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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن النائب األول لرئيس مجلس 
النواب محســن املندالوي امس 
نيابية  جلنــة  تشــكيل  األحد، 
تضم ممثلني من أربع جلان نيابية 
لتدقيــق جميع القــرارات التي 
اتخذتها حكومــة رئيس الوزراء 
املنتهية  الكاظمــي  مصطفى 

واليته.
وذكر املكتب االعالمي للمندالوي 
في بيان أن » اللجنة املشــكلة 
ســتكون برئاســة النائب األول 
مراجعة  وتتولى  البرملان،  لرئيس 
كل القــرارات التــي اتخذتهــا 
األعمــال  تصريــف  حكومــة 
من  العاشــر  تاريخ  من  وحتديًدا 
شهر تشرين األول/ أكتوبر 2021 
االنتخابات  إجــراء  وهو موعد   -

املبكرة - ولغاية االن. 
وبني أن اللجنة تضم اعضاء من 

وهي،  املعنية  النيابيــة  اللجان 
النزاهــة، واملاليــة، والقانونية، 

واالستثمار.
يشــار إلى أن العديد من النواب 
والكتــل النيابيــة فضــالً عن 
السياســي  بالشــأن  املهتمني 
طالبــوا فــي مناســبات عدة 
بتشــكيل جلــان ســواء كانت 
ذوي  قبــل  مــن  أو  نيابيــة 
القرارات  لتدقيــق  االختصاص 
والعقود التــي أبرمتها حكومة 
فيما  اليومية،  األعمال  تصريف 
ضد  قضائية  دعــاوى  نواب  رفع 
مصطفى  الوزراء  مجلس  رئيس 
الكاظمي وبعض وزراء حكومته 
عقود  وإبرام  قــرارات  التخاذهم 
يــرى هــؤالء أنها غيــر قانونية 
وانه ليس من صالحية حكومة 
التعاقــد  األعمــال،  تصريــف 

وإصدار القرارات.

بغداد - الصباح الجديد:
االحتادية،  النزاهة  هيئة  أعلنت 
امس االحد، صــدور ثالثة أوامر 
بابل  ُمحافظ  بحقِّ  اســتقداٍم 
ما  عمــداً  الرتكابه  األســبق؛ 
يخالــف واجبــات وظيفتــه؛ 
على  شــخٍص  منفعة  بقصد 

حساب الدولة.
في  التحقيقات  دائــرة  وأفادت 
الهيئة فــي بيان بأنَّ »محكمة 
بنظر  ــة  امُلتصَّ احللــة  حتقيق 
ثالثة  أصــدرت  النزاهة  قضايا 
أوامر باستقدام امُلافظ األسبق؛ 
على خلفيَّة قيامه بتأجير عقارٍ 
لنفسه  احللة  في مركز مدينة 
ة توليه منصب امُلافظ  خالل ُمدَّ
ة  ُمدَّ طيلة  بشغله  واستمراره 
النوَّاب،  عضويَّته في مجلــس 

وعدم تسديد بدالت اإليجار«.
األســبق  »امُلافظ  ان  وأضافت 
قــام باملُصادقــة على محضر 

تخصيــص قطــع أراٍض لذوي 
الشــهداء في ناحيــة احلمزة 
الغربــي«، مؤكــدة »اقتصــار 
التوزيــع بني مجموعٍة  عمليَّة 
من العوائــل دون غيرها، فضالً 
عن شمول أشخاٍص ليسوا من 
ذوي الشــهداء وإضافتهم إلى 
محضر التخصيص دون الرجوع 

ة«. إلى البلديّـَ
»املُتَّهم  أنَّ  الدائــرة  وأوضحت 
على  باملصادقــة  كذلــك  قام 
محضر جلنة تقدير بدل اإليجار 
إلى  التابعة  املُشــيَّدة  للقاعة 
بلديَّة احللة بثمٍن بخٍس، ُمنوِّهًة 
السنوّي  اإليجار  بدل  قيمة  بأنَّ 
فقط،  دينارٍ  ماليني  ثالثة  بلغت 
وهو أقلُّ من القيمة احلقيقيَّـة، 
املكمــة  أنَّ  إلــى  مشــيرًة 
أصدرت أوامر االســتقدام وفقاً 
ألحكام املــادَّة )331( من قانون 

العقوبات«.

لجنة نيابية خاصة لتدقيق
جميع تعاقدات وقرارات

حكومة الكاظمي

ثالثة أوامر استقدام لمحافظ بابل 
األسبق على خلفية ثالث مخالفات 

ارتكبها متعمدا

خاص - الصباح الجديد:
حّمل اإلطار التنسيقي، أمس األحد، 
والكردية  السنّية  السياسية  القوى 
مســؤولية تأخير تشكيل احلكومة، 
وعزا ذلك إلى اخلالفــات داخل هذين 
الوزارات، مشــدداً على  البيتني على 
أن الوضــع داخل البيت السياســي 
الشيعي أفضل، متوقعاً عقد جلسة 

منح الثقة خالل األسبوع احلالي.
عائد  الفتــح  وقال عضــو حتالــف 
»الصباح  إلى  الهاللي، في تصريــح 
تشــكيل  »مفاوضات  إن  اجلديــد«، 
احلكومة مستمرة وكان من املفترض 
ان يتــم التصويت على الكابينة يوم 
الســبت املاضي لكن هناك خالفات 

داخل البيتني السني والكردي«.
وتابــع الهاللــي، وهو عضــو اإلطار 
التنســيقي أيضــاً، أن »خالفات بني 
حتالفي الســيادة والعزم كبيرة على 
وزارات التجــارة والتخطيط والدفاع 
بوصفهــا حقائب ســيادية مهمة 

ومؤثرة ميكن أن تصنع جمهور«.
وأشــار، إلى ان »اخلالفات داخل البيت 
الكردي تنطوي على عدم تبني احلزب 
واالحتاد  الكردســتاني  الدميقراطــي 
الوطني الكردســتاني ترشيح رئيس 
اجلمهوريــة عبــد اللطيــف جمال 
رشــيد«. وبــني الهاللــي، أن »عدم 
مرشــحاً  اجلمهورية  رئيــس  اعتبار 
ألي من احلزبني فتــح صراعاً بينهما 
الــوزاري«، معرباً  على االســتحقاق 
عن توقعه بــأن »يتم منح الثقة إلى 
احلكومة خالل األســبوع احلالي بعد 
إنهــاء جميــع اخلالفات بــني الكتل 
أن »الوضع داخل  السياسية«. وأكد، 
البيــت الشــيعي اقل حدة وشــبه 
محسوم بأن اإلطار التنسيقي اعطى 
مساحة الختيار وزراء املكون الشيعي 

على وفق األوزان االنتخابية«.
ومضــى الهاللي، إلــى ان »احلكومة 
التي سوف تتشــكل ستعمل على 
والشراكة  والتوازن  التوافق  أســاس 
من أجل تقــدمي اخلدمات إلى املواطن 

العراقي«.
لكــن عضــو احلــزب الدميقراطــي 
الكردســتاني وفاء محمد حتدث عن 
املكون  داخل  واضحة  »وجود خالفات 
احلقائب  على  الشــيعي  السياسي 

الوزارية«.
وتابــع محمــد، فــي تصريــح إلى 
»القــوى  أن  اجلديــد«،  »الصبــاح 
توجيه  علــى  اعتــادت  الشــيعية 

االتهامــات إلــى الكتــل الســنية 
تأخير  مسؤولية  وحتميلها  والكردية 

إكمال االستحقاقات الدستورية«.
وشــدد، علــى أن »االحتــاد الوطني 
الكردســتاني لــم يعلــن أن رئيس 
اجلمهورية خرج عن حصته بانتخاب 
عبد اللطيف جمال رشــيد، بل على 
العكس أن زعيم احلزب بافل طالباني 

متسك به«.
ولفت محمد، إلــى أن »حصة احلزب 
الدميقراطي الكردســتاني على وفق 
ذلك ستكون ثالث وزارات من ضمنها 
اخلارجية،  هــي  التي  وزارة ســيادية 
مقابل وزارة واحدة إلى االحتاد الوطني 

الكردستاني وهي العدل«.
ويواصــل، أن »احلــزب الدميقراطــي 
يدخل  أن  يأمــل  كان  الكردســتاني 
فــي مفاوضات موحــدة ضمن وفد 
كردي مع املكلف بتشكيل احلكومة 

محمد شياع السوداني«.
وانتهى محمد، إلــى أن »ما يحصل 
حاليــاً أن الســوداني يتفــاوض مع 
الوطني  االحتــاد  األول ميثل  وفديــن، 
الكردســتاني والثانــي ميثــل احلزب 

الدميقراطي الكردستاني«.
بدوره، أفــاد عضو حتالف العزم حيدر 
املــال، بأن »القوى الســنية لم تتفق 
لغايــة الوقت احلالي على تقاســم 

الــوزارات، علــى وفق اســتحقاقها 
االنتخابي«.

وتابــع املال، أن »حتالف عزم يرى وجوب 
أن تكــون له حصص فــي احلكومة 
بعد  الســيادية  الوزارات  والســيما 
حصول حتالف السيادة على منصب 

رئيس مجلس النواب«.
ونوه، إلى أن »جلســة منــح الثقة 
إلى احلكومة لم حتــدد لغاية الوقت 

احلالي، بسبب استمرار املفاوضات«.
احلكومة  بتشــكيل  املكلف  ويعقد 
حوارات  الســوداني  شــياع  محمد 
يومية مع القوى السياسية من أجل 
إكمال كابينته الوزارية، فيما تشــير 

النواب  مجلــس  ان  إلــى  التوقعات 
ســوف يصوت على أكثر من نصف 
احلكومة في الوقت احلالي من أجل أن 
متارس مهامها الدستورية والقانونية 
بأســرع وقــت ممكن علــى أن يؤجل 

الباقي إلى وقت الحق.
وبحســب التســريبات فــأن القوى 
وزارة   12 الشيعية ســتحصل على 
مقابل 6 وزارات إلى املكون الســني 
و4 وزارات إلى القوى الكردية والباقي 

يوزع على املكونات األخرى.
جتدر اإلشــارة الى ان مكتب املكلف 
بتشــكيل احلكومة محمد شــياع 
السوداني اصدر بيانا امس األحد، افاد 
الوزارية  احلقائب  املباحثات بشأن  بأن 
ما زالت مســتمرة وتتابعها جلنة من 

االستشاريني  
  وجاء في البيان الذي تلقت الصباح 
»يؤكد مكتب  اجلديد نســخة منه: 
رئيس الوزراء املكلف الســيد محمد 
شــياع الســوداني، اســتمراره في 
السياســية  الكتل  مــع  املباحثات 
القادمة،  احلكومــة  في  املشــتركة 
وإجــراء املقابــالت مــع مرشــحي 
هــذه القوى للمناصــب الوزارية في 

احلكومة االئتالفية اجلديدة«.  
بأن  البيــان  وفــق  املكتب  واوضــح 
املرشــحني تكــون عبر  »مقابــالت 
جلنة مختصة تضــم مجموعة من 
الوزراء  رئيس  ويرأسها  االستشاريني، 

املكلف«.  
اإلعالن  »ســيتم  بالقــول،  وختــم 
الرســمي عــن املرشــحني الذين مت 
بعد  املســؤولية  لتولي  اختيارهــم 
والتأكد من سالمة  املقابالت،  انتهاء 
موقــف املرشــحني مــن اجلوانــب 
القانونيــة وحتديــد موعد جلســة 

مجلس النواب اخلاصة بنيل الثقة«.

في آخر بيان لمكتب السوداني صدر امس: مباحثات الحقائب الوزارية تتابعها لجنة استشارية

خالفات على الوزارات السيادية و«اإلطار« يحمل
السنة والكرد مسؤولية تأخر تشكيل الحكومة

بغداد ـ الصباح الجديد: 
كشــفت جلنة النزاهــة النيابية، 
معلومات جديــدة و«صادمة« عن 
سرقة اموال الضرائب وهروب مدير 
الهيئــة الى دولة مجــاورة للبالد، 
فيما رجح خبير اقتصادي غلق هذا 
امللف ألنه قد يفتح بوابات فســاد 
اكبــر من هذه الســرقة، في حال 

اكمال التحقيق.      .
وقال عضــو اللجنة علــي تركي 
لبرنامج  تلفزيونــي  تصريــح  في 
تبثه فضائية  الــذي  »غير معلن« 
الفرات: »متت استضافة وزير املالية 
الوزارة طيف سامي  وكالة ووكيل 
في  االخرى  الشــخصيات  وبعض 
الوزارة بشــان سرقة اموال امانات 
الضرائب، ومن كشف سرقة القرن 
هم املوظفون الذين مت استبدالهم 
والغــاء جلانهم ودمجهــا بلجنة 

واحدة«.
ووصــف تركــي، ســرقة امــوال 
الضرائب بـ«اجلرمية االحترافية ومن 
ارتكبها خبير يعرف مكان االموال 
الســائبة واملصلة ان هذه االموال 
سحبت عن طريق صكوك وتواطؤ 
اطــراف كبيــرة وكثيــرة والعقل 
املدبر لنهب اموال الضرائب يعمل 

بصفة مستشار«.
وأضــاف: » اذا كان الصــك صادر 
مــن جهة حكوميــة تعتبر جهة 
رســمية وال مراجعــات بعد ذلك 
وكان ينبغي ابالغ شــعبة غسيل 
االموال بشان سحب املبالغ املالية، 
وهذه الســرقة تدل بان رأس الهرم 
بهذه  مشــتركة  قاعدته  وجميع 

اجلرمية«.
واشــار تركي الــى ان »املعلومات 
اجلديدة اكدت مدير هيئة الضرائب 
الكمارك  هيئة  واملستلم  السابق 

شــاكر عباس حالياً كان جزء من 
الضرائب  اموال  لســرقة  املطط 
منــذ عــام 2021 الى غايــة مامت 
نقله«، مرجحاً »اموال الضرائب قد 

تصل الى 8 مليارات دوالر«.
وبــني ان »جرمية امــوال الضرائب 
املالية  وزيــر  وتبناهــا  كشــفت 
بالوكالة وجلنة النزاهة مســتمرة 
باملتابعة واملراقبة لكنها ليســت 
النزاهة«،  كهيئــة  حتقيقية  جلنة 
كاشــفاً عن »هــروب مدير هيئة 

الضرائب الى االردن«.

واردف تركــي بالقــول، ان »الكثير 
الفاسدين ميلكون كتب شكر  من 
من هيئــة النزاهة وبعض مكاتب 
كانــت  العموميــني  املفتشــني 
»استدعاء  معلناً  للفســاد«،  بابا 
املســؤولني عــن ســرقة امــوال 

الضرائب يوم االربعاء املقبل«.
رجــح  نفســه،  البرنامــج  فــي 
اخلبيــر االقتصادي عبــد الرحمن 
املشهداني، غلق ملف سرقة اموال 
للضرائب  العامــة  الهيأة  أمانات 
معتبرا انه يفتح بوابات فساد اكبر 

من سرقة اموال االمانات في حال 
اكمال التحقيق.

:«الشركات  ان  املشــهداني  وقال 
امانات  امــوال  املتورطة بســرقة 
الضرائب تأسســت قبل السرقة 
وزير  عنها  وكشــف  وجيزة  بفترة 
الشــركات  من  بضغط  النفــط 
النفطيــة التــي كانــت تطالب 

باموالها املودعة«. 
واضــاف ان »وزيــر النفــط اطلع 
على ملف الســرقات تتبعه اموال 
االمانات، وال ميكــن اعفاء مصرف 
الرافديــن من ســرقة االموال، وان 
الســرقة«،  اجلميع مشــترك في 
مشــيرا الى ان »التحقيق في هذا 
املوضــوع قــد يغلــق الن اكماله 
سيكشــف بوابات فساد أكبر من 

سرقة اموال الضرائب«.
وتابع املشــهداني »مبالغ ضخمة 
نزلــت بحســابات الشــركة ومت 
سحبها بنفس اليوم«، منوها بانه 
»خــالل 2021 مع نافــذة العملة 
وجدنــا انه أحد االســباب الرتفاع 
النافذة الى 300 مليون دوالر يوميا 
علما ان حجم االســتيراد للعراق 

ثابت ال يتغير«.
وعــد نافذة العملــة »احد الطرق 

بصيغة  االموال  خلروج  الرســمية 
عملة صعبة وتهريبها الى اخلارج«، 
معرباً عن »استغرابه من عدم تتبه 

البنك املركزي لذلك«.
»االموال  بالقول  املشهداني  واردف 
التي ذهبت الى مصارف لدول اجلوار 
حتتاج الى حتقيقات مكثفة وميكن 
مبخاطبة  االموال  بعض  اســترداد 
مصــارف الــدول، وقســم مــن 
باالموال  شراؤها  مت  التي  العقارات 
يكتمــل حتويلها  لــم  املنهوبــة 
 55 اصحاب  املعلومات  وبحســب 
اجلهات  ابلغــوا  بغــداد  في  عقار 
احلكوميــة بإلغــاء عمليات البيع 

واستعدادهم لتسليم االموال«. 
»مهمة  بالقول  املشهداني  وختم 
املكلــف محمد  الــوزراء  رئيــس 
عسيرة  ستكون  السوداني  شياع 
بكشــف ملفات الفساد في كل 
الوزارات التي تضم عشرات ملفات 

الفساد والسرقات«.
وكان قد كشف وزير املالية وكالة 
احسان عبد اجلبار عن وجود سرقة 
للمال في وزارة املالية مبا اليقل عن 
800 مليون دوالر في حساب معني 
الرافدين مت سحبها خالفا  مبصرف 

للقانون.

النزاهة النيابية: العقل المدبر لنهب أموال أمانات الضرائب يعمل بصفة »مستشار« 
خبير اقتصادي يرجح غلق ملف سرقة القرن باعتباره يفتح أبواب فساد أكبر

تقريـر

غضب يمني غداة هجوم الحوثيين على ميناءي 
إيرادات النفط تشكل 96 % من الموازنة 3ضبة ورضوم والحكومة: (الخيارات مفتوحة(

6العامة للبالد

السليمانيةـ  عباس اركوازي:
قــدم احلزبــان الكرديان اســماء 
مرشحيهم لشغل الوزارات االربع 
رئيس  الى  متثل حصتهمــا  التي 
شــياع  محمد  املكلف  الــوزراء 

السوداني.
اغلب  بني  التنافس  يشتد  وبينما 
الوزارات  على  للحصول  املكونات 
املقبلة  احلكومة  في  الســيادية 
اعلن االحتاد الوطني الكردستاني 
انه قدم عدة اســماء للسوداني 
للــوزارات التي ســتؤول اليه في 

احلكومة املقبلة.

وطالب االحتاد الوطني بوزارتني في 
احلكومة املقبلة من أصل أربع هي 
حصة الكرد في احلكومة اجلديدة.
واكدت مصادر مطلعة، ان االحتاد 
رشــح القيادي في صفوفه خالد 
شواني لشغل منصب وزير العدل 
في احلكومــة املقبلة، بينما قدم 
احلــزب الدميقراطي اســمي فؤاد 
حســني وبنكني ريكاني للوزارات 
اليه في احلكومة  التي ســتؤول 

املقبلة.
وطلــب رئيــس الــوزراء املكلف 
محمــد شــياع الســوداني من 

احلــزب الدميقراطي تقــدمي أكثر 
من مرشــح للوزارات، بعد تقدمي 
فقط  واحدا  مرشحا  الدميقراطي 

لكل وزارة.
وقال قيادي في احلزب الدميقراطي، 
زالت مســتمرة  احلــوارات ما  ان 
بشــأن  السياســية،  القوى  بني 
اســماء املرشــحني، وفق حصة 
كل مكــون من الــوزارات، مبينا 
الدميقراطــي قدم لكل  احلزب  ان 
وزارة مرشحا واحدا، بينما طالب 
السوداني بتقدمي أكثر من مرشح 
لتكون لديه مساحة في االختيار.

اخلالفــات  تعرقــل  ان  ويتوقــع 
الشيعية والسنية والكردية على 
حد ســواء، الية توزيــع احلقائب 
والتوزيع  النقاط  واعتماد  الوزارية 
حكومة  تشــكيل  في  اجلغرافي 
الســوداني، الــذي كان يتوقع ان 
يتم التصويت عليها في مجلس 

النواب قريباً.
وفقا  اجلديدة  احلكومــة  وتتألف 
ملســؤولني من 23 وزارة، 12 منها 
للمكون  و6  التنســيقي،  لإلطار 
الســني، و4 للكــرد، اضافة الى 

وزارة لالقليات.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
صوتــت هيئة الرأي فــي وزارة 
التربيــة علــى اعتبــار العام 
الدراســي املاضي ٢٠٢١-٢٠٢٢ 
سنة عدم رسوب، فيما دخلت 
مدرســية  بنايــة  اربعمائــة 
السنة  اخلدمة في  الى  جديدة 

الدراسية احلالية.
املكتب  بيان اصــدرُه  زجاء في 
االحد  امس  للــوزارة  اإلعالمي 
القرار ســوف  تعليمــات  ان   ،
العامــة  املديريــة  تصدرهــا 

للتقــومي واالمتحانات في وقٍت 
الحق . 

كمــا قــررت هيئة الــرأي في 
)5( درجات  التربية إضافة  وزارة 
، ملعاجلــة الدرجــات احلرجــة 
لطلبة معاهد الفنون اجلميلة 
 ، املفتوحة  التربويــة  والكلية 
للعام الدراسي 2021 – 2022 .

أيضــا،  أوردت  التربيــة  وزارة 
دخول نحو 400 بناية مدرسية 
انطالق  اخلدمة مع  إلى  جديدة 
السنة الدراسية احلالية 2022 

. -2023
باسم  الرسمي  املتحدث  وقال 
الوزارة حيدر فاروق في تصريح 
تســعى  »الوزارة  إن  رســمي، 
من خــالل اإلمكانيات املتوفرة 
الثنائي  الدوام  مشــكلة  حلل 
والثالثي في بغداد واملافظات«.

وكشــف عن »إعــداد خطط 
وطموحة  وطنية  ستراتيجية 
لســد حاجة البالد من األبنية 
وبالتالي  املدرسية مســتقبالً 
التربوية  العملية  إجناح ســير 

في البالد بالشكل الذي تصبو 
إليه الوزارة«.

ولفت إلــى أن »الوزارة حرصت 
على إدخــال املــدارس التي مت 
عددها  والبالغ  حديثــاً  بناؤها 
اخلدمة،  إلى  400 مدرسة  نحو 
بهدف ســد النقــص احلاصل 
عموم  في  املدرســية  باألبنية 
البالد واستيعاب أعداد الطلبة 
االبتدائية  باملراحــل  والتالميذ 
وبعــض  ببغــداد  والثانويــة 

املافظات«.

الكرد يقدمون اسماء مرشحيهم الى السوداني
منها فؤاد حسين وخالد شواني التربية تقرر اعتبار العام الدراسي الماضي سنة عدم رسوب 

400 بناية مدرسية جديدة تدخل الخدمة

بغداد ـ الصباح الجديد: 
التركمانية  اجلبهــة  توعدت 
امس االحد، القوى السياسية 
القانونية  الطرق  الى  باللجوء 
حق  الستحصال  والدستورية 
املكون فــي احلكومة املقبلة، 
بحسب  تهميشه  بعد  وذلك 

تعبيرها.
وقالــت اجلبهــة فــي مؤمتر 
عدم  »نســتغرب  صحفــي: 
الداعمة  والقوى  املكلف  قيام 
له من تخصيــص مقعد في 
التركماني  للمكون  احلكومة 
رغم مــا قدمته من تضحيات 
لتحريــر مدنها من ســيطرة 

اإلرهاب«.
»املكلــف  اجلبهــة،  ودعــت 
بتشــكيل احلكومــة والقوى 
الداعمة له لتغيير مواقفهم، 
املكــون  تهميــش  بعــد 
التركمانــي نتيجة املاصصة 
»بعثة  دعت  كما  السياسية، 
االمم املتحــدة للضغــط على 
االطراف السياســية لتمثيل 
املكون التركماني في احلكومة 

اجلديدة«. 
الى  »ســتلجأ  أنها  وأكــدت 
دســتوريا  املتاحــة  الطــرق 
حق  الســتحصال  وقانونيــاً 

املكون في احلكومة املقبلة«.

الحكومة المقبلة اغفلت 
حقنا وسنتبع كل الطرق 

المتاحة الستحصاله 

الجبهة التركمانية: 
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بغداد - الصباح الجديد: 

أعلـــَن ُمدير عام الشركة العامة 
واجللــود  النســيج  لصناعــات 
الصناعة  وزارة  شــركات  إحــدى 
واملعادن املُهندس فـــواز مفلـــح 
درك ، عــن قيام قســم الصيانة 
منســوجات  مصنع  في  املركزية 
ذي قار التابع إلى الشــركة بإعادة 
تأهيل وتشــغيل مكائن السولزر 
أستمر  توُقف  بعَد  السويســرية 

ألكثر من عشرين عاماً .
العمل  أنَّ  العــام  املديــر  واوضح 

اجُنز بجهود إســتثنائية وإمكانات 
ذاتية من ِقبل املالكات الهندسية 
والفنية فــي املصنع املذكور ، وقد 
من  مناذج  بتصنيع  املصنع  باشــرَ 
قماش العباءة الرجالية بعَد إعادة 
تشــغيل املاكنة املذكورة ، ُمبيناً 
بأنَّ هــذا اإلجناز جــاَء كُمحصلة 
إلجــراءات الصيانة الدورية ملكائن 
اإلنتاجية  وخطوطهــا  املصانــع 
لدميومــة عملهــا وإعــادة احلياة 

للُمتوقف منهـا .
اخرى حققـــت شركة  من جهة 
للصناعــات  العامــة  الُفــرات 
إحــدى  واملُبيــدات  الكيمياويــة 
واملعادن  الصناعة  وزارة  شــركات 

ومبيعاتها  إنتاجهــا  فــي  تطوراً 
ِخالل شهر أيلول من العام احلالي 
ُمقارنًة بالشــهر ذاتــه من العام 

املاضي ٢٠٢١ . 
وأكـَد ُمدير عام الشركة املُهندس 
علـي قاسـم كاظـم ، أنَّ الشركة 
متكنت من حتقيق تطوراً في كمية 
الكبريتيك  حامــض  ملادة  اإلنتاج 
العام  أيلول من  املُركز في شــهر 
احلالــي ٢٠٢٢ وبنســبة ) ١١٢% ( 
ُمقارنًة بشــهر أيلول مــن العام 
إلى حتقيق  املاضي ٢٠٢١ إضافــًة 
تطور في حجــم املبيعات للمادة 
بنسبة  ذاته  وللشــهر  نفســها 
أيلول  ( ُمقارنــًة بشــهر   %١٩٤  )

لعــام ٢٠٢١ ، الفتــاً إلــى أنَّ هذا 
اإلجناز جاء نتيجــةً للُخطط التي 
أعتمدتها الشــركة في توســيع 
لتشمل  التســويقية  املســاحة 
املناطـــق فـــي عمـــوم  جميع 
اجلهـات  علـــى  ُموزعـة  الِبـــالد 
وزارة  شركـات  فـــي  املُستفيـدة 
والصناعـة  والنفـــط  الكهربـاء 

والقطـاع اخلـاص.
ُمضيفاً بأنَّ حتقيق هذا التطور جاَء 
أيضــاً كحصيلة ألعمال الصيانة 
والتأهيل التي اُجريت على ُمعدات 
مصنع حامــض الكبريتيك املُركز 
هذا العام ما أسهَم بشكٍل كبير 

في زيادة اإلنتـاج . 

