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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

خاص - الصباح الجديد:
لتنفيذ  الدولة  إدارة  حتالف  يسعى 
قانــون  بتشــريع  اتفاقاتــه  أول 
على  احملافظات،  مجالس  انتخابات 
أمــل أن جترى هــذه االنتخابات في 
شهر تشرين األول من العام املقبل، 
وتدور احلوارات احلالية بشــأن نظام 
االقتــراع واليــة التصويت وغيرها 
من االمور الفنية، مع التأكيد على 
املالية  التخصيصات  توفير  ضرورة 

الكافية إلجناز هذه املهمة.
التنسيقي،  وقال مصدر في اإلطار 
إلى »الصبــاح اجلديــد«، إن »قوى 
حتالــف إدارة الدولــة بــدأت منذ 
مدة بسلســلة اجتماعات للنواب 
املتخصصــني ملناقشــة القضايا 

التي مت االتفاق عليها«.
وتابع املصدر، ان »قوى هذا التحالف 
اتفقت على مترير خمســة قوانني، 
وهــي قانــون انتخابــات مجالس 
احملافظــات وقانون النفــط والغاز 
وقانون  االحتــاد  وقانــون مجلــس 
احملكمة االحتاديــة العليا فضالً عن 

قانون انتخابات مجلس النواب«.
وأشار، إلى أن »ممثلي قوى التحالف 
عقدوا اجتماعاً أمس األول ناقشوا 
عــدداً مــن القضايــا التي تخص 
احملافظات«،  مجالــس  انتخابــات 
مبينــاً أن »هذا هــو القانون األول 
الذي سيتم تشــريعه في القريب 

العاجل«.
»القــوى  أن  املصــدر،  وأوضــح 
االتفاقات،  تنفيذ  تريد  الشــيعية 
بشــأن  نظرها  وجهة  أعطت  وقد 

قانون االنتخابات احمللية إلى الكتل 
الســنية والكرديــة وهــي تنتظر 

اجلواب منها خالل األيام املقبلة«.
ويتوقــع، أن »يبــدأ طــرح القانون 
للنقاش بعد عودة جلسات البرملان 
بانتهــاء العطلة التشــريعية مع 
وجود شبه إجماع على اإلسراع في 

إقراره«.
»القوى  أن  إلــى  املصــدر،  وانتهى 
السياسية مقتنعة بأن االنتخابات 
العامة جمللس النواب ســتجرى في 
موعدها الرسمي ولن تكون مبكرة 
كما نــص عليه املنهــاج الوزاري، 
التنسيقي  اإلطار  ســيفتح  فيما 

أبواب احلوار مــع الصدريني ملعرفة 
موقفهــم من االنتخابــات احمللية 
التي من املؤمل أن جتري في شــهر 

تشرين األول املقبل«.
وقــال النائــب عن حتالــف الفتح 
مهدي تقــي آمرلي، في حديث إلى 
»الصباح اجلديد«، ان »ما ســيجري 

ليس تشريع قانون جديد النتخابات 
اجملالس احمللية«.

وتابــع أمرلــي، أن »البرملان كان قد 
لهذه االنتخابات في  شــرع قانوناً 
الــدورة الســابقة، وتبحث الكتل 
السياســية اليــوم عــن إجــراء 
مع  يتناســب  مبا  عليــه  تعديالت 

طبيعة املرحلة احلالية«.
ولفت، إلى أن »الكتل متفقة ايضاً 
املالية  التخصيصــات  توفير  على 
من خالل القوانــني اخملتصة إلجراء 
األول  احمللية في تشرين  االنتخابات 

من العام املقبل«.
ونــوه أمرلــي، أن »احلــوارات تدور 
حالياً على النظام االنتخابي وآلية 
برمتها مرهونة  والعملية  االقتراع، 
بأن نوفــر التخصيصات املالية في 

موازنة العام املقبل«.
في السياق، يرى عضو تيار احلكمة 
علــي احلميداوي فــي تصريح إلى 
»عــودة  أن  اجلديــد«،  »الصبــاح 
مجالس احملافظــات أمر ال بد منه، 
وهي ال تقل أهمية عن املؤسســة 
املمثلــة  االحتاديــة  التشــريعية 

مبجلس النواب«.
وتابع احلميــداوي، أن »وجود اجملالس 
احمللية من شــأنه أن يضبط عمل 
احملافظــني ومينــع انحرافهــم في 
أداء مهامهــم والتفــرد في اتخاذ 

القرارات«.
ولفت، إلى أن »العديد من املشاريع 
اخلدميــة فــي بغــداد واحملافظات 
كانــت قد انطلقت مــن مجالس 
احملافظات، كما أن وجودها مستمد 
من الدســتور، وال مبــرر من إيقاف 

عملها«.
النــواب قد صوت  وكان مجلــس 
في دورته الســابقة وبالتزامن مع 
انــدالع احتجاجات تشــرين على 
قانون ينهي مبوجبه أعمال مجالس 

احملافظات.

»إدارة الدولة« يهيئ لتشريع أول قانون في المنهاج الوزاري بعد عطلة البرلمان

»المجالس المحلية« ترى النور مجددًا 
وانتخاباتها في تشرين األول المقبل

مزاد العملة ومصارف المتنفذين وتواطؤ 
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بغداد - الصباح الجديد
وزارة الصحــة امس األحد،  اتلفت 
كمية هائلة من اخملدرات باشــراف 
وقاض  احلســناوي  صالــح  وزيرها 
انتدبــه مجلس القضاء لرئاســة 

جلنة املتابعة.
الوزارة سيف  باسم  املتحدث  وقال 
البــدر في بيــان إن الكميــة التي 
اتلفت مــن اخملدرات مــن مختلف 
األنواع املضبوطة واخملزونة في دائرة 

الطب العدلي.
وفصــل وزيــر الصحة فــي مؤمتر 
صحفــي عقــده امــس، الكمية 
التــي مت إتالفها قائال انهــا »تُقدر 
بـ5.9 أطنان مــن اخملدرات املتنوعة، 

وتتألف من 54 مليــون حبة ، و 31 
الف امبولة مخدرة، و 9 آالف قنينة 
مخدرة. وبدوره ذكر املركز االعالمي 
جمللــس القضــاء االعلى فــي بيان 
امس، أنه »مت إتالف ما يقارب ســتة 
والتي كانت  املواد اخملدرة  أطنان من 
مخزونة منــذ العام 2009 في دائرة 
جلنة  رئيس  بحضور  العدلي  الطب 
املتابعة على فحــص وخزن وإتالف 
القاضي  العقلية  واملؤثرات  اخملدرات 
صهيب دحــام«. وأضاف أن »عملية 
نقل هذه املواد متت املباشــرة فيها 
والتي  الســبت  أمــس  يــوم  منذ 
استمرت من الساعة الثانية ظهرا 
الثامنة مساء حتت  الساعة  وحتى 

إشراف مباشر من قبل رئيس جلنة 
املتابعة على فحــص وخزن وإتالف 
القاضي  العقلية  واملؤثرات  اخملدرات 

صهيب دحام«.
االعلى قد  القضــاء  وكان مجلس 
اســتضاف بجلســته اخلامســة 
املنعقدة بتاريخ 15/ 5/ 2022، رئيس 
واعضاء جلنــة املتابعة على فحص 
وخــزن وإتــالف اخملــدرات واملؤثرات 
العقلية، حيث وجــه فيها أفضل 
الســبل لســرعة إتــالف اخملدرات 
املضبوطــة واحملفوظة لدى معهد 
الطب العدلي بإجراءات استثنائية 
املواد  تقضي على ظاهــرة تكدس 

اخملدرة. 

الصحة تتلف نحو ستة أطنان
 من المخدرات مخزونة منذ 2009

 بغداد - الصباح الجديد: 
واملهجرين  الهجــرة  وزيــر  أعلنت 
إطــالق منحة  فائــق جابرو  ايڨان 
ماليــة جديــدة مقدارهــا مليون 
ونصف املليون دينار، لألسر العائدة 
األصلية،  ســكناها  مناطــق  إلى 

بواقع اكثر من )6500( أسرة.
وذكــر مكتبها اإلعالمــي في بيان 
البرنامج احلكومي  أن«  امس االحد 
أولــى اهتمامــا خاصــا بالواقــع 
املعيشــي للنازحني والعائدين، وأن 

إطالق تلك املبالــغ جاء بعد جهود 
حثيثــة بذلت في ســبيل إعطاء 
اســتحقاقها في ظل  األسر  هذه 
التي  الصعبة  االقتصادية  الظروف 
حتيط بها بعد عودتها من مخيمات 

النزوح«. 
إلى  البيان،  واشارت جابرو، بحسب 
أن« األيام القليلة املقبلة ستشهد 
إطالق منح مالية جديدة لشــمول 
بقيــة العوائل، بعــد توفر األموال 

الكافية لذلك«.

 بغداد - الصباح الجديد: 
امس  النيابية  االستثمار  نبهت جلنة 
االحد، بشأن متليك االراضي الزراعية 

وتضارب املعلومات.
وقال عضو اللجنــة، محمد الزيادي 
انه :«ال شأن لوزارة االعمار واالسكان 
العامة مبوضــوع متليك  والبلديــات 
االراضــي الزراعية وحتويل جنســها 

وهي غير معنية بهذا االمر«.
»القرار  ان  اللجنــة  واضاف، عضــو 
معنية فيــه وزارة املالية وهو واضح 
بان االراضي الزراعية متلك«. ، مشيرا 
الى »وجود سوء فهم لدى املواطنني 

او بعض اجلهات لعدم وجود تعليمات 
واضحة حــول االراضي الزراعية التي 
متلك والتي تقع داخل احلدود البلدية 
واملســاحات التي ستشمل  االراضي 

املشيدة ام غير املشيدة«.
وبني الزيادي ان »كل تلك التســاؤالت 
تطرح بسبب عدم صدور التعليمات 
بعد«. ويذكر في هذا الصدد، ان نائب 
محافظ كربــالء كان أورد امس األول 
في تصريحات صحفية، ان تشريعات 
واشــكاليات قانونية تعترض تنفيذ 
تغيير جنس األرض ويحتاج االمر الى 

تعليمات مدروسة

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت وزارة اخلزانة األمريكية، امس 
األحــد، أن العــراق زاد مــن حيازته 
من  ألكثر  االمريكيــة  للســندات 
مليار دوالر خالل شهر تشرين األول 

املاضي.
وذكرت اخلزانة في أحدث جدول لها 
ان »حيازة العراق من سندات اخلزانة 
االمريكية لشــهر تشرين االول من 
العــام 2022 ارتفعت مبقدار 1.063 
مليار دوالر لتصل الى 37.968 مليار 
دوالر بعــد أن كانــت 36.905 مليار 

دوالر في شهر أيلول املاضي«، مبينة 
بنسبة  ارتفعت  السندات  أن »هذه 
86.27 % عن نفس الشهر من العام 
2021 عندمــا كانت حيازة  املاضي 
 20.4 العراق مــن الســندات تبلغ 

مليار دوالر«.
واضافــت ان »الســندات العراقية 
منها ضمانــات طويلة األمد مبقدار 
26.363 مليار دوالر وضمانات قصيرة 
األجل مبقــدار 11.605 مليار دوالر«، 
مشيرة إلى أن »هذه السندات متثل 

%0.51 من السندات العالم«.

الهجرة تطلق وجبة جديدة من المنح المالية 
ألكثر من 6500 أسرة عائدة الى مناطقها

المعلومات بشأن تمليك االراضي الزراعية 
متضاربة وال تعليمات واضحة بشأنها

العراق يرفع  حيازته للسندات األمريكية 
إلى قرابة 38 مليار دوالر

تبلغ 1.5 مليون دينار

االستثمار النيابية: 

الصباح الجديد - وكاالت: 
يستضيف األردن غدا الثالثاء، 
امليت  البحــر  ضفــاف  على 
بن  حســني  امللك  مركز  وفي 
»بغداد  قمة  للمؤمترات،  طالل 
2« التي يــراد لهــا أن تكون 
استمراراً لقمة »بغداد 1 التي 
بغداد  العاصمة  فــي  عقدت 
العام  آب مــن  نهاية شــهر 

املاضي.
وجديــد قمــة الغــد أنهــا 
ســتضم عضويــن جديدين 
همــا البحريــن وعمــان إلى 
جانب مصر واململكة العربية 
وقطر  واإلمارات  الســعودية 
العراق  وبالطبع  وإيران  وتركيا 

وفرنسا.
وإذا كانت الدعوات قد صدرت 
من عمان، فــإن باريس وبغداد 
تشكالن اجلهة املدبرة للقمة 
، وامتنعت املصادر الرئاســية 
معــرض  فــي  الفرنســية، 
تقدميها للمؤمتر، عن الكشف 
لهذه  التمثيل  مســتوى  عن 
النســخة وحتديداً مســتوى 

واإليراني.  السعودي  التمثيل 
وجتدر اإلشــارة إلى أن البلدين 
بوزيري  املاضــي  العام  مَتَثَّــالَ 

خارجيتهما.
دبلوماســية  مصادر  وأفادت 
عربية في باريس بأن فرنســا 
»ضغطت بقــوة« من أجل أن 
ينعقد املؤمتر قبل نهاية العام 
احلالــي وهو ما ســيحصل ، 
التأخير ملا يـــراد له  ويعــزى 
أن يكــون قمة ســنوية، إلى 
الوضـــع السياسي الداخلي 
في العـراق حيـث كان يصعب 
الدعـوة إلى قمة قبل أن يتـم 
للجمهوريـة  رئيـس  انتخـاب 

وتعييـن رئيـس للحكومـة. 
ســوريا،  غياب  أيضاً  والالفت 
جارة العراق، كما في النسخة 
لألســباب  وذلــك  األولــى 
املعروفة. بيــد أن غياب لبنان 
هــذا العــام أيضــاً يطــرح 
متت  التي  املعايير  إشــكالية 
الدعــوات على أساســها؛ إذ 
الدعوة محصورة  أن  إن حجة 
بالدول اجملاورة للعراق ال تقوم؛ 

حيــث ال مصــر وال اإلمارات 
وال البحريــن أو عمــان لهــا 
العراق.  مع  مشــتركة  حدود 
ولــم تقدم فرنســا أو العراق 
ســبباً لغيــاب لبنــان الذي 
يعاني من مشــاكل بعضها 
العراق.  مشابه ملا يعاني منه 
الفرنسية  املصادر  وأشــارت 
إلى أن القمة ســتجرى على 
مرحلتــني: األولــى، مفتوحة 
تعقبها بعد فترة اســتراحة، 

جلسة مغلقة. 
كذلك أكــدت أن الغرض من 
القمــة لهذا العام ال يختلف 
عمــا كان عليه العام املاضي 
»مساعـــدة  حتديــداً  وهــو 
األمن  توفيــر  على  العـــراق 
واالستقـــرار واالزدهار، ولكن 
أيضاً التـــداول بشأن امللفات 
التي تهـم املنطقة والتي يقع 
العراق فـــي قلبهـا كدولـة 

محوريـة.
وعلى وفق الرؤية الفرنســية، 
فإن باريــس تطمح ألن تطرح 
القمة مســائل تشــغل كل 

بلدان املنطقة من غير استثناء 
احلراري  االحتباس  تبعات  مثل 
واألمن الغذائي املرتبط بنتائج 
احلرب الروســية على أوكرانيا 
والتصحــر وربط الشــبكات 
مع  والتعامــل  الكهربائيــة 

وأكدت  الطبيعية...  الكوارث 
الرئيس  أن  الفرنسية  املصادر 
يتناول  إميانويل ماكرون سوف 
املســائل  بعض  جانبــه  من 
اإلقليمية ذاكــرة منها لبنان 
وسوريا وأنه سيتناول بشكل 

خاص ملف الالجئني السوريني 
في دول اجلوار ومنها في لبنان 
السياسية  أزماته  في  الغارق 
والسياســية  واالقتصاديــة 
واملالية واالجتماعية. وشددت 
املصــادر الفرنســية على أن 

ماكــرون »ال يتوانــى في كل 
لقاءاتــه« عــن طــرح امللف 
اللبناني كما فعل مع الرئيس 
زيارة  لــدى  بايدن  األميركــي 
الدولــة التي قام بهــا أواخر 
الشــهر املاضي أو مــع أمير 
املاضي مبناسبة  األربعاء  قطر 
النصــف  مبــاراة  حضــوره 
النهائي الكــروي لفريق بالده 

مبواجهة الفريق املغربي.
وجتدر اإلشــارة إلــى أن مدير 
اللبناني  العــام  األمــن  عام 
اللــواء عبــاس إبراهيم الذي 
يلعب دوراً سياسياً مهماً، زار 
واجتمع  األسبوع  بداية  بغداد 
برئيسي اجلمهورية واحلكومة 
العراقيني، وكان امللف اللبناني 
على رأس محادثاتهما، وطلب 
منهما نقــل تفاصيل الوضع 

اللبناني إلى القمة. 
في  دور  للعب  باريس  وتسعى 
جديد  رئيس  انتخاب  تسهيل 
في لبنان فيمــا تعاني البالد 
من فراغ على رأس الســلطة 
أكتوبر  نهاية  مند  التنفيذية 

وال  املاضــي،  األول(  )تشــرين 
شيء يشي في األفق أن مأله 

أصبح قريباً. 
األردني  اجليــش  أعلــن  وكان 
امس األحد، أنه سينشر قوات 
وآليات عسكرية على الطريق 
علياء  امللكة  املؤدي من مطار 
الدولــي إلى منطقــة البحر 
إقليمية  قمــة  لتأمني  امليت، 
جتمــع العراق والــدول اجملاورة 
مبشــاركة فرنســا على غرار 
مؤمتــر بغداد آب/أغســطس 

.2021
مصدر  عــن  البيــان  ونقــل 
القيادة  عسكري مسؤول في 
املســلحة  للقوات  العامــة 
قولــه إن هذا االنتشــار على 
يبعد  الذي  املطار  الطريق من 
30 كلم جنــوب عمان وحتى 
منطقة البحر امليت )50 كلم 
غرب عمان(، ســيأتي »متهيدا 
للتعاون  بغداد  مؤمتر  النطالق 
والشــراكة، فــي نســخته 
الثانيــة والذي ســيعقد في 

األردن غدا الثالثاء«.

غدا .. قمة »بغداد 2« تنعقد على ضفاف البحر الميت في االردن 
بدايتها بمبادرة رعتها بغداد وباريس تقريـر

استمرار الخالفات السياسية بين الحزبين الكرديين يشل مفاصل االقليم
عرقل تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة مع وزارة الدفاع االميركية

السليمانية - عباس اركوازي:
بــني  العالقــات  تدهــور  ادى 
اقليم  في  الرئيســني  احلزبني 
الوطنــي  كردســتان،«االحتاد 
الكردســتاني«،  والدميقراطي 
الواليات  جهــود  عرقلــة  الى 
قــوات  لتوحيــد  املتحــدة 
على  املقسمة  البيشــمركة 

احلزبني الكرديني.
البيشمركة  قوات  وتنقســم 
البالغ عديدهــا وفقا لوزارتها 
160 الــف مقاتل على وحدات 
الوطني  لالحتــاد  التابعة   )70)
ووحــدات )80( التابعة للحزب 
الدميقراطي الكردستاني، وفي 

ايلول من العام احلالي  شــهر 
وزير  مســاعدة  وقعت   ،2022
سيليســت  األميركي  الدفاع 
البيشــمركة  ووزير  واالنــدر، 
اإلقليم شــورش  في حكومة 
التفاهم  مذكرة  إســماعيل، 
الدفــاع  وزارة  بــني  احملّدثــة 
البيشمركة،  ووزارة  األميركية 
لغــرض االســتمرار في دعم  
فــي  البيشــمركة  قــوات 
داعش،  تنظيم  ضد  عملياتها 
هذه  وتأهيل  وتنظيم  لتوحيد 
التحالف  مع  بالتعاون  القوات 

الدولي.
السياســية  اخلالفــات  وادت 

الى  الكرديــني  احلزبــني  بــني 
حكومة  رئيس  نائب  مقاطعة 
االقليــم ووزراء االحتاد الوطني 
وهم خمســة بضمنهم وزير 
البيشمركة، الى عرقلة تنفيذ 
التحالف  بدول  دفع  ما  االتفاق 
الدولــي ضد تنظيــم داعش 
وزير  القلق من اســتبعاد  الى 
البيشــمركة مــن منصبــه 
منذ  مهامــه  ممارســة  وعدم 
أكثر من )45( يومــا، نظراً ألن 
الوزير)شــورش اسماعيل( هو 
فقــط مــن ميتلــك صالحية 

تنفيذ بنود املذكرة.
ودفــع ذلــك بــدول التحالف 

الدولــي الى حتذير مســؤولي 
ســيضطرون  اإلقليم،«بانهم 
إلى إيقــاف الدعم املقدم إلى 
قــوات البيشــمركة في حال 
واخلالفــات  اســتمراراالوضاع 

على النحو احلالي«.   
اســتبعاد وزير البيشمركة من 
منصبه، أصاب التحالف الدولي 
ضد داعش، بخيبة أمل، ألن هذه 
الدول تسعى ومنذ فترة طويلة 
البيشــمركة  إلى توحيد قوات 
وإجــراء اصالحــات اساســية 
وجوهرية في املؤسسات التابعة 

للوزارة.
وتقدم هذه الدول شهريا معونة 

البيشــمركة  قوات  إلى  مالية 
تقدر بـ) 22( مليون دوالر، اضافة 
عسكرية  مساعدات  تقدمي  إلى 
التجهيز  مجــال  فــي  أخــرى 

والدعم اللوجستي.
الدولي  التحالــف  دول  وحذرت 
الواليات املتحدة  وفي مقدمتها 
مســؤولي اإلقليم مــن مغبة 
احلاليــة  االوضــاع  اســتمرار 
االزمة  حدة  بتصاعــد  املتمثلة 
السياســية بني احلزبــني والتي 
تؤثر بدورها وبنحو مباشــرعلى 
وعلى  كردستان  إقليم  استقرار 
جهود قوات التحالف في توحيد 

قوات البيشمركة.
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اتقدم بوافر الشكر والتقدير الى االستاذ ضياء 
جنم كرمي مدير فرع متوين الشعب واالستاذ 

قيس محمد علي معاون مدير الفرع والسيد 
حيدر محمد حسني والسيدة باسمة فاضل 

والسيدة ماجدة سعدون لتفانيهم واخالصهم 
في العمل وملا يقدمونه من جهد متميز في 
استقبال املراجعني واجناز معامالت املواطنني 
والوكالء وسعيهم الدؤوب الى تطوير عمل 

الدائرة من اجل الصالح العام .
وبهذه املناسبة ال يسعنا اال ان نقدم لهم 
الشكر واالمتنان على ما يبذلونه من صدق 

وامانة في تلبية خدمات جميع املواطنني ، ندعو 
من جميع الدوائر واجلهات املعنية ان يحذون 
حذوهم من اجل خير اجملتمع وعراق افضل ، 

واهلل من وراء القصد .

االعالمي 
حافظ سعد الركابي   

شكر وتقدير

الصباح الجديد - متابعة: 

متثل مســاحة األراضي الصاحلة 
للزراعــة في العــراق نحو 28% 
 ، من إجمالــي مســاحة البالد 
ضرورة  على  مختصــون  ويؤكد 
حماية اإلنتــاج الزراعي الوطني، 
وإعــادة النظر في السياســات 
الزراعيــة الســائدة لتحقيــق 
التنمية الزراعية من خالل املوارد 

الوطنية.
علــى الرغم مــن متيــز العراق 
املــوارد املطلوبة للتنمية  بوفرة 
الزراعية، إال أنه يعاني من ســوء 
االستثمار لهذا القطاع الرئيس.

ويقول الفالح أبو علي من قضاء 
الهنديــة التابعة إلى محافظة 
كربــالء: “نعاني من املســتورد، 
فهــو يؤثر علينا ســلبا، خاصة 
في مواســم زراعة احملاصيل، ما 
يضطرنــا إلى البيع بأســعار ال 
تســد كلفة اإلنتاج”. ، ويضيف 
متسائال “ملاذا تلجأ وزارة الزراعة 
الزراعية  إلى اســتيراد احملاصيل 

برغم توفرها محليا؟”.
ويتابع أبو علــي خالل حديثه أن 
“اإلنتاج الزراعي في العراق كبير، 
وهناك أراٍض زراعية واسعة، وفي 
الفالح  توفير ما يحتاجه  حال مت 
اإلنتاج  علــى  االعتماد  ويكــون 
احمللــي ويتــم منع االســتيراد، 
حينها لــن تكون البالد مضطرة 
لالعتمــاد على النفط وحده في 

حتقيق اإليرادات املالية للبالد”.
وتؤكد جلنة الزراعة النيابية على 
أهمية حمايــة املنتجات احمللية 
الطماطم  محصــول  بضمنها 
وبيض املائــدة والدجاج وغيرها، 
فضــال عن فــرض رســوم على 
املســتورد في حــال كان احملّلي 
متوفرا، وفق عضو اللجنة، رفيق 
الصاحلــي، مبينــا أن “محصول 
الطماطم ينتج في مزارع كثيرة 
بكربالء والنجــف، لكن الكمية 
األكبر في قضاء الزبير بالبصرة، 

األســواق  حاجة  يغطــي  وكان 
احمللية خلمسة أشهر”.

لوكالــة  الصاحلــي  ويوضــح 
شــفق نيوز قائالً، “فــي النظام 
أكثر من  الســابق، كانت هناك 
7 آالف مزرعــة، وكانــت تغطي 
اآلن  لكن  احمللية،  األسواق  حاجة 
ال يوجــد دعم مــن احلكومتني 
احملليــة واالحتادية”، مشــيرا إلى 
أن “إنتــاج احملاصيل يعتمد على 
املياه اجلوفية، فال حتتاج إلى مياه 
األنهــر التي تعانــي من اجلفاف 
خاصــة فــي مناطــق )ذي قار، 
البصرة، املثنى، ميســان(، لذلك 

البد من حفر اآلبار”.

ويتابــع، “باإلضافة إلــى أن وزارة 
األراضي  نحــو  زحفت  النفــط 
الزراعية وألغت الكثير من املزارع 
دون تعويض للمزارعني، ما اضطر 
أكثــر مــن نصفهم إلــى ترك 

الزراعة والهجرة نحو املدن”.
واملوارد  الزراعــة  وزارتــا  وكانت 
املائية، قررتا تخفيض املســاحة 
املقــررة للزراعة، وذلك بســبب 
القادمة  املائيــة  اإليــرادات  قلة 
من تركيا وإيران، فــي ما حّذرت 
وزارة الزراعــة من أن شــح املياه 
العراقيني  أمن  بإنهيار  يهدد  بات 

الغذائي.
بلد  العراق  أن  ويرى مختصــون، 

غّني زراعيا إذا ما استثمر القطاع 
الصحيح،  بالشــكل  الزراعــي 
الزراعي  اإلنتاج  من خالل حماية 
زراعية  وسائل  واعتماد  الوطني، 
الذي  وأدوات ري حديثة بالشكل 
املائية  الوفرة  يتالءم مع حجــم 

املتوفرة في البالد.
ويقول اخلبيــر االقتصادي، أحمد 
شــفق  لوكالة  حديث  في  عيد 
بوفرة  يتميــز  “العراق  إن  نيــوز، 
الزراعية،  للتنمية  الالزمة  املوارد 
الصاحلة  األراضي  وأن مســاحة 
مليون   48 بحوالي  تقدر  للزراعة 
)2.19 مليــون هكتــار(،  فــدان 
 28% وهذه املساحة متثل حوالي 

مــن إجمالي مســاحة العراق، 
كما ميثل القطــاع الزراعي أحد 
القطاعات الرئيســة ، ألنه ميثل 
أهميــة كبيرة لألمــن الغذائي 

العراقي”.
ويدعو عيــد، “احلكومة إلى إعادة 
الزراعية  السياســات  في  النظر 
الســائدة، واألخذ بعــني االعتبار 
الســكاني،  النمو  حجــم  تزايد 
واالستخدام األمثل للموارد املائية 
والطبيعيــة والبشــرية املتاحة، 
بهدف حتقيق التنمية الزراعية من 

خالل املوارد الوطنية”.
ومن أهــم احملاصيــل التي يجب 
واعتمادها  اســتيرادها  يحظر  أن 

القمح  “حبــوب  هــي  محليــاً، 
عن  فضــالً  والــذرة،  والشــعير 
إلى  باإلضافة  والفواكــه،  اخلضر 
منتجات الثروة احليوانية من حلوم 
وألبان وبيض املائــدة” وفق اخلبير 

االقتصادي.
بالقول  حديثــه  عيــد  ويختــم 
إن “االســتيراد مفتــوح في ظل 
السياســة الزراعية املتبعة اآلن، 
وأن انعدام الزراعة فتح اجملال أمام 
استغالل التجار لألزمة، واملستورد 
لألسف أرخص سعرا وأكثر وفرة، 
لذلك على الدولــة دعم القطاع 
الزراعي محليا للحد من عمليات 

االستيراد”.

