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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

خاص - الصباح الجديد:
مــا زال البرملــان ينتظر وصول 
مشــروع قانــون املوازنــة من 
متريره  أجل  من  الوزراء،  مجلس 
بأســرع وقت ممكن مســتغالً 
السياسي  االتفاق  تضمنه  ما 
تشــكيل  عنه  الــذي متخض 
شــياع  محمــد  حكومــة 

السوداني.
إلى  النيابية  التوقعات  وتشير 
أن القانون اجلديد ســوف يأتي 
جاء  عما  مختلفة  بتفصيالت 

به في السنوات املاضية.
وقال عضــو اللجنة القانونية 
املالكــي في  رائــد  النيابيــة 
اجلديد«،  »الصباح  إلى  تصريح 
إن »قانون اإلدارة املالية االحتادية 
املعدل   2019 لســنة   )6( رقم 
حــدد املواقيت التــي يفترض 
في ظلها إعــداد قانون املوازنة 

وتقدميه إلى البرملان«.
وتابع املالكي، أن »نصوص هذا 
القانــون ألزمت البــدء بإعداد 
قانــون املوازنة في شــهر ايار 
من كل سنة ليتم رفعها إلى 
منتصف  في  الــوزراء  مجلس 
ايلول، والذي أمامه شــهر من 
أجل التصويت عليها ويحليها 
إلى البرملان في منتصف شهر 
تشــرين األول بأمــل أن يتــم 

اقرارها قبل نهاية العام«.
»االنتخابات  أن  إلــى  وأشــار، 
املبكرة ومــا حلقها من عرقلة 

في عملية تشــكيل احلكومة 
كلهــا عوامــل أدت إلى تأخير 

إعداد مشروع قانون املوازنة«.
وأكــد املالكــي، أن »عمليــة 
في  مازالت  املوازنــة  تشــريع 
املرحلــة األولى وهي في عهدة 
وزارتي التخطيط واملالية، ولم 
تصل بعد إلــى مجلس الوزراء 

لغاية الوقت احلالي«.
وعــد، »احلديث عن قرب وصول 
إلى  املوازنة  قانــون  مشــروع 
مجلس النــواب غير دقيق، وما 

زال الطريق طويالً أمامه«.
وأورد املالكــي، أن »العراق أمام 
حكومــة جديــدة، ولــذا فأن 
قانــون املوازنــة ســوف يعبر 

عن السياســة املاليــة لهذه 
صيغة  ننتظر  ونحن  احلكومة، 
في  عليه  كانت  عّما  مختلفة 

السابق«.
وعند  »البرملــان  ان  ويواصــل، 
ســوف  إليه  القانون  وصــول 
يجري مناقشــة تفصيلية مع 
كل وزارة ملعرفة ما حتتاجه من 

أموال وتخصيصات«.
املالكي، أن »حجم مبالغ  ويرى 
املوازنــة ضمــن احلــد األدنى 
تريليون   125 سيكون أكثر من 
دوالر، لكن قد تزداد هذه املبالغ 
تبعاً لطبيعة املطالب التي قد 

تتقدم بها احملافظات«.
وفي الســياق، استبعد عضو 

اللجنــة املالية النيابية جمال 
كوجر، »حصول سجاالت على 
إلى  وصوله  بعد  املوازنة  قانون 

البرملان«.
وتابــع كوجر، فــي حديث إلى 
»الصباح اجلديد«، أن »التجارب 
الســابقة تظهر بــان اخلالف 
األكبر على قانــون املوازنة هو 
الذي يقع بني احلكومة االحتادية 

واقليم كردستان«.
»حكومــة  أن  إلــى  ولفــت، 
اقليم كردســتان وقبل أن تبرم 
االتفاق السياســي مع اإلطار 
عنه  نتــج  الذي  التنســيقي 
تشكيل حكومة محمد شياع 
الســوداني وضعت عــدداً من 
الشــروط جرى التوافق عليها 
من ضمنها مــا يتعلق بقانون 

املوازنة«.
وانتهى كوجر، إلى أن »اجلهات 
السياسي  االتفاق  أبرمت  التي 
االغلبية  تشــكل  التــي  هي 
لذا  البرملــان،  في  الســاحقة 
فأنهــا متفقة مســبقاً على 
تكــون هناك  ولــن  القانــون 
مشكالت بشــأن متريره مبجرد 

وصوله من احلكومة«.
الوزراء  وكان رئيــس مجلــس 
محمد شــياع الســوداني قد 
قانون  إعداد  في  باإلسراع  وجه 
احلكومة  على  وعرضه  املوازنة 
متهيــداً إلحالته الــى البرملان 

وإقراره.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
حمــل مدير عــام تربيــة الكرخ 
الثانية امــس الثالثاء، وزارة املالية 
الكتب،  طبــع  تأخر  مســؤولية 
وتوزيــع املناهج، فيمــا عزا نقص 

املدارس الى »شحة األراضي«.
وقــال مدير عــام تربيــة الكرخ 
الثانيــة عضــو هيئة الــرأي في 
وزارة التربيــة قيــس الكالبي في 
إن  اجلديد  الصباح  تابعته  تصريح 
»هناك معطيات على بناء مدارس 
وخالل عام سنستلم في مديرية 
الكرخ الثانية 62 مدرســة ولكن 
ســنصطدم مســتقبال بشحة 
األراضي التي متثل مشــكلة أمام 

استحداث األبنية املدرسية«.
وبــني املديــر العــام ان »نقــص 
املناهج الدراســية بســبب قلة 
وهــي  املاليــة  التخصيصــات 
مشكلة مالية بحتة بينما تتوفر 
في املدارس األهلية حلصولها على 
أموال من الطلبة وشــراء املناهج 

لهم«.
وأشــار الى انه »في تربية الكرخ 
الثانيــة جهزنــا %80 من مدارس 
املديريــة«، مبينــاً أن »60 مليون 
املالية  وزارة  تصرفهــا  لــم  دوالر 
منذ ســنتني وأطلقتهــا مؤخراً 
وهذا سبب في تأخر طبع الكتب 

الدراسية«.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
امس  التخطيط  وزارة  كشــفت 
الثالثاء، عن تراجع نســبة النمو 
فيما  العــراق،  فــي  الســكاني 
توقعت أن يصل أعداد الســكان 
خالل نهاية العــام احلالي إلى 42 

مليون نسمة.
وقال املتحدث باســم الوزارة عبد 
الزهــرة الهنــداوي فــي تصريح 
رسمي إن »عدد سكان العراق في 
41 مليوناً  بلغ   2021 العام  نهاية 
و150 ألف نســمة«، ومن املتوقع 
أن »يصل سكان العراق في نهاية 

2022 بواقع 42 مليون نسمة«.

وأضــاف الهنــداوي أن »النمــو 
السكاني بدأ ينخفض في العراق 
حيث يبلغ حاليــا 2.5 باملئة بعد 
أن كان قبل 10 ســنوات بنسبة 
أكثر من 3 باملئة«، مبيناً أن »زيادة 
الســكان التراكميــة مــا زالت 

مرتفعة«.
واشــار الهنداوي الــى ان »تراجع 
معــدالت النمو الســكاني جاء 
نتيجــة زيادة الوعي لدى األســر 
نتيجة حتسن مســتوى التعليم 
لألســرة مما خلق فهم ملتطلبات 
احليــاة وانعكس ذلــك على عدد 

افراد االسرة«.

تراجع النمو السكاني وتوقع 
بلوغ البالد 42 مليون نسمة 

نهاية العام

مدير عام تربية الكرخ 2 : 
المالية سبب تأخير طبع كتب المناهج 

بحجبها 60 مليون دوالر لسنتين 

الكتل تعول على »اتفاق تشكيل الحكومة« في االسراع بتمرير القانون

 الموازنة في مراحلها األولى.. والبرلمان يتوقع 
مسودة لسياسة مالية تختلف عن سابقاتها

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اتفق مختصون في الشأن القانوني 
امس الثالثاء، على أن من حق البالد 
تقدمي شــكاوى الــى األمم املتحدة 
بشــأن تكرار االعتــداءات االيرانية 
العراقية، منتقدين  على االراضــي 
ما أســموه »اجملامالت السياسية« 
التي حتول دون تقدمي شكاوى دولية 
ضد ايران، في وقــت دانت اخلارجية 
القصف  األوربي  واالحتاد  األميركية 

اإليراني األخير إلقليم كردستان.
وكانــت تعرضت صبــاح اول أمس 
الدميقراطي  احلــزب  مقرات  االثنني 
الكوردســتاني – إيران )حدكا(، في 
كويســنجق، ومقــرات اجلمعيــة 
كوردســتان  لكادحــي  الثوريــة 
وجمعية كادحي كوردســتان إيران 
في زركويز مبحافظة الســليمانية، 
مســيرات  بواســطة  قصف  إلى 
وصواريخ أسفر عن مقتل شخصني 

وجرح ثمانية آخرين. 
املوسوي  القانوني علي  اخلبير  وقال 
الصباح اجلديد،  تابعته  في تصريح 
ان »مــن حق العــراق وعبــر وزارة 

اخلارجية العراقيــة ان يقيم دعاوى 
على اي بلد يعتــدي على االراضي 
العراقية، سواء كانت ايران ام تركيا 
اقامة  او غيرها، ويتم مــن خاللها 
دعوى فــي محكمة العدل الدولية 
ومنظمة حقوق االنسان على ايران 

او غيرها«.
واضــاف املوســوي ان »اجملامــالت 
السياسية والواقع العراقي وخاصة 
بعد احلــرب ضد داعــش والتمويل 
باتت كل  االيرانيــة،  واملســاعدات 
تلك العوامل حتول دون اقامة هكذا 
دعــاوى، باالضافة الــى ان ايران لم 
تقــم برفــع اي دعــوى ال دولية وال 
محلية على العراق عندما قصفت 
قاسم  اجلنرال  االميركية  الطائرات 
ســليماني داخل االراضي العراقية 
عند زيارته للعراق بدعوى رســمية 

من احلكومة العراقية«.
املوســوي رأى أنه »لكــي ال جنامل 
يجب  العليا،  العراق  مصلحة  على 
ان نعتــرف بســيطرة ايــران على 
السياســية  االحزاب  مــن  الكثير 
العراقية، وهــم اصحاب القرار في 

الدولية، ما يحول  الدعــاوى  اقامة 
دون اقامــة اي دعوى ضد ايران رغم 

االعتداءات املتكررة واملستمرة«.
من جانبه، قال اخلبير القانوني علي 
االعالمية  رووداو  لشبكة  التميمي 
ان »ميثــاق األمم املتحدة في املواد 1 

و2 و3 أعطى احلق في منع أي شكل 
الدول  انتهاك ســيادة  من أشكال 
وعدم التدخل في شؤونها، كما ان 
املواد 39 و24 و34 من امليثاق اجازت 
جمللس االمن إيقــاع العقوبات على 

الدولة املعتدية«.

واضــاف التميمي أن »هــذه املواد 
أجــازت اللجوء إلــى مجلس االمن 
لتقدمي الشــكوى بحق هذه الدول 
املعتدية وميكــن جمللس االمن وضع 
الدولة املعتدية حتت طائلة الفصل 
السابع، كونها تهدد السلم واالمن 

الدوليــني، وهذا متــاح للعراق مع 
سقوط العدد الكبير من الضحايا«. 
اخلبير القانوني، رأى أن »هذه اجلرائم 
التــي ترتكبها ايران هي جرائم ضد 
االنســانية وابــادة جماعيــة وفق 
القانون الدولي واملادة 6 من اتفاقية 
رومــا اخلاصــة باحملكمــة اجلنائية 
االبادة  اتفاقية منع  وايضاً  الدولية، 

اجلماعية لسنة 1948«.
التميمي اشــار الى امكانية »حق 
الدفاع الشــرعي للعراق أمام هذه 
اجلرائم وفــق املادة 51 مــن ميثاق 
االمم املتحدة، وميكــن للعراق طلب 
املتحدة  الواليــات  من  املســاعدة 
األميركيــة وفــق املــادة 27 مــن 
العراق  بني  الستراتيجية  االتفاقية 
واميــركا لســنة 2008 لصد هذا 

العدوان«.
ولفت التميمي الى ان »الشــكوى 
التي تقدم مــن العراق الى مجلس 
االمن حتتاج ان تكون بطلبات حازمة 
الدبلوماســية«،  عن  بعيداً  وقوية، 
مؤكداً أن »كردستان جزء من العراق 
وشعبها مواطنون عراقيون حالهم 

حال بقية احملافظات«.
في الســياق، دانــت وزارة اخلارجية 
االمريكية امــس الثالثاء، القصف 
أربيل  اســتهدف  الــذي  اإليرانــي 

بإقليم كردستان يوم اول أمس.
وعبرت الوزارة في بيان عن »إدانتها 
اإليرانيــة  الهجمــات  وبشــدة 
املســتمرة بالصواريــخ والطائرات 
املســيرة علــى إقليم كردســتان 

العراق«.
وأضاف، أن »إيران انتهكت ســيادة 
العراق بشــكل متكــرر وفاضح«، 
أياها إلــى التوقف عن هذه  داعية 
الهجمات واالمتنــاع عن املزيد من 

التهديدات لوحدة أراضي العراق«.
األمريكيــة،  اخلارجيــة  وأكــدت 
أن »الواليــات املتحــدة تقــف مع 
شركائها في بغداد وأربيل وتشارك 
احلكومــة العراقيــة هدفهــا في 
احلفاظ على أمن البالد واســتقراره 

وسيادته«.
ودعا االحتــاد األوروبي بــدوره امس 
الثالثاء، إلى وقــف الهجمات على 
األراضــي العراقية، فيمــا عبر عن 

تضامنه بشكل كامل مع الشعب 
العراقيــة  واحلكومــة  العراقــي 

وحكومة إقليم كردستان.
وذكــر بيان لالحتــاد األوروبــي، أنه 
»يدين بأشد العبارات جتدد القصف 
اإليرانــي الذي تبنــاه احلرس الثوري 
اإليرانــي علــى إقليم كردســتان 
العراق، والذي أســفر عن ســقوط 
»هذه  شــهداء وجرحى«، مؤكــداً 
الهجمــات تنتهك ســيادة العراق 
وســالمته اإلقليميــة، ويجــب أن 

تتوقف«.
وأعرب االحتــاد األوروبي عن تضامنه 
»بشكل كامل مع الشعب العراقي 
واحلكومة العراقية وحكومة إقليم 
كردســتان«.يذكر ان رئيــس إقليم 
كوردســتان، نيجيرفان بارزاني، قال 
اإلعالن  ألقاها مبراســم  في كلمة 
عن معهد كوردســتان لإلبداع، يوم 
االثنــني )14 تشــرين الثاني 2022) 
إنه ليس هنــاك »أي مبرر« لقصف 
بالصواريــخ  كوردســتان  إقليــم 
»بوضع  بغداد  وطالب  واملســّيرات، 

حد« لتلك الهجمات.

قانونيان: ميثاق األمم المتحدة يجيز للبالد مقاضاة ايران
على قصفها المتكرر لألراضي العراقية

الخارجية األميركية واالتحاد األوروبي يدينان االعتداء األخيرة تقريـر

االحتجاجات تتصاعد في ايران مع حلول الذكرى
»أوبك « تخفض توقعات نمو الطلب3الثالثة لتخليد ضحايا قمع تظاهرات 2019

6على النفط للمرة الخامسة في 2022

رئيس الجمهورية يبحث مع مسؤولي االقليم
آلية حل القضايا العالقة مع بغداد

التخطيط: العراق نجح بتجاوز أزمة الغالء العالمية 
للمحاصيل الزراعية

السليمانية ـ عباس اركوازي:
بحث رئيس اجلمهورية الدكتور 
وصل  الــذي  رشــيد،  لطيف 
اربيل صبــاح أمس الثالثاء مع 
املسؤولني في اقليم كردستان 
السبل الكفيلة بحل املسائل 
العالقة بــني حكومة االقليم 

واحلكومة االحتادية.
واوضح بيــان صادر عن مكتب 
تســلمت  اجلمهورية  رئيــس 
الصباح اجلديد نســخة منه، 
ان رئيــس اجلمهوريــة التقى 
الدميقراطــي  احلــزب  رئيــس 

الكردســتاني مسعود بارزاني 
في منتجع بيرمام وبحث معه 
الوضع السياســي في العراق 
السياسية  العملية  وتطورات 
العراقية  احلكومــة  وخطوات 
اجلديدة، وأكد اجلانبان دعمهما 
وتنفيذ  العراقيــة  للحكومة 

البرنامج احلكومي. 
كمــا ســلط اللقــاء الضوء 
على عالقــات العراق اخلارجية 
والتأكيد على  الدولي  واجملتمع 
دور ومكانــة العراق في املراكز 
وضرورة  والدوليــة،  اإلقليمية 

أســاس  على  املشــاكل  حل 
احلوار بعيدا عن لغة التهديد. 

بــدوره أكــد رئيــس اقليــم 
بارزاني،  نيجيرفان  كردســتان 
رئيــس  اســتقباله  خــالل 
االلتــزام بحــل  اجلمهوريــة، 
إقليم  بني  العالقــة  القضايا 
كردســتان وبغــداد، مجــدداً 
اجلمهورية  رئيس  جلهود  دعمه 
التي  القضايــا  معاجلــة  في 

تواجه البالد.
عاليــاوي  اهلل  عبــد  وقــال 
مستشار رئيس اجلمهورية، أن 

هذه الزيارة جــاءت بطلب من 
الرئيس عبد اللطيف رشــيد، 
من أجل التنسيق والعمل بني 
بغــداد وأربيل وبناء تفاهم بني 

األطراف.   
وكان رئيــس اجلمهوريــة عبد 
اللطيف جمال رشيد، قد أكد 
أن ورقة برنامجه تضم العديد 
من امللفات، ومنها التنســيق 
إليجاد  األطــراف  بني مختلف 
احللــول الســريعة والناجعة 
والدائمة للمشاكل بني إقليم 

كردستان واحلكومة االحتادية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكــدت وزارة التخطيط، امس 
الثالثاء، جنــاح العراق في جتاوز 
احملاصيل  أســعار  غــالء  أزمة 
على  العالــم،  في  الزراعيــة 
خلفيــة احلــرب )الروســية – 
األوكرانية( التي دخلت شهرها 

التاسع.
وقال مدير عــام دائرة التنمية 
الــوزارة محمد  اإلقليمية في 
محســن الســيد، إن »العراق 
التي  الصعبة  الظروف  وبرغم 
مــرت علــى العالم بأســره، 

جتاوز  فــي  النجاح  اســتطاع 
حاجــز جائحة كورونــا وأزمة 
الزراعية  احملاصيل  أسعار  غالء 
العالم على خلفية احلرب  في 
الروســية االوكرانيــة التــي 

دخلت شهرها التاسع«.
وتابع، أن »العــراق جنح بتجاوز 
واالنطالق  السياســية  األزمة 
احلكومــي  البرنامــج  نحــو 
الــوزارات  تعده  الــذي  اجلديد 
هذا  التخطيــط خالل  ومنها 
»املضي  مؤكــداً  األســبوع«، 
وفق خطط حقيقية مدروسة 

تســتهدف ســد الفجــوات 
التنمويــة ضمــن النواحــي 
للنجاح  باحملافظات،  واألقضية 
مبواجهــة األزمات«، بحســب 

الصحيفة الرسمية.
أن »هناك محاوالت  إلى  وأشار 
إليجاد آليات معينة لتعزيز دور 
اإلنتاج الزراعي وإعادة استغالل 
األراضــي بشــكل أفضل من 
إلى  مشيراً  املشــاريع«،  خالل 
»إســهام الــوزارة بتخصيص 
أراض باملناطــق الصحراويــة 
التنقيــط،  بتقنيــة  وريهــا 

اسهاماً بتقليل تأثير التغيرات 
املناخية في البالد«.

وبرغم  »العــراق  أن  وأضــاف، 
االشــكاالت اخملتلفــة التــي 
حصلت خــالل العامني احلالي 
والســابق، متكــن من شــراء 
محصولي احلنطة والشــعير 
من  أعلى  بسعر  الفالحني  من 
أسعار الســوق العاملية دعماً 
وتشــجيعاً لهــم«، مؤكــداً 
»وجود مســاع حثيثة لضمان 
خالل  من  املائية  العراق  حصة 

اتفاقات ثابتة مع دول اجلوار«.
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بغداد - جاسم كريم الطائي

الهندسي إحدى  دائرة االعمار  قامت 
واإلسكان  اإلعمار  وزارة  تشــكيالت 
وفد  بأرســال  العامــة  والبلديــات 
هندســي متخصص حملافظة ديالى 
فــرص عمل  احلصــول على  لغرض 

جديدة .
وقال معاون مدير عــام دائرة اإلعمار 
الهندسي املهندس املعماري الدكتور 
محمــد حيدر الســاكني أن الدائرة 
قامت بتشكيل جلنة هندسية خالل 
لغرض  االستشارية  هيئتها  أجتماع 
أرسالها لعدد من احملافظات العراقية 
للحصــول على فرص عمــل العداد 
التصاميــم وتقــدمي أألستشــارات 

أألشــراف  وأمكانيــة  الهندســية 
الهندســي على املشاريع التي تنفذ 

في احملافظات العراقية. 
وأكد الساكني أن الدائرة تسعى لزج 
كوادرها الهندسية والفنية وأألدارية 
وأألستفادة منهم في املشاريع التي 
تســعى للتعاقد عليهــا في بغداد 
واحملافظــات كونها ستســاهم في 
في  الهندسي  نشــاطها  توســيع 

العراق. 
الهندسي  الوفد  رئيس  أشــار  فيما 
مدير قسم أدارة املشاريع في الدائرة 
املهنــدس أيــاد عبد أألميــر أن هذه 
اللهيئة  قرارات  ضمن  جاءت  اخلطوة 
أألستشارية لدائرة االعمار الهندسي 
وتوجيهات السيد معاون املدير العام 
بزيارة عدد  الهندسية  اللجنة  بقيام 
يتواجد فيها  التــي  من احملافظــات 

كوادرنا الهندســية والفنية لغرض 
احلصول علــى فرص عمــل جديدة 
تساهم في زجهم بعملية أألعمار.  

وأضــاف عبــد أألميــر أن اللجنــة 
ديالى  الفني حملافظة  بالنائب  ألتقت 
البياتي  املهندس بشــار فتــح اهلل 
ومدير هيئة أستثمار ديالى )الدكتور 
مدير  وبرفقة  العــزاوي(  ذيــاب  كرمي 
مباني ديالــى املهندس أمني أبراهيم 
خلــف ومت التباحــث معهــم حول 
أمكانيــة الدائــرة لتقــدمي خدمات 
التصاميم وأألستشارات الهندسية 
وكذلك أمكانية أألشراف الهندسي 
على كافة املشــاريع فــي احملافظة 
وأدارية  لوجود كوادر هندسية وفنية 

متخصصة في شعبة مباني ديالى.
وبــني النائــب الفنــي للمحافظة 
حصول موافقة السيد محافظ ديالى 

مثنى علي التميمي على اســتعداد 
احملافظــة لتكليــف دائــرة االعمار 
مشــاريعها. من  بعدد  الهندســي 
مؤكدا أن هذه الزيارة ســتفتح افاق 

عمل جديدة بني اجلانبني.
فيمــا اعــرب مدير هيئة اســتثمار 
والكوادر  للدائرة  امتنانــه  ديالى عن 
والهندســية لهذه الزيارة وامكانية 
ادامــت التعامــل بــني الدائرتني مبا 
يخدم املصلحــة العامة، لكون دائرة 
االعمار الهندســي لديها ســمعة 
طيبة وخبــرة كبيرة في مجال أعداد 
التصاميم واالشــراف علــى تنفيذ 

املشاريع. 
واجلدير بالذكر أن الدائرة تشرف على 
عدد كبير من املشاريع في محافظات 
بغداد وبابــل واألنبار وصــالح الدين 

ونينوى.

)االعمار الهندسي) تحصل على موافقات مبدئية لتقديم 
التصاميم واالستشارات الهندسية لمشاريع ديالى 

بعد لقائهم نائب المحافظ الفني ورئيس هيئة استثمار ديالى 

العميد الحقوقِي الكيمياوِي: 
واسِم مفتْن أوحيد

تعرف البيئِة بأنها احمليُط بجميِع 
عناصرِه الذي تعيُش فيِه الكائناُت 
عْن  الناجمُة  والتأثيــراُت  احليــُة 
االقتصاديــِة  اإلنســاِن  نشــاِط 
واالجتماعيــِة والثقافيِة. وعرفنا 
أيضا التلــوَث اَلِْبيِئّي بأنُه التغيُر 
العــارُض أوْ املتعمِد الــذي يطرأُ 
مْن عناصرِ  أكثــرَ  أوْ  على عنصرِ 
البيئِة ويؤدي إلــى اإلضرارِ بحياِة 
الكائناِت احليِة ويضعُف مْن قدرِة 
إنتاجها  البيئــِة على مواصلــِة 
ِبيِعّي الذي وجدْت بِه. وعرفنا  اَلطَّ
اجلرميَة البيئيَة بأنها كُل ســلوٍك 
إيجابيٍّ كاَن أٌم ســلبيا عمديا أوْ 
غيــرِ عمديٍّ يصدرُ مْن شــخٍص 
أوْ يحاوُل  يَُضّر  أوْ معنويٍّ  طبيعيٍّ 
البيئِة  األضــرارَ بأحــد عناصــرِ 
أوْ الصناعيِة بصورٍة  الطبيعيــِة 
مباشــرٍة أوْ غيرِ مباشرٍة يقررُ لُه 
ولقْد  القانــوُن عقوبًة معينــًة. 
وْلِّي  نوهنا إلى ســعِي اجملتمِع اَلدَّ
بــادٍئ األمــرِ إلى وضــِع ضوابَط 
حلمايِة البيئــِة فأبرمْت اتفاقياٌت 
دوليــٌة عدٌة فــي شــأِن حمايِة 
البيئــِة كاَن أولها قــرارات مؤمترِ 
ســتوكهولْم عــاَم 1972 اخَْلَاّص 
بحمايِة البيئــِة وإْن كانْت قراراُت 
هذا املؤمترِ غيرِ إلزاميٍة على الدوِل 
ولكنها كانْت احملفزَ األوَل لِِســنّ 
العديد مْن التشريعاِت في مجاِل 
حمايــِة البيئــِة وأدراِج احَْلَّق في 
البيئِة في النصوِص الدســتوريِة 
اإلنســانيِة  احلقوِق  كأحِد  للدوِل 

األساسيِة التي يجُب على الدوِل 
أَنَّ توفرَ احلمايِة القانونيِة لها هذا 
أنها  الدوليُة  االتفاقيــاُت  وتعتبُر 
العاِم  وْلِّي  اَلدَّ القانوِن  مصادرَ  أبرزَ 
بأنها  اَلَْقانُونِّي  الفقِه  وتعرَف في 
)اتفاٌق يعقُد كتابًة بنَي شخصنِي 
القانوِن  أشــخاِص  مــْن  أكثرَ  أوْ 
وْلِــّي العــاِم بقصــِد إحداِث  اَلدَّ
قانونيٍة ويخضــُع مبوجبها  آثــارٍ 
وْلِــّي العاِم  ألحــكاِم القانوِن اَلدَّ
مَتَّ االتفاُق بوثيقٍة واحدٍة  وســواًء 
أوْ أكثرَ ومهما كانْت التســميُة 
التي تطلُق علــى هذِه االتفاقيِة( 
على  الدوُل  فقْد عكفــْت  ولهذا 
احَْلَّق فــي البيئِة في صلِب  إدراِج 
الوثيقة الدستوريِة لديها وجعلِه 
في أعلى هرِم التدرِج اَلَْقانُونِّي في 
القواننِي داخَل الدولِة ملا للدستورِ 
مْن علوية  على كافِة القواننِي في 
البالدِ ومتخَض ذلَك مْن خالِل مؤمترِ 
كانــْت  وإْن   1972 ســتوكهولْم 
قراراتــُه غيرَ ملزمــٍة للدوِل كما 
أسلفنا ســابقا أال إْن املبدأُ األوُل 
منُه قــْد َحثَّ الــدوَل على حتمِل 
مســؤولياتها في سِن تشريعاٍت 
قانونيــٍة داخليــٍة قائمــٍة على 
أساِس َحّق اإلنساِن في أْن يعيَش 
في بيئٍة ســليمٍة ومتوازنٍة ومَع 
اجملتمِع  لدى  اَلِْبيِئّي  الوعِي  تنامي 
وْلِّي بشكٍل مطردٍ فقْد عقدْت  اَلدَّ
هذا  في  االتفاقيــاِت  مْن  العديَد 
اجملاِل لكْي يحظــى الفردُ بكافِة 
األساسيِة  الدســتوريِة  حقوقِه 
وتنميِة  نظيفٍة  بيئٍة  في  للعيِش 
مســتدامٍة للمــواردِ الطبيعيِة 
شأنُه كشأِن باقي احلمايِة املقررِة 
دســتوريا لكافِة احلقوِق واحلرياِت 
اإلنســانيِة التــي تتســُم أيضا 

بهذا النوِع مْن احلمايِة في صلِب 
الوثيقِة الدســتوريِة، ولهذا فقْد 
نصْت بعَض الدوِل في دســتورها 
صراحــًة على َحّق اإلنســاِن في 
العيِش في بيئٍة سليمٍة والبعُض 
اآلخُر قْد ذكرَ ذلَك بشكٍل ضمنيٍّ 
واحلرياِت  احلقــوِق  مجــاِل  فــي 
األساســيِة وعلى هذا األســاِس 
الدول  من  العديــد  عكفْت  فقْد 
على  دســاتيرها  في  اَلنَّّص  على 
حــِق كِل مواطــٍن فــي العيِش 
بيئٍة ســليمٍة وفي دراســًة  في 
للكاتــِب ديفيْد بويــب قاَل فيها 
إنه منــُذ اتفاقيِة ســتوكهولْم 
ســنَة 1972ولغايِة ســنٍة 2012 
فإنــُه يوجــُد هنالَك مــا يقارُب 
177 دولــٍة مْن أصِل 193 دولٍة مْن 
الدوِل األعضاِء فــي األممِ املتحدِة 
احَْلَّق فــي البيئِة مْن  قْد ذكــرْت 
خالِل إصدارِ التشــريعاِت البيئيِة 
في  بالذكــرِ  وقامــًت  اخملتلفــةَ 
دســتورها احَْلَّق في البيئِة بصورٍة 
والواجباِت  احلقوِق  ضمَن  صريحٍة 

اخملتلفِة باستثناِء بعِض الدوِل.
دســتورها  يعد  الــذي  فرنســا 
ثالث أقدَم دســتورٌ فــي العصرِ 
احلديِث فقــْد عدلْت دســتورها 
ليتضمَن دستورها   2004 ســنَة 
مْن  يتكوُن  والــذي  البيئِة  ميثاَق 
َّ االعتــراُف في  ومََت عشــر مــواّد 
البيئِة كحقٍّ أساســيٍّ وفي املادِة 
الثامنــِة منُه تَُنــّص على وجوِب 
في  البيئِة  مجــاِل  في  التثقيِف 
احملددِة  والواجباِت  احلقوِق  ممارسِة 
التاسعُة  املادُة  وتشيُر  امليثاِق  في 
إلى وجوِب البحِث واالستكشاِف 
على  احملافظِة  في  اإلســهاِم  في 
البيئِة وَلََعلَّ دستورَ البرتغاِل كاَن 

سباقا في ذكرِه لِلَْحقِّ في البيئِة 
فــي املادِة )66( منــُه والتي تَُنّص 
التمتِع  احَْلَّق فــي  إنســاِن  )لُِكّل 
ببيئٍة مالءمة للتقدِم اإَْلِنَْســانِّي 
مثلما عليِه أيضا واجَب احملافظِة 
عليها(، أما الدستورِ امَْلِْصرِّي ففي 
ْســُتورِّي سنَة 1971  التعديِل اَلدُّ
اكتفى بتكريِس التزاِم الدولِة في 
حمايِة البيئِة حتَت مظلِة الواجِب 
اَلَْوَطِنــّي دوَن أْن يعتــرَف بِاحْلَــقِّ 
اإَْلِنَْســانِّي في العيــِش في بيئٍة 
مالئمــٍة وصحيٍة( أما الدســتورُ 
اَلِْعرَاِقّي لسنِة 2005 النافَذ فقْد 
ذكرَ في فصِل احلقوِق االقتصاديِة 
واالجتماعيِة في املادِة 33 أوالً منُه 
َحّق العيِش في  ما يلي )لُِكّل فردِ 
ظروٍف بيئيٍة ســليمٍة(، وجاَء في 
ثانيا مْن نفِس املادِة )تكفَل الدولُة 
اأَْلَْحَيائِّي  والتنــوِع  البيئِة  حمايَة 
واحلفــاِظ عليهــا(. وبهــذا فقْد 
اعتــرَف صراحًة بَِحــّق الفردِ في 
بيئيٍة سليمٍة  العيِش في ظروٍف 
وكفُل الدولُة فــي حمايِة التنوِع 
واحملافظة عليِه  وَاإْلِْحَيائِّي  اَلِْبيِئّي 
وبهذا َفإِنَّ الدســتورَ اَلِْعرَاِقّي في 
هذا فقْد وسَع احلمايَة الدستوريَة 
املمنوحــَة مْن قبلِه في هذا اجملاِل 
فقْد شــملْت َحقَّ اإلنســاِن في 
بيئيٍة سليمٍة  العيِش في ظروٍف 
وحمايتِه الدستوريِة أيضا للتنوِع 
أما  عليِه.  واحملافظــِة  اإَْلِْحَيائِــّي 
النظــاُم اأَْلََساِســّي للحكِم في 
اململكِة العربيِة  السعودية فقْد 
جاَء فــي املادِة الثانيــِة والثالثني 
منُه )تعمَل الدولُة على احملافظِة 
وتطويرها  وحمايتها  البيئِة  على 
ومنِع التلوِث عنها( ووهنا لْم تشر 
اإلنساُن  حلَق  الدستوريُة  الوثيقُة 

في العيِش في بيئٍة ســليمٍة بْل 
الدســتوريِة  احلمايِة  ذكــر  على 
للبيئِة بشكٍل عاٍم واكتفى بذلَك 
وَلََعلَّ هــذا األمرِ واضٍح في كافِة 
دََســاتِير دوِل مجلــِس التعــاوِن 
لْم تشــر صراحٌة  التي  اخَْلَلِيِجّي 
حلــَق اإلنســاُن في العيــِش في 
بيئٍة صحيــٍة نظيفٍة بْل اكتفْت 
بذكــرِ احملافظِة علــى البيئِة في 
صلِب الوثيقِة الدســتوريِة. ومْن 
أَنَّ الدولَة متى ما  الثابِت قانــون 
احَْلَّق في بيئٍة صحيٍة  نصْت على 
ونظيفٍة في دساتيرها فإنها يجُب 

أْن تقوَم بتشريِع القواننِي الالزمِة 
لتفعيِل هذا احَْلَّق وأْن تقوَم كافُة 
عليها.  احملافظِة  في  مؤسساتها 
وخالصُة القــوِل إِنَّ ذكرَ احَْلَّق في 
البيئِة الصحيِة النظيفِة صراحًة 
في صلــِب الوثيقِة الدســتوريِة 
ومؤسســاتها  الدولــَة  يلــزُم 
على  والتنفيذيــَة  التشــريعيَة 
التي  التشــريعاِت  ِســّن  ضرورِة 
تضمُن حمايَة هذا احَْلَّق وأن تقوُم 
التنفيذيِة في  كافَة مؤسساتها 
حمايِة  في  اجلــدِي  دورها  تفعيِل 

هذا احَْلَّق واحملافظِة عليِه.