الصناعة ُتعيد تأهيل وتشغيل مكائن السولزر
 السويسرية في مصنع منسوجات ذي قار

بعـَد توُقـف داَم لعشريـن عامـًا ...

الصباح الجديد - متابعة: 

أعلنت وزارة املوارد املائية حفر سّتة 
آالف بئر ملواجهة اجلفاف في عموم 
تفاقم  الذي  العراقيــة،  احملافظات 
بسبب قيام إيران على قطع روافد 
نهر دجلــة وتقليــل تركيا حّصة 
العراق املائية. لكّن الوزارة أبدت في 
الوقت نفســه مخاوفها من تأثير 

اآلبار على املياه اجلوفية.
ويَُعّد هذا اإلجــراء األّول من نوعه 
فــي العــراق الــذي كان يَُعّد من 
البلدان التي متتلك فائضاً مائياً في 
معظم احملافظات، سّيما أّن دولَتي 
وتركيا كانتا ملتزمَتني  إيران  املنبع 
املياه  باالتفاقيات اخلاصة بتقاسم 
وال تتحّكمــان بها من دون الرجوع 

إلى العراق.
وتبّنــت الــوزارة ملّف حفــر اآلبار 
حلفرها  موافقات  املزارعــني  ومنح 
تهدف  احلاجة، كخطوة  بحســب 
إلى التقليل من تأثير اجلفاف على 

مختلف مناطق البالد.
واوضح مدير عــام الهيئة العامة 
للمياه اجلوفية في الوزارة باســم 
خلف مســعود، انــه “متّ في خالل 
الفترة األخيــرة حفر أكثر من 500 
بئر في املناطق التي تشهد جفافاً ، 
مشددا على أّنه “يجب التعامل مع 
تُستخَدم  وأال  بحذر،  اجلوفية  املياه 
املياه بشــكل جائــر، كما ال ميكن 
اســتخدام كّل امليــاه اجلوفيــة”، 
مشــيراً إلى أّن ثّمة “اســتخداماً 
املتجّدد  االستراتيجي غير  للخزين 

للمياه اجلوفية”. 
ملنح  آلية مشّددة  الوزارة  ووضعت 
موافقات حفــر اآلبار، إذ يتوّجب أن 
تكون من ضمن الشروط والقوانني 
التي حتّددها الوزارة، من أجل حتديد 
مواقــع ومواصفــات وأعماق هذه 
اآلبــار وتوزيعها، فضالً عن طبيعة 
ونوعية امليــاه في املناطق املعنية، 
فهي تختلــف مــن منطقة إلى 
أخــرى. كما عمــدت الــوزارة إلى 

ردم عشــرات مــن اآلبــار اخملالفة 
لتعليماتهــا والتي ُحفرت من دون 

موافقات رسمية.
وكان العراق قــد توّصل أخيراً إلى 
حلــول ألزمة املياه مــع تركيا، من 
خالل إبرام مذّكرة تفاهم مشتركة 
بني اجلانَبــني، صادق عليها الرئيس 
أردوغان، نّصت  التركي رجب طيب 
مياه  بإطــالق  تركيا  التــزام  على 
عادلة ومنصفــة للعراق في نهرَي 

دجلة والفرات. 
وفي سياق متصل، لّوحت احلكومة 
باللجوء  العراقية في مّرات عــّدة 
للحصول  الدولية  املؤسسات  إلى 
على املياه من إيران، وفقاً التفاقيات 

تقاســم املياه، إال أّنها )احلكومة( 
لم تخــط أّي خطوة نحــو تدويل 
امللف على الرغم من رفض إيران أّي 

حلول يطرحها العراق.
أخرى، دعــت منظمة  من جهــة 
األغذيــة والزراعــة التابعــة لألمم 
املتحدة )فــاو( إلى إجراءات عاجلة 
ملســاعدة مرّبــي احليوانــات في 
منطقة األهــوار بالعراق، ملواجهة 
تغّير املنــاخ ونقص املياه. وطالبت 
بتخصيــص مزيد من املوارد املالية 
الدولي  واجملتمــع  املانحــني  مــن 
ملساعدة اجملتمعات الضعيفة التي 
تأّثرت بشــّدة من نقص مســتوى 
امليــاه وتغّير املناخ هنــاك، ومبزيد 

العراقية  التعاون مع احلكومة  من 
والشــركاء احملليني للحّد من تأثير 

األزمة.
تنفيــذ  علــى  “فــاو”  وحّثــت 
وكذلك  متوســطة  استراتيجية 
أنشــطة  مــع  املــدى،  طويلــة 
جّيدة  احتماالت  تظهر  مستدامة 
لتقــدمي اإلغاثة للمناطــق ومرّبي 
املاشــية املتضّررين حتى يتمّكنوا 
مــن االســتمرار فــي العيش في 

املنطقة.
املنظمة  لها، جــّددت  بيــان  وفي 
اجملتمعات  بدعم  التزامهــا  األممية 
احمللية في األهــوار العراقية، حيث 
للمجتمعات  املأســاوي  الوضــع 

الريفيــة احملليــة يشــهد تدهوراً 
حاداً، خصوصاً ملرّبي املاشية الذين 
يعانــون من انخفاض مســتويات 
امليــاه غير املســبوقة في املناطق 
تهــّدد ســبل عيشــهم  التــي 

ووجودهم اجملتمعي.
من  واحدة  األهــوار  وتَُعّد منطقة 
أفقر املناطق فــي العراق وأكثرها 
تضّرراً من تغّير املناخ ونقص املياه، 
األمر الذي تســّبب في آثار كارثية 
العيش ألكثر من سّت  على سبل 
آالف أســرة ريفيــة إذ إّنها فقدت 
ماشــيتها وهــي أصولهــا احلّية 

الفريدة وفقاً لـ”فاو”.
ويتزايد عدد مرّبي املاشــية الذين 

يغادرون هذه املنطقة التي تتعّرض 
لظــروف بيئيــة معاديــة لهــم 
وحليواناتهــم، وقد نــزح بعضهم 
إلى مناطق ومحافظات قريبة مثل 
الكوت والسماوة والنجف وكربالء 
والشــطرة حيث تتوّفر املياه لهم 
وحليواناتهم. وثّمة من باع حيوانات 
له بأسعار منخفضة للتمّكن من 

شراء األعالف لتلك التي أُنقذت.
أّن منظمة فاو  إلى  جتدر اإلشــارة 
باشــرت بالفعل وبالتنســيق مع 
وزارة الزراعة دعماً طارئاً يستهدف 
خمسة آالف مزارع، من خالل توفير 
األعالف لهم، وذلك بفضل الدعم 

املقّدم من االحتاد األوروبي.

ستة آالف بئر لمواجهة الجفاف.. و)فاو) تدعو إلى دعم األهوار
أبدت مخاوفها من تأثيرها على المياه الجوفية

تبنّت وزارة الموارد 
المائية ملفّ حفر 

اآلبار ومنح المزارعين 
موافقات لحفرها 

بحسب الحاجة، 
كخطوة تهدف إلى 

التقليل من تأثير 
الجفاف على مختلف 

مناطق البالد

بغداد - الصباح الجديد: 
برعاية وزير الصحة الدكتور هاني موسى العقابي 
وإشــراف مباشــر من قبل مدير عام دائرة صحة 
بغداد الكرخ الدكتور سعد كامل الالمي وحضور 
عــدد من املدراء العامني فــي وزارة الصحة وعدد 
من أعضاء مجلس النــواب العراقي ومدير اعالم 
الوزارة ومدير املستشــفى وسط حضور اعالمي 
من القنوات الفضائيــة وكاالت االنباء مت افتتاح 
اكبر مشروع تطويري لقسم النسائية والتوليد 

والعقم في مستشفى اليرموك التعليمي.
وقال الالمي ان افتتاح قســم النسائية والتوليد 
يعتبر من اهــم واكبر االجنازات املتحققة لصحة 
الكــرخ بعــد إن مت إعادة تأهيلــه وتطويرة كونه 
ميثل مستشــفى تخصصي بحد ذاته لســعته 
الســريرية الكبرى ذات  ) ١٠٠ (  سرير  مع تسعة 
صاالت للعمليات وغــرف العناية املركزة وتطوير 
شــامل للبنى التحتية وكذلــك جتهيزه بأحدث 
األجهزة واملســتلزمات ومنظومات االنذار املبكر 
واالطفاء احلديثة ومنظومات أوكســجني ومآخذ 
الهــواء للخدج  فضــال عن زيادة عــدد مخارج 

الطوارئ فيها.

بغداد - الصباح الجديد: 
عقدت هيئــة رعاية ذوي االعاقــة واالحتياجات 
اخلاصة فــي وزارة العمل والشــؤون االجتماعية 
امس االحد اجتماعا برئاسة النائب الفني عصام 
عبد اللطيــف وحضور النائب االداري علي جعفر 

احللو ملتابعة تنفيذ
اخلطة الوطنية وفقا لالتفاقية الدولية مع دائرة 
شؤون االلغام قسم ضحايا اإلرهاب وبرفقة الوفد 
الدولي وحدة دعم التنفيذ التفاقية حظر االلغام 

املضادة لالفراد )اتفاقية أوتاوا(.
وقال النائــب الفني ان االجتمــاع ناقش اخلطة 
الوطنيــة املعدة من قبل الهيئــة مبا يخدم فئة 
ذوي االعاقة، مؤكدا ان الهيئة مستمرة باملتابعة 
مع الشركاء لتنفيدها، فيما اشار الى إمكانيات 
عقد اجتماعات مشتركة مع وزارات ومؤسسات 

الدولة التي لديها قاعدة بيانات لذوي االعاقة.
كمــا بني النائب االداري  ان توحيد قاعدة البيانات 
تتطلب تظافر جهود اكثر من وزارة لربط شبكي 
بينها، فضــال عن ايجاد احللــول للتحديات التي 
تواجه الهيئة من قلة عــدد اللجان الطبية في 
وزارة الصحة.مــن جانبه قــال رئيس فريق وحدة 
الدعم لتنفيــذ اتفاقية حظر االلغــام املضادة 
لالفــراد فيروز علــى زاده ان اللقــاءات مبنظمات 
اجملتمع املدنــي ووزارة الصحة وهيئة ذوي االعاقة 
هــي للتحضير لعقد ورش عمــل ضمن الفصل 
األول لعــام ٢٠٢٣ فــي العــراق لدعــم تنفيذ 
االتفاقية، موضحا ان اتفاقية أوسلو التي تنتهي 
عام ٢٠٢٥ أشــارت ضمن احد بنودها مبســاعدة 
عوائل ضحايا االرهــاب وهذه تصب في مصلحة 

االشخاص ذوي االعاقة. 

بغداد - الصباح الجديد: 
توقع راصد جوي امس األحد، توفر فرص تساقط 

األمطار في عدة مناطق من العراق اليوم االثنني.
وقــال الراصد اجلــوي علــي اجلابر الزيــادي في 
تصريحات صحفية أن “فرص تســاقط األمطار 
تعاود صبــاح اليــوم االثنني في بعــض األجزاء 
الشمالية الشرقية، وأجزاء متفرقة وسط البالد 
خاصة في صالح الدين وشــمال ديالى، مجملها 

زخات خفيفة متفرقة متباعدة رعدية”. 
الزيادي؛ أن “إنخفاضــا بدرجات احلرارة  وأضاف 
سيحدث بشــكل تدريجي ابتداًء من األقسام 
الشــمالية والغربية اليوم اإلثنني وتبدأ درجات 
احلــرارة تنخفــض فــي جميع املــدن من يوم 
الثالثاء”، مرجحا أن “يكون االنخفاض ملموسا 
وتســجل أغلب احملافظات حرارة في معدالت 
أوائل الثالثينات، فيما تكــون احلرارة الصغرى 
ليالً متدنية شــبه خريفية بــدًء من اخلميس 

املقبل”.

صحة الكرخ / تفتتح 
اكبر قسم للنسائية 
والتوليد في البالد 

هيئة ذوي االعاقة تعقد 
اجتماعا مع دائرة شؤون 

االلغام قسم ضحايا اإلرهاب

مع انخفاض درجات الحرارة.. 
راصد جوي يتوقع عودة 
هطول األمطار اليوم ..

واسط - الصباح الجديد: 
بعث محافظ واسط الدكتور محمد 
جميــل املياحــي باقة مــن الزهور 
الــى الزميــل مؤيد الالمــي نقيب 
الصحفيني العراقيني مبناسبة جتديد 
الصحفيني  احتاد  برئاســة  له  الثقة 

العرب.
وبدوره الزميــل ماجد حميد العتابي 
مدير اعالم احملافظة ورئيس فرع نقابة 
وبالنيابة عن  واسط  في  الصحفيني 
الســيد محافظ واسط قدم اسمى 
بعثها  التــي  والتبريكات  التهانــي 
سيادته للزميل مؤيد الالمي مفعمة 
باالمانــي والدعــوات  لــه بالتوفيق 
مبهامه واالرتقاء نحو العلى للنهوض 
بواقع الصحافــة والصحفيني الجل 
خدمة مجتمعنــا العربي وباالخص 
العتابي  ،وقــدم  العراقــي  اجملتمــع 
وباالنابة عن السيد احملافظ باقة من 

الزهور بهذه املناسبة وبحضور  عدداً 
من اعضاء مجلس النقابة و الزميل 
جبار طراد الشمري املشرف على فرع 
النقابة في واســط واعضاء الهيئة 

اإلدارية في احملافظة 
ومن جانبها االســرة الصحفية في 

واسط حملت الزميل العتابي اجمل 
تهانيها القلبيــة الى الزميل الالمي 
متنمــني له دوام املوفقية والســداد 
الصحافة  بقيادة صروح  في مهمته 
واكمال مشواره بخدمتها في وطننا 

العربي وبلدنا احلبيب.

بغداد - الصباح الجديد: 
 QS Arab Region( أصدر تصنيف
 )University Rankings 2023
بجامعات  اخلاصة  نسخته  نتائج 

املنطقة العربية للعام 2023.
وتنافســت على حجــز مواقعها 
https://( التصنيــف  فــي هــذا 
www.topuniversities.com/
u n i v e r s i t y - r a n k i n g s / a r -

ab-region-university-rank-
جامعــة   ings/2023)  199
علــى وفق مؤشــرات الســمعة 
األكادميية)٪30( وســمعة صاحب 
أعضــاء  ونســبة  العمــل)20٪( 
الطــالب)15٪(  التدريس/  هيئــة 
الدولية)10٪(  البحــث  وشــبكة 
وتأثير الويب)٪5( ونسبة املوظفني 
احلاصلني على درجة الدكتوراه)5٪( 

ورقــة  لــكل  واالستشــهادات 
منشــورة)٪5( واألوراق املنشــورة 
لــكل كلية)٪5( ونســبة أعضاء 
هيئــة التدريس الدوليــني)2.5٪( 

ونسبة الطالب الدوليني)2.5٪(.
العراقيــة  اجلامعــات  وســجلت 
حضورا تنافســيا متزايدا في هذه 
ثمان  حققــت  حيــث  النســخة 
وعشرون مؤسسة جامعية مراتب 

تنافسية مؤشــرة متثلت بحصول 
جامعة بغــداد على املرتبة األربعني 
فيما جاءت بعدها كل من جامعات 
املســتنصرية والنهريــن والكوفة 
الى  والبصرة وصوال  والتكنولوجية 

الفلوجة وكركوك وذي قار.
جدير بالذكر أن اجلامعات والكليات 
تنافســها  ســجلت  العراقيــة 
العاملية  التصنيفات  في  املتصاعد 

-التــي منها تصنيف شــنغهاي)
 Global Ranking of Academic
Subjects( الذي ظهرت فيه جامعة 
الهندســة  تخصص  ضمن  بغداد 
 )The Times(الكيماويــة وتصنيف
الــذي تتواجــد فيه حاليــا ثماني 
الــذي   )QS(وتصنيــف جامعــات 
جامعات  خمــس  فيــه  تتواجــد 
تتواجد  الذي   )Scimago(وتصنيف

فيــه اثنتان وعشــرون مؤسســة 
الــذي   )Greenmetric(وتصنيــف
دخلت فيها ســت وستون جامعة 
 URAP وكليــة عراقيــة وتصنيف
الــذي تتواجد فيه أربــع جامعات 
We- (عراقية ويضــاف لها تصنيف
bometrics( الــذي ســجل حضور 
وتنافــس تســع وثمانــني جامعة 

وكلية عراقية. 

)QS Arab Region University Rankings 2023( 28 جامعة عراقية في تصنيف

البصرة ـ أمجاد ناصر:
الشركة  الكورية  دايوو  شــركة  بدأت 
املنفــذة مليناء الفاو الكبيــر ،  اعمال 
الركائــز ضمن مشــروع االرصفة  دق 
اخلمســة ، بنسبة اجناز بلغت أكثر من 
(%28. ( . وقال الدكتوراملهندس فرحان 
العامة  الفرطوســي مديرعام شركة 
ملوانئ العــراق في تصريحات صحفية 
للصباح اجلديــد  : وصلت األعمال في 
مشــروع ميناء الفاو الكبير بنســبة 
متقدمة من حيث اإلجناز، وهناك تفوقا 
كبيرا وجتري بســرعة عــن ما معد له 
ضمــن التوقيتات الزمنية للمشــروع 
، مــع تنظيم عــاٍل بني االستشــاري 
ومبتابعة  الكــوري،  واملنفذ  االيطالــي 
قبل مهندسني شركتنا  مستمرة من 
في هيئة مشــروع ميناء الفاو, ونحن 
بشكل مســتمر متواجدون في مواقع 
العمل حتى نزف بشــرى اجناز املشروع 
ضمن املدة املقررة ، وباستخدام احدث 
التقنيــات ، لضمان املواصفات الفنية 

املطلوبة .

يذكر أن مشــروع ميناء الفاو الكبير، 
يعتبر احلجر االســاس لبناء االقتصاد 
الوطني العراقــي , بعد االعتماد على 

النفط .
واردات  أن  إلــى  الدراســات  وتشــبر 
مشــروعي ميناء الفار الكبير، والقتاة 
اجلافة ســتوفر دخال صافيا للعراق في 
ســنة الهدف )2038( تقدر بقرابة )7( 

ترليون دينار عراقي في السنة، ومتثل )9 
%( من حجــم االيرادات النفطية وتعد 
تلك النسبة اكبر نسبة ميثلها قطاع 
من القطاعــات االقتصادية، حيث من 
املمكن توجيه تلك الزيادة الى تنشيط 
بقية القطاعــات االقتصادية، وهكذا 
تكــون الغاية مــن تنفيــذ امليناء قد 

حتققت.

محافظ واسط يبعث باقة زهور للزميل 
مؤيد الالمي بمناسبة تجديد الثقة له 

برئاسة اتحاد الصحفيين العرب 

دايوو الكورية تباشر دق الركائز لالرصفة 
الخمسة في ميناء الفاو الكبير 



3 شؤون عربية ودولية

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد:

الطبول  األبواق وقرعوا  املتظاهرون  أطلق 
في رومانيا، للتعبير عن اســتيائهم من 
الناس  املعيشــة. وخرج  تكاليف  ارتفاع 
في جميع أنحاء فرنســا إلى الشــوارع 
تواكب  التــي  األجور  بزيــادة  للمطالبة 

التضخم.
ضد  التشيكيون  املتظاهرون  واحتشــد 
تعامل احلكومة مع أزمة الطاقة. ونظم 
موظفو الســكك احلديدية البريطانيون 
والطيارون األملــان إضرابات للضغط من 

أجل حتسني األجور مع ارتفاع األسعار.
وفي جميع أنحــاء أوروبا، يقف التضخم 
املرتفــع وراء موجــة مــن االحتجاجات 
واإلضرابات التي تؤكد االســتياء املتزايد 
مــن ارتفــاع تكاليف املعيشــة وتهدد 

بإطالق العنان لالضطرابات السياسية.
البريطانية  الــوزراء  رئيســة  إجبار  ومع 
ليز تروس على االســتقالة بعد أقل من 
أن  شــهرين من توليها منصبهــا بعد 
الفوضى  االقتصاديــة  أثارت خططهــا 
في األســواق املاليــة وزادت من كدمات 
االقتصــاد املتعثــر، أصبــح اخلطر على 
القــادة السياســيني أكثــر وضوحا مع 

مطالبة الناس بالتحرك.
وشــهد األوروبيون ارتفاع فواتير الطاقة 

وأســعار املــواد الغذائية بســبب حرب 
روســيا فــي أوكرانيا. وعلــى الرغم من 
من  الطبيعي  الغــاز  أســعار  انخفاض 
مستويات الصيف القياسية وتخصيص 
احلكومــات 576 مليار يورو )أكثر من 566 
الطاقة لألســر  لتخفيف  دوالر(  مليــار 
والشــركات منذ ســبتمبر 2021، وفقا 
ملركز أبحاث بروغل في بروكســل، إال أنه 

ال يكفي لبعض احملتجني.
 19 التضخم في  الطاقة  ودفعت أسعار 
دولة تستخدم عملة اليورو إلى مستوى 
قياســي بلغ ٪9.9، مما جعل من الصعب 
علــى الناس شــراء ما يحتاجــون إليه. 
وال يــرى البعض خيارا ســوى النزول إلى 

الشوارع.
وقال رشيد أوشيم، وهو مسعف كان من 
بني أكثر من 100 ألف شــخص انضموا 
إلى مســيرات احتجاجية هذا األسبوع 
في مدن فرنسية متعددة: “اليوم، يضطر 
الناس إلى اســتخدام أساليب الضغط 

من أجل احلصول على زيادة” في األجور.
وزادت تداعيات احلرب في أوكرانيا بشكل 
حاد مــن خطر االضطرابــات املدنية في 
أوروبا، وفقا لشركة فيسيك مابلكروفت 
االستشــارية للمخاطــر. وأيــد القادة 
األوروبيون أوكرانيا بقوة، وأرسلوا أسلحة 
للبــالد وتعهــدوا أو أجبــروا على فطام 
اقتصاداتهم عن النفط والغاز الطبيعي 

الروسي الرخيص، لكن االنتقال لم يكن 
سهال ويهدد بتآكل الدعم الشعبي.

“ال يوجد حل سريع ألزمة الطاقة”،  يقول 
توربيورن ســولتفدت، احمللل في “فيرسك 
مابلكروفــت” و”التضخم يبــدو أنه قد 
يكون أسوأ في العام املقبل مما كان عليه 

هذا العام”.
وقال إن هذا يعني أن العالقة بني الضغط 
االقتصادي والرأي العام بشــأن احلرب في 

أوكرانيا “ستختبر حقا”.
التضخم  يبلغ معدل  وفي فرنسا، حيث 
٪6.2، وهو أدنى مســتوى في 19 دولة في 

منطقة اليورو، استجاب عمال السكك 
املدارس  ومعلمــي  والنقــل  احلديديــة 
الثانوية وموظفو املستشــفيات العامة 
الثالثاء  لدعوة نقابة عمال النفــط يوم 
واالحتجاج  الرواتــب  بزيــادة  للمطالبة 
على تدخــل احلكومة في إضرابات عمال 

املصافي التي تسببت في نقص البنزين.
وبعد أيــام، انضــم آالف الرومانيني إلى 
مسيرة في بوخارســت لالحتجاج على 
تكلفــة الطاقــة والغــذاء وغيرها من 
الضروريات التي قال املنظمون إنها جتعل 

ماليني العمال فقراء.
طالبت حشود  التشيك،  وفي جمهورية 
ضخمــة تلوح باألعالم في براغ الشــهر 
املاضــي احلكومــة االئتالفيــة املوالية 
للغــرب باالســتقالة، منتقــدة دعمها 
لعقوبات االحتاد األوروبي ضد روسيا. كما 
انتقدوا احلكومة لعدم قيامها مبا يكفي 
ملساعدة األسر والشــركات التي تعاني 

من ضغوط بسبب تكاليف الطاقة.
وفي حني من املقرر تنظيم احتجاج آخر 
في براغ األسبوع املقبل، إال أن اإلجراءات 
لــم تترجم إلى تغيير سياســي حتى 
اآلن، حيث فاز االئتالف احلاكم في البالد 
بثلث املقاعد في مجلس الشيوخ في 

البرملان خالل انتخابات هذا الشهر.
ونظــم عمــال الســكك احلديديــة 
واحملامون  املوانــئ  وعمال  واملمرضــون 
في  اإلضرابات  من  وغيرهم سلســلة 
في  بزيادات  للمطالبة  األخيرة  األشهر 
بلغ  الذي  التضخــم  األجور تضاهــي 
أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 

.10.1٪
وتوقفــت القطــارات خــالل إجراءات 

أدت اإلضرابات األخيرة  النقل، في حني 
التي قام بها طيارو لوفتهانزا في أملانيا 
الطيران  شــركات  عمال  من  وغيرهم 
واملطارات في جميع أنحاء أوروبا الذين 
يســعون للحصول على أجــور أعلى 
متاشــيا مــع التضخم إلــى تعطيل 

الرحالت اجلوية.
وتوضح خطــة التحفيــز االقتصادي 
الفاشــلة التي وضعتها تروس، والتي 
تضمنت تخفيضات ضريبية شــاملة 
وعشــرات املليــارات مــن اجلنيهــات 
اإلســترلينية )الدوالرات( كمساعدات 
دون  والشركات  لألسر  الطاقة  لفواتير 
خطة واضحة لدفع ثمنها، املأزق الذي 

تواجهه احلكومات.
وقال ســولتفيدت، احمللل في “فيرسك 
مابلكروفــت”، “لديهــم مجال ضئيل 

جدا للمناورة”.
وقال سولتفدت إن نعمة االدخار كانت 
حتى اآلن أكثر اعتــداال من املعتاد في 
أكتوبر فــي أوروبا ممــا يعني انخفاض 

الطلب على الغاز لتدفئة املنازل.
ومــع ذلــك، “إذا انتهى بنــا األمر إلى 
تعطيل غيــر متوقع إلمــدادات الغاز 
الشــتاء، فعندئذ، كما  أوروبا هذا  من 
تعلمــون، من احملتمل أن نشــهد زيادة 
أخرى فــي االضطرابات املدنية واخملاطر 

وعدم االستقرار احلكومي”.