دعوات لحماية المنتج المحلي وإعادة النظر بالسياسات الزراعية 
فالحو البالد قلقون من المستورد.. 

تؤكد لجنة الزراعة 
النيابية على أهمية 

حماية المنتجات 
المحلية بضمنها 

محصول الطماطم 
وبيض المائدة والدجاج 

وغيرها، فضال عن 
فرض رسوم على 
المستورد في حال 

كان المحّلي متوفرا

بغداد - الصباح الجديد: 
كشــفت محافظة بغداد عن وجود أكثر من 1300 
مجمع سكني غير نظامي )عشــوائي( في عموم 
العاصمة، مؤكدة عزمها على متليكها لشاغليها 

وشمولها باخلدمات .
وقال احملافظ محمد جابر العطا في تصريح صحفي 
إن :”احملافظة بناء على تعليمات رئاسة الوزراء بإجناز 
ملف اخلدمات في عمــوم مناطق العاصمة بغداد، 

تعمل على شمول اجلميع بالبنى التحتية”.
وكشــف احملافظ عن “وجود أكثر من 1300 مجمع 
سكني غير نظامي )عشــوائي( موزعة بني جميع 
مناطــق العاصمة لــم تكن مشــمولة باخلدمات 
خــالل املرحلة الســابقة لعــدم دخولهــا ضمن 
التصميم األساس للعاصمة، فضال عن أن بعضها 
من الصنف الزراعي، األمــر الذي يتعذر معه توفير 

اخلدمات لها”.
وأوضح العطــا أن احملافظة أعــدت خطة تتضمن 
إحصاء هــذه اجملمعات وحتديــد مواقعها وتنظيم 
ملف عن كل منطقة ليتم بعد ذلك اتخاذ إجراءات 
إدخالها ضمــن التصميم األســاس ملدينة بغداد 
ومتليكهــا لشــاغليها مبوجب القوانــني النافذة، 
إضافة إلــى حتويل جنــس األراضــي الزراعية إلى 
ســكنية، ليعقب ذلك التنســيق مع اجلهات ذات 
العالقة إليصال خدمات البنى التحتية لها من ماء 
وكهرباء وشبكة تصريف املياه، إلى جانب شمولها 
بخدمات البنى الفوقية من مدارس ومستشفيات 
ومراكز شــرطة،” الفتا إلى أنه “في حال تعذر متليك 

قاطنيها فسيتم تعويضهم بأراض أخرى”. 

 بغداد - الصباح الجديد: 
أوعز نائب رئيس الــوزراء وزير النفط حيان عبد 
الغني امس االحد باصدار األمر الوزاري بتعيني 
503 من خريجي كليــات العلوم ) العلوميني ( 
على وفق القرار 192 على مالك شــركة نفط 

البصرة.
وذكر بيان لوزارة النفــط ان األمر الوزاري صدر 
“بعــد موافقة رئيس مجلس الــوزراء”. ، وكان 
نائب رئيس الوزراء لشــؤون الطاقة وزير النفط 
حيــان عبد الغنــي قد تقدم في وقت ســابق 
بطلب الــى رئيس مجلس الوزراء بإنصاف هذه 

الشريحة من ابناء العراق. 

أكثر من 1300 مجمع 
سكني عشوائي في 

بغداد.. وإجراءان لحسمها

وزير النفط يوعز بإصدار 
أوامر التعيين لـ 503 
خريجين من العلوميين

بغداد - الصباح الجديد:

مــن أجــل تطبيق االســتراتيجية 
الوطنية للنزاهة ، سعت املفوضية 
العليــا املســتقلة لالنتخابات الى 
تنســيق العمل مع هيئــة النزاهة 
االحتادييــة / مديريــة التخطيــط 
فريق  وإعداد  تدريب  بشأن  والبحوث 
متخصص مــن موظفي مفوضية 
االنتخابات على الظواهراالستثنائية 
في االستراتيجية الوطنية للنزاهة  
وفق  يعمل على  الفساد  ومكافحة 

أسس النزاهة .
ومن جانب آخر ، وضمن االجتماعات 
الدورية، ترأس القاضي رئيس مجلس 
عبر  اجتماًعا موســًعا  املفوضــني 
الدائرة االلكترونية مع مديري مراكز 
تســجيل الدائرة األولــى للمكتب 
االنتخابي في محافظة بابل ، لغرض 
التواصــل ومتابعة املهــام املوكلة 
إليهــم واإلطــالع علــى مجريات 
العمل فــي اجلوانب الفنية واإلدارية 
االحتياجات  توفيــر  مــع  واملاليــة 
الالزمة ملتطلبات العمل ، ومناقشة 

مقترحاتهم لتطوير العمل اخلاصة 
مبراكز التسجيل ضمن استراتيجية 
البايومتري  التسجيل  مستوى  رفع 

وتوزيع البطاقات االنتخابية.
االنتخابات  مفوضية  تسعى  وفيما 
الى ترصني بيانات ســجل الناخبني 
وذلك بتنســيق العمــل والتواصل 
من  احلكوميــة  املؤسســات  مــع 
وزارة التجــارة، و الصحة، و الهجرة 
التسجيل  مراكز  تعمل  واملهجرين، 
مفوضيــة  تشــكيالت  إحــدى 
االنتخابات والبالــغ عددها ) 1079( 
أرجاء  عمــوم  في  منتشــرًا  مركزاً 
العراق على استقبال الناخبني على 
العــام الجراء حــاالت حتديث  مدار 
ســجل الناخبني من ) التســجيل 
،التصحيــح، اإلضافــة، واحلــذف ( 
للناخبــني املدنيــني والعســكرين 
التي  الفــرق اجلوالة  بالتعاون مــع 
تقوم بعملية التسجيل البايومتري 
لغير املســجلني بضمنهم املواليد 

اجلديدة.
تســجيل  حصيلة  يخــص  وفيما 
الناخب  بطاقــة  وتوزيع  الناخبــني 
البايومترية على وفق آخر احصائيات 
بلغ  فقد  املفوضية  لدى  مســجلة 

 )469.401( املسجلني  الناخبني  عدد 
ناخًبا مــن ضمنهم املواليد اجلديدة 
لعام  2004 التــي بلغت )115.260( 
ناخًبا، في حني بلــغ عدد البطاقات 
املوزعة )612.994( بطاقة بايومترية 
بطاقــة   )  100.450( مصنفــة 
و)466.117(  العــام،  للتصويــت 
بطاقــة للتصويــت اخلــاص مــن 

املسلحة،  والقوات  األمنية  األجهزة 
أما بطاقــات النازحــني واملهجرين 
فبلغــت )46.427( بطاقــة، إذ يتم 
العمــل بحضــور وكالء األحــزاب 
السياسية، واملراقبني احملليني، وميكن 
للمهتمــني في الشــأن االنتخابي 
العملياتي  املوقــف  علــى  االطالع 
التســجيل  لعمليتي  التراكمــي 

والتوزيــع البايومتريــني مــن خالل 
املوقع اإللكتروني الرسمي ملفوضية 
https://ihec.iq/bio� (االنتخابــات 

..)/metric�registration
وفي مجال التطوير املسمتر للعمل 
التعاون بني  وتبادل اخلبــرات جــرى 
فريق  ومكتب  االنتخابات  مفوضية 
UNA� (املساعدة الدولية االنتخابي 

MI ( في عقد ورشــة عمل تطويرية 
ملوظفــي دائــرة اإلعــالم واالتصال 
اجلماهيري في املفوضية  نفذت في 
مقــر االمم املتحدة فــي بغداد بغية 
التعرف على طريقة عمل اليونامي 
في اجلانب االعالمي واحدث التقنيات 
املواد  وانتاج  تنفيذ  في  املستخدمة 

االعالمية.
الوقائية فأن  وفي جانب الســالمة 
بجميع  تهتم  االنتخابات  مفوضية 
منشــآتها ومبانيها فــي محاولة 
آمنة ومتوافقة مع شروط  جلعلها  
ومعايير السالمة واالمان، لذا يعمل 
قســم الدفــاع املدني والســالمة 
املهنيــة فــي املفوضيــة  بتوجيه 
من لــدن رئيس مجلــس املفوضني 
على التنســيق مع مديريات الدفاع 
املدني في بغــداد واحملافظات الجراء 
مباني  املوقعــي علــى  الكشــف 
مكاتب احملافظات االنتخابية واخملازن 
التابعة لها بغيــة التأكد من توافر 
شــروط الســالمة واألمان، وتنفيذ 
ممارســة ميدانية الجــراءات الدفاع 
 ( محافظات  مكاتــب  فــي  املدني 
اربيــل ، دهوك ، موصــل ، كركوك، 
ديالى ( وســتتبعها ممارسات الحقة 

في مكاتــب احملافظات االخرى على 
التوالي .

ومن أجل  النهوض بالوعي اجملتمعي 
االنتخابــي، والعــداد جيــل يؤمن 
بالدميقراطيــة والتداول الســلمي 
الطالبية،  االوســاط  بني  للسلطة 
شــرع مكتبي  املثنى والقادســية 
االنتخابيني بإجــراء محاكاة عملية 
انتخابية موســومة بـ )االنتخابات 
البرملانية للطلبــة ( حتاكي عملية 
مفوضية  إجــراءات  وفــق  االقتراع 
االنتخابــات في مــدارس احملافظة؛ 
االدالء  آليية  تدريبهم على  من اجل 
االقتراع  صناديــق  فــي  باصواتهم 
الختيار من ميثلهم في املدرسة من 
زمالئهم الطلبة. فضال عن التسيق 
مع وزارة التربية؛ لغرض نشر الفرق 
لتســجيل  املــدارس  في  اجلوالــة 

الطلبة من املواليد اجلديدة
واســتثمارًا  للفعاليات واالنشطة 
احملليــة  شــارك مكتــب الكــرخ 
الدولي   االنتخابي في معرض بغداد 
للكتاب عن طريق نشر الفرق اجلوالة 
االنتخابية  التوعية  بعملية  للقيام 
وتســجيل الناخبني غير املسجلني 

واملواليد اجلديدة. 

المكاتب االنتخابية تجري ممارسة عملية لالقتراع بين أوساط الطلبة
رئيس مجلس المفوضين يتابع باستمرار عمل مراكز التسجيل

كركوك / رحيم الشمري :
دعا مؤمتر وطنــي عقد في مدينة 
كركوك الى مكافحة العنف ضد 
واعتبارها مســؤولية   ، الفتيــات 
اجلهود  وحتشيد  وطنية  اجتماعية 
ملنح حق التعليم للفتيات وايقاف 
زواج القاصــرات ، ضمن حملة ١٦ 
 ، املراة  العنف ضــد  يوم ملناهضة 
نظم من جمعيــة االمل العراقية 
النســاء  شــبكة  مع  بالتعــاون 
منظمــة  وشــراكة  العراقيــات 
والتنسيق   ، البريطانية  اوكسفام 
مع احلكومة الكندية ، مبشــاركة 
منى  النــواب  مجلــس  اعضــاء 
ومهدية  اجلبوري  وساهرة  السبيل 

عبد حسن . 
وقالــت مديرة جمعيــة االمل في 
كركوك ســرود فالــح ، ان جهود 
التحشــيد ضمن حملــة ١٦ يوم 
 ، املــراة  العنــف ضد  ملناهضــة 
جنحت بعقد مؤمتر وطني وســط 
، مبشــاركة نساء  مدينة كركوك 
وفتيــات من كافــة احملافظات في 
العراق ، واســناد ديــوان محافظة 
اجملتمعية  الشرطة  ودوائر  كركوك 
والصحة  والطفل  االسرة  وحماية 
والشــؤون  والعمل  املــراة  ومتكني 
االجتماعية   وناشــطني واكادميني 

واعالميني ، واختتــم املومتر بقراءة 
منسقة شبكة النساء العراقيات 
بيان مؤمتر كركوك  امل كباشــي 

الوطني والتوصيات والنتائج .
ان جلســة  فالح  وتابعت ســرود 
نقــاش ســبقت املؤمتر قبــل يوم 
بحثــت كافة اجلوانب واملشــاكل 
، ثم عقد املؤمتر  واالراء واملقترحات 
الوطني بحضور نســوي واســع ، 
تضمنت جلســتني ركــزت االولى 
على حــق الفتيات فــي التعليم 
والفرص  والعراقيــل  والتحديــات 
ايناس  الناشــطة  ادارتها  املتاحة 
جبار ، وقدم الدكتور عدنان ياسني 
ورقــة حتليليــة عن واقــع تعليم 
الفتيات وارتباطه باهداف التنمية 
املســتدامة ، فيما تطرقت عضوة 
مجلس النواب مهدية عبد حسن 
الى الضمانات القانونية واالجراءات 
العلمية الداعمة لتعليم الفتيات 
لنساء  وتقدمي شــهادتني حيتني   ،
مــررت بتجربة حيــاة زواج مبكر 
وحرمان التعليم ، ثم عادت باصرار 
الكمــال تعليمهــن ووصلت الى 
اجلامعــة حاليا بعد كفــاح امتد 
لسنوات طويلة ، وعرض مسرحية 
رصيــف ١٤ انتــاج جمعية االمل 
مكتب كركوك ، عن واقع الفتيات 

الصغيرات وضغط اجملتمع .
وبينــت مديــرة مكتــب جمعية 
االمل ، ان اجللســة الثانية تناولت 
صــور  كاحــد  الطفــالت  زواج 
 ، العنف املمــارس ضــد الفتيات 
حيث عرضت احملامية والناشــطة 
احلقوقية رشا خالد ممثلة جمعية 

، امللخص التنفيذي  نســاء بغداد 
لتقرير الكلفــة االقتصادية لزواج 
الفتيــات ، وحتدثت مديرة منظمة 
بنت الرافديــن علياء االنصاري عن 
االثار االجتماعية والنفسية لزواج 
الصغيرات ، وايضا تقدمي شهادتني 
حية لفتيات مــرت بهكذا حاالت 

قاسية .
واشارت سرود فالح ان اهداف مؤمتر 
كركــوك الوطنــي ، تدفــع لزيادة 
املدني  اجملتمــع  منظمات  قــدرات 
وقادة اجملتمــع احمللي واصحاب الراي 
في التحشــيد واملناصرة ، والتاثير 
في السياسات والبرامج احلكومية 
حلماية الفتيات من العنف واحلرمان 
والتعليــم والزواج املبكــر ، وتوفير 
وقانونية  مجتمعية  محامية  بيئة 
للفتيات ملمارســة حقوقهن بدون 
متيز وعنــف ، وان شــعارات املؤمتر 
تركزت علــى ال لتســرب الفتيات 
مــن التعليــم ، وطفلــة ال زوجة 
، والعنــف ضــد الفتيــات جرمية ، 
ومحاور املؤمتر حق التعليم للفتيات 
والفرص  والعراقيــل  التحديــات   ،
الشــخصية  بناء  وتاثير  املتاحــة 
الى  اضافة   ، للفتيــات  القياديــة 
حــق الوصول واالســتخدام االمن 
التكنلوجيــا وتطبيقاتهــا لتعزيز 
 ، االجتماعي  والتواصــل  املعرفــة 
العنف  الطفالت كاحد صور  وزواج 
املمارس ضد الفتيات ، انعكاســه 
والتقاليد  واالعــراف  القانــون  في 
االجتماعيــة ، وكلفتــه الصحية 
واالقتصادية واالجتماعية الباهضة 

على حياة الفتيات ومستقبلهن .

مؤتمر وطني في كركوك لمكافحة العنف ضد الفتيات ورفع قدرات المجتمع



3 شؤون عربية ودولية

متابعة ـ الصباح الجديد:

فــي أول تعليق له على احلكم الصادر 
بحبس رئيس بلدية إسطنبول املنتمي 
إلى حزب “الشعب اجلمهوري” املعارض، 
أكــرم إمام أوغلو، ســنتني وســبعة 
أشــهر و15 يومــاً، وحظر نشــاطه 
السياســي، هاجم الرئيــس التركي 
رجب طيب إردوغان املعارضة، ووصفها 
بـ”الفاشــية”، العتراضهــا على قرار 

احملكمة واعتباره “قراراً مسّيساً”.
فــي الوقــت ذاتــه، رّدت اليونان على 
إردوغان األســبوع املاضي  تهديــدات 
بضرب أثينا بالصواريخ الباليســتية، 
حال اســتمرت فيما سماه “تسليح” 
جزر ذات وضع غير عســكري في بحر 
إيجــه. وأكد اجليش اليونانــي أن الرد 
على أي محاولة للمســاس بســيادة 

البالد سيكون “قاسياً”.
أمام جتمــع ألنصار  إردوغــان،  وقــال 
حزب “العدالــة والتنمية” احلاكم في 
مدينــة مارديــن جنوب البــالد، امس 
االول الســبت، إن احلكم الصادر بحق 
رئيس بلدية إســطنبول الكبرى أكرم 
إمام أوغلو هو “حكم ابتدائي لم يتم 
حسمه بعد، وســتتم إحالته حملكمة 
)النقض(.  العليا  واحملكمة  االستئناف 
وإذا كان هناك نقص في القرار سيتم 
تعديله”، مشيراً إلى أنه لم يتم فرض 
أي حظر سياسي. وأضاف إردوغان أنه 
باجلدل السياسي؛  ال عالقة للمسألة 
بــل بإهانة أعضــاء اجمللــس األعلى 

لالنتخابات.
وهاجم أحزاب املعارضة، قائالً: “لسوء 

احلــظ، نتعامل منذ فتــرة طويلة مع 
أنواع من ممثلي العقلية التي خلَّفتها 
فاشية احلزب الواحد التي ال تستطيع 
عمــل شــيء إال الكــذب واالفتــراء 

والتشويه”.
وتابع إردوغان: “تلك العقلية الفاشية 
التي  العاصفــة  وراء  تقف  نفســها 
فجرهــا قــرار محكمــة فــي األيام 
األخيــرة... في الواقع النقاش ال عالقة 
له بي أو بأمتنا... املســألة كلها عبارة 
عن إدانة شــخص بتهمة إهانة هيئة 
لالنتخابات(...  األعلى  )اجمللس  قضائية 
ال يوجد ســجال أو صراع على خدمة 
الناس... عندما ننظر إلى ما قيل بعد 
قرار احملكمة، نضحك من جهة ونحزن 
من جهة أخرى... أنا ال أصدر األحكام... 

أنا ال أقول، الدستور هو الذي يقول”.
واســتطرد: “وفقــاً لدســتورنا، يؤدي 
القضاة واجباتهم بشــكل مستقل. 
لســت أنا الذي يقول، وإمنا املادة 138 
التي تقول... ليس  الدســتور هي  من 
مفروضــاً أن نحب أو نقبــل كل قرار، 
فهناك عديــد من قرارات احملاكم التي 
انتقدناهــا؛ لكــن هــذا ال يعطي أي 
شخص احلق في إهانة القضاة وعدم 
االعتراف بقرار احملكمة... قضينا حياتنا 
فــي النضال ضد احملظــورات... وجدنا 
احلــل دائماً في اللجوء إلى الشــعب، 

وجدناه في اإلرادة الوطنية”.

احتجاجات حاشدة
فــي  جنائيــة  محكمــة  وقضــت 
إســطنبول، األربعــاء املاضــي، على 
رئيس بلديــة املدينة األكبر في تركيا، 
أكــرم إمام أوغلــو )52 عاماً(، باحلبس 

ســنتني و7 أشــهر و15 يوماً، وفرض 
حظر على نشاطه السياسي، إلدانته 
للمجلس  الســابق  الرئيس  بإهانــة 
األعلــى لالنتخابات، ســعدي جوفان، 
اجمللــس، بوصفهم  و10 مــن أعضاء 
أصــدره عقب  بيان  فــي  بـ”احلمقى” 
قــرار إلغاء نتيجــة االنتخابات احمللية 
في إســطنبول وحدها من بني بقية 
الواليات التركيــة، بعد أن فاز بها في 
31 آذار 2019. وأعيــدت االنتخابات في 
24 حزيران مــن العام ذاته، ليكرر إمام 
أوغلو فوزه على منافسه مرشح حزب 
“العدالــة والتنميــة” احلاكم، رئيس 
الوزراء الســابق بن علي يلدرمي، بفارق 

ساحق بلغ 800 ألف صوت.
وشهدت إسطنبول جتمعات حاشدة، 
شــارك فيها مئــات اآلالف على مدى 
إلى  األربعاء واخلميــس، إضافة  يومي 
قادة ستة أحزاب املعارضة، دعماً إلمام 
أوغلــو. واعتبر قرار احملكمــة انتهاكاً 
إنه  للدميقراطيــة. وقالــت املعارضة 
من حكومة  بتوجيه سياســي  صدر 
الرئيس رجب طيب إردوغان. كما قوبل 
بانتقادات حادة من جانب حلفاء تركيا 

الغربيني.
وأعلــن مكتــب املدعــي العــام في 
إسطنبول، اجلمعة املاضية، أنه تقدم 
احلكم  إللغاء  احملكمــة  إلى  بالتماس 

االبتدائــي الصــادر ضد إمــام أوغلو، 
بسبب وجود بعض األخطاء والقصور 
فــي احلكــم، ومخالفتــه لإلجراءات 

والقانون.
أحزاب  إردوغــان هجومه علــى  وكرر 
“طاولة الســتة” )الشعب اجلمهوري، 
والتقــدم،  والدميقراطيــة  واجليــد، 
والدميقراطي(  والسعادة،  واملستقبل، 
بســبب عدم إعالن اســم املرشــح 
املنافس له في االنتخابات الرئاســية 
املقررة مع االنتخابات البرملانية في 18 

يونيو املقبل.
 وقــال إن “املعارضــة التي تســمي 
نفســها )طاولة الستة(؛ لكن عددها 

غير واضح، يحاول كل شخص يجلس 
لقلب  احملكمة  قرار  اســتغالل  عليها 
الطاولة علينــا لصاحله، فكل منهم 

له حساباته اخلاصة”. 
وأضاف: “أكرر مرة أخــرى من ماردين: 
حتالف الشــعب )يضم حزبي العدالة 
والتنميــة واحلركة القومية( أعلن عن 
مرشحه النتخابات الرئاسة )إردوغان(، 
وهو يتحدث في الســاحات... يجب أن 
يخرج قــادة )الطاولة( الذين ال ميلكون 
بأجندة خالية  والتفرق  التجمع  سوى 
ليعلنوا اســم مرشــحهم إذا كانت 
ذلك...  علــى  والقدرة  اجلــرأة  لديهم 

دعونا نعرف من سنقاتل”.

غضب يوناني
علــى صعيــد آخــر، ردت اليونان على 
تهديــد أطلقــه إردوغــان األســبوع 
املاضي بضــرب أثينا بصاروخ »تايفون« 
حال  الصنــع،  محلــي  الباليســتي، 
واصلت تســليح جــزر ذات وضع غير 
عسكري في بحر إيجه، مؤكدة أن ردها 
سيكون قاسياً على أي محاولة لتحدي 
اليوناني  الرد  سيادتها على اجلزر. وجاء 
على لسان رئيس أركان اجليش، اجلنرال 
السبت، في  فلوروس،  كونستانتينوس 
ختام مترين عســكري أجري في كافاال 
شمال البالد، حضره السفير األميركي 
في أثينا، جورج تســونيس. وقال إن »رد 
فعلنا على أي محاولة لتحدي السيادة 

اليونانية سيكون قاسياً«.
وأضــاف، حســبما نقلــت وســائل 
إعالم تركيــة: »نحن نســتعد جلميع 
للرد على  ولدينا خطة  السيناريوهات، 
كل سيناريو... اليونان خصم قوي وردها 

سيكون قاســياً عن الضرورة. واجلميع 
والشــركاء  األصدقــاء  ذلــك؛  يعرف 
واحللفــاء وأولئــك الذيــن يعتبــرون 
أنفسهم خصوماً لنا«. وتابع: »ال نخاف 
من أحــد... نحن نحترم اجلميع، ونتوقع 

االحترام من اجلميع«.
واألحد املاضي، قال إردوغان: »إذا لم تهدأ 
فإن  االستفزازات،  وتتوقف عن  اليونان، 
التركية  رات  واملُســيَّ احلربية  الطائرات 
املسلحة ستضرب أثينا. أصبحنا ننتج 
صواريخنا بأنفســنا، وهذا أمر يخيف 
اليونــان، فعندما تتحــدث عن صاروخ 
)تايفون( تشــعر اليونان باخلوف، وتقول 
أثينــا... يقولون  إنه يســتطيع ضرب 
إنه ســيضرب أثينــا... نعــم بالطبع 
ســيضربها، إذا لم تلتزموا الهدوء، إذا 
حاولتم إرسال أسلحة حتصلون عليها 
من الواليات املتحدة إلى اجلزر )في بحر 
إيجه( فإن دولة مثل تركيا من املؤكد أال 
تقف ســاكنة... يجب عليها أن تفعل 

شيئاً«.
بدوره، قال السفير األميركي في أثينا، 
فــي كلمة خالل حفل ختــام التمرين 
العسكري، إن »هناك حتديات إقليمية، 
واليونان حليــف موثوق به نريد العمل 
معه من أجل االســتقرار والسالم في 

املنطقة«.
في األثناء، أعلنت وزارة الدفاع التركية 
أن طائرات حربية تابعة للجيش نفذت، 
اجلمعة، طلعات تدريبية في اجملال اجلوي 
الدولي فوق بحر إيجه. وأشارت في بيان 
إلى أن طائرات مقاتلة ومساندة تابعة 
لقيادة القوات اجلوية أقلعت من قواعد 
مختلفــة، إلجراء مهمــة تدريبية في 

اجملال اجلوي الدولي فوق بحر إيجه.

