلديد بأجتاه 
شارع األحرار

نوع املناقصة: )مناقصة عامة(
)032/SC/22( :رقم املناقصة

التعاقد مع شركة نفط الواحة احملدودة على حساب شركة نفط الوسط من مبالغ املساهمة األجتماعیة حلقل األحدب النفطي

تعلن شركة نفط الواحة احملدودة العاملة على مشروع تطوير حقل األحدب النفطي في محافظة واسط / قضاء االحرار عن املناقصة املذكورة أعاله فعلى من يجد لديه القدرة والكفاءة 
من الشــركات احمللية املتخصصة في هذا اجملال)انشائية/ درجة عاشرة( مراجعة )حقل األحدب النفطي\هيئة نفط واسط\ قسم حقل األحدب النفطي أو االتصال على ارقام هواتف جلنة 
املســاهمة األجتماعية املذكوره أدناه( اعتباراً من تاريخ نشر اإلعالن للحصول على وثائق الدعوة والشــروط املطلوبة مقابل مبلغ قيمته 100 دوالر امريكي الغير, بعد ملء أستمارة طلب 

شراء وثائق املناقصة, وتكون وثائق املناقصة جزء اليتجزاء من املشروع.
على جميع املتقدمن االلتزام بالشروط التالية عند تقدمي عطاءاتهم:

1 جلب الوثائق التالية مصورة )صورة ملونة(:
• هوية الشركة النافذة الصادر ة من وزارة التخطيط.

• شهادة التأسيس )نسخة ملونة(.
• جلب كتاب عدم ممانعة نافذة )نسخه ملونه( من هيئة الضرائب العامة.

على أن تلتزم الشركة الفائزة بجلب الوثائق األصلية اخلاصة بالشركة عند اإلحالة.
2 تقدمي نسخه من االعمال املماثلة املؤيدة واملصدقة من اجلهة املستفيدة.

3 تقدمي جدول تقدم عمل لتنفيذ املشروع على أن التتجاوز الفترة الكلية لتنفيذ املشروع 120 يوم.
4 على الشركات تقدمي تأمينات أولية بقيمة )%1 من قيمة الكلفة التخمينية املرصدة واخملصصة للمشروع البالغة $495,000 فقط( بالدوالر أألمريكي فقط تقدم على شكل صك مصدق 
أو خطاب ضمان أو سفتجة معنون إلى )شركة نفط الواحة احملدودة( صادر من احد البنوك املعتمدة من قبل البنك املركزي العراقي ومسجل على املنصة االلكترونية اخلاصة به, ويتضمن 
اإلشــارة ألســم ورقم املناقصة نافذة ملدة ال تقل عن )ستة أشهر( اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باسم مقدم العطاء  أو )أي من املساهمن في الشركة أو 

الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة ( علما إن مدة نفاذ العطاء )120( مائة وعشرون يومأ من تاريخ غلق املناقصة.
5 على جميع املتقدمن األلتزام بعدم جتاوز الكشف التخميني املُعد من قبل احلكومة احمللية، علما بأنه ال يوجد مبالغ إضافية أو كلف احتياطية لعدم وجود تخصيص مالي أضافي.

6 على جميع الشركات املتقدمة االلتزام بالتعليمات والشروط واملعايير الترجيحة املرفقة في اوراق املناقصة.
7 تقدمي العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشــركة أو أحد املســاهمن أو من يخوله مبوجب وكالة صادرة من كاتب العدل كشرط أساسي لتقدمي العطاء والتوقيع على طلب 

شراء وثائق املناقصة.
8 في حالة اشــتراك أكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مســؤوليتهم )تضامنية تكافلية( في ذلك لتنفيذه على أن يقدم عقد مشاركة مصادق عليه أصوليا مع 

العطاء.
9 على مقدمي العروض تقدمي العروض قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاءات. ويتكون العرض من:

العرض الفني، العرض التجاري، استمارة تقدمي العطاء وخطاب ضمان.
 Flash Memory او CD تُقدم املتطلبات املذكورة أعاله في ظرف مغلق ومختوم، ويجب تقدميها وفقا لوثائق الدعوة، ويجب أن يكون اســم املشــروع ورقم ال واضحا على الظرف مع قرص

يحتوي على النسخة من جميع الوثائق املطلوبة.
10 موعد اســتالم العطاءات من الساعة 9:00 الى الســاعة 12:00 ظهرا من يوم الثالثاء املوافق 2022/11/08 وبعد هذا املوعد ال يقبل أي عطاء، وستجري عملية فتح العطاءات في نفس 
اليوم في مقر شــركة الواحة في حقل األحدب، وفي حال صادف يوم الغلق عطلة رســمية يعتبر يوم الدوام الرســمي الذي يليه موعداً للغلق والفتح وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول 

أوطأ العطاءات.
11 علماً بأن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشــاركن في املناقصة سيكون في يوم الثالثاء املوافق 2022/11/01 في حقل األحدب النفطي )قاعة أجتماعات قسم 

حقل األحدب(
12  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة.

13 لالستفسار عن املناقصة واستالم الوثائق االتصال على األرقام التالية اخلاصة بلجنة املساهمة االجتماعية: 
07715924993 / 07714493195

محافظة واسط/ قضاء االحرار
حقل االحدب النفطي 

قسم العقود / شركة نفط الواحة احملدودة

إعالن للمرة االولى / مناقصة انشاء مجموعة طرق )الزوية ,العلكاية ,البتار ,حجي عبد الرضا واحمد حامت موحان( في قضاء الكوت
نوع املناقصة: )مناقصة عامة(

)030/SC/22( :رقم املناقصة
التعاقد مع شركة نفط الواحة احملدودة على حساب شركة نفط الوسط من مبالغ املساهمة األجتماعیة حلقل األحدب النفطي

تعلن شركة نفط الواحة احملدودة العاملة على مشروع تطوير حقل األحدب النفطي في محافظة واسط / قضاء االحرار عن املناقصة املذكورة أعاله فعلى من يجد لديه القدرة والكفاءة 
من الشــركات احمللية املتخصصة في هذا اجملال)انشائية/ درجة عاشرة( مراجعة )حقل األحدب النفطي\هيئة نفط واسط\ قسم حقل األحدب النفطي أو االتصال على ارقام هواتف جلنة 
املســاهمة األجتماعية املذكوره أدناه( اعتباراً من تاريخ نشر اإلعالن للحصول على وثائق الدعوة والشــروط املطلوبة مقابل مبلغ قيمته 100 دوالر امريكي الغير, بعد ملء أستمارة طلب 

شراء وثائق املناقصة, وتكون وثائق املناقصة جزء اليتجزاء من املشروع.
على جميع املتقدمن االلتزام بالشروط التالية عند تقدمي عطاءاتهم:

1 جلب الوثائق التالية مصورة )صورة ملونة(:
• هوية الشركة النافذة الصادر ة من وزارة التخطيط.

• شهادة التأسيس )نسخة ملونة(.
• جلب كتاب عدم ممانعة نافذة )نسخه ملونه( من هيئة الضرائب العامة.

على أن تلتزم الشركة الفائزة بجلب الوثائق األصلية اخلاصة بالشركة عند اإلحالة.
2 تقدمي نسخه من االعمال املماثلة املؤيدة واملصدقة من اجلهة املستفيدة.