احتجاجات التضخم في جميع أنحاء أوروبا تهدد باضطرابات سياسية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
يواجــه املغرب اتهامات باختــراق منطقة في 
اجليب اإلســباني “مليليــة”، اعتبرتها الرباط 
ومدريــد “منطقــة حياد”، مبوجــب اتفاق بني 

البلدين في 1862.
ونقلت صحيفة “اإلســبانيول” إن املغرب يبني 
على بعد أقــل من 500 متر مــن مليلية في 

املنطقة املتفق عليها.
وقالت الصحيفة إن “املغــرب يحتل املنطقة 
احملايدة بالكامــل”، وبالتالي فإن الرباط “متارس 
الكاملة”، تضيف  القضائية  والوالية  السيادة 

الصحيفة.
وأشــارت صحيفة “نيوز يورو” بدورها إلى وجود 
أعمــال مغربية على بعد أقل من 500 متر من 
األرض العازلــة مع املدينــة املتمتعة باحلكم 

الذاتي.
وقالت الصحيفــة إنه باإلضافــة إلى رصف 
الشــوارع واملناظر الطبيعيــة، مت بالفعل بناء 

دوارات وحتى مدرسة.
ويقول ميغيل أكوســتا سانشيز، الباحث في 
جامعة قادس لصحيفة “إلفارو دي مليلية”، إن 
“غياب  ترســيم احلدود يعني أن هذه املنطقة 
ال تــزال مأهولة باإلســبان واملغاربة على حد 

سواء”.
ومــن وجهة نظــر األكادميي، املنطقــة اليوم 
“مشغولة بالكامل بالبنى التحتية املغربية”، 
لذلــك ميــارس املغــرب “ســيادته الكاملة”، 

“مبوافقة اإلدارة اإلسبانية”، بحسب قوله.
وعلى الرغم من أن قانون ترسيم احلدود، املوقع 
في 26 يونيو 1862، نــص على وجود منطقة 
حيــاد ال ميكن لقوات النظــام عبورها في كال 
االجتاهــني، والتي يحظر فيهــا “الزراعة ورعي 
املاشية”، أكد املصدر نفســه، أنه في الوقت 
احلاضر ميكن رؤية املنشآت العسكرية املغربية.
وتقول  “إلفارو دي مليلية” إن ما يقوم به املغرب 
يكتســب أهمية كبيرة على اعتبار رســالته 
مؤخــرا إلــى األمم املتحدة على أنــه ال يعترف 
البرية مع إســبانيا ويصــف مليلية  باحلدود 

وسبتة بـ”املدن احملتلة”.
اجليبان ســبتة ومليلية، شــمالي  ويقــع 
املغرب غير أنهما خاضعان لإلدارة اإلسبانية 
محتلتني”،  “مدينتــني  الربــاط  وتعتبرهما 
وميثــالن منفذا تقليديــا للمهاجرين الذين 
يحاولــون التســلل عبر الســياج احلديدي 

احمليط بهما.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
دانــت مجموعة الــدول الســبع الصناعية 
قيام روسيا بخطف مســؤولني كبار مبحطة 
زابوريجيا للطاقــة النووية في أوكرانيا، ودعت 
إلى عودة الســيطرة الكاملة على احملطة إلى 

أوكرانيا فورا.
وقالت اجملموعة في بيان السبت “ندين خطف 
روســيا املتكــرر لقيــادات وموظفي محطة 

زابوريجيا األوكرانية للطاقة النووية”.
وأضافت “ندعو روســيا إلى إعادة الســيطرة 
الكاملــة على احملطة إلى مالكها الشــرعي، 

أوكرانيا بشكل فوري”.
وتسيطر القوات الروسية على احملطة النووية، 
األكبر في أوروبا، منذ األيام األولى لغزو أوكرانيا 

الذي بدأ في فبراير.
وكانــت وكالــة الطاقــة الذرية قــد أجرت 
مفاوضات مؤخرا إلقامة منطقة حماية أمنية 
حول محطة زابوريجيــا للطاقة النووية التي 

حتتلها روسيا.
ولعب املدير العام للوكالة، رافائيل غروســي 
دور وسيط بني موســكو وكييف في محاولة 
إلقامــة منطقــة حماية حول احملطــة التي 
شــهدت انقطاعات في التيار الكهربائي في 

األسابيع املاضية بسبب قصف املوقع.
وكانــت الوكالة الدولية للطاقــة الذرية قد 
عبرت عن قلقها الشديد إزاء احتجاز اثنني من 
املوظفني األوكرانيــني العاملني باحملطة، التي 
تقع في واحدة من أربع مناطق أوكرانية أعلنت 
روسيا ضمها إليها لكنها حتتلها جزئيا فقط.

اتهامات للمغرب بـ”احتالل” 
مئات األمتار من مليلية

مجموعة السبع تدين 
خطف روسيا موظفي 

محطة زابوريجيا النووية

متابعة ـ الصباح الجديد:
أثار هجوم احلوثيني على ميناء ضبة 
النفطي فــي محافظة حضرموت، 
رضوم في محافظة شــبوة  وميناء 
اجملــاورة، غضبــاً مينياً واســعاً على 
والرســمي،  الشــعبي  الصعيدين 
وتنديداً عربياً ودولياً، وســط حتركات 
امليليشــيات،  حكوميــة حملاســبة 
العسكري  اخليار  الستئناف  ودعوات 
خيار  على  االنقالبية  اجلماعة  إلرغام 
السالم واالنصياع للمساعي األممية.

وفي وقــت رأى مراقبــون مينيون في 
إيرانية”  “رســائل  احلوثية  الهجمات 
لتهديــد أســواق الطاقــة وطــرق 
التجارة، تبنت امليليشــيات الهجوم 
في بيان عسكري، زاعمة أنها تهدف 
إلى منع احلكومة اليمنية من تصدير 
النفط في ســياق سعيها لتقاسم 

العائدات.
ومع تأكيد وزارة النفط اليمنية أنها 
تســعى إلى تأمني املوانئ وعمليات 
التصدير، هــددت احلكومة اليمنية، 
فــي بيانهــا، بـ”خيــارات مفتوحة” 
للــرد علــى الهجمات، في إشــارة 
إلــى إمكانية اســتئناف العمليات 
الثاني  التي توقفت منذ  العسكرية 
الهدنة  إثــر  املاضــي،  نيســان  من 
التــي انتهــت بعد متديدهــا مرتني 
فــي الثاني من تشــرين األول عقب 
متديدها  احلوثية  امليليشــيات  رفض 
وتوســيعها مبوجب مقترح املبعوث 

األممي هانس غروندبرغ.
إن  اليمنيــة،  احلكومــة  وقالــت 
امس  أقدمت   احلوثية  امليليشــيات 
هجوم  “ارتكاب  علــى  اجلمعة  االول 
إرهابي بالطائرات املسّيرة والصواريخ 
مســتهدفة ميناء الضبة النفطي 
أثناء رســو ســفينة  بحضرمــوت 

لشحن النفط اخلام من امليناء”.
الثاني  هــو  الهجوم  أن  وأوضحــت 
من نوعه، حيث ســبق واستهدفت 
امليليشــيات بالطيران املسّير ميناء 
البترولي في محافظة شبوة  رضوم 
ليلتي  فــي  متعاقبتني  بهجمتــني 
18 و19 أكتوبــر احلالــي، ووصفــت 
ذلك بأنه”»إصــرار حوثي واضح على 
استهداف املنشآت املدنية والتجارية 
في انتهاك واضــح للقانون الدولي، 
للبنية  اســتهداف  ذلــك  وراء  ومن 
التحتيــة االقتصاديــة وللشــعب 
اليمنــي ومقدراته، وتهديد ســافر 
إلمــدادات الطاقــة على املســتوى 

اإلقليمي والدولي”.
البيــان اليمنــي التذكيــر  وأعــاد 
كافة  تقدمي  علــى  احلكومة  بحرص 
األممية،  الهدنة  لتجديد  التسهيالت 
واحلفاظ على الوضــع القائم بعيداً 
عــن أي تصعيد عســكري، وقال إن 
امليليشــيات “تتجاوز كافة اخلطوط 
احلمراء بعد أن ســبق وهــددت دول 
اجلوار وكل شــركات النفط العاملة 
في املنطقــة، من كل اجلنســيات، 
باستهداف منشآتها وبناها التحتية 

ونبذهــا لكافة  النقــل   ووســائل 
املقدمة إلحالل  والعــروض  املبادرات 
النظام  ألجنــدات  الســالم، خدمة 

اإليراني املارق”.
اليمنيــة،  احلكومــة  واتهمــت 
امليليشيات احلوثية، بأنها “تصر على 
تدشني مرحلة أكثر إجراماً من احلرب 
وأشد وقعاً على األزمة اإلنسانية في 
اليمن وأكثر اضطراباً في أمن املالحة 

الدولية”.
وأكــدت احلكومة اليمنيــة أن “كل 
اخليــارات مفتوحــة للتعامــل مع 
هــذا الهجوم اإلرهابــي والتصعيد 
العســكري احلوثي”، مطالبة “كافة 
الدول باتخــاذ إجراءات صارمة وقوية 
إلدانة هــذا العمل اإلرهابي، والنظام 

اإليراني املارق الذي يقف خلفه”.
وحذرت مــن أنه “في حــال لم يتم 
العمل بشــكل قوي وصــارم إلدانة 
وتالفي تكرار هذا الســلوك والفعل 
اإلرهابــي، فســيؤدي ذلك إلــى آثار 
في  الســالم  عملية  على  ســلبية 
اليمن، وعلى إمدادات واستقرار سوق 

الطاقة العاملي”.
وزارة النفط واملعادن اليمنية أعلنت 
في بيــان تفصيلي عــدم حدوث أي 
أضرار مادية أو بشرية جراء الهجمات 
احلوثية، مشــيرة إلى أن امليليشيات 
احلوثية أرســلت تهديــدات إرهابية 
باإلمييل ملالك الســفينة التي حتمل 
إلى عدم  اليوناني ما دفــع  العلــم 

دخول السفينة إلى ميناء الضبة.
وأكد البيــان اســتمرار عمل كافة 
تواصالً  هناك  وأن  النفط،  شــركات 
مع الشركات الناقلة لتأمني عملية 

تصديــر النفــط اخلام، ومــع بقية 
مؤسســات الدولــة التخــاذ كافة 
التدابيــر الالزمــة لتأمــني عملية 

التصدير.

حراك دبلوماسي
أحمد عوض  اليمنــي  اخلارجية  وزير 
بن مبارك، قاد بعد الهجمات احلوثية 
الدبلوماسي،  املســتوى  على  حتركاً 
حيث أجــرى اتصــاالت مكثفة مع 
املبعوثني األممي واألميركي وأمني عام 
وســفراء  اخلليجي  التعاون  مجلس 
أوروبيني في ســياق ســعيه إليجاد 
ضغــوط علــى امليليشــيات وبيان 

موقف احلكومة.
احلوثيني  “إن  اليمنــي،  الوزيــر  وقال 
جتاوزوا اخلطوط احلمراء”، مشدداً على 
ضرورة اتخاذ مواقف حازمة ضد هذا 
امليليشيات  متهماً  اإلرهابي،  العمل 
بأنها “تســعى إلى مفاقمة األوضاع 
اإلنسانية، وهو ما يجعل كل اخليارات 
مفتوحة أمام احلكومة للتعامل مع 

هذا التطور اخلطير”.
ونقلــت املصــادر الرســمية، أن بن 
مبــارك ناقــش مع املبعــوث األممي 
هانس غروندبرغ، “تداعيات الهجمات 
اإلرهابية احلوثية على كل من ميناءي 
النفطيني”، ووصف  رضوم والضبــة 
ذلــك بأنه “يقــوض كافــة اجلهود 
الدولية الرامية إلنهاء احلرب وحتقيق 
السالم في اليمن، مبا فيها مساعي 

متديد وتوسيع الهدنة”.
وحسب ما أوردته وكالة “سبأ”، أكد 
بن مبارك أن امليليشيات احلوثية تعزز 
من خــالل هذه الهجمــات القناعة 

بأنهــا لن تكــون يوماً شــريكاً في 
الســالم، وإمنا مجرد جماعة إرهابية 
تهدد الســالم واالستقرار في اليمن 

واملنطقة والعالم.
وطالب الوزيــر اليمني، األمم املتحدة، 
باتخــاذ موقــف صارم وقــوي ضد 
احلوثيــة  اإلرهابيــة  التهديــدات 
ومعاقبة مرتكبيها، وإيقاف ما يهدد 

األمن والسلم اإلقليميني والدوليني.
في اتصال هاتفي آخــر مع املبعوث 
األميركــي تيم ليندركينــغ، قال بن 
مبارك، إن الهجمات اإلرهابية احلوثية 
“تقوض كافة اجلهود الدولية املبذولة 
إلحالل الســالم في اليمــن أو تلك 
الهدن”،  متديد  مبفاوضــات  املتعلقة 
على  الكارثية  التداعيات  من  محذراً 
ضمان سالمة إمدادات ونقل الطاقة.

ودعا وزيــر اخلارجية اليمني، الواليات 
املتحدة األميركيــة واجملتمع الدولي، 
إلى “اتخاذ موقف صــارم وقوي ضد 
التهديدات اإلرهابية احلوثية وحتميل 
مرتكبيهــا املســؤولية، والعمل مبا 
يضمــن منع تكرار هــذه الهجمات 
اإلرهابيــة، أو اتســاع نطاقهــا، مبا 
قــد يحمله ذلك مــن تهديد لألمن 

والسلم الدولي”.

تنديد محلي واسع
الهجمات احلوثيــة، وهي األولى من 
نوعها التي تستهدف موانئ تصدير 
النفط على بحر العرب، لقيت تنديداً 
واســعاً على املستوى اليمني، حيث 
وصفتها هيئة رئاسة البرملان اليمني 

بأنها “عمل إرهابي بامتياز”.
البرملان  رئاســة  بيــان هيئة  وحّمل 

اليمني “امليليشــيات وداعميها في 
قلــب النظام اإليراني املســؤولية “ 
جلعل اليمــن داخل دوامــة الصراع 
والفوضــى واحلرب مــن أجل خدمة 
الســلطة  اغتصاب  فــي  بقائهــا 
للنظام  التوسعية  املصالح  وخدمة 

اإليراني في اجلزيرة العربية”.
وقــال البيــان، “إن عــدم اجلدية من 
الدولي بترك احلوثي يســرح  اجملتمع 
يشــاء جعله  ويعبــث كيف  وميرح 
ميــارس اإلرهــاب والقتــل والتدمير 
ونهــب اإلغاثة اإلنســانية واإليغال 
فــي ظلم املواطنــني، والعبث بهم، 
وإغالق جميــع منافذ احلرية واحلقوق 

واملمارسة السياسية”.
بيانات تنديد مماثلة  إلى ذلك، صدرت 
عن مجلس الشــورى اليمني وهيئة 
التشــاور واملصاحلــة، ومــن جهات 
وأعضاء  مينية،  وشــخصيات  حزبية 
في مجلس القيادة الرئاســي. وقال 
عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق 
صالح، في تغريدة علــى “تويتر”، إن 
“باب احلــوار لن يبقى مفتوحاً إلى ما 

ال نهاية”.
وصفه  الــذي  احلوثــي  أن  وأضــاف 
بـ”اجملــرم” يســعى “لعرقلــة صرف 
احملــررة،  املناطــق  فــي  املرتبــات 
باســتهدافه مصادر متويلها، بعد أن 
أوقفها في صنعــاء بنهبه للخزينة 
وإيرادات الدولــة”. وأكد أن “اليمنيني 
لن يقفــوا مكتوفي األيدي أمام هذه 
البلطجــة واإلرهاب الذي يجري حتت 

سمع وبصر العالم”، وفق تعبيره.
في الســياق نفســه، طالب مئات 
مواقع  علــى  اليمنيني  الناشــطني 

باســتئناف  االجتماعي  التواصــل 
إلــى  وصــوالً  التحريــر،  عمليــة 
اســتعادة صنعاء، باعتبــار ذلك هو 
احلل األمثل لقطــع اإلرهاب احلوثي، 
باالنســحاب من كل  كما طالبــوا 
االتفاقات مع امليليشيات، مبا في ذلك 
“اســتوكهولم” والعــودة إلى حترير 

موانئ احلديدة.

إدانات عربية ودولية
احلوثيــة،  الهجمــات  وقــع  علــى 
حملــت مصر فــي بيان صــادر عن 
وزارة خارجيتهــا ميليشــيا احلوثي 
جهود  وعرقلة  التصعيد،  مسؤولية 
جتديد الهدنة، مؤكــدة على ضرورة 
تخلي اجلماعة عن مواقفها املتعنتة، 
وجتاوبها بشــكل فوري مع املساعي 
الهدنة،  لتجديد  واإلقليمية  الدولية 
على النحو الذي ميهــد الطريق إلى 
التوصــل لوقــف دائم إلطــالق نار 
وإفســاح اجملال أمام جهود التسوية 
السياسية، ورفع املعاناة عن الشعب 

اليمني.
البيان املصــري من مغبة  كما حذر 
اســتغالل أي طرف للظروف الدولية 
الراهنة لتأجيــج الصراع في اليمن، 
وتهديــد أمــن واســتقرار املنطقة 
وطرق املالحة، أو محاولة االستحواذ 
على املقدرات االقتصادية للشــعب 
اليمنــي، وشــدد على دعــم مصر 
الراسخ لوحدة اليمن وسيادته على 
في  الكامل معه  وتضامنها  أراضيه 

مواجهة كافة التهديدات.
من جهتها، دانت بعثة االحتاد األوروبي 
لدى اليمن الهجمات احلوثية بشدة، 
وقالت إنه “وحلســن احلظ، لم تزهق 
املغادرة  السفينة من  أرواح، ومتكنت 
بأمان، ولكن التهديد الصارخ للتجارة 

البحرية الدولية غير مقبول”.
ووصف البيــان األوروبي الهجمات 
الدولية  املالحــة  علــى  احلوثيــة 
بأنه “انتهاك للمبادئ األساســية 
لقانون البحــار، حيث تعرض حرية 
املالحــة عبــر املمــرات املائية في 
املنطقة للخطــر، وتعيق الوصول 
إلى املوانئ اليمنية وحترم اليمنيني 
من القــدرة على حتمــل تكاليف 
السلع األساســية، وميكن أن تؤثر 
على تدفق الســلع األساسية إلى 

اليمن”.
قدماً  للمضي  السبيل  “إن  وقالت، 
هــو احلد مــن التوتــرات، وخفض 
التصعيد، ومضاعفة اجلهود إلنهاء 
الصراع في اليمن من خالل تسوية 
الطريقة  هــي  هذه  تفاوضيــة... 
الوحيدة لضمان اســتفادة جميع 
اليمنيني من مــوارد البالد والتمتع 
مبســتقبل أكثر ازدهاراً. سنواصل 
دعم اجلهــود التي يقودها املبعوث 
اخلــاص لــألمم املتحــدة غروندبرغ 
إلى  والتوصل  الهدنــة  لتجديــد 
تســوية سياســية للصــراع في 

اليمن”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
في خطوة متهد لتثبيته رســمياً على 
رأس الدولة لواليــة جديدة في مارس 
2023، فاز شي جينبينغ، امس  املقبل 
تاريخية على رأس  ثالثة  األحد، بوالية 

احلزب الشيوعي الصيني.
فقد مت جتديد واليته كأمني عام للحزب 
خلمس ســنوات خالل عملية تصويت 
جرت في جلسة مغلقة، بختام مؤمتر 
عام يعقد كل خمس سنوات، وفق ما 

أوردت وكالة األنباء الرسمية.
له، وعــد جينبينغ، في  التجديد  وإثر 
تصريحــات للصحافيــني مــن قصر 
الشعب في بكني بـ”العمل اجلاد بغية 
حتقيق أهــداف احلزب وإجنــاز املهام”، 
مؤكــداً أن الصــني بحاجــة للعالم 
أجمع. وقال “ال ميكن للصني أن تتطور 
بدون العالم، والعالم أيضا بحاجة إلى 

الصني”.
كما أضاف قائال “بعد أكثر من أربعني 

عامــا من اجلهــود احلثيثــة من أجل 
معجزتني،  حققنا  واالنفتاح،  اإلصالح 
واستقرارا  اقتصادية ســريعة  تنمية 

اجتماعيا بعيد األمد”.
كذلــك أعرب عــن شــكره “لكافة 
أبدوها جتاهه”،  التــي  للثقة  األعضاء 

وفق تعبيره.
يشــار إلى أن هــذه الواليــة الثالثة 
ستجعل من شي الزعيم األقوى منذ 
أيام مؤســس النظام ماو تسي تونغ 

.)1949-1976(
فقد رأى نيل توماس احمللل في مكتب 
“أوراســيا غــروب” أن “هــذا التمديد 
سيضع حدا لثالثة عقود من التناوب 
على الســلطة” في البالد ولو بشكل 
مضبوط، بحســب مــا نقلت فرانس 
برس. فبعد أسبوع من املداوالت خلف 
أبــواب مغلقة، أتى هــذا التجديد إثر 
احلاكم،  العشرين للحزب  املؤمتر  ختام 
وبعد تعديل كبيــر في جلنته املركزية 

وهي مبثابة برملان داخلي للحزب.
اللجنة  تلــك  اليــوم عقدت  وصباح 
املؤلفــة من 205 أعضــاء بينهم 11 
امــرأة فقط اجتماعهــا األول، عينت 
خاللــه األعضــاء الـ25 فــي املكتب 
السياسي، وهو هيئة القرار في احلزب، 
وأعضــاء جلنته الدائمــة ذات النفوذ 
الواســع، واملؤلفة راهنا من ســبعة 
أعضاء متســك بزمام السلطة فعليا 
فــي البالد )جلهــم حلفــاء الرئيس 

احلالي(.
ومن الوجــوه اجلديدة في تلك اللجنة 
الدائمــة، لي كيانغ رئيــس احلزب في 
شــنغهاي، ودينغ شويشــيانغ رئيس 
مكتب شي جينبينغ، ولي شي رئيس 

حزب مقاطعة غوانغدونغ )جنوب(.
يذكر أن جينبينغ كان ألغى عام 2017 
حد الواليتني من الدســتور، ما ميكنه 
نظرياً من البقاء على رأس البلد مدى 

احلياة.

بعد فوزه بوالية ثالثة.. شي )العالم بحاجة إلى الصين)

غضب يمني غداة هجوم الحوثيين على ميناءي
 ضبة ورضوم والحكومة: )الخيارات مفتوحة)

إدانات عربية ودولية ودعوات محلية الستئناف الخيار العسكري
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جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية
 قسم التعاقدات

العدد: 1327
التاريخ: 2022/10/20

مناقصـة رقم )77(/ إعـالن للمرة األولى
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة 

املثنى/ من متويل تنمية االقاليم
» تأهيل وتبليط طرق ريفية في الهالل الصوب االول بطول )8،300( كم«

يســر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى دعوة مقدمــي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشــروع الذي تتلخص االعمال فيه بقشط الطريق وتسويته وازالة 
كافــة التعارضات وتثبيت املناطق الرخوة من الطرق )ان وجدت( ، ومن ثم الدفن بالتراب النظيف 
مع احلدل وفرش طبقة من احلصى اخلابط  صنف )B( بســمك )20( سم، وفرش وحدل طبقة من 
االســاس القيري بسمك )10( سم، كما تتضمن بعض الطرق تنفيذ قناطر انبوبية بالستيكية، 
وكل ما يلزم الجناز املشروع ومبوجب الشروط واملواصفات الفنية احملددة في جدول الكميات 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 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 االســتثمار:2، نوع املشــروع: إدراج جديد، الباب:59، 

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

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

السوداء .
 ب-الســيولة املالية: وهي توافر مبلغ بقيمة ال تقل عن )95,000,000( دينار )خمســة وتسعون 
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 للمشروع والعاملني فيه: ويشتمل الكادر القيادي على مدير مشروع )مهندس 
مدني( + مهندس مدني وبعقود رسمية صادرة عن نقابة املهندسني العراقية وكما يتوجب على 
مقدم العطاء تقدمي ما يؤيد خبرات الكادر القيادي للمشروع. ويجب تقدمي الكوادر واالختصاصات 
الفنية املطلوبة قبل موعد املباشرة باألعمال، 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 )1،151،398،000( دینار )مليار ومائة وواحد وخمســون 
مليون وثالثمائة وثمانية وتســعون الف دينار عراقي( وإن املدة الالزمة لتنفيذ اعمال املشروع هي 

)330( يوماً.
 6. بإمــكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق العطــاء ابتداء من يــوم اخلميس املصادف 
2022/10/27، وذلك بعد تقــدمي طلب حتريري إلى دائرة العقود احلكومية في احملافظة، ودفع قيمة 
البيع للوثائق البالغة )150،000( دينار )مائة وخمســون الف دينــار(، غير قابل للرد، ويقدم وصل 

الشراء االصلي مع العطاء.
 7. يتم تســليم العطاءات إلى العنــوان اآلتي: محافظة املثنى/ بنايــة اإلدارة العامة واحمللية – 
الطابــق األول / جلنة الفتح الثانية ، وان موعد الغلق في متام الســاعة الثانية عشــر ظهرا  من 
يوم االثنني املصادف 2022/11/14 إن العطاءات املتأخرة ســوف ترفض، وســيتم فتح العطاءات 
بحضــور مقدمي العطاءات أو ممثليهــم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتــي: الطابق االول من 
بناية اإلدارة العامة واحمللية في نفس موعــد الغلق. وإن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على 
استفسارات املشتركني في املناقصة ســيكون في الساعة احلادية عشر صباحاً من يوم االثنني 
املصادف 2022/11/7 في مبنى دائرة العقود احلكومية في املثنى. ان كل العطاءات تبقى نافذة ملدة 
)90( يوما وان تتضمن ضمانا للعطاء على شــكل خطاب ضمان مصرفي يذكر فيه اســم ورقم 
املناقصة املعنية وان يكون غير مشــروط ويدفع حني الطلب ونافذا ملدة ال تقل عن )120( يوما من 
تاريخ غلــق املناقصة الفعلي وان يكون بصيغة واضحة من حيــث مبلغه )رقما وكتابا( وحتديد 
تاريخ نفاذه وشــروطه والغرض من اصداره او صك مصدق ومببلغ مقطوع مقداره )16،000،000( 
دينار )ستة عشر مليون دينار عراقي( وعلى ان تكون صادرة 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 الترشــيح لإلحالة تختار جلنة التحليل العطاء املســتجيب لكافة الشروط القانونية 
املطلوبة في املناقصة وكذلك املواصفات الفنية ومعايير التأهيل املطلوبة )أي مستجيب بشكل 
كلي مالياً وفنياً وقانونياً( مع كونه أوطا عطاء متوازن ومنسجم مع الكلفة التخمينية املرصودة 

لإلحالة وبعد التأكد من أهليته وقدراته على تنفيذ العقد بأفضل صورة ممكنة. 
10. فــي حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة أقســامها؛ 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 بالشــركة 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 مشــاركة أي عطاء ملناقص لدية ثالث عقود او اكثر مــا زالت قيد التنفيذ ومبرمة مع 
محافظتنا ال ميكن إحالة املناقصة على شركة و بعهدتها مشروع أو مشاريع غير منجزة إال بعد 
التأكد من عدم وجود انحراف عن البرنامج الزمني لها )جدول تقدم العمل( بنسبة 20% أو أكثر.

