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بغداد ـ الصباح الجديد:
العامة جمللس  األمانــة  أعلنــت 
الــوزراء امــس األربعــاء، حزمة 
إجــراءات جديــدة ملواجهــة أي 
أزمــة غذائيــة قــد حتصل في 
البالد تضمنت تصفير الرســوم 
الكمركية على املــواد الغذائية 
شــهرين  ملدة  واالســتهالكية 
وإلغاء جميــع القرارات املتعلقة 
اســتيراد  بحظر  املنتج  بحماية 
واالســتهالكية  الغذائية  املواد 
واألدوية ملدة ثالثة أشــهر ، وزيادة 
ســعر شــراء محصول احلنطة 
احمللية من الفالحني بســعر 750 
ألــف دينــار بدال عــن 560 ألف 

للطن الواحد .
جاء هــذا خالل مؤمتــر صحفي 
عقدته خليــة االعالم احلكومي 

امس وتابعته الصباح اجلديد.
األمانة  باســم  املتحــدث  وقال 
الــوزراء حيدر  العامــة جمللــس 
مجيد، في املؤمتــر إن "احلكومة 
اتخــذت إجراءات عــدة ملواجهة 
األزمة الغذائيــة، منها "تصفير 
الرســوم الكمركيــة على املواد 
ومواد  واالســتهالكية  الغذائية 
وإلغاء جميع  البناء ملدة شهرين 
القرارات املتعلقة بحماية املنتج، 
وحظراســتيراد املــواد الغذائية 
واالســتهالكية واألدويــة ملــدة 
وإطــالق حصتني  ثالثة أشــهر، 
مــن الســلة الغذائيــة إضافة 
الثابتة خالل شــهر  إلى احلصة 
وتســلًم محصــول  رمضــان" 
احلنطة احمللية من الفالحني ورفع 

ســعر الطن من 560 ألف دينار 
إلى 750 ألف دينار"

وأضــاف مجيد: "كمــا اتخذت 
مستحقات  بدفع  قرارا  احلكومة 
املوســم احلالي في مدة أقصاها 
الثالثني من حزيران املقبل، ويكون 
ســقف اســتيراد وزارة التجارة 
للحنطة بحدود ثالثة ماليني طن، 
باإلضافة الى إقراض املزارعني عبر 
مبادرة البنك املركزي العراقي من 
املصــارف احلكومية بفائدة )5%( 
واحدة الستيراد  ملرة  تســتقطع 

من  بالــرش  الــري  منظومــات 
مناشئ عاملية".

األمانة  باســم  املتحدث  وأكــد 
" وجود  الــوزراء  العامة جمللــس 
العامة  األمانة  اطلقتها  منصة 
االلكترونية وهي  أور  بوابــة  عبر 
)راقبني( خاص بتســّلم  تطبيق 
الشكاوى من قبل املواطنني ضد 
وكالء البطاقة التموينية والسلة 
وزارة  “دور  أن  الى  الغذائية”، الفتّا 
التجار  متابعــة  هــو  الداخلية 
لألسعار،  واملستغلني  املتالعبني 

السيما نحن نشهد موجة برفع 
اسعار املواد الغذائية".

ووجهت احلكومة اجلهات األمنية 
األســعار  "ملراقبــة  والرقابيــة 
وأخذ اإلجــراءات القانونية بحق 

اخملالفني".
اإلعــالم احلكومي  وأكدت خلية 
اجلديد،  الصباح  تابعته  بيان،  في 
قيــام مديريــة مكافحة اجلرمية 
جولة   1350 بـ"إجــراء  املنظمة 
تفتيشــية ورقابية فــي املراكز 
التجارية في بغــداد واحملافظات، 

أســفرت عن ضبــط 188 حالة 
تالعب باألسعار، وضبط 577 مادة 
ممنوعــة من االســتيراد، وضبط 
520 مادة غذائيــة أثناء محاولة 
بالغش  حالــة  و100  تهريبهــا، 
 105 الصناعي، فضال عن ضبط 
 200 وضبط  مجازة،  غير  معامل 

مادة منتهية الصالحية".
جملة  الزراعــة  وزارة  واتخــذت 
"تنمية  منهــا:  االجــراءات  من 
والشــلب  احلنطــة  محصــول 
إنتاج  والذرة الصفراء، وتوســيع 

واخلضروات،  الفاكهة  محاصيل 
وإعــداد خطــط اســتراتيجية 
الثــروة احليوانية،  لتنمية قطاع 
من خــالل تشــغيل أكثــر من 
ســبعة آالف مشــروع إلنتــاج 
الفروج، و3 آالف مشــروع إلنتاج 
إنتاج  البياض، فضال عن  الدجاج 
6 مليارات مــن مادة  أكثر مــن 
بيض املائدة وهذا يحقق االكتفاء 
الذاتي من مادة البيض بنســبة 
أكثر مــن 90 باملئة"، وفقا خللية 

االعالم احلكومي.

من 560 الى 750 ألف دينار للطن الواحد

الحكومة ترفع سعر شراء الحنطة من الفالحين 
وتفتح استيراد المواد الغذائية

انباء استغناء أوروبا عن الطاقة الروسية
6تربك السوق النفطية واالقتصاد العالمي رئيس هيئة األركان األميركية

3يرجح تزايد المواجهة مع القوى العظمى

الصباح الجديد - متابعة:
الثقيل  البصرة  خام  ســعر  ارتفع 
امــس األربعاء، بأكثر من 7 دوالرات، 
التي  الزيــادات  ليالمــس تقريبــا 
حصلــت في ســعر خــام برنت، 
متزامنة  أوبك،  نفط  سلة  وأسعار 
النفط في  ارتفــاع أســعار  مــع 
تعافت  التــي  العاملية،  األســواق 
من خســائر مبكرة، جراء التهديد 
بفــرض عقوبــات غربيــة جديدة 
تذبذب  من  ومخاوف  روســيا  على 

اإلمدادات.
وارتفع خام البصرة الثقيل املصدر 
تغيير  وبنسبة  دوالرات   7.30 آلسيا 
 105.96 الى  %7.40 ليصــل  بلغت 
دوالرات للبرميــل الواحــد، بعد ان 
 98 كان بلــغ امــس األول الثالثاء 

دوالرا.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار 
ســلة نفط أوبك، أمــس األربعاء، 
دوالرات   108 مــن  اكثر  لتســجل 

للبرميل الواحد.
وذكرت منظمة أوبك في تقرير، إن 

"ســعر ســلة أوبك من 13 برميالً 
للخــام ســجلت 108.05 دوالرات 
للبرميل الواحد"، مبينة ان "السعر 
ارتفع عن اليوم الذي سبقه مبقدار 
1.82 دوالر او مــا يعادل 1.71 باملئة 

بعد ان سجل 106.23 دوالرات".
اثر  وارتفعت اســعار النفط امس 
سعي غربي تقوده الواليات املتحدة 
روســيا  فــرض عقوبات على  الى 
بعد االتهامــات التي وجهت اليها 
بجرائم حــرب بحــق املدنيني في 

أوكرانيا.
وأعدت الواليات املتحدة وحلفاؤها، 
جديدة  عقوبــات  األربعــاء،  امس 
على موسكو بســبب جرائم قتل 
املدنيني فــي شــمال أوكرانيا، مما 
تزايدت اخملــاوف مرة أخرى بشــأن 
شح املعروض مع تصعيد الواليات 
على  العقوبــات  وأوروبا  املتحــدة 

روسيا.
وفــي الســياق، تصاعــدت ايضا 
مخــاوف الطلــب أيًضــا بعد أن 
مــددت الســلطات فــي الصني ، 

أكبر مســتورد للنفط ، إغالًقا في 
شــنغهاي لتغطية جميع سكان 
 26 عددهم  البالــغ  املالــي  املركز 

مليون نسمة.
وجتدر اإلشارة الى ان أسعار النفط، 

وتراجع  الطلب  تلقت دعما من منو 
الدوالر وفقا للعالقة العكسية مع 
النفط، بينما يواصل حتالف "أوبك 
+" ضــخ الزيــادات الشــهرية في 
اإلنتاج الســتعادة اإلنتاج املتوقف 

تدريجيا منذ انــدالع اجلائحة قبل 
عامني، حيث أقر في ختام الشــهر 
املاضــي إضافة 432 ألــف برميل 
 23 يوميا إلى اجملموعة املكونة من 

منتجا.

الســوق حســب محللني  وحتتاج 
نفطيــني في الفتــرة الراهنة إلى 
االســتقرار  تدعم  ومواقف  قرارات 
الواسع  التأثير  وامتصاص  والتوازن 
للمخاطر الراهنة، حيث من املرجح 
أن يــؤدي أي حظر صريح من جانب 
واردات الطاقة  االحتاد األوروبي على 
الروسية إلى حالة من الفوضى في 

التدفقات التجارية العاملية".
وذكروا أن اســتغناء أوروبا عن الغاز 
والنفط الروســيني مهمة ليست 
اقتصادات  يربــك  وقــد  ســهلة، 
أوروبا والعالم، حيث يشــكل الغاز 
الروســي نحــو 45 فــي املائة من 
واردات االحتاد األوروبي من الغاز، وما 
يقرب من 40 في املائة من إجمالي 
اســتهالك الغاز، مشــيرا إلى أنه 
بحســب إحصائيات العام املاضي 
مت تصديــر نحــو 2.7 مليون برميل 
يوميا من اخلام الروســي إلى االحتاد 
أو نحو ربع إجمالي واردات  األوروبي 
االحتــاد األوروبي قبــل اندالع حرب 

أوكرانيا.

أسعار خام البصرة الثقيل تقفز بأكثر من سبع دوالرات
وسلة أوبك تصل 108 للبرميل

بالتزامن مع التهديدات الغربية بعقوبات جديدة على روسيا تقريـر

بغداد - وعد الشمري:
أكد مراقبــون أن مطالبة بعض 
"احلفاظ  بـ  السياســية  القوى 
املكــون" غرضها  على حقــوق 
االبقــاء علــى مناصبهــم في 
مشيرين  التنفيذية،  الســلطة 
إلــى أن زعيــم التيــار الصدري 
مقتــدى الصــدر يرفــض هذا 
تشــكيل  على  ويصر  التوجــه 
من  سياســية  أغلبية  حكومة 
قــوى متثــل الفضــاء الوطني، 
ووجدوا أن ذلك ميثل احلل األفضل 
لتجاوز أزمــة الثقة بني املواطن 

والسياسيني.

وقال اســتاذ العلوم السياسية 
عصام الفيلــي، أن "العالقة بني 
التيار الصدري واإلطار التنسيقي 
ليســت منقطعــة بــل هناك 
ببرنامج  شــروط  ضمن  تواصل 
ملزم للجميع وضــرورة االبتعاد 
عــن التوافــق الذي تشــكلت 

مبوجبه احلكومات السابقة".
التيار  "زعيم  أن  الفيلي،  وأضاف 
الصدري مقتدى الصدر سبق أن 
القادة  اتصاالت مع جميع  أجرى 
السياسيني من أجل االسراع في 

تشكيل احلكومة".
وأشار، إلى أن "اإلطار التنسيقي 

ما زال يرى أن القوى الشــيعية 
هي التي يجب ان تتشكل منها 
عن  املســؤولة  األكبر  الكتلــة 

ترشيح رئيس الوزراء".
وبــني الفيلــي، أن "الصدريــني 
يرفضون هــذا التوجه، ويبحثون 
أكبــر  كتلــة  تشــكيل  عــن 
برئاستهم مع قوى من مكونات 
أخــرى باالســتناد إلــى ما هو 
معمــول بــه فــي دول العالم 

األخرى".
ولفــت، إلــى أن "احلديــث عن 
ضــرورة حفــظ حقــوق املكون 
الغرض منه االبقاء على احلقوق 

عن  املدافعة  للكتل  السياسية 
هذا الطرح، كون ممثلي املكونات 
الشيعية والسنية والكردية لم 
يتمكنوا من احلفاظ على حقوق 

جمهورهم".
وشدد الفيلي، على أن "التحالف 
الثالثي بني التيار الصدري وكتلة 
الدميقراطي  واحلــزب  الســيادة 
الكردســتاني هو األقــرب نحو 
بدأ  وهذا  األغلبية،  مترير مشروع 
واضحاً من خالل التصويت على 

رئاسة البرملان".
ويواصــل الفيلــي، أن "ما تبقى 
لهذا التحالف، حتقيق ثلثي عقد 

جلسة انتخاب رئيس اجلمهورية 
وهو قادر على حتقيقها من خالل 
املزيد من املفاوضات واملباحثات".
وأردف، أن "الصــدر ليــس مــن 
ابجديات عمله أن يقصي طرفاً، 
إمنا يريــد أن يكون هناك منهاجاً 
مفاوضات  يجري  وسوف  للدولة 

من أجل تأمني الثلثني".
ومضى، إلى أن "قسماً من القوى 
الســلطة  تعتبر  السياســية 
صراع وجــود، وعندمــا تتحدث 
اليوم عن اللجــوء إلى املعارضة 
فأنها لــم تفقد مناصب مهمة 
الدرجات  الدولــة الســيما  في 

اخلاصة".
الدستورية  املهلة  أمس  وانتهت 
الثانية بانتخاب رئيس اجلمهورية 
دون أن يتــم اختياره في مجلس 
النواب بســبب مقاطعة اإلطار 

التنسيقي اجللسات.
من جانبه، ذكر اخلبير السياسي 
مناف املوســوي، أن "الصدر هو 
العملية  معادلــة  فــي  األقوى 
السياســية، لكنه فسح اجملال 
أمام اإلطار التنسيقي بأن يجري 
الكتل  مفاوضاتــه مع جميــع 
لتشــكيل األغلبية، وهذا يعني 

وجود إصرار على االغلبية".

وتابع املوســوي، أن "لدى حتالف 
انقاذ وطن أكثر من 180 مقعداً، 
في  األكثر عــدداً  الكتلــة  وهو 
البرملــان، رغم هذا أمــام اإلطار 
التنســيقي فرصــة تشــكيل 

احلكومة".
وأوضح، أن "األغلبية هي الطريق 
الثقة  أزمــة  لتفكيك  األمثــل 
بهــا احلكومات  التي تســببت 
التوافقيــة، وبالتالــي اصبحت 
لدينــا مشــكلة داخلية كبيرة 
أدركها الصدر وهو يســعى إلى 
أســلوب  تغيير  من خالل  حلها 

إدارة الدولة".

أن  إلــى  املوســوي،  ومضــى 
"إشكالية اخلطاب الطائفي قد 
جتاوزهــا املواطــن، وعلى الكتل 
ذلك جيداً  تعي  أن  السياســية 
املنادي منها بتشــكيل  ويبتعد 
حتالــف املكونــات، عــن هــذه 

الطروحات".
السياســية  املفاوضات  ودخلت 
فــي حالة مــن التوقــف بعد 
إعــالن الصدر جتميــد مباحثات 
تشكيل احلكومة ملا بعد العيد، 
بهدف فســح اجملال أمام اإلطار 
التنســيقي لتشــكيل الكتلة 

األكبر.

أكدوا أن الصدر الطرف األقوى ولن يترك االغلبية

مراقبون: المطالبون بحفظ "حقوق المكون" يخشون فقدان مناصبهم

بغداد - الصباح الجديد:
املســتقل،  العراقي  النائــب  علق 
محمد عنوز، امــس األربعاء، على 
التي  الدســتوري  الفــراغ  حالــة 
دخلهــا البلد، جــراء انتهاء املهلة 
بانتخاب  النجاح  وعدم  الدستورية 
رئيس جديــد للجمهورية، بالقول 

"اخلرق وال احلرق".
وقــال عنوز فــي تصريــح تابعته 
الصباح اجلديــد: "في حال لم يتم 
انتخــاب رئيــس للجمهورية وفق 
حددتها  التــي  الدســتورية  املدد 
احملكمــة االحتاديــة، فــإن الرئيس 
احلالي يستمر مبهامه حلني انتخاب 

رئيس جديد".
وأضــاف أن "األعراف السياســية 

في  األســاس  هــي  والتوافقــات 
في  السياســية  العملية  معاجلة 
األولى  النيابية  الــدورة  منذ  البالد 
أن "قرار  إلى  وحتى اآلن"، مشــيراً 
احملكمة االحتاديــة الصادر في األول 
من آذار املاضي  للبرملان، بإعادة فتح 
باب الترشــيح لرئاسة اجلمهورية 
يكون  وبالتالي  فقــط،  واحدة  ملرة 
اليوم 6 نيسان، هو السقف الزمني 

النتخاب رئيس اجلمهورية".
وتابــع عنوز: "ال أتوقــع أن يحصل 
شيء ســوى تأخر عملية انتخاب 
اتفق  إذا ما  رئيس اجلمهورية، لكن 
الفرقــاء على صيغــة معينة قد 
يحــددون موعدا جللســة انتخاب 

رئيس اجلمهورية".

نائب مستقل: خرق قاعدة 
دستورية اهون من حرق البالد

معلقا على الفراغ الدستوري 

بغداد - الصباح الجديد:
املالية  اللجنــة  رئيــس  وصــف 
النيابية الســابقة هيثم اجلبوري 
امــس االربعــاء، مشــروع قانون 
االمن الغذائي بالعشــوائي وغير 
املدروس، مبينا ان %75 من امواله 
اخملصصة ســتذهب الى املشاريع 

بدل شراء اخلزين الغذائي.
وقال اجلبوري في حــوار متلفز ان 
على  اســتفهام  عالمات  "هناك 
وباإلمكان  الغذائــي  األمن  قانون 
فرض قيود علــى بعض النفقات 
القانون قد اعد  وان  املهمــة  غير 

خالل اربعة أيام فقط".
واضاف ان "القانــون اجلديد مينح 
%35 مــن األمــوال فقــط لألمن 
الغذائي واملتبقي للمشــاريع وان 
ترتفع بشــكل مريب  النفقــات 

واإليرادات محدودة".
واشار اجلبوري الى انه "يجب إعادة 
تركيبة قانون األمن الغذائي واملعد 
من قبل وزارة املالية دون استشارة 
اي طرف اقتصادي او مهني، فضال 
عن الفقرة االهم وهي ان حكومة 
تصريف األعمال ال يحق لها تقدمي 

القانون.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حددت وزارة التربية، امس األربعاء، 
موعــد انتهــاء العام الدراســي 
اجلاري، فيما أشــارت إلــى أنه ال 
يوجــد دخــول شــامل للمراحل 

املنتهية.
الــوزارة، للشــؤون  وقــال وكيل 
في  البصيصي،  عــادل  العلمية، 
اجلديد،  الصبــاح  تابعته  تصريح 

بايعــاز  العامــة  "املديريــات  إن 
من الــوكالء تضع خطــة العام 
الدراسي السنوية وبعدها تخضع 
الى دراســات ليتم تطبيقها في 

املناهج الدراسية".
وبشأن الدخول الشامل للمراحل 
أنه  البصيصــي،  أكد  املنتهيــة 
"ال يوجــد الى االن دخول شــامل 

للطلبة في الصفوف املنتهية".

مشروع األمن الغذائي عشوائي وليس 
قانونيا واعد في أربعة أيام فقط

التربية: ال تغيير في مواعيد االمتحانات 
والدخول الشامل معلق حتى االن

رئيس اللجنة المالية النيابية السابق: 

السليمانية - عباس اركوازي:
واالدارية  السياسية  اخلالفات  ادت 
اقليم  في  احلاكمــني  احلزبني  بني 
كردســتان، الى بروز مالمح نظام 
االدراتــني بنحو جلي مــا ادى الى 
توقــف توزيــع رواتــب املوظفني 
محافظتــي  فــي  واخلدمــات 
اخلاضعة  وحلبجة  الســليمانية 
لنفوذ حزب االحتــاد الوطني على 
عكس اربيل ودهــوك اخلاضعتني 
الدميقراطــي  احلــزب  لنفــوذ 

الكردستاني.  
وحــذر مديــر مستشــفى هيوا 
ملعاجلة امراض السرطان الدكتور 
اياد نقشــبندي من خطورة نفاذ 
االدويــة والعالجــات الالزمة في 
املشفى، مؤكدا ان فقدات الدوية 
الالزمة ستؤدي الى وفاة عدد من 
الذين  الســرطان  مبرض  املصابني 

يراجعون املستشفى.
واوضح نقشــبندي فــي تصريح 
120 مصابا  ان  اجلديــد،  للصباح 
مبرض الســرطان، مــن مراجعي 
املستشــفى ال يحصلــون على 
لعدم  نتيجة  وذلك  الالزم،  العالج 
وجــود االدوية فيهــا ملعاجلتهم، 

ايضاً  االنعاش  قســم  ان  مؤكدا 
يواجه ذات االزمة.

اغلــب  ان  نقشــبندي،  واكــد 
تعاني من  احملافظة  مستشفيات 
ازمة فقدان االدوية واملستحضرات 
قلــة  جــراء  وذلــك  الطبيــة 
جنمت  التي  املالية  التخصيصات 

عن اخلالفات السياسية.
برملان كردستان  وجه عضو  بدوره 
على حمــه صالح نداء عاجالً الى 
االقليم  في  احلزبيني  املســؤولني 
الى اتخاذ االجــراءات الالزمة ملنع 
اختفاء االدوية في مستشــفيات 
مؤكدا  الســليمانية،  محافظة 
ان نظــام االدارتني بــات جلياً في 
االقليم في ظــل تعمق اخلالفات 

السياسية.
بــني  اخلالفــات  تعمــق  وادى 
االقليم  فــي  الرئيســني  احلزبني 
والدميقراطي  الوطنــي  )االحتــاد 
خلفيــة  علــى  الكردســتاني( 
اجلمهوريــة،  رئاســة  ازمــة 
واليــة ادارة االقليم الــى تدهور 
العالقــات بينهما، ما دفع باحلزب 
على  االستحواذ  الى  الدميقراطي 

ايرادات االقليم.

فيما المستشفيات تكاد تخلو من االدوية
اقليم كردستان يتجه
نحو نظام االدارتين

اللقاح أمانك وامان عائلتك
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فروع  مباشرة  التجارة  وزارة  اعلنت 
لتجارة  العامة  الشــركة  ومواقع 
احلبوب املباشرة بتوزيع املستحقات 
املاليــة على الفالحــني واملزارعني 
احلنطة  من مســوقي محصــول 
للموســم 2021 الوجبــة االخيرة 
ليتم بذلك غلق ملف املستحقات 
املاليــة بالكامل الــى جانب البدء 
بصرف املستحقات املاليه ملسوقي 
محصول الشــلب ملوسم 2021 - 

 . 2022
العامة  الشركة  عام  مدير  واوضح 
انه  حنون  محمــد  احلبوب  لتجارة 
تنفيذا لتوجيه وزيــر التجارة عالء 
اجلبــوري  وحرصه على اغالق ملف 
بدء  قبل  الفالحــني  مســتحقات 
املوسم التسويقي 2022 ، وبالفعل 
من  احلسابية  مالكاتنا  استطاعت 
حتويــل الدفعــه االخيــرة للفروع 
واملواقع لتباشر بالتوزيع بعد انتهاء 

املقاصة .
وقال املدير العام باشــرت مالكاتتا 
الديوانية  في  العاملة  احلســابية 
بتوزيع املســتحقات املالية ملزراعي 
ومســوقي محصول الشلب لعام 
2021 بعد اكتمال اإلجراءات املالية 
في املصارف حيث مت توزيع 15 مليار 
دينار من أصل 46 مليــار دينار في 
املراكز التســويقية التي مت استالم 
احملصــول فيهــا الشــامية ألمني 
شــلب  ســايلو  غماس  املهناوية 

الديوانية اجملمع اخملزني . 
واضــاف مدير عــام الشــركة ان 
مواقعنــا  فــي كركــوك واالنبار 
توزيع  باشــرت  والوائلية  وتلعفــر 
املستحقات املالية ملسوقي احلنطة 
للعام 2021 ، فقد باشرت صومعة 
الطوز بتوزيع مستحقات الفالحني 
ورود  بعد   2021 التســويق  ملوسم 
االشعار ملصرف الرشيد فرع الطوز 
مببلغ ) 6( مليارات و715 مليون دينار 
، اذ متت املباشــرة بتنظيم وتوزيع 
احلنطة  مســوقى  على  الصكوك 

لعام 2021 . 
كمــا باشــر فــرع صــالح الدين 
بتوزيع الصكــوك للوجبه االخيرة 

ملســتحقات 2021  كما باشــرت 
صومعة الشرقاط بتوزيع الصكوك 

اخلاصة مبسوقي احلنطة .
علــى صعيــد متصــل تواصــل 
صومعة خان ضاري تسلم احلنطة 
االســترالية الواردة مــن ميناء ام 
باحلصة  املطاحــن  وجتهيــز  قصر 

الثانية .
واكــد مدير عام الشــركة تواصل 
واالداريــة في  الفنيــة  مالكاتنــا 
صومعة خان ضاري التابع للشركة 
العامــة لتجــارة احلبــوب عملها  
باستالم احلنطة االسترالية والوارده 
من ميناء ام قصر على منت اسطول 
النقل املركزي واالساطيل السانده 
 (  ( KROUSSONحمولة الباخــرة
اذ مت تســلم تفريغ )4( شــاحنات 

االســترالية   باحلنطــة  محملــة 
وبكمية بلغت )157,900( طن .

وفــي الســياق ذاته اوضــح مدير 
صومعــة خان ضــاري عمر فاضل 
الكرغولي علــى مواصلة مالكات 
املطاحــن  بتجهيــز  الصومعــة 
املعتمدة  اخللطة  باحلنطة ضمــن 
بكميــة بلغــت )2429,860( طنا ، 
يأتــي ذلك لدعم مفردات الســلة 
وزارة  اعلنت  . من جانبها  الغذائية 
التجارة عن حتقيق مالكات الشركة 
العامــة لتجارة احلبــوب العاملة 
بفرعهــا فــي ام قصــر معدالت 
تفريغ قياسية خالل عملية تفريغ 
 (ROUSSON الباخــرة  حمولــة 
واحململــة بكميــة ) 52.500 ( طن 
من احلنطة االســترالية اخملصصة 

حلساب البطاقة التموينية  .
العام باشــرنا بعملية  املدير  وقال 
باخرة  حمولــة  وشــحن  تفريــغ 
احلنطة حال رسوها ومت شحن اكثر 
مــن ) 39 ( الف طن خالل ثالث ايام 
املاضيه ، مضيفا انه وللمرة االولى 
يصل معــدل التفريغ لهذا احلجم 
املواني  التي شهدته  الكميات  من 

اجلنوبية . 
وبــني املدير العام الى ان اســطول 
النقل املركزي واساطيل الشركات 
الناقلــه اســتطاع ان يعــزز هذا 
النجــاح من خــالل تعزيــز موقع 
التفريــغ بالعجــالت الــى جانب 
اهتمــام ادارة املواني بفتح 12 عني 
، واثنى  للتفريغ فــي وقت واحــد 
على جهود مــالكات وزارة التجارة 

املتواجــدة ليل نهــار على رصيف 
( 3 ( فــي امليناء اجلنوبي اقســام 
النقل والتدقيــق واالخراج وتقنية 
اخلاصة  املعامالت  بأجناز  املعلومات 
بالشــاحنات لالسراع باملغادرة الى 
جميع محافظات العراق وحســب 
خطــة التوزيع املقررة ، والننســى 
سواق اسطول النقل املركزي الذين 
احلمالت  لتفريغ  الزمن  يســابقون 

والعوده لتحقيق نقله ثانيه . 
العاملــة في  وقامــت مالكاتنــا 
املينــاء اجلنوبي بعمليــة التفريغ 
الثالث على  لليــوم  و  املتواصلــة 
احململــة   KROUSSON للباخــرة 
مجموع  وبلغ  االسترالية  باحلنطة 
مــامت شــحنة )39.138( الف طن ، 
ومن املومل ان يتم اجناز ماتبقى من 

كميه والبالغه اكثر من ثالث عشر 
الف طن .