3 تقدمي جدول تقدم عمل لتنفيذ املشروع على أن التتجاوز الفترة الكلية لتنفيذ املشروع 210 يوم.
4 على الشــركات تقدمي تأمينات أولية بقيمة )%1 من قيمة الكلفة التخمينية املرصدة واخملصصة للمشــروع البالغة 468,374.10 $ فقط( بالدوالر أألمريكي فقط تقدم على شكل صك 
مصدق أو خطاب ضمان أو ســفتجة معنون إلى )شــركة نفط الواحة احملدودة( صادر من احد البنوك املعتمدة من قبل البنك املركزي العراقي ومسجل على املنصة االلكترونية اخلاصة به, 
ويتضمن اإلشــارة ألســم ورقم املناقصة نافذة ملدة ال تقل عن )ستة أشــهر( اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باسم مقدم العطاء  أو )أي من املساهمن في 

الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة ( علما إن مدة نفاذ العطاء )120( مائة وعشرون يومأ من تاريخ غلق املناقصة.
5 على جميع املتقدمن األلتزام بعدم جتاوز الكشف التخميني املُعد من قبل احلكومة احمللية، علما بأنه ال يوجد مبالغ إضافية أو كلف احتياطية لعدم وجود تخصيص مالي أضافي.

6 على جميع الشركات املتقدمة االلتزام بالتعليمات والشروط واملعايير الترجيحة املرفقة في اوراق املناقصة.
7 تقدمي العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشــركة أو أحد املســاهمن أو من يخوله مبوجب وكالة صادرة من كاتب العدل كشرط أساسي لتقدمي العطاء والتوقيع على طلب 

شراء وثائق املناقصة.
8 في حالة اشــتراك أكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مســؤوليتهم )تضامنية تكافلية( في ذلك لتنفيذه على أن يقدم عقد مشاركة مصادق عليه أصوليا مع 

العطاء.
9 على مقدمي العروض تقدمي العروض قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاءات. ويتكون العرض من:

العرض الفني، العرض التجاري، استمارة تقدمي العطاء وخطاب ضمان.
 Flash Memory او CD تُقدم املتطلبات املذكورة أعاله في ظرف مغلق ومختوم، ويجب تقدميها وفقا لوثائق الدعوة، ويجب أن يكون اســم املشــروع ورقم ال واضحا على الظرف مع قرص

يحتوي على النسخة من جميع الوثائق املطلوبة.
10 موعد اســتالم العطاءات من الساعة 9:00 الى الســاعة 12:00 ظهرا من يوم الثالثاء املوافق 2022/11/08 وبعد هذا املوعد ال يقبل أي عطاء، وستجري عملية فتح العطاءات في نفس 
اليوم في مقر شــركة الواحة في حقل األحدب، وفي حال صادف يوم الغلق عطلة رســمية يعتبر يوم الدوام الرســمي الذي يليه موعداً للغلق والفتح وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول 

أوطأ العطاءات.
11 علماً بأن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشــاركن في املناقصة سيكون في يوم الثالثاء املوافق 2022/11/01 في حقل األحدب النفطي )قاعة أجتماعات قسم 

حقل األحدب(
12  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة.

13 لالستفسار عن املناقصة واستالم الوثائق االتصال على األرقام التالية اخلاصة بلجنة املساهمة االجتماعية: 
07715924993 /  07714493195

محافظة واسط/ قضاء االحرار
حقل االحدب النفطي 

قسم العقود / شركة نفط الواحة احملدودة

إعالن للمرة االولى/ جتهيز زارقات شب واجهزه وبوسترات كلور ملديرية ماء واسط      
نوع املناقصة: )مناقصة عامة(

)013/SO/22( :رقم املناقصة
التعاقد مع شركة نفط الواحة احملدودة على حساب شركة نفط الوسط من مبالغ املساهمة األجتماعیة حلقل األحدب النفطي

تعلن شركة نفط الواحة احملدودة العاملة على مشروع تطوير حقل األحدب النفطي في محافظة واسط / قضاء االحرار عن املناقصة املذكورة أعاله فعلى من يجد لديه القدرة والكفاءة 
من الشــركات احمللية املتخصصة في هذا اجملال مراجعة )حقل األحدب النفطي\هيئة نفط واســط\ قسم حقل األحدب النفطي أو االتصال على ارقام هواتف جلنة املساهمة األجتماعية 
املذكوره أدناه( اعتباراً من تاريخ نشــر اإلعالن للحصول على وثائق الدعوة والشــروط املطلوبة مقابل مبلغ قيمته 100 دوالر امريكي الغير, بعد ملء أســتمارة طلب شراء وثائق املناقصة, 

وتكون وثائق املناقصة جزء اليتجزاء من املشروع.
على جميع املتقدمن االلتزام بالشروط التالية عند تقدمي عطاءاتهم:

1 جلب الوثائق التالية مصورة )صورة ملونة(:
• هوية غرفة جتارة )صنف ثالثة( جتارة عامة.

• شهادة التأسيس )نسخة ملونة(.
• جلب كتاب عدم ممانعة نافذة )نسخه ملونة( من هيئة الضرائب العامة.

على أن تلتزم الشركة الفائزة بجلب الوثائق األصلية اخلاصة بالشركة عند اإلحالة.
2 تقدمي نسخه من االعمال املماثلة املؤيدة واملصدقة من اجلهة املستفيدة.

3 تقدمي جدول تقدم عمل لتنفيذ املشروع على أن التتجاوز الفترة الكلية لتنفيذ املشروع 60 يوم.
4 على الشركات تقدمي تأمينات أولية بقيمة )%1 من قيمة الكلفة التخمينية املرصدة واخملصصة للمشروع البالغة99,740$  فقط( بالدوالر أألمريكي فقط تقدم على شكل صك مصدق 
أو خطاب ضمان أو سفتجة معنون إلى )شركة نفط الواحة احملدودة( صادر من احد البنوك املعتمدة من قبل البنك املركزي العراقي ومسجل على املنصة االلكترونية اخلاصة به, ويتضمن 
اإلشــارة ألســم ورقم املناقصة نافذة ملدة ال تقل عن )ستة أشهر( اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باسم مقدم العطاء  أو )أي من املساهمن في الشركة أو 

الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة ( علما إن مدة نفاذ العطاء )120( مائة وعشرون يومأ من تاريخ غلق املناقصة.
5 على جميع املتقدمن األلتزام بعدم جتاوز الكشف التخميني املُعد من قبل احلكومة احمللية، علما بأنه ال يوجد مبالغ إضافية أو كلف احتياطية لعدم وجود تخصيص مالي أضافي.

6 على جميع الشركات املتقدمة االلتزام بالتعليمات والشروط واملعايير الترجيحة املرفقة في اوراق املناقصة.
7 تقدمي العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشــركة أو أحد املســاهمن أو من يخوله مبوجب وكالة صادرة من كاتب العدل كشرط أساسي لتقدمي العطاء والتوقيع على طلب 

شراء وثائق املناقصة.
8 في حالة اشــتراك أكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مســؤوليتهم )تضامنية تكافلية( في ذلك لتنفيذه على أن يقدم عقد مشاركة مصادق عليه أصوليا مع 

العطاء.
9 على مقدمي العروض تقدمي العروض قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاءات. ويتكون العرض من:

العرض الفني، العرض التجاري، استمارة تقدمي العطاء وخطاب ضمان.
 Flash Memory او CD تُقدم املتطلبات املذكورة أعاله في ظرف مغلق ومختوم، ويجب تقدميها وفقا لوثائق الدعوة، ويجب أن يكون اســم املشــروع ورقم ال واضحا على الظرف مع قرص

يحتوي على النسخة من جميع الوثائق املطلوبة.
10 موعد اســتالم العطاءات من الساعة 9:00 الى الســاعة 12:00 ظهرا من يوم الثالثاء املوافق 2022/11/08 وبعد هذا املوعد ال يقبل أي عطاء، وستجري عملية فتح العطاءات في نفس 
اليوم في مقر شــركة الواحة في حقل األحدب، وفي حال صادف يوم الغلق عطلة رســمية يعتبر يوم الدوام الرســمي الذي يليه موعداً للغلق والفتح وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول 

أوطأ العطاءات.
11 علماً بأن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشــاركن في املناقصة سيكون في يوم الثالثاء املوافق 2022/11/01 في حقل األحدب النفطي )قاعة أجتماعات قسم 

حقل األحدب(
12  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة.

