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خاص - الصباح الجديد:
لالنضمام  نائباً  ثالثون  يستعد 
الثالثي  التحالــف  فريــق  إلى 
انتخاب  وضمان عقد جلســة 
وإحباط  اجلمهوريــة،  رئيــس 
باتباع  التنسيقي  اإلطار  جهود 
ما يعــرف "الثلــث املعطل".، 
فيما يعتزم اإلطار التنســيقي 
الوطني  الثبــات  حتالف  اعالن 
قريبــاً، مؤكداً أنــه يضم 135 

نائباً.
وقال عضــو احلزب الدميقراطي 
في  الفيلي،  علي  الكردستاني 
اجلديد"،  "الصباح  إلى  تصريح 
إن "جلسة إعادة فتح الترشيح 
اجلمهوريــة  رئيــس  ملنصــب 
اثبتت مبا ال يقبل الشــك قدرة 
البرملان  في  الثالثــي  التحالف 
وتفوقه على االطار التنسيقي 

وحلفاءه".
وتابــع الفيلــي، أن "التحالف 
الثالثي جنح في االختبار الثاني، 
بعد أن انتخب رئاســة مجلس 
النــواب في وقت ســابق، وهو 
اليــوم يتأهب لعقد جلســة 

انتخاب رئيس اجلمهورية".
أعاد  الذي  "العــدد  أن  وأوضح، 
فتح بــاب الترشــيح هو 203 
نواب، وهــو قريب جداً للنصاب 
املطلــوب فــي عقد جلســة 

انتخاب رئيس اجلمهورية".
وحتــدث الفيلــي عــن "ثالثني 
نائبــاً لــم يحســموا أمرهم 
للطرفني،  وعــوداً  وأعطوا  بعد 
واالطــار  الثالثــي  التحالــف 
التنسيقي، وهم اليوم ينتظرون 
الطرف األقوى لالنضمام إليه".

واســتطرد، أن "هــذا العــدد 
احلالية ســوف  املعطيات  وفق 
ينضم إلــى التحالف الثالثي، 
وبهذا نتمكن من عقد جلسة 

انتخاب رئيس اجلمهورية".
االطار  "قدرة  أن  الفيلي،  وأردف 
تعطيــل  علــى  التنســيقي 
تناقصت  املقبلة قد  اجللســة 
في  ذلك  وظهر  واضح،  بشكل 
جلســة إعادة الترشــيح، فأن 
الرافضني للقرار كانوا 62 نائباً 

فقط".
ويواصــل، أن "العقبــة األكبر 
أمامنــا هــي انتخــاب رئيس 
واليــوم صــارت  اجلمهوريــة، 
أســهل ممــا كانــت عليه في 
السابق، من خالل شعور أغلب 
النواب بضرورة االنتهاء من هذه 

العملية".
من جانبه، ذكر املتحدث باسم 
حتالف الفتح مهدي الشبالوي 
فــي تصريــح إلــى "الصباح 

التنسيقي  "االطار  أن  اجلديد"، 
مع قرار احملكمة االحتادية العليا 
بشأن إعادة فتح باب الترشيح 
اجلمهوريــة  رئيــس  ملنصــب 
وضرورة أن يكون ذلك من خالل 

مجلس النواب".
وأضاف الشــبالوي، أن "العراق 
اســتثنائية  بظــروف  ميــر 
تستوجب أن ميضي النواب نحو 
إكمال عملية اختيار الرئاسات 
وتشــكيل احلكومــة وباقــي 

االستحقاقات الدستورية".
وأشار، إلى أن "إعادة التصويت 
لإلطــار  خســارة  ميثــل  ال 
العكس فهو  التنسيقي، على 
اليوم يســتعد إلعــالن حتالف 
الثبــات الوطنــي ويضم 135 
نائباً، وذلك قبل جلسة انتخاب 

رئيس اجلمهورية".
وانتهــى الشــبالوي، إلــى أن 
"بعضا من النــواب قد خرجوا 
باب  فتــح  إعادة  من جلســة 

هناك  وســتكون  الترشــيح، 
عدم  لضمان  معهــم  حوارات 
انتخاب رئيس  تكرار ذلك فــي 

اجلمهورية".
يذكر أن مجلس النواب قد فتح 
بــاب الترشــيح ملنصب رئيس 
أيام  ثالثــة  خالل  اجلمهوريــة 
بدأت أمس، لكــي يتم بعدها 
تدقيق أســماء املرشحني ومن 
ثم عرضهم على التصويت في 

جلسة يتم حتديدها الحقاً.

لتسهيل عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة

30 نائبًا يستعدون لالنضمام إلى التحالف 
الثالثي وتفتيت قدرة "الثلث المعطل"

طوابير السيارات تعود إلى محطات 
3الوقوداللبنانية جراء المخاوف من نفاذه مواقع تجارة الحبوب فرع واسط تواصل

2تجهيز المحافظات بالحنطة المحلية

بغداد - الصباح الجديد:
وّجــه رئيــس الــوزراء مصطفــى 
الكاظمي، امس االحد، وزارات املالية 
والتجارة والزراعــة باتخاذ اإلجراءات 
املواد  أسعار  ارتفاع  ملواجهة  الالزمة 
الغذائية، مشدداً على أهمية تأمني 
اخلزين االستراتيجي للمواد الغذائية 
التي  العقبات  وتذليل  األساســية، 
تواجهها"، فيما أعلنت وزارة التجارة 
عن تشــكيل خلية أزمــة ملواجهة 
 ، الغذائية  املــواد  ارتفــاع أســعار 
مؤكدة وجود حتــّرك التخاذ إجراءات 
تتعلق مبراقبة السوق لتحقيق األمن 

الغذائي.
لرئيس  اإلعالمــي  املكتــب  وقــال 
مجلس الــوزراء في بيان تســلمت 
الصبــاح اجلديــد نســخة منه، ان 
"الكاظمــي ترأس اجتماعــا طارئا 
خصص ملناقشة األمن الغذائي في 
البالد وارتفاع أســعار السلع واملواد 
وزراء  األسواق، بحضور  الغذائية في 
املاليــة، واخلارجيــة، والتخطيــط، 
املائية،  واملــوارد  والزراعة،  والتجارة، 

جمللس  العــام  واألمني  والصناعــة، 
الوزراء، وعدد من املستشارين".

االجتماع  "ناقــش  البيــان:  وأضاف 
ضمــان حتقيــق األمــن الغذائــي 
وجهوزية الوزارات؛ لتحقيق ذلك في 
ظل أزمة احلرب الروسية-األوكرانية، 
ووجــه الكاظمــي بأهميــة تأمني 
اخلزين االستراتيجي للمواد الغذائية 
التي  العقبات  وتذليل  األساســية، 

تواجهها".
وتابع، "وجه الكاظمي وزارات املالية 
والتجارة والزراعــة باتخاذ اإلجراءات 
الالزمة بشــأن النقاط األساســية 
التي نوقشــت في االجتماع، ووضع 
اخلزين  وتأمني  الغذائي  األمن  قضية 
االســتراتيجي على جــدول أعمال 
اجمللس الــوزاري االقتصادي ومجلس 
الــوزراء لهــذا األســبوع، واتخــاذ 

القرارات الالزمة بشأنها".
البيان أورد أيضــا: "ناقش االجتماع 
وضع امليــاه في العــراق، والتوجيه 
املائيــة املطلوبة  بتأمــني احلصص 
الزراعية والســيما  لزراعة احملاصيل 

األساسية منها".
التجارة  وزيــر  الســياق، طمأن  في 
عالء اجلبــوري امس االحد، املواطنني 
املواد  اســعار  ارتفــاع  بخصــوص 
الغذائية، مشــيراً الى ان فرق الوزارة 

تراقب األسواق بشكل مستمر.
وقال اجلبوري في مؤمتر صحفي عقده 

مــع مجموعة من املــدراء العامني 
في الوزارة، تابعتــه الصباح اجلديد: 
" بحســب توجيه من رئيس الوزراء 
مصطفــى الكاظمي دعونا الوكالء 
الغذائية  للمــواد  القطع  إلكمــال 
والطحني اســتعدادا لشهر رمضان 
املبارك. واضاف ان "ارتفاع االســعار 

هو تغييرات عاملية انعكست بشكل 
الغذائية"  املواد  اسعار  على  مباشر 
مبينا ان "فرقنــا الرقابية متواجدة 
باألسواق لتشخص االسعار وهناك 
ملكافحــة  مســتمرة  اجتماعــات 
هذا االرتفــاع ونطمئن املواطنني ان 
وزارة التجارة ســتوزع املواد بشكل 
وجبتني  شــكل  وعلــى  مســتمر 
بشــهر رمضان وجرى التنسيق مع 
خزين  لتامني  والبرملــان  املالية  وزارة 
اســتراتيجي يؤمن عمليات التوزيع 
اســتقرار  ما ســيعمل على  وهذا 
الشــركة  قامت  وتابع  األســعار". 
الغذائية في  العامــة للمنتجــات 
اليصال  استراتيجية  شركات  ايجاد 
املــواد للمواطنني بشــكل مدعوم 
وهنــاك عمليات دعــم ايضا خارج 
مؤكدا  التموينية  البطاقة  مفردات 
وجود اســتعدادات وخطة للتعامل 

مع هذا االرتفاع.
التجــارة، أعلنت امس  وزارة  وكانت 
ملواجهة  أزمة  األحد، تشكيل خلية 
ارتفاع أسعار املواد الغذائية، مؤكدة 

وجود حترك التخاذ إجراءات لتحقيق 
األمن الغذائي.

وقال املتحدث باســم الوزارة محمد 
حنــون في بيــان تابعتــه الصباح 
اجلديد: “شــكلت الوزارة خلية أزمة 
برئاســة الوزير عالء اجلبوري ووكالء 
ومستشارين ومديرين عامني لوضع 
آلية لألزمة االقتصادية بسبب حرب 
روســيا وأوكرانيا، التي تسببت في 

ارتفاع األسعار عاملًيا“.
وأضاف حنــون: أطلقنا اليوم)االحد( 
حصــة قدرها 460 ألــف طن قمح 
واحلكومية، وهي  األهلية  للمطاحن 
وأضاف  األســعار.  ملواجهة  خطــة 
“هناك إجراءات كبيرة لتحقيق األمن 

الغذائي”.
تناقش  “الــوزارة  أن  وأوضح حنــون 
مجموعة من اآلليات ملواجهة ارتفاع 
التخزين  توفير  خالل  من  األســعار، 
االستراتيجي وجتهيز املواد التموينية 
خالل األشهر الستة املقبلة، ووضع 
خطط طارئة ملواجهة أي ارتفاع في 

األسعار عامليا”.

الكاظمي يوجه بتأمين الخزين االستراتيجي 
للبالد والتجارة توفر مفردات البطاقة التموينية

تحرك حكومي لتحقيق االمن الغذائي ومراقبة السوق تقريـر

السليمانية - عباس اركوازي: 
اعلنــت العشــرات مــن الدوائــر 
اخلدميــة واجلامعــات واملدارس في 
اقليم كردســتان اضرابــا مفتوحاً 
عن الدوام، وجتمــع موظفوها امام 
توزيع  تأخر  احتجاجا على  دوائرهم، 

رواتبهم املتأخرة.
واعلنت الدوائر اخلدمية مبحافظتي 
وادارتــي  وحلبجــة  الســليمانية 
كرميــان ورابريــن واقضيــة كوية 
وسيد  ودوكان  وبنجوين  وجمجمال 
اجلامعات،  بعــض  وموظفو  صادق، 
وعمــال النظافة اضرابــا مفتوحاً 
عن الدوام الرسمي، مطالبني رئيس 
بارزاني  مســرو  االقليم  حكومــة 
باإليفاء بوعوده التي قطعها بعدم 
 25 الرواتب وتوزيعهــا كل  تأخيــر 

بالشهر.
وميــر اربعون يوماً علــى توزيع راتب 
شــهر كانون الثاني لبعض الدوائر 
مبحافظة السليمانية، دون، ان يتم 
توزيع راتب شــهر كانون االول لفئة 
املتقاعدين وبعــض الدوائر االخرى، 
وقــال املوظــف املتقاعد ياســني 
محمود الذي التقته الصباح اجلديد 
امام مركــز توزيع رواتب املتقاعدين 
في السليمانية، انا اراجع هذا املركز 
راتبي  الشهر الســتالم  قرابة  منذ 
اال ان املوظفني فــي املركز يقولون 
بانه ال توجد اموال في البنك ليتم 

توزيعها على املتقاعدين.
بدوره قــال محافظ الســليمانية 
هفال ابو بكــر للصباح اجلديد، انه 
رغم مرور قرابة الشهرين على البدء 

بتوزيع راتب شهر كانون الثاني اال ان 
الدوائر  وموظفي  املتقاعدين  بعض 

لم يستلموا رواتبهم حلد االن.
وطالــب ابو بكر حكومــة االقليم 
بتوفيــر االمــوال الالزمــة لتوزيع 
وخصوصــاً  املتأخــرة  الرواتــب 
مســتحقات شــركات تنظيــف 
املدينة الذين اعتصم منتســبوها 
ومستحقاتهم  رواتبهم  تأخر  جراء 

املالية.
في غضــون ذلك عاودت شــركات 
التنظيــف العاملــة فــي مدينة 
إضراب  بعد  عملها،  الســليمانية 
عن العمل استمر لعدة أيام بسبب 

تأخر دفع مستحقاتهم املالية.
وأشارت منظمة املستقبل حلماية 
البيئة فــي بيان الى أن شــركات 

شــكار وخالد شــینكي وهرمي قد 
مدينة  فــي  العمــل  اســتأنفت 
السليمانية، بعد تخصيص ملياري 
دينــار لها مــن قبل رئيــس االحتاد 

الوطني بافل طالباني.
املالية  فــي جلنــة  اعضــاء  وكان 
واالقتصــاد في برملــان االقليم قد 
اكدوا ارتفاع حجــم االيرادات التي 
من  االقليم  حكومة  عليها  حتصل 
بيع النفط الى قرابــة مليار و250 
مليون دوالر شهرياً، نتيجة لالرتفاع 
الكبير الذي شهدته اسعار النفط 
في االسواق العاملية، اال ان حكومة 
االقليــم تقــول بانهــا تعجز عن 
وتخصيص  مالكاتها،  رواتب  تأمني 
لتقدمي  الكبيرة  ايراداتهــا  جزء من 

اخلدمات االساسية للمواطنني.

اضراب واعتصامات مفتوحة في االقليم جراء تأخر رواتب الموظفين

بغداد - الصباح الجديد
وقع وزير املوارد املائية العراقي مهدي 
رشيد احلمداني، امس االحد، مذكرة 
تفاهم لتبــادل املعلومات العلمية 
املناطق  لدراسات  العربي  املركز  مع 
.)ACSAD( اجلافة واألراضي القاحلة

وذكر املكتــب اإلعالمي لوزارة املوارد 
املائيــة في بيان تســلمت الصباح 
اجلديد نسخة منه، إن احلمداني وقع 
مذكرة التفاهم مع مدير عام املركز 
العبيد، ضمن  الديــن  نصر  العربي 
بغداد  ملؤمتــر  الثاني  اليــوم  أعمال 

الدولي الثاني للمياه.
وبــني أن املذكرة تهــدف إلى تبادل 
املعرفة العلمية وتأطير األنشــطة 

املشتركة بني الطرفني وتعزيز األمن 
املائي، مشــيرا إلى أنهــا تضمنت 
تعزيز مجال التعاون املشــترك في 
للموارد  املتكاملــة  اإلدارة  مجــال 
املائيــة وادارة مياه الري ورفع كفاءة 

استخدامها.
ان  الى  االعالمــي  املكتــب  ولفت 
مذكــرة التفاهم تشــتمل أيضاً 
الفنية  القــدرات  تنميــة  علــى 
للعاملني في مجــال الري الزراعي 
ورفع الوعي املائي والبيئي والعمل 
على إعداد وثائق مشاريع ودراسات 
مبا  وخطــط بحثيــة مشــتركة 
يتناســب مع أولويات خطط عمل 

الوزارة واملنظمة.

بغداد - الصباح الجديد:
اســتبعد عضو احلزب الدميقراطي 
املندالوي  صبحــي  الكردســتاني 
رئيــس  االحــد، حصــول  امــس 
برهم صالح على والية  اجلمهورية 
ثانية، مبينــا ان صالح فقد جميع 
املســاندين بعد العفــو عن تاجر 

مخدرات واالفراج عنه.
وقال املندالوي فــي حوار متلفز إن 
"برهم صالح فقد كل فرص الفوز 
بعد العفو عــن تاجر مخدرات وان 
اختيار االحتاد الوطني لبرهم صالح 

جاء بسبب االزمات الداخلية".
مبادرات  "حــدوث  املندالوي  ورجح 
بني االطــراف الكردية حلل اخلالفات 
فضــال عــن توافقات سياســية 
ميكن ان حتدث فــي قادم االيام حلل 

اخلالفات".
واشــار الــى ان " ريبــر احمد هو 
مرشــح حتالف االغلبيــة الوحيد 
ونعتمد على  اجلمهورية  لرئاســة 
التحالف الثالثــي بني الدميقراطي 
الصدري  والتيار  الســنية  والقوى 

لتمريره".

الديمقراطي: صالح لن يتولى رئاسة 
الجمهورية ثانية بعد العفو عن  تاجر مخدرات

الموارد المائية توقع مذكرة تفاهم مع 
الجامعة العربية لتعزيز األمن المائي

بغداد - الصباح الجديد:
اكــد رئيــس كتلــة بيــارق اخلير 
النائب الســابق محمــد اخلالدي 
امس االحــد، أن حكومة تصريف 
االعمال احلالية برئاسة مصطفى 
الكاظمي "فشــلت" بشكل ذريع 

في محاربة الفساد في العراق.
حكومــة  ان"  اخلالــدي  وقــال 
الكاظمي جاءت بشــعار محاربة 
الفساد في البالد لكن لم يتحقق 
اي شــيء وفشلت بشــكل ذريع 
في حتقيــق اي من اهدافها مؤكدا 
ان اســبابا عدة تقف وراء الفشل 
التي  السياسية  احملاصصة  ابرزها 

تعرقل محاسبة االطراف املتهمة 
بالفساد".

واضــاف اخلالدي: "وفق الدســتور 
ومضامينــه فانه ال يجــوز قانونا 
تشــكيل جلان مثل جلنة ابو رغيف 
هكذا  في  العراقــي  القضاء  ودور 
مواقــف التحرك النــه يجب منع 
والدة هكــذا جلان بعيدة عن االطار 

الدستوري العام في البالد”.
من  "التخلــص  ان  الــى  واشــار 
احلقيقية  البدايــة  هو  احملاصصة 
للتخلــص من الفســاد وبخالفه 
كل ما يطرح من حمالت مكافحة 

ستنتهي دون نتائج".

بيارق الخير: حكومة الكاظمي فشلت 
بشكل ذريع في محاربة الفساد

الصباح الجديد - متابعة:
أسوشــيتدبرس  وكالــة  قالــت 
األمريكية إن احلرب الروســية على 
أوكرانيا قد أعادت تنظيم حسابات 
الغرب عن تكلفة احلرب، مشــيرة 
إلى أن حربى العراق وأفغانستان لم 
يكن لهما نفس التأثير املباشر على 

األمريكيني مثل الغزو الروسى.
وذكرت الوكالة أن الرئيس األمريكى 
بايدن، وبعد فتــرة قصيرة من  جو 
20 عاما فى  إنهائه حرب استمرت 
املتحدة  الواليات  يجد  أفغانستان، 
أوكرانيا  اآلن راسخة فى صراع فى 

حتى بدون إرســال قوات أمريكية، 
وهو ما ســيكون له تداعيات أبعد 
األمريكيني  مــن  كبير  قطاع  على 
مقارنة مبــا فعلته حربــى أمريكا 

والعراق.
أن  إلى  أسوشــيتدبرس  وأشــارت 
والعراق  أفغانســتان  فــى  القتال 
القوات  6900 من  أكثر من  أسقط 
7500 من  مــن  وأكثر  األمريكيــة 
املتعاقدين، ووصل اإلنفاق األمريكى 

على 2.3 تريليون دوالر.
إال أن هاتني احلربــني لم يكن لهما 
التي كان  الكيفية  اكبر على  تأثير 

يعيشــون  األمريكيني  أغلبية  بها 
حياتهم اليومية. وكانت تلك فترة 
األمريكيون  فيها  عاما شــهد   20
االقتصادي  والتوسع  األكبر  الركود 
األطول، وهمــا حدثان  األمريكــي 
كبيــران لــم يتأثرا كثيــر بحربني 

طاحنتني.
واآلن وبعــد خمســة أشــهر من 
انتهــاء احلرب فــي أفغانســتان، 
األطول فى التاريخ األمريكي، يدخل 
األمريكيــون أرض معقد مع الغزو 
الروسى ألوكرانيا. وبينما وعد بايدن 
بأنه لن يكون هناك قوات أمريكية 

علــى األرض هنــاك، إال أنه اعترف 
أن احلــرب التي مت شــنها من قبل 
الرئيس الروسى فالدميير بوتني ميكن 
أن يكــون لها تأثيــر حقيقى على 

جيوب األمريكيني.
وقــد أصبحت اآلثــار املالية ألكبر 
حملة عســكرية فــى أوروبا منذ 
احلرب العاملية الثانية محسوســة 
بالفعل. ففي األســبوع املنقضى، 
ارتفع ســعر اخلــام األمريكي 13% 
للبرميــل بينما وصل ســعر الغاز 
الطبيعى إلى مستوى قياسى فى 

أوروبا.

أسوشيتدبرس: 

تأثير الحرب الروسية األوكرانية على األميركيين
 أكبر من حربى أفغانستان والعراق

بغداد - الصباح الجديد:
اكد اخلبيــر االقتصادي عبد 
امس  املشــهداني  الرحمن 
االحد، ان تطبيق توزيع نصف 
فائض أيــرادات النفط على 
مســتحيال  ليس  املواطنني 
تشــريع  الى  بحاجة  انه  اال 
قانــون، مبينــا ان تطبيقه 
صعـب  احلالـي  الوقـت  في 

جـدا.
وقال املشهداني، ان " قضية 
املطالبــة بتحويل %50 من 
فائض ســعر النفط لغرض 
املواطنــني  توزيعــه علــى 
تشريـــع  الـــى  بحاجـــة 

قانـون ".
وأضــاف ان " تطبيقه ليس 
الوقت  انه في  اال  مستحيال 
احلالي صعب بســبب عدم 
وجود بيانات دقيقة للشرائح 
توفير  ووجوب  املســتحقة 

اذا  احلصة  لسحب  بطاقات 
كانت على شــكل )كاش ( 

وفق املنافذ املصرفية  " .
اكــد  اخــر  جانــب  مــن 
ارتفــاع   " ان  املشــهداني  
الغذائيــة  املــواد  أســعار 
والســلع ارتفعت بنســبة 
%23  بعــد قرار رفع ســعر 
القيمة  مــن  الــدور  صرف 
احمللية التــي أدت الى اضرار 
الوســطى  للطبقات  كبير 
والفقيرة ومن هي حتت خط 
الفقر، معلال بان " عدم ثقة 
التجــار باحلكومة اجبرتهم 
على سلوك حتصني وضعهم 
بإضافة هامش ربحي إضافي 
على الســلع والبضائع فوق 
الربــح االعتيــادي النهــم 
ان  مـــن  مطمئنيـــن  غير 
ستخفـــض  احلكومـــة 

القيمـة ام ال.

اكد ان تطبيقه صعب 

اقتصادي: توزيع نصف فائض 
ايرادات النفط على المواطنين 

بحاجة الى تشريع 



تقرير

محليات2

بغداد ـ الصباح الجديد:

طمائــت وزارة التجــارة املواطنني 
في  مؤمنة  احملليــة  احلنطــة  بان 
وان  البــاد  محافظــات  جميــع 
تواصل  لتجارة  العامة  الشــركة 
مناقلة احلنطة بني مواقعها على 
وفق خطة متكامله تســعى من 
اخلزين  في  تــوازن  خالها الحداث 
بوقت واحد بعد اعان وزير التجارة 
باطاق جتهيز احلصــة الثانية من 

مفردات السلة الغذائية . 
واوضح مدير عام الشركة العامة 
محمد  احلقوقي  احلبــوب  لتجارة 
حنــون احلمداني  انه مــع اقتراب 
اطــاق جتهيز احلصــة الثانية من 
مادة الطحني واصلت مواقع  فرع 
الشركة في واسط مناقلة احلنطة 
احمللية لعدة محاور من اجل تعزيز 
ارصدة احملافظات من مادة احلنطة .  
واضاف املدير العام ان اجملمع اخملزني 
وســايلو الصويره واصــا مناقلة 
كمية مبئات االطنــان من احلنطة 
احملليــة  بواقــع )١٤٩( شــاحنة 
موزعة على وفق احملــاور  وكاآلتي: 
سايلو الشــيخان في دهوك  اربع 
طنا   )١٨٣.٨٨٠( محملة  شاحنات 
، سايلو جمجمال  التابع حملافظة 
شاحنة  عشرة  سبع  السليمانية 
طنا   )٩٧٠.٠٢٠( بكميــة  محملة 
.  كما مت مناقلة 24 شــاحنة الى 
أربيل محملة )١٠٨٨.١٨٠( طنا الى 
12 شاحنة لسايلو  جانب مناقلة 
التاجي محملة بكمية )٥٥٩.٣٦٠( 
طنا  الى جانب مناقلة 66 شاحنة 
الــى ســايلو الرصافــة محملة 
بكمية )٢٩٥٥.٠٠٠( طن .  وكشف 
ان الشــركة متتلك  العــام  املدير 
من اخلزين يكفي لاســتحقاقات 
املوســم  بــدء  املقبلــة وحتــى 
التســويقي ولدينــا كمية )١٥٠( 
الف طن من احلنطة االســترالية 
ســتصل للبــاد وتكــون داعمة 

.  على  الغذائية  ملفردات الســلة 
صعيد متصل اعلنت وزارة التجارة 
عن بدء استام الوحدات احلسابية 
الشــركة  ومواقــع  فــروع  فــي 
العامة لتجارة احلبوب اشــعارات 
مسوقي  الفاحني   مســتحقات 
للموســم  احلنطــة  محصــول 
2021 الدفعة االخيــرة التي وجه 
احمد  عــاء  الدكتور  باطاقهــا 
، الى جانب  اجلبوري وزير التجــارة 
مباشرة ماكاتها العاملة باطاق 

الدفعه االخيرة من احلنطة املقرره 
للوجبة االولى  . واوضح مدير عام 
احلبوب  لتجارة  العامة  الشــركة 
العكيلي   نعيم  باســم  املهندس 
بتوزيع  باشــر  املالي  القســم  ان 
مبلغ الدفعة االخيرة على فروعنا 
االشــعارات  وحتويــل  ومواقعنــا 
الــى املصارف كافة وســيتم بدء 
الفروع واملواقع بتنظيم الصكوك 
وحسب االســبقية في التسويق 
. واضــاف املدير العــام الى انه مت 

ايــداع املبالغ اخملصصة ملســوقي  
محصــول احلنطة فــي املصارف 
املعتمدة لــكل فرع وموقع ، حيث 
املبالغ لفروع شركتنا في  ايداع  مت 
كرباء املقدســة وذي قار ووديالى 
وســايلو خان بني ســعد  وبابل 
وكركــوك ومركــز تســويق تازه 
ونينوى .  وبني املدير العام ان املواقع 
كافة بانتظار انتهاء فترة املقاصة 
ليتم بدء تنظبم وتوزيع الصكوك 
بتاريــخ  االســبقية  وحســب 

انه تنفيذا  ، كاشــفا  التســويق 
باشــرت  التجارة  وزير  لتوجيهات 
العاملة  واالدارية  الفنية  ماكاتنا 
والنجف  واالنبــار  واســط  فــي 
والديوانيــة واملوصل وصاح الدين 
من  والشــرقاط  والطوز  وديالــى 
جتهيز املطاحن االهلية واحلكومية 
بالدفعــه االخيــرة مــن احلنطة 

املقررة للحصة االولى ٢٠٢٢  .  
واشــار الــى ان صومعــة الطوز 
محافظــة  مطاحــن  جهــزت 

اخملصصــة  باحلنطــة  كركــوك 
للحصــة االولى ، الى جانب جتهبز 
صومعة الشرقاط مطاحن نينوى 
باحلنطة املقــررة للوجبة االولى  ، 
الشركة  مؤكدا اســتمرار مواقع 
في الكــوت مبناقلــة احلنطة الى 
ســايلوات الشــركة في  البصرة 
وجمجمال  والشــيخان  واربيــل 
وتلعفر .كما واصل سايلو النجف 
االفقي مناقلة احلنطة الى سايلو 

البصرة .