األساس الدستوري وأحقّية الفرد ببيئة نظيفة
في ظل النزاعات الدولية المسلحة.. 

بغداد - الصباح الجديد: 
  أعـــلنت دائرة العيادات الطبية الشــعبية عن 
املباشــرة بتجهيز عياداتها في بغداد واحملافظات 
بأدويــة األمــراض املزمنة والعامــة وهي حصة 

شهري تشرين الثاني وكانون االول 2022.
وذكر الدكتور رياض عبــد األمير احللفي املكلف 
بأدارة دائرة العيادات الطبية الشــعبية تباشــر 
الدائرة ومن خالل قســم الصيدلة واخملازن بتوزيع 
األدويــة العامة واملزمنة علــى عياداتها الطبية 
الشــعبية واالستشــارية فــي عمــوم العراق 
والصيدليــة املركزية في جانــب الرصافة لغاية 
يوم اخلميس املوافــق 1/12/2022  وان اغلب ادوية 
االمــراض املزمنة متوفرة خالل هذين الشــهرين 
ومنها االنســولني   والثايروكســني والديباكني 

والفنتولني وغيرها من االدوية .
وأشــار الدكتور احللفي إلى أعداد جدول من قبل 
الدائرة يبني تاريخ االســتالم لكل عيادة في بغداد 
وكل محافظــة لضمان االنســيابية في العمل 
وتالفي حصــول اإلرباك أو اخللل أثنــاء التوزيع أو 
االزدحــام مما يعرقــل عملية التجهيز وحســب 

ماتقتضيه املصلحة العامة .

اعالم المركز 
اقام مركز نايا وبالتعاون مع مؤسســة ايزيدي ٢٤ 
، ورشــة تدريبية حول مهــارات الكتابة عن حقوق 

االقليات جملموعة من الصحفيني الشباب. 
وفــي تصريح خاص قالت املشــاركة ريهام صباح: 
شاركنا في ورشة تدريبية حول مهارات الكتابة عن 
االقليات وكانت جيدة كونــا تعرفنا على االقليات 
العراقيــة ومعلومــات عنهم؛ وكيفيــة الكتابة 
عنهم. واشارت مت الطرق الى األساليب املتبعة في 
الكتابة عن االقليات وماهي الصعوبات التي تواجه 
الصحفيني في هذا اجملال وماهي اهم املصادر التي 
نعتمدها للكتابة عن االقليات. وبني الشاب احسان 
مراد ) مشــارك في الورشــة( بان الورشة تطرقت 
الــى من هم االقليات والتوزيــع اجلغرافي لالقليات 
واملعاهدات  املواثيق  العراقية وماهي حقوقهم في 
والصكوك الدولية وكذلك في الدســتور العراقي. 
وتعرفنا كيف نفرق بني االقليات الدينية والقومية 
واالثنيــة. واختتم كالمــه بالقول بــان من املهم 
االســتمرار في اقامة مثل هذه الورشــة لتطوير 

القدرات الشباب في هكذا مواضيع.
كما اكد رئيس املنظمة ياســر اسماعيل ان تدريب 
مجموعة من الصحفيني على الكتابة عن االقليات 
ياتي ضمن مشــروع دعم وســائل اعالم االقليات 
املدعوم من قبل منظمة انترناشونال ميديا سبورت 
والهدف من ذلك هو تطوير الصحفيني ومتكينهم 
من الكتابة عن االقليات الدينية في العراق واضاف 
اســماعيل ان هناك مجموعة من التدريبات التي 
نفذت لوســائل اعالم االقليات تخص الكتابة عن 
االقليات وادارة مواقع التواصل االجتماعي وتسويق 

احملتوى.

اربيل - الصباح الجديد: 
أعلنــت وزير الزراعــة واملــوارد املائية فــي إقليم 
كوردســتان بيكــرد طالباني امــس الثالثاء، إطالق 
حملة للتشــجير وزيــادة املســاحات اخلضر  في 
مناطق ومــدن اإلقليم كافة. وقالــت طالباني في 
مؤمتر صحفــي عقدته امس في اربيــل، “نحن في 
إقليم كوردســتان نواجه التغيــرات املناخية التي 
جتتاح املنطقة والعالم، وضمن الشعور باملسؤولية، 
و بهدف زيادة نسبة املساحات اخلضراء أطلقنا هذه 
احلملة”. وأضافــت أن وزارة الزراعة قررت هذا العام 
منح املزارعني والدوائر واملؤسسات الرسمية شتالت 
األشــجار بال مقابل مادي بهــدف إجناح خطة زيادة 

عدد األشجار واملساحات اخلضراء في اإلقليم.
وتابعت الوزير بالقول “إننــا إذا متكنا من زراعة نحو 
مليون شــتلة ســنويا في إقليم كوردستان فإننا 
وخالل الســنوات املقبلة ســنخلق تأثيرا كبيرا في 

احلد من عوامل التغيرات املناخية والطقس”.

العيادات الشعبية تباشر 
تجهيز عياداتها باألدوية 

لشهرين متتاليين

مركز نايا للتدريب االعالمي 
يقيم ورشة عن مهارات 

الكتابة عن حقوق االقليات

إقليم كوردستان يواجه 
التغيرات المناخية 

بزراعة مليون شجرة سنويا

بغداد - اعالم الماء 
بتوجية ومبتابعة مســتمرة ويومية 
من قبل  املهندس جنم احليالي مدير 
عام املديريــة العامة للماء من اجل 
االســراع في اجناز مشــروع ماء تازه 
من اجل توفير املاء الصالح لشــرب 
والقرى  تــازة  ناحية  في  للمواطنني 
اجملاورة لها وفق اخلطة  االستثمارية 

للوزارة. 
العامة عن  املديريــة  اعلنــت  فقد 
حتقيق نســب اجنــاز متقدمة  في 
مراحل تقدم  سير العمل للمشروع 
بعد الزيــارة االخيرة للمهندس جنم 
احليالي والذي بدوره وجه الشــركة 
املنفذة باالسراع في تنفيذ االعمال  
وبســرعة اكثر من ذي قبــل واجناز 
اعمال املشروع ضمن املدة التعاقدية 

البالغة 400 يوم  
واوضح املكتــب االعالمي للمديرية 

العامــة ان عمل الشــركة املنفذة 
إالعمال  وتنفيذ  تصميــم  يتضمن 
املدنية وجتهيز املعدات االســتيرادية 
ومــد االنابيــب وتشــغيل وصيانة 

املشروع  , 
واضاف مدير دائــرة املهندس املقيم 
وقد  االعمال مستمرة  ان  للمشروع 
الى  احلالية  االجنــاز  وصلت نســبة 
%26 وقد تضمنــت االعمال احلالية 
للمشــروع مايلي صب جدران قاعة 
املضخــات لبنايــة الضــخ العالي 
الثانية وصــب كونكريت  املرحلــة 
جلزء  مــن جدران حوض الســحب 
األرضــي وإكمــال أعمــال تطبيق 
كاشــي االرضيات واجلــدران لبناية 
االدارة وصب كونكريت جلدران حوض 

الغسيل العكسي املرحلة األولى
وأعمال لبخ اجلدران الداخلية لبناية 
الطاقــة وأعمــال تنظيــف حديد 

التسليح جلميع جدران بناية الفالتر 
الهواء  الرمل مع ضغط  باستخدام 
ووصول شــحنة جديدة من االنابيب 
مع امللحقات من منشأ تركي والبدء 
أنبوب  الناقل  اخلــط  أعمال  بتنفيذ 
دكتايــل قطر ٥٠٠ ملم داخل ناحية 
تازة مــع تنفيذ خط ناقــل دكتايل 
قطر ٢٥٠ ملم باجتاه قرية القادسية.
ولفــت مدير الدائرة الــى ان موقع 
املشــروع يحتوي  على بناية االدارة 
الكيمياويات  وبناية  الطاقة  وبناية 
دار للمشــغل   2  + ودار املهنــدس 
وحــوض الســحب الكونكريتــي 
وبنايــة الضخ الواطــيء واحواض 
ترســيب دائريــة عــدد 3وبنايــة 
ارضي  كونكريتــي  الفالتروخــزان 
سعة 6000 م3وبناية الضخ العالي 
وبناية االطيــان وغرفة احلارس ومن 

املؤمل اجنازة في ٢٠٢٣.

 بغداد - الصباح الجديد: 
أحتل العراق الدولة األكثر نســبة 
بعــدد املوظفــني احلكوميني الى 
بحســب  العاملة  القوى  مجمل 
دراســة اعدتها منظمــة العمل 
، فيمــا بلغت نســبة  الدوليــة 
العاملــني في القطــاع احلكومي 
في العراق %37 بني مجموعة دول 

شملتها الدراسة .
القطاع  احلكومي  القطاع  ويعتبر 

االكثــر ضغطــا علــى موازنــة 
تذهب  والتــي  العراقية  الدولــة 
باجملها الــى رواتب املوظفني دون 
وجــود انتاج حقيقي يــوازي هذه 
عدم  نتيجة  العاليــة  املصروفات 
قدرة الدولــة العراقية على خلق 
بيئــة اســتثمارية تســاهم في 
تشــجيع القطاع اخلــاص وتوفير 
فرص عمل من خاللــه االمر الذي 
يزيــد من الضغط علــى القطاع 

العام واملطالبة بايجاد فرص عمل 
بالقطاع العام.

كمــا ان غيــاب سياســات دعم 
املشــاريع الصغيــرة ومتناهيــة 
الصغــر وعــدم وجــود تنظيــم 
وتشريع واضح ينظم عمل قطاع 
الى  يؤدي  املشــاريع  لهذه  العمل 
خلق بيئــة عمل عشــوائية غير 
احلقوق  ابســط  توفير  على  قادرة 
ملوظفي القطاع اخلاص العشوائي 

االقتصــادي منار  اخلبيــر  ويقــول 
العبيدي في بيان ان “أولى االهداف 
التــي يجــب ان تتخذهــا الدولة 
العراقية هو العمل على خلق بيئة 
استثمارية صحية قادرة على جذب 
االمــوال خملتلــف القطاعات ودعم 
القطاع اخلاص من اجل توفير فرص 
عمل والعمل على تشجيع وتطوير 
الصغر  متناهية  املشاريع  وهيكلة 
والصغيــرة والعمل على تشــريع 

قوانني عمل تتماشى مع متطلبات 
ســوق العمل احلالي والذي باغلبه 
سوق عشــوائي يفقد للعامل في 

القطاع اخلاص ابسط حقوقه”.
وأضاف انه “ومع اســتمرار نســب 
النمــو الســكانية ودخــول اكثر 
من 500 الف شــخص سنويا الى 
ســوق العمــل ســيزيد الضغط 
علــى القطــاع احلكومــي لتوفير 
فرص عمل االمــر الذي ينذر بكارثة 

بخطوات  يجب حلهــا  حقيقيــة 
في  تســاهم  واســتباقية  جريئة 

توفير فرص عمل”.
وبــني العبيــدي ان “أولــى هــذه 
اخلطوات هو تشكيل هيئة خاصة 
الصغر  متناهية  باملشــاريع  تعنى 
اعمال  وتشريع  لتنظيم  والصغيرة 
هذا القطــاع املهم والوحيد القادر 
على اســتيعاب مئــات اآلالف من 

الباحثني عن فرص العمل”. 

العراق يتصدر الدول األكثر عددًا بالموظفين الحكوميين

بغداد-الصباح الجديد
أعلنــت مديرية الدفــاع املدني، اليوم 
عن  البحث  عمليــات  انتهاء  الثالثاء، 

املفقودين مبوقع حريق الوزيرية. 
وقالت املديرية فــي بيان تلقته وكالة 
إن”فرقهــا  )واع(:  العراقيــة  األنبــاء 
التخصصية أنهــت عمليات البحث 
عن املفقودين وما سبقها من عمليات 
اندلع  الــذي  الهائل  للحريــق  إخماد 
ببناية مخازن الوزيرية والتي استمرت 
ليالً  أيام عمل متواصلة  قرابة تسعة 
ونهاراً وبأقصى استنفاراً لفرق الدفاع 
املدني وبإشــراف خبــراء املديرية من 
ضباطها األكفــاء والتي تعد األطول 
فــي تاريخهــا للبحث عــن ضحايا 

احلوادث”. 
 وأضاف البيــان أن “حادث حريق كبير 
اندلع عند الســاعة الواحدة وعشرة 
دقائــق ظهــراً بتاريخ الســادس من 
تشرين الثاني لعام 2022 بدأ أوالً داخل 
بناية مبســاحة )2100 متــر( مكونة 

من ثالثة طوابق مضــاف إليها طابق 
رابع مشــيد من ألواح السندويج بنل 
ســريع االشــتعال مع قبو أسفلها 
للعطور  كمخــازن  جميعها  متخذة 
إلحدى الشــركات األهلية، من األبنية 
واحملالة  الســالمة  لتعليمات  اخملالفة 
عــام 2019 إلــى اجلهــات القضائية 
وفق قانــون الدفاع املدنــي املرقم 44 
األولية  التقارير  ،وحسب   2013 لسنة 
أن ســبب احلادث كان نتيجة سقوط 
مصعــد حمل )وجن( بســبب األحمال 
الزائدة ما ولد شــرارة أشعلت عبوات 
احلريق  وفاقمــت  فتفجرت  العطــور 
بسرعة ليبدأ كبيراً وأضفى إلى كارثة 
خصوصاً بعد أن علمت مديرية الدفاع 
املدني أن البناية تلقــت قبل يوم من 
احلادث شــحنة خزين كبيرة إضافية 
حتتوي معظمها علــى مواد كحولية 
شــديدة االشــتعال بكميات تقدر بـ 
140 طنا مــن غاز البروبــان وإيثانول 
وأســيتون مســتخدمة في صناعة 

العطور”. 
وأشــار الى أن “وزير الداخلية أشــرف 
على إجراءات الدفاع املدني في عمليات 
اإلخماد والبحــث عن املفقودين حيث 
أدى احلادث إلى إصابة مدير عام الدفاع 
املدني اللواء كاظم سلمان بوهان مع 
عدد مــن ضباط ومنتســبي املديرية 
نتيجــة انهيــار املبنى بفعل شــدة 
احلرارة ومتدد الدعامات وانحناء قضبان 
التسليح وسط تفجر عبوات العطور 
والتي  الكحوليــة  املــواد  وخزانــات 
شــكلت حتدياً لرجــال اإلطفاء ورغم 
ذلــك واصلت عملهــا حتى أحكمت 
ســيطرتها الكاملة لتباشــر بعدها 
والبحث  االقتحــام  عمليــات  تنفيذ 
عــن املفقوديــن داخل قبــو وطوابق 
البنايــة احملترقة املنهارة باســتخدام 
اإلنقاذ  ومعدات  االستشــعار  أجهزة 
أســفرت عن  والتي  والثقيل  اخلفيف 
انتشــال ثالث جثث من موقع احلادث 
مت تسليمها إلى دائرة الطب العدلي”. 

مشروع ماء تازة يحقق مراحل متقدمة
 في مواقعه ويرفع نسبة االنجاز الى 26 %

الدفاع المدني تنهي عمليات البحثبعد زيارة الحيالي االخيرة له
 عن المفقودين بموقع حريق الوزيرية
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تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد:

يبدو أن أشهر اخلريف الراهن ستحمل 
الكثير من األحداث في مجرى العالقة 
بني عناصــر تنظيم “اإلخوان” املصّنف 
إرهابياً في عــدد من الدول، وبني تركيا 
التي يرى مراقبــون وخبراء، أنها “وّفرت 
مالذاً آمناً” لتلــك العناصر على مدى 
ثمانية سنوات؛ إذ بدأت عناصر إخوانية 
بارزة في توجيه انتقادات حادة لتوقيف 
عناصــر محســوبة علــى التنظيم، 
خاصة بعد رفض وساطات من قيادات 

لإلفراج عنهم.
الشــقاق الذي اتخذ مساراً علنياً عبر 
منصات وحسابات إلكترونية لنشطاء 
“اإلخــوان”، يأتي وســط أنباء عن اجتاه 
احلكومة التركية إلى ممارسة مزيد من 
الضغط على عناصر اجلماعة، وترحيل 
أو تسليم بعض املطلوبني منهم على 

ذمة قضايا جنائية لدى دول أخرى.
منصات  علــى  وتداولــت حســابات 
إفادات لعناصر  االجتماعــي  التواصل 
من تنظيم “اإلخوان” تتضمن انتقادات 
حــادة للرئيــس التركــي رجب طيب 
إردوغــان. ويأتــي ذلك بعدمــا ألقت 
الشــهر  التركية مطلع  الســلطات 
احلالي القبــض على اإلعالمي الداعم 
لتنظيــم “اإلخوان”، حســام الغمري، 
رئيس حترير قناة “الشرق” سابقاً، وهي 
من القنوات التي أسســها “اإلخوان” 

في تركيا، ودأبــت على التحريض ضد 
السلطات املصرية.

ونشر احلســاب الرسمي للغمري على 
“تويتر”  االجتماعــي  التواصل  موقــع 
أنباء التوقيف، علماً بأنها املرة الثانية 
التي يتــم فيها إلقــاء القبض عليه 
في غضون أيام قليلة. ونشــر احلساب 
تدوينــة في الرابع من تشــرين الثاني 
احلالــي، ذكرت، أن “قوة مــن البوليس 
التركــي” اقتادت الغمــري من منزله 
لنفس مكان االحتجاز الســابق، و”هو 
اآلن رهــن االحتجــاز مــن جديد لدى 

السلطات التركية”.
وحتدثت مصــادر مقربة مــن “جبهة 
السلطات  أن  عن  إســطنبول”  إخوان 
التركيــة “رفضت وســاطات قام بها 
قياديون بــارزون في التنظيــم، وأنها 
أصــّرت علــى توقيف الغمــري وعدد 
آخر مــن العناصــر اإلخوانيــة، على 
خلفية عدم التزامهم بوقف دعوتهم 
للتحريــض ضد الســلطات املصرية، 
والدعــوة إلــى مظاهرات ما ُســمي 
بـ)حــراك 11 – 11(، وهي الدعوة التي 

باءت بالفشل”.
“ترحيل  التركيــة  الســلطات  وقررت 
الغمري إلى ســجن أغري، ولم تفصح 
عن التهم املوجهة إليه”، بحســب ما 

نقل من يديرون حسابه.
وهذه ليســت املرة األولى التي توقف 
فيها الســلطات التركية إعالميني أو 
عناصر محســوبة علــى “اإلخوان”، إذ 
التركية حمالت  األمن  أجهزة  شــّنت 

مداهمــة على أماكــن إقامة عناصر 
ومذيعي “اإلخوان” في منطقتي شيرين 
إيفالر وباشــاك شهير في إسطنبول، 
وألقت القبض على العشــرات منهم 
واقتادتهم للتحقيق معهم بعد ثبوت 
تورطهم في اســتغالل حســاباتهم 
على مواقع التواصل للدعوة ملظاهرات 

في مصر.
وأعلنت تركيا في آذار من العام املاضي 
مع  الدبلوماسية  اتصاالتها  استئناف 
مصر، وترافق ذلك مع تنبيهات لوسائل 

اإلعالم اإلخوانية التي تبث من أراضيها 
بـ”تخفيف النبرة” جتاه القاهرة؛ متهيداً 
للعالقات.  محتمــل  وتطبيع  لتقارب 
وفي الشهر ذاته، حظرت تركيا ظهور 
اإلعالمي واملذيــع “اإلخواني” هيثم أبو 
خليل، كما قررت وقف برامج مجموعة 
من املذيعني احملســوبني على اجلماعة، 
ناصر،  بينهم معتــز مطر، ومحمــد 
وحمزة زوبع، وهشام عبد اهلل، قبل أن 
ينتقل مجموعة منهم لإلقامة خارج 
األراضي التركية والعمل على مواصلة 

بث برامجهم.
واعتبــر الدكتــور خالــد عكاشــة، 
ملكافحة  القومــي  “اجمللــس  عضــو 
اإلرهــاب والتطرف” فــي مصر، ومدير 
“املركــز املصــري للفكر والدراســات 
االستراتيجية”، أن “األنباء املتواترة عن 
توقيــف عناصر تنظيميــة وإعالمية 
إخوانية مؤشر على اجتاه متزايد داخل 
أروقة الدولة التركية ملراجعة عالقتهم 
بعدمــا حتولت  اإلخوان،  تنظيــم  مع 
تلك العناصــر إلى عبء حقيقي على 

األتراك، وعرقلت مســاعي اســتعادة 
مع  فقط  ليس  الطبيعيــة  العالقات 

مصر، ولكن مع دول عربية أخرى”. 
الفتــرة األخيرة  أن  وأضاف عكاشــة 
العديد من مؤشرات تصاعد  “شهدت 
التوتــر فــي العالقة بني الســلطات 
التركيــة وتنظيم اإلخــوان”، متوقعاً 
أن الفترة املقبلة “رمبا تشــهد حتوالت 
العالقــة بينهما؛  مهمة في مســار 
ارتباطــاً بالرغبة التركيــة في إقامة 
عالقات ودية مع دول عربية تضررت من 
األداء اإلعالمي اإلخواني، واســتضافة 

تركيا عناصر التنظيم”.
ولفت عكاشة إلى أن املتابعة الدقيقة 
وعناصر  قيادات  وصفحات  حلســابات 
“اإلخوان” في تركيا “تكشــف بوضوح 
عن أن العالقة بني الطرفني تســير في 
اجتــاه التوتر. حفلت تلــك الصفحات 
الفترة األخيرة بحمالت الهجوم  خالل 
واالبتزاز ضد السلطات التركية، وضد 
الرئيــس التركــي نفســه، والتهديد 
اعتادته  منــط  وهو  منــه،  باالنتقــام 
العناصــر اإلخوانية فــي التعامل مع 
األطــراف التي ال تتوافق مع مصاحلها، 
حتى لــو وصل االســتهداف ملن دعم 
وســاند تلــك العناصر فــي فترة من 

الفترات”.
في املقابل، ال مييل الباحث في شــؤون 
والتنظيمــات  السياســي  اإلســالم 
املتطرفــة، ماهــر فرغلي، إلــى تأويل 
لعناصر  األخيــرة  التوقيفات  حملــة 
أو محســوبة علــى تنظيم  تابعــة 

“اإلخوان” على أنهــا حتّول جوهري في 
و”اإلخوان”،  تركيا  بني  العالقة  مســار 
معتبراً أن تركيا “ال تــزال مصّرة على 
التنظيم كورقة  باســتخدام  نهجها 
ضغط على دول عربيــة وغربية على 

حد سواء”. 
القبض على حسام  أن  وأضاف فرغلي 
الغمري “حالة ال ميكن القياس عليها”؛ 
إذ إن الغمــري ال ينتمــي تنظيمياً إلى 
“اإلخوان”؛ فهو باألســاس أحد عناصر 
حزب “الغــد” الذي حتالف مع “اإلخوان” 
بعد اإلطاحة بحكم الرئيس األســبق 
محمد مرسي في 2013، فضالً عن أن 
إعادة توقيف الغمــري جاءت متزامنة 
مع اإلفراج عن عناصــر إعالمية أخرى 
أبدت التزامها بالضوابط التركية بعدم 
التحريض على إثارة الفوضى في مصر، 

والغمري لم يلتزم بتلك الضوابط.
واستبعد فرغلي فرضية تسليم تركيا 
الفترة  خــالل  ملصر  إخوانيــة  عناصر 
أن هناك عناصر  إلى  املقبلة، مشــيراً 
أشــخاص  مثل  أكثر خطورة  إخوانية 
متورطني في تخطيط وتنفيذ عمليات 
إرهابية داخل مصر، ومع ذلك منحتهم 
ونوه  اجلنســية.  التركية  الســلطات 
بــأن تســليم عناصــر إخوانية ملصر 
أو ألي دولــة عربيــة أخرى من شــأنه 
أن “يضــر بالصورة التــي يريد الرئيس 
التركي تكريســها لنفسه”، وسيضر 
أيضاً بعالقاتــه الوطيدة بالتنظيمات 
ترجيح  عــدم  يعني  ما  اإلســالموية؛ 

حصول ذلك في املستقبل املنظور.

العالقة بين )اإلخوان) وتركيا تدخل )خريف الغضب)
بعد توقيف عناصر للتنظيم وفشل وساطات لإلفراج عنهم

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشــي 
ســوناك عن اخلطط لبناء خمســة 
سفن حربية جديدة بقيمة 4.2 مليار 
جنيه إسترليني، لتعزيز أمن اململكة 
الروســية  التهديــدات  وجــه  “في 

املتصاعدة”.
وقال ســوناك فــي بيان صــادر عن 
مكتبــه، امس الثالثــاء، إن “اململكة 
املتحــدة واحللفاء يتخــذون خطوات 
لتعزيز أمنهم في وجــه التهديدات 

الروسية املتصاعدة”.
وأضــاف البيــان أن “أعمال روســيا 
تعرضنــا جميعــا للخطــر. وبينما 
نقــدم للشــعب األوكرانــي الدعم 
الذي يحتاج إليه، نحن نزيد أيضا من 
عرض وعمق اخلبرة البريطانية حلماية 

أنفسنا وحلفائنا”.
وتابع أن “ذلك يشمل بناء جيل جديد 

من السفن احلربية البريطانية”.
وينص البرنامج، الذي قد بدأ بناء ثالثة 
سفن ضمنه، على إمتام كافة السفن 
الثمانــي، مبا فيها خمســة ســفن 

جديدة، في منتصف الثالثينيات

الصباح الجديد ــ وكاالت:
صرح وزيــر اخلارجيــة الصيني، وانغ 
يي، بأن الصني تعتبر أن من الضروري 
التفاوض واحلفاظ على احلوار بشــأن 
الوضع في أوكرانيا، ومنع حدوث أزمة 

نووية في القارة األوراسية.
وزير اخلارجية الصينــي وانغ يي: من 
الضروري منــع حدوث أزمة نووية في 
اآلســيويةالرئيس  األوروبية  القــارة 
الصينــي يوضح لنظيــره األمريكي 
اخلط األحمر في العالقات بني البلدين
وأضــاف وانغ يــي للصحفيني عقب 
اجتمــاع عقــد بني رئيســي الصني 
هامش  علــى  املتحــدة،  والواليــات 
بالي،  العشــرين في  قمة مجموعة 
واســتغرق االجتماع أكثــر من ثالث 
ســاعات: “أجرى رئيسا البلدين تبادال 
شامال لوجهات النظر حول القضايا 
الدوليــة واإلقليميــة، مبــا في ذلك 
القضية األوكرانية، والقضية النووية 

لشبه اجلزيرة الكورية”.
أوكرانيا،  فــي  بالوضع  يتعلق  وفيما 
قال الوزير الصيني: “شــدد شي جني 
بينغ على أنه من الضروري إجراء حوار 
لألزمة  الســلمي  واحلل  ومفاوضات، 

أمر بالغ األهمية”.
وأكــد وانغ يــي على أنــه “ال ميكن 
اســتخدام األســلحة النوويــة، وال 
ميكن شن حرب نووية. ومن الضروري 
منع حدوث أزمة نووية في أوراســيا، 
اإلنتاج  اســتقرار سالســل  وضمان 
واإلمداد العاملية بشــكل مشــترك، 

ومنع حدوث أزمة إنسانية أكبر”.
ولفــت الوزير إلــى أن “الصني كانت 
دائما إلى جانب السـالم، وستواصـل 
وتسهيـــل  املصاحلـــة  تعزيـــز 

املفاوضـات”.

بريطانيا تعتزم بناء 
خمس سفن جديدة خوفا 

من )التهديدات الروسية)

 من الضروري منع 
حدوث أزمة نووية في 

القارة األوراسية

وزير الخارجية الصيني وانغ يي:

الصباح الجديد - متابعة:
شــهدت مختلف أنحــاء إيران 
إغالقا للعديد من املتاجر، بعدما 
لالحتجاجات  منظمــون  دعــا 
الشــعبية  إلى إضراب عام في 
البالد لتخليد ذكــرى الضحايا 
الذين سقطوا في حمالت قمع 
 3 البالد قبــل نحو  شــهدتها 
ارتفاع  ســنوات احتجاجا على 

أسعار الوقود.
مع  اإلضــراب  هــذا  ويتزامــن 
مرور نحو شــهرين على اندالع 
احتجاجات شــعبية في البالد 
إثــر مقتل الشــابة، مهســا 
أميني، على يد شــرطة األخالق 
خالل زيارة لها مع شقيقها إلى 

العاصمة طهران.
ويُتوقع أن تعطي الدعوة إلحياء 
2019 زخما  ذكرى ضحايا العام 
التــي  لالحتجاجــات  جديــدا 
تشهدها إيران، إذ دعا ناشطون 
في  الشوارع  إلى  للنزول  شباب 
ومشــهد  وأصفهان  ااألهــواز 
وتبريــز باإلضافة إلى العاصمة 
طهــران ومدن أخــرى، وفقا ملا 

ذكرت وكالة فرانس برس.
وكانت وكالــة  رويترز قد ذكرت 
1500 شــخص  أن   2019 فــي 
ُقتلوا في موجــة االضطرابات، 
بينهم ما ال يقل عن 17 مراهقا 
ونحو 400 سيدة، فضال عن عدد 

من قوات ألمن والشرطة.
وقــال املنظمــون لإلضراب في 
نداء عبر اإلنترنت: “ســنبدأ من 
واجلامعات  الثانويــة  املــدارس 
واألسواق وسنواصل التجمعات 
التي ترّكز على األحياء لالنتقال 
إلى الســاحات الرئيســية في 

املدن”.
البازار  وقد أغلقت املتاجــر في 
طهران  فــي  الشــهير  الكبير 
وكذلــك فــي مــدن كرمــان 
ومهاباد ورشــت وشــيراز ويزد، 
وفــق مقاطع فيديو نشــرتها 
قناة “1500تصوير” على وسائل 

التواصل االجتماعي.
وفــي مقطع فيديــو آخر على 

املتظاهرون  ُســمع  اإلنترنــت، 
للديكتاتور”  “املــوت  يهتفــون 
فــي طهران،  مترو  في محطة 
يستهدف  شعارًا  مستخدمني 
املرشــد األعلــى اإليراني، علي 

خامنئي.
وفي فيديو آخر شــاركته 1500 
الصلب  تصوير، شــوهد عمال 
موقف  في  يتجمعون  املضربون 
للســيارات في مدينة أصفهان 

التاريخية. 
وأشارت منظمة هنجاو الكردية 
حلقوق اإلنسان بحدوث إضرابات 
جماعية فــي العديد من املدن 
التي يسكنها أكراد في شمال 
وشمال غرب إيران، كما أضربت 

جامعات في هذه املناطق.
وشهدت جامعة آزاد في مدينة 

كرج القريبة من طهران إضرابا 
أيضا، حيث أظهر  مقطع فيديو 
واألبواب  فارغــة  اجلامعة  ممرات 

مغلقة. 
قالت  متصــل،  ســياق  وفــي 
منظمة حقوق اإلنسان اإليرانية 
ومقرها أوسلو السبت إن قوات 
326 شــخًصا  األمــن قتلــت 
على األقــل حتــى تاريخه في 
حملــة القمع املســتمرة ضد 
االحتجاجــات األخيــرة التــي 

عقبت مقتل مهسا اميني.
وتصاعــدت حركــة االحتجاج 
قواعد  مــن  الغضب  بســبب 
النساء،  على  املفروضة  اللباس 
لكّنهــا تطــورت إلــى حركة 
واســعة ضد حكم رجال الدين 
القائم في إيران منذ الثورة التي 

قادها اخلميني في العام 1979.
تراجًعا  التحركات  تُسّجل  ولم 
اإليراني  النظام  استخدام  رغم 
للقــوة املميتــة ملواجهــة ما 
تقول جماعــات حقوقية إنهم 
حد  إلى  ســلمّيون  متظاهرون 
كبير وحملة اعتقاالت جماعية 
استهدفت ناشطني وصحافيني 

ومحامني.