مــن جانب اخــر تفقــد مدير عام 
الشــركة العامــة للنقــل البري 
فرع  الشحماني  مرتضى  املهندس 
الشــركة في ام قصر وموقع عمل 
حتميل الشــاحنات فــي الرصيف 
النقل  قسم  مبدير  والتقى  البحري 
في شــركة احلبوب ومديــر فرع ام 
قصر ، مت خــالل اللقاء مناقشــة 
احملاور وتنســيق العمــل والتعاون 
مابــني الشــركة العامــة للنقل 
البري والشــركة العامــة لتجارة 
احلبوب واألسراع بنقل مادة احلنطة 
وإرســالها إلى كافة احملاور حسب 
خطة التوزيع املركزية الصادرة من 

قسم  التسوي .

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشـَف ُمدير عام الشركة العامة 
للصناعات اإلنشــائية التابعة إلى 
وزارة الصناعــة املعــادن املُهندس 
صبـري عـادي صالـح عن إبرام عقد 
للتجارة  العطاء  آفاق  مع شــركة 
محدودة  العامة  واملُقاوالت  العامة 
املســؤولية ِضمــَن آليــة النافذة 
جديد  مشــروع  إلنشــاء  الواحدة 
والطابوق  اجلفقيم  الطابوق  إلنتاج 
العــادي في معمل طابــوق بغداد 
بطاقــة إنتاجية تصــل إلى ) ٣٠ ) 

ماليــني طابوقة للطابــوق العادي 
و) ١٢ ( مليــون طابوقــة جفقيم 
األيدي  ما سُيسهم في تشــغيل 
وتغطية  الشــركة  فــي  العاملة 
احمللية في مناطق  الســوق  حاجة 
بغــداد واحمُلافظــات القريبة وذلك 
إلى  الهادفة  الشركة  ِضمَن ُخطة 
تطوير وتنشــيط معامل الطابوق 
التابعة لها في بغداد واحمُلافظـات . 
العامــة  الشــركة  أَن  يُذكـــر 
في  وقعت  اإلنشــائية  للصناعات 
مع  ُمشــاركة  عقد  وقٍت ســابق 

املُتحدة  اخلليج  ســاحل  شــركة 
احملدودة  العامة  واملُقاوالت  للتجارة 
املســؤولية إلنشــاء معمل جديد 
إلنتاج طابــوق اجلفقيم في موقع 
معمل طابوق احملاويل التوسع إلنتاج 
الطابوق املُســتخدم فــي تغليف 
األبنية من مناشئ رصينة وبطاقة 
( ٥ ( ماليني طابوقة / ســنوياً قابلة 
للزيادة .  من جانب اخر كشفـــت 
الشــركة العامة لصناعة األدوية 
واملُســتلزمات الطبية في سامراء 
إحــدى شــركات وزارة الصناعــة 

واملعــادن عن برنامجهــا اإلنتاجي 
والبالغة قيمته  آذار املاضي  لشهر 
( ٣ ( مليارات و ) ١٨٦ ( مليون دينـار . 
الشــركة  عــام  ُمديــر  وبيـــَن 
أَن  علـــوان  محيـــي  خالـــد 
شــتى  تضمن  اإلنتاجي  البرنامج 
احلبوب  من  الدوائية  املُستحضرات 
واألشــربة واملراهــم إضافــة إلى 
إلى  ، ُمشــيراً  املُضــادات احلياتية 
املــالكات العاملــة في األقســام 
البرنامج  بتنفيذ  باشرت  اإلنتاجية 
منــُذ مطلــع الشــهر املذكــور 

وأنتجت كميــات لصالح الوكاالت 
التسويقية التخُصصية بلغت ) ٨ 
( ماليني و ) ٣٠ ( ألف شريط إضافة 
إلى مليون و ) ٥٤٠ ( ألف قنينة من 
األشربة وأكثر من ) ٦٦ ( ألف قنينة 
من قطرات الفم اخلاصة باألطفال .
واضــاف املدير العــام أن البرنامج 
اإلنتاجي تضمن أيضاً إنتاج كميات 
مبُختلف  احلياتيــة  املُضــادات  من 
بني  ُمتوزعة  الصيدالنية  أشكالها 
وزارة الصحة والوكالة التسويقية 
املعلقات  َشــِملَت  التخُصصيــة 

التي بلغ إنتاجها ) ٣٢ ( ألف قنينة 
لصالح وزارة الصحة والكبســول 
شــريط  ألــف   )  ٦٠٠  ( بحــدود 
والبــاودرات مبا يقرب مــن ) ١١٦ ) 
الوكالة  ألف ساشــيت لصالــح 
التســويقية فضــالً عــن إنتــاج 
وصلت  بكميات  والكرميات  املراهم 
إلــى ) ٣٩٢ ( ألف أنبــوب مرهم ، 
لتوفير  الشــركة  ســعي  مؤكداً 
العالج بشــتى أنواعه وأشــكاله 
وإستعماالته جلميع شرائح اجمُلتمع 
مبُواصفات عاملية وأسعار ُمناسبة .

بغداد – الصباح الجديد  
حــذرت وزارة التربية مــن التعاطي 
مع صفحات مزورة باسمها او حتمل 

اسم الوزير .. 
وجاء فــي بيان التحذيــر الذي صدر 
يــوم امس االربعــاء “توضيحا للرأي 
العام وتأكيــداً على ضرورة التعامل 
مع مواقــف وتصريحات وأخبار وزارة 
االمتحانات  يخــص  فيما  التربيــة 

وموضوع احملاضرين وغيرها من االمور 
التي تتعلق بالعمليــة التربوية من 
بوسائل  ونهيب  الرسمية  مصادرها 
احلذر  الشــأن  هذا  ومتابعي  االعالم 
من املواقع املزورة وصفحات التواصل 
حتمل  التي  الوهميــة  االجتماعــي 

اسم الوزارة او الوزير”. 
بحقها  أنهــا حتتفظ  الوزارة  وتعلن 
القانونــي فــي مالحقــة منتحلي 

ومروجي  لها  الرسمي  االعالم  صفة 
تتحمل  ال  وانها  املــزورة  الصفحات 
وتدعو  فيها  املنشــورات  مسؤولية 
الى استقاء اخبار ومستجدات وزارة 
بالعالمة  املوثقة  املواقع  من  التربية 
الرســمي  بالتصريح  واخملول  الزرقاء 
حصرا .. علــى صعيد اخر اطلع وزير 
على  الدليمي  علي حميــد  التربية 
ســير العملية التربوية والتعليمية 

خــالل زيارته ملدرســة املوهوبني في 
بغــداد.  وقام الدليمــي فور وصوله 
إلــى املدرســة بجولــة تفقديــة 
لقاعات املدرسة واروقتها ، والسؤال 
عــن احتياجــات أبنائــه املوهوبني 
االرتقاء  طريــق  مواصلة  اجــل  من 
الى  ، مصغياً  لقدراتهــم  والتطوير 
وحثهم  الطلبة  وطموحــات  احالم 
علــى االجتهاد في مجــال االبحاث 

في  العراق  بُناة  ليكونوا  واملشــاريع 
املستقبل القريب . 

وعقب ذلك التقى الدليمي باملالكات 
التدريســية واالدارية واســتمع الى 
تطلعاتهــم وتبادل معهــم احلوار، 
تواجه  التي  التحديات  بتذليل  ووعد 
عملهم، فيما اكد السعي لتوسيع 
البرامــج اإلثرائيــة وتطوير طاقات 
شــتى  في  للمشــاركة  الطلبــة 

األنشطة الدولية .
ذات  التربيــة اجلهات  وزير  كما وجه 
العالقــة بضــرورة ادامــة الصروح 
التربوية والعلميــة ، مبيناً للطلبة 
مدى االهتمــام الكبير الــذي ابداه 
رئيس الــوزراء في دعم املؤسســة 
التربوية، وهو ما نشــاهده من زيادة 
واضحة في عدد البنايات املدرســية  
وتضمني ذلك في االتفاقات الدولية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
والشــؤون  العمــل  وزيــر  ـــد  تفقَّ
ســاالر  القاضي  وكالة  االجتماعية 
عبدالستار دائرة احلماية االجتماعية 
والتقــى املدير العــام للدائرة ذكرى 
احتياجات  على  لالطالع  عبدالرحيم 
تواجه  التــي  والتحديــات  الدائــرة 
العمل.  وجرى خــالل اللقاء احلديث 
عن إجراءات الدائرة في اجناز معامالت 
االجتماعية،  باالعانــة  املشــمولني 
إذ اكملــت الدائرة اجــراءات البحث 
املســتفيدين  من  لعدد  االجتماعي 
املالية  التخصيصات  بانتظــار  وهي 
عنــد اقرارهــا في موازنــة الطوارئ 

لشمولهم باالعانة. 
الوزير علــى احتياجات  كما اطلــع 

بتوفير  ـــه  ووجَّ واقســامها  الدائرة 
املستلزمات االساسية للعمل، فيما 
التقى خالل جولته عددا من املواطنني 
ونظــر في طلباتهم ووجــه باجنازها 
حسب الضوابط والتعليمات. وخالل 
التقاعد  دائرة  الوزير  ـــد  تفقَّ جولته 
والضمان االجتماعي للعمال والتقى 
املدير العــام للدائرة ومعاونها وجرى 
االطالع على آلية سير العمل واهمية 
توفير بيئة مناسبة للموظفني، فيما 
اكــد ان قانــون التقاعــد والضمان 
االجتماعــي فيه مميزات كثيرة تخدم 
العمل  العاملة وضــرورة  الطبقــة 
فقراتــه. كما  تفعيــل جميع  على 
ـــه بتعزيز موارد صندوق الضمان  وجَّ
االجتماعي من خالل متابعة ايجارات 

عقــارات الضمان وتقديــر العقارات 
والبنايات االخرى لغرض استثمارها.

من جانب اخر عقد املدير العام لدائرة 
العمــل والتدريب املهنــي في وزارة 
العمــل والشــؤون االجتماعية رائد 
جبار باهــض اجتماعا مع وفد املركز 
IC-  الدولي لتطوير سياسات الهجرة

MPD لبحث دعم الدائرة في تنظيم 
العمالة االجنبية .  وبني املدير العام 
ان وزارة العمل هي الوزارة القطاعية 
املســؤولة عن العمــل واالدماج في 
ســوق العمل من خالل بناء القدرات 
وتطويــر املهارات عن طريــق مراكز 
التدريب املهني املنتشــرة في بغداد 
واحملافظــات، فضال عن منح القروض 
امليســرة النشــاء مشــاريع خاصة 

بالعائدين من املهجر من الشباب. 
وأكد باهض ان دائرة العمل والتدريب 
املهنــي أدرجت مركز اعــادة الدمج 
التنظيمي  الهيكل  ضمن  للعائدين 
لها وتســعى إلى االرتقاء به ليأخذ 
دوره الفاعــل فــي توعية الشــباب 
وحتقيق الهدف الذي انشــأ من اجله 
ولكي يكون قســم وله شــعب في 
احملافظات . وعن اخلطط املستقبلية 
الدائرة  ان  الى  للوزارة، اشــار باهض 
تعــد سياســة وطنية للتشــغيل 
وتتضمــن هذه السياســة التقليل 
من الهجرة الغير نظامية للشــباب 
االملانية   GIZ مع منظمة  والتنسيق 
للعائدين  الدمج  اعادة  مركز  النشاء 

من اوروبا. 

تجارة الحبوب تباشر توزيع الدفعة االخيرة
من مستحقات مسوقي الحنطة لعام 2021

مالكات ام قصر تحقق معدالت تفريغ قياسية 

باشرت مالكاتتا 
الحسابية العاملة 

في الديوانية بتوزيع 
المستحقات المالية 
لمزارعي ومسوقي 

محصول الشلب 
لعام 2021 بعد 

اكتمال اإلجراءات 
المالية في 

المصارف

بغداد ـ الصباح الجديد:
تراس وزير البيئة وكالة الدكتور جاســم عبد 
العزيز حمادي اجتماع مجلــس ادارة صندوق 
حماية وحتسني البيئة بحضور الوكيل االداري 
للوزارة الدكتور كاميران علي حســن واملدراء 

العامني اعضاء اجمللس كافة . 
وناقش الوزير اجندة االجتماع اخلاصة بتطوير 
عمل الصندوق واعداد مالكات وبناء قدراتهم 
في تنظيم عمــل ادارة صندوق حماية البيئة 
اداريا وماليــا كذلك التصويت على مجموعة 
من القــرارات املهمة الهدف منها زيادة مرونة 
العمــل البيئي مبــا يالئم االحــداث العاملية 
احلالية وحتديات التغيرات املناخية حلني حتقيق 

اهداف التنمية املستدامة

بغداد ـ الصباح  الجديد:
أعلنت خليــة االعالم االمني امس االربعاء عن 

ضبط 188 من املتالعبني باألسعار.
وقال رئيس خلية اإلعالم األمني اللواء ســعد 
معن في مؤمتر صحفي إن “1350 جولة اجريت 
ملراقبة اسعاراالســواق في جميع احملافظات”، 
مؤكــداً أنــه “مت ضبــط 188 مــن املتالعبني 
باالســعار، اضافة الى ضبــط 100 من حاالت 

الغش التجاري”. 
واضاف رئيس اخللية انــه “مت ايضا ضبط 105 
معامل غيــر مرخصة”، الفتا الــى ان “قيادات 
العمليات املشتركة كان لها دور في السيطرة 

على عمليات التهريب”. 
وفي الســياق نفســه، أكد املتحدث باســم 
األمانــة العامة جمللس الــوزراء حيدر مجيد ان 
احلكومــة اتخذت قرارات عــدة من أجل األمن 

الغذائي 
وقال مجيد في املؤمتــر الصحفي انه “مت وضع 
ســقف زمني ال يتجاوز شــهر حزيران املقبل 
لدفع مستحقات الفالحني”، مبينا انه “مت فتح 
استيراد كافة املواد الغذائية ملدة ثالثة أشهر”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
إفتتح وزير النقل الكابنت ناصر حســني بندر 
الشــبلي خــالل زيارته التفقدية مشــاريع 
النقــل العمالقــة في محافظــة البصرة ، 
طريقاً حيوياً بطول ) 14،5 ( كم ميتد من دوار 

ميناء الفاو الى منطقة أرصفة احلاويات.
بحضــور عدد مــن اعضاء مجلــس النواب 
والنواب املستقلني من قائمة امتداد برئاسة 
النائب عالء الركابــي ، وبرفقة كل من مدير 
عام الشــركة العامة ملوانــئ العراق فرحان 
الفرطوسي ومدير عام النقل البحري محيي 

الدين االمارة. 
كما عَقَد الوزير بعــد إفتتاح الطريق مؤمتراً 
االعالم  من وســائل  صحفياً حضره عــدداً 
والقنــوات الفضائية للوقوف على نســب 
االجناز املتحققة في مشــروع مينــاء الفاو 

الكبير. 
على صعيد متصل شارَك مدير عام الشركة 
العامة للنقــل البري رئيس مجلس مرتضى 
كرمي الشــحماني امــس األربعــاء إجتماع 
مجلس هيئــة املنافذ احلدودية الثالث للعام 

(2022( الذي عقد في مقر الهيئة. 
مدير عام الشــركة قال ناقش اجمللس جدول 
األعمال الذي تضمن العديد من الفقرات ، إذ 
مت التصويــت على عدد من التوصيات أهمها 
: موافقة اجمللس على إنشــاء ساحة للتبادل 
التجاري في منفذ الشيب احلدودي ، والتأكيد 
على تنفيذ قــرار مجلس الــوزراء رقم )65) 
لسنة )2022( اخلاص بأحكام السيطرة على 
ملف البضائــع املُعفاة لضمان وصولها إلى 
اجلهة املســتفيدة منها وعدم تسريبها إلى 
األســواق احمللية، اضافًة إلى متابعة وحسم 
والبضائع حســب  احلاويات  تكدس  موضوع 

املادة )262( من قانون الكمارك. 
يُشار إلى إن الشــركة العامة للنقل البري 
تُّعد عضواً ممثالً لوزارة النقل في هيأة املنافذ 

احلدودية.

وزير البيئة وكالة يتراس 
اجتماع مجلس ادارة صندوق 

حماية وتحسين البيئة 

ضبط 100حالة غش 
تجاري و105 معامل

 غير مرخصة

وزير النقل يفتتح طريقًا 
حيويًا من دوار ميناء الفاو 

الى منطقة االرصفة

أدوية سامراء تكشف عن برنامجها اإلنتاجي لشهر آذار الماضي 

“اإلنشائية” تتعاقد مع القطاع الخاص إلنتاج الطابوق العادي والجفقيم 

دعت لتوسيع البرامج اإلثرائية وتطوير طاقات الطلبة 

التربية تحذر من صفحات مزورة باسمها على مواقع التواصل االجتماعي 

وزير العمل يطلع على احتياجات دائرَتي الحماية االجتماعية والتقاعد والضمان االجتماعي 



3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أكد وزيــر اخلارجية اإلســرائيلي يائير البيد 
حتســن العالقات بني تل أبيب وأنقرة، مؤكدا 
أن هذا التطور في العالقات يعزز االســتقرار 

اإلقليمي.
اليوناني  وقال البيد خــالل لقائه نظيريــه 
نيكــوس نينانــدس والقبرصــي يوانيــس 
أثينــا: “كان مــن املهم  كاســوليدس في 
بالنســبة لي أن آتي إلى هنا وأزيد من تعزيز 
االلتزام بالعالقات، تزامنا مع حتسني عالقاتنا 

مع تركيا”.
وأضاف أن تعزيز عالقة تــل أبيب بأنقرة جاء 
في “الوقت املناســب”، مشــيرا إلى أن هذه 
اخلطوة “توفر فرصة كبيرة لتعميق عالقاتنا 

وتعزيز االستقرار اإلقليمي”.
وتابع: “قدرتنا علــى التعاون األمني ضرورية 
لرفاهيــة مواطنينــا ووقــف اإلرهــاب في 

املنطقة”.
وأردف قوله: “نحن نتطلع أيضا إلى مزيد من 
التعاون االقتصادي، مع التركيز على ســوق 
الطاقة. فاحلــرب في أوكرانيا على وشــك 
تغيير هيكل سوق الطاقة في أوروبا والشرق 

األوسط”.
وختم قولــه: “هناك مخاطــر، ولكن هناك 

أيضا فرص يجب أن نستكشفها معا”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
دعا الســفير األمريكي لدى تونس دونالد 
بلوم الرئيس التونســي قيس سعّيد إلى 
الدســتوري  للحكم  الســريعة  “العودة 

الدميقراطي”، 
مؤكدا دعم واشــنطن لتطلعات الشعب 

إلى “حكومة فّعالة”.
وقالت السفارة األمريكية لدى تونس عبر 
“تويتــر” إن بلوم التقى ســعّيد “في قصر 
انتهاء مهامه كسفير  مبناســبة  قرطاج 

للواليات املتحدة األمريكية في تونس”.
وأضافــت أن الســفير األمريكــي “أعرب 
عن تشــرفه بتمثيل بالده في تونس على 
مدى السنوات 3 املاضية حيث أتيحت له 
بني  التاريخية  العالقــات  لتعزيز  الفرصة 

الشعبني”.
عودة  علــى  الســفير  “حــث  وتابعــت: 
تونس الســريعة إلى احلكم الدســتوري 
الدميقراطــي، مبا في ذلــك برملان منتخب. 
كما أكد على احلاجــة إلى عملية إصالح 
السياســية  األطياف  أصــوات  تشــمل 

واجملتمع املدني اخملتلفة”.
 وتابعت أنه “جدد دعــم الواليات املتحدة 
إلى حكومة  التونسي  لتطلعات الشعب 

فعالة، دميقراطية ومتجاوبة”.

وزير الخارجية اإلسرائيلي 
يؤكد تحسن العالقات بين 

تل أبيب وأنقرة

اميركا تدعو الرئيس 
التونسي إلى العودة “للحكم 

الدستوري الديمقراطي”

تقرير

الصباح الجديد ـ متابعة:

احلــرب الروســية األوكرانيــة، تثيــر 
األســئلة حول تأثيرها على العالقات 
العاملية،  القوى  موازين  وعلى  الدولية، 

باألخص الروابط بني الصني وروسيا. 
يشــير حتليل جمللة “فوريــن أفيرز” إلى 
أن املرحلة املقبلة تشــوبها املنافسة 
واخلبث، وأنها ستعد أقل استقرارا من 
تهديدات  مع  باألخــص  الباردة،  احلرب 
الرئيــس الروســي، فالدمييــر بوتــني، 
والتي  النوويــة،  األســلحة  بتوظيف 
تؤكد مدى جســامة الوضع وتهديده 

للجميع.  
الروســية  العالقات  إن  اجمللــة  وتقول 
الصينيــة قد حتدد كيــف ميكن جتنب 
القوى  بني  واسعة  مواجهة عسكرية 
العاملية، مرجحة وقــوع مواجهة بني 
روسيا وأوروبا بدعم أميركي،  إن قررت 
بكني تأييد مساعي بوتني في أوكرانيا 

بإخضاع دولة جارة بالقوة. 
ومن جهة أخرى تؤكد اجمللة أن الصني 
إن قررت استبعاد بوتني أو التخلي عن 
حتالفها معه كليا، فإنه من املرجح أن 
تســتعيد قوى العالم توازنا تنافسيا 
عادال، وكما يــرى محللون، من بينهم 
صينيــون، أن هذه “قد تعــد اللحظة 
األمثل للصني على الســاحة الدولية 
لتحقــق ما يخــدم مصلحتها ويعود 

مبنفعة على اآلخرين”.  
“موقف محرج” 

قالت صحيفة “وول ســتريت جورنال” 
إن الصني التي كانت تقول في املاضي 
إن “صداقتها مع روســيا ال حدود لها”، 
أجبرها الغزو الروســي ألوكرانيا على 
إعادة ضبط سياستها اخلارجية مع ما 

يتوافق مع مصاحلها.
فقبيل الغزو الروسي ألوكرانيا، أصرت 
بكني على موقف حليفتها موســكو 
الســلمي، مصرة علــى أن دول الغرب 
تختلــق الذرائــع لشــن حــرب على 

احلليفتني في الشرق.
لكن وبعد ســاعات مــن التصريحات 

روســيا  أعلنت  الصينية  الرســمية 
شن عملية عســكرية على أوكرانيا، 
لتنسحب بكني وتستعني بتصريحات 
املواجهــات  فيهــا  تنــدد  “طنانــة” 

العسكرية والتصعيد في النزاع. 
الرئيــس  أن  الصحيفــة  وتنقــل 
الصيني، شــي جني بينغ، كان هدفه 
مــن االصطفاف مع بوتني، تشــكيل 
املتحدة  الواليات  جبهة موحدة ضــد 

األميركية.
لكن بكــني تــرى أن الغزو الروســي 
ضبط  على  يجبرها  ألوكرانيــا  احلالي 
سياســتها اخلارجية حتــى ال تخاطر 

باإلضرار أكثر بعالقاتها مع واشنطن.
جورنــال”  ســتريت  “وول  وبحســب 
يتخوف املســؤولون الصينيون من أن 
يكون للتقارب مع روسيا عواقب على 

حساب عالقات بكني بدول أخرى.
“رشة من امللح” 

وقبل أن تشن روســيا هجومها على 
تعاونا  وبكني  أعلنت موسكو  أوكرانيا 
اســتثنائيا دون حــدود أو معيقــات، 
وقــال أســتاذ االقتصاد فــي جامعة 
تسينغهوا، لقناة “ســي أن بي سي” 
في مقابلة، األربعاء: “اخترت أن أصدق 
أن الصــني لن تدعم روســيا بطريقة 
قراءة  “يجــب  عســكرية”، مضيفــا 
االتفاقية االستثنائية برشة من امللح 

)بحذر(”. 
ورأى لي أن الصني ســتواصل تعاونها 
اإلنساني  بالدعم  باألخص  روسيا،  مع 
“أي ملســاعدة الســكان الروس على 
جتاوز هــذه الفترة الصعبــة للغاية”، 
واســتبعد أي تدخل عسكري للصني 

في احلرب األوكرانية. 
فرضتها  التــي  العقوبات  وتســببت 
دول الغرب على موســكو بأسوأ أزمة 
اقتصادية شــهدتها البالد منذ انهيار 

االحتاد السوفيتي عام 1991. 
يتوقع لي أن تكون بكني “ســّباقة” في 
الضغط على كل من روسيا وأوكرانيا 

“للتوصل إلى اتفاق سريع”.
وقال: “دعونا نضــع في اعتبارنا: كانت 
كل مــن روســيا وأوكرانيــا قبل هذا 

الصني،  مع  الصراع صديقني حميمني 
ويضيــف “مييل الناس إلى النســيان، 
فأوكرانيــا، إلــى جانب روســيا، تعد 

صديقة رائعة حقا للصني”.
حرق اجلسور الدبلوماسية

وضعت احلرب الروســية على أوكرانيا 
“مأزق وموقف محرج” بعد  الصني في 
امتناعهــا عن التنديد بهــذا العدوان 
وهو ما يتعارض مع ما تعلنه أن سيادة 
“أمر مقدس”، بحسب صحيفة  الدول 

نيويورك تاميز.
ويقف نهج موسكو على نقيض صارخ 
من موقف السياسة اخلارجية املعلنة 
للصني والقاضية بعــدم التدخل في 

الشؤون الداخلية للدول األخرى.
وانتهجت بكني مسارا دبلوماسيا حذرا 
في األزمــة ورفضت اعتبــار العملية 
“غزوا”، كما لم تستنكر أعمال روسيا، 

حليفتها الوثيقة.
وأثــار موقف بكني غضب قــادة أوروبا 

وزاد من إحباط واشــنطن جتاه الصني. 
واألفريقية  الدول اآلسيوية  أدانت  كما 
املقربــة تقليديا من بكــني تصرفات 

روسيا. 
وتقول “فورين أفيــرز” إن الصني اليوم، 
وباألخص في أوروبا، جتســدت كصورة 
حلليف لروســيا املسؤولة عن عمليات 

قتل جماعية في أوكرانيا. 
وتضيف أن “ما قامــت الصني بفعله 
ليس مــا زرع الرعب لــدى األوروبيني، 
فاملعظم توقع أن تبتعد بكني عندما مت 
التنديد بسلوكيات روسيا في مجلس 
األمــن الدولــي التابع لــأمم املتحدة 
واجلمعية العمومية، بل قساوة اللغة 
التي وظفها الدبلوماسيون الصينيون 

كان أكثر ما أثار الصدمة”. 
وتقــول إن دعــم الصني لـــ “مخاوف 
روسيا املشــروعة” رسم صورة للصني 
التي يبــدو أنها وافقــت على احتالل 
تشاركها عالقات  دولة مجاورة  روسيا 

بالصداقة دامت حتى وقوع الغزو. 
الصيني  املوقف  أن  الصحيفة  وذكرت 
ســيخرق الثقــة فــي أي صداقة مع 
الصني، مشــبهة عالقــة الصني مع 
أوروبا والــدول األوروبية بأنها في وضع 
“ســقوط حر”. “فعلى الرغم من أنها 
كانت في تدهور أصــال قبل االجتياح 
الروســي، إال أنه وبالنسبة لأوروبيني 
فــإن ما يحصل فــي أوكرانيا قد فتح 

أعينهم”. 
 ”Die Zeit“ ويجســد عنوان لصحيفة
الرائــدة في أملانيــا، تلــك الصدمة: 
“الصمــت الصينــي علــى الفظائع 

الروسي يصرخ بالكثير”. 
التحالف الهش

وتشــير “فورين أفيرز” إلى أن ما تقوله 
الصني ومــا قد تفعلــه فيما يخص 
أوكرانيا اليوم، ســيؤثر على مستقبل 
عالقاتها مع أوروبا والدول األخرى على 

مدار العقد القادم أو أكثر.   

