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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

بغداد - الصباح الجديد:
 ابدى رئيس اجلمهورية عبد اللطيف 
االثنني، اسفه  جمال رشــيد امس 
ويعانيها  يحياهــا  التي  لألوضــاع 
سيما  البالد،  شمالي  في  النازحون 
في مخيم دهــوك الذي زاره مؤخراً، 
النازحني  مشــيرا الى ضرورة عودة 
الى مناطقهم وحصول كل مواطن 
فــي البالد وليس النازحني حســب 
وعائلته  على سكن مالئم يحتويه 

ويدفع عنه غائلة الفقر واملعاناة.
جاء هذا خالل اســتقباله السيدة 
ظفار زاير رئيس حترير جريدة الصباح 

اجلديد امس في القصر الرئاسي.
واكد رشيد، ان من اهم ما يشغله، 
على مستوى  البالد سواء  استقرار 
االمن ام اخلدمات او االمنني الغذائي 
واملائــي، وقال في هذا الصدد:« لدي 
الواقع  معلومات ليست قليلة عن 
اخلدمــي فــي كل محافظــة، ومبا 
يجعلني أقــول، ان كل البالد تعاني 
نقص اخلدمــات، وحتتاج برمتها الى 

ثورة في هذا اجلانب.
رشــيد اكد ان قضية النازحني من 
بني اهتماماته األولى، واشــر ان :« 
من يتحمــل مشــكالت ومعاناة 
النازحــني، اثنــان، احلكومات التي 
تعاقبــت على البالد ســيما بعد 
اشــتعال احلرب مع عناصر داعش 
اإلرهابيــة، واجملتمــع الدولي الذي 
ترك البــالد وقواتها األمنية تواجه 
اعتى حرب ضد اإلرهــاب مبفردها، 
من دون ان يقدم سوى النزر اليسير 
من املســاعدة، االمر الذي انعكس 

ســلبا علــى النازحــني اكثر من 
غيرهم ســيما بعــد االنتصار في 

هذه احلرب«
وأضــاف: » من بني األســباب التي 
أيضا،  النازحــني  معاناة  ســببت 
جراء  الثقيلة،  األمنيــة  اإلجراءات 

وارهابييها  داعــش  عناصــر  توزع 
ما بني العراق وســوريا ودول اجلوار 
تلك  الــذي تطلب  االمر  األخــرى، 
االجــراءاـ، وبدوري اعتــزم متابعة 
هذا األمر مع احلكومة اجلديدة التي 
يرأسها محمد شــياع السوداني، 

والتي اتوســم فيها ان تكون اكثر 
معاجلة  فــي  حركة  واســرع  قوة 
قضايا النازحني الذين يعانون البرد، 
ويحتاجــون ان متــد كل الــوزارات 

اليهم يد العون«.
وبشأن الســكن قال رشيد: » من 

بني اهم احلقوق اخلمســة، واعني 
بهــا حقوق االنســان، الســكن، 
الذي تعنــى به املواثيــق الدولية 
الدســتور  ومنهــا  والدســاتير 
العراقــي واقصد بها، حق احلصول 
والصحة  واالمــن  التعليم  علــى 

واخلدمات، إضافة الى السكن، ومن 
هنا أقول ان من حق كل مواطن في 
أن يكون لديه ســكن الئق، ضمن 
مجمعات ســكنية علــى الدولة 
االهتمام بانشائها، سواء من خالل 

االستثمار، او تبني احلكومة لها«.
قضايــا  حــل  وجــوب   « واكــد: 
ام  العشوائيات ســواء في بغداد، 
أي محافظــة مــن احملافظات، من 
خالل دراسات مســتفيضة تعنى 
الفنية واالستشــارية  بالشــؤون 

واللوجستية الضرورية«.
رشــيد، وعلــى الرغم مــن قصر 
بأن  افاد  الزمنية في منصبه،  املدة 
من انشــغاالته الكبيــرة، حصول 
كل مواطــن على العــالج والدواء 
تدخل  خالل  من  الســبل،  وبايسر 
الدولــة واحلكومة مبــا يؤمن هذا 
األمر، ويقول في هذا الصدد:« ليس 
الكل يتوفر له احلصول على الدواء 
والعالج املناســب، ومن هنا نترقب 
اجناز املشاريع املتلكئة والتي تعنى 
كاملستشــفيات  املواطن،  بصحة 
واملراكز الصحية، والتي اجد ان من 
املمكن للدولــة إجنازها خالل وقت 
قصير، فــي حال توافــرت الهمم 
علــى مســتوى قيادات الــوزارات 
واحلكومة، التي اعرف انها جادة في 
السعي الى تبني ما يؤمن اخلدمات 

الصحية والعالجية للمواطن«.
زيارة كل  رئيس اجلمهورية،  ويعتزم 
محافظات البــالد، ومنها البصرة 
التي يعتزم زيارتها في وقت قريب، 

لالطالع على واقعها ومتابعته. 

رئيس الجمهورية في حديث للصباح الجديد:

عودة النازحين الى ديارهم وحق السكن والعالج 
والخدمات لكل مواطن اهم اولوياتنا

الحظر األوربي على النفط الروسي يدخل 
6حيز التنفيذ والتقلبات تسيطر على السوق دعوات الى االضراب العام وزيادة 

الضغوط على السلطات في ايران

رئيس التحرير في ضيافة رئاسة اجلمهورية
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السليمانية - عباس اركوازي:
رفــع رئيــس برملان كردســتان 
السابق الدكتور يوسف محمد 
دعوى قضائية ضــد قرار برملان 
الدورة  بتمديد عمر  كردســتان 
احلاليــة لبرملان كردســتان ملدة 

عام كامل.
وقال محمد في حديث للصباح 
اجلديد، امس االثنني، ان احملكمة 
االحتادية قررت حتديد يوم 18 من 
شهر كانون االول احلالي موعدا 
للنظر في الدعوى التي رفعتها 
تشرين  شــهر  من  السابع  في 

الثاني املنصرم.
رفع  قــرر  انه  واوضح محمــد، 
مسلســالت  إلنهاء  الدعــوى 

التمديد لعمــر حكومة وبرملان 
االقليــم، الذي عــده مخالفة 
الدســتور  ومواد  لبنود  واضحة 
وارادة  الدميقراطيــة  واملبــادئ 
ان  واردف،«نتوقــع  الناخبــني، 
بانهاء  االحتادية  احملكمة  تقضي 
والية برملان كردستان وحكومته 
ورئاســته، وان القــرار النهائي 

يعود الى احملكمة االحتادية«.
برملــان  ان  محمــد،  واكــد 
االقليــم وحكومتــه فاقــدان 
واملبادئ  للنظم  وفقا  للشرعية 
العقد  ومبوجب  الدميقراطيــة، 
ملرشــحي  الناخب  مينحه  الذي 
االننتخابات، الذي ينتهي بانتهاء 

املدة احملددة الجراء االنتخابات.

قدمتها  التــي  االعــذار  وحول 
االحزاب السياسية لتمديد عمر 
ان  اوضح محمد  االقليم،  برملان 
واهية وهي  التي قدمت  االعذار 
ال متنح االحزاب الكبيرة احلق في 
االنتخابات،  اجراء  وتأخير  تأجيل 
الذي قــال بانه حتــى في حال 
اجرائها فانها لن تكن نزيهة ما 
السابق  القانون  تعديل  يتم  لم 

واالليات املعتمدة.
واشار محمد الى ان االنتخابات 
االقليم  التي شهدها  السابقة 
تخللتهــا   1992 عــام  منــذ 
عمليات تزوير وتالعب واســعة، 
وان االغلبيــة التــي يدعيهــا 
احلــزب احلاكم االن، مــزورة وال 

تســتند الــى ارادة الناخبــني، 
الذين قاطع اغلبهم االنتخابات 
بان  الدراكهم  نظرا  الســابقة، 
االليات املتبعة لن تغير املشهد 
تنهي هيمنة  ولن  السياســي، 
مفاصل  على  احلاكمة  االحزاب 

ومؤسسات احلكم في االقليم.
قد صادق  برملان كردستان  وكان 
تشرين  شــهر  من  التاسع  في 
بتمديد  قرار  املنصرم على  االول 
من  ألكثر  التشــريعي  عمــره 
عام، بعــد اإلخفاق فــي إجراء 
االنتخابات في اإلقليم مبوعدها 
احملــدد، فــي جلســة صاخبة 
قاطعتها احزاب املعارضة ونواب 

مستقلني.

توقعات بحكم المحكمة االتحادية بطالن تمديد عمر برلمان إقليم كردستان
في دعوى مقامة ضده في 18 من الشهر الجاري

بغداد - الصباح الجديد: 
انتقد عضو جلنة العالقات اخلارجية 
النيابيــة عامــر الفايــز، منح االف 
من جوازات الســفر الدبلوماســية 
ان  الى  مشــيرا  مستحقيها،  لغير 
اللجنة ســتتحقق من املوضوع مع 
وزارة اخلارجية، ســيما وانها تعتمد 
تصريحا رســميا بأن عــدد اجلوازات 
الدبلوماســية املمنوحة منذ تأريخ 
بلغ   ،2022/10/1 ولغاية   2021/10/1
ما بني 4000 - 4200 جواز.. وقال الفايز 
»نحن على علم بأنه مت منح جوازات 
ســفر دبلوماســية بأعداد كبيرة«، 
عاداً ذلك »تصرفاً غير مســؤول من 

احلكومة السابقة«. وتداولت وسائل 
4200 جواز  االعالم خبراً مفاده منح 
سفر دبلوماســي لشخصيات غير 
مســتحقة، مثل فنانــات وغيرهن. 
وأوضــح الفايز انه »رمبــا هذا العدد 
يكون صحيحاً، وبحال مت صرف هكذا 
أعداد جواز ســفر دبلوماسي معناه 
صرفها لغير مســتحقيها«،  عضو 
جلنة العالقــات اخلارجيــة النيابية 
عامــر الفايز، أضاف: »نتابع االمر مع 
وزير الداخليــة للتأكد من حقيقته 
ومعاجلتــه، وال ميكــن ان يبقى هذا 
العدد النــه يؤثر علــى قيمة جواز 
الســفر الدبلوماسي«. ويحتل جواز 

110 عاملياً  املرتبة  العراقي  الســفر 
مــن مجموع دول العالم، بحســب 
التقريــر األولي لعــام 2022 الصادر 
عن شــركة االستشــارات العاملية 
للمواطنة واإلقامة هينلي وشركاؤه. 
الفايز، لفــت الى ان »املتعارف عليه 
ان جواز السفر الدبلوماسي يصرف 
للهيئات الدبلوماسية ورجال الدولة 
والوزراء والسلك  والنواب  والرئاسات 
السفر  جواز  منح  اما  الدبلوماسي، 
وللفنانني  الدبلوماســي كمكافآت 
والالعبني وغيرها هذه من صالحيات 
وزير اخلارجية. وأكد الفايز: »ســتتم 
متابعــة األمــر مــع وزارة اخلارجية 

ألجــل االتفاق على حلــول في حال 
كان صحيحاً«، واصفاً ذلك » فساداً، 
الدبلوماســية  ألن أغلــب اجلوازات 
صرفت من رئاســة الوزراء السابقة، 
اعمال  تصريــف  حكومــة  وهــي 
لكنها جتــاوزت الصالحيات مبنحها 
العدد مــن جوازات الســفر  هــذا 

الدبلوماسية«.
وكان مدير شــؤون اجلوازات العامة 
في وزارة الداخلية العميد احلقوقي، 
ماجــد أحمد، أعلن مؤخــراً أن عدد 
اجلــوازات الدبلوماســية منذ تأريخ 
بلغ   ،2022/10/1 ولغاية   2021/10/1

من 4000 - 4200 جواز.

حكومة الكاظمي منحت 4200 جواز دبلوماسي
 لغير مستحقيها منهم فنانات و«غيرهن«  

الخارجية النيابية تعتزم التحقيق في األمر

بغداد - الصباح الجديد: 
انهت دائرة املوازنة فــي وزارة املالية 
امــس االثنــني، اجــراءات الوجبــة 
الســابعة في إســتحداث الدرجات 
الشهادات  حملة  لتعيني  الوظيفية 
العليا واخلريجــني االوائل في وزارات 
درجــة   ٢١٤٤ والبالغــة  الدولــة،  
)الوجبة الســابعة( ووتضمنت هذه 
الوجبــة تعيــني ١٢٩٧ مــن حملة 
التعليم  وزارة  في  الدكتوراه  شهادة 
)ماجستير(  االتصاالت  ووزارة  العالي 
١٩٣. الدبلــوم العالي وزارة اخلارجية 
ستة ووزارة املالية ١١٠ ووزارة الزراعة 
١٨٩ ووزارة التعليم العالي ٢٥ ووزراة 
الصحــة ١٩٥ ووزارة الكهرباء اربعة 

االعمــار  ووزارة   ١٣ النفــط  ووزارة 
التربيــة ١٠٠  واالســكان ٨٢ ووزارة 
. ويأتي هذا االســتحداث اســتنادا 
الى قــرار مجلس الــوزراء رقم ٢٨١ 
لســنة ٢٠٢٢، واحكام قانون الدعم 
الطارئ / الفقرة ٣ ، ومن املشمولني 
بالقرار رقم ٥٩ لسنة ٢٠١٧ ، وتعيني 
اخلريجني االوائل املشــمولني بقانون 

رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٧ .
 وســيتم تزويــد الــوزارة بأســماء 
املعينــني من قبل مجلــس اخلدمة 
اإلحتــادي ، علــى ان يتحمل مجلس 
اخلدمة ووزارة التعليم العالي صحة 
املشمولة  الفئات  بيانات  وســالمة 

بالتعيني .

بغداد - الصباح الجديد: 
صوتت هيئة الرأي فــي وزارة التربية 
امس االثنني، على متديد دوام الطلبة 

سنتني في الدراسة املسائية. 
جاء ذلــك على وفق بيــان صدر عن 
التي  الرأي  الوزارة، وأوضح أن هيئــة 
ترأســها وزير التربية إبراهيم نامس 
الســماح  على  صوتــت  اجلبــوري، 

الدراسة  الطلبة ســنتني في  بدوام 
املســائية. وكانــت وزارة التربية في 
احلكومة السابقة سمحت للطالب 
الراســب فــي املدرســة النهاريــة 
بالدراســة املسائية لســنة واحدة 
بعد رسوبه على الرغم من ان املتبع 
عبر ســنني طوال ان عمر الدراســة 

املسائية سنتني.

صالح الدين - الصباح الجديد: 
أفــادت مديريــة املــوارد املائية في 
بوصول  الديــن،  محافظة صــالح 
كميات من ميــاه االمطار وردت من 

محافظتي أربيل والسليمانية.
وقال مدير املوارد املائية في محافظة 
الواحد  الدين بســام عبــد  صالح 
الى  »وردت  صحفية  تصريحات  في 
الديــن كمية من  محافظة صالح 
املياه نتيجة تســاقط االمطار في 
والســليمانية«،  أربيل  محافظتي 
مبينا ان »هذه الكميات من االمطار 
وردت الى اجلزء الشــمالي الشرقي 

من احملافظة من الزاب االسفل«.
للسدود  العامة  املديرية  بحســب 
في العراق، تشكل األمطار %30 من 
املائيــة، في حني تقدر  البالد  موارد 
كميات ميــاه األنهــار املمتدة من 

تركيا وإيران بنحو 70%.
وأوضــح عبد الواحــد أن »كميات 
االمطار  الينا جــراء  الــواردة  املياه 
االخيــرة بلغــت 1300 متر مكعب 
في الثانية، ولفترة زمنية محدودة«، 
مشــيرا الــى »التعامــل مع هذه 
املوجة عبر امرارهــا الى نهر دجلة، 
ومن ثم الى سد ســامراء، وكذلك 
باجتاه القناة االروائية لتعزيز حوض 

نهر الفرات«.
عبد الواحــد، لفت الــى ان »هذه 
الكميــات مــن املياه لم تشــكل 
خطــراً علــى محافظــة صــالح 
ومتت  جيدة،  الســدود  لكون  الدين 
الفترة  ضمــن  عليها  الســيطرة 
احملددة بتوجيهات وزارة املوارد املائية، 
حيث مت امــرار هــذه الكميات من 

املياه بصورة سلسة جداً«.

المالية تنهي إجراءات استحداث 
2144 وظيفة لحملة الشهادات العليا

التربية تعيد دوام طلبة الدراسة 
المسائية لمدة سنتين 

1300 متر مكعب من مياه امطار أربيل 
والسليمانية تصل سدود صالح الدين

خاص - الصباح الجديد:
يأمل البرملان بان تصل املوازنة 
قبــل نهاية األســبوع احلالي، 
مــن أجــل قطــع العطلــة 
التشــريعية، فيما يؤكد نواب 
السياســية  االتفاقــات  أن 
السابقة سوف تسهل عملية 

إقرار القانون.
وقال النائب عــن ائتالف دولة 
القانون عقيــل الفتالوي، في 
تصريح إلى »الصباح اجلديد«، 
من  كان  النــواب  »مجلس  إن 
املفتــرض أن يعقد جلســته 
أمــس لكنه أجلهــا ملدة 24 

ساعة«.
»السبب  أن  الفتالوي،  وأضاف 
تتزامــن  ان  التأجيــل،  فــي 
اجللســة مع اجتماع مجلس 
الــوزراء الــذي قد يتــم فيه 
املوازنة  قانون  عرض مشــروع 
علــى  وإحالتــه  للتصويــت 

البرملان«.
القانون  أن »وصول  إلى  وأشار، 
إلــى البرملان خالل مــا تبقى 
يعني  احلالــي  األســبوع  من 
العطلة  أننا ســوف نقطــع 

اجلمعة  تبدأ  التي  التشريعية 
املقبلة«.

»الدســتور  أن  الفتالوي،  وبني 
البرملان  أن  العراقي ينص على 
يدخل في عطلة تشريعية  ال 
إذا تلقى قانــون املوازنة لغاية 

إقراره«.
وأوضح، أن »احلكومة اذا تأخرت 
في إرسال املوازنة فأننا سوف 

نضطــر للدخول فــي عطلة 
تشــريعية متتد ثالثني يوماً وال 

يجوز لنا أن نلغيها«.
أن  الفتــالوي،  وأســتطرد 
في  التشــريعية  »العطلــة 
األصــل هــي شــهرين وكان 
اجمللــس قد صوت علــى الغاء 
يومــًا منهــا وهو حق  ثالثني 
ولكن ال  بالدســتور  مسموح 

ميكن تكراره مرة أخرى«.
وأفاد، بــأن »املتفائلني يقولون 
بأن املوازنة حتتاج إلى شهر عند 
وصولها إلــى البرملان، ولكننا 
نرى أن خالف ذلــك، خصوصاً 
سياسية  خالفات  حصلت  أن 
فأن األمر قد يستغرق أكثر من 

ذلك حلني اقرارها«.
ومضــى الفتــالوي، إلــى أن 

»الكتــل متفقة على النقاط 
وهذا  املوازنة  في  األساســية 
االمر قد يســرع فــي إقرارها 
لكن املهم بالنســبة إلينا أن 
يصل إلــى القانــون قبل بدء 

العطلة التشريعية«.
من جانبــه، ذكــر النائب عن 
حتالف الفتح معني الكاظمي، 
»الصباح  إلــى  تصريــح  في 
اجلديــد«، أن »البرملان يأمل بأن 
تقطع احلكومة عطلة البرملان 
عندمــا ترســل املوازنة خالل 

األيام املقبلة وقبل اخلميس«.
وتابع الكاظمــي، ان »القانون 
وصل إلــى مراحلــه االخيرة، 
بعــد أن اجنزت وزارتــي املالية 
املتعلقات  جميع  والتخطيط 
يردنا بشكل  أن  بانتظار  ونحن 
مجلس  مصادقة  بعد  رسمي 

الوزراء عليه«.
وأشــار، إلى أن »مبلغ القانون 
الواردة  املعلومــات  بحســب 
دينار  تريليون   130 إلــى  يصل 
مع عجز يقدر بـ 10 تريليونات 

دينار«.
»مجلس  أن  الكاظمــي،  وبني 

اســتالمه  ومبجــرد  النــواب 
القانون سوف يجري املناقشة 
عليه ويسبق ذلك إجناز القراءة 
على  األعضاء  باطــالع  األولى 
إلى  االســتماع  دون  الفقرات 

اآلراء«.
ونوه، إلى أن »مرحلة املناقشة 
مع  اجتماعات  تتضمن  سوف 
الــوزارات ومســؤولي وحدات 
االنفاق العام من أجل االطالع 
على احتياجات املؤسسات من 

األموال«.
علــى  الكاظمــي،  ويعــول 
»االتفاقــات السياســية في 
دون  املوازنة من  تسريع حسم 
وجــود اعتراضات ســواء من 
الكتل السياسية أو احلكومة 
املصادقة  بعــد  القانون  على 

عليه«.
وكان رئيــس مجلــس الوزراء 
قد  الســوداني  شياع  محمد 
أكــد في تصريحات ســابقة 
املوازنة هو من  أن إعداد قانون 
إلى  أولويات حكومته، مشيراً 
توجيه الوزارات املعنية بتقدمي 

املشروع بأسرع وقت ممكن.

البرلمان ينتظر الموازنة األسبوع الحالي ومناقشتها لن تحتاج أكثر من شهر
قبل دخول العطلة التشريعية تقريـر

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اعلــن اجمللس العاملــي للذهب، 
اقباالً  ان هنــاك  االثنــني،  امس 
االصفر  املعدن  على شراء  كبيراً 
من قبل البنوك املركزية الدولية، 
فيما اشــار الى ان العراق حافظ 
علــى مرتبتــه الثالثــني عامليا 
من بــني اكبــر الــدول امتالكا 

الحتياطي الذهب.
وقــال اجمللس في احــدث جدول 
له لشــهر كانــون االول اجلاري، 
ان »شــراء الذهب مــن البنوك 
كبير  بشــكل  ارتفع  املركزيــة 
خالل شهر تشرين االول املاضي، 
املركزية  البنــوك  أضافت  حيث 
31 طناً صافياً مــن الذهب إلى 

االحتياطيات الدولية العاملية«.
واضــاف ان »مشــتريات الذهب 
اقتصــرت على البنــك املركزي 
لدولة اإلمــارات العربية املتحدة 
الــذي كان أكبــر مشــتر خالل 
املذكور، حيــث أضاف  الشــهر 
ما يزيد قليالً عن تســعة أطنان 
الذهب، كما  احتياطاته من  إلى 
التركي  املركزي  البنك  اشــترى 
تســعة أطنان ايضا من الذهب 
كذلك  املاضي،  االول  تشرين  في 
اضافــت أوزبكســتان تســعة 
أطنان، وكازاخستان ثالثة أطنان، 

لكل  واحداً  وقطر طنــاً  والهند 
منهما«.

واشار الى ان »العراق حافظ على 
موقعــه العاملي بعــد ان صعد 
عشــر مراتب في شهر متوز بعد 
شرائه 34 طنا من الذهب ليصل 
الى املرتبة 30 من اصل 100 دولة 
احتياطي  بأكبر  باجلدول  مدرجة 
للذهب لتبلغ حيازته من الذهب 
130.4 طن وهــي متثل %8.4 من 

باقي احتياطاته االخرى«.
ان  العاملــي  اجمللــس  واوضــح 
»مجمــوع احتياطيــات الذهب 
للــدول العربية اخلمــس االولى 
وهي، السعودية، ولبنان، واجلزائر، 
والعــراق، ومصــر، ارتفعت الى 
1.039 الف طن نتيجة شراء كل 
العراق ومصر كميات كبيرة  من 

من املعدن االصفر«.
املتحدة  الواليات  زالت  ما  وعامليا 
االمريكية تتربع على قامت باقي 
الدول بأكبر حيــازة للذهب في 
العالم وبواقــع 8.133 الف طن، 
تليها املانيا 3.355 الف طنا، ومن 
ثم جــاءت ايطاليــا 2.451 الف 
طن، فيما تذيلــت جمهورية الو 
الشعبية باملرتبة 100 بواقع 900 
تســبقها جمهورية  كيلوغرام، 

كوبا بواقع طنا واحد«.