إردوغان يهاجم المعارضة وينتقد محاولة (تسييس( الحكم على أوغلو
اليونان توعدت بـ)رد قاٍس) حال المساس بسيادتها في بحر إيجه

متابعة ـ الصباح الجديد:
دت “حكومة الوحدة” الليبية  صعَّ
املؤقتــة، برئاســة عبــد احلميد 
الدبيبة، ضد مصر، بسبب ترسيم 
احلدود البحرية الغربية من جانب 
باتيلي،  واحد، فيما هدد عبد اهلل 
رئيس بعثــة األمم املتحدة، بتجاوز 
و”الدولة”،  “النــواب”  مجلســي 
واســتخدام آليات بديلــة، ما لم 
من  املتنافســة  األطراف  تتمكن 
إيجاد حل لألزمة السياســية في 

البالد.
في  الدبيبة”  “حكومــة  وحثــت 
احلكومة  خارجيتها،  لــوزارة  بيان 
املصرية، علــى “النظر في إطالق 
محادثــات حول احلــدود البحرية 
البحر املتوســط”.  معهــا فــي 
ووصفت القرار بأنه “ترســيم غير 
الدولي،  القانــون  مبوجــب  عادل 
وذلــك إلعالنه من جانــب واحد”، 
على حد وصــف البيان، مضيفة 
أن ترســيم احلــدود البحرية بني 
الدولتني اجلارتني “يجب أن يتم من 
خالل اتفاق عبر مفاوضات تضمن 

مصالح الطرفني”.
ولم يصدر أي رد رســمي من وزارة 
اخلارجيــة املصريــة حيــال هذا 
البيــان الذي جاء بعــد يوم واحد 
فقط من إشــادة املنفي “باجلهود 
الكبيرة التي تبذلها مصر بهدف 
حتقيق االســتقرار فــي ليبيا، في 
والتاريخية  األخوية  العالقات  ظل 
التي تربط البلدين الشــقيقني”، 
لكن مصدراً مصرياً قال مشترطاً 
عدم تعريفه، إن “ما وقَّعه الرئيس 
املصــري عبد الفتاح السيســي 
بشــأن حتديــد احلــدود البحرية 

الغربية للبالد قرار سيادي”.
وطبقاً للــواء محمد عبد الواحد، 
خبير األمــن القومي املصري، فإن 
الرشــد،  القرار املصري “في قمة 
وجاء في الوقت املناسب”، مشيراً 
إلى أنه “عبارة عن مد خط احلدود 
البرية بــني البلدين إلــى األمام، 

ليحــدد اخلطــوط البحريــة بني 
الدولتني”، كما أنه “لم يشــر من 
االقتصادية  للمياه  بعيد  أو  قريب 

املشتركة”.
وقال عبد الواحد ،إن القرار املصري 
“حدد اإلحداثيــات اخلاصة باحلدود 
البحرية بأسلوب علمي، وبالتالي 
للحــدود  انتهــاكات  توجــد  ال 
البحريــة الليبيــة، كمــا ادعت 
حكومة الدبيبة املنتهية واليتها”، 
الفتاً إلى أن هذه األخيرة “لم تذكر 

أي إحداثيات علمية”. 
وتابع موضحــاً أنه “من حق ليبيا 
التحفظ على القرار طبقاً لقواعد 

واالتفاقيــات  الدولــي  القانــون 
الدوليــة”. كما أوضــح أن مصر 
“نأت بنفســها عن إبرام اتفاقيات 
مشتركة، كما فعلت دول أخرى”.

بـ”حكومــة  مصــر  واعترفــت 
االستقرار” املوازية، برئاسة فتحي 
باشــاغا، باعتبارهــا مكلفة من 
الليبي، وجمدت  النــواب  مجلس 
عالقتها مع “حكومة الدبيبة” في 
العاصمة طرابلس، بشــكل غير 
معلن، بسبب انتهاء فترة واليتها 

قانونياً.
من جهة أخرى، وفي إشــارة إلى 
تســليم أبو عجيلة للســلطات 

األميركيــة، اعتبر املنفي في بيان 
وزعــه مكتبه أمــس، أن »عملية 
جهة  ألي  ليبي  مواطن  تســليم 
القانونية  الواليــة  حــدود  خارج 
للدولة الليبيــة، هو إجراء ينبغي 
أن يتم التعامل معه من الناحية 
وقال  السياسية”.  القانونية، قبل 
ه رســالة إلى النائب العام  إنه وجَّ
الستجالء الوضع القانوني اخلاص 
أن  وأكد  أبو عجيلــة.  بتســليم 
“سيادة ليبيا، واستقالل قضائها، 
مبادئ  هي  مواطنيها،  وســالمة 
ال ميكــن احلياد عنهــا”، وهو ما مت 
املنفي  لقاء  عليه خالل  التشديد 

مبسؤولني في واشنطن.
وكان اجمللــس قد تراجــع عن بث 
باســمه،  للناطقة  فيديو مصور 
خالله  طالبــت  وهيبــة،  جنــوى 
أبو  بإعادة  األميركية  الســلطات 

عجيلة.
فــي املقابــل، اســتغل الدبيبة 
مشــاركته ، باعتباره وزير الدفاع، 
البنيان  في احتفال قوات “عملية 
)غرب(  مصراتة  مبدينة  املرصوص” 
بالذكــرى السادســة النتصارها 
على تنظيم “داعش” في ســرت، 
لتأكيد موقفه مجدداً من تسليم 

أبو عجيلة. 

وقــال إنــه “ال مجال فــي ليبيا 
لإلرهاب، وال حرية فيها لإلرهابيني”، 
مضيفا أن “سيادة ليبيا احلقيقية 
في أن تنتزع عنها وصمة اإلرهاب 
التي سببتها ممارسات ومغامرات 
ســابقة”، موضحــاً أن “الليبيني 
األحرار ال يقبلــون من يدعم قتل 
األبريــاء حتت أي حجــة أو تبرير”، 
ثمناً  دفعــت  “ليبيا  أن  ومؤكــداً 
باهظــاً بتهمة اإلرهــاب، وأمواالً 
طائلة باملليارات”، في إشــارة إلى 
التعويضــات التي دفعها العقيد 
الراحل معمر القذافي لتســوية 

قصية لوكربي.
وكان املنفي قــد نقل عن الرئيس 
األميركي جو بايــدن الذي التقاه 
علــى هامش القمــة األميركية 
األفريقيــة، إعرابــه عــن “التزام 
بالده بدعم اســتقرار ليبيا وإجناح 
التداول السلمي للسلطة”، وكذا 
حرصــه والتزامــه بالثوابت التي 
حتكم العالقة بني البلدين، وتقوم 
الوطنية  الســيادة  على مبــادئ 
واملصالح املشتركة بينهما، لكن 
نقلت في  إعالم محلية  وســائل 
املقابل عن مصدر بالبعثة الليبية 
في نيويورك، أن حديث املنفي مع 
فقط،  دقائق  ثالثة  استغرق  بايدن 
نافياً إجراء أي لقاءات أو مباحثات 
ثنائيــة بني الطرفــني في القاعة 

املغلقة.
في  باتيلي  أرجــع  مــن جانبــه، 
األمن  مجلس  إلــى  قدمه  تقرير، 
في  السياســي  النزاع  الدولــي، 
ليبيــا إلى عقيلــة صالح رئيس 
مجلــس النواب، وخالد املشــري 
بوصفهما  الدولة،  مجلس  رئيس 
البالد.  في  التشريعيتني  الهيئتني 
وقــال باتيلــي: “لم يعــد اخلالف 
املستمر بني شخصني اثنني حول 
عدد محــدود للغاية من األحكام 
فــي القاعدة الدســتورية، مبرراً 
كافيــاً إلبقــاء البــالد بأكملها 

رهينة”.

د ضد القاهرة جّراء ترسيم الحدود البحرية ليبيا تصعِّ
)حكومة الدبيبة) دعت الى محادثات

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أقر مشروع قانون السياسة الدفاعية 
هذا  البالغ  املتحدة  للواليات  السنوي 
العــام 858 مليــون دوالر، بنــوداً عن 
إدراجها في متنــه، وأقره  تايــوان، مت 

مجلس الشيوخ، يوم اخلميس.
وترقــى تلــك البنــود لتكــون أكبر 
التغييرات فــي دعم الواليات املتحدة 
لتايوان منذ عقود، بحســب صحيفة 
“بنود  وتدعو  جورنال”.  ســتريت  “وول 
تايوان” احلكومة األميركية إلى تسريع 

نقل األسلحة إلى اجلزيرة، في خطوات 
جديــدة لتســليحها ضــد الصني، 
احملتملة  األســلحة  بنقل  ويســمح 
األميركية  العســكرية  اخملزونات  من 
مباشــرة إلــى تايبيه، كمــا فعلت 
وســط  كييف،  مع  املتحدة  الواليات 

احلرب املستمرة في أوكرانيا.
وللمــرة األولــى، يخصــص القانون 
الدميقراطي  احلزبان  عليه  توافق  الذي 
واجلمهوري، مــا يصل إلى 10 مليارات 
دوالر من التمويل واملنح لألسلحة على 

مدى خمس ســنوات، ما يوفر وسيلة 
إضافية لنقل الدعم العســكري إلى 
ما هو أبعد من املبيعات العســكرية 
املباشرة إلى تايوان. كما مينح الرئيس 
سلطة ســحب اخملزونات احلالية من 
مباشرة  لنقلها  األميركية  األسلحة 
إلــى تايوان فــي حالة وقــوع هجوم 

صيني أو أعمال عدوانية أخرى.
وأصبح تطوير دفاعــات تايوان أولوية 
ملحــة لواشــنطن، حيــث يقــول 
مسؤولو البنتاغون إن اجليش الصيني 

يهدف إلى اكتساب قدرات من شأنها 
أن تســمح له بشــن هجوم أو غزو 

تايوان بحلول عام 2027. 
واملتخصصني  القــادة  كبــار  ويحذر 
العسكريني من أن الهجوم من شأنه 
أن يغير أمــن املنطقة واقتصادها، ما 
للســيطرة  أكبر  مجاالً  الصني  مينح 
على املمــرات البحرية والضغط على 
القوات  املتحدة وطرد  الواليات  حلفاء 

األميركية من املنطقة.
ويزيد القانون أيضاً من إنفاق الواليات 

املتحدة على مخزونــات الذخيرة في 
والهندي،  الهــادئ  احمليطني  منطقة 
500 مليون  200 مليــون إلــى  مــن 
لتايوان  دوالر أميركي ســنوياً، وميكن 

السحب منها “في حال لزم األمر”. 
مــارك  املتقاعــد  األميــرال  وقــال 
مونتغومــري إن حزمة الدعم اجلديدة 
يجــب أن متنح تايــوان مبــرور الوقت 
قــدرات كافية لــردع أو إحبــاط أي 
والسماح  الصني،  عدوان محتمل من 
للدفاع  قوات  بوضع  املتحدة  للواليات 

عن اجلزيرة. وقال إن متويل األســلحة 
والتغييــرات األخــرى تتجــاوز قانون 
العالقات مع تايــوان لعام 1979 الذي 
ألزم الواليات املتحدة بدعم الدفاع عن 

تايوان. 
وتابع قائــالً: “هذا يذهب إلى أبعد من 
ذلك بكثير، وسيســاعد في دفع ثمن 
من  لتتمكن  وتخزينهــا  األســلحة 
الوصول إليها، ومنح سلطة السحب 
الرئاســي مــن اخملزونــات األميركية 

والعمل معاً للتخطيط والتدريب”. 

وأطلقــت وزارة اخلارجيــة األميركية 
مكتبــاً جديداً لتنســيق سياســة 
الصــني وتوجيه اســتجابة الواليات 
املتحدة بشــكل أفضل جلهود بكني 

إلعادة تشكيل النظام العاملي. 
وقــال املشــرعون إن التحديات التي 
واجهتها الواليات املتحدة في تسليح 
أوكرانيا بسرعة، أدت إلى زيادة التركيز 
تايوان  اخملــاوف بشــأن جتهيــز  على 
وأعطــت زخمــاً لتدابير السياســة 

اجلديدة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
الوطني”  “ائتالف جبهــة اخلالص  طالب 
املعارض في تونس الرئيس قيس ســعيد 
باالســتقالة من منصبه، قائال إنه فقد 
شــرعيته بعد االنتخابات البرملانية التي 
مبشــاركة  الســبت  االول  امس  أجريت 
ضعيفــة للغاية لم تصل إلى تســعة 
في املئة. وبلغت نســبة املشــاركة في 
االنتخابات التشــريعية  8.8 باملائة، وفق 

ما صّرحت به الهيئة العليا املســتقلة 
االنتخابات في إطار  لالنتخابات. جــاءت 
سلسلة من التغييرات السياسية التي 
أجراها سعيد بعد أن حل البرملان السابق 
العام املاضي ثم أعاد كتابة الدستور في 

خطوات وصفها منتقدوه بأنها انقالب.
ودعــت اجلبهة التي تضــم أحزابا أبرزها 
حزب النهضة اإلسالمي إلى “احتجاجات 
للمطالبــة  حاشــدة”  واعتصامــات 

بانتخابات رئاسية جديدة.
وطالبت رئيســة احلزب الدســتوري احلر 
عبير موسي خالل جتمع ألنصارها مساء 
الســبت بـ”خروج آمــن” للرئيس قيس 
سعيد و إعالنها لشــغور على مستوى 

منصب رئاسة اجلمهورية.
ودعت موسي إلى إجراء انتخابات سابقة 
ألوانهــا وجتميد عمل هيئــة االنتخابات 
و غلــق مقرها الرئيســي ووضع جميع 

وثائقها على ذمة النيابة العمومية.
الرغم مــن أن جماعات املعارضة  وعلى 
هاجمــت في الســابق برنامج ســعيد 
السياســي، فإنها لم تقــل من قبل إن 
عليه التنحي وتطالب بانتخاب بديل له.

وأردف قائــال “من هذه اللحظــة نعتبر 
ســعيد رئيســا غير شــرعي ونطالبه 

باالستقالة بعد هذا الفشل الذريع”.
وأضاف أنــه يجب أن تكــون هناك فترة 

انتقاليــة قصيرة وتعيــني قاض ينظم 
انتخابات رئاسية وحوارا وطنيا الحقا.

ويقول ســعيد أن تغييراته السياســية 
ضرورية إلنقــاذ تونس من ســنوات من 

األزمة السياسية واالقتصادية.
وجاءت االنتخابات بعد مرور 12 عاما على 
اليوم الذي أضرم فيه بائع اخلضر محمد 
البوعزيزي النار في نفســه في احتجاج 
أشــعل فتيل انتفاضــات الربيع العربي 

وجلب الدميقراطية إلى تونس.
وقالت منظمــة “أنا يقظ” وهي منظمة 
رقابية غير حكومية تشــكلت بعد ثورة 
2011، قالــت إن البرملان اجلديد يخلو من 

جميع السلطات.
كمــا قالت منظمــة البوصلــة، وهي 
منظمة غير حكومية أيضا تراقب عمل 
البرملان، إنها ستقاطع اجمللس التشريعي 
اجلديد الــذي تعتقد أنه ســيكون “أداة 

للرئيس لتمرير القوانني التي يريدها”.
الرئيســية،  وفي ظــل غياب األحــزاب 
يتنافس 1058 مرشحا، منهم 120 امرأة 

فقط، على 161 مقعدا.
وهناك عشــرة مرشــحني دون منافس 
من بينهم ســبعة في الداخــل وثالثة 
باخلــارج. وهناك  الناخبــون  يختارهــم 
ســبعة مقاعد أخرى يختارها الناخبون 

باخلارج دون مرشحني أصال.

تشريعات أميركية جديدة تعزز الدعم العسكري لتايوان

مطالبات باالستقالة و)خروج آمن) للرئيس التونسي بعد )زلزال) االنتخابات
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
امس  الفرنسية  الســلطات  أعلنت 
االول الســبت أنها أنقــذت أكثر من 
160 مهاجرا، اجلمعــة املاضي، خالل 
إلى  املانش  محاولتهــم عبور بحــر 
بريطانيــا على منت قوارب قدمية وفي 
ظل طقس بالــغ البــرودة، بعد أيام 

فقط من حادث غرق سفينة.
وأضاف مســؤولون أن سفينة تابعة 
للبحرية الفرنســية أنقذت نحو 50 
شــخصا من قارب “واجه صعوبات” 
قبالة ساحل فرنسا الشمالي، حيث 

جرى نقلهم الى ميناء كاليه.
وأنقذت سفينة أخرى تابعة للبحرية 
31 مهاجــرا غرق قاربهــم في نفس 
املنطقة قبــل أن يتــم نقلهم إلى 

ميناء بولوني.
بــدوره أحضــر خفر الســواحل 45 
شــخصا إلى ميناء كاليــه بعد أن 
أرسلوا نداء استغاثة أثناء محاولتهم 
عبور القناة، في حني انطلق قارب جناة 
ملساعدة 40 شخصا آخرين في مكان 

قريب.
وهذا العام ســجل عبــور املهاجرين 
من شــمال فرنسا إلى بريطانيا على 
منت قوارب رقما قياسيا وصل إلى 40 
بحياتهم  هــؤالء  يخاطر  ألفا، حيث 
لعبور أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاما 
في العالم في ظل ظــروف مناخية 

قاسية.
األقل  أربعة أشــخاص علــى  ولقي 
مصرعهم األربعاء في غرق ســفينة 
قبالــة ميناء دوفر جنوبــي بريطانيا. 
وجاءت هذه املأساة بعد نحو عام من 
مصرع ما ال يقل عن 27 شخصا في 

القناة في حادث آخر.
إصدار  البريطانية  احلكومــة  وحتاول 
قوانــني جديــدة للحد مــن األعداد 
القياسية للمهاجرين عبر املانش، مبا 
في ذلك منع هؤالء الوافدين من تقدمي 

طلبات جلوء.

إنقاذ 166 مهاجرا 
حاولوا عبور المانش 

إلى بريطانيا
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رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
تكريت

العدد: 1373/ش/2022
التاريخ: 2022/11/15

إعالن
الى املدعى عليه/ احمد مضر فاضل

بالدعوى  أصدرت هذه احملكمــة حكمها 
املرقمة )1373 /ش/2022( في 2022/10/18 
املقامة من قبــل املدعية )نبأ زامل ماهر( 
باحلكم بتصديق الطالق وجملهولية محل 
اقامتك عليه قررت احملكمة تبليغك بقرار 
احلكم أعاله عن طريق النشــر بالصحف 
احمللية وعند عدم حضــورك او من ميثلك 
قانونــا لالعتراض ضمن املــدة القانونية 
البالغة ثالثون يوما تبدأ من اليوم التالي 
لنشر هذه اإلعالن فأن القرار أعاله سوف 

يكتسب الدرجة القطعية
القاضي
خير اهلل خليل كلش
قاضي محكمة األحوال الشخصية 
في تكريت

جمهورية العراق 
 مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ديالى االحتادية
محكمة  االحوال الشخصية في 

السعدية
العدد\ 219\ش\2022
التاريخ \  18\12\2022

م\ اعالن
الى املدعى عليه \عبدالقادر محسن حسن 

 بتاريخ )9\11\2022( اقامت املدعية )بشــرى 
محمود سمني ( الدعوى  الشرعية املرقمة ) 
219\ش\2022( على املدعى عليه ) عبدالقادر 
محســن حســن  ( والتي تطلــب تصديق 
الطــالق الواقع فيما بينكــم وقد صدر قرار 
حكم بحقك بتاريــخ 8\12\2022 وبالعدد ) 
219\ش\2022(والذي يقضي بتصديق الطالق 
اخلارجي الواقع فيما بنكم بتاريخ 6\8\2022 
وجملهولية محل اقامتك حسب شرح  القائم 
بالتبليــغ واملؤيد من قبل مختــار املنطقة 
قررت احملكمة  تبليغك بصحيفتني محلتني 
يوميتــني وعليك مراجعة هــذه احملكمة او 
ارسال من ينوب عنك قانونا وبعكسه سوف 
يصبح احلكم الغيابي مبنزله احلكم احلضوري 
خالل )30( ثالثني يوم من اليوم التالي لتاريخ 

النشر وفقا للقانون.   
القاضي
قائد حميد جاسم

جمهورية العراق 
 مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ديالى 
االحتادية

محكمة  االحوال الشخصية في 
خانقني

العدد \1127\ش\2022
التاريخ \  18\12\2022

م\ اعالن
إلى املدعى عليه\ محمد محمود محمد  

\ مجهول محل االقامة  
أقامــت املدعية ) مروه علي اســماعيل( 
الدعــوى الشــرعية املرقمة اعــاله امام 
هذه احملكمــة تطالبــك  فيهــا بأثبات 
)ايوب( تولد )17\4\2018(    نســب الطفل 
، وجملهولية محل اقامتك حســب شــرح 
القائم بالتبليغ  واشــعار اخملتار منطقة 
)قــوالي (،  عليه قــررت احملكمة  تبليغك 
يوميتني  محليتــني  بصحيفتني  اعالنــا 
عليك احلضــور امام هــذه احملكمة  في 
موعــد املرافعة املصــادف ) 4\ 1 \2023(  
وفي حالة عدم حضورك  أو ارســال  من 
ينوب عنك قانونا  فســوف جتري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وحسب االصول.
القاضي
ازاد احمد ويس 

االثنني 19 كانون االول 2022 العدد )5038(
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جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 27772/54
التأريخ/ 2022/12/15

إعالن اول

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة أرقامها ومواقعها 
في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث سنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 
املعدل، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة ســكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوما 
تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينــات القانونية البالغة )30%( من 
القيمة املقدرة مضروبة في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة في الساعة الثانية عشر ظهرا في )قاعة بلدية 
البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر 
أجور نشر اإلعالن واملصاريف األخرى ويشترط االشتراك باملزايد وحسب كتاب مديرية بلدية البصرة/ القانونية بالعدد )50244( 

في 2022/11/16.
- يشترط االشتراك باملزايدة جلب براءة ذمة عن اجور املاء من قبل مديرية ماء البصرة

- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.
- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف مديرية بلدية البصرة.

- ال يحق لألشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد السداد.
- جلب هوية األحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.

مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلسابية املعمول بها في مؤسسات البلدية ويكون آخر موعد 
الستالم التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشر ظهراً.

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 27781/54
التأريخ/ 2022/12/15

إعالن اول
تعلن جلنة البيــع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجــراء املزايدة العلنية إليجار العقارات 
املبينة أرقامها ومواقعها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث سنوات( وفق قانون 
بيــع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية 
مراجعة ســكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن 
في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينات القانونيــة البالغة )30%( من القيمة املقدرة 
مضروبة في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة في الساعة الثانية عشر ظهرا في )قاعة 
بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشــر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى 
اليوم التالي ويتحمل املستأجر أجور نشــر اإلعالن واملصاريف األخرى ويشترط االشتراك باملزايد وحسب 

كتاب مديرية بلدية البصرة/ القانونية بالعدد )50244( في 2022/11/16.
- يشترط االشتراك باملزايدة جلب براءة ذمة عن اجور املاء من قبل مديرية ماء البصرة

- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.
- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف مديرية بلدية البصرة.

- ال يحق لألشــخاص املدينني لبلدية البصرة االشــتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن 
موعد السداد.

- جلب هوية األحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.
مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حسب التعليمات احلسابية املعمول بها في مؤسسات البلدية 

ويكون آخر موعد الستالم التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشر ظهراً.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
 نقابة الكيميائيني العراقية

 املقر العام 
العدد: د/174 
التاريخ : 2022/12/17

امر نقابي
اعالن

استناداً الى قانون نقابة الكيميائيني العراقية رقم 43  لسنة 1970  املادة )9( و )11( منه .
 قرر مجلس النقابة بجلسة اجتماعه )39( في )2022/12/17( عقد اجتماع الهيئة العامة واجراء االنتخابات 
النتخاب النقيب ونائب النقيب واعضاء مجلــس النقابة واعضاء جلنة الضبط في مقر النقابة الكائن في 
املنصور - شــارع دمشــق - مقابل متنزه الزوراء وفي كافة فروع وممثليات النقابة في احملافظات يوم السبت 
املوافق )2023/1/21( عند الساعة )10( صباحاً لغاية الساعة )3( ظهراً وفي حال عدم اكتمال النصاب يؤجل 

االجتماع واالنتخابات الى يوم السبت التالي املوافق )2023/1/28(
ويعتبر هذا االعالن تبليغا رسمياً .

نتمنى التوفيق للجميع
االستشارية / رغداء حسن الدجيلي
نقيب الكيميائيني العراقيني

Tender Announcement
EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED, a COMPANY existing under the laws of Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and 
the branch office registered in EBS COMPANY Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, acting as Operator of EBS Oilfield, is pleased to make 
the following public tender announcement:

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

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

العشار السوق العصريثالث سنوات12 م592حانوت1

العشار السوق العصريثالث سنوات12 م602حانوت2

العشار السوق العصريثالث سنوات12 م612حانوت3

العشار السوق العصريثالث سنوات12 م622حانوت4

العشار السوق العصريثالث سنوات12 م642حانوت5

العشار السوق العصريثالث سنوات7،5 م532حانوت6

العشار السوق العصريثالث سنوات12 م662حانوت7

العشار السوق العصريثالث سنوات12 م672حانوت8

العشار السوق العصريثالث سنوات12 م552حانوت9

العشار السوق العصريثالث سنوات12 م1172حانوت10

العشار السوق العصريثالث سنوات12 م1162حانوت11

العشار السوق العصريثالث سنوات12 م1152حانوت12

العشار السوق العصريثالث سنوات12 م1142حانوت13

العشار السوق العصريثالث سنوات12 م1132حانوت14

العشار السوق العصريثالث سنوات12 م872حانوت15

العشار السوق العصريثالث سنوات12 م812حانوت16

العشار السوق العصريثالث سنوات12 م892حانوت17

العشار السوق العصريثالث سنوات12 م982حانوت18

العشار السوق العصريثالث سنوات12 م1182حانوت19

العشار السوق العصريثالث سنوات12 م972حانوت20

العشار السوق العصريثالث سنوات12 م922حانوت21

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

العشار السوق العصريثالث سنوات12 م942حانوت1

العشار السوق العصريثالث سنوات12 م1382حانوت2

العشار السوق العصريثالث سنوات12 م422حانوت3

العشار السوق العصريثالث سنوات12 م1112حانوت4

العشار السوق العصريثالث سنوات12 م1122حانوت5

العشار السوق العصريثالث سنوات12 م932حانوت6

العشار السوق العصريثالث سنوات12 م1012حانوت7

العشار السوق العصريثالث سنوات12 م842حانوت8

العشار السوق العصريثالث سنوات12 م832حانوت9

العشار السوق العصريثالث سنوات40 م562حانوت10

العشار السوق العصريثالث سنوات12 م712حانوت11

العشار السوق العصريثالث سنوات12 م742حانوت12

اجلمهورية/ سوق الباالتثالث سنوات10،53 م1187/137/252محل13



5 اعالن

شركة لوك أويل ميد-إيست احملدودة
تعلن التأهيل املبدئي خلدمات املعاجلة الكيميائية

ملنطقة التعاقد غرب القرنة )مرحلة 2( في جمهورية العراق.

تقوم شــركة لوك أويل ميد إيســت احملدودة العاملة بصفة مشغل مشــروع غرب القرنة )املرحلة الثانية( في 
جمهورية العراق بتطوير حقل غرب القرنة )مرحلة 2( في إطار عقد اخلدمة للتطوير واإلنتاج املبرم مع شــركة 

نفط البصرة التابعة لوزارة النفط العراقية.  
يحق االشــتراك في إجراءات التأهيل املبدئي هذه للشخصيات االعتبارية والشركات احمللية العراقية واألجنبية 
التــي تتمتع بخبرة تقدمي خدمات مشــابهة لتلك الواردة في إجراءات التأهيل املبدئي هذه والتي يســمح لها 
بتجهيز مواد إلــى جمهورية العراق مبوجب القوانني العراقية النافــذة و/أو مبوجب التراخيص الصادرة من قبل 

دولها األصلية.
يتعني على الشــركات املتقدمة أن تســتجيب ملتطلبات احلد األدنى للتأهيل احملددة في وثائق التأهيل األولي مبا 

فيها ما يلي:
أ ( أال يقل متوسط مبيعاتها السنوية خالل الثالث )3( سنوات األخيرة عن 30,000,000 دوالر أمريكي؛

ب ( أن تكون لديها خبرة في جتهيــز املواد الكيميائية الصناعية أو تقدمي خدمات املعاجلة الكيميائية في الثالث 
)3( سنوات السابقة، على أال يقل اجمالي قيمة العقود عن 20,000,000 دوالر امريكي مبا فيها العقود اجلارية؛

ت ( أن تتوفــر لديها مخازن كيميائية )ملك أو اســتئجار( فــي جمهورية العراق، ميكن اســتخدامها لتجهيز 
الكيماويات لتقدمي اخلدمات في إطار العقد؛

ث ( أن تكون قادرة على تنفيذ اختبار ميداني لكاسر االستحالب املقترح في محطة املعاجلة املركزية في منطقة 
التعاقد حلقل غرب القرنة2-.