حامد عبد النبي 
اعلــن مديــر عــام دائــرة االعمار 
الهندســي التابعة لــوزارة االعمار 
العامــة  والبلديــات  واالســكان 
املهندس املعماري الدكتور حســن 
مدب مجحم عن تقدم نســب أجناز 
مشــروع مجمع ســومو السكني 
الدائرة لصالح  الذي تشــرف عليه 

شركة تسويق النفط )سومو(.
وقال املدير العام ان الدائرة تعاقدت 
مع شــركة تسويق النفط )سومو( 
على مشــروع  االشــراف  لغــرض 
سومو السكني بكلفة 345 مليون 
36 شــهرا  دينار ومبدة  الــف  و600 
، مبيننا ان املشــروع الــذي  بلغت 
نســب أجنازه الفعلي أكثر من 83% 

واخملطط لــه %82 والــذي خصص 
ملنتسبي وزارة النفط ينفذ من قبل 
شــركة أئتاف شــركتي فروم ويل 
وأضاف  العامة.  للمقاوالت  وبيسان 
العمل يجري  أن  الدائــرة  مدير عام 
وحسب  متصاعدة  بوتيرة  باملشروع 
 ، املعتمدة  الهندســية  املواصفات 
مبينا أن مشــروع يتألــف من  )31( 

)453( شقة  وبعدد  بناية ســكنية 
  A,B,C,D(وبأربعة  أنــواع من االبنية
(  بإرتفاعــات مختلفــة تتراوح بني 
)-4 5( طوابــق ، ومبســاحات تتراوح 
ما بــني )125 م2 ,150 م 2، 175 م2 
،200م2(  إضافــة الى أبنية خدمية 
ذات بنــى حتتية متكاملــة وقاعات 
للمناســبات ومبنــى إداري ومبنى 

أمني ومجموعة من املطاعم ومركز 
جتــاري ومحطــة للوقــود وموقف 
للســيارات ، مبينا ان هذا املشروع 
يعد أحد املشاريع املهمة في مدينة 
بغداد كما ســاهم هذا املشــروع 
بتوفر فرص عمــل للماكات احمللية 
ومبختلف اإلختصاصات  . وأكد مدير 
عام الدائرة ان ماكاتنا الهندســية 

ونشاط  بكل كفاءة  تعمل  والفنية 
ومثابــرة لتنفيذ االعمــال املناطة 
 ، املطلوبة  املواصفات  بهم وحسب 
مبينــا ان ماكاتنا حظيت بأعجاب 
وتقديــر األدارة العليا لدى شــركة 
تســويق النفط )اجلهة املستفيدة( 
ملا متلكه من كفاءة وخبرة في أعمال 

االشراف الهندسي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة الصحــة، عن حتركها 
إلــى النظام الرقمــي بالتعاون مع 
فيما  العامليــة،  الصحة  منظمــة 
أشارت إلى أن ذلك يهدف الى تقدمي 

افضل اخلدمات.
وقــال وزيــر الصحة وكالــة هاني 
موســى العقابي: إن “وزارة الصحة 

عقدت ورشــة عمل موســعة مع 
منظمة الصحــة العاملية بحضور 
املدير اإلقليمي للشــرق املتوسط”، 
مبينا أن “الورشــة تهدف لتسليط 
الوضوء ومراجعة شاملة للتغطية 
الطارئة  والتأهــب لامور  الصحية 
الصحــة  ومشــاركة  الصحيــة 

العاملية”.

وأضاف أن “التقارير القت الضوء على 
الفجوات ونقاط القوى واستثمارها 
ودراســة  والطوارئ  اجلائحــات  في 
نقاط الضعف وجتنبها لتكون لوزارة 
الوبائية”،  احلــاالت  الصحة معاجلة 
الفتــا إلــى أن “أغلــب األنظمــة 
الصحية في العالــم تعرضت إلى 
نكســات كبيرة ولكــن العراق من 

الدول الذي اســتفاد مــن اجلائحة 
ملعرفتــه نقاط القــوى والضعف”. 
وتابع أن “النظــام الصحي العراقي 
ومبساعدة منظمة الصحة العاملية 
إلــى عمل  القوى  نقــاط  حولــت 
تقليل  كبير اســتطعنا من خاله 
دخول    من  وتقليل  الوفيات  نســبة 
املســتفيات”، موضحــا أن “العراق 

وضع بروتوكــول خاص بالتعاون مع 
منظمة الصحة العاملية واملنظمات 
املواطنني  تزويد  واســتطاع  االخرى 

باللقاح خال الفترة املاضية”.
وبــني أن “وزارة الصحــة متمثلــة 
بجميــع دوائرهــا اجــرت مراجعة 
شــاملة للنظم الصحية وكيفية 
احتياجــات  ودرســت  االســتفادة 

النظم والتشــريعات التي حتتاجها 
ومراجعة  الصحي  والتمويل  الوزارة 
املوارد البشرية واخملتبرية في العراق”، 
الفتا إلى “أننا اســتطعنا دراســة 
وحتليل النظم الصحية خصوصا ان 
العراق في طور التحول الى الضمان 
الصحي مبساعدة منظمة الصحة 

العاملية”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يحتفل العراق باليوم العاملي للمياه 
اذار  الـثاني والعشرين من شهر  في 
اجلاري من كّل عام من أجل اإلهتمام 

على أهمية املياه العذبة
ويتّم االحتفال باليوم الدولي للمياه 
لصعود التوعية حــول ضرورة املياه 

فــي احلياة، إذ وصــى مؤمتر منظمة 
واإلمناء  باملناخ  املعنــي  املتحدة  األمم 
1992م في  واملنعقد عــام   UNCED
ريــو دي جانيــرو بتعيني يــوم عاملي 
للميــاه العذبــة . ولهــذا عزمــت 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة بتعيني 
22 مارس من عــام 1993م كأول يوم 

اجلمعية  اعتمدت  وقد  للمياه،  دولي 
A/ القــرار  املتحــدة  لألمم  العامــة 
RES/47/193 الصــادر في 22 كانون 
األول عــام 1992م، وأعربــت مبوجبه 
االحتفــال بتاريــخ 22 مــارس/ اذار 
باليوم العاملــي للمياه. ويُعنى اليوم 
الدولي للمياه بأخذ ممارسات محددة 

ملعاجلة أزمة تلوث املياه، حيث تُشير 
يُقارب  يتواجد ما  أّنه  إلى  التقديرات 
663 1,000,000 شخص حول العالم 
يعيشــون با إمدادات آمنة وصحية 
من املاء ويقضون ساعات طويلة في 
طوابير للوصول الــى مصادر بعيدة 
للمياه، فضا علــى ذلك معاناتهم 

من اآلثار الصحية الســتخدام املياه 
امللوثة، ولذا يرنو اليوم العاملي للمياه 
بهدف  دولية  تنموية  لوضع مقاصد 
ترقيــة براعة املياه، واحلــّد من مياه 
الصــرف الصحــي، وتزايــد الدراية 
واســترداد  معاجلتها  طــرق  حــول 
منظمة  توثيق  ويُشير  استخدامها. 

األمم املتحدة العاملــي عن إمناء املوارد 
املائية إلــى أّنه يتواجد ما يُقارب من 
3.6 مليار شــخص في جميع أنحاء 
العالم، أّي مــا يُقارب من 1/2 أهالي 
تُعاني  أنحاء  العالم، يعيشــون في 
من قلة تواجد املياه أثناء شهر واحد 

كحد أدنى مرة كل عام .

بغداد - خاص:
الوظيفية  الهيئــة  رئيــس  بحضور 
لاســتثمار  ســهى النجــار افتتح 
في بغداد  مركز شــحن الســيارات 
الكهربائيــة فــرع لوكالــة جاكوار 
النــد روفر  في العــراق ومركز صيانة 
تخصص تكلفــة ١٢  مليــون دوالر، 
وكذلــك االعــان عــن اول ســيارة 

كهربائية في العراق.
لاســتثمار  الوظيفة  الهيئة   رئيس 
ســهى النجــار قالــت:  ان تواجدنا 
 في هذا املكان  الذي يشــهد إفتتاح 
الفرع الســابع في العراق لشــركة 
الندلوفــر جاكويــر ،  حيــث ملســنا 
ونقلها  العاملية  للتطــورات  مواكبة 
الى  السوق احمللية ،  وهذا أمر في غاية 
األهمية خلدمة  االقتصــاد العراقي ، 
وخدمات  للصيانة  مركز  تفتح   حيث 
مابعد البيع وشــحن السيارات وهذا 
اجلزء نفتقده في الباد ، كما ان خلق 

خبرات محلية مجــازة ومتخصصة 
في هذه السيارات امر مهم. 

العراقية  “منهج احلكومة  أن  واكدت 
والهيئة الوطنية لاســتثمار هو أن 
االســتراتيجية  بني  العاقــة  تكون 
االســتثمارية للدولة فــي صناعات 
الســيارات  ومنهــا  مختلفــة 
العالــم، عاقة  في  والتكنولوجيــا 
تكاملية تخلق حالة من االنســجام 
بــني القطــاع اخلــاص وطموحــات 
الشعب وخطط احلكومة وتوجهاتها 
التي تطمح الى تشــجيع االقتصاد 

احمللي مبا في ذلك مصلحة املواطن”.
واســتقطاب  “تشــجيع  أن  وتابعت 
الشــركات العامليــة يحقق منفعة 
سياســية احد اركانها املســتهلك 
الــذي مينح فرصة التمتــع بخدمات 
ما بعد البيع والتأكد بتوفر الشروط 
يتيح  كمــا  املطلوبة،  واملواصفــات 
للدولة فرصة تنظيم اسواقها فضا 

عن توفير فرص العمل وتوسيع رؤس 
االموال وايجاد مشاريع استثمارية”.

ولفتت الى ان اخلطوة املقبلة تتمثل 
في ان جنمع ونصنع هذه السيارات في 
العراق لدعم الصناعة احمللية ، وجتربة 
هذه الشــركة تعد مهمة وتستحق 
الثناء ، حيث بدأ من فرع واحد وتوسع 
الى فــروع في متخلف مناطق الباد.  
واثنت على خطوة احلكومة بأستثناء 
الكمارك  الهايبرت مــن  الســيارات 
ورســوم اخرى ، وهذا يشــجع الناس 

على اقتناء هذا النوع من السيارات.
  مــن جانبــه، قال رئيــس مجموعة 
ســردار للــوكات التجارية، ســردار  
البيبانــي “نحتفي في بغــداد اليوم 
بازاحة اجلدار عن منجز جديد ونسجل 
عامة فارقة فــي ذاكرة الزمان وعلى 
الرغم مــن كل املصاعب والتحديات 
نعلن اليوم افتتاح فرع وكالة جاكوار 
الندروفر”، موضحا أن “احلرية املطلقة 

للتجــارة دون محددات ســتؤول الى 
فوضــى تتقاطع مــع الغاية املرجوة 
نتيجة اغراق الســوق فــي بضائع ال 

تصلح لاستخدام احمللي”.
وأكــد، “مجموعتنا تعلــن اليوم عن 
دخول اول ســيارة فــي العراق تعمل 
على الكهرباء بشكل كامل مبا يدعم 
البيئة النظيفة”، كما توفر الشركة 
شاحن كهربائي للسيارات يستخدم 

في املنازل. 
وتفتتــح شــركة ســردار للوكاالت 
التجارية ، املوزع الرســمي لسيارات 
جاكــوار الند روفر في العــراق ، أكبر 
وأحدث فرع لوكالة جاكوار الند روفر 
فــي بغــداد ، املنصــور ، بالقرب من 
ســاحة أبو جعفر، بتكلفة بلغت 12 
مليــون دوالر. إذ يعد املرفــق املذكور 
األكبر في تأريخ شــركات السيارات 
عالية الرفاهية في العراق، وهو اكبر 

معرض في العراق والشرق االوسط. 

مواقع تجارة الحبوب فرع واسط تواصل 
تجهيز المحافظات بالحنطة المحلية 

لطمأنة المواطنين .. اطالق تجهيز الحصة الثانية من مادة الطحين  

كشف مدير عام 
الحبوب ان الشركة 

تمتلك من الخزين 
يكفي لالستحقاقات 

المقبلة وحتى بدء 
الموسم التسويقي 
ولدينا كمية )١٥٠( 
الف طن من الحنطة 

االسترالية ستصل 
للبالد قريبا

بغداد ـ الصباح الجديد:
عقـــَد وكيل الــوزارة لشــؤون التخطيط 
املُهندس يوسـف محمـد جاسـم اِجتماعاً 
بحضور ُمديــر عام دائرة التخطيط في مقر 
الوزارة وُمدير عام الشــركة العامة للحديد 
والصلب وُمعاون ُمدير عــام الدائرة الفنية 
وعدد من املســؤولني في الشركة املذكورة 
وذلــك ملُناقشــة ُكل التفاصيــل احمُليطة 
بأعمــال تأهيل مصنع الدرفلــة التابع إلى 
العامة للحديد والصلب ونسب  الشــركة 
اإلجناز املُتحققة فــي تنفيذ األعمال املدنية 
وإعداد التصاميم وشــراء املُعدات وعمليات 

النصب والتجهيز واألعمال املُتبقية .
واكد الوكيــل على ضرورة ُمضاعفة اجلهود 
من ِقبل ماكات الشــركة إلكمال التأهيل 
املُهمة  وتشغيل املصنع كونُه من املشاريع 
واحلقيقيــة التي من شــأنها أن تُســهم 
في بنــاء الصناعة وتعظيم مــوارد الدولة 
إنســجاماً مع توجهات دولة رئيس مجلس 

الوزراء ومعالي وزير الصناعة واملعـادن . 
وحضـــرَ الوزير جانب مــن االجتماع ووجَه 
معاليه بتشكيل جلنة وزارية لتدقيق ُكل ما 
يتعلق مبشروع تأهيل مصنع الدرفلة وإعداد 
تقرير دقيــق وُمفصل ِخال ُمدة أقصاها ١٥ 

يوما لرفعُه إلى رئيس مجلس الـوزراء .

بغداد ـ الصباح الجديد:
حدد وزير التخطيط خالد بتال أســباب قلة 
الواردات املائية للعراق، فيما أكد أن العالم مير 
مبشكلة جفاف، أشــار إلى دراسات حكومية 

لتافي األزمة.
وقال بتــال إن “انعقاد املؤمتــر الدولي الثاني 
للمياه في بغــداد يأتي بتوقيــت قريب على 
اليوم العاملي للميــاه وفي الوقت الذي مير به 
العالم بشكل غير مسبوق على مدى التاريخ 
من ارتفاع اســعار املواد الغذائية واحلرب بني 
دولتني هما روســيا وأوكرانيــا واللتني تعدان 
مــن اهم الدول املصدرة للقمــح الى العالم 
والعــراق حتديدا”، مبينــا أن “ذلك يحتم على 
املائية  بسياســاتها  النظر  اعــادة  احلكومة 
التي تؤثر بشكل اساســي على السياسات 

االقتصادية”.  
وأضــاف الوزيــر أن “املشــكلة تفاقمت في 
الســنوات األخيرة مع مرور بقــع في العالم 
بأزمة جفاف ما أدى الى قلــة الواردات املائية 
الى العراق وانعكس ذلك على اخلطة الزراعية 
التــي مت تقليلها الى  % 50 عــن العام املاضي 
الوضع االقتصادي  وهذا يلقي بظاله علــى 
واالمــن الغذائــي للبلــد”.، مشــيرا إلى أن 
“احلكومة العراقية لديها دراســات لتافي ما 
يحصل نتيجة الســنوات اجلافة التي مير بها 

العالم بشكل عام”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
طالـــب رئيــس هيئــة رعايــة ذوي اإلعاقة 
واالحتياجات اخلاصة في وزارة العمل والشؤون 
االجتماعية احلقوقي احمد هادي بنيه صندوق 
اإلسكان بتحديد نســبة من قروض اإلسكان 
لألشــخاص ذوي االعاقة وذلك ضمن سياسة 

التمكني االقتصادي لألشخاص ذوي اإلعاقة .
ووجه رئيــس الهيئة الدائــرة اإلدارية مبفاحتة 
صنــدوق اإلســكان ، داعيــا وزارة اإلســكان 
واحلكومــات احمللية في بغــداد واحملافظات الى 
االعاقة  اراٍض لألشخاص ذوي  تخصيص قطع 
فضا عن تخصيص قطعة ارض لكل قســم 
من اقسام الهيئة في احملافظات إلنشاء بناية 

تليق باستقبال األشخاص ذوي اإلعاقة. 

الصناعة: تأهيل مصنع 
الدرفلة في شركة 

الحديد والصلب 

وزير التخطيط نسعى 
الى وضع دراسات حكومية 

لتالفي أزمة الجفاف

العمل تطالب بتحديد 
نسبة من قروض اإلسكان 

لذوي اإلعاقة

االعمار الهندسي تعلن نسب أنجاز متقدمة بمشروع مجمع سومو السكني في بغداد

الصحة تتحرك للتحول إلى النظام الرقمي

العراق يحتفل باليوم العالمي للمياه الشهر الجاري 

النجار: الحكومة تدعم اعتماد السيارات الكهربائية 
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3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
نقلت وســائل إعالم روســية عــن مصدر 
لم تســمه، امس األحــد، أن أوكرانيا قريبة 
من صنع ســالح نووي أطلقت عليه اســم 
“القنبلــة القذرة” باســتخدام البلوتونيوم، 

لكن املصدر لم يذكر أي أدلة.
وكان الرئيس الروسي فالدميير بوتن أشار أكثر 
من مرة إلى أن هدف الهجوم على أوكرانيا هو 
“نزع سالح” اجلارة املوالية للغرب، و”تطهيرها 
من النازيني”، ومنعها من االنضمام إلى حلف 

شمال األطلسي )ناتو(.
ونقلت وكالة “تاس” ووكالة اإلعالم الروسية 
ووكالة “إنترفاكس”، وجميعها تابع ملوسكو، 
عن ممثــل هيئة مختصة في روســيا، قوله 
إن أوكرانيا تطور أســلحة نووية في محطة 
تشــرنوبل النووية املعطلــة، التي أغلقتها 

السلطات عام 2000.
لكــن احلكومة األوكرانية تقــول إنها ليس 
لديها خطط لالنضمــام مجددا إلى النادي 
النووي، وإنها تخلت عن أســلحتها النووية 

في عام 1994 بعد انهيار االحتاد السوفيتي.
الروســية في  العســكرية  احلملة  وقبــل 
أوكرانيــا بوقت قصير، قــال بوتن في كلمة 
إن أوكرانيا تســتخدم اخلبرة السوفيتية في 
صناعة أســلحة نووية، وإن هــذا يرقى إلى 

االستعداد لهجوم على روسيا.
وأكد الرئيس الروسي امس األول السبت أن 
بالده ال ميكنها جتاهل تصريحات تتحدث عن 

حتول أوكرانيا إلى قوة نووية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال النائب في مجلس الدوما الروســي 
عن منطقة القرم ميخائيل شــيرمييت، 
إنه ال جــدوى من التفــاوض مع الرئيس 
لتسوية  زيلينســكي  فالدميير  األوكراني 

الوضع في أوكرانيا.
نائــب روســي: ال جدوى مــن املفاوضات 
زيلينســكيالفروف: هناك معلومات  مع 
تفيد بــأن ســلطات ماريوبــول ترفض 
منح الســكان الفرصة للمرور عبر املمر 

اإلنساني
وأضــاف النائــب شــيرمييت: “ال جدوى 
مــن التفاوض مع زيلينســكي. إنه حتت 
الغربيني  للمنسقني  الكاملة  السيطرة 
وبتأثيــر قادة الكتائــب القومية. ارتكب 
القوميون )املتطرفون( إرهابا حقيقيا في 
البــالد. يجب إيقاف هــذه الفوضى على 
وجه الســرعة. بدأت كييــف املفاوضات 
بهــدف واحد إعــادة نشــر مجموعتها 
وانتظار وصول املرتزقة وتسليم شحنات 

جديدة من األسلحة”.
ولفت النائــب إلى أن “األعمــال اجلبانة 
للقوميــني األوكرانيني، الذيــن يختبئون 
وراء الســكان املدنيني كدروع بشرية، مبن 
فيهم النســاء واألطفال، تعرقل التقدم 

السريع للجيش الروسي”.
وأضــاف النائــب: “أعتقد أنــه ال ينبغي 
العســكري  اجمللس  املفاوضات مع  إجراء 
في كييف، ولكن مع قادة وحدات اجليش 
األوكراني. وسيتخذ الضابط دائما القرار 
الصحيح، ويختار إنقاذ حياة اجلنود، وليس 

املوت من أجل السياسيني الذين خانوا”.
املفاوضات  مــن  األولى  اجلولــة  وعقدت 
بني وفدي روســيا وأوكرانيا في 28 فبراير، 
والثانية في 3 مارس، وجرت كلتا اجلولتني 
وتوصل  البيالروســية.  األراضــي  علــى 
توفير ممرات  إلى تفاهم بشــأن  الطرفان 
إنســانية مشــتركة إلجــالء املواطنني 

وإيصال املواد الغذائية واألدوية.

روسيا تتهم أوكرانيا 
بصنع »القنبلة القذرة«

نائب روسي: ال جدوى من 
المفاوضات مع زيلينسكي

تقرير

الصباح الجديد ـ متابعة :

أعلن الرئيس الروســي فالدميير بوتني، 
العســكرية في  العمليات  إطالق  أن 
أوكرانيا كان “قراراً صعباً” بالنســبة 
إليــه، محمــالً أوكرانيا مســؤولية 
تفاقم املوقف. ولــوح بتصعيد أقوى 
ضد البلد اجلار، وقــال إنه “إذا واصلت 
كييــف التصرف بالطريقــة احلالية 
فهــي تضع على احملك وجــود الدولة 
األوكرانيــة كلــه”. تزامــن ذلك مع 
العسكرية  للعمليات  النشاط  عودة 
الروســية في أوكرانيا بعد ســاعات 
لتسهيل عمل  التوقف،  محدودة من 
أنها  بــدا  التي  اإلنســانية”  “املمرات 
قوبلت مبقاطعة من جانب األوكرانيني.

وأوضح بوتــني أن “ســلطات كييف 
اســتمرت في التنصل من االتفاقات 
املبرمــة طــوال الســنوات املاضية، 
وقتــل فــي دونبــاس نحــو 13 ألف 
روسي”، مشدداً على أن بالده لم يكن 
بإمكانها أن تصبــر أكثر على تفاقم 
الوضــع، خصوصاً مع رفــض الغرب 
االستمرار في  بعدم  منحها ضمانات 
التوسع شــرقاً. وزاد: “كان ينبغي أن 
يكون ألوكرانيا وضــع محايد ملنعها 

من االنضمام حللف الناتو”.
وقال الرئيس الروســي إن قوات بالده 
الرئيسية في  تقترب من إجناز املهمة 
أوكرانيــا، موضحاً أنها “على وشــك 

االنتهــاء من تدمير البنيــة التحتية 
العسكرية في أوكرانيا”. وأضاف: “أحد 
متطلباتنا الرئيسية هو نزع السالح، 
أي أننا نساعد املواطنني واملقيمني في 
دونباس على الســعي للحصول على 
وضع محايد ألوكرانيا، والســعي إلى 
نزع السالح من البالد، ألنه يجب علينا 
أن نفهــم بوضوح ماهية األســلحة 

املوجودة في أوكرانيا”.
ووجــه تهديداً قوياً إلــى األوكرانيني، 
مشيراً إلى أن مصير الدولة األوكرانية 
قــد يوضع علــى الطاولــة في حال 
التصرف  األوكرانية  القيــادة  واصلت 
بنفــس الطريقــة التــي تتعامــل 
بهــا حالياً”. كمــا حــذر الغرب من 
االســتجابة لدعوات تصعيد احلضور 
العسكري في أوكرانيا من خالل فرض 
منطقة حظر طيــران، وقال إن “فرض 
ستكون  أوكرانيا  فوق  احلظر  منطقة 
لــه عواقب وخيمة ليــس على أوروبا 
وروسيا فقط، بل وعلى العالم كله”. 
وزاد أن خطــوة من هــذا النوع “متثل 
مشــاركة في أعمال عدائية ضدها”، 
مؤكداً أن بالده ستتعامل مع أي تطور 
“مهما كانت اجلهة التي تشارك فيه، 
وبصرف النظر عن أنها تنضوي في أي 

حتالف”.
ودافع بوتني عن قراره بوضع قوات الردع 
االســتراتيجي في حال تأهب قصوى، 
النووي  الــردع  قوات  “وضعــت  وقال: 
بحالــة تأهب بعد تصريحــات لندن 

باحتمال تدخل الناتو في أوكرانيا”.
ووصــف الرئيس الروســي العقوبات 
املفروضة علــى بالده بأنها “تشــبه 
إعــالن حــرب علــى روســيا”، لكنه 
األحكام  أي خطط لفرض  اســتبعد 
العرفية أو حالة الطوارئ في روســيا. 
التدابير القوية  كما دافع بوتني عــن 
ضد مظاهر معارضة احلرب في روسيا، 
أنــه “لدينا أشــخاص يتجولون  وزاد 
ويعبرون عن آرائهم حول ما يعجبهم 
أو ال يعجبهم في أفعالنا في أوكرانيا. 
بينما في أوكرانيا أولئك الذين يعبرون 

عن نفس املواقف يتم القبض عليهم 
ببساطة في الشارع اآلن وإطالق النار 
عليهم”.  وأشــار بوتني إلى أن روسيا 
الشرق  “رصدت وجود مســلحني من 
األوســط في أوكرانيا”، مشيراً إلى أن 
“بعض األطراف تســتخدم اجلهاديني 

وتدفعهم ضد اجليش الروسي”.
إلى ذلــك، أعلن الكرملــني، أمس، أن 
بوتني أجرى جولة محادثات مع رئيس 
الوزراء اإلســرائيلي نفتالي بنيت من 
دون أن يوضــح تفاصيل حــول احملاور 
التي مت تناولها. وكانت وســائل إعالم 

قد أشــارت إلى أن بنيت زار موسكو 
بعد مشــاورات مع أطراف عدة بينها 
الواليــات املتحــدة وأوكرانيــا، فــي 
إشــارة إلى أنه عرض مجدداً وساطة 
إسرائيلية بني موسكو وكييف. علماً 
بأن موسكو كانت قد رفضت في وقت 

سابق وساطة من هذا النوع.
في غضون ذلك، وجهت وزارة اخلارجية 
الروســية حتذيراً قوياً مماثالً ضد بلدان 
أصدرته  بيان  وأفــاد  البلطيق.  حوض 
موســكو  بأن  الروســية  اخلارجيــة 
من  وإستونيا  والتفيا  ليتوانيا  “حذرت 

الهيستيريا  املســؤولية عن تصعيد 
املعادية لروســيا، وطالبت السلطات 
في هذه البلدان باتخاذ إجراءات حلماية 

البعثات اخلارجية الروسية”.
كما حتدثت الــوزارة بلهجة مماثلة عن 
أن “الــدول التي تتغاضى عن إرســال 
مرتزقة إلى أوكرانيا أصبحت متواطئة 
في جرائــم حرب”. وأفــادت الناطقة 
باســم اخلارجية، ماريــا زاخاروفا أنه 
“رغم التصريحات بأن الناتو ليس جزءاً 
من الصراع في أوكرانيا، يواصل احللف 
مساعدة نظام كييف، مبا في ذلك عبر 
توريد األسلحة. وتغاضت بعض الدول 
األعضاء عن إرســال املرتزقة، وبينهم 
للمشاركة  الســابقون  العسكريون 

في األعمال العدائية”.
ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، 
الســيطرة علــى قاعدة عســكرية 

أوكرانية في مقاطعة خيرسون.
ولفت بيان عســكري إلــى أن “اجلنود 
الــروس ســيطروا علــى القاعــدة 
املســلحة  للقــوات  العســكرية 
رادينس  قرية  مــن  بالقرب  األوكرانية 
وترك اجليش  في منطقة خيرســون. 
األوكرانــي مواقعــه علــى عجــل، 
تاركني القاعدة باملعدات واألســلحة 
والذخيــرة”. ولفتــت الــوزارة إلى أن 
وحداتها سيطرت على معدات وذخائر 
بكميــات كبيرة فــي القاعدة، بينها 
“تي64”  من طــرازي  أوكرانية  “دبابات 
و”تي 80” وناقالت جند مدرعة وعربات 

مشاة فضالً عن مســتودع للذخيرة 
فيه ألغــام وصواريخ موجهة مضادة 
 4.5 وأكثر من  للدبابات وقذائف هاون 

ألف طن من الذخيرة”.
ومع اســتئناف العمليات العسكرية 
مساء أمس، أعلنت الوزارة أن القوات 
تتقدم في عدد من  الروسية ســوف 
احملاور، وكان الطرفــان قد اتفقا على 
وقف مؤقت إلطالق النار خالل النهار، 
لتســهيل عمل املمرات اإلنســانية. 
لكن رفــض األوكرانيني اخلــروج عبر 
هذه املمرات فــي غالبية املناطق دفع 
سريعاً الســتئناف شن ضربات قوية 
علــى ماريوبول وبعــض املناطق في 
ومدينة  العاصمــة  كييــف  محيط 
خاركــوف الواقعة شــرق البالد. في 
غضون ذلــك، أفاد مصدر عســكري 
روســي بأن أفــراداً من جهــاز األمن 
الوطني  اخملابــرات  األوكرانــي وجهاز 
التركي يعملون على جتنيد مسلحني 
في شمال ســوريا في صفوف الدفاع 
وكالة  ونقلــت  اإلقليمــي ألوكرانيا. 
الروسية  احلكومية  نوفوســتي”  “ريا 
عــن املصدر أن عناصر من جهاز األمن 
األوكراني، مع ضباط اخملابرات الوطنية 
التركية قد زاروا أخيراً شــمال سوريا، 
إلى أنه خــالل االجتماعات  مشــيراً 
التــي عقدت هناك مع التشــكيالت 
املوالية لتركيا، متت مناقشة إمكانية 
الدفاع  جتنيد مســلحني في صفوف 

اإلقليمي ألوكرانيا. 