 13. ال تصرف أول 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 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 
املقدمــة من صاحب العطاء، فيتم طلب خطاب ضمان )خطاب ضمان جدية التنفيذ( مببلغ ميثل 
الفــرق بني الكلفة التخمينية اخملفضة بنســبة )20%( وبني مبلغ العطــاء الوارد على ان ال يقل 
خطــاب ضمان جدية التنفيذ عن )3%( من الكلفة التخمينية، وال يتم اطالق هذا اخلطاب اال بعد 
اصدار شهادة االســتالم االولى للمشروع ، 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: 1325
التاريخ: 2022/10/20

مناقصـة رقم )75(/ إعـالن للمرة األولى
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية 

حملافظة املثنى/ من متويل تنمية االقاليم
» تبليط طرق ريفية في قضاء اجملد بطول )27,195( كم«

يســر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى دعوة مقدمــي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشــروع الذي تتلخص االعمال فيه بقشط الطريق وتسويته وإزالة 
كافة التعارضات وتثبيت املناطق الرخوه من الطــرق )ان وجدت( ومن ثم الدفن بالتراب النظيف 
مع احلدل وفرش وحدل طبقة احلصى اخلابط صنف )B( بسمك )20( سم، وفرش وحدل طبقة من 
االســاس القيري بسمك )10( سم، كما تتضمن بعض الطرق تنفيذ قناطر انبوبية بالستيكية، 
وقناطــر انبوبية كونكريتية  وكل ما يلزم الجناز املشــروع ومبوجب الشــروط واملواصفات الفنية 

احملددة في جدول الكميات ووثائق املناقصة، مع مالحظة ما يأتي:
1. على مقدمي العطاءات 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 االســتثمار:2، نوع املشــروع: إدراج جديد، الباب:59، 

القسم:1، الفصل:4، املادة:13، النوع:18 التسلسل: 210
3 . درجة وصنف الشركة املطلوبة هي: انشائية / 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-السيولة املالية: وهي توافر مبلغ بقيمة ال تقل عن )152,000,000( دينار )مائة واثنان وخمسون 
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 
مدنــي(+ مهندس مدني عدد)2(  وبعقود رســمية صــادرة عن نقابة املهندســني العراقية كما 
يتوجب على مقدم العطاء تقدمي ما يؤيد خبرات الكادر القيادي للمشــروع. ويجب تقدمي الكوادر 
واالختصاصات الفنية املطلوبة قبل موعد املباشــرة باألعمال، وبعكسه تتحمل الشركة كافة 
التبعات القانونية الناجتة عن عدم تقدميها ومن ضمنها اجراءات االخالل بااللتزامات التعاقدية. 

د- إضافة الى املتطلبات القانونية كهوية التصنيف. عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشــتراك 
في املناقصة.

5 . إن الكلفة التخمينية للمشــروع هي )4,050,116,500( دینار )أربعة مليارات وخمسون مليون 
ومائة وستة عشــر الف وخمســمائة دينار عراقي( وإن املدة الالزمة لتنفيذ اعمال املشروع هي 

)720( يوماً.
 6. بإمــكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائــق املناقصة ابتداء من يــوم اخلميس املصادف 
2022/10/27، وذلك بعد تقــدمي طلب حتريري إلى دائرة العقود احلكومية في احملافظة، ودفع قيمة 
البيع للوثائــق البالغة )300،000( دينار )ثالثمائة الف دينار(، غير قابل للرد، ويقدم وصل الشــراء 

االصلي مع العطاء.
 7. يتم تســليم العطاءات إلى العنــوان اآلتي: محافظة املثنى/ بنايــة اإلدارة العامة واحمللية – 
الطابــق األول / جلنة الفتح الثانية ، وان موعد الغلق في متام الســاعة الثانية عشــر ظهرا  من 
يوم االثنني املصادف 2022/11/14 إن العطاءات املتأخرة ســوف ترفض، وســيتم فتح العطاءات 
بحضــور مقدمي العطاءات أو ممثليهــم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتــي: الطابق االول من 
بناية اإلدارة العامة واحمللية في نفس موعــد الغلق. وإن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على 
استفسارات املشتركني في املناقصة ســيكون في الساعة احلادية عشر صباحاً من يوم االثنني 
املصادف 2022/11/7 في مبنى دائرة العقود احلكومية في املثنى. ان كل العطاءات تبقى نافذة ملدة 
)90( يوما وان تتضمن ضمانا للعطاء على شــكل خطاب ضمان مصرفي يذكر فيه اســم ورقم 
املناقصة املعنية وان يكون غير مشــروط ويدفع حني الطلب ونافذا ملدة ال تقل عن )120( يوما من 
تاريخ غلــق املناقصة الفعلي وان يكون بصيغة واضحة من حيــث مبلغه )رقما وكتابا( وحتديد 
تاريخ نفاذه وشــروطه والغرض من اصداره او صك مصدق ومببلغ مقطوع مقداره )57،000،000( 
دينار )ســبعة وخمسون مليون دينار عراقي( وعلى ان تكون صادرة 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 الترشــيح لإلحالة تختار جلنة التحليل العطاء املســتجيب 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. فــي حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة أقســامها؛ 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 بالشــركة 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 مشــاركة أي عطاء ملناقص لدية ثالث عقود او اكثر مــا زالت قيد التنفيذ ومبرمة مع 
محافظتنا ال ميكن إحالة املناقصة على شركة و بعهدتها مشروع أو مشاريع غير منجزة إال بعد 
التأكد من عدم وجود انحراف عن البرنامج الزمني لها )جدول تقدم العمل( بنسبة 20% أو أكثر.

 13. ال تصرف أول 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 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 
املقدمــة من صاحب العطاء، فيتم طلب خطاب ضمان )خطاب ضمان جدية التنفيذ( مببلغ ميثل 
الفــرق بني الكلفة التخمينية اخملفضة بنســبة )20%( وبني مبلغ العطــاء الوارد على ان ال يقل 
خطــاب ضمان جدية التنفيذ عن )3%( من الكلفة التخمينية، وال يتم اطالق هذا اخلطاب اال بعد 
اصدار شهادة االســتالم االولى للمشروع ، وفي حال عدم اعتذار مقدم العطاء عن تقدمي خطاب 

الضمان فيتم استبعاد عطائه.
أحمد منفي جودة 
محافظ املثنى 



5 اعالن

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 691
التاريخ: 2022/10/22

م/ إعالن
تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واسط عن تأجير األمالك املدرجة أوصافها في أدناه والعائدة الى 
مديرية بلدية الزبيدية وفق الحكام املادة 12 الفقرة )ثالثا أ( من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 
2013، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية الزبيدية  خالل فترة )30( ثالثون 
يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــرها في الصحف اليومية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 
)30%( مــن القيمة التقديرية بصك مصدق او نقداً ولكامل مدة االيجار وســتجرى املزايدة في اليوم األخير 
من مدة اإلعالن في مقر مديرية البلدية اعاله في متام الســاعة ) العاشــرة صباحا ( وإذا صادف يوم املزايدة 
عطلة رسمية تكون املزايدة في اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النشر واإلعالن وكافة 
املصاريف األخرى وعلى املستأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة وأصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات 

والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد
الشروط:-يتم نصب منظومة كامرات مراقبة من قبل املستأجر 

املهندس/ حيدر جسام حمود/ مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع وااليجار

جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية
 قسم التعاقدات

العدد: 1326
التاريخ: 2022/10/20

مناقصـة رقم )76(/ إعـالن للمرة األولى
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة املثنى/ من متويل تنمية االقاليم

» تبليط طرق الرغلة )ال حسان- ال عصيدة( بطول 3،600 كم«

يسر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشروع الذي تتلخص االعمال فيه بفرش وحدل 
طبقة من احلصى اخلابط صنف )B( بسمك )20( سم، وكذلك فرش وحدل طبقة من االساس القيري بسمك كلي محدول )10( سم، كما تتضمن تنفيذ قناطر انبوبية 

بالستيكية، 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 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: 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 )45,000,000( دينار )خمسة واربعون 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 للمشروع والعاملني فيه: ويشتمل الكادر القيادي على مدير مشروع )مهندس مدني( وبعقد رسمي صادر عن نقابة املهندسني العراقية وكما يتوجب 
على مقدم العطاء تقدمي ما يؤيد خبرات الكادر القيادي للمشروع. ويجب تقدمي الكوادر واالختصاصات الفنية املطلوبة قبل موعد املباشرة باألعمال، 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 لالشتراك في املناقصة.

5 . إن الكلفة التخمينية للمشــروع هي )462،240،000( دینار )اربعمائة واثنان وســتون مليون ومائتان واربعون الف دينار عراقي( وإن املدة الالزمة لتنفيذ اعمال املشروع 
هي )280( يوماً.

 6. بإمــكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق املناقصة ابتداء من يوم اخلميس املصادف 2022/10/27، 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 تســليم 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 االثنني املصادف 2022/11/14 إن العطاءات املتأخرة سوف ترفض، وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور 
في العنوان اآلتي: الطابق االول من بناية اإلدارة العامة واحمللية في نفس موعد الغلق. وإن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشتركني في املناقصة 
سيكون في الساعة احلادية عشر صباحاً من يوم االثنني املصادف 2022/11/7 في مبنى دائرة العقود احلكومية في املثنى. ان كل العطاءات تبقى نافذة ملدة )90( يوما وان 
تتضمن ضمانا للعطاء على شكل خطاب ضمان مصرفي يذكر فيه اسم ورقم املناقصة املعنية وان يكون غير مشروط ويدفع حني الطلب ونافذا ملدة ال تقل عن )120( 
يوما من تاريخ غلق املناقصة الفعلي وان يكون بصيغة واضحة من حيث مبلغه )رقما وكتابا( وحتديد تاريخ نفاذه وشــروطه والغرض من اصداره او صك مصدق ومببلغ 
مقطوع مقداره )6،500،000( دينار )ســتة ماليني وخمســمائة الف دينار عراقي( وعلى ان تكون صادرة 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 بشــكل كلي مالياً وفنياً وقانونياً( مع كونه أوطا عطاء متوازن ومنسجم مع الكلفة التخمينية املرصودة لإلحالة وبعد التأكد من أهليته وقدراته على 

تنفيذ العقد بأفضل صورة ممكنة. 
10. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها؛ فإنه سيتم استبعاد عطائه، مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي. حيث يتم ملئ 
القســم الرابع من قبل مقدم العطاء ثم تقدم ورقياً بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشــركة 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 مشــاركة أي عطاء ملناقص لدية ثالث عقود او اكثر ما زالت قيد التنفيذ ومبرمة مع محافظتنا ال ميكن إحالة املناقصة على شــركة و بعهدتها مشــروع 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 دراســة التوضيــح املقدم من مقدم العطاء واملتضمن حتليال 
ســعريا 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 بنسبة )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 االولى للمشــروع ، وفي حال عدم اعتذار مقدم العطاء عن تقدمي 

خطاب الضمان فيتم استبعاد عطائه.
أحمد منفي جودة 
محافظ املثنى 

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.

Public Tender Announcement for Tender No: 030-SC-22-EBS for the Second Time
Provision of Ahdeb Oil Train Mobilization EPCC Project

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, with its 
headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad 
Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of Ahdeb Oil Train Mobilization EPCC Project
Tender No.: 030-SC-22-EBS
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the Second Time. All the specialist companies who have 
the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement 
date to get the tender documents by paying the tender fee )100$( after procedures mentioned below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek One Contractor who has enough experience and ability to carry out the project of Provision of Ahdeb 
Oil Train Mobilization EPCC Project
Contractor shall provide the following services:
* To dismantle and transport the Oil Train from Ahdeb Oil Field to CPF of EBS Oil Field.
* To design and incorporate provisions for the future expansion. 
* To interface smoothly the Mobilized Oil Train with other facilities, which will be concurrently in progress in the same geographical area.
* To meet the requirements of COMPANY with respect to quality, safety, operability and maintain-ability.
* To meet all the requirements with respect to Health, Safety and Environment )HSE(.
* To minimize impact on existing facilities especially during construction and commissioning.
* To provide ease of maintenance for all equipment and facilities.
* To provide all equipment and facilities in expeditious and timely manner to operate at the required capacity and availability as envisaged in 
the ITB. 
* Successfully pass all performance tests required by the various process, mechanical, electrical, instrument, telecommunication and civil / 
structural systems.
For more details, please refer to ITB document
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Ms.Bao xiaofang baoxiaofang@
ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com and submit the following documents before 10:30 am one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Color Copy of Company Registration Documents etc.
C: Information for S2 Camp entry pass )form could be obtained from the above email address(.
Note: Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following conditions:1- Who is on 
the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes with Company or its affiliates at Company›s 
sole discretion, whether it is litigation or non-litigation.
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company.
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the tender submission 
deadline 4:00 PM, 7th November 2022 based on the ITB documents and If the closing date coincides with the public holiday or curfew, the closing 
day would be extended automatically to the next working day after holiday or curfew.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp before the deadline 
mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal )one original and two copies, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled(. 
B. Commercial proposal )one original and two copies, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compiled(.
C. Bid Bond with a value of 400,000.00 USD and duration should be 120 days since the bid submission date.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly in accordance 
with the ITB documents, and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should be clearly mentioned on the 
envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept. Seven days 
before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Ms.Bao xiaofang baoxiaofang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .
5. The winner company of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.

مدة االيجاراملوقعاملساحة م2رقم امللكنوع امللكت

سنة واحدةالسوق العصري12 م352محل1

سنة واحدةالسوق العصري12 م392محل2

سنة واحدةالسوق العصري16 م752محل3

سنة واحدةالسوق العصري200 م1032بناية اجلمعية4

سنة واحدةمدخل املدينة300 م1392علوة حبوب5

سنة واحدةمدخل الزبيدية من جهة الشحيمية298 م1512قطعة ارض6

سنة واحدةمدخل الزبيدية من جهة الشحيمية300 م1572معرض7

سنة واحدةمدخل الزبيدية من جهة الشحيمية300 م1592معرض8

سنة واحدةمدخل الزبيدية من جهة الشحيمية300 م1682معرض9

سنة واحدةمدخل الزبيدية من جهة الشحيمية300 م1912معرض10

سنة واحدةمدخل الزبيدية من جهة الشحيمية300 م1842معرض11

سنة واحدةمدخل الزبيدية من جهة الشحيمية300 م1662علوة حبوب12

سنة واحدةمدخل الزبيدية من جهة الشحيمية300 م1702معرض سيارات13

سنة واحدةمدخل الزبيدية من جهة الشحيمية300 م1922معرض سيارات14

سنة واحدةمدخل الزبيدية من جهة الشحيمية1000 م2072معرض سيارات15

سنة واحدةمدخل الزبيدية من جهة الشحيمية1000 م2082معرض سيارات16

سنة واحدةمدخل الزبيدية من جهة الشحيمية1000 م2092معرض سيارات17

سنة واحدةمدخل الزبيدية من جهة الشحيمية500 م2102سكلة18

سنة واحدةحي دجلة16 م2162مشتل19
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متابعة ـ الصباح الجديد :
أصدرت وزارة املالية حسابات الدولة 
لشــهر آب املاضي للســنة املالية 
2022 والتي اشارت الى ان مساهمة 
النفط في املوازنة االحتادية ما زالت 
التوالي،  %96 للشهر اخلامس على 
فيما اعتبــر خبير اقتصادي ان هذه 

النسبة تنذر باخلطر.
وبينــت البيانــات واجلــداول التي 
املالية في شــهر  وزارة  أصدرتهــا 
اجلاري حلسابات شهر  االول  تشرين 
اب املاضي، أن النفط ما يزال يشكل 
املورد الرئيسي ملوازنة البالد العامة 
حيث بلغ %96 وهي نفس النســبة 
لألشهر اخلمسة املاضية، مما يشير 
إلى أن االقتصاد الريعي هو االساس 

في املوازنة العامة.
ومن خالل جــداول املالية يتضح ان 
اجمالي االيرادات النفطية لشــهر 
آب بلغت 103 ترليونات و669 مليارا 
دينارا  و848  ألفا  و471  و500 مليون 
وهي متثل نســبة %96 من اجمالي 
اجمالي  بلغت  االيرادات، في حــن 
اربعة  النفطيــة  غيــر  االيــرادات 
ترليونات و504 مليارات و798 مليونا 
و551 الفا و744 دينارا وهي تشكل 
بلغ  االيرادات، فيما  %4 من اجمالي 
اجمالــي االيــرادات النفطية وغير 
النفطية 108 ترليونات و174 مليارا 
و299 مليونــا و23 الفا و592 دينارا 
%92.86 عن  اعلــى بنســبة  وهي 
نفس الفترة من العام املاضي 2021 
التي بلغــت 56 ترليونا و465 مليارا 
ارتفاع  نتيجة  دينــار  687 مليونا  و 

أسعار النفط.
وحســب تقرير املالية فان االيرادات 

لشــهر آب املاضــي جــاءت مــن 
اإليرادات اجلاريــة والتي بلغت 108 
ترليونــات و126 مليارا و295 مليونا 
و 878 الفا و 446 دينارا وايضا جاءت 

من اإليرادات الرأسمالية التي بلغت 
48 مليــارا و3 مليونــا و145 الفــا 

و147دينارا.
وقــال اخلبير املالي هــالل الطحان 

ان “بقاء النسبة  في هذا الشــأن، 
املرتفعة ملساهمة القطاع النفطي 
والتي تعني  تنذر باخلطــر  باملوازنة 
ان الدولة لــم حتاول أو تقوم بتنويع 

زال ريعيا وهو  اقتصادها الذي مــا 
ما سيجعل أسعار النفط العاملية 
تتحكم في موازنة العراق العامة”. 
واضاف ان “جميــع الدول النفطية 

الكبيرة فــي منظمة أوبك اجتهت 
من  مســتفيدة  اقتصادها  لتنويع 
التي جاءت عبر  الكبيــرة  اإليرادات 
اهمية  مدركة  النفطــي،  القطاع 
ذلك بعد سعي دول العالم لتقليل 
األحفوري  الوقــود  علــى  االعتماد 

واالجتاه نحو الطاقة النظيفة”.  
واشــار الى ان “الســعي للتخلص 
من االقتصاد الريعي يتطلب وقفة 
جادة من أصحاب القرار في الدولة 
من خالل عــدة عوامل مهمة وهو 
تطوير الصناعــة والزراعة وتفعيل 
القطاع اخلاص وجذب االستثمارات 
اخلارجيــة وتقليــل االســتيرادات 
في  التي تصب  القوانــن  وتفعيل 
مصلحــة حمايــة املنتــج ودعم 

االنتاج احمللي”. 
الــوزراء  رئيــس  مستشــار  وكان 
محمد  مظهــر  املالية  للشــؤون 
صالح قــد أكد فــي اذار 2021 ان 
أســباب بقاء االقتصاد ريعيا يعود 
الى احلــروب وفرض احلصــار خالل 
احلقبة املاضية وما نشــهده اليوم 
من الصراعات السياسية، أدت الى 

تشتيت للموارد االقتصادية”.
ويجعل اســتمرار الدولة باالعتماد 
علــى النفــط كمصــدر وحيــد 
للموازنــة العامة البــالد في خطر 
إزاء األزمات العاملية التي حتدث بن 
احلن واآلخر، بســبب تأثــر النفط 
بها، مما يجعل العراق يتجه في كل 
مرة لتغطية العجز الى االستدانة 
من اخلارج او الداخل وهذا ما يعني 
عدم القدرة على إدارة أموال الدولة 
بشــكل فعال، والعجــز عن إيجاد 

حلول متويلية بديلة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قبــل عامن ، أطلقــت مجموعة 
 ، العشــرين إطار العمل املشترك 
وهي آليــة مصممة لتوفير إصالح 
سريع وشــامل للديون للدول التي 
تنكمش حتــت أعبــاء الديون بعد 
املســتجد  كورونا  فيروس  صدمة 
والتي من شأنها أن تتجاوز الوقف 

املؤقت لسداد الديون.
لكــن النتائج أثبتــت أنها بعيدة 
املنــال، حيــث أعاقهــا مزيج من 

عدم إحراز تقدم في جلب الدائنن 
الرئيسين حول الطاولة وحملهم 
بالعمل املشــترك،  على االلتــزام 
ووضــع معاييــر للديون تشــكل 
أســاس احملادثــات باإلضافــة إلى 
بعض  في  السياسية  االضطرابات 

البلدان. الدول.
وجد البنــك الدولــي أن أفقر دول 
العالم ســتواجه 35 مليــار دوالر 
إلى  الديون  من مدفوعات خدمــة 
الدائنن الرسمين والقطاع اخلاص 

فــي عــام 2022 ، مبينــا أن أكثر 
من ٪40 من هــذا املبلغ يرجع إلى 

الصن.
أثــار دور الصن كمقــرض للدول 
الفقيرة وتباطؤ بكن في تخفيف 
عبء الديون الكثير من الغضب في 
اجتماع واشنطن، ويحذر املسؤولون 
األمريكيــون من أن هــذا قد يثقل 
كاهل عشــرات البلدان منخفضة 
ومتوســطة الدخل بســنوات من 
وانخفاض  الديون،  خدمة  مشاكل 

وصعدت  االستثمار.  ونقص  النمو 
وزيرة اخلزانة األمريكية جانيت يلن 
اجملتمعون  آخــرون  غربيون  وزعماء 
فــي واشــنطن مــن انتقاداتهم 
للصن، أكبر دائن ثنائي في العالم، 
باعتبارها العقبة الرئيســية أمام 
املضــي قدًما فــي اتفاقيات إعادة 

هيكلة الديون.
فيمــا قال كيفــن غاالغــر، مدير 
مركز سياســة التنميــة العاملية 
بجامعة بوســطن، ان وزارة اخلزانة 

األمريكية حتتاج أيًضا إلى أن تكون 
أكثر قوة مــع الدائنن من القطاع 
اخلــاص، كما فعلت أثنــاء عملية 
أو  بالديون  املثقلة  الفقيرة  البلدان 
أظهرنا  “لقد  وأضــاف  العراق.  في 
خــالل التســعينيات أنــه ميكننا 
اجللوس  على  اخلاص  القطاع  إجبار 
إلــى طاولة املفاوضــات من خالل 
سياســة الترغيب واجلــزرة ونحن 
لسنا على استعداد للقيام بذلك”، 
معترًفا بــأن نظام إعــادة هيكلة 

الديون ميثل “مشكلة كبيرة”
وكان العراق قام في 2015 بتسوية 
مع الواليــات املتحــدة االمريكية 
بدفع اكثــر من 500 مليــون دوالر 
عن كافــة الديون التي تطالب بها 
الشــركات االمريكية للعراق ليتم 
غلق ملف الديون ألمريكا بشــكل 
بالتزام  يقضــي  واالتفــاق  نهائي 
امريــكا بعد ذلك بعــدم اقامة اي 
دعوى بهذا الشأن ضد العراق سواء 

كانت ادارية او قانونية او قضائية.

إيرادات النفط تشكل 96 % من الموازنة العامة للبالد

مجموعة العشرين: الصين تزيد من عبء ديون الدول الفقيرة.. 