اقبال دولي كبير على شراء الذهب 
والعراق يحافظ على مرتبته عالميا
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بغداد - الصباح الجديد: 

اكدت اللجنــة القانونية النيابية 
ان حتويل جنس االرض ســيحد من 
حــاالت االبتزاز التــي يتعرض لها 

املواطنني.
احلمامي  اللجنة عارف  وقال عضو 
:”قانون  ان  في تصريحات صحفية 
الزراعية  االراضــي  جنــس  حتويل 
تخفيف  في  كبيرة  مشكلة  يحل 
الضغط على املدن والبلديات التي 
تاخرت بتوزيــع االراضي”. ، مضيفا 
“كما ســيحد مــن االبتــزاز الذي 
يتعرض لــه املواطنني من اصحاب 

السكن الزراعي”.
وبني احلمامي ان” القانون سيعالج 
موضــوع املتجاوزيــن على امالك 
الدولة ويســتعاض عنه بديال عن 
اي قانون”. ، وأقر مجلس الوزراء، في 
27 تشرين الثاني املاضي تعليمات 
األراضي  خاصــة بتحويل جنــس 

الزراعية ومتليكها.
من جانبهــا أعلنت امانــة بغداد 
الفعلية  باإلجــراءات  مباشــرتها 
لتطبيق قــرار 581 اخلاص بتحويل 
جنس االراضي، مبينة ان االجراءات 
ستشــمل  االوليــة  ستشــمل 
للدولة  اململوكة  الزراعية  االراضي 

فقط وستعلن التعليمات الحقا.
 وقال مدير اعــالم االمانة محمد 
الربيعي فــي تصريحات صحفية 
إن “امني بغداد عمار موسى كاظم 
كلف 15 بلدية في عموم العاصمة 
الجراء جرد بحجم االراضي الزراعية 
التي متت حتويلها الى سكنية وهي 

اململوكة للدولة”.
واضاف الربيعي، ان “اجلرد سيشمل 
168 قطعــة ارض زراعيــة كبيرة 
تابعــة للدولــة متــت تقطيعها 
وقطع  وبيعها على شــكل منزل 
اراضي سيتم التعامل معها وفقا 

لقرار 581”.
“التعليمــات  ان  الــى  واشــار   
ستصددر بشكل عاجل بعد اجراء 
اجلرد سواء املبالغ املستخصلة من 
البيع واالليات كون الوقت احملدد هي 
90 يوما”، مبينــا ان “االراضي التي 

ومملوكة  زراعية  الــى  متت حتويلها 
الفراد سيتم معاجلتها يضاف وفق 

تعليمات مقبلة اخرى “.
وكان مجلس الــوزراء ناقش خالل 
اجللســة االعتيادية السادســة ، 
املوضوعــات املدرجــة على جدول 
األعمال، وكانت أول املوضوعات هي 
قضية متليك األراضي التي مت تغيير 

استعمالها ألغراض السكن.
وفي ضوء توّجــه احلكومة ملعاجلة 
هذا امللــف، وحتويل جنس األراضي 
اكثر  بصورة  سكنية  الى  الزراعية 
لضوابط  وتكون خاضعة  تنظيماً، 
أقر  معينــة،  قانونية  ومحــددات 
مجلس الوزراء املوافقة على  تعديل 
أمانة بغداد واملؤسســات البلدية 
األساس  التصميم  احملافظات،  في 
االســتعماالت  وتغييــر  للمــدن 
دة عليها  اخملتلفة لألراضي املشــيّ

وحدات ســكنية بشكل عشوائي 
واململوكة للدولة، واملشــيدة قبل 
صــدور هذا القــرار وتفعيل أمانة 
بغداد قــرار مجلس قيــادة الثورة 
)581 لســنة1981(  رقــم  املنحل 
ألغراض متلــك األرض التي مت تغيير 

استعمالها ألغراض هذا القرار.
كما اقر اجمللس تفعيل املؤسسات 
القانون  احملافظــات  فــي  البلدية 
رقم )80 لســنة 1970( وتعليماته 
قيادة  مجلــس  وقــرار  النافــذة، 
لســنة  رقم)184  املنحل  الثــورة 
التي  األرض  2002( ألغراض متلــك 
مت تغيير اســتعمالها ألغراض هذا 
القــرار ، على ان تتولي أمانة بغداد 
واملؤسسات البلدية في احملافظات، 
القطاعيــة  التصاميــم  إعــداد 
بأحــكام  املشــمولة  للمناطــق 
هذا القرار مبا ينســجم وتصميم 

املدن احلديثة، وفــي حال وجود دور 
مشيدة ال ميكن معاجلتها بحسب 
التصاميــم املعدلة، يتــم إزالتها 
وتعويــض صاحب الــدار بقطعة 
أرض سكنية مناســبة مبا ال يقل 

عن احلد األدنى من اإلفراز .
واقــر مجلس الــوزراء ايضا متليك 
أمانة بغداد، واملؤسســات البلدية 
التي مت  في احملافظــات، األراضــي 
افرازها ألغــراض هذا القــرار الى 
تقدرها  التي  بالقيمة  شــاغليها 
جلــان التقدير آنفاً وفقــا ألحكام 
املادتني )7، و8( من قانون بيع وايجار 
امــوال الدولة )21 لســنة 2013(، 
العلنية  املزايــدة  اســتثناء مــن 
)40( من  املــادة  املبينة في احكام 
وللدائرة   ، آنفــا  املذكــور  القانون 
البلديــة اخملتصة متليــك االراضي 
الشيوع  لشاغليها، على ســبيل 

كوحــدة عقارية واحــدة، في حال 
وجود مســاحات تقل عــن احلدود 

الدنيا لالفراز.
ويشــترط في طالــب التمليك أن 
يكــون املســتفيد الفعلي لألرض 
وفقــاً للجــرودات التــي تقدمها 
الوحدة االدارية املعنية، بواســطة 
بغــداد في  أمني  برئاســة  جلنــة 
العاصمــة، واحملافظ في احملافظات 
وعضويــة مديــر البلديــة ومدير 
ومديــر  العمرانــي  التخطيــط 
وزارة  العقاري وممثل عن  التسجيل 
املاليــة وال يجوز متليــك أكثر من 
يقدم  وأن  التمليك  لطالب  قطعة 
طلباً الى مديريــة البلدية املعنية 
خــالل مدة ال تتجــاوز 90 يوماً من 
تاريــخ صدور هــذا القــرار وينفذ 
اململوكة  االراضي  على  القرار  هذا 
للدولة املقامة عليها دور سكنية 

باملشــيدات الثابتــة، وان يكــون 
مجمعاً ســكنياً نظاميــاً مأهوالً 
األراضي  القــرار  هذا  يشــمل  وال 

اخملصصة ملشروعات النفع العام.
وأمانــة  الزراعــة،  وزارة  وتتولــى 
والوحــدات  والبلديــات،  بغــداد، 
التجاوز  حــاالت  متابعة  اإلداريــة 
والبساتني،  الزراعية  األراضي  على 
وأخــذ اإلجــراءات القانونية بحق 
املتجاوزين بعد نفاذ هذا القرار. مع 
األخــذ بعني االهتمــام رأي الدائرة 
القانونية في األمانة العامة جمللس 
املرقمة  مذكرتها  مبوجــب  الوزراء 
ل.  د/ق/2/71/42/310  )م.  بالعــدد 
الثاني  21 تشــرين  ق( املؤرخة في 
أعضاء  بعض  ومالحظــات   ،2022
، وعلى اجلهات ذات  الوزراء  مجلس 
العالقة أخذ اإلجراءات الالزمة ملنع 

إقامة اي جتاوزات مستقبال. 

القانونية النيابية: تحويل جنس االرض سيحد 
من حاالت ابتزاز اصحاب السكن الزراعي   

امانة بغداد تعلن المباشرة الفعلية بإجراءاتها  

القانون سيعالج 
موضوع المتجاوزين 

على امالك الدولة 
ويستعاض عنه بديال 
عن اي قانون ، وأقر 

مجلس الوزراء 
تعليمات خاصة 

بتحويل جنس األراضي 
الزراعية الى سكنية 

وتمليكها

بغداد - الصباح الجديد: 
بحــث رئيس مجلــس الــوزراء محمد شــياع 
الســوداني، مع وزير اآلثار والسياحة والصناعات 
التقليديــة اإليراني عــزت اهلل ضرغامي توطيد 
التعاون بني البلدين مبجال اآلثــار والتراث وتبادل 

اخلبرات.
وذكر بيان ملكتب الســوداني امس االثنني أن هذه 
احملادثات جاءت “ملا يتمتع به البلدان اجلاران من إرٍث 

حضاري وثقافي متنوع”.
كما تناول اللقاء أهمية تنسيق العمل في مجال 
الســياحة الدينية، وتقدمي التسهيالت املتبادلة 

للمواطنني من كال البلدين. 

بغداد - الصباح الجديد: 
صادق نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد 
الغني على االمر الوزاري بالتعيني ، بعد موافقة 
مجلــس الوزراء على وفق القــرار املرقم )212( 

لسنة 2022 وكتابي وزارة املالية .
وذكر اعــالم وزارة النفط في بيــان ان” الدائرة 
 )1443( االدارية اآلمر الوزاري اصظــرت بتعيني 
من خريجي معاهــد التدريب النفطي لعامي 
التشــكيالت  على  وتوزيعهــم   )2019-2020)
النفطية، وتضمن االمر الــوزاري تعيني وتوزيع 
النفطية  الشــركات  علــى  خريجــاً   )1443)

وبحسب احلاجة والتخصص.“.
وكانت وزارة النفط قــد فاحتت مجلس الوزراء 
ووزارة املاليــة في وقت ســابق الســتحصال 
املوافقــات الالزمــة ولتخصيــص الدرجــات 
الوظيفية وذلك الصدار االمر الوزاري بالتعيني .

 وأكــد وزير النفط علــى اهمية الــدور الذي 
تشــغله )املالكات الوســطية ( في العملية 
االنتاجيــة وفــي عمليــة تطويــر الصناعة 

النفطية الوطنية .

 بغداد - الصباح الجديد: 
قــال وزير العمل والشــؤون االجتماعية أحمد 
االسدي ان قانون التقاعد والضمان االجتماعي 
للعمال سيوفر اكثر من 400 الف فرصة عمل 
للشباب الباحثني عن العمل في حال التصويت 

عليه واقراره من قبل البرملان.
وبحث األســدي خالل لقــاءه محافظ كربالء 
نصيف جاسم اخلطابي اجلوانب املتعلقة بعمل 
اقســام الوزارة في احملافظــة وامكانية اعادة 
تأهيلها، فيما مت االتفاق على فتح مركز تأهيل 

املتعافني من االدمان ودمجهم في اجملتمع.
واوضح الوزير األســدي ان نســبة خط الفقر 
ســيتم تعديلها ضمن آليه مناســبة تخدم 
شــريحة الفقراء وذلك من خــالل جلنة عمل 

مشكلة من وزارتي العمل والتخطيط.
كما شدد االســدي على ضرورة تنظيم وضع 
العمالة االجنبيــة في احملافظة وتطبيق قانون 
توفير  القطاع اخلاص بغية  العمل وتشــجيع 

فرص عمل للشباب الباحثني عن العمل. 

 بغداد - الصباح الجديد: 
أعلنت وزير الهجرة واملهجرين ايفان فائق جابرو، 
اعادة )268( نازحاً مــن مخيم اجلدعة اخلامس 
في املوصل الى مناطق سكناهم األصلية في 
)املوصــل والقيارة والشــرقاط القراج مخمور 

حمام العليل( متهيداً الغالق اخمليم.
واكدت جابرو في بيان على “وجود وجبات عودة 
اخرى وباعداد اكبر وحســب رغبتهم بالعودة 
بالتنســيق مع منظمة  خالل االيــام املقبلة 
تســليمهم  IOM، فضال  الدوليــة  الهجــرة 
مبالغ مالية بدل نقــل، ومتابعة احتياجاتهم 

وطلباتهم بعد عودتها”. 

السوداني يبحث مع 
وزير اآلثار والسياحة 

اإليراني تبادل الخبرات

وزير النفط يصادق على 
تعيين خريجي معاهد 

التدريب النفطي

وزير العمل: قانون التقاعد 
والضمان سيوفر أكثر من 

400 الف فرصة عمل

 اعادة 268 نازحًا من 
مخيم الجدعة لمناطق 

سكناهم تمهيدا الغالقه  

ذي قار - الصباح الجديد: 

في  احملليــة  احلكومــة  كشــفت 
محافظة ذي قار عــن تعزيز قدرات 
مديرية مكافحة اخملدرات بنحو 200 
منتسب من الشرطة، مشيرة الى 
أن أغلب أعمار املتعاطني تتراوح بني 

15 – 20 سنة.
تفشــي  العراقية  املدن  وتشــهد 
في  وخاصة  اخملدرات  انتشار  ظاهرة 
وسط وجنوبي البالد، برغم التدابير 
األمنية املشددة من قبل السلطات 
للحد من هــذه الظاهرة اخلطيرة، 
حيث تعلن وزارة الداخلية بشــكل 
شبه يومي، عن القاء القبض على 
مهربني وجتار ومتعاطني للمخدرات 

في مختلف املدن.
وقــال معــاون محافــظ ذي قــار 

رووداو  الشريفي، لشــبكة  فيصل 
التقاريــر  “بعــض  ان  االعالميــة، 
تتحدث عن موضوع انتشار اخملدرات 
في احملافظــة، لكنها ليس باحلجم 
املتداول في وسائل االعالم”، مؤكداً 
واالســتخباراتي  االمني  “اجلهد  أن 
مكثف فــي هذا املوضــوع، ألجل 
الوقوف على هــذه احلالة إن كانت 

صحيحة”.
وأوضــح الشــريفي أن “مديريــة 
جهودها  عــززت  اخملدرات  مكافحة 
بهــذا اجلانب من قيادة الشــرطة 
بعــدد مــن املنتســبني والضباط 
لغرض الســيطرة على هذا األمر، 
خصوصــا وان العراق كان ســابقاً 
طريقاً لهذه املواد، لكنه االن تقريباً 
بدأ يزداد التعاطي في العراق، لذلك 
الوزارة مهتمة بهذا املوضوع وزادت 

عدد منتسبيها بهذا الشأن”.
التقارير  “نتابع  أضاف:  الشــريفي، 

بهذا الصدد وال يوجد شــيء ثابت 
حلد اآلن، لكن رغم ذلك ينبغي اخذ 
التواصل  وان مواقع  احلذر خصوصاً 
أمور”،  لهكــذا  تــروج  االجتماعي 
معرباً عن أمله في أن “نحد من هذه 
الظاهرة بحال كانت موجودة بهذا 
احلجم، وفق ما يتداول في وســائل 

االعالم”.
وسبق أن كشف مستشار الصحة 
النفســية في وزارة الصحة عماد 
عبــد الرزاق، عن معاجلــة أكثر من 
4500 مدمن ومتعــاط للمخدرات 
في مراكــز العالج التابعــة لوزارة 
الصحــة، منذ بدايــة العام احلالي 

 .2022
تأتي  التي  االماكــن  أما بخصوص 
منها اخملدرات الى محافظة ذي قار، 
لفت الشريفي الى ان “اخملدرات تأتي 
الى ذي قار عبر احملافظات احلدودية، 
ونحن ليســت لدينا حدود، بل تأتي 

من احملافظات القريبة مثل البصرة 
وميسان وواسط واملثنى”، مبيناً أنه 
“وقبل فترة القــت القوات االمنية 
على بعض املتاجرين باخملدرات داخل 
محافظــة ذي قار، ويتــم بني مدة 
القاء القبض على متاجرين  واخرى 

محليني بهذا الصدد”.
الى  معاون محافظ ذي قار، اشــار 
اخملدرات  مكافحة  مديريــة  “تعزيز 
عن طريق قيادة الشرطة بنحو 200 
منتسب”، منوهاً الى أن “محافظة 
ذي قار سّباقة في معاجلة املتعاطني، 
حيث افتتحنــا مركزاً خاصاً بعالج 

املدمنني ونتابع عمل هذا املركز”.
اإلعدام  العراق يفرض عقوبة  وكان 
وجتارها،  اخملــدرات  متعاطــي  على 
لكنه ســن قانوناً في عــام 2017 
في  املتعاطني  ميكن مبقتضاه عالج 
مراكز التأهيل، أو احلكم بسجنهم 

فترة تصل إلى 3 سنوات.

ذي قار تعزز مديرية مكافحة المخدرات بمائتي منتسب
أغلب المتعاطين بين سن 15 - 20 سنة.. 

بغداد - علي شحونه الكعبي: 
من  العامةللماء  املديريــة  تســعى 
خالل االشــراف على تنفيذ مشاريع 
املاء ضمن اخلطة االستثمارية للوزارة 
الى توفير افضل اخلدمات للمواطنني 
في قطــاع املــاء الصالح للشــرب 

للمواطنني .  
املهنــدس جنــم احليالي مديــر عام 
وخــالل  للمــاء  العامــة  املديريــة 
االســبوعني املاضــني نفــذ  زيارات 
مشاريع  تضمنت  متواصلة  ميدانية 
محافظات الوسط والشمال واجلنوب 
من اجل االســراع في اجناز املشاريع 
الدجيل  اخلدمية وشهد مشروع ماء 

املوحد في محافظة صالح الدين .
 زيــارة ميدانيــة من قبــل املهندس 
واطلع  له  املرافق  والوفد  احليالي  جنم 
خاللها  ميدانيا على مراحل  ســير 
العمل في كافة منشــآة املشــروع  
العامة  الفــاو  الذي تنفذه شــركة 
واســتمع  الوزارة  احدى تشــكيالت 
احليالــي الى شــرح مفصل من قبل 
مدير دائرة املهندس املقيم للمشروع 
و مدير املشروع لشركة الفاو العامة   
عن اهم املراحل التي مت تنفيذها خالل 
توجية  ســيادته في الزيارة السابقة 

للمشروع والتي كانت لها االثر البالغ 
في ارتفاع نســبة اجناز املشروع الى 

وصوله الى٧٣ % .
وأشار احليالي ان اجلهود املبذولةالتي 
إدارة املهندس  و  املديريــة  من قبــل 
املقيم وكادر الشركة يجعلنا نسرع 
اكثر ونقترب من التشغيل التجريبي 
للمشــروع والقضاء على شحة املاء 

في احملافظة. 
وذكر املكتب اإلعالمــي للمديرية ان 
مواقع  كافــة  في  العمل مســتمر 
املشروع  ومنها  بناية الفالتر واحواض 
املزج  وبنايــة  الدائريــة  الترســيب 
السريع وبناية الطاقة والدفع العالي  

والورشة  الكيمياويات  بناية  واعمال  
مشــترك  عالي  وبتنســيق  واالدارة 
بني دائــرة املهندس املقيم وشــركة 
الفاو الهندســية العامــة  ،   الفتا 
الى الدعــم الكامل من قبل املديرية 
العامة للماء الى الشركة املنفذة مع 
االلتــزام بالتوقيتات التعاقدية الجناز 
املشروع و تقدمي مياة عالية اجلودة الى 

اهلنا في قضاء الدجيل .
يذكر أن مشــروع ماء الدجيل صمم  
بطاقة انتاجي تبلغ  ٤٠٠٠م٣بالساعة 
ومشيد على مساحة من االرض تبلغ 
الدجيل  ٣٠ دومن  ويغــذي منطقــة 

والقرى التابعة لها. 

بغداد - الصباح الجديد: 
علــى ضــوء توجيهات وزيــر النقل 
بحثــت مــالكات الشــركة العامة 
خلدمات املالحة اجلويــة امس االثنني 
خالل اجتماًع موسًع مع فريق تدقيق 
الســالمة اجلويــة التابع لســلطة 
امكانية  العراقــي  املدني  الطيــران 
 RNAV1 (حتديث الفضاء اجلــوي الى
( فــي مقــر الشــركة الكائــن في 
مطــار بغــداد الدولي .  وقــال مدير 
الشــركة علي محسن هاشم  عام 

: ان التدقيــق يعتبر اخلطــوة األولى 
للتطوير مــن حيث اإلشــراف على 
ســالمة الطيران، ومتابعة االجراءات 
وقياس مدى مطابقة املعايير الدولية 
ومعايــر اجلــودة والســالمة اجلوية 
منظمات  وتوصيات  متطلبات  ضمن 
الطيران املدني الدولية . واضاف املدير 
العام للشــركة اليــوم رحبنا بزيارة 
فريق تدقيق الســالمة اجلوية لغرض 
دراسة امكانية حتديث الفضاء اجلوي 
العراقي و حتويله الى RNAV1(  ( بدل 

RNAV5(  ( مــن قواطع عمل و ممرات 
جوية وتقليــل الفصل بني الطائرات 
العابرة واملقتربة واملمرات اجلوية على 
وفق معاييــر منظمة الطيران املدني 
الدوليــة ICAO. . ولفــت مدير عام 
الشركة الى ان اهم اخلطوات لتقييم 
االداء على اخلدمات املقدمة لشركات 
الطيران العاملية ، وان عملية التدقيق 
واالشــراف من قبل سلطة الطيران 
املدنــي العراقــي لضمان ســالمة 

احلركة اجلوية العراقية. 

بغداد - الصباح الجديد: 
اِلتقـى وزير الصناعة واملعادن الدكتور 
اإلحتاد  رئيس  النجـــم  بّتـــال  خالـد 
العراقي لنقابات ُعمال العراق علـــي 
رحيـــم الساعـــدي ، والوفد املُرافق 
لــه وبحث معه الســُبل املُناســبة 
العملية  والتعاون مبا يخدم  للتنسيق 
الصناعيـــة .  وأشـــار الوزيــر ِخالل 
اللقــاء إلى واقع الصناعــة العراقية 

مما ســبَب  تُواجهها  التي  والتحديات 
تأُخر قطــاع الصناعة احمللــي وتقادُم 
أغلب املصانــع ، الفتاً إلى أهمية إبراز 
بصفته  اخلاص  الصناعي  القطاع  دور 
احلكومي  للقطــاع  ُمهــم  شــريك 
إلنعــاش قطاع الصناعة وإســتعادة 
دوره في دعم ميزانيــة الدولة ، ُمبيناً 
بــذات الوقت احلاجة الــى توفير بيئة 
الشــركات  حقيقيــة إلســتقطاب 

اجلاديــن  واملُســتثمرين  الرصينــة 
واملُتمكنني لتطويــر الواقع الصناعي 
وأنَّ الوزارة بحاجة إلى قطع أشــواط 
طويلة لبناء صناعة وطنية حقيقيـة 
.  وأبـدى الوزير دعمه لإلحتاد كونه مُيثل 
شريحة الُعمال الكادحني ولدوره املؤثر 
في اجمُلتمع ، مؤكداً ضرورة توفير بيئة 
عمل ُمناسبة وضمان حقوق العاملني 

السيما في القطاع اخلـاص. 