أجرى جولة محادثات مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي

بوتين يلّوح بـ«تقويض الدولة األوكرانية« ويحّذر الغرب من تدخل عسكري

الصباح الجديد ـ متابعة:

السيارات  طوابير  مشــاهد  عادت 
أمام محطات الوقــود إلى طرقات 
لبنان مــع اإلعالن عن قــرب نفاد 
اخملزون في وقت بدأت فيه سياسة 
التقشــف في مادة القمح، وذلك 
نتيجة احلرب الروسية على أوكرانيا 
العاملية  الســوق  على  وتداعياتها 
للمحروقــات والقمح وبعض املواد 

الغذائية.
وبعدمــا كان وزيــر االقتصاد أمني 
سالم قال إن مخزون القمح يكفي 
ملدة شــهر ونصف الشــهر، أعلن 
جتمــع املطاحن في لبنــان ، أنه مت 
الصناعة  ووزير  االتفاق مع ســالم 
الزراعة  ووزيــر  بوشــيكيان  جورج 
عباس احلاج حســن، علــى أن يتم 
حصر تســليم املطاحن بالطحني 
اخملصص لصناعة اخلبز العربي، من 
أجل االستمرار في إنتاج هذا النوع 
من الطحني ألكبر فترة ممكنة وحلني 
وصول كميات إضافية من القمح. 
الــوزراء  أن  إلى  التجمــع  وأشــار 
املعنيني يجــرون االتصاالت الالزمة 
تتكلل  وقد  العاملية  األســواق  مع 

هذه املساعي بنتائج إيجابية.
وأكد التجمع فــي الوقت عينه أن 
ال ضــرورة للهلــع والتهافت على 
األفــران وتخزين الطحــني واخلبز، 
مؤكداً أن القمح متوفر وأن التعاون 
والتجارة  االقتصاد  وزراء  الوثيق بني 
والصناعــة والزراعة مــع التجمع 
الوضع  احلفــاظ على  بهدف  قائم 
التموينــي وتأمني املــواد الغذائية 
بصــورة دائمــة، علماً بــأن لبنان 
60 في املائة من حاجته  يســتورد 

من القمح من أوكرانيا.
في موازاة ذلــك، عادت أزمة الوقود 

مجدداً إلى لبنان وإن كانت ألسباب 
مختلفة هذه املرة مرتبطة باحلرب 
الروســية، إذ فــي حني شــهدت 
احملطات يوم أمــس زحمة وطوابير 
طويلة من الســيارات رفعت أخرى 

خراطيمها وأقفلت أبوابها.
وأعلن ممثل موزعــي احملروقات فادي 
أبو شــقرا في حديث تلفزيوني أن 
مخزون احملروقــات في لبنان يكفي 
ألربعة أو خمســة أيام، مشيراً إلى 

اتصاالت عدة حصلت أمس مع  أن 
ولفت  الطاقــة،  ووزير  الشــركات 
إلى أنه لــم يصدر حتى اآلن جدول 
أســعار احملروقــات وفــق االرتفاع 
أن  النفط، مؤكداً  العاملي لســعر 
االرتفاعات بأسعار احملروقات ليست 

محلية إمنا عاملية.
مــن جهتــه، قــال رئيــس جتمع 
مارون  للنفط  املستوردة  الشركات 
شماس، إن ســوق احملروقات متر اآلن 

فــي وضع اســتثنائي جــداً وغير 
مسبوق، نتيجة للحرب الدائرة بني 

روسيا وأوكرانيا.
وفي حني رجح في بيان أن الســوق 
قد تشهد شحاً في البضاعة خالل 
شــهر آذار احلالي بســبب صعوبة 
إيجاد األســواق البديلة، وحيث إن 
هنــاك كميات كبيــرة من النفط 
تصل إلــى لبنان من روســيا ومن 
البحر األســود، أكد أن الشــركات 

املســتوردة للنفط عقدت وال تزال 
اجتماعات أزمــة متتالية مع وزارة 
ولتأمني  لتــدارك األوضاع،  الطاقة 
وعمليــات  الســوق  اســتمرارية 
االســتيراد إلى لبنان عبر أســواق 
بديلة. وشــدد في هذا السياق أن 
عمليات االستيراد محصورة حالياً 
في تأمني احلاجة لالستهالك فقط، 
نظراً إلى االنعــدام التام إلمكانية 
تخزيــن البضاعــة ألن األســعار 

اآلن  تسمح  ال  العاملية  واألســواق 
بذلك.

أما فيمــا خص األســعار، فاعتبر 
شــماس أنه ال ميكــن توقع إلى أي 
مســتوى ميكــن أن تصل أســعار 
احملروقــات عامليــاً، وإذا مــا كانت 
ســتنخفض أو ســتتابع االرتفاع، 
الفتاً إلى أنه ال يوجد لدى الشركات 
اســتراتيجي  مخزون  املســتوردة 
مبني على أســعار ســابقة. كما 
ذكر أنــه كان هناك اقتراح تقدمت 
بــه الشــركات املســتوردة لوزارة 
الطاقــة واملياه فيمــا يخص تغير 
أســعار املبيع في لبنان في حاالت 
اســتثنائية كالتي منــر بها اليوم، 
ويتمثــل بأنه طاملا ال يتخطى تغير 
السعر العاملي للمحروقات سقف 
الـ20 دوالراً للطن الواحد، فال تصدر 

الوزارة أي جدول جديد لألسعار.
 أما إذا تخطى االرتفاع عتبة الـ20 
دوالراً للطن الواحد بحســب سعر 
السوق العاملي، فعندها يتم إصدار 
جدول جديد وجتميد آلية األســعار 
السابقة. وفي حني قال إن تصحيح 
أنه  اعتبر  األسعار هو خيار صعب، 
أمر ال مفر منه لضمان استمرارية 
التمويــن لألســواق. ورد شــماس 
على اتهام الشــركات املســتوردة 
ارتفاع األســعار  باالســتفادة من 
عاملياً لزيــادة أرباحها، بالتأكيد أنه 
ال مصلحة للشــركات من ارتفاع 
األسعار وذلك لســببني رئيسيني، 
يترافق  األســعار  ارتفــاع  ألن  أوالً، 
حكمــاً مع انخفاض االســتهالك 
واملبيــع، وثانيــاً، ألن وزارة الطاقة 
واملياه حتدد ســقفاً لهامش األرباح 
وهذا  للشــركات،  الصافية  غيــر 
الســقف ال يتغير حتى لو تخطت 
900 دوالر للطن  األســعار عتبــة 
الواحــد، وهو اليــوم 1106 دوالرات 

للبنزين و1106 دوالرات للمازوت.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
نقلــت وكالة رويترز عن مســؤول 
حوثي قولــه إن “اجلماعــة وقعت 
اتفاقــا مــع األمم املتحــدة     لتفريغ 
شــحنة ناقلــة النفــط صافــر” 
املعطلــة قبالة الســاحل الغربي 

لليمن.      
وقــال محمد علي احلوثــي، رئيس 
اللجنة الثورية العليا احلوثية، امس 
توقيع مذكرة  “مت  إنه  األول السبت، 

تفاهــم مــع األمم املتحدة بشــأن 
السفينة صافر”.

وحتتوي الناقلة على نحو 1.1 مليون 
اخلام، ويخشــى  النفط  برميل من 
من تســرب هذه الكمية إلى مياه 
البحر األحمر. وفــي فبراير املاضي 
قال مارتن غريفيث، منسق الشؤون 
اإلنســانية واإلغاثــة فــي حاالت 
الطــوارئ باألمم املتحــدة، إن هناك 
اتفاقا من حيث املبدأ لنقل النفط 

إلــى ناقلة أخــرى، ولم  من صافر 
يحدد موعدا لذلك.

امليناء  قبالة  عالقة  صافر  والناقلة 
على  رأس عيسى  اليمني  النفطي 
البحر األحمر منذ نحو 7 ســنوات، 
وحذر مســؤولون باألمم املتحدة من 
الناقلة ميكن أن يتســرب منها  أن 
أربعــة أمثال النفط الذي تســرب 
خالل كارثة “إكسون فالديز” قبالة 

أالسكا عام 1989.

يقاتلون  الذين  احلوثيون  ويســيطر 
احلكومة اليمنية املعترف بها دوليا 
التي ترســو فيها  املنطقــة  على 
النفط  وعلى شــركة  الســفينة 

اليمنية التي متلكها، وفقا لرويترز.
ومت في الســابق التوصل إلى اتفاق 
يقضي بأن يفحــص فريق فني من 
األمم املتحدة السفينة التي تتدهور 
 1976 عــام  واملصنوعة  حالتهــا، 
وإجــراء اإلصالحات التــي ميكن أن 

تكون مجدية فيهــا، لكن لم يتم 
نهائي حول  اتفــاق  إلــى  التوصل 

الترتيبات الالزمة.
ولم جتــر أي عمليات صيانة لصافر 
منذ عام 2015 عندما تدخل حتالف 
تقوده الســعودية فــي اليمن ضد 
احلوثيني املتحالفني مــع إيران بعد 
أن طردوا احلكومة املعترف بها دوليا 

من العاصمة صنعاء.
النفط مــن ناقلة  ويهدد تســرب 

صافــر في البحــر األحمــر الثروة 
البحرية،  السمكية وكائنات احلياة 
وفي حال حدوثه قد ميتد ويســبب 
دمــارا بيئيا يؤثر على الســعودية 

وإريتريا وجيبوتي.
و”صافر” التي صنعت قبل 45 عاما 
وتستخدم كمنصة تخزين عائمة، 
محملة بنحو 1.1 مليون برميل من 
النفط اخلام يقدر ثمنها بحوالى 40 

مليون دوالر.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أفادت صحيفة القبس بأن مجلس 
الوزراء الكويتي طلب عقد جلسة 
خاصة “سرية” طارئة جمللس األمة، 
الطارئة  العاملية  للظــروف  نظرا 
وتداعيــات العمليــة الروســية 

واألزمــة  اخلاصــة  العســكرية 
األوكرانية.

وبحســب “القبــس”، فــإن هذا 
لتداعيات  “نظــرا  يأتــي  الطلب 
الراهنة  العســكرية  املواجهــة 
بــني جمهورية روســيا االحتادية 

وتأثيرها  أوكرانيــا،  وجمهوريــة 
إقليميا  املباشــر  وغير  املباشــر 
ودوليــا من الناحية السياســية 
واألمنيــة واالقتصادية والتجارية 
األمور  مــن  وغيرهــا  والبيئيــة 

األخرى”.

في  أنه جاء  الصحيفة  وأوضحت 
كتاب رفعه وزير الدولة لشــؤون 
مجلس األمــة، محمد الراجحي، 
“املرحلة  أن  األمة،  لرئيس مجلس 
والعمل  اليقظة  تتطلب  احلالية، 
واملتابعــة  املتواصــل  الدقيــق 

املستمرة لتجنب وتخفيف امتداد 
أشار  علينا”، حيث  التأثيرات  تلك 
الراجحي إلى أنه “عمال بنص املادة 
72 و 69 مــن الالئحــة الداخلية 
احلكومة  تتقــدم  األمــة،  جمللس 
جمللس األمة بطلب عقد جلســة 

خاصة ســرية غد االثنني الطالع 
أعضاء اجمللس على آخر التطورات 
وكافة  الدقيقة  احلالية  واألحداث 
االحتمــاالت التي قــد تنجم عن 
تطورات تلــك املواجهة وإجراءات 

واستعدادات احلكومة بشأنها”.

طوابير السيارات تعود إلى محطات الوقود
اللبنانية جراء المخاوف من نفاده

بسبب صعوبة االستيراد نتيجة الحرب في أوكرانيا

الحوثيون يوافقون على تفريغ »صافر« لتجنب كارثة بيئية بحرية

لبحث تداعيات العملية الروسية في اوكرانيا
الكويت تطلب عقد جلسة خاصة »سرية« لمجلس األمة 
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اعالن اول

إعالن ثالث

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة ارقامها ومواقعها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة 
وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في 
ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )%30( من القيمة 
املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الساعة الثانية عشرة 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 االخرى ويشترط االشتراك باملزايد:
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف بلدية البصرة.
- ال يحق لألشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد السداد.

- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.
مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلسابية املعمول بها في املؤسســات البلدية ويكون آخر موعد الستالم التأمينات هو اليوم األخير ملوعد 

املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهرا.

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة ارقامها ومواقعها في أدناه العائدة 
الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث سنوات( وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشتراك 
في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير 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 مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وســتجرى 
املزايدة في الســاعة الثانية عشرة 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 االخرى ويشترط االشتراك باملزايدة:
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف بلدية البصرة.
- ال يحق لألشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد السداد.

- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.
مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حسب التعليمات احلسابية املعمول بها في املؤسسات البلدية ويكون آخر موعد الستالم التأمينات 

هو اليوم األخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهرا.

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

بالنظر جملهوليــة محل اقامتــك في الوقت 
احلاضر ولكونك متهمــا في القضية املرقمة 
أعاله وفق احــكام 1/459 من قانون العقوبات 
رقــم 111 لســنة 1969 املعدل، فقــد تقرر 
تبليغــك باالعــالن عــن طريــق صحيفتني 
محليتــني للحضــور امام هــذه احملكمة في 
2021/3/30 وفي حال عدم حضورك سوف جترى 

احملاكمة بحقك غيابا وحسب االصول.

القاضي
حتسني علي ذيبان

بالنظــر جملهولية محل اقامتك في الوقت 
احلاضــر ولكونــك متهما فــي القضية 
املرقمة أعــاله وفق احــكام 28 من قانون 
املشــروبات الروحية رقم 3 لســنة 1931 
املعدل، فقــد تقرر تبليغــك باالعالن عن 
طريــق صحيفتني محليتني للحضور امام 
هذه احملكمة في 2021/3/30 وفي حال عدم 
حضورك سوف جترى احملاكمة بحقك غيابا 

وحسب االصول.

القاضي
حتسني علي ذيبان

بالنظر جملهوليــة محل اقامتــك في الوقت 
احلاضر ولكونك متهمــا في القضية املرقمة 
أعاله وفق احــكام 1/459 من قانون العقوبات 
رقــم 111 لســنة 1969 املعدل، فقــد تقرر 
تبليغــك باالعــالن عــن طريــق صحيفتني 
محليتــني للحضــور امام هــذه احملكمة في 
2021/3/30 وفق حال عدم حضورك سوف جترى 

احملاكمة بحقك غيابا وحسب االصول.

القاضي
حتسني علي ذيبان

بالنظر جملهوليــة محل اقامتــك في الوقت 
احلاضر ولكونك متهمــا في القضية املرقمة 
أعاله وفق احــكام 1/459 من قانون العقوبات 
رقــم 111 لســنة 1969 املعدل، فقــد تقرر 
تبليغــك باالعــالن عــن طريــق صحيفتني 
محليتــني للحضــور امام هــذه احملكمة في 
2021/3/30 وفق حال عدم حضورك سوف جترى 

احملاكمة بحقك غيابا وحسب االصول.

القاضي
حتسني علي ذيبان

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الصويرة

العدد: 176/ج/2022
التاريخ: 2022/2/24

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الصويرة

العدد: 174/ج/2022
التاريخ: 2022/2/24

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الصويرة

العدد: 175/ج/2022
التاريخ: 2022/2/24

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الصويرة

العدد: 177/ج/2022
التاريخ: 2022/2/24

املتهم الهارب/ حسام فاضل كمر العكيدي
م/ إعالن

حتية طيبة...
1 - بتاريخ 2022/2/24 حكمت احملكمة عليك 
باحلبس الشــديد ملدة )سنتني( وفقا الحكام 
املادة )1/433( من قانــون العقوبات رقم 111 

لسنة 1969 املعدل النافذ.
2 - إصدار أمر قبض وحتري بحقك.

3 - لــك حق االعتراض علــى احلكم الغيابي 
الصادر بحقك خالل مدة ثالثة أشهر وبخالفه 

يعتبر القرار نافذا.

القاضي
خال محمد االعرجي

املتهم الهارب/ هادي علي عبادي شبيب
م/ اعالن

حتية طيبة...
1 - بتاريخ 2022/2/23 حكمت احملكمة عليك 
باحلبس الشــديد ملدة )ثالث ســنوات( وفقا 
الحــكام املادة )1/459( من قانــون العقوبات 

رقم 111 لسنة 1969 املعدل النافذ.
2 - إصدار أمر قبض وحتري بحقك.

3 - لــك حق االعتراض علــى احلكم الغيابي 
الصادر بحقك خالل مدة ثالثة أشهر وبخالفه 

يعتبر القرار نافذا.

القاضي
خال محمد االعرجي

املتهمة الهاربة/ هند عماد جابر البياتي
م/ اعالن

حتية طيبة...
1 - بتاريخ 2022/2/24 حكمت احملكمة عليك 
باحلبس البســيط ملدة )ســنة واحدة( وفقا 
ألحكام املــادة )434( من قانون العقوبات رقم 

111 لسنة 1969 املعدل النافذ.
2 - إصدار أمر قبض وحتري بحقك.

3 - لــك حق االعتراض علــى احلكم الغيابي 
الصادر بحقك خالل مدة ثالثة أشهر وبخالفه 

يعتبر القرار نافذا.

القاضي
خال محمد االعرجي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

العدد: 3087/ج/غيابي/2021
التاريخ: 2022/3/1

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

العدد: 162/ج/ غيابي/2022
التاريخ: 2022/3/1

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

العدد: 3055/ج/غيابي/2022
التاريخ: 2022/3/1

الى املتهم/ فاضل هادي علي عاتي البدري
يسكن/ واسط/ احلي/ حي العسكري/ 

سابقا
م// إعالن

للشــكوى املقامة ضدك من قبل املشــتكي 
حــازم محمد لفته وفق املادة 1/456 من قانون 
العقوبــات وجملهولية محل اقامتك قررت هذه 
احملكمة تبليغك عن طريق نشر اعالن للحضور 
يوم احملاكمــة املصادف 2022/3/31 الســاعة 
التاســعة صباحــا وفي حال عــدم حضورك 

سوف جترى محاكمتك غيابا وفق القانون.

القاضي
حاكم ثابت األمير

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح احلي
العدد: 172/ج/2022
التاريخ: 2022/2/28

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح احلي
العدد: 171/ج/2022
التاريخ: 2022/2/28

الى املتهم/ محسن علي كرمي العكبي
يسكن/ واسط/ احلي/ ناحية البشائر/ قرية 

اخلالصة
م// إعالن

للشــكوى املقامة ضــدك من قبل املشــتكني 
حسن خضر حسني وعباس خضر حسني ورسول 
رشــيد كرمي وفق املادة 3/413 من قانون العقوبات 
وجملهوليــة محل اقامتــك قررت هــذه احملكمة 
تبليغــك عن طريق نشــر اعــالن للحضور يوم 
احملاكمة املصادف 2022/3/31 الســاعة التاسعة 
صباحــا وفي حال عــدم حضورك ســوف جترى 

محاكمتك غيابا وفق القانون.
القاضي
حاكم ثابت األمير

الى املتهم/ محمد صبري مجيد فرحان 
الواسطي

يسكن/ واسط/ احلي/ حي الوحدة/ سابقا
م// إعالن

للشــكوى املقامة ضدك من قبل املشتكي 
عزام نصيف جاسم وفق املادة 432 من قانون 
العقوبــات وجملهوليــة محــل اقامتك قررت 
هذه احملكمة تبليغك عن طريق نشــر اعالن 
 2022/3/31 للحضور يوم احملاكمة املصــادف 
التاســعة صباحا وفي حال عدم  الســاعة 
حضورك ســوف جترى محاكمتك غيابا وفق 

القانون.

القاضي
حاكم ثابت األمير

م/ إعالن
الى املتهم الهارب: -1 شيماء قاسم عبد 

زاكور املكصوصي -2 رضا عبد احملسن 
مطرود املكصوصي/ يسكنان كوت– نواب 

الضباط
بالوقت  اقامتكمــا  بالنظر جملهوليــة محل 
احلاضر لكونكمــا متهمني بالقضية املرقمة 
)736/جنح/2022( وفق احكام املادة )453( من 
 47 قانون العقوبات وبداللة مواد االشــتراك 
و48 و49 منــه فقد تقــرر تبليغكما باالعالن 
عن طريق صحيفتني محليتني للحضور امام 
هذه احملكمة في يوم 2022/4/3 وفي حال عدم 
احلضور ســوف جترى احملاكمة غيابا بحقكم 

وحسب االصول.
القاضي
احمد شهاب أحمد

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح احلي
العدد: 173/ج/2022
التاريخ: 2022/2/28

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

العدد: 736/ج/2022
التاريخ: 2022/3/1

الى/ املتهم الهارب/ نور الدين نذير شالل 
منيجر القريشي

م/ تبليغ// باحلضور
السكن/ النعمانية– احلد واخلطابية

بالنظر الى مجهولية محــل اقامتك بالوقت 
احلاضــر ولكونــك متهما بالقضيــة املرقمة 
53/ج/2022 املقامــة من قبل املشــتكي )احلق 
العام( وفق أحكام املادة 238 من قانون العقوبات 
قررت هذه احملكمة تبليغك عن طريق النشر في 
صحيفتني محليتني يوميتــني لغرض احلضور 
الســاعة   2022/4/12 املصادف  احملاكمــة  يوم 
التاسعة صباحا وفي حال عدم حضورك سوف 

جترى احملاكمة غيابا بحقك وفق القانون.
القاضي
عمار عيدان ضمد اجلعيفري
قاضي محكمة جنح االحرار

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح االحرار

العدد: 53/ج/2022
التاريخ: 2022/3/1

الى محكمة األحوال الشخصية في 
بغداد اجلديدة

م/ العقار 1779/7 م النعيرية وغياره
2019/9/4 نود  1139 فــي  كتباكم بالعــدد 
إعالمكم بأنه سيتم رفع إشارة عدم التصرف 
املوضوعــة بالعدد 243 جلد 4 اســتنادا الى 
املادة )103( من قانون التسجيل العقاري رقم 
43 لســنة 1971 املعدل وبعد مرور )30 يوما( 
من تاريخ اســتالمكم له راجني إعالمنا عن 
تاريخ االســتالم وعدم اعتراضكم خالل املدة 
املذكورة أعاله ليتســنى لنا إجراء الالزم مع 

التقدير...

مدير التسجيل العقاري في الرصافة/ 2

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التسجيل العقاري
العدد: 17711

التاريخ: 2019/9/25

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

مقام عليثالث سنوات 12 م3/1/10062محل1

مقام عليثالث سنوات84،50 م1/10212/جمحل2

مقام عليثالث سنوات 8،16 م3/20072محل3

مقام عليثالث سنوات 3،5 م6/20072مخزن4

مقام عليثالث سنوات5،32 م7/20072مخزن5

مقام عليثالث سنوات28،50 م8/20072مخزن6

مقام عليثالث سنوات35،50 م9/20072مخزن7

مقام عليثالث سنوات 26،60 م10/20072مخزن8

مقام عليثالث سنوات37م11/20072مخزن9

مقام عليثالث سنوات 29،76م12/20072مخزن10

مقام عليثالث سنوات28،50 م13/20072مخزن11

مقام عليثالث سنوات35،50 م14/20072مخزن12

مقام عليثالث سنوات26،60 م15/20072مخزن13

مقام عليثالث سنوات37 م16/20072مخزن14

مقام عليثالث سنوات29،76 م17/20072مخزن15

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت
الصفاة/ مجاور السوقثالث سنوات 12 م622كشك1
الصفاة/ مجاور السوقثالث سنوات 12 م682كشك2
بصرة/ عز الدين سليمثالث سنوات 16 م18/102كشك3
الصفاة/ مجاور السوقثالث سنوات 12 م662كشك4
كراج عز الدين سليمثالث سنوات 12 م112كشك5
البصرةثالث سنوات24 م8/6172محل6
المشراق الجديدثالث سنوات80 م109/7562فرن7
المشراقثالث سنوات 16 م221/3702محلين8
البصرة/ القديمةثالث سنوات8 م16/6172محل9

البصرةثالث سنوات 24 م15/6172محل10
البصرةثالث سنوات10م13/6172محل11

م/ إعالن
الى املتهم الهارب:

)إبراهيم سعد محمد الشجيري(

م/ إعالن
الى املتهم الهارب:

)يوسف هيثم ناجي االسعدي(

م/ إعالن
الى املتهم الهارب:

)عباس كرمي محمد خليف(

م/ إعالن
الى املتهم الهارب:

)عالء عباس كامل علوان العجيلي(
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 PetroChina International Iraq FZE Iraq Branch 

فرع العراق نترناشيونال م.م.حاينا اششركة بترو    
 
 
 
 
 

Tender Announcement 
 

Tenders by: PetroChina International Iraq FZE Iraq Branch (PetroChina), 
Operator at Halfaya Oil Field (about 35 km southeast of Amarah city) in 
Iraq, PetroChina is assigned the operator in the consortium, alongside 
partners TOTAL E&P Iraq PETRONAS Carigali Sdn. Bhd. and the State 
Partner South Oil Company to develop Halfaya Oil field under contract 
(DPSC) with Missan Oil Company. The Announced Tender is listed below: 
 
 

 
 

Tender No. Tender Title 

HFY-PUR/F&C1159-1146 PURCHASE OF INTERNAL FBE 
COATED LINE PIPES 1 

From 8:00am on 07th of March 2022                       
to 14:00pm on 71 of April2022. 

Bidding 
collection 
period 

100.00 USD (NET – Bank charges to be paid by Bidder) 
Bid 
Collection fee 

1. Compliance with Scope of Supply. 

2. Delivery Schedule (240 Days from the effective 

date of each PO). 

3. Technical Compliance. 

4. Bidder's Financial Status for last three (3) years. 

5. Proven experiences in supplying of similar 

internal FBEcoated line pipes. 

6. Quality Assurance and Quality Control Plan and 

ISO9001 certificate. 

7. Bidder's Execution Plan. 

8. Compliance to terms and Conditions of Contract. 

Technical 
Evaluation 
Criteria 

 
2. Qualifications and documents required for ITB package request: 

2.1) please complete the registration online at PetroChina Halfaya web 
portal https://eprocurement.petrochina-hfy.com 
2.2) please follow up the instructions indicated in the “User Guide” 
available at PetroChina Halfaya Web portal. 

3. Contact information: 
For more information about the entrance permit to Halfaya Base Camp, you can 
send us an E-mail to halfaya_procurement@petrochina-hfy.com or call the 
numbers Mobile: 046907827599732 from 8.00 am to 3.00 pm during the official 
working days. halfaya_procurement@petrochina-hfy.com 

 

 
 ةمناقصاعالن عن 

 

الجهة المعلنة : شركة بتروشاينا انترناشيونال م.م.ح فرع العراق )شركة بتروشاينا( المنفذة لمشروع 

كم للجنوب الشرقي من مدينة العمارة( في العراق، وقد اختيرت  53حقل نفط الحلفاية ) الذي يبعد 

م الحكومي وناس وشريكهشركة بتروشاينا لتكون بمثابة المنفذ مع شركائها شركة توتال وشركة بتر

المناقصة  .شركة نفط الجنوب لتنفيذ المشروع المذكور أعاله تحت العقد الموقع مع شركة نفط ميسان 

 :عالن عنها مدرجة أدناهالمراد اال

 
 

 

 رقم المناقصة عنوان المناقصة

توريد أنابيب مبطنة داخليا باإليبوكسي المترابط  1
 HFY-PUR/F&C1159-1146 االنصهار

فترة استالم 
 العطاءات

               2422  آذار 41 يوم من صباحا 0044 الساعة من
   2422نيسان 71 يوم من ظهرا 42044 الساعة ولغاية

رسوم المشاركة 
 المصرفية تدفع من قبل العارض( دوالر امريكي )الرسوم 100 بالمناقصة

معايير التقييم 
 الفني

 .االمتثال بنطاق التوريد .1

 .يوم من تاريخ  كل طلب شراء( 242التسليم )جدول  .2

 اإلمتثال للمعايير الفنية .3

 .الوضع المالي للشركة المتقدمة في آخر ثالث سنوات .4

الخبرة المثبة في توريد توريد أنابيب مبطنة داخليا  .5

 .باإليبوكسي المترابط االنصهار مماثلة

خطة مراقبة و ضمان الجودة مع شهادة ادارة الجودة  .6

ISO9001. 

 .خطة التنفيذ للشركة المتقدمة .7

 .اإلمتثال لشروط وأحكام العقد .8

 
 بالمناقصة: للمشاركةلمؤهالت و الوثائق المطلوبة ا. 2

( الرجاء اكمال تسجيل بيانات الشركة عبر موقع شركة بتروشاينا االلكتروني0 7.2
hfy.com-https://eprocurement.petrochina 

شركة بتروشاينا " المتوفر بموقع User Guide( الرجاء متابعة التعليمات المدرجة في ال"2.2 
 االلكتروني.

       االتصال: معلومات. 3
يمكنكم مراسلتنا على البريد االلكتروني   للحصول على معلومات الدخولية لمخيم الحلفاية

halfaya_procurement@petrochina-hfy.com  موبايل0 التالية    األتصال على الهواتفاو
 مساًء خالل ايام العمل الرسمية. 7.44صباحا الى الساعة  0.44من الساعة  41021566172

 

تعلن جلنة البيع واإليجــار األولى في ديوان محافظــة البصرة عن إجراء 
املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة ارقامها ومواقعها في أدناه العائدة 
الــى مديرية بلدية البصــرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفقا لقانون بيع 
وإيجار أموال الدولة )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشتراك 
في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة 
خــالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف 
احمللية مســتصحبني معهم التأمينــات القانونية البالغــة )%30( من 
القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وســتجرى 
املزايدة في الســاعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم 
األخير من مدة نشــر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية 
يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املســتأجر أجور نشــر اإلعالن واملصاريف 

االخرى ويشترط االشتراك باملزايدة:
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

- يتحمل من ترســو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف 
بلدية البصرة.

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

- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة الســكن )أصل 
وصورة(.

مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلسابية 
املعمول بها في املؤسســات البلدية ويكون آخر موعد الستالم التأمينات 

هو اليوم األخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهرا.