13 لالستفسار عن املناقصة واستالم الوثائق االتصال على األرقام التالية اخلاصة بلجنة املساهمة االجتماعية: 
07715924993 /  07714493195

شركة نفط الواحة احملدودة
AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.

شركة نفط الواحة احملدودة
AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.

شركة نفط الواحة احملدودة
AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.

شركة نفط الواحة احملدودة
AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.
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متابعة ـ الصباح الجديد:

بَحَث وزيُر الَشباب والرياضة، رئيس 
االحتاد العراقّي لُكرِة القدم »َعدنان 
درجال«، أول أمس، مع رئيِس االحتادِ 
»لويس  القــدم  لُكرِة  اإلســبانّي 
روبياليس« تعزيزَ العالقات الثنائّيِة 
فــي امَلــاالِت الرياضّيــِة ُعموماً 
اخلُصوص. وجــِه  علــى  واللعبة 
جاَء ذلك أثناء اللقــاِء الذي جمَع 
العديَد  وناقشا  بروبياليس،  درجال 
تقدميِ  إلى  وتطرقــا  املَواضيع،  من 
الدعِم للُمنتخِب الوطنّي العراقّي 
اجلوانب  من  مســاعدته  وكيفّية 
الفنّية في املرحلِة املُقبلِة من أجل 
االرتقاِء بنتائجه على املُســتوياِت 
والقارّيــة  اإلقليمّيــة  امُلتلفــة، 
والعاملّيــة. ووّجــَه وزيُر الَشــباب 
والرياضــة رئيس االحتــادِ العراقّي 
درجال«  »عدنــان  القــدم  لكــرِة 
ّدعوًة إلى رئيِس االحتادِ اإلســباني 
والذي  العراق  لزيــارِة  »روبياليس« 
تَلِبيِة  أبَدى موافقتــه على  بدوره 

الدعوة .
القدم،  لُكرِة  العراقّي  االحتادُ  ووّقَع 
اتفاقيَة تعاوٍن مــع رابطِة الدوري 
اإلســبانّي لُكرِة القدم في مقرها 
بالعاصمِة اإلسبانّية مدريد، على 
الطرفني  العقد بني  توقيُع  يتمَّ  أن 
فــي العاصمِة بغــداد. وتضمنت 
التعاوَن ما بني الطرفني  االتفاقيُة 
احملترفني في  دوري  رابطــِة  إلقامِة 
العراق ومشــروع احللــم للفئاِت 
العمرّيــِة من أجل تَطويــرِ الُكرِة 
العراقّيــِة مبــا يخــدُم املنتخباُت 

الوطنّية وأندية الدوري .
ووقَع االتفاقية من اجلانِب العراقي 
وزيــُر الَشــباب والرياضــة رئيس 
االحتاد العراقّي لُكرِة القدم »عدنان 
اإلســباني  اجلانِب  ومن  درجــال«، 
املُدير التنفيذّي للرابطِة اإلسبانّية 
السفير  وبتواجِد  مايو«،  »اوسكار 
الدكتور  إســبانيا  فــي  العراقي 

صالح التميمي وُعضو احتاد الكرة 
الكهرباء  نادي  ورئيس  زغير  يحيى 
علي األسدي. وتأتي هذه االتفاقيُة 
لتدعيــِم كرتنا وتطويــر اخلبراِت 
العراقّية مبا ينســجُم مع التطورِ 
العالم،  احلاصِل علــى ُمســتوى 
خالل  من  املُكتســبة  والفائــدة 
عاملّيٍة  رياضّيٍة  التعاوِن مع جهاٍت 

لها باٌع طويٌل في مجاِل كرِة القدم 
وحققت الكثيرَ من اإلجنازاِت على 
صعيِد الــدوري والعمل في مجاِل 

الِفئات العمرّية.
إلى ذلك، انهى منتخبنا الشبابي 
القــدم مباريات مجموعته  لكرة 
الثالثة في التصفيات اآلســيوية 
امام  باخلسارة  الكويت  اجلارية في 

استراليا بهدف في مباراته أمس، 
وبلغ منتخبنا النهائيات عن جدارة 
بعد ان حقــق الفوز على الكويت 
بهدفني نظيفني ثــم على الهند 
بأربعــة أهداف لهدفــني.. وبرغم 
خسارته امام استراليا فقد حافظ 
منتخبنا على موقعه في وصافة 
املموعــة ليتأهــل املنتخبان إلى 

نهائيات آسيا حتت 20 عاما املقررة 
العام املقبل في أوزبكستان.

من جانب اخر، تبدا اجلولة الثالثة 
مــن املرحلة األولى لــدوري الكرة 
 19 املوافق  األربعــاء  اليوم  املمتاز 
بإقامة خمس  اجلاري  األول  تشرين 
مواجهات، فيلعــب احلدود ونفط 
الدولي  الشــعب  مبلعب  الوسط 
في الساعة الثالثة عصرا تعقبها 
والنصف  الســابعة  الساعة  في 

مباراة اجلوية وكربالء.
بالنفط  دهــوك  لتقي  في حــني 
في ملعــب دهوك في الســاعة 
اخلامســة والربــع مســاء، وفي 
التوقيت ذاته تقــام مباراة الزوراء 
وزاخو فــي ملعب الزوراء، ويضيف 
الكرخ في ملعب الســاحر احمد 
راضي مبــاراة فريــق النجف في 

الساعة الثالثة عصرا.
وتستكمل بقية املباريات في اليوم 
التالي باجراء خمسة لقاءات أيضا، 
والقاســم  البصرة  نفط  فيلعب 
في ملعب الفيحاء، ونفط ميسان 
يضيــف أربيــل والصناعة يالقي 
نوروز وجترى املباريات في الســاعة 
ملعب  في  ويلتقي  الثالثة عصرا، 
كربــالء الدولي فريقــا الكهرباء 
اخلامسة  الســاعة  في  والطلبة 
الشرطة  مباراة  اما  مساء،  والربع 
والديوانية فســتجرى في ملعب 
الشــعب الدولــي في الســاعة 
ويقف  والنصف مساء..  السابعة 
اجلوية في صــدارة الترتيب وله 6 
نقاط متفوقا علــى الطلبة ثاني 
بفارق  الثالــث  واحلــدود  الالئحة 

األهداف، 

درجال يبحث مع روبياليس تعزيز التعاون
ويوقع إتفاقية مع رابطة الدوري اإلسباني 

الشبابي يتأهل برغم خسارته امام أستراليا وثالثة الممتاز تبدأ اليوم بإقامة خمس مواجهات

منتخبنا الشبابي في مباراته امس أمام أستراليا

تقرير 

بغداد ـ فالح الناصر:

أجــري فريق تربيــة الديوانيــة لفئة 
الثانوي بكرة اليد مؤخرا مباراة جتريبية 
امام فريق موهبة كرة اليد التابع لوزارة 
الشباب والرياضة، واملباراة تأتي ضمن 
زيــارة حــرص عليها فريــق الديوانية 
واالســتفادة  العبيه  إمكانات  لتعزيز 
مــن االحتكاك واللعــب امام مواهب 
مركز املوهبة في بغداد، اذ قدم الفريق 
حملــات فنية مشــجعة تؤكــد جدارة 
الالعبني وحســن التنظيــم من قبل 
املالك التدريبي الذي يشرف على اعداد 

الفريق.
على  األضــواء  تســليط  أجــل  ومن 
التقينا مدرب  الديوانيــة،  تربية  فريق 
الفريق، الدكتور يوســف حسني وهو 
دكتوراه في تدريــب كرة اليد/ جامعة 
القادسية.. اذ قال: فريقنا يلقى الدعم 
املتواصل مــن فيصل غــازي الزبيدي 
مديريــة تربية الديوانية مدير قســم 
النشاط الرياضي، ممثل اللجنة األوملبية 
الديوانيــة، الذي يحرص  الوطنية في 
على متابعة فريق كرة اليد وزيارتنا إلى 
بغداد الجراء مباراة جتريبية، قدمنا إلى 
بغداد بوفد ضم 12 العباً فئة الثانوي 
ويســاعدني في مهمة تدريب الفريق 
الكابــن أحمــد هادي، لدينــا خبرات 
جيدة ونعمل علــى االرتقاء بإمكانات 

الكبيرة  يبذلون اجلهود  الذين  الالعبني 
التي تقام في  واملباريات  التدريبات  في 
البطــوالت او التجريبيــات واحلقيقة 
لدينا اعداد جيدة مــن الالعبني الذين 
ميلكــون مؤهالت فنية جيدة في لعبة 

كرة اليد.

بطوالت التربيات واندية الكبار
ويتابع: احلقيقة في محافظة الديوانية 
لم جند التعــاون املثالي مــن األندية، 
لذلك يكون العبينا مضطرين للبحث 
عــن فرصة اللعــب في أنديــة خارج 

احملافظة مــن أجل اثبــات حضورهم 
اليد،  الفني فــي مباريات دوري كــرة 
كما ان مشــروع املوهبة الرياضية في 
الديوانية لم مينــح األلعاب اجلماعية 
الدعم، وهذا  االهتمام بســبب غياب 
اســهم في اندثار طاقــات واعدة، في 

حني في مديرية تربية الديوانية نحرص 
علــى اعداد الفــرق للمشــاركة في 
بطوالت التربيات او مهرجانات او اجراء 
لقاءات ودية ميكــن لها ان تعزز اجلانب 
الفنــي لالعبينا ويبــرزوا ليكون لهم 
موطئ قدم في اندية الكبار، ومن هذا 

املنبر أوجه الدعوة ملدربي اندية الدوري 
بكرة اليد ان يتابعوا منافسات بطوالت 
التربيات وان يختــاروا األفضل واحلاقه 
بفرق األندية، الن العبي هذه البطوالت 

يشكلون أساس لالعب اجليد.

مباريات ودية ومهرجان مقبل
وأشــار إلى ان فريقه ســيالقي فريق 
تربية الرصافــة في مباراة ثانية ضمن 
سلســلة مباريــات جتريبيــة الهدف 
األمثل  بالنحــو  الفريق  اعــداد  منها 
للمشاركة في االستحقاقات املقبلة، 
مبينا ان العبي فريــق تربية الديوانية 
ميلك مواهب ســيكون لها شأن كبير 
في كرة اليــد العراقيــة، إضافة إلى 
ان الفريــق تلقــى دعوة للمشــاركة 
في مهرجان ســتقيمه وزارة الشباب 
والرياضة ملوهوبي كــرة اليد في املدة 
فرصة  سيكون  بالتأكيد  وهو  املقبلة، 
جيــدة لالعبينا في تقــدمي حملات فنية 
ان مباريــات املهرجان  عالية، ســيما 
ســتكون مع فرق عدة، وهذا يكسب 
الالعبني ثقة اكثــر في حتقيق النتائج 
الفوز  اإليجابية والطموح مشروع في 

بالكأس.

مخرجاتنا تلتحق بصفوف األندية 
وبني ان مخرجات فريق تربية الديوانية 
عــززت العديد من انديــة األضواء في 
كرة اليد، اذ يواصل حسني عبد الهادي 

وهو طالب دكتوراه يلعب لنادي ديالى 
حاليا، ووقــع الالعب حيدر جبار لفريق 
التعاون والثالثي هيثم يوســف وعلي 
عبد احلســني وحســني عبــد األمير 
التحقوا بفريق كربالء وانضم 4 العبني 
من تربيــة الديوانية إلى صفوف فريق 
الكوفــة وهــم »حمزة علــي فاضل 
وحســني عبد اهلل وحسن حامد واثير 
قاســم«..في حني انضم لنادي الكرخ 
الالعب منتظر ناظــم والتحق بفريق 
نادي احلشد الشعبي الرياضي الالعب 

سجاد طالب.

التفوق الفني واملتابعة العلمية
وتابع املدرب الدكتور يوســف حسني 
حديثــه بالقــول: هذا برأيــي التوزيع 
لالعبني بــني صفوف أنديــة األضواء، 
تربية  فالعبي  الكبيــر،  النجاح  يؤكد 
الديوانيــة بكــرة اليد ميثلــون أندية 
األضــواء في تأكيــد جلــدارة العمل 
التدريبــي واعداد الالعبني وال ننســى 
الدعــم الكبيــر من الســيد فيصل 
راعياً مباشرا  الذي يعد  الزبيدي،  غازي 
للفريق وحريصا على توفير متطلبات 
اعداده مبا يســهم فــي تطوير قدرات 
الدؤوبة  واملتابعــة  الفنية،  الالعبــني 
ملســتوياتهم العلمية بالتنسيق مع 
وهذه خطوات مهمة  التدريبي،  املالك 
لصناعــة العبني متميزين في اجلانبني 

الفني والعلمي.

د. يوسف حسين: مسيرة نجاح واثقة لالعبي تربية الديوانية بكرة اليد 
بعد انضمام عناصر متميزة إلى صفوف أندية األضواء

فريق تربية الديوانية لكرة اليد الدكتور يوسف حسني

دوري اليد الممتاز يبدأ 
الجمعة بثالث مباريات

تنس طاولة البارالمبية 
يشارك في كأس العالم

اإليراني نجاتي يقود طائرة 
الشرطة الموسم المقبل

حسام عبد الرضا*
تنطلق يومي اجلمعة والســبت املقبلني منافسات 
اجلولة األولى من الدوري املمتاز لكرة اليد للموســم 
تلعــب بنظام  15 فريــق  2023-2022 ومبشــاركة 
الذهاب واإلياب بطل الدوري للموسم السابق فريق 
الشــرطة حصل على االنتظار في هــذا الدور .. في 
حني ستشهد قاعة النشاط الرياضي لتربية الكرخ 
األولى أولى املباريات ســتقام يوم اجلمعة بني فريقي 
السابق  الدوري للموســم  ثالث  الشــعبي  احلشد 
والضيف اجلديد نفط ميســان في حتدي جديد لكال 

الطرفني.
قاعة املرحوم علي سالم في ديالى تضيف أهل الدار 
وفريق الفتوة ممثل محافظة املوصل ، ختام مباريات 
يوم اجلمعة ســتكون بني بلدية البصرة والعائد إلى 
أضواء  الدوري العراقي فريق الكرخ املباراة ســتكون 
على قاعة املعهد الفني في البصرة .. وصيف بطل 
املوســم املاضي اجليش يالقي فريق الناصرية العائد 
بعد غياب طويل على قاعة نادي اجليش ، وســتكون 
قاعة نادي الكوفة مســرحا بني أهل الدار وضيفهم 