وإذا جنــح بوتني في إخضــاع أوكرانيا، 
فقد ال تتوقف شــهيته عند هذا احلد. 
إذا فشل، فستكون هناك سنوات  أما 
من التوتر على احلدود اجلنوبية لروسيا.
وفي كلتــا احلالتني تقول “فورين أفيرز” 
إن روسيا “ســتكون ورقة جامحة ولن 

تكون شريكا موثوقا به لبكني”. 
وشبهت اجمللة روســيا في عهد بوتني 
بكوريا الشمالية قليال في عهد كيم 
جونغ أون، حيث لن جتد مكانا آخر تلجأ 
إليه ســوى الصني. لكــن ضم نظام 
ضعيــف منغلق وفي خالفــات دائمة 
مع جيرانه، قــد ال يخدم الصني جيدا، 
على الرغم من ثروات روسيا املغرية في 

الطاقة واملعادن.
وتضيف أن هناك دروسا هنا، لكل من 
الصني وروســيا، ولكــن أيضا للغرب، 
من املــرة األخيرة التــي حاولت فيها 
يهدف  إقامة حتالف  وموســكو  بكني 
إلى مواجهــة الواليــات املتحدة. في 
ذلــك الوقت، في خمســينيات القرن 
املاضي ، مت اجلمع بني ماو وســتالني من 
خالل األيديولوجية الشيوعية وكذلك 
االحتياجــات األمنية. في ذلك الوقت ، 
كانت الصني هي الشــريك األضعف، 
متاما كما هي احلال مع روسيا اآلن، وأدى 
هذا التفاوت في حــد ذاته إلى حدوث 

انشقاقات في العالقة. 
عالقتها  ســتظل  للصني،  وبالنسبة 
دائما أكثر  وأوروبا  الواليات املتحدة  مع 

أهمية من العالقات مع روسيا. 
اخلمســينيات،  في  الصينيني  ومثــل 
بســهولة  الــروس  لــدى  ســيتولد 
انطباع بأن بكــني حليفتهم تتفاوض 
مــع واشــنطن أو بروكســل أو برلني 
فوق رؤوســهم وسيشــعرون بالريبة 
واالســتياء عندما ال تؤخــذ مصالح 

موسكو بعني االعتبار بالكامل.
“رمبا يكــون أكبر  أنــه  وتؤكــد اجمللة 
درس مســتفاد من التحالف الصيني 
تطويــر  أن  هــو  األخيــر  الروســي 
على  أكبر  بشــكل  يعتمــد  العالقة 
الديناميكيات احمللية في البلدين وعلى 
العالقة بينهما أكثر من أي شيء ميكن 

للواليات املتحــدة أن تفعله أو تقوله. 
أفضل اســتراتيجية للواليات املتحدة 
وأن تكون  واالنتظــار،  املراقبــة  هــي 
التصدعات في  مستعدة الكتشــاف 

التحالف مبجرد ظهورها”.
“واشــنطن  وفــي حتليــل لصحيفة 
أن الصني قد  بوســت” رجح محللون 
ترى في ضعف روسيا األخير في أعقاب 
يغير  ألنه  إيجابية”،  “نتيجة  العقوبات 
ميزان القوى في العالقة لصالح بكني. 
وأضافت أنه من الفوائد امللموسة ملثل 
هــذا التحول قدرة بكني على املطالبة 
بشروط أكثر تفضيالً في شراء الطاقة 

الروسية. 
لكــن الصحيفة تقول في الوقت ذاته 
إنه رغم أن بكني اســتفادت من عزلة 
والدبلوماسية  االقتصادية  موســكو 
للحصــول علــى شــروط أفضل في 
العديد من صفقــات الطاقة الكبيرة 
بعــد أن ضمت روســيا شــبه جزيرة 
القرم في عــام 2014، إال أنها تؤكد أن 
البيئة األمنيــة للصني في عام 2022 
تختلــف جذريا عما كانــت عليه في 
عام 2014، والقيمة احلقيقية ملوسكو 
هي التوجــه األيديولوجــي والقدرات 
العســكرية بقدر ما لديها من مخازن 
للطاقة، وأكدت أن الرئيس الصيني ال 
يريد أن يرى روســيا ضعيفة كشريك 

أمني واستراتيجي.
وشددت “واشــنطن بوست” على أنه 
إذا تقاربت بكني أكثر مع موسكو مع 
املعاناة  حجم  وتزايد  احلرب  اســتمرار 
األساســي  املســار  فإن  اإلنســانية، 
لعالقات الصني مع الغرب ســيخضع 
لـ “حتول عميق نحو التنافس املفتوح”. 
“ســيكون من املريــح االعتقــاد بأن 
احتمال حــدوث مثل هــذا املنعطف 
الكارثي ســيكون كافياً لثني القيادة 
الصينية عن السير في هذا الطريق”، 
أي دعم بوتني، لكــن تقول الصحيفة 
إنــه “لســوء احلــظ، فــإن النظــرة 
اجليوسياســية لبكني للعقد القادم، 
مثلها مثل واشنطن، تتضمن الصراع 

واالحتكاك كسمات محددة”.

بكين أمام قرارات مصيرية.. 

العالم يرصد بتوجس عالقة الصين مع روسيا 

الصباح الجديد ـ متابعة:

حذر رئيس هيئة األركان املشتركة 
مارك ميلي خالل جلسة استماع 
عقدتها جلنة القوات املسلحة في 
مجلس النواب، بأن “العالم أصبح 
أقــل اســتقراراً واحتمال حصول 
مواجهة دولية مع القوى العظمى 

يتزايد”. 
وأضاف ميلي: “نحن نشــهد أكبر 
ورمبا  ألوروبا  واألمن  للسالم  تهديد 
للعالم في أعوام خدمتي األربعني”. 
وحتدث ميلي عن األهمية الفائقة 
ملشاركة املعلومات االستخباراتية 
القيمــة األميركية مــع أوكرانيا، 
إلى أنه يتحدث مع نظيره  مشيراً 
األوكراني “مرات عدة في األسبوع”. 
وقال ميلي: “لقد جمعنا معلومات 
وشاركناها  هائلة  اســتخباراتية 
ســاعدهم  وهذا  أوكرانيــا...  مع 
بشكل كبير وقد أكد لي هذا األمر 
األوكراني  بشــكل متكرر نظيري 
الذي أحتــدث معه أكثــر من مرة 
األميركي:  اجلنرال  وقال  أسبوعياً”. 
“حاليــاً نحــن ندعــم حلفاءنــا 
الناتو  األوروبيــني ونحمي حلــف 
مبواجهة هذه احلرب غير الضرورية 
والعدائية من روســيا ضد شعب 
أوكرانيا واالعتداء على املؤسسات 
الدميقراطيــة والنظــام الدولي”. 
مضيفاً: “نحن اآلن مبواجهة قوتني 
وكالهما  والصني  روسيا  عامليتني: 
تتمتعان مبقدرات عسكرية كبيرة 
مع نوايا بتغيير أساســي لقواعد 

النظام الدولي”.
وأكد وزير الدفــاع األميركي لويد 
أوســن، الذي حضر أيضاً اجللسة 
علــى دعــم الواليــات املتحــدة 
“القاطع” لســيادة أوكرانيا بوجه 
االعتداء الروســي. وتعهد أوسن 
املســاعدات  بتقدمي  باالســتمرار 
قائــالً:  ألوكرانيــا،  العســكرية 
واألسلحة  األدوات  “ســنعطيهم 
ويســتعملونها  يحتاجونها  التي 

القــوات  ضــد  فعــال  بشــكل 
أنه  الروســية”.  وذكر وزير الدفاع 
ينسق بشكل مستمر مع نظيره 
األوكراني “لتقدمي الدعم ألوكرانيا 
فــي مواجهتها للغزو الروســي”، 
مشــيراً إلى أنه أحد الدروس التي 
ميكن استخالصها من أوكرانيا هي 
“أن القــوات التي تتمتع بتصميم 
كبير تســتطيع أن تقــوم بعمل 

هائل للدفاع عن نفسها”. 
في إشادة بأداء القوات األوكرانية، 
هذا  أثبتوا  “األوكرانيــون  مضيفاً: 
كل يــوم. رأيناهم يصــدون تقدم 

قوة كبيــرة تتمثل بالروســيني”. 
وقال أوســن: “قبل الغزو الروسي 
من  الــذي حصل  الشــرعي  غير 
ألوكرانيا  قدمنــا  اســتفزاز،  دون 
مليار دوالر من األســلحة والعتاد 
ونحــن اآلن بصدد تســليم مليار 
آخر تشــمل 650 مليون دوالر من 
املساعدات األمنية ألوروبا مبا فيها 
300 مليون دوالر كجزء من مبادرة 
املساعدة األمنية ألوكرانيا”. وأشار 
أوســن إلى أن الواليــات املتحدة 
تساعد كذلك في تسليم املعدات 
التي تقدمهــا دول أخرى ألوكرانيا 

“التــي تتدفــق يوميــاً” مضيفاً: 
“لقد أكــدت لنظيــري األوكراني 
أننــا ســوف نســتمر بجهدنــا 
األدوات  وقواتــه  لتســليمه  هذا 
إليها  يحتاجون  التي  واألســلحة 
ضد  فعال  بشكل  ويستعملونها 
القوات الروســية”. وقال أوســن: 
“روســيا لديهــا مقــدرات كبيرة 
واالســتراتيجيات  التقنيات  لكن 
والعمليــات التــي طبقتهــا في 
أوكرانيا لم تكــن فعالة”. وتعهد 
وزيــر الدفــاع بالدفــاع “عن كل 
شــبر من أراضي حلف شــمالي 

األطلســي )الناتو( إذا ما اقتضت 
احلاجــة” قائالً: “هذا وعد ســوف 
نحافــظ عليــه”. إلــى ذلك وجه 
حادة  انتقــادات  اللجنة  أعضــاء 
للرئيــس الروســي فالدميير بوتني 
على خلفية غــزوه ألوكرانيا، وأتى 
لسان كبير  األقسى على  االنتقاد 
مايك  اللجنــة  في  اجلمهوريــني 
روجرز الذي وصف بوتني بـ”املعتوه” 
الكارثي  بوتــني  “إن غــزو  قائــالً: 
ألوكرانيــا أثبت للعالم أنه معتوه 
خارج عن السيطرة. املشكلة هي 
بالترسانة  املعتوه يتحكم  أن هذا 

النووية األكبر في العالم ومبخزون 
كيميائية  ألســلحة  شرعي  غير 

وبيولوجية”. 
اللجنة  رئيس  أشــار  ناحيته،  من 
الدميقراطــي آدم ســميث إلى أن 
تعاني في غزوها ألوكرانيا  “روسيا 
أكثــر بكثير مما توقــع الكثيرون”. 
وأضاف سميث: “ال نريد لروسيا أو 
أي بلد آخر في العالم أن يظن أنه 
يستطيع توسيع رقعة نفوذه عبر 
القوة”، مكرراً أن “الصني وروســيا 
هي أبــرز التهديــدات التي حتدق 

بالواليات املتحدة”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
األميركي،  اخلارجيــة  وزيــر  أعلن 
أّن  الثالثــاء،  بلينكــن،  أنتونــي 
واشنطن ستقّدم لكييف شحنة 
إضافيــة مــن صواريــخ جافلني 
 100 بقيمة  للدبابــات  املضــاّدة 
مليــون دوالر ملســاعدة أوكرانيا 
الروســي  للغزو  التصــّدي  على 
بارتكاب  أفادت  التي  التقارير  بعد 
القوات الروسية فظائع في أنحاء 

عّدة من هــذا البلد. وقال بلينكن 
في بيان “لقد سمحُت، بناء على 
تفويض من الرئيس حصلت عليه 
في وقت سابق اليوم، باإلفراج فوراً 
عن مساعدة أمنية تصل قيمتها 
إلى 100 مليون دوالر لتلبية حاجة 
أوكرانيا امللّحة ملزيد من األنظمة 

املضاّدة للدروع”.
أّن “العالم ُصــدم ورُّوع  وأضــاف 
بالفظائــع التي ارتكبتها القوات 

أنحاء  وسائر  بوتشا  في  الروسية 
أوكرانيا”.

وعثرت الســلطات األوكرانية في 
بوتشا في نهاية األسبوع املاضي 
الروسية  القوات  انســحاب  بعد 
الواقعة على  البلــدة  من هــذه 
مقربة من كييف على عشــرات 
اجلثث ألشــخاص يرتدون مالبس 

مدنية.
وشــّدد الوزير األميركــي على أّن 

إلى جنب  “الواليات املتحدة، جنباً 
مع حلفائنا وشركائنا، تدعم بقوة 
سيادة أوكرانيا وسالمة أراضيها”.

وفي األول من أبريــل اجلاري أعلن 
البنتاغون عن مساعدة عسكرية 
إضافيــة لكييــف بقيمــة 300 

مليون دوالر.
وأوضح بلينكن أّن هذه املساعدة 
اإلضافية ترفع إلى 1.7 مليار دوالر 
القيمة اإلجمالية للمســاعدات 

قّدمتهــا  التــي  العســكرية 
واشنطن لكييف منذ بداية الغزو 
الروســي ألوكرانيا في 24 فبراير، 
فيما وصــل الدعم األميركي إلى 
أوكرانيــا ألكثر من 2.4 مليار دوالر 

خالل إدارة الرئيس بايدن.
وفي بيان منفصــل قال املتحّدث 
باســم البنتاغون، جــون كيربي، 
إّن هــذه املســاعدة تهــدف إلى 
“تلبية حاجة أوكرانية ملّحة إلى 

املضاّدة  جافلني  أنظمة  من  املزيد 
للدّبابات والتــي قّدمتها الواليات 
املتحدة ألوكرانيا واســتخدمتها 
عن  للدفاع  فّعال  بشكل  األخيرة 

نفسها”.
يتّم  التــي  جافلــني  وصواريــخ 
برهنت  الكتف  على  من  إطالقها 
عن فعاليــة كبيرة فــي تصّدي 
للدبابات  األوكرانيني  العسكريني 

الروسية.

رئيس هيئة األركان األميركية 
يرجح تزايد المواجهة مع القوى العظمى

واشنطن تقر شحنة جديدة من صواريخ جافلين ألوكرانيا
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م/ إعالن مناقصة عامة رقم 2022/24/صحة/ 
)خطة األرصدة اجملمدة لعام 2021(

يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ:
)تأهيل معهد الصحة العالي(

ضمن تخصيصات )خطــة األرصدة اجملمدة حملافظة نينوى لعام 
2021( وبكلفة تخمينيــة )331,415,000 دينار( ثالثمائة وواحد 
وثالثون مليون واربعمائة وخمســة عشر الف دينار عراقي ومبدة 

تنفيذ )270( يوم.
على مقدمي العطاءات من الشركات الراغبني بدخول املناقصة 
مراجعة قســم العقود في ديوان احملافظــة )خالل أوقات الدوام 
الرســمي وابتداءاً من تاريخ نشــر اإلعالن ولغاية نهاية الدوام 
الرســمي ليوم )2022/4/19( للحصول على نسخة من الوثائق 
لقاء مبلغ مقطوع قدره 250 الف دينار فقط )مائتان وخمسون 

الف دينار( غير قابلة للرد.
تســلم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من يخوله بظرف 
مغلق ومختوم ويكتب عليه رقم املناقصة واسم مقدم العطاء 

وعنوانه ويودع في صندوق العطاءات لدى جلنة فتح العطاءات
مرفقا معه الوثائق واملستمسكات املذكورة في الصفحة رقم 
)2( علما ان تاريخ الغلق يوم االربعاء املوافق 2022/4/20 الساعة 

الثانية عشر ظهرا وسوف ترفض العطاءات بعد هذا املوعد.
يكون مؤمتر ما قبل الغلق في الســاعة العاشرة من صباح يوم 
االثنني املوافق 2022/4/11 لإلجابة على االستفسارات في العنوان 

املذكور في وثيقة العطاء.
مع التقدير

جنم عبداهلل عبد
محافظ نينوى

م/ إعالن مناقصة عامة رقم 2022/16/بلديات/ 
)خطة األرصدة اجملمدة لعام 2021(

يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ:
)انشاء وتبليط طرق متفرقة في مركز ناحية احلمدانية(

ضمن تخصيصات )خطــة األرصدة اجملمدة حملافظة نينوى لعام 
2021( وبكلفــة تخمينيــة )536,668,750 دينار( خمســمائة 
وستة وثالثون مليون وستمائة وثمانية وستون الف وسبعمائة 

وخمسون دينار عراقي ومبدة تنفيذ )120( يوم.
 على مقدمي العطاءات من الشركات الراغبني بدخول املناقصة 
مراجعة قســم العقود في ديوان احملافظــة )خالل أوقات الدوام 
الرســمي وابتداءاً من تاريخ نشــر اإلعالن ولغاية نهاية الدوام 
الرســمي ليوم )2022/4/19( للحصول على نسخة من الوثائق 
لقاء مبلغ مقطوع قدره 500 الف دينار فقط )خمســمائة الف 

دينار( غير قابلة للرد.
تســلم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من يخوله بظرف 
مغلق ومختوم ويكتب عليه رقم املناقصة واسم مقدم العطاء 

وعنوانه ويودع في صندوق العطاءات لدى جلنة فتح العطاءات
مرفقا معه الوثائق واملستمسكات املذكورة في الصفحة رقم 
)2( علما ان تاريخ الغلق يوم االربعاء املوافق 2022/4/20 الساعة 

الثانية عشر ظهرا وسوف ترفض العطاءات بعد هذا املوعد.
يكون مؤمتر ما قبل الغلق في الســاعة العاشرة من صباح يوم 
االثنني املوافق 2022/4/11 لإلجابة على االستفسارات في العنوان 

املذكور في وثيقة العطاء.
مع التقدير

جنم عبداهلل عبد
محافظ نينوى

جمهورية العراق
وزارة النفط

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

العدد: خ10401/184/6
املوافق: 2022/4/6 

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

والهدرجة وحتسني البنزين الثالثة في مصفى البصرة
إعالن أول على املوازنة التشغيلية

1. يســر شركة مصافي اجلنوب/ شركة عامة دعوة أصحاب الشركات واملكاتب لالشتراك في املناقصة أعاله على أن يكون املراجع املدير املفوض أو 
وكيال له بوكالة رسمية صادرة ومصدقة من كاتب العدل.

2. تقدمي طلب حتريري معنون الى قســم العقود واملشــتريات ودفع قيمة البيع للوثائق القياســية للمناقصة البالغة )150،000 دينار( فقط مائة 
وخمسني ألف دينار عراقي فقط مع صورة من هوية تصنيف املقاولني نافذة املفعول وشهادة تأسيس الشركة على ان ال يقل رأسمال الشركة عن 

)2( اثنني مليار دينار عراقي.
3. الكلفة التخمينية تبلغ )379،000،000( فقط ثالثمائة وتسعة وسبعون مليون دينار عراقي.

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

.WWW.SRC.GOV.IQ 5. ملقدمي العطاء الراغبني في احلصول على معلومات إضافية زيارة املوقع اإللكتروني للشركة
.contracts@src.gov.iq :ولالستفسار عن أي معلومة ميكنكم مراسلة شركتنا وعلى العنوان التالي

6. يتم تســليم العطاءات في مقر شركة مصافي اجلنوب- شركة عامة/ غرفة جلنة فتح العطاءات احمللية وآخر موعد الستالم العطاءات الساعة 
الثانية عشــرة ظهرا ليوم الغلق املصادف 2022/5/23 وفي حال مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يستمر االعالن الى ما بعد العطلة ويعتبر اليوم 

الذي يلي العطلة آخر يوم لغلق املناقصة، وسيتم رفض العطاءات املتأخرة.
7. ســيكون انعقاد املؤمتر لإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة الساعة العاشرة صباحاً يوم 2022/5/16 في مقر الشركة الكائن في 

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

9. يتم تقدمي القســم الرابع من الوثيقة القياســية بعد ملء املواصفات الفنية املطلوبة وجداول الكميات املسعرة )ضمن القسم الرابع حصراً( 
وحســب ما موضح في الوثيقة وتقدمي القســم الســادس للتأكيد على املواصفات املطلوبة على أن تكون موقعة ومختومة على جميع أوراقها 
ومغلفــة في ظرف واحد مغلق ومختوم مثبت عليه العنوان القانوني الكامل للشــركة مع رقم موبايل املدير املفوض ورقم واســم املناقصة مع 

تزويدنا بقرص )CD( للوثيقة كاملة، إضافة لظرف ثاٍن يتضمن املستمسكات املطلوبة والتأمينات االولية.
10. في حال عدم التزام مقدمي العطاءات مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها مللء اجلزء الرابع منها فسيتم استبعاد عطائه مما يقتضي 

مراعاة ذلك عند التقدمي.
11 . املستمسكات املطلوبة عند التقدمي: شهادة تأسيس الشركة، احملضر األول للتأسيس، قرار التأسيس، هوية تصنيف املقاولني النافذة، الهوية 
الضريبية واســتخدام الرقم الضريبي، تأييد سكن مصدق خاص بعنوان الشــركة، تأييد حجب البطاقة التموينية عن املدير املفوض للشركة او 
املكتب، كتاب عدم ممانعة من الهيأة العامة للضرائب لالشــتراك في املناقصات معنون الى شــركة مصافي اجلنوب، براءة ذمة من دائرة الضمان 

االجتماعي.
12.  يجب مراعاة تقدمي السيولة النقدية املطلوبة في القسم الثالث من الوثيقة القياسية وخالف ذلك سيتم استبعاد العطاء.

13. حتديد مدة نفاذية العطاء بفترة )90( يوماً من تاريخ غلق املناقصة على ان تكون عملة العطاء بالدينار العراقي.
14.  سيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الى مقر شركة مصافي اجلنوب- شركة عامة/ غرفة جلنة فتح 

العطاءات احمللية في نفس اليوم الساعة الواحدة ظهراً او اليوم التالي في الساعة التاسعة صباحاً.
15. ضرورة تقدمي الشــركات شــهادة خاصة باجتياز العاملني لديهم دورات الـ HSE )السالمة والصحة والبيئة( أو إدخالهم بدورات السالمة والتي 
تقام في مقر شركتنا مقابل كلفة )50،000 خمسني الف دينار عراقي للشخص الواحد( وتزويدهم بباج تعريفي بعد اجتيازهم الدورة وقبل الشروع 

بتنفيذ االعمال داخل الشركة.
 16. الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات. 

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

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

حسام حسني ولي 
مدير عام شركة مصافي اجلنوب

جمهورية العراق
وزارة النفط

شركة مصافي اجلنوب )شركة عامة(
م/ إعالن مناقصة خارجية للمرة األولى

تعلن شركة مصافي اجلنوب شركة عامة عن إعالن املناقصة التالية:

فعلى الراغبني باالشــتراك باملناقصة احلضور الى مقر الشركة الكائن في منطقة الشعيبة/ محافظة البصرة للحصول على وثائق 
املناقصة وحسب املبلغ املؤشر إزائها، وغير قابل للرد وفقا للشروط املدرجة أدناه:

1- ســيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافســية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( 
لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط.

2 - يتم تســليم العطاءات وبظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اســم مقدم العطاء وعنوانه اإللكتروني ورقم الهاتف واســم 
ورقم املناقصة إلى العنوان اآلتي: )قاعة جلنة فتح العطاءات اخلارجية/ االستعالمات الرئيسية/ شركة مصافي اجلنوب/ شركة عامة- 
الشعيبة- محافظة البصرة/ جمهورية العراق( في املوعد احملدد 2022/5/11 الساعة الثانية عشرة ظهرا حسب توقيت مدينة البصرة 
احمللي(. وفي حال مصادفة يوم الغلق عطلة رســمية يستمر اإلعالن الى ما بعد العطلة ويعتبر اليوم الذي يلي العطلة آخر يوم لغلق 
املناقصة. العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان 
اآلتي )قاعة جلنة فتح العطاءات اخلارجية/ االســتعالمات الرئيســية/ شــركة مصافي اجلنوب/ شــركة عامة- الشعيبة- محافظة 

البصرة/ جمهورية العراق( في 2022/5/11 الساعة الواحدة بعد الظهر حسب توقيت مدينة البصرة احمللي أو اليوم الذي يليه.
3 - مبلغ التخمني للمناقصة كما مؤشر ازائها اعاله

4 - تقدمي كافة الوثائق املطلوبة واملذكورة في القسم الثاني من الوثيقة القياسية )وورقة بيانات مقدمي العطاءات( مبا فيها معايير 
التأهيل املطلوبة ابتداًء مع العطاء مصادقة من قبل اجلهات اخملتصة ذات العاقة وفي حال عدم توفر أي من املستمســكات املذكورة 

سوف يتم استبعاد العطاء وال تتحمل شركتنا أي مسؤولية بذلك.
5 – متطلبــات التأهيل: علــى مقدم العطاء ان يقدم ادلة موثقــة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املدرجة في القســم الثالث 

)متطلبات التأهيل الالحق( من الوثيقة القياسية ابتداًء مع العطاء.
6- تقدمي العطاءات الفنية والتجارية وفق النماذج واجلداول الكاملة وجداول األسعار املطلوبة في القسم الرابع من الوثيقة القياسية 

وان تكون موقعة ومختومة.
7- حتديــد مدة نفاذية العطاء بفترة ال تقل عن )90( يوماً من تاريخ الغلق على أن يكون مبلغ العطاء التجاري املقدم بالدوالر األميركي 

أو اليورو أو الدينار العراقي واملبلغ اإلجمالي للعطاء رقما وكتابة.
8 - تقدمي تأمينات أولية )صك مصدق أو خطاب ضمان أو سفتجة( وألمر شركتنا ويتضمن اإلشارة فيها الى رقم واسم املناقصة على 
ان ال تقــل مدة نفاذيته عن )28( يوما من تاريخ انتهاء نفاذ العطاء عن طريق مصرف عراقي معتمد لدى البنك املركزي العراقي ومببلغ 

قدره )$80,740( ثمانون الفا وسبعمائة واربعون دوالرا أميركيا. 
9 - شــمول العمال العراقيني العاملني لدى الشــركات األمنية املتعاقدة مع الشركات املقاولة بقانون التقاعد والضمان االجتماعي 

وإلزام تلك الشركات بذلك وتتحمل التبعات القانونية املترتبة عن عدم التطبيق.
10 - يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واالعالن.

11 - جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
12 - جلهــة التعاقد احلق في إلغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب اإلحالة بناًء على أســباب مبررة دون تعويض 

مقدمي العطاءات.
13 - لالطالع على تفاصيل الطلبية والشروط األخرى ميكنكم زيارة موقع الشركة:

WWW.SRC.GOV.IQ
14 - لالستفسار عن أي معلومات ميكنكم مراسلة شركتنا على العنوان التالي:

contracts@src.gov.iq
15 - على مقدمي العطاءات االلتزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها.

