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السليمانيةـ  عباس اركوازي:
اجرته  للرأي  اســتطالع  اظهر 
اجتماعــي،  تواصــل  مواقــع 
تفضيــل املواطنني في االقليم 
بغــداد على اربيــل الدارة ملف 
فســاد  يشــوبه  الذي  النفط 

وانعدام كبير للشفافية.
واكد املشاركون في االستطالع، 
ان تسليم النفط الى احلكومة 
االحتادية من شأنه انهاء االزمات 
التي  االقتصاديــة  واملشــاكل 
يواجهها االقليم، نظرا النعدام 
الشــفافية والفســاد الكبير 

الذي يشوب هذا امللف.
رئيس جلنة  نائــب  اكــد  بدوره 
الطاقــة في برملان كردســتان 
علــي حمه صالــح، ان تطبيق 
اخلاص  الفيدرالية  احملكمة  قرار 
مبلف النفــط يصب في صالح 

شعب كردستان.
واضاف حمه صالح في تصريح 
للصبــاح اجلديــد، ان احلكومة 
مقترحات  عدة  قدمت  االحتادية 
ملعاجلــة  االقليــم  حلكومــة 
مشــكلة تصدير النفط وأنها 
ال تنوي استخدام القوة لفرض 
ســيطرتها على حقول النفط 

في االقليم.
ان  صالــح،  حمــه  واوضــح 
احلكومة االحتادية اقترحت ادارة 
ملــف النفط بنحو مشــترك 
واعادة النظر بالعقود النفطية 
وبيع النفط عبر شركة النفط 

الوطنية سومو.
وبــني ان احلكومــة االحتاديــة 
مقابــل ذلــك ســتدفع اجور 

تصدير  وانبــوب  االســتخراج 
النفــط، وان حصــة االقليــم 
وفقا لالســعار احلالية للنفط 
900 مليــون دوالر، او  ســتبلغ 
مليار دوالر شهريا، ومبا ان رواتب 
600 مليون دوالر  املوظفني تبلغ 
ستضمن  االقليم  حكومة  فان 
بقــاء 300 مليون دوالر كفائض 
بامكانهــا  ميزانيتهــا  فــي 
اخلدمات  لتقدمي  اســتخدامها 
مؤسساتها  احتياجات  وتوفير 

االساسية.  
ودعــا حمــه صالــح حكومة 
اتفاق  الى  التوصل  الى  االقليم 
شــامل مع احلكومة االحتادية، 
حلني صدور قانون للنفط والغاز 
فيــه حصة  العــراق حتدد  في 

االقليم من املوازنة العامة.
وكان وزيــر النفــط العراقــي 
احســان عبد اجلبار قد اكد في 
كلمة خالل اجتماع هيئة الرأي، 
الرسمي لوزارة  املوقع  نشــرها 

النفــط ان وزارتــه ذاهبة نحو 
احملكمة  لقرار  احلرفي  التطبيق 
إقليم  االحتادية بخصوص نفط 

كردستان.
واوضح عبــد اجلبــار، انه "من 
مآخذنا على بيــع النفط اخلام 
في إقليم كوردستان، أن كلفة 
إنتــاج البرميل متثــل %50 من 
ســعره الذي يقــل بكثير عن 

سعر سومو".
وأضــاف ان "اإليرادات في إقليم 

كردســتان ال تتجــاوز %50 من 
قيمة النفط املباع"، مشيرا الى 
انه "ليس هناك دولة في العالم 
والغاز بسياستني  النفط  تنتج 

كما يحصل في العراق".
وقــال وزيــر النفــط العراقي 
"أكدنا  انــه  البيــان  حســب 
مراراً أن ال رغبــة لوزارة النفط 
في الســيطرة على النشــاط 
لكن  اإلقليــم،  فــي  النفطي 
الوزارة ترغب فــي تنظيم ذلك 

النشــاط وحتويله الى نشــاط 
جميع  حقوق  يضمن  شــفاف 

األطراف".
إدارة  وجــوب  الى  الوزيــر  ودعا 
"النشــاط النفطي في إقليم 
كردســتان مــن قبل شــركة 
مملوكــة للدولــة االحتادية، وأن 
تذهب عوائد النفط الى حساب 
مملوك لوزارة املالية يؤمن إيرادات 
اإلقليم في حال عجز املالية عن 

تأمينها".

مواطنون يفضلون بغداد على اربيل في ادارة الملف 

نائب رئيس لجنة الطاقة: تسليم نفط اإلقليم الى 
بغداد يعالج ازماته االقتصادية وينهي الفساد فيه

إدانات عربية للهجوم اإلرهابي
3في شرق قناة السويس وزير النفط: 75 يوما من النقاش

2والمرونة مع االقليم لم تؤدِّ الى نتيجة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة التجارة امــس األحد، 
اتخاذها إجراءات فعالة لتأمني خزين 
اســتراتيجي من القمــح ومفردات 
البطاقــة التموينيــة، وفيما أكدت 
املفردات  لتأمــني هذه  التمويل  توفر 
لـــمدة ستة أشهر، كشــف مدير 
الكميات  األنبارعن  الشركة في  فرع 
املستلمة من املزارعني، مشيراً الى أن 
الوزارة تعهدت بتسليم مستحقات 
موســم  في  واملســوقني  الفالحني 

التسويق ذاته.
وقال املتحدث باســم الوزارة محمد 
حنــون في تصريح تابعتــه الصباح 
اجلديد، إن "تقرير ديوان الرقابة املالية 
الذي مت نشــره خالل األيــام املاضية 
حــول اخلزيــن االســتراتيجي، كان 
الشــركة  قدمتها  معلومات  مبثابة 
العامة لتجارة احلبوب كاجراء روتيني 
بغية تدخــل وزارة املالية او مجلس 
الــوزراء في مســألة توفيــر اخلزين 
االســتراتيجي"، مبينا أن "احلكومة 
خصصت مبالغ لشراء 250 الف طن 

من احلنطة االسترالية واألملانية".
وتابع أن "موســم تســويق احلنطة 

ناجح بكل املقاييس، حيث تتســلم 
الوزارة 50 الف طن يومياً من القمح 
في جميع املراكز املنتشرة في عموم 
البالد"، موضحا أنه "مت افتتاح مراكز 
تســويقية في االنبــار وصالح الدين 
والعمل مســتمر علــى فتح مراكز 

جديدة في باقي احملافظات".
التســويقي  "املوســم  أن  وأكــد 
3.5 ماليني طن وهو  ســيحقق نحو 
اجناز جيد وخطــوة لتأمني خزين من 
مادة احلنطة"، الفتا الى أن "احلكومة 
للبطاقة  خصصــا  النواب  ومجلس 
التموينية مليار دوالر لشراء 3 ماليني 

طن كخزين استراتيجي".
 وبني أن "هذا القرار ســيتيح توفير 
خزين اســتراتيجي ملدة ستة شهور 
فــي حــني تأمــني كامل مفــردات 
البطاقــة التموينية خالل املوســم 
التســويقي والذي بدأ يجني ثماره"، 
مطمئنــا املواطنــني بــأن "هنــاك 
اجراءات فعالة في تأمني مادة القمح 
الغذائية، حيــث مت صرف  والســلة 
امــوال كبيرة من وزارة املالية، اضافة 
الى تأمني املواد من خالل التســويق 
االستراتيجي عبر قرار االمن الغذائي 

املزمع اقراره في االيام املقبلة".
وفي السياق، قال مدير فرع الشركة 
العامــة لتجارة احلبوب فــي األنبار، 
حــازم أســود كــردي، فــي تصريح 
تابعته الصباح اجلديــد، إن "كوادرنا 
االســتعدادات  كافة  اســتكملت  

الســتقبال موسم تســويق 2022، 
لتســلم محاصيل احلنطــة احمللية 
واملزارعني  الفالحني  قبل  من  املنتجة 

واملسوقني في محافظة االنبار".
وأضــاف، أن "مواقع الفــروع االربعة 
مفتوحــة امام الفالحــني واملزارعني 

لتسلم احلنطة من املنطقة الغربية، 
وهي موقع ســايلو الرمــادي وموقع 
اجملمع اخملزني وموقع تســويق اخليرات 
في قضــاء الگرمة شــرق احملافظة 
وموقع تســويق عنة في قضاء عنة 
غــرب"، مؤكداً، أن "فروع الشــركة 

جاهزة لتسلم املنتوج".
بعــض  "هنالــك  أن  إلــى  وأشــار 
التعديــالت حصلت خالل املوســم 
اجلــاري وهــي بصالــح الفالحــني 
قيمة  رفع ســعر  واملزارعــني، منها 
احلنطة املتســلمة من الفالحني الى 
750 الف دينــار للطن الواحد  مبلغ 
كذلك تعهدت وزارة التجارة بتسليم 
الفالحني واملسوقني في  مستحقات 

موسم التسويق ذاته".
وتابــع "كذلــك تعديــل مواصفات 
تسلم احلنطة احمللية لهذا العام، مبا 
احلالي وحاجة  الوضع  يتناســب مع 
البلد الى احلنطــة احمللية ومبا ال يؤثر 
املنتج، فضالً  الطحــني  نوعية  على 
عــن تعديــل تســلم احلنطــة من 
الدرجتني الثانية والثالثة لتتســلم 
حنطة محلية بــدون خصم، مراعاة 
لوضــع الفــالح واملــزارع، وأن كانت 
هناك شــوائب كثيرة يكون اخلصم 
رمزيا مقارنة مبا كان عليه في االعوام 
السابقة، بحيث كان هناك فرق كبير 
بني الدرجات االولى والثانية والثالثة". 
وأكد، أنه "مت تعديل اخلطة الزراعية، 
حيث اعتمدت وزارة التجارة تســلم 

كافــة الكميــة بغــض النظر عن 
الكمية احملددة فــي اخلطة من قبل 
وزارة الزراعة، أي أن اخلطة غير محددة 

للمسوق".
وأوضح، أن "هنالــك جوانب ايجابية 
تبشــر أن هذا املوســم جيــد جداً، 
ونحن نطمح هذا العام للوصول الى 
االكتفاء الذاتــي، بعد أن وصلنا اليه 

في االعوام الثالثة السابقة".  
املتســلمة  أن "الكميات  إلى  ولفت 
حلــد اآلن هي 4500 طــن"، مبيناً أن 
"عمليات احلصاد تسير بوتيرة جيدة 
رغم موجات الغبار التي عانت منها 

محافظة االنبار". 
التســهيالت  "كل  أن  وذكــر، 
ومســخرة  مهيــأة  واالمكانيــات 
العام،  لهذا  التسويق  موسم  النتاج 
وسيكون موسما ناجحا كماً ونوعاً، 
كون احلبوب املســوقة هي من أجود 
أنــواع احلبــوب اخملصصــة لعملية 

الطحن".
واختتم، قائالً: إن "اخلزين الستراتيجي 
حملصول احلنطة مؤمــن، وال توجد اي 
مشــاكل، ونســعى لتعزيز الرصيد 

اخلزني".

التجارة: مليار دوالر رصدت لشراء ثالثة ماليين طن من الحنطة وتأمين الخزين االستراتيجي
أكدت توفر تمويل مفردات البطاقة التموينية لستة أشهر

تقريـر

بغداد - وعد الشمري:
يعقد النــواب املســتقلون اجتماعات 
مبــادرات طرحها  لدراســة  متواصلة 
التيــار الصــدري واالطار التنســيقي 
تهــدف إلــى متكينهم من تشــكيل 
احلكومــة املقبلة، في وقــت يتوقع أن 
يتفق نحو 30 نائباً من هذه القوى على 
رؤية معينة تســاعد فــي انهاء حالة 

االنسداد السياسي.
املعموري،  أمير  املســتقل  النائب  وقال 
فــي تصريح إلــى "الصبــاح اجلديد"، 
واحلــركات  املســتقلني  "النــواب  إن 
يعقــدون  الناشــئة  السياســية 

اجتماعات لدراســة مبادرة زعيم التيار 
الصدري مقتدى الصدر بشأن أن تتولى 
 15 هذه القوى تشكيل احلكومة خالل 
"االجتماعات  ان  املعموري،  وتابع  يوماً". 
ســوف تناقش ايضاً مــا عرضه االطار 
التنســيقي بشــأن بنود مبادرته، التي 
جــاءت بنقاط مقاربة ملــا نصت عليه 
مبادرة التيار الصدري". وأشــار، إلى أن 
"دراســة مفصلة سوف حتصل لهاتني 
املبادرتني، للخروج مبشتركات وتشكيل 
وفــد أو جلنة مــن أجل التفــاوض مع 
األمر سوف  ولعل  السياســية،  القوى 
يتم االنتهاء منه قريباً وخالل األسبوع 

احلالي". ولفت املعموري، إلى أن "القوى 
السياسية املســتقلة لم تتلق لغاية 
سياســية  ورقة  أيــة  احلالي  الوقــت 
تخص تشــكيل احلكومــة بالرغم من 
تأثير تلك القــوى داخل مجلس النواب 
امتالكها عدد جيد من النواب". وأورد، أن 
"املبادرتني مت طرحهما عن طريق وسائل 
االعالم، أما القوى السياسية املستقلة 
فأنهــا غير موحــدة واملطلــوب عقد 
اجتماعات لتشكيل جتمع يضم اربعني 
نائباً على اقــل تقدير حتت رؤى موحدة، 
ونحن نتطلع إلجناز هذه املهمة من أجل 

انهاء حالة االنسداد السياسي".

توقعات بوصولهم إلى موقف موحد األسبوع الحالي لإلسراع بتشكيل الحكومة

مستقلون يعقدون اجتماعات مكثفة لدراسة 
مبادرتي الصدريين واالطار التنسيقي

بغداد - الصباح الجديد:
نفت وزارة املوارد املائية امس األحد، 
جميــع األخبــار املتداولة بشــأن 
جفاف بحيرة حمرين في محافظة 

ديالى.
وقال مدير عام املــوارد املائية حامت 
حميد حســني في تصريح تابعته 
الصباح اجلديد: " ال صحة لألخبار 
املتداولة حول جفاف بحيرة حمرين 
في محافظة ديالى بشكل نهائي 
"، مبيناً أنها " تشــهد انخفاضا 
امليــاه فقــط كباقي  مبناســيب 

البحيرات واألنهر ".
وأضــاف أن " خطة املــوارد املائية 
عملت علــى تقليل أطالق كميات 
امليــاه مــن الســدود واخلزانــات 
للحفاظ علــى املياه اخملزونة داخل 
اخلزانــات وضمــان جناح املوســم 

الزراعي ".
وأشــار إلى أن " مناســيب املياه 
انخفضت  والبحيــرات  األنهر  في 
بها  قامــت  ترشــيدية  كعملية 
امليـــاه  على  للحفــاظ  الــوزارة 

اخملزونـة ".

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أبدى مركز اإلعالم الرقمي DMC  امس 
األحد، اســتغرابه من قيام حسابات 
بعــض السياســيني واملؤسســات 
املســتخدمني  تعليق  ميــزة  باغالق 
علــى املنشــورات في حســاباتهم 
تويتر  منصتــي  على  وصفحاتهــم 

وفيسبوك.
واوضــح املركز في بيــاٍن صحفي: ان 
مواقــع التواصــل االجتماعي تقوم 

على أســس االتصال ومبــادئ احلوار 
التعليقات  تتجســد من خالل  التي 
والتفاعــل علــى املنشــورات، كما 
إن احلســابات العامة للسياســيني 
العراقيــني هي حق عــام للجمهور، 
وبالتالي فــان حرمانهم من التعليق 
او ابــداء االراء هــو انتهــاك ملبــادئ 
الدميقراطيــة التي تقــوم على الرأي 

والرأي االخر.

الموارد المائية تنفي المتداول
عن جفاف بحيرة حمرين 

مركز االعالم الرقمي: سياسيون 
يمارسون الدكتاتورية عبر االنترنت

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة الزراعة أمس االحد، 
تشــكيل فريق بيطــري في كل 
محافظــة ملكافحة مرض احلمى 
النزفية، فيمــا أفادت دائرة صحة 
كربالء بتماثل ثالثة مصابني بهذا 

املرض الى الشفاء.
البيطرة  دائــرة  عام  وقال مديــر 
التابعة لوزارة الزراعة ثامر حبيب 
اخلفاجــي فــي بيــان إن “الدائرة 
إجراءاتهــا الحتواء مرض  وضمن 
احلمــى النزفية، شــكلت فريقا 
بيطريا فــي كل محافظة يضم 
كل منها 17 طبيبا لإلشراف على 
عمليــات الــرش والتعقيم التي 
انطلقــت بداية الشــهر احلالي 

وتستمر حتى نهايته«.
وأضاف أن “دائرته وزعت مادة )الدلتا 

مثرين( بني جميع املستشــفيات 
لتنفيذ  باحملافظــات  البيطريــة 
احلملــة الوطنية اجملانية للقضاء 
على مســبب املرض )القراد( برش 
املاشــية واحلظائر وبــؤر اإلصابة 
والتــي ســتكون ملرتني شــهريا 

تفصل بينهما 14 يوما«.
“املاشــية  أن  اخلفاجي  وأوضــح 
املصابة باملــرض، ال تظهر عليها 
أي أعــراض”، محددا مدة حضانة 
إلى  بيــوم  اإلنســان  لدى  املرض 
14 يومــا، ويكــون خطيرا عندما 

يتسبب له بالنزف ثم الوفاة.
صحة  دائرة  ذكرت  الســياق،  في 
كربالء في بيــان مقتضب، تلقت 
الصبــاح اجلديــد نســخة منه، 
"متاثل ثالث حاالت مصابة باحلمى 

النزفية للشفاء امس االحد".

فريق بيطري في كل محافظة من 
البالد لمكافحة الحمى النزفية

تماثل ثالثة مصابين للشفاء في كربالء

بغداد ـ الصباح الجديد:
جامعة  فــي  االقتصاد  أســتاذ  طرح 
البصرة نبيل املرســومي امس األحد، 
خيــارات قال إنها متاحــة أمام بغداد 
للتعامــل مــع ملــف نفــط إقليم 
كردستان في حال االمتناع عن تنفيذ 

قرار احملكمة االحتادية.  
وقال املرســومي في تدوينــة تابعها 
مــا قضت  "بعد  اجلديــد،  الصبــاح 
احملكمــة االحتادية العليا فــي العراق 
بعدم مشروعية قيام كردستان بإنتاج 
وتصدير النفط والغاز بشكل مستقل 
عن احلكومة املركزية في بغداد، وبعد 
أن رفض إقليم كردســتان تنفيذ قرار 
احملكمة، فــإن اخليــارات املتاحة أمام 

احلكومة االحتادية تتمثل في استئناف 
الدعوى القضائيــة التي رفعتها وزارة 
النفــط في محكمة غرفــة التجارة 
الدولية فــي باريس ضــد تركيا التي 
لكردستان   2014 عام  ســمحت منذ 
بتصدير نفطها وبشــكل منعزل عن 
احلكومة املركزيــة العراقية من خالل 
ربط خطــوط األنابيب الكردية باخلط 
العراقي التركي في بلدة فيشــخابور 
الكردستانية مما مكن اإلقليم من بيع 
نفطــه واالحتفــاظ بإيراداته من دون 
تفويض وزارة النفط العراقية وهو ما 
عدته بغداد ممارســة غيــر قانونية مما 
دفع شركة تســويق النفط العراقية 
)ســومو( نيابة عــن وزارة النفط إلى 

اللجــوء إلى التحكيــم الدولي ورفع 
دعــوى قضائية ضد احلكومة التركية 
املشغلة  بوتاش  متثلها شــركة  التي 
خلط األنابيــب واململوكة من الدولة"، 
مبينا أن "أي حكم ضد تركيا سيؤدي 
إلى إلزامهــا باتباع تعليمــات بغداد 
بشــأن تســويق كل النفط العراقي 
وحتميلــه في جيهان وقــد يفتح قرار 
احملكمة البــاب أمام العراق للمطالبة 
بالتعويضات، واملعــروف أن هذا اخلط 
ينقل حاليا نحو 500 ألف برميل يوميا 
400 ألف برميل يوميا من نفط  منها 
كردســتان و 100 ألــف برميل يوميا 
من خام كركــوك". وأضاف: أن "اخليار 
الثاني يتمثل بحجــز أموال العائدات 

النفطيــة لكردســتان واملوجودة في 
املصارف العاملية، األمر الذي ســيضع 
حكومة اإلقليم في وضع مالي صعب 

أكثر مما هو عليه".   
اما اخليــار الثالــث، بحســب اخلبير 
االقتصادي فهو: "التوقف عن إرســال 
أي مبالغ مالية لكردستان من املوازنة 
العامة إلى حني تنفيــذ قرار احملكمة 
االحتاديــة". كمــا بني املرســومي أن 
"اخليار الرابع يصــب نحو الدخول في 
الشــركات  مع  مباشــرة  مفاوضات 
األجنبيــة العاملة في اإلقليم لغرض 
وبني  بينها  املوقعــة  العقود  مراجعة 
اإلقليــم وتعديلها مبا يحقق مصلحة 
الطرفني على أن تتولــى وزارة النفط 

إدارة هذه  من خالل إحدى شــركاتها 
العقود، وفي حال رفضت الشــركات 
من املمكــن مطالبة الــدول الغربية 
والعربية التي لديها شــركات عاملة 
في إقليم كردستان بتطبيق اإلجراءات 
القانونية بحق هذه الشركات، وهو ما 
قد يتسبب بخســائر عاجلة ألسهم 
هذه الشركات في البورصة العاملية".   
واخليــار اخلامــس بحســب أســتاذ 
التي  الشــركات  "مقاضاة  االقتصاد: 
تعمل حاليا على مد خط أنبوب لنقل 
الغاز من كردستان إلى أوربا عبر تركيا 
لتعارض ذلك مع قرار احملكمة االحتادية 
الذي ألغى قانــون النفط والغاز لعام 

2007 في كردستان". 

حدد خمسة خيارات يمكن للحكومة اتباعها لحل االزمة 

اقتصادي يوصي باللجوء الى التحكيم والقانون الدوليين لتقويض استحواذ اإلقليم على النفط

اللقاح أمانك وامان عائلتك



تقرير

محليات2

الصباح الجديد ـ وكاالت:

النفط احسان عبد اجلبار  اكد وزير 
امس االحد، ان أكثــر من )75( يوماً 
من النقاش واملبادرات وكل محاوالت 
بغــداد واملرونة فــي التعاطي مع 
اإلقليم والرغبة في جتســير الثقة 
لم تــؤدِّ الى نتيجــة، فيما بني اننا 
لقرار  احلرفي  التطبيق  نحو  ذاهبون 
نفط  االحتاديــة بخصوص  احملكمة 

اإلقليم.
وقال عبد اجلبار في كلمة له خالل 
اجتماع هيئة الــراي انه “على وزارة 
النفط ومجلس إدارة شركة النفط 
ملواجهــة  االســتعداد  الوطنيــة 
القرار  تنفيذ  املقبلة في  التحديات 
الســهام  من  الكثير  وســتتوجه 
لــوزارة النفط” مبينا ان “ شــركة 
ستكون  العراقية  الوطنية  النفط 
مســؤولة عن إدارة ملــف الطاقة 
داخليــاً، ووزارة النفــط ســتكون 
مســؤولة عن التعاطي مــع وزارة 

املالية واجلهات الدولية واخلارجية.