القادم من البصرة الفيحاء اخلليج العربي. 
اخر مباريات الدور األول بني فريقي املسيب والتعاون 
) مت إلغائها بسبب الدعوة املرفوعة ضد نادي التعاون 
بســبب عدم تســديد مبالغ عقود الالعبني واملدرب 
للموســم الســابق ( .. مالحظة ) جميــع املباريات 

ستقام في الساعة 2 ظهرا (.
* املنسق اإلعالمي الحتاد كرة اليد

هشام السلمان* 
قال النائــب االول لرئيس اللجنــة الباراملبية رئيس 
احتاد تنس الطاولة الســيد ســمير علي لطيف ان 
الوفد العراقي يســتعد للذهاب الى مدينة غرناطة 
االسبانية وذلك للمشاركة في بطولة كأس العالم 
التي تقام في اسبانيا للمدة من الرابع وحتى الثالث 

عشر من تشرين الثاني املقبل .
وأضاف لطيف الذي سيرأس الوفد العراقي للبطولة 
ان الوفد ســيضم اضافة الى املتكلم رئيس الوفد  ، 
مدرب املنتخب جمال جالل وثالث العبات حصلن على 
التأهل للبطولة وهن جنلة عماد وزينب حسن ورسل 
فاضل، وأكد اننا نتطلع الى حتقيق نتائج ايجابية في 
كأس العالم التي تعد واحدة من البطوالت املؤهلة 

لباراملبياد باريس عام 2024.
* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

متابعة ـ الصباح الجديد:
تعاقدت الهيئة اإلدارّية لنادي الشــرطة، مع املدرِب 
اإليراني محمد حســني جناتي، لقيــادِة فريق الكرِة 
الطائرة خالل منافســاِت الدوري املقبل للموســم 
2022-2023 الذي من املؤمل أن ينطلَق نهايَة الشهر 

املقبل.
وأكَد املدير اإلداري للفريق، ســالم علــي، أن »املدرِب 
اإليراني، ســيقود الوحدَة التدريبّيــة للفريق تأهًبا 
ملنافساِت املوسم املقبل«، مشيراً إلى إيضاح صورَة 
كاملة عن وضع الفريــق للمدرِب اجلديد، كما اطلع 
بدوره على مســتوياِت الالعبني خــالل تواجده في 

الوحدتني التدريبيتني املاضيتني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يؤدي املوهوب في رياضة رفع األثقال، 
 ،2007 مواليــد  رائــد حميد،  علي 
الثالث متوسط،  طالب في الصف 
تدريباته املنتظمة في مركز املوهبة 
الرياضية/ وزارة الشــباب والرياضة، 
بطولة  فــي  للمشــاركة  حتضيرا 
العراق للناشــئني املقــررة ان تبدأ 

شهر تشرين الثاني املقبل.
وقال علــي: العب في صفوف فريق 
نــادي أمانة بغداد بأشــراف املدرب 

عمــار يســر، ومتكنت مــن الفوز 
بالوسام الذهبي في بطولة االشبال 
الذي حققته  التفوق  وهذا  األخيرة، 
يعود إلى أساسي الرصني من مركز 
املوهبــة الذي انضممــت إليه في 
العام 2015، حيــث نلت التدريبات 
املتواصلة واشتركت في العديد من 
املهرجانات التــي أقامها مركز رفع 
علي  الكابن  اخلبيــر  بإدارة  االثقال 
افضل  بجائزة  الفــوز  منها  عيدي، 
رباع واعد، واشكر جميع املدربني في 

مركز املوهوبني، عمار يســر ويونس 
احمد راضي ومحمود موسى هادي، 
إضافة إلــى مدير املركز علي عيدي 
ملا يقدمونه مــن مجهودات كبيرة 
الفنية  املستويات  في سبيل تطور 

للرباعني الواعدين.
وأشــاد املوهوب علي رائد باإلجنازات 
التــي حققها زميلــه البطل علي 
عمار يســر بعــد احرازه أوســمة 
الذهب والفضة في بطوالت العالم 
وآسيا في املدة األخيرة وهو مشروع 

ربــاع عليه امــال كبيــرة ان يبلغ 
نهائيــات دورة األلعاب األوملبية في 
2024، واحلقيقة فأن جناحات  باريس 
لنا فقد  دافعــا  الرباع علــي، يعد 
انطلق مــن مركز املوهبة الرياضية 
وحقق النجاحات ووصل إلى مراتب 

متقدمة.
وأوضح الربــاع ان طموحاته كبيرة 
التفوق  أوســمة  في احلصول على 
وان ميثل  املقبلــة  في املشــاركات 
اخلارجية،  البطــوالت  فــي  العراق 

مبينا انه انطلق من اســرة رياضية 
فوالده العب كرة سابق وعمه رباع 
وشــقيقه زيد حاليــا يلعب ضمن 
فريق نادي أمانة بغداد برفع االثقال 

أيضا.
انه  أكــد  األخرى،  هواياتــه  وعــن 
مشــجع لفريق نادي الــزوراء بكرة 
القــدم ومعجب بالالعــب الدولي 
العاملي  عالء عباس، وعلى الصعيد 
والالعب  ريال مدريــد  فريــق  يتابع 

الدولي الفرنسي كرمي بنزميا.

علي رائد.. يطمح بأحراز المزيد من الكؤوس في رفع االثقال

مفكرة اليوم
الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني

ليفربول ـ وست هام  
مان يونايتد ـ هوتسبيرز  

إلتشي ـ ريال مدريد  

9:30 مساًء
10:15 مساًء

10:00 مساًء

رافد البدري*
غادرنــا فجر اليوم صوب العاصمة 
املنتخب  وفد  دمشــق  الســورية 
العراقي بالشــطرجن للمشــاركة 
العمرية  للفئــات  العرب  ببطولة 
 )20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 (
للذكــور واالنــاث لعــام / 2022، 
اليوم  والتي ستنطلق منافساتها 
الشــهر  27 من  لغاية  وتســتمر 
رئيس احتاد  نائــب  اجلاري، وحتــدث 
اللعبة عبد الهــادي مفتول قائالً: 
العــرب للفئات  تعتبــر بطولــة 
العمرية مــن اقوى البطوالت التي 
يقيمها االحتاد العربي للعبة، نظراً 
ملشاركة اعداد كبيرة من الالعبني 

والتي تشمل 8 فئات عمرية.
وأضــاف: ان الوفد يتألف من رئيس 
رئيســاً  األمير  االحتاد ظافــر عبد 
وعضو احتاد اللعبــة عمر إبراهيم 

حسني ادارياً ومحمد حمزة وحيدر 
عبــد الغني وعصــام نعمة لفته 
وصالح نــوري قنبر مدربني واحلكام 
الدوليــني ضميــر جبار موســى 
وبشتوان احمد شيخ احمد  واميان 
حسني  شوجة  وعلي  محمد  اكبر 
و 26 العــب والعبــة ميثلون جميع 
ان  اكد  مفتــول  العمرية،  الفئات 
العــراق احرز بطولــة العرب لعام 
والتي جرت منافســات في   2021

العاصمة بغداد احلبيبة وألول مرة 
في تاريخه، حيث متكن من حتقيق 5 
اوسمة ذهبية و3 فضية ووسامني 
برونزيــني، لذلــك فــان طموحنا 
املوهوبني  الصغــار  بالعبينا  كبير 
واحراز  إيجابية  نتائــج  حتقيق  في 
اوســمة التفوق، وتعزيــز النتائج 
التي حتققت في البطولة املاضية.