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى

العدد: 5393/10
التأريخ: 2022/2/13

اعالن اول

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

املوفقية/ سوق الوكاالتثالث سنوات 18 م6337/137/152حانوت1

اجلمهورية احلديثثالث سنوات 12 م42حانوت2

املوفقيةثالث سنوات 12 م6345/137/132حانوت3

املوفقيةثالث سنوات 12 م1/32حانوت4

حطنيثالث سنوات 184،44 م102+11محل+ مخزن5

يعلــن اجلهاز املركزي لإلحصاء/ مديرية إحصاء ذي قار أحد تشــكيالت وزارة التخطيط عن إجراء 
مزايدة علنية لبيع مواد مســتهلكة )للمرة األولى( وفقآ لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( 
لســنة 2013 املعدل، وستجرى املزايدة في مقر مديرية إحصاء ذي قار الكائن في شارع النهر قرب 
فندق اجلنوب مقابل نقابة املهندسني وذلك من صباح يوم )االثنني( املوافق في 2022/3/14 في متام 
الساعة )العاشرة صباحا( وتعتبر قائمة املزايدة مفتوحة ملدة )7( أيام تبدأ من اليوم التالي لنشر 

اإلعالن.
فعلى الراغبني باالشتراك باملزايدة مراجعة مديرية األمور اإلدارية/ الطابق السابع للحصول على 
شــروط املزايدة مببلغ )50.000( )خمسون الف دينار( غير قابل للرد ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 
أجور نشــر اإلعالن وأجور أعضاء جلنتي التقدير والبيع واملصاريف األخرى ويلتزم من ترســو عليه 
املزايدة برفع املواد خالل مدة )15( يوما من تاريخ اإلحالة القطعية وإذا صادف موعد املزايدة عطلة 

رسمية فتمدد الى اليوم الذي يليه من أيام العمل الرسمي.
شـروط املشاركة في املزايدة:

1 - تقدمي وصل شراء مستندات املزايدة.
2 - تقدمي براءة ذمــــة عن دخول مزايدة بيع مواد مستهلكة صادرة من الهيئة العامة للضرائب 

معنونة الى اجلهاز املركزي لإلحصاء.
3 - دفع مبلغ بنســبة )%20( من القيمة التقديرية للمواد قبل موعد إجراء املزايدة ومببلغ مقداره 

)380.300( )ثالثمائة وثمانون ألفا وثالثمائة دينار عراقي ال غير(.
4 - تقدمي املستمســكات الرسمية )شهادة اجلنســية وهوية االحوال املدنية وبطاقة السكن( او 

الهوية املوحدة.
5 - لالطالع على تفاصيل املواد مراجعة األمور اإلدارية/ الطابق الســابع أو زيارة املوقع اإللكتروني 

www.cosit.gov.iq للجهاز املركزي لإلحصاء

اجلهـاز املركزي لإلحصـاء
القســم القانوني/ شــعبة العقـــود

وزارة التخطيط
اجلهاز املركزي لإلحصاء

إعالن مزايدة علنية )للمرة األولى(

اجلهة املســتفيدة: شركة الواحة النفطية احملدودة املقاول واملشــغل حلقل االحدب النفطي مع شركة نفط الوسط )شركة عامة(/ وزارة 
النفط بعقد تطوير وإنتاج حقل االحدب النفطي بعقد مت إعادة توقيعه في 2008/11/10. في الوقت احلالي ألعمال االستكشاف والتطوير، 

اإلنتاج وإجناز املنشآت السطحية اجلارية في العراق.
اسم املشروع: إعالن للمرة الثانية/ ملناقصة توفير خدمة الصيانة الرئيسية حلزمة نظام معاجلة الغاز GPS 926 ومسخن احلرارة الوسطي 

رقم املناقصة: 
:Tender Information

تود شركة الواحة النفطية احملدودة اإلعالن عن املناقصة اعاله للمرة الثانية. ميكن جلميع الشركات املتخصصة التي لديها القدرة واخلبرة 
أن تشارك في هذه املناقصة من خالل دفع رسوم املناقصة )100 دوالر( للحصول على وثائق املناقصة )ITB( بداية من تاريخ نشر هذا االعالن.

 :Scope of Work .1
 completeness of major maintenance for GPS 926 unit and subsidiary unit )V-03910 and E-03920( and repairing for heat 

.medium heater SK-05630B/SK-05630C, and then put the system into operation
2 - سيتم استقطاع رسوم االعالن من الشركة الفائزة.

3 - خالل فترة التقدمي للمناقصة، يجب ان تكون قيمة خطاب الضمان املقدم هي.000 15 دوالر أميركي. نافذا ملدة عام واحد من تاريخ إغالق 
املناقصة على شكل خطاب ضمان صادر من بنك مسجل في منصة البنك املركزي العراقي اإللكترونية او صك مصدق

4 - على من يرغب االشــتراك في هذه املناقصة دفع اجور املناقصة مائة دوالر فقط الى قسم املالية قبل 2220/4/12 املوعد النهائي لغلق 
املناقصة وقبل الساعة 11.00 صباحا حسب طرق الدفع اآلتية:

الطريقة األولى: ميكن للمشــاركني دفع رسوم املناقصة 100 دوالر للحصول على وثائق املناقصة )ITB( مباشرة إلى الدائرة املالية لشركة 
الواحة النفطية احملدودة، العنوان املفصل: الغرفة رقم 309 قســم املالية، شــركة الواحة النفطية احملدودة/ حقل االحدب النفطي ناحية 

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

5 - توضع العروض الفنية والتجارية وخطاب الضمان بظروف مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم الشركة قبل املوعد 
النهائي لغلق املناقصة 2220/4/12 قبل الساعة 11:00 صباحا عدا ذلك سوف يهمل أي عطاء غير مطابق للشروط.

6 - يجب على الشركات االجنبية تقدمي:
أ- تقدمي نسخة من جميع وثائق التسجيل اخلاصة بالشركة االجنبية وفرعها في العراق.

ب- تقدمي عدم املمانعة من الضريبة نافذة لغاية تاريخ تقدمي العطاء.
7- يجب على الشركة احمللية العراقية تقدمي:

أ - تقدمي نســخة من جميع وثائق التســجيل اخلاصة بالشركة والنسخة امللونة من بطاقة الهوية النافذة )هوية وزارة التخطيط او غرفة 
التجارة( مرفقة مع العروض .يلتزم مقدمو العروض بتقدمي جميع املستندات االصلية قبل استالم خطاب اإلحالة.

ب- تقدمي عدم املمانعة من الضريبة نافذة لغاية تاريخ تقدمي العطاء.
haneen.monam@petroalwaha.com; mayan@petroalwaha.com;   suhaib.saad@    8-  لالستفســار االتصال باالمييــالت التاليــة
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اجلهة املســتفيدة: شركة الواحة النفطية احملدودة املقاول واملشــغل حلقل االحدب النفطي مع شركة نفط الوسط )شركة عامة(/ وزارة النفط بعقد 
تطويــر وإنتاج حقل االحدب النفطي بعقد مت إعادة توقيعه في 2008/11/10. في الوقت احلالي ألعمال االستكشــاف والتطوير، اإلنتاج وإجناز املنشــآت 

السطحية اجلارية في العراق.
CPF اسم املشروع: إعالن للمرة االولى/ ملناقصة توفير صمامات وقطع غيار اخرى لوحدة املعاجلة املركزية

رقم املناقصة:
:Tender Information

تود شركة الواحة النفطية احملدودة اإلعالن عن املناقصة اعاله للمرة االولى . ميكن جلميع الشركات املتخصصة التي لديها القدرة واخلبرة أن تشارك في 
هذه املناقصة من خالل دفع رسوم املناقصة )100 دوالر( للحصول على وثائق املناقصة ) ITB( بداية من تاريخ نشر هذا االعالن .

 :Scope of Work .1

إعالن للمرة الثانية/ ملناقصة توفير خدمة الصيانة الرئيسية حلزمة نظام معاجلة الغاز GPS 926 ومسخن احلرارة الوسطي 
 2ndAnnouncement for Provision of Major maintenance for GPS 926 package and Heat medium heater

رقم املناقصة: 
نوع املناقصة/ مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني

CPF إعالن للمرة األولى/ ملناقصة توفير صمامات وقطع غيار أخرى لوحدة املعاجلة املركزية
1stAnnouncement for Provision of Valves and other Spare parts of CPF

رقم املناقصة: 
نوع املناقصة/ مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني

.AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD    .AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD    

2 - سيتم استقطاع رسوم االعالن من الشركة الفائزة.
3 - خالل فترة التقدمي للمناقصة، يجب أن تكون قيمة خطاب الضمان املقدم هي 10.000 دوالر أميركي. نافذ ملدة عام واحد من تاريخ إغالق املناقصة على 
شــكل خطاب ضمان صادر من بنك مسجل في منصة البنك املركزي العراقي اإللكترونية او صك مصدق -4 على من يرغب االشتراك في هذه املناقصة 
دفع اجور املناقصة مائة دوالر فقط الى قسم املالية قبل 2220/4/25 املوعد النهائي لغلق املناقصة وقبل الساعة 4.00 عصرا حسب طرق الدفع اآلتية:

الطريقة األولى: ميكن للمشاركني دفع رسوم املناقصة 100 دوالر للحصول على وثائق املناقصة )ITB( مباشرة إلى الدائرة املالية لشركة الواحة النفطية 
 احملدودة، العنوان املفصل: الغرفة رقم 309 قسم املالية، شركة الواحة النفطية احملدودة/ حقل االحدب النفطي ناحية االحرار– محافظة واسط/ العراق.

الطريقة الثانية: ميكن للمشاركني دفع رسوم املناقصة 100 دوالر كحوالة مصرفية حلساب شركة الواحة النفطية احملدودة.
5 - توضع العروض الفنية والتجارية وخطاب الضمان بظروف مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم الشركة قبل املوعد النهائي لغلق 

املناقصة 2220/4/25 قبل الساعة 4:00 عصرا عدا ذلك سوف يهمل أي عطاء غير مطابق للشروط.
6 - يجب على الشركات االجنبية تقدمي:

أ- تقدمي نسخة من جميع وثائق التسجيل اخلاصة بالشركة االجنبية وفرعها في العراق.
ب- تقدمي عدم املمانعة من الضريبة نافذة لسنة 2021.

7- يجب على الشركة احمللية العراقية تقدمي:
تقدمي نسخة من جميع وثائق التسجيل اخلاصة بالشركة والنسخة امللونة من بطاقة الهوية النافذة )هوية وزارة التخطيط او غرفة التجارة( مرفقة مع 

العروض .يلتزم مقدمو العروض بتقدمي جميع املستندات االصلية قبل استالم خطاب اإلحالة.
ب- تقدمي عدم املمانعة من الضريبة نافذة لسنة 2021.

haneen.monam@petroalwaha.com, xubo@petroalwaha.com，yangchao@petroalwaha.com    8-  لالستفسار االتصال باالمييالت التالية
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1-61 Lot Valves and other Spare parts of CPF Warehouse of Ahdeb Oilfield



تقرير

اقتصاد6

الصباح الجديد ـ متابعة:

أعلــن وزير التجارة عــاء اجلبوري 
امس األحد، أن شــحنة من مادة 
القمح ستصل قريبا من إستراليا 
إلى العراق، فيما طمأن مســؤول 
حكومي آخر بأن الدولة قد متكنت 
من احلفــاظ على توازن الســوق 

واألمن الغذائي في الباد.
فــي مؤمتــر صحفي  ذلك  جــاء 
االحد  امس  الوزير  عقده  مشترك 
مع مجموعة من املديرين العامني 
في الوزارة مبناسبة اطاق عمليات 
جتهيــز وجبــة جديدة مــن مادة 
الطحني ومفردات السلة الغذائية 
احملافظات  بغــداد وعمــوم  فــي 

استعدادا لشهر رمضان.
وقال اجلبــوري في املؤمتر، إن الوزارة 
لــم تســتورد منذ العــام 2020، 
مســتدركا  احلنطة،  مادة  و2021 
القول إنهــا قامت مؤخرا بعملية 
املادة، وســتصل  إلســتيراد هذه 

قريبا من أستراليا.
وحــول انعــكاس احــداث احلرب 
واوكرانيا على  القائمة بني روسيا 
اســتيراد املواد الغذائية قال وزير 
التجارة: ال يوجد تأثير مباشر على 
عمليــة االســتيراد، ولكن هناك 
تأثير على عمليــة النقل، وارتفاع 
تكاليف الشــحن بسبب الصراع 

الدائر.
بــدوره قــال مدير عام الشــركة 
الغذائية في  املواد  العامة لتجارة 
وزارة التجــارة محمد حنون خال 

املؤمتــر، إن العراق لديه خزين كاٍف 
من احلنطة لغاية انطاق املوسم 
التســويقي لهذه املادة في األول 
من شــهر نيســان املقبل، مردفا 

بالبدء  مؤخــرا  “وجهنا  بالقــول 
احملافظات  في  التســويق  مبوسم 

اجلنوبية والوسطى”.
كما أشــار إلى أن شركات عاملية 

أمريكية وأملانيــة وكندية قدمت 
لبيع احلنطة  الــوزارة  إلى  عروضا 
إلــى العراق، مؤكــدا أن احلكومة 
جادة في تأمني هذه املادة الغذائية.

وتابع بالقول إن الســلة الغذائية 
التي توزعها الوزارة أســهمت في 
احلفاظ على توازن الســوق واألمن 

الغذائي في الباد.

ولم تســتورد الباد خال األعوام 
الثاثــة املاضية ايــة كميات من 
احلنطــة، بعد ان تــراوح انتاجها 
فــي الباد خال تلــك االعوام ما 
بــني أربعة وخمســة مايني طن 
مــن هذه املــادة األساســية في 

محافظات الباد اخملتلفة.
والتجارة،  الزراعة  لوزيري  وســبق 
ان تناوال اكتفــاء الباد الذاتي من 
احلنطة خــال تلك األعــوام في 
مناسبات مختلفة عدة، سيما ما 
يتعلق من تلك املناسبات مبواسم 
مستحقات  وتســديد  التسويق، 
الفاحــني، ففي العادة، تشــتري 
التجارة،  بــوزارة  ممثلــة  احلكومة 
محصــول القمح مــن الفاحني 
لتقــوم بتوزيعــه الحقــاً علــى 
املواطنــني بعــد طحنــه، ضمن 
املتبع  التموينية  البطاقة  برنامج 

منذ تسعينيات القرن املاضي.
وكان العــام املاضي، العام الثالث 
علــى التوالي الــذي حققت فيه 
الباد، االكتفاء الذاتي، بعد ان بلغ 
539 الف  و  اربعة مايــني  اإلنتاج 

طن.
وحتتاج الباد أربعــة مايني و200 
ألف طن سنويا لتحقيق االكتفاء 

الذاتي من محصول القمح.
ويضاف نحو مليون طن مستوردة 
ألغراض اجلودة مــع القمح احمللي، 
الذي ال تتوفــر فيها مادة اجللوتني 
وزارة  وفــق  املطلوبة،  بالنســبة 
التجارة، غير ان االمر اختلف هذه 
السنة بعد ان أحلق اجلفاف أضرارا 

مبحصول القمح. 

الصباح الجديد ـ وكاالت 
البنزين إلى مستوى  وصلت أسعار 
قياسي في كاليفورنيا حيث تصارع 
الواليــة األمريكية األكثر ســكاناً 
أسوأ ارتفاع في أسعار الطاقة على 
مســتوى الباد، قبــل عطلة عيد 

الشكر.
وذكرت وكالــة بلومبيرغ االمريكية 
ان متوســط ســعر البنزيــن في 
 4 جتاوز مســتوى  املتحدة  الواليات 

مرة  ألول  الواحد  للغالــون  دوالرات 
منذ ســنة 2008 في مؤشر واضح 
على تضخم أســعار الطاقة الذي 
أحلق الضرر باملستهلكني منذ الغزو 

الروسي ألوكرانيا.
وقــال باتريك ديهان، رئيس قســم 
شــركة  في  البترولية  املواد  حتليل 
 ،)GasBuddy LLC( بادلــي”  “غــاز 
البنزين فــي مضخات  إن أســعار 
 41 ارتفعت مبقدار  الوقود  محطات 

سنتاً خال األسبوع املاضي وبفارق 
10 ســنتات عن املستوى القياسي 
الــذي بلــغ 4.103 دوالرات للغالون 

الواحد.
حلق وقود السيارات باالرتفاع الهائل 
في أســعار النفط، والذي سجلت 
أكبر زيادة أســبوعية تاريخياً حيث 
تفــادى املشــترون احلصــول على 
اإلمدادات من روسيا، التي تعد ثاني 

أكبر مصدر في العالم.

املكتوبة على  في ظــل األســعار 
الفتات محطــات الوقود في أنحاء 
الباد كافة، سيؤثر بشدة الصعود 
الســريع في أســعار البنزين على 
القلقني  األمريكيني  املســتهلكني 
معــدالت  صعــود  حيــال  فعــاً 

التضخم.
ومن املمكــن أن ترفــع الزيادة في 
تكاليــف الوقــود مــن معــدالت 
التضخم بنســبة تتــراوح بني 1.3 

و1.5 نقطة مئوية على مدى السنة 
“إنلفيشن  شركة  بحسب  كاملة، 
 Inflation Insights( إنســياتس” 

.).LLC
وأضــاف ديهان في بيــان: “في ظل 
التصعيد املتواصل للحرب الروسية 
على أوكرانيا ودخول موسم تشهد 
فيــه أســعار الغاز عــادة صعوداً، 
يتوجــب على األمريكيــني التأهب 
للدفع أكثــر في مقابــل الغاز مبا 

يفوق أي وقت في السابق، التسوق 
والدفع بذكاء عند املضخة مبحطة 
الوقود ســيكونان مبثابة أمر مهم 

للغاية خال الصيف املقبل”.
وعلى األرجح ستبلغ أسعار البنزين 
فــي مضخــات محطــات الوقود 
خال  جديدة  قياســية  مستويات 
األيام القليلة القادمة، ورمبا تتجاوز 
الواحد  للغالون  دوالرات   4.25 سعر 

مع حلول احتفال يوم الذكرى.

الصباح الجديد ـ وكاالت 
عبدالعاطي  محمــد  الدكتور  قال 
إن  والــري،  املائيــة  املــوارد  وزيــر 
الثانية في “مؤمتر  مشاركته للمرة 
بغداد الدولــي الثاني للمياه”، تأتي 
تعبيراً عن إميان مصر بضرورة حتقيق 
والتنســيق  التعاون  درجات  أقصى 

لتحقيق  الشــقيقني،  البلدين  بني 
أهــداف الشــعبني فــي التنمية 
املُثلى  لإلدارة  والوصول  املستدامة، 
ملواردنــا املائية، خاصــة في ظل ما 
والعديد من  والعراق  تواجهه مصر 
دول العالم من حتديات كبيرة تهدد 

مواردها املائية.

وأضاف الوزير في بيان، أن التعاون بني 
مصر والعراق يجري على قدم وساق 
في كافة اجملــاالت املتعلقة باملوارد 
املائية، حيث تشهد العاقات زخماً 
وتطوراً كبيراً في مجال إدارة املوارد 
املائية، وبصفة خاصة لنقل اخلبرات 
في مجــاالت التكيف مع التغيرات 

املناخية وتدوير املياه وتطهير اجملاري 
املائية ورفع القدرات.

جاء ذلك خال مباحثــات الدكتور 
املوارد  وزيــر  عبدالعاطي  محمــد 
املائية والري، مــع املهندس مهدي 
رشــيد احلمداني وزير املوارد املائية 

العراقي.

في  احملرز  التقــدم  الطرفان  وناقش 
البلدين في  التعاون املشــترك بني 
مجاالت املوارد املائيــة وإدارة املياه، 
وُسبل تعزيزه خال الفترة القادمة 
في إطار مذكــرة التفاهم املوقعة 
بــني البلدين، كمــا مت االتفاق على 
تبادل الزيــارات الفنية بني اجلانبني 

لاستفادة من التجارب املصرية في 
مجال إدارة املياه.

ولفــت وزير الري، إلــى أن عدداً من 
الدول الشــقيقة والصديقة تُبدي 
اهتمامها لاســتفادة من التجربة 
املصريــة فــي مجــال إدارة املوارد 

املائية.

الصباح الجديد ـ متابعة:
أكد تقرير “ريج زون” الدولي، أن صناعة 
النفط العاملية تأثرت خال األســبوع 
في  رئيســة،  عوامل  بثاثــة  املاضي 
مقدمتهــا تصاعد الصراع الروســي 
– األوكرانــي، ثم االجتماع الشــهري 
لتحالف املنتجني فــي “أوبك +” وقرار 
وكالــة الطاقة الدوليــة اإلفراج عن 
االحتياطات النفطية االســتراتيجية 
التى تبلغ 60 مليون برميل بهدف دعم 

العرض.
وأوضــح التقرير، أنه علــى الرغم من 
العقوبات االقتصادية التي تستهدف 
روســيا، فإن إمكانية تقليص براميل 
اخلــام الروســي مــا زال تأثيرها غير 
معروف في أسواق النفط، ما أدى إلى 
مستويات أســعار لم نشهدها منذ 
2008، حيــث ارتفع “برنــت” إلى نحو 

120 دوالرا للبرميل.
وأشار إلى أن عديدا من مشتري النفط 
اخلــام يتجنبــون طواعيــة صفقات 
الرغم من  الروسي، على  النفط اخلام 
اخلصومات املقدمة عن أسعار السوق 
وذلك تخوفا من الوقــوع حتت طائلة 

العقوبات.
وتواصل األسعار مكاسبها القياسية، 
حيث ربح خام برنــت 20.5 في املائة، 
واخلام األمريكي 25 في املائة في أعلى 
في عشرة  املكاســب  من  مســتوى 
أعوام، حيث أغلق خام برنت فوق 118 

دوالرا للبرميل.
ولفــت التقرير الذي صــدر أمس، إلى 
وجود عوامل حتد نسبيا من مكاسب 
في  احملرز  التقــدم  وأهمها  األســعار 
محادثات اتفاق إيران النووي في فيينا 
وصعود الدوالر األمريكي بقوة، إضافة 
إلــى اإلعان عــن إطــاق 60 مليون 
برميل من االحتياطيات االستراتيجية 
للواليات املتحــدة وعدة دول أخرى من 

أعضاء وكالة الطاقة الدولية.
وأوضح أن عديدا من شــركات النفط 
الدوليــة تعيــد تقييم مشــاريعها 
البعض  وينوي  روســيا  املشتركة مع 
مثــل “بي بي” و”إكوينــور” اخلروج من 
الســوق الروســية، بغض النظر عن 
التكلفــة، كمــا أوقفت الشــركات 
الغربية ذات األعمال التجارية اخملتلفة 
في روســيا عملياتها هناك أو ترفض 
توريد قطع الغيار واملواد واخلدمات إلى 

الباد.
وتعود املكاســب الواسعة إلى فرض 
الواليــات املتحــدة واالحتــاد األوروبي 
عقوبــات صارمــة على روســيا بعد 
التدخل العســكري فــي أوكرانيا، ما 
أدى إلى تعطل صفقــات بيع النفط 
الروســي وهيمنة اخملاوف على السوق 

واضطرابات العرض والطلب.
وأضــاف أنه فــي غضون ذلــك قررت 
مجموعة “أوبك +” االستمرار في زيادة 
400 ألف  إنتاجها الشــهري البالــغ 
برميــل يوميا لنيســان ، حيث ال تزال 
الشكوك قائمة بشأن قدرة اجملموعة 
علــى حتقيق أهداف اإلنتــاج املتزايدة 
باســتمرار ويبــدو أن اخلام الروســي 
يواجه بعض املشــكات فــي العثور 

على األسواق.
وأبــرز التقرير بيانات صــادرة عن إدارة 
معلومات الطاقة هذا األسبوع، تشير 
إلى أن مخزون النفــط اخلام التجاري 
انخفض بشكل غير متوقع مبقدار 2.6 
مليون برميل إلى إجمالي 413 مليون 
برميل وهو اآلن أقــل 12 في املائة عن 

املتوسط لهذا الوقت من العام.
وذكر أن اخملزونات انخفضت 6.1 مليون 
برميل، بينما دعا محللو “وول ستريت 
برميل  2.2 مليون  زيــادة  إلى  جورنال” 
وارتفع اســتخدام املصافي عند 87.7 
في املائة ارتفاعا من 87.4 في املائة في 

األسبوع السابق.
وأشــار إلى اســتقرار إنتــاج النفط 
11.6 مليــون برميل  األمريكي عنــد 
يوميا مقابل 10.9 مليون برميل يوميا 
في هذا الوقت من العام املاضي، حيث 
ال تــزال مخزونات الواليات املتحدة من 
النفط اخلــام والوقود - مبــا في ذلك 
في   - االستراتيجي  البترول  احتياطي 

أدنى مستوياتها في ثمانية أعوام.
ولفت إلــى فاعلية العقوبــات التي 
حتد من وصول روســيا إلــى اخلدمات 
التكنولوجية،  والــواردات  املصرفيــة 
كما أوقفت عديد من شركات املصب 
مشــترياتها مع روسيا ورفضت عديد 
مــن البنــوك القيام باملشــاركة في 

الصفقات مع الروس.
ونوه التقرير إلى متسك “أوبك +” بثبات 
بالتزامهــا بإضافــة 400 ألف برميل 

يوميا على أســاس شــهري منذ متوز 
“أوبك  املاضي، حيث أشارت  العام  من 
+” إلى قناعتها بوجود ســوق متوازنة 
جيدا حتى مع تطبيق العقوبات على 
األنشــطة املالية الروســية وبالرغم 
من رفض عديد من شــركات النفط 

العاملية شراء النفط الروسي.
وأوضــح أن حتالــف “أوبــك +” يلتزم 
احليــاد في الصراع احلالــي، خاصة أن 
روسيا أكبر شريك لـ”أوبك” من خارج 
املنظمة، كما يستفيد بعض األعضاء 
الذيــن عانوا من صعوبــات جمة في 
الفتــرة املاضية من ارتفاع األســعار 

حاليا.
وأشار إلى أن كثيرا من الدول األعضاء 
في حتالف “أوبك +” تعاني صعوبات في 
االستثمار،  نقص  بسبب  اإلنتاج  زيادة 
موضحــا أن أغلب دول التحالف ليس 

لديها طاقة احتياطية كافية إلضافة 
الدولية بسرعة  الســوق  إلى  براميل 
وال ســيما أن اإلنتاج الفعلي قد تأخر 
نســبيا عــن األهــداف املعلنة خال 

األشهر القليلة املاضية.
من جانب آخر، ذكر تقرير “أويل برايس” 
الدولي، أن البيت األبيض رفض بشكل 
قاطع فكرة حظر واردات النفط اخلام 
القيام  إن  إذ  الروسي بشــكل كامل، 
بذلــك قد يــؤدي إلى ارتفاع أســعار 
النفط والبنزين بدرجــة أكبر مما هي 
عليه بالفعل حاليا، لكن املشــرعني 
األمريكيــني ضغطوا مــن أجل فرض 

حظر كامل.
ونــوه التقريــر إلــى تقليــل اإلدارة 
األمريكية من أهمية الدور الذي يلعبه 
الواليات  الروســي فــي  اخلام  النفط 
املتحدة، مضيفا أنه ال يشــكل سوى 

10 في املائة، من إجمالي النفط اخلام 
الذي تستورده الواليات املتحدة.

ولفت إلــى أن إدارة بايدن تدرس حاليا 
مــا ميكن فعله علــى الفور لتعويض 
النفط اخلام الروسي إذا سلكوا طريق 
العقوبــات املشــددة وذلــك في ظل 
قناعــة بأنه من الضــروري أن حتافظ 
إمــدادات  الســوق األمريكيــة على 
منوها  العامليــة،  الطاقة  مــن  ثابتة 
إلى اســتيراد الواليــات املتحدة 405 
آالف برميــل يوميا مــن النفط اخلام 
ومنتجات النفط اخلام الروســية في 

كانون األول املاضي.
وعــد التقرير أن فرض حظر شــامل 
واملنتجات  اخلــام  النفط  على  وصارم 
اخلام الروســية قد يؤدى إلى مزيد من 
ارتفاع أسعار النفط والبنزين بشكل 
قياسي، مشــيرا إلى إصرار املسؤولني 
في أوروبا على تســريع برامج انتقال 
الطاقــة، خاصــة بعد احلــرب على 
أن أغلب دول  بالرغم مــن  أوكرانيــا، 
االحتــاد األوروبي ال ميكنها التعامل مع 

مصادر الطاقة املتجددة فقط.
ولفــت إلى إصــدار وكالــة الطاقة 
الدوليــة خطــة من عشــر خطوات 
على  األوروبي  االحتــاد  اعتماد  لتقليل 
النفط والغاز الروســيني فحسب، بل 
ستساعد أيضا في التحرك على طول 

األهداف املناخية لاحتاد األوروبي.
من ناحية أخرى، وفيما يخص األسعار 
في ختام األســبوع املاضــي، ارتفعت 
أسعار النفط في أول أسبوع تداول في 
آذار بأكثر من 20 في املائة، حيث صعد 
خام برنت بنحو 20.5 في املائة، ليغلق 
للبرميل،  دوالرا   118 مســتويات  فوق 
كما صعد أيضا خام غرب تكســاس 
بأكثــر من 25 في املائــة، ليغلق فوق 

مستويات 115 دوالرا للبرميل.
وخال جلســة اجلمعة قفزت أسعار 

النفط اخلام 7 في املائة، في جلســة 
إذ تغلبــت اخملاوف  شــهدت تقلبات، 
من تعطل صادرات النفط الروســية 
بســبب العقوبات الغربيــة على أثر 
توقعات بزيــادة إمدادات اخلام اإليرانية 
في حال إبرام واشنطن اتفاقا نوويا مع 

طهران.
إدارة  وزادت املكاســب بعدما قالــت 
الرئيس األمريكي جو بايدن إنها تنظر 
األمريكية  الواردات  لوقف  خيارات  في 
من النفط الروســي، وتدرس إجراءات 
محتملة لتقليل التأثير في اإلمدادات 

العاملية واملستهلكني.
برنت مكاسب  وســجل ســعر خام 
بنحــو 6.9 في املائة، عند التســوية 
ليغلــق عند مســتويات118.11 دوالر 
غرب  خــام  ســجل  كما  للبرميــل. 
تكساس ارتفاعات بنحو 7.4 في املائة، 
ليسجل عند التســوية 115.68 دوالر 

للبرميل عند التسوية.
وتعد هذه املســتويات أعلى مستوى 
 ،2013 إغــاق لـ”برنت” منذ شــباط 
أيلول  واألعلى للخام األمريكــي منذ 

.2008
وظــل إجمالــي عدد منصــات احلفر 
املتحدة على  الواليات  في  النشــطة 
حاله هذا األســبوع - ما أدى إلى إنهاء 
18 أســبوعا من الزيادات مع تصاعد 
الضغط علــى إدارة الرئيس األمريكي 
جــو بايدن لبــذل مزيد لزيــادة إنتاج 
املتحدة  الواليــات  في  اخلــام  النفط 
في محاولة لتخفيف ارتفاع أســعار 
البنزين. وقال تقرير لشركة بيكر هيوز 
األمريكيــة إنه ال يــزال إجمالي عدد 
احلفارات عند 650، حيث يراقب العالم 
أي عامــات علــى زيــادة اإلنتاج من 
الواليات املتحدة التي من شــأنها أن 
تسمح بالتخلي عن النفط الروسي - 

على األقل جزئيا-.