حسام حسني ولي
مدير عام شركة مصافي اجلنوب

العدد: 8336
التاريخ: 2022/4/3

العدد: 8335
التاريخ: 2022/4/3

محافظة نينوى 
قسم العقود

محافظة نينوى 
قسم العقود

PRICEDESCRIPTIONREQ NOITEM

200،000
IQD

QMT1 lube oil Electrical Substation
 املبلغ التخميني للمناقصة )$4،037،000( أربعة ماليني 

وسبعة وثالثون الف دوالر أميركي

704-2022-E
املرة األولى

1-



5 اعالن

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف البصرة االحتادية
محكمة بداءة القرنة

العدد: 301/إطفاء/2021
التاريخ: 2022/4/3

إعالن
طالب إطفاء حق التصرف/ مدير بلدية القرنة 
احلقوقي مهدي  وكيلــه  لوظيفتــه/  إضافة 

صالح هادي
الشخص الثالث/ سالم لفته مزعل

أقام املدعي طالب اإلطفاء مدير بلدية القرنه 
اضافــة لوظيفته الدعــوى البدائية املرقمة 
أعاله ضد املطلوب اإلطفاء ضده الشــخص 
الثالث أعاله يطلب فيها إطفاء حق التصرف 
في العقــار املرقم 109 مقاطعه 80 النهيرات 
الوسطى وان للشــخص الثالث سالم لفته 
مزعل ســهام شــائعة فيــه وجملهولة محل 
اقامة الشخص الثالث قررت احملكمة تبليغه 
يوميتني  محليتــني  صحيفتــني  بواســطة 
باحلضــور الى هــذه احملكمة مبوعــد املرافعة 
املصادف 2022/4/17 او ارســال من ينوب عنه 
قانونا وبعكســه سوف جتري املرافعات بحقه 

غيابا وعلنا.
القاضي
عادل قاسم حنون

)إخطار(
من/ محكمة قوى االمن الداخلي/ 

املنطقة الثانية
الى/ املتهم الهارب )املالزم احمد 

شوكت مجيد سلمان(
الساكن/ مجهول االقامة

اقتضى حضورك أمام هذه احملكمة خالل 
مدة )30( يوما من تاريخ نشــره إذا كنت 
داخل العراق او خارجه لإلجابة عن اجلرمية 
املســندة اليك وفق املــادة )5 و32( ق.ع.د 
املعدل وبعكسه ســوف تتخذ اإلجراءات 
احكام  بحقك  وتطبــق  القانونية ضدك 

املادة )69( ق.أ.د املتضمنة ما يلي:
1- احلكم عليك بالعقوبة املقررة جلرميتك

2- إعطــاء املوظفني العموميني صالحية 
إلقاء القبض عليك أينما وجدت

3- إلــزام املواطنــني باإلخبــار عن محل 
اختفائك

4- حجز أموالك املنقولة وغير املنقولة.
لواء الشرطة احلقوقي
حسن حسني احمد
رئيس محكمة قوى االمن الداخلي
املنطقة الثانية

فقدان هوية وكالة طحني
الصادرة  الهويــة  فقــدت 
الشركة  التجارة/  وزارة  من 
العامــة لتصنيــع احلبوب 
طاهر(،  كرمي  )علي  باســم 
فمن يعثر عليها تسليمها 

ملصدرها...

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
الكرمة

العدد: 186/ش/2022
التاريخ: 2022/4/4

اعالن
الى/ املدعو )ربيع نايف جاسم(

ملقتضيات الدعوى املرقمة أعاله واملقامة 
مــن املدعية )هاله ســامي فاضل( على 
املدعى عليه )ربيع نايف جاســم( والتي 
تطلــب فيهــا تأييد حضانــة األطفال 
ورقيه  ومصعــب  وعثمان  ورســل  )بكر 
ومــرام( وجملهولية محــل اقامتك قررت 
هذه احملكمة تبليغك عن طريق النشــر 
بصحيفتني رسميتني يوميتني وفي حال 
عدم حضورك او حضور من ينوب عنك في 
موعد املرافعة املوافق 2022/4/18 سوف 

جترى املرافعة بحقك غيابا واصوليا.
القاضي
ياسني حسني خلف

جمهورية العراق/ مجلس القضاء األعلى
رئاسة محكمة استئناف ديالى االحتادية

محكمة بداءة جلوالء
العدد/ 19/ب/2022
التاريخ/ 2022/4/5

م/ تبليغ باحلكم الغيابي
إلى املدعى عليه/ ماجد عز الدين حبيب

 بتاريــخ 2022/2/20 أصدرت محكمة بداءة 
جلــوالء حكما غيابيا بالعــدد 19/ب/2022 
)صدام  للمدعي  بتأديتــك  بإلزامك  يقضي 
 )39000( ثامر محمــود( مبلغــا مقــداره 
تســعة وثالثــون الــف دوالر ومبــا يعادله 
بالدينــار العراقــي )57،817،500( ســبعة 
وخمســون مليونا وثمامنائة وسبعة عشر 
الفا وخمســمائة دينار، وحتميلك الرســوم 
ورد  احملاماة  وأتعــاب  القضائية  املصاريــف 
دعــوى املدعي بالزيــادة وحتميله املصاريف 
النســبية وبالنظر جملهولية محل اقامتك 
فقــد تقرر تبليغــك بصحيفتني محليتني 
يوميتــني ولك حق االعتراض واالســتئناف 
والتمييز خالل املدة احملددة قانونا وبعكسه 
فإن القرار سوف يكتسب الدرجة القطعية 

بحقك وفق القانون.
القاضي/ محمد عبداهلل سعيد

فقدان هوية وكالة طحني
طحني  وكالة  هويــة  فقدت 
التجارة/  وزارة  مــن  صــادرة 
الشــركة العامــة لتصنيع 
احلبوب باســم )اقبــال عبد 
يعثر  فمــن  عرير(،  احلســن 

عليها تسليمها ملصدرها...

قاسم عبدالرحمن حسني
املدير العام

رئيس مجلس االدارة
مدير الهيئة الفنية 

مصعب احمد ابراهيم
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تقرير

اقتصاد6

الصباح الجديد ـ متابعة:

الصــــــراع  تطــورات  ألقــت 
الروســــي - األوكرانــي وتوقعات 
فرض حزمة جديــدة من العقوبات 
األوروبيــة والدوليــة على روســيا 

بظاللها على سوق النفط أمس.
كما تواجه الســوق استمرار أزمة 
جتدد إصابــات كورونا فــي الصني 
التي أدت إلى عودة إجراءات اإلغالق 
التنقل والعودة إلى  وتقلص حركة 

العمل عن بعد.
دعما  اخلام  النفط  أســعار  وتلقت 
الدوالر وفقا  وتراجع  الطلب  من منو 
للعالقة العكســية مــع النفط، 
بينما يواصــل حتالف “أوبك +” ضخ 
الزيــادات الشــهرية فــي اإلنتاج 
تدريجيا  املتوقف  اإلنتاج  الستعادة 
منذ انــدالع اجلائحة قبــل عامني، 
حيث أقر في ختام الشــهر املاضي 
إضافة 432 ألــف برميل يوميا إلى 
اجملموعــة املكونة مــن 23 منتجا 

وذلك أليار املقبل.
ولفت محللون نفطيون إلى ارتفاع 
اخلام  للنفط  اآلجلة  العقود  أسعار 
لتستمر في وتيرة املكاسب القوية، 
تقدير  األســواق  واصلــت  حيــث 
احتمالية فــرض حظر على واردات 
الروســية على مســتوى  الطاقة 
دعوة  بعد  األوروبي، خاصــة  االحتاد 
الرئيس الفرنســي إميانويل ماكرون 
إلى فرض عقوبات جديدة تستهدف 

النفط اخلام والفحم الروسيني.
وســلط احملللــون الضــوء علــى 
تصريحــات ســهيل املزروعي وزير 
الطاقة اإلماراتــي، التي أكد فيها 
أن مجموعة “أوبك +” تبذل قصارى 
جهدهــا لتوفير إمــدادات موثوقة 
من الطاقة لألســواق العاملية، وأنه 
لكــي يحدث ذلك حتتــاج اجملموعة 
إلى انتعاش االستثمار مجددا وإلى 
فصل العوامل السياسية عن أمن 
ووفرة الطاقة. وفي هذا اإلطار، يقول 
سيفني شــيميل مدير شركة “في 
جي إندســتري” األملانية: “إن أسعار 
النفط اخلام واصلت وتيرة املكاسب 
رغم اإلفراج الضخم عن االحتياطي 
بالتنسيق  األمريكي  االستراتيجي 
مــع وكالة الطاقــة الدولية، الذي 
180 مليون برميل في ســتة  يبلغ 
أشــهر تبدأ من أيــار املقبل وجتيء 
املكاســب في إطار تفاعل السوق 
مع إعــالن الرئيــس األمريكي جو 

بايدن، أن البيت األبيض يعمل على 
فرض عقوبات إضافية ضد روسيا”.

وذكــر أن خامي القيــاس ربحا من 
3 إلــى 4 في املائة بســبب عوامل 
أبرزها اخملاطر اجليوسياسية  عديدة 
احلالية في الســوق وعــدم اليقني 
بشــأن الفترة املقبلــة خاصة ما 
الغربية  العقوبات  يتعلق بحجــم 
على روســيا ومدى شمولها قطاع 
وجهات  تبايــن  فــي ظل  الطاقة، 
ضرورة  بشــأن  األوروبيــة  النظــر 
اســتثناء النفط والغاز من تشديد 

العقوبات املرتقب.
مــن جانبــه، يقــول روبــني نوبل 
مدير شــركة “أوكســيرا” الدولية 
بحاجة  السوق  “إن  لالستشــارات: 
فــي الفتــرة الراهنة إلــى قرارات 
ومواقف تدعم االســتقرار والتوازن 
الواســع  التأثيــر  وامتصــاص 
للمخاطر الراهنة، حيث من املرجح 
أن يؤدي أي حظــر صريح من جانب 

الطاقة  واردات  على  األوروبي  االحتاد 
الروسية إلى حالة من الفوضى في 

التدفقات التجارية العاملية”.
وذكر أن اســتغناء أوروبــا عن الغاز 
الروســيني مهمة ليست  والنفط 
اقتصــادات  يربــك  وقد  ســهلة، 
أوروبا والعالم، حيث يشــكل الغاز 
الروســي نحــو 45 فــي املائة من 
واردات االحتاد األوروبي من الغاز، وما 
يقــرب من 40 في املائة من إجمالي 
اســتهالك الغاز، مشــيرا إلى أنه 
بحسب إحصائيات العام املاضي مت 
تصدير نحو 2.7 مليون برميل يوميا 
من اخلام الروسي إلى االحتاد األوروبي 
أو نحــو ربع إجمالــي واردات االحتاد 

األوروبي قبل اندالع حرب أوكرانيا.
من ناحيته، يقــول ماركوس كروج 
كبير محللي شــركة “إيه كنترول” 
ألبحــاث النفط والغــاز: “إن حالة 
غياب االستقرار ستستمر وتهيمن 
على السوق في ضوء وجود خطط 

لفــرض مزيد مــن العقوبات على 
روســيا”، مرجحــا أن جهود تهدئة 
وتيرة األســعار قد ال تفيد أو يكون 
تأثيرها محدودا ومنها السحب من 
االستراتيجي،  النفطي  االحتياطي 
وذلك في ضوء تصاعد اخملاطر وجتدد 
اخملاوف من تعطــل إمدادات النفط 

لفترة أطول.
النفــط  ســوق  أن  إلــى  وأشــار 
تــزداد ضيقــا فــي املعــروض مع 
اســتمرار جتنب املشــترين للنفط 
تعطل  مــن  خوفا  الروســي  اخلام 
الصفقات، ومن الوقوع حتت طائلة 
كل  أن  موضحا  الدولية،  العقوبات 
يوم تســتمر فيه احلرب الروسية - 
األوكرانية يعني مزيدا من التقلبات 
في أســواق الطاقة وتنامي اخملاطر 

على اإلمدادات النفطية.
نايال هنجستلر مدير  بدورها، تقول 
إدارة الشــرق األوســط في الغرفة 
أوروبا  “إن  النمســاوية:  الفيدرالية 

وجدت نفســها أمام حتديات كبيرة 
في ظــل احلرب فــي أوكرانيا، وبات 
برامج  في  اإلســراع  ضرورة  عليها 
حتول الطاقة، وأن تكثف اجلهود بقوة 
نحو مســتقبل أوسع من االعتماد 
احلرب  لكن  النظيفة،  الطاقة  على 
في أوكرانيا ســلطت الضوء على 
حالة من القصــور تعتري القدرات 
األوروبية والدولية في تطوير مصادر 

الطاقة املتجددة”.
وذكرت أن توجه االحتاد األوروبي إلى 
استبدال الغاز الروسي بواردات الغاز 
إضافة  األمريكي  املسال  الطبيعي 
إلى زيادة االســتثمار فــي مجالي 
طاقة الرياح والطاقة الشمســية، 
مهمة ليست سهلة واجلميع قلق 
من القدرة علــى الوفاء باحتياجات 
املستهلكني من الطاقة خاصة في 
موسم الشتاء املقبل، لذا سارعت 
الكثير من الدول األوروبية إلى ملء 

االحتياطيات خاصة من الغاز.

ارتفع خام غرب  أخــرى،  ناحية  من 
 1.9 أيار  الوسيط تسليم  تكساس 
في املائة إلى 105.23 دوالر للبرميل 
كما  التجارية.  نيويورك  بورصة  في 
ارتفع خام برنت تسوية حزيران 1.9 
فــي املائة إلــى 109.57 دوالر، وفقا 

لبيانات وكالة “بلومبيرج” لألنباء.
من جانب آخر، ارتفعت ســلة خام 
دوالر   106.23 أوبك وسجل سعرها 
للبرميل اإلثنني مقابل 104.90 دوالر 

للبرميل في اليوم السابق.
وقال التقرير اليومي ملنظمة الدول 
املصــدرة للبتــرول “أوبــك” أمس 
األول: “إن ســعر السلة التي تضم 
متوســطات أســعار 13 خاما من 
إنتاج الــدول األعضاء في املنظمة 
حقــق أول ارتفاع عقب انخفاضات 
ســابقة، وإن الســلة خسرت نحو 
ســبعة دوالرات مقارنــة باليــوم 
الذي  املاضي  األســبوع  نفسه من 
سجلت فيه 113.39 دوالر للبرميل”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت وزارة الكهرباء، امس االربعاء، 
عن معاودة العــراق التفاوض على 
سعر التعرفة اخلاصة بالطاقة من 
اجل اكمال الربــط الكهربائي مع 
دول اخلليج، وفيما بّينت أن عملية 
الربــط الكهربائي اكتملت، اكدت 
مع  للربط  فعليــة  بدء خطــوات 

األردن.

وقال املتحدث باســم الوزارة أحمد 
العبــادي لوكالــة شــفق نيوز إن 
“العــراق كان متفقا على أســعار 
محددة للتعرفــة اخلاصة بالطاقة 
مع اجلانب اخلليجــي اال ان بورصة 
وتغيرت  عامليــا  ارتفعــت  الغــاز 
األسعار، وبالتالي فان العراق اليوم 
يتفاوض على ســعر تعرفة جديدة 

بشأن ذلك”.

واضــاف العبــادي أن “االنتهاء من 
االتفاق بشــأن التعرفة سيشــيد 
لهذا  االخيــرة  اللبنة  وهــو  اخلط 
الربط وهو خط فــاو- زور، وبالتالي 
الفاو  محطــة  خــط  ســيرتبط 
العراقية مبحطــة الزور الكويتية”، 
أن “خط نقــل الطاقة يبلغ  مبيناً 
كيلومترا   80 كيلومتر،   300 طوله 
منها في العــراق، و220 كيلومترا 

منها داخل الكويت “.
وأشــار املتحدث الرســمي إلى أن 
“عمليــة الربط مــع تركيا انتهت 
فنياً بشــكل كامل بنسبة 100% 
ونحن جاهــزون لنقل الطاقة التي 
تتراوح بحدود 500 - 600 ميغا واط 
وســتدفع حســب حاجة العراق”، 
مؤكدا اننا “ليــس في وقت الذروة 
حاليا وستدفع هذه الطاقة حسب 

حاجة العراق الحقاً”.
وأوضــح الناطق اإلعالمــي لوزارة 
الكهربــاء أن “العــراق لديه ايضاً 
ربط كهربائي مع األردن، وقد بدأت 
املباشــرة باألعمــال مــن فحص 
نقاط  ودراسة  اخلطوط  مســارات 
الربط وفحص التربة”، الفتا الى ان 
“اإلجراءات بــدأت هناك ويتم حالياً 
أعمال تشييد خط محطة القائم 

التحويليــة بغية اجنــاز اخلط مع 
االردن”.

يذكر ان العراق يعاني من قلة جتهيز 
الطاقة وخاصة في فصل الصيف 
مع ارتفــاع درجات احلــرارة نتيجة 
الوقــود اجملهز حملطات  عدم كفاية 
الكهربــاء، فيمــا تقــوم املولدات 
االهلية بتزويــد املواطنني بالطاقة 

مقابل اجور عالية ترهق املواطنني.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أجرته  نهائية ملسح  نتائج  أظهرت 
مؤسســة “إس آنــد بــي جلوبال” 
للتصنيــف االئتمانــي أمــس أن 
اقتصاد منطقة اليورو حافظ على 
زخــم النمو في آذار وســط تراجع 
القيــود املرتبطــة مبكافحــة وباء 
كورونا. وسجل مؤشر اإلنتاج املركب 
بانخفاض  آذار،  54.9 نقطــة فــي 

طفيف عن شــباط  “55.5 نقطة”، 
 54.5 بينما كانت القراءة السريعة 
نقطــة. وكان قطــاع اخلدمات هو 
احملرك الرئيس للتوسع، حيث سجل 
منوا أكبر بشــكل طفيف. وتوسع 
اإلنتاج الصناعي في آذار ، ومع ذلك 
كان التوســع هــو األضعف خالل 
سلســلة من النمو على مدى 21 
ارتفع  “األملانية”،  وبحســب  شهرا. 

مؤشر مديري املشتريات في قطاع 
اخلدمات بشــكل طفيف إلى 55.6 
من 55.5 الشهر املاضي، وجاء أعلى 

من القراءة السريعة “54.8”.
كبير  ويليامســون  كريــس  وحذر 
خبراء اقتصاد األعمال لدى “إس آند 
بي جلوبال”، من أن مرونة االقتصاد 
الشهور  ســتتعرض الختبار خالل 
املعاكسة  الرياح  بســبب  املقبلة 

التي تشــمل ارتفاعــا إضافيا في 
تكاليف الطاقة وأســعار الســلع 
األخرى بســبب التدخل العسكري 
الروســي في أوكرانيــا، فضال عن 

تدهور حالة سالسل التوريد.
وكان التضخــم في منطقة اليورو 
قد بلغ مســتوى قياســيا في آذار  
بواقــع 7.5 فــي املائة، خــالل عام، 
أوكرانيا  فــي  احلرب  مــن  مدفوعا 

التي رفعت أســعار الطاقة واملواد 
األســعار قد  الغذائيــة. وكانــت 
ارتفعــت مبعدل 5.9 فــي املائة في 
شباط في الدول الـ19 التي تعتمد 
اليورو عملة موحــدة، ما عد أعلى 
ارتفاع منــذ بدء املكتــب األوروبي 
إعداد  في  “يوروستات”  لإلحصاءات 
هذا املؤشر في كانون الثاني 1997.

ويســجل التضخم منذ تشــرين 

الثاني ، مستوى قياسيا ال سابق له 
في تاريخ املنطقة كل شــهر، األمر 
التدخل  إلى  احلكومــات  دفع  الذي 
حلماية املســتهلكني. وفي فرنسا، 
دخل خفض بقيمة 15 ســنتا على 
األقــل لكل لتــر من الوقــود حيز 
التنفيــذ أمس، فــي وقت تخطت 
للتر في  يوروين  البنزين  فيه أسعار 

املعدل.

الصباح الجديد ـ متابعة:
حــذرت اللجنــة الدوليــة للصليب 
األحمــر، مــن أن ربع ســكان أفريقيا 
يواجهون أزمــة أمن غذائي ناجمة عن 
اجلفاف الشــديد واحلروب املســتعرة 
وارتفاع أســعار الســلع بسبب الغزو 

الروسي ألوكرانيا.
وقــال مدير عمليــات اللجنة الدولية 
للصليب األحمر في نيروبي، دومينيك 
مليــون   346 نحــو  إن  ســتيلهارت، 
شــخص من موريتانيا في الغرب إلى 
القرن األفريقي في الشــرق متضررون 

من انعدام األمن الغذائي.
وأضاف ســتيلهارت: “ما ال نريد رؤيته 
هو االســتجابة التي تأتــي بعد فوات 
األوان، ولهذا السبب من املهم للغاية 

لفت االنتباه إلى الوضع اآلن”.
وتسببت احلرب الروسية على أوكرانيا 
املواد  في حدوث صدمات في أســعار 
األساسية في العالم النامي، وحدوث 

الفقيرة  الــدول  الغذاء في  نقص في 
فــي أفريقيا، بحســب صحيفة “وول 

ستريت جورنال”.
البلدان  أكثر  أحــد  الصومال،  ويواجه 
تضررا، شــبح اجملاعة بحلول منتصف 
العــام إذا اســتمرت أســعار املــواد 
وانخفضت  االرتفــاع،  فــي  الغذائية 
التوالي،  الرابع على  للموسم  األمطار 
الدولية، وفًقا  اإلغاثة  وتراجعت جهود 
لألمم  التابع  العاملــي  األغذية  لبرنامج 

املتحدة.
منذ بداية مارس، غادر حوالي 800 ألف 
صومالي منازلهــم بحًثا عن الطعام 
واملــاء، وســيعاني 1.4 مليــون طفل 
صومالي دون ســن اخلامسة من سوء 
التغذية احلاد بحلــول نهاية العام، ما 

لم تكثف الدول املانحة استجاباتها.
ويقــدر برنامــج األغذيــة العاملي أنه 
273 مليــون دوالر  يحتاج إلــى إنفاق 
في شكل أموال طارئة من اآلن وحتى 

أغسطس لدرء مثل هذه الكارثة. في 
الوقت احلالــي، يبلغ حجم إنفاق كالة 
149 مليون  اإلغاثة في الصومال نحو 
دوالر. وقــال بيتروك ويلتــون، املتحدث 
العاملي في  األغذيــة  برنامج  باســم 
الصومال: “علينــا أن ننظر في إعطاء 
األولوية للمســاعدة، والتي تأخذ في 

األساس من اجلياع إلطعام اجلياع”.
وزار ويلتون مؤخرًا العائالت النازحة في 
مخيم في مدينــة باردير الصومالية، 
علــى بعد حوالــي 210 أميــال غرب 
“هناك  وقــال:  مقديشــو،  العاصمة 
أطفــال لديهم ما يزيد قليالً عن اجللد 
املشــدود على أقفاص صدرية وأطراف 
تــكاد ال تزيد عــن العظــام املوجودة 

حتتها”.
وأشار إلى أن هناك 28 مخيما من هذا 

القبيل حول باردير.
وتقــدر وكاالت اإلغاثة أنــه في فبراير 
الصومالية  العائــالت  فقــدت  وحده 

650.000 من احلمير واألبقار وغيرها من 
لـ  للثروة  املاشية، وهو مصدر رئيسي 

٪40 من سكان البالد.
وتشــتري الصومال عادة ما بني ٪49 و 
٪59 من قمحها مــن أوكرانيا، و 33٪ 
إلى ٪43 األخرى من روســيا، وفًقا لألمم 

املتحدة.
وتلقــى برنامج األغذيــة العاملي في 
الصومال شحنة 1000 طن من البازالء 
الصفراء من ميناء أوديســا األوكراني 
في فبراير وحمولة أخرى في منتصف 
الشهر املاضي، لتوزيعها في الصومال 

وإثيوبيا. 
ويؤكد عمال اإلغاثة في أفريقيا أنهم ال 
يريدون التقليل من أهمية االحتياجات 
يخشون  لكنهم  ألوكرانيا،  اإلنسانية 
من أن الدول الغنية املانحة في العالم 
قد تركز بشــدة على احلرب في أوروبا 
لدرجة أنها تنســى احلاجة املاسة في 

أفريقيا.

انباء استغناء أوروبا عن الطاقة الروسية
تربك السوق النفطية واالقتصاد العالمي الصباح الجديد ـ وكاالت :

ســجل الدوالر األمريكي أعلى مستوى له في 
حوالي عامني، مدعوما بتعليقات متشددة من 
مسؤولني مبجلس االحتياطي االحتادي يدافعون 
عــن تقليــص ســريع للميزانيــة العمومية 
املتضخمــة للبنك املركــزي، وعبر أحدهم عن 
انفتــاح على زيادات كبيــرة للفائدة كل منها 

مبقدار نصف نقطة مئوية.
وارتفع مؤشر الدوالر، الذي يقيس قيمة العملة 
اخلضراء مقابل سلة من ست عمالت منافسة، 
إلى 99.526 وهو أعلى مستوى منذ أواخر مايو 
2020. وجرى تداوله في أواخر التعامالت مرتفعا 
0.5 باملئة عند 99.498 . وصعد الدوالر 0.7 باملئة 
مقابل العملة اليابانية إلى 123.63 ين بعد أن 
سجل في وقت سابق ذروة أسبوع عند 123.66 
ين. وفي 28 مارس قفز الــدوالر إلى 125.11 ين 

وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2015 .
ومن ناحيــة أخرى وجد اليورو صعوبة وســط 
مخــاوف بشــأن نتيجــة انتخابات الرئاســة 
الفرنسية. وتراجعت العملة األوروبية 0.6 باملئة 
1.0901 دوالر، مجارية مستواها املنخفض  إلى 

الذي سجلته في 14 مارس.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اوردت مقالة نشــرت على املوقــع اإللكتروني 
إلذاعة NPR األمريكية، إن الروبل الروسي أظهر 
مؤخرا انتعاشــا مســتقرا وســريعا، وأصبح 
العملة األكثر ديناميكية في العالم في مارس.

وتذكر كاتب املقالة، أن ســعر صــرف الروبل 
تراجع فــي املداوالت في أوائل مارس، بنســبة 
٪40 - إلــى 139 روبل لــكل دوالر – وذلك على 
خلفية العملية العســكرية الروسية اخلاصة 

في أوكرانيا.
وتابعــت املقالة: “ولكن فــي منتصف مارس، 
الكبير.  االنتعاش  الروســي عملية  الروبل  بدأ 
في وقت كتابة هذا التقريــر ، كان يتم تداوله 
بســعر 84 لكل دوالر، أي عاد إلى ما كان عليه 
في بداية العملية اخلاصة. وهذا ليس انتعاشا 
قصير املــدى. إنه انتعاش ســريع وثابت جعل 
الروبل العملة األكثر ديناميكية في العالم في 
مارس”. وفي الوقت نفسه، شددت املقالة على 
املعادية لروســيا  الغربية  العقوبات  أن جميع 
والتي ُفرضت فيما يتعلق بالعملية العسكرية 
في أوكرانيا “تســتمر فــي العمل، وفي بعض 

احلاالت مت تشديدها”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
حذر رئيس بنك التسويات الدولية من مواجهة 
العالم حقبــة جديدة من ارتفــاع التضخم 
وأســعار الفائدة، بينما يدفــع تدهور الروابط 
بني الغرب وروســيا والصني وتداعيات جائحة 

كوفيد - 19 العوملة إلى الوراء.
وبحسب “رويترز”، فإن الصعود احلاد في أسعار 
الطاقة العاملية والغذاء يعني أن 60 في املائة 
تقريبا مــن االقتصادات املتقدمــة لديها اآلن 
تضخم على أساس ســنوي فوق 5 في املائة، 
وهو أعلــى معدل منذ أواخر عقد الثمانينيات 
في القرن املاضي، في حني أنه فوق 7 في املائة 

في أكثر من نصف العالم النامي.
وقال أوجســتني كارستنز املدير العام جملموعة 
بنك التسويات الدولية، مظلة البنوك املركزية 
في العالم، أمس، “إنها رســالة أساسية بأننا 
رمبا نكون على أعتاب حقبة تضخمية جديدة”.