مديرية الماء تعلن ارتفاع نسبة انجاز 
مشروع ماء الدجيل الى ٧٣%  وبأيادي عراقية

المالحة الجوية تبحث امكانية تحديث 
)RNAV1(الفضاء الجوي الى

وزير الصناعة يؤكد دعمه 
لإلتحاد العام لنقابات العمال

نتيجة لزيارات الحيالي الميدانية 



3 شؤون عربية ودولية

متابعة ـ الصباح الجديد :
أطلق املتظاهــرون اإليرانيون دعوات إلى خوض 
إضراب ملدة ثالثة أيام، وســط األسبوع اجلاري، 

مع دخول االحتجاجات شهرها الثالث.
وتزيــد دعوات اإلضراب الصــادرة عن احملتجني، 
من مخاوف الســلطات اإليرانية التي تخشى 
تصاعد حــدة املظاهرات، بعــد أن أدت دعوات 
مماثلة لتعبئة احملتجني في األســابيع املاضية 
إلى زيادة االحتقان الشعبي، بحسب صحيفة 

الغارديان.
ولم تثــن خطوة طهران بحل جهاز “شــرطة 
األخالق”، املتظاهرين عــن مواصلة االحتجاج، 
دعا  البريطانيــة، حيث  الصحيفة  بحســب 
احملتجون إلى تنظيم جتمع حاشــد في ساحة 
آزداي بوســط طهران، األربعاء القادم، بالتزامن 

مع اإلضراب.
“استرضاء احملتجني”

وأفادت تقارير صحفية أن املدعي العام اإليراني، 
محمد جعفر منتظري، أعلن السبت، عن قرار 
بحل شــرطة اآلداب، التي تسببت في مقتل 
احتجاجات  وأشــعلت  أميني  الشابة مهسا 

غير مسبوقة بالبالد.
ولــم يصــدر أي تأكيــد مــن وزارة الداخلية 
املسؤولة عن شــرطة اآلداب، في الوقت الذي 
نفت فيه وسائل إعالم رسمية إيرانية، إشراف 

املدعي العام على اجلهاز، لتقرير مستقبله.
العام بحســب وكالة  املدعي  ويشــير إعالن 
آسوشــيتد برس، إلــى “محاولة اســترضاء 
االحتجاجات،  إلنهــاء  وإيجاد طريقة  احملتجني 
التــي أودت بحيــاة 470 شــخص، بحســب 

جماعات حقوقيّة؟
مــن جانبها، اعتبرت صحيفــة نيويورك تاميز،  
أن قرار حل جهاز الشــرطة املثير للجدل، الذي 
أعلنته وســائل اإلعالم، يظهر كـــ”أول تنازل 
التي  كبير” مــن احلكومة حلركــة االحتجاج 

تعرفها البالد.
ويأتي احلديث عن إلغاء جهاز شــرطة األخالق، 
بعد يوم واحد من إعالن املدعي العام ذاته، عن 
إيران  البرملان والســلطة القضائية في  إجراء 
مراجعة لقانون إلزامية ارتداء النســاء حلجاب 

الرأس باألماكن العامة.
وقــال منتظري، إن احلكومــة تعيد النظر في 
قانــون إلزامية احلجاب، وهــي إحدى القضايا 
التــي أثارت االحتجاجات علــى خلفية مقتل 
مهسا أميني، وهي شــابة إيرانية كردية تبلغ 

من العمر 22 عاما، احتجزتها شــرطة اآلداب 
خلرقها قواعد احلجاب.

وعقب اجتماع مغلق، شارك فيه عدد من كبار 
املسؤولني اإليرانيني مبن فيهم الرئيس إبراهيم 
رئيســي، قال النائــب اإليراني، نظــام الدين 
موســوي، لوكالة أنباء إيسنا شبه الرسمية، 
إن احلكومة “تولي اهتماما ملطالب الشــعب 
احلقيقية”، في حني لم يتطرق ملوضوع شرطة 

األخالق.
وحاولت وســائل اإلعالم احلكوميــة اإليرانية 

األحد، تفادي اخلوض في موضوع حل شــرطة 
األخــالق، وعلقت قنــاة العالــم التلفزيونية 
الرسمية، على اخلبر، بالقول إن وسائل اإلعالم 
األجنبية تصور تعليقــات املدعي العام، على 
أنها “تراجع من جانب اجلمهورية اإلســالمية 
عــن موقفها مــن احلجاب واألخــالق الدينية 

نتيجة لالحتجاجات”.
وفي سياق متصل، أوردت صحيفة الغارديان، أن 
اإليرانية،  القيادة  أن  يرون  أوروبيني  دبلوماسيني 

وصلت إلى “نقطة حتول، ال رجعة فيها”.

وأبرز دبلوماسي أوروبي في تصريح للصحيفة، 
أن النظــام اإليراني يعيش علــى وقع ضغوط 
وتقاطبات حول الســبل املثلــى للتعامل مع 
االحتجاجات، مشيرا إلى أن “املسؤولني يجرون 
حوارا مع أنفســهم ، لكــن املتظاهرين يرون 
أن عروض اإلصالحات املقدمــة حتى اآلن غير 

كافية”.
ويذهب الدبلوماســي إلى اعتبار أن “خســارة 
النظام اإليراني الواضحة للدعم الداخلي، تزيد 
من حدة اجلدل في صفوف مسؤوليه، حول ما 

إذا كان على طهران التوجه نحو زيادة التحالف 
مع روسيا، أو السعي إلحياء االتفاق النووي”.

وفي نفس الســياق، قال املبعــوث األميركي 
اخلــاص بإيران، روب مالــي، إن القيادة اإليرانية 
حبست نفســها في “حلقة مفرغة” عزلتها 
الدولــي، مضيفا أن  عن شــعبها واجملتمــع 
واشنطن تركز على قرار طهران تسليح روسيا 
فــي أوكرانيا وقمــع احتجاجاتهــا الداخلية 
أكثر مــن تركيزها على احملادثات إلحياء االتفاق 

النووي.
وأضاف املبعوث األميركي فــي مؤمتر في روما 
“كلما زاد قمــع إيــران، زادت العقوبات. كلما 
زادت العقوبات، كلما شــعرت إيــران بالعزلة 
كلما جلأوا إلى روســيا. وكلما جلأوا إلى روسيا، 
كلمــا زادت العقوبات، وكلما تدهور املناخ، قل 
احتمال وجود دبلوماســية نوويــة، لذلك من 
الصحيح اآلن القول أن احللقات املفرغة كلها 

تعزز نفسها.
أن “قمع  للغارديــان  وأضــاف مالــي، وفقــا 
االحتجاجــات ودعــم إيران حلرب روســيا في 
أوكرانيا هو املكان الذي ينصب فيه تركيزنا ألن 
هذا هو املكان الذي حتدث فيه األشياء، وحيث 

نريد أن نحدث فرقا”.
وتشير تصريحات مالي إلى أن الواليات املتحدة 
تعتقد أن إيران اتخذت سلســلة من القرارات 
املصيرية التي جتعل إحياء االتفاق النووي، أمرا 
مســتحيال سياســيا في الوقت الراهن، على 
الرغم من إشارته إلى أن “باب الدبلوماسية لم 

تغلق، إذا غيرت القيادة اإليرانية مسارها”.
“الوضع  للغارديان:  األوروبي  الدبلوماسي  وأكد 
فــي احلقيقــة بســيط للغايــة، اجلمهورية 
اإلسالمية – النظام، فقد بعد 43 عاما العالقة 
مع شعبه، وهذا ما يدور حوله األمر حقا، حيث 
يختلف الوضع احلالي عن أي شــيء آخر طيلة 

العقود املاضية”.

دعوات الى االضراب العام وزيادة الضغوط على السلطات في ايران
االحتجاجات تدخل شهرها الثالث
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جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
شعبة التعاقدات

العدد: 13991
التاريخ: 2022/12/5

إعالن مناقصة رقم )204( لسنة 2022

تعلن محافظة ميسان/ قســم العقود احلكومية عن إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )استحداث مغذي اجلديد 11 ك.ف بطول 
7 كم( واملدرجة ضمن تخصيصات )الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية لســنة 2022/ تنمية االقاليم( ضمن تبويب )4-1-54-

13-18-228-2( وبكلفة تخمينية مقدارها )290،531،600( مائتان وتســعون مليون وخمسمائة وواحد وثالثون الف وستمائة دينار 
عراقي الغيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )120( يوم.

فعلى الراغبني باالشــتراك في املناقصة من الشــركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصــاص تقدمي 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 نســخ إضافية عدد )2( باإلضافة الى النســخة االصلية وفقا ملا منصــوص عليه في ورقة البيانات في 
الوثيقة القياســية، على ان تقــدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اســم مقــدم العطاء وعنوانه 

االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية البالغة )2،906،000( )اثنان مليون وتســعمائة وســتة االف دينار عراقي الغيرها(، وعلى شــكل خطاب ضمان 
)صــادر 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 ومببلغ )200,000( )مائتان الف دينار عراقي الغيرها( غير قابل للرد.
علما ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة سيكون يوم )االثنني( املصادف )2022/12/19( وان موعد غلق املناقصة سيكون يوم )الثالثاء( 
املصادف )2022/12/20( الســاعة )الثانية عشــرة ظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشــكل علني في نفس يوم الغلق أمام مقدمي 
العطاءات، وإذا صادف يوم الفتح عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وســوف 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.
سيتم عقد مؤمتر خاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة )الواحدة ظهرا( من يوم )الثالثاء( املصادف 

)2022/12/13( 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 
املناقصــة في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة اقســامها يتم اســتبعاد عطائه ويعد غير 

مستجيب. 
علي دواي الزم
محافظ ميسان

جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
شعبة التعاقدات

العدد: 13989
التاريخ: 2022/12/5

إعالن مناقصة رقم )202( لسنة 2022

تعلن محافظة ميســان/ قســم العقود احلكومية عن إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )كهرباء حي الســالم(( واملدرجة ضمن 
تخصيصات )الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية لســنة 2022/ تنمية االقاليم( ضمن تبويب )54-1-4-13-18-228-2( وبكلفة 
تخمينية مقدارها )517،924،700( خمســمائة وســبعة عشــر مليون وتسعمائة واربعة وعشرون الف وســبعمائة دينار عراقي 

الغيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )70( يوم.
فعلى الراغبني باالشــتراك في املناقصة من الشــركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصــاص تقدمي 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 نســخ إضافية عدد )2( باإلضافة الى النســخة االصلية وفقا ملا منصــوص عليه في ورقة البيانات في 
الوثيقة القياســية، على ان تقــدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اســم مقــدم العطاء وعنوانه 

االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية البالغة )5،180،000( )خمسة مليون ومائة وثمانون الف دينار عراقي الغيرها(، وعلى شكل خطاب ضمان )صادر 
من احد املصارف املعتمدة وعبر املنصة االلكترونية للبنك املركزي 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. 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 مببلغ)200,000( )مائتان الف دينار عراقي الغيرها( غير قابل للرد.
علما ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة سيكون يوم )االثنني( املصادف )2022/12/19( وان موعد غلق املناقصة سيكون يوم )الثالثاء( 
املصادف )2022/12/20( الســاعة )الثانية عشــرة ظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشــكل علني في نفس يوم الغلق أمام مقدمي 
العطاءات، وإذا صادف يوم الفتح عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وســوف 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.
سيتم عقد مؤمتر خاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة )الواحدة ظهرا( من يوم )الثالثاء( املصادف 

)2022/12/13( 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 
املناقصــة في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة اقســامها يتم اســتبعاد عطائه ويعد غير 

مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
شعبة التعاقدات

العدد: 13994
التاريخ: 2022/12/5

إعالن مناقصة رقم )207( لسنة 2022

تعلن محافظة ميســان/ قســم العقود احلكومية عن إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )تأهيل الشبكة الكهربائية لقرى )بيت 
عبدال، العشر مكائن، الدبيســات، وقرية عبيد طاهر، حميد مطشر(( واملدرجة ضمن تخصيصات )الدعم الطارئ لألمن الغذائي 
والتنمية لســنة 2022/ تنمية االقاليم( ضمن تبويب )54-1-4-13-18-228-2( وبكلفة تخمينية مقدارها )670،075،700( ستمائة 

وسبعون مليون وخمسة وسبعون الف وسبعمائة دينار عراقي الغيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )250( يوم.
فعلى الراغبني باالشــتراك في املناقصة من الشــركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصــاص تقدمي 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 نســخ إضافية عدد )2( باإلضافة الى النســخة االصلية وفقا ملا منصــوص عليه في ورقة البيانات في 
الوثيقة القياســية، على ان تقــدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اســم مقــدم العطاء وعنوانه 

االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية البالغة )6،701،000( )ســتة مليون وســبعمائة وواحد الف دينار عراقي الغيرها(، وعلى شكل خطاب ضمان 
)صــادر 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 ومببلغ )200,000( )مائتان الف دينار عراقي الغيرها( غير قابل للرد.
علما ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة سيكون يوم )االثنني( املصادف )2022/12/19( وان موعد غلق املناقصة سيكون يوم )الثالثاء( 
املصادف )2022/12/20( الســاعة )الثانية عشــرة ظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشــكل علني في نفس يوم الغلق أمام مقدمي 
العطاءات، وإذا صادف يوم الفتح عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وســوف 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.
سيتم عقد مؤمتر خاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة )الواحدة ظهرا( من يوم )الثالثاء( املصادف 

)2022/12/13( 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 
املناقصــة في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة اقســامها يتم اســتبعاد عطائه ويعد غير 

مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
شعبة التعاقدات

العدد: 13985
التاريخ: 2022/12/5

إعالن مناقصة رقم )193( لسنة 2022

تعلن محافظة ميســان/ قســم العقود احلكومية عن إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )تأهيل الشــبكة الكهربائية في حي 
الزهراء( واملدرجة ضمن تخصيصات )الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية لســنة 2022/ تنمية االقاليم( ضمن تبويب )4-1-54-

13-18-228-2( وبكلفة تخمينية مقدارها )490،503،400( اربعمائة وتسعون مليون وخمسمائة وثالثة االف واربعمائة دينار عراقي 
الغيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )150( يوم.

فعلى الراغبني باالشــتراك في املناقصة من الشــركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصــاص تقدمي 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 نســخ إضافية عدد )2( باإلضافة الى النســخة االصلية وفقا ملا منصــوص عليه في ورقة البيانات في 
الوثيقة القياســية، على ان تقــدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اســم مقــدم العطاء وعنوانه 

االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية البالغة )4،905،000( )اربعة مليون وتســعمائة وخمسة االف دينار عراقي الغيرها(، وعلى شكل خطاب ضمان 
)صــادر 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 مببلغ )200,000( )مائتان الف دينار عراقي الغيرها( غير قابل للرد.
علما ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة ســيكون يوم )االحد( املصادف )2022/12/18( وان موعد غلق املناقصة سيكون يوم )االثنني( 
املصادف )2022/12/19( الســاعة )الثانية عشــرة ظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشــكل علني في نفس يوم الغلق أمام مقدمي 
العطاءات، وإذا صادف يوم الفتح عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وســوف 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.
سيتم عقد مؤمتر خاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة )الواحدة ظهرا( من يوم )االثنني( املصادف 

)2022/12/12( 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 
املناقصــة في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة اقســامها يتم اســتبعاد عطائه ويعد غير 

مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. مهندس )كهرباء( / عدد )1(
1. سيولة نقدية : مببلغ )49،050،340( دينار 
عراقي، وفقا ملا منصوص عليه في الوثيقة 

القياسية 

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

2. مالحظ فني / عدد )3(

2. شهادة تأسيس الشركة مقدمة
 من مسجل الشركات في وزارة 

التجارة

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

سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء 
ومببلغ ال يقل عن )147،151،020( دينار 
عراقي، وتقدم االعمال االخرى ألغراض 

املفاضلة في حالة التساوي.

3. هوية تصنيف الشركات واملقاولني 
الدرجة )العاشرة/ كهربائية( وإجازة 

ممارسة مهنة. 

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. مهندس )كهرباء( / عدد )1(
1. سيولة نقدية : مببلغ )51،792،470( دينار 
عراقي، وفقا ملا منصوص عليه في الوثيقة 

القياسية 

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

2. مالحظ فني / عدد )3(

2. شهادة تأسيس الشركة مقدمة
 من مسجل الشركات في وزارة 

التجارة

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

سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء 
ومببلغ ال يقل عن )155،377،410( دينار 
عراقي، وتقدم االعمال االخرى ألغراض 

املفاضلة في حالة التساوي.

3. هوية تصنيف الشركات واملقاولني 
الدرجة )العاشرة/ كهربائية( وإجازة 

ممارسة مهنة. 

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. مهندس )كهرباء( / عدد )1(
1. سيولة نقدية :مببلغ )29،053،160( دينار 
عراقي، وفقا ملا منصوص عليه في الوثيقة 

القياسية 

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

2. مالحظ فني / عدد )3(

2. شهادة تأسيس الشركة مقدمة
 من مسجل الشركات في وزارة 

التجارة

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

سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء 
ومببلغ ال يقل عن )87،159،480( دينار عراقي، 
وتقدم االعمال االخرى ألغراض املفاضلة في 

حالة التساوي.

3. هوية تصنيف الشركات واملقاولني 
الدرجة )العاشرة/ كهربائية( وإجازة 

ممارسة مهنة. 

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. مهندس )كهرباء( / عدد )1(
1. سيولة نقدية : مببلغ )67،007،570( دينار 
عراقي، وفقا ملا منصوص عليه في الوثيقة 

القياسية 

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

2. مالحظ فني / عدد )3(

2. شهادة تأسيس الشركة مقدمة
 من مسجل الشركات في وزارة 

التجارة

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

سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء 
ومببلغ ال يقل عن )201،022،710( دينار 
عراقي، وتقدم االعمال االخرى ألغراض 

املفاضلة في حالة التساوي.

3. هوية تصنيف الشركات واملقاولني 
الدرجة )العاشرة/ كهربائية( وإجازة 

ممارسة مهنة. 



5 اعالن

إعالن
ايهاب  املدعية  طلــب  على  بناءا 
احمد ياســن والتــي تطلب من 
خالله تبديل اســمها من ايهاب 
الى هـبـه واستنادا ألحكام املادة 
22 من قانــون البطاقة الوطنية 
3 لســنة 2016  تقرر نشر طلبه 
في اجلريدة الرسمية فمن له حق 
االعتراض علــى الطلب مراجعة 
املديرية خالل 15 خمســة عشر 
يوما من تاريخ النشــر وبعكسه 
سينظر في الطلب وفق القانون .

  موقع اللواء /  رياض جندي 
الكعبي/ مدير عام االحوال 
املدنية واجلوازات واالقامة 
العامة

إعالن
املدعي علي حمد  بناءا على طلب 
جويد والذي يطلب من خالله تبديل 
اسم ابـنـتـــه من لـوجـيـن الى 
املادة  ألحكام  واستنادا  لـجـيـــن 
22 مــن قانون البطاقــة الوطنية 
3 لســنة 2016  تقرر نشــر طلبه 
في اجلريدة الرســمية فمن له حق 
االعتــراض على الطلــب مراجعة 
املديرية خالل 15 خمســة عشــر 
يوما من تاريخ النشــر وبعكســه 

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

إعالن
بنــاءا على طلب املدعي ســجاد 
جاسم محمد  والذي يطلب من 
خالله تبديل اسمه من سجاد الى 
شـهـــم واستنادا ألحكام املادة 
22 من قانــون البطاقة الوطنية 
3 لســنة 2016  تقرر نشر طلبه 
في اجلريدة الرسمية فمن له حق 
االعتراض علــى الطلب مراجعة 
املديرية خالل 15 خمســة عشر 
يوما من تاريخ النشــر وبعكسه 
سينظر في الطلب وفق القانون .

  موقع اللواء /  رياض جندي 
الكعبي/ مدير عام االحوال 
املدنية واجلوازات واالقامة 
العامة

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ البصرة

تنفيذ/30
رقم االضبارة: 2020/1180
التاريخ: 2022/11/17

الى / املنفذ عليه املدير املفوض لشركة
 PCPINIERNATIONAL LIMTED 

إضافة لوظيفته

لقد حتقق لهذه املديرية من كتاب وزارة اخلارجية بالعدد 1/7/6ت 
في 2021/4/11 أنك مجهول محل اإلقامة وليس لك موطن دائم 
او مؤقت او مختار، ميكن إجراء التبليغ عليه، واســتنادا للمادة 
)27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا باحلضور في مديرية 
التنفيذ البصرة خالل خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي 
للنشر ملباشرة املعامالت التنفيذية بحضورك وفي حاله عدم 
حضورك ستباشــر هذه املديرية بإجراءات التنفيذ اجلبري وفق 

القانون:
تسديد دين قدرة  )65,405,569( دينار

املنفذ العدل
فردوس حسني شاوي

أوصاف احملرر:
قــرار محكمة اســتئناف البصرة بصفتهــا االصلية بالعدد 

113/ب/2018 في 2020/1/15

جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
شعبة التعاقدات

العدد: 13993
التاريخ: 2022/12/5

إعالن مناقصة رقم )206( لسنة 2022

تعلن محافظة ميســان/ قســم العقود احلكومية عن إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )استحداث مغذيات 11 ك.ف )حي احلسن، ابو 
بشــوت(( واملدرجة ضمن تخصيصات )الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية لســنة 2022/ تنمية االقاليم( ضمن تبويب )13-4-1-54-
18-228-2( وبكلفة تخمينية مقدارها )732،476،900( ســبعمائة واثنان وثالثون مليون واربعمائة وستة وسبعون الف وتسعمائة دينار 

عراقي الغيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )250( يوم.
فعلى الراغبن باالشتراك في املناقصة من الشركات واملقاولن املصنفن من ذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم خالل اوقات الدوام 
الرســمي الى العنوان )ميســان- العمارة- الشبانة - بناية محافظة ميســان - الطابق األول - قسم العقود احلكومة( وللحصول على 

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

الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبن معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية البالغة )7،325،000( )سبعة مليون وثالثمائة وخمسة وعشرون الف دينار عراقي الغيرها(، وعلى شكل خطاب ضمان 
)صــادر 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 ومببلغ )200,000( )مائتان الف دينار عراقي الغيرها( غير قابل للرد.
علما ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة ســيكون يــوم )االثنن( املصادف )2022/12/19( وان موعد غلق املناقصة ســيكون يوم )الثالثاء( 
املصادف )2022/12/20( الساعة )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 وســوف يهمل أي عطاء يتم تقدميه بعد موعد غلق املناقصة على ان 
تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة. يتحمل من ترســو عليه املناقصة اجور نشر االعالن، وان جهة التعاقد غير 

ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
ســيتم عقد مؤمتر خاص باإلجابة على استفســارات املشاركن في املناقصة عند الســاعة )الواحدة ظهرا( من يوم )الثالثاء( املصادف 

)2022/12/13( 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 القياسية لعقود االشغال الصغيرة( الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصن 
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

إعالن للمرة االولى/ ملناقصة توفير خدمة  حتويل االبار املنتجة الى حقول حقن مياه في حقل االحدب النفطي 
1st Announcement for Provision of converting producers to water injection wells service in Ahdeb oil field

042/SC/22 : رقم املناقصة
نوع املناقصة / مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني

اجلهة املستفيدة : شركه الواحة النفطيه احملدوده املقاول واملشغل حلقل االحدب النفطي مع شركه نفط الوسط ) شركه عامه(/ وزاره النفط بعقد تطوير وانتاج حقل االحدب النفطي 
بعقد مت اعاده توقيعه في 2008/11/10 .في الوقت احلالي العمال االستكشاف والتطوير, االنتاج واجناز املنشاءات السطحيه اجلارية في العراق

اسم املشروع: إعالن للمرة االولى/ ملناقصة توفير خدمة  حتويل االبار املنتجة الى حقول حقن مياه في حقل االحدب النفطي 
042/SC/22 : رقم املناقصة

Tender Information:
تود شركة الواحة النفطية احملدودة اإلعالن عن املناقصة اعاله للمرة االولى . ميكن جلميع الشركات املتخصصة التي لديها القدرة واخلبرة أن تشارك في هذه املناقصة من خالل دفع رسوم 

املناقصة )100 دوالر( للحصول على وثائق املناقصة ) ITB( بداية من تاريخ نشر هذا االعالن .
1. Scope of Work: 
Seek a contractor to provide engineering service for converting producers to water injection wells in Ahdeb oil field:

2-  سيتم استقطاع رسوم االعالن من الشركة الفائزة.
3-  خالل فترة التقدمي للمناقصة، يجب ان تكون قيمة خطاب الضمان املقدم هو100,000 دوالر امريكي . نافذ ملدة عام واحد من تاريخ اغالق املناقصة على شــكل خطاب ضمان صادر من 

بنك مسجل في منصة البنك املركزي العراقي االلكترونية او صك مصدق.
 4 -  على من يرغب االشــتراك في هذه املناقصة دفع اجور املناقصة مائة دوالر فقط  الى قســم املالية قبل 2023/1/3  املوعد النهائي لغلق املناقصة وقبل الســاعه 4.00 عصرا. حســب 

طرق الدفع االتية :
  الطريقة األولى: ميكن للمشــاركن دفع رســوم املناقصة 100 دوالر للحصول على وثائق املناقصة )ITB(  مباشــرة إلى الدائرة املالية لشركة الواحة النفطية احملدودة ،   العنوان املفصل: 

الغرفة رقم 309 قسم املالية، شركة الواحة النفطية احملدودة / حقل االحدب النفطي ناحية االحرار – محافظة واسط  / العراق .
الطريقة الثانية: ميكن للمشاركن دفع رسوم املناقصة 100 دوالر كحوالة مصرفية حلساب شركة الواحة النفطية احملدودة.