واضاف “يبدو أن التجارب التاريخية 
أدت الى وجود شــرخ في الثقة بني 
املركز والشركاء في اإلقليم، ولكن 
لسنا مسؤولني عن هذه املشكلة، 
وحاولنــا أن نكون علــى أكبر قدر 
ممكن من املرونة” موضحا ان “البدء 
بتنفيذ أحكام القرار ال يعني قطع 
احلــوار، ونرحب باإلخوة مســؤولي 
امللف النفطي في اإلقليم في حال 

رغبوا بفتح النقاش مرة أخرى.
وتابــع “املورد الرئيســي للبلد هي 
وزارة النفط ويجب أن تكون بعيدة 
عن املزاج والتداخل السياسي منعاً 
النهيار املنظومة االقتصادية للبلد” 
مشيرا الى ان “قرار احملكمة االحتادية 
جــاء مفســراً ألحكام الدســتور 
الصحيحة  املعايير  مع  ومنسجماً 
إلدارة ملــف الطاقــة، وتطبيقــه 
سيؤدي الى حماية أمن الطاقة في 
الدولة الفيدرالية وإرجاع األمور الى 

املسار الطبيعي.
واوضح عبــد اجلبار “ال نعرف ما هو 
الســند القانوني ألن يقوم جزء من 
البلــد بتصدير مــادة للطاقة، في 

حني جزء آخر مــن البلد يحتاجها، 
الدول  وهذا غير موجود حتــى في 
مســتدركا  القدمية”  الفيدراليــة 
“ليس من العدالــة أن يكون هناك 
الدولة،  ازدواجي فــي نفس  تعامل 
النفط  أن تذهب كل عائدات  يجب 

املنتج الى املوازنة العامة.
“النشــاط  النفط  وزيــر  واوضــح 
التجاري هو األساس في إدارة ملف 
الطاقة وليس الرغبة في السيطرة 
على القرار، واكدنا لإلقليم أكثر من 
مرة أن ال رغبة لبغداد في السيطرة 
على النشــاط النفطي في إقليم 
كردستان، ولكن احلكومة ترغب في 
تنظيم النشــاط النفطي وحتويله 
الى نشــاط جتــاري حقيقي واضح 

وشفاف.
وتابــع “نســعى إلرســاء أســس 
دولــة فيدرالية قويــة تدير مجمل 
نشــاطها النفطي بــإدارة علمية 
معياريــة لتحقيق أعلــى عائدات 
بأكثر اســتدامة وأقل كلفة، وهذا 
هو الهدف األساس لشركة النفط 

الوطنية العراقية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد وزير الكهربــاء عادل كرمي على 
ضــرورة التوزيــع العــادل حلصص 
احملافظــات مــن الطاقــة ومراعاة 
مراقبة عدم التجاوز باحلصة املقررة 

على بقية حصص احملافظات.
وجــاء ذلــك خــالل زيارتــه مركز 
الســيطرة الوطني التابــع لدائرة 
لإلشــراف   ، والتحكم  التشــغيل 
ميدانياً علــى عمل وإدارة املنظومة 
الوطنيــة، وكان في إســتقبالهم 
مدير عام الدائرة يحيى عباس جابر 
ومعاونه ومديري مراكز الســيطرة 

واالتصاالت .
وأطلــع كرمي على حجــم الطاقات 
االتاحــات  ومســتوى  التوليديــة 
املتحققة ، بضمنها كمية الطاقة 
 اجملهــزة لعموم احملافظــات مقارنة 
بالعام السابق ، كتجهيز محافظة 
األنبــار وبالتحديد أقضية }حديثة ، 
قائم ، راوه ، هيــت{ بعد إعادة خط 
حديثة غــرب بغداد }٤٠٠ ك.ڤ{ إلى 
العمل، ومثيلتها محافظة النجف 
االشــرف بعد اســتحداث خطي ) 
قادسية -  جنف ٤٠٠ ك.ڤ ( و ) جنف 

-  خيرات غازية ٤٠٠ ك.ڤ ( . 

وناقــش كرمي مــع مرافقيه اهمية 
االحمال  ارتفاع  بني  الفنية  املواكبة 
وكفــاءة خطــوط النقــل ، واوعز 
بضــرورة اجناز احملطــات التحويلية 
، وحمايــة خطــوط النقل مبناوالت 
الذبذبة ، مع مراعاة الصعود بأحمال 
احملطات الكهرومائية بعد رفع ضخ 
املياه ، وإجنــاز خطوط }جنوب بغداد 
- واســط{ ، واكمــال الصيانــات ، 
واعتمــاد العدالة في توزيع الطاقة 

املُنَتجة .
وقد أشــاد وزيــر الكهربــاء بالدور 
والتحكم  التشغيل  لدائرة  الفاعل 

، وأوصى بإستبدال نظام السيطرة 
جديــدة  مبعــدات  االلكترونــي 
متطورة تقنيــاً ملواكبة التحديثات 
التكنولوجيــة ، بالتزامن مع تطوير 
مالكاتها عبــر دورات تدريبية عالية 
املستوى لرفع كفاءتهم وخبراتهم .
زيــادة دعم  تراعي  الــوزارة  ان  وبني 
احملافظــات بالطاقة بضــوء الزيادة 
املتحققــة للطاقــات االنتاجيــة، 
اســتمرار  على  بالتأكيد  واوصــى 
العمــل باالســتثناءات الكاملــة 
للمستشــفيات واملراكــز الطبية 
ومشاريع املياه ومحطات التصريف.

بغداد ـ الصباح الجديد:  
باالمــراض  والتدريســي  الباحــث  حــذر 
االحد  امــس  ناصر  البايولوجيــة، حيــدر 
مــن ادوات تقطيع املواشــي ووصفه اياها 

بـ”الناقل اخلطير” للمرض.
وقال ناصــر ان “فيروس احلمــى النزفية مت 
اكتشافه في عام 1979 في العراق، وهناك 
عدة فيروســات مســببة لهذا املرض، وال 

يوجد لها اي لقاح لالنســان او احليوان وال 
سبيل اال الوقاية”.

واضــاف “الفيروس ضعيف امام االشــعة 
الفوق البنفســجية واملذيبــات العضوية 
الكحولية كاملطهــرات” ، وتابع “الفيروس 
الغزالن  انواع  واملاعز وبعض  االغنام  يصيب 
وينتقل بحالتني ) املباشــرة والنواقل ( عبر 
حشرة ) القراد ( ، مشــيرا الى ان “اخلطورة 

تكمن فــي االدوات املســتعملة لتقطيع 
املواشــي” ، ومضى بالقــول، ان “الفيروس 
يبقى في الدم ملدة 10 ايام وحتت درجة حرارة 

40 ْم”. 
وعن طرق الوقاية، قال ناصر “لبس الكفوف 
عند تقطيع اللحم وطهي اللحم بدرجات 
حرارة عالية جداً وبشــكل جيد والتخلص 
وعــدم جتميع  املســتخدمة  االكياس  من 

النفايات قرب املنزل”.
وأعلنت وزارة الصحة اول امس السبت آخر 
إحصائية لعدد ضحايا مرض احلمى النزفية 

في عموم البالد.
وقال املتحدث باسم الوزارة سيف البدر في 
تصريح متلفز، ســجلنا حتى اآلن 8 حاالت 
وفيات وآخرها اليوم فــي كركوك متوزعة 
على خمسة وفيات في ذي قار وحالة واحدة 

فــي كل من بابــل واملثنى وكركــوك، و40 
إصابة مؤكدة بينها 23 حالة في ذي قار.

وأكد البــدر، عدم وجود أي لقاح مضاد ضد 
املرض وهو يعــد من األمراض املشــتركة 
واالنتقاليــة بــني احليــوان واالنســان في 
إكمال دورة حياته، فيما شــدد الوقاية من 
املرض واتباع ارشــادات وزارة الصحة بهذا 

اخلصوص.

اعالم الحبوب 
اعلنت وزارة التجــارة عن بدء فالحو 
محافظة االنبار بتســويق محصول 
الشــركة  مخــازن  الــى  احلنطــة 
العامة لتجــارة احلبوب معلنيني عن 
موسمهم التسويقي وحسب ماكان 
متوقعــا له مــن قبل اجلهــات ذات 

العالقة .
واوضــح مدير عام الشــركة العامة 

احلبــوب محمد حنــون كرمي  لتجاة 
قدمت املــالكات العاملة  في املراكز 
التسويقية اروع صور التفاني بالعمل 
وهم يتحملون اقسى الظروف اجلوية 
والغبار الذي انعدمت فيه الروية وهم 
االجهزة  دورا” وطنيا”ومعهم  يــؤدون 
الســاندة  يعملون في عــده محاور 
بدء من شــحن احلنطة املســتوردة 
من ميناء ام قصر ومناقله الرز احمللي 

وجتهيز السله الغذائية بالرز و جتهيز 
املطاحن ، الى جانب اســتمرار حملة 
التسويق في عشــر محافظات بعد 
انضمــام فرع الشــركة فــي االنبار  
اليــوم . واضــاف باشــرت مالكاتنا 
العاملة في االنبار يوم 5 /5 اســتالم 
اول كميات احلنطة من الفالحني وبلغ 
مجموع مامت تسويقه في لغاية اعداد 
هذا البيــان )2.660( الفان طن  ، وبني 

ان اجمالي كميات احلنطة املســوقة 
الشركة  تســويق  ومراكز  لسايلوت 
لغايــة يوم 5/5 بلغــت )  266.552  ( 
الــف طــن ، وكشــف ان محافظة 
واســط تتقدم احملافظات املســوقة 

بكمية بلغت )  87.939 ( الف طن .
واستعرض املدير العام توزع الكميات 
املســوقة علــى احملافظــات كاالتي 
املثنــى ) 34.389( الف طن , البصرة ) 

16769( الــف طن ، وذي قار )30.975 ( 
الف طن وميسان ) 27.730( الف طن 
وواسط )87.939 ( الف طن والديوانية 
) 31.554 ( الف طن وكربالء )10.165( 
الــف طــن وبابــل) 19.268 ( الــف 
طــن والنجــف ) 5.099 ( الــف طن 
واخيــرا  االنبــار ) 2.660 ( الف طن  . 
الوحدات  ان  مديرعام الشــركة اكد 
احلســابية في املواقع التي باشــرت 

التســويق تواصل صرف املستحقات 
املالية ملســوقي احلنطة للموســم 
اول باول تنفيــذا لتوجيه وزير   2022
التجارة الدكتــور عالء احمد اجلبوري 
الذي حــرص على ان يكون تســليم 
اســتالم  حال  للفالحني  الصكــوك 
احلنطة فــي مخازن التجــارة  وامتام 
عمليات االحتســاب  بسرعه وبدون 

تاخير . 

الصباح الجديد ـ متابعة:
شــهدت العاصمة بغداد ومحافظات 
الوســط واجلنــوب خالل الشــهرين 
املاضني موجة عواصف ترابية تسببت 
بحاالت اختنــاق ووفيات بني املواطنني، 
ناهيك عــن تأثيراتها الســلبية على 
الوضع البيئــي، فيما رجح مختصون 
باالنواء اجلوية استمرار تلك العواصف 
خالل أشــهر الصيف بســبب اتساع 
في  األمطار  وقلة  التصحر  مســاحة 
االشهر الســابقة، ما جعل املواطنني 
يشــعرون باخلشــية مما تخفيه لهم 

االيام واالشهر املقبل.
واالهوار  وامليــاه  الزراعة  جلنــة  عضو 
البرملانيــة في البرملان الســابق علي 
البديري، دعا فــي تصريحات صحفية 
القوى السياســية الى تضمني شرط 
مهم وهو تضمني ملف املياه والقضاء 
أساســي  كشــرط  التصحر  علــى 
احلكومة  علــى  للتصويت  واولوليــة 
املقبلة، مطالبا في الوقت نفسه بأن 
يكون ملف امليــاه بيد رئيس احلكومة 
حصرا وكما هو معمول به في جميع 

الدول املتشاطئة.
وقــال البديــري ان “هنــاك بحيــرات 
عمالقــة تعرضت للجفــاف كالرزازة 
اجلفــاف  بســبب  وغيرهــا  وســاوة 
املياه  مللــف  االدارة  وســوء  والتصحر 
واحلوار مع دول املنبــع اجملاورة للعراق”، 

مبينا ان “تكرار العواصف الترابية على 
واجلنوب  الوســط  ومحافظات  بغداد 
ســببه االســاس هو التصحر وغياب 
الغطاء النباتي بشــكل كامل ملسك 
التربة وصــد العواصف الترابية برغم 
توفــر األدوات الكاملــة للقضاء على 

التصحر”.
واضــاف البديري، ان “اســتثمار املياه 
للقضاء على التصحر وانشــاء غطاء 
نباتي يحيــط بالعاصمة ومحافظات 
الوســط واجلنوب هو خطــوة مهمة 
وضروريــة وقــد قدمنا فــي الدورات 
السابقة العديد من الدراسات املوثقة 
واخلطــط ملعاجلــة ظاهــرة التصحر 
ومعاجلــة ملــف املياه وقــد حصلت 
العامة  االمانة  موافقــة  حينها على 
ل مجلس الــوزراء لكنه مت تســويقها 
نتيجة للفساد وسوء االدارة واجملامالت 
لدول اجلــوار وغيــاب االرادة احلقيقية 

لتنفيذ هذه املقترحات”.
ولفــت عضــو اللجنة الــى ان “االمم 
املتحــدة دعمــت العــراق للقضــاء 
على التصحر الذي تســبب بالهجرة 
اجلماعية من الريف الى املدينة اضافة 
والقضاء  احليوانية  بالثروة  االضرار  الى 
بشــكل كبير على العمالة العراقية 
تأثيرها  ناهيك عن  البطالة  وانتشــار 
على التراث العراقي العاملي ومن بينها 

تهديد االهوار”.

أن “تزداد موجات الغبار  البديري  وتوقع 
والعواصف الترابية خــالل هذا العام 
بســبب قلة االمطار اضافة الى غياب 
املعاجلــات احلقيقية حلالــة التصحر 

والغطاء  الزراعية  املســاحات  وتوفير 
األخضر حول احملافظات”.

وشــدد البديري، علــى أن “ملف املياه 
معه  التعامل  يتم  الشــديد  لالسف 

منذ عام 2003 وحتــى اليوم من قبل 
الرئاســات الثالث على انه ملف ثاني 
معتبرين النفط هو امللف األساســي 
برغــم أن املياه اليوم أصبح ســعرها 

وخطرها أكبر من سعر وأهمية النفط 
.“

من جانبــه فقد رجح اخلبيــر البيئي 
حســن احلــاج، اســتمرار العواصف 
الترابية خالل االشــهر املقبلة بسبب 
حالة التصحــر واجلفاف وقد تؤدي الى 
ارتفــاع بدرجات احلرارة ما يؤثر ســلبا 
علــى حياة املواطنــني، منتقدا جتاهل 
احلكومات املتعاقبة مللف املياه واحلزام 
بالصراعــات  وانشــغالها  االخضــر 

السياسية واملكاسب بني األحزاب.
وقال احلــاج في تصريــح صحفي ان 
“قضيــة التصحــر في العــراق باتت 
تشــكل خطــرا بســبب توســعها 
املتعاقبــة  احلكومــات  وانشــغال 
ناهيك  اخلاصة  واملكاسب  بالصراعات 
عن الفقر وضعــف الدعم للزراعة ما 
ادى الى الهجرة من الريف الى املدينة”.
العديد من املقترحات  ان “هنالك  وبني 
التي قدمت في الســنوات الســابقة 
النشــاء حزام اخضر حــول العاصمة 
واحملافظات للتقليل من تأثير العواصف 
الترابية لكنها لألسف الشديد ذهبت 
نتيجــة جتاهل احلكومات  الريح  ادراج 
الســابقة ناهيك عن مبــادرات غرس 
مليون نخلة فــي املناطق الصحراوية 
باحملافظــات اجلنوبيــة وحتويلهــا الى 
مناطــق خضــراء اال ان االمــر جوبه 

بالرفض ألسباب وغايات سياسية”.

وأضــاف احلــاج، ان “هنــاك مناطــق 
شاســعة تعيش حالة مــن التصحر 
وبحاجة الى ادامتهــا من خالل زراعة 
النخيــل والنباتــات االخــرى القادرة 
التربة  لتبيت  املياه  على مواجهة قلة 
لنا  وشــاهد  هشاشــتها،  وتقليــل 
قريب هي دول اخلليج التي اســتغلت 
مساحات صحراوية شاسعة وحولتها 
الى مناطــق خضــراء ملعاجلة قضية 
البيئة والتصحــر والعواصف الترابية 
وارتفاع درجات احلرارة وتأثير املناخ على 

املواطنني”.
وشدد على أن “احلكومات جتاهلت ملف 
التصحر والزراعة ما سمح للمزارعني 
بتحويــل اراضيهــم الى ســكنية او 
تركها دون زراعة رغم وجود حتذيرات من 
منظمات عامليــة مختصة من تعرض 
العراق الــى موجات وعواصف خطيرة 
في االعوام املقبلة قد تؤدي الى حاالت 

وفيات عديدة”.
وتابــع ان اهمال ملف امليــاه والزراعة 
قد تذهــب بالبلد الى ازمــة خطيرة 
خصوصا ان العراق ومنذ فترة تتعرض 
لعواصــف ترابية قادمــة من املناطق 
املتصحــرة وقد يتكرر خالل االشــهر 
البيئة  واهمال  اجلفاف  بسبب  املقبلة 
وقد يــؤدي بنا الى ارتفاع درجات احلرارة 
وانتشــار األوبئة واألمــراض وقد يؤثر 

سلبا على صحة ماليني املواطنني”.

وزير النفط: 75 يوما من النقاش
بغداد ـ الصباح الجديد: والمرونة مع االقليم لم تؤدِّ الى نتيجة

استقرت أســعار الذهب “االجنبي والعراقي” 
في األسواق احمللية، امس االحد.

وقال مصدر صحفي ، إن أســعار الذهب في 
أســواق اجلملة ب   شــارع النهر في العاصمة 
  بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال 
الواحــد عيار 21 من الذهب اخلليجي والتركي 
واألوربي بلغ 386 الف دينار، وســعر شراء بلغ 
382 الفاً، وهي نفس االســعار التي سجلتها 

االسواق يوم امس السبت.
وأشار املصدر ، إلى أن سعر بيع املثقال الواحد 
عيار 21 من الذهب العراقي ســجل استقراراً 
أيضاً عند 346 الف دينار، وبلغ ســعر الشراء 

342 ألفاً.
وفيمــا يخــص أســعار الذهب فــي محال 
الصاغة، فأن سعر بيع مثقال الذهب اخلليجي 
عيــار 21 يتراوح بني 385 الف دينار و 395 ألفاً، 
فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي 

بني 345 الفاً و 355  الف دينار.

بغداد ـ الصباح الجديد:
الــدوالر األمريكي  انخفضت أســعار صرف 
مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، امس 
األحد، فــي البورصة الرئيســية بالعاصمة 
بغــداد، فيما اســتقرت األســعار في اقليم 

كوردستان.
وقــال مصدر صحفــي ، إن بورصــة الكفاح 
واحلارثية املركزية في بغداد، ســجلتا صباح 
اليــوم 147750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دوالر 

أمريكي.
فيما سجلت األســعار صباح يوم أمس االول 
السبت 147800 دينار عراقي مقابل 100 دوالر 

امريكي.
وأشــار املصدرإلى أن اســعار البيع والشراء 
استقرت في محال الصيرفة باألسواق احمللية 
في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148250 دينارا 
عراقيا لــكل 100 دوالر امريكي، بينما بلغت 
أسعار الشراء 147250 دينارا عراقيا لكل 100 

دوالر امريكي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة الكهربــاء، امــس األحد، عن 
استحداث خطني جديدين لنقل الطاقة في 

محافظة النجف األشرف.
وذكر بيان للوزارة أن “وزير الكهرباء عادل كرمي، 
زار مركز الســيطرة الوطنــي التابع لدائرة 
التشغيل والتحكم، لإلشراف ميدانياً على 

عمل وإدارة املنظومة الوطنية”.
واشــار الــى أن “الوزير، اطلــع على حجم 
الطاقــات التوليديــة ومســتوى االتاحات 
املتحققة، بضمنهــا كمية الطاقة  اجملهزة 
الســابق،  بالعام  احملافظات مقارنة  لعموم 
كتجهيز محافظة األنبار وبالتحديد أقضية 
)حديثــة ، قائم ، راوه ، هيت( بعد إعادة خط 
حديثة غرب بغــداد )400 ك.ڤ( إلى العمل، 
بعد  االشــرف  النجف  ومثيلتها محافظة 
اســتحداث خطي )قادســية -  جنف 400 

ك.ڤ( و )جنف -  خيرات غازية 400 ك.ڤ(”.