وأضاف “نحتاج إلــى االنفتاح على احتمال أن 
البيئة التضخمية تتغير بشكل جوهري .. إذا 
البنوك  كانت أطروحتي صحيحة، فستحتاج 

املركزية إلى تعديل سياستها”.
وأشار كارستنز إلى توقعات خلبراء اقتصاديني 
تشــير اآلن إلى أن تضخما فوق 4.5 في املائة 
فــي الواليات املتحــدة ومعظــم أوروبا على 
مدار العامني املقبلــني وفوق 3.5 في املائة في 

اقتصادات متقدمة كثيرة أخرى.
وقال “في األغلب فإن هذا سيتطلب أن ترتفع 
أســعار الفائــدة احلقيقية فوق املســتويات 
احلياديــة لبعض الوقت من أجــل إبطاء وتيرة 

الطلب”.

الدوالر يسجل أعلى 
مستوى في عامين

إعالم أمريكي: الروبل يظهر 
انتعاشا رغم العقوبات

بنك التسويات: العالم 
يواجه حقبة جديدة من ارتفاع 

التضخم وأسعار الفائدة

أكملت مستلزمات الربط الكهربائي مع تركيا
الكهرباء تتفاوض مجددًا مع الخليج على سعر تعرفة الطاقة

اقتصاد »اليورو« أمام اختبار ارتفاع األسعار وتدهور سالسل التوريد

الصليب األحمر: ربع األفارقة يواجهون أزمة أمن غذائي بسبب الحرب على أوكرانيا

اخلميس 7 نيسان 2022 العدد )4873(

Thu. 7 Apr. 2022 issue (4873)



7 اعالن

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية التنفيذ سدة الكوت

تنفيذ/ 22
رقم اإلضبارة: 2021/8090
التاريخ: 2022/4/4

تبليغ باإلحالة القطعية
الى/ املدين: اسعد خليل عبد علي   

عنوانه مجهول محل اإلقامة 
بالنظر لإلحالة القطعية للعقار سهام 
املدين فــي العقار املرقــم 134/4 م38 
اخلاجية والبالغة 14 سهم من اصل 88 
سهم العائد لكم على املشتري صباح 
عبد احلســن صبيح مببلغ 82000000 
مليون دينار تسديدا لدين الدائن صباح 
عبد احلســن صبيح وتطبيقا الحكام 
املادة )97( ثالثا- من قانون التنفيذ تقرر 
تبليغكم بهذه اإلحالة وبتسديد الدين 
البالغ--- دينار خالل عشرة أيام تبدأ من 
اليوم التالي للتبليغ بهذا االشعار وعند 
العقار باسم  التسديد سيسجل  عدم 

املشتري وفق القانون.
املنفذ العدل
فائد عبد الكرمي احمد

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية

محكمة بداءة تكريت
العدد/ 420/ب/2021
التاريخ/ 2022/4/6

اعالن
الى/ املستأنف عليهم )سامي 
عاصي مهلهل واحمد عاصي 

مهلهل(
محمــد  )أحــالم  املدعيــة  اقامــت 
دعــوى بحقكما وســجلت  عبــاس( 
الطعن  ولوقوع  420/ب/2021  بالعــدد 
االســتئنافي عليهــا وجملهولية محل 
اقامتكم قررت احملكمة تبليغكم مبوعد 
امــام محكمة   2021/4/17 املرافعــة 
طريق  عن  االصلية  بصفتها  استئناف 
النشــر بالصحف احملليــة وعند عدم 
او من ميثلك قانونا ســوف  حضوركم 

جتري بحقكم املرافعة غيابيا.
القاضي
أنور جاسم حسني

تنويه
متديد للمرة الثانية/ إعالن ملناقصة توفير خدمة اخمليم في حقل االحدب 

النفطي لشركة نفط الواحة احملدودة ملدة سنتني
2nd Extension for 1st Announcement for Provision of Camp Service 

in Ahdeb Oilfield for Al-Waha Petroleum Company for Two Years
004/SC/22 :رقم املناقصة

نوع املناقصة/ مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني

1 – مت متديد تاريخ غلق املناقصة من 2022/4/12 الى 2022/4/26
وعليه يجب على املشــاركن تقــدمي العروض الفنيــة والتجارية وخطاب 
الضمان بظروف مغلقة ومنفصلة عن بعضهــا البعض ومختومة بختم 
الشــركة في املوعد النهائي لغلق املناقصة 2022/4/26 عند الساعة 4:00 

عصرا
 2– معلومــات املناقصة األخرى مشــار اليها في إعــالن الصحيفة بتاريخ 

2022/2/22
3 – لالستفسار االتصال باالمييالت التالية:

 haneen.monam@petroalwaha.com; zhangwen@petroalwaha.com; 
wujie@petroalwaha.com; yangchao@petroalwaha.com; lixiwen@
petroalwaha.com; dengshishi@petroalwaha.com

    AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح النعمانية
العدد: 267/ج/2022
التاريخ: 2022/3/11

الى/ املتهم الهارب
 احمد عزيز حمود الرمياوي

م/ تبليغ
قررت هذه احملكمة حتديد يوم 2022/5/8 
الدعوى اجلزائية  موعدا للمحاكمة في 
املرقمــة 267/ج/2022 وفق املادة 1/456 
من قانــون العقوبــات العراقي املرقم 
111 لســنة 1969 ولكونك هاربا قررت 
النشــر في  احملكمة تبليغك من خالل 
صحيفتن محليتن يوميتن في موعد 
احملاكمة اعاله وخالل ثالثن يوما استنادا 
املــادة 143/ج االصوليــة وفي  لنــص 
احملاكمة  حال عدم حضورك ســتجرى 

بحقكم غيابا وعلنا.
القاضي
صباح حسن العتابي
قاضي محكمة جنح النعمانية

)اعالن(
الى املتهم الغائب/ )املفوض عالء 

محمد زبون شالف املالكي(
املنسوب الى/ مديرية شرطة 
محافظة ميسان واملنشآت

العنوان/ محافظة ميسان/ العمارة/ 
حي الزهراء

مبــا انك متهم وفق املــادة /5/ من ق.ع.د 
رقم 14 لســنة 2008 املعــدل لغيابك 
عن مقــر عملك بتاريــخ 2022/12/19 
وحلــد االن إعادة مبلغ وجملهولية اقامتك 
اقتضى تبليغك بهــذا اإلعالن على ان 
حتضر امام محكمة قوى االمن الداخلي 
األولى/ املنطقة اخلامسة البصرة خالل 
مــدة ثالثن يوما من تاريــخ تعليق هذا 
اإلعالن في محــل اقامتك ومقر عملك 
وجتيب عن التهمــة املوجة ضدك وعند 
عدم حضورك ســوف جترى محاكمتك 
غيابا استنادا الحكام املواد )65 و68 و69( 
من قانون أصول احملاكمات اجلزائية لقوى 

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

الشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية
م/ إعالن كابينات الـFTTH  الوجبة السابعة

يسر إدارة املشروع الوطني لالنترنت– الشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية وشركتي )ايرثلنك– سمفوني( 
اإلعالن عن طرح مشروع FTTH للمناطق املوضحة في املوقع اإللكتروني )Ftth-submit.iq( واملتمثل مبد وإنشاء 
شبكات ضوئية )هوائية وارضية مبســافة ال تقل عن املسافات املذكورة في املوقع اإللكتروني لكل منطقة 
كابينة )زون( وإجراء الصيانة واحلماية عليها وتسويق خدمات االنترنت وتنصيب األجهزة اخلاصة باملشتركن 
ضمن الزونات ووفق املواصفات والتصاميم واخلرائط والشــروط ونطاق العمل والصور اجلوية وكافة تفاصيل 
املشــروع املشــار اليها في املوقع اإللكتروني أعاله وبواقع 500 الى 768 مشتركا للمنطقة الواحدة )الزون- 
منطقة الكابينة( والعمل كمقاول ثانوي لدى إدارة املشــروع الوطني لالنترنت لتنفيذ املشروع أعاله وسوف 
يحصل املقاول الفائز على 10% من اإليرادات املتحققة عن تسويق خدمات االنترنت على الشبكة املنفذة من 
قبله ضمن الزونات )الكابينة( احملالة عليه بعد طرح األمانات الضريبية وحصة الشــركة العامة لالتصاالت 
واملعلوماتية وفقاً لنظام التحاســب اإللكتروني علماً بأن أســعار باقات اخلدمة املباعة في الزونات ســوف 
تخضع الى السياســة التسعيرية إلدارة املشروع الوطني ملنع املضاربة باألسعار من قبل املقاولن وأن كافة 
الشبكات واألجهزة ســوف تؤول ملكيتها الى الشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية فور إنشائها وتكون 
مدة العقد بن املقاول الثانوي وإدارة املشروع الوطني هي 30 شهرا قابلة للتجديد ملرة واحدة وملدة مماثلة بعد 
التزامه بتنفيذ شروط العقد، فعلى من يجد في نفسه القدرة والرغبة باالشتراك في هذا املشروع تسجيل 
بياناته في املوقع اإللكتروني )Ftth-submit.iq( وتقدمي عطاءه إلكترونياً على املوقع الرسمي للمشروع املذكور 
أعاله ويكون العطاء نافذاً ملدة ال تقل عن )120( يوما على ان يقدم البيانات واملعلومات اآلتية: )املستمسكات 
الثبوتية، التحصيل الدراســي، مدة تنفيذ املشروع، إنشاء ومد الشــبكة الهوائية واالرضية والتي يتعهد 
بتنفيذها )جدول تقدم االعمال(، عدد األبراج التي ميتلكها وعدد املشتركن الذين سوف يلتزم املتقدم بإيصال 
الشبكة وتســويق اخلدمة اليهم كل ربع سنة موزعة على مدة )ثمانية أرباع اخلطة التسويقية( فضال عن 
تقدمي تعهد موقع من قبله بصحة املعلومات والبيانات املذكورة في عطائه(، وبإمكان املقاول الثانوي احلصول 
علــى 7 مناطق )كابينات( كحد أعلى وفي حال جتاوز هذا العدد يتم إهماله واســتبعاد عطائه وذلك إلتاحة 
الفرصة جلميع املقاولن واملســتثمرين من االشتراك في هذا املشــروع، وان عملية فتح العروض سوف تتم 
إلكترونياً من قبل البرنامج أعاله وبإشراف كوادر متخصصة من إدارة الشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية 
وسوف يتم استبعاد العروض غير املستوفية ملتطلبات التقدمي وان اللجنة اخملتصة بدراسة وحتليل العطاءات 

سوف تستند في أعمالها على معايير الترجيح واإلحالة املشار اليها في املوقع اإللكتروني. 
 وسيتم نشر قرارات اإلحالة واالســتبعاد على املوقع اإللكتروني أعاله والذي يعتبر موقعا خاصا للتبليغات 
القانونيــة املعتمدة للمتقدمن ولكافة االغراض، وأنه مبجرد تقدمي املقاول عطائه إلكترونيا عبر املوقع أعاله 
يعتبر قبوالً منه بشروط املشروع وآلية التقدمي اإللكتروني وآلية فتح العطاءات وإرسائها وآلية االعتراض على 
اإلحالة )خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أيام من تاريخ صدور قرار اإلحالة ونشــره على املوقع اإللكتروني(، علماً بأن 
وزارة االتصاالت الشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية سوف تتخذ كافة اإلجراءات القانونية بحق كل من 
يقوم بتقدمي عطاءاً وهمياً او ميتنع عن استالم كتاب اإلحالة او توقيع العقد وحتمله كافة األضرار التي تلحق 
باملشروع الوطني ومنها فوات املنفعة او تأخير اإلجراءات فضالً عن إدراجه في القائمة السوداء وتعتبر اإلحالة 
مفســوخة تلقائيا مع املقاول املمتنع عن توقيع العقد بعد مرور املدد القانونية املنصوص عليها في كتاب 
اإلحالة من دون احلاجة الى توجيه إنذار او استحصال قرار قضائي، وإلدارة املشروع الوطني حق إلغاء املشروع 
قبل اإلحالة مــن دون تعويض املتقدم وملزيد من التفاصيل عن آلية التقدمي واالعتراضات على قرارات اإلحالة 
يرجى مراجعة املوقع اإللكتروني )Ftth-submit.iq( او مراســلة إدارة املشروع الوطني على البريد اإللكتروني 
)Subcontractors@ftth.iq( او  االتصال عبر األرقام  )Zain  07822222352   - Asia  07722222352(  لإلجابة 
عن كافة االستفســارات، علماً أن باب التقدمي على املشــروع الوطني مفتوح للفترة من 2022/4/5 ولغاية 

الساعة 12 من ظهر يوم 2022/4/14.   
شاكرين تعاونكم معنا، خدمة للصالح العام

املهندس
أسامة جهاد قاسم

املدير العام 
رئيس مجلس اإلدارة

وزارة النقل
الشركة العامة إلدارة النقل اخلاص

القسم: األمالك والعقارات
التأريخ: 2022/4/3

إعالن رقم )4163(
تعلن الشــركة العامة إلدارة النقل اخلاص عن إجراء مزايدة علنية لتأجير املشيدات أدناه في 
محافظة )ذي قار( في اليوم )الثالثن( تبدأ اعتبارا من اليوم التالي لنشــر اإلعالن وفق قانون 
بيع وإيجار أموال الدولة املرقم )21( لسنة 2013 املعدل، والشروط التي ميكن احلصول عليها 

من قسم الشركة أعاله لقاء مبلغ )5000( دينار غير قابل للرد.
 فعلى الراغبن احلضور في الســاعة احلادية عشرة في قسم الشركة في محافظة )ذي قار( 
علــى ان يقدم املزايد كتابا يؤيد براءة ذمته من الضريبة معنونا الى )الشــركة العامة إلدارة 
النقل اخلاص( وهوية االحوال املدنية وشهادة اجلنسية أو )البطاقة الوطنية املوحدة( وبطاقة 
السكن )النســخ االصلية( ويدفع التأمينات القانونية البالغة 20% مضروبا في عدد سنن 
العقد بصك مصدق ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة بنسبة 2% وكذلك يتحمل 
الناكل فرق البدلن في عدد ســنن العقد وفي حال مصادفة موعد املزايدة عطلة رســمية  

جترى املزايدة في اليوم التالي.

مدة اإليجار سنتان .... يدفع بدل االيجار قسطا واحدا لكل سنة
عبد العظيم عبد القهار جاسم
املدير العام/ وكالة
رئيس مجلس اإلدارة

الشركة العامة ملوانئ العراق

إعالن

الى شركة فيتول دبي

 واملبرمة عقد تشغيل مشترك مع الشركة العامة 
ملوانئ العراق إلنشاء وإدارة وتشغيل أرصفة بحرية 

نفطية ومبوجب العقد 20/2284 في 2017/5/4.
ندعو الشركة املبن اسمها في أعاله بتحديد مكان 
تواجد مقرها بالسرعة املمكنة كون املوضوع في 

غاية األهمية،
لذا اقتضى التنويه ...

الشركة العامة ملوانئ العراق 
23  آذار 2022

املالحظاتالتأميناتاسم العقارت

284.000 الف دينارمحل رقم )7( في مرأب قلعة سكر1
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كريم كطافة

أحلم بالقصــة القصيــرة التي حتاكي 
اللوحة الفنيــة، اللوحــة، وبالرغم من 
محدودية مساحتها غير أنها قادرة على 
أن حتتــوي في داخلها عوالم شاســعة، 
تختزلهــا إلــى أيكونــات صغيــرة في 
حجمها متشــعبة في بوحهــا. ولكل 
فنان اســلوبه وأدواته في جتسيد عوامله، 
بال إطناب وبال تبذير إن كان في األشكال 
أو في اللون، حتــى الفراغ في اللوحة له 

وظيفة.
هــذه الرؤية للقصة القصيــرة واعترف 
أنها متطلبة وقــد يراها البعض مبالغاً 
فيها، أنها حرمتني من متابعة ما يُكتب 
على أنه )قصة قصيرة(، وجدت هناك من 
يتســاهل ويتعامل مع القصة القصيرة 
كمــا لو أنها مقطع من رواية، يســهب 
داخلها فــي احلوارات البينية، وفي األخير 
يجد نفســه مجبراً علــى قطعها في 
مكان ما، ومنهم )رمبــا( يعتقدون؛ كلما 
أكثر الكاتب من عدد صفحاته سيحصل 
على جواز مرور سهل للقارئ، ناهيك عن 
من يحــرص كما لو أنــه واجب مفروض 
عليه؛ أن يتعمد إبراز الرسالة التي يريدها 
على  مراميها،  فكرتهــا،  الكتابــة،  من 
طريقة وعاظ املنابــر.. وغير هذا وذاك ما 
زال هناك من يخلط بني القصة القصيرة 

والشعر.
ومبناســبة اخللط بني األجناس اإلبداعية، 
هنا، ال أزعم وال أريــد أن تختلط القصة 
التشــكيلية، لكل  باللوحة  القصيــرة 
فن وســائله وفضائه اخملتلــف. إمنا أردت 
اإلشــارة على هيئة متني؛ أن تســتفيد 
القصــة القصيرة من حكمــة اللوحة؛ 
غير متصاحلة تكون مع التبذير واإلطناب 
في املفردات، وهي علــى أي حال، ذائقتي 
يوافقنــي عليها  الشــخصية، قــد ال 

كثيرون، وقد أجد من يوافقني.
بهذه الرؤية سأدخل إلى عوالم اجملموعة 
القصصية )كما لو أننا نولد للتو( للكاتب 
العراقي )كاظم اجلماســي( الصادرة عن 

منشورات االحتاد العام لألدباء في العراق. 
جاء الكتاب حتت عنوان )ســرود( وليس 
مجموعة قصصية. أظن فقرة )ســرود( 
مــن ابتــكارات القائمني علــى االحتاد 
وبينهم نقاد أدب. فقط أنها مفردة غير 
األخص  على  شخصياً،  لي  مستساغة 
حني أصرفها لنفسي بني سارد ومسرود، 
أشــعر أننا في حومة وغــى. رغم هذا 
أحيي الزمالء القائمني اآلن على شــؤون 
األدبــاء، أجدهم ماضني بشــكل  احتاد 
واضــح لدعم وتعضيــد نتاجات األدباء 
والشــعراء بعيداً عن جشع وحتكم دور 

النشر غير املهنية.
ســأقتطع لنفســي من هذه اجملموعة 
ثــالث لوحات. رغــم أن معظم قصص 
هــذه اجملموعــة تنتمي حلكمــة الفن 
حكايات  كونها  من  أكثر  التشــكيلي، 
على النمط التقليدي. نوع من كوابيس 
)مسرودة( على الورق. تبدو عدوى )سرود( 
دخلت لي أنا اآلخــر. وكما هو الكابوس 
ال ينتمي ســوى ملنطقه. تأتي األشكال 
داخل  الوحدات  بــني  والروابط  متراكبة 
اللوحــة تكاد غيــر مرئية، هــذا إن لم 
النص/  داخــل  بعيــداً  الرائي  يتعمــق 

اللوحة.
هذه اللوحات الثــالث، لو امتلك مهارة 
الرسامني، لرســمتها. لكن، أين أنا من 
مهارة هؤالء الشياطني الرسامني؟ عليه 

سأجلأ إلى محاكاتها بالكلمات.
1ـ اللوحة األولى جاءت بعنوان )الصرخة 
األولى(: تتحدث عن كثرة النســل لألم 
الواحــدة كما لــو أنها متتلــك أرحاماً 
متعددة. في مركز اللوحة عمود عمالق 
من املعدن، على رأسه البعيد كاشفات 
ضوئية تضــيء كل مســاحة اللوحة. 
اللوحة تبدو كما لو أنها حملطة قطارات. 
أرضيتها ســتحمل تدرج لوني يبدأ من 
إلــى األحمر. في  النقي وصوالً  األبيض 
وسط العمود جنني مكور على نفسه، 
مالمحه تشي كما لو أنه عجوز )حكمة 
األيام منثــورة بوضوح مــا بني غضون 
جلده والشــيب في مفرقه(. يكون هذا 
اجلنني هو  الرائي. أســفل العمود دكة 

عليها  منقــوش  عريضة  كونكريتيــة 
أيقونات متعددة لرجل عار إال من وسطه 
وكــث اللحية وشــعر الــرأس/ جدران 

اللوحة قــرب إطارها متكســرة بحلل 
نهاياتها  تلتبــس  متباينة  )أشــكال؟( 
مياه تســيل مــن صنابير  ببدايتهــا/ 

عاطلــة متحولة إلــى مرايا تعكس ما 
فوقها كما لو كانــت راويا آخر للوحة. 
أحذية، كعوب عالية، سيقان متخالفة 
لقطة وكلب يتطارحــان اجلنس )إيحاء 
لشــبق مضمخ مبواء وتأوه ونباح مثير(/ 
في منتصف اللوحــة تتحول مرايا املاء 
األبيــض إلى أمواج متكســرة/ تعكس 
حمامــة منزوعــة الرأس وذئــب يعلك 
اللحم الترف/ يبدأ البياض بالتدرج عبر 
سلســلة ألوان ليصل إلى األحمر. في 
اللوحــة ثمة دجاجة  زاوية مختارة من 
بيضتها  تدحــرج  الريــش  منفوشــة 
قبالتها/ مرآة املــاء تتحول إلى في جزء 
من اللوحة إلى شاشة بانوراما، تعكس 
خروجاً للرجل احملبوس في ايقونة الدكة 
وهو يحمل صخرة جبارة/  الكونكريتية 
وفي مكان آخر من اللوحة عربات قاطرة 
على هيئــة ارداف خيل )تهتز مؤخراتها 
كأرداف خيل تلسعها سياط املتبارين(/ 
يتمخض كشافات الضوء أعلى العمود 
املعدنــي عن قطــرات ماء علــى هيئة 
كرات حمراء ما أن تســقط على عربات 
القاطــرة )تتحول إلى خوذ خاكية اللون 
تفرغت من رؤوس معتمريها(/ فراشــات 
بدوران الئب تصفح جسد اجلنني املبعوج 
ليخرج من باطــن العمود/ ولم يخرجه 
غير ذراع فوالذي قريبــاً من رأس العمود 
يظهــر كما لــو أن العمــود كان ينوء 
بحملــه. ينفصل الطفل في شاشــة 
البانورامــا اجلانبيــة علــى هيئة وجه 

يصرخ. أنها الصرخة األولى.
أعلى  )طيران(:  بعنــوان  الثانية  اللوحة 
اللوحة نعش لرجــل عجوز يحمله منل 
طائر/ اســفل اللوحة على اليمني وجه 
امرأة علــى هيئة صرخــة هلعة تنظر 
إلى النعش الطائر/ على مقربة من هذا 
الوجــه وجه آخر لطفــل ينظر للنعش 
الطائر بال اندهــاش/ على اجلانب املوازي 
لهذين الشكلني من اللوحة، حشد من 
وجوه مذعورة، هاربــة/ اخللفية اللونية 
بياض يلتهمه اللــون الرمادي بتدرجات 

من املنتصف.
اللوحة الثالثة )بناة العدم(: هذه اللوحة 

مبنية على متوالية من األسئلة تلظم 
الباني  السعيد؛  كل مفرداتها: من كان 
أم املبنــى؟ من كان الضــال؛ الفاعل أم 
الفعــل؟ مــن كان احلائز علــى غايته؛ 
املشخص أم الشــاخص؟ وهكذا تسير 
القصة على هيئة إبحــار بانورامي في 
كل ما خلفه األســالف مــن احلضارات 
التــي مرت على هــذه األرض؛ زقورة أور، 
اجلنائن املعلقة، بوابة عشتار، تاج محل، 
األكروبول اإلغريقي، اإلهرامات، األخيضر/ 
ناطحات منهاتن، ولكل مقطع من هذه 
حكايتــه وآثاره التي خلفهــا )أكاد أرى 
النخاع فــي جصها ورخامها.. ســدود 
بيوت وجسور  وقناطر ومعابر/ جماجم/ 
وقصــور/ عظام/ قالع وحصــون وأبراج/ 
جماجــم/ موانــئ ومرافئ وفنــارات...
إلخ( من القادر على رســم هذه اللوحة 
البانوراميــة، بعظــام وجماجم بناتها، 
ومبرح وسعادات مكتنزيها )... من األنواء 
ســمعت نحيباً موجعــاً، حبوت حتى 
مصدره فكان بئراً ناضبة تلقي  السماء 
في جوفها نوراً واهنــاً وفي القرار منها 
رأيت بالكاد شــيخاً طاعنــاً في الهم 
ينكفئ مهدما، وملــا أيقنت أنني أعرفه 
صرخت الهثاً: أين العشبة يا شيخ؟( من 
خالل الســياق يبدو الوجه ألبيه املتوفى 
وهــو الباحث عن احلكمة تصله من فم 
األب عن عشــبة اخللود. حيث ال عشبة 
للخلــود )ســوى أفعى تتلمــظ هازئة 
بلســان ذو أذناب ومحاجر وامضة تقدح 
شــرراً يتطاير عبر األنحــاء( ثم يعكف 
الراوي إلى مناجاة/ محاســبة/ معاتبة 
األول/  األب  األول/  املتجبــر  األول/  اجلاني 
حيث الالجواب )ولم أدر سوى أن معولي 
ينقذف إلى املتجبــر كما البرق لتظلم 

جبهته النورانية فيعم الفراغ..(
هذه القصة لوحدهــا تختصر/ تختزل 
الوجود  داخلها أعظــم أســئلة  فــي 

الفلسفية والدينية.

القصة القصيرة كما لو أنها لوحة..