للشهر الخامس تواليًا

الصباح الجديد - وكاالت:
تعتــزم دول مجلس التعــاون اخلليجي إنشــاء منصة 
إلكترونية لتسجيل العالمات التجارية وحماية امللكية 

الفكرية خالل الفترة املقبلة.
وأوضح محمد العنزي، وكيل وزارة التجارة والصناعة في 
الكويت، امس االحد أن العمل في هذه املنصة ســيرى 
النور في املســتقبل القريب، حيث ســيتم ربط اجلهات 

املعنية في اخلليج بها تقنيا.
وقال املســؤول الكويتي إن العمل جار حاليا على دراسة 
النواحــي القانونية لكيفية حفــظ احلقوق قبل إطالق 

املنصة رسميا.
وفيما يتعلق بتقييم املنشــآت التجارية حلصولها على 
التمويل في دول مجلس اخلليج، أوضح أن اجلهات املعنية 
في دول مجلس اخلليج تناقش مقترح تقييم املنشــآت 
وحصولهــا علــى التمويل في أي دولة مــن دول اجمللس 
بهدف التحفيز وجعل منطقة اخلليج بيئة اســتثمارية 

جاذبة.
يذكــر أن وكالء وزارات التجــارة فــي دول اجمللس عقدوا 
اجتماعهم الـ 55 األســبوع املاضي في الرياض، وناقش 
االجتمــاع موضوعات متعلقة بأعمــال اللجان الفنية 

التابعة للجنة التعاون التجاري.
وهــدف االجتماع إلى زيــادة التكامل بــن دول مجلس 
التعاون في مجــال التجارة الداخلية واخلارجية، وحماية 
وريادة  واملتوســطة  الصغيرة  واملشــاريع  املســتهلك، 
األعمال، وكذلك املفاوضات مع الدول والتكتالت الدولية، 

كما اتخذوا عددا من التوصيات حيال هذه املواضيع.

بغداد ـ الصباح الجديد :
انخفضت أســعار صرف الدوالر األمريكي مقابل الدينار 
العراقي ، امس األحد، في البورصة الرئيســية بالعاصمة 

بغداد، فيما استقرت في اقليم كوردستان.
وقال مصدر صحفي ، إن بورصة الكفاح واحلارثية املركزية 
في بغداد، سجلت امس االحد 146700 دينار عراقي مقابل 

100 دوالر أمريكي.
فيما كانت األســعار أمس االول الســبت 146800 دينار 

عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي.
وأشار املصدر إلى أن اســعار البيع والشراء استقرت في 
محال الصيرفة باألسواق احمللية في بغداد، حيث بلغ سعر 
البيع  147250 دينارا عراقيا لكل 100 دوالر امريكي، بينما 
بلغت أسعار الشراء 146250 دينارا عراقيا لكل 100 دوالر 

امريكي.
أما فــي اربيل عاصمة اقليم كردســتان، فقد شــهدت 
اســعار الدوالر اســتقرارا، حيث بلغ سعر البيع  147100 
دينار لكل 100 دوالر أمريكي، وبلغ ســعر الشراء  147000 

دينار لكل 100 دوالر أمريكي.

منصة إلكترونية خليجية 
لتسجيل العالمات التجارية 

وحماية الملكية الفكرية

انخفاض أسعار الدوالر 
في بغداد واستقرارها

 في كردستان
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بغداد ـ الصباح الجديد :
استقرت أســعار الذهب العراقي 
واالجنبــي فــي األســواق احمللية 
االحد،  امــس  بغداد،  بالعاصمــة 
فيمــا ارتفعت في اســواق اربيل 

عاصمة اقليم كردستان.
وقــال مصدر صحفي، إن أســعار 
الذهب في أســواق اجلملة ب   شارع 
النهر في العاصمة   بغداد سجلت 
للمثقال  بيع  اليوم، ســعر  صباح 
الواحــد عيــار 21 مــن الذهــب 

اخلليجــي والتركــي واألوروبي بلغ 
338 الف دينار، وسعر الشراء 333 
الفاً، وهي نفس االسعار ليوم امس 

األول السبت.
وأشــار املصدر ، إلى أن ســعر بيع 
املثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
العراقي سجل استقرارا أيضاً عند 
308 االف دينار، وبلغ ســعر الشراء 

303 االف دينار.
وفيمــا يخص أســعار الذهب في 
بيع  ســعر  فإن  الصاغــة،  محال 

 21 الذهــب اخلليجي عيار  مثقال 
يتــراوح بن 340 الــف دينار و350 
ألف دينار، فيما تراوح ســعر البيع 
 310 بن  العراقي  الذهــب  مثقال 

االف و320 الف دينار.
اما اســعار الذهب في اربيل فقد 
شهدت ارتفاعا حيث بلغ سعر بيع 
مثقــال الذهب عيــار 24 بيع 395 
ألف دينار، وســجل عيار 21 سعر 
بيــع 355 ألف دينار، فيما ســجل 

عيار 18 سعر بيع 300 الف دينار.

بغداد ـ الصباح الجديد :
انخفضت مبيعات الدوالر النقدية 
التوســط،  وشــركات  للمصارف 
امس  االحد، لتصل الى 17 مليون 

دوالر.
وذكــر مصدر صحفــي ، أن البنك 
املركــزي العراقي بــاع اليوم خالل 
مزاده لبيع وشراء الدوالر االمريكي، 

236 مليونــا و875 الفا و120 دوالرا 
أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف 

اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر.
واضــاف املصــدر ان نســبة 92% 
من هــذه املبيعات ذهبــت لتعزيز 
االرصــدة في اخلارج على شــكل 
حــواالت واعتمــادات حيث بلغت 
219 مليونــا و275 الفا 120 دوالرا، 

فيمــا ذهبت البقية على شــكل 
مبيعــات نقدية التــي بلغت 17 

مليونا و600 ألف دوالر.
وأشــار إلــى ان 30 مصرفا قامت 
بتلبيــة طلبــات تعزيــز االرصدة 
في اخلــارج، و12 مصرفــا لتلبية 
الطلبات النقدية، إضافة الى 123 

شركة وساطة مالية.

بغداد ـ الصباح الجديد :
اوردت إدارة معلومــات الطاقــة 
األمريكية امس األحد، ان ارتفاعا 
طفيفا حصل بصــادرات العراق 
النفطيــة ألمريــكا لتصل إلى 
يوميا خالل  برميــل  ألــف   130

األسبوع املاضي.
وقالت اإلدارة في تقرير: “متوسط 
االســتيرادات االمريكيــة مــن 
النفــط اخلــام خالل االســبوع 
املاضي من تسع دول بلغت 5.053 
مالين برميــل يوميا منخفضة 
مبقدار 167 الف برميل باليوم عن 
بلغ  والذي  سبقه  الذي  األسبوع 

5.220 مالين برميل يوميا”.
العراق  “صــادرات  أن  وأضافــت 
النفطية ألمريــكا بلغت معدل 
130 ألف برميل يوميا األســبوع 
املاضــي، مرتفعة عن األســبوع 
الذي ســبقه الــذي بلغت فيه 
ألمريكا  النفطيــة  الصــادرات 

معدل 11 الف برميل يوميا”.
اإليرادات  “أكثر  أن  إلى  وأشــارت 
النفطية ألمريكا خالل األسبوع 
مبعدل  كندا  مــن  جاءت  املاضي 

بلغ 3.372 مليــون برميل يومياً، 
تلتها املكسيك مبعدل 747 ألف 
برميــل يومياً، وبلغــت االيرادات 
النفطية من الســعودية مبعدل 
230 الف برميــل يومياً، ومن ثم 
كولومبيا مبعدل 214 ألف برميل 
يومياً”. ووفقاً لإلدارة، فأن “كمية 
االســتيرادات األمريكيــة مــن 

النفط اخلام مــن البرازيل بلغت 
مبعــدل 158 الف برميــل يومياً، 
134 ألف  ومن االكوادور مبعــدل 
برميل يوميا، ومن ليبيا مبعدل 39 
ألف برميل يوميــا ومن نيجيريا 
يوميا،  برميــل  ألف   29 مبعــدل 
فيما لم تستورد أي كميــة من 

روسيا.

استقرار أسعار الذهب في اسواق
 بغداد وارتفاعها بأربيل

نحو 220 مليون دوالر تحول
 من مزاد البنك المركزي الى الخارج

صادرات البالد النفطية ألمريكا 
ترتفع بشكل طفيف في اسبوع
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جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

قسم العقود
العدد: 27303
التاريخ: 2022/10/23

إعالن مناقصات عامة  الول مرة 
على  حساب مشاريع تنمية االقاليم 

)ت7,ت8 على حساب قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي رقم 2 لسنة 2022(
وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال القياسية  الصغيرة   

                    
1. يســر ديوان محافظة واســط / قسم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة من الشركات 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 واسط / قسم العقود ( خالل ) أوقات الدوام الرسمي(  او وفقا للبريد االلكتروني cd@wasit.iq  وكما 
.  www.wasit.iq موضحة بورقة بيانات  ملقدمي العطاءات علما ان املوقع الرسمي اخلاص بالتبليغات ونشر نتائج املناقصة  هو

4. على مقدم العطاء تقدمي جميع 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  نسخ إضافية طبق األصل عدد )2( من العطاءات اخلاصة باملناقصة إضافة الى العطاء األصلي وتكون جميع النسخ مختومة بختم حي من الشركة وفقا لاللية املثبتة في ورقة بيانات  
العطاء.

8. على مقدم العطاء تقدمي كشــف  حســاب اصلي  ومرســل 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 السيولة املالية للمشروع املعلن جميع املشاريع احملالة سابقا ملقدم العطاء )قيد اإلجناز ( .
9.  مع مراعاة الفقرة 7 اعاله  يتم تســليم العطاءات إلى )ديوان محافظة واســط / ســكرتير جلنة فتح العطاءات ( قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم )االثنني( املصادف  2022/11/7 وهو )تاريخ غلق املناقصة( , 
علما بان العطاءات املتأخرة ســوف ترفض وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان التالي ) واســط / الكوت / شارع احملافظة/ مبنى ديوان محافظة واسط/ غرفة 

جلنة فتح العطاءات( في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا من يوم )االثنني( املصادف 7 /2022/11.
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 اإلشارة السم ورقم املناقصة 
ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واسط ويحمل عنوان البريد االلكتروني للمصرف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعشرون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات 

األولية 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( تســعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة و يتم  شــراء وثائق املناقصة و تسليم العطاء حتريريا من قبل املدير املفوض او بصيغة وكالة صادرة ومصدقة من كاتب العدل الحد املساهمني ال 
تزيد مدة صدوره عن ثالث اشهر  من تاريخ غلق املناقصة او بصيغة شهادة تسجيل الشركة )شهادة تأسيس الشركة التي تظهر حق التوقيع عنها(كشرط أساسي لشراء وثائق املناقصة و لتقدمي العطاء ويجب 

ان يتم التوقيع على جميع صفحات مستندات 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 والقســم الثالث ويعد من شــروط املنافسة وان نتائج املناقصة ســوف يتم نشرها على املوقع االلكتروني www.wasit.iq, ويعتبر 

تبليغا رسميا .
22- سيعقد مؤمتر خاص باملشروع  بتاريخ2022/10/31 الساعة  العاشرة والنصف  وفقا ملا هو مثبت في ورقة بيانات العطاء مما يقتضي التنويه .

الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

م / اعالن
مناقصة رقم )2022/2( 

تكملة تبليط شوارع داخلية في قضاء أمرلي / 
محافظة صالح الدين

تعلن مديرية البلديات العامة / احدى تشــكيالت وزارة االعمار واالسكان والبلديات 
العامة عن اعالن املناقصة رقم )2022/2( اخلاصة مبشــروع )تكملة تبليط شــوارع 
داخلية في قضاء أمرلي( مبوجب الوثائق القياسية وتعليمات تنفيذ العقود احلكومية 
رقم )2( لســنة 2014 والضوابط امللحقة علما ان الكلفة التخمينية للمشــروع 
هي )951،850،000( تسعمائة وواحد وخمسون مليون وثمامنائة وخمسون الف دينار 
فعلى الشركات احلكومية والشركات اخلاصة واملقاولني )انشائية اولى / كهربائية 
خامسة( الراغبني باالشــتراك باملناقصة املذكورة احلضور الى مقر املديرية وتقدمي 
التأمينات األولية على شــكل خطاب ضمان او صك مصدق صادر من احد املصارف 
العراقية املعتمدة بنســبة )1 %( من الكلفة التخمينية بأسم املشارك والمر وزارة 
االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة / مديرية البلديات العامة نافذة ملدة 
اربعة اشهر من تاريخ غلق املناقصة على ان ترفق مع العطاء ، ومستصحبني معهم 
الوثائق الواردة ضمن الوثائق القياسية )نسخة اصلية واحدة في غالف منفصل مع 
نســختني اضافتني مختومة طبق االصل بختم حي من الشــركات(( لغرض شراء 
وثائق املناقصة مقابل مبلغ مقداره )500،000( خمسمائة الف دينار عرافي غير قابل 
للرد ، على ان تدرج املستمسكات الحقاً مع عطاء املناقصة وتوضع في ظرف مغلق 
ومختوم مع ذكر اســم ورقم املناقصة وتوضع في صندوق العطاءات / مقر مديرية 
البلديات العامة وبعكســه يهمل العطاء الذي لم يرفق معه املستمسكات علماً 
ان آخر موعد لغلق ملناقصة هو الســاعة الثانية عشر ظهراً من يوم )2022/11/10( 
املصادف يوم )اخلميس( ويتحمل من ترســو عليه املناقصة اجور نشــر االعالن وان 
املديرية غير ملزمة بقبول أوطأ العطــاءات ويكون فتح العطاءات في مقر مديرية 

البلديات العامة الكائن في شارع حيفا /ساحة امللك فيصل / الطابق الثاني
ومن ضمن البيانات املطلوبة ..

-  بــراءة ذمة مــن الهيئة العامة للضرائــب معنونه الى وزارة االعمار واالســكان 
والبلديات واالشغال العامة / مديرية البلديات العامة وتكون النسخة األصلية

-  شهادة تأسيس الشركة
- وصل شراء املناقصة املقاولني

-  شهادة تسجيل وتصنيف املقاولني
-  قائمة باخلدمات )االعمال املماثلة( املنفذة اخلاصة مبقدم العطاء وتكون مؤيده من 
اجلهات ذات العالقة، وتقدمي ما يؤيد اكمال العمل ادلة عن توفر الراسمال التشغيلي 

املالئم لتنفيذ العقد 
- العنوان الكامل للشركة )املقر الدائم االحداثيات، رقم الهاتف البريد االلكتروني 

عنوان سكن مدير املفوض(
It.gdm.mmpw@gmail.com

املدير العام

اسم املناقصةرقم املناقصةت
الكلفة التخمينية

)دينار(

 مدة
االجناز
بااليام

مبلغ التأمينات االولية
)دينار(

 هوية
التصنيف

ثمن وثائق املناقصة
)دينار(

.12022-3-138
 بناء مدرسة ابتدائية 9 صف على القطعة املرقمة 4/25 م

6  في قضاء الصويرة31S الطليعة و الغنامية 
640,186,00036019,205,580

 عاشرة
انشائي

500,000

.22022-3-139
 بناء مدرسة ابتدائية 9 صف على القطعة املرقمة

1  في ناحية الشحيمية2/2067SH  م 6 اجلزيرة 
640,186,00036019,205,580

 عاشرة
انشائي

500,000

.32022-3-140
 بناء مدرسة ابتدائية 9 صف على القطعة املرقمة 19  م

3 في قضاء النعمانية1N  ابو جالج  1SH اجلزيرة 
640,186,00036019,205,580

 عاشرة
انشائي

500,000

.42022-3-141
 بناء مدرسة ابتدائية 9 صف على القطعة املرقمة 3/5  م

4  في قضاء النعمانية27N  ام اجلكاير  
640,186,00036019,205,580

 عاشرة
انشائي

500,000

.52022-3-142
 بناء مدرسة ابتدائية 12 صف على القطعة املرقمة

2  في قضاء الصويرة6852/3S م 26 احلسينية 
750,000ثامنة انشائي1,092,223,00042032,766,690

.62022-3-143
 بناء مدرسة ابتدائية 12 صف+قاعة  على القطعة

 18  في قضاءKاملرقمة  2161/3 م 46 نصف الدجيلة  
الكوت

750,000ثامنة انشائي1,092,223,00042032,766,690

.72022-16-144
 هدم و اعادة بناء مركز صحي رئيسي الزهور في قضاء

الصويرة
750,000ثامنة انشائي1,060,905,00036031,827,150

.82022-16-145
انشاء مركز صحي رئيسي في منطقة حي اجلوادين

في قضاء الكوت
750,000ثامنة انشائي1,056,905,00036031,707,150
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سينما

متابعة

متابعة ـ الصباح الجديد:
ينافس الفيلم الروائي بني األمواج للمخرج 
الهادي أوالد محند ضمن فعاليات النسخة 
33 من أيام قرطاج السينمائية )29 أكتوبر/ 
تشــرين األول - 5 نوفمبر/ تشــرين الثاني(، 
حيث يشارك في قسم أســبوع النقاد في 
أول نســخة له في املهرجان. ومن املقرر أن 
يحضر طاقم العمل عــرض الفيلم، ويأتي 
ذلــك بالتزامن مــع فوزه بثــاث جوائز من 
مهرجــان الــدار البيضاء للفيلــم العربي 
وهي أفضل ممثل )ســمير القسمي( أفضل 

سيناريو وجائزة جلنة التحكيم.
أيام قرطاج السينمائية هو أقدم املهرجانات 
العربية حيث تأســس عام 1961، وتشــهد 
النســخة احلالية افتتاح قسم أسبوع نقاد 
الروائي  للعمل  اخملصــص  قرطاج،  مهرجان 
األول والثانــي، وســيكون هــذا اجلــزء من 
الرسمية مفتوًحا جلميع صانعي  املسابقة 
األفام من كّل أنحــاء العالم ضمن برمجة 
تتكون من ســبعة أفام طويلة، مع انطاق 
قســم أيام قرطاج لصناعة السينما هذه 

السنة.
ارتفع  البيضاء،  الــدار  وبعد جوائز مهرجان 
رصيــد بني األمــواج إلى 8 جوائز، إذ ســبق 

له الفــوز بخمس جوائز وهــم جائزتني 
من مهرجان الفيلــم العربي في روتردام 
هما جائزة اجلمهــور وأفضل ممثلة )لبنى 
أزابــال(، وجائــزة اجلمهور مــن مهرجان 

سبيلت لسينما البحر املتوسط وجائزة 
أفضل عمــل أول وجائزة ســيني كلوب 
من املهرجان الوطنــي للفيلم بطنجة، 
وشــهد عرضــه العاملــي األول ضمــن 

فعاليات مهرجــان تالني باك نايتس في 
إستونيا، وعرضه األول في العالم العربي 
في مهرجان البحر األحمر الســينمائي 
الدولي، كما شــارك فــي مهرجان ماملو 
للســينما العربية بالســويد ومهرجان 
عّمان السينمائي الدولي، كما ُعرض في 
الدار البيضــاء للفيلم العربي  مهرجان 

في املغرب.
ونال فيلم بني األمواج إشادات نقدية في 
وســائل اإلعام والعاملية، منها ما كتبه 
The National News »يروي بني  موقــع 
األمواج قصة مؤثــرة عن العائلة ومرض 
املغــرب«، ووصــف موقع  الزهاميــر في 
DMovies بالفيلــم بـــ »درامــا متقنة 
الصنــع مؤثرة عــن الروابــط العائلية 

والشجاعة في ظل الظروف الصعبة.«
تــدور أحــداث الفيلــم فــي منتصف 
شمال  صغيرة  قرية  في  التســعينيات، 
املغرب، حيث يصاب فؤاد، املوظف الوحيد 
البريد، مبــرض عصبي يقلب  في مكتب 
مجرى حياته وحياة أســرته رأســاً على 
عقب. حياة جديدة تبدأ بالنســبة لفؤاد 
وزوجتــه وأوالدهمــا. ســتغمر منزلهم 
مشــاعر احلب واحلزن والذكريات. عندما 
يختفــي فؤاد رويــداً رويداً، يلتــف أفراد 
األسرة حول بعضهم البعض. مبرور الزمن 

تظهر اجلراح أكثر فأكثر، لكن الرغبة في 
احلياة تبقى أقوى.

مشــروع بني األمواج حصــد العديد من 
اجلوائــز من منصة اجلونة الســينمائية 
منهــا اجلائزة الكبــرى وأفضل فيلم في 
مرحلة ما بعد اإلنتاج. الفيلم من تأليف 
وإخراج الهادي أوالد محند، ويشــارك في 
بطولته ســمير القســمي، لبنى أزابال، 
الســيد العلمي وجــال قريــوا، وإنتاج 
شــركة Kasbah Films )كــرمي الدباغ(، 
MAD Solutions مهام التوزيع  وتتولــى 

في العالم العربي.
الهــادي أوالد محند مخرج مغربي دفعه 
دورة  بالســينما حلضور  املبكر  اهتمامه 
 Ateliers عن صناعة األفام الوثائقية في
Varan فــي باريس. تخرج من املدرســة 
الدولية للســينما والتلفزيــون بباريس 
وتخصــص في اإلخــراج الســينمائي. 
ثــم انتقل للعمــل كمســاعد مخرج 
فــي العديــد مــن اإلنتاجــات املغربية 
والفرنسية. كما عمل كمساعد مونتير 
في بعض األفــام القصيــرة. مت اختيار 
فيلمه القصير مقهى الصيادين )2007( 
للمشاركة في بعض املهرجانات الكبرى، 

ومنهم مهرجان لوكارنو السينمائي.

علي الدليمي

أقام  بحضور نخبة من املثقفني واألكادمييني، 
نادي الســرد في اإلحتاد العام لألدباء والكتاب 
في العراق، جلســة مســائية علــى قاعة 
اجلواهــري، للقــاص والروائــي الكبير أحمد 
خلف، حتت عنوان: )طقس الكتابة السردية(.

وقد أدار اجللســة وقدم ضيفه األديب خضير 
الزيــدي، ومن ثــم حتدث بإسترســال األديب 
أحمد خلــف، عن بداية مســيرته الطويلة، 
وما تخللها من محطات وجتارب ودروس وعبر، 
جعلتــه أن يكون رمــزاً عراقياً في املشــهد 

الثقافي داخل العراق وخارجه.
كما تطــرق األديب أحمد خلــف، عن بعض 
طقوسه اخلاصة التي ميارسها قبل وفي أثناء 
حلظة الكتابة في مجالي القصة القصيرة أو 
الرواية، وهي غالباً ما تكون طقوســا فكرية 

دقيقة، أكثر مما هي طقوس عملية عابرة.
لــم يبــرح أديبنــا أحمــد خلــف، أن يغادر 
مبوضوعاتــه األدبية عن مجتمعــه العراقي 
املســكني املغلف باملآســي املتواصلة، حيث 
احلــروب العبثية والسياســات اخلاطئة التي 
ألقت بظالها على الشعب نفسه.. ليتحمل 

األعباء وحده!!
لذلك كانت من أهم شــروطه التي يتخذها 
في كتابة القصــة أو الرواية إبتعاده النهائي 

أوالتقــرب منهــا،  الســلطة  مبداهنــة 
وإســتنكار نتائج السياســة الســلبي 

نفسها..
بعدها فتــح باب احلــوار واألســئلة من 
احلضــور، التي صبــت جميعهــا ما بني 
مسيرته وطقوســه وإستضاءاته لبعض 

من نتاجه األدبي.
والكاتــب أحمــد خلــف، مــن مواليــد 
محافظة الديوانية، عــام 1943، وهو من 

أهم األســماء البارزة املعاصرة في السرد 
العراقي منذ أول قصة نشرها في ملحق 
جريدة اجلمهورية بعنوان »وثيقة الصمت« 
عــام 1966، إذ ينتمي إلى أصــوات اجليل 
القصصي الســتيني الذي أتسم بالتفرد 
الريادي والتأثر مبا بعد احلداثة، عمل خلف 
في مجلة األقام عام 1985، وأصبح محررا 
ثقافياً بدرجة سكرتير حترير. في عام 2010 
ترأس حترير مجلة األديب العراقي الناطقة 

باســم اإلحتاد العام لألدبــاء والكتاب في 
العراق. انتخب رئيســا لنادي القصة في 
»اإلحتاد« وفي العام نفســه عقد ملتقى 
القصة القصيــرة في العراق برئاســته. 
حضر خلف وســاهم في ملتقى القاهرة 
 .2010 العربي  الروائــي  لإلبــداع  اخلامس 
تقاعد أحمــد خلف ســنة 2006، وتفرغ 

للكتابة.
القصيرة “خوذة لرجل نصف  نشر قصته 
ميت” سنة 1969، والتي وصفت بـ »نبوءة 
بــوالدة كاتــب قصصي من طــراز خاص 
على املستوى العربي« وأشــاد بها كّتاب 
كبار مثل محمد دكروب وســامي خشبة 

وحسني مروة وغسان كنفاني.
األولى  القصصيــة  مجموعتــه  أصــدر 
ثــم   ،1974 عــام  مهجــورة«  »شــوارع 
مجموعــات قصصية أخــرى مثل »منزل 
العرائــس« عــام 1987، روايــة »اخلــراب 
اجلميل« عام 1981، رواية »القادم البعيد« 
عــام 1986، »احلد الفاصــل«، »صراخ في 
علبة« عــام 1990، »خريــف البلدة« عام 
1995، روايــة »موت األب« عام 2000 والتي 
قضى خمس ســنوات في كتابتها، رواية 
»حامــل الهــوى«، »مطر في آخــر الليل، 
ورواية »محنة فينوس«، »نزهة في شوارع 
مهجورة«، وهي أول إصدار ضمن إعادة نشر 
مجموعة األعمال الكاملة للكاتب والتي 

تتضمن 10 أعمال متنوعة، وأتت اجملموعة 
فــي 107 صفحة من القطع املتوســط، 
رواية »البهلوان«،  فضاً عن كتاب بعنوان 
»دراســات في القصة«، وكتــاب »حتوالت 
أنكيدو« ضمن مشــروع ألعماله الكاملة 
وجاء الكتــاب في 168 صفحة من احلجم 
املتوســط، ويحتوي على عدد من املقاالت 

والرؤى له.
ويعتز خلف، بقوله: في عام 1961 تعرفت 
على الشــاعر الكبير مظفر النواب، وهو 
الــذي وجهني نحو الكتابــة واألدب، الذي 
تنبأ لي مبكانة في هذا امليدان.. في مرحلة 
اللغة  املتوسطة كان أســتاذ  الدراســة 
العربية حينها الشاعر مظفر النواب وفي 
أحــد االيام طلب منــا أن نكتب موضوعاً 
إنشــائياً، وبعد الكتابة وتسليمه األوراق 
قام بعزل ورقتي ثم ســال مــن هو أحمد 
خلف فقلت له أنا، فسالني هل تقراً كتباً 
بالنفي، فسألني هل في عائلتك  فأجبته 
كاتباً أو شاعراً فقلت ال فاستغرب وأهداني 
روايتني وطلب مني  قراءتهما، وفعا قرأت 
الروايتــني وأعدتهما له فــي اليوم التالي 
استغرب فطلب مني أن أحكي له أحداث 
الرواتني فسردت له كل تفاصيلهما، فقال 
لي اســتمر في القراءة وسيكون لك شأن 
األدب، ومــن يومها وأنــا اعيش األدب بكل 

تفاصيله قراءة وكتابة..