استقرار أسعار الذهب 
باألسواق المحلية

انخفاض طفيف في أسعار 
صرف الدوالر في بغداد 

واستقرارها بإقليم كردستان

استحداث خطين جديدين 
لنقل الطاقة في النجف

وزير الكهرباء يؤكد ضرورة التوزيع العادل لحصص المحافظات ومنع التجاوز

باحث يحذر من ادوات تقطيع اللحوم : ناقل خطير للحمى النزفية

تجارة الحبوب توكد استمرار صرف المستحقات المالية لمسوقي الحنطة 2022

دعا الى حصر ملف المياه برئيس الحكومة كما في جميع الدول المتشاطئة

نائب سابق: العواصف الترابية ستستمر خالل
 الصيف بسبب اتساع مساحة التصحر وقلة األمطار 
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3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالــت رئيســة احلكومة التونســية جنالء 
بودن، إن حكومتها جنحت في “سداد الديون 
الداخلية واخلارجيــة للبالد”، مؤكدة على أن 
املقبلة ستكون مرحلة “اإلصالحات  املرحلة 

العميقة”.
وأكــدت بودن فــي كلمــة ألقتهــا خالل 
فعالية نظمتها وزارة الشــؤون االجتماعية 
بالعاصمــة، أمــس االول الســبت، على أن 
‘’رغم التحديــات والتراكمات إال  حكومتها 
أنهــا حرصت على تركيــز كل جهودها من 
بتونس من  أجل حتمل مسؤولياتها للخروج 
أزمتها واإليفاء بااللتزامات التي تعهدت بها”. 
وأضافت: “ال نبالغ حــن نقول إننا قد جنحنا 
في ســداد الديون الداخليــة واخلارجية )لم 
حتدد قيمتها(، وفي صرف األجور في آجالها”، 
دون توضيح طبيعة الديون املسددة إن كانت 

أقساط الديون املستحقة أم كاملها.
وتابعت بودن: “كما جنحنا في تأمن احلاجيات 
الضرورية من املواد الغذائية األساســية في 
نفس الوقت الذي واجهنا فيه التهريب عبر 

احلدود واملضاربة غير املشروعة”.
وقالــت: “جنحنا فــي تأمن احلــد األدنى من 
اإلعانات االجتماعية، وفــي توفير احتياطي 

مقبول من العملة األجنبية”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قررت بريطانيا تقدمي 1.3 مليار جنيه إسترليني 
)ما يعــادل 1.6 مليار دوالر( كدعم عســكري 
إضافي لكييف، في تصعيد وصفته صحيفة 
للمســاعدة  وذلك  بالدراماتيكي،  “إندبندنت” 
اجليش األوكراني في التصدي للغزو الروســي. 
ويأتي التمويل اجلديــد على عقب تقدمي لندن 
الذي مســاعدات بقيمــة 1.5 مليــار جنيه 
إســترليني لكييــف، التي تضمنــت حوالي 
إســترليني كمســاعدات  400 مليون جنيه 
إنســانية ومنــح للحكومــة األوكرانية، مما 
يجعل مجموع تلك املســاعدات أعلى معدل 
إنفاق عســكري بريطاني على صراع منذ ذروة 
احلمالت في العــراق وأفغانســتان. وقال وزير 
املاليــة البريطاني، ريشــي ســوناك: “ال يزال 
الوضع في أوكرانيا يسبب معاناة شديدة مع 
ظهور قصص مأساوية جديدة كل يوم بسبب 

وحشية )الرئيس الروسي فالدميير( بوتن”.
وتابــع: “نحــن ال نتــردد في دعمنا لشــعب 
أوكرانيا، وسيضمن هذا املبلغ اإلضافي البالغ 
1.3 مليار جنيــه إســترليني )1.6 مليار دوالر 
تقريبا( استمرارنا في تقدمي الدعم العسكري 
إليه  يحتاجون  الــذي  الضــروري  والعملياتي 

للدفاع عن أنفسهم ضد الغزو الروسي”.

رئيسة الحكومة التونسية: 
“نجحنا في تسديد ديوننا 

الداخلية والخارجية”

بريطانيا تخصص 1.6 مليار 
دوالر إضافية ألوكرانيا

الصباح الجديد ـ متابعة:
أثار الهجــوم اإلرهابي على محطة 
رفع مياه شرق قناة السويس، والذي 
تصدت لــه قوات اجليــش املصري، 
امس االول السبت، ردود فعل عربية 

منددة.
وأدانــت دولة اإلمــارات امس االحد، 
الذي  اإلرهابــي  الهجــوم  بشــدة 
املياه  رفع  إحدى محطات  استهدف 
السويس،  قناة  شــرق  منطقة  في 
في جمهورية مصر، وأدى إلى مقتل 

وإصابة عدد من اجلنود.
وأكــدت وزارة اخلارجيــة والتعــاون 
الدولي، في بيان لها، أن دولة اإلمارات 
تعرب عن استنكارها الشديد لهذه 
الدائم  ورفضها  اإلجرامية،  األعمال 
جلميع أشكال العنف واإلرهاب التي 
تســتهدف زعزعة األمن واالستقرار 
واملبــادئ  القيــم  مــع  وتتنافــى 

اإلنسانية.
وجــددت الــوزارة موقفهــا الثابت 
وتضامنهــا مــع جمهوريــة مصر 
العربيــة في التصــدي لإلرهابين، 
وتأييدها ومســاندتها فــي كل ما 
تتخــذه من إجــراءات حلماية أمنها 
هذه  على  والقضــاء  واســتقرارها 

اآلفة.
الســعودية  اخلارجية  وزارة  وأعربت 
عــن إدانــة اململكة واســتنكارها 
اإلرهابــي،  للهجــوم  الشــديدين 
التام مع  اململكــة  مؤكدة وقــوف 
جمهورية مصر العربية جتاه كل ما 
يهدد أمنها واســتقرارها، وتثمينها 
لدور القوات املســلحة املصرية في 
التصدي ملثل هذه األعمال اإلرهابية 

والتخريبية.
بخالص  اململكة  “تتقــدم  وتابعت: 
الضحايا  ألســر  واملواســاة  العزاء 
وحلكومة وشــعب جمهورية مصر 
الشــفاء  تتمنى  كما  الشــقيقة، 

العاجل جلميع املصابن”.
كما أعربت وزارة اخلارجية الكويتية 
عــن إدانة واســتنكار دولة الكويت 
اإلرهابي، مؤكدة، في  الهجوم  لهذا 
بيان، تضامنها مــع مصر وتأييدها 
فــي كل ما تتخــذه من إجــراءات 
واســتقرارها  أمنها  على  للحفاظ 
ودعــم جهودها فــي التصدي إلى 

التطرف واإلرهاب.
وأعربت عن خالــص التعازي وصادق 
املواســاة إلى ذوي الشــهداء وإلى 
الشقيقة  العربية  مصر  جمهورية 
قيــادة وحكومة وشــعبا ومتنياتها 

للمصابن بالشفاء العاجل.
وأدانت وزارة خارجية مملكة البحرين 

اإلرهابــي، معربة  الهجوم  بشــدة 
عن “خالــص تعازيها ومواســاتها 
للحكومة والشعب املصري وألهالي 
بالشفاء  ومتنياتها  الشــهداء  وذوي 

العاجل جلميع املصابن”.
وأكدت وزارة اخلارجية تضامن مملكة 
البحرين مع جمهورية مصر العربية 
فــي حربها ضد اإلرهــاب، وتأييدها 
التــام لكل ما تتخذه مــن إجراءات 
في مواجهــة التنظيمات اإلرهابية 
أمنها  علــى  واحملافظة  املتطرفــة، 
مواطنيها  وســالمة  واســتقرارها 
واملقيمن علــى أراضيها، ومواصلة 
مسيرتها التنموية مبا يلبي تطلعات 
الشعب املصري الشقيق في األمان 

والرخاء واالزدهار.
اعتزاز  وزارة اخلارجية عــن  وعبَّــرت 
مملكة البحرين وتقديرها لتضحيات 
القوات املســلحة املصرية الباسلة 
في حماية أمن مصر واســتقرارها 
التنمويــة  مكتســباتها  وصــون 
واحلضاريــة في مواجهــة اإلرهاب، 

التاريخيــة  ملواقفهــا  وتثمينهــا 
املشرفة في الذود عن األمن القومي 
العربــي، وردع التدخــالت اخلارجية 
وشعوبها  املنطقة  تستهدف  التي 

الشقيقة.
وجددت وزارة اخلارجية موقف مملكة 
البحريــن الثابت والرافــض جلرائم 
العنف والتطــرف واإلرهاب بجميع 
صورهــا وأشــكالها ومهما كانت 
إلى  داعية  مبرراتهــا،  أو  دوافعهــا 
ضرورة تكاتف جهود اجملتمع الدولي 
في مواجهة هذه الظاهرة اخلطيرة، 
الفكرية  جذورهــا  من  واجتثاثهــا 

واملالية والتنظيمية.
وزارة اخلارجية وشــؤون املغتربن في 
الهجوم  األخــرى  دانــت هي  األردن 
اإلرهابي، حيث أّكد الناطق الرسمي 
أبو  الوزارة الســفير هيثم  باســم 
اململكة  واســتنكار  إدانــة  الفول، 
الشــديدين لهذا الهجوم اإلرهابي 
اجلبان، ُمشدداً على تضامن اململكة 
ووقوفهــا املطلق مع األشــقاء في 

جمهوريــة مصــر العربيــة ودعم 
جهودهــا للتصدي خلطــر اإلرهاب 

والتطرف.
التعــازي حلكومة  وأعرب عــن أحر 
وشــعب جمهورية مصــر العربية 
الشقيقة وأسر الضحايا، والتمنيات 

بالشفاء العاجل للمصابن.
لضحايا  تعازيها  عن  اجلزائر  وأعربت 
الهجوم اإلرهابــي الذي تعرضت له 
الشؤون  وزارة  السبت، وقالت  مصر، 
اخلارجية واجلاليــة الوطنية باخلارج، 
في بيــان لها: “تدين اجلزائر بأشــد 
الذي  اإلرهابي  الهجــوم  العبــارات 
استهدف، اليوم السبت، في محطة 
لرفــع امليــاه بقناة الســويس في 
الشقيقة،  العربية  مصر  جمهورية 
واجلرحى  الوفيات  عديد  عن  مسفرا 
املســلحة  القــوات  صفــوف  في 

املصرية”.
وأضافت: “وإذ تتقدم بأخلص التعازي 
لعائالت الضحايا ومتنياتها بالشفاء 
العاجل للمصابن، تعرب اجلزائر عن 

مصر  جمهورية  مع  التام  تضامنها 
الشقيقة حكومة وشعبا،  العربية 
كمــا تؤكد دعمهــا الكامل جلهود 
السلطات املصرية الرامية ملكافحة 

االرهاب”.
دعوتها  اجلزائــر  “جتــدد  وختمــت: 
لتعزيز آليات مكافحة االرهاب على 
املســتوين اإلقليمــي والدولي من 
أجل ضمان رد مشــترك وفعال ضد 
هذه اآلفة التي تهدد السلم واألمن 
الدوليــن، فضال عــن عرقلة جهود 

التنمية االقتصادية”.
العربية  العام للجامعة  ودان األمن 
أحمــد أبو الغيط، بشــدة الهجوم 
اإلرهابــي على محطة مياه شــرق 

السويس في سيناء.
ونقل مصدر مســؤول فــي األمانة 
العامة جلامعة الدول العربية، تعازي 
األمن العام اخلالصة ملصر رئيســًا 
وحكومًة وشعباً في ضحايا احلادث، 
ودعواته بأن يُلهم اهلل تعالى أهلهم 
وذويهم الصبر والســلوان، ومتنياته 

بالشفاء العاجل للمصابن.
كما صرح املصدر بــأن األمن العام 
أكد مجدداً دعــم اجلامعة العربية 
وتضامنها مع مصر في مواجهتها 
لألعمــال اإلرهابية وجهودها حلفظ 
عن  معرباً  أمنها،  وصون  استقرارها 
للجهود  القوية  اجلامعة  مســاندة 
الســلطات  تبذلها  التي  املتواصلة 
املصرية مــن أجل مكافحة االرهاب 
بضرورة  مطالباً  جذوره،  واستئصال 
تكاتف املســاعي الدولية ملكافحة 
هــذه اآلفة اخلطيــرة على مختلف 

األصعدة.
من جهتــه، دان الدكتور نايف فالح 
مبارك احلجــرف، األمن العام جمللس 
العربية،  اخلليــج  لــدول  التعــاون 

الهجوم اإلرهابي “اجلبان”.
وأكــد األمن العام جمللــس التعاون 
جمهورية  مــع  اجمللس  دول  تضامن 
معها  والوقــوف  العربيــة  مصــر 
واإلرهاب،  والتطرف  العنف  ملواجهة 
مؤكدا الرفــض التام لهذه األعمال 
املبادئ  مع  تتنافــى  التي  اإلرهابين 
والقيــم  واإلنســانية  الدينيــة 

األخالقية. 
وأعرب عن خالص التعازي واملواساة 
لــذوي الضحايا وحلكومة وشــعب 
الشــفاء  للمصابن  متمنيا  مصر، 
العاجل. كمــا أدان مجلس حكماء 
األكبر  اإلمام  برئاســة  املســلمن 
أحمد الطيب، شيخ األزهر الشريف، 
“الغــادر”، حيث  اإلرهابي  الهجــوم 
أعــرب املستشــار محمــد عبــد 
العام للمجلس، عن  السالم، األمن 
جمهورية  جهود  مع  األخير  تضامن 
مصر العربيــة في مواجهة اإلرهاب 
التي تستخدمها  الهدامة  واألفكار 
اجلماعــات املتطرفــة البعيدة كل 
البعد عن تعاليم الدين، وذلك حتى 

القضاء عليه واجتثاثه من جذوره.
حكمــاء  مجلــس  “إن  وأضــاف: 
املســلمن إذ يديــن هــذا العدوان 
الغادر فإنــه يتقدم بخالص التعازي 
جلمهوريــة مصــر العربيــة قيادة 
وحكومــة وشــعبا، ســائال املولى 
عز وجــل أن يتغمد شــهداء مصر 
ويســكنهم  برحمتــه  البواســل 
فسيح جناته، وأن مين على املصابن 

بالشفاء العاجل”.
وكان أعلن متحدث عســكري ليل 
امــس األول، أن قوات اجليش املصري 
إحدى  على  إرهابيا  أحبطت هجوما 
محطــات رفع املياه مبنطقة شــرق 
قناة الســويس، مما أسفر عن مقتل 

ضابط وعشرة جنود.

الصباح الجديد ـ متابعة :
بعد ثالثة أسابيع من رفضه استقبال مسؤولن 
أملان في بالده، وجــه الرئيس األوكراني فلودميير 
زيلينســكي دعوة للرئيس األملاني فرانك فالتر 
لزيارة  أوالف شــولتز  واملستشار  شــتاينماير 
كييف، بعد اتصال هاتفي أجراه شتاينماير مع 

نظيره األوكراني.
ويرى محللــون سياســيون أن املرحلة احلرجة 
التي وصلت لها احلرب في أوكرانيا مع احتمال 
سقوط مصنع آزوفستال، آخر جيوب املقاومة 
في مدينــة ماريوبول، وحاجــة كييف ألحدث 
األسلحة األملانية، كانت من دوافع هذه الدعوة.
وأعلن املكتب الرئاســي في برلــن، أن املكاملة 
هدفت إلزالة التوتر، بعد انتقاد أوكرانيا ملوقف 
أملانيا باالمتناع عن إرســال األسلحة احلديثة 

والثقيلة إلى كييف.
وقبل 3 أســابيع، أبــدى الرئيــس األملاني أثناء 
وجوده في بولندا رغبة لزيارة كييف مع رؤساء 

دول البلطيق، لكن كييف رفضت.
وبــررت أوكرانيــا الرفض لعالقة شــتاينماير 
مع روســيا، وعلى الفور سعى الرئيس األملاني 
لتهدئة األجواء بالتأكيد على أن املســاعدات 
ألوكرانيا ال تقتصر على استقبال الالجئن، بل 

وإرسال معدات وأسلحة.
على مدار 10 أسابيع من احلرب، تباينت مواقف 
املســؤولن األملان واألحزاب من إرسال نوعيات 
حديثــة وثقيلة من األســلحة إلــى أوكرانيا، 
رغبة في عدم توســيع نطاق احلرب وتداعياتها 
االقتصادية علــى أملانيا، األمر الذي جعل برلن 
محل انتقاد السياسين األوروبين واألوكرانين.

ورفض شــولتز انتقاد بــالده ألنهــا ال تلعب 
الروســية، محذرا  التحركات  دورا قياديا لصد 
من القرارات املتســرعة بشــأن تزويد أوكرانيا 

باألسلحة.
وفــي املقابل، لم تكــف أوكرانيا عن الضغط 
على برلن، وأشــار الســفير األوكراني بأملانيا 
أندري ميلنيك، إلى أن مدرعــات “غيبارد” التي 
تنوى أملانيا إرســالها عمرهــا 40 عاما، بينما 

بالده بحاجة ألسلحة أملانيا احلديثة مثل دبابات 
“ليوبارد” ومدرعات “ماردر” ومدافع “هاوتزر”.

سر الدعوة
وعن أســباب الدعوة فــي التوقيــت احلالي، 
يرى مصطفى الطوســة، احمللل السياســي، 
أن الرئيــس األوكراني يــدرك أهمية برلن في 
املنظومة األوروبية، فهــي التي “تعرقل” قطع 
النفط الروسي، وتتبنى رؤية أن االحتاد األوروبي 

هو اخلاسر من األزمة االقتصادية.
ويضيف أن موقف أملانيا الرافض تقدمي أسلحة 
هجومية وثقيلة، دفع زيلينسكي للتقرب من 

أملانيا في محاولة لتغيير موقفها.
كما يجــد ناصر زهير، رئيس قســم العالقات 
الدولية في مركز جنيف للدراســات، أن دعوة 
أخطاءها  أوكرانيا  تفادي  زيلينســكي هدفها 
عندما رفضت اســتقبال القيادة األملانية، ألن 
أملانيا أصبحت “حجر عثــرة” في تزويد كييف 

باألسلحة.
موقف برلن

أمــا عن موقــف أملانيا مــن الدعــوة، يتوقع 
زيلينسكي،  اســتجابتها ملطالب  الطوســة 
نظرا ألن املعادلة العسكرية مع الروس دخلت 

مرحلة “كسر عظام طويلة األمد”.
ويتابع: “األوروبيــون واألميركيون لديهم قناعة 
بأن عدم تلقن الرئيس الروسي درسا في امليدان 
األوكراني قد يجعله يتمادى في احلرب، وينمي 
طموحاته في التوسع ألكثر من شرق أوكرانيا، 
وقد يطال دول شرق أوروبا التي ال تنتمي حللف 

شمال األطلسي”.
وأكد شولتز، األســبوع املاضي، على مواصلة 
واملالية،  العسكرية  باملساعدات  أوكرانيا  دعم 

إال أنه شدد على ضرورة التصرف بحكمة.
جاء تعليق املستشــار األملاني، بعــد أيام من 
إعــالن بالده إرســال دبابات “غيبــارد” املضادة 
للطائــرات ألوكرانيا، وتدريب جنــود أوكرانين 
على أراضيها على اســتخدام مدافع “هاوتزر” 

وأنظمة مدفعية.

إدانات عربية للهجوم اإلرهابي في شرق قناة السويس
تضامنًا مع مصر..

بأمل إنقاذ »آزوفستال«..
 زيلينسكي يغير لهجته مع ألمانيا

االثنني 9 آيار 2022 العدد )4890(
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جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن مناقصة

مناقصة رقم )130 لسنة 2019(
1- يسر محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص بـــمشروع )بناء مدارس سعة 9 صفوف عدد/2 في 
عموم احملافظة )بناء جناح إضافي 6 صفوف في مدرســة اجملاهد العربي االبتدائية( وبكلفة تخمينية )202,595,000( فقط مائتني واثنني مليون وخمســمائة 
وخمســة وتســعني الف دينار فقط عراقي ال غيرها ضمن تخصيصات تنمية األقاليم لعام 2019 )خطة املدارس( وحسب التبويب )الباب )58(، القسم )1(، 

االستثمار )2(، الفصل )5(، املادة )7( النوع )2(، التسلسل )265(( ومبدة عمل )120( يوما )قطاع التربية(
2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، احلقيقة اآلن(. 

3- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )محافظة الديوانية/ قسم العقود/ املوقع اإللكتروني
)EMAIL: dewaniarc_ 2005@yahoo.com(و www.dewaniarc.com

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

أ- املتطلبات الفنية:
أوال: الكوادر/

1- مهندس مدني               عدد 1
2- مهندس كهرباء            عدد 1

ب- املتطلبات املالية:
* الســيولة املالية: وتعرف السيولة النقدية بأنها كشــف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت 
املصرفية وللفترة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ السيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )20,259,500( فقط عشرين مليونا ومائتني وتسعة 

وخمسني الفا وخمسمائة دينار عراقي فقط ال غيرها
ج- املتطلبات القانونية:

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

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

خامسا: وصل شراء املناقصة )نسخة اصلية(.
5- بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني شراء وثائق العطاء باللغة )العربية( بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد في التعليمات ملقدمي العطاء وبعد دفع 
قيمة البيع للوثائق البالغة )250,000( مائتني وخمسني ألف دينار عراقي فقط ال غيرها غير قابل للرد وأن أسلوب الدفع سيتم مبوجب وصل شراء يقطع من 
قبل قسم احلسابات/ أمني الصندوق في ديوان احملافظة وسوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة الثانية 

عشرة ظهرا من يوم )االثنني( املصادف )2022/5/16( في بناية احملافظة/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات.
6- يتم تســليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قسم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداًء من اليوم التالي من تاريخ آخر نشر لإلعالن في 
اجلرائد الرسمية املذكورة أعاله ولغاية الساعة العاشرة صباحا في يوم غلق املناقصة وال يسمح التقدمي عن طريق البريد اإللكتروني، وسيتم فتح العطاءات 
بحضــور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات( في نفس موعد غلق املناقصة في 
يوم )االثنني( في متام الســاعة الثانية عشرة ظهرا بتأريخ )2022/5/24( وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل 
الى اليوم الذي يليه على أن تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثّبت عليها رقم واســم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف 

وعنوانه اإللكتروني.
7- كل العطــاءات يجــب أن تتضمن ضمانا للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو ســفتجة صادر من 
مصرف معتمد في العراق وبنســبة )3%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشــروع ومببلغ )6,077,850( فقط ســتة ماليني وســبعة وسبعني الفا وثمامنائة 
وخمســني دينارا عراقيا ال غيرها ومعنون الى جهة التعاقد )محافظة الديوانية/ قســم العقود( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذا ملدة )120( يوما 

من تأريخ غلق املناقصة الفعلي.
8- يتم اعتماد الوثائق القياســية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مســتجيبة عند تثبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها 
بفروعها كافة والشــروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شــروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية لكافة 

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

10- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن وآلخر إعالن عن املناقصة.
11- يلتــزم الطرف الثاني )منّفذ العقد( بأن يشــّغل ما ال يقل عــن )50%( من عماله وموظفيه من العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشــغيل في بغداد 

واحملافظات إال في حال اعتذار املركز عن توفير األعداد والتخصصات املطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة )30( يوماً من تأريخ استالم املركز للطلب.
12- في حال اشتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه  مع مراعاة ما يلي:-

أ - تعتمد نســبة الشــراكة بني الشركاء وحسب ما حدد في عقد الشراكة وفي حال لم تذكر النســبة في عقد الشراكة فيتم القسمة بينهم على عدد 
الشركاء بالتساوي.

ب - يعتمد عقد الشــراكة املبرم بينهما على أن يكون مصدقا من كاتب العدل اخملتص ويجوز تقدمي منوذج اتفاق اولي على الشــراكة موقعا من قبل اطراف 
الشراكة معززا بتعهد يقدم من قبلهم بعدم التنازل او االنسحاب في حال رسو املناقصة عليهم على ان يتم تقدمي عقد شراكة بينهما مصدقا من كاتب 
العدل اخملتص بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز )14( يوما من تاريخ توقيع العقد وفي حال انســحاب احد الشــركاء فيتم معاملة املشــتركني معاملة 

الناكل او اخملل وحسب واقع احلال.
ت - ميكن تقدمي التأمينات األولية او النهائية باسم أي من الشركاء.