“عيون العالم على إيران”
ومن بني هؤالء، الناشــط البارز 
في مجال حرية التعبير حسني 
رونقي الذي قال القضاء اإليراني 
إلى الســجن  إنه أعيد  الثالثاء 

بعد نقله إلى املستشفى.
وهناك قلق بشأن صحة رونقي 
البالغ 37 عاًما والذي بدأ إضرابًا 

عــن الطعام بعد ســجنه في 
سجن إيوين في طهران يوم 24 

سبتمبر.
وفرض االحتاد األوروبي وبريطانيا 
اول امس االثنــني عقوبات على 
أكثر من 30 من كبار املسؤولني 
بسبب  اإليرانية  واملؤسســات 
تســتهدف  التي  القمع  حملة 
والتي  الشــعبية  االحتجاجات 
الفرنســي،  الرئيس  وصفهــا 

إميانول ماكرون بأنها “ثورة”.
االحتاد  عقوبــات  واســتهدفت 
أحمد  الداخلية،  وزيــر  األوروبي 
وحيــدي، وقائد القــوات البرية 
حيدري،من  كيومــرث  اإليرانية، 
بــني أولئك الذيــن قالت إنهم 
مسؤولون عن قمع التظاهرات.

كما وضع أربعة من أفراد وحدة 

الشــرطة التي احتجزت أميني 
على القائمة السوداء.

ومن بني الكيانات املســتهدفة 
احلكومية  فــي”  تي  “برس  قناة 
التــي اتُهمت ببــث “اعترافات 

قسرية ملعتقلني”.
املتحــدة  الواليــات  وأشــادت 
وقالت  األوروبيــة  باإلجــراءات 
إن “أنظــار العالم علــى إيران”. 
كما دانــت احلكومة األميركية 
الضربــات الصاروخيــة التــي 
االثنني ضد مواقع  إيران  شّنتها 
كرديــة  معارضــة  لفصائــل 
تتهمها  العــراق  في  متمركزة 
اجلمهورية اإلســالمية بتأجيج 

ما تسميه “أعمال شغب”.
وهــددت إيــران التــي اتهمت 
وحلفاءها  املتحــدة  الواليــات 

بالوقوف وراء االضطرابات بالرد.
وزارة  باســم  الناطــق  وقــال 
اخلارجية ناصر كنعاني “على ما 
يبدو، أدى اإلدمان على العقوبات 
إلى عزل العقالنية واجلدية لدى 

األطراف األوروبية”.
“ســتتخذ  إيــران  أن  وأضــاف 
اإلجــراءات املتبادلــة والفاعلة 
بحكمــة وقــوة وبنــاء علــى 
مثل  جتــاه  الوطنية  املصالــح 
اجملدية  غيــر  املمارســات  هذه 
البناءة، وحتتفظ باحلق في  وغير 
األوروبية  العقوبــات  على  الرد” 

والبريطانية.
مــن جانب آخــر، يتزايد الدعم 
حلركة االحتجاجات من مختلف 
فئات اجملتمع اإليراني، وذكر العب 
الشــهير  املتقاعد  القدم  كرة 
علــي دائي عبر إنســتغرام أنه 
الدولي  االحتــاد  دعوة من  رفض 
لكــرة القــدم )فيفــا( حلضور 
بطولــة كأس العالــم لكــرة 

القدم في قطر.
وكتب دائــي: “في هــذه األيام 
عدم  عن  اعتــذرت  العصيبة... 
قبــول دعــوة الفيفــا وأفّضل 
البقــاء إلى جانب أبنــاء بلدي 
التي  لألســر  التعازي  وتقــدمي 

فقدت أحباءها مؤخرا”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
رئيس  قبــل  من  اتهامــه  بعد 
خالد  للدولــة  األعلى  اجمللــس 
ومنعه  بعرقلة عمله  املشــري 
مــن دخول مقــر اجمللــس في 
العاصمــة طرابلــس، رد رئيس 
الوطنيــة  الوحــدة  حكومــة 
عبد  واليتها  املنتهيــة  الليبية 
احلميــد الدبيبــة، معتبراً تلك 
وتأجيجاً  تضخيمــاً  االتهامات 

للصراع.
كما أعلن فــي بيان صدر امس 
االول االثنني، تكليف وزارة دفاعه 
التي  األحــداث  في  التحقيــق 
مجلس  أعضاء  اجتماع  رافقت 

الدولة في العاصمة.

وفــي رد منه علــى تصريحات 
املشــري، أوضح أن ما تســمى 
الــردع فرقت عــددا قليال  قوة 
من احملتجني جتمعــوا أمام مقر 

اجتماع مجلس الدولة.
كما أضاف أنه أعطى تعليماته 
اجتماع  انعقــاد  مقــر  لتأمني 
عدم  مع  الثالثــاء  امس  اجمللس 

املس بحق املواطنني بالتظاهر.
كذلــك أعــرب عــن رفضه ملا 
التأجيــج  بحالــة  وصفهــا 
والتضخيــم التــي تهدف إلى 
عرقلـــة االنتخابـــات، وفـــق 

قولـه.
الدبيبة  اتهــم  املشــري  وكان 
سيادية  ســلطة  منع  مبحاولة 

بعدما  أداء مهامها،  مــن  عليا 
مســلحة  مجموعة  منعــت 
تابعة لــه أعضــاء اجمللس من 
جلســة  حلضور  مقــره  دخول 

مقررة مسبقاً.
بدوره، اســتنكر رئيس مجلس 
النــواب الليبــي عقيلة صالح 
محاصرة مجموعات مســلحة 
مطالبا  األعلى،  اجمللس  ألعضاء 
النائب العــام بفتح حتقيق في 
املسؤولني  ومحاســبة  احلادثة 

عنها وتقدميهم للعدالة.
يشــار إلى أن تلــك التطورات 
األمنية فــي طرابلس أتت بعد 
تسجيل  تســريب  من  ساعات 
منسوب للمشــري، حتدث فيه 

عــن صفقــة سياســية بينه 
تقضي  البرملــان،  رئيــس  وبني 
الرقابة  هيئــة  رئيــس  بتغيير 
اإلداريــة مقابــل املوافقة على 
اإلطاحة برئيــس الهيئة العليا 

لالنتخابات.
كما جاءت فيما تشهد العالقة 
بــني رئيــس اجمللــس األعلــى 
بني  التقارب  منذ  توتراً  والدبيبة 
األول وصالح، والتوصل قبل فترة 
التفاق قضى بتغيير الســلطة 
السيادية،  واملناصب  التنفيذية 
محافظ  منصب  رأســها  على 
املصرف املركزي الصديق الكبير، 
والداعمني  املقربــني  أبــرز  أحد 

حلكومة الدبيبة.

الدبيبة يرد على المشري: كفى تأجيجًا وتضخيمًا

االحتجاجات تتصاعد في ايران مع حلول الذكرى
 الثالثة لتخليد ضحايا قمع تظاهرات 2019 

تتواصل منذ اكثر من خمسين يومًا
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اعالن4

))تنويه((
احلاقا« باإلعالن اخلــاص مبناقصة رقم )100 لســنة 2022( الصادر 
من محافظة ميســان قســم العقود احلكومية مبوجب كتابهم 
املرقم )12330 في 2022/11/2( واملنشــور في جريدة الصباح اجلديد 
بالعدد 5006 في 2022/11/3 واخلاص بتنفيذ خط دفع لتحويل مياه 
الصرف الصحي حملطة معاجلة العمارة / البتيرة الى البزل املؤدي الى 
منخفض الدمية غرب العمارة حيث ورد سهوا«في حقل املتطلبات 
املالية ســيولة نقدية مببلغ )30،016،787،500( دينار عراقي خطاء 

والصحيح هو )3،13،787،500( دینار عراقي عليه وجب التنويه

االربعاء 16 تشرين الثاني 2022 العدد )5015(

Wed .16 Nov. 2022 issue )5015(

جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية
 قسم التعاقدات

العدد: 132232
التاريخ: 2022/11/13

مناقصـة رقم )92(/ إعـالن للمرة األولى
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة املثنى/ من متويل البترودوالر

» جتهيز أجهزة طبية لدائرة صحة املثنى »

 Operation Table Gynecology( )Mobile Ceiling Light يســر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبــرة لتقدمي عطاءاتهم لتجهيز
Ceiling Light  warming units , Dental unit , تكــون مطابقــة للمواصفات الفنية لوزارة الصحة ومقاربة ملا متوفر في املؤسســات الصحية على ان تكون كافة ملحقات األجهزة 
متوفرة وتقدمي كتلوكات الصيانة والتجهيز ومالئم للعمل في األجواء العراقية , ومبوجب الشروط واملواصفات الفنية احملددة في جدول الكميات ووثائق املناقصة , مع مالحظة ما يأتي:

1. على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بدائرة العقود احلكومية / محافظة املثنى خالل أيام الدوام الرســمي من الســاعة التاســعة 
صباحاً ولغاية الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر، وكما هو موضحة في التعليمات ملقدمي العطاءات. 

2. إن مصدر متويل املشــروع هو املشاريع واألعمال املشــمولة 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: 212

3 . درجة وصنف الشركة املطلوبة للعراقيني هي هوية غرفة جتارة )ممتازة( , يختص نشاطها بالتجهيز , اما بالنسبة للشركات واملكاتب األجنبية فيجب ان تكون متخصصة بالتجهيز
4.تكون التأمينات األولية ملقدمي العطاءات مبلغ مقطوع مقداره )7,000,000( دينار )ســبعة مليون دينار عراقي( على شكل خطاب ضمان يذكر فيه اسم ورقم املناقصة املعنية وان 
يكون غير مشــروط ويدفع حني الطلب ونافذاً ملدة ال تقل عن )120( يوماً من تاريخ غلق املناقصة الفعلي وان يكون بصيغة واضحة من حيث مبلغة )رقماً وكتابة( وحتديد تاريخ نفاذه 
وشــروطه والغرض من اصدارة او على شكل صك مصدق او ســفتجة وعلى ان تكون صادرة من مصرف معتمد في العراق ملصلحة جهة التعاقد )محافظة املثنى / حسابات اخلطة 

االستثمارية( 
5. متطلبات التأهيل املطلوبة: وتشمل ما يأتي: 

أ- األهلية القانونية: وتشتمل على كل من تضارب املصالح وقائمة الشركات املتلكئة والقائمة السوداء.
 ب-الســيولة النقدية: وتكون بقيمة ال تقل عن )89,000,000( دينار )تســعة وثمانون مليون دينار عراقي(، وذلك عن طريق تقدمي كشــف مصرفي يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة، 

وتكون متوافرة قبل موعد غلق املناقصة بفترة قصيرة. 
ج- على مقدم العطاء ان يقدم دليالً موثقاً يوضح ان استخدامات االليات اجملهزة تفي باملتطلبات واملواصفات الفنية املثبتة في جداول الكميات اخلاصة باملشروع ومستندات املناقصة 

د- إضافة الى املتطلبات القانونية كهوية غرفة جتارة, عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشتراك في املناقصة , االهلية.
6 . إن الكلفة التخمينية للمشروع هي )441,000،000( دينار )اربعمائة وواحد واربعون مليون دينار عراقي( وإن املدة الالزمة إلمتام عملية التجهيز هي )180( يوماً.

 7. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق العطاء ابتداء من يوم اخلميس املصادف 2022/11/17، وذلك بعد تقدمي طلب حتريري إلى دائرة العقود احلكومية في احملافظة، ودفع قيمة 
البيع للوثائق البالغة )50،000( دينار ) خمسون الف دينار عراقي(، غير قابل للرد، ويقدم وصل الشراء االصلي مع العطاء.

 8. يتم تسليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: محافظة املثنى/ بناية اإلدارة العامة واحمللية – الطابق األول / جلنة فتح العطاءات الثانية ، وسيكون موعد غلق املناقصة في متام الساعة 
الثانية عشر ظهرا  من يوم االربعاء املصادف 2022/12/7 إن العطاءات املتأخرة سوف ترفض، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان 
اآلتي: الطابق االول من بناية اإلدارة العامة واحمللية في نفس موعد الغلق. وإن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشــتركني في املناقصة ســيكون في الســاعة 

التاسعة صباحاً من يوم االربعاء املصادف 2022/11/30 في مبنى دائرة العقود احلكومية في املثنى
9 . عند الترشــيح لإلحالة تختار جلنة التحليل العطاء اجملهز املســتجيب لكافة الشــروط القانونية املطلوبة في املناقصة وكذلك املواصفات الفنية ومعايير التأهيل املطلوبة )أي 
مستجيب بشكل كلي مالياً وفنياً وادارياً( مع كونه أوطأ عطاء متوازن ومنسجم مع الكلفة التخمينية املرصودة لإلحالة وبعد التأكد من أهليته وقدراته على تنفيذ العقد بأفضل 

صورة ممكنة. 
10. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها؛ فإنه سيتم استبعاد عطائه، مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي. حيث يتم ملئ القسم الرابع 
من قبل مقدم العطاء ثم تقدم ورقياً بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشركة املقدمة للعطاء مع الوثائق املكونة للعطاء املشار إليها في التعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات 

العطاء.
11. عدم مشاركة أي عطاء ملناقص لدية ثالثة عقود او اكثر مازالت قيد التنفيذ ومبرمة مع محافظتنا وال ميكن إحالة املناقصة على شركة و بعهدتها مشروع أو مشاريع غير منجزة 

إال بعد التأكد من عدم وجود انحراف عن البرنامج الزمني لها )جدول تقدم العمل( بنسبة 20% أو أكثر.
12.ان عدد نسخ العطاءات الواجب تقدميها هي نسخة العطاء االصلية + نسختان اضافيتان طبق االصل

 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. تقبل العطاءات التي تقل عن الكلفة التخمينية دون تقييد ذلك بنسبة معينة شريطة االلتزام باملواصفات املطلوبة واملنشأ احملدد

15.فيما يتعلق بشــراء السلع واملنتجات من الشــركات املنتجة للمنتوج الوطني فتعطى افضلية سعرية بنسبة 10% للمنتج احمللي وفق اقل األسعار للعروض املقدمة املستجيبة 
وحسب ما جاء في كتاب وزارة التخطيط / دائرة العقود احلكومية العامة . قسم االستشارات والتدريب املرقم بالعدد )32923/7/4( في 2021/12/19

أحمد منفي جودة 
محافظ املثنى



5 اعالن

مجلس القضاء األعلى
 رئاسة محكمة استئناف واسط 

االحتادية
 محكمة األحوال الشخصية في 

الكوت
 العدد 4951/ش/2022
الى املدعى عليه / حسني علي دبخ

هــذه  اصــدرت   2022/10/26 بتاريــخ 
غيابيا  قـــرارا  اعاله  بالعدد  احملكمـــة 
يقضي احلكـم بتأييد حضانة املدعيـة 
)خولـــه حسـيـن علـــوان ( ألبنائها ) 
رقيـه و جـواد / أبناء املدعى عليه حسني 
علي دبخ( لغــرض مراجعة دوائر الدولة 
الرســمية وشبه الرســمية على ان ال 
تسافر بـهـم املدعيـة خـارج العراق اال 
املدعى  والدهم  اجلبـري  وليهم  مبوافقة 
عليه وجملهولية محل إقامتك حســب 
االشــعار القائم بالتبليــغ عليه تقرر 
تبليغك بالقرار املذكور اعاله بواســطة 
صحيفتني محليتني يوميتني رسميتني 
وعند عــدم اعتراضك على القرار ضمن 
املدة القانونية وســوف يكتسب القرار 

الدرجة القطعية
القاضي
 احمد حامد الكالبي

)اعالن(
إلى املتهم الغائب / ر 0 ع حيدر علي صالح 

طوفان الالمي
املنسوب الـــي / مديرية شرطة محافظة 

ميسان واملنشآت
أبو   / العمارة  العنوان/ محافظة ميســان/ 

رمانة
 مبـــا انـك مـتهـم وفـق املـــادة / 32 / اوال 
وثانيـــاً مـــن ق. ع.د رقم 14 لســنة 2008 
املعـــدل الختالسـك املســـدس احلكومي 
املرقم ) GMG904 ( نـــوع كلـــوك مـــع 
ملحقاتـه وكـذلك الهويـة الوزاريـة التـي 
بذمتـه واملرقمـة )1720189( عنـد غيابـك 
بتـــاريخ 2022/4/12 ولـم تقـــوم بإعـادة 
مـــا بذمتك او دفع مبلغ التضمني حلد اآلن 
وجملهوليـــة اقامتك اقتضى تبليغـك بهذا 
اإلعـــالن علـى إن حتضـــر إمـام محكمـة 
االولى/املنطقـــة  الداخلـــي  األمــن  قوى 
اخلامسـة فـــي البصـرة خـالل مدة ثالثون 
يومـا مـن تـاريخ تعليـق هـذا اإلعـالن في 
محل إقامتك ومقـــر عمـلـك وجتيـب عـن 
التهمـــة املوجهـة ضـــدك وعنـد عـدم 
حضـورك سـوف جتـري محاكمتـك غيابياً 
استناداً ألحكـــام املـواد)65 و 68 و69( مـن 
قـانون أصـــول احملاكمات اجلزائيـة لـقـوى 

األمـن الـداخلي رقم 17 لسنة 2008.
اللواء الدكتور احلقوق 
عمار ماهر عبد احلسن
رئيس احملكمة

فقدان وصل
فقــد منــي وصــل االمانات 
 2021/9/2 في   724663 املرقم 
والصــادر عن مديريــة بلدية 
قلعة سكر 420000 الف دينار 
باسم/ باسم جميل علي فمن 

يعثر عليه تسليمه ملصدرة.

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون اإلدارة واملالية
مديرية األحوال املدنية واجلوازات 

واإلقامة العامة
مديرية األحوال املدنية واجلوازات 

واإلقامة في صالح الدين
قسم شؤون أحوال املدنية

العدد/ ج.ص/13024
التاريخ/ 2022/11/13

إعالن
قّدم املواطــن )اســتفتاء محمد علي 
حســني( اســم االم )ســهام خيراهلل 
خليل( املســجلة في الســجل 323م 
صحيفة 131 احوال طوز طلبا تروم فيه 
تبديل اســمها اجملرد في قيدها وجعله 
)مــروه( بدال من )اســتفتاء( فمن لديه 
اعتراض مراجعة هذه املديرية خالل )15( 
يوما من تاريخ نشــر االعالن  وبعكسه 
ســيتم النظر في طلبه وفــق احكام 
املادة )22( مــن قانون البطاقة الوطنية 

رقم 3 لسنة 2016. 
موقع اللواء 
رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة العامة

فقدان هوية
فقدت هويــة املوظفــة انتصار عبد 
الكاظم عطية الصادرة من الشركة 
/ ذي قار  العامة لألســواق املركزيــة 
حسب كتاب مديرية شرطة محافظة 
ذي قار املرقم 14260 في 2022/11/15 
على من يعثر عليها تســليمها الى 

جهة االصدار

فقدان هوية
وجدان عوده  املوظفة  فقدت هوية 
عطيه الصادرة من الشركة العامة 
لألســواق املركزية / ذي قار حسب 
كتاب مديرية شرطة محافظة ذي 
املرقم 14262 في 2022/11/15  قار 
على من يعثر عليها تسليمها الى 

جهة االصدار

فقدان هوية
فقدت هوية املوظفة روعه حمزه علي 
الصادرة من الشركة العامة لألسواق 
املركزية / ذي قار حسب كتاب مديرية 
شرطة محافظة ذي قار املرقم 14264 
في 2022/11/15 على من يعثر عليها 

تسليمها الى جهة االصدار

فقدان هوية
فقــدت هوية املوظفــة خلود محمد 
كرمي الصــادرة من الشــركة العامة 
لألسواق املركزية / ذي قار حسب كتاب 
مديرية شرطة محافظة ذي قار املرقم 
14263 في 2022/11/15 على من يعثر 

عليها تسليمها الى جهة االصدار

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة جنايات واسط / الهيأة 

الثانية
العدد : 487/ج/2022
التاريخ : 2022/11/13

رئاسة محكمة استئناف واسط
م / اعالن

حتية طيبة :
الــى املتهم الهــارب / فاضــل عباس 
غضيب عليوي السلطاني/ اسم والدته 

/ صبيحة عوده / تولد /1966 .
بالنظــر جملهوليــة محــل اقامتك في 
الوقــت احلاضــر ولكونــك متهم في 
القضية اعــاله وفق احكام املادة 1/295 
من قانون العقوبات، فقد تقرر تبليغك 
باحلضور  باإلعالن بصحيفتني محليتني 
امام هذه احملكمـــة فـــي 2023/1/24، 
وفــي حالة عدم حضورك ســوف جتري 
احملاكمة بحقك غيابيا حســب االصول 

- مع التقدير
القاضي
صباح حسن العتابي
رئيس محكمة جنايات واسط 

قسم شؤون األحوال املدنية
إعالن

بناًء على طلب املدعي )محمد 
جمعة عكلة( والذي يطلب من 
)البدور(  لقبه من  تبديل  خالله 
الى )العبادي( واستنادا ألحكام 
املادة )22( مــن قانون البطاقة 
لســنة   )3( رقــم  الوطنيــة 
2016 تقــرر نشــر طلبــه في 
اجلريدة الرســمية فمن له حق 
االعتراض على الطلب مراجعة 
هذه املديرية خالل )15( خمسة 
عشــر يوما من تاريخ النشــر 
وبخالفه ســينظر في الطلب 

وفق القانون.
موقع اللواء
رياض جندي الكعبي

مدير االحوال املدنية 
واجلوازات
واالقامة العامة

فقدان هوية وكالة طحني
طحني  وكالة  هويــة  فقدت 
صــادرة مــن وزارة التجارة / 
الشــركة العامــة لتصنيع 
احلبوب بإسم )فيصل حسني 
حمــادي( فمن يعثــر عليها 

تسليمها ملصدرها.

جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية
 قسم التعاقدات

العدد: 132230
التاريخ: 2022/11/13

مناقصـة رقم )90(/ إعـالن للمرة األولى
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية 

حملافظة املثنى/ من متويل تنمية األقاليم
» جتهيز وتنفيذ مادة االسفلت بكمية )20000( طن لبلدية السماوة »

يسر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم لتجهيز )20000( طن من االســفلت مبواصفات طبقة ســطحية لصالح 
بلدية السماوة كما يشــتمل املشروع على فرش وحدل االسفلت اجملهز ضمن املقاطع احملددة 
من قبل جلنة االشــراف في املديرية , ومبوجب الشــروط واملواصفات الفنية احملددة في جدول 

الكميات ووثائق املناقصة , مع مالحظة ما يأتي:
1. على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بدائرة 
العقود احلكومية /  محافظة املثنى خالل أيام الدوام الرســمي من الساعة التاسعة صباحاً 
ولغاية الســاعة الواحدة والنصف من بعد الظهر، وكما هو موضحة في التعليمات ملقدمي 

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

الباب:59، القسم:1، الفصل:4، املادة:13، النوع:18 التسلسل: 210
3 . درجة وصنف الشــركة املطلوبة للعراقيني هي هوية غرفة جتارة )ممتازة( , يختص نشاطها 

بالتجهيز , اما بالنسبة للشركات واملكاتب األجنبية فيجب ان تكون متخصصة بالتجهيز
4.تكون التأمينــات األولية ملقدمي العطاءات مبلغ مقطوع مقداره )21,000,000( دينار )واحد 
وعشرون مليون دينار عراقي( على شكل خطاب ضمان يذكر فيه اسم ورقم املناقصة املعنية 
وان يكون غير مشــروط ويدفع حني الطلب ونافذاً ملدة ال تقل عــن )120( يوماً من تاريخ غلق 
املناقصة الفعلي وان يكون بصيغة واضحة من حيث مبلغة )رقماً وكتابة( وحتديد تاريخ نفاذه 
وشــروطه والغرض من اصدارة او على شــكل صك مصدق او سفتجة وعلى ان تكون صادرة 
مــن مصرف معتمد في العــراق ملصلحة جهة التعاقد )محافظة املثنى / حســابات اخلطة 

االستثمارية( 
5. متطلبات التأهيل املطلوبة: وتشمل ما يأتي: 

أ- األهليــة القانونية: وتشــتمل على كل مــن تضارب املصالح وقائمة الشــركات املتلكئة 
والقائمة السوداء.

 ب-الســيولة النقدية: وتكون بقيمة ال تقل عن )300,000,000( دينــار )ثالثمائة مليون دينار 
عراقي(، وذلك عن طريق تقدمي كشــف مصرفي يبني حركة التدفق املالي آلخر ســنة، وتكون 

متوافرة قبل موعد غلق املناقصة بفترة قصيرة. 
ج- على مقدم العطاء ان يقدم دليالً موثقاً يوضح ان استخدامات االليات اجملهزة تفي باملتطلبات 

واملواصفات الفنية املثبتة في جداول الكميات اخلاصة باملشروع ومستندات املناقصة 
د- إضافة الى املتطلبات القانونية كهوية غرفة جتارة, عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشتراك 

في املناقصة , االهلية.
6 . إن الكلفة التخمينية للمشروع هي )1،500،000،000( دينار )مليار وخمسمائة مليون دينار 

عراقي( وإن املدة الالزمة إلمتام عملية التجهيز هي )350( يوماً.
 7. بإمــكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق العطاء ابتداء مــن يوم اخلميس املصادف 
2022/11/17، وذلك بعد تقدمي طلب حتريري إلى دائرة العقود احلكومية في احملافظة، ودفع قيمة 
البيع للوثائق البالغة )150،000( دينار )مائة وخمسون الف دينار عراقي(، غير قابل للرد، ويقدم 

وصل الشراء االصلي مع العطاء.
 8. يتم تســليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: محافظــة املثنى/ بناية اإلدارة العامة واحمللية – 
الطابق األول / جلنة فتح العطاءات الثانية ، وســيكون موعد غلق املناقصة في متام الســاعة 
الثانية عشــر ظهرا  من يوم االربعاء املصادف 2022/12/7 إن العطاءات املتأخرة سوف ترفض، 
وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان 
اآلتــي: الطابق االول من بناية اإلدارة العامة واحمللية فــي نفس موعد الغلق. وإن موعد انعقاد 
املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشتركني في املناقصة سيكون في الساعة التاسعة 

صباحاً من يوم االربعاء املصادف 2022/11/30 في مبنى دائرة العقود احلكومية في املثنى
9 . عند الترشــيح لإلحالة تختار جلنة التحليل العطاء اجملهز املســتجيب لكافة الشــروط 
القانونية املطلوبة فــي املناقصة وكذلك املواصفات الفنية ومعاييــر التأهيل املطلوبة )أي 
مستجيب بشكل كلي مالياً وفنياً وادارياً( مع كونه أوطأ عطاء متوازن ومنسجم مع الكلفة 
التخمينية املرصودة لإلحالة وبعد التأكد من أهليته وقدراته على تنفيذ العقد بأفضل صورة 

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

الوثائق املكونة للعطاء املشار إليها في التعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء.
11. عدم مشــاركة أي عطاء ملناقص لدية ثالثة عقود او اكثر مازالت قيد التنفيذ ومبرمة مع 
محافظتنا وال ميكن إحالة املناقصة على شركة و بعهدتها مشروع أو مشاريع غير منجزة إال 
بعد التأكد من عدم وجود انحراف عن البرنامج الزمني لها )جدول تقدم العمل( بنســبة %20 

أو أكثر.
12.ان عدد نسخ العطاءات الواجب تقدميها هي نسخة العطاء االصلية + نسختان اضافيتان 

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

ومبا ال يتجاوز مبلغ السيولة النقدية )املالية( املطلوبة ابتداء. 
14. تقبل العطاءات التي تقل عن الكلفة التخمينية دون تقييد ذلك بنسبة معينة شريطة 

االلتزام باملواصفات املطلوبة واملنشأ احملدد
15.فيما يتعلق بشراء الســلع واملنتجات من الشــركات املنتجة للمنتوج الوطني فتعطى 
افضلية ســعرية بنســبة 10% للمنتج احمللي وفق اقل األسعار للعروض املقدمة املستجيبة 
وحسب ما جاء في كتاب وزارة التخطيط / دائرة العقود احلكومية العامة . قسم االستشارات 

والتدريب املرقم بالعدد )32923/7/4( في 2021/12/19
أحمد منفي جودة 
محافظ املثنى 

إعالن رقم )2022/1/41(
)أمانة بغداد/ دائرة مجاري بغداد(

يســر )أمانة بغداد/ دائرة مجاري بغداد( دعوة جميع الراغبني من ذوي اخلبرة واالختصاص لتقدمي عطاءاتهم اخلاصة مبناقصة )تنفيذ 
محطة الضخ حمللة 782 والداية ومنيسيف شامال االعمال املدنية وامليكانيكية والكهربائية وخط الدفع اخلاص باحملطة مع تنفيذ 
شــبكة مجاري مشــتركة خلدمة جزء من محلة 782 ضمن قاطع قســم املعامل البلدي حيث تتوفر التخصيصات املالية ضمن 
خطة تنمية االقاليم لعام 2022 اســم احلساب النقل واالتصاالت املباني واخلدمات/ ( ضمن الباب )49( القسم )1(الفصل )4( املادة 
)5( النوع )2( التسلســل )67( نوع االستثمار )2( ضمن الفصل )4،2( وبكلفة تخمينية مقدارها )11،345،485،000( احد عشر مليار 
وثالثمائة وخمســة واربعون مليون واربعمائة وخمســة وثمانون الف دينار عراقي فقط وبإمكان الراغبني بشــراء وثائق املناقصة 
مراجعة مقر )ديوان امانة بغداد/ الطابق االول/ قســم العقود العامة/ الكائن قرب ساحة اخلالني( في اوقات الدوام الرسمي لغرض 

احلصول على وثائق املناقصة بعد دفع قيمة البيع للوثائق غير قابلة للرد البالغة )300,000( ثالثمائة الف دينار مع مراعاة ما يلي:
1- يلتزم املتقدم بأن يتضمن عطاؤه تأمينات أولية على شكل خطاب ضمان أو صك مصدق مببلغ )113،454،850( مائة وثالثة عشر 
مليون واربعمائة واربعة وخمســون الف وثمامنائة وخمســون دينار فقط، الذي يشكل نســبة )1%( من مبلغ الكلفة التخمينية 

للمناقصة.
2- مينع اشــتراك مقدم العطاء للمناقصات التي ســتعلن في امانة بغداد مســتقبال في حال تكرار عدم استيفائه للمتطلبات 

احلاكمة لوثائق املناقصة املعلنة.
3- تقدمي هوية تصنيف املقاولني/ انشائية/ الدرجة الثالثة، كهربائية/ ميكانيكية، الدرجة اخلامسة(.

4- تقدمي براءة ذمة صادرة عن الهيئة العامة للضرائب/ قســم الشــركات نافذة معنونة الى أمانــة بغداد نافذة خالل فترة تقدمي 
العطاء باسم الشركة مع الهوية الضريبية

5- يلتزم مقدم العطاء بتقدمي عطائه وفق ما تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة أقسامها بعد دراستها واالطالع عليها وبخالفه 
سيتم استبعاد عطائه.

6- يلتزم مقدم العطاء مبلء القســم الرابع من الوثيقة القياســية وحســب قرص الـ )CD( الذي يتم استالمه وتقدميه ورقيا بعد 
ختمه باخلتم احلي اخلاص بالشركة.

7- تقدمي متطلبات الوثيقة القياسية بكافة أقسامها ورقيا على شكل ملفات )سبايرول( مع الوثائق املكونة للعطاء بعد ختمها 
باخلتم احلي اخلاص بالشركة.

8- يلتزم مقدم العطاء بتقدمي نسخة اصلية مع اوراق العطاء في ظرف مغلق ومختوم يكتب عليه عبارة )نسخة اصلية مع نسخة 
اضافية عدد )2( في ظرف مغلق ومختوم يكتب على كل منها عبارة )نســخ اضافية وتوضع هذا املغلفات االصلية واالضافية في 

ظرف واحد على ان تكون جميع النسخ مختومة بختم احلي من الشركة.
9- تقدمي نســخة من املستمسكات اخلاصة باملدير املفوض )بطاقة السكن- هوية االحوال املدنية- شهادة اجلنسية العراقية( مع 

جميع املتطلبات الوارد ذكرها في ورقة بيانات العطاء.
10- تقدمي عقد مشاركة في حال تقدمي العطاء من قبل شركتني أو أكثر مصدق أصوليا.