ميكن احلصول على كافة وثائق التأهيل املبدئي عقب تقدمي طلب خطي مرفق مبعلومات وافية تؤكد أن املشارك 
يستجيب ملتطلبات احلد األدنى املذكورة أعاله.

يجــب تقدمي الطلبات في موعد أقصاه 02 كانون الثاني/ يناير 2023 على األوراق الرســمية اخلاصة بالشــركة 
Tender@lukoil-international.com :موقعة من قبل الشخص املفوض إلى العنوان

على أن يتضمن الطلب اخلطي للمشارك املعلومات التالية:
•  اســم الشركة الكامل وعنوان البريد والهاتف والفاكس وعنوان البريد االلكتروني واالسم الكامل للشخص 

املفوض باالتصاالت وعنوان بريده االلكتروني.
سوف يتم توزيع وثائق التأهيل املبدئي بالصيغة االلكترونية دون أي مسؤولية عن فقدانها أو تأخر وصولها، بعد 

تقدمي طلب خطي كما ذكر أعاله.
يكون كل التواصل املتعلق بهذا التأهيل املبدئي حصرياً عبر العنوان اإللكتروني:

tender@lukoil-international.com  

LUKOIL MID-EAST LIMITED
Announces 

Pre-Qualification for Chemical Treatment Services 
for the West Qurna )Phase 2( Contract Area, Republic of Iraq

LUKOIL MID-EAST LIMITED, the designated Operator for the West Qurna )Phase 2( Contract Area in 
the Republic of Iraq, is developing the West Qurna-2 oil field under the Development and Production 
Service Contract signed with the Basra Oil Company of the Iraqi Ministry of Oil.  
Legal entities, domestic Iraqi and foreign companies, with experience of supplies and provision of 
services similar by nature to the subject of this Pre-Qualification, which are allowed by the legislation 
of the Republic of Iraq and/or by their country of certification to perform supplies to the Republic of Iraq, 
may participate in the Pre-Qualification.
Participants shall meet the following minimum qualification requirements specified in the Pre-
Qualification Documentation, including but not limited to:
a( The average annual turnover for the last 3 )three( years is greater than USD 30,000,000;
b( Experience in supply of production chemicals or provision of chemical treatment services during the 
last 3 years with an aggregate contracts value of not less than 20,000,000 US dollars, including ongoing 
contracts;
c( to have chemical storage facility )own or subcontractor’s( in the Republic of Iraq which can be used 
for supply of chemicals for provision of services under the contract;
d( to be able to perform field trial of the proposed demulsifier in the CPF of West Qurna )Phase 2( Field.
The full set of the Pre-Qualification Documentation may be obtained after submission of a written 
application along with sufficient information confirming that the Participant meets the minimal 
qualification requirements set out above.
Applications on the letterhead signed by an authorized person shall be received before January 02, 
2022 to: Tender@lukoil-international.com
The written request of the Participant shall contain the following information: 
• Full name of company; mail address; phone; fax; e-mail address; full name of the contact person and 
his e-mail address
The Pre-Qualification Documentation will be distributed in the electronic form without any responsibility 
for loss or late arrival after submission of a written application as noted above.
All communication regarding this Pre-Qualification shall be through the following email address:  
tender@lukoil-international.com

جمهورية العراق
الشركة العراقية إلنتاج البذور

مساهمة مختلطة
اجلهة القطاعية-/ وزارة الزراعة 

قسم القانونية
)450(

العدد: 4291
التاريخ: 2022/12/18

إعالن
تعلن الشــركة العراقية إلنتاج البذور )م.م( عن اجراء مزايدة علنية لبيع املــواد املدرجة ادناه واخملزونة في معمل تنقية 
البذور في ابي غريب . فعلى الراغبني بالشــراء احلضور الى املوقع املذكور وذلك في متام الســاعة )11( احلادية عشر من 
صبح يوم االثنني املوافق 2022/12/26 مستصحبني معهم التأمينات القانونية املبينة ادناه لغرض املشاركة في املزايدة 
العلنية وسيتم استيفاء مبلغ قدره )5000( دينار غير قابل للرد )أجور خدمة( من كل مزايد الذي يروم الدخول في املزايدة 

ويلتزم من ترسو عليه املزايدة اآلتي:
- دفع كامل بدل البيع وكافة املصاريف خالل مدة )7( أيام اعتبارا من تاريخ املصادقة )اإلحالة(.

- رفع املال املباع خالل مدة )15( خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ اإلحالة )املصادقة( بعدها يحق للشركة فرض اجور 
خزن بنسبة 2/1% من كامل بدل البيع بعدها يحق للشركة بيع املال للمرة الثانية. 

- يتحمل اجور الداللية بنسبة 3% باملائة من بدل البيع وكذلك اجور نشر االعالن مع أجور التحميل وأي مصاريف أخرى.
املدير املفوض
د. نزار ممدوح الكبيسي

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 118
التاريخ: 2022/12/18

م/ إعالن اول

عمالً بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل، تعلــن جلنة البيع واإليجار في مديرية 
بلديات ذي قار عن اجراء املزايدة العلنية إليجار أمالك مديرية بلدية )االصالح( وكما مبينة مواصفتها ادناه 
عدد )3( فعلى الراغبني باالســتئجار مراجعة محاســب البلدية خالل مدة )30( يوما تبدأ من اليوم التالي 
لنشر اإلعالن لدفع التأمينات القانونية بنسبة ال تقل عن )20%( من القيمة التقديرية لكامل مدة االيجار 
واحلضــور في اليوم التالي من مدة انتهاء االعالن في ديوان البلدية حســب املوعــد احملدد مع جلب هوية 
االحوال املدنية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور نشر االعالن والداللية البالغة 2% وأي مصاريف اخرى.
م. ر. مهندسني/ حيدر محسن جري/ مدير بلديات ذي قار

،،القيمة التقديرية )االيجار السنوي(مدة االيجارنوع امللكرقم امللكاسم الدائرةت

ثالث سنواتكشك رقم 1311/4332االصالح1

 450،000 اربعمائة وخمسون الف
 دينار/ 1- قيمة انشاء الكشك

 2،025،000 مليونان وخمسة وعشرون
الف دينار.

 2- يتم انشاء الكشك حسب
 الكشف الفني املعد من قبل البلدية

 وحتت اشراف البلدية وتعود االرض
واملشيدات الى البلدية وبدون تعويض.

 جزء مناالصالح2
450،000 اربعمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةكشك رقم 2300/2925

 جزء مناالصالح3
450،000 اربعمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةكشك رقم 2300/2927

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 1629
التاريخ: 2022/12/13

م/ إعالن
بالنظر لعدم حصول راغب بالتأجير

تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط عن تأجيــر األمالك املدرجة أوصافها في أدناه العائدة 
الى مديريــة بلدية النعمانية وفق ألحكام املــادة )12( الفقرة )ثالثا ( من قانون بيــع وإيجار أموال الدولة 
رقم )21( لســنة 2013، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية النعمانية 
خالل فترة )15( خمســة عشــر يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــرها في الصحف اليومية مستصحبني 
معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا ولكامل مدة االيجار 
وستجري املزايدة في اليوم األخير من مدة اإلعالن في مقر املديرية أعاله في متام الساعة )العاشرة صباحا( 
وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رســمية تكون املزايدة في اليوم الذي يليه ويتحمل من ترســو عليه املزايدة 
أجور النشــر واإلعالن وكافة املصاريف األخرى وعلى املستأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة وأصلية 

ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.
الشروط: يلتزم املستأجر بوضع كامرات مراقبة

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

مدة االيجار املوقعاملساحة م2 رقم امللكنوع امللكت

سنة واحدةالكراج املوحد 20 م82محل 1

سنة واحدةمقابل املستشفى14 م1732محل 2

سنة واحدةساحة بيت نكات14 م3982محل 3

سنة واحدةساحة بيت نكات14 م4052محل 4

سنة واحدةساحة بيت نكات14 م3972محل 5

سنة واحدةساحة بيت نكات14 م4012محل 6

سنة واحدةقرب مجمع العدلي15 م22كشك7

التأميناتكميتهاملال املراد بيعه

500،000 الف دينار2 سيارةسيارة صالون كورال

750،000 الف دينار1 واحدة2- مولد كهرباء هيتسنكر قوة 800 كي في اي عاطلة

 3-مقاطع حديد كيربي سكراب ومتضرر هيكل محولة
250،000 الف دينار3-5 طن قابلة للزيادة والنقصانفي اخملزن املبرد وحديد سكراب في موقع املعمل

االثنني 19 كانون االول 2022 العدد )5038(
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متابعة ـ الصباح الجديد :
تأسســت املصــارف اخلاصــة في 
العــراق لتكــون داعماً أساســياً 
لكن  االقتصادية،  التنمية  لعملية 
ما حدث هــو العكس متاماً، بحيث 
أصبحت هــذه املصارف عامل هدم 
أحد  الفســاد  وأضحى  للتنميــة 
املشــكالت التي يعانيهــا النظام 
الرافدين، فضالً  املصرفي في بــالد 
عــن تدني مســتوى اخلدمات التي 
تقدمها هذه املصارف إلى العمالء.

يفســر املتخصص فــي االقتصاد 
ضياء احملســن ذلك قائــالً “منحت 
املاليني من  مئــات  املصــارف  هذه 
الــدوالرات لتمويل مشــاريع، وفي 
األموال  األمر ذهبت هــذه  حقيقة 
إلى جيوب الفاســدين ألن معظم 
هذه املشــاريع لم يكن لها أساس 
على أرض الواقع بل كانت مشاريع 

وهمية”.
وأوضح أن “املصارف اخلاصة واجهة 
على  وتغطية  السياسية  لألحزاب 
الفســاد، وما عمليــة بيع العملة 
األجنبية من نافــذة البنك املركزي 
بتعاون حتمي مع  واجلارية  العراقي 
هــذه املصارف إال واحــدة من هذه 

املظاهر”.

من يحمي األموال املهربة؟
يشــرح احملســن أن ما أطلق عليه 
“سرقة القرن” خير مثال على فساد 
املصــارف، إذ بلغــت قيمــة املبلغ 
املســروق أكثر مــن مليارين و500 
مليــون دوالر واشــتركت املصارف 
تهريبه  فــي  واخلاصة  احلكوميــة 
خــارج العراق، فضــالً عن عمليات 
غسل األموال التي انغمست فيها 
هذه املصــارف، األمر الذي دعا ممثل 
إلى حتذير  األميركيــة  اخلزانة  وزارة 
حتســني  بضرورة  جتارياً  مصرفاً   14
أوضاعها املاليــة ومراقبة عمليات 
التحويل التي تقــوم بها ملصلحة 

العمالء.
واقتــرح حــالً للمشــكلة قائــالً 
بدائرة  العمــل  إعــادة  “مطلــوب 
للبنك  التابعة  اخلارجــي  التحويل 
املركزي العراقي وإشــعار املصارف 
املراســلة )التــي ســبق لدائــرة 
التحويل اخلارجــي التعامل معها( 
لكي تعاود العمل مرة ثانية بشرط 
إلزام املستوردين حصر معامالتهم 
التجارية بالبنــك املركزي العراقي 
وإال لن يســمح لهــم بتحويل أية 
إلى  األجنبيــة  بالعملــة  مبالــغ 

اخلارج”.
أنطوان  باســم  االقتصادي  ويعلق 
علــى القضيــة قائالً “استشــرى 
الفساد املالي واملصرفي في العراق 
فــي اآلونة األخيرة بشــكل خاص 
األجهزة  نتيجة ضعــف متابعــة 
الرقابيــة، حيــث وجــد مثوى في 
بعض الدول التي ترجو أن يتعاظم 
لتشــرع  إليها  األمــوال  تهريــب 
بعمليات التبييــض، وفقاً للتقارير 
العراقية،  النزاهة  هيئة  من  الواردة 
وهــي أمــوال ليس من الســهل 
الســيطرة عليها بســبب ضعف 
إمكانات األجهــزة الرقابية لناحية 
متابعة وجهتهــا، فضالً عن تبني 
بعض السياســيني ملهربي األموال 

الفاســدين وحمايتهم، واألهم من 
كل ذلك تخوف األجهــزة الرقابية 
من مالحقة األحزاب والشخصيات 

املستفيدة”.
املافيات  هذه  “اســتعانت  يضيف، 
ألنها  بوســائل تصعب مالحقتها 
ال تتعامل مع الدوائر الرســمية أو 
املصارف احلكومية بشكل مباشر، 
املصارف  ببعــض  تســتعني  بــل 
التي ورد أنها أربعــة مهمة تعمد 
النقدية،  بالســيولة  التعامل  إلى 
العملة  ويســاعدها في ذلك مزاد 
غير املســيطر عليه مــن اجلهات 
املســؤولة”. ويشــير إلى أن “هناك 
بالعملة  مليئــة  وخزائــن  بيوتــا 
العراقيــة )الكاش( الذي يشــكل 
النظام  خــارج  املطبوع  أرباع  ثالثة 
السيطرة عليه  املصرفي، وتصعب 
ســواء كان بالعملــة العراقية أو 
بالدوالر، علماً بأن الدوالر تســيطر 
ال  األميركية  اخلزانــة  على كميته 

العراق”.
وأملح أنطوان إلى أنه من وقت آلخر 
وتتخذ  هــؤالء  أوكار  مداهمة  تتم 
بحقهم العقوبــات، وجرى اإلعالن 
عــن فضائح كبيرة كشــف عنها 
رئيس الــوزراء، لكن هناك عدداً غير 
قليــل منهم مدعومــون من كتل 
“نحن  واختتم  سياســية،  وأحزاب 
بحاجة إلى تعاون املواطنني وتوقف 
التسهيالت املقدمة من قبل الدول 
املهرب إليها األموال، كما ال بد من 
وجود أجهزة كفوءة ونزيهة حتد من 
ذلــك التهريب املنظم، فالفســاد 

إرهاب اقتصادي كبير”.

مناصب لعدميي اخلبرة
النائب باســم خشــان يقــول إن 

تولي شــخص غير متخصص في 
املركزي كان  البنــك  رئاســة  املال 
بســبب احملاصصة، أما بالنســبة 
و”الرافدين”،  “الرشيد”  إلى مصرفي 
فقدمــت بحقهمــا كثيــر مــن 
الشــكاوى حتــى قبــل جرائــم 
الســرقات األخيرة، لكــن من دون 
جدوى أو اتخــاذ أي إجراء بحقهما. 
املتورطــني مبخالفات  ومحاســبة 
إدارية ومخالفات مالية، جســيمة 
كانــت أو بســيطة، لــم تتحقق 
بسبب عدم جدية التحقيقات في 

قضايا الفساد.
تهريب  “حاالت  أن  ويكشف خشان 
األمــوال كثيرة وتأخذ عــدة أمناط 
بينهــا ما هو على شــكل ودائع أو 
ممتلكات وعقارات في بعض الدول”، 
ويطالــب بضرورة إعادة تشــكيل 
الذي  كالتغيير  الرقابيــة  الهيئات 
أجري في هيئــة النزاهة حني تولى 
القاضي حيدر حنون رئاسة الهيئة 
متوعــداً الفاســدين ومــن يقف 
وراءهم فــي لقاء مــع الصحافة، 
ويقول “نحتاج إلى تطوير اإلجراءات 
التحقيقية فــي الهيئة ومحاكم 
املتورطني  النزاهة حملاســبة جميع 
في كل اجلرائم، ال أن تنسب اجلرمية 
لشــخص واحد، بينمــا يبلغ عدد 
املتورطني فيها عشرات األشخاص”، 
مبدياً عــدم تفاؤله بهذه احلكومة 
بإجراءاتها  وصفــه  مــا  بســبب 
السطحية في املعاجلة مؤكداً أنها 
“لم حتقق شيئاً سواء على صعيد 
سياســة الدولــة االقتصاديــة أو 
مكافحة الفساد واألشهر املاضية 

كانت مخيبة لآلمال”.

فقدان 300 مليار

يعدد رئيس هيئة النزاهة الســابق 
موسى فرج األسباب التي أدت إلى 
تفاقم املشــكلة التي ظهرت بعد 
“أولها ظروف الفســاد  2003 قائالً 
والفوضــى، وثانيهــا اســتحداث 
املصــارف األهلية التــي وصفناها 
وتهريب  للفســاد  دكاكــني  بأنها 
واملؤســف  األبرز  والعامل  العملة، 
احلكومة  مارســته  الذي  الدور  هو 
بإقصــاء مصرفي دولي هو ســنان 
الشــبيبي واستبداله بشخصيات 
جتــرأت علــى إدراج اســمها على 
العملــة النقديــة العراقيــة في 
سابقة لم يشــهدها البلد، فضالً 
عن الدخــول في ملف مزاد العملة 
األمر الذي تســبب، بحسب رئيس 
الوزراء األســبق حيدر العبادي، في 
300 مليــار دوالر من خزانة  فقدان 

العراق بني تهريب وغسل أموال”.
ويضيــف “ال يخفى علــى أحد ما 
حصــل من تخــادم بــني املصارف 
تدخل  بفعل  واألهليــة  احلكومية 
احلكومة  قرارات  في  السياســيني 
وهيمنتهم على املصارف احلكومية 
التــي أصبحــت قنــاة لســرقة 
األموال وتســليمها إلى الفاسدين 

ومصارفهم”.
مــن جانبه يســتبعد مستشــار 
العراقي إحســان  املركزي  البنــك 
شــمران الياســري ربط الفســاد 
ببعض  العراق  في  واملصرفي  املالي 
الدول، فالفســاد غالبــاً ما يكون 
عابراً للحدود، بحيث يولد في دولة 
وممارســات  وأمواالً  قيماً  لينشــئ 
ثم يرحل إلــى أخــرى بتمرير املال 
أمر معهــود على  وهذا  الفاســد 
جرائم األموال. وأضاف، “الفساد في 
القطاع املصرفي موجود لألســف 

مثــل أي قطاع، لكن البنك املركزي 
بعــبء مكافحته من  ينهض  اآلن 
خالل رقابة حثيثة، وهو بحاجة إلى 
تضافر جهود جميع اجلهات املعنية 

ليستطيع أداء مهمته”.
مكافحة  مكتــب  العــراق  لــدى 
غســل األمــوال ومتويــل اإلرهاب، 
وهــو مؤسســة مهمــة تتابــع 
وتتحرى ممارســات غســل األموال 
ومتويل اإلرهاب، لكن بقاء الفســاد 
وشــرعنته وتغول الفاســدين في 
بالدولــة  مؤسســات حساســة 
إنفاذ القانون،  مؤشرات إلى ضعف 
بحســب الياســري الذي يفســر 
األمانات  على  االســتحواذ  كيفية 
الضريبيــة واملبالغ الكبيــرة قائالً 
“فــي احلقيقــة ال ميكــن أن تتــم 
هــذه العمليــة مــن دون اكتمال 
حلقات إدارتهــا بني )وحدة األمانات 
الضريبيــة( املوجودة في كل منفذ 
جمركي. وهي احللقــة األولى التي 
تســوق املعلومات وتســلم وتنجز 
االستمارات ألصحاب األمانات، ومن 
ثم ترســلها إلى الهيئــة العامة 
وأفترض  املالي(،  )القسم  للضرائب 
متورطون  هناك موظفون  يكون  أن 
يسهمون في عملية اختالس هذه 
األموال عن طريق التعريف أو إعطاء 
للمستحوذين على هذه  معلومات 
األمانات، وهذه هي احللقة الثانية”.

الثالثة، فهي  “أمــا احللقــة  يتابع 
مسؤولية  عليه  تقع  الذي  املصرف 
الســحب  كثافة  التحســس من 
النقدي لألموال اخملتلســة وأن كل 
بطريقة  نقداً  ســحبت  العمليات 
مســتعجلة. وكان يفتــرض بإدارة 
مصرف الرافدين أن تتحســس من 
فروعها ألن كثافة الســحب يجب 

أن تثير انتباه البنك”.
ويكمل الياســري “من لديه أمانات 
مببالــغ كبيــرة األجــدر بــه عدم 
حساب  من  حتويلها  بل  ســحبها، 
دائرة الضريبة إما بصك أو بأمر دفع 
نقدي وتودع في حســابه املصرفي، 
بالتالي من غيــر املعقول ألحدهم 
مبئات  أمانات ضريبية  أن يســحب 
في  املليارات ما لم يكــن متعجالً 
عملية الســحب لغــرض تهريب 

األموال”.

خطيئة كبرى وحلقات روتينية
القرن  “ســرقة  أن  الياسري  ويذكر 
عبرت فوق أكتــاف اجلهاز الرقابي”. 
“نائباً طلب االكتفاء  ويشير إلى أن 
بتدقيق دائــرة الضريبة ومنع ديوان 
الرقابــة املالية من التدقيق، بهدف 
تسهيل تسديد األمانات الضريبية 
للمستحقني. وهذه خطيئة كبرى 
ارتكبها مــروج هذا القــرار، ويقع 
اخلطأ األكبــر على ديــوان الرقابة 
املالية الذي استجاب ألمر املنع حني 

كان لزاماً عليه أن يرفضه”.
ويبرر الياســري “عرف ديوان الرقابة 
املالية العراقــي مبتابعته وتدقيقه 
اجلــاد، لكــن رفع يده عــن عملية 
التدقيق هذه جعلته يكشــف عن 
العملية متأخــراً، وقد متت عملية 
االختالس الكبيرة من خالل القطاع 
أنه  الذي أعتقد  املصرفي احلكومي 
مبنأى عــن رقابة البنك املركزي، لوال 
الضغوط الكبيرة التي بذلتها إدارة 
البنك مــع إدارات املصــارف ووزارة 
املاليــة، وكان آخرها التعاون املثمر 
بــني محافظ البنــك املركزي ووزير 
املالية األســبق علي عــالوي الذي 
تدخل بشــكل إيجابي وتفاعل مع 
تقاريــر البنك املركــزي وعقد على 
بني  اجتماعــات طارئة  أساســها 
قيادات وكــوادر البنك مع املصارف 

األخرى ملناقشة التقارير”.
يوضــح أن “البنك املركزي بذل منذ 
أعوام جهوداً كبيرة من أجل إصالح 
بأدائه.  والنهوض  املصرفي  القطاع 
بخير  تبشــر  واعدة  لدينا مصارف 
وبعضها قيد اإلصالح والتقومي. كما 
لدينا مصارف يصعب إصالحها  أن 
وال ترجى منها فائدة، واتخذ البنك 
املركزي إجراءاتــه معها إما بإدارته 
لهــا أو بوضعها حتــت الوصاية أو 
تصفيتها في حال عدم حدوث تغير 

في أدائها”.
من جانبه، يؤكد رئيس مؤسســة 
ومكافحة  للشــفافية  “النهرين” 
الربيعي أن متابعة  الفساد محمد 
احلكومة العراقية لألموال املنهوبة 
في  وتــدور  دورة كاملة  تســتنفد 
حلقــات روتينية بــني جهات عدة 
وتســتغرق فتــرة زمنيــة طويلة، 
احلكومــة  تشــكل  أن  ويقتــرح 
العراقية وحدة االستخبارات املالية، 
وعبرهــا تتم مالحقة األشــخاص 
وحجــز األموال واســتردادها خالل 
توجد  أنــه  علمــاً  قياســي،  زمن 
في  األمــوال  دوائر عدة الســترداد 
دائرة  ووزارات مثل  هيئات مستقلة 
االسترداد في هيئة النزاهة االحتادية 
ووزارة  الداخلية  ووزارة  العدل  ووزارة 

اخلارجية وجهاز االستخبارات”.

متابعة ـ الصباح الجديد: 
أكد تقرير “ريــج زون” الدولي أن اخملاوف 
دفعت  العاملي  االقتصادي  التباطؤ  من 
أســعار النفط لالنخفــاض، في وقت 
استوعبت فيه األســواق توجه اإلدارة 
األمريكيــة في شــراء النفــط اخلام 
لتجديد االحتياطيات االســتراتيجية، 

مستغلة تراجع األسعار.
وذكر التقرير الــذي صدر ، أن انخفاض 
أسعار اخلام في ختام تعامالت األسبوع 
املاضي جاء مــع تزايد اخملــاوف من أن 
إصــرار البنوك املركزيــة على محاربة 
التضخم سيؤدي إلى دفع االقتصادات 
إلى الركــود، موضحا أنه إلضافة مزيد 
الثقل على األســعار اســتأنفت  من 
أنابيب “كيستون” ضخ  أجزاء من خط 
التدفقــات بضغط منخفــض، وذلك 
لتزويــد مصافــي النفط فــي الغرب 

األوسط األمريكي باخلام الكندي.
وأشــار إلى اســتمرار التقلبات احلادة 
للنفط اخلام حتــى نهاية العام اجلاري 
مع فقدان أسعار النفط اخلام ما يقرب 
20 دوالرا في الشــهرين املاضيني،  من 
حيث  مواقعهم،  من  املضاربني  وهروب 
أثر ركــود الطلب وتقلــص اإلمدادات 
الروســية غير املتوقع على األســعار 

الفورية للخام القياسي.
وحقق خام برنت مكاســب أسبوعية 
في ختام األســبوع املاضــي بنحو 3.8 
في املائة، بينما حقق األمريكي صعودا 
بنحو 4.6 في املائة وهي أكبر مكاسب 
منذ أكتوبــر املاضي، وذلك على الرغم 
من إغــالق تعامــالت األســبوع على 

املتزايدة من  انخفاض بســبب اخملاوف 
الركود وانكماش الطلب العاملي.

وعــد التقرير أنــه في املقابــل تلقت 
أســعار النفط اخلام بعض الدعم في 
األيام األخيرة مع تباطؤ أرقام التضخم 
في الواليات املتحدة، كما بدا أن الصني 
مســتعدة إلعــادة فتــح اقتصادها، 
مشــيرا إلى أن الرياح املعاكسة جاءت 
مــع تصميــم البنــوك املركزية على 
التمســك بأســعار فائــدة أعلى، ما 
أدى إلــى القضاء على حالــة التفاؤل 

النسبي.
وذكر أن االنخفاض املستمر في أسعار 
النفط اخلام إلى نطــاق 70 دوالرا دفع 
اإلدارة األمريكيــة إلــى الوفاء بوعدها 
الطارئة  النفط  احتياطيــات  بتجديد 
في البالد بدءا من شــراء ثالثة ماليني 
برميل من النفط اخلام لشــهر فبراير 

املقبل.
ونــوه إلى أن خطة بنــاء االحتياطيات 
النفطية األمريكية هزت أسعار النفط 
السوق استوعبت  لفترة وجيزة، ولكن 
بسرعة مع شــراء ثالثة ماليني برميل، 

مقارنة بـ 180 مليونا مت إصدارها.
برايس”  “أويــل  تقريــر  بــدوره، أوضح 
النفطي الدولي أمس أنه مت دفع أسعار 
النفط لألســفل بسبب ارتفاع أسعار 
الفائــدة من قبل كل مــن بنك إجنلترا 
واملركزي األوروبــي، ولكن ال يزال هناك 
كثير من احملفزات الصعودية التي يجب 
االنتباه إليها، حيث من احملتمل أن يكون 
التقلبات في أســواق  هناك كثير من 

النفط حتى نهاية 2022.