محمد المولدي الداودي *

يا قاتلي...
مهًا.. ما بالصدر غيُر قصيدة..

والقلب يسكنه وطن ..
والنبض أشواق احلروف إلى رياحني املدن

يا قاتلي..
مهًا.. ما باجلســم غير متاهة األحام في 

مسارات احملن
الغائبــني.. خطوطها حتكي  مرايــا  ويدي 

الرحيل
وتقــول أمنية احليــارى.. في بلــد القتيل 

والسجني املمتحن
وتقــول أشــواق النخيــل إلــى صحارينا 

األصيلة
وتقول أشواق الصهيل إلى ميادين الزمن

يا قاتلي..
إّني مسافة العّشاق في لفظ القصيد

والعراة..  احلفــاة  يتلوهــا  الكلمــات  وأنا 
والعبيد

وأنا نقيض نعيمهم ويقينهم.. وأنا الّشريد
فا تَدِع هــذا الّرصاص يحــّدث عن حقد 

الطغاة للحياة.. والنشيد
يا قاتلي..

إّنــي امتألت مــن أنني النــاس حتى صرت 
أنينهم

وشربت من عطش البحار إلى صفاء املاء
فليس يقتلني الّردى..

وال الرصاصات اجلبانة في املساء
يا قاتلي..

هل سمعت نشيدنا.. يحّدث األزمان عّنا؟
هل ترى؟

هل رأيت شهيدنا.. يعلو األكّف ويهتف من 
فوق آالم الورى

»صبرا.. يا حاملني املوت فوق أكّفكم
وبني اخلطو في مسافات املدن

وفي غضب الرايات في ليل دمشق واليمن«
يا قاتلي..

سأمّر فوق اجلرح.. لست أخافكم
وألعن القمع واجلّاد

سأمّر أشدو باحلياة وأهلها
ال السجن يرهبني.. وال اإلبعاد

يا قاتلي
إّني انتصار احلق واإلنسان واإلنشاد

صوت الّرصاص إذا شدا.. لن يكتم األنفاس 
في صدري

ولن يخبو في الصدر نشيد جهاد
يا قاتلي..

إّني رأيت الشمس من دمنا ضياها
ومن دمنا ســتنمو مــزارع األحام في كّل 

الباد
ومن أّنات جرحانا.. صاغ الّدهر أغنية األزمان 

واألوطان.. فرّتلها العباد
يا قاتلي...

صبرا.. إّنــي علمت مســالك األوطان في 
نبض اجلسد

ويقنت أّن رصاصة بلهاء في صدر الشهيد
ستزهر.. وطًنا جميًا.. يوم غد..

* شاعر من تونس

الحلم والّرصاصة

»بين األمواج« ينافس في مسابقة أسبوع النقاد بأيام قرطاج السينمائية
حصد ثالث جوائز في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي

نادي السرد في اإلتحاد العام لألدباء يحتفي بالكاتب الكبير أحمد خلف

قراءة

فاعلة تسهم في نبش اخلزانة الفكرية 
من  لتنهض  وحتريكهــا  للمســتهلك 
ســباتها منتفضــة.. باعتمــاد الفاظ 
موحيــة بعيدة عــن الضبابية اخلالقة 
للصــور الشــعرية املســتفزة .. وهذا 
النمــط التحريضــي يذكرنــا باصوات 
شــعرية حتريضية كان فــي مقدمتها 
الشاعر ابو القاسم الشابي في مطلع 

نصه :
                     إذا الشعب يوماً أراد احلياة 

// فا بد ان يستجيب القدر
وهنــاك صــوت اجلواهــري التحريضي 

الساخر..

                     نامي جياع الشــعب نامي         
حرستك الهة الطعام

وهناك الرصافي الذي يقول:
            علم ودستور ومجلس امة       كل 

عن املعنى الصحيح محرف
التحريضي عند  الشــعري  اما اخلطاب 
مظفــر النواب فهو األكثر شــهرة في 
العالــم العربي..كونــه يتميــز مبيزتني 
اســلوبيتني هما: غلبة احلزن من جهة و 
اإلحســاس بالفجيعة من جهة اخرى.. 
باعتمادأســلوب تكنيكــي فني جاذب 
متكــئ على مجموعة مــن اخلصائص 
واالســلوبيةالتي  والفنيــة  اللغويــة 
حتول اخلطاب من ســياقه اإلخباري إلى 

وظيفته التأثيرية و اجلمالية...
              أبكيك بادي

              أبكيك بحجر الغرباء
              و كل احلزن لدى الغرباء مذلة

              إالم ســتبقى يــا وطني ناقلة 
للنفط

               مدهنة بسخام األحزان.
و للشاعر نزار قباني :

                  مواطنون دومنا وطن
                 مطــاردون كالعصافيــر على 

خرائط الزمن
                 مسافرون دون أوراق .... وموتى 

دومنا كفن
                 نحن بغايا العصر

                 كل حاكــم يبيعنــا ويقبض 
الثمن.

اما الشاعر محمد املاغوط في قصيدته 
املوسومة )مســافر عربي في محطات 

الفضاء(  يقول فيها:-
                    أيها العلماء والفنيون

                    أعطوني بطاقة ســفر إلى 
السماء

                    فأنــا موفــد من قبل بادي 
احلزينة

                    باســم أراملها وشــيوخها 
وأطفالها

                    كي تعطوني بطاقة مجانية 
إلى السماء

                   ففــي راحتــي بــدل النقود 
...«دموع«

                   ال مكان لي ؟
                   ضعوني في مؤخرة العربة

                  على ظهرها

                   فأنا قروي ومعتاد على ذلك
                   لن اؤذي جنمة

                   ولن اسيء الى سحابة
                   كل ما أريده هو الوصول

                   بأقصى سرعة الى السماء

                   ألضع السوط في قبضة اهلل
                   لعله يحرضنا على الثورة !

هذا يعني ان املنتج)الشاعر(..هو عصارة 
وبصر  ببصيرة  يتفــرد  مخاض مجتمع 
ثاقب..فهواملبصر..واملصورالبيلوغرافي 
وللزمكانية  الواقعــي  اليومي  للحدث 
الواقع  حلركة  والشــخصانية..والراصد 
عــن  واجتماعيا..واملعبــر  سياســيا 

مكنونات  الضمير اجلمعي...
نصه  في  الســماوي  والشــاعريحيي   
)الســؤال( يشــتغل علــى منطقــة 
وجداني  بوعــي  واملعارضة  التحريــض 
وانساني واخاقي وروح وطنية خالصة..

باحلياة..تكشف  مفعمة  وحساســية 
الواقعيــة  الشــعرية  صــوره  عنهــا 
متناسقة  لغوية  بتراكيب  املنســوجة 
وإيقاعامتنتظمــة شــفيفة وهي تبث 
موسيقاها املنتشرة على جسد النص..
بالتجائــه اليرصــد الظاهــرة احلدثية 
بعناية مجــردة من اخلــارج.. ويصورها 
من الداخل.. ليشــكل الفعل الشعري 
املتساوق معاملترادفات الصوريةالواقعية 
املمزوجــة بالتخييــل لتوصيل فكرته 
التحريضية القصدية ألوســع شريحة 

مجتمعية عبر صوره
الشعرية املكتنزة بالوجع السلطوي :

ُم فـي دجـلـة َ ... والـدمـوُع                الـدَّ
فـي الـفـراْت                

              مـتـــى ســـتــشـهـــرون 
ِ ســيـَف الـجـوع ِ والـقـهـر 

/الـُمـتـاجـريـــن  الـــزُّور  الـقـــادِة 
بـوجـــِه  بـالـمـأســـاْة                

الـُمـتـَخـمـيـَن/
فالشــاعر يعتمــد املعاييــر الفنيــة 
املنبثقة  واالسلوبية في تشكيل صوره 
من الواقع ويجســدها جتســيدا ماديا 
مع  املســتهلك)املتلقي(  ذاكرة  يامس 
اشتغال على نبرة التحريض  مبا حتتضنه 
بتوظيف  مشــهدي  خزين  من  الذاكره 
لغة يومية تواصلية متكئة على الفاظ 
بعيدة عن الضبابية والغموض وهي تعبر 

عن احلس الوجداني للمنتج)الشاعر(.

 
علوان السلمان

 
للشاعر مظفر النواب وهو يقدم لبضعة 
قصائــد كان يريــد أن يلقيهــا ) اغفروا 
لي حزني و خمري و كلماتي القاســية, 
...أروني  بأس  بذيئة...ال  بعضكم سيقول 

موقفاً أكثر بذاءة مما نحن فيه(..
 النص الشــعري القصير جــدا نص له 
متمثلة)ببيــت  التاريخيــة  امتداداتــه 
الزئبقية  بلغته  يتفــرد  الذي  القصيد(.. 
تلتزم  التي  الكم  القائمة على اسلوبية 
الصياغة املركزة ايجازا وتكثيفا في اللغة 
وابتعادعن االســتطراد الوصفي واحلذف 
االســلوبية  والضربة  والرمز  واإلضمــار 
الذي  الكيــف  الــى  املفاجئة..اضافــة 
يعتمــد ابراز احلدث والفكــرة في الرؤية 
والرمز  الدالة على االيحــاء  التعبيريــة 
في البنيــة النصية..انه نتــاج معرفي.. 
يفصح عن  وأخاقي  وإنســاني..  وأدبي.. 
مديات اتصاله بذاكرة املتلقي اجلمعية.. 
لتحقيق اليقظة مــن خال نقل الصور 
قصدية  الصادقة..واســتثمار  الواقعية 
املرفوض  السائدواملألوف  على  التحريض 

مجتمعيا..
ونــص )الســؤال( الذي نســجته انامل 
مبدعه الشاعر يحيي السماوي مسجا 
اللحظــات املســتفزة من واقــع مأزوم 
مغتربا..مؤطرابكفن  وجــودا  يحتضــن 
احلساســية  التحريضيــة  التــي  هي 
)حساسية شــعرية مسكونة بهاجس 

الهوية..(
                      أغـــرُب مـــا قـــرأُت فـي 

مـداِفـن ِ األمـواْت
 َّ                         شــاِهـــدة ٌ ُخـــط 

عـلـيـهـا
                       أيـهـــا األحـيـــاُء فـــي 

ــبـاْت الـمـدائـن ِ الـسُّ
                       أمـــا مـلـلـتـــْم لـعـبـة َ 

الـحـيـاة ْ ؟
فاملنتج)الشاعر( في نصه يبث معطياته 
بقصديــة  االســتفزازية  التحريضيــة 

يحيي السماوي واالشتغال على منطقة المعارضة
والتحريض بروح وطنية في »سؤال«

النص الشعري القصير جدا 
نص له امتداداته التاريخية 

متمثلة)ببيت القصيد(.. 
الذي يتفرد بلغته الزئبقية 

القائمة على اسلوبية 
الكم التي تلتزم الصياغة 

المركزة ايجازا وتكثيفا في 
اللغة وابتعادعن االستطراد 
الوصفي والحذف واإلضمار 
والرمز والضربة االسلوبية 

المفاجئة
يحيي السماوي

فيلم بني االمواج



محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 96
التاريخ: 202/10/19

م/ إعالن اول/ اعادة تقدير

عمــاً بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل، تعلن جلنة البيع واإليجار في 
مديريــة بلديات ذي قار عن اجراء املزايدة العلنية للبيع أماك مديرية بلدية )الدواية( وكما مبينة 
مواصفتها ادناه عدد )12( فعلى الراغبني باالســتئجار مراجعة محاسب البلدية خال مدة )30( 
يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعان لدفع التأمينات القانونية بنســبة ال تقل عن )20%( من 
القيمــة التقديرية لكامل مدة االيجار واحلضور في اليوم التالي من مدة انتهاء االعان في ديوان 
البلدية حســب املوعد احملدد مع جلب هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور 

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

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
تنفيذ/ 30

مديرية تنفيذ مدينة الصدر
الدائن وزير الداخلية اضافة لوظيفته

رقم االضبارة: 2020/738
التاريخ: 2021/7/20
الى/ املنفذ عليه املدين عدنان سليم مهنا الساكن ضمن منطقة مدينة الصدر محلة 

542 زقاق 9 دار 40 قطاع 27 
استنادا الى شرح مركز شرطة التهذيب العدد 883 في 2022/6/30 وتأييد مختار محلة 
542 مديرية محافظة بغــداد قطاع 27 مدينة الصدر انك مجهول محل االقامة وليس 
لك موطن دائم او مؤقت او مختار ميكن اجراء التبليغ عليه استنادا للمادة )27( من قانون 
التنفيذ تقرر تبليغك اعانا باحلضور في مديرية تنفيذ مدينة الصدر خال خمسة عشر 
يوما تبدا من اليوم التالي للنشر ملباشرة املعامات التنفيذية بحضورك وفي حالة عدم 

حضورك ستباشر هذه املديرية باجراءات التنفيذ اجلبري فوق القانون.
املنفذ العدل
وسام عبد النبي كويطع

اوصاف احملرر
استنسادا الى قرار محكمة بداءة الرصافة بالعدد 270/ب/2016 في 2016/6/29 املتضمن 
احلكــم بالزام املدعي عليه بان يؤدي للمدعي اضافــة لوظيفته مبلغ قدره )8،000،000( 
ثمانية مايني دينار وحتميلك املصاريف واتعــاب احملاماة لوكيل املدعي اضافة لوظيفته 
املوظــف احلقوقي مصعب عبد الســام حامد مببلغ قدره  خمســمائة الف دينار توزع 
وفق النســب املعمول بها قانونا وصدر احلكم حكما غيابيا قابا لاعتراض واالستئناف 

والتمييز وافهم علنا في 2016/6/29.

جمهورية العراق
وزارة النفط

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

العدد: خ30869/184/6
املوافق: 2022/10/23 

م/ املناقصة العامة احمللية 2022/263
جتهيز ونصب وبرمجة وتشغيل كاميرات مراقبة لوحدات التكرير الثالثة والهدرجة وحتسني 

البنزين الثالثة في مصفى البصره
إعادة إعالن للمرة الثالثة على املوازنة التشغيلية

1. يســر شركة مصافي اجلنوب/ شركة عامة بدعوة أصحاب الشــركات واملكاتب لاشتراك في املناقصة أعاه على أن يكون املراجع املدير املفوض أو 
وكيل له بوكالة رسمية صادرة ومصدقة من كاتب العدل او مخول عن الشركة مزود بكتاب رسمي يذكر فيه رقم ووصف املناقصة .

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

مليار دينار عراقي .
3. الكلفة التخمينية تبلغ )379.000.000( فقط ثاثمائة وتسعه وسبعون مليون دينار عراقي

4. التأمينات األولية املطلوبة )7،580،000( فقط ســبعة مليون وخمسمائة وثمانون الف دينار عراقي  صادرة من مصرف معتمد لدى شركة مصافي 
اجلنوب ونافذ لغاية 28 يوما بعد انتهاء نفاذية العرض التجاري.

 WWW.src.gov.iq 5. ملقدمي العطاء الراغبني في احلصول على معلومات إضافية زيارة املوقع اإللكتروني للشركة
contracts@src.gov.iq :ولاستفسار عن أية معلومات ميكنكم مراسلتنا على البريد االلكتروني التالي

6. يتم تســليم العطاءات في مقر شــركة مصافي اجلنوب- شــركة عامة/ غرفة جلنة فتح العطاءات احمللية وآخر موعد الستام العطاءات الساعة 
الثانية عشــرة ظهرا ليوم الغلق املصادف 2022/12/4 وفي حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رســمية يستمر االعان الى ما بعد العطلة ويعتبر اليوم 

الذي يلي العطلة آخر يوم لغلق املناقصة، وسيتم رفض العطاءات املتأخرة.
7. ســيكون انعقاد املؤمتر لإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة الساعة العاشــرة صباحاً يوم 2022/11/27 في مقر الشركة الكائن في 

محافظة البصرة/ الشعيبة.
8. إجراء الكشف املوقعي من قبل املناقصني وتوقيع محضر مشترك بذلك قبل موعد غلق املناقصة.

9. يتم تقدمي اجلزء الرابع من الوثيقة القياســية بعد ملئ املواصفات الفنية املطلوبة وجداول الكميات املسعرة )ضمن اجلزء الرابع حصراً( وحسب ما 
موضح في الوثيقة وتقدمي اجلزء اخلامس للتأكيد على املواصفات املطلوبة على أن تكون موقعة ومختومة على جميع أوراقها ومغلفة في ظرف واحد 
مغلق ومختوم مثبت عليه العنوان القانوني الكامل للشــركة مع رقم موبايل املدير املفوض ورقم واســم املناقصة مع تزويدنا بقرص )CD( للوثيقة 

كاملة، إضافة لظرف ثاني يتضمن املستمسكات املطلوبة والتأمينات االولية.
10. في حال عدم التزام مقدمي العطاءات مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة اجزائها الماء اجلزء الرابع منها فسيتم استبعاد عطائه مما يقتضي 

مراعاة ذلك عند التقدمي.
11 . املستمســكات املطلوبة عند التقدمي: شهادة تأسيس الشــركة، احملضر األول للتأسيس، قرار التأسيس، هوية تصنيف املقاولني النافذة، او هوية 
غرفة التجارة , الهوية الضريبية واســتخدام الرقم الضريبي، تأييد سكن مصدق خاص بعنوان الشــركة، تأييد حجب البطاقة التموينية عن املدير 
املفوض للشــركة او املكتب، كتاب عدم ممانعة من الهيأة العامة للضرائب لاشتراك في املناقصات معنون الى شركة مصافي اجلنوب، براءة ذمة من 

دائرة الضمان االجتماعي.
12. يلتزم مقدمي العطاءات من القطاعني )العام واخلاص( تزويد شــركتنا برقم احلساب املصرفي للشركة )IBAN( واسم املصرف والفرع الذي مت فتح 

احلساب فيه لغرض اجراء التحويل املالي اليه.
13.  يجب مراعاة تقدمي السيولة النقدية املطلوبة في اجلزء الثالث من الوثيقة القياسية وخاف ذلك سيتم استبعاد العطاء.

14.يجب مراعاة تقدمي السيولة النقدية املطلوبة في اجلزء الثالث من الوثيقة القياسية وخاف ذلك سيتم استبعاد العطاء
15. حتديد مدة نفاذية العطاء بفترة )90( يوماً من تاريخ غلق املناقصة على ان تكون عملة العطاء بالدينار العراقي.

16.  ســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الى مقر شــركة مصافي اجلنوب- شركة عامة/ غرفة جلنة فتح 
العطاءات احمللية في نفس اليوم الساعة الواحدة ظهراً او اليوم التالي في الساعة التاسعة صباحاً.

17. ضرورة تقدمي الشركات شهادة خاصة باجتياز العاملني لديهم دورات الـ HSE )السامة والصحة والبيئة( أو إدخالهم بدورات السامة والتي تقام 
في مقر شركتنا مقابل كلفة )50،000 خمسون الف دينار عراقي للشخص الواحد( وتزويدهم بباج تعريفي بعد اجتيازهم الدورة وقبل الشروع بتنفيذ 

االعمال داخل الشركة.
 18. الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات. 

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

20.  سيتم تنفيذ العطاء من خال اجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( لسنة 2014.
21.  جلهة التعاقد احلق في إلغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب اإلحالة بناء على أسباب مبررة دون تعويض مقدمي العطاء.

حسام حسني ولي 
مدير عام شركة مصافي اجلنوب

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

إعالن للمرة الثانية/ مناقصة توفير خدمة التصليح والصيانة السريعة ألنابيب التصدير في موقع الWS2 & WS1 حلقل االحدب النفطي
2nd Announcement for Provision of Rush Repair and Maintenance Service for WS2 & WS1 Export Pipeline of AHDEB Oilfield

نوع املناقصة: )مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني(
)022/SC/22( :رقم املناقصة

تعلن شركة نفط الواحة احملدودة العاملة على مشروع تطوير حقل األحدب النفطي في محافظة واسط / قضاء االحرار للمرة الثانية عن مناقصة توفير خدمة التصليح والصيانة السريعة 
ألنابيب التصدير في موقع الWS2 & WS1 حلقل االحدب النفطي فعلى من يجد لديه القدرة والكفاءة من الشركات املتخصصة مخاطبة )شركة نفط الواحة احملدودة \ قسم العقود( بنية 
األشــتراك في املناقصة عبر عناوين البريد اإللكترونية املذكورة ادناه اعتباراً من تاريخ نشر اإلعان للحصول على وثائق الدعوة )ITB Documents( والشروط املطلوبة مقابل مبلغ قيمته 100 

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

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

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

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

2. على الشــركات تقدمي تأمينات أولية بقيمة )4000 $( بالدوالر أألمريكي فقط، تقدم على شــكل صك مصدق أو خطاب ضمان )على أن يكون صادر من احد املصارف املعتمدة لدى البنك 
املركزي العراقي ومسجل على املنصة اإللكترونية اخلاصة بالبنك املركزي, معنون إلى )شركة نفط الواحة احملدودة( ويتضمن اإلشارة ألسم ورقم املناقصة ويكون نافذ ملدة )سنة( اعتبارا من 
تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باســم مقدم العطاء أو )أي من املســاهمني في الشركة أو الشــركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة( علما إن مدة نفاذ العطاء )سنة( 

من تاريخ غلق املناقصة.
3. أن تقدمي العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشــركة أو أحد املســاهمني أو من يخوله مبوجب وكالة صادرة من كاتب العدل كشرط أساسي لتقدمي العطاء والتوقيع على طلب 

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

العطاء.
5. على مقدمي العطاءات تقدمي عطاءاتهم باللغة اإلجنليزية قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاءات وتتكون العطاءات من:

أ ( العرض الفني مع )Flash Memory يحتوي على العرض الفني(
ب ( العرض التجاري مع )Flash Memory يحتوي على العرض التجاري(

ج ( خطاب الضمان بقيمة )4000 $(
يجب أن تكون املتطلبات املذكورة أعاه في ثاثة ظروف مغلقة ومختومة، ويجب تقدميها وفقا ملتطلبات لوثائق الدعوة، ويجب أن يكون اسم املشروع ورقم العطاء واضحا على الظروف، يجب 

ان توضع الظروف الثاثة في ظرف واحد مغلق ومختوم ويذكر علية اسم املشروع ورقمه ومعلومات اتصال الشركة املقدمة. 
6. موعد استام العطاءات من الساعة 09:30 صباحاُ الى الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت مدينة بغداد من يوم الثاثاء املوافق 08\11\2022 في الباب الرئيسي حلقل األحدب النفطي، وبعد هذا 
املوعد ال يقبل أي عطاء، وســتجري عملية فتح العطاءات بعد الساعة الثانية عشــر من نفس اليوم وإذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعداً للغلق 

والفتح وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
7. في حال وجود اي استفســار او طلب توضيح بخصوص التفاصيل الفنيه اخلاصة باملشــروع يرجى مخاطبة قســم العقود قبل تأريخ 06\11\2022 بواسطة رسالة عبر البريد االلكتروني 

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

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

ماحظة )2(: تلتزم الشركة الفائزة بتقدمي الوثائق املذكورة ادناه قبل توقيع العقد
 قرص CD + نسخة ورقية )يحتوي على معلومات الشركة كاملة + هوية وزارة التخطيط 

مجددة ونافذة + شهادة التأسيس ملونة ومحضر االجتماع + نسخة عدم ممانعة من هيئة الضرائب( تقدم لشركة نفط الوسط وتعد كجزء من متطلبات توقيع العقد.
 www.petroalwaha.com :املوقع اإللكتروني اخلاص بشركة الواحة النفطية

To: eng.ammar@petroalwaha.com ملزيد من التفاصيل واالستفسارات يرجى التواصل على اإلمييات التالية:
 CC to:  khalid.jamal@petroalwaha.com and youhao@petroalwaha.com

AL-WAHA Petroleum CO., LTD   

9 اعالن

 ،،القيمة التقديرية )االيجارمدة االيجارنوع امللكرقم امللكاسم الدائرةت
السنوي(

 22،000،000 اثنان وعشرونسنة واحدةساحة الباعة املتجولني282/27بلدية الدواية1
مليون دينار

500،000 خمسمائة الف دينارثالث سنواتحانوت جتاري3195/27/10بلدية الدواية2

 450،000 اربعمائة وخمسونثالث سنواتحانوت جتاري4632/27/3بلدية الدواية3
الف دينار

500،000 خمسمائة الف دينارثالث سنواتحانوت جتاري4632/1/6بلدية الدواية4

 422،000 اربعامائة واثنانثالث سنواتحانوت3197/27/9بلدية الدواية5
وعشرون الف دينار

 422،000 اربعةمائة واثنانثالث سنواتحانوت3197/27/18بلدية الدواية6
وعشرون الف دينار

 250،000 مائتان وخمسونسنة واحدةكشك7745/27/78بلدية الدواية7
الف دينار

 275،000 مائتان وخمسةسنة واحدةكشك7817/27/17بلدية الدواية8
وسبعون الف دينار

 275،000 مائتان وخمسةسنة واحدةكشك7817/27/18بلدية الدواية9
وسبعون الف دينار

 275،000 مائتان وخمسةسنة واحدةكشك7817/27/19بلدية الدواية10
وسبعون الف دينار

 250،000 مائتان وخمسونسنة واحدةكشك7817/27/13بلدية الدواية11
الف دينار

 250،000 مائتان وخمسونسنة واحدةكشك7817/27/14بلدية الدواية12
الف دينار

االثنني 24 تشرين االول 2022 العدد )4998(
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اعالن10