ث - في حال تقدمي احد الشــركاء ألي من املعايير املطلوبة ومت اســتيفائها من قبله فيتم قبول العطاء املشــترك دون النظر الى الشريك اآلخر إالَّ إذا نص في 
الوثيقة نسب وشروط معينة ينبغي توافرها في الشريك عند ذلك يعتمد على ما مت تثبيته في الوثيقة.

ج - على جميع الشركاء تقدمي براءة ذمة من الضريبة عند االشتراك في املناقصات وال يتم االكتفاء بتقدمي احد الشركاء لها.
ح - على جميع الشركاء ان يكونوا مؤهلني من حيث سالمة املوقف القانوني لهم من ناحية اإلدراج في القائمة السوداء او القائمة املتلكئة او ممن لم يحظر 

التعامل معهم مبوجب القوانني والتشريعات الوطنية والدولية.
13- جلهة التعاقد إلغاء املناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة بناًء على أســباب مبررة من دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شراء وثائق املناقصة فقط 

للمناقصني.
زهير علي الشعالن

محافظ الديوانية 

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
 إعالن للمرة الثانية

م/ مناقصة رقم )77 لسنة 2021(
1- يسر محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص بـــمشروع )تأهيل مجمعات في قضاء الشنافية 
)مجمع ماء اخلســف رقم 1- سعة 200 م3/ ســاعة ومجمع ماء اخلسف رقم 2- سعة 200 م3/ ســاعة ومجمع ماء العسرة سعة 50 م3/ ساعة( وبكلفة 
تخمينية )819,427,000( فقط ثمامنائة وتســعة عشــر مليونا واربعمائة وسبعة وعشــرين الف دينار ال غيرها وحســب التبويب )الباب )58(، القسم )1(، 

االستثمار )2(، الفصل )4(، املادة )9( النوع )5(، التسلسل )100(( ومبدة عمل )210( أيام.
2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، احلقيقة اآلن(. 

3- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )محافظة الديوانية/ قسم العقود/ املوقع اإللكتروني.
)EMAIL: dewaniarc_ 2005@yahoo.com(وwww.dewaniarc.com

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

أ- املتطلبات الفنية:
أوال: الكوادر/

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

ب- املتطلبات املالية:
* الســيولة املالية: وتعرف السيولة النقدية بأنها كشــف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت 
املصرفية وللفترة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ السيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )81,942,700( فقط واحد وثمانني مليونا وتسعمائة 

واثنني واربعني الفا وسبعمائة دينار فقط ال غيرها
ج- املتطلبات القانونية:

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

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

خامسا: وصل شراء املناقصة )نسخة اصلية(.
5- بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني شراء وثائق العطاء باللغة )العربية( بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد في التعليمات ملقدمي العطاء وبعد دفع 
قيمة البيع للوثائق البالغة )250,000( مئتني وخمســني ألف دينار عراقي فقط ال غيرها غير قابل للرد وأن أسلوب الدفع سيتم مبوجب وصل شراء يقطع من 
قبل قسم احلسابات/ أمني الصندوق في ديوان احملافظة وسوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة الثانية 

عشرة ظهرا من يوم )االثنني( املصادف )2022/5/16( في بناية احملافظة/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات.
6- يتم تســليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قســم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداًء من اليوم التالي من تاريخ آخر نشــر لإلعالن 
في اجلرائد الرســمية املذكورة أعاله ولغاية الســاعة الثانية عشرة ظهرا في يوم غلق املناقصة وال يسمح التقدمي عن طريق البريد اإللكتروني، وسيتم فتح 
العطــاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الى )ديوان محافظة الديوانيــة/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات( في نفس موعد غلق 
املناقصة في يوم )االثنني( في متام الســاعة الثانية عشــرة ظهرا بتأريخ )2022/5/24( وســوف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة 
رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على أن تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثّبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه 

ورقم الهاتف وعنوانه اإللكتروني.
7- كل العطــاءات يجــب أن تتضمن ضمانا للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو ســفتجة صادر من 
مصرف معتمد في العراق وبنســبة )2%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومببلغ )16،388،540( فقط ستة عشر مليونا وثالثمائة وثمانية وثمانني الفا 
وخمســمائة واربعني دينارا عراقيا ال غيرها ومعنون الى جهة التعاقد )محافظة الديوانية/ قســم العقود( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذا ملدة 

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

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

10- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن وآلخر إعالن عن املناقصة.
11- يلتــزم الطرف الثاني )منّفذ العقد( بأن يشــّغل ما ال يقل عــن )50%( من عماله وموظفيه من العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشــغيل في بغداد 

واحملافظات إال في حال اعتذار املركز عن توفير األعداد والتخصصات املطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة )30( يوماً من تأريخ استالم املركز للطلب.
12- في حال اشتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه مع مراعاة ما يلي:

أ - تعتمد نســبة الشراكة بني الشركاء وحســب ما محدد في عقد الشراكة وفي حال لم تذكر النسبة في عقد الشراكة فيتم القسمة بينهم على عدد 
الشركاء بالتساوي

ب - يعتمد عقد الشراكة املبرم بينهما على يكون مصدق من كاتب العدل اخملتص ويجوز تقدمي منوذج اتفاق اولي على الشراكة موقع من قبل اطراف الشراكة 
معززا بتعهد يقدم من قبلهم بعدم التنازل او االنســحاب في حال رســو املناقصة عليهما على ان يتم تقدمي عقد شراكة بينهما مصدق من كاتب العدل 
اخملتص بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز )14( يوما من تاريخ توقيع العقد وفي حال انســحاب احد الشركاء فيتم معاملة املشتركني معاملة الناكل او 

اخملل وحسب واقع احلال.
ت - ميكن تقدمي التأمينات األولية او النهائية باسم أي من الشركاء

ث - في حال تقدمي احد الشــركاء ألي من املعايير املطلوبة ومت اســتيفاؤها من قبله فيتم قبول العطاء املشــترك دون النظر الى الشريك اآلخر إاّل إذا نص في 
الوثيقة نسب وشروط معينة ينبغي توفرها في الشريط عند ذلك يعتمد على ما مت تثبيته في الوثيقة

ج - على جميع الشركاء تقدمي براءة ذمة من الضريبة عند االشتراك في املناقصات وال يتم االكتفاء بتقدمي احد الشركاء لها
ح - على جميع الشركاء ان يكونوا مؤهلني من حيث سالمة املوقف القانوني لهم من ناحية االدراج في القائمة السوداء او القائمة املتلكئة او ممن لم يحظر 

التعامل معهم مبوجب القوانني والتشريعات الوطنية والدولية.
13- جلهة التعاقد إلغاء املناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة بناًء على أســباب مبررة من دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شراء وثائق املناقصة فقط 

للمناقصني.
زهير علي الشعالن
محافظ الديوانية 

Public Tender Announcements for Tender No: 002-PC-22-EBS
Provision of 85,000m 3 12/» EUE Tubing for EBS Oilfield 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, with its 
headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad 
Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of 85,000m 3 12/» EUE Tubing for EBS Oilfield 
Tender No.: 002-PC-22-EBS
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for the First time. All the specialist companies who have the 
ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement 
date to get the tender documents by paying the tender fee )100$( after fill and sign Bidding Documents Purchase Request.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek one contractor who could carry the project Provision of 85,000m 3 12/» EUE Tubing for EBS Oilfield. 
Country of Origin should be USA, Canada, Japan or Western Europe. Term of Delivery: CIF Umm Qasr Port Republic of Iraq, Incoterms 2020.
REQUESTED MATERIAL LIST:

For more details, please refer to ITB document.
Part Two: Purchase the ITB
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents before the deadline of submission. please email to 
yangguang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com and baoxiaofang@ebspetroleum.com and submit the following documents one day 
in advance. 
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company
B: Valid Copy of Company registration documents, etc. 
C: Information for S2 Camp entry pass )form could be obtained from the above email(
Note: Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following conditions:1- Who is on 
the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes with Company or its affiliates at Company›s 
sole discretion, whether it is litigation or non-litigation.
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp. One person can only represent one company
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the tender submission 
deadline 4:00 PM June 8th, 2022 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp before the deadline 
of tender mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal )one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compile(.
B. Commercial proposal )one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compile(.
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly in accordance 
with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should be clearly mentioned on the 
envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept not later than 7 
days before the submission deadline date for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contract Person: yangguang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com and baoxiaofang@ebspetroleum.com
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above announcement.

جمهورية العراق
وزارة النفط

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

العدد: خ12866/184/6
املوافق: 2022/5/8 

م/ املناقصة العامة احمللية 2021/255
جتهيز ونصب كاميرات مراقبة للمخازن الكيمياوية في مصفى البصرة

إعادة إعالن للمرة الثانية على املوازنة التشغيلية

1. يسر 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 قسم العقود واملشتريات ودفع قيمة البيع للوثائق القياسية للمناقصة البالغة )150،000 دينار( مائة 
وخمسني ألف دينار عراقي فقط مع صورة من هوية تصنيف املقاولني نافذة املفعول وشهادة تأسيس الشركة.

3. الكلفة التخمينية تبلغ )198.000.000 دينار( فقط مائة وثمانية وتسعني مليون دينار عراقي وبدرجة تصنيف العاشرة.
4. التأمينات األولية املطلوبة )3،960،000 دينار( فقط ثالثة ماليني وتســعمائة وســتني 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 تسليم العطاءات في مقر شركة مصافي اجلنوب- شركة عامة/ غرفة جلنة فتح العطاءات احمللية وآخر موعد الستالم العطاءات 
الســاعة الثانية عشــرة ظهرا ليوم الغلق املصادف 2022/6/22 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 2022/6/15 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 اجلزء الرابع من الوثيقة القياســية بعد ملء املواصفات الفنية املطلوبة وجداول الكميات املســعرة )ضمن القسم الرابع 
حصراً( وحســب ما موضح في الوثيقة وتقدمي القسم السادس للتأكيد على املواصفات املطلوبة على أن تكون موقعة ومختومة على 
جميع أوراقها ومغلفة في ظرف واحد مغلق ومختوم مثبت عليه العنوان القانوني الكامل للشركة مع رقم موبايل املدير املفوض ورقم 

واسم 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 . املستمســكات املطلوبة عند التقدمي: شــهادة تأسيس الشركة، احملضر األول للتأســيس، قرار التأسيس، هوية تصنيف املقاولني 
النافذة، الهوية الضريبية واســتخدام الرقم الضريبي، تأييد سكن مصدق خاص بعنوان الشركة، تأييد حجب البطاقة التموينية عن 
املدير املفوض للشــركة او املكتب، كتاب عدم ممانعة من الهيأة العامة للضرائب لالشــتراك في املناقصات معنون الى شركة 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 )الســالمة والصحة والبيئة( أو إدخالهم بدورات 
الســالمة والتي تقام في مقر شــركتنا 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 ترســو عليه املناقصة أجور اخر إعالن باإلضافة الى تســديد رســم 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.  جلهــة التعاقد احلق في إلغــاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب اإلحالة بناء على أســباب مبررة دون تعويض 

مقدمي العطاء.
حسام حسني ولي 
مدير عام شركة مصافي اجلنوب

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

االثنني 9 آيار 2022 العدد )4890(

Mon. 9 May. 2022 issue )4890(
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جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
محكمة بداءة الشطرة

العدد: 460/ب/2021
التاريخ: 2022/5/8

إعالن
عطفا علــى قــرار محكمتنا ســتبيع هذه 

احملكمة في املزاد العلني العقار تسلسل 
والعائــد للشــركاء/ حمــد حســن مجلي 

والشركاء
واملكتســب الدرجة القطعية فعلى الراغبن 
في الشــراء مراجعة هذه احملكمة خالل مدة 
)30( يوما اعتبارا من اليوم التالي للنشــر في 
الصحف احمللية مســتصحبن معهم هوية 
األحوال املدنية وشــهادة اجلنســية العراقية 
وتأمينــات قانونية بنســبة 1% مــن القيمة 
املقــدرة للعقــار عند وضع اليــد إن لم يكن 
من شــركاء ويتحمل املشــتري أجور اإلعالن 

والداللية.
القاضي
عيسى عطوان عبداهلل

األوصاف:
دار ســكن مفــرزة الــى قســمن األول غير 
مشغول والثاني مشــغول من احد الشركاء 

يقع في مدينة الشطرة- محلة الشوملي
القيمة املقدرة/ )160,080,000( مائة وســتون 

مليونا وثمانون الف دينار

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الكوت
العدد: 859/ج/غيابي/2022
التاريخ: 2022/4/26

املتهم الهارب/
 ضياء هاشم عذيب حرز

م/ إعالن
حتية طيبة..

حكمــت   2022/4/21 بتاريــخ   -1
احملكمــة على اجملرم )ضياء هاشــم 
عذيب حــرز( باحلبس الشــديد ملدة 
)سنتن( وفقا الحكام املادة )28( من 
قانون املشروبات رقم 3 لسنة 1931 

النافذ 
2- لك حــق االعتراض خــالل فترة 
ثالثة أشــهر من تاريخ صدور احلكم 

وبخالفة يعتبر القرار نافذ.
3- إصدار أمر قبض وحتري بحقك.

القاضي
خالد محمد االعرجي

فقدان وصل
فقد الوصل املرقم )157200( 
عبد(  محمد  )باسم  باسم 
من  450000 صادر  باملبلــغ 
مديريــة بلدية الدير، فعلى 
من يعثر عليه تسليمه الى 

جهة اإلصدار.

جمهورية العراق
وزارة الداخلية

وكالة الوزارة لشؤون الشرطة
مديرية شرطة محافظة واسط واملنشآت

مكتب قائد شرطة احملافظة
)شعبة العقود(

العدد/ مناقصة رقم )2( لسنة 10628/2022
التاريخ/ 2022/5/8

إعالن للمرة األولى
مناقصة عامة رقم )2( لسنة 2022

تعلن مديرية شرطة محافظة واسط واملنشآت- شعبة العقود عن اعالن مناقصة عامة ملشروع بناء )مركز شرطة جصان في محافظة 
واســط( املدرجة تفاصيله ادناه ضمن مشــاريع املوازنة االستثمارية لعام 2021 املســتمرة لعام 2022 على القطعة املرقمة )1741/11 
مقاطعة 31 الشــاكلي والدايــر(، فعلى من يجد لديه القدرة والكفــاءة من ذوي االختصاص الذين يحملون هوية تصنيف الشــركات 
واملقاولن )الدرجة الســابعة إنشائية كحد ادنى( نافذة وكذلك الشــركات العربية واألجنبية املتخصصة )واملسجلة( في وزارة التجارة/ 
دائرة تسجيل الشــركات والتي لديها فروع داخل العراق تقدمي شهادة تأسيس الشركة، مراجعة شعبة العقود في مقر مديرية شرطة 
واسط للحصول على الوثائق القياسية واملواصفات والتصاميم وجداول الكميات لقاء مبلغ قدره )250,000( مائتان وخمسون الف دينار 
عراقــي فقــط غير قابل للرد إال في حال إلغاء املناقصة من قبل جهة التعاقد اعتبارا من تاريخ نشــر اإلعالن وتقدمي تأمينات أولية مببلغ 
مقطوع )22،100،000( فقط اثنن وعشــرين مليونا ومائة الف دينار عراقي تقدم على شــكل صك مصدق او خطاب ضمان او سفتجة 
معنون الى مديرية شــرطة محافظة واسط واملنشــآت/ قسم احلسابات ويتضمن اإلشارة السم ورقم املناقصة ويفضل ان يكون صادرا 
من احد مصارف محافظة واســط ويحمل عنوان البريد اإللكتروني للمصرف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعشرين يوما 
اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على ان تكون التأمينات األولية باســم مقدم العطاء او )أي من املســاهمن في الشــركة او الشركات 
املشــاركة مبوجب عقد مشاركة( علما ان مدة نفاذ العطاء )90( تســعون يوما من تاريخ غلق املناقصة وان تقدمي العطاء يجب ان يكون 
من قبل املدير املفوض للشــركة او احد املســاهمن او من يخوله مبوجب وكالة صادرة من كاتب العدل كشرط أساسي لتقدمي العطاء 
والتوقيع على جميع صفحات مستندات املناقصة الى سكرتير جلنة فتح العطاءات في )شعبة العقود في مديرية شرطة واسط( وفي 
حال اشــتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مســؤوليتهم )تضامنية تكافلية( في ذلك لتنفيذه على ان 
يقدم عقد مشــاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة في 
موعد أقصاه الســاعة العاشــرة صباحا من يوم )اخلميس( املصادف 2022/5/19 وهو )تاريخ غلق املناقصة( وبعدها ال يقبل أي عطاء بعد 
غلق املناقصة وستجرى عملية فتح العطاءات وبصورة علنية في الساعة العاشرة صباحا من نفس اليوم وان جهة التعاقد غير ملزمة 
بقبول اوطأ العطاءات علما بأن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشاركن في املناقصة سيكون في )شعبة العقود 
في مقر مديرية شــرطة واسط( الساعة العاشــرة صباحا من يوم )االحد( املصادف 2022/5/15 ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور 

نشر اإلعالن آلخر اعالن عن املناقصة.
اللواء احلقوقي
احمد صالح حمود
قائد شرطة محافظة واسط واملنشآت

فقدان هوية وكالة طحني
فقــدت هوية وكالة طحن 
صــادرة مــن وزارة التجارة/ 
العامة لتصنيع  الشــركة 
احلبــوب باســم )محمــد 
جعفــر لفته(، فمــن يعثر 
عليها تسليمها ملصدرها...

إعالن
فقــد الوصل املرقــم 16764 في 
 1100،000 مببلــغ   2016/10/9
مليون ومئة الف دينار عن تأمينات 
مزايدة صادرة مــن دائرة التقاعد 
وباســم  االجتماعي  والضمــان 
فــراس كامل كاظــم، فعلى من 
يعثر عليه تسليمه الى مصدره...

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
تكريت

العدد: 507/ش/2022
التاريخ: 2022/5/8

اعالن
الى/ املدعى عليه/ حازم مجباس 

هاشم
اقامت املدعيــة )فوزية عكاب مخلف( 
في هذه  املرقمة 507/ش/2022  الدعوى 
احملكمة تطالب فيهــا احلكم بالتفريق 
ولعدم وجود محــل إقامة معلومة لك 
عليــه قــررت احملكمة تبليغــك مبوعد 
املرافعــة يــوم 2022/5/22 عــن طريق 
النشــر بالصحف احمللية وفي حال عدم 
بحقك  املرافعة  حضورك ســوف جترى 

غيابا وفق األصول القانونية.
مع التقدير...

القاضي
خيراهلل خليل كلش
قاضي محكمة األحوال الشخصية 
في تكريت

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الكوت
العدد: 1323/ج/2022
التاريخ: 2022/4/27

م/ إعالن
الى املتهم الهارب:

 سعد هالل مطير شكير
بالنظــر جملهوليــة محــل اقامتك 
في الوقت احلاضــر ولكونك متهما 
)1323/ج/2022(  املرقمــة  بالقضية 
وفــق احكام املــادة )238( من قانون 
العقوبــات رقم 111 لســنة 1969 
فقد تقرر تبليغك باإلعالن عن طريق 
صحيفتــن محليتن للحضور أمام 
هذه احملكمة في موعد احملاكمة يوم 
2022/6/5 وفي حــال عدم حضورك 
بحقك  غيابا  احملاكمة  ســوف جترى 

وحسب االصول.
القاضي
سعد عبد عليوي

فقدان جواز سفر
فقــد جــواز الســفر املرقم/ 
للســيد  العائد   VN1792233
باكســتاني  امجــد(  )علــي 
اجلنســية، فعلــى مــن يعثر 
السفارة  الى  تســليمه  عليه 

الباكستانية.
مع التقدير...

االثنن 9 آيار 2022 العدد )4890(

Mon. 9 May. 2022 issue )4890(

مدة اسم املشروعت
املوازنةالتنفيذ

الكلفة التخمينيةالتبويب

االستثمارالتسلسلالنوعاملادةالفصلالقسمالباب

1
بناء مركز شرطة 

جصان في محافظة 
واسط

330 يوما
استثمارية لعام 
2021 واملستمرة 

لعام 2022
66413371

1،105،000،000 فقط مليار 
ومائة وخمسة ماليني دينار 

عراقي ال غير



اقتصاد6

الصباح الجديد ـ متابعة:

“إن االضطرابات في  دولي  تقرير  أورد 
تهيمن  زالت  ما  النفطية  اإلمدادات 
على أسواق اخلام، بسبب التحركات 
التــي يبذلها االحتــاد األوروبي حلظر 
واردات النفط الروســية على الرغم 
من مساعي أوبك و)أوبك +( للحفاظ 

على توازن األسواق”.
وأوضح تقرير “أويل برايس” أن االحتاد 
األوروبي غيــر قادر حتــى اآلن على 
االتفــاق على حظر نفطي شــامل 
للخــام الروســي نتيجــة خالفات 
داخلية بشأن اجلدول الزمني لإللغاء 
التدريجي، مشــيرا إلى أنه في حال 
الكامل  األوروبــي  التوافــق  حتقيق 
في هذا امللف ســتكون السوق في 
طريقها إلى ضغط آخر على العرض.