شحنات من القمح األسترالي تصل البالد
 قريبا و عروض من شركات عالمية

لتأمين توازن السوق واألمن الغذائي

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعت أســعار صرف الــدوالر األمريكي مقابل 
الدينــار العراقي، امــس  االحد، فــي البورصة 
الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كردستان.

وقال مصدر صحفي ، إن بورصة الكفاح واحلارثية 
املركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 147200 
دينــار عراقــي مقابــل 100 دوالر أمريكي.فيما 
سجلت اســعار صرف الدوالر امس األول السبت 
في بغداد 147050 دينارا عراقيا مقابل 100 دوالر 

امريكي.
وأشار املصدر إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت 
في محال الصيرفة باألســواق احمللية في بغداد، 
حيث بلغ سعر البيع 147750 دينارا عراقيا لكل 
100 دوالر امريكي، بينما بلغت أســعار الشــراء 
146750 دينــارا عراقيا لــكل 100 دوالر امريكي.
أمــا في اربيــل عاصمة اقليم كردســتان، فقد 
شهدت اســعار الدوالر ارتفاعا ايضا ، حيث بلغ 
سعر البيع 147300 دينار لكل 100 دوالر امريكي، 
وبلغت اســعار الشــراء 147000 دينار لكل 100 

دوالر امريكي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعت أسعار الذهب “االجنبي والعراقي” في 

األسواق احمللية ، امس األحد 
وقال مصدر صحفي  ، إن أســعار الذهب في 
أســواق اجلملة ب   شــارع النهر في العاصمة 
  بغداد سجلت امس االحد ، سعر بيع للمثقال 
الواحد عيار 21 من الذهب اخلليجي والتركي 
واألوربي 404 آالف دينار، وســعر الشــراء 400 
الفاً، بعد ان ســجلت اسعار البيع ليوم امس 
االول السبت 403 آالف دينار للمثقال الواحد.

وأشار املصدر، إلى أن سعر بيع املثقال الواحد 
عيــار 21 من الذهب العراقي ســجل ارتفاعا 
أيضاً عند 364 الف دينار، في حني بلغ ســعر 

الشراء 360 ألفا.
وفيمــا يخــص أســعار الذهب فــي محال 
الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب اخلليجي 
عيار 21 يتــراوح بني 405 آالف دينار و415 ألفاً، 
فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي 

بني 365 الفاً و375 الف دينار.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
بشــكل  املركزي  البنك  مبيعــات  انخفضت 
نقدي امس األحد، لتصــل إلى أقل من مليون 
دوالر مقارنة باحلــواالت اخلارجية التي ارتفعت 

لتصل إلى أكثر من 112 مليون دوالر
وعادة مــا يبيع البنك املركزي العراقي في مزاد 
بيع العملة بشــكل يومي مــا ال يقل عن 12 

مليون دوالر.
وذكر مصدر صحفي ، أن البنك املركزي شــهد 
اليوم خال مزاده لبيع وشراء الدوالر االمريكي، 
انخفاضا في مبيعاته مــن الدوالر لتصل إلى  
112 مليونــا و670 الفــا و566 دوالرا أمريكيا 
غطاها البنك بســعر صرف اساس بلغ 1460 
ديناراً لــكل دوالر مقارنة بيوم اخلميس املاضي 
التــي بلغت املبيعات فيهــا 137 مليونا و900 

الفا دوالر.

ارتفاع اسعار صرف الدوالر 
في بغداد وإقليم كوردستان

أسعار الذهب ترتفع
في االسواق المحلية

ألول مرة بتاريخ مزاد 
العملة.. البنك المركزي 

يبيع أقل من مليون دوالر نقدًا

 غالون البنزين يتجاوز 4 دوالرات في أمريكا

مصر والعراق تبحثان التعاون الثنائي لالستفادة من الموارد المائية

ثالثة عوامل تؤثر في صناعة النفط العالمية .. 

شركات عالمية تعيد تقييم مشاريعها في روسيا
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م/إعالن
مناقصة رقم )106 لسنة 2021(

م/ إعالن
مناقصة رقم )108 لسنة 2021(

م/ إعالن
مناقصة رقم )109 لسنة 2021(

م/ إعالن
مناقصة رقم )107 لسنة 2021(

1 - يسر محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص بـمشروع )متديد شبكة ماء قطر 
)110-160( ملم الى مركز املدينة وحي الســام وقرية احمليصيرة الزراعية وقرية العردات البو ناشــي مع عمل سياج PRC للمجمعني القدمي 
واجلديد( في قضاء البدير وبكلفة تخمينية )206،500،000( فقط مائتان وســتة مايني وخمســمائة الف دينار عراقي فقط ال غيرها ضمن 
تخصيصات استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2021 وحسب التبويب )الباب )58(، القسم )1(، االستثمار )5(، الفصل )4(، املادة )4( النوع 

)4(، التسلسل )131(( ومبدة عمل )120( يوما ضمن مشاريع )قطاع املاء(.
2 - إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعان( عن املناقصة العامة لهذا املشــروع ســوف تنشر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، 

احلقيقة اآلن(. 
3 - على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )محافظة الديوانية/ قسم العقود/ املوقع اإللكتروني

www.dewaniarc.com
)EMAIL: dewaniarc_ 2005@yahoo.com(و

خال الدوام الرسمي للدائرة وكما موضحة في التعليمات ملقدمي العطاءات، وال يخضع مقدمو العطاءات احملليون لألفضلية.
-4 متطلبات التأهيل املطلوبة:

أ- املتطلبات الفنية:
أوال: الكوادر/

1 - مهندس ميكانيك     عدد 1
2 - مساح                      عدد 2

ب- املتطلبات املالية:
* السيولة املالية: وتعرف السيولة النقدية بأنها كشف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خال 
التســهيات املصرفية وللفترة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ السيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )20،650،000( فقط 

عشرين مليونا وستمائة وخمسني الف دينار فقط ال غيرها
ج- املتطلبات القانونية:

أوالً: األهلية وتشمل )ال يوجد تضارب في املصالح، لم يتم وضع الشركة املقدمة في القائمة املتلكئة والقائمة السوداء(.
ثانيا: براءة ذمة نسخة )أصلية( ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة الى محافظة الديوانية/ قسم العقود.

ثالثا: شهادة تأسيس الشركة.
رابعاً: شهادة تسجيل وهوية تصنيف املقاولني )نافذة( وتكون درجة وصنف املقاول أو الشركات املقاولة املطلوبة هي )العاشرة(

خامسا: وصل شراء املناقصة )نسخة اصلية(.
5 - بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني شراء وثائق العطاء باللغة )العربية( بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد في التعليمات ملقدمي 
العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )250,000( مئتني وخمســني ألف دينار عراقي فقط ال غيرها غير قابل للرد وأن أســلوب الدفع 
ســيتم مبوجب وصل شــراء يقطع من قبل قسم احلسابات/ أمني الصندوق في ديوان احملافظة وســوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على 
استفســارات املشاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشــرة ظهرا من يوم )االربعاء( املصادف )2022/3/16( في بناية احملافظة/ الطابق 

الثاني/ قاعة االجتماعات.
6 - يتم تسليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قسم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداًء من اليوم التالي من تاريخ آخر 
نشــر لإلعان في اجلرائد الرسمية املذكورة أعاه ولغاية الساعة العاشرة صباحا في يوم غلق املناقصة وال يسمح التقدمي عن طريق البريد 
اإللكتروني، وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ 
قاعة االجتماعات( في نفس موعد غلق املناقصة في يوم )االربعاء( في متام الســاعة الثانية عشرة ظهرا بتأريخ )2022/3/23( وسوف ترفض 
العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليــه على أن تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة 

ومختومة ومثّبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف وعنوانه اإللكتروني.
7 - كل العطــاءات يجب أن تتضمن ضمانا للعطــاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطــاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو 
ســفتجة صادر من مصرف معتمد في العراق وبنســبة )%3( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومببلغ )6،165،000( فقط ستة مايني 
ومائة وخمســة وتســعني الف دينار عراقي ال غيرها ومعنون الى جهة التعاقد )محافظة الديوانية/ قســم العقود( ويذكر فيه رقم واسم 

املناقصة ويكون نافذا ملدة )120( يوما من تأريخ غلق املناقصة الفعلي.
8 - يتم اعتماد الوثائق القياســية الصادرة مــن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مســتجيبة عند تثبيتها ملعايير 
التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء مبا 

تتطلبه الوثيقة القياسية لكافة أقسامها يتم استبعاد عطائه تعتبر غير مستجيبة.
9 - تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )90( يوما اعتبارا من تأريخ غلق املناقصة، وأن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ 

العطاءات.
10 - يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعان وآلخر إعان عن املناقصة.

11 - يلتزم الطرف الثاني )منّفذ العقد( بأن يشّغل ما ال يقل عن )%50( من عماله وموظفيه من العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل 
في بغداد واحملافظات إال في حال اعتذار املركز عن توفير األعداد والتخصصات املطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخال مدة )30( يوماً من تأريخ 

استام املركز للطلب.
12 - في حالة اشــتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مســؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه على 

ان يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء
13 - جلهة التعاقد إلغاء املناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة بناًء على أسباب مبررة من دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شراء وثائق 

املناقصة فقط للمناقصني.
زهير علي الشعالن
محافظ الديوانية 

1 - يســر محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص بـــمشروع )تأهيل مجمع ماء 
الفؤادين سعة 50 م3/ ساعة في قضاء السنية( وبكلفة تخمينية )110,950,000( فقط مائة وعشرة مايني وتسعمائة وخمسني الف دينار 
عراقي فقط ال غيرها ضمن تخصيصات اســتراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2021 وحسب التبويب )الباب )58(، القسم )1(، االستثمار 

)5(، الفصل )4(، املادة )4( النوع )5(، التسلسل )107(( ومبدة عمل )150( يوما ضمن مشاريع )قطاع املاء(
2 - إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعان( عن املناقصة العامة لهذا املشــروع ســوف تنشر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، 

احلقيقة اآلن(. 
3 - على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )محافظة الديوانية/ قسم العقود/ املوقع اإللكتروني
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خال الدوام الرسمي للدائرة وكما موضحة في التعليمات ملقدمي العطاءات، وال يخضع مقدمو العطاءات احملليون لألفضلية.
4 - متطلبات التأهيل املطلوبة:

أ- املتطلبات الفنية:
أوال: الكوادر/

1 - مهندس ميكانيك       عدد 1
2 - دبلوم فني كهرباء       عدد 1

ب- املتطلبات املالية:
* السيولة املالية: وتعرف السيولة النقدية بأنها كشف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خال 
التســهيات املصرفية وللفترة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ السيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )11,095,000( فقط 

أحد عشر مليونا وخمسة وتسعني الف دينار فقط ال غيرها.
ج- املتطلبات القانونية:

أوالً: األهلية وتشمل )ال يوجد تضارب في املصالح، لم يتم وضع الشركة املقدمة في القائمة املتلكئة والقائمة السوداء(.
ثانيا: براءة ذمة نسخة )أصلية( ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة الى محافظة الديوانية/ قسم العقود.

ثالثا: شهادة تأسيس الشركة.
رابعاً: شهادة تسجيل وهوية تصنيف املقاولني )نافذة( وتكون درجة وصنف املقاول أو الشركات املقاولة املطلوبة هي )العاشرة(

خامسا: وصل شراء املناقصة )نسخة اصلية(.
5 - بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني شراء وثائق العطاء باللغة )العربية( بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد في التعليمات ملقدمي 
العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )250,000( مئتني وخمســني ألف دينار عراقي فقط ال غيرها غير قابل للرد وأن أســلوب الدفع 
ســيتم مبوجب وصل شــراء يقطع من قبل قسم احلسابات/ أمني الصندوق في ديوان احملافظة وســوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على 
استفســارات املشاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشــرة ظهرا من يوم )االربعاء( املصادف )2022/3/16( في بناية احملافظة/ الطابق 

الثاني/ قاعة االجتماعات.
6 - يتم تسليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قسم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداًء من اليوم التالي من تاريخ آخر 
نشــر لإلعان في اجلرائد الرسمية املذكورة أعاه ولغاية الساعة العاشرة صباحا في يوم غلق املناقصة وال يسمح التقدمي عن طريق البريد 
اإللكتروني، وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ 
قاعة االجتماعات( في نفس موعد غلق املناقصة في يوم )االربعاء( في متام الســاعة الثانية عشرة ظهرا بتأريخ )2022/3/23( وسوف ترفض 
العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليــه على أن تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة 

ومختومة ومثّبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف وعنوانه اإللكتروني.
7 - كل العطــاءات يجب أن تتضمن ضمانا للعطــاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطــاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو 
ســفتجة صادر من مصرف معتمد في العراق وبنســبة )%3( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومببلغ )3,328,500( فقط ثاثة مايني 
وثاثمائة وثمانية وعشــرين الفا وخمسمائة دينار عراقي ال غيرها ومعنون الى جهة التعاقد )محافظة الديوانية/ قسم العقود( ويذكر فيه 

رقم واسم املناقصة ويكون نافذا ملدة )120( يوما من تأريخ غلق املناقصة الفعلي.
8 - يتم اعتماد الوثائق القياســية الصادرة مــن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مســتجيبة عند تثبيتها ملعايير 
التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء مبا 

تتطلبه الوثيقة القياسية لكافة أقسامها يتم استبعاد عطائه تعتبر غير مستجيبة.
9 - تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )90( يوما اعتبارا من تأريخ غلق املناقصة، وأن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ 

العطاءات.
10 - يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعان وآلخر إعان عن املناقصة.

11 - يلتزم الطرف الثاني )منّفذ العقد( بأن يشّغل ما ال يقل عن )%50( من عماله وموظفيه من العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل 
في بغداد واحملافظات إال في حال اعتذار املركز عن توفير األعداد والتخصصات املطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخال مدة )30( يوماً من تأريخ 

استام املركز للطلب.
12 - في حالة اشــتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مســؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه على 

ان يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء
13 - جلهة التعاقد إلغاء املناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة بناًء على أسباب مبررة من دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شراء وثائق 

املناقصة فقط للمناقصني.
زهير علي الشعالن
محافظ الديوانية 

1 - يسر محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص بـمشروع )متديد شبكات ماء قطر 
)110-160( ملم مع خط ناقل قطر 250 ملم في مركز ماء غماس( وبكلفة تخمينية )130,000,000( فقط مائة وثاثني مليون دينار عراقي ال 
غيرها ضمن تخصيصات اســتراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2021 وحسب التبويب )الباب )58(، القسم )1(، االستثمار )5(، الفصل )4(، 

املادة )4( النوع )4(، التسلسل )127(( ومبدة عمل )90( يوما )قطاع املاء(
2 - إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعان( عن املناقصة العامة لهذا املشــروع ســوف تنشر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، 

احلقيقة اآلن(. 
3 - على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )محافظة الديوانية/ قسم العقود/ املوقع اإللكتروني
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خال الدوام الرسمي للدائرة وكما موضحة في التعليمات ملقدمي العطاءات، وال يخضع مقدمو العطاءات احملليون لألفضلية.
4 - متطلبات التأهيل املطلوبة:

أ- املتطلبات الفنية:
أوال: الكوادر/

1 - مهندس ميكانيك       عدد 1
2 - مساح                        عدد 2

ب- املتطلبات املالية:
* الســيولة املالية: وتعرف الســيولة النقدية بأنها كشــف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من 
خال التســهيات املصرفية وللفترة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ السيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )13,000,000( 

فقط ثاثة عشر مليون دينار فقط ال غيرها.
ج- املتطلبات القانونية:

أوالً: األهلية وتشمل )ال يوجد تضارب في املصالح، لم يتم وضع الشركة املقدمة في القائمة املتلكئة والقائمة السوداء(.
ثانيا: براءة ذمة نسخة )أصلية( ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة الى محافظة الديوانية/ قسم العقود.

ثالثا: شهادة تأسيس الشركة.
رابعاً: شهادة تسجيل وهوية تصنيف املقاولني )نافذة( وتكون درجة وصنف املقاول أو الشركات املقاولة املطلوبة هي )العاشرة(

خامسا: وصل شراء املناقصة )نسخة اصلية(.
5 - بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني شراء وثائق العطاء باللغة )العربية( بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد في التعليمات ملقدمي 
العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )250,000( مئتني وخمســني ألف دينار عراقي فقط ال غيرها غير قابل للرد وأن أســلوب الدفع 
ســيتم مبوجب وصل شــراء يقطع من قبل قسم احلسابات/ أمني الصندوق في ديوان احملافظة وســوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على 
استفســارات املشاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشــرة ظهرا من يوم )االربعاء( املصادف )2022/3/16( في بناية احملافظة/ الطابق 

الثاني/ قاعة االجتماعات.
6 - يتم تسليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قسم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداًء من اليوم التالي من تاريخ آخر 
نشــر لإلعان في اجلرائد الرسمية املذكورة أعاه ولغاية الساعة العاشرة صباحا في يوم غلق املناقصة وال يسمح التقدمي عن طريق البريد 
اإللكتروني، وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ 
قاعة االجتماعات( في نفس موعد غلق املناقصة في يوم )االربعاء( في متام الســاعة الثانية عشرة ظهرا بتأريخ )2022/3/23( وسوف ترفض 
العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليــه على أن تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة 

ومختومة ومثّبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف وعنوانه اإللكتروني.
7 - كل العطــاءات يجب أن تتضمن ضمانا للعطــاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطــاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو 
ســفتجة صادر من مصرف معتمد في العراق وبنســبة )%3( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومببلغ )3,900,000( فقط ثاثة مايني 
وتســعمائة الف دينار عراقي ال غيرها ومعنون الى جهة التعاقد )محافظة الديوانية/ قسم العقود( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون 

نافذا ملدة )120( يوما من تأريخ غلق املناقصة الفعلي.
8 - يتم اعتماد الوثائق القياســية الصادرة مــن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مســتجيبة عند تثبيتها ملعايير 
التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء مبا 

تتطلبه الوثيقة القياسية لكافة أقسامها يتم استبعاد عطائه تعتبر غير مستجيبة.
9 - تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )90( يوما اعتبارا من تأريخ غلق املناقصة، وأن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ 

العطاءات.
10 - يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعان وآلخر إعان عن املناقصة.

11 - يلتزم الطرف الثاني )منّفذ العقد( بأن يشّغل ما ال يقل عن )%50( من عماله وموظفيه من العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل 
في بغداد واحملافظات إال في حال اعتذار املركز عن توفير األعداد والتخصصات املطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخال مدة )30( يوماً من تأريخ 

استام املركز للطلب.
12 - في حالة اشــتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مســؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه على 

ان يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء
13 - جلهة التعاقد إلغاء املناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة بناًء على أسباب مبررة من دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شراء وثائق 

املناقصة فقط للمناقصني.
زهير علي الشعالن
محافظ الديوانية 

1 - يسر محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص بـمشروع )جتهيز وتنصيب مجمع 
ماء الكريرية سعة 50م3/ ساعة في قضاء غماس( وبكلفة تخمينية )452،452،570( فقط اربعمائة واثنني وخمسني مليونا واربعمائة واثنني 
وخمســني الفا وخمسمائة وسبعني دينارا عراقيا فقط ال غيرها ضمن تخصيصات اســتراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2021 وحسب 

التبويب )الباب )58(، القسم )1(، االستثمار )2(، الفصل )4(، املادة )4( النوع )2(، التسلسل )18(( ومبدة عمل )180( يوما )قطاع املاء(
2 - إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعان( عن املناقصة العامة لهذا املشــروع ســوف تنشر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، 

احلقيقة اآلن(. 
3 - على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )محافظة الديوانية/ قسم العقود/ املوقع اإللكتروني
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خال الدوام الرسمي للدائرة وكما موضحة في التعليمات ملقدمي العطاءات، وال يخضع مقدمو العطاءات احملليون لألفضلية.
4 - متطلبات التأهيل املطلوبة:

أ- املتطلبات الفنية:
أوال: الكوادر/

1 - مهندس ميكانيك      عدد 2
2 - دبلوم فني كهرباء       عدد 1

ب- املتطلبات املالية: 
* السيولة املالية: وتعرف السيولة النقدية بأنها كشف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خال 
التســهيات املصرفية وللفترة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ السيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )45،545،270( فقط 

خمسة واربعني مليونا وخمسمائة وخمسة واربعني الفا ومائتني وسبعني دينارا فقط ال غيرها.
ج- املتطلبات القانونية:

أوالً: األهلية وتشمل )ال يوجد تضارب في املصالح، لم يتم وضع الشركة املقدمة في القائمة املتلكئة والقائمة السوداء(.
ثانيا: براءة ذمة نسخة )أصلية( ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة الى محافظة الديوانية/ قسم العقود.

ثالثا: شهادة تأسيس الشركة.
رابعاً: شهادة تسجيل وهوية تصنيف املقاولني )نافذة( وتكون درجة وصنف املقاول أو الشركات املقاولة املطلوبة هي )العاشرة(

خامسا: وصل شراء املناقصة )نسخة اصلية(.
5 - بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني شراء وثائق العطاء باللغة )العربية( بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد في التعليمات ملقدمي 
العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )250,000( مئتني وخمســني ألف دينار عراقي فقط ال غيرها غير قابل للرد وأن أســلوب الدفع 
ســيتم مبوجب وصل شــراء يقطع من قبل قسم احلسابات/ أمني الصندوق في ديوان احملافظة وســوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على 
استفســارات املشاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشــرة ظهرا من يوم )االربعاء( املصادف )2022/3/16( في بناية احملافظة/ الطابق 

الثاني/ قاعة االجتماعات.
6 - يتم تسليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قسم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداًء من اليوم التالي من تاريخ آخر 
نشــر لإلعان في اجلرائد الرسمية املذكورة أعاه ولغاية الساعة العاشرة صباحا في يوم غلق املناقصة وال يسمح التقدمي عن طريق البريد 
اإللكتروني، وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ 
قاعة االجتماعات( في نفس موعد غلق املناقصة في يوم )االربعاء( في متام الســاعة الثانية عشرة ظهرا بتأريخ )2022/3/23( وسوف ترفض 
العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليــه على أن تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة 

ومختومة ومثّبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف وعنوانه اإللكتروني.
7 - كل العطــاءات يجب أن تتضمن ضمانا للعطــاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطــاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو 
ســفتجة صادر من مصرف معتمد في العراق وبنســبة )%3( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومببلغ )13،573،577( فقط ثاثة عشر 
مليونا وخمســمائة وثاثة وسبعني الفا وخمسمائة وسبعة وسبعني دينارا عراقيا ال غيرها ومعنون الى جهة التعاقد )محافظة الديوانية/ 

قسم العقود( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذا ملدة )120( يوما من تأريخ غلق املناقصة الفعلي.
8 - يتم اعتماد الوثائق القياســية الصادرة مــن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مســتجيبة عند تثبيتها ملعايير 
التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء مبا 

تتطلبه الوثيقة القياسية لكافة أقسامها يتم استبعاد عطائه تعتبر غير مستجيبة.
9 - تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )90( يوما اعتبارا من تأريخ غلق املناقصة، وأن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ 

العطاءات.
10 - يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعان وآلخر إعان عن املناقصة.

11 - يلتزم الطرف الثاني )منّفذ العقد( بأن يشّغل ما ال يقل عن )%50( من عماله وموظفيه من العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل 
في بغداد واحملافظات إال في حال اعتذار املركز عن توفير األعداد والتخصصات املطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخال مدة )30( يوماً من تأريخ 

استام املركز للطلب.
12 - في حالة اشــتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مســؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه على 

ان يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء
13 - جلهة التعاقد إلغاء املناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة بناًء على أسباب مبررة من دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شراء وثائق 

املناقصة فقط للمناقصني.
زهير علي الشعالن
محافظ الديوانية 
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في كتاب  الرســائل املتبادلة بني حنة آرندت 
(1906_ 1975( والفيلســوف مارتني هيدغر 
(1889 1976( ، الذى صــدر بترجمة املترجم  
املغربي حميد لشــهب سيكتشف القارئ، 
بأنه يغوص في  عالم من الفكر واملعرفة عبر 
قراءة الرسائل املتبادلة، بني عقلني عظيمني  
يتناقشان عبر رسائلهم في الفلسفة واألدب 
،مع مالمسة  للعواطف اجلياشة التى ربطت 
بينهما بشــكل وثيق ، تلــك العاطفة التي  
شــبت حني التقت  حنة أرندات الطالبة في 
الفلســفة وهى في عمر 18 عشر بأستاذها 
الفيلســوف واألستاذ اجلامعي مارتن هيدجر 
الفيلســوف هيدغر  1925، فأجنذب  في عام 
لتلك الطالبة التــي رأى النبوغ  في عقلها 

الفلسفي  .
وعبر رســائله املتبادلة معهــا ،يناقش كثير 
من النصوص األدبية ويضعها حتت مشرحة 
التحليــل والنقد ومنها نصــوص للوادمان 
وهولدرين ويرشــدها إلى قراءة بعض الكتب 
دراســتها  في  تعينها  التــي  الفلســفية، 
وأبحاثها ويحدثها عــن محاضراته، ويصف 
بأسلوب شــاعري أجواء الطقس في اخلريف 
بليله البارد ونهاره املشــمس ،كما يقول في 
أحدى رســائله  وهو يصــف تذمره من كثرة 
احملاضــرات اجلامعيــة التى تثقــل عليه في 

كتابة مؤلفه الفلسفى العميق الزمن الذى 
كان يعمل عليه فــي عام 1925  وهو نفس 
العام الذى التقى فيه بحنة  آرندت ومت تبادل 

الرسائل  بينهما .
املدهــش واملمتع فــي رســائل هيدغر، أنه 
ميزج حديثه العميق عــن رغبته في إعطاء 
حلقة دراسية عن مؤلف كانط” نقد العقل 
اخلالص” وطلبــه منها أن تراجعها ثم يقفز 
ليســألها عن معدات التزلــج على الثلج 
ورغبته في أن يتجوال معا على الثلج حيما 

تأتى من أمريكا لزيارته في أملانيا.
 املالحظ من خالل قراءة الكتاب، أن الرسائل 
التي يبعثها مارتــن هيدجر إلى حنة كانت 
مبعدل رسالة أسبوعيا، وأحيانا ثالث رسائل 
شــهريا في عام 1925 ولكن في السنوات 
التالية، أصبحت الرســائل تتم شــهريا أو 
بعد بضعة أشــهر حسب املنشور بالكتاب 

والتسلسل التاريخى للرسائل
يتحدث الفيلسوف مارتن هيدجر في إحدى 
رســائله إلى حنه أرندات عــن العزلة التى 
يجب أن يعيشها كي ينجز أعماله بالقول:

“ماهــو صعب جدا أن هــذه العزلة ال ميكن 
تســويغها مبا يعمله املــرء ألنه ليس هناك 
أي مقاييس لذلك وال ميكن اعتبارها بالنظر 
إلى مراجع اإلنسان لكن على املرء أن يتحمل 
كل هذا بطريقة ال يتحدث بها حتى ألقرب 

الناس إليه”

ويســتمر الكتاب في عرض رسائل هيدجر 
،طيلــة ثالث أعــوام دون أن نقــرأ ردود حنة 
رمبــا ألنه لم يتم العثور علي رســائلها في 
الســنوات املمتدة من عام 1925 الى اوائل 
عام 1928،  حيث نقرأ أول رســالة  منشورة 
بالكتاب من حنة  الى هايدجر  في ابريل عام 

1928 التى كتبت له  فيها عباراتها التالية 
املؤثرة  :

” ال ميكن أن أصبح أنا حقيقة ، أننى ألعطى 
أكثر مما يطلبه املرء منى أما الطريق فليس 
شــيئا أخر غير املســئولية التى يعطينى 
أياها حبنا  سأفقد حقى في احلياة إذا فقدت 

حبك ولكن ســوف أنســلخ عن هذا احلب 
وواقعه عندما أنســلخ عن املسئولية  التى 
يفرضهــا علــى وإذا كان اهلل موجودا فمن 

األحسن أن أحبك بعد املوت” ص 102
وتنقطــع الرســائل املتبادلــة بينهما في 
شتاء 1933 نتيجة تأييد الفيلسوف هيدغر 
للنظام النــازي لفترة قصيرة ، ليســتأنفا 
املراســلة من جديد  بعد قرب نهاية احلرب 
العامليــة الثانية وتراجع تأييد الفيلســوف  
مارتن هيدجر للنظام النــازي  حيث التقيا 
في عام 1944 ، وكانت أول رســالة بينهما 
في 7 فبراير  1950،  وفى هذه الفترة يضمن 
هايدغر رسائله الكثير من كتاباته الشعرية  
، حيث تطغى اللغة الفلســفية الذهنية 
على كثير من قصائده  كما أنه ال ينســى 
أن يبعــث لهــا في أخر كل رســالة  حتيات 
وســالمات زوجته إلفريدا، وسالمه لزوجها  
وكمــا لــو أن العالقــة التى بــدأت بكثير 
من العاطفــة حتولت إلى عالقــة  صداقة  
فكريــة وروحيــة، يتبــادل فيهمــا االثنني 
األراء الفلســفية والفكرية حول كثير من 
الفالسفة واملوضوعات  الفلسفية  وأخبار 

ترجمات حنة ارندات حملاضراته وكتبه.
في عام 1969 تتم مراســالت بــني زوجته 
وفريدا هيدغر وحنة آرنــدت   وتطلب منها 
في رســالتها بيع مخطوط كتاب “الوجود 
والعــدم “لهيدغر كي تتمكــن مع زوجها 

هيدغر من اكمال بناء بيتهما الذي يشيدانه
ويتضح من خالل رســائل حنــة ارندات مع 
زوجة هيدغر ، بأن العالقة حتولت إلى عالقة 
صداقة بني العائلتني ، حيــث تتكرر زيارات 
حنة ارندات مع زوجهــا لبيت مارتن هيدغر 
وزوجته  وجترى في الزيارة نقاشات فيها حول 

مخطوطاتهما وكتبهم اجلديدة.
في عيــد ميالده الثمانني تكتب حنة ارندات 
مقالــة طويلــة عن فكــر مارتــن هايدغر 
وفلسفته وكتبه، وبامتنان ومحبة التلميذة  
والعاشــقة ملعلمها واستاذها  تكتب حنة 
آرندت عن مارتن هيدجر :  إن حياته ومؤلفاته 
علمتنا ما هو التفكير ونصوصه  ســتبقى 
منوذجية  للشــجاعة على  اجلــرأة للدخول 

للمفزع والكشف عن ال املفكر فيه “
ومتضى رسائل الكتاب في تبادل املناقشات 
هيدغــر  مخطوطــات  حــول  بينهمــا 
ومحاضراته ومخطوطــات حنة ومؤلفاتها 
إلى ديسمبر من عام 1975 م وهو العام الذي 
توفيت فيه حنة ارندات، لتنطوي قصة حب 
بني عقلني فلسفيني كبيرين تركا خلفهما 
أرث فلســفي ضخم للبشرية وعالقة حب 
شاســعة كبيــرة تركت خلفها، رســائل 
شاهدة على عمق عالقتهما بكل وجوهها 
الغرامية والفكرية والروحية، رسائل جميلة 
ممهورة بحب وصداقــة فكرية  لم تنفصم 

إلى أخر نفس في عمرهما.