11- وصل شراء املناقصة النسخة األصلية.
12- ســيتم عقد مؤمتر خاص باإلجابة عن استفسارات املشاركني في املناقصة عند الســاعة )العاشرة( من صباح يوم )الثالثاء( 

املوافق )2022/11/22( في مقر دائرة دائرة مجاري بغداد.
13- تســّلم العطاءات داخل ظرف مغلق ومختوم )نســخة أصلية/ موقعة ومختومة من قبل مقدم العطاء( مثّبت عليها اسم 
مقدم العطاء وعنوانه اإللكتروني ورقم الهاتف واســم ورقم املناقصة في املوعد احملدد لغلق املناقصة في متام الســاعة )الثانية 
عشــرة ظهرا وحســب التوقيت احمللي ملدينة بغداد( ليوم )الثالثاء( املوافق )2022/11/29( في مقر ديوان أمانة بغداد/ الطابق األول/ 
قســم العقود العامة/، وفي حال مصادفة ذلك اليوم عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وسترفض العطاءات املتأخرة عن 

املوعد احملدد أعاله.
14- يتم فتح العطاءات بحضور مقدمــي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور على العنوان املبني في أعاله في الزمان والتاريخ 

املذكور. 15- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن.
امانة بغداد
مدير عام دائرة مجاري بغداد

وألي استفسارات تتم املراسلة على عنوان البريد اإللكتروني لدائرة مجاري بغداد قسم العقود العامة:
E-mail:majari@amanatbagdad.gov.iq
E-mail:alukud@amanatbagdad.gov.iq
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متابعة ـ الصباح الجديد :
التي  “أوبــك”،  اســتمرت منظمة 
تضم الــدول املصدرة للنفط، على 
وتيرة توقعاتها املنخفضة بشــأن 
منو الطلــب العاملي علــى النفط 
للمرة اخلامسة خالل 2022، مما دفع 
األســعار إلى التراجع حتى وصلت 
إلــى نحــو 95 دوالراً للبرميل، في 
ظل حتديــات اقتصادية متصاعدة، 
والزيادات  التضخم  ارتفاع  فيها  مبا 

بأسعار الفائدة.
وقالت “أوبك”، في تقريرها الشهري 
اإلثنني، إن “الطلب على النفط في 
2022 ســيرتفع 2.55 مليون برميل 
يوميــاً أو 2.6 في املئــة بانخفاض 
100 ألف برميل يومياً عن التوقعات 
الســابقة”، مضيفــة أن االقتصاد 
العاملــي دخل فترة يشــوبها عدم 
اليقني وســط حتديات متزايدة في 

الربع الرابع من عام 2022”.
أخطار الهبوط

وأشــارت املنظمة إلــى أن “أخطار 
التضخم  ارتفاع  تشــمل  الهبوط 
البنوك  النقدي من قبل  والتشديد 
واملســتويات  الرئيســة،  املركزية 
املرتفعة للديون السيادية في عديد 
من املناطق، والشح بأسواق العمل، 
القيود على سالســل  واســتمرار 

التوريد”.
وترتقب دول العالم اجتماع “أوبك+” 
فــي الرابع من كانــون األول املقبل 

لتحديد سياستها اجلديدة.
فــي غضون ذلــك، نقل عــن وزير 
الطاقــة الســعودي األميــر عبد 
العزيز بن ســلمان قوله األســبوع 
املاضــي، إن اجملموعة التي خفضت 
اإلنتاج،  أهــداف  األخيرة  اآلونة  في 
“ســتلتزم احلــذر”. وعلــى رغــم 
في  لـ”أوبك”  املنخفضة  التوقعات 
أنها  إال  االقتصادية،  التحديات  ظل 
االقتصادي  للنمو  نظرتها  تغير  لم 
العاملي لعامي 2022 و2023، وقالت 
إنه “في حني تشير اخملاطر إلى اجتاه 
احتمال الجتاه  هبوطي، هناك أيضاً 

“يرتفع  أن  “أوبك”  وتتوقع  صعودي”. 
الطلب على النفــط العام املقبل 
2.24 مليون برميــل يومياً، وهو ما 
100 ألــف برميل يومياً  يقل أيضاً 
عن التوقعات الســابقة”، مضيفة 
أنــه “قــد يأتي هــذا مــن مصادر 
متنوعة فــي الغالب، ميكن أن يتأثر 
التضخم إيجابيــاً بأي حل للوضع 
اجليوسياســية بأوروبا الشــرقية، 
مما يسمح بسياســات نقدية أقل 

تشدداً”.

مخاوف الركود
في تشــرين األول املاضي، خفضت 
اجملموعة إنتاجهــا 100 ألف برميل 
يومياً مع تقليص أكبر في نوفمبر 
احلالــي، وذلــك مع تراجع أســعار 

النفط بسبب اخملاوف من الركود.
وقال التقرير إن “إنتاج أوبك انخفض 
210 آالف برميــل يومياً في أكتوبر 
إلى 29.49 مليــون برميل يومياً، أي 
أكثر من اخلفــض الذي تعهدت به 

أوبك+”.

أسعار النفط
في تلــك األثناء، واصلت أســعار 
النفط الهبوط عقب صدور تقرير 
“أوبــك” وتراجــع ســعر البرميل 
إلــى 95 دوالراً أميركياً، إذ قلصت 
أسعار النفط مكاسبها السابقة 
وهبطــت متأثرة بارتفــاع الدوالر 
وزيادة اإلصابات بفيروس كورونا في 
مدن صينية كبرى، األمر الذي بدد 
اآلمال في إعادة فتح اقتصاد أكبر 

مستورد للخام في العالم.

وارتفعت العقود اآلجلة خلام برنت 
الوســيط  تكســاس  غرب  وخام 
األميركي بنســبة واحد في املئة 
تقريباً في وقت سابق من اجللسة، 
الحقاً  مســارها  عكست  لكنها 

وانخفضت.
في غضــون ذلك، تراجعت العقود 
اآلجلة خلام برنت 32 ســنتاً أو 0.3 
في املئــة إلى 95.67 دوالر للبرميل 
بعــد أن ســجل عند التســوية 
1.1 فــي املئة يوم  قــدره  ارتفاعاً 

الذي  الوقت  فــي  املاضي  اجلمعة 
العقــود اآلجلة  تراجعــت فيــه 
للخام األميركي 39 ســنتاً أو 0.4 
في املئــة إلى 88.57 دوالر للبرميل 
اجلمعة  جلســة  في  اإلغالق  بعد 

مرتفعة 2.9 في املئة.
وســجلت أسعار الســلع األولية 
ارتفاعــاً اجلمعة املاضــي، بعد أن 
الوطنية  الصحــة  جلنــة  عدلت 
من  الوقاية  إجــراءات  الصينيــة 
فيروس كورونــا ومكافحته، لكن 
اإلصابــات بـ”كوفيد19-” ارتفعت 
في الصــني خالل عطلــة نهاية 

األسبوع.

الطلب الصيني
وما زال طلــب الصني على النفط 
في  مصدر  أكبر  الســعودية،  من 
العالــم، ضعيفاً بعــد أن طلبت 
مصاٍف كثيرة كميات أقل من اخلام 
في ديسمبر، عالوة على أثر ارتفاع 

مؤشر الدوالر في أسعار النفط.
مؤشــر  ارتفع  ذلك،  في غضــون 
تعامالته  األميركي خــالل  الدوالر 
مدعومــاً بتصريحات مســؤولي 
الفيدرالــي بشــأن  االحتياطــي 
رســخت  أن  بعــد  التضخــم 
أسعار  زيادات  باستمرار  التوقعات 

الفائدة.
كان عضــو االحتياطي الفيدرالي 
كريســتوفر والر أملح إلى استمرار 
دورة التشديد النقدي، إذ قال أمس 
األحد إن “أرقام التضخم املسجلة 
األسبوع املاضي كانت “مجرد قراءة 
واحدة”، مشــيراً إلــى احلاجة إلى 
قراءات أخرى مماثلة لتثبت بشكل 
مقنع أن التضخم يتباطأ، مؤكداً 
أن “الفيدرالي لن يخفف معركته 

ضد التضخم”
الذي يقيس  الدوالر،  وارتفع مؤشر 
أداء العملة األميركية مقابل سلة 
من ســت عمالت رئيسة، بنسبة 
0.62 في املئة ليصل إلى  107.06 

نقطة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تدرس كل من أرامكو الســعودية، 
عامليا  والرائدة  املتكاملة  الشركة 
في مجال الطاقــة والكيماويات، 
وشركة بي. تي. برتامينا “بيرسيرو”، 
الطبيعي  والغاز  النفط  شــركة 
التعاون  اإلندونيســية،  والتعدين 
عبر سلســلة قيمة الهيدروجني 

واألمونيا.
تفاهم  مذكرة  الشركتان  ووقعت 
حتدد التعاون املســتقبلي احملتمل 
عبــر هذا املســار الرئيس النتقال 
احلوار  منتدى  فــي  وذلك  الطاقة، 
الرســمي جملموعة العشــرين مع 

الذي  العاملــي  األعمال  مجتمــع 
مجموعة  قمة  هامش  على  أقيم 
بالي  املنعقــدة فــي  العشــرين 

اإلندونيسية.
والتزم أعضاء مجموعة العشرين 
بشكل  العاملية  الطاقة  وشركات 
مشــترك بأن يكونوا جزءا من حل 
أزمة الطاقة العاملية التي تؤثر في 
ماليني األشخاص في جميع أنحاء 
العالــم - والتي تشــكل خلفية 
قمة مجموعة العشرين في بالي.

التفاهــم كل من  ووقع مذكــرة 
نيك ويدياواتــي الرئيس التنفيذي 
بيرتامينــا  تــي.  بــي.  لشــركة 

القحطاني  ومحمد  “بيرســيرو”، 
النائــب األعلى للرئيــس للتكرير 
واملعاجلة والتســويق فــي أرامكو 

السعودية.
األمونيــا  تطويــر  ويســهم 
والهيدروجني النظيفني في طموح 
احلياد  إلــى  للوصول  إندونيســيا 
الصفري في االنبعاثات بحلول عام 
البالد  أن تكون  املتوقع  2060. ومن 
العبا رئيسا في إنتاج الهيدروجني 

األخضر في آسيا.
من جانبه، قال القحطاني “نطمح 
فــي أرامكو الســعودية للوصول 
 1 للنطاقني  الصفــري  احلياد  إلى 

و2 من انبعاثات الغازات املســببة 
لالحتباس احلراري في مرافق أعمال 
وتديرها  التي متلكهــا  الشــركة 
 ،2050 عــام  بحلــول  بالكامــل 
وسيســهم عملنا علــى تطوير 
األمونيا  لطاقة  مســارات جديدة 
والهيدروجــني فــي حتقيــق هذا 

الطموح”.
من جانبها، قالــت نيك ويدياواتي 
“ال ينبغي أن يهدد انتقال الطاقة، 
والقــدرة على حتمل  الطاقة  أمن 
تكاليفهــا، خاصة البلدان التي ال 
تزال تعتمد على الوقود األحفوري. 
ولهــذا الســبب فقــد طــورت 

بيرتامينا برنامج احلد من انبعاثات 
الكربون من خالل احتجاز الكربون 
واستخدامه وتخزينه، ومن املتوقع 
أن يلعــب الهيدروجــني واألمونيا 
دورا رئيسا في اقتصاد مستقبلي 
محايــد مناخيا، ما يتيــح توليد 
الطاقــة اخلالية مــن االنبعاثات، 
والتدفئــة  الثقيــل،  والنقــل 

والعمليات الصناعية”.
وتتضمن مذكرة التفاهم دراســة 
تقييم  إلى  تهدف  جدوى مسبقة 
يتعلق  فيمــا  التعاون  إمكانيــة 
األمونيا  قيمة  سلســلة  بتطوير 
النظيفة. ويشــمل  والهيدروجني 

ذلــك إمكانية احتجــاز الكربون 
واســتخدامه وتخزينه في املرافق 
احلالية جملموعــة بيرتامينا وغيرها 

من املواقع احملتملة املتفق عليها.
جــدوى  الدراســة  وســتبحث 
االستثمار وتقيم ، بشكل مشترك 
، خيارات التســويق، مبــا في ذلك 
على سبيل املثال ال احلصر تنظيم 
التجاريــة  والهيــاكل  األعمــال 
لألمونيــا والهيدروجني النظيفني 
املتوقع  ومــن  إندونيســيا،  فــي 
العامني  مدار  على  الدراسة  إجراء 
املقبلني، وبنــاء على النتائج ميكن 

تطوير الدراسة بشكل أوسع.

متابعة ـ الصباح الجديد :
شهدت األســواق الدولية في بداية 
تعامالت األســبوع تراجعاً في سعر 
الذهب مع اســتقرار الدوالر وســط 

توقعات بتعافي االقتصاد الصيني.
ففي أوروبا ارتفعت أســهم شركات 
التعدين على أمل ارتفاع الطلب من 
الصني، في حني ســاد احلــذر بعد أن 
قال أحد كبار صناع السياســة في 
مجلس االحتياطــي االحتادي “البنك 
املركــزي األميركــي” إن البنــك لن 

“يخفف” حربه ضد التضخم.
 ”600 “ســتوكس  مؤشــر  وارتفــع 
األوروبي 0.1 في املئة بعد أن ســجل 
أكبر مكاسب أسبوعية في ما يقرب 

من ثمانية أشهر يوم اجلمعة.

أسعار النحاس
وصعد مؤشــر املوارد األساسية 0.7 
فــي املئة، إذ بقيت أســعار النحاس 
بالقرب مــن أعلى مســتوياتها في 
خمسة أشهر وسط إجراءات داعمة 
لقطاع  الصينيــة  احلكومــة  مــن 

العقارات املتعثر.
وقــال محافظ مجلــس االحتياطي 
االحتادي كريستوفر والر األحد املاضي 
“إن األســواق يجب أن تنتبه اآلن إلى 
)نقطــة النهايــة( لزيادات أســعار 
الفائدة وليــس وتيرة كل خطوة، وإن 
نقطة النهاية ال تــزال على األرجح 

)بعيدة املنال(”.
وقفز ســهم “إنفورما بي أل ســي” 
البريطانيــة لتنظيم الفعاليات 5.5 
باملؤشــر  املئــة ليصبح األعلى  في 
رفعــت  أن  بعــد   ”600 “ســتوكس 
الشركة توقعات أرباح العام بأكمله.

استقرار الدوالر
احلاد  االنخفاض  بعد  الدوالر  واستقر 
الذي ســجله في األســبوع املاضي 
بعد أن قال رئيس مجلس االحتياطي 
االحتادي كريســتوفر والــر “إن البنك 
املركزي لــم يخفــف معركته ضد 

التضخم”.
وأدت بيانــات التضخــم التي جاءت 
أخف قليالً مــن املتوقع يوم اخلميس 
إلى تراجع الدوالر مع انخفاض مؤشر 
الدوالر 3.6 في املئة خالل جلســتني 
األســبوع املاضي، في أكبر خســارة 
بالنسبة املئوية خالل يومني منذ آذار 

.2009
إقبال  العاملية مع  األسهم  وارتفعت 
احملفوفة  األصول  على  املســتثمرين 
باألخطــار، علــى أمــل أن ارتفــاع 
التضخم إلى ذروته يعني تراجع زيادة 
االحتادي أســعار  االحتياطي  مجلس 

الفائدة بشكل كبير.

التضخم يتباطأ
ولكن والر قال األحد املاضي إن بيانات 
املاضــي كانت  التضخم األســبوع 
يجب  واحدة”  بيانــات  نقطة  “مجرد 
أن تتبعها بيانات أخرى مماثلة لتثبت 

بشكل مقنع أن التضخم يتباطأ.
وأضاف أن بنــك االحتياطي االحتادي 
ميكنه اآلن البدء في التفكير في رفع 

أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ.
العمالت  نفســه ظلت  الوقت  وفي 
املشــفرة حتت ضغــط االضطرابات 
املستمرة في عالم العمالت املشفرة 
بعد سقوط بورصتها “أف تي إكس”، 
وتراجعــت “بتكوين” نحــو واحد في 

املئة إلى 16170 دوالراً.

0.24 في املئة  اليابانــي  وتراجع الني 
مقابــل الدوالر إلــى 139.12 للدوالر 
بعد أن ارتفع 5.4 في املئة األســبوع 
وانخفض  الــدوالر.  مقابــل  املاضي 
اليورو في آخر تداول 0.2 في املئة إلى 

1.0331 دوالر.
وسجل اجلنيه االســترليني في آخر 
تــداول لــه 1.1798 دوالر، بانخفاض 

0.31 في املئة في اليوم السابق لبيان 
وزير املاليــة البريطاني يوم اخلميس، 
الزيادات  أن يحــدد  املتوقع  حيث من 

الضريبية وخفض اإلنفاق.
0.094 في  الدوالر  وانخفض مؤشــر 
املئة إلى 106.610 غير بعيد عن أدنى 
مســتوى ســجله يوم اجلمعة عند 

.106.27

الذهب يتراجع
وتراجعت أســعار الذهــب من أعلى 
مســتوى وصلــت إليه منــذ ثالثة 
أشــهر في اجللسة الســابقة، في 
الوقت الــذي ارتفع فيه الدوالر وعائد 
السندات األميركية، بعد أن حذر أحد 
االحتياطي  كبار مســؤولي مجلس 
االحتادي من أن اجمللس لم يخفف من 

معركته ضد التضخم.
وتراجع ســعر الذهب في املعامالت 
 1761.86 الفورية 0.5 في املئــة إلى 
“األونصــة” اعتباراً من  دوالر لألوقية 
)غرينتش(  بتوقيت   02.39 الســاعة 
بعد أن ســجل أعلى مستوياته منذ 

18 آب يوم اجلمعة.
وتراجعت العقــود األميركية اآلجلة 
 1764.80 إلى  املئــة  0.3 في  للذهب 

دوالر.

أسعار الفائدة
وســجلت أســعار الذهــب أكبــر 
مكاسب أســبوعية لها منذ مارس 
أن  املاضــي، بعــد  2020 األســبوع 
أثارت مؤشــرات تباطؤ التضخم في 
الواليــات املتحدة آمــاالً بأن مجلس 
االحتياطي سيكون أقل متسكاً برفع 

أسعار الفائدة.
وقــال رئيــس مجلــس االحتياطي 
االحتادي كريستوفر والر، األحد املاضي 
، إن اجمللــس قد يفكر في إبطاء وتيرة 
زيادات أســعار الفائدة في اجتماعه 
املقبــل، ولكن يجب أال يفســر ذلك 
أنــه “تخفيــف” ملعركته ضد  على 

التضخم.
وأظهر مســح اجلمعــة املاضية أن 
معنويات املســتهلكني في الواليات 
متأثرة  نوفمبر،  في  تراجعت  املتحدة 
باســتمرار اخملاوف في شأن التضخم 

وارتفاع كلف االقتراض.
املؤشر الياباني

وأغلق املؤشــر الياباني “نيكي” على 
أعلى مستوى  أن سجل  هبوط، بعد 
السابقة،  اجللســة  في شهرين في 
وتراجع  األرباح  املســتثمرون  إذ جنى 

ســهم مجموعة “سوفت بنك” ذات 
الثقل في السوق بعد أن أعلنت ذراع 
فاند”  “فيجن  لها  التابعة  االستثمار 

عن خسارة فصلية كبيرة أخرى.
وأغلق املؤشــر “نيكــي” على تراجع 
1.06 في املئة إلى 27963.47 نقطة، 
في حني انخفض املؤشــر “توبكس” 
1.05 فــي املئة إلى  األوســع نطاقاً 

.1956.90
وأغلــق املؤشــر القياســي مرتفعاً 
ثالثة في املئة يــوم اجلمعة، في حني 
واصل مؤشرا “ستاندرد أند بورز 500” 
ارتفاعاتهما على  و”ناســداك” أيضاً 
أمــل أن يتخذ مجلــس االحتياطي 
االحتادي موقفاً أقل تشــدداً في شأن 
قراءة  الفائدة بســبب  أســعار  رفع 

التضخم الضعيفة.
وهبط ســهم مجموعة “ســوفت 
بنــك” 12.73  فــي املئة فــي أكبر 
انخفــاض يومي منذ أكثر من عامني 
ونصف العام بعد أن تكبد املستثمر 
التكنولوجي خسارة فادحة في ذراع 
االستثمار “فيجن فاند” للربع الثالث 

على التوالي.
كان تأثيــر أســهم “ســوفت بنك” 
تليها  “نيكي”،  املؤشــر  على  األسوأ 
التي  “أوليمبوس”  أســهم شــركة 
هوت 10.81 في املئة بعد أن خفضت 
شــركة صناعــة املعــدات الطبية 

توقعاتها ألرباح التشغيل السنوية.
وخالــف االجتــاه النزولــي ســهم 
“توتــو” الــذي ارتفــع 6.03 في املئة 
ليصبح أكبر الرابحني على املؤشــر 
“نيكي”، بينما قفز ســهم شــركة 
“شيسيدو”  التجميل  مستحضرات 

5.23 في املئة.

»أوبك« تخفض توقعات نمو الطلب
 على النفط للمرة الخامسة في 2022

أكدت أن االقتصاد العالمي دخل مرحلة من الضبابية في الربع األخير من 2022

 الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال محللون إن أســعار العقــود اآلجلة لفول 
الصويــا والذرة في شــيكاجو تراجعت نتيجة 
ضغط غير مباشر من هبوط النفط اخلام وعدم 
اليقني بشــأن الطلب على الصادرات لإلمدادات 

األمريكية من كال احملصولني.
لكن العقود اآلجلــة للقمح ارتفعت في غمرة 
عالمات على طلب على الصــادرات في الوقت 
الذي واصل فيه التجــار مراقبتهم الحتماالت 
جتديــد اتفاق تصديــر من أوكرانيــا قبل موعد 

انتهاء العمل به نهاية األسبوع املقبل.
ووصفــت موســكو احملادثات مــع األمم املتحدة 
األسبوع املاضي بشــأن االتفاق بأنها بناءة إلى 
حد ما بينما قالت إنه لــم يتم التوصل التفاق 
بعد. وانخفض سعر الذرة في مجلس شيكاجو 
للتجارة لعقود ديســمبر ثالثة أرباع سنت إلى 
6.57 دوالر وربع سنت للبوشل، وتراجع سعر فول 
الصويا لشــهر يناير 9.5 سنت عند14.40 دوالر 

ونصف سنت للبوشل.
وضغطت األسواق اخلارجية على العقود اآلجلة 
للذرة وفول الصويا، مبا في ذلك انخفاض النفط 
اخلام وصعود الدوالر من جديد، األمر الذي يجعل 
احلبوب األمريكية أقل قدرة على املنافسة على 
الصعيــد العاملي. وتتبع العقــود اآلجلة للذرة 
وزيت الصويا أحيانا اجتاهات أسواق النفط اخلام 
نظرا لدورها كمواد وسيطة في إنتاج اإليثانول 
والديزل احليوي. وخالفت العقود اآلجلة للقمح 
االجتــاه النزولي وأغلقت على ارتفــاع، إذ ارتفع 
ســعر القمح تســليم ديســمبر في مجلس 
شيكاجو للتجارة 3.75 ســنت عند 8.18 دوالر 

ونصف سنت للبوشل.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
واصلت أسعار النفط خسائرها في التعامالت 
اآلسيوية املبكرة، امس الثالثاء، لتصل الى أدنى 
مستوى في ثالثة أسابيع بعد أن خفضت أوبك 
توقعاتهــا للطلب العاملي لعــام 2022، بينما 
خيم ارتفاع أرقام حاالت اإلصابة بفيروس كوفيد 
19- في الصني على توقعات اســتهالك الوقود 

في أكبر دولة مستوردة للخام في العالم.
وتراجعــت العقود اآلجلة خلام برنت 16 ســنتا 
أو 0.17 باملئة إلــى 92.98 دوالرا للبرميل بحلول 
الساعة 04:10 بتوقيت جرينتش بعد أن استقرت 
على انخفاض بنسبة 3 باملئة امس االول االثنني. 
وســجل خام غرب تكساس الوسيط األمريكي 
85.39 دوالرًا للبرميــل ، منخفًضا 38 ســنًتا أو 
٪0.44 ، بعد أن هبط بنســبة ٪3.5 في اجللسة 
الســابقة. خفضت منظمة البلــدان املصدرة 
للبترول )أوبك( توقعاتهــا لنمو الطلب العاملي 
علــى النفط فــي 2022 للمرة اخلامســة منذ 
أبريل نيسان ، مستشهدة بتحديات اقتصادية 
متصاعدة من بينها ارتفــاع التضخم وارتفاع 
أســعار الفائدة. يأتي ذلك بعــد أن قال صندوق 
النقد الدولي يوم األحد إن التوقعات االقتصادية 
العاملية أصبحــت أكثر كآبة ممــا كان متوقعا 
الشــهر املاضي ، مشــيرا إلى تدهور مطرد في 
اســتطالعات مديري املشــتريات في األشــهر 

األخيرة.
في هــذه األثنــاء، علــى الرغم من تشــجيع 
املاضي  األسبوع  الصني  املســتثمرين إلعالنات 
بأنها ســتقلل من تأثير سياســة عدم انتشار 
فيــروس كورونــا الصارمة لتحفيز النشــاط 
االقتصادي والطلب علــى الطاقة، اال انه التزال 
ارتفاع أرقام احلاالت ميثل خطرًا هبوطًيا رئيسًيا.

تراجع أسعار فول
 الصويا والذرة

انخفاض أسعار النفط بعد 
خفض توقعات نمو الطلب 

العالمي

أرامكو و”بيرتامينا تدرسان التعاون عبر سلسلة قيمة الهيدروجين واألمونيا

“األوروبية” تفتح على ارتفاع بفضل أسهم التعدين 

أسواق العالم: الذهب يتراجع والدوالر يستقر و”معركة التضخم” مستمرة
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رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة االحتادية
محكمة بداءة مدينة الصدر

رقم الدعوى : 1710/ب/2022
التاريخ : 2022/11/14

املدعي:  امني بغداد / اضافة لوظيفته
مدعي علية : جواد كاظم محمد

الدعوى املرقمة )أعاله( لدى هذه احملكمة يطالبك فيها )بدالت 
ايجار أبواب دخول علوه جميلــة لبيع الفواكه واخلضر مببلغ 
اثنان مليار دينار مع مبلغ الفوائد التأخيرية مببلغ مائة وثالثه 
وتســعون مليون دينار(وجملهولية محــل اقامتك قرر تبليغك 
بصحيفتني يوميتني مبوعد مرافعة يوم  2022/11/29  الساعة 
التاســعة وفي حال عدم حضورك او مــن ينوب عنك قانونيا 

ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

القسم: العقود احلكومية
العدد : 4499
التاريخ : 2022/11/14

م/ تنويه

احلاقا بكتابنا املرقم )4095 في 2022/11/2( اخلاص بإعالن املناقصة املرقمة )31 لســنة 2022( 
واخلاصة بأعمال )تأهيل مغذي الســايلو في ال بدير( واســتنادا الى احــكام املادة )ثالثاً( من 
ضوابط رقم )2( من تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( لســنة 2014 إجراءات اإلعالن 

عن املناقصات واالحالة الصادرة من وزارة التخطيط تقرر مايلي:-
1.متديد مدة غلق املناقصة املشار اليه أعاله ولغاية يوم )الثالثاء( املصادف )2022/11/22( 

2.تكون الكلفة التخمينية للمناقصة )758,386,000( فقط ســبعمائة وثمانية وخمسون 
مليون وثالثمائة وســتة وثمانون الف دينار ال غيرها بدالً من )729,218,000( فقط سبعمائة 

وتسعة وعشرون مليون ومائتان وثمانية عشر الف دينار ال غيرها
3.يكون مبلغ الســيولة النقدية للمناقصة )75,838,300( فقط خمســة وســبعون مليون 
وثمامنائــة وثمانية وثالثون الف وثالثمائــة دينار ال غيرها بدالً مــن )72,921,502( فقط اثنان 

وسبعون مليون وتسعمائة وواحد وعشرون الف وخمسمائة واثنان دينار ال غيرها
4.يكــون مبلغ التأمينات األوليــة للمناقصــة )22,751,580(  فقط اثنان وعشــرون مليون 
وسبعمائة وواحد وخمسون الف وخمســمائة وثمانون دينار ال غيرها بدال من )21,876,540( 
فقط واحد وعشرون مليون وثمامنائة وستة وسبعون الف وخمسمائة واربعون دينار ال غيرها 

لذا اقتضى التنويه
زهير علي الشعالن
محافظ الديوانية

جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
العدد: 13053
التاريخ: 2022/11/14

إعالن مناقصة رقم )146( لسنة 2022

تعلن محافظة ميســان/ قســم العقود احلكومية عن إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )تأهيل الشبكة الكهربائية 
ملنطقة الشــط مع تأهيل مغذي اخلمس 11 ك.ف( واملدرجة ضمن تخصيصات )الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية 
لسنة 2022/ تنمية االقاليم( ضمن تبويب )54-1-4-13-18-228-2( وبكلفة تخمينية مقدارها )687،643،400( ستمائة 

وسبعة وثمانون مليون وستمائة وثالثة واربعون الف واربعمائة دينار ال غيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )260( يوم.
فعلى الراغبني باالشــتراك في املناقصة من الشركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم 
خالل اوقات الدوام الرســمي الى العنوان )ميسان- العمارة- الشــبانة - بناية محافظة ميسان - الطابق األول - قسم 
العقود احلكومية( وللحصول على معلومات اضافية االتصال على مسؤول شعبة التعاقدات - الهاتف )07707395086(.

على مقدم العطاء تقدمي نسخ إضافية عدد )2( باإلضافة الى النسخة االصلية وفقا ملا منصوص عليه في ورقة البيانات 
في الوثيقة القياســية، على ان تقدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسم مقدم العطاء 

وعنوانه االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية البالغة )6،877،000( )ستة ماليني وثمامنائة وسبعة وسبعون الف دينار عراقي الغيرها(، وعلى شكل 
خطــاب ضمان )صادر من احد املصارف املعتمدة وعبــر املنصة االلكترونية للبنك املركــزي العراقي( او صك مصدق او 

سفتجة وتكون نافذة ملدة )118( يوما من تاريخ غلق املناقصة.
2. عدم مشاركة اي عطاء ملناقص لديه ثالث عقود او اكثر ما زالت قيد التنفيذ ومبرمة مع محافظتنا.

3. براءة الذمة او كتاب عدم ممانعة من االشتراك في املناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب لعام 2022.
4. وصل شراء وثائق املناقصة بنسخته االصلية، مع ارفاق كافة أجزاء الوثيقة القياسية مع العطاء.

5. تقدم شهادة املنشأ للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ املشروع.
6. بإمــكان مقدمي العطاءات شــراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشــركة او من يخوله 
قانونيا الى قســم العقود احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية ومببلغ )200,000( )مائتان الف دينار عراقي  ال غيرها( 

غير قابل للرد.
علما ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة ســيكون يوم )االربعاء ( املصادف )2022/11/30( وان موعد غلق املناقصة سيكون 
يوم )اخلميس( املصادف )2022/12/1( الســاعة )الثانية عشرة ظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشكل علني في نفس يوم 
الغلق أمام مقدمي العطاءات، وإذا صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وسوف يهمل أي عطاء 
يتــم تقدميه بعد موعد غلق املناقصة على ان تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة. يتحمل من 

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

)اخلميس( املصادف )2022/11/24( ويكون املؤمتر في قسم العقود احلكومية.
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مســتوفيا للمعايير املدرجة في ادنــاه فضال عن املعايير االخرى املذكورة في الوثيقة 

القياسية:

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

استبعاد عطائه ويعد غير مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية
 قسم التعاقدات

العدد: 132231
التاريخ: 2022/11/13

مناقصـة رقم )91(/ إعـالن للمرة األولى
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة املثنى/ من متويل تنمية األقاليم

» أنشاء بناية انعاش مع صالة ومختبر حتليالت في مستشفى الشيخ كرمي ال مطلب في الهالل »

يسر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشروع الذي يشمل تنفيذ كافة الفقرات املدنية والصحية والكهربائية 
ألنشاء البناية, وكل ما يلزم إلجناز املشروع ومبوجب الشروط واملواصفات الفنية احملددة في جدول الكميات ووثائق املناقصة ، مع مالحظة ما يأتي:

1. على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بدائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى )dpc.muthana@yahoo.com(  خالل أيام الدوام الرسمي من 
الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر، وكما هو موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات. 

2. إن مصدر متويل املشــروع هو املشاريع واألعمال املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية 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 / تاسعة )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 )59,000,000( دينار )تســعة وخمســون  مليون دينار عراقي( ، وذلك عن طريق تقدمي  كشف مصرفي يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة، 

وتكون متوافرة قبل موعد غلق املناقصة بفترة قصيرة وفي حالة تقدمي عطاء مشترك يكون لزاماً على احد الشريكني حيازة ما ال يقل عن 25% من مبلغ السيولة املالية . 
ج- الكادر القيادي للمشــروع والعاملني فيه: ويشــتمل الكادر القيادي على مدير مشروع )مهندس مدني( + مهندس مدني + مهندس كهرباء وبعقد رسمي صادر عن نقابة املهندسني العراقية 
وكما 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 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 للمشروع هي )780،640،000( دينار )سبعمائة وثمانون مليون وستمائة واربعون الف دينار عراقي( وإن املدة الالزمة لتنفيذ اعمال املشروع هي )360( يوماً.
 6. بإمــكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق العطاء ابتداء من يوم اخلميس املصادف 2022/11/17، وذلك بعد تقدمي طلب حتريــري إلى دائرة العقود احلكومية في احملافظة، ودفع قيمة البيع 

للوثائق البالغة )100،000( دينار )مائة 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 فتح العطاءات االولى ، وان موعد الغلق في متام الســاعة الثانية عشر ظهرا  من 
يوم االربعاء املصادف 2022/12/7 إن العطاءات املتأخرة ســوف ترفض، وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي: الطابق االول من بناية 
اإلدارة العامة واحمللية في نفس موعد الغلق. وإن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشتركني في املناقصة سيكون في الساعة احلادية عشر صباحاً من يوم االربعاء املصادف 
2022/11/30 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 مشــروط ويدفع حني الطلب ونافذا ملدة ال تقل عن )120( يوما من تاريخ غلق املناقصة الفعلي وان يكون بصيغة واضحة من حيث مبلغه )رقما وكتابا( وحتديد تاريخ نفاذه 
وشروطه والغرض من اصداره او صك مصدق ومببلغ مقطوع مقداره )11،000،000( دينار )احد 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 املستجيب لكافة الشــروط القانونية املطلوبة في املناقصة وكذلك املواصفات الفنية ومعايير التأهيل املطلوبة )أي مستجيب بشكل 
كلي مالياً وفنياً وقانونياً( مع كونه أوطأ عطاء متوازن ومنسجم مع الكلفة التخمينية املرصودة لإلحالة وبعد التأكد من أهليته وقدراته على تنفيذ العقد بأفضل صورة ممكنة. 