)إخطار(
من/ محكمة قوى االمن الداخلي/ 

املنطقة الثانية
الى/ املتهم الهارب )العريف حيدر 

سعدون مجيد احمد(
الساكن/ مجهول االقامة

اقتضى حضــورك أمام هــذه احملكمة 
خالل مدة )30( يوما من تاريخ نشــره إذا 
كنت داخل العراق او خارجه لإلجابة عن 
اجلرمية املسندة اليك وفق املادة )5( ق.ع.د 
املعدل وبعكسه سوف تتخذ اإلجراءات 
احكام  بحقك  وتطبق  القانونية ضدك 

املادة )69( ق.أ.د املتضمنة ما يلي:
1- احلكــم عليــك بالعقوبــة املقررة 

جلرميتك
2- إعطاء املوظفني العموميني صالحية 

إلقاء القبض عليك أينما وجدت
3- إلــزام املواطنني باإلخبــار عن محل 

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

)إخطار(
من/ محكمة قوى االمن الداخلي/ 

املنطقة الثانية
الى/ املتهم الهارب )ش العريف احمد 

فاضل محمود خلف العباسي(
الساكن/ مجهول االقامة

اقتضى حضــورك أمام هــذه احملكمة 
خالل مدة )30( يوما من تاريخ نشــره إذا 
كنــت داخل العــراق او خارجه لإلجابة 
عن اجلرمية املســندة اليك وفــق املادة 
)32( ق.ع.د املعــدل وبعكســه ســوف 
تتخذ اإلجراءات القانونية ضدك وتطبق 
بحقك احكام املادة )69( ق.أ.د املتضمنة 

ما يلي:
1- احلكــم عليــك بالعقوبــة املقررة 

جلرميتك
2- إعطاء املوظفني العموميني صالحية 

إلقاء القبض عليك أينما وجدت
3- إلــزام املواطنني باإلخبــار عن محل 

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

)إخطار(
من/ محكمة قوى االمن الداخلي/ 

املنطقة الثانية
الى/ املتهم الهارب )الشرطي احمد 

فيصل راهي سالم الدليمي(
الساكن/ مجهول االقامة

اقتضى حضــورك أمام هــذه احملكمة 
خالل مدة )30( يوما من تاريخ نشــره إذا 
كنــت داخل العــراق او خارجه لإلجابة 
عن اجلرمية املســندة اليك وفــق املادة 
)32( ق.ع.د املعــدل وبعكســه ســوف 
تتخذ اإلجراءات القانونية ضدك وتطبق 
بحقك احكام املادة )69( ق.أ.د املتضمنة 

ما يلي:
1- احلكــم عليــك بالعقوبــة املقررة 

جلرميتك
2- إعطاء املوظفني العموميني صالحية 

إلقاء القبض عليك أينما وجدت
3- إلــزام املواطنني باإلخبــار عن محل 

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

جمهورية العراق 
 مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ديالى االحتادية
محكمة  االحوال الشخصية في 

السعدية
العدد: 189/ش/2022
التاريخ: 2022/10/23

م/اعالن
الى املدعى عليه / ستار احمد محمود 

 بتاريخ )21\9\2022( اقامت املدعية )انتصار 
حســني حمود ( الدعوى  الشرعية املرقمة 
)189\ش\2022( علــى املدعى عليه )ســتار 
التفريق  تطلــب  والتــي  محمــود(  احمد 
للضــرر فيما بينكم اســتنادا ألحكام قرار 
مجلس قيــادة  الثورة املرقــم )1529( في 
اقامتك  محــل  وجملهوليــة   )1985\12\31(
حسب اشعار مختار املنطقة مبوجب كتاب 
مركز شرطة الســعدية بالعدد )16/0523/
ق2( فــي )18\10\2022( عليه تقرر تبليغك 
وفي  يوميتني  بواسطة صحيفتني محلتني 
حالة عدم  حضورك  ســوف جتري املرافعة 
بحقك غيابيا وعلنا علما ان موعد املرافعة 

الى يوم ) 13\11\2022( 
القاضي
قائد حميد جاسم

فقدان هوية
املرقمــة الهويــة  فقــدت 

)مرتضى  باســم    S88375766
أنور عبد اهلل عمران( الصادرة من 
مشاريع  مديرية  الكهرباء/  وزارة 
انتــاج الطاقــة الكهربائيــة /

محطة واسط فمن يعثر عليها 
تسليمها جلهة اإلصدار.

محكمة بداءة تكريت
العدد/ 22/ب/2022
التاريخ/ 2022/9/7

إعالن
تبيع هــذه احملكمــة العقــار املرقم 
4169/2 م7 مطــارده بطريقة املزايدة 
العلنيــة الذي ســيكون فــي اليوم 
الثالثون من اليوم التالي لتاريخ النشر، 
فعلــى الراغبــني بالشــراء مراجعة 
التأمينات  دفــع  لغرض  احملكمة  هذه 
القانونيــة البالغــة 10% من القيمة 
املقــدرة واحلضور في موعــد املزايدة 
املستمسكات  معهم  مستصحبني 

الثبوتية األصولية
اوصــاف العقــار: عبارة عــن دار قدمي 
التشييد مشيد من طابق وفي واجهة 
الدار محالت عدد )3( مع كراج وحديقة 
إضافية وغرفتني نوم واستقبال وهول 
ومــوزع ومطبخ وصحيــات يقع في 
تكريت – القادســية مبساحة 600م2 
وان القيمة الكلية للعقار هي )مائتان 

وعشرون مليون دينار(
القاضي
أنور جاسم حسني

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية 

محكمة األحوال الشخصية في 
الدور

رقم الدعوى: 230/ش/2022
التاريخ: 2022/10/23 

الى /املدعى عليه/ عمر ناجي حسن
اعالن 

للدعــوى املقامــة امام هــذه احملكمة 
بالعدد أعاله من قبل املدعية )رشا احمد 
بالتفريق  احلكــم  واملتضمنة  حســن( 
بينك وبــني  املدعيــة وجملهولية محل 
اقامتك حسب شــرح القائم بالتبليغ 
وتأييد مختار قضاء الدور/ناحية حمرين/
مختــار قــرى ناحية البوعيســى تقرر 
محليتني  صحيفتني  بواسطة  تبليغك 
يوميتــني مبوعد املرافعــة املصادف يوم 
صباحاً  التاسعة  الساعة   2022/10/30
وفــي حالة عدم حضــورك او من ينوب 
عنك قانونا فســتجرى بحقك غيابيا و 

وفق االصول . 
القاضي
عبد اجمليد حسن لطيف

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
احلي

العدد/ 694/ش/2022
التاريخ/ 2022/10/20

)اعالن(
املدعي/ حسن عبد اهلل جني

املدعى عليها/ غصون كاظم دويج
أصدرت هذه احملكمــة قرارها املرقم 
 2022/9/29 واملــؤرخ  694/ش/2022 
واملتضمن احلكم بــرد دعوى املدعي 
حســن عبــد اهلل جنــي وحتميلــه 
محل  وجملهولية  واملصاريف  الرسوم 
تبليغك  احملكمة  هذه  قررت  اقامتك 
اعالنا بواسطة صحيفتني محليتني 
لالعتراض على احلكم املذكور ضمن 
ســوف  وبعكســه  القانونية  املدة 
القطعية  الدرجة  القرار  يكتســب 

ووفقا لألصول.
القاضي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

 رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

 محكمة بداءة الكوت
العدد: 4040/ب/2022
التاريخ: 2022/10/20
الى املدعى عليها / نوال كاظم محمد

اعالن
اقام املدعون كل من عالء وضمياء وشيماء 
ووالء أوالد سالم محمود الدعوى املرقمة 
اعاله يطلبون دعوتــك للمرافعة واحلكم 
بأزالة شــيوع الســيارة املرقمة 11033/

واســط خصوصي نوع جيلــي ام كراند 
موديل 2014 زيتوني اللون وجملهولية محل 
اقامتك حســب اشــعار مختار منطقة 
حي الزهراء في احلي وكتاب مركز شرطة 
احلي بالعدد 9508 فــي 2022/10/16 لذا 
الدعوى  عريضة  تبليغك مبضمــون  تقرر 
املرقمة 4040/ب/2022 ونشر بصحيفتني 
محليتــني لــذا اقتضــى حضوركم يوم 
2022/10/31  وفي حــال عدم حضوركم 
ســوف يتم الســير في إجراءات الدعوى 

غيابياً بحقكم..
القاضي
محمد نوري عواد الطائي

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
محكمة بداءة الناصرية

العدد: 2023/ب/2022
التأريخ: 2022/10/20

إعالن
ســتبيع محكمة بــداءة الناصرية عن طريق 
املزايــدة العلنيــة علــى العقار تسلســل 
23826/110 جزيرة وخــالل ثالثون يوما اعتبارا 
مــن اليوم التالي للنشــر وإذا صــادف اليوم 
الثالثــون عطلة رســمية ففي اليــوم الذي 
يليه وفي متام الســاعة الثانية عشرة ظهرا 
فــي قاعة محكمة بــداءة، فعلــى الراغبني 
املعينني  والزمان  املكان  بالشــراء احلضور في 
مســتصحبني معهم التأمينــات القانونية 
بنسبة 10% بصك مصدق مع رسم تسجيل 
العقار بنسبة 3% وال نقبل املبالغ النقدية إن 

لم يكونوا من الشركاء.
القاضي 
عزيز شنته اجلابري

األوصاف:
1- العقار عبارة عن عرصــة خالية من البناء 
يقع في مدينة الناصريــة / احلي امليت جنوب 

نهر الهولندي.
2- مساحة العقار 198,66 م2

3- القيمة املقدرة للعقار خمســة وعشرون 
مليون دينار فقط

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
تكريت

العدد: 1583/ش/2022
التاريخ: 2022/10/19

اعالن
الى/ املدعى عليه

 )عبد الرحمن هدروس طريخيم(
ابراهيم(  هيثــم  )ملى  املدعيــة  اقامت 
املرقم  الدعــوى  احملكمــة  هــذه  امام 
احلكم  فيها  تطلــب  )1583/ش/2022( 
وجملهولية  اخلارجــي(  الطالق  )بتصديق 
محــل اقامتك حســب شــرح القائم 
بالتبليــغ وتأييد اخملتار لذا قررت احملكمة 
املوافــق  املرافعــة  مبوعــد  تبليغــك 
)2022/11/2( بالنشــر فــي صحيفتني 
محليتــني يوميتــني وفي حالــة عدم 
حضورك او من ينوب عنك قانونا فسوف 

جتري بحقك غيابا وعلنا وفق القانون.
مع التقدير

القاضي
خيراهلل خليل كلش
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الجيش بطال لتنس 
كرة القدم 

غازي فهد مدربا 
لكرة أربيل 

اإليراني نجاتي يقود 
نادي الشرطة بالطائرة 

نور الجبوري
تــوج فريق اجليــش لكرة التنــس باملركز االول 
لبطولة اندية العراق بعــد ان احرز املركز االول 
في ترتيب الدوري سابقاً اندية احلشد الشعبي 
واربيل والصيد الذي حلو باملركز الثاني والثالث 
والرابــع للترتيــب العام.. وشــهدت البطولة 
منافســات قوية بني جميع األندية املشاركة اذ 
قدم الالعبون حملات فنية مميزة نالت استحسان 
اجلمهور الــذي تابع املباريــات واللجنة الفنية 

املشرفة واحتاد تنس كرة القدم.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن نادي أربيل، مســاء أول أمس، تعيني غازي 
فهــد لقيادة الفريق باملوســم اجلــاري، خلفا 
للســوري نزار محروس الذي قدم اســتقالته 
مؤخرا، بعد الظهور املتواضع في اجلوالت األولى 

من الدوري املمتاز.
ويعد فهد من املدربني الشــباب، الذين ســبق 
لهم خوض عدة محطات احترافية في الدوري 
اإلماراتي أبرزها مع العني.. وقاد فهد أيضا على 
املســتوى احمللي أندية امليناء ونفــط البصرة.. 
وســبق لفهد أن لعب مع املنتخــب العراقي 
في عدة بطوالت ســابقة، كما لعب مع الزوراء 
وامليناء باملواســم املاضيــة.. ومت اإلعالن أيضا 
عن اجلهاز الفني املســاعد لفهد، واملؤلف من 
عبد القادر حســني ومنير جابر مدربا للقدرات 

البدنية.
يذكــر أن أربيل تعرض ل3 هزائــم متتالية في 
اجلوالت االفتتاحية أمام كربالء والكهرباء ونفط 
ميسان، في أسوأ بداية للفريق خالل مشاركته 

بالدوري املمتاز.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بالكرة  اعلن مشــرف فريق نــادي الشــرطة 
الطائرة، علي يعقــوب، ان إدارة النادي تعاقدت 
مؤخرا مع اخلبير اإليراني محمد حســني جناتي 
للقيام باعداد وحتضير فريق النادي ملنافســات 
بطولــة دوري اندية الدرجة املمتاز للموســم 
اجلديد والتــي من املقرر ان تبدأ نهائية شــهر 

تشرين الثاني املقبل.
وقال يعقوب ان إدارة نادي الشرطة وفقت ايضا 
بفضل جهودها احلقيقية في التعاقد مع اربعة 
العبني من جنوم املنتخــب الوطني وهم »عمر 
وزميله مصطفى حميد  الكابس  الالعب  علي 
الالعب املعد من نادي غاز اجلنوب لتمثيل فريق 
نادي القيثارة ببطولة دوري هذا املوســم.. كما 
تعاقدت مع الالعبني الدوليني إســالم ساجت 

ومنتظر محمد من نادي البحري«.
واضاف مشــرف نادي الشــرطة ان إدارة النادي 
جددت التعاقد مع الالعب الشاب الواعد سيف 
عادل وزميله حسني بوشنان، كما جددت عقود 
الالعبني الشابني مصطفى بشار وعباس حيدر 
وكالهما يشــغالن مركز الليبرو املهم لتمثيل 
فريق القيثارة بدوري االضــواء للكرة الطائرة.. 
مؤكدا أن هــذا التعاقد مــع الالعبني احملليني 
ســيكون من دون شــك في مصلحة الفريق 

وتقومي ملسيرته.
واشار إلى أن إدارة النادي تسعى إلى التعاقد مع 
العبني محترفني مــن الطراز العالي ممن ميثلون 
املــدارس العاملية الشــهيرة فــي عالم الكرة 
الطائرة ليكونان قوة فاعلة لتشــكيلة الفريق 
الشرطاوي في جميع املراكز خاصة الهجومية 
منها اضافة إلى التغطية الناجحة في الدفاع 
ورد الكرات فوق الشــبكة علــى أمل ان يكون 
هذا التعاقد القوة التي تساعد نادي الشرطة 
إلى العــودة لالضــواء كما كان في الســابق 
احد العناصر املهمة لرفد تشــكيلة املنتخب 

الوطني باالسماء املميزة.

بغداد ـ الصباح الجديد:

البصــرة  مدينــة  تســتعد 
العراقية الســتقبال وفود وجنوم 
الكرة اخلليجية، املشــاركة في 
مراســم قرعة بطولة »خليجي 
يوم غد  إقامتهــا  املزمــع   ،»25
الثالثاء املوافق 25 تشــرين األول 
العراق  اجلاري. وتشــارك احتادات 
والبحرين  واإلمارات  والسعودية 
وقطــر وعمــان واليمــن فــي 
النســخة املقبلة التي حدد لها 
6 كانــون الثانــي 2023، موعًدا 
النطالقها فــي مالعب البصرة 
بالعراق،  اجلنوبيــة  املــدن  أكبر 

واملطلة على اخلليج العربي.
 جاهزية البصرة

يعمــل االحتــاد العراقــي لكرة 
القدم بشكل مكثف، على إجناز 
إذ  القرعة،  إقامة  ترتيبات  جميع 
مت تشكيل جلان خاصة بالتنسيق 
مــع وزارة الشــباب والرياضة أو 
على  للعمل  البصرة،  محافظة 
تهيئــة جميــع متطلبات جناح 

احلدث املرتقب.
وعلــى هامش القرعة، ســيتم 
الكشــف عن »متيمة« البطولة 
املدينة  تاريــخ  املســتوحاة من 
دعوة  سيتم  كما  املستضيفة.. 
عــددٍ من جنوم الكــرة العراقية 
إلى  القرعة  حلضور  الســابقني 
جانب أبــرز العبي البصرة الذين 
اخلليج  بطــوالت  في  شــاركوا 

بنسخها املاضية.
مالعــب   3 البصــرة  ومتتلــك 
الســتضافة البطولــة، وهــي 

النخلة«،  »جذع  الدولي  البصرة 
وصلت  الذي  واملينــاء  والفيحاء 
مراحل إجنازه إلى نسب متقدمة، 
افتتاحه رسمًيا خالل  وســيتم 
الشهر املقبل.. كما تضم مدينة 

الرياضية مالعب تدريب  البصرة 
وجود ملعب  وفنادق، عالوة على 
النــادي البحــري الســتضافة 

التدريبات أيًضا.
تأكيدات خليجية

سبق الحتاد كأس اخلليج العربي 
إقامة  موعد  تأكيد  القدم  لكرة 
لها  واملقرر   ،25 خليجــي  قرعة 
يــوم الثالثاء املقبــل 25 اجلاري، 
على أن يســبق القرعة عقد 3 

اجتماعات خاصة باللجان، وهي 
احلكام  وجلنة  املســابقات  جلنة 

واللجنة اإلعالمية.
وفي هــذا الصدد، قال جاســم 
الرميحــي، األمني العــام الحتاد 

العربــي لكــرة  كأس اخلليــج 
القدم: »تســير جميع الترتيبات 
اخلاصة  النهائية  والتجهيــزات 
بحفل مراسم قرعة خليجي 25 
وفق ما مت اإلعداد له مسبًقا مع 
األشــقاء في العراق، ومن املقرر 
أن يعقد اجتماع تنسيقي بشأن 
باحلفل  اخلاصة  التطــورات  آخر 
من النواحــي كافة، ومع جميع 

األطراف ذات الصلة«.
وأضاف الرميحي: »االستعدادات 
في العراق جتري على قدم وساق 
والتي  البطولــة،  الســتضافة 
ســتكون كرنفــاال خليجًيــا«.
»االجتماعــات  واختتــم: 
سواء  مســتمرة  التنســيقية 
القرعة  بترتيبــات  يتعلق  فيما 
أو التي تخص البطولة بشــكل 
عــام، أو االجتماعــات املتعلقة 

باللجان«.
وتقــام كأس اخلليج لكرة القدم 
مرة كل عامني، وأقيمت النسخة 
األولــى منها فــي البحرين عام 
قطر  اســتضافت  بينما   ،1970
 2019 عــام  األخيرة  النســخة 
باللقب  البحرين  فيهــا  وتوجت 
األول في تاريخها.. وحتمل الكويت 
الرقم القياسي بعدد مرات الفوز 
باللقب، برصيد 10 ألقاب، مقابل 
3 ألقــاب لكل من الســعودية، 
من  لكل  ولقبني  والعراق،  وقطر، 

اإلمارات وسلطنة عمان.
يذكر أن العراق اســتضاف كأس 
اخلليــج أول مرة عــام 1979 في 
العاصمة بغداد، وكانت النسخة 
اخلامســة للبطولة وتوج العراق 

بلقبها.

البصرة تعلن جاهزيتها الستضافة قرعة خليجي 25.. غدًا
تبدأ البطولة يوم 6 كانون الثاني 2023

ملعب امليناء سيضيف مباريات ببطولة اخلليجي

تقرير 

صكبان الربيعي:

لأللعاب  الشــعب  قاعــة  شــهدت 
املغلقة مساء أول أمي اقامة مباراتني 
مهمتني في منافســات بطولة دوري 
يترقبهما  املمتازة كان  الســلة  اندية 
لتأثير  كبير  بشــغف  اللعبة  جمهور 

نتائجها على الئحة الدوري.
ففي املباراة االولى التي جمعت فريقي 
ناديي دجلة اجلامعة مع فريق الكهرباء 
حتت اشراف مدربه اجلديد جنم منتخبنا 
الوطني السابق ثامر مصطفى والتي 
ادارها احلــكام الدوليــون مهند جواد 
ومحمد حسن شــعالن ومحمد عبد 
الرحمــن كانت البدايــة لصالح نادي 
الكهرباء بدمائه الشابة حيث تفوق 7 

ـ 4 ثم 13 ـ 12 ثم 23 ـ 19 نقطة.

منافسة قوية
وفــي الشــوط الثانــي مــن املباراة 
التي اســتمرت املنافســة القوية بني 
الفريقني حيــث اعتمد نادي الكهرباء 
على مقدرة العبيــه احملترفني ومعهم 

جنومنا احملليني مصطفى طارق واحمد 
ثائر وســجاد علي وعبد اهلل حيدر، في 
حني اعتماد مدرب نادي دجلة اجلامعة 
على مقدرة وخبــرة الالعبني الدوليني 
علي عبد اهلل ونورس ضرار وعلي حامت 
وعبــد اهلل مجيد وقد اشــارت لوحة 
التســجيل إلى تقــدم الكهرباء 26 ـ 
22 نقطة ثم 31 ـ 30 نقطة ليحصل 
نــادي دجلة  التغيير لصالح  بعدهــا 
اجلامعــة بفضــل مقــدرة محترفيه 
الدوليني  العبينا  مع  تعاونهم  وحسن 
ويتقدم برصيد النقاط 38 ـ 33 نقطة 
ثــم 55 ـ 46 نقطة ثم 72 ـ 58 نقطة 
مســتغال ضعف دفاع نادي الكهرباء 
خاصة حتت الســلة ليكمل مشــوار 
تأقه والتفــوق حتى نهاية املباراة 82 ـ 
71 نقطــة ثــم 85ـ  75 نقطة ثم 95 
ـ 79 نقطــة ليكون من فــرق االندية 
املرشــحة الحتالل مرتبة متقدمة في 

الئحة الدوري.

الدفاع اجلوي يرد اعتباره
وفــي املبــاراة الثانية التــي جمعت 
واجلوية  الدفاع اجلــوي  ناديــي  فريقي 

متكن الفريق األول من رد اعتباره بعد ان 
مني بخســارة امام نادي الشرطة في 
مباراة االســبوع املاضي حيث اعتمدا 
مدربه الدكتور حسني عالء على خبرة 
ومقــدرة الالعبني الدوليــني العمالق 
إيهاب حسن 228 سم وصانع االلعاب 
صاحــب اخلبــرة محمد عبــد اخلالق 
والهــداف املاهر من خارج الزون اضافة 
إلــى مقدرة الالعبني احملترفني ســيما 
ان نــادي اجلويــة اعتمد علــى حيوية 
لوحة  لتشير  الشباب  العبيه  واندفاع 
التســجيل بداية املبــاراة التي ادارها 
احلكام الدوليون هوار حســن وبهدين 
شكري ونور الدين علي إلى تقدم نادي 
الدفــاع اجلوي 15 ـ 8 ثــم 23 ـ 13 ثم 
51ت 24 نقطة، ســيما ان نادي اجلوية 
كان يشكو من ضعف لتستمر املباراة 
لصالح نــادي الدفاع اجلــوي 60 ـ 36 
نقطة ثم التفوق 75ـ  38 نقطة وحتى 

نهاية املباراة 116 ـ 88 نقطة.

القادم سيكون أصعب
واكد الالعب محمد عبد اخلالق كابنت 
فريق نادي الدفــاع اجلوي ان فريقه كان 

االفضل لتباين مســتواه قياســا إلى 
مســتوى الفريق املنافــس ولكن ها ال 
مينع من القــول ان القادم من املباريات 
سيكون االصعب خاصة عندما يقابل 
االندية صاحبة اخلبرة واملسعة العريقة 
في مضمار الكرة البرتقالية ولكم هذا 
ال مينع أن الطموح موجود في السعي 

الرتقاء منصة التتويج هذا املوسم.

اجلوية يخسر بقرار احتاد
االحتاد  فــي  املســابقات  جلنــة  قررت 
املركزل لكرة الســلة اعتبار فريق نادي 
اجلوية خاســرا مباراته امام نادي دجلة 
الــدوري املمتاز  اجلماعة ضمن بطولة 
وذلــك خملالفته نظــام البطولة، وكان 
احتاد كرة السلة قرر الزام جميع االندية 
الدوري املمتاز لهذا  الشــارك ببطولة 
املوسم ضرورة احضار فرقها للناشئني 
مع الكبار عنــد خوض مباريات الدوري 
املمتــاز اال ان نادي اجلويــة تعذر عليه 
حتقيق ذلك في منافســات االســبوع 
املاضــي التي كان مقــررا اقامتها في 
قاعــة الشــعب لأللعــاب الرياضية 

املغلقة.

فوز ثمين لدجلة الجامعة ومهم للدفاع الجوي وخسارة الجوية بقرار اتحادي
في دوري السلة الممتاز

اعالم اللجنة البارالمبية
االنتخابية ظهر  اللجنــة  عقدت 
اخلاص  االنتخابي  مؤمترهــا  اليوم 
للمكتب  التكميلية  باالنتخابات 
العام  االمني  ملنصبــي  التنفيذي 
والعضويــة للمكتــب التنفيذي 
الوطنيــة  الباراملبيــة  للجنــة 
العراقيــة.. حيث بدأ املؤمتر بقراءة 
ســورة الفاحتة على ارواح شهداء 
ممــن فقدتهــم  ارواح  و  العــراق 
اللجنة الباراملبية.. تالها بعد ذلك 
كلمــة لرئيس املؤمتــر االنتخابي 
آلية  امام الهيئة العامة موضحاً 

االنتخاب للمرشحني.
يذكر ان الهيئة العامة قد حضرت 
شخصاً..   28 اصل  من  بنصاب24 
االنتخابية   اللجنة  رئيس  اوضح  و 
ســيحضى  مرشــح  كل  بــأن 
باملنصب املرشــح لــه بحصوله 
على 13 صوتاً وفقاً للقانون بجمع 
) النصف + 1(.. وبعدما ادلى جميع 
اعضاء الهيئة العامة  بأصواتهم 
عودة  مجلي  الســيدان  استطاع 
اجلابــري و مزهر غــامن اجلنابي ان 
يحصــال على العالمــة الكاملة  
للهيئــة العامة بواقــع 24 صوتاً 

لكل منهم ليكون منصب االمني 
العام من نصيب الســيد مجلي 
اجلابري وعضوية املكتب التنفيذي 

للسيد مزهر اجلنابي.
يذكــر ان املؤمتــر االنتخابي اقيم 
برئاســة الســيد حســني نايف 
الالمي مدير القسم القانوني في 
اللجنــة الباراملبية و عضوية كل 
من السادة وصفي عبد الكرمي ممثل 
وزارة الشــباب والرياضة ومحمد 
عبــاس مكــي املديــر التنفيذي 
للجنــة الباراملبية ونشــأت عبد 

العزيز خبيرا.