ولفت إلى اتفاق “أوبك +” في اجتماع 
ســريع على إضافة 432 ألف برميل 
النفطي حلزيران  املعروض  إلى  يوميا 
املقبل، مع تأكيد كبار املنتجني على 
أن صورة العــرض والطلب العاملية 

متوازنة إلى حد ما.
وذكر أن حظر النفط الروسي يلقى 
انقســاما ومعارضة من بعض دول 
شــرق ووســط أوروبا، حيث ال يزال 
االحتاد األوروبي غير قادر على االتفاق 
بشأن التخلص التدريجي من واردات 
النفط اخلام الروســي، وقد تستمر 
معظم الدول املعتمدة على النفط 
الروســي بشــكل كبير مثل اجملر أو 

سلوفاكيا في طلب اإلعفاءات.
وســلط التقرير الضوء على موقف 
الهند الداعم لإلمدادات من روسيا، 
حيث متســكت مبشترياتها املتزايدة 
من النفــط الروســي ودافعت عن 
قرارها بعــد أن اشــترت مزيدا من 
 2022 النفــط اخلام فــي نيســان 

مقارنة بإجمالــي 2021 قائلة “إنها 
جزء من اســتراتيجية أوسع لتنويع 
على  واحلفــاظ  االســتيراد  مصادر 

أسعار الوقود في وضع مالئم”.
مــن جانبه، ذكــر تقرير “ريــج زون” 
الدولــي أن أســعار النفــط أنهت 
تعامالت األسبوع املاضي عند أعلى 
مســتوى في ستة أســابيع وسط 
مؤشــرات على أن الســوق تضيق، 
حيث اقترب أعضــاء االحتاد األوروبي 

من حظر النفط اخلام الروسي.
وأشار إلى تســجيل العقود اآلجلة 
خلام غرب تكســاس الوســيط أول 
مكاســب أســبوعية متتالية في 
شهرين، حيث يعتزم االحتاد األوروبي 
اخلام  النفــط  علــى  حظــر  فرض 
الروســي خالل ستة أشــهر وعلى 
املنتجــات النفطية بحلــول نهاية 
العام اجلاري، ملعاقبة موســكو على 

حربها في أوكرانيا.
واهتــم التقرير باقتــراح دول االحتاد 
األوروبــي منح اجملــر - التي تراجعت 
عن احلظر - وسلوفاكيا عاما إضافيا 
لالمتثــال حلظــر النفط الروســي 
في  االقتصادية  الظــروف  بســبب 
الدولتــني، ونقل تأكيــدات محللني 
دوليني بشأن أن أسعار النفط اخلام 
متيل إلى االجتاه الصعودي، حيث يركز 
جتــار الطاقة متاما علــى العقوبات 
األوروبية التي تلــوح في األفق على 
النفــط الروســي وســط مخاوف 
واســعة في الســوق مــن تعطل 
إمدادات النفط اخلــام وتوقعات بأن 
التي قد حتدث  تكون االنخفاضــات 
فــي أســعار النفط اخلــام قصيرة 

األجل.
وأشار إلى ارتفاع أسعار النفط اخلام 
بأكثــر من 40 في املائــة هذا العام، 
حيث أدت احلرب الروسية في أوكرانيا 
األساسية،  السلع  أسواق  قلب  إلى 

األســبوع،  هذا  الصعود  جــاء  وقد 
الثالث في األسابيع األربعة املاضية 
املســتمرة  اخملاوف  الرغم من  -على 
من أن اإلغالق فــي الصني ملكافحة 
تفشــي وباء كورونا يضعف الطلب 

ويضر باالستهالك.
ونــوه التقريــر بانخفــاض الطلب 
الصيني على النفط اخلام مبقدار 1.5 
مليون برميل يوميا بسبب عمليات 
اإلغــالق، الفتا إلى توقــع احملللني أن 

خبرة الصني وتعاملها احلاســم مع 
األوبئة ســيؤديان إلى جتــاوز األزمة 
الراهنة سريعا والعودة إلى تسجيل 
انتعاش قوي في النمو االقتصادي مبا 

يدعم أسعار الطاقة بكل مواردها.
وأوضــح التقريــر أن منظمة أوبك 
التمسك  أعلنوا   ”+ “أوبك  وحلفاءها 
تعدها  التــي  الشــهرية  بالزيــادة 
ومتواضعة في  الســوق محــدودة 
تهدد  التي  الواسعة  التحديات  ظل 

اإلمــدادات النفطية حــول العالم، 
مشــيرا إلى أن بعض دول التحالف 
غير قادرة على إجراء الزيادة املطلوبة 

بالكامل.
وذكر أن أســواق املنتجات النفطية 
أظهــرت أيضــا عالمات قــوة هذا 
األسبوع خاصة في الواليات املتحدة، 
حيــث ارتفعــت أســعار البنزيــن 
والديزل على مســتوى البالد، بينما 
للبنزين  اآلجلة  العقــود  تداول  يتم 

مرتفع  قياسي  من مستوى  بالقرب 
بعد مكاسب أسبوعية بنحو 6 في 

املائة.
من ناحية أخرى، وفيما يخص أسعار 
النفــط اخلــام في ختام األســبوع 
املاضي، ارتفعت أسعار النفط بنحو 
1.5 في املائة اجلمعة، لتسجل عند 
الثانية  األسبوعية  الزيادة  التسوية 
على التوالي، إذ رفعت عقوبات االحتاد 
النفط  علــى  الوشــيكة  األوروبي 

الروسي احتماالت شح اإلمدادات.
وارتفعت العقــود اآلجلة خلام برنت 
1.3 في املائة، لتسجل عند التسوية 
112.39 دوالر للبرميل. وقفز خام غرب 
تكساس 1.4 في املائة، ليسجل عند 

التسوية 109.77 دوالر للبرميل.
وعلى أساس أســبوعي، ارتفع غرب 
تكساس الوسيط بنحو 5 في املائة، 
بينما ارتفع خــام برنت بنحو 4 في 
املائة، بعد أن كشف االحتاد األوروبي 
النفط  على  حظــر  لفرض  خططا 
الروســي في إطار حزمــة عقوبات 
أشــد صرامة بشــأن الصــراع في 

أوكرانيا.
اتفق حتالف  وعلى صعيد متصــل، 
“أوبــك +” هذا األســبوع على زيادة 
أخــرى متواضعة فــي إنتاج النفط 
شهريا، واتفقت اجملموعة على زيادة 
 432 إنتاجها املستهدف في حزيران 
ألــف برميل يوميا مبا يتماشــى مع 
خطة حالية إللغاء قيود اإلنتاج التي 
فرضــت 2020 عندمــا أدت جائحة 

كورونا إلى كبح الطلب.
من جانب آخر، ارتفــع إجمالي عدد 
منصات احلفر النشطة في الواليات 
املتحدة سبع منصات هذا األسبوع 
بعد زيادة ثالث منصات في األسبوع 
الســابق. وذكر التقرير األســبوعي 
األمريكية  بيكــر هيــوز  لشــركة 
املعنية بأنشــطة احلفر أنه مت رصد 

ارتفــاع في إجمالي عــدد احلفارات 
إلى 705 هذا األسبوع - 257 منصة 
أعلى مــن عدد احلفــارات هذه املرة 
في 2021، وقد انتعش احلفر بشكل 
كبيــر منــذ التدخل الروســي في 
55 منصة خالل  أوكرانيا، مضيفــا 

األسابيع العشرة املاضية.
ولفت إلى ارتفاع احلفارات النفطية 
في الواليات املتحدة هذا األســبوع 
خمســة حفارات إلى 557، في حني 
ارتفعت منصات الغاز منصتني إلى 
146 بينما ظلــت احلفارات املتنوعة 

على حالها عند اثنني.
وأشــار إلى بقاء عــدد احلفارات في 
حــوض بيرميــان على حالــه هذا 
األســبوع عند 335، كمــا كان عدد 
احلفارات في “إيجل فــورد” عند 61، 
منوهــا باســتقرار إنتــاج الواليات 
املتحدة مــن النفط اخلام عند 11.9 
مليون برميل يوميا خالل األســبوع 
29 نيسان وفقا ألحدث  املنتهي في 
إدارة معلومــات الطاقــة - بزيــادة 
300 ألف برميــل يوميا منذ  قدرها 

التدخل الروسي في أوكرانيا.
ونوه التقريــر بارتفاع تكاليف عمال 
احلفر في رقعــة الصخر الزيتي في 
العوامل  أحد  وهو  املتحدة،  الواليات 
العديــدة التــي متنع عمــال احلفر 
األمريكيني من زيادة اإلنتاج بسرعة، 
حيــث كان منتجو النفط الصخري 
فــي الواليات املتحــدة مترددين في 
تكثيــف أعمــال احلفر، وبــدال من 
املســاهمني  مكافأة  اختــاروا  ذلك 
بإعادة الشــراء وتوزيــع األرباح، ومع 
ذلك تشــير الدالئل إلى أن مزيدا من 
اإلنتاج جــار، حيث أعلنت شــركة 
أنها ستزيد  أســبوع  قبل  شيفرون 
اإلنتاج في أكبــر حقل نفط لديها، 
إلــى جانب منتجني آخريــن، مبا في 

ذلك كونتيننتال وهيس وماتادور.

الصباح الجديد ـ متابعة:
األملانيــة  التحذيــرات  تعالــت 
من مخاطــر ارتفاع حــاد للفقر 
في البــالد، بســبب األزمة التي 
تشــهدها املنطقة مــن تعطل 
األسعار  وارتفاع  التوريد  سالسل 
نتيجــة احلــرب الروســية فــي 

أوكرانيا.
ووفقا لـ”األملانية”، حذرت منظمة 
زيادة  اخليرية من  أملانيا”  “دياكوني 
عدد الفقراء فــي البالد، مطالبة 
بتقدمي مساعدات طوارئ جديدة.

عضو  لوهايــده  ماريــا  وقالــت 
مجلــس إدارة املنظمــة اخملتصة 
في  االجتماعيــة،  بالسياســة 
تصريحات أمس، “ســيكون لدينا 
فقراء أكثر كثيــرا مما كنا نعتقد 

حتى اآلن”.
وأضافت أن “الرواتب ال تكفي مع 
كثير من الناس في ظل التضخم 
املرتفعــة”،  الطاقــة  وأســعار 
مشــيرة إلى أن املنظمة تالحظ 
ذلــك بالفعل من خــالل ارتفاع 
للمســاعدة،  العديدة  عروضها 
“فنحن نالحظ هذا في كل مركز 
استشاري وفي مراكز استشارات 
الديــون ومراكــز االستشــارات 
مراكز  في  وكذلــك  االجتماعية 

األسرة”.
احلكومــة  لوهايــده  وطالبــت 
االحتاديــة األملانية بإصالح الدعم 
العامة  األزمــات  في  االجتماعي 
بدال مــن صرف مســاعدات ملرة 
أن  منتقــدة  وتابعــت  واحــدة، 
التي يتم  “العالوات واملدفوعــات 
صرفها دائمــا ملرة واحدة هي من 

قبيل الصدقات”.
وأضافــت “اقتراحنــا هــو وضع 
في  ترسيخها  يتم  طوارئ  الئحة 
على  تنص  االجتماعية،  القوانني 
صرف مــا ال يقل عــن مائة يورو 
شــهريا ملدة ستة أشــهر”، كما 
طالبت بزيــادة مخصصات إعانة 
البطالة في ظل التضخم املرتفع 
مستهدفة  مساعدات  صرف  مع 

ترتبط باألزمات.
وأدت القيــود املفروضة ملكافحة 

جائحــة فيروس كورونــا واحلرب 
في أوكرانيا إلى تعطيل سالسل 
التوريد، ما جعل من الصعب على 
االقتصــاد العودة إلــى معدالت 

النمو املرتفعة سريعا.
وبحســب “رويترز”، قــال مكتب 
الناجت  “إن  االحتــادي  اإلحصــاءات 
املائة  في   3.9 انخفض  الصناعي 
على أســاس شــهري بعد زيادة 
0.1 في  معدلة باخلفــض قدرها 

املائة في شباط 
إلى  أشــار  قد  اســتطالع  وكان 
تراجع اإلنتاج 1.0 في املائة في آذار 
الصناعــي  اإلنتــاج  وانخفــض 
فــي أملانيا بشــكل ملحوظ في 
الشهر األول للتدخل الروسي في 

أوكرانيا.
وأشــار املكتب إلــى أن القطاع 
سجل تراجعا أكبر في اإلنتاج في 
بداية أزمة جائحة كورونا، عندما 
بلغت نســبة التراجــع 18.1 في 

املائة في نيسان 2020.
وتفاقمــت اختناقــات التوريــد 
احلرب.  نتيجــة  املــواد  ونقــص 
وعلى ســبيل املثال، عانى قطاع 
الســيارات بشــكل بالغ في آذار 
املاضــي بســبب نقــص أحزمة 

الكابالت من أوكرانيا.
وبحســب معهد “إيفو” للبحوث 
االقتصادية، شــكت 80 في املائة 
خالل  الصناعية  الشــركات  من 
ومشكالت  اختناقات  من  مسح، 
أولية  منتجات  بشــراء  متعلقة 

ومواد خام في آذار املاضي.
كبيــر  كرامــر  ليــورج  ووفقــا 
مصــرف  فــي  االقتصاديــني 
أن  املتوقع  “كومرســبنك”، مــن 
الهبوطي في  االجتاه  يستمر هذا 
اإلنتاج الصناعي، وقال “من ناحية، 
إصابات(  )صفر  سياسة  تتسبب 
كورونــا في الصني فــي تعطيل 
الصناعي  للقطــاع  اإلمــدادات 
تثير احلرب من  أملانيا، بينمــا  في 
ناحيــة أخرى قلق املســتهلكني 
وبحســب  هنــا”.  والشــركات 
السلع  إنتاج  انخفض  “األملانية”، 
االستثمارية 6.6 في املائة في آذار 

، وتراجع إنتــاج الطاقة 11.4 في 
السابق  بالشــهر  مقارنة  املائة، 
بعد ارتفاعه بشكل ملحوظ في 
شــباط املاضي. في املقابل، زادت 
األنشطة في قطاع البناء بشكل 

طفيف 1.1 في املائة.
من جهــة أخرى، تعتزم شــركة 
لتأجيــر  األملانيــة  زيكســت 
الكندية  السوق  دخول  السيارات 
مســتقبال، إذ أعلنــت أمس، أنه 
في  محطتني  افتتاح  املنتظر  من 

مدينتي فانكوفيه وتورونتو.
وذكرت الشركة، التي يقع مقرها 
أملانيا،  جنوبــي  بوالخ  مدينة  في 
افتتاح شركة خاصة  تعتزم  أنها 
بها للسوق الكندية، وتسعى إلى 
امتــالك حصة تراوح بني 3 و5 في 
املائة، في السوق الكندية بحلول 

.2026 - 2025
وتقدر قيمة املبيعات املتوقعة في 
الســوق الكندية بنحو 1.4 مليار 
يــورو بوجه عــام، ويبلغ مجموع 
اإليرادات املتوقعــة في محطتي 
 400 نحو  وتورونتــو  فانكوفيــه 
مليــون يورو وهو مــا يعادل ثلث 

حجم السوق اإليطالية.
في  آمالها  “زيكســت”  وتعلــق 
على  األولى  بالدرجــة  فانكوفيه 
الســياح القادمــني مــن أملانيا 
الشــركة  وأوروبا، فيما أشــارت 
إلى قــوة الطلب علــى خدمات 
تأجير الســيارات في تورونتو من 
جانب رجال األعمال القادمني من 

الواليات املتحدة.
جتدر اإلشــارة إلى أن “زيكســت” 
تعمل في الواليــات املتحدة منذ 
في  إيراداتهــا  أن  وذكــرت   2011
العــام املاضي وصلــت إلى نحو 
600 مليون يورو، ودخلت الشركة 
نهاية  مع  أســتراليا  في  السوق 

العام املاضي.
من جانبه، قال نيكو جابريل مدير 
الشركة  توســع  “إن  “زيكست”، 
إلى كندا يعــد اخلطوة املنطقية 
النمو،  من  مزيد  لتحقيق  التالية 
فــي إطــار اســتراتيجية تدويل 

زيكست”.

اضطراب االمدادات والخالفات األوروبية تهيمن على أسواق الخام

الحرب تثير مخاوف ارتفاع
 حاد للفقر في ألمانيا 

سببتها محاوالت حظر النفط الروسي

صعوبات تواجه العودة إلى النمو سريعا
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PCIHBV TENDER ADVERTISEMENT 

IS NOW AVAILABLE ONLINE 
 

-our-us/be-https://www.petronas.com/join
tender-partner/pcihbv 

GARRAF OIL FIELD DEVELOPMENT PROJECT IN THI QAR 
 مشروع تطوير حقل الغَراف بذي قار 

TENDER ANNOUNCEMENT 
 إعالن مناقصة /عطاء عادة إ

  
PETRONAS Carigali Iraq Holding B.V. (PCIHBV) is engaged in the exploration, development and production operations for the Garraf Oil Field pursuant to a Development 
and Production Service Contract (DPSC) with Thi Qar Oil Company of the Republic of Iraq. PCIHBV, as the Operator of the Garraf Oil Field, hereby invites prospective 
bidders with relevant experience and resources to participate in the following tender : 

 وهي ذي قار نفط شركة مع  المبرم النفطي الغَراف حقل وإنتاج تطوير خدمة عقد  بموجب وذلك النفطي الغَراف لحقل واإلنتاج والتطوير االستكشاف ات بعملي تقوم( بتروناس) القابضة  العراق كاريجالي بتروناس شركة
: التالية  المناقصة في للمشاركة والقدرة الخبرة ذوي من الراغبين المتعهدين تدعوا النفطي، الغَراف لحقل الُمَشِغل هي  وباعتبارها بتروناس شركة. العراقية الحكومة تملكها  عامة شركة  

و عنوان المناقصة   رقم المناقصة  / Tender No. & Titleرقم المناقصة  
PCIHBV/2022/PRD/2804 

PROVISION OF ENGINEERING, PROCUREMENT, CONSTRUCTION AND COMPLETION 
(EPCC) OF CAPCEN BUILDING FOR PETRONAS CARIGALI IRAQ HOLDING B.V. (PCIHBV) 

PCIHBV/2022/PRD/2804 
شركة لصالح   CAPCEN مركز القدرات  ( لمبنىEPCCتوفير الهندسة والمشتريات واإلنشاءات واستكمال )

 .بتروناس كاريغالي العراق القابضة
Tender Brief : العمل نطاق ملخص  : 

The Bidder’s Scope of Work shall include, but not necessarily limited to the following: 
i) Contractor to construct Capability Center (CAPCEN) Building which includes 

engineering, procurement of materials/equipment and construction services. 
ii) Contractor shall perform the construction works which shall cover construction 

engineering, details engineering design, labor, equipment, materials, consumable, 
supervision, inspection, Quality Assurance (QA)/Quality Control (QC), safety 
procedures etc in accordance with design specification, technical documents, scope 
of work and schedule. 

iii) Contractor shall be fully responsible on supervision, planning, scheduling, reporting 
of work progress, forecasting and independently controlling progress to ensure that 
the work shall be completed in compliance with the Contract. 

 ما يلي:  ولكن ال يقتصر بالضرورة علىيشمل نطاق عمل مقدم العطاء ، 
( والذي يشمل الهندسة وشراء المواد / المعدات  CAPCENمقاول لبناء مبنى مركز القدرات ) .أ

 وخدمات البناء. 
هندسة البناء وتفاصيل التصميم الهندسي  ، بما في ذللك مال البناء يجب على المقاول تنفيذ أع . ب

( /  QAوالعمالة والمعدات والمواد والمواد االستهالكية واإلشراف والتفتيش وضمان الجودة ) 
( وإجراءات السالمة وما إلى ذلك وفقًا لمواصفات التصميم والوثائق الفنية  QCمراقبة الجودة )

 ني.ونطاق العمل والجدول الزم
عن اإلشراف والتخطيط والجدولة واإلبالغ عن تقدم مسؤولية كاملة   يجب أن يكون المقاول مسؤوالً  . ت

 العمل والتنبؤ والتحكم المستقل في التقدم لضمان إكمال العمل وفقًا للعقد. 

Tender Requirement Mandatory / Minimum Qualifications  المؤهالت  من األدنى الحد \االلزامية  متطلبات المناقصة 
• Contractor must complete the work within six (6) months upon issuance Letter of 

Award. 
• Contractor shall have at least two (2) completed/successful building construction 

project experiences within the past ten (10) years. 
• Contractor shall provide the following key personnel that have experience in 

EPC/EPCC project or similar construction work: 
i. Project Manager with minimum five (5) years’ experiences as Project Manager. 
ii. Civil Engineer with minimum four (4) years’ experiences as Civil Engineer. 

• Bidder shall have complete Health, Safety, Environment documents to supervise and 
execute the construction project. 

• Bidder must be registered with Ministry of Trade (MOT) Republic of Iraq. 
• Bidder shall have minimum paid up capital IQD 2 Billion or USD Equivalent. 

 .( أشهر6يجب على المقاول إكمال العمل وإتمامها في غضون ستة ) •
مشروع تشييد المباني المكتملة / الناجحة ( من تجارب 2يجب أن يكون لدى المقاول ما ال يقل عن اثنتين ) •

 .( الماضية10خالل السنوات العشر )
أو  EPC / EPCC يجب على المقاول توفير الموظفين الرئيسيين التاليين الذين لديهم خبرة في مشروع •

 :أعمال البناء المماثلة
 .( سنوات كمدير مشروع5مدير مشروع مع خبرة ال تقل عن خمس )أوال:  •
 .( سنوات كمهندس مدني4مهندس مدني مع خبرة ال تقل عن أربع ) :ثانيا •

يجب أن يكون لدى مقدم العطاء مستندات الصحة والسالمة والبيئة الكاملة لإلشراف على مشروع البناء  •
 .وتنفيذه

 .مسجالً لدى وزارة التجارة بجمهورية العراقمقدم العطاء يجب أن يكون  •
مليار دينار عراقي أو ما يعادله بالدوالر  2الحد األدنى لرأس المال المدفوع يجب أن يكون لمقدم العطاء  •

 األمريكي.
Instruction To Tender العطاءات  لتقديم تعليمات 

1. The Tender is scheduled as follows: 
i. Tender Announcement Date: 9 & 10 May 2022 

ii. Tender Fee Deadline: 20 May 2022 
iii. Bid Closing Date: 25 May 2022, 1600, hours (Iraq Time, GMT+3) 

2. Strategy 
i. Tender Strategy: Competitive Bidding tender. 

ii. Submission: Separate Envelopes for Technical Proposal and Commercial 
Proposal.  

iii. Evaluation: This tender is open competitive bidding with 2 tier evaluation, i.e. 
Firstly Bidders’ technical proposal will be evaluated. Commercial proposal 
evaluation will be only for technically acceptable bidder which is aligned with 
instructions for the Implementation of Government Contracts (Law No.2 of 
2014, Third Chapter: Contracting Method, Public Tender through the Technical 
Qualification). 

3. Interested Bidders shall pay the Tender Fee not later than the above Tender Fee 
Dateline. The Fee for one set of RFQ Documents is United States Dollars One 
Hundred (USD100.00). The Payment is non-refundable. For Payment Method and 
Details, kindly submit your interest to participate to tender_iraq06@petronas.com. 

4. RFQ/ITB document shall be issued via email or CD by PCIHBV after receipt of a 
scanned copy of Tender Fee.  

5. The Bidders shall bear all costs arising from or incidental to the preparation, 
clarification, finalization and delivery of their Bid Proposals. 

6. The successful bidder will bear the advertisement fee of this tender as mentioned 
in ITB. 

7. PCIHBV reserves the right to award or not to award this tender at its sole discretion; 
as well as the right to cancel the tender without prior notice. 

8. All communications and accompanying material shall be in English. If you have 
further enquiries regarding this Tender Announcement, please email 
tender_iraq06@petronas.com. 