الحتــاد  اإلعالمــي  املنســق   *
الشطرجن

نعمت عباس*
مينحها  اهلل  مــن  هبة  املوهبة 
ملن يشــاء من عبــاده واملواهب 
جديــرة  باالهتمــام والرعايــة 
والصقل حتى تسير في املسار 
الصحيح وجماهيرنا  تعشــق 
املوهــوب ومصطفى  الالعــب 
املوهوبني  الالعبــني  مــن  حيو 
حلمهم   يحققــوا  لــم  الذين 
اهتمام  وعــدم  اإلهمال  نتيجة 
ادارات  االندية باملراحل السنية 
وتوفر  الالعبني   نقل  ومســألة 
الباصــات وقد حكمت الظروف 
االجتماعيــة لالعب مصطفى 
حيو من االبتعاد عن معشوقته  
لهذه  يستســلم  لــم  ولكنه 
الظروف القاهــرة فعمل مديرا 
الكريعــات  لينقل  الكادمييــة 
مهاراتــه وابداعاتــه لالعبــني 

الصغــار اضافــة الــى ذلــك 
لنادي  التدريبي  للــكادر  انضم 
لتدريب  الكهربائية  الصناعات 
اشــبال النــادي وســاهم  مع 
زمالئه املدربــني بالفوز ببطولة 
الدرجة  لفــرق  العراقي  الدوري 

الفريق  مهاجــم  حصل  االولى 
ســيف حســن مريــوش على 
لقب الهداف برصيــد 8.. وذكر 
الذي عمل  الكابن مصطفــى 
مدربا للياقة  البدنية وقال رغم 
الظروف الصعبة التي واجهتنا 
في الدوري ولكننا استطعنا من 
التغلب عليهــا بفضل اجلهود 

الكبيرة من قبل مدرب الفريق.
الكابن ثائر خليل  ومســاعده 
الكابن ياســر حســن ومدرب 
احلراس علــي منير وثمن املدرب 
الشــاب املتهد مصطفى حيو 
جهــود االدارة  واملالك  التدريبي 
واخــالص الالعبــني وعبــر عن 
شــكره لالعــالم علــى دعمه 

ومساندته  للمالكات الشابة.

* مدرب عراقي محترف

مصطفى احمد حيو مدير اكاديمية الكريعات الشطرنج يبدأ اليوم مشاركته ببطولة العرب 



بغداد - وداد ابراهيم :
احتضنــت  دار املأمــون للترجمــة 
والنشــر ندوة "الترجمة صنفاً أدبياً 
" للمترجم والناقد واملفكر والكاتب 
وبحضور  برعاية  الغامني"  "ســعيد 
وزير الثقافــة والســياحة واالثار د. 
حسن ناظم  و مدير عام الدار"اشراق 
املترجمني  وعدد مــن  العــال"  عبد 
واالعالميني  مؤخراً وعلى قاعة طارق 

العبيدي في مبنى الدار.
اجلديد" حضرت  "الصباح   صحيفة 
النــدوة والنقاش الثقافــي الذي دار 
بني الضيــف واحلضور،حتــدث فيها 
والفكرية  االدبية  الغامني عن جتربته 
قائال: الترجمة هــي كلمة "بابلية" 

الى  البعــض  وينظــر  االصــل  في 
الترجمة بأنها عمل سلبي واملترجم 
يقوم بدور وســيط و ألنه ال يتحمل 
املترجم  العمــل  افكار  مســؤولية 
فيعتبره البعض ناقال وهو امر قدمي، 
ففي الســيرة  الذاتية ل"حنني ابن 
اســحاق" الــذي ترجــم النصوص 
الفلســفية والطبيــة  كان يصفه 
أصدقاؤه بأنه ناقــل، اال انه يعد من 
اهم املترجمني وحلد االن تســتخدم 
والفلســفية  الطبية  املصطلحات 
التي ترجمها عن اللغات االخرى، لذا 
اجــده عمال  حتفيــزا وثقافيا والدور 
الفردي للمترجم ال يقتصر على انه 
يقــوم بعمل منفصل عــن االخرين  

فهو يختار كتابــا منجزا ومتحققا 
بلغة وثقافة اخرى ويقوم هو بأعاده 
صياغته  حتى يوائم  الثقافة املنقول 

اليها، وهنا يكمن دوره االبداعي.

عقد ضمني بني املترجم واملؤلف
وتابــع الغامنــي: واملعــروف ان  بــني 
واملؤلف عقــد ضمني وغير  املترجم 
معلن حتضر فــي كل عملية ترجمة 
لغــة املترجــم، فعندما نقــرأ نصا 
مترجما اول مــا نقابله لغة املترجم 
وافكار املؤلف في عبارة اخرى املترجم 
غير مســؤول عن انتــاج االفكار هو 
مســؤول عن اعــادة صياغتها ،  عن 
جتربتي  مع الترجمة كنت قد ترجمت 

واللغــة" في الكتاب  كتاب "العقل 
يقدم الكاتب فكرة انا حاولت ان اجد 
ما يجعلها متالئمة مع ثقافتي وان ال 
تخرج عن فكرة املؤلف، الن الترجمة 
هــي احلرص على نقــل االفكار بدقة 
ثقافية الن الكاتــب يتنازل عن لغته 
واملترجم يتنازل عن افكاره لذا حتضر 

لغة املترجم وافكار الكاتب.

الترجمة جسر بني ثقافتني
واكمل: الترجمة  اشــبه باجلسر بني 
ضفتني واود ان اشير الى ان استعارة 
اجلسر قدمية وســبق ان تطرق اليها 
العرب فــي كتاب "الزينــة" ل "ابي 
الترجمة  ان  الكاتب  الرازي" ذكر  حامت 
تشبه العبور من ضفة الى اخرى لذا 
فاملترجم هنا ينقــل احللم حتى ولو 
نقله سباحة، وهذا ما يؤكد انها عمل 
ابداعــي، وكلنا يعرف ان في الســرد 
احلديث تعدد االصوات اي ان تكتسب 
املســتقل  حضورها  الشــخصيات 
عن املؤلــف حتى ال تكــون رتيبة اي 
شــخصيات ايدلوجية  تنطق بأفكار 
املؤلف، لذا فكبــار املؤلفني يقدمون 
فيها  ويخلقــون  االدبية  اعمالهــم 
تنوعت  وكلما  متنوعة  شــخصيات 
الشخصيات زادت من فن السارد، لذا 
املترجم يقوم  بعمل مماثل ألنه يحرص 
للشخصيات صوتها  يعطي  ان  على 
اخلاص داخل لغتــه، وهنا يبدا البعد 
االبداعــي للمترجم، البعض يقول ال 
يوجد ما يســمى ترجمة ابداعية بل 
هنــاك ترجمة دقيقــة لكني وجدت 
خصائصهــا  لهــا  ترجمــة  كل  ان 
وعناصرها االدبيــة، لذا يلجأ البعض 
لترجمة معينــة تختلف عن ترجمة 
اخــرى لنفــس العمل االدبــي لكن 
القارئ يشعر بالفرق لذا على املترجم 
ان يشــعر القارئ باأللفة وينســيه 
لغة املؤلف ويفتح االبواب على لغته 
للتعبيــر عن افــكار املؤلف لذا فهو 
يقوم بدور ثقافي كبير حني يستعير 
افكارا اخــرى ويفكر فــي ترجمتها 