رسائل مارتين هيدغر وحنة آرندت..عالم من الفكر والمعرفة

وداد ابراهيم:

صدر عن دار املأمون للترجمة والنشــر في وزارة 
الثقافة والســياحة واالثار  كتــاب »محكمة 
نينوى في مكتبة كريســتال بــاالس« ترجمة 
محمــد حســن عــالوي للرحالــة البريطاني 

واملستكشف واآلثاري اوسنت هنري اليارد.
تضمــن الكتاب الذي جــاء ب106 صفحة من 
القطع الصغير حياة الكاتب في املقدمة التي 
وضعهــا املترجم لنا، ففــي الصفحة 7 يقول 
املترجم: قضي اليارد 1817-1894 ســنوات عدة 
في مدينة املوصل، وتــرأس عام 1845 عمليات 
التنقيب في تل قوينجق وفي النمرود العاصمة 
االشــورية القدمية الواقعة جنوبي نينوى على 
نهر دجلة، وكشــف عن القصر املفقود للملك 
ســنحاريب الذي احتوى على واحد وســبعني 
قاعة ومنحوتات بارزة ضخمة واكتشف كذلك 
قصر اشــور بانيبال ومكتبته التي ضمت اكثر 
من عشرين الفا من الرقم املسمارية الطينية.

نينوى مدينة واشور امبراطورية
في الصفحة 11 يقول الكاتب: قبل ستمئة عام 
من ميالد السيد املســيح، كانت نينوى مدينة 
واشــور امبراطورية. وبعد ان قاد ســيخاريس 
»ملك ميديا« جيشا جراراً من البابليني والفرس 
واســتولى على نينوى بعد حصــار قصير دمر 
جدرانها وقصورها وترك مــا بقي منها كومة 
من االنقاض حتى يومنا هذا. فأصبح االشوريون 
بعد تدمير عاصمتهم رعايــا مللك بابل. ومبا ان 
مؤرخي اليونان العظماء لــم يولدوا قبل فناء 
االمبراطورية االشــورية، فال ميكن العثور على 
ســرد موثوق به في التاريــخ العاملي، لكن في 
الكتاب املقدس لدينا اشــعارات مميزة وصادقة 
عن دولة بالد اشور. اذ يصف الكتاب املقدس ما 

تؤكده االكتشافات احلديثة متاما عن مدى قوة 
االمبراطورية االشورية وفخر وعظمة ملوكها 
وجيوشــها اجلرارة املؤلفة من مشاة وفرسان 
وتبني مهــارة ســكانها وجرأتهم  وعربــات، 
وثراءهم وكانت مدينة عظيمة وينقل الكتاب 
املقــدس صورة مذهلة عن العــدد الهائل من 

سكان هذه العاصمة العظيمة.
رأس السهم

فــي  و

الصفحة 
يكمل   16

تــب  لكا ا
صفــه  و

نينوى  ملدينة 
 : ل فيقــو

لســيد  ا
الوكيل  ريتــش 

ســي  لسيا ا
البريطاني  املقيم 

في بغداد كان رجال 
باكتســابه  متميزا 

وتعلمه لغات الشرق 
لفت  مــن  اول  وهــو 

االنتبــاه الى هذه االثار 
ة الرائعــة للغايــة خالل  ر يــا ز

الى املوصــل عام  1820، ونــال فرصة فحص 
التالل املقابلة لتلــك املدينة بعناية، وجد بني 
االنقاض املنتشــرة حولها شظايا من الرخام 
والطابوق حتمل اثارا من النقوش بأحرف غريبة 
تسمى رأس السهم او املسمارية، وعلم ايضا 
من العــرب ان الواحا كبيرة من الرخام مغطاة 
بأشــكال منحوتة من الرجــال واحليوانات قد 

نقب عنها من حني ألخر من بني االنقاض.

صخرة او منحدر شاهق
وحتت عنوان الكتابة االشــورية او كتابة برأس 
الســهم وفــي الصفحة 46 يقــول الكاتب: 
نتائج االكتشافات في نينوى توضح ان بعض 
الكلمات ضرورية لشرح العملية التي ادت الى 
فك رموز احلروف او االحرف التي اســتخدمها 
االشــوريون القدماء البــد ان نفترض 
في  اســلوبا مشابها  ان 
بــة  لكتا ا

يختلف  و
في  فقط 
رؤوس  مزج 
ســهم  ال ا
االوتــاد  او 
تشكل  التي 
ســاد  احلروف 
فــي فتــرة ما 
فارس  بــالد  في 
فــي  وكذلــك 
وبابل  اشــور  بالد 
وهو اســاس لهذه 
احلقيقة اننا مدينون 
باحلــل الناجح لهذه 
املشــكلة الصعبــة 
للغايــة. ولقد اعتــاد ملوك بالد فــارس مثل 
اولئك الذين ســبقوهم في الســيطرة على 
الشــرق على نقــش ســجالت عهدهم على 
احلجر وكثيــراً ما اختاروا لهــذا الغرض وجه 
صخرة عظيمة او منحدر شــاهق الى جانب 
طريق كثيــر التردد، الن رعاياهم كانوا يتألفون 
من ثالث امم عظيمة وهي الفرس والسكيثيون 
واالشوريون او الباببليون الذين ميكن مقارنتهم 

بالفــرس واالتــراك والعــرب املعاصرين، وكان 
من الضروري نفهم بشــكل عــام كتابة هذه 
الســجالت باللغات الثالث التــي تتحدث بها 
تلك االجنــاس، وبالتالي مت تقســيمهم على 
ثالثة اعمدة متوازيــة وكل منها يحتوي على 
النقش نفســه ولكن بلغة مختلفة. وكانت 
السجالت العامة لألشــوريني منقوشة على 
احلجر حيــث كان احلرف ذا رأس الســهم من 
بساطته مهيأ بشــكل جيد، وكانت النقوش 
موضوعة على جدران املعابد او القصور وعلى 
الصخور لألغــراض اخلاصــة، وكذلك لبعض 
احلاالت العامة، ويبدو انه اســتخدمت مادتان 
اخريان والطــني املفخــور او التيركوتا »مزيج 
من الرخام ومواد اخــرى« ولفائف اجللد او اورق 
البردي كمــا هو احلال في مصر، وكانت احلروف 
مختومــة او محــززة بأداة حــادة على الطني 
الرطب ومصبوبة في شكل اسطوانة مثمنة 
او سداســية او في الواح مربعة او مستطيلة 

ثم تفخر في الفرن.
منصات وتالل اصطناعية

وفي الصفحة 53 وحتت عنوان العمارة االشورية 
يقول الكاتــب: قبل وصف محكمة نينوى في 
البلوري، ســيكون من الضروري شرح  القصر 
طبيعة العمارة االشورية واالسس التي ميكننا 
اجملازفــة على اساســها لترميــم اي جزء من 
القصر االشــوري، لقد شيدت جميع الصروح 
التي جرى اكتشــافها حتى االن في بالد اشور 
على منصــات او تالل اصطناعيــة ترتفع الى 
ارتفاع ثالثني او اربعني قدماً فوق مستوى االرض 
احمليطة وشيدت هذه املدرجات جزئياً من التراب 
واالنقاض معاً وجزئيا من طبقات منتظمة من 
الطابوق اجملفف بالشمس، وتضمنت الفصول 
ال6 للكتــاب صــور ملدخل محكمــة نينوى 

وشخصيات وملوك وعربات.

الصباح الجديد - متابعة:
غــادرت بســالم ولكن قصصهــا التي 
طبعــت طفولتنــا يصعب أن تنســى، 
فبصمة شــيرلي هيــوز أو »ألفي« كما 
إلى  يحلو لكثيرين تســميتها، ستظل 
األبد فوضى جميلة في الذاكرة. الكاتبة 
وصاحبة الرســوم التي رحلت تسعينيًة 
قبل نهاية فبراير املاضــي عن عمر ناهز 
(94 عاماً(، زينت بريشتها ومخيلتها أكثر 

من 200 من قصص األطفال.
وســتظل الروائية احملبوبــة التي عرفت 
كيــف تصل إلى قلوب الصغار تشــهد 
عليها أعمالهــا التي باعت ما يزيد على 
11.5 مليون نســخة، وعدد مــن اجلوائز 
املرموقة التي اســتحقتها بجدارة، نقالً 

عن »ديلي ميل« البريطانية.
ولعل »سلســلة ألفــي« وقصة »دوغر« 
حتتالن رأس قائمــة القصص األحب إلى 
األطفال، فاألخيرة التي نشرت املرة األولى 
عام 1977 نالت عنها »ميدالية غرينواي« 

لألعمال األدبية البريطانية.

كتب األطفال
ولفت املوقــع اخلاص باجلائــزة إلى أنها 
املتألقــة  اإلبداعيــة  للكتــب  »متنــح 
وعادت  والشــباب«.  لألطفال  برسومها 
ألفــي لتحرز اإلجناز مكــررًة اخلطوة عام 
2003 عن روايتهــا »فرصة إيلال الكبرى« 
التي تشكل اقتباساً عن الرواية األصلية 
وقد صدرت عن دار »ســاميون & شوستر« 

بعنوان »فرصة إيلال الكبرى:
ســندريال عصر اجلاز« وتدور أحداثها في 

عشــرينيات القرن املاضي. وبالعودة إلى 
رواية »دوغــر« فقد القت أصــداًء الفتة 
رائع مع  بأنهــا تعامل  املواقع  ووصفتها 
مسألة فقدان الولد أللعابه. وقبل عامني 
فقط وبعمر التســعينيات، أحيت هيوز 
الرواية بعد أكثر من 40 عاماً على صدور 
الروايــة األصلية مع أخرى بعنوان »دوغرز 

كريسماس«.
ولدى اإلعالن عــن خبر وفاتهــا تهافت 
أيضاً  والسياســيون  والروائيون  الكتاب 
على اســتذكارها مبحطات ورســوم من 
قصصها نفسها. ونشر العديد تغريدات 
مرفقــة بصفحات معبرة مــن الروايات. 
ومن جهتها، كتبت جني كايسي، املؤلفة 
اإليرلندية تقول: »الهالة السحرية التي 
كانت ترافق شــيرلي هيــوز تتمثل مبدى 
إدراكهــا عظمة الطفولة وقوة نســج 

املغامرات الصغيرة«.

سجل حافل
يحفل ســجل ألفــي بكبريــات اجلوائز 
اإلمبراطوريــة  كمرتبــة  والتكرميــات 
البريطانية من رتبة ضابط عام 1999، ثم 
من رتبة قائد عام 2017. ونالت في 2002 
جائزة الزمالة في اجلمعية امللكية لألدب.
2004 شــهادة دكتوراه  ومنحــت فــي 
فخرية مــن جامعة ليفربول، وعام 2012 
من جامعة تشســتر. أما »بوك تراست« 
اجلمعية اخليرية األضخــم في بريطانيا 
األطفال،  لــدى  القراءة  بعالــم  املعنية 
فمنحت هيوز عام 2015 أول جائزة اإلجناز 

مدى احلياة.

شيرلي هيوز بصمة في الطفولة »محكمة نينوى في مكتبة كريستال باالس«
وعمر من الروايات

القاريء مــن خالل صدقه واحزانه  على 
الرغم مــن أنه قبــل نهايــة القصة 
بقليل وصف نفسه بأنه مهووس حرم) 
دوالريس ( من طفولتها ثم أشار بقليل 
إلى أكثر األمور بؤسا في احلياة األسرية 
أفضل احملاكاة الساخرة لزنا احملارم الذي 

يشاركه مع دوالريس (.. 
وهكذا إذن حقــق القاص خضير فليح 
الزيــدي مراده في إيصــال أفكار ابطال 
قصصــه الواحــد تلو اآلخر بــدءا من 

والنســاء وهن  موظف حديقة احليوان 
يقتلن) أبا بريص ( املتسلق الشبق على 
حائط احلمــام بعينيه احلاحظتني، فهو 
يســتمتع بعريهن فأستوجب التهامه 
أو افتراســه قبل التمتع بأجسادهن...

أو النــاس الذين ميوتون ثم يســجلون 
العدلي  الطب  كضحايا في ســجالت 
أو رمبــا يقال عنهم في األخبار » اصيبوا 
بنيران صديقة » بينما الســؤال يبقى 
محيــرا كيف تكــون النيــران القاتلة 

صديقه؟!!
ومــن هنا نــرى الكاتب خضيــر فليح 
الزيدي يذهب بنا بعيدا  في بعض محاور 
قصصــه ضمــن مجموعتــه) منديل 
املاركســي( الذي يقول عنهــا ) ..كان 
بودي أن اســمي هــذه القصص ومنها 
قصة) الشــيوعي احلزين ( لكن مجيئه 
إلي في احللــم ليخبرني بأنزعاجه احلاد 
من العنوان، يقترح تسمية جديدة ب ) 
منديل املاركســي ( حتى أنه راح يشرح 
بطريقتــه املعتادة والســيجاره بفمه 
ينفخ دخانها بوجهي (...ويكمل الزيدي 
حديثه بأنه اســتجاب فــي احلال على 

فكرته وغير العنوان....
العباقــرة في األدب  لقد كتب معظم 
وحتديــدا في مجــال القصــة والرواية 
الكثيــر من األعمــال الكبيــرة والتي 
املناورة  علــى  فائقــة  بقــدرة  امتازت 
والوصف  الرمــز  عامــل  واســتخدام 
األساسية  الفكرة  بناء  في  واالسطورة 
التــي تقوم عليهــا أحــداث الرواية أو 
القــص القصير..فكانــت روائع كثيرة 
ســطر خاللها من األفــكار واحملاور ما 
يشــبع الذات الغريزية عند القاريء أو 
الدارس وهو يغور في اعماق تلك املالحم 
في  يتمعن  والعجيبة...والذي  الغرائبية 
قصص) منديــل املاركســي ( للقاص 
خضير فليح الزيدي يرى أنه عالج فيها 
قضايا مصيرية وإنسانية مهمة حتدث 
فيها بلغة الغائب أو احلاضر املنســي، 

عن مشكالت مرت البالد وعصفت بها 
وراح بني طيات تلك العواصف واالهوال 

العشــرات من الضحايا الذين سجلوا 
في سجالت مجهولة ليس لها أي دليل 

واضح....ناهيك عما شــهدته البالد من 
حروب دامية وتقاتل على الهوية اسفرت 
مجتمعة على خلق حالة من الفوضى 
للجميع...فلم  الدائــم  والقلق  والهلع 
أن يرسم صورة  يعد بأســتطاعة أحد 
واضحة ملاتشهده البالد من حالة عدم 
توازن واســتقرار، بعد أن سحلت الروح 
الشوارع  اروقة  بني  ســحال  البشــرية 
واهية  والتشرد بحجج  للموت  اخللفية 
ال تنطلي اهدافها اخلبيثة على انســان 

ميتلك حواس العقل السليم...
وخضير الزيدي الذي استجاب لصديقه 
بأن يفرق بني فكرة الشيوعية كتنظيم 
واملاركســية كمنهــج، كان أدرى بهذه 
أراد في هذا  القضية املهمــة، لكنــه 
ينصف ذلك الصديق الذي أمضى عمره 
في الغربــة فلم يحتف بــه كقديس 
أضاعت معظم  غربة  لغربة ســاخرة، 

سني عمره في تفاصيل التفاهة...
اقول ان القاص خضير فليح الزيدي قد 
حقــق في منجزه) منديل املاركســي ( 
الكثير في أسلوب السرد وبناء القصة 
القصيرة واستطراد واستهالل محاورها 
تنبع من تشــابك  التــي  األساســية 
أحداثهــا ومجريات شــخوصها الذين 
يتنقلون بــني فضاءاتها بحرية مطلقة 
في سبيل جتسيد احلدث وسبك احلوارات 
والســرد على مستوى كبير من احلبكة 
والدراية واملهنيــة واحلرفية التي فاقت 
كل تصور فــي الكتابة فبعــد أن كنا 
مبهورين مبــا كتبه عبد الرحمن مجيد 
الربيعي في الوشم واألنهار وعلي خيون 
في بلقيس والهدهــد و محمد خضير 
في اململكة السوداء وحسب اهلل يحيى 
في اصابــع األوجاع العراقيــة وغيرها 
من الروائع التي تقــف بكل جاللة مع 
العربية،  واملكتبة  الغرب  مثيالتها ٠في 
بعد ذلك صرنا اليوم نحتفي مببدع اخر 
على طريق حتقيــق الهدف في الكتابة 

والوصف والتعبير..

محمود خيون 

لســت أدري ملاذا أشعر وانا اقرأ أي منجز 
إبداعــي من منجــزات صديقــي الرائع 
الروائــي والقاص خضير فليــح الزيدي، 
بشعور غريب يعود بي إلى أيام الشباب 
وكيف كنت اتسابق مع بعض االصدقاء 
على قراءة روايــة أو مجموعة قصصية 
حتى نبــدأ احلوارات اخلرســاء أو املعلنة 
بشأن أحداثها وصور ابطالها والهفوات 
التي وقع في فخها املؤلف..وكنت اواصل 
تلك النقاشــات مع زمالء اعزاء ومنهم 
الراحلــون فــؤاد التكرلي ونــزاز عباس 
وموفق خضر وصديقي الدائم موســى 
كريدي والناقد عباس عبد جاسم، حتى 
ينتهي بنا املطــاف على تخت عتيق في 

مقهى البرملان بشارع الرشيد...
اســوق ذلك وأنا أعيد مع مــا تبقى في 
ذاكرتي مــن نصوص ظلت إلــى يومنا 
هذا شاخصة من بني عشرات النصوص 
الغائبات احلاضرات ومــن أبرزها ماكتبه 
الروائي الروســي فالدمييــر نابوكوف من 
ابطالها  لــدور  كان  وحكايــا  قصــص 
األثر الكبير في ترســيخ بنــاء الفكرة 
التي يتناولها الكاتــب وتكون هي احملور 
األســاس في البناء الفنــي القصصي 
الذي يحدث عند القاريء ضجة متناهية 
ومن أبرز ما كتب فالدميير نابوكوف رواية) 
لوليتــا ( والتي أثارت جدال واســعا بني 
الرواية)  آنذاك فبطل  الثقافية  األوساط 
إنســان شــبق  ( هو  همبــرت همبرت 
ومراهق ويعشــق العالقات اجلنسية مع 
الصغيــرات في العمر ومتيــزت قصتها 
أيضا) بسبب أســلوب الكتابة فالسرد 
كان ذاتيــا بحتــا، حيث يــروي همبرت 
همبــرت مقاطــع مجزأة مــن ذكريات 
موظفا في ذلك أسلوبا نثريا متطورا، في 
الوقت الذي يحاول فيه كســب تعاطف 

الستطراد واالستهالل في قصص) منديل الماركسي ( للروائي خضير فليح الزيدي 

لقد كتب معظم 
العباقرة في األدب 
وتحديدا في مجال 

القصة والرواية الكثير 
من األعمال الكبيرة 
والتي امتازت بقدرة 
فائقة على المناورة 

واستخدام عامل الرمز 
والوصف واالسطورة في 

بناء الفكرة األساسية 
التي تقوم عليها أحداث 

الرواية أو القص القصير
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إعادة إعالن للمرة الثانية 
)طلب إبداء االهتمام(

رقم املناقصة: مناقصة محدودة رقم )6( لسنة 2022
اسم املناقصة: االستشاري املدقق ملشروع احلقيبة اإللكترونية للمناقصات احلكومية العامة/ املرحلة األولى

جهة التعاقد: وزارة التخطيط/ مكتب الوزير/ قسم العقود
م/ طلب إبداء اهتمام 

تتعاقد وزارة التخطيط مع استشاري مدقق للقيام بتحليل متطلبات احلقيبة اإللكترونية للمناقصات وتنظيم وتطوير مسودة الشروط املرجعية املعدة 
من قبل وزارة التخطيط/ دائرة العقود احلكومية العامة مبا يتناسب والهدف الذي أنشأ املشروع من أجله بأحدث التقنيات الفنية الالزمة وإعادة احتساب 

الكلفة التخمينية.
1 - ترغب جهة التعاقد املشار إليها أعاله دعوتكم لتقدمي طلب بيان اهتمام للمهمة املذكورة في أعاله.

2 - سيتم متويل هذه املهمة االستشاريةمن املوازنة االستثمارية لهذه الوزارة وذلك وفقا ألسلوب االختيار )جودة وتكلفة(.
3 - إذا رغبتم في املشاركة في هذه املهمة يرجى التفضل بتقدمي طلب بيان اهتمام بهذه املهمة االستشارية يحدد مؤهالتكم التي متكنكم من تنفيذ 

هذه املهمة، وتقدمي املعلومات املبينة في أدناه:
أ - تعريف مبقدم العطاء ويتضمن:        

االسم والسيرة املوجزة. 
- مجال االختصاص.

- وثائق التسجيل واالعتماد )إن وجدت(. 
ب - وصف اخلبرة السابقة لتنفيذ مشاريع مماثلة. 

ت - املؤهالت الفنية )وفق ما مطلوب في الشروط املرجعية(. 
ث - اخلبرة في تنفيذ املشاريع في جمهورية العراق )إن وجدت(. 

ج - اخلبرة في تنفيذ املشاريع في منطقة الشرق األوسط )إن وجدت( خالل اخلمس سنوات املاضية. 
ح - أي شهادات تقديرية ممنوحة لالستشاري. 

خ - أي معلومات أخرى تودون تقدميها إلثبات أهليته بهذه املهمة.  
د - يجب أن يكون االستشاري من دولة مؤهلة.

4 - يحق جلهة التعاقد وزارة التخطيط/ مكتب الوزير/ قســم العقود أن تطلب من مقدمي العطاءات احلضور لتقدمي شرح وتوضيح ملؤهالت االستشاري 
وإمكانياته لتنفيذ مثل هذه املهمة.   

5 - ســتقوم جهة التعاقد باختيار االستشاري وفق أســلوب )اجلودة والتكلفة(، بناء على بيانات االهتمام املقدمة وتطلب تقدمي مقترح يشمل اجلانبني 
الفني واملالي فيما يتعلق باملهمة.

6 - يحق جلهة التعاقد التفاوض على املقترح الفني واملالي املقدم.
7 - ســعر شراء وثائق املناقصة احملدودة )150,000( مائة وخمسون ألف دينار عراقي فقط غير قابل للرد من قبل قسم العقود على العنوان األتي: )العراق 

– بغداد – كرادة مرمي – قرب جسر اجلمهورية – مبنى وزارة التخطيط – البناية A – الطابق الرابع – قسم العقود(.
8 - مدة اإلعالن )30( يوما عمل تبدأ من تاريخ 2022/3/7.

9 - آخر موعد الســتالم طلبات بيان االهتمام من قبل االستشــاري الفرد مع كافة املتطلبات املشار إليها في أعاله هو يوم )الثالثاء( املوافق )2022/4/18( 
الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت بغداد في مبنى وزارة التخطيط – االستعالمات اإللكترونية – صندوق حتليل العطاءات.

10 - في حال وجود أي استفسارات فترسل في موعد أقصاه )الثالثاء( املوافق 2022/3/22 على العنوان )مبنى وزارة التخطيط – االستعالمات اإللكترونية( 
contracts.dep@mop.gov.iq او البريد اإللكتروني لقسم العقود

وزارة التخطيط
مكتب الوزير
قسم العقود

وزارة الصناعة واملعادن
الشركة العامة لصناعة األسمدة اجلنوبية

م/ إعالن مناقصة عامة خارجية
تاريخ الغلق 2022/4/5

يســر وزارة الصناعة واملعادن/ الشركة العامة لصناعة األسمدة/ القسم التجاري/ شعبة املشتريات اخلارجية، دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم 
لتجهيز املواد املدرجة تفاصيلها أدناه مبوجب الوثائق القياسية املرفقة مع مالحظة ما يأتي:

1 - علــى مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني باحلصول على معلومات إضافية مراجعة مقر الشــركة العامة لصناعة األســمدة/ البصرة- خــور الزبير أو االتصال بالهاتف 
)07802780915( أو E-mail:scf@gov.iq )من األحد الى اخلميس/ من الســاعة الســابعة صباحا حتى الســاعة الواحدة بعد الظهر حسب توقيت مدينة البصرة احمللي( وكما 

موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
2 - متطلبات التأهيل املطلوبة: )أ( القدرة املالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثوقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية: -1 احلســابات اخلتامية معدل ربح 

آلخر سنتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد.
اخلبرة والقدرة الفنية: على مقدم العطاء أن يقدم دليال موثقا بأن لديه أعمال مماثلة من شركات القطاع العام في العراق )عقود جتهيز سابقة(.

-3 بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق العطاء بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد في ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )250,000( ألف 
دينار )غير قابلة للرد(/ يتم ختم الوثائق.

 -4 يجب تقدمي ضمان العطاء باألقيام املؤشــرة إزاء كل مناقصة من اجلدول أدناه بعملة الدوالر األميركي على شــكل صك مصدق أو خطاب ضمان أو سفتجة نافذة ملدة )30( 
يوما من تاريخ نفاذ العطاء عن طريق مصرف عراقي معتمد لدى البنك املركزي العراقي.

 -5 تقدم العطاءات بثالثة ظروف )فني/ جتاري/ مستمسكات( وتكون الظروف مغلقة ومختومة بختم الشركة وترسل بيد مخول رسمي.
 -6 األسعار النهائية تكون DDP واصل مخازن الشركة العامة لصناعة األسمدة اجلنوبية- خور الزبير. 

-7 يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن.
 -8 يتم تسليم العطاءات الى العنوان اآلتي )بناية قسم اإلعالم والعالقات العامة/ شعبة العالقات العامة/ الشركة العامة لصناعة األسمدة/ خور الزبير/ البصرة/ )جمهورية 

العراق(.
 -9 يتم تسليم الوثائق اخملتومة التي مت استالمها من قبل مقدم العطاء بعد ختمها من قبله في ظرف مستقل مع تسليم وثائق القسم الرابع ومتطلبات التجهيز والوثائق 
املطلوبة املذكورة في القســم الثاني )-11 -1 ح( في ظرف آخر مع نســخة إضافية من القسم الرابع في موعد أقصاه الساعة الواحدة ظهرا ليوم 2022/4/5 وسوف يهمل أي 

عطاء ال يحتوي على الوثائق القياسية اخملتومة.
وفي حال مصادفة يوم الغلق عطلة رســمية يكون الغلق في اليوم الذي يليه. العطاءات املتأخرة ســوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم 

الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي مقر الشركة العامة لصناعة األسمدة/ خور الزبير/ البصرة في الساعة التاسعة صباحا من تاريخ 2022/4/6 
وملزيد من التفاصيل ميكنكم زيارة

www.scf@scf.gov.iq  :موقع الشركة
www.industry.gov.iq  :موقع الوزارة

BID BondEstimated CostTender NODescriptions.n
$1،000$100,00011/T/SOF/2021/BGOVERNOR K-801,P-7111

لقد حتقق لهذه املديرية من إشــعار مركز شرطة اجلزائر ذي العدد: 
6163 في 2021/6/8( أنك مجهــول محل اإلقامة وليس لك موطن 
دائم او مؤقت او مختار ميكن إجراء التبليغ عليه. واستنادا للمادة )27( 
من قانون التنفيذ تقرر تبليغك إعالنا باحلضور في مديرية التنفيذ/ 
الديوانية خالل خمســة عشــر يوما تبدأ من اليوم التالي للنشر 
ملباشــرة املعامالت التنفيذية بحضورك وفي حــال عدم حضورك 

ستباشر هذه املديرية بإجراءات التنفيذ اجلبري وفق القانون.