10 . في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة أقســامها؛ فإنه سيتم استبعاد عطائه، مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي. حيث يتم ملئ القسم الرابع من قبل 
مقدم العطاء ثم تقدم ورقياً بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشركة املقدمة للعطاء مع الوثائق املكونة للعطاء املشار إليها في التعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء.

 11 . ان احلد االقصى لقبول عطاءات املشاركة هو شركتان فقط.
12 . ان عدد نسخ العطاءات الواجب تقدميها هي نسخة العطاء االصلية + نسختان اضافيتان طبق االصل.

13 -  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 مشروع أو مشاريع غير منجزة إال بعد 
التأكد من عدم وجود انحراف عن البرنامج الزمني لها )جدول تقدم العمل( بنسبة   20 % أو أكثر.

 14 . ال تصرف أول سلفة لألعمال املنفذة للمشروع إال بعد أن تتجاوز نسبة االجناز املالي 25 % ومبا ال يتجاوز مبلغ السيولة النقدية )املالية( املطلوبة ابتداء. 
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 املقدمة من صاحب العطاء، فيتم طلب خطاب ضمان )خطاب ضمان جدية التنفيذ( مببلغ ميثل 
الفــرق بني الكلفة التخمينية اخملفضة بنســبة )20 %( وبني مبلغ العطاء الوارد على ان ال يقل خطاب ضمان جدية التنفيــذ عن )3 %( من الكلفة التخمينية، وال يتم اطالق هذا اخلطاب اال بعد 

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

جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
العدد: 13056
التاريخ: 2022/11/15

إعالن مناقصة رقم )149( لسنة 2022
تعلن محافظة ميســان/ قســم العقود احلكومية عن إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )تنفيذ شــبكة مجاري ثقيلة وامطار ملنطقة حي 
الســالم )املوظفني( مع انشــاء محطات الرفع في قضاء العمارة( واملدرجة ضمن تخصيصات )الدعم الطارئ لالمن الغذائي والتنمية لسنة 
2022/ تنمية االقاليم(ضمن التبويب )54-1-4-13-18-228-2( وبكلفة تخمينية مقدارها )11،886،695،000( احدى عشر مليار وثمامنائة وستة 

وثمانون مليون وستمائة وخمسة وتسعون الف دينار عراقي الغيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )730( يوم.
فعلى الراغبني باالشــتراك في املناقصة من الشــركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصاص تقــدمي عطاءاتهم خالل اوقات الدوام 
الرســمي الى العنوان )ميسان- العمارة- الشبانة - بناية محافظة ميسان - الطابق األول - قسم العقود احلكومة( وللحصول على معلومات 

اضافية االتصال على مسؤول شعبة التعاقدات - الهاتف )07707395086(.
على مقدم العطاء تقدمي نسخ إضافية عدد )2( باإلضافة الى النسخة االصلية وفقا ملا منصوص عليه في ورقة البيانات في الوثيقة القياسية، 
على ان تقدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اســم مقدم العطاء وعنوانه االلكتروني ورقم الهاتف واســم ورقم 

املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية البالغة )118،867،000( )مائة وثمانية عشر مليون وثمامنائة وسبعة وستون الف دينار عراقي الغيرها(، وعلى شكل خطاب 
ضمــان )صادر من احد املصارف املعتمدة وعبر املنصة االلكترونية للبنك املركزي العراقي( او صك مصدق او ســفتجة وتكون نافذة ملدة )118( 

يوما من تاريخ غلق املناقصة.
2. عدم مشاركة اي عطاء ملناقص لديه ثالث عقود او اكثر ما زالت قيد التنفيذ ومبرمة مع محافظتنا.

3. براءة الذمة او كتاب عدم ممانعة من االشتراك في املناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب لعام 2022.
4. وصل شراء وثائق املناقصة بنسخته االصلية، مع ارفاق كافة أجزاء الوثيقة القياسية مع العطاء.

5. تقدم شهادة املنشأ للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ املشروع.
6. بإمكان مقدمي العطاءات شــراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشــركة او من يخوله قانونيا الى قسم العقود 
احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية على ان يتم دفع مبلغ مستندات املناقصة والبالغ )1،000,000( )مليون دينار عراقي الغيرها( غير قابل 

للرد.
علما ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة ســيكون يوم )االربعاء( املصادف )2022/11/30( وان موعد غلق املناقصة سيكون يوم )اخلميس( املصادف 
)2022/12/1( الســاعة )الثانية عشرة ظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشكل علني في نفس يوم الغلق أمام مقدمي العطاءات، وإذا صادف يوم 
الفتح عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وسوف يهمل أي عطاء يتم تقدميه بعد موعد غلق املناقصة على ان تكون العطاءات نافذة 
ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة. يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن، وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
ســيتم عقد مؤمتر خاص باإلجابة على استفســارات املشــاركني فــي املناقصة عند الســاعة )الواحدة ظهرا( من يــوم )اخلميس( املصادف 

)2022/11/24( ويكون املؤمتر في قسم العقود احلكومية.
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير املدرجة في ادناه فضال عن املعايير االخرى املذكورة في الوثيقة القياسية:

مالحظة// يتم اعتماد )الوثيقة القياســية لعقود االشــغال الصغيرة( الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني 
مســتجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط القانونية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة في حال عدم 

التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطائه ويعد غير مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. سيولة نقدية مببلغ )1،465،482،946( دينار 1. مهندس )مدني( / عدد )1(
عراقي

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

2. اخلبرة التخصصية: يقدم عمل مماثل واحد 2. مهندس )ميكانيك( / عدد )1(
منجز وخالل مدة ال تتجاوز )10( سنوات قبل 

املوعد النهائي لتقدمي العطاء ومببلغ ال يقل عن 
)7،132،017،000( دينار عراقي

2. شهادة تأسيس الشركة مقدمة
 من مسجل الشركات في وزارة 

التجارة 3.مهندس )كهرباء( /عدد )1(

4.فني )مساحة( / عدد )3(

3. معدل االيراد السنوي مببلغ )5،943،347،500( 
محسوبا من الدفعات الكلية املستلمة عن 

االعمال املنفذة للعقود املنجزة او تلك املستمرة 
وملدة ال تقل عن )سنتني( وال تزيد عن )10( 

سنوات من تاريخ غلق املناقصة مع مراعات عدم 
3. هوية تصنيف الشركات واملقاولني الدرجة ضرورة ان تكون سنوات العمل متسلسله

)الثالثة/ انشائية( وإجازة ممارسة مهنة.  4.احلسابات اخلتامية : تقدمي امليزانية العامة 
املدققة من قبل احملاسبني القانونيني تعرض 

الوضع املالي ألخر سنتني ويجوز تقدمي احلسابات 
اخلتامية ألخر سنتني تسبق االزمة املالية لعام 

2014 ويجب ان تكون معدالتها رابحة.

5.اخلبرة العامة: تقدمي عقد واحد منجز خالل 
مدة ال تتجاوز ثالث سنوات قبل املوعد النهائي 

لتقدمي العطاء

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1.مهندس )كهرباء( / عدد )1(

1.سيولة نقدية مببلغ )68,764,340( دينار 
عراقي، وفقا ملا منصوص عليه في الوثيقة 

القياسية، 

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

2. شهادة تأسيس الشركة مقدمة
 من مسجل الشركات في وزارة 

التجارة

2.مالحظ فني / عدد )3(

2. اخلبرة التخصصية : يقدم عمل مماثل 
واحد منجز وخالل مدة ال تتجاوز )10( 

سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء 
ومببلغ ال يقل عن )206،293،020( دينار عراقي 

، وتقدمي االعمال االخرى ألغراض املفاضلة 
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شعر قصة قصيرة

شوقي كريم حسن

—١—
الدنيا خطوات  ثقيلة حتمل على ظهرها  
صليب الفواجع  واالثــام ،تتعثر منكفئة  
الى حطام  فوضاها  .لكنها بهدوء ودومنا 
صخب تنهض راكضة  وراءمجهول التفقه 
من امره شــيئاً..الدنيا ذبابــة مقطوعة 
االجنحة عرجاء بثمالة قســوتها ..تطن..
وتطن..وتطــن… لتجبرنا نحن صغار البط 
التائه عند  حواف الشطآن على االصغاء 

الى الالشيء) ياليل
مالك تأســر ارواحنا،/تغرينا لنسلك دورب 
العذوبة والعذاب./ياليل  رؤوســنا صخب/ 

..قلوبنا صحراء مداياتها  سؤال ..
ريحه اجنبت تالالً من االسئلة امليته/ياليل

الى ماذا تقودنا/؟!! ……….!!
….النفقه مــن امر وجودنا ســوى تواريخ 
مضمخة بعفونة االكاذيب،وحكايات متنح 
السفلة تقديساً يجلسهم  مبحاذاة االلهة 
الذين ينظرون  باحتقار وريبة شديدين الى 
مايلهي افعالهم بالقبح.. الكانون بلهبه 
االصفر  وثعولــة دخانه، اكبــر مركبات 
االنتقال ،من زمن الــى اخر،من مكان قامت 
حتاوطه اخلفافيش،الى مكان تســيل من 
بالسواد،روائح ماجنة  املوغلة  بني جدرانه 
وضحكات نسوة فارات من ضجر االنتظار، 
يحطنا الكانــون حيثما يريــد، يرقب ما 
نفعل….يدون احتجاجاتنا ،ضحكات رضانا 
باجملــون)االوالد  الالهثه  حناجرنــا  ونثيث 
الذين كنا نشــبه  كالب االسواق، تثيرنا 
نوبات نباح،مخزية ماتلبث ان ترمي بنا الى 

وحول الشط،وملحوته. 
—التلمــس غبار االيــام.. مادمــت الجتيد 
وجودها  باهميتها..وضــرورة  االحتفــاظ 

معك اينما كنت!!
تلك هي وصيتي التي احتفظ بها ،ولكن 
مالذي يحدث ،ان المسك الغبار دون دراية 

منــك ..واحاطتك اكوام من االســئلة 
املــرة.. املنقوعــة بحنظل  االنكســار 

والتيه؟!!
دائــرة تضيق كلمــا تصاعدت  الفراغ 

عواصف
الضجر والبالدة والشذوذ،!!

فلــِم تريد اجللوس  ،معلنــاً ان االفعال 
مجرد

صنوج تدمر الهدوء!!
الفجيعة.. القبض على خيول  ال ميكن 

الميكن
البقاء ،الن رنني نواقيــس احلكايات بدأ 
يتصاعد ..ويتصاعد..مــن دون هوادة او 

فهم!!

——٢——
/—توقيــر احلنجرة..وحــده مــن يصنع 
قدرات  لالنســان  ويعطــي  البهجــة 

عجيبة على جتاوز الضيم والقهر الذي 
حلق به..احلنجرة قادرة على تذليل مامير 

من الصعاب..!!
 يــردد مبناســبة او من دونهــا ماغدا 
بالنسبة لنا نشيداً تتلوه حناجرنا بلذة 
الوقت منا  وانتشاء، كلما طلب  وحبور 
ذلك ،نراقب تلونــات حنجرته ،وحركات 
يديــه اللينتني مثل ورقــة بردي،يرفس 
مباهجنا  تثير  ايقاعية  مبتتاليات  القاع 
القبول،تنشــمر  الــى عمق  املنطلقة 
الدشاديش مصحوبة بايقاعات هجينة 
، ليستقر  العري عند جلج املاء املاسك 
باخضرارات تندفع ببطء مشكلة دوائر 
خضر تتسع،وتتســع ممســكة بأكف 
التالشــي عند حد الندركة، يقفز الى 
علو مبالغ فيه،تشرئب رقابنا مراقبة ما 
ميكن ان نســميه معجزة طيران، يغيب 
في أفق  حتدياته،وبهدوء العارف يسقط 

الى عمق الكدرة صارخا……  
—ملــو ارواحكــم ..واعرفــوا ان هيــاج 
انفســكم اليفيد بشــيء ..بنات املاء 
منتظرات االشارة عند حافة العابهن!!

باالفعال،تقليد  املبهــورة  ارواحنا  حتاول 
انحــداره الــى العمق،لكــن االنفاس 

تنقطع،
وجتحظ العيون متشبثة باذيال الظلمة 

التي التفصح عن رغباتنا،يصيح،
حتى  وجدتها….ابتعــدوا  —وجدتهــا..   

التهرب..
شكلوا طوقاً .. او تراجعوا…!!

بالتصفيق،والترحيب  األكــف  تتعالى 
بالقادم

الذي لم نره بعد،ترتفع اليدان الغارقتان 
بوميض البياض اوالً ،لنبصر الفراغ الذي 
اثــار زعلنا واســتغرابنا،لم نتعود منه 
الكذب،كان دقيق الوضوح،مرحاً بشكل 

مدهش ،يتعالى اجلسد القيري الى علو 
دون رفقة احد ،ابصارنا ترمي حبالها اليه، 
ممسكة مبا نشتهي ونريد،حلظة الهبوط 
بدفء جسده  الثانية،ابصرناها حتتمي  
االبط مثل جرية مزهورة،شهقت االرواح 
منه،ملعرفة  االقتراب  محاولة  متعجبة 
السر،لكنه اشار الينا باالبتعاد،تراجعنا 
قليــالً، لتتقافز بني اقدامنا املاســكة 
بالطني،نســاء بيــض  يرتفعــن قليالً، 
مطلقــات ومضات ضوء  لــم نر مثله 
من قبل،مصحوبة بقهقات  متقطعة 
تثيــر مخاوفنا واضطرابنا،  من دون قرار 
تنطفىء مصابيــح ابصارنا،نتلمس ما 
اختفى مــن الضوء،لكن ثمة ما أصابنا 
بالفشل،  نسمعه يقول،بصوته الناعم 

مثل ذرات رمل.
—-ليتكم تبصــرون ما ابصر..الدنيا غير 

الدنيا
واالبتهاجــات كثــر… اشــعر بانفالت 

حنجرتي
 واود الطيران بعيداً برفقة ضوء…

.. /الترمي روحك في ظلمة يَّ
 االرواح زجاج..

العتمة قول مفتون بالرفض..
وهروب الوقــت انثــى  تطاردها احالم  
توســالت  تهشــمه  جفاف..القــول 

النسيان..
 القول زمان /!!

ترجتف احلناجر مصدرة اصوات مدفونة  
بالهمهمات العاجزة عن االفهام،يأخذنا 
بهــدوء الــى حيــث تتبــدد الظلمة 
الشــاعة   ابصارنا  امام  املعاني  وتظهر 
قبوال،احلناجرباجنحتهــا البيض الرافة 
،ترمم ما  الفراشات  انتشاًء مثل اجنحة 
فلشــته حلظات اخلوف ،ميسك بقوارب 
قبولنا ،منحدراً بنا الى  ظالم العمق من 
دون اعتراض ،مصحوبني بصمت مكلل 

بالريبة واالمتنان.

حيرة
الولد الذي الشيء !!

قراءة

تقاليــد اجليش الروســي، وعبث اجلنود، 
وعــدم احترامهم للضبــاط والضبط 
قتلــوا ضباطاً  ما  وكثيراً  العســكري، 
بادعاء عدم والئهم حلكم العمال واجلنود 
الذي حمل  القرار  البحارة، وأخيراً صدور 
توقيع فالدمييــر أوليانوف – لينني. رئيس 
الرتب  بإلغاء  مجلس مفوضي الشعب، 
في اجليش ابتداء مــن رتبة عريف حتى 
جنرال، كذلك ألغي اســتعمال األلقاب 
الرئيس واملرؤوس، ومع  عند اخملاطبة بني 
إلغاء رتبة ضابط، تلغى جميع تنظيمات 
الكل متســاوون  املنفصلة،  الضبــاط 
يحملون لقب )جنود اجليش الثوري(! تقرا 
هذا الكتاب فتجد التأكيد املستمر على 
مصادرة أراضــي املالكني، األمر قد يهون 
ويقبل لو كانــت املصادرة لقاء تعويض، 
تشــتريها الدولة منهم في ســعيها 
للسيطرة على وسائل اإلنتاج، وتوزعها 
على الفالحــني واملزارعني، لكن عمليات 
املصــادرة التعســفية تأتــي لدغدغة 
مشــاعر الفالحني، الذين كانوا يكرهون 
البالشفة، فحاولوا استمالتهم مبصادرة 
أراضــي املالكــني، وكأن الدولة واجملتمع 
غير مســؤولني عنهم، وتوزيعها مجاناً 
على الفالحني، ترى كيف ينعم إنســان 
بســرقة أموال آخرين، أو يستسيغها؟ 
لقد كان البالشفة يعتمدون على عمال 
الذين كان لهم  املدن واجلنود البحــارة، 
الفضــل األوفى في ســيطرتهم على 

احلكم في روسية.

لينني قائد تاريخي
تقرأ فــي الكتاب، فتجد اإلنســان ذاته 
في كل زمان ومكان، لدى الهجوم على 
قصر الشتاء، الذي كان مقرا للقياصرة، 

ومن ثم حكومة كرنســكي الشباطية 
القصر، على  1917 فتســرق محتويات 
الرغــم من اجلهد الشــاق الــذي بذله 
احلــرس األحمر، فــي منع النــاس من 
النهب والسلب، صارخني في السراق، أن 
السرقة ال تليق بأبطال الشعب، وغالباً 
ما كان الذيــن يقبض عليهم ينضمون 
إلى احلــرس األحمــر، ويســاعدون في 

تفتيش الرفاق اآلخرين.
يظهر الكتاب أنه ال دور لســتالني فيها، 
ودور متأخر للينني، ولعله كان يخشــى 
على نفســه الظهــور العلنــي، الذي 
يصفه جون ريد، وهو ينقل للتاريخ وقائع 
يوم اخلميس الثامــن من نوفمبر 1917: 
كانت الساعة تشــير إلى التاسعة إال 
عشــرين دقيقة عندمــا أعلنت موجة 
راعدة من الهتاف، قدوم أعضاء مجلس 
الرئاسة ومعهم لينني – لينني العظيم. 
رجــل مربوع القامــة، قصيرها، ذو رأس 
أصلع مدور يغــوص بني كتفيه، وعينان 
صغيرتان وأنف دقيــق وفم ممتلئ وذقن 
كبيرة حليقة بــدأت تنمو عليها حليته 
الشــهيرة. كان يرتدي ثيابــا رثة، وكان 
سرواله كبيرا عليه، ليس مهيبا ليكون 
معبود اجلماهير، لكنه كان يحظى بحب 
واحترام لم يحظ مبثلهما إال القليل من 
القادة فــي التاريخ. إنه نــوع غريب من 
القادة الشعبيني، قائد بفعل قوة فكره 
ليس إال، لم يكن بهي الطلعة وال مرحا 
وال غريــب األطــوار، كان منكفئاً على 
نفســه ال يســاوم، وميلك مقدرة هائلة 
بعبارات  األفــكار  أعمق  تفســير  على 
بني  ويجمع  األوضاع،  وحتليل  بســيطة، 
حدة  إلى  البالغة  الفكرية  الشــجاعة 
الــذكاء«. تقرأ في الكتــاب فتلمس، أن 
على  التدريجية  البالشــفة  ســيطرة 
الســلطة قوبلت باعتراض واسع، وصل 
إلى شن احلرب ضدها بقيادة كرنسكي، 
ال كما جتده عند شــعوب وبلدان أخرى، 
مــا أن يصل ضابط إلــى إذاعة أو تلفاز، 
ويذيع بيانا أول، حتى ينفرط عقد الدولة 
واجملتمع! بل حتى لينــني يلقي خطابه 
الذي أشــرت إليه آنفاً جتد من يعارضه، 
بل إن العديد مــن املؤمترين غادروا قاعة 

املؤمتر احتجاجا واعتراضا.
ومن أجل أن يكون هذا الصحافي، الذي 
قدم هذا الِســفر الوثائقي املهم قريبا 
من احلدث، فإنه ذهب إلى قصر الشتاء، 
وتعــرض إلى مخاطر جمــة كاد يفقد 
معها حياته: وقف جندي عمالق معترضا 
طريقنا، ووجهه األسمر محتقن بالريبة. 
ثم صرخ: مــن أنتم ومــا تفعلون هنا؟ 
وحتلق اآلخــرون حولنا محدقني فينا، ثم 
بدأوا يتمتمون. ســمعت أحدهم يقول 
»إنهم محرضون!« ثــم قال آخر »إنهم 
نّهابون!«. فأبــرزت األذونات التي أعطتنا 
الثورية،  العســكرية  اللجنــة  إياهــا 
رأســا  وقلبها  اجلنــدي بحذر  فتناولها 
على عقب ونظر إليهــا بدون أن يفهم. 
وكان واضحــاً أنه ال يعــرف القراءة. ثم 
أعادها إلينا وبصــق على األرض« أوراق« 
وبدأ احلشد يضيق علينا..  باحتقار،  قال 
ونظرت فــوق رؤوســهم، فلمحت أحد 

الضباط، وقد بدا يائســا، فناديته فأخذ 
يشق طريقه وسطهم متجها إلينا.

قــال: أنا املفــوض. من أنتــم؟ ما هذا؟ 
النتيجة،  منتظريــن  اآلخــرون  فتراجع 

بينما ناولته أوراقنا.
فسأل بسرعة بالفرنسية: أنتم أجانب؟ 
األمر خطير جــداً.. ثم التفت إلى اجلمع 
حامــالً أوراقنا، وصاح: رفــاق! هؤالء هم 
رفاق أجانب من أمريــكا. جاءوا إلى هنا 
لكي ينقلوا إلى مواطنيهم األخبار عن 
شــجاعة جيش البروليتاريا وانضباطه 

الثوري!
آخرون،  وصرخ  العمالق  اجلندي  فاعترض 
فتضرع إليهــم الضابط والعرق ينضح 
على جبينه: رفــاق! رفاق! إن التوقيعات 
األذونــات هي  هــذه  علــى  املوجــودة 
وقعوا على  الذين  أنفسهم  لألشخاص 
إذني أنا! ثم قادنا خارج القصر متمتما: 

لقد نفذمت من خرم اإلبرة«.
وفي اليوم الثاني ذهب إلى اجلبهة لنقل 
وقائع احلــرب التي يقودها كرنســكي 
املؤقتة، ضد  الشباطية  رئيس احلكومة 
البالشفة واحلرس األحمر الذين انتفضوا 
ضده، إذ كان جون ريد وفريقه الصحافي 
يحملون أذونات وأوراق تعريف صادرة عن 
البالشــفة، لكن حصل أن شنت قوات 
في  القوزاق هجوما  كرنسكي مبساندة 
وقت سابق على املنطقة التي كان جون 

ريد يروم الوصــول إليها فتغير احلال، بل 
اضطرب فالناس ال تعرف إلى من تنظم؟ 
يتقدم ريد إلى أحد اجلنود ليســأله من 
أنتــم؟ وكان يريد معرفــة هل هم جند 
أحد  السوفييت؟ فيجيبه  أم  كرنسكي 

اجلند، نحن احلراس.
فيوجه السؤال ثانية محددا.

– أنتم من جند كرنسكي أم السوفييت؟
فأجابه الشخص ذاته.

– نحن محايدون!
ثم يقدمون إلى ضابط برتبة عقيد: بدا 
متعجبا. سألنا بأدب كيف وصلتم إلى 
هنا بدون أن تقتلوا؟ سيدخل كرنسكي 
املدينــة بالنســبة للتصاريــح التــي 
إذا  حتملون.. ستكون حياتكم في خطر 
قبض عليكم، لسنا مع كرنسكي، كما 
ترى نحن في وضع حرج، تلطف العقيد 
بإرسال مســاعده ليرافقنا إلى احملطة، 
ناظرا من نافذتي فــي القطار قطعات 
من اجلنــود واحلرس األحمر بــدون قيادة 

تتجول«.

صحافي دقيق ومنصف
وأنت تنجز قراءة هذا الكتاب الذي دونه 
بحرفيــة وصدق، الصحافــي األمريكي 
اليســاري جون ريد ) 1887-1920(، الذي 
قدم فيه ما يشبه النقل احلرفي لوقائع 
جلســات احملاكمــات، أو املفاوضات بني 

الدول، أو ما يشــبه الصــورة القلمية 
التي تقترب من الصــورة الفوتوغرافية 
للحــدث، ولوال هذا اجلهد اخمللص لذهب 
الكثيــر من حقائــق احلياة واألشــياء 
ووقائعها، إنه في بعض جوانبه ال كلها، 
تاريخ ملــا قد يهمله التاريخ الرســمي 
املــدون، وأنا أجنز قــراءة هــذه احلوادث 
العاصفة احلاســمة، كنت أتساءل، أما 
كان تفــادي هذا اجلموح الشــرس نحو 
تقلد الســلطة، أما كان األجدر العمل 
مع األحــزاب األخــرى بعيــداً عن لغة 
اإلقصاء واالســتحواذ، التي جلبت حربا 
أهلية وســفكا للدماء، وخسائر مادية 
واعتبارية، وتهدمياً لكثير من اجلميل من 
القيم واألسس اجملتمعية، ومن ثّم حتول 
احلكم إلى خوف مــن األخ األكبر، الذي 
تغطرس وجتبر وأمســى ظال لإلله الذي 

ينكره؟
كان البالشــفة يصــدرون صحفهــم 
»أزفســتيا« وغيرها للعمــال والطلبة، 
لكــن مــا أن متكنوا بعــض متكن حتى 
وأدوا هذه احلريــة الصحافية، بوصفها 
البورجوازيني في تسميم  أقوى أسلحة 
العقلية الشــعبية! وإن من املستحيل 
ترك هذا الســالح الذي ال تقل خطورته 
عن القنابل والرشاشات بيد العدو، لهذا 
اتخذت إجــراءات ســماها البيان الذي 
وقعه رئيس مجلس مفوضي الشــعب، 
فالدميير أوليانوف )لينني(، إجراءات وقتية 
من أجل إيقاف ســيل القذارة واالفتراء، 
الذي يحلو للصحافة الصفراء واخلضراء، 
إغراق االنتصار الشعبي الفتي به. لكن 
هذه اإلجــراءات الوقتيــة التي وصفها 
البيان لم تلغ أبداً وحتى ســنة 1991، أو 
بعقد  اقترحه كرنسكي،  ما  مدارســة 
تتناول إنشــاء  ندوة حوارية دميقراطية، 
جمعيــة تضــم جميع عناصــر األمة، 
القوى احلية، كم وصفها كرنسكي مبن 
فيهم أصحاب املصــارف، والصناعيون، 
فرفض  الكاديت،  وممثلو  األراضي،  ومالك 

البالشفة ذلك.

هل كان باإلمكان؟
 أحتــدث عن تلــك احلــوادث العاصفة، 
ويفصلني عنها قــرن من الزمان، مما قد 
يضعــف من توصالتي وآرائــي، لكن ما 
زلت عنــد موقفي، إنــه كان باإلمكان 
والعمل  املنفلتــة،  الغرائز  هــذه  كبح 
مع اآلخرين – ولــو بحده األدنى- حفاظاً 
علــى البلد مــن أن تنوب بــه النوائب، 
وتفادي لغــة اخلوازيق ما أمكن؟ إذ صدر 
يوم الســبت 10 نوفمبر 1917منشــور 
حتــت عنوان )إلى اخلــازوق( جاء فيه: في 
هذه اللحظة احلاســمة التي تعيشها 
اجلماهيــر الروســية، يقوم املناشــفة 
اليمينيــون  الثوريــون  واالشــتراكيون 
. لقد انضموا  العاملة  بخيانة الطبقة 
إلــى جانــب كورنيلوف وكرنســكي ال 
توجد قوة تستطيع دحر ثورة الشعب.. 
رئيس الوزراء كرنسكي وأتباعه ينتظرون 
العقــاب العاجــل، ســنعلقهم على 
اخلازوق. هــل كان باإلمكان العمل على 

أحسن وأجدر مما حصل وكان؟

شكيب كاظم

وأنت تنجز قراءة هــذا الكتاب الوثائقي 
التســجيلي، الــذي دونــه الصحافــي 
األمريكي اليســاري جون ريد، الذي عاش 
عمرا قصيرا، نحو أربعني سنة، وتوفي في 
موسكو سنة 1920، ودفن في الكرملني. 
جون ريد فــي كتابه »عشــرة أيام هزت 
العالم« الذي تولى نقله للعربية املترجم 
فواز الطرابلسي، ونشــرت دار الطليعة 
في بيروت طبعته األولى في يناير/كانون 
الثانية  الطبعــة  وبيدي   ،1966 الثانــي 
منه الصادرة في نوفمبر/تشــرين الثاني 
من الســنة عينها، وهو وصف شــاهد 
عيان لثورة أكتوبر/تشرين األول الروسية 
سنة 1917، ويقصد جون ريد بهذه األيام 
احلكومة  أليام  وتوثيقا  تدوينا  العشــرة، 
املؤقتة برئاســة أ. ف. كرنســكي، التي 
استولت على السلطة في فبراير/شباط 
1917، وتفاعالتهــا وأزماتهــا وصوال إلى 
أكتوبر حســب التقوي الروسي وقتذاك 
1917-، وال ســيما اليــوم احلاســم، أو 
 ،1917 و7 نوفمبر   6 اليومني احلاســمني 
وسيطرة البالشفة اجلزئية على مقاليد 
الســلطة، والســيطرة عليها تدريجيا، 
بعد معارك ضارية وسفك دماء، وما نتج 
عنها من حــرب أهليــة عاصفة بني ما 
عرف بـ)احلرس األحمر( من جهة، واحلرس 

األبيض يسانده القوزاق من جهة أخرى.
فــي الكتــاب، جتــد حريــة الصحافة 
الواســعة، لألحزاب والفئات السياسية 
في ظــل حكومة فبراير 1917، والتزامها 
بالتوقيتــات الدســتورية، علــى الرغم 
من األوضــاع املتأزمة الضاريــة، واحلرية 
الواســعة فــي التعبيــر والنقاش في 
مجلــس الدومــا، وهو ما تالشــى رويدا 
)ديكتاتورية  رويــدا، وصعــود مقــوالت 
إلى  احلال  وحتول  الدميقراطية(  الشــعب 
حكــم الفــرد األوحد، حتى أن تســعة 
عشــر حزبا وكيانا ومنظمة شــاركت 
في انتخابات اجلمعية التأسيســية في 
بتروغــراد، بتاريخ 30 نوفمبر 1917 فتجد 
والكاديت،  الشــعبويني،  االشــتراكيني 
والبالشــفة، واملناشــفة، وعصبة قوات 
القوزاق، وعصبة حقوق النساء، والثوريني 
األوكرانيني واليهود، و، و، وإذ يتلكأ صدور 
احلال،  األمن واضطراب  الصحف النفالت 
جتد كثــرة املنشــورات امللصقــة على 
اجلدران. أنا أنظر إلى هذه احلالة بوصفها 
داللــة على احلرية في القــول، وهي كما 
أرى مقدســة، وبذهابها تتحــول احلياة 
إلى جحيم، كما ترد إشــارات إلى الراديو، 
إن وجــود اإلذاعة في ذلــك الوقت يعني 
الكثير، وإن اجملتمع، أخذ بأســباب الرقي 

والتحضر.
في هــذا الكتــاب الوثائقــي الذي منع 
تداوله  ستالني  دجوغاشفيللي-  يوسف 
أيام صعــود جنمه، ألن فيــه ذكر لعدوه 
تروتسكي،  برونشــتاين-  د.  ليون.  اللدود 
الذي كان مســؤوال عن الشؤون اخلارجية 
فــي أول حكومة بلشــفية، فضال عن 
كامنييــف وزينوفييف، تقــرأ عن انهيار 

الصحافي األمريكي جون ريد: سرد وثائقي أليام هزت العالم

في الكتاب، تجد حرية 
الصحافة الواسعة، لألحزاب 

والفئات السياسية في 
ظل حكومة فبراير 1917، 

والتزامها بالتوقيتات 
الدستورية، على الرغم من 
األوضاع المتأزمة الضارية، 

والحرية الواسعة في التعبير 
والنقاش في مجلس الدوما، 

وهو ما تالشى رويدا رويدا، 
وصعود مقوالت )ديكتاتورية 
الشعب الديمقراطية( وتحول 

الحال إلى حكم الفرد األوحد

غالف الكتاب

الفيا اردييفا

ترجمة: احمد عبدالكريم حميد

املاء يلعق طوال الصيف حافة النهر، 
ويغوص إلى مكان ما في اجمة الصفصاف،

الضباب اكثر حزنا اسفل العشب.
ومشاعري تتحطم عند ضفاف النهر.

رمبا لم يحدث شيء،
طاملا أن العشب لم ينحن للقدر.

والضباب األبيض قد عاد،
واالغصان يهزها املاء العكر.

احلياة ببساطة مثل سحب الفجر،
تنساب بعيدا، حول البحر،

واحليــاة دفتر، لون احلياة التي فيها أيضاً حقول 
مجدولة.