 إن التوقيتات المنظمة لجدول أعمال العطاء/المناقصة تكون كما يلي:  .1
i.  :2022 يارأ 10و  9تاريخ إعالن المناقصة 
ii.  :2022 أيار 20الموعد النهائي لرسوم العطاء 
iii.  :توقيت العراق ،  ساعة 1600،  2022 أيار 25تاريخ إغالق العطاءGMT + 3)) 

 ستراتيجيةاال .2
i. تنافسية مناقصة: المناقصة إستراتيجية 
ii. ووديعة العطاء االصلي والتجاري التقني للمقترح منفصل مغلف  3: تقديم . 
iii. الفنيه   العروض  فتح  سيتم  انه  اي  بمرحلتين،  مفتوحه  تنافسيه  مناقصه  هي  المناقصه  هذه  :  التقييم  

  مع  يتماشى  فقط والذي  فنيا  تأهيلهم  تم  الذين  للمزايدين  التجاريه  العروض  ثم  ومن  اوال  للمزايدين
  ،  التعاقد  طريقة:  الثالث  الفصل  ،  2014  لعام  2  رقم  القانون)  الحكومية  العقود  تنفيذ  تعليمات

 (الفني المؤهل خالل  من العامة المناقصة
على مقدمي العطاءات المهتمين دفع رسوم المناقصة في موعد أقصاه ما ورد أعاله. رسوم مجموعة   يجب .3

الدفع غير قابل لالسترداد. للحصول    امريكي(.  دوالر   100.00)  دوالر أمريكي   مئة  العطاءواحدة من وثائق  
للمشاركة   اهتمامك  تقديم  يرجى  والتفاصيل،  الدفع  طريقة  االلكتروني على  البريد   على 

tender_iraq06@petronas.com 
قصة عن طريق البريد تصدر وثيقة طلب الحصول على الوثائق بعد تلقي نسخة من رسوم المنايجب ان   .4

  اس.شركة بتروناإللكتروني أو القرص المضغوط من 
وملئه  .5 العطاء  إعداد  مصروفات  فيها  بما  للعطاء  تقديمه  عن  الناتجة  المصروفات  كل  المتعهد  سيتحمل 

 والتوضيحات المتعلقة به وتسليمه.
 

 . ITBكما هو مذكور في   العطاء/المناقصةسيتحمل المتعهد /المقاول الذي سيرسو العطاء عليه رسوم إعالن   .6
 

لشركة بتروناس الحق في منح العطاء أو االمتناع عن منحه وذلك وفقاً لتقديراتها الخاصة كما لها الحق في   .7
 إلغاء العطاء/المناقصة دون إنذار أو إبداء أسباب. 

اإلنجليزية.   .8 باللغة  تكون مكتوبةً  أن  المرفقة يجب  والمستندات  المكاتبات  الرغبة    كل  المتعهدين ذوي  كل 
اإللكتروني  للبريد  إرسالها  عليهم  االعالن  هذا  بخصوص  استفسارات  لهم  والذين 

tender_iraq06@petronas.com. 
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تنويه
ورد سهوا في إعالن الشركة العامة لتسويق األدوية واملستلزمات الطبية املنشور بالعدد ٤٨٥٧ في ٢٠٢٢/٣/١٤ 

اإلعالن خطأ، والصحيح هو...
لذا اقتضى التنويه...

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 9٨٨٢/٢٠
التأريخ: ٢٠٢٢/٤/٢١

إعالن اول
تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة ارقامها ومواقعها في أدناه العائدة الى 
مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )٢١( لســنة ٢٠١٣ املعدل، فعلى الراغبني باالشــتراك في 
املزايدة العلنية مراجعة ســكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )٣٠( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية 
مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )٣٠%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة في الساعة 
الثانية عشــرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشــر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي 

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

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

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

اليوم األخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهرا.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 9٨٨١/٢٠
التأريخ: ٢٠٢٢/٤/٢١

إعالن اول

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة ارقامها ومواقعها 
في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )٢١( لســنة 
٢٠١٣ املعدل، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )٣٠( 
يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )٣٠%( 
من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة في الساعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة 
بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشــر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل 

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

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

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

الستالم التأمينات هو اليوم األخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهرا.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة

مديرية البلديات العامة
مديرية بلدية الناصرية

الشعبة: الواردات
العدد: ٣٢6٧6
التاريخ: ٢٠٢٢/٥/٨

))إعالن((
تعلــن جلنتنا عن إجــراء املزايدة العلنية لتأجير العقــارات العائدة الى )مديرية بلديــة الناصرية( املدرجة 
اوصافها ادناه وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم ٢١ لســنة ٢٠١٣ املعدل، وملدة )٣٠( يوما تبدأ 
من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في اجلريدة الرســمية، فعلى الراغبني باملشاركة مراجعة سكرتير اللجنة 
ومحاســب البلدية اعاله خالل مدة االعالن مستصحبني معهم التأمينات القانونية وقدرها ٢٠% ولكامل 
مدة اإليجار من القيمة التقديرية مبوجب صك مصدق للمستأجر واملنافس وستجرى املزايدة باليوم االخير 
من مدة االعالن في متام الســاعة الثانية عشرة صباحا في مبنى ديوان بلدية الناصرية شعبة الواردات وإذا 
صادف يوم املزايدة عطلة رسمية فتمدد الى اليوم الذي يليه من أيام العمل الرسمية على ان يجلب املزايد 
مــا يؤيد براءة ذمته من الضريبة لعام ٢٠٢٢ والبلدية اعاله مــع هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية 

ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة بنسبة ٢% من مبلغ اإليجار.
م. ر. مهندسني/ محمد دخيل حسني
رئيس اللجنة البيع وااليجار

وزارة التخطيط
اجلهاز املركزي للتقييس والسيطرة النوعية

دائرة اخلدمات الفنية واإلدارية
قسم امللكية الصناعية

العدد: ١٥٣٧
التاريخ: ٢٠٢٢/٤/٢6

م/ إعالن- منوذج صناعي
حصلت موافقة السيد رئيس اجلهاز املركزي للتقييس والسيطرة 
النوعية األولية على قبول تسجيل النموذج الصناعي املوسوم 
)محفظة الدليل الذكي للمكفوفني( من لديه اعتراض تقدميه 

للمسجل خالل ٣٠ يوما من تاريخ النشر.
مع فائق التقدير...
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موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

احلكيميةثالث سنوات20 م102حانوت1

دور الضباطثالث سنوات48 م9/504/292مخبز2

القبلة/ حي اجلامعةثالث سنوات15 م1947/8112محل3

املشراق اجلديدثالث سنوات208,72 م3/3652فرن صمون4

الصفاة القدميثالث سنوات4 م92حانوت5

مناوي باشاثالث سنوات209,36 م1622فرن صمون6

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

اجلمهورية/ السوق احلديثثالث سنوات16 م4230/137/32حانوت1

اجلمهورية/ قرب السماكةثالث سنوات12 م532محل2

املوفقيةثالث سنوات96 م6/1372فرن صمون3

مدة االيجارااليجار السنوياملساحة م2رقم العقارنوع امللك وموقعهت

سنة واحدة1،000،000 مليون دينار6 م5862كشك مشيد قرب مركز التموين1

سنة واحدة1،000،000 مليون دينار6 م12102كشك مشيد في حي الشهداء2

سنة واحدة750،000 سبعمائة وخمسون الف دينار6 م7182كشك مشيد في حي احلسني3

سنة واحدة850،000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6 م4042كشك مشيد في حي الشهداء4

سنة واحدة1،750،000 مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار60 م102حانوت مشيد في الكراج القدمي5

سنة واحدة1،000،000 مليون دينار6 م11482كشك مشيد في حي احلسني6

سنة واحدة1،000،000 مليون دينار6 م2262كشك مشيد في الشموخ7

سنة واحدة1،000،000 مليون دينار6 م1942كشك مشيد مقابل دائرة الطابو8

سنة واحدة900،000 تسعمائة الف دينار6 م1862كشك مشيد مقابل كلية الطب9

سنة واحدة1،000،000 مليون دينار6 م1892كشك مشيد الزاوية10

سنة واحدة2،250،000 مليونان ومائتان وخمسون الف دينار18م322حانوت في الكراج القدمي11

سنة واحدة1،625،000 مليون وستمائة وخمسة وعشرون الف دينار6 م52حانوت في الكراج القدمي12

سنة واحدة250،000،2 مليونان ومائتان وخمسون الف دينار6 م42حانوت مشيد في الكراج القدمي13

سنة واحدة1،500،000 مليون وخمسمائة الف دينار6 م20p2 حانوت مشيد في الكراج القدمي14

سنة واحدة2،000،000 مليونان دينار40 م39p2 حانوت مشيد في الكراج القدمي15

سنة واحدة1،500،000 مليون وخمسمائة الف دينار6 م6052كشك مشيد في اإلدارة احمللية16

سنة واحدة585،000 خمسمائة وخمسة وثمانون الف دينار6 م2562حانوت في حي الشموخ17

سنة واحدة850،000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6 م482كشك مشيد في الصاحلية18

سنة واحدة850،000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6 م8392كشك مشيد في حي اور19

سنة واحدة850،000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6 م142كشك مشيد مدينة الصدر قرب السوق20

كشك مشيد بجانب شارع السريع 21
سنة واحدة1،500،000 مليون وخمسمائة الف دينار6 م7692محطة شمال الناصرية

سنة واحدة1،250،000 مليون ومائتان وخمسون الف دينار9 م292كشك الكراج اجلديد22

سنة واحدة1،250،000 مليون ومائتان وخمسون الف دينار6 م8612كشك مشيد اإلدارة احمللية23
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قراءة

قصيدة

شكيب كاظم

أزعم، أني واكبت املنجز اإلبداعي بالغ الثرارة 
للقاص والروائي وكاتب املســرحية األســتاذ 
حنون مجيــد، إذ تعود عالقتي الثقافية بهذا 
احلّكاء املاهر إلى سنة ١٩٨٥؛ وحتديداً إلى يوم 
اخلميس التاسع عشر من شهر أيلول ١٩٨٥، 
)الدرس( في  النفســية  حيث نشــر قصته 
صفحة )آفاق( من جريدة )اجلمهورية( يوم كان 
يشرف عليها الناقد ماجد )صالح( السامرائي 
املعروف بدقته ومعه األديب ســهيل سامي 
نــادر، عن تلميــذ صغير مشــاكس، يضربه 
معلُمه بعصاه، لكن معلَمه يشــعر بالذنب 
معتــذرا من تلميذه مطّوحــاً بعصاه ، ولقد 
وقفُت عنــد هذه القصة بالغة الرقة، املعبرة 
عن رقة كاتبهــا، وهل األســلوب إال كاتبه؟ 
الفرنســي ســانت بيف،  الناقد  كما قــال 
على عكس ما يقولــه البنيويون، روالن بارت 
حتديداً، إن عالقة النص تنتهي بكاتبه ساعة 
ينشــره! وقفت عندها بحديث نقدي نشرته 
صحيفــة )العراق( يــوم كان يحرر صفحتها 
الثقافيــة طيب الذكر األســتاذ أبــو صارم؛ 
أحمد شبيب، يوم األربعاء ١٨ من كانون األول/ 
ديسمبر١٩٨٥، وإذ تنشر دار الشؤون الثقافية 
العامــة ببغداد ســنة ١٩٨٦، باكورة أعماله 
)تعاقب  اجملموعة  هذه  القصصية، خصصُت 
الفصــول( التي احتوت إحدى عشــرة قصة 
قصيــرة، خصصتها بحديث نقدي نشــرته 
ثقافية )العراق( في ٢٥من شــهر مايس/ مايو 
الرائعة  ١٩٨٧، ووقفــت طويالً عند قصتــه 

)ذاكرتان( حيــث تعصــف األرزاء وتصاريف 
الزمان الشرســة بذاكرة أحــد الصديقني، 
لكن  بصداقتهما،  تذكيــره  حــاول  ومهما 
ألفى صاحبه غارقاً في جلة النســيان. وفي 
مجموعتــه القصصية )البحيــرة( أفصح 
حنون مجيد عــن إمكانات متقدمة في فن 
احلكي، ففي قصصها شــيىء مــن فانتازيا 
وغرائبية سحرية، وفيها شيىء من الكتابة 
الواقعيــة التي شــغف بها مبدعنــا حباً، 
فكانت مزاوجة جميلة بني الطبع والتطبع، 
على ما يقوله فتى النقــد في العراق؛ عبد 
اجلبار عباس )توفي١٩٩٢(، أو هي نســغ من 
اجلــذور وأخرى حتومي فــي أفيائها والنهل من 
عوالم جديدة، ســّطر ذلك بدراســة قيمة 
خص بها هذه اجملموعة القصصية )البحيرة( 
)الثورة( في٣١ من شــهر  نشــرها بجريدة 
مايــس ١٩٨٩، وإذ يهتم أســتاذي الفاضل 
دكتــور علي جــواد الطاهــر)١٩٩٦( باإلرث 
النقدي لتلميذه عبد اجلبار عباس، ألذي كان 
موزعاً بني الصحف واجملالت ولم ينشــره في 
حياته، يعاونه في هــذا اجلهد الدكتور عائد 
خصباك، فإنه نشــر هــذا اإلرث، ومنه هذه 
الدراسة في كتاب عنوانه )احلبكة املنغمة(، 
نشــرته دار الشؤون الثقافية العامة ببغداد 

سنة ١٩٩٤.
وإذ تصدر الــدار ذاتُها مجموعتــه )الطائر( 
ســنة ١٩٩٩، فإني أقف طويــال عند قصته 
النفسية السايكوباثية )الطائر( وأدير عنها 
حديثا نقدياً نشرته جريدة )العرب( الصادرة 
في لندن بتاريخ الثالث من تشــرين الثاني/ 
نوفمبر ســنة ٢٠٠٠، وفيهــا تعريض خفي 

وموٍح بقسوة احلياة واجلوع الناجت عن احلصار 
الظالم، ألذي دمر منظومة القيم العراقية، 
هــذه القســوة تدفــع بأصحــاب العقول 
ومرهفي احلس إلى مهــاوي اجلنون والعتمة 
العقلية؛ هذا الرجل املبتلى بدوي في رأسه 

ينغص عليه عيشه. 
ولقــد وقفت طويــال عند ظاهــرة التضاد، 

أو بنيــة التضاد في قصص حنــون مجيد، 
والتي أميل إلى تســميتها بظاهرة الطباق 
ال التضاد، مستفيدا من مصطلح )الطباق( 
فــي بالغة العــرب، ألــذي يعني الشــيء 
فنان(  )لوحة  ونقيضه، فكانت مجموعتــه 
زاخرة بهذا اللون اإلبداعي، كما أقام مبدعنا 
التكرلــي )٢٠٠٨( مجموعته  الكبير فــؤاد 

)حديث األشجار( على البنية الطباقية هذه، 
فضالً عن مجموعة )شــجرة األب( للمبدع 

ناطق خلوصي. 
وإذ وقف عدد من القصاصني، عند هذا اللون، 
كتابــة القصة القصيرة ال يــكاد يغادرونه، 
مثــل املبــدع الكبير محمد خضيــر، ألذي 
يكرس جهــده لكتابة عمــل قصير، يعلم 
حــدوده وإمكاناته، قانعاً مبزايــاه، فالقصة 
إذا ما  القصيرة تشــبه جدوالً صغيراً هادئاً 
وازناها بالرواية، التي تشــبه بحراً، وبعضنا- 
نحن القانعني- يفضل مســايرة نهر صغير 
على ركوب أهوال البحــر، كما جاء ذلك في 
كتابه املهــم )احلكاية اجلديــدة( فضالً عن 
عبد الســتار ناصر ونعمان مجيد، ويوسف 
الشــاروني، فإن مبدعنا حنون مجيد، اجملبول 
على تقحم احلافات البعيدة واخلطرة والواثق 
من إمكاناته ومواهبه، شاء تقحم هذا اللون 
اإلبداعي، فنشــر روايتــه األولى)املنعطف( 
ســنة إحدى وألفني، وفيها الكثير من اجملاز 
والكناية التأويل والتفســير، كي تفلت من 
بـ)مملكة  أردفها  اجلدانوفــي،  الرقيب  مقص 
البيت السعيد( ولقد سعدت كثيرا وأنا أقرأ 
روايتــه )املدونة الرقمية. حــب هذا العصر( 

زانتها لغة راقية.
وإذا أردنــا الوقــوف عند من كتــب القصة 
القصيــرة جدا في العــراق والوطن العربي، 
فال بــد أن نقف عند مبدعنــا حنون مجيد، 
بوصفه مجلياً في هــذا اللون ومجيداً، إلى 
جانب: زكريا ثامــر، ووليد إخالصي، وإبراهيم 
أحمد، وأحمــد خلف، وعبد الســتار ناصر، 
وخالــد حبيب الــراوي، وزهير بهنــام بردى، 

وفرج ياسني، ويوسف احليدري، وإذ نشر عددا 
من قصصه القصيرة جــدا في مجموعته 
)الطائــر( فإنــه جعــل كتابــه )وردة لهذا 
الفطور( خاصاً بهذا اللون التعبيري، وكانت 
الســمة الطباقية بارزة في عديد قصصها، 
مثل)اللذة املســتترة( والعجوز التي تطربها 
مشاكســة الصغار لها، حتى إذا خال الزقاق 
منهــم، صرخت: أيــن يا ترى ولــى األوغاد؟ 
هــي التي كانــت تظهر برمهــا بزعيقهم 
اجملموعة  أردف هــذه  لها،  ومشاكســتهم 
بعديد اجملاميع: )اخليانة العظمى( و)الُسّلم( 
و)حجر غزة( و)الســنونو( و)بصيــرة البلبل( 
التي خصصتها بحديث نقدي نشــرته في 
كتابي)إناخة في مضارب النقد( الذي نشره 
اإلحتاد العام لألدباء والكتاب في العراق سنة 

.٢٠٢١

حاشية:
احلديث الذي قرأته في ندوة االحتفاء مبنجز 
القاص والروائي وكاتب املسرحية، األستاذ 
حنون مجيــد؛ األمني العام الحتــاد األدباء 
والكتاب في العراق، التي عقدها بيت املدى 
للثقافة والفنون مبقره بشــارع املتنبي من 
رصافــة بغداد، ضحى يــوم اجلمعة ٢٩من 
شــهر شــعبان ١٤٤٣هـ األول من نيسان 
الدكتور جمال  تباعــاً:  ٢٠٢٢،وحتدث فيها 
العتابــي،  والدكتور عقيــل مهدي وعلي 
حســن الفواز، وشــكيب كاظــم، وأمني 

قاسم املوسوي.

ريتا الحكيم 

آخــُر نصٍّ كتبتُه لَك بعد أن أزلُت بُقَع اللغِة عن 
هوامشِه ما زال 

ابِة  َي املمتدِّ من بوَّ يتأرجُح على حبِل غســيِل أمِّ
الرُّوِح الفسيحِة 

يِق. إلى نفِق العدِم الضَّ
*

آخــُر تلويِح وداٍع لم تلمحُه عيوُن الُبعِد الغائرِة؛ 
فأغمضت جفَنيها 

واتَّهمِت الوقَت باجلحودِ واخلذالِن.

*

آخُر عناٍق لم تُكتب له النَّجاُة من حرائِق العمرِ؛ 
فغدا حلًما 

اخنِة،  يقضُّ مضاجَع اللقاءاِت السَّ
ويسفُح دمُه على عتباِت احملرَّماِت.

*

ي: تقوُل أمِّ
درهُم حبٍّ يلزمُه قنطار عقٍل..

، فرَغ قلبي من احلُبِّ
ونضَب معنُي عقلي

وما زلُت أزيُِّن َشعري مبشبكِه

وأدوُِّن قصائدي بحبرِه.
*

يقوُل أبي:
اتركي صليَب قهرِك معلًَّقــا على جدارِ احلياِة 

واتبعيني 
لنجمَع رفاَة أوطانِنا احملروقِة،

ــعرِ صــالًة ترتِّلها في  ونذروهــا في بحورِ الشِّ
محراِب األمِل 

شفاُه املُتعبنَي.
*

يقوُل عاشٌق نحرَ قلبُه قربانًا لدميومِة عشقِه:

ائنَي.. ما كنُت إال ِمَن اخلطَّ
املنذوريَن للعنِة احلبِّ األوَِّل.

*

يقول واهٌم جترَّأ على كسرِ مراياه ليخفَي قبَح 
أوهامه:

ت إليَّ  نســيُت إصبعي على زنادِ الكالِم؛ فارتدَّ
مِت  رصاصُة الصَّ

معلنًة موتي.
*
 

وأنا أقوُل لعابٍر فضوليٍّ اقتحَم ســياَج عزلتي 
واقتلَع عوسَجها:

ال تقتِف أثرَ امرأة نذرْت نفَسها للحزِن..
وأطلقــْت يدُه طوًعــا لُيشــيَع الفوضى في 

تفاصيِل حياتِها،
وينتصرَ عليها.

*

أنا املنسيٌَّة منُذ عهِد آدم
تنزلُق سنواُت القحِط على جسدي 

وتقيُم لقلبي خيمَة عزاٍء
يلوذُ بها املُتعبوَن واملُشرَّدوَن؛

ليمسحوا عن جبنِي املوِت غبارَ احلياِة.
*

أتعثَُّر بُجثِث األياِم املاضيِة
ُنها ببياِض النَّدِم النَّاصِع، أكفِّ

وأدفُنها في عبِّ وقٍت ال أملُك زماَم أمرِه..
ني إلى صدرِه، يشدُّ

ويخلُع عن كاهلي عباءَة الغفراِن
أرجتُف من صقيِع الفراِغ، 

وتفيُض من شقوِق روحي أنهارُ الهجرِ
فأعودُ إلى نقطِة البدِء طفلًة بضفيرتنِي..

بغرٍَّة على اجلبنِي، وشــامٍة غيرِ مرئيٍَّة على خدِّ 
النِّسياِن.