وأشــار إلــى انتعاش أســعار النفط 
األسبوع  انهيار  بعد  طفيف  بشــكل 
املاضــي لكن الضغــوط الهبوطية ال 
تزال موجودة إلى حد كبير، حيث أوقف 
ارتفاع أســعار الفائدة من قبل كل من 
بنــك إجنلترا والبنك املركــزي األوروبي 
اخلميس الزخم الصعودي في أســعار 

النفط التي كانت تتراكم.
وذكر أن التوقف املســتمر في عمليات 
تســليم خــط أنابيــب “كيســتون” 
أن يوفر بعض  الكندي األمريكي يجب 
ألنه  االرتفاع،  علــى  للمضاربني  األمل 
أدى إلى إحكام العرض في القارة، التي 

كانــت تتمتع بعام آمن نســبيا حتى 
اآلن، مؤكدا استمرار عدم اليقني بشأن 
إعــادة فتح الصني بعــد أزمة جائحة 
كوفيد قد نــرى مزيدا مــن التقلبات 
التقليديــة لـــ 2022 في األســابيع 

املتبقية من هذا العام.
توقعات  على  الضوء  التقرير  وســلط 
وكالــة الطاقــة الدولية فــي 2023 
والتي ترجح منو الطلــب على النفط، 
حيث تعتقد الوكالــة أن العام املقبل 
سيشهد منوا إضافيا في الطلب على 
يوميا  برميل  1.7 مليــون  يبلغ  النفط 
مدفوعا في الغالــب بانتعاش الصني 

من االنكماش هذا العام وإضافة مليون 
برميل يوميا، ما يرفع الطلب إلى أعلى 
مستوى جديد على اإلطالق عند 101.6 

مليون برميل يوميا.
وذكر أن سالح ســقف أسعار النفط 
اجلديد قد يفشل في التطبيق العملي، 
وهذا يعتمد إلى حد كبير على مواقف 
الصني والهند في االنخراط من عدمه 
في هذا الســقف، مشيرا إلى أن قيام 
التي  النفط  ناقــالت  أزمة  تركيا بحل 
بســبب  عبر مضيقها  املــرور  تنتظر 
مشكالت تأمني تتعلق بسقف األسعار 
املطبق حديثا وعقوبات مختلفة، حيث 

توقفــت نحو 20 ســفينة في مضيق 
البوســفور والدردنيل وقــد مت تقليص 
أوقــات االنتظار إلــى النصف، مقارنة 
باألسبوع املاضي. ونوه إلى فشل وزراء 
الثالثاء  األوروبــي  االحتاد  فــي  الطاقة 
اتفاق بشــأن سقف  إلى  التوصل  في 
أســعار الغاز الطبيعي الروسي خالل 
اجتماع غيــر عادي، موضحــا أن دول 
االحتاد األوروبي منقسمة للغاية بشأن 
ســقف معني فــي وقــت تترقب فيه 

السوق نتائج االجتماع املقبل غدا.
وأضاف التقرير أنه مع اســتمرار فرض 
احلد األقصى لألســعار ومــع تطبيق 
االحتــاد األوروبــي احلظــر علــى اخلام 
الروســي احملمول بحرا منــذ اخلامس 
من ديســمبر اجلاري تتطلع أملانيا إلى 
صفقــة محتملــة مع كازاخســتان 

لتزويد مصافي التكرير األملانية.
ومــن ناحيــة أخــرى، وفيمــا يخص 
األســعار في ختام األســبوع املاضي، 
انخفضت أســعار النفــط في ختام 
تعامالت بضغط من اخملــاوف املتزايدة 
من الركود االقتصادي الذي سينعكس 
على مســتويات الطلب على اخلام في 

النهاية بالسلب.
العقود  انخفضــت  التســوية،  وعند 
اآلجلــة خلام برنت بنحــو 2.17 دوالر أو 
2.6 في املائة إلى 79.04 دوالر للبرميل، 
لكنها ســجلت مكاســب أسبوعية 
بنحو 3.8 فــي املائة هــي األكبر منذ 

مطلع أكتوبر.
وتراجعــت عقود خام غرب تكســاس 
الوسيط األمريكية بنحو 1.82 دوالر أو 

2.4 في املائة إلى 74.29 دوالر للبرميل، 
وسجل مكاسب أسبوعية أيضا بنحو 
4.6 في املائة. وتشهد األسواق بشكل 
عام اضطرابات بسبب مخاوف الركود، 
املركزية  البنــوك  قالت  بعدما  خاصة 
في أوروبا وأمريكا إنها ســتواصل رفع 

أسعار الفائدة ملكافحة التضخم.
منصات  عــدد  إجمالــي  وانخفــض 
املتحدة  الواليات  في  النشــطة  احلفر 
مــرة أخرى، حيث تراجــع إجمالي عدد 
احلفارات مبقدار أربع مرات أخرى إلى 776 
األسبوع املاضي - 197 منصة أعلى من 
عدد احلفارات هذه املرة في 2021، و299 
منصة أقل من عدد احلفارات في بداية 

2019، قبل انتشار الوباء.
وذكــر تقريــر شــركة “بيكــر هيوز” 
أن  األمريكية املعنية بأنشــطة احلفر 
املتحدة  الواليات  فــي  النفط  حفارات 
انخفضت مبقدار خمسة حفارات عند 
620 وارتفعــت منصات الغاز مبقدار 1، 
لتصل إلــى 154، بينما ظلت احلفارات 

املتنوعة على حالها عند 2.
وأشــار التقرير إلى بقاء عدد احلفارات 
في حــوض بيرميان علــى حاله عند 
350، وانخفض عدد احلفارات في “إيجل 

فورد” 1 إلى 71.
الواليات  النفط اخلام في  إنتاج  وتراجع 
املتحدة إلى مستوى 12.1 مليون برميل 
في اليوم في األســبوع املنتهي في 9 
ديسمبر، حيث بقي ملدة أربعة أسابيع 
قبل أن يرتفع إلــى 12.2 مليون برميل 
يوميا في األسبوع السابق، وذلك وفقا 

آلخر تقديرات إدارة معلومات الطاقة.

مزاد العملة ومصارف المتنفذين وتواطؤ مثيالتها 
الحكومية وراء نهب أموال البالد

سرقة القرن مفتاح الفضيحة

بغداد ـ الصباح الجديد :
نفت وزارة الزراعة العراقية امس األحد، منع  

استيراد محصول  الطماطة .
وقال املتحدث باســم الوزارة حميد النايف 
إن “وزير الزراعة قدم طلباً الى اجمللس الوزاري 
اســتيراد محصول  منع  بشــأن  لالقتصاد 
الطماطة نتيجة وفرتهــا محليا ولكن لم 
حتصل االجابة حتى االن، ومن املؤمل ان يعقد 
اجمللــس الوزاري لالقتصــاد اجتماعه االثنني 

املقبل للبت في هذا األمر”.
واكــد ان “هذا الطلــب جاء نتيجــة زيادة 
اإلنتــاج  لهــذا احملصــول فــي محافظتي 
النجف االشــرف وكربالء املقدســة ووصل 
الى ذروة انتاجــه والجل حماية املنتج احمللي 
وتشــجيع الفالحني على اإلنتاج  مت الطلب 

بهذا الشأن”.
واشــار الى ان الوزارة مــن “مهامها حماية 
املنتج احمللي من جانب وحماية املســتهلك 
من جانب آخر”، مشــددا على ضرورة “تنفيذ  
قانون حماية املنتج احمللــي املرقم 11 لعام 
2010 فضال عن فرض تعريفة كمركية على 
املســتورد موازية لكلفة املنتج احمللي ألجل 

دعم الفالحني واملزارعني”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أظهر تقريــر لوكالة بلومبــرغ العاملية أن 
توقعــات منظمة الدول املصــدرة للنفط 
“أوبك” للربــع الرابع من عــام 2022 أثبتت 
دقتها مقارنة مع توقعات منافستها وكالة 

الطاقة الدولية.
التوقعات  فإن صدقت  بلومبرغ،  وبحســب 
األولية لبداية عام 2023، فإن من املتوقع أن 
يكون احلد األدنى لسعر خام برنت 80 دوالرا 

للبرميل.
وبالرغم من صعود النفط خالل األســبوع 
املاضي بدعم من تفــاؤل املتداولني بعد أن 
بدأت الصني تخفيف قيود كورونا، والبدء في 
إجراءات إعادة الفتح واستئناف نشاطاتها، 
إال أن الوضع العام لألســواق يتناســب مع 
توقعات مجموعة دول “أوبك+” والتي قامت 
في بداية شــهر أكتوبر املاضي باتخاذ قرار 
يهدف إلى خفض اإلنتــاج على الرغم من 

االنتقادات العاملية.
 كما قامت اجملموعة بتقليص مســتويات 
التوقعــات علــى الطلب عدة مــرات في 
الشــهور األخيــرة بينمــا حــذر أمني عام 
املنظمة هيثم الغيص من فائض وشــيك 
باألسواق. ولقد تبني أن دقة تقييم منظمة 
أوبك أعلى من تقييم وكالة الطاقة الدولية 
التي تركز على املستهلكني واحتياجاتهم، 
والتــي حثت الدول املشــاركة فــي اتفاق 
“أوبــك+” بالتراجع عن قيــود اإلنتاج املقررة 
وحذرت مــن احتمالية حصــول نقص في 
اإلمدادات بعد تطبيــق العقوبات التي من 
املتوقع أن تخفض صادرات روسيا. وإذا كانت 
توقعات أوبك للســنة القادمة أيضا بهذه 
الدقة العالية، فإن السوق العاملي سيكون 
في حالة توازن خالل الربــع األول من 2023 
حيــث أن أحدث تقارير املنظمة يشــير إلى 
أن الطلب على النفط اخلــام لدول أعضاء 
املنظمــة يقدر بنحــو 93.28 مليون برميل 
يوميا من شهر يناير إلى نهاية شهر مارس، 
وهذا يتناســب بشــكل عام مع إنتاج دول 

املنظمة لشهر نوفمبر.
وإذا لــم يوفر ذلك حدا أدنى لألســعار، فإن 
التقرير شــدد علــى أهمية أخــذ احليطة 

واحلذر.

الزراعة العراقية تنفي 
منع استيراد الطماطة

»أوبك« تفوقت على 
“وكالة الطاقة”في 

توقعات أسواق النفط

السوق استوعبت تجديد االحتياطيات األمريكية

مخـاوف التباطـؤ االقتصـادي تضغـط علـى أسعـار الخـام 
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جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
شعبة التعاقدات

العدد: 14644
التاريخ: 2022/12/18

اعادة إعالن مناقصة رقم )108( لسنة 2022

الحقاً بكتاب االعالن املرقم بالعدد 12492 في 2022/11/6.
تعلن محافظة ميسان/ قسم العقود احلكومية عن اعادة إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )تأهيل مجمع ماء صدر الكرمية سعة 
100 م/3 س وتأهيل مجمع ماء الكرمية بسعة 50م3/س( واملدرجة ضمن تخصيصات )الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية لسنة 
2022/ تنمية االقاليم( ضمن تبويب )54-1-4-13-18-228-2( وبكلفة تخمينية مقدارها )419،325،000( اربعمائة وتســعة عشــر 

مليون وثالثمائة وخمسة وعشرون الف دينار عراقي الغيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )180( يوم.
فعلى الراغبني باالشتراك في املناقصة من الشركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم خالل اوقات 
الدوام الرسمي الى العنوان )ميسان- العمارة- الشبانة - بناية محافظة ميسان - الطابق األول - قسم العقود احلكومة( وللحصول 

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

الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية البالغة )4،194،000( )اربعة مليون ومائة واربعة وتسعون 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 شراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشركة 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 يوم )اخلميس( املصادف )2023/1/26( وان موعد غلق املناقصة سيكون يوم )االحد( 
املصادف )2023/1/29( الســاعة )الثانية عشــر ظهرا( وســيتم 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.
ســيتم عقد مؤمتر خاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة )الواحدة ظهرا( من يوم )االحد( املصادف 

)2023/1/22( 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 شــروط 
املناقصة في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطائه ويعد غير مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان
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قسم العقود احلكومية
شعبة التعاقدات

العدد: 14638
التاريخ: 2022/12/18

اعادة إعالن مناقصة رقم )89( لسنة 2022

الحقاً بكتاب االعالن املرقم بالعدد 12194 في 2022/10/31.
تعلن محافظة ميسان/ قسم العقود احلكومية عن اعادة إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )جتهيز ونصب وحدة ماء مجمعة سعة 
)200م3/س( في )ســيد جميل( مع شبكة ماء حي العدل وجتهيز ونصب وحدة ماء مجمعة سعة 200 م3/س في )اجملبس( مع اخلط 
الناقــل/ قضاء العمارة( واملدرجة ضمن تخصيصات )الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية لســنة 2022/ تنمية االقاليم( ضمن 
تبويــب )54-1-4-13-18-228-2( وبكلفة تخمينية مقدارها )3،120،237،000( ثالثة مليار ومائة وعشــرون مليون ومائتان وســبعة 

وثالثون الف دينار عراقي الغيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )210( يوم.
فعلى الراغبني باالشتراك في املناقصة من الشركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم خالل اوقات 
الدوام الرسمي الى العنوان )ميسان- العمارة- الشبانة - بناية محافظة ميسان - الطابق األول - قسم العقود احلكومة( وللحصول 

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

الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية البالغة )31،203،000( )واحد وثالثون مليون ومائتان وثالثة االف 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 شراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشركة او من يخوله قانونيا الى قسم 

العقود احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية ومببلغ )500,000( )خمسمائة الف دينار عراقي الغيرها ( غير قابل للرد.
علما ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة ســيكون يوم )االربعاء( املصادف )2023/1/4( وان موعد غلق املناقصة سيكون يوم )اخلميس( 
املصادف )2023/1/5( الساعة )الثانية عشر ظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشكل علني في نفس يوم الغلق أمام مقدمي العطاءات، 
وإذا صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وسوف يهمل أي عطاء يتم تقدميه بعد موعد غلق املناقصة على 
ان تكــون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة. يتحمل من ترســو عليه املناقصة اجور نشــر 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 )اخلميس( املصادف 

)2022/12/29( 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 شــروط 
املناقصة في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطائه ويعد غير مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
شعبة التعاقدات

العدد: 14645
التاريخ: 2022/12/18

اعادة إعالن مناقصة رقم )109( لسنة 2022

الحقاً بكتاب االعالن املرقم بالعدد 12493 في 2022/11/6.
تعلن محافظة ميســان/ قســم العقود احلكومية عن اعادة إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )جتهيز ونصب وتشغيل وحدة ماء 
مجمعة سعة 100م3/س مع اخلط الناقل والشبكة الى منطقة شهيد احملراب / ناحية العزيز( واملدرجة ضمن تخصيصات )الدعم 
الطارئ لألمن الغذائي والتنمية لســنة 2022/ تنمية االقاليم( ضمن تبويــب )54-1-4-13-18-228-2( وبكلفة تخمينية مقدارها 
)1،422،450،000( مليار واربعمائة واثنان وعشــرون مليون واربعمائة وخمســون  الف دينار عراقي الغيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )210( 

يوم.
فعلى الراغبني باالشتراك في املناقصة من الشركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم خالل اوقات 
الدوام الرسمي الى العنوان )ميسان- العمارة- الشبانة - بناية محافظة ميسان - الطابق األول - قسم العقود احلكومة( وللحصول 

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

الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية البالغة )14،225،000( )اربعة عشــر مليون ومائتان وخمســة وعشرون 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 شراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشركة او من يخوله قانونيا الى قسم 

العقود احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية ومببلغ )300,000( )ثالثمائة الف دينار عراقي الغيرها ( غير قابل للرد.
علما ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة ســيكون يوم )اخلميس( املصادف )2023/1/26( وان موعد غلق املناقصة سيكون يوم )االحد( 
املصادف )2023/1/29( الســاعة )الثانية عشــر ظهرا( وســيتم 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.
ســيتم عقد مؤمتر خاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة )الواحدة ظهرا( من يوم )االحد( املصادف 

)2023/1/22( 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 شــروط 
املناقصة في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطائه ويعد غير مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
شعبة التعاقدات

العدد: 14642
التاريخ: 2022/12/18

اعادة إعالن مناقصة رقم )103( لسنة 2022

الحقاً بكتاب االعالن املرقم بالعدد 12333 في 2022/11/2.
تعلن محافظة ميســان/ قســم العقود احلكومية عن اعادة إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )جتهيز ونصب وتشغيل مجمع ماء 
ســعة 200م3/ س في ناحية علي الشرقي مع اخلط الناقل والشــبكة لقرى )املدلول والزيادات( ومد شبكة ماء بطول 1500 م الى 
قرية السالم مع شبكة قرية العدالة بطول 3500 م وتأهيل مجمع سعة 200 م3/ س في مركز الناحية( واملدرجة ضمن تخصيصات 
)الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية لسنة 2022/ تنمية االقاليم( التبويب )54-1-4-13-18-228-2( وبكلفة تخمينية مقدارها 
)1،428،150،000( مليار واربعمائة وثمانية وعشرون مليون ومائة وخمسون الف دينار عراقي الغيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )240( يوم.

فعلى الراغبني باالشتراك في املناقصة من الشركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم خالل اوقات 
الدوام الرسمي الى العنوان )ميسان- العمارة- الشبانة - بناية محافظة ميسان - الطابق األول - قسم العقود احلكومة( وللحصول 

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

الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية البالغة )14،282،000( )اربعة عشر مليون ومائتان واثنان وثمانون الف دينار عراقي الغيرها(، وعلى شكل خطاب 
ضمان )صادر من احد املصارف املعتمدة وعبر املنصة االلكترونية للبنك املركزي العراقي( او صك مصدق او ســفتجة وتكون نافذة 

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

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

5. تقدم شهادة املنشأ للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ املشروع.
6. بإمكان مقدمي العطاءات شراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشركة او من يخوله قانونيا الى قسم 

العقود احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية ومببلغ )300,000( )ثالثمائة الف دينار عراقي الغيرها ( غير قابل للرد.
علما ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة ســيكون يوم )االربعاء( املصادف )2023/1/4( وان موعد غلق املناقصة سيكون يوم )اخلميس( 
املصادف )2023/1/5( الساعة )الثانية عشر ظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشكل علني في نفس يوم الغلق أمام مقدمي العطاءات، 
وإذا صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وسوف يهمل أي عطاء يتم تقدميه بعد موعد غلق املناقصة على 
ان تكــون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة. يتحمل من ترســو عليه املناقصة اجور نشــر 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 )اخلميس( املصادف 

)2022/12/29( 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 شــروط 
املناقصة في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطائه ويعد غير مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. مهندس )مدني( / او مهندس )مساحة(/ 
1. سيولة نقدية مببلغ )312،023،700( دينار عدد )1(

عراقي، وفقا ملا منصوص عليه في الوثيقة 
القياسية.

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

2. شهادة تأسيس الشركة مصدقة2. مهندس )ميكانيك( / عدد )1(
 من مسجل الشركات في وزارة 

التجارة

3. فني )كهرباء( / عدد )1(
يقدم عمل مماثل واحد منجز وخالل مدة ال 

تتجاوز )10( سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي 
العطاء ومببلغ ال يقل عن )936،071،100( دينار 

عراقي، وتقدم االعمال االخرى ألغراض املفاضلة 
في حالة التساوي.

3. هوية تصنيف الشركات واملقاولني الدرجة 
)اخلامسة/ انشائية/ ميكانيك )فما فوق( 

وإجازة ممارسة مهنة. 

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. مهندس )مدني( / او مهندس 
1. سيولة نقدية مببلغ )142،815،000( دينار )مساحة(/ عدد )1(

عراقي، وفقا ملا منصوص عليه في الوثيقة 
القياسية.

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

2. شهادة تأسيس الشركة مصدقة2. مهندس )ميكانيك( / عدد )1(
 من مسجل الشركات في وزارة 

التجارة

3. فني )كهرباء( / عدد )1(
يقدم عمل مماثل واحد منجز وخالل 

مدة ال تتجاوز )10( سنوات قبل املوعد 
النهائي لتقدمي العطاء ومببلغ ال يقل عن 

)428،445،000( دينار عراقي، وتقدم االعمال 
االخرى ألغراض املفاضلة في حالة التساوي.

3. هوية تصنيف الشركات واملقاولني الدرجة 
)الثامنة/ انشائية/ ميكانيك )فما فوق( 

وإجازة ممارسة مهنة. 

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. مهندس )ميكانيك( /عدد )1(
1. سيولة نقدية مببلغ )41،932،500( دينار 

عراقي، وفقا ملا منصوص عليه في الوثيقة 
القياسية.

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

2. فني )كهرباء( / عدد )1(

2. شهادة تأسيس الشركة مصدقة
 من مسجل الشركات في وزارة 

التجارة

يقدم عمل مماثل واحد منجز وخالل مدة ال 
تتجاوز )10( سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي 
العطاء ومببلغ ال يقل عن )125،797،500( دينار 

عراقي، وتقدم االعمال االخرى ألغراض املفاضلة 
في حالة التساوي.

3. هوية تصنيف الشركات واملقاولني الدرجة 
)العاشرة/ انشائية/ ميكانيكية )فما فوق( 

وإجازة ممارسة مهنة. 

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. مهندس )مدني( /او مهندس 
1. سيولة نقدية مببلغ )142،245،000( دينار )مساحة( عدد )1(

عراقي، وفقا ملا منصوص عليه في الوثيقة 
القياسية.

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

2. شهادة تأسيس الشركة مصدقة2. مهندس )ميكانيك( / عدد )1(
 من مسجل الشركات في وزارة 

التجارة

3. فني كهرباء/ عدد )1(
يقدم عمل مماثل واحد منجز وخالل 

مدة ال تتجاوز )10( سنوات قبل املوعد 
النهائي لتقدمي العطاء ومببلغ ال يقل عن 

)426،735،500( دينار عراقي، وتقدم االعمال 
االخرى ألغراض املفاضلة في حالة التساوي.

3. هوية تصنيف الشركات واملقاولني الدرجة 
)الثامنة/ انشائية/ ميكانيكية )فما فوق( 

وإجازة ممارسة مهنة. 
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متابعة

اصدار

متابعة ـ الصباح الجديد:
مــا الذي يجمع بني األدب وكــرة القدم؟ قد 
يصعب إيجاد جواٍب واضٍح ومحّدد على هذا 
السؤال. بعض األدباء نظروا اليها بشيٍء من 
االســتعالء، واعتبروها لعبًة شعبيًة تقوم 
على قّوة اجلســد والقدم بــدالً من رجاحة 
الفكــر والقلم، كاملصــري توفيق احلكيم 
مثــالً. وبعضهم اآلخر رأى كــره التعّصب 
الذي تخّلفه الكرة في قلوب مشــجعيها 
مثل إمبرتو إيكو، بينما اعتبرها آخرون وريثة 
حروب املاضي ولعبــة التناحرات العصبية 

والقومية، مثل بول أوستر وبورخيس.
وفي املقابل، هناك كّتاب عشقوا كرة القدم 
وأشادوا بها، بل مارسوها جّدياً قبل احتراف 
الكتابة، مثل ألبيــر كامو وجنيب محفوظ 

وإدواردو غاليانو.
بني املــع والضّد، ال بّد من االعتــراف أوالً أّن 
شــعبوية كرة القــدم قد تبــدو ُمخالفة 
لنخبويــة الفئة املثقفة. وهــذا ما يُذّكرنا 
مبقولــة أوســكار وايلد حني قــال: »لكي 
تكون شــعبياً، عليك أن تكون تافهاً«. لكّن 
الشعبية التي حتظى بها كرة القدم جتاوزت 
والرداءة  للشهرة  العام كمعادٍل  مفهومها 

واالبتذال، لُتغدو ظاهــرًة حياتية وثقافية 
تستحق التأّمل.

ومن هــذه العالقة املبهمة بــني الثقافة 
وكرة القدم، ولدت فكرة كتاب »سحر كرة 
القدم« )إعداد وحترير الكاتب معن البياري(، 
تزامناً مع احتفالية كأس العالم في قطر. 
وهو يقــّدم وثيقًة أدبية مهّمة كتبها أدباء 
من مختلــف دول العالم، شــرقه وغربه، 
انطالقاً من رمزية هــذه اللعبة ومكانتها 

في قلبهم وذاكرتهم.
وإذ نقرأ نصوص الكتاب، جند أّن هذه اللعبة 
قد جتاوزت دورها العادّي كرياضة تنافسية، 
لتغدو تعبيراً عن الهوية وعن القومية وعن 
االنتماء. واألجمل، حني نــرى كيف حتّولت 
مباريات كأس العالم، على مدار السنوات، 
إلــى مــادة لتأريخ الســير الشــخصية 
والزواج  الطفولة  ذكريــات  من  والوطنية، 

واإلجناب إلى الثورات واحلروب وغيرها.
من املبدعني املشــاركني في هــذا العمل 
كونتي،  جوزبيه  اإليطالي  الشــاعر  نذكر: 
الشاعرة األرجنتينية كريستينا دومينيك، 
الشــاعر والروائي البرتغالي لويس فيليب 
سارمنتو، الشاعرة البيروفية نورا األركون، 
الروائي األرجنتيني فيكتور ردندو، الشاعرة 
الفرنســية هيلني ســانغينيتي، الشاعر 

كاتوا،  أمارنــدا  الهنــدي  والدبلوماســي 
أيوال-  آيو  النيجيرية  واملســرحية  القاصة 
أمائي، الشاعر الروسي نيكيتا سونغاتوف، 
الشــاعر اللبنانّي عقــل العويط، الروائية 
اللبنانيــة جنوى بــركات، الروائــي املصري 
إبراهيم عبد اجمليد، الروائي املغربي محمد 
األشــعري، الروائــي التونســي احلبيــب 
الساملي، الروائي السوداني أمير تاج السر، 

الروائي اليمني حبيب عبد الرب سروري...
ولعّل أهّم ما يقدمه الكتاب هو التوليفة 
بني كّتــاب وشــعراء وُمفكريــن من دول 
بحيث  مختلفة،  وحساســيات  وقوميات 
العراق  مــن  عربياً  أديبــاً  يجتمع ثالثــون 
والســعودية وقطر واليمن ولبنان وسوريا 
وغيرها... مع  واملغرب  واجلزائر  وفلســطني 
واحــد وثالثني أديبــاً أجنبياً مــن نيجيريا 
واألورغواي  وفرنســا  وأميركا  واألرجنتــني 
والهنــد واليونان... ولعّل هــذا التعدد في 
املشــارب والقوميات ال يرسخ عاملية كرة 
القدم فحســب، بل مينح القــارئ فرصة 
مختلفة  بعيــون  اللعبــة  إلى  التعــّرف 

ومذاقات متنوعة.
تختلف النصــوص باختالف جتارب الكّتاب 
وجغرافياتهــم. بل إّنها تتنوع أســلوبياً، 
ينتمون  املبدعني املشــاركني ال  أّن  باعتبار 

الى مذهــٍب أدبّي واحد، فمنهم الشــاعر 
ومنهم الروائي ومنهم القاّص أو املسرحّي. 
وكّل واحد من هؤالء يكتب نّصه بأسلوبه 
اخلاص، أكان شعرياً أو فلسفياً أو سردياً أو 

تأملياً.
وبعد الفراغ من قراءة الكتاب، وهو باللغتني 
أّن مفهوم كرة  العربية واإلنكليزية، جنــد 
القدم قد يختلف من جتربة إلى أخرى. فما 
هو التعريف الشامل لهذه اللعبة؟ اجلواب 
قد نقرأه في مقدمــة الكتاب بقلم معن 
البياري، ويقول فيها: »اإلحاطة بكل أسباب 
البهجة والفرح في كرة القدم عمل شاق، 
ال لشــيء إال ألن كرة القــدم عصية على 
التعريف. يقولون إنها لعبة، غير أنها أكثر 
من لعبة. يقولون إنها شغف وحسب، غير 
أنه ال مدى ملساحات هذا الشغف. تتجاوز 
الرياضي املعلوم منها إلى منطوق حضاري 
ظاهر، عنوانه ائتالف البشر ووحدتهم في 

املشتركات االنسانية العميقة«.
»ســحر كرة القدم« ليس كتابــاً مرتبطاً 
حصــراً بزمن املونديال، الــذي أقيم للمّرة 
األولى في تاريخه علــى أرٍض عربية )قطر 
2022(، وإمنا هــو وثيقة أدبية ميكن الرجوع 
في أّي مــكاٍن أو زمان، لنكتشــف متعة 

الكرة وقيمتها في الذاكرة اإلنسانية.