1 ـ 2

من اعمال الراحل احمد الربيعي
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ملونشريط
أمريكي يأكل 40 دجاجة

على مدى اربعين يومًا متواصلة
لُقب  أمريكي،  مواطن  تومينســكي  ألكسندر 
بـ«رجــل الدجاج« ألنــه لم يأكل أي شــيء إال 

الدجاج ملدة 40 يوما.
تومينســكي مــن مدينة فيالدلفيــا في والية 
بينسلفانيا األمريكية، منت شهرته على شبكة 
اإلنترنت، لتناولــه 40 دجاجة خالل تلك الفترة. 
وكشــف »رجل الدجاج« أنه فقــد أكثر من 7 
كيلوجرامات )16 رطــالً( منذ بدء تناول الدجاج، 

وفقا ملوقع »سي إن إن«.
وأشار تومينسكي إلى أنه ســئم من الدجاج، 
حتى قــرر مضغه إلى قطع صغيــرة ثم بلعها 
باملاء، مضيفا: »في األساس لقد شربت الدجاج«.

كويتية تحصل على أعلى 
مهر في تاريخ بالدها

منح مواطن كويتي عروســه أعلــى مهر يتم 
تســجيله وتوثيقه بتاريخ دولة الكويت، حيث 
قــدم لها مهراً بلغ مليون دينــار كويتي )3.248 

مليون دوالر أمريكي(.
وبحســب وكاالت، قدم العريس لعروسه شيكاً 
بنكياً مبليون دينــار كويتي. وهي القيمة األعلى 

في تاريخ الزيجات بالكويت.
ونقلت الصحيفة الكويتية عن جهات رسمية 
،أن« قيمة املهر في الكويــت متباينة ومتغيرة، 
وتتراوح عــادة بني دينار وربع مليــون دينار، وفقاً 
للحالة االجتماعية للعروســني أو رغبتهما في 

تسجيل املهر في عقد الزواج من عدمه.
وأضافت أنــه ال يوجد في الكويــت حد أدنى أو 
أعلى للمهــور، باعتبار أن ذلــك خاضع للعرف 
االجتماعي وتقديــر كل طرف لآلخر، وال تتدخل 

فيه أي جهة حكومية.

مصري يعود إلى بيته بعد 
شهر من وفاته

في حادثة أشــبه باخليال، عاد شاب مصري في 
محافظة املنوفية إلى بيته بعد أكثر من شــهر 
عن إعــالن وفاته فــي حــادث، ومت التعرف على 
جثمانــه داخل أحد املستشــفيات، ودفنه بعد 

ذلك.
وبــدأت قصة الشــاب محمد عــادل قبل نحو 
3 أشــهر عندما تغيب عن منزله، ونشــر أهله 
صورته على مواقع التواصل، حيث تواصل معهم 
أحد العاملني بأحد املستشفيات، ليخبرهم أن 
ابنهــم موجود داخل املستشــفى بعد تعرضه 
حلادث في وبحســب وسائل إعالم محلية، ذهب 
ذوو الشــاب محمد إلى املستشفى وكان فاقدا 
للوعي متاما وتعرفوا عليه، لكنه توفي بعد 3 أيام 
ودفن بالفعل في مقابر العائلة، واستخرجت له 
شهادة وفاة في 14 أكتوبر/ تشرين األول املاضي، 

وأقامت عزاءه أمام منزل والده.
وبعد نحو شــهر من دفنه فوجئت أسرة محمد 
بعودته مرة أخرى إلى منزله بالقرية وسط حالة 

من الذهول بني كل من يراه.
وحســب ما ذكرته وســائل إعالم محلية، فإن 
محمد مصاب باضطــراب طيف التوحد، وخرج 
مــن منزله إلى قرى مجاورة قبل أن يعود لقريته 
مــرة أخرى، بعــد أن رأى عدد من مســتخدمي 
مواقع التواصل صورته، ثــم وجدوه صدفة في 

القاهرة فأعادوه إلى أهله.
احلزن فــي القرية حتول إلى فــرح احتفاال بعوده 
محمد مــرة أخرى للحياة، في حني بدأت النيابة 
العامة فتح حتقيق في الواقعة واتخاذ اإلجراءات 
 (DNA( »القانونيــة إلجــراء حتاليل »دي إن إيــه
ملعرفة هوية اجلثة املدفونــة والتوصل إلى أهل 
الشاب الذي توفي ودفن باخلطأ في مقابر عائلة 

محمد.

النجف ـ الصباح الجديد: 
تتميز محافظة النجف األشــرف مبكانتها 
الدينيــة التــي جعلتهــا مدينــة متتــاز 
بقدســيتها ومكانتها بني املؤمنني، ولكن 
هذه املدينة العريقــة متتلك معالم اخرى 
متيزهــا عن بقية املدن ولعــل بحر النجف 
واحد من تلك املعالم التي متثل واحة مائية 
تتنوع فيها الطيور واالســماك، فضال عن 
أثرها في الواقع البيئي، إضافة الى مكانتها 
السياحية التي تدفع العائالت الى زيارتها.

وفي هذا الصدد قال احلاج محمود )شــاكر 
مواطن( جنفي، والــذي جاء مع عائلته على 
ضفاف البحر: »بعد نهاية كل اسبوع حتتاج 
العائلة الى الترفيه لتبتعد عن ضغوطات 
العمل ومشاغل البيت والدراسة بالنسبة 
لألبناء، في النجف تتجه العوائل نحو بحر 
النجف كــون هذا املكان يعــد من أجمل 
االماكن الطبيعيــة البعيدة عن املدن، هنا 
نستطيع أن نغير من جو العائلة ونشاهد 
املناظــر اخلالبــة من الطــارات التي حتيط 

بالبحر«. 
اما الشاب حســني فيقول: »أنا أعمل في 

صناعــة الفحــم، وعطلتنا االســبوعية 
في يوم اجلمعة لذلك نســتغل هذا اليوم 
للترفيه عن أنفســنا او عن العائلة بإقامة 
سفرات ســياحية في االماكن املميزة في 

احملافظة، ومن هذه االماكــن بالتأكيد هو 
بحــر النجف، حيث نأتــي كمجموعة من 
االصدقاء لغرض الشواء والسباحة واقامة 

فعاليات رياضية على الرمال«. 

فريــق مونســتر للدراجــات النارية، جتمع 
رياضي من العاصمة بغداد قرروا أن يخيموا 
في هذا املكان اجلميل وميارســوا رياضتهم 
املفضلة بالقرب من ضفاف البحر، اذ حتدث 

مدرب الفريق ســالم احلــداد ، »نحن فريق 
استعراضي، نستعرض بالدراجات الهوائية 
في مــدن العراق، ونحن اليــوم متواجدون 
في هــذا املــكان الرائع، وقررنــا التخييم 
هنا واقامــة فعالياتنــا الرياضية اخلاصة، 
وســنخيم بعد ايام على نهر الفرات ايضا، 
لكن هنالــك نقطة مهمة يجب ذكرها، اذ 
نرجو ونطالب من احلكومة احمللية واالحتادية 
أن تبذال املزيد من اجلهود لترتيب هذا املكان 
الرائع من خالل تعبيد الطــرق املؤدية الى 
البحــر، وبناء منتجعات ســياحية لغرض 
اســتقطاب الكثير من الســياح الى هذا 

املكان«.
امــا فاطمة فهــي مصــورة فوتوغرافية، 
حتدثــت عن جمــال هذا املــكان »أنا أصور 
وأوثق أجمــل االماكن في البالد ومن ضمن 
هــذه االماكن اجلميلة هــو منخفض بحر 
املائي  النجف مبــا يحتويه من املســطح 
واالثار والطبيعــة اخلالبة، لكنه حتتاج هذه 
االماكن الى رعاية وعناية خاصة لتطويرها 
مبا يتناسب مع التنوع الطبيعي الفريد في 

هذا املكان«.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
كشــفت إحصائية حديثة صــادرة عن 
مكاتب البحــث االجتماعي في محاكم 
البالد أنه قد مت إصدار 1602 حجة للزواج 
الثاني خالل الربع الثالث من العام اجلاري، 

في سائر أنحاء البالد.
وبحســب تلك اإلحصائيــة فقد جاءت 
محافظة البصــرة باملركز األول بـ«229« 
حجــة، في حني جــاءت محافظة نينوى 

ثانية بـ«220« حجة.

وأتت باملرتبة محافظة صالح الدين التي 
 201 االســتئناف فيها  منحت محكمة 
حجة، بينما توزعت باقي التراخيص على 

احملافظات األخرى.
وكشفت اإلحصائية عن األسباب املؤدية 
إلــى ارتفاع أعــداد حجــج اإلذن بالزواج 
الثاني، وأرجعتها إلــى عوامل عدة منها 
»عدم قــدرة الزوجة األولــى على اإلجناب 
)العقــم( أو إصابة الزوجــة مبرض مزمن 
أدى الى تقصيرهــا بواجباتها الزوجية أو 

رغبة الزوج بالتعدد في الزواج لتحســن 
املســتوى االقتصادي للــزوج ما يجعله 

يلجأ إلى االرتباط بامرأة ثانية«.
أما عن الزواج املبكر وإصدار حجة )الضرورة 
القصــوى( والتــي بلغ عددهــا ) 1526(، 
عزا تقرير اإلحصائيــة إلى ضعف احلالة 
االقتصادية للعائلــة وكثرة أفراد العائلة 
الذي  العشائري  العرف  وأيضا  البنات  من 
أو  الفتيــات بعمر صغير  بتزويج  يقضي 
رغبة القاصر بعدم إكمال دراستها«. وبلغ 

عــدد إصدارات حجة الضــرورة القصوى 
»1526« حجة، حيث ذهب النصيب األكبر 
إلــى محافظة البصــرة بـ«233«  منها 
حجة ومن ثــم محافظة األنبار بـ »181« 
حجة وتلتها نينوى بـ)129( حجة.  وكان 
قانون األحوال الشــخصية العراقي رقم 
188 لســنة 1959 قد نظم مسألة تعدد 
الزوجات، ونص على عدم الزواج بأكثر من 
واحدة إال بأذن من القاضي وحتقق شرطني 

إلعطاء اإلذن بالزواج.

والشرط األول أن تكون للزوج مقدرة مالية 
إلعالة أكثر مــن زوجة وتهيئة متطلبات 
املعيشــة الضرورية، وأّما الشرط الثاني 
ولكن  املشــروعة،  املصلحة  توفــر  فهو 

املشروع لم يفصل ذلك املصطلح.
فقد  رســمية،  إحصائيــات  وبحســب 
ارتفعــت حاالت الــزواج الثاني في العام 
%31.7، أما خــالل العام  2020 بنســبة 
املاضي فقد تراجع مستوى التعدد بنحو 

.29%

متابعة ـ الصباح الجديد:
قامــت الناشــطة البيئية هانا 
بــورن تايلــور، بلفــت األنظــار 
بالتجول  قيامهــا  إثــر  مؤخراً، 
في شــوارع لندن عارية، تعبيراً 
عن مســاندتها للطيور املهددة 
باالنقراض، حيث تركت عصفوراً 
صغيراً يعشش في شعرها ملدة 
84 يوماً، بحسب صحيفة ديلي 

ميل البريطانية.
مهمتهــا  إن  هانــا  قالــت  إذ 
إلــى  التاليــة هــي التســلل 
في  منزلها  من  بالقرب  ســياج 
أوكسفوردشــاير، قبــل الفجر، 
إل طعام بعــض الطيور املهددة 
على  ومســاعدتها  باالنقراض، 
ووفقاً  الشــتاء.  فصــل  اجتياز 
للصحيفــة، فــإن هــذا يعتبر 
أحدث التزام استثنائي من املرأة 
املاضي  التي ســارت األســبوع 
عارية الصدر عبــر لندن، للفت 
الطيور في  إلى محنــة  االنتباه 
سابقاً  سمحت  والتي  بريطانيا، 
لعصفور صغير أن يعّشــش في 
شــعرها ملدة 84 يومــاً. وتابعت 
الصحيفة: »ظهرت هانا البالغة 
من العمــر 36 عاماً، بشــعرها 
اجلامح بطول اخلصر، أمام أبواب 
داونينغ ســتريت )مقر احلكومة 
هايد  عبر  وســارت  البريطانية(، 
بارك، بينما كان جسمها مطلياً 

اللون وعلى ظهرها  داكن  بطالء 
رسمات لطيور«.

وعلى إثر ذلــك، صرحت هانا بأن 
النــاس اتهموها بأنهــا تبحث 
عن لفــت األنظــار إليها: »لقد 
عن  أبحث  بأنني  الناس  وصفني 
االهتمــام، ال يهم مــا يعتقده 
الناس عني طاملا أنهم يسمعون 

الرسالة«.
هناك  كان  »لقــد  أضافت:  هانا 
أشخاص يعلقون على مظهري. 
لكن بالنســبة لــي، األمر كله 
األمر  يبدو  قــد  بالطيور.  يتعلق 
مجنوناً، لكنني على اســتعداد 

لتكريس بقية حياتي لها«.
أما بالنسبة للطائر الذي عشش 
فــي شــعرها، أوضحــت هانا: 
»قضينا 12 ســاعة فــي اليوم 
1000 ساعة  إنها أكثر من  معاً. 
األمر سخيفاً  يبدو  في اإلجمال. 

لكم، لكنه مهم جداً لي«.
وبحسب هانا، أصبح الطائر أكثر 
شجاعة وجلس على كتف هانا 
ويديها. ثم عاد إلى البرية، تاركاً 
هانا تبكي خلفــه، حيث قالت: 
»مــا علمتني إياه تلــك الطيور 
الصغيرة هو أن أعيش اللحظة. 
لقــد توقفنــا عن فعــل ذلك، 
وتوقفنــا عن رؤية كل األشــياء 
الصغيرة من حولنا والتي متنحنا 
فهماً غريزياً للعالم الطبيعي«.

متابعة ـ الصباح الجديد: 
ارتــداء املالبس الســوداء في اجلنــازات عرف 
سائد عامليا- أرشيفية ارتداء املالبس السوداء 

في اجلنازات عرف سائد عامليا- أرشيفية
فــي العديد من البلدان يرتــدي أهل املتوفى 
املالبس السوداء في اجلنازة، وبعضهم يستمر 

بها فترة احلداد.
مثــل العديــد مــن التقاليــد ذات املظهر 
البســيط، فإن ارتداء األســود في جنازة له 
أو  تاريخ طويل يتجــاوز الفطرة الســليمة 

األذواق الثقافية.
العادات املتعلقة بارتداء املالبس السوداء في 
اجلنازات تعــود إلى اإلمبراطوريــة الرومانية 
على األقل، وانتشرت بسبب امللكة فيكتوريا.

مالبس روما
بحسب »بي بي سي«، فقد مات أكثر من 100 
مليار من البشر حتى اآلن؛ ومن املستحيل أن 
نقول بالضبــط أين بدأت عادة معينة الرتداء 

لون معني من املالبس.
بحلــول الوقت الذي نصل فيــه إلى املاضي 
القريب نســبًيا، روما القدمية، نعلم أن اللون 
املناســب للجنازات، حيث  اللون  األسود هو 
كان التوجاس ميثل شكاًل شائًعا من املالبس 
منذ أيــام اجلمهورية األولى في روما، في 753 

قبل امليالد وصواًل إلى 200 م.
كان النــاس يرتدون أنواًعا محــددة جًدا من 
والوظيفة  الرتبــة  على  اعتمــادًا  التوجاس 

وأحداث معينة.
مت صنع Toga pura القياســي من صوف غير 
 Toga مصبوغ ويرتديه أي شــخص، وكانت 
praetexta ذات حــدود أرجوانيــة ضاربة إلى 
احلمــرة وكان يرتديها األشــخاص املولودون 
 Toga بحريــة وموظفو اخلدمة املدنيــة، أما
pulla الداكنــة فكان النــاس يرتدونها في 

اجلنازات.
لم تكن هذه معايير مجتمعية طوعية أيًضا، 
فيعطينا رجــل الدولــة الروماني واخلطيب 
الشهير شيشــرون )103 إلى 43 قبل امليالد( 

حملة عن جدية آداب املالبس الرومانية.
Arethusa، نشــرته مطبعة  وفًقا ملقال في 
جامعة جون هوبكنز، نُقل عن شيشرون ذات 
مرة أنه انتقد شــخًصا لكونــه غير محترم 
 toga ويبحث عن االهتمــام مبا يكفي الرتداء
pulla فــي مأدبــة جنــازة، بدالً مــن اجلنازة 

نفسها.
وبفضل قواعــد اللباس الصارمــة في روما 
التاريخية  الســوابق  لدينــا بعض  القدمية، 

الرتداء األسود في اجلنازات.
لكن امللكة فيكتوريا نفسها، ملكة اململكة 
املتحدة، ذات التفكير املستقل، هي املسؤولة 
عن االنتشــار العاملــي للمالبــس اجلنائزية 
الســوداء. على الرغم من أنها مرت بفترات 

صعــود وهبوط في شــعبيتها العامة، كان 
لفيكتوريا تأثير هائل على عاملها.

تزوجت امللكة فيكتوريا في ســن العشرين 
من ابــن عمها األميــر ألبرت الــذي طلبته 
للزواج، وظــال متزوجني ألكثر مــن 20 عاًما، 
وعندما توفي ألبرت في عام 1861، شــعرت 

فيكتوريا باحلزن.
لقــد كانت محطمــة للغاية، فــي الواقع، 
لدرجة أنها لم تكن ترتدي ســوى األســود 
لبقية حياتها، فبــذل النبالء في ذلك الوقت 
قصــارى جهدهــم لتقليد امللكــة، وظلت 
املالبس الســوداء تنتشــر خــالل 100 عام 
وترتبط باحلزن حتى انتشــر العرف في جميع 

أنحاء العالم.

بحر النجف.. لوحة مائية تجمل الصحراء وتجذب السائحين

البصرة تتصدر المحافظات بمعدالت »الزواج الثاني«

ناشطة تترك
 عصفورًا يعّشش

في شعرها 84 يومًا

ما سر األسود في الجنازات؟ األصول التاريخية للتقليد

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

متابعة ـ الصباح الجديد:
تخطط »ديزني« لتجميد التوظيف 
باإلضافــة إلــى تخفيــض عــدد 
الوظائــف، وفقــا ملذكــرة داخلية 

أُرسلت إلى املديرين التنفيذيني.
وقال الرئيس التنفيذي بوب تشابك 
في مذكرة إلى رؤســاء األقســام، 
»نحــن نحــد مــن إضافــات عدد 
املوظفني من خالل جتميد التوظيف، 
وسيســتمر التوظيــف جملموعــة 
فرعية صغيرة مــن املناصب األكثر 
أهمية، ولكن جميــع األدوار األخرى 

معلقة«.
أنه »لــدى املســؤولني عن  وتابــع 
اجملموعــات واملوارد البشــرية املزيد 
تطبيق  كيفية  التفاصيل حول  من 

القرار«.
وأشار تشــابك إلى خطة لتسريح 
بعــض املوظفــني. ويُذكــر أن لدى 

»ديزني« نحو 190 ألف موظف.
وشــدد تشــابك على املســؤولني 
التنفيذيني أن السفر بغرض العمل 
يجــب أن يقتصــر علــى الرحالت 
األساسية فحســب، وفق »سي أن 

بي سي«.
وتأتي هذه اخلطة بعد أيام من إعالن 

»ديزني« عــن نتائج فصلية مخيبة 
لآلمال.

وتراجعت أســهم الشركة بشكل 
أدنى  إلــى  األربعــاء، لتصل  حــاد، 
مستوى لها في 52 أسبوعا، قبل أن 
تنتعش في وقت الحق من األسبوع 
املاضي. وخسرت »ديزني« 1,47 مليار 
دوالر في الربع األخيــر، أي أكثر من 

ضعف خسارة العام السابق. 
وقامت شــركات إعالمية وترفيهية 
كبيرة أخــرى، مبا في ذلك شــركة 

ديسكوفيري وورنير بروز ونتفليكس، 
بخفــض الوظائف هــذا العام مع 
تراجع التقييمات، حســب »سي أن 

بي سي«.
ديزني«  »والــت  شــركة  وتواجــه 
مشــكلة فــي حتقيق األربــاح، ما 
تسبب بخسارات في أسهم عمالق 
إلى  ودفعها  الســينمائي  اإلنتــاج 
أسوأ أداء يومي، اخلميس، منذ أكثر 
 Market من عقديــن، وفقا ملوقــع
Watch. وبالرغــم مــن أن ديزنــي 

خالل  قياســية  مبيعــات  حققت 
السنة املالية األخيرة، إال أن املديرين 
املســتثمرين  فاجأوا  التنفيذيــني 
التشــغيلي  للدخل  بتوقعاتهــم 
للقطاع، والذي تستخدمه الشركة 
العاملة  الشركات  ألداء  »كمقياس 
بشــكل منفصــل عــن العوامل 
لبيانها  وفقــا  التشــغيلية«،  غير 

الصحافي.
ويتوقــع املســؤولون التنفيذيــون 
معدل منــو مــن رقم واحــد على 
اجلديدة،  املالية  السنة  في  املقياس 
وهــو أقــل بكثير ممــا كان يتوقعه 

احملللون.
وجاءت التوقعات احلالية التي بلغت 
نســبة منو بـ25 في املئــة، أقل من 
احمللل في  ناثانسون  توقعات مايكل 
موفيت ناثانســون الذي كان يتوقع 

شخصيا منوا بنسبة 34 في املئة.
للعمالء  مذكرة  في  ناثانسون  وقال 
اطلــع عليها املوقع »نــادرا ما كنا 
مخطئني في توقعاتنا ألرباح ديزني«، 
وأضاف: »يبدو أن املتسبب في خفض 
الكبيرة  التكلفة  الهائل هو  األرباح 
الكبيرة في  واالنخفاضات  املتوقعة 

االشتراك في الشبكات«.

بعد الخسائر...  ديزني توقف التوظيف
 وتعتمد استراتيجية جديدة
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محكمة بداءة الرفاعي
العدد: 580 /ب/2022

م/ اعالن
ســتبيع محكمة بــداءة الرفاعــي وعن طريق 
املزايدة العلنيــة العقار تسلســل 3009/11 –

التفيــج وخالل فتــرة  ثالثون يومــا اعتبارا من 
اليوم التالي للنشــر وإذا صــادف اليوم الثالثني 
عطلة رســمية ففي اليوم الــذي يليه وفي متام 
الساعة الثانية عشــر ظهرا في قاعة احملكمة  
فعلــى الراغبني بالشــراء احلضور فــي املكان 
والزمان املعينني  مستصحبني معهم التأمينات 
القانونية بنسبة 10 % مصدق مع رسم تسجيل 
العقار بنســبة 2% والنقبل املبالــغ النقدية ان 
لم يكونوا من الشــركاء  علما ان الداللية على 

املشتري .
القاضي/ سلوان محمد طعمه 
االوصــاف : 1-عنــوان العقار: يقع فــي مدينة 
الكرادي  شــرطة  مركز  قرب  الرفاعي/التفيــج 
خلف مركز العزل. -2- اوصاف العقار: عبارة عن 
عرصة خاليــة من البناء وال يوجــد حولها بناء 
عدا بعض املشــيدات احلديثة بعيدة عن العقار 
والطرقات املؤدية للعقار متعرجة وغير نظامية 
ويحد العقار من جهة الغرب العقار تسلســل 
3011/11 التفيــج ومــن جهة اجلنــوب العقار 
تسلســل 3010/11 التفيج ومن جهة الشــرق 
العقــار تسلســل 2007/11 التفيج ومن جهة 
الشــمال طريق عام . -3- اخلدمات: غير متوفرة 
في العقار وال في املنطقة . -4- مساحة العقار: 
200م2 .         -5-شــاغل العقــار: حتــت تصرف 
املتداعني. -6- القيمة املقدرة:30,000,000 ثالثون 

مليون دينار.

مديرية تنفيذ الناصرية
العدد/2022/3471

إلــى /املنفذ عليه/ حــازم رمضان 
سعدون

الناصرية  تنفيذ  ملديرية  لقد حتقق 
املنطقة  مختار  اشــعار  حســب 
ومركز الشــرطة  أنــك  مجهول 
محــل اإلقامة وليــس لك موطن 
دائم أو مؤقت أو مختار ميكن إجراء 
التبليغ عليه واســتنادا للمادة 27 
مــن قانون التنفيذ تقــرر تبليغك 
إعالنا نشر في الصحف الرسمية  
خالل خمسة عشــر يوما تبدأ من 
اليوم التالي للنشر وفي حالة عدم 
حضورك ستباشــر هــذه املديرية 
بإجــراءات التنفيــذ اجلبــري وفق 

القانون.
املنفذ العدل / هند سلمان 
بخيبخ 
أوصاف احملرر:  قــرار محكمة بداءة 
الناصرية  بالعــدد 2044/ب /2022 

في 2022/8/18.

إعالن
الى: الشريكة

 بدريه عجيل عليوي
اقتضى حضــورك الى صندوق 
اإلســكان العراقي فرع ذي قار 
الناصرية/ســومر/ في  الكائن 

مديرية  االخالص/قرب  شــارع 
إقراركم  اجلوازات وذلك لتثبيت 
باملوافقة على قيام شــريكك 
الســيد محمــد فالح محمد   
املشــاعة  بالبناء على حصته 
فــي القطعة املرقــم 764/22 
مقاطعة – ابو مهيفه  لغرض 
تسليفه قرض االسكان وخالل 
مدة أقصاها خمســة عشــر 
العراق وشهر خارج  داخل  يوما 
العراق من تاريخ نشــر االعالن 
وبعكسه سوف يسقط حقك 

في االعتراض مستقبال.

محكمة بداءة قلعة سكر/ جلنة تثبيت امللكية
 العدد: 7/تسجيل مجدد/2022

القرار
بناءا على الطلب املقدم من قبل املدعو حيدر حســني 
عالوي املــؤرخ 2022/7/4 والذي يطلب فيه تســجيل 
العقار تسلسل 1143 الســوق قلعة سكر عن طريق 
التسجيل اجملدد امام هذه اللجنة وحيث ان جلنة تثبيت 
امللكيــة في هذه احملكمــة اجرت الكشــف املوقعي 
على العقار موضوع الطلب وثبت لها توفر الشــروط 
القانونية لطالب التسجيل اجملدد املدعو حيدر حسني 
عالوي ومن خالل اســتماعها للبينة الشخصية كل 
من ياســر جميل سرحان و ابراهيم عطية داود ومختار 
املنطقة املدعــو عقيل نايف فايز والتــي ايدت حيازة 
طالب التسجيل اجملدد للعقار  حيازة هادئة ومستقرة 
وألكثر من خمسة عشر سنة دون معارضة اضافة الى 
البيانات االخرى وملوافقة اعضــاء اللجنة على تثبيت 
امللكية بأسم طالب التســجيل اجملدد باستثناء ممثل 
بلدية قلعة ســكر خالد مظلوم حســون الذي امتنع 
عن تســجيل العقار كــون طالب التســجيل اجملدد 
مستفيد من تخصيصات بلديتنا سابقا ولعدم وجود 
مانع قانوني واستنادا الى محضر تثبيت امللكية املؤرخ 
2022/11/6 عليــه ولتوفر الشــروط القانونية لطلب 
التســجيل اجملدد قررت اللجنة تثبيــت ملكية العقار 
تسلســل 1143 السوق قلعة ســكر مبساحة 114م2 
وحســب احلدود املبينة في املرتسم املرفق املنظم من 
قبل مساح مديرية التسجيل العقاري في قلعة سكر 
وتســجيله تسجيال مجددا بأســم طالب التسجيل 
اجملدد حيدر حسني عالوي استنادا للمادتني 48/2/46 من 
قانون التســجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 املعدل 
واملــادة 140 اثبات وصــدر القرار باألجماع قــرارا قابال 

للتمييز وافهم علنا 2022/11/13.
رئيس اللجنة / القاضي/جاسم محمد عبيس

مديرية تنفيذ النصر
العدد: 299/ت/2018

اعالن
ســتبيع مديريــة تنفيذ النصــر العقار 
العائد للمدين زهير كاظم جاسم واملرقم 
23/546 ام الهتر والبالغ مساحته 250م2 
والواقــع في قضاء النصــر واحملجوز عليه 
لقاء طلب الدائن كرمي كتاب راشد عن دينه 
مليون  واربعون  خمسة   45791200 البالغ 
وسبعمائة وواحد وتســعون الف ومائتي 
دينار عدا رسوم  التحصيل فعلى الراغبني 
بالشــراء املراجعة خالل ثالثــون يوما تبدأ 
من تاريخ النشر في الساعة الثانية عشر 
التأمينات  ظهرا مســتصحبني معهــم 
القانونية 10% من القيمة املقدرة ســتة 
العراقية  اجلنســية  وشهادة  دينار  ماليني 
على ان تبقى رســوم التحصيل والداللية 

على املشتري.
املنفــذ العدل/محمــد حســن طعيمة 

العتابي
املواصفــات : القرار الصــادر من محكمة 
بداءة النصر بالعدد 314/ب/2018 املتضمن 
الــزام املدين زهير كاظم جاســم – موقع 
العقار: قضاء النصر – رقم العقار: 23/546 
/ ام الهتــر –عرصة مســاحتها: 250م2 – 
القيمة املقــدرة الكليــة: ثمانية ماليني 

دينار.

دائرة الكاتب العدل في قلعة سكر
العدد العمومي )3523( 
السجل )19(   

انذار وعزل وكيل 
بواسطة الســيد الكاتب العدل في قلعة 

سكر احملترم  
  الى/ احمد عالوي ثوينــي العنوان / ذي قار 
/قلعة ســكر/احلي العســكري. سبق وان 
وكلتكم وكالة مصدقــة من قبل الكاتب 
العدل في قلعة ســكر بالعــدد العمومي 
 )5( الســجل   )14/3/2013( وتأريــخ   )903(
والنتفــاء احلاجة من الوكالــة قررت عزلك 
وعدم استعمالها اعتبارا من تأريخ تبليغك 
بهذا االنذار. االسم عادل حردان جبار العنوان 
بغداد احلبيبية رقــم الهوية )00583889ج( 
الرصافة في 30/10/2014 بطاقة الســكن 
)4611457( فــي 5/5/2011 م احلبيبية . قدم 
هذا االنذار من قبل السيد عادل حردان جبار 
املعرف بهوية االحــوال املدنية اعاله بعد ان 
وقــع امامي طلب تبليغ الــى  احمد عالوي 
ثوينــي وحفظ االصل وارســال النســخة 
الثانية لتبليغه فــي  1/11/2022 في اليوم 
االول من شهر تشــرين الثاني لسنة الفان 

واثنان وعشرون ميالدية      
 الكاتب العدل في قلعة سكر 
مرشد جنم محمد التميمي

إعالن
الى: الشريك

علي محيي حريز
اقتضى حضــورك الى صندوق 
اإلســكان العراقي فرع ذي قار 
الناصرية/ســومر/ في  الكائن 
مديرية  االخالص/قرب  شــارع 
إقراركم  اجلوازات وذلك لتثبيت 
باملوافقة على قيام شــريكك 
علي حسني   الســيد ســيف 
املشــاعة  بالبناء على حصته 
فــي القطعة املرقــم 9914/8 
مقاطعة – املستشفى  لغرض 
تسليفه قرض االسكان وخالل 
مدة أقصاها خمســة عشــر 
العراق وشهر خارج  داخل  يوما 
العراق من تاريخ نشــر االعالن 
وبعكسه سوف يسقط حقك 

في االعتراض مستقبال .