نعمت عباس*
الالعــب الهــداف عمله نــادره في 
الوقــت احلاضر بعد كانــت مالعبنا 
زاخره بالهدافني حتى على مســتوى 
املنتخبــات عندما يعتــزل املهاجم 
القناص لم جند العب اخر يحل محله 
وعندما قرر يونــس محمود االعتزال 
املبدع وفي  لم يظهر خليفة لهــذا 
دولة االمــارات العربية املتحدة برزت 
توزعت على  مواهب عراقيه كثيــره 

االنديه االماراتية.
ومن بني هــؤالء يبرز اســم الهداف 
مصطفــى حســني هــداف الدوري 
االماراتي لدوري 19 ســنه املوســم 
املاضي عندما كان يلعب لفريق نادي 
الذيد حيث سجل 18 هدفا وصنع 7 
اهداف واجمل اهدافه ســجلها في 
مرمى نادي العــني االماراتي في دوري 
18 ســنه عندما كان يلعب في نادي 
الذيد حيث كان مصابا واشــترك في 
باملباراه وســجل هدفي  وقت متاخر 

الفوز وكانت هذه االجمل في الدوري 
بقوه  يتمتع  املوهوب  االماراتي العبنا 
في  ولد   180cm وطوله  جســمانية 
عام  املتحده  العربيــه  االمارات  دوله 
االهداف  تسجيل  بلغه  يتمتع   2004
وميتاز بالسرعه واملراوغه وصانع العاب 
من طراز خاص مثل هذا املوسم فريق 

رديف نادي دبا احلصن ويلعب في مركز 
الوســط صانع العاب وفــي املباراه 
االخيره امام نادي راس اخليمة ساهم 
في فوز فريقه وقدم مستوى نال رضا 
اجلميع تاثــر بالالعب  العراقي يونس 
كريســتيانو  وبالبرتغالي  محمــود 
االجنليزي  الــدوري  في  اللعب  يتمنى 
وســعيد باقامه  بطوله اخلليج في 
البصره ويحلــم مصطفى الغرباوي 
ان يرى اســود الرافدين على منصات 
التتويج بقي ان نعلم ان هذا املوهوب 
يجيد اللعب  في 4 مراكز جناح ميني 
وجناح يســار ومهاجــم صريح وفي 
الوســط خلف املهاجمني وحســب 
الالعب  االماراتــي  االحتاد  تعليمــات 
املقيــم من مواليــد الدوله يحق له 
متثيل املنتخبــات الوطنيه االماراتيه 
فعلى االحتاد الًعراقي متابعه املواهب 

في اخلليج . 

* مدرب عراقي محترف

اليوم.. أربع مباريات في افتتاح
 الجولة الرابعة لدوري الكرة 

مشاركة فاعلة للعراق في اجتماع عمومية 
االتحاد العربي للرياضة العسكرية 

البارالمبية تنتخب الجابري امينًا عامًا 
لها والجنابي عضوًا لمكتبها التنفيذي

العراقي مصطفى حسين هداف الدوري االماراتي 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت جلنة املسابقات في االحتاد 
العراقــي لكرة القدم عن مباريات 
اجلولة الرابعة لدوري الكرة املمتاز 
االثنني  اليــوم  انطالقها  املقــررة 
باقامــة أربع مباريات يســتهلها 
فريقــا الديوانية وضيفــه الزوراء 
على ملعب الكوت في الســاعة 

الثالثة عصراً.
والربع  اخلامســة  الســاعة  وفي 
مســاًء يحتضن ملعــب النجف 
الدولــي مبــاراة نفط الوســط 
وضيفــه دهــوك، وعلــى ملعب 

فريق  النفط  املدينة يســتضيف 
اخلامسة  الســاعة  في  الشرطة 
والربع مســاًء، ويضيف الكهرباء 
فريــق القوة اجلويــة على ملعب 
الــزوراء في الســاعة الســابعة 

والنصف مساًء .
وتتواصل منافسات اجلولة الرابعة 
لــدوري الكرة املمتاز غــد الثالثاء 
بإقامة ست مباريات، اثنتان منها 
تقام في الســاعة الثالثة عصرا 
االولــى بني فريقــي زاخو وضيفه 
نوروز على ملعــب االول ، والثانية 

جتمع القاسم

والكرخ على ملعب كربالء الدولي، 
في حني تقام مباراتان في الساعة 
اخلامســة والربــع مســاًء جتمع 
والصناعة  النجــف  فريقا  االولى 
على ملعب النجف الدولي، وجتري 
الثانية بني الطلبة ونفط ميسان 
الدولي،  املدينــة  ملعــب  علــى 
كما تقــام مبارتان في الســاعة 
الســابعة والنصف مساًء االولى 
جتمع كربالء وضيفه نفط البصرة 
على ملعب كربالء الدولي ، وجتري 
اربيل واحلــدود على  الثانية بــني 

ملعب فرانسو حريري.

محمد نجم الزبيدي 
شــارك الوفد العراقي املؤلف من 
الفريق الركن ســمير عبد الكرمي 
جاســم واللواء عمار جبار خضير 
البدني  التدريــب  مدير  احلميــري 
و العــاب اجليــش و العقيد مثنى 
الطائــي فــي اجتمــاع اجلمعية 
العمومية لالحتاد العربي للرياضة 
العســكرية الذي عقد موخرا في 

دولة الكويت الشقيقة.
االجتماع  من خــالل  وجــرى  هذا 
املكتــب  اجتمــاع  االســتثنائي 
التنفيذي 56 دولة برئاســة اللواء 
حســام علي خضر رئيــس االحتاد 
العســكرية  للرياضــه  العربــي 
بالنابه والوزيــر املفوض طارق عبد 
ووفود  لالحتاد  العام  االمني  السالم 
الدول املشــاركة واسفر عنه فوز 

العميد الركن يوســف دســمال 
الرياضي  رئيس االحتــاد  الكــواري 
العســكري للقــوات املســلحة 
العربي  االحتاد  برئاســة  القطرية 

للرياضــه العربية بالتزكية ,ويعد 
هذا االجتماع مهما خاصة للوفد 
العراقي املشارك في واطالعه على 

اهم املقررات التي صدرت عنه.

لقطة من مباريات دوري السلة املمتاز

جانب من االجتماع

مصطفى حسني



بغداد ـ سمير خليل:
للثقافــة والفنون حصة في برامج 
من خالل  والرياضة  الشــباب  وزارة 
والتي  دائرة ثقافة وفنون الشــباب 
تــدار بامكانات وابداعات شــبابية 
نثرت نشاطات وفعاليات كثيرة في 
قسم املسرح والســينما في هذه 
الدائرة يقف فنان مســرحي شاب 
هو الدكتور محمد عمر ايوب الذي 
رافقنا في حوارنا هــذا ليوضح لنا 
طبيعة واهداف قســمه في عالم 

االبداع فقال:
اســتطاعت دائــرة ثقافــة وفنون 
ان يكون  تأسيســها  الشباب منذ 
لها نظــام عالئقــي متــوازن مع 
البرامج  طريــق  عن  احملافظات  كل 
واملبادرات  والفعاليــات  واالهــداف 
التي اعطت رونقا آخر في التواصل 
الفاعــل، واعتقــد ان فــي مراكز 
القرار شــخصية لها باع طويل في 
مجال الفن وهــذا ما انعكس على 

استطاعت  التي  الدائرة  اشــتغال 
رضا  وتكســب  الروتني  ان تكســر 
الوزراء املتعاقبــني على هذه الوزارة 
منــذ العام 2003 حلد اآلن بســبب 
االميان املطلق لهذه الدائرة بان الفن 
والثقافة هما احلجراالســاس لكل 
اجملتمعــات املتحضــرة التي تؤمن 
فاعلة  انســانية  كحالة  باالنسان 
تغيرمن لون املدينة وفضائها وتقوم 
احلية  الذاكــرة  تنشــيط  بعملية 

للمجتمعات الفاعلة الكبيرة".
واضاف : ابرز نشاطات دائرتنا كانت 
متوازنة، حقيقيــة، واقعية تبلورت 
هذا العام مبهرجان مســرح الشارع 
العربــي االول والذي حظي باهتمام 
مصطفى  الســيد  الــوزراء  رئيس 
من  حقيقية  ومتابعــة  الكاظمي 
قبــل الكابــن عدنان درجــال وزير 
الشباب والرياضة ومشاركة فاعلة 
مــن دول عربية منها الســعودية 
وتونس  واجلزائر  واملغرب  والســودان 

ولبنــان، كلها ســاهمت في نقل 
نوع مســرح الشــارع وتفصيالته، 
ايضا اقامة مهرجان شاعر الشباب 
والذي كان اســهامة  االول  العربي 
فاعلــة للدائــرة فــي التالقح مع 
مجموعة من املؤسســات املهنية 
العلمي  واجملمــع  االدباء  احتــاد  من 
اجواء  العراقي ســاهمت في خلق 
ثقافية وفنية ومشــاركة وجدانية 
مشــتركة مــع باقي مؤسســات 
الدولــة تدفع بــان يكــون للعراق 
رسالة حضارية كما كان في العهد 

التاريخي".
*وماذا عن املسرح والتشكيل؟

في املســرح اعتقد انني شخصيا 
قد بلورت شــيئا كبيــرا جدا عند 
السينما  قســم  ادارة  اســتالمي 
ونافذتي  بوابتي  افتح  ان  واملســرح 
اقدم  وان  العــراق،  لكل محافظات 
الشــباب على نحو مثالي ومنوذجي 
ساعدني في ذلك انني ابني خطوط 

اكادمييــة معرفيــة مــع كل هذه 
ومؤمن  راسخ  اميان  ولدي  احملافظات 
جــدا وانتماء كبير بان املســرح هو 
التي  املتحضرة  للشــعوب  واجهة 
تؤمن باالنسان وتريد ان تغير الواقع 
ولهذا نحن بلورنا هذا اخلطاب باجتاه 
تفعيل املواهب واملشاركات للشباب 
ودعمنا الكثير من الفرق املسرحية 

في داخل العراق وخارجه".
ويضيف: بالنسبة للفن التشكيلي 
بلورنــا اهتمامنــا  فــي مجموعة 
املعارض التشــكيلية داخل الدائرة 
ومؤسسات  فضاءات  في  وخارجها 
متعددة واخرجنا الكثير من الشباب 
الذين يساهمون في عملية توصيل 
وبنائها،  وايقاعها  اللوحة  شــعاع 
واعتقد ان هــذا واجبنا ان نحتضن 
وان  للشــباب  االبداعية  الطاقــة 
االيجابي  تعزيز مفهوم  في  نسهم 
وان نشــترك مــع وزارتــي التربية 
هذه  لبلــورة  العالــي  والتعليــم 

البرامج نحو بناء عراق مزدهر ".
 انــت ممثل في مســرحيات الفنان 
انس عبــد الصمد، ماهي الكيمياء 
التي تربطكم ؟ اذكــر لنا اعمالك 
مــع الفنان انس؟ اعتقــد انني من 
احملظوظني في املسرح النني جاورت 
الكثير مــن اخملرجني املبدعني الذين 
واملشاكســة  املغايــرة  ميتلكــون 
فتجربتي  ولهذا  واملعرفة،  والتجدد 
مع االســتاذ انــس عبــد الصمد 
هي جتربــة حية وفاعلــة في امليتا 
مسرح الذي يشــتمل على الكثير 
من االجناس االدبية التي تســاهم 
في صقل اســلوب جديد هو اكثر 
تطورا من البانتومامي وقريبا الجناس 
فيها  التجربة  املسرح،  في  متعددة 
مستوى  على  املتغيرات  من  الكثير 
وروسيا  اليابان  في  امليداني  احلضور 
والبحرين  واجلزائــر  واملغرب  وتونس 
وهولندا وفرنســا، وهذه التفاعالت 
نتجت من عملية تداول الفكر النير 
والتنويري مابينــي وبينه والقراءات 
املتعددة والثقافــة البصرية، كلها 
عوامل اجتمعت عند هذا الشخص 

لينير لنا مسرحا عراقيا خالصا".
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

مدير "ثقافة وفنون الشباب" الدكتور محمد عمر: 
المسرح واجهة للشعوب المتحضرة

اكد وجوب احتضان الطاقات الشابة

متابعة ـ الصباح الجديد:
استقر صناع مسلســل النجمة نيللي كرمي على 
"عملة نادرة" ليكون اســماً نهائياً للمسلســل، 
الذي مــن املقــرر أن تقدمه ضمن املسلســالت 
املصرية ملوســم رمضان 2023، والعمل من تأليف 
مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، وجتري الشركة 

املنتجــة حالياً باقــي التعاقــدات بعدما أبرمت 
التعاقد مع كل من جمال سيلمان وكمال أبو رية، 
باإلضافة إلى محمــود عبد املغني وعدد كبير من 

الفنانني سيتم اإلعالن عنهم تباعاً.
وتخضع نيللي كــرمي حالياً لتدريبــات لغوية من 
أجل إتقان اللهجة الصعيدية مع أحد املصححني 

للهجة، وحتديداً من نفس اللهجة التي ستتحدث 
بها نيللي في املسلســل، خصوصــاً أن اللهجة 
الصعيدية تتضمن أكثر من 20 لهجة، الســيما 
أنها املــرة األولى التي ســتقدم فيها نيللي عمالً 
درامياً صعيدياً في املوســم املقبــل. وتعود نيللي 
كرمي للتعــاون مع املؤلف مدحت العدل بعد غياب 

دام ألكثر من أربع ســنوات، منذ أن قدما 
معاً مسلسل "ألعلى سعر"، عام 2017، 
وشارك في بطولته كل من أحمد فهمي، 
زينــة، نبيــل احللفاوي، أحمــد مجدي، 
سلوى محمد علي، ورحمة حسن، وعدد 

من الفنانني، وإخراج ماندو العدل.

بغداد ـ خاص:
بعد تكرميها ضمن كوكبــة املبدعني في مهرجان بغداد 
الدولي للمســرح، حتدثت الفنانة االردنية عبير عيســى 
جلريدة املهرجان، وعن ســؤالنا انطباعاتها عن املســرح 
العراقي ووجودها في بغداد اجابت: املسرح العراقي ليس 
بحاجة آلرائنا، هــذا العراق، وهذا هو املســرح العراقي، 
سعيدة جدا ان ارى هذا الزخم من الناس مع كل االقاويل 
االعالمية الكاذبة التي اكتشفتها بانها كاذبة، اننا هنا، 
موجودون ونرى ونعبر، املســرح واجلمهور الواقف اكثر من 
اجلالس وانتهى يوم االفتتاح بعرض جميل جدا، انا سعيدة 
النني شهدت حب الناس للمسرح، للحياة، شعب العراق 

يحب احلياة وبالتالي فهو يحب الفن واالبداع باملقابل".
واضافــت: اهلل على بغــداد، بغداد القلــب، بغداد الروح 
واحلضارة والتاريخ، شــخصيا، انا عشقي بغداد، سعيدة 
جدا بتكرميي طبعا، هذا ليــس تكرمي مبهرجان في بغداد، 
هذا تكرمي لي بان اكون في بغداد وعلى خشبة مسرحها 

الوطني".

بغداد - وداد ابراهيم 
يستعد اخملرج املسرحي "حترير االسدي" إلخراج مسرحية 
"تعويض" من تأليف ايهاب اشغيدل ومتثيل " بهاء خيون 

وشاهندا وامير حسني"  سيناغرافيا "علي محمود 
السوداني" وانتاج الفرقة الوطنية للتمثيل في  دائرة 

السينما واملسرح، ومن املقرر عرضها على خشبة مسرح 
الرافدين نهاية شهر تشرين الثاني املقبل.

االسدي حتدث للصباح اجلديد قائال: العمل يتحدث عن 
موضوع فنطازي حني تقوم الدولة بتعويض املواطنني عن 

سنواتهم السيئة فيقدم املواطنون طلباتهم، هنا تبدأ 
صراعات العمل اذ نكشف من خالل الطلبات كيف يعيش 
الناس حياتهم، واالحداث السيئة التي حدثت معهم، وهل 

يستحقون ان يأخذوا استحقاقهم عن السنوات السيئة 
التي مضت. 

الفنانة االردنية عبير عيسى:  
تكريمي أن أكون في بغداد

"تعويض" على خشبة مسرح 
الرافدين.. الشهر المقبل
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هاهي مدينة بغداد..حاضنة التاريخ واحملبة 
واجلمــال، تســتقبل ضيوفهــا، احباءها 
على بساط الســحر وااللق واالبداع، على 
بســاط املســرح العراقي الزاهي االلوان، 
كعادتهــا تنبض هــذه املدينــة الطيبة 
بنبضات املســرح، مهرجان بغداد الدولي 
للمسرح بنســخته الثالثة الذي تنظمه 
واملسرح  الســينما  دائرة  عليه  وتشــرف 
في وزارة الثقافة والســياحة واآلثار، عرس 
ملون بطعــم الفرح والتالقي واحملبة، روض 
للجمــال تتراقص فيه االجســاد وتتلون 
الكلمــات واالفعال لتنثــر الوعي واملتعة 
واخليال، ضيوف اعزاء لبوا دعوتنا الصافية، 
حملــوا احجارهــم الكرمية وحلــو بيننا 
اخوة وخالن ، حتتضنهــم االعني والقلوب 
واالرواح ، يعرضــون جواهرهــم على مدى 
ايام في مدينة الف ليلة وليلة، ضيوف من 
مختلف البلدان واالمصارقدموا الى العراق 
يسبقهم الشــوق والشغف ملعانقة هذا 

االبلد االمني واهله ومبدعيه الطيبني.. 
مهرجــان بغداد الدولي للمســرح والذي 
دأبت دائرة السينما واملسرح على تنظيمه 
وادارته وايصاله ملرحلة االبهارحتت شعار" 
الن املســرح يضيء احليــاة" ، هاهي تعاود 
التحــدي واالصرارالقامة الــدورة الثالثة، 
متحدية كل الصعاب من اجل رسم صورة 
زاهية بهية لعراقنا وبغدادنا ومســرحنا، 
وبالتأكيد فان حملافظاتنا العزيزة مساهمة 

فاعلة في هذا العرس املسرحي البهي..
حللتم اهال ووطأمت سهال ضيوفنا االعزاء، 
اخواننــا واحباءنا واصدقاؤنا من الشــرق 
بورود  تســتقبلكم  بغداد  هاهي  والغرب، 
احملبة، هاهي مســارحنا الثــالث الوطني 
والرافدين والرشيد باضواءها امللونة بالوان 
االلق املســرحي جاهزة لترســموا عليها 

لوحات انسانية وجدانية ملونة .. 
مــن هنا، من هذه املدينــة االصيلة نفتح 
قلوبنا لنقول لكم : اهال وســهال ومرحبا 

اغاتي..

ألن المسرح
يضيء الحياة

سمير خليل

نيللي كريم "عملة نادرة" في رمضان 2023

بغداد ـ الصباح الجديد:
قررت اللجنة العليا ملهرجان شــرم الشيخ 
الدولي للمســرح الشــبابي اختيار العراق 
كضيف شــرف في الدورة السابعة، وصرح 
اخملرج مازن الغرباوي مؤسس ورئيس املهرجان 
قائــالً: اختيار العراق جــاء نتيجة ما ميلكه 
الثقافي  من تاريخ طويــل على املســتوى 
واملسرحي، وفي إطار التعاون والتنسيق بني 

إدارة املهرجان وبني نقابة الفنانني العراقيني 
بقيادة النقيب الدكتور جبار جودي العبودي، 
وطبًقا لبروتوكول التعاون الذي أبرمته إدارة 
املهرجان منــذ أكثر من ثالث ســنوات مع 
النقابة وضعنا برنامجــا لالحتفاء بالعراق 
ويشــمل ندوة عن تاريخ املســرح العراقي 
ورمــوزه يتحدث فيهــا: د.حيــدر منعثر و 
د.صميم حســب اهلل كمتحدثني وراصدين 

لواقع وتاريخ املســرح العراقي ورموزه، كما 
سيكون لدينا مجموعة من املكرمني سواء 
في حفلي االفتتاح أو اخلتام فســنكرم في 

القدير  الفنــان  االفتتاح  حفل 
مصطفى  محمد  مازن 

ســميحة  بــدرع 
التقديري،  أيوب 

كما ســنكرم 

في حفل اخلتام الفنانــة القديرة زهرة بدن 
بدرع ســميحة أيوب التقديــري، باإلضافة 
إلى إهــداء درع املهرجان إلي نقابة الفنانني 
بذلته  الذي  الكبير  العراقيني نظراً جلهدها 
في الترتيب والتنســيق والتعــاون بني إدارة 
بني  التعاون  ألواصــر  وتعضيًدا  املهرجان، 
ملســيرة  واســتكماالً  والعراق،  مصر 
التنمية املستدامة بني كل البلدين .

بغداد ـ الصباح الجديد:
يســتضيف منتــدى االثنــني املعرفي 
التنويري الناقد السينمائي )علي حمود 
احلســن( للحديث عن السينما واحلياة، 
ومحاضرة حتت عنوان  )تأثير الســينما 
علــى اجلمهــور العراقي بــني التاريخ 
والسوسيولوجيا( اليوم األثنني الساعة 

اخلامســة مســاء على قاعة منظمة 
حرية املرأة في بغداد. 

وسيكون احلديث عن تاريخ بداية دخول 
الســينما إلى العراق، وبعد إن انتظمت 
تقاليد الفرجة ، وتأسســت السينمات 
في بغداد واحملافظــات ، وتهافت الناس 
علــى دور العــرض، وتبلــور طقــوس 

ملشــاهدة  وٱليات 
أثـرت  حيث  األفالم، 

سلبـــا  السينمـــا 
أو إيجابـــا على عامة 

الناس .بها مشهدية 
على  الفرجــة 

األفالم. 

متابعة ـ الصباح الجديد:
على مدار ســاعة ونصف الســاعة، قدم النجم 
هاني شــاكر حفال رفع فيه شعار "كامل العدد" 
مبهرجان املوســيقى العربية على مسرح النافورة 
داخل دار األوبــرا املصرية، وقدم مــن خالله عددا 
كبيرا من أغانيه القدمية واحلديثة منها: "بحبك يا 
غالي ومش بعتب عليك وملا راح راح الصبر منه وح 
نعيش ومحتاجلك يا عمري ووعد مني ومشتريكي 
ولسة بتســألي ومعاك حتلو الدنيا وأنت السبب 

ودعوة فرح وسألتك وعلى الضحكاية". 
وقدم النجم هاني شــاكر موهبــة جديدة تدعي 
نانســي جمال في حفل املوسيقى العربية وغنيا 

ســويا أغنية ملا راح الصبر منه وســط 
تفاعل كبيــر من اجلمهور، وبــدأ النجم 
هانــي شــاكر حفلــه الغنائــي، ضمن 
مهرجان املوســيقى العربيــة في دورته 
الـ31 بأغنية أغلى اسم في الوجود وسط 
تفاعل كبير من جمهــوره، وقال النجم 
هاني شــاكر جلمهوره خالل صعوده على 
مســرح النافورة داخل دار األوبرا املصرية، 
املوسيقى  مهرجان  فعاليات  هامش  على 
العربية فــي دورته الـــ31: منورين الدنيا 

ســعيد بوجودي معاكــم النهــاردة وربنا 
يقدرني أسعدكم.

بغدادـ  الصباح الجديد:
ابو احلسن  الدكتور عالء  شــارك 
مدير عام دار الكتب والوثائق نائب 
رئيس الفــرع اإلقليمــي العربي 
للمجلــس الدولــي لألرشــيف 
)عربيكا( في االحتفال الســنوي 
الدول  جامعــة  تقيمــه  الــذي 
العربية في القاهرة مبناسبة "يوم 
في  واملشاركة  العربية"  الوثيقة 
املكتب  ألعضاء  الدوري  االجتماع 
التنفيذي للفرع اإلقليمي العربي 
للمجلــس الدولــي لألرشــيف 

)عربيكا(. 
وبحث أبو احلســن مع مدير عام 
الهيأة العامة لدار الكتب والوثائق 
القومية املصرية الدكتورة نيفني 
محمــد مرســي تفعيل ســبل 
التعــاون بني البلديــن في مجال 

املكتبات والتراث الوثائقي. 
وجرى خالل اللقاء مناقشــة عدد 

من مجاالت التعاون املشترك بني 
اجلانبــني، من خــالل إقامة دورات 
تدريبيــة وورش عمل مجانية من 
اخملتصني،  وأيضــًا إتاحة الفرصة 
للباحثــني من طلبة الدراســات 
العليــا العراقيــني لالســتفادة 
املصري  الوثائقي  األرشــيف  من 
لدار  العامة  الهيــأة  احملفوظ في 

الكتب والوثائق القومية املصرية 
املتعلقة  العقبــات  تذليــل  مع 
وتأشــيرات  األمنية  باملوافقــات 
الدخول أمــام الطلبة العراقيني، 
التبادل  عملية  تفعيل  عن  فضالً 
بالكتب  يتعلــق  واإلهــداء فيما 
العلمي  اخملــزون  واملصــادر إلثراء 

واملعرفي لدى الطرفني.

العراق ضيف شرف بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي 

اليوم..منتدى االثنين المعرفي
يستضيف الناقد "علي حمود الحسن"

هاني شاكر يرفع شعار "كامل العدد" 
بحفل مهرجان الموسيقى العربي

تعاون عراقي ـ مصري في شؤون 
المكتبات والتراث الوثائقي

 شكر وتقدير
تتقدم الســيدة فاطمة عبد الواحد بالشــكر اجلزيل 
وخالص االمتان للدكتورة عال حســن حميد في عيادة 
كاريزما لطب االســنان والتجميل ملا لقيته من حالة 
انســانية فريدة فــي تعاملها وفــي تعاطيها الطبي 
وتعاطفها املعنوي .. جعلها اهلل العلي القدير اســوة 
حســنة في مد يد اخلير والتفانــي جلميع نظائرها من 

االطباء ) 07732255865(
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