5 - توضع العروض الفنية والتجارية وخطاب الضمان بظروف مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم الشركة قبل املوعد النهائي لغلق املناقصة  1/3 /2023 قبل الساعة 
4:00  عصرا عدا ذلك سوف يهمل أي عطاء غير مطابق للشروط

6- يجب علي الشركات االجنبية تقدمي:
أ -  تقدمي نسخه من جميع وثائق التسجيل اخلاصة بالشركة االجنبية وفرعها في العراق 

ب - تقدمي عدم ممانعة نافذة من الهيئة العامة للضرائب 
7-يجب علي الشركة احمللية العراقية تقدمي:

أ - تقدمي نسخه من جميع وثائق التسجيل اخلاصة بالشركة والنسخة امللونة من بطاقة الهوية النافذة )هوية وزاره التخطيط او غرفة التجارة ( مرفقة مع العروض  .يلتزم مقدمي العروض 
بتقدمي جميع املستندات االصليه قبل استالم خطاب االحالة.

ب - تقدمي عدم ممانعة نافذة من الهيئة العامة للضرائب 
;haneen.monam@petroalwaha.com; lixiwen@petroalwaha.com 8- لالستفسار االتصال باالمييالت التالية

wujie@petroalwaha.com zhangwen@petroalwaha.com

AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. مهندس )كهرباء( / عدد )1(
1. سيولة نقدية : مببلغ )73،247،690( دينار 
عراقي، وفقا ملا منصوص عليه في الوثيقة 

القياسية 

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

2. مالحظ فني / عدد )3(

2. شهادة تأسيس الشركة مقدمة
 من مسجل الشركات في وزارة 

التجارة

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

سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء 
ومببلغ ال يقل عن )219،743،070( دينار 
عراقي، وتقدم االعمال االخرى ألغراض 

املفاضلة في حالة التساوي.

3. هوية تصنيف الشركات واملقاولني 
الدرجة )العاشرة/ كهربائية( وإجازة 

ممارسة مهنة. 
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متابعة ـ الصباح الجديد :
بدأ امس تطبيق احلظــر األوروبي على 
صادرات النفط الروســي املنقولة بحرا 
وســط ترقب في الســوق لردود فعل 
موســكو وتأثير ذلك في توازن العرض 

والطلب في السوق النفطية.
وتوقــع محللــون نفطيون اســتمرار 
تقلبــات أســعار النفط اخلــام خالل 
األســبوع اجلــاري فــي ضــوء انتظار 
قراءة الســوق لقرار “أوبك +” في ختام 
االجتماع الذي قضــى بتثبيت اإلنتاج، 
وكذلك بدء احلظر األوروبي على صادرات 

النفط الروسية.
وأوضح احملللون أن قرار “أوبك +” استمرار 
حالة عدم اليقني في الســوق بشــأن 
تأثيــر احلظر الذي فرضه االحتاد األوروبي 
علــى واردات اخلام الروســية املنقولة. 
وأكدوا أن جميع مؤشــرات األســهم 
الرئيسة ارتفعت خالل األسبوع املاضي 
بينما انخفض مؤشر الدوالر األمريكي 
إلى أدنى مستوى له في 16 أسبوعا ما 

ساعد على ارتفاع أسعار النفط.
وفي هذا اإلطــار، يقــول روس كيندي 
املنتــدب لشــركة “كيو إتش  العضو 
الطاقة  وزراء  إن  الطاقــة  أيه” خلدمات 
حســموا كل التكهنات التي ســادت 
الســوق في األيام القليلة الســابقة 
لالجتمــاع الــوزاري، والتــي حتدث عن 
خفض اإلنتاج بشــكل طفيف أو زيادة 
الروســية،  العقوبات  لتعويض  اإلنتاج 
مشيرا إلى أن اجلدل في السوق أدى إلى 

اتساع وتيرة التقلبات السعرية.

الــوزاري بنى على  أن االجتماع  وذكــر 
االجتماع السابق الذي أجرى تخفيضات 
اإلنتاج  وخفــض  قياســية  إنتاجيــة 
اجلماعي لـــ23 منتجا بنحــو مليوني 
برميل يوميا لتفادي االنخفاض املتوقع 
اإلغالق  الطلب بســبب سياسات  في 
الصني  في  كورونا  لفيــروس  الصارمة 
وعالمات الركود احملتمل في االقتصادات 

الرئيسة.
ويرى دامير تسبرات مدير تنمية األعمال 
في شــركة “تكنيك جروب” الدولية أن 
املستهلكني رمبا ال يواجهون قرار متديد 
احلصص اإلنتاجية بأي حتفظ، مؤكدا أن 
اجتماع وزراء “أوبك +” املقبل ســيقيم 
تأثير عقوبات روسيا وغيرها من عوامل 

عدم اليقني في السوق.
وأشار إلى أن اتفاق وزراء االحتاد األوروبي 
ومجموعة الســبع على فرض سقف 
سعر يبلغ 60 دوالرا للبرميل وهو أعلى 
من مســتوى أســعار بيع خام النفط 
الروســي “األورال” حاليــا، الفتــا إلى 
توقع بعض مراقبي الســوق أن تستمر 
الصادرات الروســية فــي التدفق على 
نطاق واسع كما كان من قبل مع تأثير 
ضئيل في عائدات النفط في موسكو.

ويوضح بيتــر باخر احمللــل االقتصادي 
للطاقة  القانونية  الشــؤون  ومختص 
أن اســتقرار الســوق في ظل العوامل 
التأثير قد  القوية احلاليــة ومتضــادة 
يكون صعبا في هذه املرحلة، وال سيما 
أن مجموعــة الســبع ترغب من خالل 
للنفط  السعري  الســقف  قرار حتديد 

الســوق  الروســي في احلفــاظ على 
العاملية جيدة اإلمداد ولكن املمارســة 
العملية قــد تثبت عــدم صحة هذه 

التوقعات.
وأشــار إلى ترقب الســوق ردود الفعل 
الروسية، حيث أكد الكرملني أن روسيا 
لن تقبل بفرض ســقف ســعري على 

مبيعاتها من النفــط والغاز، الفتا إلى 
قيام روسيا بتحليل الوضع في السوق 
قبل اتخاذ أي قرارات بشــأن سياسات 
اإلنتاج والتصدير مع عــدم توقع تأثير 
في أحجــام صادرات النفط الروســي 
في ديســمبر، حيــث مت التعاقد عليها 
يتم  املاضيني، كما  ونوفمبر  أكتوبر  في 

التعاقــد علــى أحجام صــادرات يناير 
حاليا.

بدورها، قالت إرفي ناهار مختص شؤون 
النفــط والغــاز في شــركة “أفريكان 
ليدرشــيب” الدوليــة إن وزراء “أوبك +” 
أجروا بالفعل مراجعــة للتطورات في 
تواجه  التي  والتحديات  النفط  ســوق 

املنتجني ودراســة تأثير قــرار “أوبك +” 
الســابق بشــأن خفض اإلنتاج وسبل 
حتقيق مزيد مــن االســتقرار والتوازن 

للسوق.
ولفتت إلــى ارتفاع أســعار خام غرب 
تكساس الوســيط إلى أعلى مستوى 
لهــا في ثالثة أســابيع في األســبوع 
املاضي بســبب تخفيف إغالق كوفيد 
- 19 في الصني وســحب مخزون كبير 
ووقــف متوقع إلصــدارات االحتياطي 
النفطــي االســتراتيجي وتوقعات منو 
أبطأ فــي الواليات املتحدة ومســتوى 
أضعف للدوالر، حيــث متكن خام برنت 
مــن التعافي مــن أدنى مســتوى في 
عشــرة أشــهر إلى أعلى مستوى في 
أســبوعني مدعوما بفرض سقف على 
النفط الروسي، ما قد يؤدي إلى وصول 
كميات أقل من جبال األورال إلى السوق 

العاملية.
وكان اتفق وزراء الطاقة في حتالف “أوبك 
+” خالل االجتماع الــوزاري الـ34 للدول 
األعضاء عبر االتصال املرئي، أمس االول، 
اإلبقاء على اتفــاق خفض اإلنتاج الذي 
والقاضي بخفض  أقر في تشرين األول 
يوميا  برميــل  اإلنتاج مبقــدار مليوني 
بداية من نوفمبر حتى نهاية عام 2023.
وقــال بيان صادر عــن االجتماع الوزاري 
إن القرار جاء متاشــيا مع قرار “أوبك +” 
الصادر عــن االجتماع الســابق، الذي 
بني علــى اعتبــارات الســوق فقط، 
املتعاملون في الســوق  حيــث أكــد 
والصناعــة البترولية أنــه كان اإلجراء 

استقرار  لتحقيق  والصحيح  الضروري 
بنهج  والتزاما  العاملية،  البترول  أسواق 
الدول  أكــدت  واملبــادرة  االســتباقية 
األعضاء في “أوبك +” مجددا استعدادها 
لالجتماع في أي وقت، واتخاذ مزيد من 
اإلجراءات الفوريــة ملعاجلة أي تطورات 
في السوق، لدعم توازن أسواق البترول 

واستقرارها، متى ما تطلب األمر.
وأشــار إلى إعــادة التأكيــد على قرار 
االجتمــاع الــوزاري العاشــر لـ”أوبك” 
وحلفائها، في 12 أبريل 2020 واملوافقة 
عليه أيضا فــي االجتماعات الالحقة، 
التي شــملت االجتماع الــوزاري الـ19 
في 18 يوليو العــام املاضي، واالجتماع 
الوزاري الـ33 فــي 5 أبريل 2022، مبا في 
ذلك تعديل وتيرة االجتماعات الشهرية 
لتصبح كل شــهرين للجنــة املراقبة 
الوزارية املشــتركة، مــع منح اللجنة 
أو  إضافية،  اجتماعــات  صالحية عقد 
طلب االجتماع الــوزاري ألعضاء “أوبك 
+”، في أي وقت، للتعامل مع أي تطورات 

في السوق، متى ما تطلب األمر.
وأعــاد البيــان التأكيد علــى األهمية 
املطابقة  بآليــة  لاللتــزام  احلاســمة 
واالســتفادة  والتعويضات  الكاملــة 
من التمديد الذي متــت املوافقة عليه 
في االجتماع الــوزاري الـ33 للمنظمة 
وحلفائها، الفتــا إلى االتفاق على عقد 
االجتماع الوزاري الـــ35 لـ”أوبك” وغير 
األعضــاء في منظمة أوبك في 4 يونيو 
2023، واالجتمــاع الـ47 للجنة الرقابة 

في 1 فبراير 2023.

بغداد ـ الصباح الجديد :
وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، 
امس االثنني، بتســريع العمل فــي جميع الفقرات 
التنفيذيــة مليناء الفاو الكبير، عاداً إياه مشــروعاً 

»بحجم العراق وتطلعات شعبه«. 
 وقال مكتب السوداني في بيان لها ، إن األخير ترأس، 
صباح اليوم، اجتماعاً ُخصص ملتابعة سير األعمال 
التنفيذية في مشروع ميناء الفاو الكبير، واستمع 
إلى عــرض تفصيلي جملمــل األعمال اإلنشــائية 
والتنفيذية، ونسب اإلجناز في فقرات املشروع كافة، 
وكذلــك على ما وصلــت إليه الشــركات املنفذة 
مــن مراحل التنفيذ، والوقــوف على أهم العقبات 
واملعوقات الفنيــة والقانونية واإلجرائية التي تقف 

أمام سير إمتام العمل مبجمل مراحله.
واســتعرض االجتماع، بحســب البيــان، تفاصيل 
العمــل في مجال ربــط امليناء بشــبكات الطرق 
متطلبات  وتوفيــر  الوطنية،  احلديدية  والســكك 

الطاقة واخلدمات الساندة ملشروع امليناء.
ووجه السوداني، بتسريع العمل في جميع الفقرات 
التنفيذية للميناء، ومشروع القناة اجلاّفة املتصلة 
بــه، مؤكداً أن مينــاء الفاو الكبير ميثل مشــروعاً 
بحجم العراق وتطلعات شعبه في تنمية االقتصاد 
الوطني، كما يشــكل أولوية فــي مجال االقتصاد 

والتنميــة ضمن املنهاج الوزاري الذي تتمســك به 
احلكومة.

وحضــر اللقاء مدير عام املوانــئ ومعاون مدير عام 
الســكك، ورئيس هيئة املستشــارين في مكتب 

رئيس الوزراء.
ووكانــت قالت صحيفــة »كوريا تاميــز« الكورية 
اجلنوبية، في تقرير ســابق لها، ان شــركة »دايو« 
لإلنشاءات، تسعى الى حتويل العراق ليصبح مركزا 

اقليميا من خالل مشروع ميناء الفاو.
وميناء الفاو الكبير، ميناء عراقي في شــبه جزيرة 
الفاو جنوب محافظة البصرة، أقصى جنوبي البالد، 
تبلــغ تكلفته نحو 4.6 مليارات يــورو وتقدر طاقة 
امليناء املقدرة 99 مليون طن ســنوياً ليكون واحداً 
من أكبر املوانئ املطلة على اخلليج والعاشــر على 
مستوى العالم، ووضع حجر األساس لهذا املشروع 

يوم 5 نيسان 2010.
وأثــارت قضية مينــاء الفاو الكبيــر، والتلكؤ في 
اكماله جدالً، واتهم نواب حكومات متعاقبة بعقد 
صفقــات مع دول مجــاورة فرطت بإنشــاء امليناء 

لصالح موانئ تلك الدول.
كما شهد املشــروع بعض التلكؤ عقب »انتحار« 
املدير الفني لشــركة دايو الكورية اجلنوبية املنفذة 

ملشروع ميناء الفاو الكبير، ألسباب غامضة.

بغداد ـ الصباح الجديد :
العراقية، امس االثنني،  وزارة التخطيــط  أعلنت 
عن إجنازهــا املنصة الوطنية الرئيســة لإلعمار 
والتنميــة، والتي تُعنى برصد ومراقبة املشــاريع 
التنموية ســواء كانت ممولة من احلكومة أو عن 
طريــق املنح والقــروض الدولية على مســتوى 

احملافظات كافة.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن املنصة هي عبارة 
عن قاعــدة بيانات مكانية حتتــوي على امُلرجات 
التحليلية والتقارير النهائية واجلداول اإلحصائية 
لبيانات املشاريع، مشــيرة إلى أنها تُدار من قبل 
دائرة البرامج االستثمارية احلكومية وتعّد نافذة 

للتفاعل اجملتمعي باللغتني العربية واإلنكليزية.
وأضافــت التخطيــط، أن املنصة توفــر بيانات 
جغرافية ُمحدثة بشــكل مستمر ميكن الوصول 
إليها عن طريق شــبكة االنترنــت وبصالحيات 
دخول محددة، فضال عن كونها واجهة جغرافية 
تفاعلية مُتكن املســتخدم من اســتخدام عدة 
أدوات؛ ملتابعــة تنفيــذ املشــاريع واســتخراج 
اإلحصائيات بطرق ســهلة ومتطورة ومن خالل 

الواجهــة الرئيســة ميكن الوصول إلــى البوابة 
اجلغرافية التفاعلية للمشــاريع وبوابة انشطة 
اإلدارة التنفيذيــة للتخفيف من الفقر عن طريق 

الدخول إلى الرابط اخلاص باملنصة.
وأشــارت، إلى أن املنصة تهدف بشكل رئيس إلى 
تعظيم االســتفادة من املعلومات املكانية التي 
توفرها في توضيح أولويــات الدولة واحتياجاتها 
من املشــاريع، ووضعها بشكل كامل أمام صناع 
القرار مبا ميُكنهم من التخطيط الكفء الرشيد 
وجتنب تكرار تضارب املشاريع وتوجيه التمويل أو 

الدعم بالشكل املناسب.
ولفتت وزارة التخطيط، إلى أن املنصة مصممة 
طبقا ألفضــل املعاييــر الدوليــة لدعم جهود 
التنميــة املســتدامة، وتهدف أيضــا إلى تعزيز 
احلوكمــة احملليــة من خالل متكني الســكان من 
الدخول في حلقة حوار وتغذية عكســية تتعلق 
باملشاريع واخلدمات واإلصالحات، إضافة إلى أنها 
توفر العديــد من األدوات التحليليــة التي تتيح 
للمستخدمني اســتخراج املعلومات اإلحصائية 

املكانية والتقارير اللوحية واخلرائط التفصيلية.

بغداد ـ الصباح الجديد :
بلغ التبادل التجاري بني العراق وفرنســا أقل من 
1.5 مليــار دوالر خــالل عام 2021 حســب موقع 
trade map الــذي يوفر خريطــة التجارة للدول 

للصادرات والواردات.
وذكــر املوقــع في إحصائيــة على موقعــه ، أن 
“التبادل التجاري بني العراق وفرنســا بلغ 1 مليار 

و372 مليوناً و19 ألف دوالر خالل عام 2021”.
واضاف ان “قيمة الصادرات الفرنسية إلى العراق 
بلغت 353 مليونــاً و45 ألــف دوالر، فيما بلغت 
الصادرات العراقية الى فرنسا 1 مليار و18 مليوناً 

و974 ألف دوالر”.

واشارت الى ان “معظم الصادرات الفرنسية الى 
العراق تركــزت في اآلالت واملعــدات الكهربائية 
وأجزائهــا، تليهــا منتجات صيدالنيــة ومن ثم 
محضرات احلبوب أو الدقيق أو النشاء أو احلليب”، 
مبينة ان “هذه الصادرات لــم تنمو ما بني 2017 

الى 2021”.
ولفتت الــى ان “الصادرات العراقية الى فرنســا 
تركزت معظمها فــي الوقود املعدنــي والزيوت 
املعدنيــة، تليها منتجــات كيماويــة متنوعة، 
تليها الســكريات واحللويات”، مشيرة الى ان هذه 
الصــادرات منت بنســبة %37 ما بــني 2017 الى 
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إعالن
استنادا للمادة )71(ت

تبيع مديريــة تنفيذ احلــي حصة املديــن )علي عبد 
العباس كرمي( البالغة 14 ســهم من اصل 120 سهم 
في حقــول الدواجن العائدة الــى مورثه املتوفي )عبد 
العبــاس كرمي احمــد( لقاء طلب الدائــن )حيدر زغير 
محمد( البالغ )30,000,000 ثالثون مليون دينار عراقي( 
فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
عشــرة ايام تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبا 
معه التأمينات القانونية البالغة عشرة من املائة من 
القيمة املقدرة وشــهادة اجلنسية العراقية وان رسوم 

التسجيل على املشتري
املواصفات/

حقول دواجن مشــيدة فــي األرض الزراعيــة املرقمة 
)1802 م14 الراشــدية( البالغ مســاحتها الكلية )40 
دومن( واملساحة املستغلة )10 دومن( متكونة من 4 قاعات 
كبيرة طول كل واحدة منها 100 متر مربع وعرض كل 
واحدة منها 50 متر مربع مســقفه بالشيلمان القدمي 
واحلديد واخلشــب ويوجد فيها مفرغات هوائية سعر 
كل واحدة منهــا مبلغ )30,000,000( ومولد كبير عدد 
3 سعر كل واحدة )15,000,000( وماكنة )محرك( عدد 
2 ســعر كل واحدة )5,000,000( وبذلك يكون مجموع 
املبلــغ )175,000,000( وان حصــة املديــن علي عبد 
العباس كرمي هي )20,416,666( عشــرون مليون دينار 
واربعمائة وستة عشر الف وســتمائة وستة وستون 

دينار.
املنفذ العدل
حوراء عبد احلسني سلمان

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
سوق الشيوخ

العدد/ 2364/ش/2022
التاريخ/ 2022/12/4

م/ اعالن
الى/ املدعى عليه

 علي حسني غالب
اقامت املدعيــة )فيحاء جواد حمد( 
دعــوى تطلب فيها تأييــد حضانة 
وجملهولية محل اقامتك تقرر تبليغك 
امام  باحلضور  بصحيفتني محليتني 
هذه احملكمــة صباح يــوم املرافعة 
املصــادف 2022/12/28 وفــي حالة 
عدم حضــورك او من ينــوب عنك 
قانوناً ســوف جتري املرافعة بحقك 

غيابياً ووفقاً للقانون واالصول.
القاضي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة استئناف بغداد الرصافة 
االحتادية

دار القضاء في الزهور
محكمة األحوال الشخصية في 

الزهور
العدد: 3604/ش/2021
التاريخ: 2022/12/4

املدعية / سهى عبد بالسم
املدعى عليه / ميثم إسماعيل 

مجيد
اقامت املدعية )ســهى عبد بالسم( 
أعاله  املرقمــة  الشــرعية  الدعــوى 
واملتضمنــة طلب احلكم تأييد ومتديد 
حضانة وجملهولية محل اقامتك قررت 
احملكمة تبليغك باحلضور بصحيفتني 
واحلضــور مبوعد  يوميتني  محليتــني 
او   2022/12/20 املصــادف  املرافعــة 
ارســال من ينــوب عنــك قانوناً وفي 
املرافعة  حالة عدم حضورك ستجري 

بحقك غيابياً وعلناً وحسب األصول.
القاضي
احمد نعيم شويع

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ديالى االحتادية
محكمة  بداءة السعدية 

العدد\ 43\ب\2018
التاريخ \5\12\2022 

م/ اعالن
تنفيذا لقــرار احلكم الصادر من محكمة بداءة الســعدية املرقم 
43\ب\2018 فــي 30\9\2018 واملتضمن ازالة شــيوع العقار املرقم 
6\605م6 السعدية والواقع في ناحية السعدية حي الربيع  بالقرب 
من مدرســة البشارة االبتدائية واملســجل باسم مورث املدعيني ) 
صالح شكور محمود( والكتساب القرار الدرجة القطعية والنتهاء 
مرحلــة وضع اليد قررت هــذه احملكمة االعالن عــن بيعه باملزايدة 
العلنية وبصحفيتني محليتني يوميتني والواقع في محافظة ديالى 
قضاء خانقني ناحية الســعدية قرب مدرســة البشارة االبتدائية  
واملدرج اوصافه ادناه فعلى الراغبني بالشــراء مراجعة هذه احملكمة 
خالل مدة )30( ثالثــون يوما تبدأ من اليوم التالي للنشــر في متام 
الساعة الثانية عشر ظهرا  مستصحبا معه التأمينات القانونية 
البالغة 10% عشــرة باملائة مــن قيمة العقار املقــدرة والبالغة )  
50،000،000 (خمســون مليون دينار،  ان لم يكن شــريكا وشهادة 
اجلنســية العراقية وهوية االحوال املدنية وان رســم التســجيل 

والداللية على املشتري .
مالحظة\ اذا صادف يوم املزايدة عطلة رســمية فيكون اليوم الذي 

يليه موعدا للمزايدة. 
القاضي \ قائد حميد جاسم

اوصــاف العقار\  1-  موقع العقار ورقمــه \ محافظة ديالى \قضاء 
خانقــني \ ناحية الســعدية حي الربيع قرب مدرســة البشــارة 
االبتدائية املرقم 6\605م6 السعدية .  2- جنس العقار ونوعه\  ارض 
الــدار مع البناء .  3- حدود العقار واوصافــه :- العقار عبارة عن دار 
سكنية مســاحتها  200م وتشتمل في الطابق االرضي على غرف 
عدد 4 وهي غرفة استقبال )4× وهول 4،30× 5،50( وغرفة نوم بأبعاد 
)4،30×5،5م( وغرفــة ثانية بأبعاد )4،30×4،50م( ومطبخ ومجموعة 
درج وحمام ومرافق صحيــة خارجية وممر خلفي وغرفتني نوم ) 3×4 
م(في الطابق العلوي وحديقة من اخلارج وللدار مدخلني والبناء من 
الطابوق القدمي ومسقفه بالصب املســبح واالرضية صب ومزودة 
باملاء والكهرباء 4- املشتمالت:-  4 غرف ومطبخ في الطابق االرضي 
وغــرف عدد 2 في الطابــق العلوي   .   5- شــاغل للعقار:- العقار 
خالي وغير مشــغول من احد  .  6- درجة العمران:- قدمي . 7 - الوارد 
الســنوي للعقار :-مبلغا مقداره )10،000،000(عشرة ماليني دينار 
عراقي  .   8- القيمة املقدرة للعقار:- )50،000،000( خمسون مليون 