* شاعرة سورية

حنون مجيد مبدع متعدد المواهب.. وقفة عند الظاهرة الطباقية في قصصه

بضفيرتيِن وغرٍَّة على الجبيِن

حوار

والكويت وعجمان، ولم يزل متواصال مع 
املسارح العربية ، يحل ضيفا على الدول 
التي قدمت فيها اعماله، يقيم ورشــا 

مسرحية سواء في التأليف او االخراج.
يقول شمخي:

فــي املقدمــة أعــاله تكمن االســرار،  
وطبيعــة البناء التــي يجدها اخملرجون 
العرب، متنحهــم افقا ابداعيــا فانا ال 
أكتب ابــدا جلهــة محــددة، وال لزمن 
ثابت وال حتت تاثيــر انفعالي، وال أعتمد 
الذاكــرة اجلمعية للحدث في اســناد 
الدرامي وتقوميــه وهذا ما جنده  الفعل 
فــي العديد من النصوص التي تنشــد 
بطريقــة جميلــة، لكنهــا بعيدة كل 
البعد عــن البناء الدرامــي، وانا هنا ال 
احتدث عن ذلك البنــاء الهيكلي الثابت 
بل املتحرك، املتحول، وهكذا فكثير من 
املبدعني العــرب يرون فيها ذواتهم بكل 
مافيها من توق ، رغم أن  تلك اخلطابات 
النص  اال  والقراءات متعــددة  مختلفة 
ذاته، لم يتغير بكل مافيه من دالالت«.  .  
ويضيف : أنا ال اكتــب كل يوم، اال أنني 
حني يســتولي علي فعل مسرحي أجد 
الشخصيات حتيط بي مطالبة اياي بأن 

تكون،  ومن هناك يبــدأ تصادم االفكار 
والتطلعات واالفعال، احاول جلم بعضها 
لكنها تتمرد في كثير من االحيان، انها 
بالنســبة لي كمثل أخراج مســرحية، 
بــل يتعداه الــى زمن اخــراج التجارب 

مجتمعة وماتليها«.  

هنا حوار سريع معه: 

*كيــف بــدأت حكايتك مع املســرح 
العربي؟

 بدات حكايتي مع املسرح العربي، منذ 
أن غادرت العراق،  وقد كتبت )نســاء بال 
مالمح( في االردن فكانت جتربة مختلفه، 
فيها الكثير مــن البحث الفكري الذي 
كنت اسعى اليه وانا طالب في اكادميية 
الفنون، اال أنني لم اســتقر هناك النني 
املعارضة  باذاعة  اللتحــق  االردن  غادرت 
العراقيــة من الســعودية، والنني دائم 
البحث عن املســرح ســواء كمخرج او 
مؤلف، جتســد البحث بتقــدمي العديد 
من االعمــال املســرحية التي حصدت 
جوائز كثيرة ســواء محليه ام عربية، اال 
ان االمتحان االصعب كان بعد مغادرتي 
الــى كندا، والنني لــم أطلق في فضاء 
انذاك  املسرح اال مسرحيتي )الهشيم( 
فقد وجدت العديد من املبدعني يبحثون 
للتواصــل معــي حول النــص، وهكذا 
قدمت مسرحيتي )الهشيم ( في االردن 
واملغرب من قبل فرقتني واجلزائر من قبل 
ثالث فرق وفي ليبيا وســوريا والبحرين و 
غيرها من الــدول العربيه، وقد  وصلني 
ان بعض اخملرجني العراقيني قامو بتقدمي 
مســرحيتي )الهشيم( أيضا بطروحات 

مختلفة«.
 ويضيف« ان االعمال العميقة ستبقى 
وهي قابله للتأويل ولتاســيس عالقات 
ابداعية تكاملية مع اخملرجني بعيدا عني، 
مخرجون لــم اتعرف بهم من قبل، كأن 
الشخصيات التي تولد على طاولتي في 
ســرداب البيت سرعان ما تنفصل عني 
ليكون لهــا وجود ايجابــي ابداعي في 
بلدان مختلفه، وتأويالت فكرية خلطابات 
عروض متعددة، وعلى هذا املنحى بدأت 
بال مالمح( تشق  )نســاء  مســرحيتي 
طريقا الى املسارح العربيه  فقد قدمت 
بداية فــي االردن، ثم الكويــت واجلزائر 
واملغرب واالردن مرة اخرة . ان ما يسعدني 
حقا أن اســمع تأويــال ابداعيا وخطاب 
عــرض تكاملي يدرك املعاني اخلفية في 
اعمالي،  يســتنطقها وميتحن قدرتها 
على الصمود امــام التاويل وينتبه الى 
العمق الدفني فيها،  ان كل شــي مرتب 

ليأخذ بــك عميقا حيث تشــعر بلذة 
االكتشاف سواء كنت قارئا أم مخرجا أو 
ممثال أو مشاهدا،  ذلك أمر مهم ويتكامل 
أكثر مع عقلية اخملرج املؤول، املستنطق، 
ليس الساعي لبناء خطاب عرض فكري 
وجمالي مدهش فحســب بــل العارف 
كثيرة،  بتفاصيــل  بذلــك  يقوم  كيف 
وهكذا ولدت مســرحيتي الرحمة، التي 
قدمــت في الكويت والشــارقة، وبهذه 
الطريقــة تناول املبدعون مســرحياتي 
)القلعــة(، )احلاجــز(،  )ذاكــرة التراب( 
وغيرها، وفي الطريق أعمال اخرى  اذهب 
بها بعيدا، عميقــا الى عوالم اخرى لم 
يتناولها أحد، انهــا قريبة منك، وما أن 
متسك بيديك حتى تأخذك الى اسرارها 

الدفينة التي تشبه احللم، وخطوة بعد 
أخرى جتد ذاتك فيها«  . 

*مــاذا عــن عــودة للمســرح االصل، 
املسرح العراقي؟

قبل سنوات حني عدت الى العراق، دعاني 
الراحــل الدكتور شــفيق املهدي وكان 
مديرا عاما لدائرة الســينما واملســرح 
لتقدمي عرض مسرحي، وبالفعل قدمت 
له نصــا كنت أمتنى أن اقــوم باخراجه  
في العــراق هو مســرحية )بقايا ثياب 
( التــي ابدى اعجابه الشــديد بعواملها 
للمسارح   مديرا  انتاجها  ملتابعة  وكلف 
او للفرقة أنــذاك وهو أحــد االصدقاء 
املقربــني، اال أننــي ال ادري كيف أختفى 

النص!! اختفى النص متاما، ولم أســال 
بعد ذلك، عرفــت فيما بعد أن الصديق 
الذي مت اعفــاؤه من االداره لم يترك نصا 
بهذا االســم، ال ادري كيف كانت تسير 
االمور، وال رغبة لــي بقبول فكرة تعمد 
الفعــل النني أثق باالخريــن وألننا بكل 

االحوال اصدقاء«. 
ويضيف : فــي حني أن هنالــك معاني 
ســامية تولد من التجارب وعلى سبيل 
املثال فقط : كان يفترض ان يقوم باخراج 
مســرحيتي )الذيب( املعلم سامي عبد 
احلميد بعد أن قدمنــا معا )الرهن( وقد 
أختلفنا ببعض التفسيرات، وطبعا  أنا 
قلتهــا من قبل ان اولــى صفات املعلم 
حــني تتعامل مبشــروع فنــي يعتبرك 
شــريكا ابداعيــا حتــى وان كنت احد 
تالمذته، بعد ذلك ارتأت الفرقة أن اقوم 
أنا  باخراج مســرحية  )الذيب( ووجدت 
اســتاذي ومعلمي يتطــوع ليكون اول 
املشــاركني في املسرحية كممثل، ذلك 
هو اإليثار ذلك هــو املعنى الكبير الذي 
يتركــه الفعــل االنســاني ويبقى في 

الذاكرة . » 
ويتابع: انذاك كنت اجتهد ســاعيا من 
أجل مسرح شعبي وفق بنائية علمية، 
الطويل  التاريخ  الى  مســرح بســتند 
رائعة  من مسرحيات شــعبية عراقية 
النني اؤمن بشــكل كبير بعالقة اجلدل 
والتكامل بني الناس واملسرح، اال ان ذلك 
املشروع قد توقف ما ان ابتعدت خطوات 
الترحال، صار علي ابتكار وســائل اخرى 
للتواصل فيما احب، فكانت مسرحيات 
) نســاء بال مالمح ، الهشيم ، القلعة 
، الرحمــة ، ذاكرة التــراب ، وغيرها من 
االعمال(، أنا منفتح على من يطرق سواء 
عربيا او عراقيا، شرط أن ال يقود  العمل 
الى مذبحه وفــق منطق بالي أو حجج 
رثة، وأن ال يستولي على النص كغنيمة، 
أو يسرقه في ليل ولو أن احلقول املثمرة 
وان  واللصــوص  املبدعــون  يقصدهــا 

أختلفت املعايير« .
فــي نهاية املطاف انــا اجيب من يطرق 
بابــي ليعقد قرانــه  التكاملي مع هذا 
النص اوذاك بكل مافيه من اســرار، ان 
االعمال التي تولد لتقدم مرة واحده هي 
اعمال كمثل خط مستقيم، بال مالمح، 
وال اسرار، بل انها مثل مراة  الشي فيها 
اال ماتراه، أما ما اسعى اليه منذ البدايه 
فهو اسرار تكوين النص وتقلباته وهذا 
ينطبق على املسرحيات الشعبية التي 

كتبتها«. 

حاوره: سمير خليل

بــدأ في زمــن مضطــرب، زمــن احلرب 
والالســتقرار، لكنها كانت بداية مثمرة، 
تلّحف بغطاء فرقة عريقة، فرقة املسرح 
الفني العريق، ومعلم كبير هو ســامي 
عبد احلميد، امسك عبد االمير شمخي 
وميثل،  ويخرج  يكتب  باحكام،  اشتغاالته 
من اين اســتقى هذا اخلزيــن؟ خزين ثر، 
قرأ شــمخي محيطه بامعان، صار يزرع 
حوارته كما يبذر االشجار احململة بالثمار، 
والنه حترك فــي هذا امليــدان الصاخب، 
ميــدان احلرب الــذي يطحن االنســان،  
اصبح االنســان اهم شــواغله، حاكى 
نوازعه وصور معاناته، ولكن بشــاعرية 
عذبة، كان يكتب املسرح بلسان شاعر ، 
حترك قطاره الذي حمله خزينه االنساني، 
)الرهن(  االولى مسرحية  كانت محطته 
مــع فرقة املســرح الفنــي احلديث عام 
1984، وكانت من اعــداده لقصة الوجه 
االخر لالديب العراقي فؤاد التكرلي وهي 
التجربة االولى على مســتوى االحتراف 
مع معلمه سامي عبد احلميد، كما مثل 
فيها الشخصية الرئيسية بجانب الكبار 
يوسف العاني وخليل شوقي، املنعطف 
املهم في بدايته حني اخرج مســرحيته 
)الذيــب( للفرقة ذاتها عــام 1986 ، ادار 
مسرحية مثل فيها سامي عبد احلميد 
وخليل شوقي ومحمود أبو العباس وزكية 
خليفة وباســم قهار وهيثم عبد الرزاق 
وعبــد اخلالق اخملتار، توالــت اعماله التي 
ترسخت في ذاكرة املسرح العراقي الثرة،  
مســرحية )اطراف املدينة( عــام 1988، 
اجلزء االول التي اخرجها محســن العلي 
فيما قدم اجلزء الثاني الذي عال مســرح 
املنصور تأليفا واخراجا عام 1994 ، وكان 
قد ســبقها مبسرحية )الســرداب( عام 
تأليفا  1993 وعلى مسرح املنصور ايضا 
املنصور قد  واخراجا ومتثيال وكان مسرح 
شهد عرض مســرحيته )املطحنة( عام 

1987 التي اخرجها محسن العلي.
كان لكاتــب هــذه الســطور ســعادة 
)السرداب(  مســرحيتي  في  املشــاركة 
و)اطراف املدينة( اجلزء الثاني ممثال ومديرا 

للمسرح.
والن االنسان كان املادة الدسمة لنتاجات 
عبد االمير شــمخي،  والن هذا االنسان 
اليتحدد مبــكان او زمان، عبــرت كتاباته 
احلدود وجــدت لها ركنــا دافئا في قلب 
املسرح العربي، صارت مسرحياته عناوين 
عروض اعتلت خشبات املسرح في االردن 
والسعودية واملغرب واجلزائر وليبيا وسوريا 

أعماله تشغل خشبات المسارح العربية..

عبد االمير شمخي: أؤمن بعالقة الجدل والتكامل بين الناس والمسرح

 ان االعمال العميقة ستبقى وهي 
قابله للتأويل ولتاسيس عالقات 

ابداعية تكاملية مع المخرجين 
بعيدا عني، مخرجون لم اتعرف 
بهم من قبل، كأن الشخصيات 

التي تولد على طاولتي في سرداب 
البيت سرعان ما تنفصل عني 

ليكون لها وجود ايجابي ابداعي 
في بلدان مختلفه، وتأويالت 

فكرية لخطابات عروض متعددة، 
وعلى هذا المنحى بدأت مسرحيتي 
)نساء بال مالمح( تشق طريقا الى 

المسارح العربيه  فقد قدمت بداية 
في االردن، ثم الكويت والجزائر 

والمغرب واالردن مرة اخرة

عبد االمير شمخي

حنون مجيد
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األنواء الجوية:

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
 التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه

assabahaljaded@yahoo.com assabahaljaded@newsabah.com

اعادة تدوير المواد البالستيكية خالل أسبوع
ابتكر علماء من جامعة تكساس األمريكية في أوسنت، طريقة 
جديدة إلعادة تدوير املواد البالســتيكية خالل أسبوع مبساعدة 

إنزمي معدل.
وتشــير مجلة Nature، إلــى أن الباحثني اســتخدموا الذكاء 
FAST- االصطناعي والتعليم اآللي من أجل احلصول على إنزمي
PETase، القادر على تفتيت جزيئات البولي إيثيلني تيريفثاليت 
)PET(، التي متثل 12 باملئة من النفايات في العالم. وميكن لهذا 
األنزمي في درجة حــرارة 40-50 درجة مئويــة، أن يفتت جزيئات 

)PET( في غضون أسبوع.
إضافــة إلى هذا، متكــن الباحثون من إزالــة البلمرة، أي حتويل 
البوليمير إلــى مونومير، الذي ميكن بلمــرة ثانية وحتويله إلى 

منتجات جديدة.
ويأمــل الباحثون، أن تســمح هذه الطريقــة مبكافحة األزمة 
البيئية الناجتة عن وجود كمية هائلة من النفايات البالستيكية 
 FAST-PETase في العالــم. ويخطط الباحثون الختبار إنــزمي

على أنواع أخرى من البالستيك.
وجتدر اإلشارة، إلى أن علماء معهد مركبات العناصر العضوية 
التابع ألكادميية العلوم الروســية، ومعهد الكيمياء العضوية 
فــي مدينة نوفوسيبيرســك التابــع لفرع أكادمييــة العلوم 
الروســية في ســيبيريا، أعلنوا في شــهر أبريــل املاضي، عن 
ابتكارهم طريقة لتفتيت البالســتيك حتت تأثير األشعة فوق 

البنفسجية.

عريس يتقمص شخصية هتلر في حفل زفافه
ارتدى عريس مكســيكي، زياً عســكرياً نازياً بالكامل، وقبعة 
مشابهة للقبعة العسكرية للزعيم النازي أدولف هتلر، وقطع 

كعكة الزفاف التي زينها شعار النازية، مع زوجته جوزفينا.
واختار الزوجان املكســيكيان، إقامة حفــل زفافهما “بنكهة” 
نازية، تكرميــاً للزعيم النازي أدولف هتلــر، في نفس يوم ذكرى 

زفافه من زوجته إيفا براون، في 29 أبريل.
وانتشــرت صور فيرنانــدو وجوزفينــا على وســائل التواصل 
االجتماعــي، والقت هجوماً حاداً وانتقاداً من الناشــطني على 
اإلنترنت، بسبب احتفال الزوجني بالنازية، التي قادت العالم إلى 

احلرب العاملية الثانية وتسببت مبقتل املاليني.

»سناب شات« تختبر كاميرا طائرة “للسيلفي”
تســعى شــركة تطبيق التواصل االجتماعي سناب شات إلى 
تقدمي خاصية جديدة متاماً الســتعادة اهتمام املســتخدمني 
بالتطبيق في مواجهة املنافسة الشرسة من منصات الفيديو 

والصور األخرى مثل تيك توك وإنستغرام.
وتختبر شركة التطبيق الذي يســتطيع حذف وتدمير الصور 
املتبادلة بني املستخدمني تلقائيا، كاميرا صغيرة للغاية طائرة 

لتسهيل التقاط وتبادل الصور بني املستخدمني.
وقال إيفان شــبيجل الشريك املؤسس لشركة سناب شات إن 
الشركة في محاولة جلعل عصا تصوير النفس )سيلفي( شيئا 

من املاضي في عصر تكنولوجيا الطائرات 
من دون طيار، تطــور الكاميرا بالغة الصغر بيكســي املدمج 
اخلاصة بسناب شات والقادرة على العمل مع العديد من برامج 

الطيران احملددة بشكل مسبق.
تــدور الكاميــرا الطائــرة حول املســتخدم وتلتقــط الصور 

والفيديوهات ثم تضعها في راحة يده.

 
البصرة ـ سعدي السند:

يكثــر احلديــث هذه األيــام عن 
النزفية  احلمــى  مرض  انتشــار 
الفيروســية وهي مــن األمراض 

املعدية وشديدة االنتشار. 
وللتعــرف على املزيــد عن هذه 
احلمى النزفيــة واعراضها وطرق 
التقينا  وعالجها  منهــا  الوقاية 
عبدالســادة  زكــي  الدكتــور 
اختصاصــي وبائيات من قســم 
الصحة العامــة في دائرة صحة 

البصرة الذي قال:

معدية وشديدة االنتشار
 احلمى النزفية الفيروســية هي 
امراض معدية شــديدة االنتشار 
وتتســبب بأمراض شديدة تهدد 
احلياة بســبب اتالفهــا االوعية 
الدمويــة الصغيــرة ومنع تخثر 
الدم مما يــؤدي الى نزف شــديد 

خارجي وداخلي.
وعن اهم انواع هذه احلمّى قال 

حمّى القرم- الكونغو
حمى الضنك
حمى االيبوال

احلمى الصفراء
حمى السا

وهذه االنواع تنتشــر في املناطق 
االســتوائية مــن العالــم مثل 
افريقيا واســيا والشرق االوسط 
وحمــى القــرم – الكونغو مرض 
فيروس  يســببه  االنتشار  واسع 
الفيروسة   ( القراد  حتمله حشرة 
والتــي تنتمي لعائلة  النيروبية( 
فيروسات بونيا ومت اكتشافه الول 

1944 في شــبه جزيرة  مرة عام 
القرم

ويســبب وقوع فاشــيات احلمى 
النزفيــة الفيروســية الوخيمة 

ويبلغ معدل الوفيات فيه %40   
 مبينا في العراق كانت تســجل 
ســنويا  متفرقة  فرديــة  حاالت 
من هذه احلمــى ولكن هذا العام 
مت تســجيل حــاالت متزايدة من 
االصابات والوفيات وخصوصا في 

محافظة ذي قار.
طرق انتقال احلمى النزفية

وأوضح عبدالسادة : تنتقل احلمى 
النزفيــة عــن طريــق مخالطة 
بالفيروس  املصابــة  احليوانــات 
بواســطة  القراد  لدغ  عن طريق 

او  دمها  او  انســجتها  مالمسة 
ســوائلها عند التعامل معها او 

عند الذبح.
وتنتقل لإلنسان عن طريق اللدغ 
املباشــر للقــراد وتنتقــل ايضا 
من شــخص الى اخر عن طريق 
التعرض لدم او ســوائل وافرازات 
اعضاء الشخص املصا ويستغرق 

ظهورها 
 من يــوم الــى ثالثة ايــام وفي 

االقصى تسعة ايام

االعراض
*حمّى

التعب والضعف العام*
*الدوخة

الم العضالت والعظام واملفاصل*
*الغثيان والتقيء 

*االسهال
الفم  ومــن  اجللــد  حتــت  *نزف 
وكذلك  واملهبل  واالذن  والعينيني 

نزف في االعضاء الداخلية*
*خلل اجلهاز العصبي

الغيبوبة*
الهذيان*

فشــل االعضــاء مثــل الكلى 
والكبد والتنفس*

الوقاية والعالج
عبدالســادة  زكي  الدكتور  وبنّي 
: اليوجد عالج شــاٍف من املرض 

وكل العالجات حتفظية

و ال يوجــد لقــاح حلمــى القرم 
لالنســان واحليــوان ويوجد لقاح 
واحلمى  ايبــوال  لفيــروس  فعال 

الصفراء
األهــم من ذلك هــو الوقاية من 
املرض من خالل معاجلة احليوانات 
حشــرة  ومكافحــة  املصابــة 
االماكن  في  املاشية  وذبح  القراد 
الواقية  املالبس  وارتداء  اخملصصة 
العني  وواقيــات  الكفــوف  مثل 
والتخلص من  الطويلة  واالحذية 
مخلفات الذبح بالطرق الصحية.

او سحق  ويجب عدم مالمســة 
القراد باليد

الوقاية  عــدة  لبــس  وكذلــك 
الشــخصية عنــد التعامل مع 

املصابني وفي اخملتبرات
والتعقيــم  لنظافــة  وايضــا 
وخصوصا بعد مالمسة احليوانات

وتطهير حظائر احليوانات بشكل 
جيد

مؤسســة  أقرب  الى  والتوجــه 
صحية عند الشــعور باالعراض 

املشتبه بها.
يذكر ان املستشفى البيطري في 
ذي قار أعلن حدوث انتشار سريع 
وخطير ملــرض احلمى النزفية في 
املدينــة، فيما طالب بدعم مالي 

عاجل.
وارتفعت عــدد اإلصابات باحلمى 
النزفية في احملافظة إلى 14 بعد 

تسجيل 3 حاالت جديدة.
عماد  املستشــفى  مديــر  وقال 
إن  صحفي  تصريح  في  اخلفاجي 
امكانيات املستشــفى البيطري 
محــدودة لذلــك طالبنــا دائرة 
البيطرة فــي بغداد ومحافظ ذي 
املادي لشــراء  الدعم  بتوفير  قار 
مــادة الدلتامثريــن املكافحــة 
الرئيس  الناقــل  القراد  حلشــرة 
لفيروس احلمى النزفية للحيوان.

وأضاف، نحن بانتظار شــراء هذه 
يقوم مستشــفانا  املادة لكــي 
واملستوصفات التابعة له بحملة 
احليوانات  وتغطيس جلميــع  رش 

في عموم احملافظة.
وان دائرتنا تقــوم بحمالت الرش 
بالســنة  ملرتــني  والتغطيــس 
الواحــدة ومجانــا، مؤكــدا أنه 
ننتظــر حتى االن مــن اصحاب 
املالي  التخصيص  توفيــر  القرار 
لشــراء مادة الدلتامثرين للقيام 

باحلملة.

الصباح الجديد تسلط الضوء على مرض الحمى النزفية وطرق الوقاية منه وعالجه

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقرب

قد تواجه مشاكل صحية ، األرق الليلة املاضية قد 
يكون متعًبا عقلًيا. قد ال تركز على عملك اليوم. قد 
تشعر بالكســل مما قد يؤثر على التزاماتك. ينصح 
بتجنب القيادة الســريعة وجولة املغامرة. يُنصح 

أيًضا بتجنب إنفاق األموال على أشياء أقل قيمة.