شعر : بوريس كيرسونسكي*
ترجمة: سهيل نجم

جميع احليوانات كانت ذات يوم بشرية، 
لكنهم وقعوا في اخلطيئة

بعد ذلك

فغمر اهلل أرضنا باملاء
وقام نوح بتهريب كل هؤالء البشر السابقني

 في أزواج. 
كل فرد منهم

كان شريراً ومخادعاً. 
وعليه حول اهلل والقديس بطرس 

كل واحد منهم
إلى ثور حلرث احلقل

وإلى حصان لُيجلد. 
أما أولئك

الذين كانوا أكثر مكراً 
فقد تركهم اهلل في شكل بشر 

عقاباً لهم.
Zocalo Public Square : عن مجلة

FEBRUARY 4, 2022 العدد
*شاعر روسي

عقاب

املصري املعروف محمد حسن الزيات.
وهي نفس الصورة التي تتكرر في العراق 
بالرغــم من إن الشــخصيتني املصرية 
فالشــخصية  متباينتــني  والعراقيــة 
املصرية أميل إلــى النكتة والهزل وروح 
الدعابــة والفكاهــة من الشــخصية 
العراقية التي يقول عنها الكاتب جميل 
اجلبوري إن املآســي التي مــر بها العراق 
خالل تأريخــه الطويل أثرت »في طبيعة 
أبنائه وصيرتهــم اقرب إلى روح اجلد من 
الهــزل وأميل إلى التشــاؤم واحلزن من 
االنفتاح واملســرة« وأضاف إن »ذلك كله 
طبع حياة العراقــي بطابع جاد ال يخلو 
من بعــض ســمات احلزن واأللــم، جند 
ذلك واضحا في أمثال الشــعب وأقواله 
املأثورة وأغانيه وأهازيجه، وحتى النكتة 
املكبوتة  بالغصــة  اتصفت  العراقيــة 

والنقد الهادف والسخرية املريرة«.
فقد شــهد العهــد امللكي فــي حياة 

الدولة العراقية العراقية احلديثة ظهورا 
مبكــرا وكثيفــا للصحافة الســاخرة 
افتتحته صحيفة )مرقعة الهندي( التي 
صدرت فــي البصرة عام 1909، ثم تلتها 
كما يقــول املؤرخ العراقــي عبد الرزاق 
احلســني في كتابة تأريخ الصحافة في 
العــراق، صحف ومجــالت »بالك، وخان 
الذهــب، والبلبــل، واألســرار، وجانباز، 
ودونبــال، واملضحــكات، والقســطاس، 
وبابل، والبدائــع، واملراقب، وجحا الرومي، 
واحلقائق، والهزل، وكناس الشوارع، وبالك 
-مرة أخــرى- واملداعب وصــدى احلقائق 
والناقد والرصافة والبهلول واملمثل وأبو 

حمد و حبزبوز«..
لكن مع االنتقــال إلى العهد اجلمهوري 
إلى ركن  تراجعت الصحافة الســاخرة 
منــزوي ولم تعد هناك ســوى أعمدة أو 
مقاالت ســاخرة هنا وهنــاك لتجميل 
ورغم  وتسويقها  والصحف  اجملالت  وجه 
ذلــك كان أصحاب هذه الكتابات يالقون 
الكثير من االضطهــاد والعنت من قبل 
الســلطات، مثلما كان ذلك من نصيب 
أســالفهم فــي العهد امللكــي. ولكن 
األمور كانت أكثر قســوة معهم. فقد 
أصبح الكتاب الساخرون ال ميلكون أدوات 
النشر بل ينشرون نتاجاتهم في صحف 
األحــزاب واحلكومة مما يضــع كتاباتهم 
حتــت مقص الرقيــب وبالتالي أصبحت 
الصحفية  للكتابة  النشــر  مســاحة 

الساخرة محدودة جدا.
الصــورة في العراق تعكــس إن العامل 
األهم في توســع مســاحة الصحافة 
الســاخرة في البلــد بالعهــد امللكي 
وانكماشــها في العهــد اجلمهوري هو 
انكماش مســاحة احلرية وزيادة احلواجز 
االمتياز  أصحــاب  بوجــه  واحملظــورات 

والكتاب الساخرين.
يقول الكاتب عبد احلســني شعبان في 
كتابه »أبو كاطع على ضفاف السخرية« 
إن شمران الياسري الذي صعد جنمه في 
األدب الساخر في فترة بداية السبعينات 
وكنيتــه »أبو كاطع« تعــرض في بغداد 
»ألنــواع املمنوعات إبتداء من ســجنه 
ومرورا بفترات اختفائــه، إلى منعه من 
تقدمي برنامجه اإلذاعــي إلى رفض طبع 
أبو كاطع«  »رباعية  رباعيته املشــهورة 
واالعتذار عن تقــدمي الدعم لها من قبل 
وزارة الثقافة والتي طبعها على نفقته 
اخلاصة بعد نشره إعالنا عبر فيه عن نيته 

في إصدار رباعيتــه، طالبا من الراغبني 
في اقتنائها تســديد ثمنها ســلفا، ومت 
له مــا أراد، حيث اقبل العديد من القراء 
على شــراء الرواية قبــل صدورها، وهذا 
يعكس املكانة التــي يحتلها أبو كاطع 
في قلوب قرائــه، إضافة إلى ما فيه من 

حتد للسلطة ».
الناس  األمر يعكس أساســا حب  لكن 
وإقبالهم على الكتابة الســاخرة أكثر 
مــن غيرهــا، وهذا ما عكســه معرض 

القاهرة الدولي للكتاب الذي شــاركت 
فيه معظم دور النشر املصرية والعربية 
لعــام 2010 حيث حضيــت كتب األدب 
الســاخر مثل » صباح العكننة« حملمد 
بركة و«مصر اخملروســة« ملاجد ســمير 
الكتب  إقبــال من قبل مقتنــي  بأكبر 

الذين زاروا املعرض.
ويرى الكاتب صباح محســن كاظم إن 
»التراث العربي أهتم باألدب الساخر في 
الشعر، أو املقامة، أو في أدب األخوانيات، 

والهجاء عند جريــر والفرزدق، إلى كتاب 
كليلة ودمنة، أو البخالء للجاحظ، أو في 
قصص جحا والبهلول، وبرز عربيا العديد 
من كتاب مصــر كتوفيق احلكيم وعبد 
الندمي ومحمود السعدني والشاعر  اهلل 
الســاخر أحمد فــؤاد جنم مــن )مصر( 
وزكريــا تامر من ســوريا فــي قصصه 
ومقاالته، الى جــوار محمد املاغوط في 
وأميل  )سوريا(  في  ومسرحياته  أشعاره 
)فلسطني(  في  كنفاني  وغسان  حبيبي 
، ومؤنس الرزاز وفخري قعوار في )األردن( 
وعشــرات الكتاب والشــعراء املبدعني 
العرب فــي كتاباتهم الســاخرة . وبرع 
الساخرة، في  برنادشــو بكتاباته  عامليا 
الصحفيــة  وكتاباتــه  مســرحياته، 
،ونقده الالذع، وتهكمــه اجلاد، حتى في 
السياســة، واالقتصاد، والفقر، وكذلك 
عراقيا شمران الياسري ، علي السوداني، 

وأحمد مطر« .
وبالرغم من مآخذنا على مواقف الكاتب 
الســاخر داود الفرحان السياسية فانه 
يبقى كاتبا ســاخرا شــكل عالمة في 
السابقة  الســلطة  مرحلة من مراحل 
باء  ألف  الغاشــمة وكانت كتاباته في 
متنفســا لقلــوب العراقيــني املغرقة 

بتفاهات إعالم السلطة وتطبيالته.
املوجزة  الدراســة  أن نختتم هذه  وقبل 
نود اإلشــارة إلى أجمل ما قيل فلسفيا 
في وصف الســخرية والتبشير بظهور 
الــرأي الســاخر وهو قول الفيلســوف 
والشــاعر عمر اخليام عندما أشــار في 
إحدى رباعياته إلى أن السخرية هي رأي 
) إمنا قــوم رأوا في الرأي تقليــدا ودينا .. 
بينما قوم رأوا أن يتبعوا العقل الرصينا 
.. كل ما أخشــاه ذات يوم .. أن يظهر رأي 
ســاخر بالناس ما دانوا وما قالوا يقينا ( 
وهذا ينطبق مع حقيقــة أن الصحافة 
الســاخرة هــي صحافــة رأي. كما نود 
القول ان الكتابة الصحفية الســاخرة 
ال تزال محدودة في العــراق بالرغم من 
احلاجة والرغبة الشديدة لدى القراء ملثل 
هذا اللون من الكتابة وان احلاجة ال تزال 
قائمة ليس إلى صحف نقدية ساخرة أو 
مجالت بل إلى أدب صحفي ساخر يرفع 
من قيمة اإلنســان وحرياته وعظمة ما 
أجنزه اخلالق عز وجــل في خلقه وجعله 
في أحســن تقومي ويجعله فــي املرتبة 
التي ال تسحقها أقدام السراق واجلبابرة 

وعتاة البشر.

د. جليل إبراهيم الزهيري

 3ـ هــل يتأثــر هــذا اللــون بالفتــرات 
السياسية؟

يوضح الناقد األدبي الدكتور عبد املنعم 
تليمة أســباب اختفاء الكتابة الساخرة 
في مصر بشكل مفصل قائال: »الكتابة 
الساخرة حتتاج لوجود تناقضات متمايزة 
وواضحــة في اجملتمع حتــى تزدهر، وهي 
موجــودة فــي األدب العاملــي وفي األدب 
العربي منــذ الشــعراء الصعاليك في 
يســمون  كانوا  الذين  اجلاهلــي  العصر 
باخللعــاء، الذيــن تخلعهــم القبيلــة 
لتمردهم على أوضاعها في لون من النقد 
كان  وكذلك  والسياســي،  االجتماعــي 
العالء املعري في »رســالة  وأبو  اجلاحظ، 
الغفــران«، وغيرهما، وازدهــرت الكتابة 
الســاخرة في مصر في املرحلة من ثورة 
1919 وحتى ثــورة 1952 لوجود تناقضات 
واضحة فــي األوضاع االجتماعية، ومنها 
كتابات إبراهيم املازنــي وحافظ إبراهيم 
والشــيخ عبد العزيز البشري املستشار 
والقاضــي الكبيــر وكتابــه املميز »في 
املرآة« الذي جمع فيه كل الشــخصيات 
وإسماعيل  احمد شــوقي  الكبيرة مثل 
أباظة وحسني سري وطه حسني وغيرهم 
وصورهم جميعاً في صور ساخرة، وكتابه 
اآلخر »قطوف«، ثــم ظهر بعد ذلك جيل 
آخر من الساخرين في مقدمتهم كامل 
الشناوي وأخوه مأمون الشناوي، ومحمد 
وكما  األبيــاري،  الســعود  وأبو  عفيفي، 
ازدهر األدب، ازدهر أيضاً فن الكاريكاتير«. 
ويضيف »وبعد ثورة 1952 في مصر أصبح 
هناك منــاخ يحاول إخفــاء التناقضات 
االجتماعية وينكرها، فقلل ذلك مساحة 
األدب الســاخر وســاعد على ذلك أزمة 
احلريات، فرغم إن الكاتب الســاخر ميكنه 
يتناولها  التــي  املوضوعات  اللف حــول 
باســتخدام الرمــز أو اإلشــارة، لكــن 
مساحة احلريات تؤثر أيضاً في ازدهار هذا 
األدب، ثم يأتــي التأثير الثالث وهو األزمة 
االقتصاديــة التي جتعل النــاس يلجئون 
للنكــت القصيرة للتعبيــر عن املواقف 
بأمور  فهم مشغولون  الصغيرة،  العابرة 
لقمة العيش وليس لديهم وقت للتمتع 
أو الفرح باحلياة، فيسود بينهم النكد أو 
القلق«. ونذكر مع الكاتب كل من جورج 
عقل واخيه وليد عقل من لبنان والكاتب 

في الكتابة الصحفية الساخرة 3-3

بعد ثورة 1952 في 
مصر أصبح هناك مناخ 

يحاول إخفاء التناقضات 
االجتماعية وينكرها، 

فقلل ذلك مساحة األدب 
الساخر وساعد على ذلك 

أزمة الحريات، فرغم إن 
الكاتب الساخر يمكنه 
اللف حول الموضوعات 

التي يتناولها باستخدام 
الرمز أو اإلشارة



9 منوعات

السجن 40000 سنة عقوبة أكبر محتال 
تركي

في حكم قضائي أثار ردود فعل واسعة في تركيا، قضت 
محكمة تركية بســجن الشاب فاروق فاحت أوزر، مؤسس 
منصــة العمــات الرقمية »ثوديكس«، ملــدة تصل إلى 
40562 عاماً بتهمة االحتيال، وذلك وفقاً ملا أوردته وسائل 

إعام تركية.
وســبق للســلطات التركية أن أصدرت مذكرة اعتقال 
دولية بحق أوزر، الذي وصفته صحف بأنه »أكبر محتال« 
في تاريخ تركيا، بعد أن فّر وبحوزته مليارا دوالر من أموال 

املستثمرين.
وأفادت وكالة أنبــاء »دوغان« اخلاصة بــأن النيابة حتقق 
بشــأن أوزر بتهمتي »االحتيال اخلطير وتأسيس منظمة 

إجرامية«.

األنواء الجوية توضح سبب منع المتنبئين 
من نشر توقعاتهم

أوضحت هيئة األنواء اجلوية والرصد الزلزالي، سبب منع 
املتنبئني اجلويني من نشــر توقعاتهم ف مبواقع التواصل 

االجتماعي.
وقال مدير إعام الهيأة عامــر اجلابري ان القرار »بتوجيه 
من وزير النقل وأصله توجيه من منظمة العربية لألرصاد 
اجلوية حيــث كانت تبليغاتهم باملؤمترات قبل ســنة او 
ســنتني باعتبارها حقوق ملكية مينع أي شخص يتكلم 

باألنواء اجلوية او يصرح بهذا اجلانب«.
ولفت الــى، ان »هنــاك بعض األشــخاص بعيدين عن 
التخصص مبجــال األنواء وينشــرون مبواقــع التواصل 

معلومات رمبا غير دقيقة أحياناً«.
وأكد ان »توجيهات املنع صــادرة من جهات عليا ونوهنا 

عنها سابقاً«. 
وكان بعــض املتنبئني اجلويني قالــوا، ان:«كتابا حكومياً 
صدر مبنع التصريح او النشر من قبل املوظفني في مواقع 

التواصل االجتماعي«.

أوليفيا رودريغو.. هل تعمدت تحطيم 
جائزتها في حفل “غرامي”؟

فــازت املغنية األميركية أوليفيا رودريغو بثاث جوائز في 
حفــل غرامي إال أن فرحتها لــم تكتمل بعدما تعرضت 

ملوقف حرج عقب استامها اجلوائز. 
على ووفق موقع “سي أن أن”، فقد فازت رودريغو، البالغة 
من العمــر 19 عاماً، بجائزة أفضل فنانة صاعدة، وجائزة 
 ”Drivers License“ أفضل أداء بوب منفرد عــن أغنيتها
وأفضل ألبــوم صوتي، إال أنها فاجأت اجلميع بإســقاط 
إحدى جوائزها عن طريق اخلطأ، وهذا ما أدى إلى حتطيمها. 
ومتّكن املصورون من التقــاط رّد فعل رودريغو خال تلك 
اللحظة، في حني استطاع أحد املساعدين من أن يجمع 

قطع اجلائزة احملطمة.
اليونســكو: التراث العاملي في خطر بســبب احلرب في 

أوكرانيا
أعلنت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 
اليونســكو أن عشــرات الكنائس واملواقع التاريخية 
واملتاحف القيمة تعرضت للدمار بســبب احلرب في 
أوكرانيا، معربة عن قلقها بشأن مدينة تشيرنيهيف 

في شمال الباد خصوصا. 

ملونشريط

البصرة - سعدي السند:

يستمر ابداع ومتيز طلبة وتاميذ 
اختراعاتهم  خــال  من  البصرة 
اجل  العلمية من  وابتكاراتهــم 
في  العلمي  بالواقــع  االرتقــاء 

الباد.
 فقد حققت مدرســة املوهوبني 
في البصرة املرتبــة األولى عاملًيا 
في مسابقة للذكاء االصطناعي 
التلميذ عبد  من خال مشاركة 
الرحمــن ســاطع فــي الصف 
الســادس االبتدائي والذي حقق 
فوزا كبيرا في مســابقة عاملية 
للــذكاء االصطناعــي جرت أون 
الين تنافس فيها أكثر من 68000 
فريقا و 500 مدرسة من اكثر من 

65 بلدا حول العالم
وقــد شــارك الطالب مبشــروع 
الذكية  التســوق  )عربة  أسماه 
Smart Shopping Cart ( لتقليل 
وقت االنتظــار في طوابير الدفع 
وجلعل املتاجر تدار بنفســها من 
دون احلاجة الى بائعني إذ يتلخص 
العميل  بــأن  العمل  ســيناريو 
يختار عربة التســوق ويعرف عن 
رمز  نفســه عن طريق مســح 
االستجابة الســريعة اخلاص به 
، ثم يبدأ باختيــار املنتجات من 
الرفــوف واضافتها الــى العربة 
التــي بدورها تســتخدم الذكاء 
علــى  للتعــرف  االصطناعــي 
املنتجات واسعارها و في النهاية 
يضغط العميل زر الدفع فترسل 

املشتريات  فاتورة  الذكية  العربة 
إلــى هاتفــه كرســالة نصية 
قصيرة وعلى بريــده االلكتروني 

دون املرور بصندوق الكاشير.
 وقد جاء هذا اإلجناز بعد أن أعلنت 
 Codeavour مســابقة  نتائــج 

 International
، وهــي أكبر مســابقة للذكاء 
للطاب  والبرمجة  االصطناعي 
الطلبــة  آالف  فيهــا  يشــارك 
االصطناعي  الــذكاء  مبشــاريع 
والتشــفير الفريــدة من نوعها 

جلعل العالم مكانًا أفضل وأروع.
وكان رئيــس الــوزراء مصطفى 
االسبوع  استقبل  قد  الكاظمي 
املاضــي الطالــب املوهوب عبد 
حصل  الــذي  ســاطع  الرحمن 
علــى ذهبية البطولــة العاملية 

للبرمجة والــذكاء الصناعي ومت 
تكرميه مــن قبل احلكومة برفقة 
محافظة  من  نور  ستيا  زميلته 
نينوى والتي حصلت على اجلائزة 

الفضية لفئتها العمرية 
وللمزيــد مــن املعلومــات عن 

اجلمعية  تُعرِّفهــم  املوهوبــني 
الوطنيــة للموهوبني واملتفوقني 
والشباب  األطفال  بأنهم  )أوروبا( 
حملــة املواهب املتميــزة الذين 
القــدرة  يظهــرون  أو  يــؤدون 
علــى األداء مبســتويات عاليــة 
بشــكل ملحوظ من اإلجناز عند 
مقارنتهم باآلخرين في ســنهم 

أو خبرتهم أو بيئتهم. 
ويتفق معظم العلماء املعاصرين 
علــى ان املوهبة تأتــي من كا 
األمريــن: اجلينــات والتنشــئة، 
والبعــض يفكــرون أيًضــا في 
التأثير الا جيني ومت إجراء بعض 
حول  لاهتمام  املثيــرة  األبحاث 
التوائــم أحادية الزيجوت ملعرفة 
املزيد عن دور اجلينات في املوهبة 
وان اخلصائــص احملــددة للدماغ 
الناس لديهم  وراثية أيضــا كل 
نقاط قوتهم ولكن ليس كلهم 
التربــوي  باملعنــى  /موهوبــني/ 

للكلمة.
ويحتــاج بعــض الطــاب إلــى 
ادخالهم  أو  املدرسة  التسريع في 
الى مدارس خاصة تناسب مستوى 
ألدمغتهم  العصبيــة  العمليات 
وإال ســيصابون باإلحبــاط وامللل 
وذلــك عن طريــق أثرائهــم مبواد 
علميــة كثيفة تشــبع رغبتهم 
وأكبر  أكثر  معلومــات  تلقي  في 
تلقي معلومات  بأن  املوهوب  ويرى 
مكثفــة وكثيرة مصــدرا ملتعته 
العقليــة، وهو ايضا نوع كبير من 
انواع التحدي يساعده على قضاء 

وقته من دون ملل.

بغداد -  وداد إبراهيم: 
اعلنــت دائرة الفنــون العامة 
والســياحة  الثقافة  وزارة  في 
واالثــار، متديد عــرض االعمال 
في  الواسطي  ملهرجان  الفنية 
بدأ  14 ألسبوعني،  الـ  نسخته 
مــن امــس األول 4/5 من اجل 
اعطاء فرصــة أكبر للجمهور 
االعمال  ومشــاهدة  للحضور 

الفنية املشاركة، والتي تنوعت 
بني الرســم واخلــزف والنحت 
ومبشــاركة عدد مــن الفنانني 
حقــق  ان  وبعــد  املغتربــني، 
وشهدت  كبيرا  جناحا  املهرجان 
قاعات العــرض الفني حضورا 

فنيا واعاميا واسعا.
وكان د. فاخــر محمد حســن 
مدير عــام دائرة الفنون العامة 

قد أعلــن في احلفــل اخلتامي 
»الثاثاء«  أمس  اول  للمهرجان 
العرض ســتتواصل  قاعات  ان 
باستقبال الزائرين لاطاع على 
االعمال الفنيــة على ان تكون 
الرسمي،  الدوام  خال  الزيارات 
اللوجستي  بالدعم  مشــيدا 
الذي قدم من الكــوادر الفنية 
فــي  والهندســية  واالداريــة 

الــوزارة إلجنــاح املهرجان مبدة 
زمنيــة ال تتعدى األســبوعني 
ولتجعل نســخة هــذا العام 
تقترب للعاملية وبطريقة عبرت 
للعالم اجمــع ان العراق يبقى 

منبعاً للجمال والفن واالبداع.
وجتدر االشــارة الى ان املهرجان 
كانت قد بدأت فعالياته في 28 

من اذار املاضي. 

تمديد عرض االعمال الفنية لمهرجان الواسطي في نسخته الـ 14 ألسبوعين

تلميذ بصري يحصل على ذهبية بطولة عالمية للبرمجة والذكاء 
تنافس فيها أكثر من 68000 فريقا من 65 بلدا حول العالم
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متابعة – الصباح الجديد:
في واقعة نادرة، تزوَّج رجل، يبلغ من العمر 
103 ســنوات، في محافظــة الديوانية، 
جنوبي الباد، وذلك للمــرة الثالثة خال 

حياته، في حدٍث أثار تفاعًا واسًعا.
وفــي تفاصيل احلدث املُبهــج، فإن ناحية 
ســومر، التي تبعد عــن العاصمة بغداد 
أيام  نحو 180 كيلومتــرًا، احتضنت قبل 
حفل زفاف »مخيلــف فرهود املنصوري«، 

بحضور ذويه وأقربائه في القرية النائية.
وقال عبد السام وهو جنل، املعمر مخيلف، 
في تصريح، إن »والدي تزوج للمرة الثالثة 
خال مســيرة حياته، وهو من مواليد عام 
1919، حيــث تُوّفيت زوجتــه األولى عام 
1999، ليتــزّوج امرأة أخــرى، وأجنب منها 

كذلك«.
وأضــاف أنه »فــي نهاية العــام املاضي، 
مشــكلة  حصلت  احلالي،  العام  ومطلع 
مع زوجته، فذهبت إلــى بيت أهلها، ولم 
تُعد رغم مــرور عدة أشــهر، فطلب مّنا 
الوالد إيجاد امرأٍة أخرى له، وهو ما حصل 

بالفعل«.

وأشــار إلى أن »االختيار وقــع على امرأة 
حسناء، من مواليد 1985، ومتّت خطوبتها، 
وبعــد ذلــك أُقيمت له حفلــة احلناء ثّم 

الزواج، وقد شارك في زّفته أبناؤه الّتسعة 
الباقون وأحفــاده وأوالد أحفــاده وأحفاد 

أحفاده«.

عريس عراقي عمره أكثر من قرن

لقطة »عدسة: زياد متي«

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقربالعذراء

انت شــخص عملي جدا خاصــة فيما يتعلق 
باملاديــات أو بوضعك املالي بصفة عامة، ولكن 
انتبــه فقد يســبب ذلك الشــعور بالضغط 
والقلق. هناك شخص ما مهم جدا في حياتك 

تريد أن تعبر له عن حبك واهتمامك به.

ترغب بشــدة في الذهاب للتسوق اليوم ولكن 
نحذرك من ذلك فقد تنفق أموالك في شــراء 
أغــراض ال حتتاجها هذه الفترة. إذا كان الذهاب 
إلى التسوق شيئا ضروريا عليك اصطحب أحد 

أصدقائك معك.

ســتحصل على مبلغ من املال في أي ساعة 
اليــوم. كنت تنتظــر هذا املبلــغ منذ وقت 
طويــل، ولذلك ستشــعر بالســعادة عند 
استامه. لديك خطط عديدة تود أن تنفذها 

لتحسني وضعك املالي. 

متر هذه األيام بتجربة سيئة جدا في العمل وهذا 
يؤثر على مســتواك وأدائك. رمبــا يكون هذا األمر 
ســببا في طلب اجازة من مديرك أو االنقطاع عن 
العمــل دون إخبــار أحد. قد يطــرح عليك بعض 
األشخاص أسئلة عديدة ولكنك لن جتيب عليها. 

علــى الرغم من وجود احلبيب بجانبك هذا اليوم، 
إال أنك ال تقدر ذلك. سيحمل هذا اليوم احتماالت 
إيجابية عديدة ومشــاريع مختلفــة وخطوات 
ناجحــة، فلديك قدرة وحماس ومناخ مناســب 

لكي توّظف طاقاتك وتتوصل إلى إجناز ما تريد.

اهتمامك بأسرتك شــيء ال بد منه اليوم مهما 
كانت مســؤولياتك والتزاماتك. قــد يكون هذا 
الوقت هو األنسب لانتهاء من البحث الذي بدأت 
فيه منذ عدة أشــهر. هل تظن أن والدتك تشبه 

جدتك في كل شيء؟ هذا األمر ال يعجبك متاما.

انضباطك في العمل وحســن سلوكك في 
التصرف يرفعان من أســهمك كثيراً، وهذا 
يضعك في دائرة الضوء ويساعد على حتسني 
ظروفك. عليــك أن تتنبــه لتصرفاتك هذا 

اليوم.

لــن تفكر في أي شــيء اليوم ســوى احلب 
والرومانســية، فإذا كنت أعزب، ســتنجذب 
اليوم لشــخص ما تتعرف عليه في العمل، 
فكن حريصــا على التعــرف عليه بطريقة 

مهذبة.

لســت على ما يرام اليوم، ولكنك تســعى 
لتحقيــق أهدافــك رغــم كل الظــروف 
املعاكســة والتحديــات. ســتقضي يوما 
مثاليا إذا فكرت في قراءة كتاب ما أو كتابة 

مقالة قصيرة. 

قــد يظهر بعــض التطــورات الغريبة هذه 
الفترة بالتحديد إما فــي حياتك املهنية أو 
ورمبــا تطرأ مســؤوليات ملّحة  العاطفية. 
ومهّمة تبــني مهارتك وقدرتــك على حتمل 

املصاعب.

توقع اليــوم زيارة أحد األصدقاء لــك في الفترة 
الصباحية. من املتوقع أن هذه الزيارة ستسعدك 
ولكنها ســتكلفك الكثير. أنت محظوظ جدا 
اليوم فرمبــا يعاملك شــريكك معاملة خاصة 

وينفذ لك كل أوامرك على غير العادة. 

الجديالدلو

عقلــك متفتح اليــوم ولديك القــدرة على 
اســتيعاب أي معلومة تتلقاها. رمبا تواجهك 
القادمة،  القليلة  األيام  التحديات خال  بعض 
فكن متيقظا ومستعدا. اهتم مبواهبك واسع 

إلى تنميتها.