صــدر حديثاً عــن »املركز العربــي لألبحاث 
الدوحة  و«معهــد  السياســات«  ودراســة 
)أيلول/  العدد احلادي عشر  العليا«  للدراسات 
ســبتمبر – تشــرين األول/ أكتوبر 2022( من 
الدوريــة العلمية احملّكمــة »املنتقى«، التي 
تُعنى بالعلوم االجتماعية واإلنسانية، وتصدر 

باللغة اإلنكليزية.
تضّمن العدد الدراســات اآلتية: »إعادة فهم 
العلمانية وإشكاالتها في السياقات العربية: 
املســاهمات النظريــة واملنهجيــة لعزمي 
بشارة« لســهيل احلبيب الذي يشير إلى أنه 
من خالل اســتقراء مســار القرون اخلمسة 
األخيــرة من التاريــخ األوروبي، يســتخلص 
بشارة أّن الدولة مبفهومها احلديث هي قاعدة 
العلمنة السياسية واالجتماعية التي متايزت 

مبوجبها مجــاالت الدنيا مــن الدين، والتي 
أمنــاٌط جديدة من  نشــأت مبوجبها كذلك 
التدّين. وانطالقاً مــن رصد مختلف جتّليات 
العلمنة احلديثــة، يظهر كيف  صيــرورات 
أّن البلدان العربية واإلســالمية املعاصرة ال 
متثل اســتثناًء من هذه الصيــرورات، كما ال 
ميّثل التدّين اإلســالمي خصوصية دينية أو 
حضارية جوهرانية فــي التكّيف مع وقائع 
التمايــز الدنيوي مــن الديني فــي العالم 

احلديث كما يُعتقد. 
»كيف نقــرأ اجملزرة في فلســطني؟ التاريخ 
للتحرير« عنوان  بوصفه منهجية  األصالني 
دراســة رنا بركات التي تســتند إلى دراسة 
صوتَي امرأتني، هما رضوى عاشــور وسامية 
حلبي، وعملهما من أجل ترســيم خريطة 
جديدة لســرد املاضــي من خــالل العنف 

ل األساس  املستمر للحاضر؛ فعملهما يشكِّ
لسجال السؤال األساسي املطروح هنا: هل 
ل  ميكن تخّيل التاريخ األصالني، الذي يشــكِّ
فيه عنف االستعمار االستيطاني جزءاً من 
أجزاء كثيــرة، أن يتخّطى مطالبة الضحية 
اليائســة باعتراف املســتوطنني بإنسانية 

شعب؟
وفي دراســته »حتوالت نخبة النظام احلاكم 
في احلرب األهلية الســورية )2016 ـ 2021(: 
مقاربة سوســيوـ  اقتصاديــة« يقدم عمار 
الشــمايلة وآالن األوســكان، اعتماداً على 
حتليل إمبريقــي، دليالً على أّن جهود النظام 
الســوري لإلبقاء على حكم األســد كانت 
قائمة على إجراء تغييــرات جذرية متكررة، 
مّست على حّد ســواء أصحاب االمتياز في 
النخبة، وحدود امتداد نفوذهم داخل سورية.

أما دراسة »سياســة اجلزائر األمنية: حتّوالت 
ومعضالت في سياق القالقل إقليمياً واحلراك 
داخلياً« لعبد النور بــن عنتر، فتوصلت إلى 
ثالثة استنتاجات أساسية: أوالً، ثمة تكيف 
اخلارجي وفقاً  التدخل  محدود مع مســألة 
ملقتضيــات املصلحة األمنيــة. ثانياً، نهاية 
الرفض املطلق لنشــر القوات خارج احلدود. 
ثالثــاً، ترجيح احتدام التوتــر بني االعتبارات 
حال  في  واألمنيــة  املعياريــة  األخالقيــة/ 
استمرار االضطرابات في تخومها اجلغرافّية.
القــادر حامد في  التجاني عبــد  ويطــرح 
دراســة »الثورة الســودانية وآفاق االنتقال 
الدميقراطي« تســاؤالت مــن بينها ما يأتي: 
أكان ســقوط نظــام اإلنقاذ في الســودان 
أم لتحالف  الداخل«  نتيجة لـ«مبادرة مــن 
املعارضة أم لهذين األمرَيــن معاً؟ وما مدى 

تأثيــر العامل اخلارجي في مرحلة إســقاط 
النظام واالنتقال إلى الدميقراطية؟ أيُتوّقع أن 
يّتبع نظام ما بعد اإلنقاذ مســاراً دميقراطياً، 

أم أنه سيتحّول إلى نظام تسّلطي جديد؟
واشــتمل باب املؤشــر العربي على دراسة 
بعنــوان »الفجــوة الرقميــة والعزوف عن 
انحــدار  حتليــل  السياســية:  املشــاركة 
لوجستي ثنائي االستجابة لعّينة من بيانات 
املؤشر العربي« لهشــام رائق. فيما تضّمن 
بــاب مراجعــات الكتب مراجعــة حكمات 
العبــد الرحمن لكتــاب »االحتــاد األوروبي 
واملنطقــة العربيــة: القضايا اإلشــكالية 
من منظور واقعي« ألحمد قاســم حسني؛ 
ومراجعة لطفي عيســى لكتــاب »التأريخ 
العربــي وتاريخ العرب، كيــف ُكتب وكيف 

يُكتب؟ اإلجابات املمكنة«.

بعيون مختلفة ومذاقات متنوعة..

أدباء من الشرق والغرب في حكاياٍت عن كرة القدم وسحرها

»المنتقى« 11: العلمانية في سياقاتها العربية

قراءة

املنازلة واشــتداد القصــف تعود احزاني 
الى الناصرية ومالمحي الســومرية التي 
تتجعد كاحلمامــة االورفلية تعودان الى 
التي اعشــق كانت  زليخة  زليخــة..الن 
بداخلــي حية..حيــة زليخــة تنبــض..

حلوة ســمراء كنخلة عراقية لها عينان 
مثل شــبعاد.. شابة  واسعتان  سوداوان 
أبدا تعزف على قيثارة قلبي..كانت زليخة 
شــبعاد شــابة ابدا مثل حياتــي  التي 
سرقتها احلروب..( ص16..                                                                  
  فالنص يتاثث من تالحق الصور القابضة 
التاريخ  واستحضار  االنفعال  حلظة  على 
يوسف(و)شــبعاد  النســوي)زليخة 
الســومرية وقيثارتهــا(.. اضافــة الــى 
انفتاحه علــى تقنيات الســرد البصري 
حضور  يتطلب  الذي  السيمي)املشهدي( 
املكان احلاضن للفعل السردي وانفعاالته..

مع توظيف تقانتي االستباق واالسترجاع 
والرمز واجملاز واالستعارة اللفظية املفضية 
على النص عمق فكــري وبعد جمالي...

فضال عن احتضان املنتج)الســارد( احلياة 
املتوالدة  مشاهده  خللق  موجوداتها  بكل 
مــن بعضهــا البعــض كونــه يعي ان 
الفن)التعبير بصــور( والذي ال يتحقق اال 
التي  باملعطيات احلســية  بامتالء اخمليلة 
يتفاعل معها املنتج بوعي كلي...اذ ادانته 
للحروب وما تخلفه باســتثمار التداعي 
والتفاصيــل اليوميــة الضــاءة بعــض 
العوالــم املعتمة بلغــة محكية بعيدة 
عن التقعــر عبر خطاب الذات ومناخاتها 
للتعويــض عن الغربة وايجــاد حالة من 
الى  املوضوعي..اضافة  والعالــم  التوازن 
جتلي ابــداع املنتج )الســارد(في توظيف 
تقنية التكرار           الدال على التوكيد..
والتنــاص القراني)كان نخيــل الفردوس 
اعجــاز نخل منقعــر( ص39..والتضمني 
..و  اذا تنفــس( ص21  القراني)والصبــح 
ليالينا/وليس  الشعري)حزينات  التضمني 
بافقنا جنــم وال قمر/ومجدبــة مراعينا(
اختاروا... )ان  الكلمــي  ص26..والتقطيع 
عنقك(  ســاضرب  اجلديدة  حيــا...ت...ي 
ص40..مــن اجــل خلق انفعــال جمالي  
يعمــل علــى حتريــك اخلزانــة الفكرية 
للمســتهلك)املتلقي( وتولــي االفــكار 

والدالالت..        
)وسط زقاقنا الضيق تسير فوق اسفلته 
االسود الالمع عربة خشبية يجرها حمار 
اللــون محملة باســطوانات غاز  ابيض 
بلون رصاصي قامت..تصدر  قدمية متسخة 
عنها اصــداء موســيقى بتهوفن تعلو 
كلما اقتربت من دارنا يقودها شاب يرتدي 
مالبس رياضية فــي نهاية العقد الثالث 
من عمره يجلس فوق احدى االسطوانات 
ركبتيه  فوق  الشخصي  حاسوبه  واضعا 
ينادي بني فواصل موسيقى بتهوفن سبع 

مرات:                            
ـ غاز..غاز..غاز..غاز..غاز..غاز..غاز.(..ص57..                                        
 فالنص يتميز بدفقه الشــعوري وجتذره 
بعيدا فــي االجتماعي والسياســي مع 
جتاوز القوالب املتوارثة وكسر رتابة احلياة 
والواقــع بخطــوط ســردية متوهجة..
وانزياحية متأصلة.. قابضة على اللحظة 
مع  واجلمالية  الدالليــة  بســيميائيتها 
توحدهــا واملنظــور الســردي وااللتقاط 
والتكثيف   االيجاز  باعتماد  املشــهدي... 
مــع اقتصاد لغــوي في ايصــال الفكرة 
التي تنطلق مــن موقف انفعالي يتكىء 
علــى حقــول دالليــة )زمانية/مكانية/ 
اضــداد متصارعة..(.. مع جنــوح املنتج 
)الســارد( الى التركيز والتكثيف واعتماد 

تقنية االنزياح للتعبير عن اللحظة التي 
تكشف عن احلالة النفسية املأزومة ..

)ما اثار اســتغرابي وتساؤلي عما يحدث 
بوصفه امرا غريبا لم اعهد ســماعه من 
قبل..كونــي اعتدت علــى نغمة محددة 
اصبحــت مبثابــة اعالن عن وصــول بائع 
اسطوانات الغاز منذ زمن طويل..قلت في 
دهشة:موسيقى بتهوفن؟                                      
هدوء ناضج ترســله معزوفــة بتهوفن..
متواتر  ببطء..ببرودة..بقشعريرة..بشكل 
ومتواز وما بينهما يصيح بصوت نشيط 
ســبع مرات غاز..وصل الي..بادرني بصوت 
لــه وقع محبب:اتريد قنينــة غاز؟ اجبته 
بالنفي بحركة من راسي..ســالته بحزم 

بتهوفــن؟.. موســيقى  ومهابة:احتــب 
كانه يقول حلبيبتــه معلنا عن حبه لها 
بكلمة:احبك بكلمــة واحدة اجاب بنبرة 
رائقا..تــألألت  مزاجــه  حاملة:جــدا..كان 
ابتســامة عذبة على شفتيه املكتنزتني 
ليشــرق وجهه بفرح طفولي قل نظيره..

علقت بصــوت ناعــم وعميق:يا لك من 
انسان رائع..(ص57ـص58..                                                                                                          
 فالنص مبجمــل حتركاته الرامزة ودالالته 
اللفظيــة املعبرة عن احلالة الشــعورية 
وعمق  دينامــي  باســلوب  والنفســية 
داللي يتداخل والســياق اجلمعي بقدرته 
اجلملية  لتراكيبهــا  اخملتزلة  التعبيريــة 
واملتجاوزة للقوالب اجلاهزة..فكان تشكله 

وفق تصميــم ينم عن اشــتغال عميق 
يعتمد اجلزئيات وينســجها نسجا رؤيويا 
املســتهلك)املتلقي(  لذاكرة  مســتفزا 
عبــر تقنية الســرد املؤثــث بالتداعيات 
التــي يضخهــا زمــن خــارج الذاكرة..
واملتميز بتراكم الصفات التي اســهمت 
في الكشــف عن توتر نفسي عبر نسق 
لغوي قــادر على توليــد املعاني من اجل 
توسيع الفضاء الداللي للجملة السردية 
بالتجربة  املقترنــة  لصورهــا  اخلالقــة 
احملركة لفكر املتلقي كون السرد امتدادا 
الزمن وصراعاته..لذا  مدروســا ملعطيات 
فاملنتج)الســارد(يتعامل مــع احلدث من 
خالل ابعاده النفسية ومعطياته اخلارجية 
مع جتاوز التفاصيل واعتماد الترميز الدال 

ومنح الظاهر وجودا غرائبيا..
وبذلــك قــدم املنتج)القــاص( نصوصا  
واالغرائي  االدهاشي  باســلوبها  مكتنزة 
مع اتسامها بالوعي  الذي يعني املوقف 
الفكري امللتصق باالنسان والذي ينم عن 
جتربة محكمة في معانيها وهي تتكىء 
على اجملــاز واخليال مــع امتالكها خزينا 
معرفيا نفســيا محققا لسايكولوجية 
غنيا  خطابا  الســردي)بوصفه  التواصل 
بالداللة(ليحقق االمتاع واالقناع في نصه 
اجلامع بــني املوقف االنســاني الذي هو 
امتداد مــدروس ملعطيات الزمن..وااليحاء 
املفردة  النفســي من خــالل توظيفــه 
املتوهجة ذات الداللة اجلمالية التعبيرية 
التي متزج مــا بني احلســي والتخييلي.. 
وخلــق موقف يطــرح فكرا باســتمداد 
حكائيتــه من الذاكرة واملشــاهدة التي 
حتقق رؤية متفاعلــة واالنا اجلمعي االخر 
باقترابها من اليومــي وتفصيالت الواقع 
بكل تناقضاتــه وتواتراته.. نتيجة تداخل 
عوالــم متيزت مبنحاهــا الواقعي وعوالم 
ذات حموالت رمزية..ايحائية..مع استثناء 
انحصر في الغاء الزمن وجتاوز الشخوص 
عن  تنم  مخاتلــة  بطريقة  للجغرافيــا 

سعة اخليال وحترر الفكر من القيود..

فائدة
1/شبعاد ملكة بالد سومر اقترن اسمها 
بالقيثارة الذهبية الســومرية الشهيرة 
حيُث مت العثــور عليها في قبرها وهذا ما 

يؤكد بأنها كانت تعزف عليها... 
2/زليخا  من أجمــل فتيات مصر،مغرورة 
بجمالها غرورا استثنائيا.. انها زوجة عزيز 
مصر بوتيفــار الذي يُعد من أهم وأعظم 

وأقوى امللوك التي حكمت مصر.

 

علوان السلمان
 

)لــن جتد قوس قــزح ما دمــت تنظر الى 
اسفل..( شارلي شابلن

 النص الســردي مغامرة خالقة لعواملها 
املشــهدية وفق معطيــات حداثية تقوم 
التكثيف واالختزال وااليجاز اجلملي  على  
واالنزياح اللغوي بتكنيك فني واســلوبي 
يكشف عن العالقة اجلدلية بينه والفكر 
كونهما نتاج اخمليلة اجلمعية                 .               
القصصية)مسلة  اجملموعة  وباستحضار 
نســجت  التــي  الســومرية(  االحــزان 
عواملهــا النصية انامــل منتجها القاص 
القصة  بكتابــة  الســباعي..املغرم  علي 
باعترافه)تعلمت من احلياة ان املوســيقى 
والشــعر هما اجمل ما ميكــن ان تعطيه 
احلياة باســتثناء احلب الــذي ال متنحه اال 
القصــة ..( وقــد اســهمت دار الدراويش 
للنشــر والترجمة)بلغارياـ بلوفديف( في 
نشرها وانتشــارها/2018....كونها تعتمد 
لغٍة محكمة تتماشــى مــع التفاصيل 
الســردية بجزئياتهــا الواقعية املمزوجة 
باخليال مع توظيــف الفاظ موحية بعيدة 
عــن الضبابية والغموض فــي التوصيف 
والتفاصيل  املتعــددة  الدالالت  احلدثي ذي 
الســردية املفعمة باللغة اجملازية والفنية 
املؤطــرة للفكــرة الســردية.. فضال عن 
رصدها ملآسي اجملتمع الذي تنخره االحزان 
وتعيش حتــت ثوبه..وقد كشــف عن هذا 
العنــوان املكــون النصــي      وااليقونة 
التي تشكل مفتاح   الدالة  الســيميائية 

التعامل مع النص ببعديه الداللي      
والرمــزي ..اضافــة الــى  النــص املوازي 
االهداء)بلد ميت(والنص الشعري املنسوب 
لشاعر سومري)كتب على هذه االرض ان ال 

يقال فيها سوى املراثي واملناحات(..    
)طال انتظاري فترجلت من ســيارة الكيا..

واجهتني مهيبة شــامخة رائعة للفنان 
الكبير املرحوم فائق حسن..رحت أتأملها..

والفالحون  الذاهبــون للعمــل  العمــال 
مفتــوح  للحقل..القفــص  الذاهبــون 
والطيور املتحــررة بيد زليخة..آه..يا زليخة 
يا لألسى في تلك البارحة القدمية قادتني 
احلرب من ياقــة قميصي املدني بعيدا عن 
زليخة..زليخــة التــي أحب..كنــت غض 
العود شــابا ارتديت اخلاكي وهناك..هناك 
فقط فــي احلرب..في جبهــة القتال اثناء 

إلغاء الزمن وتجاوز الشخوص للجغرافيا.. في«مسّلة األحزان السومرية«

هدوء ناضج ترسله 
معزوفة بتهوفن..ببطء..

ببرودة..بقشعريرة..بشكل 
متواتر ومتواز وما بينهما 

يصيح بصوت نشيط سبع 
مرات غاز..وصل الي..بادرني 
بصوت له وقع محبب:اتريد 

قنينة غاز؟ اجبته بالنفي 
بحركة من راسي
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جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 27372/53
التأريخ/ 2022/12/11

إعالن اول

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة أرقامها ومواقعها 
في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث سنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 
املعدل، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة ســكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوما 
تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينــات القانونية البالغة )30%( من 
القيمة املقدرة مضروبة في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة في الساعة الثانية عشر ظهرا في )قاعة بلدية 
البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر 
أجور نشر اإلعالن واملصاريف األخرى ويشترط االشتراك باملزايد وحسب كتاب مديرية بلدية البصرة/ القانونية بالعدد )50244( 

في 2022/11/16.
- يشترط االشترك باملزايدة جلب براءة ذمة عن اجور املاء من قبل مديرية ماء البصرة

- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.
- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف مديرية بلدية البصرة.

- ال يحق لألشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد السداد.
- جلب هوية األحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.

مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلسابية املعمول بها في مؤسسات البلدية ويكون آخر موعد 
الستالم التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشر ظهراً.

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 27373/53
التأريخ/ 2022/12/11

إعالن اول

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة أرقامها ومواقعها أدناه 
العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث سنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل، فعلى 
الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي 
لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبة في 
مدة التأجير مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الســاعة الثانية عشر ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة 
نشر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف األخرى 

ويشترط االشتراك باملزايد وحسب كتاب مديرية بلدية البصرة/ القانونية بالعدد )50244( في 2022/11/16.
- يشترط االشترك باملزايدة جلب براءة ذمة عن اجور املاء من قبل مديرية ماء البصرة

- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.
- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف مديرية بلدية البصرة.

- ال يحق لألشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد السداد.
- جلب هوية األحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.

مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حسب التعليمات احلسابية املعمول بها في مؤسسات البلدية ويكون آخر موعد الستالم 
التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشر ظهراً.

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 27374/53
التأريخ/ 2022/12/11

إعالن ثالث

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة أرقامها ومواقعها 
في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث سنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 
املعدل، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة ســكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوما 
تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينــات القانونية البالغة )30%( من 
القيمة املقدرة مضروبة في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة في الساعة الثانية عشر ظهرا في )قاعة بلدية 
البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر 
أجور نشر اإلعالن واملصاريف األخرى ويشترط االشتراك باملزايد وحسب كتاب مديرية بلدية البصرة/ القانونية بالعدد )50244( 

في 2022/11/16.
- يشترط االشتراك باملزايدة جلب براءة ذمة عن اجور املاء من قبل مديرية ماء البصرة

- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.
- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف مديرية بلدية البصرة.

- ال يحق لألشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد السداد.
- جلب هوية األحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.

مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلسابية املعمول بها في مؤسسات البلدية ويكون آخر موعد 
الستالم التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشر ظهراً.

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
شعبة التعاقدات

العدد: 14654
التاريخ: 2022/12/18

إعالن مناقصة رقم )210( لسنة 2022

تعلن محافظة ميســان/ قســم العقود احلكومية عن إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )كهربة حي الصادق اجلزء 
الثاني( واملدرجــة ضمن تخصيصات )الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية لســنة 2022/ تنمية االقاليم( ضمن 
تبويب )54-1-4-13-18-228-2( وبكلفة تخمينية مقدارها )401،766،000( اربعمائة وواحد مليون وسبعمائة وستة 

وستون الف دينار عراقي الغيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )180( يوم.
فعلــى الراغبني باالشــتراك في املناقصة من الشــركات واملقاولــني املصنفني من ذوي اخلبــرة واالختصاص 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 منصوص عليه في ورقة 
البيانات في الوثيقة القياســية، على ان تقدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اســم 

مقدم العطاء وعنوانه االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية البالغة )4،018،000( )اربعة مليون وثمانية عشر 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 للشركة 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 )االربعاء( املصادف )2023/1/4( وان موعد غلق املناقصة سيكون 
يوم )اخلميس( املصادف )2023/1/5( الساعة )الثانية عشر 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 
عطــاء يتم تقدميه بعد موعد غلق املناقصة على ان تكــون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة. 

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

)اخلميس( املصادف )2022/12/29( 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 املناقصني مستجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشروط 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

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

 رئاسة محكمة استئناف واسط 
 محكمة بداءة الكوت

العدد: 5075/ب/2022
التاريخ: 2022/12/18

الى املدعى عليه / عذاب هديرس 
خضر
اعالن

اقام املدعي كرار عالوي حسني الدعوى 
املرقمة اعــاله يطلب دعوتك للمرافعة 
واحلكم بتسديد مبلغ مليون واربعمائة 
وخمســون الف دينار عراقــي عن دين  
وجملهولية محل اقامتك حســب اشعار 
مختــار منطقة شــارع النفط وكتاب 
مركــز الفالحيــة بالعــدد 17888 في 
2022/12/12 لذا تقرر تبليغك مبضمون 
املرقمة 5075/ب/2022  الدعوى  عريضة 
ونشر بصحيفتني محليتني لذا اقتضى 
حضوركم يــوم 2022/12/28  وفي حال 
عدم حضوركم ســوف يتم السير في 

إجراءات الدعوى غيابياً بحقكم..
القاضي
محمد نوري عواد الطائي

مجلس القضاء األعلى 
رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة األحوال الشخصية في 

الكوت
العدد:1075/ش/2022 

الى املدعى عليه/ جاسم راضي 
حسن

الزهره  املدعية )وســن عبــد  اقامت 
أعــاله  املرقمــة  الدعــوى  كاظــم( 
والتي طلب فيهــا دعوتك للمرافعة 
وجملهولية  للهجــر  بالتفريق  واحلكم 
محل اقامتك حســب اشعار مختار 
محلــة داموك واملرفــق بكتاب مركز 
 15251 بالعدد   الشــهداء  شــرطة 
فــي 2022/12/17 عليه تقرر تبليغك 
محليتــني  صحيفتــني  بواســطة 
رسميتني للحضور امام هذه احملكمة 
بتاريخ 2022/12/29 الساعة التاسعة 
صباحا وعند عدم حضورك او ارســال  
ينوب عنــك قانونا ســوف جتري  من 

املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون .
القاضي
احمد حامد الكالبي

اعالن
الى املتهم الغائب/ املفوض جعفر بالسم 

موات عريبي احملمداوي
املنســوب الى/ مديرية شرطة محافظة 

ميسان واملنشات
العنوان/ محافظة ميســان/ حي الزهراء/ 

مغربة قراب السوق
مبــا انك متهم وفق املــادة /32/ اوال وثانيا 
مــن ق.ع.د رقم 14 لســنة 2008 املعدل 
الختالســك الهوية الوزارية التي بذمتك 
واملرقمة )2419975( عام 2021 ولم تقوم 
بأعادة ما بذمتــك او دفع مبلغ التضمني 
حلــد االن وجملهولية محل اقامتك اقتضى 
تبليغك بهــذا االعالن على ان حتضر امام 
محكمــة قــوى االمن الداخلــي االولى/ 
البصرة خالل مدة  املنطقة اخلامسة في 
ثالثون يوماً مــن تاريخ تعليق هذا االعالن 
في محــل اقامتك ومقــر عملك وجتيب 
عــن التهمة املوجهة ضــدك وعند عدم 
حضورك ســوف جتري محاكمتك غيابيا 
اســتنادا ألحكام املواد )65 و68 و69( من 
لقوى  اجلزائية  احملاكمــات  اصــول  قانون 

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

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية

محكمة بداءة تكريت
العدد/ 252/ب/2022
التاريخ/ 2022/12/15

إعالن
الــى/ املدعى عليه /)ايــاد ناجي احمد / 
املدير املفوض لشــركة قصر النعيمية 
إضافة  العامــة  والتجارة  للمقــاوالت 

لوظيفته(
بتاريــخ 2022/9/5 أصدرت هذه احملكمة 
والقاضي  252/ب/2022  بالعــدد  قرارها 
بتأديتــك للمدعي )صفــاء اكرم عمر( 
مبلغ مقداره مائة وســبعة وســبعون 
مليــون دينار عراقي عــن قيمة خالصة 
عمل جتــاري مبوجب الصكــني املرقمني 
وجملهوليــة   )0000017( و   )0000016(
محل اقامتك وحســب شــرح القائم 
بالتبليغ واشــعار مختار املنطقة قررت 
هذه احملكمة تبليغك عن طريق النشــر 
بصحيفتــني محليتــني يوميتــني مع 

التقدير.
القاضي
أنور جاسم حسني

تنويه 
القضية  رقم  البصرة  جنح  محكمة  رئاسة  كتاب  في  سهوا  ورد 
اجلزائية 14777 /ج/2022 ساحكام املادة 32 واملعلن في صحيفتنا 

ذي العدد 5212 بتاريخ 2022/10/23 والصحيح هو 1447 /ج/2022
لذا اقتضى التنويه 

مع التقدير

مديرية تنفيذ سدة  الكوت
رقم االضبارة /2022/3674
التاريخ 18  /2022/12

الى املنفذ علية )عباس حيال سعد( 
لقد حتقق لهذة املديرية من جهة ذات اختصاص انك مجهول محل اقامتك وليس لك موطن دائم 
او مؤقت او مختار ميكن اجراء التبليغ علية واســتنادا للمــادة  27 من قانون التفيذ تقرر تبلغك 
اعالنا باحلضور في مديرية تنفيذ ســدة الكوت  خالل خمسة عشــر يوما  تبدا من اليوم التالي 
للنشــر ملباشــرة املعامالت التنفيذية بحضورك وفي حالة عدم حضورك ستباشر هذي املديرية 

باجراء ات التنفيذ اجلبري فق القانون 
اوصاف احملرر 

قرار حكم صادر من محكمة البداءة املرقم 2776/ب/2022 في 2022/8/18
دين )الف وسبعمائة دوالر امريكي(مع اتعاب احملاماة البالغة مائتان وخمسون الف دينار عراقي 

املنفذ العدل
سراج منير يوسف

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. مهندس )كهرباء( / عدد )1(
1. سيولة نقدية :مببلغ )40،176،600( دينار 
عراقي، وفقا ملا منصوص عليه في الوثيقة 

القياسية.