داخل البيئة اجلديدة.
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

ندوة "الترجمة صنفًا ادبيًا" 
جديد دار المأمون للنشر

الغانمي: الترجمة عمل إبداعي بخصائص وعناصر أدبية

متابعة ـ الصباح الجديد:
اقتحم شــخص مجهــول الهوية قصر 
الواقع كيم كارداشيان إال  جنمة تلفزيون 
أنه لم يتمكــن من الوصول إلى املنزل، إذ 

متكن فريق األمن من إلقاء القبض عليه.
وذكــر موقع "TMZ" األمريكــي أن فريق 
أمن كيم كارداشــيان ألقوا القبض على 
الدخيل بعــد معركة معــه، ومن ثم مت 
إيقافه واعتقاله وهــو يواجه اآلن تهمة 

التعدي على ممتلــكات الغير، ولم تذكر 
أي تقاريــر إذا ما كانت النجمة وأطفالها 

األربعة في املنزل عند حصول احلادثة. 
وفي خطوة غير مدروسة أو متزنة، وضمن 
سلســلة األفعال الغريبة التي يقوم بها 
العاملي كانيي ويســت،  النجــم  مؤخراً 
الذي نشر اسَم َمدرسة أوالده األربعة من 
كيم كارداشيان، على صفحته في موقع 

التواصل االجتماعي إنستغرام.

وشــعرت كيم بعد هذا التصرف بالقلق 
مــن قيــام أّي شــخص مبحاولــة إيذاء 
أوالدهما، أو تعريضهم ألّي خطر محتمل؛ 
فقررت تشــديد وزيادة احلراســة األمنية 

على َمدرسة أبنائها.
وذكــر موقــع TMZ، أن النجمــة تدفع 
بنفســها تكاليــف فريــق أمني خاص 
يحمي أوالدهــا في املدرســة، ليس من 
والدهم،  بل من أّي شــخص قد يستغل 

كشف اســم املَدرسة ليقوم بأّي 
تصرف طائش.

وقبل ذلــك، كان كانيي قد دخل 
في صراع مع كيم كارداشــيان 
يلتحق  التي  املَدرســة  بسبب 
من  أوالدهما، وشارك عدداً  بها 
وبني  بينه  الشخصية  الرسائل 
كيم، على إنســتغرام، ثم عاد 

مجدداً وحذفها.

بغداد ـ الصباح الجديد:
فتح باب الترشيح إلى شــخصيات تستحق التكرمي )بجائزة 
العنقاء الذهبية الدولية للتســامح( الســنوية لعام ٢٠٢٢ 
مبناســبة اليوم العاملي للتســامح  ١٦ نوفمبر تشرين الثاني 
القــادم علمــا ان ادارة املهرجان كرمت على مدى الســنوات 

املاضية عددا من الشخصيات هم : 
* اسم املهامتا غاندي / شخصية هندوسية من الهند

* اســم نيلســون مانديال / شخصية مســيحية من جنوب 
افريقيا

* الدكتور مظهر محمد صالح /  شــخصية عربية مسلمة 
من العراق

* الدكتور مهدي احلافظ / شخصية عربية مسلمة من العراق
* السيدة شيرين آمدي/ شخصية كوردية مسلمة من اربيل 
* الشيخ فواز باشراحيل / شخصية عربية مسلمة )سعودية-

اليمن( 
* اإلنسان بشير كوريه /  شخصية ايزيدية من دهوك.

* فضيلة  الريشما ســتار جبار حلو / املرجع الديني للصابئة 
املندائني في العالم . وسيتم تكرميه في يوم ١٦ نوفمبر القادم 
في حفل مهيب بحضور شخصيات  ثقافية مهمة .علما ان 
اخــر موعد للترشــيح هو يــوم ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٢ عبر الواتس ) 

)٠٧٧٠٥٥٦٢٠٨٦

بغداد ـ خاص:
احتفل  قســم متكني املرأة في وزارة الدفاع  بتخرج الدورة 
85 للعنصر النسوي والدورة 13 طبابة  بعد ان اجتازوا دورة 
عسكرية ملدة ستة اشــهر ومت تغيير عناوينهم من املدني 
الى العسكري،  وحصلوا على املرسوم اجلمهوري مع الرتبة. 
وذكــر بيان للــوزارة، تابعته الصباح اجلديــد، إنه" مت تكرمي 
املتخرجات من قبل الوزير "جمعة عنــاد" الذي أكد بدوره 
على دعم املرأة كونها جزءا مهما من املؤسسة العسكرية 
ملا لها من دور فعال مبساندة الرجل مضيفا: بأن  وجود املرأة 
في املؤسسة العسكرية واستمرارية بقائها ومتكينها في 

القيادة دليل على الوعي اجملتمعي.
 وأثنــى الوزيــر على النســاء اللواتي كان لهــن الطموح 
للدخول في الســلك العســكري وكانت لهن اإلمكانية 
بأن يقمن بدوريــن األول هو أداء واجباتهــا بوصفها امرأة 
باإلضافة لواجبها في خدمة املؤسسة العسكرية، واعتبر 
احلدث مهما لتغيير الصورة النمطية للمرأة كونها تساند 

الرجل في اجلانب العسكري. 

الصباح الجديد - خاص:
في مدينة كربالء املقدســة احتضن متحف صالح حيثاني 
معرضا شــخصيا للفنان التشكيلي هاشــم تايه ويضم 
املعرض الذي يســتمر حتى يوم الســبت املقبل قرابة ١٠٠ 
عمل من عيــون أعماله التي أجنزها خــالل األعوام األخيرة، 

والتي أثرت املشهد التشكيلي العراقي املعاصر.
وفي متحف الفنــان صالح حيثاني يجتمــع الفن واجلمال 
واحلياة في مكاٍن واحد، حيث يضم هذا املتحف أعماالً هامًة 
ونــادرة للعديد من الفنانني العامليني، أمثال بابلو بيكاســو 
وســلفادور دالي وفازارلــي وإدفارت مونش ومارك شــاغال 
وخوان ميرو وكثيرين غيرهم، كما يضّم أعماال نادرة لفنانني 
عراقيني من جميع األجيال أمثال عبد القادر الرســام وفائق 
حســن وهاشــم تايه ومحمد غني حكمت وجواد سليم 
ونــوري الراوي وليلى العطــار والعديد غيرهــم، وتُقام فيه 

فعاليات ثقافية متنوعة ومعارض أسبوعية مُميزة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
افتتحــت وزارة الثقافة والســياحة واآلثار وبالتعــاون مع وزارة 
الشباب والرياضة امللتقى الثقافي في مدينة بسماية اول امس 

االثنني .
جاء ذلــك بعد تنســيق وجهد تضامنــّي بــني الوزارتني حيث 
خصصت وزارة الشــباب والرياضة أحد مواقعها الشبابية في 
املدينــة ليكون موقعاً لهذا امللتقى فيما ستشــغله شــعبة 
البيت الثقافي في بســماية والتابعة لدائرة العالقات الثقافية 

في وزارة الثقافة.
واجتمــع وكيل الوزارة الدكتور عماد جاســم بحضور مدير عام 
دائرة العالقات الثقافية فالح العاني ومدير اجملمع الســكني في 
بسماية مع عدد من املســؤولني في وزارة الشباب والرياضة ومت 
االتفاق على تشــكيل جلنة استشارية تضم االسماء األكادميية 
والثقافيــة فــي املدينة واتخاذ مقــر امللتقى مكانــاً لتنظيم 
اجتماعات دورية لتبني خطط وآليات إقامة أنشــطة وأمسيات 
باإلضافة إلى ورش لتعليم الرســم واملوســيقى بالتنسيق مع 