الميزان

القوس

الحوت

الجوزاء
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شركة نفط البصرة
غلق 2022/5/15

طلبيات دعوى العامة بطريقة التأهيل الفني– الوثيقة 
القياسية

تعلن شركة نفط البصرة عن حاجتها للمواد املبينة في أدناه، فعلى الراغبني باالشتراك 
مبراجعة مقر الشــركة الكائن في محافظــة البصرة- باب الزبير الســتالم املواصفات 
اخلاصة بها وتقدمي عطاءاتهم في موعد أقصاه 2022/5/15 الساعة الواحدة ظهرا مرفقة 
معها التأمينات األولية على شــكل صك مصدق او خطاب ضمان او ســفتجة من احد 
املصارف املعتمدة في العراق وسيهمل أي عطاء غير مستوٍف للشروط أعاله والدائرة غير 
ملزمة بقبول اوطأ العطاءات وسيتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن، ثمن 

مستندات املناقصة غير قابلة للرد.
مالحظــة: مبلغ التأمينات األولية مثبت في اصل الطلبية ويكون العطاء نافذا بعد )90( 

يوما من تاريخ الغلق والتأمينات نافذة بعد )118( يوم من تاريخ الغلق
ملزيد من املعلومات الفنية يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني )www.boc.ooil.gov.iq( وميكن 
االتصال بنا عبــر بريدنا اإللكترونــي )fpd_basraoilco@boc.oil.iq( موعد انعقاد املؤمتر 
اخلاص باإلجابة على استفسارات مقدمي العطاءات في 2022/5/8 تقدمي ما يثبت حجب 
البطاقة التموينية وقت فتح العطاءات بعد موعد اإلعالن مكان فتح العطاءات في قاعة 

فتح العطاءات اخلارجية الواقعة في موقع باب الزبير- الزقورة- الطابق األرضي
على كافة املشــاركني ملء اجلزء الرابع من الوثيقة وإعادة الوثيقة القياسية املؤيدة من 
قبلنا بعد ختمها وتأييدها من الشركات املشاركة يرجى إرسال ممثلكم قبل موعد الغلق 
الســتالم قرص )CD( متضمنا الوثائق القياســية للطلبيات املعلنة لغرض ملء وتوقيع 
املعلومات اخلاصة بكم وتســليمه في موعد الغلق كافــة املقاولني الثانويني )العراقيني 
واألجانب( عدم التعامل مع الشــركات األجنبية املقاولة فيما يخص املناقصات والعقود 

الثانوية من خالل مفردات هذه الشركات في دبي
املدير العام

رقم اإلعالن 7

شركة املشاريع النفطية/ هيأة مشاريع اجلنوب
إعادة إعالن املناقصة رقم )2022/1( للمرة الثانية 

جتهيز مواد احلماية الكاثودية ملشروع أنبوبي املكثفات والغاز السائل قطر 6 عقدة و 8 
عقدة في حقلي الناصرية والغراف طويل األمد 

يسر شركة املشاريع النفطية/ هيأة مشاريع اجلنوب دعوة كافة املقاولني من ذوي اخلبرة واالختصاص لالشتراك في املناقصة وفق الوثائق القياسية والشروط والتفاصيل 
أدناه:

1- يقدم العطاء في ظرفني مغلقني مفصولني ومختومني مثبت عليهما اســم املناقصة ورقمها ونوع العرض أحدهما عرض )فني( ويشــمل كافة التفاصيل الفنية 
وجداول الكميات مع كافة املستمسكات املطلوبة وكاآلتي:

1-1/ التأمينات األولية تبلغ )10002000( )عشــرة ماليني وألفي دينار( على شــكل صك مصدق أوسفتجة أو خطاب ضمان نافذ املفعول ملدة ثالثة أشهر من تأريخ غلق 
املناقصة وباســم مقدم العطاء حصراً أو أي من املســاهمني في الشركة او الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة وســيهمل العطاء الذي لم ترفق به التأمينات 

األولية. وال تقبل التأمينات املقدمة من املصارف املذكورة أدناه:
أ- مصرف دار السالم لالستثمار ب- مصرف الرواحل االسالمي لالستثمار والتمويل ت- مصرف دجلة والفرات للتنمية واالستثمار ث- مصرف البصرة الدولي لالستثمار 
ج- بنك آســيا التركي ح- مصرف الوركاء لالســتثمار خ- مصرف الشــمال د– مصرف زين العراق ذ- مصرف إيالف اإلسالمي ر– مصرف الوطني اإلسالمي ز- مصرف بابل 
س– مصرف دجلة الفرات للتنمية واالستثمار ش- مصرف التعاون اإلسالمي ص- مصرف ملي ايران ض- مصرف بارسبان ط- مصرف االحتاد العراقي ظ – مصرف العراقي 

اإلسالمي ع- مصرف االقتصاد واالستثمار والتمويل. 
1-2/ كتاب عدم املمانعة من االشتراك في املناقصة صادر من الهيأة العامة للضرائب. 1-3/ عقد مشاركة مصادق اصولياً من قبل كاتب العدل في حال التقدمي للعطاء 
أكثر من مناقص. 1-4/ بطاقة السكن. 1-5/ هوية تسجيل مقاولني نافذة من الدرجة التاسعة كحد أدنى او هوية غرفة جتارة نافذة 1ـ 6/ هوية االحوال املدنية او بطاقة 
موحدة. 1-7/ وثائق تأسيس الشركة تشمل شهادة التأسيس+ عقد التأسيس+ كتاب التخويل باملراجعة والتوقيع+ إجازة ممارسة املهنة 1– 8/ وصل شراء املناقصة 9-1/ 

سيولة نقدية مببلغ )66680000( ستة وستني مليونا وستمائة وثمانني الف دينار فقط 1-10/ كتاب حجب البطاقة التموينية.
2- أما العرض الثاني )التجاري( يثبت فيه السعر وأي تفاصيل أخرى تخص التسعير مع جداول الكميات وتوضع العطاءات في صندوق العطاءات في موعد أقصاه نهاية 

الدوام الرسمي ليوم 2022/4/17 وهو تأريخ غلق املناقصة وعلى العنوان التالي:
البصرة/ شركة املشاريع النفطية/ هيأة مشاريع اجلنوب/ قرب مصفى البصرة في الشعيبة

3 ـ يتم ملء القسم الرابع )استمارات العطاء( من قبل مقدم العطاء إلكترونياً ومن ثم يتم طباعته لغرض ختمه باخلتم احلي لشركتنا.
4- تشترى العطاءات من الدائرة الوارد عنوانها في أعاله ومببلغ )150000( مائة وخمسني الف دينار غير قابل للرد

5- على املقاول الذي يُقبل عطاؤه احلضور خالل يومني من تاريخ تبليغه بقرار اإلحالة لغرض توقيع العقد.
6 ـ على املقاول قبل توقيع العقد تقدمي ضمان التنفيذ مبوجب شروط املقاولة وإذا امتنع املقاول عن ذلك فللدائرة حق سحب العمل ومصادرة التأمينات األولية من دون 

احلاجة الى إنذار واتخاذ اإلجراءات القانونية.
7- إن الدائرة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات أو أي عطاء آخر ولها احلق في إلغاء املناقصة من دون ان يكون ملقدمي العطاءات حق املطالبة بأية تعويضات

8- إن املناقصة مبنية على أساس التسعير للفقرات الواردة في جدول الكميات كجزء من وثائق املناقصة
9- على مقدم العطاء قبل تقدمي عطائه إجراء التحريات الكافية عن طبيعة العمل والظروف احمليطة به

10- على مقدم العطاء التوقيع على كل ورقة أو وثيقة في العطاء املقدم من قبله
11- يبقى العطاء نافذاً وملزماً ملقدم العطاء وملدة )90( يوماً من تأريخ غلق املناقصة

12- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر االعالن
13- العقد خاضع للضريبة والقوانني والتعليمات النافذة. 

14- يعتبر هذا اإلعالن جزءا من مستندات املقاولة وجزءا ال يتجزأ من العقد وملزماً للمقاول بكل فقراته مبجرد تقدمي العطاء
15- إذا صادف موعد غلق املناقصة عطلة رسمية ميدد االعالن الى اليوم التالي

16 ـ الكلفة التخمينية تبلغ )333400000( )ثالثمائة وثالثة وثالثني مليونا واربعمائة الف دينار(. 
17- ملزيد من املعلومات ميكن الرجوع الى موقع الشركة او الوزارة على األنترنت

   HTTP://WWW.SCOP.Oil.GOV.iq
www.oil.gov.iq

E-mail:south.oper@scop.oil.gov.iq
املدير العام
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إعالن
الى الشريك

 علي عذيب جاسم
اقتضى حضــورك الى صندوق 
االســكان العراقي فرع ذي قار 
الكائــن في الناصريــة/ وذلك 
لتثبيــت إقــرار باملوافقة على 
السيد )صفاء  قيام شــريكك 
فيصل عبد الرضا( بالبناء على 
حصته املشــاعة في القطعة 
املرقمة )22805/110( مقاطعة 
)جزيرة( لغرض تســيلفه قرض 
اإلســكان. وخالل مدة اقصاها 
خمسة عشــر يوما من داخل 
العــراق وشــهر إذا كان خارج 
العراق من تاريخ نشــر اإلعالن. 
وبعكسه سوف يسقط حقك 

في االعتراض مستقبال...

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
الناصرية

العدد: 1348/ش/2022
التاريخ: 2022/4/5

الى املفقود/ حبيب محمد خلف
 او كل من له علم مبصيره

تبليغ
اقامــت ابنتك املدعيــة )ميامي حبيب 
محمد( الدعوى املرقمة 1348/ش/2022 
والتــي تطلب فيهــا احلكــم بوفاتك 
لفقدانك منــذ تاريخ 2006/6/30 وعدم 
معرفة مصيرك حلد اآلن وبعد التحقيق 
عــن حياتك من مماتك تقرر النشــر في 
يوميتني وفي حال  صحيفتني محليتني 
وجودك او كل من يكــون له العلم عن 
مصيرك احلضور امام احملكمة في موعد 
التاســعة   2022/4/11 املوافق  املرافعة 

صباحا
القاضي
حسني والي حسني

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 21
التاريخ: 2022/4/5

م/ إعالن اول

عمــالً بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعــدل، تعلن جلنة البيع 
واإليجــار في مديرية بلديات ذي قار عن اجراء املزايدة العلنية اليجار أمالك مديرية بلدية 
)الفهــود( وكما مبينة مواصفاتها ادناه عدد )2( ، فعلى الراغبني باالســتئجار مراجعة 
محاسب البلدية خالل مدة )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن لدفع التأمينات 
القانونية بنسبة ال تقل عن )20%( من قيمة التقديرية لكامل مدة االيجار واحلضور في 
اليوم التالي من مدة انتهاء االعالن في ديوان البلدية حسب الوقت احملدد مع جلب هوية 
االحوال املدنية ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور نشر االعالن والداللية البالغة %2 

وأي مصاريف اخرى.
م.ر. مهندسني
حيدر محسن جري
مدير بلديات ذي قار

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
القائم

العدد: 340/ش/2022
التاريخ: 2022/4/6

الى/ املدعى عليه
 حامد خليف حمود علي

م/ تبليغ
)اســراء عبيــد احمد(  املدعية  أقامت 
الدعوى الشرعية املرقمة 340/ش/2022 
أمــام هذه احملكمة والتــي تطلب فيها 
إثبات نســب األطفــال كل من )حنني 
وعالء وســيدره ورزان وفــرح( وجملهولية 
محــل اقامتك حســب شــرح القائم 
تبليغك  املنطقة تقرر  بالتبليغ ومختار 
اعالنا بصحيفتــني محليتني أمام هذه 
احملكمة مبوعد املرافعة احملدد 2022/4/13 
وفــي حال عدم حضورك او إرســال من 
املرافعات  ينوب عنك قانونا سوف جترى 

بحقك غيابا وفقا للقانون.
القاضي
ساهر حسني علي

محكمة بداءة احلي
العدد/ 206/ب/2019

م/ إعالن
تبيع هذه احملكمــة باملزاد العلنــي العقار 
املذكــورة  العكابيــه(  م9   47/1  ( املرقــم 
أوصافه أدناه خالل ثالثــني يوما اعتبارا من 
اليوم التالي لنشــر اإلعالن، فعلى الراغبني 
بالشراء مراجعة احملكمة لالشتراك باملزايدة 
مســتصحبني معهم التأمينات القانونية 
البالغــة 10% من القيمة املقــدرة للعقار 
وخمســون  وتســعة  والبالغة)ثالثمائــة 
مليونا ومائة وخمســة وثمانون الف دينار 
عراقي( وســوف جترى املزايدة في الســاعة 
الثانية عشرة ظهراً من اليوم األخير للمدة 
املذكورة فــي مقر هذه احملكمــة ويتحمل 

املشتري أجور املناداة.
القاضي
حاكم ثابت األمير

أوصاف العقار/
االرض الزراعية 47/1 م9 العكابيه

مساحتها 897 دومن و 24 أولك و 50 متر
وهــي ارض غير مســتصلحة وتوجد فيها 
للزراعة ومساحات  مســاحات غير صاحلة 
أخرى صاحلة وهي غير مســتغلة بالزراعة 
الوقت احلاضر وخالية من املغروســات  في 
وتســقى بالواســط من نهر الغراف وتقع 

خارج حدود البلدية.

ANN-NO. -7-

 ESTIMATED
COST $

 MATERIAL
NATUREANNOUNCED NO CONTRACT

TYPE
 BID

BOND $

 PRICE OF
 TENDER

DOCUMENTS $
SPECENQ.REF.SER

5400000WORKABLEANNOUNCED 1SUPPLING100000200

 DRAG
 RADUCER

 AGENT )FLOW
IMPROVER)

69-22-2235-D2

شركة نفط البصرة

منوذج اعالن دعوة عامةعنوان النموذج

تاريخ اإلصدار: رقم اإلصدار: BOC-CP-07-03-WI-01/F011رمز النموذج
2021/4/18

شركة نفط البصرة

منوذج اعالن دعوة عامةعنوان النموذج

تاريخ اإلصدار: رقم اإلصدار: BOC-CP-07-03-WI-01/F011رمز النموذج
2021/4/18

الكلفة 
التخمينية$

مبلغ نوع العقدرقم االعالننوع املوازنة
التأمينات 

األولية$

سعر البيع 
للطلبية$

ترقم الطلبيةاملواصفات

جتهيز مادة محسن اجلريان 100000200جتهيزإعالن -1تشغيلية5400000
للنفط الثقيل )200000 

غالون أميركي(

69-22-2235-D2

 القيمة التقديريةمدة االيجارنوع امللكرقم امللكاسم الدائرةت
)االيجار السنوي(

 ساحة بيعجزء من العقار 111/146بلدية الفهود1
 25،000،000 خمسةسنة واحدةالفواكه واخلضر

وعشرون مليون دينار

2،000،000 مليونا دينارسنة واحدةساحة مؤقتة11/4/1بلدية الفهود2

فقدان هوية
فقدت الهوية الصادرة من الشركة العامة لتجارة 
املواد الغذائية باســم/ هيفاء مولــود منير، فمن 

يعثر عليها تسليمها ملصدرها...

فقدان هوية
فقدت الهوية الصادرة من الشركة العامة لتجارة 
املواد الغذائية/ فرع ذي قار باســم/ ابراهيم بشير 

عجيل، فمن يعثر عليها تسليمها ملصدرها.
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بغداد ـ الصباح الجديد:

بارَك وزير الَشباب والرياضة، رئيس 
االحتاد املركزي لكرِة القدم، عدنان 
درجال، ومجلــس إدارة االحتاد، فوزَ 
ُمنتخبنا الوطنــي لكرِة الصاالت 
علــى نظيره  املنتخــِب اإلماراتي 
بهدفــن  مــن دون مقابــٍل في 
التصفيــاِت اآلســيوّية.  حمــا 
امضاء رافد حميد وسالم فيصل.

وقاَل درجال: إن املنتخب ســيكرُم 
املهم. مشــيداً  الفوزِ  بعد هــذا 
بجهودِ الوفــد واملاكن التدريبي 
وخصوصــا  والاعبــن،  واإلداري 
احلارس اجملتهــد زاهر مهدي، الذي 
مت االتصاُل به قبــل املُباراة، حيث 
ضرَب هــذا احلــارس أروَع األمثلة 
وفاة  فرغم  واإليثــار،  الوفــاء  في 
والــده )رحمــه اهلل( إال أنه رفَض 
يليُق  العودَة، وقّدَم مستوى كبيراً 
بســمعِة العــراق. وثّمــَن درجال 
جهــودَ اجلميع، وطالــَب الاعبن 
باالســتمرارِ من أجل حتقيِق املزيد 
من االنتصاراِت التي تليُق بسمعِة 
الرياضة العراقّية.ويلتقي املنتخب 
البحريني،  العراقي مــع نظيــره 
اليــوم اخلميس، في اجلولة الثانية 

من التصفيات.

اجلوية جاهز ملالقاة اجلزيرة 
من جهة أخرى، اكد مشرف فريق 
نادي القوة اجلويــة، احمد خضير 
بعد  اكمل استعداداته  الفريق  ان 
في معســكر  بالكامل  جتمعــه 
السعودية استعدادا لبطولة دوري 
ابطال اســيا، فيما سيغيب ثاثة 
العبن أساســين عن التشكيلة 
بســبب اإلصابــة. ».واشــار الى 
خدمات  ســيفتقد  »الفريــق  ان 

الاعبن ميثم جبــار، وكرار نبيل، 
اإلصابة  بســبب  طالــب،  وفهد 
لكن املدرب حكيم شاكر سيضع 
البدائل املناســبة«.يذكر أن فريق 
مشواره  ســيفتتح  اجلوية  القوة 
في البطولة االســيوية مبواجهة 
اجلزيــرة االماراتــي في الســاعة 
احلادية عشرة والربع مساء يوم غد 

اجلمعة.

ثالث مباريات في اجلولة 26 
للممتاز 

اليوم  تختتــم  اخر،  وفي ســياق 

 26 اجلولــة  مباريــات  اخلميــس 
 3 ، بإجراء  لدوري الكــرة املمتــاز 
مواجهــات، األولى جتمــع الكرخ 
الكرخ  القاسم.. ويسعى  وضيفه 
والقاسم لتحسن موقعهما في 
الكناري  خاصــة  الترتيب،  الئحة 
الــذي يحتــاج للفــوز والوصول 
ملراكز الوســط.. أما اللقاء الثاني 
يلتقي فيه الزوراء صاحب الترتيب 
الرابــع مع ضيفه نفط ميســان 
صاحب املركز العاشر على ملعب 
الشــعب الدولــي في الســاعة 
املواجهات  وآخر  العاشرة مســاء 

فرانسو  ملعب  سيســتضيفها 
حريــري، وياقي فيــه أربيل فريق 
أصحاب  فيه  الكهرباء.ويطمــح 
الضيافــة للوصول للمركز الـ11، 
فيما يســعى الضيــوف في حال 

االنتصار لبلوغ الترتيب العاشر.
وتلقى فريق الشــرطة خســارته 
األولى في الدوري لهذا املوسم أمام 
مستضيفه نفط الوسط بنتيجة 
الدولي،  النجــف  مبلعــب   ،)2-1(
ضمــن اجلولة 26 من املســابقة.
تقدم الشرطة بهدف عكسي عن 
طريق املدافع التونســي أحمد بن 

عمار بالدقيقــة 33، وعاد الاعب 
ذاته ليدرك التعادل لنفط الوسط 
بالدقيقة 57.ومتكن حســن عبد 
الواحــد من مضاعفــة النتيجة 
ألصحــاب األرض فــي الدقيقــة 
60.بهــذا االنتصــار، قفــز نفط 
الوسط إلى الترتيب الرابع برصيد 
47 نقطة، فيما بقي الشرطة في 

الصدارة برصيد 67 نقطة.
النجف  في حــن، قلــب فريــق 
بنتيجة  الفــوز  إلى  بهدف  تأخره 
النفط،  مســتضيفه  على   )1-2(
افتتــح وليــد كرمي، التســجيل 

ألصحاب األرض في الدقيقة )22(.
تييري  أرنــس  الكاميروني  وجنــح 
للنجف  التعــادل  تســجيل  في 
بالدقيقة )65(.ثم عاد أرنس تييري 
لتســجيل هدف الفوز الثمن في 
الدقيقة )70(.ورفع النجف رصيده 
لـ40 نقطة في املركز الســادس، 
في حــن تراجع النفــط للمركز 
السابع بـ39 نقطة. وتلقى النفط 
اخلسارة الثانية على التوالي، بعد 
أمام  املاضية  اجلولــة  الهزمية في 

الشرطة املتصدر بنتيجة )1-0(.
ومتكن فريــق الصناعة من حتقيق 
بهدف  امليناء  مضيفه  على  الفوز 
مــن دون رد.. جاء الهــدف الوحيد 
الدقيقة  املباراة للصناعة في  في 
46 من الشــوط الثاني عن طريق 
الاعب حيدر حســن، في املباراة 
التي علــى ملعــب الفيحاء في 
مســاًء.وبهذه  العاشرة  الساعة 
النتيجــة رفع الصناعــة رصيده 
للنقطة 32 باملركز العاشر، وجتمد 
 16 النقطة  املينــاء عنــد  رصيد 

باملركز التاسع عشر.
وتغلب نوروز على ضيفه ســامراء 
بنتيجة )2-0(، افتتح اسو رستم، 
التســجيل ألصحــاب االرض في 
الدقيقــة 18، ثم أضــاف محمد 
دالور الهدف الثانــي في الدقيقة 
44 من زمن املبــاراة، التي أقيمت 
في ملعب عشب اصطناعي.بهذا 
االنتصار، قفز نــوروز 4 مراكز في 
الئحة الترتيــب، ووصل إلى املركز 
الـ11 برصيد 30 نقطة، فيما ظل 
سامراء في قاع الترتيب برصيد 10 
نقاط.وال يزال ســامراء، يعاني من 
تدهور نتائجه، وبات قاب قوسن أو 
أدنى من الهبوط إلى دوري الدرجة 
األولى بعد أن تلقى اخلسارة الـ 18 

له في هذا املوسم.
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اللجنة البارالمبية تتابع 
شحن تجهيزاتها من تركيا 

السبت.. حسم لقب 
السلة الممتاز 

إدارة الجوية تحتفي 
بفريقها النسوي

هشام السلمان *
قال االمــن العام  وكالــة د. احمد العاني ان 
وفدا من  اللجنة الباراملبية يتابع حاليا شحن 
التجهيزات الرياضية اخلاصة باحتادات اللجنة، 
وأوضح العاني ان شــحن هذه التجهيزات من 
تركيا جاء بعد ان مت التعاقد مع شركة تركية 
لغــرض جتهيز الفــرق الرياضية فــي احتادات 

اللجنة الباراملبية الوطنية  واحملافظات.
وأشــار  إلى  ان الوفد الباراملبي العراقي الذي 
يُتابع شــحن التجهيزات برئاسة االمن املالي 
للجنة الباراملبية عبيــد الغزي  و مهدي باقر 
عضــو املكتب التنفيذي ومحمد الســامي 
رئيــس احتاد  التنفيذي وهاشــم فرز  املديــر 
السباحة و محمود الغزالي رئيس احتاد اجلودو 

الباراملبي.

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

بغداد ـ الصباح الجديد:
متكــن فريــق النفط مــن الفوز علــى فريق 
الشــرطة بنتيجة 63 - 55 نقطة في املباراة 
الثالثــة ضمــن مباريات ختام دوري الســلة 
املمتاز حلســاب املباراة الثالثة ضمن املباريات 
املباراة على قاعة الشــعب  النهائيةوجــرت 
لالعــاب الرياضيــة.. وقال خالــد جنم عضو 
االحتاد«على الفريق الــذي يبغي التتويج البد 
عليــه الفوز اربع مرات، موضحا ان فوز النفط 
هــو الثالث وينبغــي ان يفوز للمــرة الرابعة 

ليتوج باللقب للموسم 2022-2021.
واضــاف ان االحتــاد حدد يوم الســبت املقبل 
القامــة املباراة الفاصلة ففي حال فوز النفط 
فانه يتوج باللقب واذا فاز الشرطة عليه الفوز 
ثاث مرات اخرى ليحســم اللقب .وكان فريق 
نادي نفط البصرة توج باملركز الثالث بعد فوزه 
مبباراة حتديد املركزين الثالث والرابع على فريق 
نادي دجلة اجلامعة بفارق سبعة نقاط وبواقع 

99-92 نقطة

إعالم نادي الجوية
كرم رئيــس الهيئة االدارية لنادي القوة اجلوية 
الرياضي، الفريق الطيار شهاب جاهد ، الفريق 
النســوي للنــادي بعد التتويــج بلقب كاس 
العراق للصاالت. وشــكر قائــد القوة اجلوية 
الــكادر التدريبي والاعبات ، إلحرازهم بطولة 
كأس العراق بنســخته االولــى بفوزهن على 
الزوراء فــي املباراة اخلتامية، مطالبا باحملافظة 
على لقب الدوري املمتاز في املوسم اجلديد.من 
جانبه أشار مدرب الفريق الكابنت وليد ضهد 
إلى أن اجلميع كان مصمم على حتقيق اللقب ، 

مشيدا باداء الاعبات في جميع املباريات.
وكان فريق القوة اجلوية النسوي لكرة الصاالت 
قد توج بكأس العراق على حســاب الزوراء في 

املباراة النهائية بهدفن لواحد.