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

3. مالحظ  )فني( / عدد )3(

2. شهادة تأسيس الشركة مصدقة
 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 )120،529،800( دينار عراقي، وتقدم 
االعمال االخرى ألغراض املفاضلة في حالة 

التساوي.

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

وإجازة ممارسة مهنة. 
موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

االصمعي اجلديدثالث سنوات12 م82حانوت1

االصمعي اجلديدثالث سنوات20 م112حانوت2

اجلمهورية/ السوق احلديثثالث سنوات16 م1092حانوت3

القبلة/ حي املهندسنيثالث سنوات300 م202مخزن4

نقابة الفناننيثالث سنوات120 م52حانوت5

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

مقام عليثالث سنوات850 م18/15962فندق1

مقام عليثالث سنوات5،40 م4/21312محل2

مقام عليثالث سنوات5،40 م12/15962محل3

مقام عليثالث سنوات9 م51/3/12محل4

مقام عليثالث سنوات65 م2/9662محل+ مخزن5

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

مقام عليثالث سنوات49،12 م3/9662محل+ مخزن1

مقام عليثالث سنوات140 م3/9952محل+ مخزن2

مقام عليثالث سنوات47/14 م11/20042 و 12/2004محل+ مخزن3
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جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
شعبة التعاقدات

العدد: 14656
التاريخ: 2022/12/18

اعادة إعالن مناقصة رقم )164( لسنة 2022

الحقاً بكتاب االعالن املرقم بالعدد 13270 في 2022/11/20.
تعلن محافظة ميســان/ قســم العقود احلكومية عن اعادة إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )تأهيل اعدادية االرشاد للبنني في 
ناحية العدل( واملدرجة ضمن تخصيصات )الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية لســنة 2022/ تنمية االقاليم( ضمن تبويب )54-

1-4-13-18-228-2( وبكلفة تخمينية مقدارها )373،625،000( ثالثمائة وثالثة وســبعون مليون وســتمائة وخمسة وعشرون الف 
دينار عراقي الغيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )180( يوم.

فعلى الراغبني باالشتراك في املناقصة من الشركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم خالل اوقات 
الدوام الرسمي الى العنوان )ميسان- العمارة- الشبانة - بناية محافظة ميسان - الطابق األول - قسم العقود احلكومة( وللحصول 

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

الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية البالغة )3،737،000( )ثالثة مليون وســبعمائة وســبعة وثالثون الف دينار عراقي الغيرها(، وعلى شكل خطاب 
ضمان )صادر من احد املصارف املعتمدة وعبر املنصة االلكترونية للبنك املركزي العراقي( او صك مصدق او ســفتجة وتكون نافذة 

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

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

5. تقدم شهادة املنشأ للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ املشروع.
6. بإمكان مقدمي العطاءات شراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشركة 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 يوم )االحد( املصادف )2023/1/29( وان موعد غلق املناقصة ســيكون يوم )االثنني( 
املصادف )2023/1/30( الســاعة )الثانية عشــر ظهرا( وســيتم 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.
ســيتم عقد مؤمتر خاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة )الواحدة ظهرا( من يوم )االثنني( املصادف 

)2023/1/23( 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 شــروط 
املناقصة في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطائه ويعد غير مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
شعبة التعاقدات

العدد: 14657
التاريخ: 2022/12/18

اعادة إعالن مناقصة رقم )129( لسنة 2022

الحقاً بكتاب االعالن املرقم بالعدد 12747 في 2022/11/9.
تعلن محافظة ميســان/ قســم العقود احلكومية عن اعادة إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )بناء مدرسة ابتدائية 18 صف مع 
التأثيث في ناحية العزيز( واملدرجة ضمن تخصيصات )الدعم الطارئ لالمن الغذائي والتنمية لسنة 2022/ تنمية االقاليم( وبكلفة 
تخمينية مقدارها )1،575،310،000( مليار وخمســمائة وخمسة وسبعون مليون وثالثمائة وعشرة االف دينار عراقي الغيرها، ومبدة 

تنفيذ أمدها )360( يوم.
فعلى الراغبني باالشتراك في املناقصة من الشركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم خالل اوقات 
الدوام الرسمي الى العنوان )ميسان- العمارة- الشبانة - بناية محافظة ميسان - الطابق األول - قسم العقود احلكومة( وللحصول 

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

الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية البالغة )15،754،000( )خمسة عشر مليون وسبعمائة واربعة وخمسون 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 شراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشركة او من يخوله قانونيا الى قسم 

العقود احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية ومببلغ )300,000( )ثالثمائة الف دينار عراقي الغيرها ( غير قابل للرد.
علما ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة ســيكون يوم )االربعاء( املصادف )2023/1/4( وان موعد غلق املناقصة سيكون يوم )اخلميس( 
املصادف )2023/1/5( الساعة )الثانية عشر ظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشكل علني في نفس يوم الغلق أمام مقدمي العطاءات، 
وإذا صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وسوف يهمل أي عطاء يتم تقدميه بعد موعد غلق املناقصة على 
ان تكــون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة. يتحمل من ترســو عليه املناقصة اجور نشــر 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 )اخلميس( املصادف 

)2022/12/29( 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 شــروط 
املناقصة في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطائه ويعد غير مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
شعبة التعاقدات

العدد: 14651
التاريخ: 2022/12/18

اعادة إعالن مناقصة رقم )158( لسنة 2022

الحقاً بكتاب االعالن املرقم بالعدد 13264 في 2022/11/20.
تعلن محافظة ميســان/ قســم العقود احلكومية عن اعادة إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )هدم واعادة بناء مدرسة العزمية 9 
صف مع التأثيث في ناحية الســالم/ اخلمس( واملدرجة ضمن تخصيصات )الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية لســنة 2022/ 
تنمية االقاليم( ضمن تبويب )54-1-4-13-18-228-2( وبكلفة تخمينية مقدارها )592،475،000( خمسمائة واثنان وتسعون مليون 

واربعمائة وخمسة وسبعون الف دينار عراقي الغيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )240( يوم.
فعلى الراغبني باالشتراك في املناقصة من الشركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم خالل اوقات 
الدوام الرسمي الى العنوان )ميسان- العمارة- الشبانة - بناية محافظة ميسان - الطابق األول - قسم العقود احلكومة( وللحصول 

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

الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية البالغة )5،925،000( )خمســة مليون وتســعمائة وخمسة وعشــرون 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 شراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشركة 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 يوم )االحد( املصادف )2023/1/29( وان موعد غلق املناقصة ســيكون يوم )االثنني( 
املصادف )2023/1/30( الســاعة )الثانية عشــر ظهرا( وســيتم 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.
ســيتم عقد مؤمتر خاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة )الواحدة ظهرا( من يوم )االثنني( املصادف 

)2023/1/23( 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 شــروط 
املناقصة في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطائه ويعد غير مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
شعبة التعاقدات

العدد: 14650
التاريخ: 2022/12/18

اعادة إعالن مناقصة رقم )151( لسنة 2022

الحقاً بكتاب االعالن املرقم بالعدد 13188 في 2022/11/17.
تعلن محافظة ميســان/ قســم العقود احلكومية عن اعادة إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )بناية االقسام العلمية في كلية 
العلوم / جامعة ميســان( واملدرجة ضمن تخصيصات )الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية لسنة 2022/ تنمية االقاليم( ضمن 
تبويب )54-1-4-13-18-228-2( وبكلفة تخمينية مقدارها )3،068،890،000( ثالثة مليار وثمانية وســتون مليون وثمامنائة وتسعون  

الف دينار عراقي الغيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )800( يوم.
فعلى الراغبني باالشتراك في املناقصة من الشركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم خالل اوقات 
الدوام الرسمي الى العنوان )ميسان- العمارة- الشبانة - بناية محافظة ميسان - الطابق األول - قسم العقود احلكومة( وللحصول 

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

الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية البالغة )30،689،000( )ثالثون مليون وســتمائة وتسعة وثمانون الف دينار عراقي الغيرها(، وعلى شكل خطاب 
ضمان )صادر من احد املصارف املعتمدة وعبر املنصة االلكترونية للبنك املركزي العراقي( او صك مصدق او ســفتجة وتكون نافذة 

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

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

5. تقدم شهادة املنشأ للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ املشروع.
6. بإمكان مقدمي العطاءات شراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشركة او من يخوله قانونيا الى قسم 

العقود احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية ومببلغ )500,000( )خمسمائة الف دينار عراقي الغيرها ( غير قابل للرد.
علما ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة ســيكون يوم )اخلميس( املصادف )2023/1/26( وان موعد غلق املناقصة سيكون يوم )االحد( 
املصادف )2023/1/29( الســاعة )الثانية عشــر ظهرا( وســيتم 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.
ســيتم عقد مؤمتر خاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة )الواحدة ظهرا( من يوم )االحد( املصادف 

)2023/1/22( 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 شــروط 
املناقصة في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطائه ويعد غير مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. مهندس )مدني( / عدد )1(

1. سيولة نقدية مببلغ 
)118،148،250( دينار عراقي، وفقا 

ملا منصوص عليه في الوثيقة 
القياسية.

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

2. شهادة تأسيس الشركة مقدمة2. مهندس )كهرباء( / عدد )1(
 من مسجل الشركات في وزارة 

التجارة

3. هوية تصنيف الشركات واملقاولني 3. مالحظ )فني( / عدد )1(
الدرجة )السابعة/ انشائية )فما فوق( 

وإجازة ممارسة مهنة. 

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. مهندس )مدني( / عدد )2(
1. سيولة نقدية مببلغ )103،575،038( دينار 
عراقي، وفقا ملا منصوص عليه في الوثيقة 

القياسية.

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

2. شهادة تأسيس الشركة مصدقة2. مهندس )كهرباء( / عدد )1(
 من مسجل الشركات في وزارة 

التجارة
3. مهندس )ميكانيك(/ عدد )1(

يقدم عمل مماثل واحد منجز وخالل مدة ال 
تتجاوز )10( سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي 
العطاء ومببلغ ال يقل عن )920،667،000( دينار 

عراقي، وتقدم االعمال االخرى ألغراض املفاضلة 
في حالة التساوي.

3. هوية تصنيف الشركات واملقاولني الدرجة 
)اخلامسة/ انشائية )فما فوق( وإجازة ممارسة 

مهنة. 
4.فني )مساحة(/ عدد )1(

5.مالحظ فني / عدد )2(

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. مهندس )مدني( / عدد )1(
1. سيولة نقدية مببلغ 

)59،247،500( دينار عراقي، وفقا 
ملا منصوص عليه في الوثيقة 

القياسية، وباإلمكان تقدمي مبلغ 
اعلى للتعويل عليه في حالة 

التساوي.

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

2. شهادة تأسيس الشركة مصدقة2. مهندس )كهرباء( / عدد )1(
 من مسجل الشركات في وزارة 

التجارة

3. هوية تصنيف الشركات واملقاولني 3. مالحظ فني / عدد )1(
الدرجة )العاشرة/ انشائية )فما فوق( 

وإجازة ممارسة مهنة. 

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. مهندس )مدني( / عدد )1(
1. سيولة نقدية مببلغ 

)37،362،500( دينار عراقي، وفقا 
ملا منصوص عليه في الوثيقة 

القياسية، وباإلمكان تقدمي 
مبلغ اعلى للتعويل عليه في 

حالة التساوي.

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

2. شهادة تأسيس الشركة مصدقة2. مهندس )كهرباء( / عدد )1(
 من مسجل الشركات في وزارة 

التجارة

3. هوية تصنيف الشركات واملقاولني 3. مالحظ فني / عدد )1(
الدرجة )العاشرة/ انشائية )فما فوق( 

وإجازة ممارسة مهنة. 
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إعالم اتحاد الرماية 
اُختتمت في بغداد - املركــز التدريبي للرماية- 
الــدورة التحكيمية الترحيليــة }دورة الترقية{ 
للرماية  لألســلحة الهوائية ضغط هواء 10/م 
، والتي اقامها االحتاد املركزي للرماية بالتنسيق 
مع جلنــة احلكام املركزية في االحتاد.حاضر فيها  
:محمد غالم خان /حكــم دولي، -رحيم كاظم 

محمد/ حكم دولي .
يشار بأن »محاضرات الدورة التحكيمية اقيمت 
في ميدان املركز التدريبي لالحتاد وشــارك فيها 
اكثــر من 20 شــخصاً مابني العبــني ومدربني 
للعبـــة  احلديثة  القوانــني  وحكام«.تناولــت 
والعقوبـات  واجلـــزاء  االحتســـاب  وأصـــول 
وفحـــص األسلحة واملعـــدات  وتضمنـــت 
فـــي ختامهـا االختـــبار )االمتحـان النهائـي 

للمشاركيـن(.
يذكــر بأن » االحتــاد العراقي الوطنــي للرماية 
ينظم هذه الدورات من اجل االرتقاء مبســتوى 
التحكيم واعداد احلكام العاملني والقادرين على 
ادارة األنشطة الداخلية وفقاً للقوانني واللوائح 
الدولية للعبة ورياضــة الرماية العاملية وذلك 
لضمــان حتقيق نتائج متميزة في املشــاركات 

اخلارجية املقبلة ».

 اتحاد الرماية يختتم 
الدورة التحكيمية 

الترحيلية 

تقرير 

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلــن االحتــاد املركــزي لكــرة القدم، 
عــن موعد تســلم ملعــب امليناء في 
البالد من  البصــرة جنوبــي  محافظة 
الحتضان  اســتعدادا  املنفذة،  الشركة 
العام  25 املقررة مطلع  بطولة خليجي 
املقبل .وقال عضو احتــاد الكرة، الناطق 
اإلعالمي أحمد عودة املوســوي إنه من 
املفترض أن يسلم ملعب امليناء من قبل 
الشركة املنفذة في العشرين من شهر 
كانــون االول احلالي، مؤكــداً أن العمل 
متواصل بشــكل مكثف فــي امللعب 
قبل  من  وشــخصي  مباشر  بإشــراف 
رئيــس االحتاد عدنان درجــال، فضالً عن 
الدعم احلكومي الكبير ووزارة الشــباب 
والرياضة ومحافظــة البصرة والوزارات 

واملؤسسات الساندة .
وأشــار املوســوي، إلى أن امللعب أصبح 
املالحظات  بعــض  باســتثناء  جاهــزاً 
اخلاصة مبا حول امللعــب والطرق املؤدية 
إليــه، وهــذا كلــه ســينجز باجلهود 

املتضافــرة والدعــم احلكومي.وبني أنه 
أصبح من املؤكد احتضان ملعب امليناء 
مباراتان في افتتــاح ملعب امليناء األول 
سيجمع نادي امليناء بفريق نادي الكويت 
الكويتي يوم 26 من الشهر احلالي، ويوم 
30 من الشهر ذاته بني منتخبنا الوطني 

واملنتخب الكويتي.
يشــار الى ان رئيس االحتاد الكويتي عبد 
اهلل الشاهني زار البصرة ملعب البصرة 
الدولــي ومالعب التدريب فــي املدينة 
الرياضية وملعب امليناء، بصحبة الوفد 
املرافق له الذي ضــم نائب رئيس االحتاد 
أحمــد عقلة، والنائب هايــف الدهاني 
ومدير املنتخبات الكويتّية سعود املزعل، 
رافقهم في الزيارِة السفير العراقي في 
الكويت املنهــل الصافي، لالطالع على 
خليجي  الحتضان  اجلارية  االستعدادات 
25 في البصرة، وتقــدمي الدعم الكامل 
للعراق من أجل إظهار البطولة بأفضل 
صورة من جميع النواحي اإلدارية والفنية 
رئيس  باستقبالهم  وكان  والتنظيمية، 

االحتاد العراقي عدنان درجال.
الفار يظهر في العراق خالل خليجي 25

مع بدء العــد التنازلي لبطولة خليجي 
انطالقها  املزمــع  البصرة،  مبدينــة   25
6 كانــون الثانــي املقبل مبشــاركة 8 
اللجنة  تواصــل  خليجية،  منتخبــات 
العراقي،  االحتــاد  مع  بالتعاون  املنظمة 
البطولة. تهيئــة جميــع متطلبــات 
وســتدخل تقنية الفيديو »الفار« ألول 
مــرة للمالعب العراقية، عبــر مباريات 

البطولة اخلليجية.
وقال عدنان درجال، رئيس االحتاد العراقي 
لكرة القدم، في مؤمتر صحفي: »بطولة 
خليجي 25 ستكون استثنائية التنظيم 
مــن جميــع النواحي«.وأضــاف درجال 
»العراق سيســتخدم تقنية )الفار( في 
بطولة خليجي 25 وهذه هي املرة األولى 
التــي تســتخدم من قبل احلــكام في 
أكمل  العراقي  »االحتــاد  بالدنا«.وأوضح: 
لبطولة  التنظيمية  املتطلبــات  أغلب 
خليجي 25 املقررة فــي البصرة مطلع 
العام املقبل«.وأردف درجال: »أتابع حاليا 
في البصرة مراحل إكمال النواقص التي 
أشرت عليها الوفود اخلليجية التي زارت 
البصرة بــني فتــرات متعاقبة«.وختم: 

»العمل مســتمر ليال ونهارا ولم يتبق 
لإلجناز التام ســوى مدة بســيطة جدا، 
نهائي  البصرة جاهزة بشكل  وستكون 

نهاية الشهر اجلاري«.
على صعيد جاهزية املالعب، مت اإلعالن 
عــن تهيئة مالعــب التدريبات بصورة 
مثالية، إذ تتوفر للمنتخبات اخلليجية 
للمران  9 مالعب مخصصة  املشاركة 
مبدينــة البصــرة الرياضية.وظهــرت 
أرضيــة تلك املالعب بإجمــل إطاللة، 
عــالوة على اكتمــال جتهيــز ملعب 
التدريــب األول التابــع مللعــب امليناء 
موعد  علــى  الذي ســيكون  األوملبي، 
مــع افتتاحه في ال26 مــن كانون أول 
اجلاري، بإقامة اللقاء الودي بني أصحاب 
األرض وضيفهــم الكويــت الكويتي.
وســيحتضن ملعــب املينــاء يوم 30 
كانــون أول اجلاري، املبــاراة الودية بني 
الكويتي.وتشير  واألزرق  الرافدين  أسود 
مصادر الى ان جلنــة احلكام في االحتاد 
ستســتعني  القدم،  لكــرة  اخلليجي 
بطواقم حتكيمية من أوروبا إلى جانب 
احلكام من البلدان املشاركة بالبطولة.

الميناء يفتتح ملعبه بمالقاة الكويت الكويتي يوم 26 الجاري
الفار يظهر في العراق خالل خليجي 25

ملعب امليناء جاهز لالفتتاح

الدوحة ـ وكاالت:

كأس  بلقب  األرجنتــني  توجت 
في  الثالثــة  للمــرة  العالــم 
تاريخها، بعد التغلب في املباراة 
النهائيــة على حامــل اللقب 
فرنســا  بركالت الترجيح بعد 
بنتيجة  اإلضافي  الوقت  إنتهاء 
(3-3(، مســاء أمس في اللقاء 

الذي احتضنه ملعب لوسيل.
وسجل ثالثية األرجنتني ليونيل 
ميســي في الدقيقتــني )-23 
109( وأنخيــل دي ماريــا فــي 
الدقيقــة )36(، بينما ســجل 
ثالثية فرنســا كيليــان مبابي 
في الدقائق )-80 -81 117(.وفي 
ركالت الترجيح سجل لفرنسا 
مبابي- موانــي  وأهدر كومان- 
تشــواميني، في حني ســجل 
لألرجنتــني كل من: ميســي- 

ديباال- باريديس- مونتيل.
»سكواكا«  شــبكة  وبحسب 
لإلحصائيــات، فــإن ميســي 
أصبح أول العب في تاريخ كأس 
جميع  فــي  يســجل  العالم، 
خالل  للبطولة  اخلمس  اجلوالت 
نســخة واحدة.وأحرز ميســي 
خــالل مرحلــة اجملموعات في 
شباك الســعودية واملكسيك، 
ثم ســجل في ثمــن النهائي 
أمام أستراليا، وفي ربع النهائي 
ضد هولندا، قبل أن يهز شباك 
كرواتيا فــي نصف النهائي.أما 
لإلحصائيات،  »أوبتا«  شــبكة 
فأشــارت إلى أن ميسي أصبح 
أول العــب فــي تاريــخ كأس 
العالــم، منذ مونديــال 1966 
 20 على األقــل، يســاهم في 

هدفا على مدار مســيرته في 
وصنع   12 )ســجل  البطولــة 
يتصدر  ميســي  بات  8(.كمــا 
مونديال  هدافي  قائمة  منفردا 
2022، برصيد 6 أهداف، متفوقا 
على الفرنســي كيليان مبابي 
(5 أهداف(.وســجل البرغــوث 
اليــوم أول أهدافــه في نهائي 
بعدما فشل في  العالم،  كأس 
هز شــباك أملانيا، خالل املباراة 
اخلتامية لنســخة 2014.وأحرز 

ميســي 4 أهداف في النسخة 
احلالية من ضربات جزاء، وأضاع 

أخرى أمام هولندا.
»أوبتــا«  لشــبكة  ووفقــا 
اخلسارة  بعد  فإن  لإلحصائيات، 
أمام السعودية، أصبح منتخب 
األرجنتــني، املنتخــب الثانــي 
في تاريخ املونديــال الذي يفوز 
املباراة  خســارته  بعد  باللقب 
هذا  يحقــق  االفتتاحية.ولــم 
اإلسباني  املنتخب  اإلجناز سوى 

في نسخة 2010، عقب خسارة 
املباراة األولى لــه في البطولة 

ضد سويسرا.
رسمي  وبشكل  ميسي  أصبح 
هو أكثر العب خــاض مباريات 
في تاريــخ كأس العالم برصيد 
26 مباراة وتخطى األســطورة 
األملاني  رقم  بذلك  األرجنتينية 
لوتــار ماتيوس صاحــب الرقم 
 25 برصيد  الســابق  القياسي 

مباراة.

ميسي  مشــاركات  وانطلقت 
فــي كأس العالم عــام 2006 
وكانــت أول مبــاراة لــه على 
كوت  مواجهــة  فــي  اإلطالق 
ديفوار في العاشــر من حزيران 
عام 2006 وكانــت أول أهدافه 
منتخب  شباك  في  املونديالية 
صربيا ومونتينغرو في املونديال 
ذاته في الدقيقة 88 من املباراة 
التــي انتهت بفــوز األرجنتني 
مشــاركاته  مدار  (6-0(..وعلى 

اخملتلفة في كأس العالم وقبل 
مبــاراة األرجنتني وفرنســا في 
نهائي » قطر 2022™« شــارك 
ميسي في 25 مباراة فاز في 16 
وتعادل في 4 وخســر 5 وسجل 
11 هدفــاً وأهــدى 8 متريــرات 

حاسمة.
»سكواكا«  شــبكة  وبحسب 
لإلحصائيــات، فــإن مبابي هو 
ثانــي العــب في تاريــخ كأس 
العالم، يســجل فــي نهائيني 
بعــد  للمونديــال،  متتاليــني 
فافا في نســختي  البرازيلــي 
1958 و1962.وأضافت الشبكة 
أن مبابــي البالغ من العمر )23 
عامــا و363 يوما(، هــو أصغر 
 10 إلى  التاريخ يصل  العب في 

أهداف في كأس العالم.
كمــا يعتبر مبابــي أول العب 
في  أكثر  أو  هدفــني  يســجل 
نهائي املونديال، منذ عام 2002 
الظاهرة  رونالدو  فعلها  عندما 
في شــباك أملانيا.أما شــبكة 
»أوبتــا« لإلحصائيــات، فقــد 
أشــارت إلى أن مهاجم باريس 
ســان جيرمان سجل 8 أهداف 
فــي كأس العالــم 2022، وهو 
أعلى رصيد يصل إليه أي العب 
في نسخة واحدة من البطولة، 
منــذ مونديال كوريــا اجلنوبية 
واليابان 2022 )الظاهرة رونالدو 
مبابي  وضــع  أهداف(.كمــا   8
4 أساطير فقط  اسمه بجانب 
فــي تاريخ اللعبة، ســجلوا 3 
املباريات  أو أكثر فــي  أهــداف 
العالــم،  لــكأس  النهائيــة 
وهــم: الفرنســي زيــن الدين 
زيدان والبرازيليــان فافا وبيليه 

واإلجنليزي جيوف هورست.

أرجنتين ميسي تظفر بلقب كأس العالم 2022
الفرنسي مبابي يتوج هدافًا 

العبو االرجنتني بعد الفوز أمس

سلمى حسين 
الحاضرة روحا ال جسدا

وســطا اجــواء عائليــة جميلة جمعــت العائلة 
الباراملبيــة بحضــور مكتبها التنفيذي برئاســة 
الدكتــور عقيل حميد واخوته في املكتب التنفيذي 
وعائلة الفقيدة »سلمى حسني« متمثلة بوالدتها 
واخوتها وذويها حملت معها احلزن واألسى استذكارا 
واعتزازا لهــا وملكانتها في اللجنــة الباراملبية عبر 
اقامة بطولة دوري العراق باملبارزة التي أطلق عليها 
بطولة اســم الفقيدة سلمى حســني في مبادرة 
انســانية رائعة وقيمة تستحق كل التقدير والثناء 

من اسرة احتاد املبارزة بكل شخوصهم وعناوينهم.
الزميلة املرحومة ســلمى حســني لم تكن العبة 
منتخب مبارزة حســب بل كانت صحيفة مبدعة 
متمكنة مــن ادوات عملهــا مبهنيــة عالية كما 
كانت كاتبة وقاصــة وحازت على العديد من اجلوائز 
عبر مشــاركاتها على النطاقني احمللي والعربي ولن 
يقــف االمر عند اجلانب املهني حســب بل ميتد الى 
حسن اخالقها وصفاتها احلميدة التي كانت محط  
اعتزاز واحترام وتقديــر كل من عمل معها وعرفها 
وهذا بالتأكيد يعكس التربية الصحيحة واحلميدة 
التي جبلــت عليها زميلتنــا الفقيدة  لعائلتهــا 
الغالية  منذ نعومة اظفارها وهذا يحسب لوالدتها 

التي كانت ترافقها في بعض مشاويرها اخلاصة.
ونحن اليوم نســتذكر زميلتنــا الراحلة بكل اعتزاز 
واحترام نثنى على احلضــور الرائع لعائلة الباراملبية 
بشخص رئيسها الدكتور عقيل حميد وزمالئه في 
املكتــب التنفيذي الذي عكس مــدى حب واهتمام 
واعتزاز هــم بها خلقا واخالقــا ومهنية كما نثني 
على دور اســرة احتاد املبارزة على مبادرته التي اكدت 
مبا ال يقبل الشــك حضور املرحومة سلمى روحا ال 
جسدا في نفوس ووجدان وذاكرة زمالئها وزميالتها 

في احتاد املبارزة.
وال يســعنا في اخلتام اال ان نعــزي عائلتها الكرمية 
مبن حضر وفي مقدمتهم والدتها ونسأل اهلل لهم 
والفقران  الرحمــة  وللمرحومة  والســلوان  الصبر 
والشــكر كل الشــكر الى العائلة الباراملبية التي 
كانت بيتها الثانــي بحضورهم االبوي اجلميل والى 
اســرة احتاد املبارزة على موقفهم االنساني النبيل 
في اســتذكار زميلتهــم وهم يقولــون لها وداعا 
ســلمى من قريرة العني فانت عنــد مليك مقتدر ال 

يظلم عنده أحد.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تبــدأ اليــوم االثنــني املوافق 19 
 11 اجلولة  مباريــات  األول  كانون 
من املرحلة األولــى لدوري الكرة 
مواجهات،  ثــالث  بإقامة  املمتاز 
ففي ملعب النجف الدولي تقام 
في الســاعة 2 مبــاراة النجف 
ونفط ميسان، وفي ملعب كربالء 
الدولي تقام في الساعة الرابعة 
القاســم  مباراة  والربع مســاء 
والكهربــاء، فــي حــني يضيف 
ملعب الشــعب الدولــي مباراة 
الساعة  في  والصناعة  الشرطة 

السابعة والنصف مساء.