محكمة االحوال 
الشخصية في الغراف

العدد: 602/ش/2022
اعالن

قدمت املدعية ابتسام حمود 
خضيــر زغيــر طلبــا لهذه 
احملكمة تطلب فيه نـفـقـة 
املدعــى  حضــور  ولعــدم 
عليــه /عــالء هــادي مبارك 
تقرر  عليه  االقامة  وجملهولية 
تبليــغ املدعى عليــه اعالنا 
وفي  محليتني  بصحيفتــني 
حالة عدم حضوره في املوعد 
املقرر يــوم 2022/11/28  فان 
املرافعة  جتري  سوف  احملكمة 

غيابيا .
القاضي
 صباح خشني حنون

رئاسة جلنة األراضي واالستيالء 
اخلامسة حملافظة الديوانية

الى كافة أصحــاب العالقة وكل من 
يدعــي بعالقة فــي القطعة املرقمة 
)156 مقاطعة 18/اخلمسات والهورة/

عفك(
م/ اعالن نشر قرار

زراعــة  مديريــة  لكتــاب  اســتنادا 
الديوانية / األراضي / االستيالء املرقم 
)20853 فــي 2022/11/13( ومرفقــه 
كتاب دائرة األراضي الزراعية / التثبيت 
واملغارسة والتســوية املرقم )17827 
في 2022/10/17( املتضمن صدور قرار 
جلنة األراضي واالســتيالء اخلامســة 
)2018/3 في  املرقم  الديوانية  حملافظة 
حقوق  بتثبيت  والقاضي   )2019/2/18
األراضي في القطعة أعاله فعلى من 
لدية اعتــراض على القــرار مراجعة 
اللجنــة خالل فترة )15( يوم من تاريخ 
نشــره في اجلريدة الرســمية لغرض 

تقدمي اعتراضه وفق احكام القانون
راضي حلواص مهوس
رئيس اللجنة

محكمة االحوال الشخصية 
في الشطرة 

 العدد 1937/ش/2022
اعالن

الى/ املدعى عليه /سالم جايد 
سعدون

اقامت املدعية سارة ستار شخير 
املرقمة تطلــب فيها   الدعــوى 
تصديق الطالق اخلارجي والرجعي 
وحيث انك مجهول محل االقامة 
في الوقت احلاضر حســب شرح 
القائم بالتبليغ ومختار املنطقة 
بالصحف  تبليغــك  تقرر  عليه 
احمللية للحضور امام هذه احملكمة 
يوم  ينــوب عنك صبــاح  او من 
ستجرى  وبعكسه   2022/11/27
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

االصول.
القاضي
امنار عبد العزيز محمد

قسم شؤون االحوال املدنية 
في ذي قار

العدد: 3431
إعالن

بنــاءا على طلــب املدعي جنم 
عبد اهلل حســني والذي يطلب 
من خالله تســجيل لقبه من 
واســتنادا  الصريفي  الى  فراغ 
املــادة 24 مــن قانون  ألحكام 
البطاقــة الوطنية 3 لســنة 
2016  تقــرر نشــر طلبه في 
اجلريدة الرســمية فمن له حق 
االعتراض على الطلب مراجعة 
املديرية خالل 10 عشرة ايام من 
تاريخ النشر وبعكسه سينظر 

في الطلب وفق القانون .
العميد/ حيدر عكلة يحيى

مدير قسم شؤون االحوال 
املدنية في ذي قار

ديوان محافظة البصرة
جلنة البيع وااليجار االولى 

تنويه  
ورد باالعــالن العــدد 22782/45 في 
جريدة  في  واملنشــور   2022  /10/19
الصباح اجلديد ليــوم 11/15/ 2022 

العدد رقم )5014( اخلطأ التالي :-
اعالن أول خطــأ والصواب هو اعالن 

ثالث  
لذا اقتضى التنويه

محكمة األحوال الشخصية 
في الفجر

العدد:/417/ش/2022  
إعالن

حنون سماري  احالم  املدعية  أقامت 
القيمــة على املفقود رعد حســني 
كاظم فــي الدعــوى أملرقمة أعاله 
رعاية  املدعى عليــه مديــر  علــى 
القاصريــن  أضافــه إلــى وظيفته 
يطلــب فيها احلكم بوفــاة املفقود 
املذكور اســمه اعاله الذي فقد في 
عام 2007 واســتنادا ألحكام املادتني 
/87 /94 من قانــون رعاية القاصرين 
رقم 78لســنة 1980 قررنا النشــر 
بصحيفتني رسميتني يوميتني  بغية 
حتقق احملكمة من حياة املفقود  من 
عدمه فعلــى كل مــن تتوفر لديه 
املعلومات عن حياة املفقود مراجعة 
املقرر  املرافعة  موعد  في  محكمتنا 
في 2022/11/20 الســاعة التاسعة 

صباحا .
القاضي/سيف عبد اجلبار اجلنابي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف األنبار 
محكمة بداءة هيت

العدد: 1123/ب/2022
التاريخ: 2022/11/14

الى/ املدعى عليها )فيصل غازي دحام(
م/ إعالن

للدعوى البدائية املرقمة 1123/ب/2022 واملقامة 
من قبل املدعي )شاكر مبروك محمد( ضد املدعى 
عليــه )فيصل غازي دحام( والتي صدر قرار حكم 
فيهــا بتاريخ 2022/10/31 باحلكــم بأعاده احلال 
الى ما كان عليــه قبل البيع والزام املدعى عليه 
)فيصل غازي دحام( بدفع بدل املبيع البالغ مقداره 
خمســة وثالثون مليون دينار الى املدعي )شاكر 
مبروك محمــد( وحتميل املدعى عليه الرســوم 
واملصاريف وصدر احلكم اســتنادا ألحكام املواد 
3/137 و 3/138 و 508 مــن القانون املدني واملواد 
25و41 من قانون االثبات واملواد 161و166و203 من 
قانون املرافعات مدنية حكماً غيابيا معلقا على 
االســتكتاب والنكول عن اليمني عند االعتراض 
قابال لالعتراض واالســتئناف والتمييز وجملهولية 
محل إقامتكم حســب شــرح القائم بالتبليغ 
وتأييد اخملتار قررت احملكمة تبليغكم بصحيفتني 
محليتني وعليكم مراجعة احملكمة او من ينوب 
عنــك قانونا خالل ثالثون يوما من تاريخ النشــر 
وبعكســه ســوف يصبح احلكم مبنزلة احلكم 

احلضوري وفقا للقانون.
القاضي
عمر فهد سلطان

محكمة االحوال الشخصية
 في النصر 

العدد:519/ش/2022
م/ اعالن

جملهولية محل اقامــة املدعى عليه 
هانــي طعمة حمزة حســب كتاب 
مركز شــرطة العرب بالعدد 13092 
في 2022/11/8 وحسب اشعار اخملتار 
املسطر على ورقة التبليغ عليه قررت 
احملكمة تبليغه بالصحف الرسمية 
الــى محكمتنا بخصوص  باحلضور 
519/ش/2022  املرقمــة  الدعــوى 
املقامة من قبل املدعية عهود جبار 
باحلكم  املتضمن طلبهــا  شــناوة 
بالتفريــق للهجر وفــي حالة عدم 
حضوركم او ارسال من ينوب عنكم 
قانونا مبوعــد املرافعة املصادف يوم 
التاســعة  الســاعة   2022/11/30
صباحا ســوف جتري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا ووفق القانون.
القاضي
علوان خليف الركابي

دائرة الكاتب العدل في قلعة سكر
 العدد العمومي )3532( 
السجل )19( 

انذار وعزل وكيل 
بواسطة الســيد الكاتب العدل في قلعة 

سكر احملترم 
الى  احمد عالوي ثوينــي العنوان / ذي قار / 
قلعة ســكر / احلي العســكري / سبق وان 
وكلتكــم وكالة مصدقة مــن قبل كاتب 
العدل في الشطرة بالعدد العمومي )5375( 
وتأريــخ )25/4/2016( ســجل )27( والنتفاء 
احلاجة مــن الوكالــة قررت عزلــك وعدم 
استعمالها اعتبارا من تأريخ تبليغك بهذا 
االنذار . االســم عادل حــردان جبار العنوان 
بغــداد احلبيبية رقم الهوية )00583889 ج( 
الرصافة في 30/10/2014 بطاقة الســكن 
)4611457( في 5/5/2011 م احلبيبية .  قدم 
هذا االنذار من قبل  عادل حردان جبار املعرف 
بهوية االحــوال املدنية اعــاله بعد ان وقع 
امامــي طلب تبليغ الى  احمد عالوي ثويني 
وحفظ االصل وارســال النســخة الثانية 
لتبليغه فــي 2022/11/1 فــي اليوم االول 
من شهر تشرين الثاني لسنة الفان واثنان 

وعشرون ميالدية .
الكاتب العدل في قلعة سكر
 ستار جبار ناصر

اعالن 
الى الشريك 

موفق عبدالكرمي هواس  
الــى  حضــورك  اقتضــى 
العراقي  االســكان  صنــدوق 
لتثبيت  وذالــك  كركوك  فرع 
اقراركــم باملوافقة على قيام 
الســيد )أتيال شــمس الدين 
مجيــد( بإظافــة البناء على 
القطعة  املشاعة في  حصتة 

املرقمة14/15م54  خ.ت  
قــرض  تســليفه  لغــرض 
اقصاها  مدة  وخالل  االسكان 
وذالك  يومآ  خمســة عشــر 
كنت داخل العراق وشــهر اذا 
كنت خارج العــراق من تاريخ 
نشــر االن وبعكســة سوف 
يســقط حقك في االعتراض 

مستقبالً.

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

 رئاسة محكمة استئناف واسط 
 محكمة بداءة الكوت

العدد: 2303/ب/2021
التاريخ: 2022/11/15

الى املدعى عليه / هيثم حسني راشد
اقــام املدعــي )فرحان حســن نعمه( 
الدعوى البدائية املرقمة 2303/ب/2021 
وقد اصدرت هذه احملكمة حكما غيابيا 
بتاريــخ 2021/8/22  بإلزامــك مبلــغ 
مقداره ثالثــة ماليني دينــار وجملهولية 
محــل اقامتك حســب كتــاب مركز 
شــرطة حي اجلهاد  بالعدد 13431 في 
2022/11/8 واشــعار مختار حي اجلهاد 
– الثقلني )عادل موســى طلفاح( تقرر 
بصحيفتني  الغيابي  باحلكــم  تبليغك 
محليتني ولك حق االعتراض على احلكم 
الغيابــي خالل املــدة القانونية البلغة 
عشــرة أيام اعتبارا من اليوم التالي من 
تاريخ النشر وفي حالة عدم حضورك او 
من ينوب عنك قانونيا ســوف يكتسب 

القرار الدرجة القطعية
القاضي
محمد حران السراي

محكمة بداءة الشطرة
العدد/421/ب/2022

اعالن 
ســتبيع  محكمتنا  قرار  على  عطفا 
هذه احملكمة فــي املزاد العلني العقار 
مستشــفى   13424/8 تسلســل 
يوســف  املدعي  للشــركاء  والعائد 
نغم  واملدعــى عليهم  كاظم خزعل 
مفتاح محمد وجماعتها  واملكتسب 
الراغبني  فعلــى  القطعية  الدرجــة 
بالشــراء مراجعة هذه احملكمة خالل 
مــدة 30 يومــا  اعتبــارا مــن اليوم 
احمللية  الصحــف  في  لنشــر  التالي 
االحوال  هوية  مســتصحبني معهم 
املدنية وشــهادة اجلنســية العراقية 
والتأمينــات القانونية بنســبة %10 
من القيمة املقدرة  للعقار عند وضع 
اليد ان لم يكن من الشركاء ويتحمل 

املشتري  اجور االعالن والداللية .
القاضي / عيسى عطوان عبداهلل
االوصــاف: عرصــه تقع فــي مدينة 
الشــطرة / طريق ال عــواد – القيمة 

املقدرة/ خمسة عشر مليون دينار.

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة بداءة احلي 
العدد/ 533 / ب/ 2022

إلى// املدعى عليهم
عامر و ثامر وعماد وعدنان وعلي واقبال 

ورجاء ونداء اوالد رشاد مجيد
م/تبلیغ

أقام املدعي )بالسم قاسم علي(
 امام هــذه احملكمة الدعــوى البدائية 
دعوتك  فيهــا  طالبا  اعــاله  املرقمــة 
للمرافعـــة والزامــك بإزالة )شــيوع 
العقــار الرقــم 35 محلــة الســراي( 
اقامتك حسب  وبالنظر جملهولية محل 
كتــاب واشــعار اخملتار قــررت احملكمة 
تبليغــك إعالنا عن طريق النشــر في 
صحيفتني محليــــتني لغرض احلضور 
امام هذه احملكمة يــوم املرافعة املوافق 
2022/11/21 وفــي حالة عدم حضورك 
او ارســال من ينوب عنك قانونا سوف 
جتري املرافعة بحقــك غيابا وعلنا وفق 

القانون.
القاضي
حاكم ثابت االمير

)إخطار(
من/ محكمة قوى االمن الداخلي/ 

املنطقة الثانية
الى/ املتهم الهارب )النقيب سيف 
حسني جاسم حسن اجلحيشي(

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 وفق املادة )4( 
ارهاب 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

املديرية العامة لتربية القادسية/ شعبة العقود
اعالن

تعلن املديرية العامة لتربية القادســية/ شعبة العقود من اعالن املناقصة رقم     )2022/1( موازنة تشغيلية واخلاصة ببناء استعالمات في 
بناية التربية اجلديدة الواقعة باملعسكر القدمي واملدرجة بالتبويب فعلى الراغبني باالشتراك فيها من أصحاب الشركات واملكاتب االنشائية 
التــي ال تقل عن الدرجة الثالثة  والصادرة من وزارة التخطيط والتعاون اإلمنائي مراجعة املديرية العامة للتربية الواقعة باملعســكر القدمي 
لغرض شــراء مســتندات املناقصة مببلغ)500,000( دينار غير قابل للرد وتقدمي التأمينات األولية بنسبة )1%( من مبلغ العطاء بشكل صك 
مصدق او خطاب ضمان نافذ ملدة )120( يوماً بحيث حتفظ املســتندات واملستمسكات اخلاصة باملناقصة على شكل عرض فني واخر جتاري 
داخل غالف مغلق ومختوم يكتب عليه اسم ورقم املناقصة واسم الشركة الراغب باالشتراك بشكل واضح وتوضع في صندوق العطاءات 
لدى ســكرتارية شــعبة العقود في املديرية واخر موعد لتقدمي العطاء في الساعة احلادية عشر صباحا)وال يقبل أي عذر بشان التأخير(  من 

يوم الثالثاء املصادف 2022/11/15 واذا كان يوم الفتح عطلة رسمية فيؤجل لليوم الذي يليه.

املستمسكات املطلوبة:-
1- شهادة تأسيس الشركة عند تقدمي العطاء ويراعى بالشركات الغير عراقية مصادقتها من اجلهات املعنية عند تقدمي العطاء.

2- هوية غرفة التجارة التي ال تقل عن الدرجة املطلوبة يختص نشاطها التجاري بالتجهيز املطلوب نافذه عنده تقدمي العطاء حتما )الهوية 
االصلية مع نسخة مصورة يتم اعادتها بعد فتح العطاء(.

3- املستمسكات الثبوتية للمدير املفوض )هوية األحوال املدنية , شهادة اجلنسية , بطاقة السكن(
4- قائمة باألعمال املماثلة ويعتمد في ذلك على الكتب الرسمية الصادرة عن اجلهات احلكومية التي تؤيد القيام باألعمال احملالة او املنجزة 

كل حسب حالته.
5- كتاب براءة ذمه من الهيئة العامة للضرائب/ قسم الشركات النسخة االصلية نافذة.

6- التأمينات األولية مببلغ )1%( من مبلغ العطاء معنون الى املديرية العامة لتربية القادسية/ قسم العقود نافذة عند تقدمي العطاء.
7- الكفاءة املالية من خالل تقدمي احلسابات اخلتامية ألخر سنة مصادقة حسب االصول

8- احلســابات اخلتامية التي تظهر حتقق األرباح للســنتني األخيرة موقعة من قبل محاسب قانوني ومصادق عليها من قبل نقابة احملاسبني 
واملدققني حتماً.

9- حجــم االلتزام املالــي من خالل تقدمي قائمة مفصلة باألعمال التي يقوم بتنفيذها حاليا عنــد تقدمي العطاء واجلهة التي تقوم بالعمل 
حلسابها خالل السنة.

10- تقدمي ما يؤيد الكفاءة بالتنفيذ مع بيان مؤهالت اجلهاز الفني
11- طريقة ومنهاج تقدم العمل والتفاصيل ونوع املعدات ونوع التفاصيل التي سيستعملها املقاول في التنفيذ 

12- وصل الشراء )النسخة االصلية(
عقيل عبد السادة عبيد

املدير العام
املالحظات

تدون األسعار باألعداد رقما وكتابة ويرفض العطاء اذا كان خالف ذلك وان تكون الكتابة واضحة خالية من احلك والشطب واي تصحيح يجب 
ان يقترن بتوقيع مقدم العطاء وختم الشركة.

1- الدائرة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاء
2- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن

3- يحق للشركة طلب سلفة تشغيلية
4- ســيعقد مؤمتر فني لإلجابة على استفسارات الشركة يوم اخلميس املصادف 2022/11/24 الســاعة العاشرة صباحا في بناية املديرية 

العامة لتربية القادسية شعبة العقود.
5- تفتح العطاءات في يوم الغلق يوم اخلميس املصادف )2022/11/24( او اليوم الذي يليه وبحضور من يرغب من املناقصني في شعبة العقود.

6- مدة نفاذ العطاء املقدم )60( يوما من تاريخ فتح العطاءات.
7- للدائرة احلق في الغاء املناقصة دون تعويض الشركة ولها احلق فقط في استعادة مبلغ وصل الشراء.

8- تعتبر الشروط العامة ملقاوالت اعمال الهندسة املدنية والكهربائية وامليكانيكية بقسميها األول والثاني والصادرة من وزارة التخطيط 
والتعليمات العامة لتنفيذ العقود رقم )2 / 2014( واي تعليمات نافذة مكملة ملستندات املقاولة.

9- املقاول هو املسؤول عن أوراق العطاء املقدم وال يجوز ملقدم العطاء شطب أي بلد من بنود املناقصة.
10- تيم ختم كافة صفحات العطاء من قبل الشركة او املكتب مع توقيع املدير املفوض.

11- يكون اخر موعد لشراء املناقصة لغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم فتحها.
12- يرفض العطاء غير املستوفي لشروط املناقصة.

مبلغ بيع العطاءاملبلغ التخميني للمناقصةمكان البناءدرجة التصنيف املطلوباسم املناقصةرقم املناقصةت

بناء قاعة 12022/1
استعالمات

جتارة عامة او استيراد 
وتصدير/ هوية غرفة 

التجارة/ الصنف الثاني

املديرية العامة 
لتربية القادسية

422,698,050 اربعمائة واثنان 
وعشرون مليون وستمائة وثمانية 

وتسعون الف وخمسون دينار
500,000 خمسمائة الف
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الشبابي يواجه السعودية 
واألردن تحضيرًا آلسيا 

دوري الدرجة االولى يفتتح 
الجمعة بخمس مباريات 

دجلة الجامعة يتفوق 
على غاز الشمال في 

منافسات السلة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن اجلهــاز الفني ملنتخب العراق للشــباب، 
خوض 4 مباريات ودية أمام الســعودية واألردن 
في البصــرة وبغــداد، ضمن برنامــج اإلعداد 
لنهائيات كأس أمم آسيا، املقررة في أوزبكستان 

مطلع مارس/آذار 2023.
وقــال عماد محمد، املديــر الفني ملنتخب حتت 
20 عاما، فــي تصريحات صحفيــة: »وضعنا 
برنامجــا مكثفا لتحضيرات بغــداد والبصرة 
وأنطالية التركية، قبل التوجه إلى أوزبكستان 
للمشــاركة بنهائيات آســيا«.وأضاف: »لعبنا 
عدة مباريــات جتريبية مع األنديــة احمللية في 
جتمع بغداد، مبشــاركة الالعبــني احملليني، في 
ظل غياب احملترفــني«.وزاد: »نعانــي من غياب 
مالعب التدريب، وهذه املشكلة ما زالت قائمة، 
وننتظر حلها لكي نستعد بشكل مثالي«.وأمت: 
»سنغادر خالل اليومني املقبلني إلى أنطاليا، ومت 
تأمني 3 مباريات ودية، وهنالك محاوالت إلجراء 

ودية رابعة مع أحد األندية التركية«.  

بغداد ـ الصباح الجديد:
يفتتــح دوري الدرجة االولى لكــرة القدم يوم 
اجلمعة املقبل املوافق 18 تشــرين الثاني اجلاري 
باقامة خمس مباريات، وحددت جلنة املسابقات 
في احتاد الكرة املركزي الســاعة 2 ظهرا لبدء 
املباريات، فيلعب اجلمعة، ميســان وبيشمركة 
الســليمانية فــي ملعب امليمونــة واحلويجة 
واالتصاالت  الكهربائيــة  الصناعــات  يضيف 
يالقي الرمادي فــي ملعب التاجي وامانة بغداد 
يضيف الدفاع املدني وســامراء يواجه مصافي 

اجلنوب.
وفي اليوم التالي السبت 19 تشرين الثاني جترى 
مباريات اجلوالن والشرقاط في ملعب الفلوجة 
واملرور يالقي الناصرية في ملعب اخلمسة االف 
والكوفة يلتقي عفك في ملعب النجف الدولي 
الثاني وديالى يضيف امليناء والســماوة يالقي 

الصليخ واملصافي يستقبل فريق احلسني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تغلب دجلــة اجلامعة على ضيفه غاز الشــمال 
بنتيجــة )-97 68(، أول أمس، ضمن منافســات 
الدوري العراقي املمتاز لكرة الســلة، على صالة 
املــدرب حارث  الشــعب املغلقة.. ومتكن تالميذ 
مبشــر من تقدمي مباراة كبيــرة، وجنح محترفه 
األمريكــي جاريث، إلــى جانب العناصــر احمللية 
لفريق دجلة وأبرزهم عبد اهلل حيدر ونورس ضرار 
وإســماعيل مؤيد، من الســيطرة على مجريات 
اللقاء في أغلب فتراته باســتثناء الفترة األولى، 

التي ظهر فيها غاز الشمال بصورة جيدة.
ولــم تنفــع محــاوالت الضيوف فــي تقليص 
الفارق خالل الفترة الرابعة، التي شــهدت تراجع 
مســتويات الثنائي األمريكي لغاز الشــمال جي 
وميكي، ليمنح مبشــر الفرصة للبدالء من أجل 

املشاركة في املباراة بدقائقها األخيرة.
وشــهد اللقاء، إصابــة العب دجلــة واملنتخب 
العراقــي علي حامت في الفترة الثانية، ليبتعد عن 
املبــاراة حتى نهايتها.بهذا الفــوز، جنح دجلة في 
الوصول لالنتصار السادس، وسبق له اخلسارة في 
4 لقاءات ماضية.. في حني تعرض غاز الشــمال 
لهزميتــه الثالثــة، مقابل حتقيقــه 6 انتصارات 

باجلوالت املاضية.

بغداد ـ فالح الناصر:

يعمل جنم كرة اليد السابق، صالح 
علي، ضمن املالكات التدريبية في 
مركز املوهبة الرياضية لكرة اليد/ 
دائرة شــؤون األقاليم واحملافظات/ 
وزارة الشــباب والرياضة، ويوظف 
إمكاناته للجيل الواعد مع رفاقه 
املدربني فاضل كرمي وعلي حســن 
علي  وعامر  خميــس  احمــد  ود. 
ومحمد وفي واملدير الكابنت قتيبة 

أحمد.
عن مهمته التدريبية، قال املدرب، 
صــالح علــي: منذ العــام 2018 
اعمل مدربا ضمــن مركز املوهبة 
الرياضية بدعوة من الكابنت مدير 
صاحب،  ظافــر  الســابق،  املركز 
واحلقيقة وجــدت ان العاملني في 
املركــز خلية نحل يســعون على 
إلى  والوصول  النجاحــات  حتقيق 
صناعــة الالعب املتميــز في كرة 
الالعبني  عشــرات  قدمنــا  اليد، 
إلــى األندية املتميزة ويشــكلون 
عناصر فعالة فيهــا، ومنهم ممن 
حجز موقعا مهما في تشــكيلة 

املنتخب الوطني.
حاليــا نعــد فريقا جديــدا نركز 
وتولدات  الواعــدة  االعمــار  على 
2010 لغايــة 2013 ثم تأتي وجبة 
ووجدنــا   ،  2006  /2010 تولــدات 
كرة  لالعبي  مواصفــات  فيهــم 
اليد املتميزين، فنيا بفضل هضم 
التدريبات وتطوير التكنيك احلركي 
واملهارة وأيضا التركيز على اجلانب 
التربوي الذي نوليه اهتماماً خاصاً.
ينال  الرياضيــة  املوهبــة  ومركز 
اهتمامــاً اســوة ببقيــة املراكز 
املعتمــدة فــي اعــداد وتدريــب 
املوهوبني باشــراف مدير عام دائرة 
طالب  واحملافظات  األقاليم  شؤون 
جابر املوسوي ومدير قسم املوهبة 

الرياضية الكابنت عامر طالب.

جتربة ثانية في حقل التدريب
ويشــير املدرب صالح علي، إلى ان 
الثانية  جتربة تدريب املوهوبني هي 
اعتزاله  بعد  التدريبي  في سجله 
اذ عمل   ،2006 اللعب رسميا عام 
مدربا إلى جانب الكابنت رعد عبد 
رمضان في تدريب نادي الشــرطة 
انه حاصل  واحدة، مبينــا  ملرحلة 
على شــهادتني في علم التدريب 
الشــباب  وزارة  باشــراف  اقيمتا 

والرياضة.
وصالح علي، 170 سم، بكالوريوس 
من كلية التربيــة البدنية وعلوم 

انخرط  بغــداد،  جامعة  الرياضة/ 
نادي  ناشــئة  فريق  في صفــوف 
الرشــيد بدعوة من املدرب الراحل 
هادي عــرب الذي نصحه ان ميارس 
كرة اليد نظرا للقوة اجلســمانية 
التــي ميلكهــا في العــام 1986 
الذي  بالفريــق  والتحق  حتديــداً، 
اشرف على تدريبه وقتذاك املدربان 
وحســن  عرب  هــادي  الراحــالن 
شــاوي، ووصف املدرب صالح علي 
الراحلة  التدريبيــة  األســماء  ان 
بناء جيل مميز مبني  اســتطاعت 
على أسس صحيحة، عاداً الراحل 
ولوجه  الفضل على  عرب صاحب 

عالم كرة اليد.
في حــني وصفه الراحل حســن 
شاوي بالالعب »الذيب« عام 1987 
تتطلب شراســة  اليد  الن كــرة 
وقوة ومهارة وهذه الصفات كانت 
موجودة لدى الالعب صالح علي مما 
مينحاه  املدربان عرب وشاوي  جعل 

الثقة املطلقة في ابراز موهبته.

املنتخبات الوطنية واأللقاب 
اخلارجية 

وأشار إلى انه ورفاقه لعبوا ضمن 
دوري الناشــئني في نادي الرشيد 
لتتــم دعوته إلى صفوف منتخب 
بطولة  املشــارك في  الناشــئني 
تيرامــو فــي إيطاليا واســتطاع 
على  احلصــول  العراقي  فريقنــا 
الترتيــب الثانــي بعــد الفريــق 

املضيــف عــام 1989 ، وثانيا في 
البطولــة العربية بعد اجلزائر عام 
1989 فــي بغــداد، بعدها ضمن 
منتخب شــباب العراق باشــراف 
املدربــان الراحــل خالــد احمــد 
منصور وصباح داود واشــترك في 
بطولــة هنغاريــا الدوليــة وحل 
ثانيا بعــد الفريــق املضيف عام 
1990 وهاتــني البطولتــني كانت 
بطولة  في  للمشاركة  اعداد  خير 
كأس العالــم املقــررة عام 1992 
التي حالت حرب اخلليج األولى دون 

مشاركة العراق فيها.
وأوضح ان منتخب الشباب وقتها 
اخذ يشارك في بطوالت منتخبات 
احملافظات ويحرز اللقب فيها عدة 
ســنوات أقيمت فــي محافظات 
املوصــل او البصــرة وغيرها، الن 
هذه البطوالت شــكلت محطات 
مهمة في اعداد الالعبني الشباب 
ومنحهم االحتكاك وبهذا تطورت 
قدرات اجليل الشــاب بنحو كبير 
وباتوا يشــكلون عماد تشكيالت 

املنتخب الوطني الحقا.
وبالنسبة للمنتخب الوطني الذي 
تأهــل إليه موســم 1994/1003 
صفوفه  ضمــن  انتظــم  فقــد 
في  أقيمت  تدريبية  مبعســكرات 
األردن وغيرها مــن دول اجلوار بعد 
نظرا  اخلارجية  املشــاركات  غياب 
للحصــار املفروض علــى العراق 

آنذاك.

منتخب جامعة بغداد والتفوق 
الكبير

اســتطاع صــالح، ان يحجــز له 
موقعا بني كبــار الالعبني في كرة 
اليد، وإلى جانب متثيله األندية برز 
في منتخب جماعة بغداد كالعب 
يد زاوية جناح يســار متميز بنحو 
كبير إلى جانب رفاقه بليغ مثقال 
أبــو كلــل وعامر جبار وحســني 
جمعــة وعمــار دروش وغيرهــم 
الدكتور ســعد  املدرب  باشــراف 
 1997 1992 ـ  محسن للفترة من 
وبسط فريق جامعة بغداد نفوذه 
على بطــوالت اجلامعات العراقية 
نظرا ملا ميلكه العبيه من مؤهالت 
بفضلها  مثلــوا  عاليــة  فنيــة 
املنتخبــات الوطنيــة بالتدريــج 

وصوال إلى الفريق الوطني األول.
قال:  االكادمييــة،  دراســته  عــن 
اجلانب االكادميــي منحني الكثير، 
والدراســة في االختصاص اجلانب 
رياضي،  الرياضي يعد مهمــا الي 
تعلمنا اليات االعداد العام واخلاص، 
والدخول في املنافســات وكيفية 
قياس النبــض والضغط ومعرفة 
جوانب اللياقة البدنية، والتحليل 
اخلاصة  األمور  من  وغيرها  احلركي 

في علم الرياضة احلديث.

كؤوس مع نادي الطلبة 
اما على صعيــد األندية واأللقاب، 

فقــد لعب صــالح ضمــن نادي 
األول  بالفريــق   1990 الرشــيد 
وبعد= الغاء النادي انتقل إلى نادي 
الطلبة ليدربه خالد أحمد منصور 
ملدة أربعة مواسم، حقق مع االنيق 
املركز الثاني مرتني ثم فاز باللقب 
باشــراف املدرب الراحل كرمي هادي 
1994، لينتقل إلى نادي الشــرطة 
الربعة مواســم حتت قيادة سعد 
خضير ثم رعــد عبد رمضان وفي 
كرمي  رائد  باشــراف  الشباب  نادي 
العبــا ومدربا وفي نــادي الرمادي 

بقيادة املدرب الراحل حمزة ناجي.
واســتذكر صالح حضوره الفعال 
في مباراة أقيمت موســم 94/93 
بــني الطلبــة واجلوية فــي قاعة 
الصقــور وانتهــت طالبية وكان 
فيها العباً بارعاً اسهم في حتقيق 
الفــوز وحصــول الطلبــة على 
املركــز الثاني في الــدوري، وقتها 
نال اإلشــادة والثنــاء، وكتب عنه 
الربيعي  صكبان  الرائد  الصحفي 
مقالة عنونها بـ »الالعب املنتج«.

الدوري املمتاز واألفضل هذا 
املوسم

وبالنســبة ملتابعته لــدوري كرة 
اليد املمتاز لهذا املوسم واملدربون 
األفضــل حتى االن، أشــار إلى ان 
املنافســة ما زالت فــي بدايتها، 
وما نشــهده هو كثــرة األهداف، 
وعندمــا تعبر لوحة التســجيل 

اكثر من 30 هدفــا، فأننا على ما 
يبدو في مشــكلة دفاعية يجب 
معاجلتها، اما مــن املدربني الذين 
طــورا امكاناتهــم هــو الكابنت 
خالد عدنان الــذي يبدع مع فريق 
احلشد الشعبي في صدارة الدوري 
الشــرطة  ملنافســهم  ان  برغم 
مبــاراة إضافية لكون الشــرطة 
اجلولة  انتظار فــي  حصل علــى 
األولى، في الشــرطة اخلبير ظافر 
صاحــب ومســاعده رعــد عبد 
رمضان يقدمون مســتويات فنية 
واضحــة وكذلك حمــودي ناصر 
املدرب املســاعد في نــادي الكرخ 
مع املصري احملترف شريف املرسي، 
بالكناري  االرتقاء  في  يســهمون 
إلى االمام، وفي نادي اجليش يتألق 
املدربان صالح راجي ومحمد مزيد، 
وهناك فرق تطورت بنحو كبير مثل 
فريق بلدية البصرة بقيادة الكابنت 
مخلص عبــد العباس الذي يقدم 
كل موسم العبون شباب ميلكون 
مهارات فنيــة عالية، وأيضا عودة 
الفتوة املوصلي اســهم في دعم 
املســابقة، كما ال ننسى فريقي 
ديالى والكوفة ومــا يقدمانه من 

مستويات جيدة.

اصيل العب واعد له مستقبل 
حتــدث املــدرب صالح علــي، عن 
أوالده، ففــي مركــز املوهبة بكرة 
اليد، يلعب أصيل بعمر 9 سنوات 
ويعد مشــروع العب أيضا يلعب 
بيده اليســرى كوالده ويتوقع له 
مستقبل جيد، في حني كان ولده 
محمد العباً متمكنا في شــباب 
الكــرخ شــاركه احــراز األلقاب، 
استشــهد اثر تلبية فتوى اجلهاد 
واســكنه  اهلل  رحمه  الكفائــي 
فســيح جناته، اما نور الدين فهو 
اختار مجال اخر برغم بدايته العباً 
في كرة اليد، مشيرا إلى ان إقامة 
دوري مضغوط جدا ملدة أســبوع 
للفئــات العمرية ال ميكن ان ينتج 
العبــني متميزين، فــي وقت كان 
سابقا يقام دوري مصاحب يستمر 

ملدة 6 أشهر.
ختــام احلديث يرى املــدرب صالح 
علي ضرورة تشــكيل ناد باســم 
يشكل  والرياضة  الشــباب  وزارة 
فــرق عــدة مــن مواهــب املركز 
الوطنــي النهم تدرجوا بشــكل 
صحيــح بفضل أســاس علمية 
النادي  هذا  وســيكون  صحيحة، 
بدال  األلقاب  باحلصول على  جديرا 
من تشــتت العبي املركز الوطني 

ومتثيلهم لألندية األخرى.