املنفذ العدل
إسراء انعيم محسن

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الديوانية

الى المنفذ عليه/ محمد قاسم عطية عبيد

إشــارة الى إعالن املناقصة أعاله بالعدد 1617 في 2022/2/26 نعلمكم بتعديل املبلــغ التخميني للمناقصة من )34150000( أربعة 
وثالثني مليونا ومائة وخمســني الف دينار الى )40150000( أربعني مليونا ومائة وخمســني الف دينار للشهر الواحد لتكون التأمينات 

األولية بقيمة )401500( اربعمائة وواحد الف وخمسمائة دينار عراقي.
ميكنكم االطالع على موقع الشركة اإللكتروني

www.scf.gov.iq
scf trad@scf.gov.iq

Email:scf@scf.gov.iq
التوقيع 
خالد كاظم ناجي
املدير العام

وزارة الصناعة واملعادن
شركة العامة لصناعة األسمدة اجلنوبية

إعالن مناقصة عامة محلية
)للمرة األولى(

العدد: 1843
التاريخ: 2022/3/5

الى: )الراغبني باالشتراك باملناقصة(
مناقصة )2 محلية/ 2022(

م/ تنويه
نقل المنتسبين الصباحي

قدم املواطن )ازاد كرمي حسني( طلباً يروم فيه تسجيل اللقب لقيده وجعله )قاسم( 
بــدال من )فراغ( فمن لديه اعتراض مراجعة هــذه املديرية خالل )15( يوماً من تاريخ 
نشــر االعالن وبعكسه ســيتم النظر في الدعوى وفق احكام املادة )22( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016.
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية واجلوازات واالقامة العام

قدم املواطن )نوزاد كرمي حســني( طلباً يروم فيه تســجيل اللقــب لقيده وجعله 
)قاسم( بدال من )فراغ( فمن لديه اعتراض مراجعة هذه املديرية خالل )15( يوماً من 
تاريخ نشــر االعالن وبعكسه ســيتم النظر في الدعوى وفق احكام املادة )22( من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016.

اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية واجلوازات واالقامة العام

قدم املواطن )دانا ازاد كرمي( طلباً يروم فيه تسجيل اللقب لقيده وجعله )داني( بدال 
مــن )دانا( فمن لديه اعتراض مراجعة هذه املديرية خالل )15( يوماً من تاريخ نشــر 
االعالن وبعكسه سيتم النظر في الدعوى وفق احكام املادة )22( من قانون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016.
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية واجلوازات واالقامة العام

وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية واجلوازات واالقامة
مديرية االحوال املدنية واجلوازات واالقامة

صالح الدين
قسم شؤون االحوال املدنية

وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية واجلوازات واالقامة
مديرية االحوال املدنية واجلوازات واالقامة

صالح الدين
قسم شؤون االحوال املدنية

وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية واجلوازات واالقامة
مديرية االحوال املدنية واجلوازات واالقامة

صالح الدين
قسم شؤون االحوال املدنية

العدد: 2795
التاريخ: 2022/3/6

العدد: 2798
التاريخ: 2022/3/6

العدد: 2797
التاريخ: 2022/3/6
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Mon. 7 Mar. 2022 issue )4852(

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية 
إليجار العقارات املبينة ارقامها ومواقعها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة 
وملــدة إيجار )ثالث ســنوات( وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة )21( لســنة 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 مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )%30( من القيمة 
املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الساعة 
الثانية عشرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند 
مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر أجور 

نشر اإلعالن واملصاريف االخرى ويشترط االشتراك باملزايدة:
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف بلدية البصرة.
- ال يحق لألشــخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين 

مقسطا ولم يحن موعد السداد.
- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.

مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلسابية املعمول بها 
في املؤسســات البلدية ويكون آخر موعد الســتالم التأمينات هو اليوم األخير ملوعد 

املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهرا.
الشروط الفنية والقانونية:

على من ترسو عليه املزايدة نصب كشك جاهز وفق النموذج املعد من قبل البلدية . 1
وبنفس املساحة واملوقع.

على املســتأجر االلتزام باملوقع احملدد في اإلعالن وال يجوز تغييره إالَّ مبوافقة حتريرية . 2
من البلدية.

مدة اإليجار ثالث سنوات يؤول بعدها الكشك الى البلدية من دون عوض.. 3
على املستأجر استغالل الكشــك بإحدى الفعاليات التالية )بيع الصحف واجملالت . 4

– بيع السكائر واملرطبات واملشروبات الساخنة- االستنساخ وكتابة العرائض- بيع 
الزهور- بيع املواد التذكارية والتحفيات البســيطة- بيع بطاقات شــحن الهواتف 
واالكسسوارات اخلاصة بالهواتف( وحسب ما جاء بكتاب مديرية البلديات العامة/ 
قســم تنظيم املدن ذي العدد )43089( في 2014/12/23 وبخالفه يتم فسخ العقد 

دون اللجوء للمحاكم..
على املستأجر احلفاظ على سالمة ونظافة وجمالية الكشك خالل فترة التعاقد.. 5
ينسب مهندس مشرف لإلشراف على تنفيذ الشروط الواردة باإلعالن.. 	
تعتبر الشروط املذكورة أعاله جزءا ال يتجزأ من العقد.. 7

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء 
املزايــدة العلنية إليجار العقارات املبينــة ارقامها ومواقعها في أدناه 
العائــدة الى مديريــة بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفقا 
لقانون بيع وإيجار أموال الدولة )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 التأمينات القانونية 
البالغــة )%30( من القيمة املقدرة مضروبا فــي مدة التأجير مبوجب 
صك مصدق وستجرى املزايدة في الســاعة الثانية عشرة ظهرا في 
)قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند مصادفة 
يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر 

أجور نشر اإلعالن واملصاريف االخرى ويشترط االشتراك باملزايدة:
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف 
بلدية البصرة.

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

- جلب هويــة االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة الســكن 
)أصل وصورة(.

مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حسب التعليمات احلسابية 
املعمــول بها في املؤسســات البلديــة ويكون آخر موعد الســتالم 
التأمينات هو اليوم األخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهرا.

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء 
املزايــدة العلنية إليجار العقارات املبينــة ارقامها ومواقعها في أدناه 
العائــدة الى مديريــة بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفقا 
لقانون بيع وإيجار أموال الدولة )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 التأمينات القانونية 
البالغــة )%30( من القيمة املقدرة مضروبا فــي مدة التأجير مبوجب 
صك مصدق وستجرى املزايدة في الســاعة الثانية عشرة ظهرا في 
)قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند مصادفة 
يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر 

أجور نشر اإلعالن واملصاريف االخرى ويشترط االشتراك باملزايدة:
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف 
بلدية البصرة.

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

- جلب هويــة االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة الســكن 
)أصل وصورة(.

مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حسب التعليمات احلسابية 
املعمــول بها في املؤسســات البلديــة ويكون آخر موعد الســتالم 
التأمينات هو اليوم األخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهرا.

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

اجلنينة/ قرب السوق ثالث سنوات 7،5 م272كشك1
السدادسي

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى

العدد: 5388/10
التأريخ: 2022/2/13

العدد: 5390/10
التأريخ: 2022/2/13

العدد: 5392/10
التأريخ: 2022/2/13

اعالن اولإعالن ثالثاعالن اول

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ  البصرة 
رئيس اللجنة

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

االصمعي اجلديدثالث سنوات 12 م232كشك1

االصمعي اجلديدثالث سنوات 38 م332كشك2

االصمعي اجلديدثالث سنوات 100 م1504/259/62فرن صمون3

التحسينيةثالث سنوات 18 م222حانوت4

التحسينيةثالث سنوات 18 م192حانوت5

جنس ت
العقار

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمه

اجلمهورية/ سوق اخلدماتثالث سنوات 16 م1187/137/42حانوت1

اجلمهورية/ سوق اخلدماتثالث سنوات 16 م1187/137/22حانوت2

اجلمهورية/ سوق اخلدماتثالث سنوات 16 م1187/137/52حانوت3

اجلمهورية/ السوق االوملبيثالث سنوات 16 م1187/137/62حانوت4

تعلن شــركة املنصور العامة للمقاوالت اإلنشائية أحد تشكيالت وزارة 
اإلعمار واإلســكان والبلديات العامة عن إجراء املزايدة العلنية لبيع مواد 
مســتهلكة بعدد )13( فقرة حديد و)23( فقرة مــواد مخزنية في موقع 
مخازن الشركة في منطقة جرف النداف ومبوجب قانون بيع وايجار أموال 
الدولــة رقم )21( لســنة 2013، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة 
مراجعة مقر شركة املنصور العامة للمقاوالت اإلنشائية– قسم اإلدارية 
واملالية- شــعبة اخملازن لالطالع على املواصفات وشــروط االشتراك في 
املزايدة وتقدمي تأمينات االشتراك والتي ال تقل عن )%20( من قيمة البدل 
قبل االشتراك في املزايدة نقدا واحلضور في املوقع املذكور في متام الساعة 
احلادية عشــرة من صباح يوم الثالثاء املوافــق 2022/3/22 إلجراء املزايدة 
العلنية هذا ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور نشر اإلعالن مع أجور 

اخلدمة بنسبة )%2( اثنني باملئة من قيمة البيع.

املدير العام

جمهورية العراق
وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة

شركة املنصور العامة للمقاوالت اإلنشائية

وزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة
شركة الفاروق العامة للمقاوالت االنشائية

قسم الشؤون القانونية شعبة العقود

إعالن مزايدة بيع مواد مستهلكة

متديد/ إعالن للمرة الثانية ملناقصة توفير أدوات و قطع غيار كهربائية 
 Extension for 2nd Announcement for Provision of Electrical and

Instrument Spare Parts
رقم املناقصة: 

نوع املناقصة/ مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني

.AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD    

1 – مت متديد تاريخ غلق املناقصة من  2022/3/9 الى 3/23/ 2022
وعليه يجب على املشــاركني تقدمي العروض الفنية والتجارية وخطاب 
الضمان بظروف مغلقــة ومنفصلة عن بعضهــا البعض ومختومة 
بختم الشــركة في املوعد النهائي لغلق املناقصــة 2022/3/23 عند 

الساعة 04:00 عصرا
 2– معلومات املناقصة األخرى مشار اليها في إعالن الصحيفة بتاريخ 

2220/1/23
3 – لالستفسار االتصال باالمييالت التالية:

haneen.monam@petroalwaha.com; xubo@petroalwaha.
 com; qixin@petroalwaha.com; liming@petroalwaha.com;

meishisheng@petroalwaha.com. yangchao@petroalwaha.com

تنويه

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار

العدد: 712
التاريخ: 2022/2/28

العدد: 626
التاريخ: 2022/2/21 م/ إعالن

بالنظر لعدم حصول راغب
م/ إعالن تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط عن تأجير االمالك املدرجة أوصافها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية 

االحرار وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة 
مديرية بلدية االحرار خالل فترة )15( خمســة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لنشرها في الصحف اليومية مستصحبني 
معهــم التأمينات القانونية البالغة )%30( من القيمة التقديرية بصك مصدق ولكامل مدة االيجار وســتجري املزايدة في 
اليوم األخير من مدة اإلعالن في مقر البلدية أعاله في متام الســاعة )العاشرة صباحا( وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية 
تكــون املزايدة في اليوم الذي يليه ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور النشــر واإلعالن وكافــة املصاريف األخرى وعلى 
املســتأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة وأصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا 

الصدد.

تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط عن بيع املواد املستهلكة املدرجة أوصافها في أدناه العائدة الى مديرية 
بلدية البشــائر وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية 
مراجعة مديرية بلدية البشائر خالل فترة )30( ثالثني يوما تبدأ من اليوم التالي لنشرها في الصحف اليومية مستصحبني 
معهــم التأمينات القانونية البالغة )%100( من القيمة التقديرية بصك مصدق لكامل مدة االيجار وســتجرى املزايدة في 
اليوم األخير من مدة اإلعالن في مقر البلدية أعاله في متام الســاعة )العاشرة صباحا( وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية 
تكــون املزايدة في اليوم الذي يليه ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور النشــر واإلعالن وكافــة املصاريف األخرى وعلى 
املســتأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة وأصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا 
الصدد على املشــتري رفع املواد خالل مدة 10 عشرة ايام من تاريخ املصادقة وبعكسه تفرض غرامة تأخيرية )100000( مائة 

الف دينار عن كل يوم تأخير.
مدة االيجارالموقعالمساحةرقم الملكنوع الملكت

سنة واحدةالصدرين21 م1882محل تجاري1

سنة واحدةالصدرين21 م1942محل تجاري2

سنة واحدةالصدرين21 م1952محل تجاري3

سنة واحدةأرصفة شوارع5 م2182كشك جاهز4

سنة واحدةالموظفين4,5 م542كشك5

سنة واحدةالسوق10,8 م1632محل تجاري6

سنة واحدةالسوق10,8 م1642محل تجاري7

سنة واحدةالسوق4,5 م1702كشك8

سنة واحدةالسوق4,5 م1802كشك9

سنة واحدةالشهداء40 م2112قطعة إلنشاء محل10

سنة واحدةالشهداء40 م2122قطعة إلنشاء محل11

سنة واحدةأرصفة شوارع5 م2372كشك12

سنة واحدةالشهداء40 م2742قطعة إلنشاء محل13

سنة واحدةالشهداء40 م2752قطعة إلنشاء محل14

سنة واحدةالشهداء40 م2792قطعة إلنشاء محل15

سنة واحدةالصدرين26 م3192محل تجاري16

سنة واحدةالصدرين26 م3202محل تجاري17

سنة واحدةالشهداء40 م3542قطعة إلنشاء محل18

سنة واحدةاالحدب225 م3642ساحة لبيع الزهور19

املهندس
حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع وااليجار

املهندس
حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واإليجار

احلالةالعددالقياساتاملواصفاتنوع املادةت

مصنوع من احلديد شباك1
واخلشب

رديئة9 1 م2

رديئة2,251 م2حديدباب رئيسي2

هنكالنة زاوية خاصة 3
بالشبابيك

رديئة318 أجنحديد

هنكالنة زاوية خاصة 4
باألبواب

رديئة319 أجنحديد

هنكالنة زاوية خاصة 5
بالهوائيات

رديئة	3 أجنحديد

رديئة............صب مسلحسقف	

مبنية بالطابوق جدران7
واجلص ومشمعة 

باالسمنت والطابوق

رديئة،،،،،،،،،،

القيمة التقديرية جلميع املواد/ 1600000 فقط مليون وستمائة الف دينار ال غيرها

رقم املناقصة: 2022/1
اسم املناقصة: )معاجلة نضوج السرداب ملشروع بناية دائرة املباني( 

في بغداد
1 - يسر وزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة/ شركة الفاروق العامة للمقاوالت االنشائية إعادة اإلعالن للمرة الثانية للمناقصة اعاله فعلى املؤهلني وذوي اخلبرة تقدمي 
عطاءاتهم )معاجلة نضوح الســرداب ملشــروع بناية دائرة املباني اجلديد( في بغداد وفق التفاصيل املبينة في وثائق املناقصة التي ميكن احلصول عليها من مقر الشــركة/ 

قسم الشؤون القانونية في ساحة االندلس مقابل جمعية املهندسني العراقيني مجاور مستشفى الشيخ زايد.
2 - فعلى الراغبني باالشتراك مراجعة القسم املذكور لشراء وثائق املناقصة لقاء مبلغ قدره )250,000( فقط مائتان وخمسون الف دينار غير قابلة للرد مع تقدميه:

هوية تصنيف املقاولني بدرجة )انشائية/ عاشرة( اصلية ونافذه.. 1
جلب نسخة اصلية من كتاب عدم ممانعة من االشتراك في املناقصة صادره من الهيئة العامة للضرائب.. 2
نســخ ملونة من كافة مستمسكات الشخصية مبا فيها العنوان الكامل للشــركة ورقم الهاتف والبريد االلكتروني والعنوان اجلديد عند تبديله والنقاط الدالة . 3

لسكن املدير املفوض.
تعهد خطي من قبل املقاول بأن جميع مستمسكاته املقدمة من قبله مستوفيه للشروط القانونية. 4
تقدمي تأمينات اولية مببلغ مقطوع بنسبة )%1( من مبلغ الكلفة التخمينية على شكل خطاب ضمان من مصرف عراقي معتمد في بغداد باسم الشركة مقدمة . 5

العطاء ومديرها املفوض ويذكر فيه اســم ورقم املناقصة املعلن عنها على ان يكون ســاري املفعول الى ما بعد انتهاء مدة نفاذية العطاء علما ان مبلغ الكلفة 
التخمينية البالغة )183,000,000( مائة وثالثة وثمانون مليون دينار

تقدمي الهوية الضريبية صادرة من وزارة املالية/ الهيئة العامة للضرائب )نافذة(.. 	
تقدمي العطاءات على شكل )3( ظروف مغلقة )فني+ جتاري+ مستمسكات(. 7
تقدمي شهادة تاسيس الشركة.. 8
إرفاق ما يؤيد حجب البطاقة التموينية.. 9

إرفاق قائمة باالعمال املماثلة مع العطاء واملتعلقة بطبيعة املناقصة معززة بتأييد من جهات التعاقد املعنية.. 10
• يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن

• يتم العمل بالوثائق القياسية عند التقدمي للمناقصة على ان ميال القسم الرابع منها من قبل املقاول مع ختمه وتوقيعه على كل صفحة من صفحات العطاء 
الفني والتجاري وفي حالة عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها سيتم استبعاد عطائه

• ال يقبل أي حتفظ يقدم من قبل املقاول وبخالف ما ورد آنفا يهمل عطاؤه
• ان الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات

• ان اسلوب الدفع سيكون على الذرعة املوقعية بعد التنفيذ
• على مقدم العطاء زيارة املوقع لالطالع على كافة التفاصيل لالعمال املدنية املتعلقة بالتجهيز والنصب.
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بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلنت جلنة املســابقات في االحتاد 
املركزي لكرة القدم جدول مباريات 
اجلولة 25 لــدوري الكرة، وتبدأ يوم 
غٍد الثالثــاء املوافــق 8 آذار اجلاري 
يلتقي  اذ  مباريــات،  خمس  بإجراء 
القاســم ونوروز في ملعب الكفل 
والنصف  الواحــدة  الســاعة  في 
ظهرا، فــي حني يتواجه ســامراء 
ونفط ميســان في ملعــب األول 
في الســاعة الثانية والنصف من 
بعد الظهــر وفي ملعب الصناعة 
جترى مباراة اهــل الدار وضيوفهم 
فريق الكــرخ في التوقيــت ذاته.. 
مباراة  التاجــي  ملعــب  ويضيف 
الســاعة  في  والزوراء  الكهربــاء 
أما مباراة  والنصف عصرا،  الثالثة 
الشرطة والنفط فتقام في ملعب 
الشــعب الدولــي في الســاعة 

السادسة والنصف مساء.
اجلولة في  مباريــات  وتســتكمل 
اليــوم التالــي، اذ جتــرى خمــس 
مباريات ايضا، فيلعب امانة بغداد 
ونفط الوسط في ملعب األول في 
الســاعة الثانية ولنصف من بعد 
الظهر وتقام في التوقيت نفســه 
مباراتان ايضا ففي ملعب الديوانية 
يلتقي اهــل الدار بضيوفهم فريق 
نفط البصــرة، ويتقابل في ملعب 
الشعب الدولي الطلبة واربيل، أما 
لقاء النجف وزاخو فســيجري في 
ملعب النجف الدولي في الساعة 
الرابعة و45 دقيقة مساء، ويتواجه 

اجلوية وامليناء في ملعب الشــعب 
الدولــي في الســاعة الســابعة 

والربع مساء.
مــن جانــب اخــر، قــررت جلنــُة 
املسابقات في االحتادِ املركزي لكرِة 
القــدم تأجيَل إقامــة مباريات دور 
إشعارٍ  الى  العراق  لكأِس  الثمانية 

آخر يتــم حتديدُه في وقــٍت الحٍق 
ملُنتخبنا  الكافــي  الوقت  إلعطاء 
ملباراته  األمثل  لالستعدادِ  الوطني 
أمام شــقيقه اإلماراتي التي تقاُم 
في ملعِب املدينة الدولّي في الرابع 
والعشرين من الشهر احلالي ضمن 
التصفياِت اآلســيوّية املؤهلة إلى 

نهائياِت كأس العالم ٢٠٢٢.
من جانبه، كســر مهاجــم نادي 
نفط الوســط مهند عبد الرحيم، 
حاجز املئة هدف فــي دوري الكرة 
املمتــاز.. وبتســجيله هدفــاً في 
مباراة فريقه االخيــرة أمام امليناء، 
وصل ُمهند عبــد الرحيم لهدفه 

101 في الــدوري املمتاز.. وأكثر من 
الزوراء  مــع  كانت  األهداف  نصف 
بـ54 هدفاً ومع دهوك ســجل 22 
هدفاً.. وبصم مهند على 16 هدفاً 
مع الكرخ وحالياً وصل للهدف رقم 

9 مع نفط الوسط.
وفــي ســياق اخــر، أعلــن االحتاد 

أن جلنة  القــدم،  املركــزي لكــرة 
للتقصي عن شــكاوى  آســيوية 
تدفع  اندية لم  العبني ضد سبعة 
مســتحقاتهم مثلوها ملواســم 
سابقة، ستصل إلى العراق للنظر 
االحتاد  عضو  الشكاوى.وقال  بتلك 
املوسوي  أحمد  باســمه  والناطق 
إن جلنة آســيوية ستحضر وتبقى 
19 ولغاية  العراق للمدة مــن  في 
23 من الشهر احلالي، وذلك للنظر 
بشــكاوى الالعبــني ضــد اندية 
لم تســدد لهم مســتحقاتهم.. 
رغــم مخاطباتنا عبر  أنه  وأوضح 
جلنة التراخيص في االحتاد العراقي 
االشــكاالت  حل  بشــأن  لالندية 
املالية وتسديد مستحقاتهم لكن 
دون جــدوى .. ولفت إلى أن اللجنة 
االســيوية مع جلنة التراخيص من 
احتادنا ستلتقيان باالندية السبعة 
للنظر بشــكاوي الالعبني والتأكد 
مــن اجلهة املتضــررة وعلى ضوءه 
ســيكون اتخاذ القــرارات اخلاصة 
بشأن اجلهة املقصرة.. ودعا االندية 
الســبعة التــي رفــض االفصاح 
حلل  للخصوصيــة،  اســمها  عن 
الالعبني  باسرع وقت مع  اإلشكال 

وجتنب العقوبات املؤثرة.
وكانت اندية عراقية حلت مشكلة 
الديون املالية لالعبني مثلوا فرقها 
الكرويــة ملواســم ســابقة بعد 
تبليغها مــن قبل جلنة التراخيص 
باحتاد الكرة وشــكاوى رفعت عبر 
الالعبني  ازمة  محامي تكفل بحل 
االســيوي  لالحتــاد  ايصالهــا  او 

السترداد حقوق املتضررين.

الجولة 25 لدوري الكرة الممتاز تفتتح غدًا بخمس مباريات  
مهند عبد الرحيم يدخل نادي المئة 
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إعالم اللجنة األولمبية 
أحــرزت الالعبة العراقية عشــتار العزاوي املركز 
األول فــي بطولــة أوروبا املفتوحة باجلوجســتو 
اإليطالية  العاصمة  في  منافســاتها  املتواصلة 
الوطنية  األوملبيــة  اللجنــة  رئيس  روما.وبــارك 
العراقية رعد حمــودي االجناز الذي حققته العبة 
املنتخب الوطني العراقي باللعبة عشتار العزاوي 
مؤكداً ضــرورة االهتمــام بها مــن أجل حتقيق 

أوسمة في الدورات األوملبية املركزية.
من جانبه قال رئيس االحتاد املركزي للجوجســتو  
الدكتور مخلص حسن أن الالعبة عشتار العزاوي 
عادت ملنصات التتويج مجدداً، وبأسرع من املتوقع، 
بعد غيابها لعامني بســبب إصابة بليغة كانت 

تعرضت لها.
ولفت حســن الــى ان إحتــاده، عــازم على وضع 
اجلوجســتو العراقي في الطريق السليم وصوالً 

الى نتائج عربية وقارية جيدة.
وأضاف حســن قائــالً أن بطولة أوروبا شــهدت 
مواجهات قوية تنافســت فيها العبات معروفات 
حيث إســتطاعت العبتنا عشــتار العزاوي من 
الفوز بنصف النهائــي على نظيرتها البريطانية 
التي فضلت االنســحاب فيما فازت على الالعبة 
الفرنسية بالنقاط محرزة املركز األول في وزن فوق 

٧٠ كغم.

عشتار تحرز ذهب أوروبا 
المفتوحة بالجوجتسو 

دوري الكرة.. يزداد إثارة

تقرير 

ساجد سليم *

العاصمة احلبيبة بغداد  اختتمت في 
بطولة املرحلــة االولى من دوري اندية 
اســتمرت  والتي  بالدراجات  العــراق 
ثالثــة ايــام علــى طريق ابــو غريب 
الســريع وشــارع ابو نؤاس مبشاركة 
واســعة من اندية الشمال والوسط 
والفرات االوســط واجلنوب واشــرف 
على البطولة االحتــاد املركزي للعبة 
واالحتاد الفرعي في بغداد وسط اجواء 
تنافســية عالية املستوى من جميع 

االندية املشاركة .

املؤمتر الفني 
عقد املؤمتر الفني للبطولة في قاعة 
علــوم احلياة بجماعة املســتنصرية 
بحضــور اعضــاء االحتــاد املركــزي 
للدراجــات وممثلــي ومدربــي االندية 
املشاركة وفي كلمة ترحبية من قبل 
رئيس االحتاد محمــود عزيز الذي حث 
مدربي االندية على تقدمي االفضل في 
باكورة االحتاد وافتتاح املوســم اجلديد 
ان يكونوا على مســتوى املســؤولية 
في ســباقات هذه املرحلة ومتنى لهم 
املوفقيــة والنجاح ومن ثم مت شــرح 
مفصل مــن جلنة املســابقات حول 

انسيابية السباقات واوقاتها ومن ثم 
مت توزيع املنهاج اخلاص لكافة املدربني 
وبعدها وزعت ارقام الالعبني الى ممثلي 
االندية املشــاركة .هذا وحضر املؤمتر 
املســتنصرية  اجلامعة  رئيــس  ممثل 
ا.د.مصطفــى احلســني .والدكتــور 
محمد فرج عميــد كلية العلوم في 

اجلامعة املستنصرية .

نتائج اليوم االول 
االول على طريق  اليوم  جرت سباقات 
ابو غريب الســريع وكان السباق االول 
لفئة النســاء للفــردي العام لقطع 
مســافة ٤٠ كــم واســفرت نتائج 
الســباق عن فوز العبة نــادي برايتي 
هدير نعمة باملركز االول وجائت باملركز 
الثاني ايضا من برايتي احملترفة االيرانية 
الثالث  الترتيب  امــا  عبداحلي  فرزوان 
احملترفة  الكهرباء  من نصيب العبــة 
االيرانية براستوا باسي وجائت العبة 
برايتي داهات كاوا باملركز الرابع وحلت 
زهــراء كطران من نادي نــوروز باملركز 
اخلامس .حيث شارك في هذا السباق 

٤١ متسابقة  من ١٢ نادي.

سيدات برايتي أوالً
امــا النتيجــة الفرقية مــن الفردي 
العام هــي نادي برايتي اوال ونوروز ثانيا 

ونادي اربيل ثالــث الترتيب والكهرباء 
رابعا .وبعد هذا الســباق جرى سباق 
فئة املتقدمني للفــردي العام لقطع 
مســافة ٨٠ كم فقد جاء العبوا نادي 

الصناعة باملراكزمــن االول الى الرابع 
وهم ياســر ضياء الدين واحمد مهند 
واحمــد عدنــان واياد محمــد .وجاء 
عبداخلضر  احمــد  اخلامس  بالترتيب 

طعني من نادي احلشد الشعبي.

الصناعة بطل املتقدمني 
اما النتيجة الفرقية من الفردي العام 

هي نادي الصناعة اوال ونادي احلشــد 
الشعبي ثانيا واربيل ثالثا ونادي كوية 
رابعا .شارك في هذا السباق ١٥ نادي 
و٦٧ العبــا، اما نتيجــة االوملبي حتت 
٢٣ عام فقد احــرز املركز االول العب 
احلشــد احمد عبداخلضر طعني وحل 
ثانيا العب الصناعة مهدي حازم وجاء 

العب اربيل الند جمال محمود.
املتقدمني لســباق  وفي منافســات 
الفردي ضد الســاعة لقطع مسافة 
١٤ كم وجاء اول الترتيب ياســر ضياء 
الديــن من الصناعة وحــل ثانيا علي 
عبداخلضر طعني من احلشد الشعبي 
والثالــث احمد مهند مــن الصناعة 
والرابع مهدي حازم ايضا من الصناعة  

.

سباقات فئة الشباب فردي عام
سباقات فئة الشــباب للفردي العام 
لقطع مسافة ٥٦ كم اسفرت عن فوز 
العب نــادي احلدباء احمد زهير باملركز 
االول وجاء العب دهوك ســيداد سالم 
ثالث  الثاني ومبــني نهاد حل  باملركز 
الترتيب من نادي احلدباء .اما النتيجة 
الفرقية من الفردي العام هي فوز نادي 
احلدباء باملركــز االول وجاء نادي دهوك 
بالترتيب الثانــي ونادي الصناعة جاء 
ثالثا والدغارة رابع الترتيب وشارك في 

هذا السباق ٩ اندية .

ناشئو الرفاعي في املقدمة
سباقات الناشئني للفردي العام لقطع 
مســافة ٢٨ كم فقد جاء باملركز االول 
عباس فرحان من نــادي الرفاعي تاركا 
املركــز الثاني لزميلة حســني ايهاب 
من الرفاعي ايضا وحــل العب الدفاع 
اجلوي عبدالوهاب غــامن باملركز الثالث 
اما النتيجة الفرقية من الفردي العام 
االول  باملركز  الرفاعــي  نــادي  هي فوز 
ونادي اربيل باملركز الثاني ونادي الدفاع 
الكاظمية  ونادي  الثالث،  باملركز  اجلوي 
جاء رابع الترتيب، هذا وجرت ســباقات 
اليوم الثاني في شارع ابو نؤاس وكانت 

البطولة ناجحة تنظيميا وإداريا.

جهود مساندة
املسابقات وجلنة احلكام  للجنة  شكرا 
وللجنــة الفنيــة في االحتاد وشــكرا 
لالحتــاد الفرعي فــي بغداد وشــكرا 
للقوات االمنيــة وقيادة عمليات بغداد 
ورجــال املرور ورجال االســعاف الفوري 
ايام  اللذين كانــوا متواجديــن طيلة 
ومن  للحكام جميعا  البطولة وشكرا 

دون استثناء.