دينار عراقي 

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 
االحتادية

دار القضاء في سامراء
محكمة االحوال الشخصية في 

سامراء
العدد: /ش/2022
التاريخ: / /2022

الى املدعى عليه/ عبد اهلل محمود 
صالح

نشر اعالن
قدمــت املدعية )شــيماء ثامر حســني( 
الدعــوى املرقمــة 1787/ش/2022 ضدك 
تطالــب فيه تأييــد تثبيــت زواج ولثبوت 
مجهولية اقامته بالوقت احلاضر حســب 
املبلــغ القضائي  بالتبليغ  القائم  شــرح 
)عيسى صالح محمد( بتاريخ 2022/11/17 
عليه واستنادا ألحكام املادة 1/21 مرافعات 
مدنيــة قررت احملكمة تبليغك بواســطة 
بضرورة  محليتــني  يوميتني  صحيفتــني 
حضــورك فــي موعــد املرافعــة املوافق 
2022/12/14 وبعكسه سوف جتري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.
القاضي
كاظم متعب داود

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة بداءة الناصرية
العدد: 4516/ب/2021
التأريخ: 2022/12/1

إعالن
الى املدعى عليه

 )امير مرزة حسني حسن(
أصــدرت محكمــة بــداءة الناصرية 
بتاريــخ 2022/6/9 قرارهــا الغيابــي 
بحقــك والقاضــي بتصحيح اخلطأ 
املــادي الوارد في اســم املدعي عليه 
املطلوب تصحيــح اخلطأ املادي ضده 
اميــر ميرزة حســني حســن وجعله 
امير مرزة حســني حسن وتأشير ذلك 
حاشــية في قرار احلكــم وجملهولية 
محل اقامتك قرر تبليغك بواســطة 
صحيفتــني محليتــني ولــك احلــق 
خالل  والتمييز  واالستئناف  االعتراض 

املدة القانونية ووفق االصول
القاضي   
عادل خلف جاسم

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

إعالن للمرة االولى / مناقصة توفير خدمة االطعام للموظفني احملليني والضيوف في حقل االحدب النفطي
1st Announcement for Provision of Catering Service for the Local Staffs and Guests of Ahdeb Oilfield

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

تعلن شركة نفط الواحة احملدودة العاملة على مشروع تطوير حقل األحدب النفطي في محافظة واسط / قضاء االحرار للمرة االولى عن املناقصة أعاله فعلى من يجد لديه القدرة والكفاءة 
من الشركات احمللية والعاملية املتخصصة مخاطبة )شركه نفط الواحة احملدودة \ قسم العقود( بنية االشتراك في املناقصة عبر عناوين البريد اإللكترونية املذكورة ادناه اعتباراً من تاريخ نشر 

اإلعالن للحصول على وثائق الدعوة ) ITB Documents ( والشروط املطلوبة مقابل مبلغ قيمته 100 دوالر امريكي ال غير, وتكون وثائق املناقصة جزء ال يتجزأ من املشروع.
على جميع املتقدمني االلتزام بالشروط التالية عند تقدمي عطاءاتهم:

1. جلب نسخة )صورة ملونة( لكافة الوثائق املذكورة ادناه على أن تلتزم الشركة الفائزة بجلب كافة الوثائق األصلية عند اإلحالة.
1.1 الوثائق املطلوبة من الشركات العراقية احمللية:

أ ( هوية الشركة صادرة من غرفة التجارة او من وزارة التخطيط نافذة ومجددة.
ب ( شهادة التأسيس الشركة الصادرة من وزارة التجارة )مسجل الشركات( على ان يكون لدى الشركة نشاط توفير املواد الغذائية.

1.2 الوثائق املطلوبة من الشــركات األجنبية: يجب على الشــركات االجنبية تقدمي وثائق تســجيل الشــركة الصادرة من بلدهم باللغة اإلنكليزية ويجب ان تكون مسجلة في العراق ومتلك 
نشاط توفير املواد الغذائية.

1.3 جلب عدم ممانعة لدخول املناقصات نافذة من هيئة الضرائب العامة العراقية.
2. تقدمي نسخه من االعمال املماثلة.

3. على الشــركات تقدمي تأمينات أولية بقيمة )$20,000 ( بالدوالر أألمريكي  فقط تقدم على شــكل صك مصدق أو خطاب ضمان معنون إلى )شــركة نفط الواحة احملدودة( ويتضمن اإلشارة 
ألســم ورقم املناقصة ويكون نافذ ملدة ال تقل عن )ســنة( اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باســم مقدم العطاء أو )أي من املساهمني في الشركة أو الشركات 

املشاركة مبوجب عقد مشاركة ( علما إن مدة نفاذ العطاء ستة اشهر من تاريخ غلق املناقصة.
4. ان الكلفة التخمينية لهذا املشروع هي: )1,709,295 $(

5. أن تقدمي العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشــركة أو أحد املســاهمني أو من يخوله مبوجب وكالة صادرة من كاتب العدل كشــرط أساسي لتقدمي العطاء والتوقيع على طلب 
شراء وثائق املناقصة.

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

7. على مقدمي العطاءات تقدمي عطاءاتهم باللغة اإلجنليزية قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاءات وتتكون العطاءات من:
أ ( العرض الفني مع )Flash Memory يحتوي على العرض الفني(

ب ( العرض التجاري مع )Flash Memory يحتوي على العرض التجاري(
ج ( خطاب الضمان بقيمة )20,000 $(

يجب أن تكون املتطلبات املذكورة أعاله في ثالثة ظروف مغلقة ومختومة، ويجب تقدميها وفقا ملتطلبات لوثائق املناقصة، ويجب أن يكون اســم املشــروع ورقم العطاء واضحا على الظروف، 
يجب ان توضع الظروف الثالثة في ظرف واحد مغلق ومختوم ويذكر علية اسم املشروع ورقمه ومعلومات اتصال الشركة املقدمة. 

8. موعد استالم العطاءات من الساعة 09:30 صباحاُ الى الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت مدينة بغداد من يوم الثالثاء املوافق 27-12-2022 في الباب الرئيسي حلقل األحدب النفطي، وبعد هذا 
املوعد ال يقبل أي عطاء، وســتجري عملية فتح العطاءات بعد الســاعة الثانية عشــر من نفس اليوم وإذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعداً للغلق 

والفتح وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
9. في حال وجود اي استفســار او طلب توضيح بخصوص التفاصيل الفنية اخلاصة باملشــروع يرجى مخاطبة قســم العقود قبل تاريخ 24-12-2022 بواسطة رسالة عبر البريد االلكتروني 

املذكور او تسليمها باليد الى قسم العقود لغرض اإلجابة بالسرعة املمكنة قبل موعد تقدمي العطاءات.
10.  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة.

)ITB Documents( 11. املتطلبات االخرى والتفاصيل الفنية مذكورة في وثائق الدعوة
مالحظة )1(: في حال عدم تقدمي الوثائق املذكورة في )1( او تقدمي وثائق منتهية الصالحية يكون لشركة الواحة احلق في اتخاذ االجراءات الالزمة حسب الضوابط والتعليمات النافذة. 

مالحظة )2(: تلتزم الشركة الفائزة بتقدمي الوثائق املذكورة ادناه قبل توقيع العقد
 قرص CD + نسخة ورقية )يحتوي على معلومات الشركة كاملة + هوية وزارة التخطيط او هوية غرفة التجارة مجددة ونافذة + شهادة التأسيس ملونة ومحضر االجتماع + نسخة نافذة من 

كتاب عدم ممانعة من هيئة الضرائب( تقدم لشركة نفط الوسط وتعد كجزء من متطلبات توقيع العقد.
 www.petroalwaha.com :املوقع اإللكتروني اخلاص بشركة الواحة النفطية

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

OGM15 و AD1 إعالن للمرة االولى/ ملناقصة توفير خدمة تعديل )او حتوير(  موصل املسافة في
1st Announcement for Provision of Conductor Distance Modification in AD1 and OGM15 

045/SC/22 : رقم املناقصة
نوع املناقصة / مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني

اجلهة املستفيدة : شــركه الواحة النفطيه احملدوده املقاول واملشغل حلقل االحدب النفطي مع شركه نفط الوسط ) شركه عامه(/ وزاره 
النفط بعقد تطوير وانتاج حقل االحدب النفطي بعقد مت اعاده توقيعه في 2008/11/10 .في الوقت احلالي العمال االستكشاف والتطوير, 

االنتاج واجناز املنشاءات السطحيه اجلارية في العراق.
OGM15 و AD1 اسم املشروع: إعالن للمرة االولى/ ملناقصة توفير خدمة تعديل )او حتوير(  موصل املسافة في

045/SC/22 : رقم املناقصة
Tender Information:

تود شركة الواحة النفطية احملدودة اإلعالن عن املناقصة اعاله للمرة االولى . ميكن جلميع الشركات املتخصصة التي لديها القدرة واخلبرة أن 
تشارك في هذه املناقصة من خالل دفع رسوم املناقصة )100 دوالر( للحصول على وثائق املناقصة ) ITB( بداية من تاريخ نشر هذا االعالن .
1. Scope of Work:
Al-Waha plan to make the distance expanding between phase B and phase C from 1.6 meters to 3.5 meters and install the 
insulating sheath for PT of auto-recloser in the key area of AD1 and OGM15.

2-  سيتم استقطاع رسوم االعالن من الشركة الفائزة.
3-  خــالل فتــرة التقدمي للمناقصة، يجب ان تكون قيمة خطاب الضمان املقدم هو8,000 دوالر امريكي . نافذ ملدة عام واحد من تاريخ اغالق 
املناقصة على شكل خطاب ضمان صادر من بنك مسجل في منصة البنك املركزي العراقي االلكترونية او صك مصدق 4 -  على من يرغب 
االشــتراك في هذه املناقصة دفع اجور املناقصة مائة دوالر فقط  الى قســم املالية قبل 2022/12/27  املوعد النهائي لغلق املناقصة وقبل 

الساعه 4.00 عصرا. حسب طرق الدفع االتية :
  الطريقة األولى: ميكن للمشاركني دفع رسوم املناقصة 100 دوالر للحصول على وثائق املناقصة )ITB(  مباشرة إلى الدائرة املالية لشركة 
الواحة النفطية احملدودة ،   العنوان املفصل: الغرفة رقم 309 قسم املالية، شركة الواحة النفطية احملدودة / حقل االحدب النفطي ناحية 

االحرار – محافظة واسط  / العراق .
الطريقة الثانية: ميكن للمشاركني دفع رسوم املناقصة 100 دوالر كحوالة مصرفية حلساب شركة الواحة النفطية احملدودة.

5 - توضع العروض الفنية والتجارية وخطاب الضمان بظروف مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم الشركة قبل املوعد 
النهائي لغلق املناقصة  12/27 /2022 قبل الساعة 4:00  عصرا عدا ذلك سوف يهمل أي عطاء غير مطابق للشروط

6- يجب علي الشركات االجنبية تقدمي:
أ -  تقدمي نسخه من جميع وثائق التسجيل اخلاصة بالشركة االجنبية وفرعها في العراق 

ب - تقدمي عدم ممانعة نافذة من الهيئة العامة للضرائب 
7-يجب علي الشركة احمللية العراقية تقدمي:

أ - تقدمي نســخه من جميع وثائق التسجيل اخلاصة بالشركة والنســخة امللونة من بطاقة الهوية النافذة )هوية وزاره التخطيط او غرفة 
التجارة ( مرفقة مع العروض  .يلتزم مقدمي العروض بتقدمي جميع املستندات االصليه قبل استالم خطاب االحالة.

ب - تقدمي عدم ممانعة نافذة من الهيئة العامة للضرائب 
 ;haneen.monam@petroalwaha.com 8- لالستفسار االتصال باالمييالت التالية

mayan@petroalwaha.com; wujie@petroalwaha.com

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

ترجمة: أحمد عبدالكريم حميد* 
ُولَِد يفغينــي غيرمانوفيتش فودوآلزكني في 21 
شــباط/ فبراير 1964 في كييف. انهى املدرسة 
فــي عــام 1981 بالتعليــم املكثــف للغتني 
األوكرانية واإلنكليزية والتحق في قسم اللغة 
الروســيَّة لكلية اآلداب التابعة جلامعة كييف 
احلكومية. ما ان انهــى اجلامعة في عام 1986 
بالشــهادة احلمراء )بأمتياز( انتســب لدراسة 
الدكتوراه في قسم األدب الروسي القدمي التابع 
ملعهد األدب الروســي )بيت بوشكني( أكادميية 

العلوم السوفييتية.
بعد الدفاع عن اطروحته الكانديدات عام 1990 
مبوضوع »املدونــات التاريخية لغيورغي أمارتول 
في األدب الروســي القدمي« انتســَب إلى قسم 
األدب الروسي القدمي التابع لبيت بوشكني، الذي 
كان يترأســه األكادميي دميتري سيرغييفيتش 
ليخاتشــيوف. ما ان عمل في املعهد نشر في 
مجالت »أعمال قســم األدب الروسي القدمي«، 
و»األدب الروسي« وفي اإلصدارات األُخرى، وشارك 
في إعداد موســوعة »كلمة عن فوج إيغوريف 

و»مكتبة أدب روس القدمية«.
ارتباطــاً بحصــول دميتري   1992 فــي عــام 
سيرغييفيتش ليخاتشيوف على جائزة تيبفير، 
ة ســنة  والتي تشــترط الدخــول في دورة ملدَّ
للطالب احلائز على اجلائزة في أملانيا، متت دعوته 
إلى جاِمعــة ميونيخ حيــث درَس ِعلم الُقرون 
الوســطى، وأيضــاً ألقى محاضــرة عن األدب 

الروسي القدمي.
مــا ان عادَ إلــى بيتيربورغ، اســتمر في العمل 
البحثي فــي مجال الســرد التاريخــي لألدب 
الروســي القدمي، وتفســيرات الكتاب املقدس 

وسير القديسيني.
اصدرَ مبشــاركة بروخوف وشيفتشــينكو 
كتــاب »األشــقاء القديســيني كيريــّل، 
وفيرابونت ومارتينيان بيلوزيرسكي« )1993، 

 .)1994
وشــارَك في مجموعــة ِمن املؤمتــرات في 
روسيا وفي خارجها، مبا في ذلك في املؤمترات 
الدولية للمتخصصني باللغات الســالفّية 
الــذي اقيم في كراكوف )بولندا( 1998 وفي 
ليوبليانا )ســلوفينيا( 2003. في عام 1998 
فودوآلزكني  غيرمانوفيتش  يفغينــي  نظَم 
في بيت بوشكني مؤمتراً دولياً »ثقافة الدير: 
الشــرق والغرب« )شــكلت بحــوث املؤمتر 
أســاس اإلصدار الذي يحمل األســم ذاته 

وصدرَ بعد عام(.
في أعوام 1998-2002 )مع فترات متقطعة(، 
اصبَح طالب الزمالة ملؤسســة ألكساندر 
فون غومبولدت، التي تهتم بالعمل البحثي 

في مكتبات أملانيا. 
وفي عام 2000 نشرَ فودوآلزكني في ميونيخ 
دراســة »مونوغرافيا تاريخ العالم في أدب 
روس القدمية«، ودافَع عنهــا في العام ذاته 
في معهد األدب الروســي التابع لألكادميية 
درجة  لنيل  كاطروحــة  للعلوم  الروســيَّة 
واثبات  البحــث مت وضــع  الدكتــوراه. في 
مفهوم جديد للســرد التاريخي الروســي 
القدمي. فضالً عن البحوث املنشورة، مت تقدمي 
هذا املفهوم في مؤمترات ِعلم دراسة القرون 
جاِمعة سانت  وفي محاضرات  الوســطى 

بيتيربورغ.
فــي عــام 2002 اصــدرَ كتــاب »دميتري 
ليخاتشيوف وعصره«، التي تضمن ذكريات 
ومقاالت لعلماء بارزين، وُكّتاب، وشخصيات 
إجتماعيــة )طبعــة منقحــة ومزيدة في 

2006(. ُمنُذ مطلع ســنوات األلفني  عــام 
إلــى جانب األبحــاث العلميــة في مجال 
األدب الروســي القدمي واحلديث نشرَ أعماالً 
صحفيــًة وعلميًة مشــهورًة في صحف 
غازيتا«،  و»نوفايا  غازيتا«،  )»نيزافيســيمايا 
و»ليتراتورنايــا غازيتا«، ومجــالت »زفيزدا«، 
و»أوغونيوك«، و»إكســبيرت« وآخريات.(، مبا 
فيها كتاب »ُجزء اليابســة احملاط بالسماء. 
نصوص ومناذج سولوفسكي« )2011( و»اداة 
اللُغة« )2011(. تقريباً فــي الوقت ذاته بدأ 
يشتغل باالبداع األدبي. وصدرت له في 2009 
رواية »ســولوفيوف والريونــوف« واصبحت 
املرشحة الِنهائية جلائزة أندريه بيلي )2009( 

وجائزة »الكتاب الكبير« )2010(، وبعد ذلك 
صدرت روايــة »الوروس« )املرشــحة ضمن 

القائمة القصيرة جلائزة »الكتاب الكبير«
 و»ناتسبيست«(،)صدرت عن املدى بترجمة 
حتســني رزاق عزيز(، حســب رأي الكثير ِمن 
الُنقاد والُكّتاب اصبحت احلدث األدبي األهم 

لعام 2012.
ُمنُذ عام 2012 اصبح يفغيني غيرمانوفيتش 
فودوآلزكــني رئيــس حتريــر مجموعة بيت 

بوشكني النص والتقليد.
أعمالــه الروائية: »احتــالل أوروبا« )2006(، 
»الوروس«   ،)2009( والريونوف«  »سولوفيوف 
»بريســبني«   ،)2016( »الطّيــار«   ،)2013(

 .)2018(
اجلوائز: حصلَْت روايــة »الوروس« عام 2013 
على جائــزة »املوقع« )الصيغــة الكبيرة(، 
وجائــزة »ياســنايا بوليانا« )القــرن احلادي 
والعشرين(، وجائزة »الكتاب الكبير« وجائزة 
القراء(،  تعاطف  )جائــزة  الكبير«  »الكتاب 
وحصلَــْت »الوروس« علــى جائــزة غوركي 
)ضمن حقــل الُكّتاب( عــام 2016، وحازَْت 
رواية »الطّيار« ]صدرت عن دار املدى بترجمة 
حتســني رزاق عزيــز[ على جائــزة »الكتاب 
الكبير« )جائزة تعاطــف القراء( عام 2016 
وجائزة »الكتاب الكبير«. وفي عام 2019 حاز 
»اجلائزة األدبية ألِكســاندر سوجلينيتسني« 

وفــي العام ذاته حصل علــى جائزة »موقع 
ســوباكا رو« ضمن أفضل خمســني كتاب 
في حقل األدب، وحاز جائزة »الكتاب الكبير« 
)جائــزة تعاطف القراء(. وترشــَحْت أعمال 
جلوائــز: جائزة أندريه بيلي )النثر( عام 2009، 
رواية  )األدب احلديــث( عن  وجائزة »نــوس« 
»ســولوفيوف والريونــوف«، وجائزة »موقع 
ســوباكا رو« ضمن أفضل خمســني كتاب 
فــي حقــل األدب، وجائزة »الكتــب احمللية 
األكثــر مبيعاً« عــن روايــة »الوروس« عام 
2013، وجائزة »ُصنع فر روســيا« في مجال 
األدب عــن روايــة »الوروس«، وفي العام ذاته 
ترشــَحْت جلائزة »البوكر الروسي«، وجائزة 
املرمري«،  »الفون  وجائزة  الطالبي«،  »البوكر 
وجائــزة »نوس« )األدب احلديــث( عام 2014، 
وجائزة »كاتــب القرن احلادي والعشــرين« 
2016، وجائزة »البوكــر الطالبي« عن رواية 
»الطّيــار« 2016، و«أختيار قــراء اليفليب« 
)النثر الروســي( عن مجموعــة »زمن آخر 
متاماً« 2016، »أختيار قــراء اليفليب« )النثر 
الروســي( عن رواية »الطّيار« 2016 ، وجائزة 
ألِكساندر  التي حتمل اسم  الروسي  »األدب 
بياتيغورســكي« عن »الطّيــار« عام 2017، 
الكبيرة(،  )الصيغة  »إنتربريّسكون«  وجائزة 
وفي عام 2017 ترشحت مجموعة »زمن آخر 
متاماً« جلائزة القارئ«، وفي 2019 ترشــحت 
رواية »بريســبني« جلائزة »القــارئ« وجائزة 
»الكتاب الكبيــر«، و«أختيار قراء اليفليب« 
)النثــر الروســي( عــن مجموعة »ســوق 
الطيور«، وترشــحت رواية بريســبني جلائزة 

»القارئ« عام 2020، وغيرها ِمن اجلوائز.
)بيت  الروســي  *نقالً عــن: معهــد األدب 

بوشكني(.

فقدت احلركة التشكيلية العراقية امس االثنني 
)5 كانون االول 2022(، الفنان ســالم الدباغ، أحد 

مبدعيها.
الدباغ الذي عرف بتميزه فــي البحث والتجريب 
منذ بداياته، ولد في مدينــة املوصل عام 1941، 
وكان الــى جانب الفنــان الراحــل راكان دبدوب، 
الوحيدان من مدينة املوصــل اللذان مت قبولهما 
فــي معهد الفنــون اجلميلــة، قســم الفنون 
التشــكيلية )1958-1961( حيــث تتلمذ خالل 
دراســته في املعهد علــى ايدي كبــار مبدعي 
احلركة التشكيلية العراقية، امثال جواد سليم 
وخالد  الشــيخلي  واســماعيل  وفائق حســن 
الرحــال، وتخرج متفوقا ليلتحق بالدراســة في 

أكادمييــة الفنون اجلميلة فــي بداية افتتاحها 
)-1961 1965(، وهنــاك دخل جتــارب احلداثة في 
الفن التشــكيلي متتلمذاً على ايدي البولندي 
الغرافيك  الذي كان يدرس  ارمتوفســكي  رومان 
والطباعة الفنية، والفنان اليوغســالفي بوركو 

الزسكي أستاذ اجلداريات التشكيلية.
أسس الدباغ مع مجموعة من الفنانني العراقيني 
جماعة اجملدديــن التي أقامت أول معارضها عام 
1965 والتي ضمــت كل من علي طالب وصالح 
اجلميعي وطالــب مكي ونداء كاظــم، والذين 

يعدون اجليل املكمل لفناني اخلمسينيات.
الدباغ يعد ايضاً أحد أهم رموز جيل الستينيات 
في احلركة التشكيلية العراقية الذي ضم عالء 
بشير وعلي طالب وليلى العطار وعامر العبيدي 

ونداء كاظم وصالح القــرة غولي، الذي أحدث 
ثورة في حركة الرسم والنحت، وتالقت اجنازاتها 
القصة  الشــعرية اجملــددة وكتابة  مع احلركة 
احلديثــة، اذ يعد عقد الســتينيات بداية الثورة 
الثقافية في جميع أنحاء العالم كونه نتج عن 
والدة أفكار تقدمية وثــورات حتررية تنامت بعد 

احلرب العاملية الثانية.
ومتيزت أعمال الدباغ بالتجريد اللوني للمواضيع 
احلياتية، وجاءت لوحاته باللونني األبيض واألسود، 
أو بلونني فقط، لتحفيز املتلقي على التســاؤل 
والتفســير ورؤية ما هو أعمق في اللوحة، فهو 
لم يؤســس خلطاب جمالي فحسب، بل خلطاب 
فكري بحت، فاللون عنده عامل مساعد إلكمال 
إنشــاء اللوحة وليس هو األساس، بل املوضوع 

والبحث واســتنفار الفكرة لدى املتلقي هي ما 
كان يشغله متاماً.