)عرب) منحني الثقة في مسيرة ما زالت
 متواصلة منذ العام 1986 

نجم كرة اليد السابق صالح علي في حوار مع »الصباح الجديد«:

لقطة من مباريات دوري كرة اليد صالح علي

تقرير 

العواصم ـ وكاالت:

انضم جنوم عامليون إلــى االحتاد الدولي 
لكرة القــدم إلطالق حملة »كرة القدم 
الدولي  االحتــاد  العالم«.ونشــر  توحد 
لكرة القدم »فيفــا« بياناً على موقعه 
الرســمي على اإلنترنت أكد من خالله 
أن كأس العالــم جتمــع اجلميــع معاً 
بشــكل ال مثيل له.وقــال الفيفا في 
من  كوكبة  جهــود  »تضافرت  بيانــه: 
جنوم العالــم إلطالق حملة )كرة القدم 
توّحد العالم( التي ســتدوم طوال فترة 
كأس العالــم FIFA™ وتُظهــر القدرة 
االســتثنائية التي تتمتــع بها اللعبة 
اجلميلة في تقريب ســكان العالم من 

بعضهم«.
ومن بني أملع األسماء في عالم املستديرة 
الســاحرة، شــارك كل من كريستيانو 
بيكر  وأليسون  ميسي  وليونيل  رونالدو 
وكرمي بنزمية وحســن الهيدوس وروبرت 
ليفاندوفســكي وكارلــي لويد وكاكا 
ونيمــار وديديه دروغبــا وإميانويل بوتي، 
في إطالق مقاطع فيديو تسّلط الضوء 
التي متثل  والشغف  والفرح  األمل  على 

أبرز سمات اللعبة األكثر شعبية حول 
العالم، وذلك عشــية انطالق البطولة 
5 مليار  التــي ســيتابعها أكثر مــن 

شخص في أرجاء املعمورة.
من جانبه قال رئيس االحتاد الدولي لكرة 
القدم جيانــي إنفانتينــو: »جتمع كرة 
القدم الناس معاً بشــكل ال مثيل له، 
وســتكون كأس العالم مبثابة احتفال 
بهــذه الوحدة والشــغف للعبة التي 
نحبهــا كثيرا.«وتابــع إنفانتينو »على 
الرغــم من أن كرة القدم يجب أن تكون 
فإن كأس  تركيزنــا األساســي،  محور 
العالم  تدور أيضا حول القيم واألسباب 
التــي متتد إلــى ما هو أبعــد من أرض 
جنوم  انضمام  »يسعدنا  امللعب«.وشدد 
كرة القــدم الســابقني واحلاليني إلينا 
للترويــج لهذه املوضوعات وتســليط 
الضوء عليها، والتي توحد أيضا العالم 

بأكمله«.
وأضــاف »تهدف احلملــة إلى االحتفال 
بكرة القدم وبالالعبــني الذين أمتعونا 
بأداء مثالــي، إال أن اجلماهير هم جوهر 
لعبتنا، ولذلــك نتطلع ألن يكونوا جزءا 
من االحتفال العاملــي، وهذه هي غاية 
دعوتنا للجماهير من كافة أرجاء العالم 

إلظهار شــغفهم الكروي على وسائل 
مجموعة  الفيفا،  التواصل«.وسيختار 
من أفضل الصور، التي ســيتم عرضها 
خالل منافســات كأس العالــم، التي 

تنطلق في 20تشرين الثاني اجلاري,

كما، نشــر االحتــاد املكســيكي لكرة 
القدم بياناً أكد فيــه انضمامه لدعوة 
االحتاد الدولي »فيفا« للوحدة في كأس 
البيان  2022™.وذكر  قطر   FIFA العالم 
الذي نشــره االحتاد املكسيكي أن »كرة 

القــدم أداة قوية تلهم الناس بشــكل 
إيجابــي. نحن في االحتاد املكســيكي 
لكرة القدم مقتنعــون بالتأثير الهائل 
بها  تتمتــع  التي  اجلماعيــة  والقــوة 
هذا  علــى  متابعة  األكثــر  الرياضــة 

الكوكب«.
وأضاف: »تدعونــا كأس العالم جميًعا 
إلى الوحدة واالحترام والشــمول، وهي 
قيم أساســية تروج لها كــرة القدم«.
وتابــع: »دعونا نحتفل ســويًا بأن كرة 
القدم قــادرة على إحداث تغيير إيجابي 
فــي العالم من خالل لغتهــا العاملية، 
إلى اجلهــود حتى تكون  ودعونا ننضم 
الفرق الـ 32 املشــاركة واملشــجعون 
حــول العالم مروجــني للقيم العاملية 

مثل الوحدة واالحترام«.
وفي ســياق متصل، قام سمو الشيخ 
متيم بن حمد آل ثانــي أمير دولة قطر، 
بزيارة إلــى مركز قيــادة بطولة كأس 
العالــم FIFA قطر 2022™ الرئيســي 
منطقة  في  للمعــارض  الدوحة  مبركز 
واطلع ســمو  أمس..  القصار، صبــاح 
الشــيخ متيم بــن حمد آل ثانــي أمير 
دولــة قطر على مركــز عمليات االحتاد 
ومركز  »الفيفا«،  القــدم  لكرة  الدولي 
للدولة  الرئيســي  العمليــات  قيــادة 
االســتعدادات  وعلــى  املســتضيفة، 
واإلجــراءات املتخذة للحــدث الرياضي 
العاملــي لضمان حتقيق أعلــى املعايير 
العاملية في التنسيق واملتابعة، والتقى 

ســموه عدداً من كبار املســؤولني من 
اللجنة العليا للمشاريع واإلرث واالحتاد 

الدولي لكرة القدم »الفيفا«.
ورافق ســمو الشــيخ متيم بن حمد آل 
ثاني أمير دولة قطر، خالل الزيارة، سمو 
الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني املمثل 
الشــخصي لألمير، والشــيخ خالد بن 
خليفة بــن عبدالعزيــز آل ثاني رئيس 
الداخلية، وسعادة  ووزير  الوزراء  مجلس 
االحتاد  رئيس  إنفانتينو  جياني  الســيد 
الدولي لكرة القدم »الفيفا«، وعدد من 
أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وكبار 

املسؤولني مبختلف اجلهات املعنية.
هذا ويفتتــح مونديال قطر االحد بلقاء 
واالكــوادور  املضيــف قطر  املنتخــب 
حلســاب اجملموعة االولى في الســاعة 
7 مساء باســتاد البيت، في حني جترى 
3 مباريــات االثنــني حلســاب اجملموعة 
االولى في الســاعة 7 مساء السينغال 
وهولندا في ملعــب الثمامة، في حني 
يلتقي حلســاب اجملموعة الثانية أجنلترا 
وإيران في الساعة الرابعة مساء باستاد 
أميركا  ويلعب منتخب  الدولي،  خليفة 
مع ويلز في الســاعة 10 مساء مبلعب 

استاد احمد بن علي.

نجوم عالميون ينضمون لحملة »كرة القدم توحد العالم«
األحد.. افتتاح المونديال بلقاء قطر واألكوادور 

حتضيرات قطرية كبرى للمونديال

متابعة ـ الصباح الجديد:
والرياضة  الشــباب  وزير  اجتمع 
ورئيس اللجنة العليا املشــرفة 
اخلليج احمد  على بطولة كأس 
رئيس  االثنني مع  اليــوم  املبرقع 
اللجنــة االعالميــة لبطولــة 
كأس اخلليــج احمد املوســوي 

ورئيس شــبكة االعالم العراقي 
الدكتــور نبيل جاســم ورئيس 
هيئة االتصاالت الدكتور محمد 
ممثالً  العبودي  وحســن  االسدي 
عــن نقابة الصحفيــني لوضع 
فيما  متكاملــة  عمــل  خطة 
يخــص اجلانــب االعالمــي من 

اجــل اجنــاح البطولــة بصورة 
جميع  املبرقع  وبحث  متكاملة، 
اجلوانــب االعالميــة التــي من 
شــأنها اخراج مشهد البطولة  
مـــع  متميزة  بصورة  االعالمي 
توزيـع املهـام علـى اجلهـات ذات 

العالقـة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حقــق منتخبنا الوطنــي بالكرة 
الطائرة للسيدات فوزا كبيرا على 
امس  مســاء  الســعودي  نظيره 
بثالثة أشواط من دون رد في املباراة 
األولى  اجملموعــة  األولى حلســاب 

لبطولة غربي آســيا بصالة قصر 
األردنية عمان،  بالعاصمة  الرياضة 
وســيلعب منتخبنا اليوم األربعاء 
في الساعة 2 ظهرا مباراته الثانية 
يوم  لبنان، وسيالقي  امام منتخب 
غد اخلميس نظيره الفلســطيني 

في الســاعة 12 ظهــرا، ويختتم 
مبارياته يوم الســبت بلقاء سوريا 
عصرا.ويقــود   4 الســاعة  فــي 
متي  رائد  املدرب  الوطني  منتخبنا 
يســاعده طــارق ناظم وســنكر 

مصطفى ورافي خالص.

ياسر علي
اليد  لكــرة  املركزي  االحتــاد  اعلن 
جدول مباريات اجلولتني اخلامســة 
األولى  املرحلــة  من  والسادســة 
للــدوري املمتــاز، اذ تفتتــح يوم 
اجلاري  الثاني  18 تشــرين  اجلمعة 
بإقامة  اخلامســة  اجلولة  مباريات 
4 مباريات، الشــرطة يالقي الكرخ 
فــي قاعة املدرســة التخصصية 
والفتوة يالقــي اخلليج العربي في 
يقابل  الشــعبي  واحلشد  املوصل 
الكوفة في قاعة النشاط الرياضي 
باملنصور ونفط ميســان يستقبل 
املســيب في قاعة ميسان، وجترى 
الســبت 3 مباريــات، الناصريــة 
يضيــف الكــوت واجليــش يالقي 
التعــاون في قاعــة اجليش وديالى 
يواجــه بلدية البصــرة في قاعة 

ديالى وكربــالء حصل على انتظار 
فــي هذا الــدور، علمــا ان جميع 
املباريات تقام في الساعة 2 ظهرا.

اما مباريات الدور السادس فتنطلق 
اجلمعة 25 تشرين الثاني باجراء 3 
العربي  اذ يلعــب اخلليج  مباريات، 
والتعاون في قاعة البصرة ويلتقي 
نفط ميســان وكربــالء في قاعة 
ميسان والتعاون يضيف الناصرية 
في قاعــة وســام اجملــد، ويلعب 
فــي اليوم التالي الســبت 26 من 
الشهر ذاته بلدية البصرة واجليش 
في قاعة البصرة واملســيب يواجه 
الكرخ في قاعــة احملاويل والكوت 
يالقــي الفتوة في قاعــة الكوت، 
وديالى يســتقبل احلشد الشعبي 
فــي قاعة ديالى وحصــل الكوفة 

على انتظار في هذه اجلولة.

يشار إلى ان نادي احلشد الشعبي 
بقيادة املــدرب خالد عدنان يتصدر 
الترتيب بعــد انتهاء اجلوالت األربع 
بتحقيقه الفوز في جميع مبارياته 
جامعــا 12 نقطــة متفوقا على 
األهداف،  بفــارق  الوصيف  اجليش 
وبلدية  وكربالء  الشــرطة  يليهما 
البصرة باملراكــز من الثالث وحتى 
اخلامــس ولكل منهمــا 9 نقاط، 
ولديالى ســادس الالئحة 7 نقاط، 
ثم الكوفة ســابع الترتيب برصيد 
5 نقاط، وللكرخ والنصرية والكوت 
3 نقاط لكل منهما في املراكز من 
الثامن وحتى احلادي عشــر ولنادي 
التعاون نقطة واحدة باملركز الثاني 
عشر ثم اخلليج ونفط ميسان في 
املركزين الثالث عشر والرابع عشر 

األخير تواليا من دون نقاط.

المبرقع يناقش الجانب االعالمي بخليجي25 

طائرة السيدات تحلق في غربي آسيا 

الجمعة.. بدء الجولة الخامسة لممتاز اليد 



متابعةـ  الصباح الجديد:
العفوية،  التلقائيــة  بطريقتهــا 
نادين نســيب  احتفلت النجمة 
األولى  بانطالق احللقــة  جنيــم 
من اجلزء الثاني من مسلســل 
"صالــون زهرة" عبــر منصة 
"شاهد"، والتي حققت نسب 

مشاهدة عالية.
وروجت نادين للموسم اجلديد 

مبقطع فيديو طريف من منزلها، فظهرت مبالبس 
كاجوال وهي ترقص وتتفاغل مع تتر املسلســل 
وترقــص بحركات طريفة، لتعلــن بذلك انطالق 
احللقة االولى، وهو ما تفاعل معه اجلمهور وأثنوا 
على طرافتهــا وتلقائيتها في الترويج العمالها 

وصدق حركاتها.
وشــاركت املمثلــة اللبنانيــة متابعيهــا عبر 
انســتغرام مبقطع فيديو طريف من داخل املنزل 
وهي جتلس مع أصدقائها وبيدها النرجيلة، وفي 

حركة مضحكة سحبت منها الدخان وغيرت في 
مالمح وجهها وعينيها، قبل ان تكمل بعفويتها 
املعهودة رقصة طريفة بوضع يدها على رأســها 
وهز خصرها، تعبيراً عن سعادتها بنجاح احللقة 

االولى من املسلسل.
وبعــد احتفالها العفوي مع اصدقائها، نشــرت 
نادين منشورا عبر خاصية الستوريز أعلنت فيها 
أنها متعبــة ومتر بوعكة صحية، لتعود وتطمئن 
محبيه من خالل الــرّد على إحدى املتابعات التي 

ســألتها عن حالتها الصحية وكتبت "شــوي 
احســن حرارتي بتكسر شــوي عم باخد ادوية 
ونامية بس عندي بعد مشــهد واحد اليوم وبودع 

صالون زهرة".
يشار إلى أن مسلســل "صالون زهرة" مبوسمه 
الثاني يشارك نادين في بطولته معتصم النهار 
ومجدي مشموشــي، وكل من الفنانات سامية 
اجلزائري وهدى شــعراوي ووفاء موصلي، وهو من 

إخراج جو بو عيد.

نادين نجيم تحتفل بـ"صالون زهرة 2" بطريقتها الخاصة

بغداد - وداد إبراهيم : 
انتشرت مؤخراً في مناطق عّدة من 
بغداد ، اســواق صغيرة أطلق عليها 
العربات  واصحاب  املتبضعني  بعض 
اجلائلــة بـ"الشــورجة" لكنهــا ال 
تنســب بأي حال من األحــوال الى 
الشورجة الرئيســة القدمية وسط 

العاصمة بكل تفاصيلها.
وفاق مفهوم الشــورجة "كســوق 
مــن  للتبضــع  ومــكان  رئيســي 
محــالت تعود لتــراث بغــداد تبيع 
مــا لذ وطاب مــن انــواع البهارات 
واالعشاب واملكسرات واحلبوب" كل 
التصورات عن وجود اســواق وموالت 
معه،  تتشــابه  جتاريــة  ومحــالت 
وكلما ظهــرت اماكن جتارية جديدة 
حتمل املواصفــات العاملية في البيع 
والتعامــل والعــرض يبقى مفهوم 
الشورجة هو االوسع واالكثرشموال. 

لكن ما يحدث في بغــداد ان هناك 
العديد من "الشورجات"، ان صحت 
العبارة ظهرت مؤخــرا في مناطق 

متفرقة من بغداد.
احمد عباس جودة "بائع" يقول: لم 
يكن في بغداد غير شــورجة واحدة 
للمتبضعني  وهي محل جذب كبير 
ان كانــوا جتــار جملــة او اصحاب 
محالت صغيرة او حتى اسواق كبيرة 
او مواطنني من بغداد واحملافظات من 
دون ان يكون في أي مكان شــورجة 
غيرها، ومن دون ان ترد فكرة انشــاء 
شــورجة في أي محافظــة كونها 
وان  واســعة  مختلفــة  متنوعــة 
ضاقــت ازقتها وصغــرت محالتها 
اال انهــا تتســع للكثير مــن املارة 
واملتبضعني ومــا يجعلها مختلفة 
هو تخصصها فمحالت البهارات او 
زقاق البهارات ال يبيع شيئا اخر فيما 

تتفرع اســواق صغيرة على اجلانبني 
ايضا تخصصية حتمل اســماء وفق 
ما تبيع او اســماء نسبت لها منذ 
ســنوات لذا ما يسمى شورجة في 
الكثير من مناطــق بغداد مثل في 
اجلديدة  وبغداد  والكريعات  الصليخ 
وغيرها، هو الينتســب للشــورجة 

الرئيسية بكل املواصفات.
واكمــل جــودة: هــذه التســمية  
اطلقها اصحاب االســواق من اجل 
جذب الناس للتبضع في املناسبات 
الدينية والرســمية، واالســم فتح 
الكثير مــن صغار  امــام  االبــواب 
الستغالل  العربات  واصحاب  الباعة 
الشارع  من  واخذ مساحة  االرصفة 
واختناقات  الى زحــام  ادى  العام ما 
لنقل  كبيرة  وتوقف عجالت  مرورية 
بضاعة الى الســوق، وهذا ما شوه 

ارصفة بغداد وشوارعها. 

شورجة الزحام 
واالختناقات

ام سالم قالت: لم يكن في منطقة 
الكريعات هذا الزحام املســتمر من 
الشارع  في  املســاء  وحتى  الصباح 
املمتــد مــن "قصر بالســم وحتى 
وســط  ففي  الســمجة"  ســوق 
الشــارع بدأت مجموعة من احملالت 
ببيع املواد الغذائيــة واطلق التجار 
على هــذه اجملموعة بـ "شــورجة" 
لتتحول االبنيــة اجملاورة الى محالت 
البالســتيكية  املنزلية  االدوات  بيع 
واملعدنية ومــواد التنظيف واحلبوب 
وافــردت محالت للعطــور لتلتحم  
كلها في مكان واحد وسط منطقة 
ســكنية وحولها مشــاتل زراعية، 
الزحام  اال  وهكذا فلم نأخذ منهــا 
وتعطيل املرور ملــا يدخل الى احملالت 
وعلى مدار الســاعة عجالت كبيرة 
محملــة بالبضائــع، ناهيــك عن 
حوادث الســير التي حتدث والشجار 

بني اصحاب العجالت.

فوضى لم حتدث من قبل
 وإذا مــا جتولنا في بغداد ســنجد 
الكثيــر مــن االماكــن التجاريــة 
الواســعة والتي احتلــت االرصفة 
وتزحــف على جوانب من الشــوارع 
العامة، هــذا ما حتدث به "ســعد 
صالح" صاحب محل في الشورجة 

الرئيسية.
وأكمل صالــح: اذ يفتــرش الباعة 
احلبــوب  انــواع  مــن  بضاعتهــم 
والصابــون والعطور واملواد الغذائية 
،من  الصالحية  منتهيــة  أغبلهــا 
معلبــات اللحوم واخلضــار واملربى 
واملكسرات  والعصائر  واملشــروبات 
وغيرها من البضاعة التي تشــتهر 
بها شــورجة بغداد وليطلقوا على 
سوقهم بالشورجة، وهذا لم يحدث 
ابدا فــي بغداد فمن غيــر املعقول 
ان تزحف االســواق لتبــدو أكثر من 
العامة  االماكن  وأكثر مــن  البيوت 
والســاحات، وبشــكل غيرمسبوق 
وهذا حدث مع زيادة القوة الشــراء 
التي يتمتــع بها املواطن والتضخم 
الســوق  يجتاح  الذي  االقتصــادي 

العراقية. 
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

ظاهرة "الشورجات" تسبب
االختناقات وتشوه ارصفة بغداد

استحدثها التجار وضاق األهالي بها ذرعًا 

بغداد - سمير خليل:
على مــدى يومني ســيكون مهرجان الرافدين الســينمائي 
الدولي بنســخته الثانية التي حملت اسم الفنانة الكبيرة 

سناء عبد الرحمن، احلدث الفني االكبر في بغداد.
املهرجان الذي ســينطلق بعد غد اجلمعــة على قاعة قصر 
التراث في جامعة التراث ببغداد سيعرض )69( فيلما من )20( 
دولة والتي اختارتها جلنة الفرز واملشاهدة الدولية املؤلفة من 
ســينمائيني من املغرب العربي وسوريا والعراق من بني )623( 
فيلما من )49( دولة. االفالم املشــاركة ستتنافس على جوائز 
املهرجان الرســمية وهي جائزة أفضل اخراج، وجائزة أفضل 
سيناريو، وجائزة أفضل تصوير ومعاجلة بصرية، وجائزة أفضل 

متثيل اضافة جلائزة جلنة التحكيم.
املهرجان بحسب رئيســه الدكتور مصطفى البياتي: يعتبر 
بصيــص امل لصناع الســينما في العــراق ويتم من خالله 
االطالع على اعمال سينمائية دولية لشركات انتاج وخملرجني 
مبدعني مــن كل دول العالم، وهذا املهرجان يشــكل فارقا 
كبيرا في مجال الفن الســابع اذ نعمل من خالله على جتاوز 
املراحل الزمنية التي مر بها العراق من حروب ودمار اإلرهاب ".

الدوحة - الصباح الجديد:
تعــرض »جتربة الدوحة لألفالم«، التي تقدمها مؤسســة 
الدوحة لألفالم، رحالت صناع أفــالم عراقيني متيزوا بتقدمي 
أفالم ذات أفكار نوعية في قســم خاص بعنوان »تشكيل 
املوجة اجلديدة من السينما العراقية« من 27 - 30 نوفمبر 

اجلاري.
وتأتــي سلســلة عروض »تشــكيل املوجــة اجلديدة من 
السينما العراقية« تزامناً مع معرض »بغداد.. قرة العني« 
في متحف الفن اإلسالمي، الذي افتتح 25 أكتوبر املاضي 
والذي يستكشــف، األهمية التي حظيــت بها بغداد في 
ظل اخلالفة العباســية 750 - 1258، ويحتفــي بتأثيرها 
البالغ على املنطقة والعالم ويســتمر في قاعة املعارض 

املؤقتة حتى 25 فبراير 2023.
وتتميــز األفــالم العراقية وعددهــا أربعــة مبوضوعاتها 
الطموحــة ومحتواها املؤثر وقدرتها على نشــر رســالة 
األمل والتفاؤل. وقالت فاطمة حســن الرميحي، الرئيس 
التنفيــذي ملؤسســة الدوحة لألفالم فــي تصريح بهذه 
املناســبة: إن تاريخ الســينما املعاصر في العراق يشكل 
مصدر إلهام لصنــاع األفالم فــي كل العالم ليكافحوا 
لتحقيــق أحالمهم، منوهة بــأن هذه التحيــة اخلاصة 
للسينما العراقية تضم أربعة أفالم من العقدين املاضيني. 

الرافدين السينمائي الدولي ينطلق  
في بغداد .. بعد غد الجمعة

أربعة  أفالم عراقية
في المونديال
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دأب العرف السياسي على تعيني احملافظني عبر 
احملاصصة من دون تسلســل اداري، وهو ما حول 
قانون انضبــاط العمل الى حبر علــى ورق، الن 
احملافظ الــذي ياتي من بــاب احملاصصة توجهه 
بوصلة حزبيــه يعمل لها والجلها، وان تعارضت 
مع اجندة احلكومة وبهذا لم يعد احملافظ يعمل 

كفرد في فريق احلكومة.
لم تطبــق ســتراتيجية احلكومة خــالل عقد 
ونصــف العقــد، الســباب عديــدة يتقدمها 
عدم التــزام بعض احملافظني باالوامــر املركزية، 
االداري  بالعمــل  السياســية  االرادة  وخلطهم 
البحت، ولــم تبــادر احلكومــات املتعاقبة الى 
تشكيل مجلس تنســيقي اعلى ميثل حكومة 
مصغرة حلــل القضايا على املســتوى االحتادي، 
برئاســة رئيس الوزراء وعضويــة وزراء الداخلية 
والدفاع والتخطيــط واملالية والكهرباء والنفط 
واملوارد املائية والزراعة والتجارة والصحة واالمني 
العام جمللس الوزراء، جتتمع مع احملافظني شــهريا 
وفصليا ليتابع عملهــم وقرارتهم، ال ان يتركوا 

كأمراء اقطاعيات وهو واقع كان وما يزال.
نقترح اختيار احملافظ بانتخابات مباشــرة ضمن 
قانون احملافظات، لضمــان بقاء االولوية لبرنامج 
احلكومة واختيــار محافظ يعمل كموظف حتت 
ســلطة احلكومة وليس ممثال  للحــزب، وهو ما 
يتعارض مع العدالــه االجتماعية التي تقتضي 
وجود مســؤولني يخافون اهلل وينفذون سلطة 
القانون، ويفترض باحلكومة ان تطبق مبدأ الثواب 
والعقــاب واملتابعة مع املســؤولني التنفيذيني 
ومنهــم احملافظــني، ال ان يســتظل بعضهم 

بحصانة احلزب.
هنــاك قضايا احتاديــة مركزية وهنــاك قضايا 
محليــه تخص احملافظه علــى احملافظ ان يكون 
مؤمتنــاَ على حصه احملافظة مــن الطاقه واملياه 
واخلدمات على ان ال يتناســى احملافظات االخرى، 
النها جزء من شعب واحد يحمل اجلنسية ذاتها 

ويتمتع باحلقوق ذاتها.
بيــد ان تقاطع برامــج احملافظات مــع برنامج 
احملافظني بحقوق  احلكومة واســتخفاف بعض 
احملافظات االخرى يربك عمل احلكومة، مع وجود 

خصوصيه لبعض امللفات.
احملافــظ موظف بعنــوان اداري يعمل وفق اليات 
قانونية ودســتورية بشرط ان ال تتقدم املصلحة 
احلزبية على مصلحة احملافظات، وهذا لن يتحقق 
اال بانتخاب الشــعب ليعمل مــن اجله، وليس 
ملصلحة احلزب الذي اتى به للمنصب بالصدفة، 

والفارق شاسع بني االثنني .

الشعب يختار المحافظين

 جواد البوالني

أربيل ـ الصباح الجديد:
شــهد مهرجــان أربيــل الدولي الســابع 
للمســرح، عرض ثالث مســرحيات بينها، 
مســرحية "The Meeting" املصريــة، من 

تأليف وإخراج مازن الغرباوي. 
وقــال الغربــاوي، إنــه 

مبشــاركته  سعيد 
فــي  األولــى 

أربيل  مهرجان 
لــي  و لد ا
 ، ح للمســر
وبالتعــاون 
مــل  لكا ا
إدارة  بــني 

املهرجــان واالحتــاد العام للفنانــني العرب 
ونقابــة املهــن الســينمائية، كمــا أبدى 
 "The Meeting" سعادته لعرض مسرحية

خالل فعاليات املهرجان.
وأضــاف أن "رد فعل اجلمهور كان 
الذي  الرئيســي  الشــيء 
بهذا  للقيــام  دفعنــا 
معربــاً  اجلهــد"، 
عن شــكره ملدير 
هيوا  املهرجان، 
على  ســعاد، 

تعاونه.
املؤلف واخملرج 
مازن  املصري 

الغرباوي، أبدى سعادته لـ "ردة فعل اجلمهور 
من كردســتان العراق، وأقول لهم بأنها لن 
تكون الزيــارة األخيرة"، معربــاً عن رغبته 
وإقامة  املقبلة،  باملهرجانات  "املشاركة  في 
عروض مسرحية ومشــاريع سينمائية في 

اإلقليم ".
بدورها أبدت الفنانة إميــان رجائي التي أدت 
دور البطولة في املســرحية، عن سعادتها 
ملشــاركتها ألول مــرة في مهرجــان أربيل 
الدولي للمســرح، مشيدة بالتعاون الكبير 
الذي أبدتــه إدارة املهرجــان بقولها: "لقد 
كانوا متعاونــني جداً، ولم يدخروا وســعاً 
في مســاعدتنا وتلبية مــا تقدمنا بها من 
طلبات، وباملقابل حاول اخملرج مازن الغرباوي 

أن يقدم عمالً مختلفاً".
إميان رجائي أعربــت عن ارتياحها لتقدميهم 
عمــالً جيــداً والظهور بشــكل الئق، رغم 

الوقت القصير الذي كان متاحاً أمامهم.
الســابع  الدولي  أربيل  فعاليات مهرجــان 
للمســرح التي بدأت يوم )12 تشرين الثاني 
2022(، وتســتمر لغايــة الـــ 18 من هذا 
الشــهر، وتقدم العروض على ثالث قاعات 

في أوقات مختلفة. 
وإلــى جانب الفرق املســرحية مــن إقليم 
كردستان، تشارك فرق مسرحية من روسيا، 
أوكرانيا، إيطاليا، تركيا، مصر، تونس، سوريا، 
إيران، بولندا، ليبيا، األردن، وســلطنة عمان 

في املهرجان.

ذي قار - الصباح الجديد:
أعلن مدير عام دائرة التحريات والتنقيبات في 
الهيئــة العامة لآلثار والتراث علي شــلغم، أمس 
الثالثاء، ان مدير املتحف البريطاني هارتويج فيشــر زار 
مدينــة أور االثرية والذي تهــدف زيارته الى االعالن عن 

مشروع كرسو كاتي.
وأكد شلغم في بيان ورد للصباح اجلديد، ان "مت 
استقبال مدير عام االثار البريطاني هارتويج 
فيشــر في البصرة ثم زار محافظة ذي قار 
في املوقــع االثري "تلــو" بقضاء النصر 

شمال احملافظة".

واشــار، الى ان "زيارته جاءت ضمن البرنامــج التدريبي والتطويري 
والذي يهــدف الى تطويــر وتدريب مهــارات الكــوادر االثارية في 

مفتشية اثار وتراث ذي قار".
وبني ان "مدير املتحف البريطاني أطلع خالل زيارته على أهم املعالم 
األثرية في مدينة اور االثرية". وكشــف شــلغم انه مت خالل اللقاء 
التركيز على تعزيز التعاون املشــترك بني الوزارة واالثار البريطانية 
مبا يصب بخدمة الواقع االثري في البالد لرفع مســتوى التعاون في 
مجال الســياحة والتنقيب واستقطاب الســواح االجانب وتبادل 
اخلبرات. من جانبه اشــاد مدير املتحف البريطاني باجلهود املبذولة 
من قبل وزارة الثقافة في مجال العمل السياحي واألثري وتسهيل 

عمل البعثات التنقيبية داخل البالد.

متابعة ـ الصباح الجديد:
الروســية  اخلارجية  وزارة  أعلنت 
عن فــرض عقوبات على عدد من 
كبــار املســؤولني الكنديني، مبن 
فيهم املمثل جيم كاري، ردا على 
فرض كندا عقوبات على عدد من 

كبار املسؤولني الروس.
اخلارجيــة  وزارة  لبيــان  ووفقــا 
الروســية" فرضــت موســكو 
عقوبات على 100 مواطن كندي، 
رفيعو  بينهــم مســؤولون  من 
ونشطاء  أعمال  ورجال  املستوى 
في العديد من املنظمات املوالية 

للنظام النازي، ووســائل اإلعالم 
تشــارك  التي  املالية  والهياكل 
تشكيل  في  مباشــر  بشــكل 
منظمــة عدوانيــة مناهضــة 
لروســيا ومنعت دخــول املمثل 

جيم كاري لروسيا.
العقوبــات  أن  إلــى  وأشــارت 
"املمارســة  علــى  ردا  تأتــي 
املســتمرة من قبل نظام رئيس 
بفرض  تــرودو  جاســتني  الوزراء 
الروســية  القيادة  عقوبات على 
وممثلي  والبرملانيني  والسياسيني 
األعمــال واخلبــراء والصحفيني 

والشخصيات الثقافية ".
وأعلــن رئيــس الــوزراء الكندي 
جاســتني ترودو سابقا عن فرض 
كندا عقوبات على عدد من كبار 
فيهم  مبــن  الروس،  املســؤولني 
شــخصيات مــن إدارة شــركة 

"غازبروم" العمالقة للغاز.
ووصف الســفير الروســي لدى 
كندا أوليغ ستيبانوف العقوبات 
"خطوة سخيفة  بأنها  الكندية 
جديــدة" من قبــل أوتــاوا، وأن 
بشكل  عليها  ســترد  موسكو 

مناسب.

الصباح الجديد ـ ياسر علي:
املســرح  مهرجان  ختــام  فــي 
)خالف(  مسرحية  توجت  االردني 

بجائزتني،  
األولــى افضــل نــص ملؤلــف 
الفنان  ومخرجهــا  املســرحية 
مهنــد هــادي، والثانيــة جائزة 
أفضل ممثلة الى الدكتورة سهى 
ســالم. املسرحية شكلت عودة 
الفنــان مهند هــادي بعد غياب 
سبع سنوات عن املسرح العراقي 
والذي صرح لنا في لقاء ســابق 
: دائما ما يتشــكل عندي شكل 
والسينوغرافيا  والديكور  العرض 
النــص،  اكتــب  وبعدهــا  اوال 
بالنســبة لي ماحلمت به حتقق 
في العرض ، هذا العمل والسباب 

كثيرة ولكونــي اعيش في اوربا، 
قرأت في فترة ان هناك مشكلة 
تتعلق بخصوص عناصر تنظيم 
داعــش االرهابي الذيــن ينتمون 
الى اوربا، تولــدت عندي الفكرة 

من تلك اللحظة مع تســاؤالت 
عديدة!!كيــف لــو رجــع هؤالء 
القتلة لبلدانهم وكيف ستكون 
احلياة". وعن رسالته في العرض 
يضيف " مايهمني هو االنسان ، 
ليس لدي استعداد ان اغفر الحد 
ادين احد،  او  واتضامن مع احــد 
الكل قتلــة، كل من يؤمن بفكر 
بالعالم يحمل  متطرف، اي فكر 
الســالح، مهمــا تكــن افكاره 
والتطبيق،  بالنظريــة  مختلفة 
واليســار  اليمني  يلتقي  عندما 
بردة الفعل الواحدة وهي القتل".
انتجتهــا  التــي  املســرحية 
وقدمتها دائرة السينما واملسرح 
الرزاق  من بطولــة هيثم عبــد 

وسهى سالم ومرتضى حبيب.

تواصل العروض المسرحية في مهرجان أربيل الدولي السابع 

روسيا تفرض عقوبات على "جيم كاري"

سهى سالم أفضل ممثلة في مهرجان
األردن المسرحي الدولي

إلعالن مشروع "كرسو كاتي".. 
مدير المتحف البريطاني

يزور مدينة أور االثرية
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