في  اجلولة  مباريات  وتســتكمل 
اليــوم التالي، اذ يلعــب النفط 
ونفط البصرة في ملعب املدينة 
الدولي في الساعة 2 ظهرا، وفي 
التوقيــت ذاته تقــام في ملعب 
الديوانية  مبــاراة  الدولي  كربالء 
الــزوراء  والكــرخ، وفــي ملعب 
في  احلــدود  امام  نــوروز  يتواجه 

الساعة 2 ظهرا.
ويلتقي زاخو فــي ملعبه بفريق 
الرابعة  الســاعة  فــي  دهــوك 
والنصف مســاء ويلعــب أربيل 
والطلبة في التوقيت ذاته مبلعب 
فرانسوا حريري ويلعب الزوراء في 

ملعبه امام كربالء في الســاعة 
7 وفــي التوقيت نفســه يلتقي 
واجلوية في ملعب  الوسط  نفط 

النجف الدولي.
ويقــف الكهربــاء فــي صدارة 
الترتيب وله 23 نقطة ثم اجلوية 
بـ 22 متفوقــا على الزوراء بفارق 
األهداف، وفــي مقدمة الهدافني 
يأتي احملترف الغانــي ديني أنتوي 
في صفوف النفط وله 5 أهداف، 
الكرخ  مــن  نهــاد محمــد  ثم 
واحملترف اليمنــي ناصر محموده 
من نفط الوســط ولكل منهما 

4 أهداف.

متابعة ـ الصباح الجديد:
أعلن اجلهاز االداري ملنتخب العراق 
للشــباب، أمــس، إلغــاء املباراة 
الودية مع شــقيقه األردني، التي 
كان مــن املقــرر إقامتها مطلع 
عمان،  في  املقبــل  الثاني  كانون 
باجلانب  إدارية تتعلــق  ألســباب 

املستضيف.
وقــال ندمي كــرمي، املديــر اإلداري 
ملنتخــب العراق حتــت 19 عاًما: 
»قدم اجلانــب األردني اعتذاره عن 
إقامة املباراة الودية بني املنتخبني، 
بتغييــر موعد  تتعلق  ألســباب 
املبــاراة«. وأضاف كــرمي: »اجلانب 
األردني هو من طلب إجراء مباراة 
ودية مع شــباب العراق، ومت حتديد 

مطلع الشهر املقبل موعًدا لها، 
إلقامتها  مقترًحــا  قدمنا  ولكن 
مبوعــد جديد، لكنــه يتزامن مع 
استئناف مباريات الدوري األردني«.

وتابع: »نعمــل حالًيا على ترتيب 
مجموعة مــن املباريــات الودية 
مع منتخبات أوروبية على شكل 
مدينة  في  تقــام  رباعية  بطولة 
أنطاليا التركية منتصف الشهر 
كأس  لنهائيات  حتضيــًرا  املقبل، 

آسيا في اوزبكستان«.
وأوضح: »جتديــد اختيارنا لتركيا 
خلوض معســكر آخر يأتي لكثرة 
املنتخبــات واألنديــة األوروبيــة 
وإمكانيــة  هنــاك،  املتواجــدة 
سلسلة  بإجراء  منها  االستفادة 

التحضيريــة«.  اللقــاءات  مــن 
تدريباته  يواصــل  »فريقنــا  وأمت: 
اليومية فــي ملعب النادي أمانة 
بغــداد مبعــدل وحــدة صباحية 
الوحدات  تكثيف  وسيتم  يومية، 
التدريبيــة بعــد توقــف الدوري 
املمتاز، والتحاق 7 العبني بصفوف 

املنتخب«.
 3 العراق، خاض  يذكر أن منتخب 
األول  تركيا  مباريات في معسكر 
الثاني  أقيــم في تشــرين  الذي 
املاضي، فاز فيها على أالنيا سبور 
حتت 20 عاًما )6-1(، وعلى منتخب 
تركيــا للشــباب )1-0( وخســر 
الفريق األول ملاســترخات  أمــام 

الهولندي )1-0(.

الجولة 11 لممتاز الكرة 
تبدأ اليوم بثالث مواجهات

الشبابي يالعب منتخبات أوروبية
 في بطولة رباعية بأنطاليا

الكيك بوكسنك يخطفون
 33 ميدالية في بطولة آسيا 

رونق نشأت .. عداءة تسعى إلى 
التتويج بأوسمة المسافات الطويلة 

المكتب االعالمي لالتحاد 
ثمــان ايــام ومقاتلــي العراق 
يخوضــون النــزاالت القتالية 
علــى احللبات فــي العاصمة 
التــي  بانكــوك  التايلنديــة 
اســيوي  اكبر جتمع  احتضنت 
بوكســينغ،  الكيك  برياضــة 
منتخبنا  العبــي  واســتطاع 

من الفوز بـ 33 وســاما ملونا، 
ذهبية  ميداليــات   7 تضمنت 
و15  فضيــة  ميداليــة   11 و 
برونزيــة ليكــون اجملمــوع 33 
ميدالية طــرزت صدور االبطال 
اجلمهــوري  الســالم  وعــزف 
العراقــي 7مرات، وقد شــارك 
من  بأكثر  العراقيــني  الالعبني 

نظام، وقد رافق الوفد العراقي 
لرياضات  العراقي  االحتاد  رئيس 
الكك بوكســنغ اللواء قاسم 
الواســطي الــذي حتامل على 
في  عملية  اجرى  كونه  نفسه 
في  بيومني  السفر  قبل  عينيه 
محافظة النجف ليكون داعم 

لالعبني خالل النزاالت.

بغداد ـ الصباح الجديد:
رونق  الشــابة،  العداءة  تســعى 
نشــأت، إلــى الفــوز بأوســمة 
البطوالت  في  الطويلة  املسافات 
والعداءة متثل حاليا فريق  املقبلة، 
مركــز املوهبــة الرياضية بألعاب 
القوى الــذي يــؤدي تدريباته في 
مضمار ملعب الراحل علي حسني 

شهاب في املدينة الشبابية.
الثاني في ســباق  باملركــز  فازت 
1500 متــر ضمن بطولــة اندية 
الثالث في ســباق  واملركز  العراق 
800 متــر، والعــام املاضي توجت 
باملركــز األول والترتيــب الثانــي 
في ركضــة الضاحية، وهي تؤدي 
تدريباتهــا بانتظــام اســتعدادا 
للموسم اجلديد الذي يستعد فيه 
فريقهــا للموهبة الرياضية لفئة 
الناشــئني والناشئات للمشاركة 
الضاحية  بركضة  أول بطولة  في 

باشراف احتاد ألعاب القوى. 

يشــرف على تدريبها نصر عبود، 
العــداءة من مواليــد 2006 أيضا 
مثلت فريق تربية الرصافة الثانية 
وحصلت علــى املركــز األول في 
فعالية البريد برقم عراقي واملركز 

الثاني في ســباق 800 متر ضمن 
البطولة التــي أقيمت في مدينة 
املوصل، طموحهــا على الصعيد 
الدراســي التفوق ودخــول كلية 

التربية البدنية وعلوم الرياضة.

رونق نشأت



بغداد - وداد ابراهيم:
بدأت ام مــرمي التجهيــز لالحتفال 
بأعيــاد امليالد ورأس الســنة مبكرا 
بوضع شــجرة امليالد مزينة بالهدايا 
واللعــب، التــي اعتــادت ان تكون 
من بينهــا علب احلــظ التي تضم 
أوراقا صغيــرة مطوية، تعطى اثناء 
البيت  االحتفال لكل شــخص في 

ليعرف ماذا يخبئ له املستقبل.
 "تضحــك" وتقــول: انــا اكتب ما 
يعتقدون  االحتفــال  وفي  الورق  في 
ولكن  محظوظني  فعال  كانوا  انهم 
لــم يحالفنا احلظ فعــال بأن نكون 

معــا خالل اعيــاد هذا العــام فأنا 
اليوم اســتذكر اقاربــي واصدقائي 
وشقيقاتي واشــقائي الذين غادروا 
العراق الى اســتراليا واملانيا وكانوا 
يشــاركوني العيد بالزيارة والسهر 
وعمــل وجبات من الطعــام صباح 
العيد لكن اليــوم اجد انني وحيدة 
وبعــد ان كان فــي العمــارة التي 
مســيحية  عائلــة   30 اســكنها 
بقيــت االن ثــالث عائــالت، اذ كنا 
نتشارك في التجهيز لألعياد بعمل 
"الكليجة" معا ونذهب ليلة العيد 
الى الكنيسة حلضور القداس، لكن 

ما يحدث االن اننا نتبادل الرســائل 
واحلديث عبر الهاتف فقط وهذا ما 

يدعو الى االحساس بالوحدة.
وتكمــل ام مــرمي: جتهيــزات العيد 
تقريبــا اكتملت فأنــا معتادة على 
ان ابدأ بتغيير ترتيب البيت وشــراء 
احللويات واملالبس اجلديدة، وانتظر ان 
احضر القداس واتبارك في هذا اليوم 
وادعو للعراق باألمــان واالمن واخلير 

والعطاء. 
نتبادل التهاني بكلمات او صور بعد 

ان كانت جلسات وسهر.  
بســام طلو 40 عاما قال: نعم بدأت 

االســتعدادات للعيد قبل يومني او 
اكثر ففيــه الكثير مــن الطقوس 
والعادات التي تبدا بها العائلة منها 
"شجرة امليالد واملأكوالت واحللويات" 
والتجمع مع االصدقاء واالقارب قبل 
يوم العيد لســماع كلمة االب في 
الكنيســة والتي دائما ما تكون عن 
التعاون واحملبة والتســامح والعمل 
مــن اجل خيــر البشــرية والعيش 
بأمان مع االقــارب واجليران والتأكيد 
علــى ان  التعاليــم الدينيــة لكل 
االديان فــي العراق دعــت الى هذه 
التعاليم مــن اجل رفض العنصرية 
والطائفيــة، والعيد دعــوة ملعرفة 
حقيقة مهمة وقد تكون مؤملة وهي 
العراق  في  املســيحية  الطائفة  ان 
املاضي،  العام  ففي  تتالشــى  بدأت 
دخلت  قــد  قليلة  عوائــل  كانــت 
ان هذا  واعتقد  الكنيسة لالحتفال 
العيد هناك عوائل على عدد االصابع 
ستشــاركنا االحتفال، وقد نكتفي 
بأرسال رسائل عبر شبكة التواصل 
وبدال  بالعيد  للتهنئــة  االجتماعي 
من ان نحتضــن اصدقاءنا  ونتجمع 
في بيت واحد ونسهر حتى ينتصف 
الليل لنستقبل العام اجلديد بالفرح 
نســتبدلها برســالة او صــورة او 

مكاملة  ال تتعدى الدقائق. 
مسيحيون مهاجرون بال عودة

وأكمــل طلو: ســافر كل اصدقائي 
قبل أكثر من عامني الى اســتراليا 
واســتقروا هناك وبعضهم ســافر 
الى االردن الســتكمال اوراق الهجرة 
واســتراليا  امريكا  الى  الرســمية 
وبعضهــم يعمــل االن فــي مزارع 
الزيتون في عمان وينتظر ان تكتمل 
االوراق الرســمية للهجــرة. وانا قد 
اغادر بعد فترة بعد ان بدأ اشــقائي 
للهجرة  يشــجعوني  استراليا  في 

يومية سياسية مستقلة Mon. 19 Dec. 2022 issue )5038( االثنني 19 كانون االول 2022 العدد

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

اخوتنـا فـي الوطـن يستعـدون الستقبـال 
أعياد الميالد ورأس السنـة 

وتستذكر أحباءها المغتربين ..

متابعة ـ الصباح الجديد: 
ما زالــت توبا تواصل التحضيــرات اخلاصة 
باملوســم اجلديد من مسلســلها التركي 
االخير "ذات أخرى" والذي شاركت به أخيراً 
العاملية،  نتفليكس  عبر شاشــة منصة 
التي  النصــب  ولكن مــاذا عــن عملية 

املاضية وتصدرت  متت بإسمها خالل الســاعات 
الصحف واملواقع اإللكترونية التركية؟

ونشــرت الصحف ووســائل اإلعالم التركية أن 
بطلة  بويوكســتني  بتوبــا  أرجنتيني  معجــب 
"ســنوات الضياع " تعرض لعملية نصب كبيرة 
خالل الســاعات املاضية بعــد أن قامت بإقناعه 

مجموعة من األشخاص النصابني أنه عليه دفع 
40 ألف يورو ملقابلة جنمته املفضلة توبا والتقاط 
صور فوتوغرافية معها ولكن مبجرد احلصول على 

املال هربوا على الفور.
برغم أن توبا نفت كل ما نشر حول عالقتها بآجنني 
إكيوريك الذي رصدتهما إحدى كاميرات املصورين 

في عطلتهما بباريس سوياً، إال ان الشائعات لم 
تنتِه بعد، فما زالت األخبــار تردد أن هناك عالقة 

جتمعهما ستكشف خالل الفترة القادمة.
وجدير بالذكر ان توبا بويوكستني وآجنني إكيوريك 
ســبق وقدما ســوياً بطولة املسلســل التركي 

الشهير العشق األسود.

بابل ـ الصباح الجديد: 
أعلنت نقابة الفنانني في بابل عن إقامة املعرض التشكيلي 
السنوي للنقابة ، مبشاركة ٦٩ فنانا على قاعة الود للثقافة 

والفنون.
وقــال نقيب الفنانني في بابل محســن اجليالوي في حديث 
تابعته الصباح اجلديد، إن ” املعرض السنوي تضمن لوحات 
تشــكيلية متنوعه وأعماال نحتية وخزفية في موضوعات 

مختلفة ومن مدارس فنية متعددة.”
واضاف، أن ” املعرض الذي أقيم حتت شــعار ) نرسم للحب 
ونلــون للعراق( شــهد حضور عــدد من الفنانــني والنقاد 
واملهتمني بالشــأن التشــكيلي في احملافظــة واحملافظات 

اجملاورة”.

المثنى ـ الصباح الجديد:
نظم منتدى السماوة النسوي التابع ملديرية شباب ورياضة 
املثنى، أمس االحد، حملة للتوعية مبخاطر تعاطي اخملدرات، 

وذلك في املعهد التقني بالسماوة.
وذكرت مديرة املنتدى زهراء املوســوي، ان احلملة التي نفذت 
بالتنسيق مع دائرة الصحة تهدف لشرح مخاطر التعاطي 
على الشــباب وطرق الوقاية منها، فضاًل عن شرح اجلوانب 

القانونية اخلاصة بتلك الظواهر.
واشــارت إلى ان مديرية الشــباب تعمل أيضا على تنظيم 
حمالت ميدانية في األســواق وأماكــن جتمعات املواطنني 
لشرح مخاطراإلدمان، فضالً عن التركيز على مراجعة ردهات 

عالج اإلدمان للخضوع للعالج وتلقي الدعم النفسي.

نقابة الفنانين في بابل تقيم 
معرضها التشكيلي السنوي

حملة توعية عن مضار 
المخدرات في المثنى

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

قبل خمســة قرون قال الكاتب والفيلســوف 
الفرنســي املعروف إيتيان دوال بويســي      " ال 
يكفــي أن نولد وحريتنا معنــا، بل يجب علينا 

أيضا أن نحميها"،
في كتابه العبودية الطوعية يشــرح بويســي 
األســباب التي تدفع بالناس لإلذعــان إلى قوة 
شــخص واحــد وهم باألســاس مــن منحوه 
تلك القوة، فيرجع األمــر كما يقول إلى ثقافة 
"اإلرادة العميقــة في العبوديــة" التي تتولد 
لدى الشعوب نتيجة طاعتها العمياء للملوك 

واحلكام.
التداول  يعول علــى االنتخابات النها مفتــاح 
الســلمي للســلطة، وحق االختيــار مكفول 
للمواطن كجــزء صميم من احلرية، ولم تتقدم 
األمم اال حينما اجادت اختيــار النائب احلر النزيه 
الذي يضــع مصلحة وطنه قبــل ارضاء احلزب 
ورئيــس االئتــالف، باملقابل اذا لــم يتحرر نواب 
الشــعب من التبعية والعبودية السياســية، 
سيبقى هذا الشــعب ينزف مقدراته ويحولها 
الى سياســيي الدراهم، ثنائيــة تربط احلاكم 

باحملكوم وبالعكس.
نعم الشــعوب هي مــن تصنــع طواغيتها، 
ومتنحهم القوة والســطوة التي توظف الحقا 
في استغالل الرعية واســتبدادهم، اذ ال يوجد 
حكام مسيطرون حيث ال يوجد عبيد مطيعون، 
وألن العالقــة بينهمــا عالقة أحاديــة اجلانب، 
تبرز ثنائية )الطاعة-الســيطرة( على انها هي 
املتحكم الرئيســي في عالقة احلاكم – احملكوم 
لدى الشــعوب املنغمســة في قبــول طاعه 

سياستها.
القبول باالمر الواقــع يعني اليأس من إمكانية 
التغيير وهي درجة تعــارض التفاؤل، وهو مبدأ 
ميكن قبوله بشكل فردي لكنه ال ينسحب على 

اجلماعة التي متتلك القدرة والقوة.
الطاعة العمياء هي السبب الرئيسي الذي دفع 
وجتاهلها  باجلماهير  لإلستخفاف  القرار  بصناع 
ثم إقصائها من مشهد السلطة، واستبعادها 
الحقا من املمارسة السياسية ليكون الطغيان 

واالستبداد بديال عن الدميقراطية.
يقول خليل جبران" ال يبني العصفور عشه في 

القفص لكيال يعّلم أوالده العبودية"،
ولهــذا علينا ان نعلــم أبناءنا ثقافة حســن 
االختيار، وهو األمر الذي يجعل التغيير اإليجابي 
ممكنا وقابال للتحقق، باإلرادة اجلماعية وهي قوة 
الشــعب التي تغير وال تتغير، فالشعب مصدر 

السلطات كما ينص الدستور.

ثنائية الحاكم والمحكوم

 جواد البوالني 

بعد عملية نصب تعرض لها أحد معجبيها
توبا بويوكستين في ورطة بسبب 40 ألف يورو

بغداد ـ الصباح الجديد: 
لــت وزارة الثقافة والســياحة واآلثــار، عمل بعثات  فصَّ
التنقيب األجنبية ، فيما أكــدت توثيقه بتصويرين جوي 
وأرضي. وأوضحت أن فرق هذه البعثات أسهمت باكتشاف 

عدد كبير من القطع األثرية تعود حلضارات مختلفة.
وقال املتحدث باسم الوزارة أحمد العلياوي، في تصريح 
تابعته الصباح اجلديد، إن "عمل البعثات التنقيبية 
يتم عبر خياري التحــري والتنقيب ويتم من خالل 
األول إجراء املسوحات الكشــفية امليدانية بحثاً 
عن املواقع األثريــة وحتدد عن طريق مجموعة من 
الوســائط التخصصية التــي يعرفها أصحاب 

االختصاص فيمضون إلى االســتقصاء والبحث والتحري 
فــي املناطق املتوقــع تاريخيــا أن تكون فيهــا آثار مدن 

وحضارات قدمية مهمة".
وأوضح، أن "الفرق التنقيبية األجنبية تتحرى عن املناطق 
ثم تستكشــف وتهيئ كل املستلزمات من أجل الدخول 
باالجتــاه الثاني وهو مرحلــة التنقيب، الــذي مير مبراحل 
عديدة بعد تعيني وحتديد املكان املشــمول ثم جتهز الفرق 

للمباشرة بالعملية".
وأضــاف، أن "التنقيب يُطبق بعمليــات حفر تخصصية 
مدروســة، متكن األثريني من اســتخراج واســتظهار آثار 
احلضارات الســابقة، حيث تعمل على اســتخراج كل ما 

بقي من تلك احلضارات من قطع أثرية ومدونات وموجودات 
تقوم باســتخراجها، ومن ثم تســلم إلى الهيئة العامة 

لآلثار والتراث مبحاضر رسمية أصولية".
وأشار إلى، أن "جميع عمليات التحري والتنقيب توثق عبر 
التصوير اخلاص األرضي والتصوير اجلوي وتدون وتســجل 

بشكل رسمي". 
وبني، أن "البعثات األجنبية املتخصصة يشــاركها فريق 
عراقي متخصــص، إضافة إلى مجموعة مــن املتدربني 
الذيــن يحضرون في أعمــال هذه الفــرق، بالتالي هناك 

مجموعة مكاسب تتحقق بعمل البعثات األجنبية". 
وذكر، أن "مهمة البعثات األجنبية تركز على استكشاف 

األرض العراقيــة ومعرفــة املواقع األثرية واســتخراج ما 
في باطن األرض من آثار تشــير إلــى الكثير من تفاصيل 
احلضارات الغائبة"، مبيناً، أن "جميع هذه اإلجراءات تكون 
متسلســلة ومنظمة تقوم بها هذه الفرق بإشراف دائرة 

التحريات والتنقيبات في الهيئة العامة لآلثار والتراث".
وأكد، أن "عمليات التحري والتنقيب أدت إلى اكتشــاف 
مجموعة كبيرة من القطــع األثرية التي ذهبت إلى وزارة 
الثقافة والســياحة واآلثار، ثــم مت إضافتها إلى املتحف 
العراقــي، ودخلت ضمن التسلســل الزمني اخلاص بكل 
حقبة ســواء كانت هذه احلضارة إســالمية أو آشورية أو 

سومرية". 

الصباح   - متابعة 
الجديد: 

الفيلم  يشــارك 
االيراني  الوثائقي 
األحالم”  “بوابــة 
“نكني  إخراج  من 
وإنتاج  أحمــدي” 
نوبخت”  “الهــه 
عرضــه  فــي 
األول  العاملــي 
إلى القســم 
التنافســي 
“االجيــال” 

فــي 
مهرجــان 
لــني”  بر “

السينمائي الدولي 73 باملانيا.
وفــي اَول ظهور عاملي له ســيعرض 
األحالم”  “بوابــة  الوثائقي  الفيلــم 
   DREAMS’ GATE رؤیاهــا(  )دروازه 
  Negin Ahmadi ”اخراج “نكني أحمدي
 Elaheh”نوبخــت “إلهــه  وإنتــاج 
Nobakht  وإنتاج مشــترك من إيران 
وفرنسا والنرويج، في قسم مسابقة 
الدورة  Generations في  “األجيــال” 
 Berlinale »برلــني«  ملهرجــان   73
الســينمائي الدولــي فــي أملانيــا، 
ويتنافس مع أعمال من دول مختلفة 

للفوز بجائزة املهرجان.
يتناول الفيلم، الذي استغرق إنتاجه 
أكثر من ســت ســنوات، قصة فتاة 
كردية إيرانية تدخل بني فتيات كوباني 
بالكاميرا بحًثا عن جزء من  الكردية 
نهضن  اللواتي  الفتيــات  هويتهــا. 
ليــس فقط ضــد داعــش االرهابي، 
ولكــن أيًضا من أجــل عاملهن. هذه 
املرة، يواجه اخملرج نفســه وكاميرته 

العالم حول املقاتــالت والقيم التي 
ماتعرضه  وهو  أجلهــا،  من  يناضلن 
الكاميرا طــوال الفيلــم. وهذا هو 
الظهور الثالث لفيلم من قبل الهه 
“برلني”  في مهرجان  نوبخت كمنتج 
العام  وشاركت  الدولي.  السينمائي 
املاضي في مهرجان برلني بإنتاج فيلم 
 The Apple )روز سیب(  التفاح”  “يوم 
األحالم”  “بوابة  غفــاري.  Day حملمود 
من إخــراج: جنــني أحمــدي ، إنتاج: 
إلهه نوبخــت ، تصوير: نقني أحمدي 
وينعقد مهرجان برلني الســينمائي 
، في أقســام   73 الدولــي بدورتــه 
“الرئيســية”، في قسم  املســابقة 
 Generations “األجيال”  مســابقة 
و”املنتدى” Forum و “الفيلم القصير” 
و”الوثائقي” واألقسام غير التنافسية 
“بانورامــا” و “عرض خــاص” و “عرض 
السينما الكالســيكية” في الفترة 
من 16 إلى 26 شــباط/ فبراير 2023 

في العاصمة االملانية.

ديالىـ  الصباح الجديد: 
اعادة  ديالــى،  شــهدت محافظة 
بعد  بعقوبة  افتتاح سينما وسط 
العروض الســينمائية  غيابها عن 
منذ 30 عاما وبطراز حديث يحاكي 
مناشــدات  األوروبي،بعد  الطــراز 
شــعبية وثقافية إلحياء ســينما 
بعقوبــة واعــادة تشــييدها بعد 
هدمهــا عــام 2003، وحتولها الى 

ركام.
ويقول قائممقام بعقوبة عبد اهلل 
احليالي،في تصريح تابعته الصباح 
اجلديد، إن "موقع ســينما بعقوبة 
ومنح  لبعقوبة  احمللية  لإلدارة  يعود 
والذي  اهلــي  تاجر  الى  اســتثمار 
ويضع  جتاريــة  محالت  سيشــيد 
شاشــة عرض كبيرة فــي واجهة 

البناية كسينما خارجية".
واضاف ان "تفاصيــل عمل التاجر 
بعقوبة  واملستثمر ألرض ســينما 
غير واضحــة التفاصيل حتى االن 

إلدارة بعقوبة".
فيمــا أكــد االعالمي والناشــط 
ان  الهــود،  الثقافــي مصطفــى 
"افتتاح ســينما بعقوبة على نهر 

بحضور  بعقوبة  وســط  خريسان 
شعبي وثقافي واسع اليوم تخلله 
عرض فيلم عن قدم بعقوبة وعزف 

للفرقة الفلكلورية في بعقوبة".
وبني الهود ان "الســينما كمرحلة 
اولية هي عبارة عن شاشــة عرض 
وهي  البناية  واجهــة  متطورة في 
عبارة عن سينما خارجية على منط 

السينمات االوروبية".
وسينما ديالى والتي تسمى شعبياً 
اليهودي" تأسست عام  "ســينما 
1949 غيبهــا ومحــى أثرها اليوم 

مجمع جتاري شــيد بديالً للسينما 
في صفحة حزينة تعكر إرث وهوية 
بعقوبة الفنية والثقافية' بحسب 

اهالي بعقوبة.
وُهدمت سينما ديالى منذ سنوات 
طويلــة وتناقلــت ملكيتهــا من 
مالكها األصلي "يهودا حســقيل 
إليــاس"، إلى أشــخاص عدة، في 
وقت أعلنــت اجلهات املعنية باآلثار 
عام 2019، أن السينما تعد ملكية 
خاصــة كونهــا ليســت معلماً 

تاريخياً أو أثرياً.

أكدت توثيقها بتصويرين جوي وأرضي..
الثقافة ُتفصل أعمال بعثات التنقيب األجنبية 

عبر "بوابة األحالم"..
ايرانيات يشاركن 

في مهرجان »برلين« السينمائي 

بعد غياب لثالثة عقود..

سينما "اليهودي" تعود الى ديالى بطراز أوروبي 
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