جمعية التشكيلني واحتاد األدباء لتفعيل هذا احلراك الثقافي .
فضــالً عن تنظيم حفــل كبير لالفتتاح وذلك مطلع الشــهر 
القادم للتعريف بهذا امللتقى وسيتضّمن فقرات فنية وثقافية 

ومعارض للكتاب وفعاليات متنوعة أخرى. 
ومت التجــّول في أروقة اجملمــع لالطالع على املســارح واملالعب 

فتح باب الترشيح لـ"جائزة العنقاء واحلدائق التي سيقام عليها حفل االفتتاح .
الذهبية الدولية للتسامح " "الدفاع" تحتفل بتخّرج دورة 

جديدة للعنصر النسوي

معرض للتشكيلي "هاشم 
تايه" في متحف صالح حيثاني

افتتاح الملتقى
الثقافي في بسماية

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

اطفالها في خطر .. اقتحام منزل "كيم كارداشيان" 

متابعة ـ الصباح الجديد:
في واقعــة “غريبــة”، توفي ســاحر معروف 
في إســبانيا، أمام أنظار جمهوره، ولم يدرك 
احلضــور خطورة املوقف ظنــا منهم أنه كان 

يقدم عرضا غريبا كالعادة.

ووفقــا لصحيفة “مــاركا”، توفي الســاحر 
أرسينيو بورو، والذي اشــتهر بوصوله نصف 
النهائي من برنامــج “غوت تالنت”، بينما كان 
يقدم عرضا في قاعــة “هوديني” التي يعمل 

بها منذ 25 عاما.
ووفقا للصحيفة، انهار الســاحر الشهير في 

منتصف املســرح، بينما استمر اجلمهور في 
الضحك معتقدين أن وقوعه جزء من العرض. 
لكنهــم أدركوا بعدها أنه أصيب بنوبة قلبية 
أنهــت حياته. واقتــرب ضابطا شــرطة من 
اجلمهور من الساحر البالغ من العمر 46 عاما 
بينما كان ال يزال يتنفــس وكان قلبه ينبض. 

بدأوا في إجراء اإلنعــاش القلبي الرئوي ولكن 
لم تسعف محاوالتهم حتى توفي بورو.

واشتهر الساحر اإلسباني بظهوره في برنامج 
“غوت تالنت” العاملي بنســخته اإلســبانية، 
النهائي بعد عروض ســحر  ووصوله لنصف 

ممتازة.

متابعة ـ الصباح الجديد:
جنا راكب أمــواج أميركي من مــوت محتم، بعدما 
تعرض لهجوم من سمكة قرش عمالقة، يزيد طولها 
على 13 قدما ، وكان مايــكل جاريد ترينور قد قصد 
فيرنديل بكاليفورنيا ملمارســة رياضة ركوب األمواج 
في الثاني من الشهر اجلاري، حني اكتشف تغيرا في 
شــكل املياه، األمر الذي توقع أن يكون مؤشــرا على 
وجود قــرش أو أكثر، ونقلت صحيفة "ديلي ســتار" 

البريطانيــة عن ترينور قولــه: "انقلبت 
بفعــل األمــواج وأصبحت حتــت املاء 
وتعرضت ســاقي اليمنــى للقضم،  
كنت أســمع صوت ذلك، وســمكة 
القرش حتاول سحبي نحو األعماق". 
وأضاف: "حاولت جاهدا اإلفالت من 
فكيه وأعتقد أن لوح التزلج حتتي 

ساعدني كثيرا في ذلك".

متابعة ـ الصباح الجديد:
ينتظر عشــاق الدراما املصرية وجبة "دسمة" من األعمال التي تدور 

أحداثها عن الصعيد، تُعرض باملوســم الدرامي املرتقب رمضان 
2023، بعد أن كشــف عدد من النجوم عن استعدادهم خلوض 

غمار املنافسة "الصعبة" في سياق الدراما الصعيدية.
وعادة ما تكون املشــاركة في "دراما الصعيد" اختبار صعب 
للفنانني، ال سيما في ضوء الســمات اخلاصة التي تتطلبها 
تلــك األعمال، بدءاً من اللهجة واألزياء واحلبكة الدرامية وغير 

ذلك.
ومن بني األعمال املنتظرة فــي دراما رمضان 2023 والتي تدور 
أحداثهــا في أجــواء صعيدية: مسلســل "العمدة" بطولة 

محمد رمضان، وإخراج محمد سامي.

بغداد ـ سمير خليل:
والتراث  الفنــون  اكادميية  تقيــم 
العربي في بريطانيــا بازار الفنون 
والتراث العربي بنســخته الرابعة 
يــوم التاســع والعشــرين مــن 
قاعة  اجلاري على  اول  شهرتشرين 
غرين فــورد بالعاصمة البريطانية 
لندن. تعرض فــي البازار الذي كان 

مقررا اقامته يوم الثاني والعشرين 
الى  تأجل  من الشهر اجلاري لكنه 
االعمال  مختلــف  اعــاله  املوعد 
واملنتجــات الفنيــة والتراثية من 
اعمال اخلــزف والصناعات اليدوية 
ومصوغات يدوية ومجوهرات تراثية 
واالكسسوارات  لالزياء  باالضافة   ،
ومطبوعات  وكتــب  الفلكلورية، 

خاص  قســم  وكذلك  وقصــص 
للفنون التشكيلية .

ولالكادميية التي ابصرت النور عام 
2016، اسســها ويديرهــا الفنان 
التشكيلي باسم مهدي والفنانة 
اجلواري  زينب  واخملرجة  التشكيلية 
انشطة فنية وثقافية واجتماعية 

متنوعة.

بغدادـ  الصباح الجديد:
يبــدو أن طاقــة اإلبــداع عنــد 
الفنان ســيف نبيل ال حدود لها، 
فبعد جناحــه في الغناء ووصوله 
لقائمة النجوم الشــباب األوائل 

في العراق، اســتطاع من بعدها 
وكاتب  جدارته كملحن  يثبت  أن 
كليباته  في  استعراضي  وراقص 
باإلضافــة إلــى دخولــه مهنة 
املنتج جمال  مع  مؤخراً  التمثيل 

سنان.
موقع "الفن" توجه بسؤال خاص 
للفنان ســيف نبيل حول إن كان 
تقدمي  جتربــة  فــي خوض  يفكر 
البرامــج التلفزيونية وذلك بعد 
أن الحظنــا أنه ميتلــك "كاريزما 
فيديو  نشره مقطع  بعد  املذيع" 
يدعــم فيه مواهب الســعودية 
ال  "بالتأكيد  إجابتــه:  فكانــت 
مانع لــدي من خوض جتربة تقدمي 
البرامــج التلفزيونيــة في حال 
وبرنامج  مناسبة  الفرصة  كانت 

ذو محتوى قّيم وهادف".
من جهة أخرى مازال سيف نبيل 
يحتفل بأصــداء أغنيته اجلديدة 
"حبه حبه" التي أطلقها مؤخراً 
على طريقة  املصريــة  باللهجة 
الفيديو وذلك كهدية للشــعب 
مــن كلمات عمرو  وهي  املصري 

املصري، وأحلان عمرو الشاذلي.

مصرع ساحر شهير أمام الجمهور "الضاحك" في إسبانيا بإدارة عراقية..
لندن تحتضن بازارالفن والتراث العربي الرابع

راكب أمواج ينجو من فكي قرش عمالق

رمضان 2023.. حضور بارز
لـ "الدراما الصعيدية"

"سيف نبيل" يتجه إلى 
تقديم البرامج التلفزيونية
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