انشــغل الدباغ طوال حياتــه الفنية بالبحث 
والتجريب ولم يشــغل نفســه فــي صراعات 
جانبيــة حول ســيادة االجيــال او متيزها، كما 
فعــل غيره، كما لم يبحث عــن مناصب ادارية 
او منافــع مادية، بل اكتفــى باالهتمام مبنجزه 
الفني والتدريس االكادميي والبحث عما ميأل هذا 
الفراغ من اعمال تشــكيلية جتيب عن اسئلته 
الداخلية حول الكون وعالقة املتلقي مع العمل 
الفني، لهــذا عرف بهدوئه وابتعاده عن ضجيج 
احليــاة اليوميــة. الدباغ، وعلى مدى مســيرته 
الفنية الطويلة واملمتــدة ألكثر من نصف قرن 
اشــتغل على جتارب فنية مختلفــة ومتنوعة، 

وفي مراحل سابقة كان مهتما بتوليف تراكيب 
الفنــي محققا  العمل  بناء  مجســمة ضمن 
توصالت معمارية وتصميمية على درجة عالية 
من االناقة والترتيب والنظام، وتارة اخرى رســم 
لوحات هندســية محســوبة االبعاد ولكنه ال 

يترك ســبل االشتغال الهندســي قائما بذاته 
ولذاتــه ولكنه يضفــي عليه طابعا حســيا 
مختلفا، اذ ان الفنان ال يترك عمله رهينة االبعاد 
الهندسية احملســوبة مسطريا وامنا يعمل على 

مزاوجة اجلوانب العقلية واحلسية في آن معا.

أصدرت له دار المدى روايتي »الطيار« و«الوروس«

»يفغيني فودوآلزكين«.. الحائز على جوائز في األدب الروسي القديم

أحد أهم رموز جيل الستينيات ومن مؤسسي »جماعة المجددين«

الموت يغّيب الفنان التشكيلي سالم الدباغ

حوار

* كيــف ترين حــال املشــهد الّنقدي، 
وخاصة مبا يتعلق بتصنيف الكتابة إلى 

ذكورّية ونسائّية؟
- حال املشــهد الّنقدي اليوم مضطرب. 
بعض الّنّقاد يلتزم احلياد ويحاول أن يكون 
موضوعّيا فــي تناوله لألثر األدبّي خدمة 
لإلبداع وللّثقافة وبعضهم يتغاضى عن 
الّنقائص ويسقط في اجملامالت خاّصة إذا 
ربطته باملؤّلف عالقة صداقة أو ملصلحة 
اإلبداعي  ماّدّيــة، وهذا يشــّوه احلقــل 
ويجعله دون املأمول... أما عن التصنيف 

فهو تصنيف صائــب من حيث املنطلق 
والهدف، فمــن يقرأ لنوال الّســعداوي 
أو غادة الّســّمان أو فضيلة الّشــابي أو 
مسعودة بوبكر سيعلم أّنهّن يكتنب من 
منطلق املرأة الواعية بهموم اجملتمع وأن 
الّرجل وإن كتب فــي نفس املوضوع فلن 
يسلك منهجهّن مادام اجملتمع يرفع هذا 
وينزل تلك. هي العقلّية اّلتي متّيز وتفّرق.

* هل حققــت احللم مبا تخططني له؟ أم 
هو احللم مســتمرا؟ وهل للكاتب عمر 

افتراضي
- لم أحّقق إالّ القليل القليل من حلمي 
اإلبداعــّي ألّن الكاتب البــّد أن يظّل في 
حالة حلم وأن يلزم نفســه مــاال يلزم 
»حسب اآلخرين« األدب رسالة ال تتوّقف 
حّتى بانتهاء املؤّلــف والّدليل أّننا مازلنا 
نقرأ الّشــعر اجلاهلّي واجلاحظ.. أما عن 
الكاتــب هو يعيش فترة وميضي شــأنه 
شــأن أّي كائــن حّي. هو إلــى زوال لكّن 
مؤّلفه سيخّلد ويظّل كاتبه حّيا يرزق من 
خالل كلمات صدق خّطها قبل الّرحيل. 

* ما املشــروع اّلذي حتلمــني أن تكتبيه 
وبعده تعلنني أّنك وصلت الّذروة اإلبداعّية 

والفكرّية؟
- ثالثّية أكتب فيها بكّل حّرّية عن مأساة 
»األنثى« في أفغانســتان ومناطق أخرى 
بعضها قريبة مّنا في إفريقيا تكوى فيها 
املرأة بسياط القهر والّظلم والغطرسة 
الّذكورّية. مناطق مازالت تســّلم األنثى 
لذكر يفتّض بكارتها وهي قاصر ويعيدها 
إلى أهلهــا كي ال تلحق بهــم العار إن 
اغتصبــت يوما. مناطــق فيها وظيفة 
»الّضبع« واّلذي هي تسمية لذكر يتوّلى 
املهّمة بأجــر ويرجعها إلى أهلها لينادى 
من أســرة أخرى لنفس املهّمة. مناطق 
تقتل االنثى وترجمها إن ثبت أّنها ليست 
عذراء حّتــى وإن كان العيــب خلقّيا أو 
بفعل فاعل قد يكون محرما لكن ال أحد 
يعاقب الّذكر.. تلك أمنيتي وإن شاء اهلل 

ستتحّقق...

* ما مدى تأثير الكتابة اإللكترونّية على 
املواطن  نعيد  كيف  الّثقافي؟  املشــهد 

العربي إلى القراءة الورقّية؟
-اجلوائــز األدبّية حّق لــكّل مبدع متمّيز 
وهــي طريقة راقيــة للّتشــجيع على 

اإلبداع املتمّيز لكــن أحيانا جند من يفوز 
باجلائــزة ليس أفضــل ممّن لم يفــز رمّبا 
بســبب عالقات خاّصة أو أختالفات في 
الّذائقــة األدبّية. وما تبّقى اهلّل أعلم به. 
أما عن تأثيــر التقنيات فان تأثيرها كبير 

حيث أصبح القارئ يستســهل القراءة 
اإللكترونّية ويترك الكتاب. وإعادة القارئ 
العربــي يتم من خالل تنشــئة الطفل 
منذ أعوامــه األولى على حــّب الكتاب 
وتثمينه. األّم اّلتي تقرأ كتابا البنها قبل 
الّنوم ومتســك هي بكتاب حيثما حّلت 
واألب اّلذي يغلق الّتلفاز ليقرأ من كتابه 
ســيقنع ابنه بطريقة مثلى بأّن الكتاب 
خير جليــس. املؤّسســات التربوّية ودور 
الّثقافة عليها أن حتّث الّســير لتعميم 
الكتاب والّتشجيع عليه. كذلك وسائل 
اإلعــالم عليهــا أن تســتبدل البرامج 
الّتافهــة بأخــرى ثقافّية تشــّجع على 

املطالعة وتثّمن الكتاب.
* لدّي ســؤال شــائك، من يقــود اآلخر. 
الّسياسة أم الّثقافة؟ وهل توافقني على 

وجود مجلس أعلى للثقافة؟
- من املفــروض أن تكون القيادة للّثقافة 
ألّنها تضمن الّسالمة للجميع وهذا يظّل 
املنشود اّلذي نلهث وراءه لكّن املوجود أّن 
الّسياسة هي اّلتي تقود الّثقافة وتوّجه 
عدســتها أينما ارتأت لها مصلحة ما. 
وبالتأكيد نعــم أؤّيد بعث مجلس أعلى 
للّثقافة العربّية للّتصّدي حملاوالت طمس 
الهوّية العربّية لفتح احلدود أمام املنتج 

اإلبداعّي الّراقي العربّي 
* هل تريــن أّن غياب جلان القــراءة اجلاّدة 
والواعية والّضمائرّية ســبب في تشويه 

الّشأن الّثقافّي؟
-حســب رأيي أرى لزاما على الّناشــر أالّ 
يقبــل طباعــة مؤّلف ونشــره إالّ بعد 
عرضه علــى جلنة قادرة علــى التقييم 
املوضوعّي بكّل حياد خدمة للّثقافة كي 
ننّقي الّســاحة من مؤّلفات هزيلة تعّج 
باألخطاء وأحيانا ببــذاءات تضّر املتلّقي 

وال تنفعه.
شكرا جزيال لألســتاذ أحمد طايل على 

هذه الفسحة اإلبداعّية الّراقية.

*كاتب وصحافي مصري

حوار - أحمد طايل *
اجلزء الثاني واألخير من احلوار....

* ملن تكتبني لآلخر أم عن اآلخر؟ 
- أكتب لآلخر حّتى يعي مسؤولّيته األزلّية 
األدبّية كي يكون من الّنافعني املصلحني. 
وأكتب عن اآلخر اّلذي ال صوت له وال قدرة 
على أن يعيش عيشة طبيعّية. أكتب عن 
املرأة اّلتي حتملها شاحنة املوت لتشتغل 
بالفالحــة بأجر زهيــد ال يســّد الّرمق. 
أكتب عن املــرأة املعّنفة املقهــورة اّلتي 
تباع وتشترى وهي قاصر وتزّوج وتغتصب 
باســم الّشــريعة. أكتب عن املرأة اّلتي 
عليهــا أن ترضى وتقبل إذا تــزّوج عليها 
زوجها مثنى وثالثا ورباعا وهي تذرف الّدمع 
بعد أن يهتــك جمالها ويهــّد أوصالها 
لتعيش منبوذة متروكة ذليلة. أكتب عن 
األخ اّلذي يحرم أخته من امليراث ويطالب 
مبيراث زوجتــه. أكتب عن الطفلة تقصى 
من املدرســة لتعمل خادمــة في البيوت 

حّتى يكمل أخوها دراسته.
* كتبــت القّصة والّرواية والّنقد، ما أقرب 

األجناس اإلبداعّية إليك؟
- أقرب األجناس اإلبداعّية إلّي هي الّرواية 
ألّنها عصارة شبكة ال تنتهي من الّتجارب 
االنســانّية فيها الّنجاح والفشل، احلياة 
واملــوت. الّظالم واملظلوم. هي عالم أبحر 
فيه كما أشــاء ومتى أشاء. هي باختصار 
الّدنيا حولي.  اربــّدت  البديل كّلما  عاملي 
اما القّصــة القصيــرة أو القصيرة جّدا 
هي لقطة أقتنصها مــن الواقع بعفوّية 
وســرعة كي أشــحنها مبقصــد معنّي 
مصّوب بدّقة نحو هدف ما لبناء مكرمة 
أو هدم زّلة وترميم وضع مخّرب. في حني 
الّنقد أكتبه في األعمال اّلتي متّس كياني 
وتزعزع انســانّيتي كأدب الّســجون مثال 
أو الّشــعر الّثوري أو األثر اّلذي يؤّســس 
للفضائل ويدعو إلى الّتآخي وقبول اآلخر 

ونبذ العنصرّية...

األديبة التونسية حبيبة محرزي:

المشهد النقدي العربي مضطرب والتصنيف األنثوي والذكوري 

 من المفروض أن تكون 
القيادة للّثقافة ألنّها 

تضمن السّالمة للجميع 
وهذا يظّل المنشود 

اّلذي نلهث وراءه لكنّ 
الموجود أّن السّياسة هي 
اّلتي تقود الّثقافة وتوجّه 

عدستها أينما ارتأت لها 
األديبة التونسية حبيبة محرزيمصلحة ما
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»يفغيني فودوآلزكني« يوقع احد كتبه الصادرة غالف روايته



9 اعالن

اعالن
الى املتهم الغائب/ )ر.ع ضياء عزيز 

جبر سويد الساعدي(
املنسوب الى/ مديرية شرطة 
محافظة ميسان واملنشات

العنوان/ محافظة بغداد/ مجمع 
شقق بسمايا

مبا انك متهم وفق املادة /5/ أوال من ق.ع.د 
رقم 14 لسنة 2008 املعدل لغيابك عن 
مقر عملــك بتاريخ 2022/3/7 وحلد االن 
وجملهولية اقامتك اقتضى تبليغك بهذا 
االعالن على ان حتضر امام محكمة قوى 
االمن الداخلي االولى/ املنطقة اخلامسة 
البصرة خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ 
تعليــق هذا االعالن فــي محل اقامتك 
ومقر عملك وجتيب عن التهمة املوجهة 
ضدك وعند عدم حضورك ســوف جتري 
محاكمتك غيابيا استنادا ألحكام املواد 
)65 و68 و69( من قانون اصول احملاكمات 
اجلزائية لقوى االمــن الداخلي رقم 17 

لسنة 2008..
اللواء الدكتور احلقوقي
عمار ماهر عبد احلسن
رئيس احملكمة

اعالن
الى املتهم الغائب/ )املفوض حسنني 

جبار غليم حسون الالمي(
املنسوب الى / مديرية شرطة 

محافظة ميسان واملنشات
العنوان/ محافظة ميسان/ العمارة/ 

حي املعلمني اجلديد
مبا انك متهم وفق املادة /5/ أوال من ق.ع.د 
رقم 14 لسنة 2008 املعدل لغيابك عن 
مقر عملك بتاريخ 2022/7/28 وحلد االن 
وجملهولية اقامتك اقتضى تبليغك بهذا 
االعالن على ان حتضر امام محكمة قوى 
االمن الداخلي االولى/ املنطقة اخلامسة 
البصرة خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ 
تعليــق هذا االعالن فــي محل اقامتك 
ومقر عملك وجتيب عن التهمة املوجهة 
ضدك وعند عدم حضورك ســوف جتري 
محاكمتك غيابيا استنادا ألحكام املواد 
)65 و68 و69( من قانون اصول احملاكمات 
اجلزائية لقوى االمــن الداخلي رقم 17 

لسنة 2008..
اللواء الدكتور احلقوقي
عمار ماهر عبد احلسن
رئيس احملكمة

جمهورية العراق
 مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف واسط
 جلنة بيع األثاث املستهلك

العدد: 1706
التاريخ: 2022/12/4

اعالن
رئاســة محكمة اســتئناف  تعلن 
واســط/ جلنة بيع االثاث املستهلك 
عن إجــراء مزايدة علنية لبيع االثاث 
املســتهلكة املبينة تفاصيلها في 
القائمة املرفقة طيا حســب  قانون 
بيــع وإيجار أمــوال الدولــة املرقم 
21 لســنة 2013 املعــدل ، فعلــى 
املزايدة  باإلشتراك في هذه  الراغبني 
احلضور الى مقر هذه الرئاســة بعد 
)15( خمسة عشــر يوما من تأريخ 
نشــر اإلعالن. ويتحمل من ترســو 
واإلعالن  النشــر  أجور  املزايدة  عليه 

والداللية.
القاضي
رحيم صالح اجلوراني

 محكمة بداءة الشطرة 
العدد: 581/ب/2022
اعالن 
عطفا على قرار محكمتنا ستبيع هذه 
 5190/2 العقار  العلني  باملزاد  احملكمة 
احلمام والعائد للشركاء: املدعي /علي 
جواد كاظــم –املدعى عليهم /وحيده 
وحيدر ولّدي جواد كاظم واملكتســب 
الراغبني  فعلــى  القطعية  الدرجــة 
بالشــراء مراجعة احملكمة خالل مدة 
30 يوما اعتبارا من اليوم التالي للنشر 
في الصحــف احمللية مســتصحبني 
وشهادة  املدنية  االحوال  هوية  معهم 
اجلنســية العراقية وتأمينات قانونية 
بنســبة 10% مــن القيمــة املقدرة 
للعقار عنــد وضع اليــد ان لم يكن 
من الشــركاء ويتحمل املشتري اجور 

االعالن والداللية.
القاضي
 عيسى عطوان عبد اهلل
/غير مشــغولة  االوصــاف: عرصــه 
وغير محــددة – القيمة املقدرة: واحد 
واربعون مليون ومائتــان وثمانون الف 

دينار . الشاغل/-

مصرف الرافدين / ساحة النصر/ 108
الى / املدين احمد عبد الرضا عباس حافظ

عنوانه بغداد / الرشاد م732 ز21 د31
الى / الكفيل صباح علوان جاسم

عنوانه البلديات م730 ز25 د11
م/ انذار

بالنظــر لعدم قيامك بتســديد مبلــغ الدين املترتب 
بذمتــك بالتكافل والتضامن مــع الكفيل أعاله وعن 
)قروض ميســرة( املمنوح لك والبالغ )2,102,400( دينار 
)مليونان ومائة واثنان الف واربعمائة دينار( عدا الفوائد 
واملصاريف وامللزمني بدفعة الى مصرفنا واستنادا الى 
املادة الثالثة من قانــون حتصيل الديون احلكومية رقم 
56 لسنة 1977 وللصالحية املمنوحة لنا مبوجب املادة 
الثانية من القانون أعاله ننذركم بوجوب تسديد مبلغ 
الدين املشار اليه أعاله مع الفوائد املترتبة عليه خالل 
عشــرة أيام اعتبارا من اليوم التالي لتبلغكم باإلنذار 
وبعكسه فســوف تتخذ اإلجراءات القانونية الالزمة 
وفقاً ألحكام املادة اخلامســة الفقــرة )1( من القانون 
املذكور وذلــك بوضع إشــارة احلجــز التنفيذي على 
اموالكــم املنقولة والغير املنقولة اســتحصاالً ملبلغ 

الدين املترتب بذمتكم وقد اعذر من انذر
مع التقدير

إعالن
الى الشريك/ عبد اهلل صبري موسى

اقتضى حضورك الى صندوق االســكان العراقي فرع ذي قار الكائن 
في الناصرية وذلــك لتثبيت إقرارك باملوافقة على قيام شــريكك 
الســيد/ )مرتضى حمود جابــر( بالبناء على حصته املشــاعة في 
القطعــة املرقمة )1302/7( رقــم املقاطعة )16( اســم املقاطعة 
)ركيوه اجلنوبية( لغرض تسليفه قرض االسكان وخالل مدة اقصاها 
خمسة عشــر يوما داخل العراق وشهر خارج العراق من تاريخ نشر 

اإلعالن وبعكسه سوف يسقط حقك في االعتراض مستقبال

اعالن
الى املتهم الغائب/ الرائد حسن 

فليح حسني جبر الالمي
املنسوب الى/ مديرية شرطة 
محافظة ميسان واملنشات

العنوان/ محافظة البصرة/ العمارة/ 
العمارات

مبا انك متهم وفــق املادة /250/ من ق.ع 
رقم 111 لسنة 1969 املعدل لفقدانك 
اوراق حتقيقه عدد )8( ثمانية عام 2022 
وجملهولية اقامتك اقتضى تبليغك بهذا 
االعالن علــى ان حتضر امــام محكمة 
قوى االمــن الداخلي االولــى/ املنطقة 
اخلامسة  في البصرة خالل مدة ثالثون 
يوما من تاريخ تعليــق هذا االعالن في 
محــل اقامتــك ومقر عملــك  وجتيب 
عن التهمــة املوجهة ضدك وعند عدم 
حضورك سوف جتري محاكمتك غيابيا 
استنادا ألحكام املواد )65 و68 و69( من 
لقوى  اجلزائية  احملاكمــات  اصول  قانون 

االمن الداخلي رقم 17 لسنة 2008.
اللواء الدكتور احلقوقي
عمار ماهر عبد احلسن
رئيس احملكمة

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة بداءة الكوت

العدد: 3602/ب/2022
التاريخ: 2022/12/4

الى املدعى عليه/ هادي شالل روضان
اقــام املدعــي )دعــاء حســني معيدي( 
الدعوى البدائيــة املرقمة 3602/ب/2022 
وقد اصدرت هذه احملكمــة حكما غيابيا 
بتاريخ 2022/10/5 بإلزامك بتأديتك مبلغ 
وســبعمائة  مليون  احد عشــر  مقداره 
وتســعون الف ومائتان وخمســون الف 
حســب  اقامتك  محل  وجملهولية  دينــار 
كتاب مركز شرطة احلي بالعدد 9627 في 
2022/10/19 واشــعار اخملتار حي الوحدة 
االولــى )رزاق علي خروت( تقــرر تبليغك 
باحلكــم الغيابــي بصحيفتني محليتني 
ولك حق االعتراض علــى احلكم الغيابي 
خالل املدة القانونية البالغة عشــرة ايام 
اعتبارا من اليوم التالي من تاريخ النشــر 
وفي حالة عدم حضورك او من ينوب عنك 
قانونيا ســوف يكتســب القرار الدرجة 

القطعية.
القاضي

نادي شباب الدور 
الرياضي

اعالن
االدارية  الهيئــة  تعلن 
الدور  شــباب  لنــادي 
اجراء  عــن  الرياضــي 
مزايــدة علنية لتأجير 
للنادي  العائــدة  احملال 
والتي عددها )21 محال( 
 )21-1( مــن  واملرقمة 
املزايدة  موعد  ان  علما 

بتاريخ 2022/12/12 .
رئيس النادي
لطيف احمد محمد

إعالن
الى: الشريكني/ مهند ديوان 
فراي و عقيل محسن ميس

صندوق  الى  حضوركما  اقتضى 
اإلســكان العراقي فــرع ذي قار 
الكائــن في الناصرية/ســومر/

مديرية  االخالص/قــرب  شــارع 
إقراركما  لتثبيت  وذلك  اجلوازات 
باملوافقة على قيام شــريككما 
السيدة حميدة رشيج مكطوف 
بالبناء على حصته املشاعة في 
 33387/110 املرقــم  القطعــة 
لغــرض  – جزيــرة   مقاطعــة 
تســليفه قرض االسكان وخالل 
عشــر  خمســة  أقصاها  مدة 
يوما داخل العراق وشــهر خارج 
العــراق من تاريخ نشــر االعالن 
حقك  يسقط  سوف  وبعكسه 

في االعتراض مستقبال .
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محكمة االحوال الشخصية 
في الرفاعي 

العدد: 533/ش /2022
اعالن

املدعي/محمــد جبــار خضــر/ 
املدعى عليها/ورده حسني خضر
االحــوال  محكمــة  اصــدرت 
الشــخصية فــي الرفاعــي في 
الدعــوى املرقمــة 533/ش/2022 
حكما غيابيا بتاريخ 2022/10/23 
يتضمن احلكــم بتصديق الطالق 
الرجعي بينك وبني املدعي بتاريخ 
جملهوليــة  ونظــرا   2022/5/22
محل اقامتــك اقتضى بتبليغك 
حق  ولك  محليتــني  بصحيفتني 
القانونية  املــدة  خالل  االعتراض 
البالغــة ثالثون يوما وبعكســه 
الدرجــة  القــرار  سيكتســب 

القطعية.
القاضي
سلوان مجيد طعمه

محكمة بداءة الشطرة 
العدد: 833/ب/2022

الى املدعى عليه/ اياد عذاب 
ياسني
تبليغ

بالنظر جملهولية محل اقامتك في 
الوقت احلاضر حسب شرح القائم 
بالتبليــغ  تقــرر تبليغــك اعالنا 
االنتشــار  واســعتي  بصحيفتني 
املرافعة  يوميتــني علــى موعــد 
2022/12/13 الســاعة التاســعة 
صباحا بالدعــوى املقامة من قبل 
املدعــي عمار جبر ســلمان والذي 
يدعــوك فيهــا للمرافعة واحلكم 
عليــه بالزامك مببلــغ 4,540,000 
واربعون  وخمسمائة  ماليني  اربعة 
الف دينــار وفي حال عدم حضورك 
باملوعد احملدد ســوف جترى املرافعة 
بحقك غيابيا وعلنا ووفق االصول .
القاضي
عيسى عطوان عبد اهلل

محكمة االحوال الشخصية في 
النصر

العدد: 606/ش/2022
اعالن

 اقام املدعي حســني قاسم فرحان 
الدعــوى ضــد املدعي عليــه مدير 
لوظيفته  اضافة  القاصريــن  رعاية 
يطلــب فيها احلكم بوفــاة املفقود 
ولده صادق حسني قاسم الذي فقد 
بتاريخ 2005/2/3 في محافظة صالح 
الديــن قضاء بيجي وذلك اســتنادا 
الحكام املواد ، 87 و 93 و94 من قانون 
رعايــة القاصرين املرقم 78 لســنة 
1980 قررنا النشر بصحيفتني  بغية 
التحقق من حياة املفقود من عدمها 
وفي حالة كونه حيــا ينبغي عليه 
مراجعة محكمتنا لســماع دفوعه 
التأجيل وبعكسه متضي  خالل مدة 
احملكمة الســير في الدعوى واصدار 
القرار وفــق القانون وعينت احملكمة 