تقرير 

إعالم الشباب والرياضة

التقى وزير الشــباب والرياضة عدنان 
أول أمــس وكيل  درجال فــي مكتبه 
وزارة الثقافة والسياحة واالثار السيد 
عماد جاسم ، وجرى خال اللقاء الذي 
حضره الدكتور فائز طه ســالم مدير 
عام دائرة ثقافة وفنون الشباب  ، بحث 
جملة من الفقرات التي تخص التعاون 

لدعم قطاع الشباب  . 
وبــارك درجــال حــرص وزارة الثقافة 
التعــاون  فــي  الكبيــر  وجهدهــا 
وتوفير  العــراق  شــباب  خدمة  الجل 
احتياجاتهــم ، مشــيرا الــى اهمية  
االتفاق علــى فتح مركــز ثقافي في 
مجمع بســماية وكذلك دعــوة وزارة 
وزارة  الشــباب املســاهمة في مؤمتر 
الفكرية  امللكية  حول  القادم  الثقافة 
وحقــوق املؤلف كما ســيكون هناك 
العراقية  الــدار  مع  بروتوكول عمــل 
لازياء وتنظيم ورش وندوات مع عروض 
االزياء واشــراك العارضات والعارضن 
فــي دورات رياضيــة مبســابح الوزارة 
للمحافظــة  التدريبيــة  ومراكزهــا 
درجال  .واضاف  البدنيــة  اللياقة  على 

ان الكثيــر مــن الورش واملســابقات 
والدورات التدريبية قد نفذت مبشاركة 
فاعلة من دوائر وزارة الثقافة وســيتم 
تعزيــز العمل بجهود مشــتركة مع 

مؤسسات أخرى.
وفي ســياق اخر، التقى وزير الشــباب 
والرياضــة عدنان درجال فــي مكتبه 
مبقر الوزارة، مســؤول الريادة واالندماج 
املالــي فــي منظمة العمــل الدولية 
فادية جــرادي، ومت خــال اللقاء بحث 
الذي  للشباب  املالي  التثقيف  مشروع 
املدربن  يتضمن إعداد مجموعــة من 
العراقيــن مــن مختلــف احملافظات 
املالي  التثقيف  العراقية على موضوع 
من  الشباب  بتدريب  قيامهم  وبالتالي 
خال مديريات الشباب الرياضة. وأبدى 
الســيد الوزيــر اهتماما كبيــرا بهذا 
املشــروع وطلب توسيع التعاون وزيادة 
اعــداد املدربن الشــباب للوصول الى 
شــريحة اكبر منهم، وكذلك التعاون 
مــع وزارة العمــل في دعم املشــاريع 
العمل  تتبناهــا منظمة  التي  االخرى 
الدوليــة، منها مشــاريع االبتكارات و 
ادعم مشروعك، وزيادة افاق التعاون بن 
وزارة الشــباب والرياضة ووزارة العمل 
من خال لقاء قريب بن  املسؤولن في 

الوزارتن بهذا اخلصوص.
مــن جانب اخر، عقد فريــق ايزو طاقة 

التابــع لــوزارة الشــباب والرياضــة 
اجتماعا ملناقشة مفردات خطة الوزارة 

فيما يخص املبادرة الوطنية لترشــيد 
االســتهاك ودعــم الطاقــه ، حضر 

االجتماع جميع أعضاء الفريق.
وذكرت مدير قسم اجلودة يسرى حميد 
: ان االجتمــاع ناقش ضــرورة  تفعيل 
أنشطتها املدرجة ضمن اخلطة وابرزها 
الدراجات«  و«سباق  التشجير«  »حملة 
املبادرة الوطنية للطاقة،  حتت شــعار 
مبينة انه مت االنتهاء من  اعداد جداول 
الــوزارة  بعــدادات  اخلاصة  البيانــات 
وبحســب املعلومات احملــدده من قبل 

وزارة الكهرباء .
وأضافــت: وتضمــن االجتمــاع أيضا 
مناقشــة اهــم  األنشــطة التي مت 
تنفيذها من قبل الوزارة في صدد هذه 
املبادرة وماســيتم تنفيــذه الحقا من 
قبل تشــكيات الــوزارة ذات العاقة 
وضرورة املتابعة من قبل الفريق الرديف 
للتأكد من تنفيذ كافة مفردات اخلطه  
اخلاصة بهذا امللف  ومن ثم اعداد تقرير 
متكامل لرفعه الى  رئيس فريق ملبادرة 
البيئة  وزير  الســيد  للطاقه  الوطنية 
بحسب توجيهات معالي الوزير عدنان 
درجال بضرورة ايــاء املوضوع االهمية 

القصوى.
كمــا عقدت جلنــة االبــداع واالبتكار 
اجتماعا  والرياضة  الشــباب  وزارة  في 
علي  الدكتور  اللجنــة  رئيس  بحضور 

سلمان ومدير عام دائرة الدراسات عبد 
اخلالق خضر ومدير عــام دائرة التربية 
البدنية احمد املوســوي ومدير قسم 
اجلودة يســرى حميد واملهندس احمد 

وليد من الدائرة الهندسية .
مت خال االجتماع االتفــاق على اطاق 
االستمارة االلكتورنية اخلاصة بترشيح 
جلائرة االبــداع واالبتكار التابعة للوزارة 
وحتديد املنهجية اخلاصــة بها، كما مت 
االتفاق على ان تكون عمليات الترشيح 
نصف ســنوية من خالهــا يتم رفع 
األسماء بشــكل نصف سنوي، جلعل 
الوزارة بيئة حاضنــة لابداع واالبتكار 
من خــال جملهــة مــن االقتراحات 
ضمن  رفعهــا  ســيتم  التحفيزيــة 

املنهجية اخلاصة املعدة لهذا لغرض.
وفي ســياق اخر، عقدت وزارة الشباب 
والرياضة ، قسم تكنولوجيا املعلومات 
اجتماعــا مــع ممثلي االمانــة العامة 
الوطني  البيانات  الوزراء/مركــز  جمللس 
ملناقشــة وضــع هيكيليــة واضحة 
في  املعلومات  تكنولوجيــا  مليزانيــة 
الوزارة واالتفــاق على تدوين املعلومات 
واملشــاريع  واالنظمــة  واملتطلبــات 
كافة  احلكومية  واخلدمات  االلكترونية 
املتعلقة بالوزارة  والدوائر املرتبطة بها.

درجال يبحث تفعيل بروتوكول التعاون المشترك مع وزارة الثقافة والسياحة واآلثار
يلتقي مسؤول الريادة واالندماج المالي في منظمة العمل الدولية

نور الجبوري:
الطباء  العــراق  بطولة  اختتمــت 
االسنان )كوورة- دنت( بتتويج فريق 
الكــرخ باللقب بعــد تغلبه على 
اهداف  اربعة  بنتيجة  النجف  فريق 
مقابل هدف على ملعب نادي وسام 
اجملد.وقال نقيب اطباء االسنان ابـو 
لـ »الصبــاح اجلديد«  الــراوي  بكر 
نقابة  برعاية  اقيمــت  البطولة  ان 
اطباء االســنان ومبشاركة فرق من 
جميع احملافظات، مؤكدا ان الرعاية 
تأتي لدعم االطبــاء املتميزون على 
الرياضــي اضافــة إلى  الصعيــد 
متيزهــم فــي اختصاصهم.وهنــأ 
مدرب الكرخ حســن ناجح فريقه 
وجمهورهــم بعد حتقيــق اللقب، 
مبينــا ان الفائــدة مــن البطولة 
االسنان  اطباء  بن  التواصل  حتقيق 
العراقين. واضاف ناجح انها افرزت 
اطبــاء يجيدون لعبة كــرة القدم 

على مستوى عالي.
وبرغــم خســارته..اكد مدير فريق 
النجــف احمــد الكاظمــي على 
ضرورة تكــرار البطولــة دوريا بعد 
جناح النســخة االولــى منها التي 
شهدت مشاركة ستة عشر فريقا 
العراقية. احملافظــات  مختلف  من 

وحصل فريــق كرباء علــى املركز 
الثالث بفوزه على فريق كركوك في 
مباراة حتديد املركــز الثالث والرابع 
نقابة  اقامتها  التــي  البطولة  في 
اطباء االســنان بالتعــاون مع جلنة 
لكرة  املركزي  االحتــاد  في  الصاالت 

القدم.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن االحتاد املركزي للركبي، شفاء 
احملترف فــي صفوف ساراســينز 
االردني علي قاســم، من اإلصابة.
أن  بيان  الركبي فــي  احتــاد  وذكر 
“العب املنتخــب الوطني للركبي 

علي قاســم، عاد الى املاعب من 
خــال متثيلــه فريق ساراســينز 
االردنــي فــي منافســات الدوري 
ان  15”.وأوضــح  لفئــة  االردنــي 
“مشاركة قاســم تعد اول جتربة 
احترافيه له بعد غياب 8 اشــهر 

الركبي بسبب اجراءه  عن ماعب 
ان  الى  جراحية”.يشــار  عمليــة 
قاســم احرز لقب الدوري العراقي 
للركبي مع فريق االســكان 2019 
ومثل فريق اجلنســية في موسم 

.2020

الركبي يعلن جاهزية علي قاسم 

تتقدم اســرة صحيفــة »الصباح 
اجلديد« بالتهنئــة إلى املوظف في 
واحملافظات/  األقاليم  شــؤون  دائرة 
»أحمد  والرياضــة  الشــباب  وزارة 
مجيد ســلمان« ملناسبة حصوله 
علــى شــهادة الدبلــوم العالــي 
مــن اجلامعــة املســتنصرية في 
قسم   / اإلســتراتيجي  التخطيط 
إدارة األعمــال عن بحثه املوســوم 
» الســيناريوهات احملتملــة لواقع 
ومســتقبل دائرة شــؤون األقاليم 
واحملافظات/ دراســة حالة في وزارة 
جيد  بتقدير  والرياضة«،  الشــباب 

جدا عالي.
وتألفــت جلنة املناقشــة مــن أ.د 

محمود حســن علي رئيســاً وأ.د 
وأ.د فؤاد  سحر احمد كرجي عضواً 

يوسف عبد الرحمن عضواً ومشرفاً 
وم.م منتهى حسن مقوماً لغوياً.

المكتب االعالمي التحاد الطائرة
اعرب رئيــس االحتاد املركزي للكرة 
الطائــرة، جميــل العبــادي، عن 
باملســتويات  الغامرة  ســعادته 
الكبيــرة التــي قدمهــا العبونا 
الناشــئن في البطولــة، موكداً 
أن اإلحتــاد ســجل فــي اجندته 
العديــد مــن الاعبــن البارزين 
الذين سيمثلون العراق في احملافل 

اخلارجية املقبلة.
وقــال العبــادي أن البطولة التي 

احتضنتهــا قاعة حــي العباس 
الرياضيــة في محافظــة كرباء 
املقدســة والتي جمعــت ثمانية 
أندية مــن مختلــف محافظات 
العــراق، افرزت لنــا طاقات واعدة 
وأسماء مهمة سيكون لها شأناً 
كبيراً في قادم االيام ســيما أنهم 
باعمار حقيقية تولد 2006-2005.
وأضاف » نحن بدورنا كاحتاد وخال 
حضورنا ســواء فــي التصفيات 
االولية او في النهائيات راقبنا عن 

كثب جميــع املباريات، ومن األمور 
املهمة هنالك العديد من املواهب 
في جــل املراكز التــي بإمكانها 
ارتــداء قميص الوطني في احملافل 
املقبلة.واجلديــر بالذكر ان بطولة 
انديــة العــراق للناشــئن تولد 
فريقي  بلوغ  شهدت   2006-2005
نهائي  والدغــارة  ميســان  نفط 
البطولــة فيما ســيلعب فريقي 
الرميثة والشــطرة على املركزين 

الثالث والرابع.

الكرخ يحرز بطولة العراق ألطباء 
االسنان بكرة الصاالت

الدبلوم العالي في التخطيط 
االستراتيجي  لـ » أحمد مجيد«

اتحاد الطائرة يشيد بمواهب دوري الناشئين 

أحمد مجيدفريق اطباء الكرخ

درجال يلتقي ممثلي وزارة الثقافة والسياحة واآلثار

10:00 مساًء
10:00 مساًء

مفكرة اليوم

فرانكفورت ـ برشلونة
وست هام ـ ليون

الدوري األوروبي



بين االغلبية 
والثلث الضامن

 تعقيد املشــهد السياســي وتبديد مســاعي 
التهدئة واللعــب في الوقت الضائــع، عناوين 
لهذه املرحلة التــي يبدو انها االخطر في حاضر 
العراق، التنافس بــن التحالف الثالثي صاحب 
االغلبيــة واالطار التنســيقي صاحــب الثلث 
الضامن، القوتن احلاكمتن في مشهد صناعة 
القرارالسياسي، وصل الى منتهاه بعدما عطل 

صناعة القرار التشريعي والتنفيذي،
 وبخــالف العقل واملنطق نعــود بارادتنا الى هذا 
اجلدل العقيم عقب كل انتخابات نيابيه، وتضيع 
االسابيع واالشهر من اجل اتفاق اوتوافق ال يولد 

اال بشق االنفس...؟
 ما مييز هذه املرحلــة العصيبة ان صراع االرادات 
بدا اكثــر وضوحا للمتابع، ومنــا وتطور ليحكم 
العالقة بــن خصمين كبيرين، لــم يلتفت اي 
منهما الى ان ضياع الوقت وتبديده ال يصب في 
مصلحة احد، بينما يطرق فصل الصيف االبواب 

ومشكلة الكهرباء ماتزال معضلة دون حل !!
 قائمة اخلسائر ستزداد سياسيا واقتصاديا وامنيا 
بل وحتى اجتماعيا اذا لم نتدارك مشاكلنا، اما 
بالتوصل حلل جذري باِعادة النظر بكل الهياكل 
االدارية واملوسسات الرســمية، او ال مناص عن 
االتفاق على مرحلة انتقالية مؤقته، يقول سيد 
البلغــاء االمام علــي بن ابي طالــب )ع( " دولة 
الباطل ســاعة ودولة احلق حتى قيام الساعة " 
فعلينا ان نختار بن االثنن، وفق حسابات تضمن 
مصالح الشعب وليس مصالح القابضن على 

صناعة القرار،
 هذه االزمة كشفت تخوف الكتلة الصدرية من 
االطار والعكــس صحيح، والواضح غياب الثقة 
بن الطرفن ، فــاذا كان هذا هو حــال العالقة 
بن الكتلة الصدرية واالطار برغم املشــتركات 
اقناع  بامكانهمــا  الكثيــرة بينهما، فكيــف 

الشركاء االخرين على التراب الوطني !
 لكل مشــكلة حل اذا ما صدقــت النوايا، لكن 
علينا ان نختــار اليات احلل ونطرحها بشــكل 
مناسب، كما حتتم الضروره اختيار سفراء احلل 
لتقبلهــم االطــراف االخرى، كــي ال نطيل من 
عمراختالفنا، هــذا اذا اردنا ان نختار الدولة التي 
تعلي قيمة االنســان والوطن، وعلى ساســتنا 
ان يدركوا انهــم امام مرحلــة تاريخية، اما ان 
ميحصوا ما ســيتركون من ارث وسيرة لالجيال، 
واال ... فنحن مقبلون على ما هو اسوء ال سامح 
اهلل، اذا مــا ركنوا الى اخلصومــة وتركوا صوت 

العقل واحلكمة جانبا .

جواد البوالني

أثــار مقطع فيديو للنجمــة العاملية مادونا اســتغراب 
جمهورها بعدما رأوا شــكلها الغريــب ومالمح وجهها 
اخملتلفة. وفي الّتفاصيل، فنشــرت مادونا، 63 عاماً، قبل 
بدء حفل توزيع جوائز "غرامــي" مقطع فيديو عبر تيك 
توك أظهرها بوجٍه منتفخ وكبير وببشرة حمراء، وارتدت 
مادونا قميصاً شــّفافاً وقــد زّينت السالســل رقبتها 

والدبابيس شعرها.
وحصــد الفيديو الــذي تبلغ مّدته 15 ثانيــة أكثر من 8 
مالين مشاهدة واختلفت ردود أفعال رّواد اإلنترنت عقب 
مشاهدته. فتفاجأ البعض مبظهر مادونا متسائلن عما 
قد فعلته بنفســها، في حن شــّبهها آخرون باألختن 
“ســيلفا”، كما زعم البعض أن يعود الســبب وراء هذا 

املظهر إلى الفلتر املستخدم على التطبيق.

حل اســم املمثــل الكويتــي علــي كاكولي ضمن 
املوضوعــات األكثــر رواجــاً علــى مواقــع التواصل 
االجتماعي ومحركات البحث خالل الساعات القليلة 

املاضية.
وتفاعــل رواد السوشــيال ميديا مع قــرار محكمة 
التمييز الكويتية بحبس علي كاكولي 3 ســنوات و4 
أشــهر وتغرميه 2000 دينار، في قضية تعاطي وحيازة 

اخملدرات، وذلك بعد أيام من قرار اإلفراج عنه.
احلكــم األخير الصــادر عن محكمــة التمييز نهائي 
ومؤيد حلكم محكمة االستئناف الصادر في القضية 

ذاتها.
وشكل احلكم صدمة حملبي علي كاكولي خصوصاً أّنه 

جاء بعد قرار أميري باإلفراج عن النجم الكويتي.

مادونا 

علي كاكولي

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:
من املؤمل ان حتتضن اربيل كرنفاال 
ابداعيا كبيرا بعد شــهر رمضان 
الفيلم  )أوســكار  الكرمي باســم 
الكردي( الذي يشــكل حدثا فنيا 
متميــزا على مســتوى ســينما 

كردستان والبالد.
وقــال الفنان االعالمــي أياد جبار 

اجلاف مدير املهرجان:
 " صاحــب فكــرة اقامــة هــذا 
بشــتيوان  الفنان  هــو  املهرجان 
تولدت  باالشتراك معي،  عبد اهلل 
الفكــرة عندمــا كنت اشــارك 
في مهرجــان االوســكار املصري 
الــذي اقيم بالعاصمــة املصرية 
القاهرة عام 2017 وحتصلت خالل 
جائزة  علــى  حينها  مشــاركتي 
حيث  تســجيلي،  فيلــم  أفضل 
اتصل بي الفنان بشــتيوان وبارك 
لي وطرح على الفكرة ملناقشتها 
لبعض  بإيصاله  وقمت  ودراستها 
مسؤولي املهرجان ومن ثم حصل 
املوافقات  علــى  اهلل  عبد  الفنان 
االصوليــة مــن اجلهــات املعنية 
ضمنها  ومن  مهرجانــات  بهكذا 
اقليم كردستان  الثقافة في  وزارة 

ومحافظة اربيل".
واضاف: " املهرجان عبارة عن حفل 
توزيع اجلوائــز لألفالم التي انتجت 
عــام 2021 حصرا، وهــذه االفالم 
من فئة االفــالم القصيرة واالفالم 
الطويلــة فقط، حيــث ال يضم 
مهرجاننــا الســينمائي اي افالم 
وثائقية او افالم االنيميشــن فقد 
قمنا باستبعادها الن انتاجها كان 
للبلد  الراهن  الوضع  بسبب  قليال 

وجائحة كورونا".
ستوزع في ختام املهرجان ست او 
ســبع جوائز متنح ألفضل اخراج، 
وأفضل تصوير، وأفضل موسيقى 
تصويرية، وأفضل مونتاج، وأفضل 
ممثــل او ممثلــة وجائــزة للفيلم 

العراقي العربي".
سنستلمها  التي  االفالم   " وتابع: 
عن طريق االســتمارة االلكترونية 
اخلاصة باملهرجان سوف يتم فرزها 
من قبل جلنة مختصة ثم ترســل 
الى جلان التصويت او ما يســمى 
جلــان التحكيــم، وهــذه اللجان 
ثالثون  تألفت من مائة شــخص، 
فنــان وفنانة من العــراق بصورة 
عامة ومن اقليم كردستان، إضافة 
لثالثــة وثالثن شــخًصا موزعن 
بعضهم  ومنهم  دول  عــدة  على 
مغترب خــارج العراق، وســنقوم 
بأرسال االفالم لهم )اونالين( ليتم 
درجة  ومبنحها  عليهــا  التصويت 
يوم  الدرجات  من عشرة، ثم جتمع 
احلفــل اي يوم املهرجــان الختيار 
الفيلم الفائز وحسب التصنيفات 

التي وضعناها للجوائز".
للجــان  بالنســبة  وختــم: 

التحضيرية، انا كمدير للمهرجان 
الفنية  اللجــان  بعــض  وضعت 
وايضا  اخلاصــة خملرجــي احلفــل 
الذين سيتم دعوتهم من النجوم 
للمهرجــان وايضا قنوات اعالمية 
لنقل  رئيسي  )سبونسر(  ستكون 

احلفل مباشرة".
اهلل  عبد  بشــتيوان  الفنــان  اما 
فقال: املشــروع عبارة عن ســباق 
بالتصويت  يبدأ  الســباق  وحفل، 
واملتنافسة  املرشحة  األفالم  على 
إنتــاج ٢٠٢١، حيــث يصوت ١٠٠ 
دولي منهم ٢٠ عراقي و٨٠  حكم 
أجنبــي وعربي مــن مجموع ٣٢ 
دوله على األفالم واختيار الفائزين 
حسب عدد التصويت، يبدأ بعدها 
احلفل بحضور املع الشــخصيات 
الفائزين  عــن  لإلعالن  والنجــوم 
فعاليات  يتضمــن  اجلوائز  وتوزيع 
ونشــاطات متعــددة تصل إلى ٦ 

ساعات".
واضــاف : املهم في هذا الســباق 
واالشــتغال التعريف بالســينما 
والفيلــم الكــوردي وارتقائه الى 
مســتوى أعلــى، حيــث يتعرف 
عليها نقاد ومهتمون سينمائيون 
من ٣٢ دولة وهــذا ما نصبو اليه، 
التحدث عبــر امييالت  وطبعــا مت 
الفنون  رســميه مــع أكادمييــة 
األمريكية  الســينمائية  والعلوم 
مسبقا حول املوضوع، ميكن اعتبار 
األوسكار الكوردي حدثا فنيا مهما 
وكوردســتان  اإلقليم  فــي  ليس 
وحدهــا إمنا فــي العــراق، هناك 
جائزتــن أيضا للفيلــم العراقي 
الفلم  مــن  بالعربيــة  الناطــق 
ومن  القصيــر،  والفلم  الطويــل 
املؤمــل ان يحضر هــذا الكرنفال 
)٣٠٠( وجه واســم فني سينمائي 

واعالمي .

االوسكار الكردي.. كرنفال 
سينمائي في ربوع كردستان

Movement that inspires

•  اشتري سيارة من الدولية العراقية واحصل على
•  صيانة مجانية  لمدة عام

موبايل سامسونج   •
bein sport جهاز  •

044 9955 0440772 9955 0772مركز خدمة العمالءمركز خدمة العمالء
0781 1112 0100781 1112 010

رمضان يلهم الروح
ويـضـيـئ الـطـريـق
رمضان كريم

بغداد - الصباح الجديد:
التنفيذي  رئيس اجلهاز  اســتقبل 
لهيئة االعالم واالتصاالت الدكتور 
علي املؤيد في مكتبه مبقر الهيئة 
االعالمي  بغــداد  العاصمــة  في 
التلفزيونيــة  البرامــج  ومقــدم 

واإلذاعية انس الطائي.
عن  احلديث  الطرفان  تبادل  حيث 
أهميــة خلق البرامــج الهادفة 
التي من شــانها النهوض بواقع 
احليــاة العامة في البالد ســواء 
كان ذلك على الصعيد الفني او 

االجتماعي. 
كان  انــس(  مع  )دردش  برنامــج 
محوراً أساسياً لهذا اللقاء حيث 
حرصت الهيئة على االشادة بهذا 
البرنامج النوعي الذي استضاف 
كبار الفنانن واألدباء واالعالمين 

الذي  احلوار  واهميــة  العراق  في 
طرح في حلقات البرنامج والذي 
العراقي  االعالم  يبث في شبكة 

اســتخدام  مع  العراقية  راديو   -
خاصية البث املرئي.

ومــن جانبه أكــد الطائي خالل 

اللقــاء ان البرامــج التــي تبث 
ومواقع  الفضائية  احملطــات  في 
اما  االجتماعــي هي  التواصــل 
تقوميية هادفــة او برامج هدامة 
توجه جملتمع بأسره تدخل البيوت 
العراقيــة من خالل الشاشــات 
النقالة  االجهــزة  او  املذيــاع  او 
نطمح  رســالة مهمة  فاألعالم 
جميعاً ان تكون رســالة صحية 
باملتلقي  تنهض  توعوية  ثقافية 

الى افاق اوسع.
وفي ختــام هذا اللقــاء قدمت 
هيئة االعــالم واالتصاالت وعلى 
الدكتور  التنفيذي  رئيســها  يد 
والتقدير  الشــكر  املؤيــد  علي 
ملعد ومقدم برنامــج )دردش مع 
للبرامج  حقيقي  كنموذج  انس( 

الهادفة في العراق.

بغداد - وداد ابراهيم:
رســامي  جمعية  تســتعد 
معرض  إلقامة  الكاريكاتيــر 
والذي  الكاريكاتيرية  الصــور 
افة  "اخملــدرات  عنوان  يحمل 
5/13 على  يوم  اجلميع"  تقتل 
قاعــة مقهــى رضــا علوان 
ببغــداد، وكان حمودي عذاب 
رئيــس اجلمعيــة قــد وجه 
في  الرســامن  لكل  الدعوة 
للمشاركة  واحملافظات  بغداد 
في هــذه التظاهــرة الفنية 
التــي حتارب انتشــار اخملدرات 
في اجملتمــع، علــى ان يكون 
اخلطــاب الفني ضمــن هذا 
االطــار ومبعنى واضح وعميق 
بن  اخملــدرات  تفشــي  خلطر 
الشــباب، واثارها الســلبية 

على مســتقبلهم وحياتهم 
وملا تؤديه من اضـــرار علـــى 
اجملتمـع بصورة عامة وتوضـح 

اجلهـــود  تظافـــر  اهميــة 
ضـد  للوقـوف  وقـوة   بحـزم 

انتشارهـا. 

وقال عــذاب للصباح اجلديد: 
ما ان اعلنت عن املعرض حتى 
ترد  املشــاركة  االعمال  بدأت 
الى اجلمعيــة والتي قد تصل 
الى أكثر من خمســن عمال 
فنيا مبــا فيهم كبــار فناني 
الكار كتير فــي العراق وعدد 
مــن الشــباب مــن خريجي 
اقامتهـــا  التــي  الــدورات 

اجلمعيـة.
وأضاف عذاب: وملا لهذا النوع 
من الفــن من تأثير كبير على 
الذائقـــة اجملتمعـــية فقـد 
علـى  املكـان  اختيـــار  وقـع 
مقهـى رضـا علـوان ليكـون 
شريحـــة  امــام  املعـــرض 
الشبـــاب  مـــن  كبيـــرة 

واملثقفـن.

نينوى - الصباح الجديد:
وتراث  آثار  مفتشــية  أعلنت 
نينــوى، إحالة جامــع النوري 
إلى العمــل من قبل منظمة 
اليونسكو، وفيما حددت ثالثة 
أنواع مــن احلمايــة للمواقع 
األثريــة، أكــدت حاجتها إلى 
نحو 200 حــارس حلماية هذه 

املواقع.
نينوى،  وتــراث  آثار  وقال مدير 
خير الدين احمد، إن "هناك 3 
أضلع مــن احلماية في املواقع 
االثرية وحاليــاً املواقع مؤمنة 

من  ومحمية  كامل  بشــكل 
اآلثار،  حمايــة  شــرطة  قبل 
وهناك مواقــع أخرى محمية 
مــن قبــل احلــراس املدنين 
التابعن للهيئة العامة لآلثار 
والتراث، والنوع االخر من اآلثار 
خارج هــذه احلمايــة ويعتبر 
بــدون حماية"، الفتــاً إلى أن 
"هذه املواقع التي ال توجد لها 
حماية تقع فــي أماكن نائية 

عن مركز املوصل".
"مســاحات  أن  أحمد،  وأضاف 
املواقع األثريــة متفاوتة كونها 

أثرية  وتلول  خرائــب  عن  عبارة 
وتعتمد مساحاتها على حجم 
التل أو اخلربة وهي على العموم 
تقدر ما بــن دومن الى 3 دوامن أو 
4 دوامن"، مبيناً أن "مفتشية آثار 
نينوى حتتــاج إلى ما ال يقل عن 

200 حارس في الوقت احلاضر".
أوضح  النــوري،  جامــع  وحول 
أحمد، أن "جامــع النوري أحيل 
اليونسكو  العمل من قبل  إلى 
بعــد أن مت تســليم املوقع من 
املفتشــية ، حيــث أحيل الى 
االعمال"،  وبدأت  املنفذة  اجلهة 

مردفاً بالقول: "أما فيما يخص 
املصلــى، ســوف يعــرض من 
قبل اليونســكو إلى املناقصة 
لغرض إعــادة تأهيله من جديد 
اخلاصة  األعمــال  اكتمال  بعد 
باملفتشــية كافة وحتول دورها 

إلى االشراف فقط".
وتابــع: "وفيمــا يخــص بقية 
بعثة من  لدينا حاليــاً  املواقع، 
أملانيــا تعمــل في تلــة النبي 
سنحاريب،  انقاذ  لغرض  يونس 
بإشراف ومشاركة من موظفي 

آثار وتراث نينوى".

هيئة االعالم واالتصاالت.. تختار برنامج )دردش
 مع انس( ضمن البرامج االولى الهادفة في العراق 

"المخدرات افة تقتل الجميع".. معرض لرسامي الكاركاتير

نينوى تحدد ثالثة أنواع من الحماية للمواقع األثرية
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