* املنسق اإلعالمي الحتاد الدراجات

الصناعة أول المتقدمين والحدباء للشباب والرفاعي في الناشئين وبرايتي بطاًل للسيدات
في اختتام المرحلة األولى لدوري األندية بالدراجات

فريق الصناعة للدراجات

جوانب كرة القدم 
باختصار  

لو دخلنا في خصوصيات كــرة القدم لوجدناها 
مختصرة في جوانب مهمة  هي: اجلانب املهاري، 
واجلانب التكنيكي، واجلانــب التكتيكي، و ثقافة 
اللعب واجلانب البدني املتمثل باملطاولة و التحمل 
و السرعة االنفجارية والقوة االنفجارية مع الكرة،  
وبناء اجلسم املناســب لالعب كرة القدم وليس 
العب اثقال وبناء االجسام،  اما اجلانب االخير فهو 
اجلانب النفسي الذي يعد مهم ومكمل للجوانب 

االخرى.
هنا أقول،  ان هذه اجلوانــب اذا كانت كاملة عند 
الفريــق بنســبة عالية،  يعنــي ان الفريق جاهز 
و متكامــل ما ميكنه ان يقدم مســتوى عال في 
الدوري وعلى مستوى املنتخب، علينا كمدربني ان 

نتابع هذه اجلوانب عند فرقنا ٠
لو شهدنا ان هناك العبني تنتابهم بعض مواطن 
الضعف فــي احد اجلوانب، اجلانــب املهاري مثال، 
فعلى املدرب ان يشــخص هــؤالء الالعبني ويركز 
على تطويــر مهاراتهم الضعيفــة كي يصلوا 

ملستوى مهارات االخرين وهكذا .
من خالل متابعاتــي للدوري األوروبــي وجدت ان 
قدرات اجلوانب اعاله تصل مــن ٩٠ الى ٩٥ باملئة 
عنــد الالعب األوروبي، في حــني تصل عند العب 
الدوري عندنا من ٤٥ الى ٥٠ باملئة، وميكن مالحظة 
ذلك في الدوري االوربــي فنرى عند انقطاع الكرة 
في ملعب اخلصم يتحول الفريق بســرعة عالية 
الى اجلانب الدفاعي وبالعكس،  في حني شاهدت 
في الدوري العراقي وفي بعــض االندية ال اريد ان 
اســميها، فعندما تقطع الكرة نشاهد ثالثة او 
أربعة العبني يتمشــون في جزاء ووســط ساحة 
اخلصم وكأمنا ال يهمهــم االمر وهذا حال الكثير 
مــن االندية،  و لو فكرت قليــاًل لوجدت ان هناك 
خلل في احد اجلوانب االساسية لبناء كرة القدم .
علــى املدرب اجليــد واحلريص ان يفكــر في تلك 
اجلوانــب وان يتعامــل و يتأمل بدقــة معها في 
ســبيل  بناء فريق متكامل وجاهز للمشــاركات 

مبستوى مهني وعال والكالم كثير.

حسبن الشمري
يستعد منتخبنا بكرة السلة على 
بطولة  في  للمشــاركة  الكراسي 
اســيا التي ســتقام في تايلند من 
السادس عشر من شهر آيار املقبل 
التاســع والعشــرين منه،  ولغاية 
وقال رئيس احتاد كرة الســلة على 
وناس  عباس  الباراملبي   الكراســي 
يواصل منتخبنا بكرة الســلة على 
بطولة  منافسات  خلوض  الكراسي 
آسيا التي ستجري في تايلند والتي 
املهمة  البطــوالت  من  واحدة  تعد 
في منهاجنا للموسم احلالي حيث 
ستشــارك فيها خيــرة منتخبات 
آسيا ومنها إيران وأستراليا واليابان 
وكوريــا اجلنوبية والصــني وماليزيا 
واإلمــارات  والكويــت  والفلبــني 
والسعودية وأفغانستان اضافة الى 
العراق وتايلند البلد املنظم  كونها  
مؤهلة إلى بطولتي اآلســياد التي 
ســتجري في الصني العــام احلالي 

وكاس العالم.
واضــاف ونــاس وســيتألف الوفد 
رئيس االحتاد عبد  نائب  العراقي من 
الكرمي باقر رئيسا وعضو االحتاد ثامر 
مجيــد اداريا  ورافد عبد احلســني 
مدربــا وكاظــم هليل مســاعدا 
معاجلا  عاجــل  وحكيم  للمــدرب 

اضافة الى 12 العبا وهم عالء ستار 
وحيدر فيصل وسيف يوسف وليث 
هاشــم وعيســى رزاق ومصطفى 
ســالم وحســن عبد عون واحمد 
ناصر وعالء احســان وســجاد عبد 
الوهاب ورضا وهــاب وامير عبداهلل 
وكلنــا امل بــان يكــون منتخبنا 
منافســا قويا للتأهــل الى بطولة 

االسياد وكاس العالم. 
وانهى رئيس احتاد كرة الســلة على 
كبيرة  ثقتنا  ان  الباراملبي  الكراسي 
جدا مبالكنا التدريبي بقيادة االخ رافد 
عبد احلسني وكاظم هليل  والعبينا 
في عكس صورة مشــرفة عن واقع 
اللعبة في العــراق على الرغم من 

التي حتيط  الصعبــة  الظروف  كل 
بنا ومــن اهمها الضائقــة املالية 
التي تعاني مــن اللجنة الباراملبية 
حيث سنضطر  للمشاركة من دون 
ان يكون هناك اي معســكر تدريبي 
ملنتخبنا بسبب االزمة املالية ولهذا 
اكتفينا بالوحدات التدريبية اضافة 
الى الدعم املعنوي الذي وجدناه من 
الباراملبية  للحنة  التنفيذي  املكتب 
بقيــادة رئيســه الدكتــور عقيل 
حميد واخوتــه االخرين في املكتب 
التنفيذي وان شــاء اهلل ســنكون 
نتيجة  بتحقيق  الظن  عن حســن 
ايجابية تؤهلنا الى بطولتي االسباد 

وكاس العالم.

متابعة ـ الصباح الجديد:
الوطني  منتخبنا  العبة  حققت 
وهيب  عباس  فاطمــة  بالرماية 
رقما عراقياً جديــداً في فعالية 
السيدات  فئة  الهوائي  املسدس 

10/ م ضمــن بطولــة العالــم 
للرماية التــي اختتمت أحداثها 
فــي جمهوريــة مصر  مؤخــراً 
 563 فاطمة  وحققــت  العربية، 

عالمة.

رقم عراقي للرامية فاطمة عباس عالميًا 

محمد نجم الزبيدي 
بعد القــرار الذي صــدر مؤخرا 
بحل االحتاد املركزي للفروســية 
الرياضية  من احملكمة للنزاعات  
بحــل الهيئــة االداريــة لالحتاد 
املركزي للفروســية وتشــكيل 
جلنه مؤقته لــإدارة العمل في 
عبود  محمــد  الفــارس  االحتاد 
سلمان الذي يشغل حاليا امينا 
للســر في اللجنة املؤقتة حيث 
حتدث لنــا قائال : في البدء اود ان 
اشــكر الصحافة واإلعالم على 
هذه املتابعة اجلادة واخمللصة من 
اجل التعريف برياضة الفروسية 
مــن  العديــد  اجنبــت  والتــي 
الذين شاركوا  االبطال  الفرسان 
في البطــوالت احمللية و العربية 
والبطــوالت االخــرى ومن خالل 
هذا نود ان نتحدث عن عمل احتاد 

الفروسية.

جلنة وأسماء
اشــار الفــارس محمــد عبود 
ســلمان بانه مت تشــكيل جلنه 
االســماء  من  وتتالف  مؤقتــه 
االتيــة : عقيــل مفــن رئيس 
اللجنة، ويعد مــن مربي خيول 
الهواة  مــن  وشــخص  اجلمال 
لرياضــة الفروســية، الدكتورة 
جوان فــؤاد معصــوم تعد من 
الفارســات الرائعــات وهي لها 
دور كبيــر من اجل اعــادة هذه 
إليه  تصبــوا  ما  الــى  الرياضة 
وهي نائب للرئيس، محمد عبود 
سلمان فارس له صوالت وجوالت 
من خالل املشــاركات الواسعة 
وحقق إجنــازات فريدة من نوعها 
لرياضــه الفروســية وهو امني 

السر نبيل مطلك.
اضاف : ان هناك هدف رئيســي 
وضعتــه اللجنــة املؤقتــة هو 
لرياضة  قاعــدة  عريضة  إيجاد 
الفروســة وكذلك العمل على 
تشكيل فرق مختلفة منها فرق 
الناشــئني والشباب واملتقدمني 
ولدينا فارسات شابات وكالتالي: 
من  ويتألف  النســوي  الفريــق 
زهــراء عباس فاضــل، هبه اهلل 
سالم، مينا حافظ ، حوراء سعد. 
قال الفارس محمد عبود سلمان 
عند استالمنا املهمة لم جند اال 
عدد قليل من اخليول، واننا سوف 
يكون لنا تركيز على هذا االجتاه، 
وسيكون دعم مباشر من رئيس 
اللجنة عقيل مفن مضيفا انه 
سيتم فتح اآلفاق املستقبلية و 
اخلطط والبرامج التي ســنقوم 
وســيكون  الصحيح  بوضعها 

الباب مفتوحا امام اجلميع.

تقسيم االعمال
ومــن جانب العمل الــذي بدانا 
االعمال وعلى  به هو تقســيم 
النحو االتي : اوال: القفز االوملبي، 
معصوم  فــؤاد  جوان  الدكتورة 
ثانيا  مطلــك..  نبيل  والســيد 
العمريــة  للفئــات  الطعــن   :
الفــارس  باشــراف  والشــباب 
محمد عبود وهــو بطل وفارس 
عراقي عن اب وجد ولدينا خياله 
بارزيــن في اجليــش وان محمد 
عبود دائما هو قائدا لالستعراض 
في  الفروســية  لرياضه  اجليش 
الســادس مــن كانــون الثاني 
الباســل,  العراقي  اجليش  عيد 
واختتــم محمد عبــود حديثه 
باننا تلقينــا مباركه من االحتاد 
حل  بعد  للفروســية  الدولــي 
اللجنه  وشكلنا  السابق  االحتاد 
املؤقتة وان الهيئة العامة قالت 
كلمتها الفصــل وهي صاحبة 

منتخب سلة الكراسي يشارك في 
بطولة تايلند الدولية المؤهلة لآلسياد

محمد عبود سلمان : مؤقتة الفروسية 
تعمل على إعادة اللعبة إلى سابق عهدها 

منتخبنا الوطني  لكرة السلة على الكراسي

محمد عبود سلمان



كشفت الفنانة املصرية نبيلة عبيد عن رفضها التام 
أن تقوم أي فنانة بتجســيد شخصيتها في أي عمل 
فني، وقالت إنها تفضل أن تقدم سيرتها الشخصية 
من خالل عمل درامي، وتكــون هي بطلته، وأن تعتمد 
الرواية كلها في األساس على معلومات دقيقة منها.

وقالت نبيلة عبيد في تصريحات صحفية أنها ابتعدت 
عن املشاركة في املهرجانات الفنية على الرغم من أنها 
تلقت العديد من الدعوات حلضــور أكثر من مهرجان 
في مصر، مثــل: “القاهرة” و"اجلونة" الســينمائيني. 
وأضافت: “اختفيت متاماً عن حضور أكثر من مهرجان، 
خالل الســنوات املاضية، لوجودي في التوقيت نفسه 
خــارج البالد. وفي العامني املاضيــني، وحتديداً في ظل 
أزمة انتشار فيروس كورونا، حرصت على جتنب الوجود 

في أي فعاليات تعتمد على التجمعات”.

أشــعل الفنان حســني فهمي اليوم األول من مهرجان 
األقصر للســينما األفريقية وذلك بعدما قدم فقرة من 
الرقص على أنغــام املزمار والطبل البلــدي على إحدى 
املراكب النيلية اخملتصة بنقــل الفنانني وجميع احلضور 

حلفل افتتاح املهرجان.
وأعرب حســني فهمي فــي تصريحــات صحافية، عن 
سعادته بتكرميه في مهرجان األقصر للسينما األفريقية، 
قائالً: “اتصل بي صديقــي الفنان محمود حميدة رئيس 
شــرف املهرجان وأبلغني باختيار إدارة املهرجان لتكرميي، 
وسعدت جداً بالتكرمي ألنني أحب األقصر والتاريخ املصري 
القدمي، واختيار مدينة األقصر إلقامة مهرجان سينمائي 
اختيار ممتاز جداً نظراً ملوقعها الرائع املناســب إلقامة أي 

مهرجان سينمائي بشكل عام، وأفريقي بشكل خاص.
وأضاف: “اهتمــام املهرجان بالســينما األفريقية مهم 
جداً على مســتويات متعددة منها بكل تأكيد املستوى 
السياســي والسياحي واالقتصادي، كما أن موعد إقامة 
املهرجان مناسب حســب خريطة املهرجانات العاملية، 
ومهرجان األقصر لديه مقومــات كثيرة جداً جتعله من 
أهم املهرجانات في االهتمام بســينما حتمل الكثير من 

السحر واجلاذبية”.

نبيلة عبيد 

حسين فهمي 

أخبــارهــــــــــم

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEED

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر
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سمير خليل:
على جدران قاعــة برونز في بغداد، 
وفي معرضها الشخصي "مفردات 
التشكيلية  وزعت  هاشم"   نبراس 
التي  مفرداتهــا  هاشــم  نبــراس 
سبحت في عوالم لونية متناغمة.

 اللون عنــد نبراس محطة للجمال 
والفرح، افق مفتوح لتماوج االفكار 

والرؤى.
الدؤوب،  اجملتهــدة،  املصــورة   هذه 
املتأنيــة انتظــرت ثماني ســنوات 
الذي  واالخيــر  املعــرض  بني هــذا 
استضافته عاصمة اجلمال وااللوان 
باريس عام 2014 لتضعنا اليوم امام 
مفرداتها وحيواتها ودالالتها الفنية.
)26( عمــال فنيا بني رســم ونحت 
داعبت اشــكاال وحيوانات اكتست 
بألــوان براقة مفرحــة، كانت قوام 
معرضها لتؤكد تنوع اشــتغاالتها 
واهتماماتهــا وحرصها على هوية 

التشكيل العراقي املعاصر.
 فــي مفتتح حديثنــا معها قالت: 
هذه الفترة بــني املعرضني وان بدت 
االنتظار،  تســتحق  انها  اال  طويلة 
التي ال تكــون فيها  التجربــة  الن 
حداثــة وجتديــد مــن اجــل ان ال 
يستهلك الفنان نفسه، هي ليست 
فائــدة، مجرد  بــدون  اســتمرارية 
حضور، احلضــور موجود واحلمد هلل 
ولكن يجب ان تكون للفنان بصمة 
في اذهــان املهتمني بهــذا اجلانب، 
الفتــرة نفعتني جــدا لذلك  هذه 
)مفردات( الن كل  اسميت معرضي 
مرحلة في هذه السنوات لها ثيمة 
معينــة، لذلك اســميتها مفردات 
بعد ان جمعت ثيمة من كل مرحلة، 
اضافة لألحــداث وتوثيقها، عرضت 
ثيمة او اثنتني من كل فترة وجمعت 
مبجموعها سبع او ثمان ثيمات، هنا 
ليســت هناك مشــكلة اذا نظرنا 

لألمر مبنظور رجل او امرأة".
وتضيــف" هــذه املفــردات التــي 

اســتخدمتها لــكل ثيمــة خالل 
السبع او الثمان سنوات، كل مرحلة 
امتلك  القطار  مثال  مدلوالتها،  لها 
16 عمال يضم بني مفرداته القطار، 
كذلك الطير مثــال، باإلضافة لنوع 
اخلامة التي اســتخدمها، التقنية، 
بالنحت مثال ما  التجارب اجلديــدة 

جعلني اجترأ ألبرز انتاجا نحتيا".
انعكــس على  باللــون  اعجابهــا 
اعمالهــا، تتابــع: أحــب االلــوان 
وخاصة البراقة منها ألنها تنتشــر 
بالطبيعة، ومهما اشتغلنا ال نصل 
ملا موجــود بالطبيعــة التي متتلك 
روحا والوان خاصــة بها، وبالتأكيد 

لها تأثير على خزين الفنان".
اما عن رســالتها فــي هذا املعرض 

باملعــرض هي  رســالتي  فتذكــر: 
توضيــح ان هناك بصمــة خاصة 
املعاصر،  العراقي  التشكيلي  للفن 
نعــم هــي مهمة صعبــة لكنها 
مهمة جدا في وقتها الن التشكيل 
رســالتي  للنجاة،  بحاجة  العراقي 
حقيقيــة وواضحة ومباشــرة الن 
استهالكية،  وجتارب  مشاريع  هناك 
لدينــا فنانني وجتــارب مهمة جدا، 
بروزا فــي ظروف  أكثر  التشــكيل 
قاهــرة منفــردة عــن اجملتمعــات 
االخرى لذلك يجب ان نوضح كيف 
وظفنا هــذه الفترات، كيف عملنا، 
كيف انتجنا، كيف اســتثمرنا هذه 
الفترات".  نبراس هاشم التدريسية 
حاليــا في معهد الفنــون اجلميلة 

الدبلوم  شــهادات  حتمــل  ببغداد، 
والبكالوريوس واملاجستير في عالم 
الفــن، كانت قد اختيــرت كأفضل 
فنانة تشــكيلية في العــراق عام 
2013 من قبل الســفارة الفرنسية 
في بغــداد، وحصلــت على منحة 
لإلقامة فــي مدينة الفــن باريس، 
كما أدرج اســمها في العام التالي 
وفي باريــس ايضا ضمن اهم فناني 
 (90( العالم. مشاركة في أكثر من 
معرضا داخل وخارج العراق، حاصلة 
على عديــد اجلوائز همها، اول فنانة 
عام  اليونيسف  في  بوســت كارت 
2009، وجائزة االبــداع ملهرجان بال، 
ومهرجــان الشــباب فــي هولندا 

وباريس 2006 و2007.

متابعة ـ الصباح الجديد:
أكــد مركز اإلعالم الرقمــي DMC قيام 
فيسبوك بتدشني حملة ضد الصفحات 
املستنسخة غير القانونية التي ظهرت 
في االســابيع املاضية، وتسببت مباليني 
والعشــوائية  التلقائية”  “االعجابــات 
للمستخدمني، كما رصدها فريق املركز.

واضــاف املركــز فــي بيــاٍن: ان ماليني 
املســتخدمني في العــراق ودول العالم 
اشتكوا من ظهور صفحات يظهر انهم 
قامــوا باالعجاب بهــا دون ان يعرفونها 

ورمبا شاهدوها الول مرة.
وبني املركز : ان ســبب املشكلة هو قيام 
بعض االشــخاص باســتغالل خاصية 

دمــج الصفحــات، التي تتيــح توحيد 
صفحة مع اخرى عبر منصة فيسبوك، 
عن  الصفحات  تلك  باستنساخ  للقيام 
طريق خــداع املنصة من خــالل تنفيذ 
عملية دمج اكثر من صفحة في الوقت 
نفسه، فيقوم فيسبوك اضافة للدمج 

باستنساخ متابعي تلك الصفحات.

وكان مركــز اإلعالم الرقمــي DMC قد 
نبه في بياٍن نشــره اجلمعة 25 شــباط 
املشكلة، مطالًبا  2022 بخصوص هذه 
شــركة فيســبوك مبراجعة هذه امليزة 
ووضـع شروط معينـة متنع أي إمكانية 
لالحتيال على الشــركة نفسها وعلى 

الناس ايًضا.

فيس بوك ُيدشن حملة لحذف صفحات "االعجاب التلقائي" المستنسخة

"مفردات" نبراس هاشم تسبح
في عوالم لونية متناغمة

في معرضها التشكيلي على قاعة برونز..

متابعة ـ الصباح الجديد: 
ابتكر األخصائيون في جامعة "فوينميخ بلطيق" للتقنية 
احلكومية مسدسا خاصا متعدد املهام سيستخدمه رواد 

الفضاء.
وقد حصل املســدس على بــراءة االختــراع ومت إخضاعه 

الختبارات عديدة.
وقالت إحدى مصممات املســدس اجلديــد، أوليانا فويكو، 
في حديث أدلت بــه لوكالة “تاس” الروســية: قد حصلنا 
على بــراءة االختراع ونختبر اآلن املســدس من ناحية بيئة 
العمل. وقد يستخدم املسدس في مجاالت أخرى غير اجملال 
الفضائي”. وأوضحت أن املســدس سيكون ضمن مخزون 
الطوارئ احملمول لرائد الفضاء. وميكن أن ينفذ عدة وظائف 
مهمة متعلقة ببقاء رائد الفضاء على قيد احلياة وخاصة 
بعد هبوط اضطراري ملركبته الفضائية في منطقة نائية.

وميكن أن يستخدم مثال في حال التعرض لهجوم حيوانات 
برية، كما ميكن اســتخدامه كسالح إشارة بوسعه إطالق 
إشارات ليزر ودخان. وميكن أن يساعد رواد الفضاء أيضا في 
إشعال النار مثال. وتتوفر في كل حاوية خملزون الطوارئ بضع 
ذخائر مبختلف أنواعها ليختار رائد الفضاء أي منها إذا لزم 
األمر. وتركب في املسدس بطارية كهربائية تزّوده بالشحن.

ميسان ـ الصباح الجديد:
نظــم احتاد أدباء وكتاب ميســان أمســية أدبيــة نقدية 
مبشــاركة أدباء وقاصني مــن احتاد أدباء كربالء وشــهدت 
األمســية حضورا كبيرا من أدباء ميسان وبعض املهتمني 

لهذه النوع من الفنون.
وقال رئيس احتاد أدباء ميســان حامد عبد احلسني إن االحتاد 
وضمن برنامجه الســنوي يسعى الســتضافة أكبر عدد 
من أدباء العراق لتالقــح األفكار واطالع أدباء احملافظة على 
أنشــطة وثقافات األدباء في احملافظات اجملاورة وكذلك إثراء 

الذائقة األدبية للمهتمني بهكذا فنون من أبناء احملافظة.

ابتكار مسدس متعدد 
المهام لرواد الفضاء

أمسية أدبية نقدية في 
اتحاد ادباء وكتاب ميسان 

بغداد- الصباح الجديد :
صدر العدد اجلديد"64" من مجلة صوت اجلامعة العراقية 
وتتألــف هيئة التحريــر من د. على صالــح اجلبوري رئيس 
مجلــس االدارة و م.م فــالح طاهر رحيمة رئيــس التحرير 
والتصميــم واالخــراج الصحفي للمصمم ســجاد عبد 

الرحمن. 
وهي مجلة شــهرية علمية اكادميية منوعة تعنى بنشــر 
اهم قرارات وزارة التعليم العالــي والبحث العلمي، وحتت 
عنوان "مبدعون من بالدي" نشر في الصفحة 22 موضوعاً 
عن املؤرخ العراقي الكبير حســني امني جاء فيه: اسس د. 
حسني امني اجلمعية التاريخية العراقية وأصبح رئيسا لها 
منذ بداية السبعينات من القرن املاضي ثم انتخب اول امني 
عام الحتاد املؤرخني.  فيما تضمنت الصفحة 42 موضوعات 
فنية منها "الفنان الراحل طعمة التميمي" و "من ارشيف 
الســينما العراقية"، و"عراقي يدخل غينيس بأكبر لوحة 

من اخليوط واملسامير مبا يعادل برج خليفة".
 وجــاءت الصفحة االخير مبوضــوع "حضارتنا هي االعرق" 

للكاتب د. خالد القيسي.  

 صوت الجامعة العراقية 
في عدد جديد

متابعة ـ الصباح الجديد:
في خطوة "شائكة للغاية" تخوض النجمة 
نيللي كــرمي عبر مسلســلها اجلديد "فاتن 
أمل حربي" املقرر عرضه ضمن املسلســالت 
املصرية ملوســم رمضان 2022، حملة لدعم 
بقــاء حضانة األم املطلقــة ألطفالها حتى 
لو تزوجت من شخص آخر غير والدهم، وهو 
ما يرفضه القانون املصري اســتنادا للفتاوى 
الشــرعية التي جتبــر األم حــال زواجها من 
أجنبي علــى التنازل عن حضانــة أطفالها 

لوالدتها أو اجلدة ألب.
أحداث املسلســل التي تتشابك مع معركة 

اجتماعية ســاخنة يشهدها اجملتمع املصري 
حول القانــون اجلديد لألحوال الشــخصية 
وخاصة فيما يتعلــق بحضانة األطفال بعد 
الطالق، تدور حول نيللــي كرمي التي تنفصل 
عن زوجها شريف ســالمة، وبعد فشل كل 
محاوالت الصلح بينهما، تقرر الزواج مجددا 
وتكتشف إن احلضانة ســتنتقل شرعا إلى 
حماتهــا "فادية عبــد الغنــي". وتتصاعد 
أحداث املسلســل عندما تقــرر نيللي كرمي 
خوض معركة لتغيير قانون حضانة األطفال، 
بحيث يتم السماح لألم باالحتفاظ بحضانة 
األطفال حتى ولو تزوجت من شخص أجنبي 

عنهــم. وكشــفت شــركة العدل 
البوستر  املنتجة للعمل، عن  جروب 
الدعائي األول ملسلســل فاتن أمل 
حربي، وظهرت نيللي على البوستر 
بظهرهــا ومعهــا ابنتيهــا أمام 

احملكمة.
مسلسل فاتن أمل حربي بطولة 
نيللى كرمي، شريف سالمة، هالة 
محمد  ســرحان،  خالد  صدقي، 
وفادية  عالء  جيالن  الشــرنوبي، 
عبــد الغني، وتأليــف إبراهيم 

عيسى وإخراج ماندو العدل.

نيللي كريم تطلب الحضانة المطلقة 
ألطفالها ولو تزوجت بشخص آخر

بغداد- الصباح الجديد:
وصفت محامية حقوق اإلنسان أمل كلوني 
عالقتها مــع املمثل األميركي جورج كلوني، 
بـــالرائعة، وذلك بعد اختيارها كواحدة من 

أبرز 12 امرأة لعام 2022.
وأوضحت أمل في مقابلــة مع مجلة “تامي”، 
أن “الزواج كان رائعاً.. لدي في زوجي شــريك 
ملهم وداعم بشــكل ال يصدق، ولدينا منزل 
مليء باحلــب والضحك”. كذلــك، قالت إن 
“الفرح يفوق أي شــيء كنت أتخيله. أشعر 
بأنني محظوظة للغايــة ألنني وجدت حباً 
كبيــراً في حياتــي، وأن أكون أمــاً – هكذا 
أحصــل على توازنــي”. يذكــر أن أمل علم 

الدين وهو اســمها قبل الزواج، مولودة في 
3 فبرايــر 1978، وهــي محامية وناشــطة 
حقوقية وكاتبة إجنليزيــة من أصل لبناني. 
وتعمــل محامية في مكتب دوتي ســتريت 
تشــامبرز، متخصصة فــي القانون الدولي 
وحقوق اإلنســان. في عام 2013 التقت أمل 
بجــورج كلوني خالل لقــاء جمعهما بأحد 
أصدقائهما في بحيرة كومو بإيطاليا. ووفقا 
الذي  دوتي ستريت تشامبرز  ملكتب محاماة 
تعمل به أمل فقد أصبحت األخيرة خطيبة 
أشــهر عازب بهوليوود املمثل جورج كلوني 
فــي 28 أبريل 2014 ممــا جعلها حتت مجهر 
الصحافة العاملية. وفي 27 سبتمبر من ذات 

العام تزوج جورج كلوني رسمياً 
الدين، في  من أمل علــم 

مدينة  في  أقيم  حفل 
مت  حيث  البندقيــة 

مــن  تزويجهمــا 
قبل رئيس بلدية 

الســابق  روما 
يــق  صد و

كلوني والتر 
فيلتروني.

بغداد - الصباح الجديد :
افتتح رئيس احلكومــة مصطفى الكاظمي، 
امس األحــد، املتحف الوطنــي العراقي بعد 
إعــادة تأهيله وإجــراء أعمــال الصيانة على 
قاعاته. وذكر بيــان ملكتب الكاظمي اطلعت 
عليه الصباح اجلديد ان “الكاظمي افتتح أيضا 
معرض اآلثــار العراقية املســتردة من خمس 

دول هــي: الواليات املتحــدة األمريكية، 
وهولندا، واليابان، وإيطاليا، ولبنان”. وشدد 

الكاظمي، بحسب البيان على “حق العراق 
في اســتعادة كل اآلثــار العراقية التي جرى 
تهريبها أو ســرقتها قبل عام 2003 وبعده”، 
مؤكــدا “دعــم احلكومة الال محــدود جلميع 

اإلجراءات اخلاصة بعملية االسترداد”. 

بغداد- وداد إبراهيم: 
برعاية محمــد هادي حســني محافظ ذي 
قار اســتذكرت محافظة ذي قــار زيارة بابا 
الفاتــكان لها وعيد املرأة مبهرجان شــبعاد 
الســنوي الذي اقيم للفترة من 4-6 من اذار 
احلالي علــى حدائق بهو بلديــة الناصرية، 
ومبشــاركة ادباء وفنانــني وتضمن املهرجان 

فقرات فنية وموســيقية وشــعرية وتكرمي 
لعوائل الشهداء وعدد من النساء العامالت 
في منظمات اجملتمع املدني وعدد من االدباء 
بدرع املهرجان، وجتول املشاركون في احملافظة 
لالطالع على املشاريع التي تقام فيها منها 
جســر الزيتون وشــارع املتنبي القريب من 

ساحة احلبوبي.

أمل كلوني ... واحدة من أبرز 12 امرأة لعام 2022

افتتاح المتحف الوطني ومعرض 
اآلثار العراقية المستردة

شبعاد السنوي في الناصرية 
يستذكر زيارة البابا 
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