يوم 2022/12/11 موعدا للمرافعة .
القاضي
علوان خليف الركابي

محكمة االحوال الشخصية في قلعة 
سكر

العدد: 832/ش/2022
اعالن

الى/املدعى عليه / هادي غالي هندال
لقد اصدرت محكمة االحوال الشخصية 
بالعــدد  قرارهــا   قلعــة ســكر  فــي 
حكمــا   2022/12/1 فــي  832/ش/2022 
غيابيــا بحقــك واملتضمــن اوال: احلكم 
بالزامــك بتادية مبلغ ســتون الف دينار 
نعيمه  للمدعية  ماضية  شهريا كنفقة 
خليف صليبي ملدة ســنة ســابقة على 
تاريــخ اقامة الدعوى فــي 2022/11/15 . 
ثانيــا: احلكم بالزامــك بتادية مبلغ مائة 
الف دينار شــهريا كنفقة مســتمرة – 
تاريخ  نعيمه خليــف صليبي تبدأ مــن 
املطالبة القضائية في 2022/11/15 حتى 
زوال اســباب فرضها وحتميلك الرســوم 
واملصاريف عليه تقرر تبليغك بواســطة 
صحيفتني رســميتني محليتني ولك حق 
االعتراض على احلكم الغيابي خالل املدة 
القانونية او ارســال من ينوب عنك قانونا 
الدرجة  القــرار  يكتســب  ذلك  وبخالف 

القطعية.
القاضي
احمد وحيد صبخة

مديرية بلدية الكوت
جلنة البيع واإليجار األولى

العدد: 542
التاريخ: 2022/12/1

إعالن
بالنظر لعدم حصول راغب

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في مديرية بلدية الكوت عن تأجير األمالك 
املبينة أوصافها ادناه باملزايدة العلنية ملدة ثالث سنوات استنادا لقانون بيع 
وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشتراك 
باملزايــدة مراجعة مديرية بلدية الكوت خالل مــدة 15 يوم تبدأ من اليوم 
التالي للنشــر مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة %100 
من القيمة املقــدرة بصك مصدق مع هوية األحــوال املدنية اصلية زائد 
مصورة وستجري املزايدة في اليوم االخير من مدة االعالن وفي متام الساعة 
12 ظهــرا في مقر مديرية بلدية الكوت ويتحمل من ترســو عليه املزايدة 
اجور النشــر واملناداة وكافة املصاريف االخرى بنسبة 2% من مبلغ االحالة 
القطعية ويلزم املســتأجر في حال تصديق اإلحالة بالتعهد اخلطي بإبرام 

العقد خالل )30( يوم...
م- ر مهندسني

علي عبد صيوان 
مدير بلدية الكوت
رئيس اللجنة

مديرية بلدية الكوت
جلنة البيع واإليجار األولى

العدد: 540
التاريخ: 2022/12/1

إعالن
بالنظر لعدم حصول راغب

تعلن جلنــة البيع واإليجار األولى فــي مديرية بلدية الكوت عن تأجيــر األمالك املبينة 
أوصافها ادناه باملزايدة العلنية ملدة سنة واحدة استنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة 
رقم 21 لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشتراك باملزايدة مراجعة مديرية بلدية 
الكوت خالل مدة 15 يوم تبدأ من اليوم التالي للنشــر مستصحبني معهم التأمينات 
القانونيــة البالغة 100% مــن القيمة املقدرة بصك مصدق مع هويــة األحوال املدنية 
اصلية زائد مصورة وســتجرى املزايدة في اليوم االخير من مدة االعالن وفي متام الساعة 
12 ظهرا في مقر مديرية بلدية الكوت ويتحمل من ترســو عليه املزايدة اجور النشــر 
واملناداة وكافة املصاريف االخرى بنســبة 2% من مبلغ االحالة القطعية ويلزم املستأجر 

في حال تصديق اإلحالة بالتعهد اخلطي بإبرام العقد خالل )30( يوم...
م- ر مهندسني
علي عبد صيوان 
مدير بلدية الكوت
رئيس اللجنة

مديرية بلدية الكوت
جلنة البيع واإليجار األولى

العدد: 539
التاريخ: 2022/12/1

إعالن
بالنظر لعدم حصول راغب

تعلن جلنــة البيع واإليجار األولى فــي مديرية بلدية الكوت عن تأجيــر األمالك املبينة 
أوصافها ادناه باملزايدة العلنية ملدة سنة واحدة استنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة 
رقم 21 لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشتراك باملزايدة مراجعة مديرية بلدية 
الكوت خالل مدة 15 يوم تبدأ من اليوم التالي للنشــر مستصحبني معهم التأمينات 
القانونيــة البالغة 100% مــن القيمة املقدرة بصك مصدق مع هويــة األحوال املدنية 
اصلية زائد مصورة وســتجرى املزايدة في اليوم االخير من مدة االعالن وفي متام الساعة 
12 ظهرا في مقر مديرية بلدية الكوت ويتحمل من ترســو عليه املزايدة اجور النشــر 
واملناداة وكافة املصاريف االخرى بنســبة 2% من مبلغ االحالة القطعية ويلزم املستأجر 

في حال تصديق اإلحالة بالتعهد اخلطي بإبرام العقد خالل )30( يوما...
م- ر مهندسني
علي عبد صيوان 
مدير بلدية الكوت
رئيس اللجنة

إعالن
الى: الشريك/عقيل رحيم جحيل

اقتضى حضورك الى صندوق اإلسكان العراقي فرع ذي قار الكائن في 
الناصرية/سومر/شــارع االخالص/قرب مديرية اجلوازات وذلك لتثبيت 
إقراركم باملوافقة على قيام شــريكك السيد حكمت مداح معويد 
بالبناء على حصته املشــاعة في القطعة املرقم 13496/8 مقاطعة 
– املستشــفى  لغرض تسليفه قرض االســكان وخالل مدة أقصاها 
خمسة عشر يوما داخل العراق وشــهر خارج العراق من تاريخ نشر 

االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك في االعتراض مستقبال .

فقدان هوية
فقــدت منــي الهويــة املرقمة 
 2017/12/6 فــي   1429118
والصــادرة عــن وزارة العــدل – 
سجن   – العراقية  االصالح  دائرة 
اخلفيفة  –االحــكام  الناصريــة 
باســم/ قيس منحر عبد اجلليل 
اميت فمن يعثر عليه تسليمها 

ملصدرها.

فقدان  هوية 
فقدت مني الهوية الصادرة 
العامــة  الشــركة  مــن 
باسم/   املركزية  لألســواق 
الالمي  جابر  شمخي  هدى 
فمن يعثر عليها تسليمها 

ملصدره

مدة االيجاررقم العقارنوع امللك وموقعهت

سنة واحدة52كشك الهورة قرب اعدادية الكوت1

سنة واحدة313كشك رصيف الشارع اخلدمي ملستشفى الزهراء2

 ورشة صناعية رقم )2( على القطعة املرقمة 782/2 و3
سنة واحدة783375م29 داموك

سنة واحدة430مكتب العمارة التجارية4

سنة واحدة690مشتل رقم )7( املركز التجاري في الشيشان5

سنة واحدة692مشتل رقم )9( املركز التجاري في الشيشان6

سنة واحدة693مشتل رقم )10( املركز التجاري في الشيشان7

مدة االيجاررقم العقارنوع امللك وموقعهت

سنة واحدة186كشك منطقة داموك 150 مقابل اسواق الزبيدي1

سنة واحدة207كشك منطقة العزة اجلديدة خلف ملعب التارتان2

سنة واحدة211كشك الزهرة خلف محطة الوقود3

سنة واحدة264كشك حي احلسني نهاية شارع منتدى الشباب4

سنة واحدة689مشتل رقم )6( املركز التجاري5

سنة واحدة1106محل سوق الصاغة6

سنة واحدة2130شقة رقم )1( عمارة 53/ الكفاءات7

سنة واحدة2141شقة رقم )3( عمارة 63/ الكفاءات8

مدة االيجاررقم العقارنوع امللك وموقعهت

ثالث سنوات1350محالت احلي الصناعي/ املرحلة االولى1

ثالث سنوات1209محالت احلي الصناعي/ املرحلة االولى2

ثالث سنوات1262محالت احلي الصناعي / املرحلة االولى/ ب3
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الدوحة ـ وكاالت:

املنتخــب  اجلــزاء  ركالت  منحــت   
الكرواتي تذكرة العبــور نحو دور ربع 
نهائــي مونديــال قطر  فــي املباراة 
التي أقيمت مســاء امس في استاد 
اجلنوب ضمن دور الـ 16 ملونديال قطر 
2022..  بعــد التعادل بهدف ملثله في 
وأنهى  الشــوطني االصلي واالضافي 
اليابان الشــوط األول بتقدمه بهدف 
دايزن مايدا في الدقيقة 43.. في حني 
ادرك هــدف التعديــل لكرواتيا ايفان 
55، وجلأ  الدقيقــة  بيريســيتش في 
الفريقان إلى االشواط اإلضافية، لكن 
النتيجــة ذلت على حالها لتســفر 
ركالت اجلزاء عــن فوز كرواتيا بنتيجة 
1/3 بعد ان سجل كرواتيا ثالثة أهداف 
واضاعوا ركلة، في وقت سجل اليابان 

هدف واحد واضاعوا ثالث ركالت.
ومبشاركته أمس، حقق يوتو ناجاتومو 
جنم منتخــب اليابان، رقًمــا تاريخًيا، 
وبحسب شبكة »أوبتا« لإلحصائيات، 
فــإن ناجاتومــو أصبــح ثانــي أكثر 
في  مشــاركة  اآلســيويني  الالعبني 
التاريخ  العالم فــي  مباريــات كأس 
برصيــد 15 مباراة. ويأتــي في املركز 
األول، الكــوري اجلنوبي ميوجن بو هوجن 
الكوري  16 مبــاراة. ويحتــل  برصيد 
اجلنوبي بارك جي سوجن، املركز الثالث 

برصيد 14 مواجهة.
التاريخي  إلى ذلك، وبعدما كرر إجنازه 
الذي حققه قبــل 36 عاما بالصعود 
لــدور الـ16 بنهائيــات كأس العالم، 
املقامــة حاليــا في قطر، يســعى 
منتخــب املغرب لصنــع تاريخ جديد 

ببلوغ دور الثمانية ألول مرة في تاريخ 
كرة القدم العربية باملونديال.

ويلتقي املنتخــب املغربي مع نظيره 
اإلسباني، مســاء اليوم الثالثاء، على 
دور  في  التعليميــة(،  )املدينة  ملعب 
الـ16 للبطولة التي جترى للمرة األولى 

فــي الوطن العربي.. وســتكون هذه 
هي النســخة الثانية علــى التوالي 
التي يلتقــي خاللهــا املنتخبان في 
كأس العالــم، بعدما ســبق أن لعبا 
ضــد بعضهما البعض فــي مرحلة 
اجملموعات في املونديال املاضي بروسيا 

عــام 2018، حيث اقتنــص منتخب 
اللحظات  في  مثيرا  تعادال  إســبانيا 
األخيــرة )2-2( مــن أنيــاب املنتخب 

املغربي.
وأصبح منتخب املغرب املمثل الوحيد 
للكرة العربية فــي األدوار اإلقصائية 

للمونديال القطري، في ظل عدم متكن 
والســعودية  وقطر  تونس  منتخبات 
مــن اجتيــاز مرحلــة اجملموعــات.. 
وبعدمــا كان املغــرب أول منتخــب 
عربــي يتأهل ملرحلة خــروج املغلوب 
في املونديال بنســخة املسابقة عام 

1986 باملكسيك، كان منتخب )أسود 
األطلس( أيضا على موعد مع التاريخ 
بعدما بات أول فريق عربي يصعد لدور 
الـ16 في نســختني لــكأس العالم، 
حيث حقق منتخبا السعودية واجلزائر 
اإلجنــاز ذاته مرة واحدة في نســختي 

1994 و2014 على الترتيب.
وفي املباراة االخرى، املقررة في الساعة 
10 من مســاء اليوم، يتطلع منتخبا 
البرتغال وسويســرا، إلنهاء غيابهما 
عــن دور الثمانية فــي نهائيات كأس 
العالم لكرة القدم، وابتعد املنتخبان 
عن دور الثمانية فــي املونديال لعدة 
مواتية  تبدو  الفرصة  لكن  ســنوات، 
اآلن للعودة مــن جديد إلى هذا الدور، 
خالل لقــاء الفريقني الذي يجرى على 
ملعب )لوســيل(.جرت بني املنتخبني 
25 مباراة على الصعيدين الرســمي 
والودي، لكن تلك املواجهة ســتكون 
األولى بــني البرتغال وسويســرا في 
كأس العالم.وكانــت األفضلية خالل 
املنتخب  ملصلحة  السابقة  اللقاءات 
السويســري، الــذي حقــق 11 فوزا، 
في حــني حقق منتخــب البرتغال 9 
انتصارات وفرض التعادل نفسه على 

5 لقاءات.
ويتجدد املوعد بني املنتخبني هذا العام 
للمرة الثالثة، بعدما ســبق أن التقيا 
في بطولــة دوري األمم األوروبية قبل 6 
أشــهر، حيث حققــت البرتغال فوزا 
كبيرا 4 / صفر فــي اللقاء األول الذي 
أقيم مبلعبها، قبل أن تثأر سويســرا 
ســريعا من تلك اخلسارة بعدما فازت 
1 / صفر على أرضها، لكن املنتخبني 
عجزا عن التأهل لألدوار اإلقصائية في 

املسابقة القارية في النهاية.

ركالت الترجيح تمنح كرواتيا تذكرة العبور لربع نهائي المونديال 
اليوم.. المغرب يسعى لكتابة التاريخ وصراع بين البرتغال وسويسرا 

مودريتش يصارع مايدا على الكرة في لقاء أمس

متابعة ـ الصباح الجديد:
التقى وزير الشــباب والرياضة الســيد أحمد 
املبرقع في مكتبه أمس، أعضاء الهيأة اإلدارية 
لنــادي الــزوراء الرياضي الذين قدمــوا لتقدمي 
التهنئــة والتبريــكات لتســنمه منصب وزير 
الشــباب والرياضة.. وجدد املبرقع دعمه لنادي 
الزوراء وجميع األنديــة الكبيرة التي تدافع عن 
ألــوان الرياضــة العراقية في االســتحقاقات 
الدوليــة ومتثلها خير متثيــل مبختلف األلعاب 
الرياضية، وجرى خالل اللقاء استعراض عدد من 
اجلوانب التي تتعلق بعمل األندية واستقطابها 
للمواهب فضال عن االستفادة من خبرة روادها 
النجوم الذين مثلوا املنتخبات الوطنية في دعم 

تنظيم وجناح بطولة اخلليج في البصرة. 

المبرقع يجدد دعمه 
لنادي الزوراء

دعوة السعودية 
الذهبية في كأس العالم

دعا األمير عبــد العزيز بن تركي الفيصــل وزير الرياضة 
الســعودية جميع الذين قدموا خدمات جليلة وساهموا 
فــي تطور كرة القدم في البالد وشــملت هــذه الدعوة 
اعضاء االحتاد السابقني وكبار املدربني واالعالميني وحكام 
الكرة وجنــوم الكرة اضافــة الى 5000 مشــجع لدعم 
األخضر فــي بطولة كأس العالم التي خرج منها بعد ان 
أعطى صورة طيبة ومثالية في املستوى الفني والنتائج.

هــذه الدعوة لها معاني كبيرة متعــددة اجلوانب وجاءت 
بفضل النظرة الثاقبة  للمسؤولني السعوديني في رصد 
األحداث بأدق  تفاصيلها وهــذه الدعوة الكرمية من قبل 
اجلهات املســؤولة جتعلنا نتســاءل وننتظر من اجلهات 
املســؤولة بالعراق مــاذا تعمل في بطولــة اخلليج في 

البصرة.
فهل هنــاك مبــادرة مماثلة لدعــوة الكفــاءات بكافة 
اختصاصاتها  لتكرمي هــذه النخبة وتثمني دورهم املميز 
الذي ســاهم في نهوض كرة القدم في العصر الذهبي 
واجلهات املســؤولة التي اقصدها وزارة الرياضة والشباب 
واللجنة االوملبية  واحتاد الكــرة واذا لم يفلح هذا املثلث 
في أداء دوره بشــكل متكامل بخصــوص هذه االلتفاتة 
اجلميلــة وتوفير متطلباتها كي نظهــر مبظهر احترافي 

امام االشقاء.
ومــا املانع ان ندعو جنوم اخلليج مدربــني إداريني إعالميني 
حكام الكرة حلضور هــذا العرس اخلليجي العربي ليبقى 

العراق كما كان قلبا لألمة العربية.

* مدرب عراقي محترف

6:00 10:00إسبانياالمغرب سويسراالبرتغال

كأس العالم 2022 دور الـ 16

بغداد ـ فالح الناصر:
املســاعد  املدرب  يرى 
الوطنــي  ملنتخبنــا 
بالكرة  للســيدات 
طــارق  الطائــرة، 
الفوز  ان  ناظــم، 
باملركز الرابع في 
بطولــة غربي 
التي  آســيا 
ختتمــت  ا
في  مؤخرا 
يعد  األردن 

نقطــة 
بيــة  يجا ا

فــي 
ة  مســير
بعــد  اللعبــة 
عــن  20 ســنة  غيــاب 
اخلارجيــة  املشــاركات 

بالنسبة للسيدات.
وكان منتخبنــا الوطنــي 
اشــترك في بطولة غربي 
آســيا باألردن ولعب ضمن 
محققا  االولــى  اجملموعة 

الفــوز على الســعودية وســوريا 
وفلســطني بثالثة اشواط لشوط 
واحــد توالي واخلســارة بالنتيجة 
مثلهــا امام لبنان، ليترشــح ثانيا 
ويواجــه الكويت في لقــاء العبور 
ايضا  وحقق  النهائــي  نحو نصف 
الفوز بثالثة اشــواط مقابل شوط 
واحد، ثم في نصف النهائي خسر 
امــام االردن بالنتيجــة نفســها 
وفي مبــاراة حتديد املركــز الثالث 
خســر امام االمارات بثالثة اشواط 

لشوطني.
املدرب املســاعد الذي عمل ضمن 
فريق تألــف من د. راندي متي مدربا 
ثاني  مســاعد  مصطفى  وسنكر 
وساســان  معاجلا  خالــص  ورافي 
اللعبة  احتد  إداريا وعضو  كوركيس 
احمد عبد الكرمي مشــرفا، قال ان 
إلى ظلم حتكيمي  املنتخب تعرض 
امام  النهائــي  نصف  مبــاراة  في 
البطولة،  مضيف  االردني  املنتخب 
لكنه اشــاد مبا قدمتــه الالعبات 
وتفوقهــم علــى اقرانهــن مــن 
منتخبات أخرى لديها مشــاركات 

الطائرة،  الكرة  لعبة  في  متواصلة 
مؤكــدا ان املنتخــب العراقي في 
البطولــة اعتمــدا علــى العبات 
صغيــرات فــي الســن كبيــرات 
 2006/2002 مواليــد  من  بالعطاء 

باســتثناء الالعبــة عبيــر نــوح 
التي تعد األكبر ســنا وهي قائدة 
لزميالتها فــي املباريات، اذ تفوقت 
العباتنا على منتخبات اســتعانت 
ومــالكات  مجنســات  بالعبــات 

تدريبية محترفــة باإلصرار الكبير 
والثقة واثبات جدارة الكرة الطائرة 

العراقية في هذا احملفل املهم.
واشــار إلى ان رئيس االحتاد املركزي 
تابع  العبادي  الطائرة جميل  للكرة 
احتياجاته  ومتطلبــات  املنتخبات 
منــذ بدا مســيرة التحضير لـ 15 
يوما في معسكر تدريبي اقيم في 
الذي  نادي عينكاوا  اربيل  محافظة 
قدم مشــكورا مقومــات النجاح 
للمعســكر التدريبي ليتم اختيار 

14 العبة للبطولة.
وثمــن املدرب طارق ناظــم دور وزير 
الشــباب والرياضة احمــد املبرقع 
على دعمه الكبير للمنتخب وتأمني 
سفره بعد رصده املبلغ الذي يؤمن 
املشــاركة اذ كان املنتخــب يعاني 
غياب الدعم وفــي اول خطوة بعد 
تســنمه الوزارة، قام الوزير املبرقع 
بإيــالء املنتخــب اهتمامه وتكفل 

بنفقات مشاركته في البطولة.
واملدرب طــارق ناظم ميضي العمل 
في تدريب ســيدات الكرة الطائرة 
12 عاما وتعد  ضمن االندية منــذ 

املشــاركة األخيرة هــي االولى له 
واوضح  الوطنية،  املنتخبات  ضمن 
انــه يشــكر احتــاد اللعبــة الذي 
منحــه الثقــة إلى جانــب رفاقه 
املالك التدريبــي، مبينا ان املنتخب 
العربية  البطولة  في  سيشــترك 
املقبلة التي ســتقام في الكويت 
شــهر كانون الثانــي املقبل، بعد 
تأكيد االحتاد على ضرورة املشاركة 
بنحــو متواصل من  والعمل  فيها 
اجــل حتقيق النجــاح والفوز بأحد 

االوسمة امللونة.
املــدرب طارق ناظــم، يعمل ضمن 
بالكرة  الرياضيــة  املوهبــة  مركز 
الطائرة في وزارة الشباب والرياضة 
الذي يديره الكابنت عالء شاكر، اشاد 
مبــا قدمه مدير املركــز عضو احتاد 
اللعبة من دعم معنوي وتشــجيع 
وللمنتخــب وكذلك مســاندة  ل 
رفاقــه مدربي مركز املوهبة د. عمر 
ســعيد ود. عالء عبــد الرضا وعبد 
الرحمن عدي والالعبني على املؤازرة 
واملتابعة وهذا عنصر ايجابي له في 

البطولة.

طارق ناظم: حققنا النجاح بعد غياب 20 عاما ونستعد بثقة للبطولة العربية 
بعد احراز منتخب سيدات الكرة الطائرة المركز الرابع في غربي آسيا 

جانب من مشاركة منتخبنا بالكرة الطائرة في غربي آسيا

متابعة ـ الصباح الجديد:
العراقّي  االحتاد  رئيُس  اســَتقبَل 
لُكــرِة القــدم "عدنــان درجال"  
أمس  الَسفيرَ اليابانّي في العراق 
والوفَد  هوتوشي"  "ماتسوموتو 
املُرافق له، في مقر االحتاد بُحضورِ 
العلوم  بحر  فراس  االحتاد  ُعضوي 
الطرفان  وبحــَث  ناصر،  ومحمد 
ُســبَل التعاون بني البلدين على 
الَصعيــِد الُكروّي.وأشــادَ رئيُس 
االحتــاد بالتطــورِ الكبيــرِ الذي 
تعيشُه الُكرُة اليابانّية، والنتائج 
منتخُب  حققهــا  التي  الطيبة 
 ٢٠٢٢ مونديال  في  الســاموراي 
اجلارّية أحداثه في قطر، وتصدره 
اجمَلموعَة  واســتحقاٍق  بجــدارٍة 
اخلامســة بعــد انتصــاره على 
ُمنتخبني كبيرين بَحجِم إسبانيا 

وأملانيــا، وإزاحة أحــِد املُنتخباِت 
املُرشحِة للُمنافسِة على اللقِب، 

وهو املنتخُب األملانّي.
اليابانّي  من جهته، قّدَم السفيُر 

ُشــكره وامتنانه لالحتادِ العراقّي 
علــى َحفاوِة االســتقباِل، وأثَنى 
علــى دعــِم اجلُمهــورِ العراقّي 
ملَسيرِة املُنتخِب في كأس العالم 

اليابانّي  .وأكــَد رغبــَة اجلانــب 
بتوسيِع آفاِق الَتعاوِن بني االحتادين 
العراقــّي واليابانــّي، وتعزيزهــا 
على ُمســتوى جميع املُنتخباِت، 
السيما الفئات العمرّية التي تعدُّ 
الركيــزَة األساســّية للُمنتخِب 

األول.
ُمباراَة  اليابانّي  الســفيُر  وحضرَ 
الوســط  الــزوراء ونفط  فريقي 
الشعب  َملعِب  في  أقيمت  التي 
الدولــّي برفقــِة ُعضــو احتــاد 
الُكرِة فراس بحــر العلوم، وأبَدى 
إعجابــه باجلَماهيــر التي حيَّته 
بحفاوٍة، وهتفت له أثناء ُحضوره 
املُباراة.وأبــَدى الســفيُر اليابانّي 
"ماتســوموتو هوتوشي" رغبته 
ثانيــٍة قريبٍة ملقــرِّ االحتادِ  بزيارٍة 

سيحددُ موعدها في وقٍت الحق.

درجال وهوتوشي يبحثان تعزيز التعاون بين العراق واليابان

بغداد ـ الصباح الجديد:
شــهد يوم أمــس إقامــة املباريات 
املتبقية من اجلولة الثامنة للمرحلة 
األولى لدوري الكــرة املمتاز، فقد فاز 
الــزوراء على نفط الوســط بهدف 
الالعــب مصطفــى محمــد فــي 
الدقيقة األولــى، واربيل على النفط 

فــني  بهد
نظيفني 

تناوب 

احملترف  البرازيلي  تســجيلهما  على 
هليلوو مونتيرو 77 وامجد راضي 82، 
وبالنتيجة ذاتهــا تغلب كربالء على 
نوروز ســجلهما زيدان عبد اجلبار 19  
واحمد عبد الــرزاق 59 وفاز الكهرباء 
احملترف  الالعــب  بهدف  زاخــو  على 
الغاني ســتيفن بافــور 44، وتعادل 
الصناعة  نفط ميســان مع ضيفه 
ثمينا  فوزا  الطلبة  واقتنص  ســلبا. 
من ضيفه الديوانيــة، عندما تغلب 
عليه بنتيجة )2-1(، في املباراة التي 
جرت مساء أول أمس مبلعب املدينة 

الدولي.

الزوراء والكهرباء وأربيل 
وكربالء يفوزون في الجولة 

الثامنة لممتاز الكرة

لقاء لبحث تعزيز التعاون الرياضي



بغداد - وداد ابراهيم:
يشهد الواقع النسوي حراكا واسعا 
للتخلــص من البطالــة والدخول 
الى ســوق العمل بعــد ان طرقت 
املرأة ابواب العمل في املؤسســات 
واالسواق  التجميل  ومراكز  االهلية 
الكبيــرة واملستشــفيات االهلية، 
حتى صار هاجس العمل مبشــروع 
صغير يتداول على شبكة التواصل 

االجتماعي.
 امــس وملناســبة الـــ 16 يومــا 
والذي  املرأة  ملناهضة العنف ضــد 
اقرته االمم املتحدة اقام جتمع متكني 
االعمال سوقا  املرأة وجتمع سيدات 
"بــازار" على حدائق نــادي الصيد 
عاطالت  جتــارب  لعــرض  العراقي 
عن العمل مــن خريجات اجلامعات 

وغيرهــن فــي الدخول الى ســوق 
العمل وحتــت عنوان "لنرتقي معا" 
العراقي لســيدات  برعاية "اجمللس 

االعمال ومتكني املرأة" 
تقول الســيدة ســالمة املعموري 
رئيــس جتمع متكــني املــرأة: عانت  
واالرامــل  اجلامعــات  خريجــات 
واملطلقات  ســنوات مــن البطالة 
ومنــذ عــام 2003 وكانــت الفتاة  
ضحية الفراغ فيما جلأت الكثيرات 
للهروب من الفراغ الى جتارب الزواج 
الفاشلة، ومن هنا حتركت منظمات 
نســوية وصــارت تقــدم للمــرأة 
او  العاطلة فرصــة لتتعلم مهنة 
او  التطريز  او  حرفة مثل اخلياطــة 
احلالقة او الكتابة على الزجاج وعلى 
املالبس والعباءات وغيرها من املهن 

التــي متكن الفتاة مــن اخلروج من 
الفراغ والتحرك وكان دور املنظمات 
النسوية على مراحل فبعد ان كانت 
املنظمات تنظــم دورات للمرأة االن 
اعمالها  االبواب لعرض  لها  فتحت 
واالسواق  النسوية  التجمعات  عبر 
الكبيرة "البــازارات" ليكون مكانا 
كبيرا يشــهد املنافســة والعرض 
ملنتجات قدمتها املرأة  ولتدخل في 
مرحلة املنافسة التي تدعو للتطور. 
يوما  الـ16  ملناسبة حملة  وتابعت: 
ملناهضة العنف ضــد املرأة اقامت 
املرأة "سوقا لعرض  منظمة متكني 
منتجات نسوية وبضاعة غاية في 
اجلمال تنافس السوق وتتفوق عليه 
ان صح التعبير فقد قدمت العديد 
النســاء صناعات شــعبية  مــن 

مأخوذة من التراث العراقي وبشكل 
مصغرات مثل دمى او اكسسوارات 
ولوحات متثل الشناشيل البغدادية 
وبائعة اللنب واخلبز ومالبس وعباءات 
ومســتلزمات منزليــة وغيرها من 
اعمــال حــازت على اعجــاب رواد 
الســوق.  "فرح رشيد" موظفة في 
وزارة العمل والشــؤون االجتماعية 
وقالت:  التجمــع  فــي  شــاركت 
العمل  وزارة  التي تقدمها  املعونات 
غير  واملطلقات  وااليتــام  لألرامــل 
كافية ملصاريف اي بيت ألسبوع لذا 
كانت الدورات والتي تقيمها الوزارة 
بالتعــاون مــع منظمــات اجملتمع 
املدنــي هي احلــل االمثــل إلعداد 
نساء عامالت في مهن كثيرة مثل 
وحتى  واحلالقة  والتطريــز  اخلياطة 
دورات التمريــض االمــر الذي مكن 
النساء، من اخلروج من حالة  بعض 
والقدرة  التمكن  مرحلة  الى  الفقر 
على معرفــة مهاراتهــا وقدراتها 
للدخول الى سوق العمل واملنافسة 
من اجل حتسني وضعها االقتصادي.

البحث عن مشروع
منار جميــل عبد الرحمــن احدى 
املشاركات في السوق قالت: بعد ان 
"علوم  قسم  اجلامعة  من  تخرجت 
حاســبات اجلامعــة التكنلوجية"  
قــررت العمــل فــي التطريز على 
وعلــى قطــع مــن  الشراشــف 
اللوحات ووجــدت ان االعتماد على 
مواقع التواصل فــي بيع انتاجي ال 
يســاعدني على التطوير لذا قررت 
املرأة  املشــاركة في ســوق متكني 
ووجدت ان اعمالي تدخل في مرحلة 
املنافســة والتطوير، ما يشجعني 
علــى تقــدمي االفضل مــن خالل 
املنافســة، وعبارات االعجاب واآلراء 
العمل، علما  املتنوعة في تطويــر 
ان االعمال التي اجنزها حققت بيعا 
جيدا، لذا ادعو الشباب للبحث عن 
مشاريع صغيرة والعمل بها وأن ال 
نقــول اننا عاطلون عــن العمل ما 
دمنا منتلك موهبة وقدرة على تغيير 

الواقع االقتصادي.
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

معرض لمنتجـات المـرأة الطمـوح علـى حدائـق 
نادي الصيـد في بغـداد

يساعد على تجـاوز البطالـة ويؤكـد قـدرات النسـاء

بغداد - خاص: 
يستعد الفنان التشــكيلي العراقي املغترب "سعد علي" 
إلقامة معرض شخصي جململ اعماله في الرسم في بغداد.

 ونشــر علي على صفحته على مواقع التواصل االجتماعي 
انه سيقيم معرضا في بغداد بعد ان غادرها في السبعينيات 
من القرن املاضي وينتظر االستعدادات الرسمية ملعرضه من 

قبل جهات فنية تشكيلية. 
واملعروف ان ســعد علي فنان من مدينة الديوانية ترك البالد 
بعد ان أنهى دراسته االعدادية ليدرس الفن في ايطاليا ويعد 
واحدا من اهم فناني العالم ملا يقدم من اســلوب واجتاه فني 
متفرد، واقام معارض عدة في مدن ودول اوربية مثل اســبانيا 
والتــي اقام فيها معرضه الكبير والذي حمل عنوان )حديقة 
احلياة( وضــم اعماال من اخلشــب والكانفــاس واالكريلك، 
وهــو مازال حتــى االن يعيش في مخيلــة تفيض باألعمال 

الرومانسية احلاملة. 
ويعد مشــروعه باب الفرج من اهم مشاريعه الفنية والتي 

يعيش من خاللها مجد فن رافديني ساحر.

بحضــور جمع من العلماء واملفكريــن واألدباء ورواد الثقافة 
واملعرفة ، عقد مجلس الصدر جلســته الشــهرية مساء 

الثالثاء 29 / 11 / 2022وتضمنت :
-بحثا لالعالمي الصحفي االســتاذ حســني الذكر بعنوان ) 
االدارة االعالمية الغربية متطلبات سياسية وملفات حياة ( .

-مشاركة للمفكر االســتاذ الدكتور االديب ابراهيم العاتي 
في حتيــة مجلس الصدر مبناســبة عودة انعقاد جلســاته 

قدمها الدكتور الشيخ عماد الكاظمي.
-مشاركة لســماحة الشــيخ اخلطيب االديب محمد رضا 

اخلفاجي .
-قصيدة للشاعر االستاذ السيد محسن املوسوي في حتية 

مجلس الصدر.
-ثم ختمت اجللســة بحديث لراعي اجمللس سماحة العالمة 
السيد حسني الصدر عنوانه رسالة قرآنية لكم تقول : ) وال 

تبخسوا الناس أشياءهم(
 وكانت هناك مشاركات ومداخالت للسادة احلضور.

 وقد مت توزيع هدية اجمللس عليهم  
املكتب االعالمي 
لسماحة السيد حسني الصدر

تشكيلي مغترب يستعد 
إلقامة معرض شخصي في بغداد

مجلس الصدر.. 
ملتقى عشاق الفكر ومنتدى 

المعنيين بالحراك الوطني والثقافي

عنوان الجريدة: بغداد ـ الوزيرية / رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 777 لسنة 2004 / رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين 301 
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من أعجب العجائب ٕاصرار الفاشلني على 
تبوء املناصب العليا فــي الدولة وكأنهم 
أســعدوا البالد والعباد باالجنازات الباهرة 

واملشاريع العامرة ..!!
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انهم يشبهون ) النميري ( صاحب السيف 
الذي لم يكن بينه وبني اخلََشَبة َفرٌْق يُْذَكر .

ومع هذا فقــد كان ) النميرّي ( يســمي 
َسْيَفه لعاَب املَِنّية .

ســمع ليلة صوتاً في البيت فظّنه لِصاً 
فوقف على باب البيت وقال :

ايها املُْغَتر بنا ،
واجملترُئ علينا ،

بٔيَس واهلِل ما اخترَت لَِنْفسَك :
خيٌر قليل ،

وسيف صقيل ،
لُعاُب املَِنّية الذي سمعَت به ،

مشهورة َضرْبَُتُه ،
ال تُخاف نَْبوتُُه ، 

أخــرْج بالعفــو عنك ال أدخــل بالعقوبة 
عليك،

 فلما طال األمر عليه جاءِت امرأٌة وفتحت 
الباب فاذا كلب قد خرج فقال النميري :

احلمُد هلل الذي َمَسَخَك َكلْبا وكفانا حرْبا.
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قال الشاعر :
واذا ماخال اجلباُن بأرٍض 

طلب الطعن وَْحَدُه والنزاال 
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اّن اصرار الفاشــلني على تبــوء املناصب 
العليا ليس َمرَدُه الشبق السلطوي فقط، 
بل مرده اخلشية من املالحقة على امللفات 
الســجون  بايداعهم  الكفيلة  الكثيــرة 
وانتزاع ما نهبوه من الثورة الوطنية بشتى 

الفنون ..!!
 - 5 -

واحلســاب قــادم ال محالــة، مهما حاول 
اللصــوص االفالت منه، واذا اســتطاعوا 
تأخير احلســاب الدنيوي فكيف بهم مع 
احلساب االخروي الذي لن يفلت منه أحد ؟

أسرار 

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

متابعة ـ الصباح الجديد:
في الكثير من األحيان، نواجه مشكلة ضرورة 
تسجيل رقم الهاتف الذي نرغب في مراسلته 
عبر تطبيق واتساب على الهاتف قبل القيام 

باملراسلة. 
ٕاال أن ذلك لم يعــد ضرورياً بعد اآلن فقد أتاح 
التطبيق ميزة جديدة متّكن من الدردشــة مع 

جهات غير مسجلة في الهاتف.

واســتطاع التطبيــق التغلــب علــى أحد 
العيوب الشــائعة في االستخدام التي ترغم 
الهاتف  املستخدم على ضرورة تسجيل رقم 
حتى يتمكن من مراسلته عبر جهازه الذكي. 
 Click to" ويطلق علــى التقنيــة اجلديــدة
Chat"، "اضغط للمحادثة"، وتهدف ٕالى ٕاجراء 
حوارات الدردشة مع أي شخص أو شركة دون 
أن يكون رقم االتصال اخلاص بهم مسجال في 
دليل الهاتف الذكي، بشرط أن يتوافر حساب 

واتساب نشيط على كال اجلانبني. 

متابعة ـ الصباح الجديد: 
قالــت صحيفــة بريطانيــة، األحد، ٕان 
الفيلــم الوثائقــي لألمير هــاري الذي 
نتفليكس“األميركية  شــبكة”  تنشره 

األسبوع املقبل، سيكشف أسرار
مصادر  عــن  ”ميرور“  صحيفــة  ونقلت 
قولها  ”نتفليكس“  من  ومقربة  مطلعة 
ٕان املسلســل الذي يتحــدث عن هاري 
وزوجته األميركية ميغان ماركل والعائلة 
امللكية مــن املرجح أن يثيــر ”املزيد من 

الدعم لهاري وميغان“.
وأوضحت الصحيفة أنه مت حتذير العائلة 
املالكة من االستعداد ملا سيتم الكشف 
عنه في الفيلم، وســط تقارير بأن امللك 
تشارلز الثالث سيعقد” اجتماع أزمة“مع 
ابنــه ولي العهــد األمير وليام بشــأن 
الفيلم بعــد عودة األمير مــن الواليات 

املتحدة.
وقال املصدر:” أعتقد حًقا أنه ســيكون 
أســوأ مما ميكن أن يتخيله أفراد العائلة 
املالكة.. قيل لي ٕانها ســتكون متفجرة 

للغاية وستكون ضارة جدا“.
ومت ٕاصــدار املقطع الدعائــي الذي تبلغ 
مدتــه دقيقة واحدة للفيلــم الوثائقي 
صورًا  ويضــم  اجلاري،  األســبوع  اجلديد 
باألبيض واألســود لهاري وميغان يعزفان 

إلبطاء موسيقى البيانو.
وفي ٕاحــدى مراحل املقطع الدعائي، قال 
هاري:” ال أحد يرى ما يحدث خلف األبواب 
املغلقة“تــاله صورة ميغــان تبكي على 

كرسي بذراعني.
وأشارت الصحيفة ٕالى أن املقطع شمل 
أيضــا صورة ألفراد مــن العائلة املالكة، 
ولكن مع التركيز علــى كيت ميدلتون 
زوجة األميــر وليام والتي تظهر بصرامة 
في الكاميرا، ما يشير ٕالى أن املسلسل 
القادم قد يعالج شــائعات عن العالقة 

بني عائلتي األمير وليام وشقيقه هاري.
وينتهي املقطــع الدعائي بلقطة مليغان 
التي تقول أمــام الكاميرا:” عندما تكون 
اخملاطر عالية، أليس من املنطقي سماع 

قصتنا منا؟ “.

الصباح الجديد ـ خاص:
العلمية  العراقيــة  "اجلمعيــة  اعلنت 
"جامعة  مع  بالتعــاون  للمخطوطات" 
نيشان تاشــي" التركية إلقامة مؤمترها 
"اخملطوطات  املوســوم  الثالث  الدولــي 
والوثائــق.. ذاكــرة الشــعوب وعنــوان 
تاريخهــا االصيل" للفتــرة من 6-8 من 
شــباط من العــام 2023 وحتــت عنوان 
"التراث بــني تاريخ العلم وجتدد املعرفة" 
وعلــى ارض اجلامعة املذكورة في مدينة 
اســطنبول التركية.  ويشارك في املؤمتر 

عدد مــن اجلامعات العراقية مثل "كلية 
اآلداب جامعة ســامراء ومركــز ذي قار 
للدراسات التاريخية واالثارية في جامعة 
قار" وجامعات عربية ومراكز علمية  ذي 
املرأة  قيــادات  واحتــاد  عربية  وثقافيــة 
العربية في االردن وغيرها من املؤسسات 
املعنية باخملطوطات اذ ال تزال هذه العلوم  
تشــكل رصيــدا معرفيا يســاهم في 
بلورة املفاهيم والنظريات حول القضايا 
االنســانية التي حتتــاج لتكاتف جميع 

اجلهود ملعاجلتها.

ذي قار ـ الصباح الجديد: 
تشهد محافظة ذي قار في األيام القليلة 
أور  مهرجان  فعاليــات  انطــالق  القادمة 
بنسخته  القصيرة  لألفالم  الســينمائي 
الثانية، الذي تقيمه فرقة هاملت للفنون 
بالتعاون مــع نقابة الفنانــني العراقيني، 
وبدعــم من الوكالــة األمريكية للتنمية 
الدولية )USAID( ومن خالل برنامج تعافي 
الفعاليــات على قاعة  اجلنوب، ســتقام 
جامعة العني في مركز احملافظة، وتستمر 
فترة العروض من الــــ 15 – 17 لـــــعام 

2022 مــــن الشهر اجلــــاري.
الفن  جنــوم  أملع  املهرجــان  يســتضيف 
الســينمائي في العراق، كما سيشــارك 
املوهوبة  الشــبابية  الطاقات  العديد من 

من مختلف محافظات البالد.
يتضمن املهرجان عروضــا متعددة ألفالم 
متنوعة ســتدخل في مضمار املنافسة، 

فيما ســيتم اختيار ســبعة افالم فائزة 
من بــني االعمال املشــاركة، وســتكون 
هنالــك جوائز مادية للفائزيــن مع تكرمي 
للمشــاركني، كما يحتوي الكرنفال على 
العديد من الفعاليات واألنشطة اخملتلفة، 
واجللســات  واحملاضرات،  الــورش،  منهــا، 
الســينما  بنخب  واالحتفــاء  النقديــة، 

العراقية.
وأعلنــت اللجنة عن اجلوائــز املقدمة في 
روائي،  فيلــم  “أفضل  وهــي:  املهرجــان، 
أفضل فيلم وثائقي، أفضل مخرج، أفضل 
سيناريو، أفضل مصور، أفضل ممثل، أفضل 
ممثلة، أفضل فيلم من انتاج معهد الفنون 
اجلميلة - ذي قار ، أفضل فيلم من انتاج ذي 
قار". وأوضحــت اللجنة ان فعاليات حفل 
االفتتاح ملهرجان اور الســينمائي تبدأ في 
متام الساعة 4 مساًء داخل جامعة العني 

والدعوة عامة للجميع.

متابعة ـ الصباح الجديد:
أعلن مصدر في شــركة "العدل غروب" أن الشركة 
حتّضر مفاجأة جلمهور الفنانة شريهان، خالل الفترة 

املقبلة.
وأكد املصدر، أن" السيناريست مدحت العدل، يكتب 
حالياً عماًل فنياً جديداً تلعب فيه الفنانة شــريهان 
دور البطولة، ليكون أول عمــل درامي تقّدمه عقب 
عودتها ٕالى الفن بعد غياب 19 عاماً بســبب احلادث 

الذي تعّرضت له.
وكانت شريهان قد عادت الى األضواء في عام 2021، 

من خالل مســرحية "كوكو شانيل"، التي جسدت 
فيها قصة مصّممة االزياء العاملية كوكو شــانيل، 
وقّدمــت العديد من االســتعراضات على املســرح 
والتــي ظهرت خاللها بلياقة بدنية عالية، وشــارك 
في املسرحية: حنان يوسف، هاني عادل، ٕاجني وجدان، 
أمين القيســوني، ســمر مرسي، آســر ياسني، تامر 
حبيب، وغيرهم من الفنانني، وهي من تأليف مدحت 

العدل، وٕاخراج هادي الباجوري.
يُذكر أن شــريهان حتتفل اليوم الســادس من كانون 

األول ، بعيد ميالدها الـ57.

العراق يشارك بعملين مسرحيين
في مهرجان قرطاج الدولي

"اإلمتحان" فيلم كردي يمّثل العراق بحفل األوسكار 2023

بعد غياب 19 عامًا ..
 شريهان تعود إلى الدراما 

المراسلة من أرقام غير مخزنة
..ميزة جديدة من واتساب 

مذكرات هاري )متفجرة( وأسوأ مما 
تتخيله العائلة الملكية البريطانية

الجمعية العراقية العلمية للمخطوطات 
تقيم معرضها الدولي الثالث

مهرجان أور السينمائي لألفالم 
القصيرة ينطلق في ذي قار قريبًا

بغداد- الصباح الجديد:
مهرجان  فــي  العراق  يشــارك 
بدورته  للمسرح  الدولي  قرطاج 
الثالثة والعشرين الذي افتتحت 
الشؤون  وزيرة  فعالياته بحضور 
الدكتورة  تونــس  في  الثقافية 

ونخبة  القرمــازي  قطاط  حياة 
وتستمر  العراقيني  الفنانني  من 
الثالث  للفترة مــن  فعالياتــه 
لغاية العاشر من الشهر اجلاري. 
ويشــارك العراق فــي املهرجان 
بعملني مســرحيني هما )حرب 

العشر دقائق( العمل من تأليف 
علي عبد النبــي الزيدي واخراج 
الفنان ابراهيــم حنون، وكذلك 
العمل املســرحي )ايــزدان( من 
تأليف كرار فياض وٕاخراج مهند 

علي.

متابعة ـ الصباح الجديد:
كشــف الكاتــب الســينمائي منصــور 
جيهاني، تفاصيــل فيلم "االمتحان" الذي 
ميّثل العراق في حفل توزيع جوائز األوسكار 
2023 فــي أمريــكا وأملانيا، والــذي يتناول 
موضوع مشاكل املرأة في الشرق األوسط.

وكتب جيهانــي ، أنه من املقرر عرض فيلم 
"االمتحان" للمخرج شوکت امین کورکي، 

وٕانتاج ممد اکتاش،  والــذي ميّثل العراق في 
أوسكار 2023 حول قضايا املرأة ومشاكلها 
في الشرق األوســط، في 3 ديسمبر 2022 
في لوس أجنلوس وفي 6 ديسمبر 2022 في 
نيويــورك وفي 8 ديســمبر 2022 في برلني 
 The بأملانيا. وأشــار ٕالى أن فيلم "االمتحان
Exam" هو ٕانتاج مشترك إلقليم كردستان 
العراق وأملانيا وقطــر، وفي أول عرض عاملي 

 Crystal له في قســم املسابقة الرئيسية
فــاري  كارلوفــي  فــي مهرجــان   Globe
Karlovy Vary السينمائي الدولي اخلامس 
 FIPRESCI واخلمسني، وفاز بجائزة فيبرشي

من االحتاد الدولي لنقاد السينما.
وحصد هذا األثر الســينمائي البارزالعديد 

من اجلوائز العاملية في عدة مهرجانات 
وبــني أن فريق عمــل الفيلــم »امتحان« 

عبارة عــن: ٕاخراج: شــوكت أمني كوركي، 
السيناريو: شــوكت أمني كوركي ومحمد 
رضــا جوهرى، انتاج مشــترك: فوئاد جالل، 
 ،Lea Drescher خط منتج: لیا دریســچر 
مديــر التصويــر: ادیــب ســبحانی، مدير 
االنتاج: عادل عبدالرحمان، مونتاج: ابراهیم 
سعیدی، موسيقى: محمود برازی، تصميم 

املشهد: جالل ساعدپناه.
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