العذراء
اليوم قد حتصل على دعم جيد من أفراد عائلتك. 
قد يكون لديك أيًضا بعض التوسع في أعمالك 
العائلية خالل هذه األيام ، مما سيزيد من املكانة 
أيًضا إلنفاق  االجتماعية لعائلتك. قد تخطط 

عائلتك على إنفاق طفل جديد.

املواقف الفوضوية حتت السيطرة اآلن ، قد تشعر 
براحــة البال. قــد تكون قادرًا علــى حتقيق توازن 
مناســب في النفقات واألربــاح ، مما قد يؤدي إلى 
زيادة الصحة املالية. يُنصح بتجنب السفر كثيرًا 

أو العمل الزائد ، فقد يؤثر ذلك على صحتك.

اليوم قد تكون ســعيدا. قد تنشــر الســعادة من 
حولك ، قد تشــعر باالنســجام في احلياة املنزلية ، 
قد تســتمتع ببعض اللحظات الرومانسية للزوج. 
قد تدعمك عائلتك في اتخاذ بعض القرارات املهمة 
فــي اجلبهة املهنيــة. قد تتوقع بعض املشــاريع أو 

قد يجعلك عدم الرضــا منزعًجا. قد ال تتمكن من 
االســتمتاع بلحظة واحدة. قد يكون لديك نقص 
في الصبر ، مما قد يؤثر على طريقة عملك. قد حتدث 
أخطاء ســخيفة في طريقة عملك. ميكنك أيًضا 

زيارة بعض األماكن الدينية للبحث عن السالم.

قد تكون مشغوالً اليوم بشــؤون األسرة. قد تأخذ 
بعض األهمية في اجلبهة الداخلية. يجب أن تتجنب 
اخلوض في احلجج في أمور احلياة الشــخصية. قد 
تؤثر غطرســتك على وئامــك املنزلي. بحلول وقت 

متأخر من املساء قد تكون األمور حتت السيطرة.

قد تكون مشغوالً اليوم بالتواصل االجتماعي ، وقد 
تقابل أيًضا بعــض األصدقاء القدامى ، وقد تكون 
شــبكتك قوية ، مما قد مينحك مزايا في املستقبل 
القريب على جبهة العمل. قد يكون أداء املواطنني 

األصليني املتعلقني بالتصدير واالستيراد.

قد تكون ضحيــة األرق الذي قد يجعلك كســوالً. قد 
تصبح مهمالً أيًضا ، فقد يؤثر ذلك ســلًبا على قوتك 
الداخلية. من احملتمل أن تكون متوترًا في العمل ، مما قد 
يؤثر على مشروعك اجلاري. يُنصح بتجنب االستثمار في 

املواد امليتة. ينصح بتجنب األطعمة الغنية بالتوابل.

قد يكون لديك اليوم نتائــج ثابتة. ينصح بعدم 
توقــع املزيد من أي شــخص من حولــك ، فقد 
يصيبك ذلك بخيبة أمل. قــد يكون لديك اليوم 
استكشــاف ذاتي وحتليل ذاتي ، األمــر الذي قد 

يسمح بتصفية نفسك. بعد عملية الترشيح.

الدلو
قد يجعلك القمر اإليجابي اليوم سعيًدا. ميكنك 
استخدام صبرك في كل مرحلة. قد يكون أداؤك 
جيــًدا في الوظيفــة ، وقد حتصــل على بعض 
احلوافز من حيث املكافآت. ســيتم حل القضايا 

املتعلقة بالصحة ألفراد األسرة اآلن.

الجدي

من احملتمل أن يكون مصيرك معك. قد تكون اليوم 
أكثر نشاًطا وتركيزًا على عملك. عملك اجلاد قد 
يدفع لك من حيث النجاح. قد يساعدك زمالؤك. 
من احملتمل أن تذهب في رحلــة قصيرة متعلقة 

بالعمل. قد تأتي بعض األخبار اجليدة من أخيك.

اليوم قــد تكون أكثر روحانية. قــد يكون مصيرك 
معك. قد تتوقع مكاســب جيدة في استثماراتك 
الســابقة. من املرجــح أن تتحســن العالقة مع 
رئيسك ، مما قد مينحك فوائد من حيث الترقيات. قد 

تسمع أيًضا بعض األخبار اجليدة من أخيك. 

القوسالميزان

الحوت

الجوزاء

ملونشريط لم تسجل في البصرة أي حالة منه 

متابعة ـ الصباح الجديد:
أظهرت دراسة كندية تأثير جائحة 
كورونــا علــى الصحــة العقلية 
والنفسية للحوامل واملرضعات في 

كندا جراء جائحة كورونا.
 Anick وأكدت الدراسة التي قادتها
Bérard ، ونُشرت في اجمللة الدولية 
العامة،  والصحة  البيئية  للبحوث 
أن التأثيــر كان أكبر ممــا حدث في 
األخرى في كندا  التاريخية  األزمات 
زيكا  وباء فيــروس  والعالــم، مثل 
والعاصفة اجلليدية في كيبيك عام 

.1998
الثالث  املوجات  على  الدراسة  تركز 
األولــى من جائحة كورونــا، ووفقا 
 23 التــي مت جمعها، فإن  للبيانات 
باملائة من النســاء احلوامل أو بعد 
أعراض  يعانني من  الوالدة في كندا 
اكتئــاب كبيــرة، ونحــو40 باملائة 
أعراض متوسطة  عانني من  منهن 
إلى شــديدة، مرتبطة فــي املقام 

األول بالقلق والتوتر.
قالت البروفيســور بيــرارد: »بينما 
يتــم إيــالء الكثير مــن االهتمام 

فإن  للحوامل،  اجلســدية  للصحة 
هذه النتائج تثبــت أنه يجب أيضا 
االهتمــام بصحتهــن العقليــة، 
ويجــب وضع برامج دعم نفســي 

مناسبة أثناء الوالدة وبعدها«.
وأظهرت دراســة احلمــل أيضا أن 
النســاء اللواتي ولدن أثنــاء الوباء 
كان لديهــن أعــراض اكتئاب أكثر 
حدة من األمهات احلوامل،حيث ازداد 
النساء  اقتراب  انتشار األعراض مع 

احلوامل من الوالدة.
وقالت بيــرارد: »االكتئــاب والقلق 

ترتبط  احلوامل  النساء  لدى  والتوتر 
واملشــاكل  املبكرة  الوالدة  مبخاطر 
وأضافت  الطفولة«  أثناء  اإلدراكية 
»لقيــاس تأثير هذه األعراض ووضع 
اســتراتيجيات للحد منها، نعتقد 
اآلن أنه من الضروري ضمان املتابعة 
الطولية لألطفال الذين ولدوا خالل 

هذه الفترة.«
من بــني املوجات الثــالث التي متت 
دراستها، تبني أن املوجة الثانية بني 
ديسمبر 2020 وأبريل 2021 كان لها 
العقلية  الصحة  تأثير علــى  أكبر 

للحوامل. مت جتنيــد أكثر من 3000 
امرأة كندية، مبا في ذلك 2574 امرأة 
حامل و 626 امرأة ولدت، عبر وسائل 
التواصــل االجتماعــي وعيــادات 
 2020 يونيو  بــني  اخملتــارة  التوليد 
وأغســطس 2021. واســتخدمت 
الدراســة مقياس ادنبره لالكتئاب 
اضطراب  ومقيــاس  الــوالدة  بعد 
العوامل  لتحليل   -7 املعمم  القلق 
االجتماعية الدميوغرافية ومقاييس 
الصحة العقليــة وملقارنة النتائج 
حســب مرحلة احلمل وثلث احلمل 

وموجة اجلائحة.
احلوامــل  املشــاركات  أكملــت 
اســتبيانا عبر اإلنترنت مرتني، عند 
التوظيف أثناء احلمل وبعد شهرين 
مــن الوالدة، النســاء اللواتي أجننب 
واحدا  اســتبيانا  أكملن  بالفعــل 

فقط.
في  املشــاركني  متابعة  تســتمر 
احلمل وأطفالهم حتى 18 شــهرا، 
ويتــم تقييــم بعــض األطفــال 
24 شهرا، مع  شــخصًيا في عمر 

استمرار جائحة كوفيد19.

متابعة – الصباح الجديد:
برغم مرور 25 عامــاً على رحيلها، 
تبقى األميــرة ديانا حتى اليوم رمزاً 
للجمال واملوضــة، إذ ملكت قلوب 
وإطالالتها  بإنســانيتها  محبيها 

املميزة.
وعلــى الرغم مــن أن األحذية ذات 
في  مســموحة  العالي  الكعــب 
فإن  البريطانية،  امللكيــة  العائلة 
األميــرة ديانا كانت ترفــض ارتداء 
األحذية التي يزيــد ارتفاعها على 
5 ســم أو بوصتني في املناســبات 

العامة والعلنية.
 The Lady Di Look وفــي كتــاب
الكاتبة وصحفية  Book، حتدثــت 
املوضــة، البريطانيــة إلويز موران 
باســتفاضة عــن تطور أســلوب 

األميرة ديانا.
وكتبت مــوران: »كانت ديانا ترتدي 
ارتفاعه على بوصتني  حذاء ال يزيد 
األميرة  زوجهــا  لغــرور  احترامــاً 
تشــارلز«، وفقــاً ملوقــع »بيزنيس 

إنسايدر« األمريكي.
وبرغــم أن األميــرة ديانــا واألمير 

الطول نفسه، فإنها  تشــارلز من 
تبــدو أطول منــه بكثيــر عندما 
ترتدي األحذية ذات الكعب العالي، 
حتى لو لم يكن كعب احلذاء الذي 
اختارته عاليا جداً، ومن هنا جتنبت 
ارتداء الكعب العالي خالل زواجها 

من أمير ويلز، لتجنب إهانة غروره.
امللك  هــو  تشــارلز  األمير  ولكون 
البريطانية،  للمملكة  املستقبلي 

منعــت األميــرة ديانا مــن ارتداء 
الكعب العالــي بالقرب من زوجها 
حتــى ال تبدو أطول منه، ومن ثم ال 

يفقد صورته كالرجل املسيطر.
وتعمقــت موران، التي اســتوحت 
 Lady حســاب  مــن  كتابهــا 
علــى   Di Revenge Looks
أكثر من  والذي يضم  »أنستقرام«، 
118 ألــف متابع، فــي االدعاء في 
الزي  مناقشة  أثناء  الثاني  الفصل 
الذي ارتدته ديانا الصطحاب تشارلز 
بعد   Cirencester مستشفى  من 

أن كسرت ذراعه في عام 1990.
ديانا  »ظهــرت  مــوران:  وكتبــت 
بقميص شامبراي فوق بلوزة بيضاء 
بنقوشات  تنورة  مع  رســمية  غير 
الزهــور بطــول الركبــة وحــذاء 
مسطح متناسق معها«، اإلطاللة 
التي وصفتها بأنها »مظهر انتقام 

سابق للطالق«.
كما ذكرت في كتابها: »لســنوات، 
كانــت ديانا ترتدي أحذيــة ال يزيد 
ارتفاعهــا على بوصتــني احتراما 
الزوجــان  إذ كان  لغــرور زوجهــا، 

في الطول نفســه، 5 أقــدام و10 
بوصات«.

كما حتدثت موران عن تطور أحذية 
من  بتعليقات  ديانا، مستشــهدة 
الفاخر جيمي تشو  األزياء  مصمم 
والتي نُشــرت في كتاب الســيرة 
 Diana: The Untold« الذاتيــة 

Story ديانا: القصة غير املروية«.
وكتبت موران عن ديانا: »تذكر جيمي 
تشو أنه في بداية صداقتهما التي 
دامت 7 ســنوات، طلبت ديانا دائماً 
شراء حذاء مسطح، ثم عندما بدأ 
زواجها ينهــار، ارتفع الكعب، وقال 
االزدياد  في  الكعب  اســتمر  تشو، 

في الطول«.
كما قالت موران إن تشو كان صديقاً 
مقربــاً لديانــا وإن الدوقــة كانت 
»من أشــد املعجبني« بتصميماته 

األنيقة في التسعينيات.
وكتبــت: »غالبــاً مــا كان يذهب 
إليها فــي قصر كينســينجتون، 
العينات  يبحثــون في  حيث كانوا 
ويتعاونــون فــي عمــل أزواجهــا 

التالية«.

دراسة.. كورونا أثرت على الصحة النفسية والعقلية للحوامل

األميرة ديانا لم تلبس األحذية ذات الكعب العالي احتراما لتشارلز
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جمهورية العراق
محافظة كربالء املقدسة

قسم العقود العامة
العدد/ 465
التاريخ/ 2022/4/27

إعالن مناقصة إنشائية رقم )12(/ 
ضمن خطة تنمية األقاليم لعام 2021 املستمرة بتبويب )2 12 1 17(

تعلن محافظة كربالء املقدسة ألول مرة عن إجراء مناقصة عامة ملشروع

)جتهيز قضاء احلسينية باملواد الكهربائية ألغراض الصيانة والتنفيذ وفك االختناقات(

وفق املواصفات الفنية وجداول الكميات املبينة )باللغة العربية( ضمن الوثيقة القياســية للمشروع املذكور 
آنفا والتــي ميكن احلصول عليها بعد تقدمي طلب حتريري الى قســم العقود العامة فــي احملافظة/ وحدة بيع 
التنادر مقابل مبلغ )100،000( مائة الف دينار غير قابل للرد يدفع لدى قسم الشؤون املالية في احملافظة، فعلى 
الراغبني من املقاولني والشــركات العراقية ممن لهم هوية نافذة بدرجة التصنيف )غرفة جتارة الصنف/ الثاني( 
أو )إنشــائية/ عاشرة( من الشركات التي لديها حق ممارسة اعمال التجارة مثبتة ضمن أوراق تأسيس الشركة 
تقدمي اعطيتهم املســتوفية للوثيقة القياسية للمشروع آنفا الى سكرتير اللجنة املركزية لفتح العطاءات 
الطابــق الثاني من بناية قســم العقود العامة في احملافظة مرافقة معهــا التأمينات األولية املذكورة ضمن 
شــروط املناقصة ادناه مع وصل الشراء )باسم مقدم العطاء( النســخة االصلية مع املستمسكات األخرى 
املطلوبة واملبينة في الوثيقة القياســية للمشروع آنفا. وأن آخر موعد لتقدمي وتسليم االعطية )موعد الغلق( 
هو الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم )اخلميس( املصادف 2022/5/19 وسترفض أي عطاء متأخر عن موعد الغلق 

وسيتم فتح االعطية بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في املوعد آنفا.
شروط املناقصة/

1. تقدم التأمينات األولية بنســبة ال تقل عن )1%( من مبلغ الكلفة التخمينية املذكورة في أدناه ومببلغ قدره 
)3،772،650( ثالثة ماليني وسبعمائة واثنان وســبعون الفا وستمائة وخمسون دينارا على شكل صك مصدق 
معنون الى محافظة كربالء املقدســة/ بنك امانات املشــاريع او خطاب ضمــان معنون الى محافظة كربالء/ 
قسم الشؤون املالية ملدة )120 يوما( من تاريخ غلق املناقصة )وبالعملة احمللية وباسم مقدم العطاء )بالنسبة 
للمقاولني( او املدير املفوض او احد املؤسســني )بالنسبة للشــركات حصرا( وصادر عن مصرف عراقي معتمد 

ويفضل ان يكون من محافظة كربالء املقدسة.
2. يتم تقدمي العطاء من قبل املقاول نفسه او وكيله اخملول واملصدقة وكالته النافذة لدى كاتب العدل وبعكسه 

لن يتم استالم االعطية مهما كانت االعذار.
3. مدة نفاذية العطاء املقدم )90( تسعون يوما من تاريخ غلق املناقصة

4. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن في الصحف.
5. على املقاولني والشــركات تقدمي )براءة ذمة او كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب 2022 وشهادة 
تأسيس الشركة واالعمال املماثلة والسيولة النقدية وحسب ما مذكور في الوثيقة القياسية للمشروع آنفا( 

وال يوجد افضلية ملقدمي العطاءات احملليني.
6. في حال تأخر الصرف وعدم منح )املقاول( الســلفة فال يحق له ان يطالب بأي تعويضات وعليه االســتمرار 
بتنفيذ املشــروع اعتمادا على كفاءته املالية التي قدمها ابتداًء عند اإلحالة وتســتمر مطالبته ملستحقاته 
اصوليا من دون اإلخالل مبضمون املادة )38/ي( من شــروط املقاولة العمال الهندســة الكهربائية وامليكانيكية 

والكيمياوية بقسميها األول والثاني.
7. ال يتم منح املقاول او الشركة سلفة تشغيلية.

امللحوظات: 
1. مدة املشروع )60( ستون يوما.

2. الكلفة التخمينية )377،265،000( ثالثمائة وسبعة وسبعون مليونا ومائتان وخمسة وستون الف دينار
3. احملافظة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات

4. على جميع الشركات واملقاولني تكوين األســعار في جدول الكميات رقما وكتابة وبشكل واضح وان يكون 
خاليا من احلك والشطب

5. املشــروع عبارة عن جتهيز مواد )محوالت، أعمدة 11م مشــبكة ومدورة وقابلوات مختفة االحجام( وكل ما 
يتطلبه العمل وحسب جداول الكميات املرافقة.

6. حتديد رقم صندوق البريد ملقدم العطاء في دائرة اتصاالت وبريد كربالء املقدسة.
7. موعد انعقاد املؤمتر يوم )اخلميس( املصادف 2022/5/12 الســاعة )الثانية عشــرة ظهرا( في قســم العقود 

العامة ملناقشة آراء ومالحظات املقاولني الراغبني بتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشاريع أعاله.
)/http://www.karbala.gov.iq( :8. مت نشر اإلعالن آنفا على موقع احملافظة على االنترنيت

9. بإمكان مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية إرسال األسئلة عبر عنوان 
البريد اإللكتروني لقســم العقود العامة )gmail.com@okoodkerbala2008( لإلجابة على استفســاراتكم 
من الســاعة الثامنة صباحا والى الساعة الثانية عشرة ظهرا وحسب ما مبني في ورقة بيانات العطاء ضمن 

وثيقة للمشروع آنفا.
10. العناوين املشار اليها آنفا هي )محافظة كربالء املقدسة( وال يسمح بتقدمي العطاء إلكترونيا.

املهندس
نصيف جاسم اخلطابي
محافظ كربالء املقدسة

جمهورية العراق
محافظة كربالء املقدسة

قسم العقود العامة
العدد/ 462
التاريخ/ 2022/4/27

إعالن مناقصة إنشائية رقم )8(/ ضمن خطة تخفيف الفقر لعام 2021 
املستمرة بتبويب )4 4 5 11(

تعلن محافظة كربالء املقدسة ألول مرة عن إجراء مناقصة عامة ملشروع
)تأهيل اجملمعات املائية القضية )احلسينية، اخليرات، اجلدول الغربي، احلر( إليصال املاء الصالح للشرب 

للقرى التي تعاني من الفقر املائي(

وفق املواصفات الفنية وجداول الكميات املبينة واخملططات )باللغة العربية( ضمن الوثيقة القياســية للمشروع 
املذكــور آنفا والتــي ميكن احلصول عليها بعد تقدمي طلب حتريري الى قســم العقود العامــة في احملافظة/ وحدة 
بيع التنــادر مقابل مبلغ )100،000( مائة الف دينار غير قابل للرد يدفع لدى قســم الشــؤون املالية في احملافظة، 
فعلى الراغبني من املقاولني والشــركات العراقية ممن لهم هوية نافذة بدرجة التصنيف )إنشــائية/ عاشرة( تقدمي 
اعطيتهم املســتوفية للوثيقة القياسية للمشروع آنفا الى ســكرتير اللجنة املركزية لفتح العطاءات الطابق 
الثاني من بناية قسم العقود العامة في احملافظة مرافقة معها التأمينات األولية املذكورة ضمن شروط املناقصة 
ادناه مع وصل الشــراء )باســم مقدم العطاء( النسخة االصلية مع املستمســكات األخرى املطلوبة واملبينة في 
الوثيقة القياسية للمشروع آنفا. وأن آخر موعد لتقدمي وتسليم االعطية )موعد الغلق( هو الساعة الثانية عشرة 
ظهرا يوم )اخلميس( املصادف 2022/5/19 وسترفض أي عطاء متأخر عن موعد الغلق وسيتم فتح االعطية بحضور 

مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في املوعد آنفا.
شروط املناقصة/

1. تقــدم التأمينات األولية بنســبة ال تقل عن )1%( مــن مبلغ الكلفة التخمينية املذكورة فــي أدناه ومببلغ قدره 
)3،840،000( ثالثة ماليني وثمامنائة واربعون الف دينار عراقي على شــكل صك مصدق معنون الى محافظة كربالء 
املقدسة/ بنك امانات املشاريع او خطاب ضمان معنون الى محافظة كربالء/ قسم الشؤون املالية ملدة )120 يوما( 
من تاريخ غلق املناقصة )وبالعملة احمللية وباســم مقدم العطاء )بالنســبة للمقاولــني( او املدير املفوض او احد 
املؤسســني )بالنسبة للشــركات حصرا( وصادر عن مصرف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كربالء 

املقدسة.
2. يتم تقدمي العطاء من قبل املقاول نفســه او وكيله اخملول واملصدقة وكالته النافذة لدى كاتب العدل وبعكسه 

لن يتم استالم االعطية مهما كانت االعذار.
3. مدة نفاذية العطاء املقدم )90( تسعون يوما من تاريخ غلق املناقصة

4. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن في الصحف.
5. على املقاولني والشــركات تقدمي )براءة ذمــة او كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب 2022 وشــهادة 
تأسيس الشركة واالعمال املماثلة والسيولة النقدية وحسب ما مذكور في الوثيقة القياسية للمشروع آنفا( وال 

يوجد افضلية ملقدمي العطاءات احملليني.
6. في حال تأخر الصرف وعدم منح )املقاول( السلفة فال يحق له ان يطالب بأي تعويضات وعليه االستمرار بتنفيذ 
املشروع اعتمادا على كفاءته املالية التي قدمها ابتداًء عند اإلحالة وتستمر مطالبته ملستحقاته اصوليا من دون 

اإلخالل مبضمون املادة )62/ط( من شروط املقاولة ألعمال الهندسة املدنية.
7. ال يتم منح املقاول او الشركة سلفة تشغيلية.

امللحوظات: 
1. مدة املشروع )180( مائة وثمانون يوما.

2. الكلفة التخمينية )384،000،000( ثالثمائة وأربعة وثمانون مليون دينار
3. احملافظة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات

4. على جميع الشــركات واملقاولني تكوين األسعار في جدول الكميات رقما وكتابة وبشكل واضح وان يكون خاليا 
من احلك والشطب

5. املشــروع عبارة عن )جتهيز وربط وفحص وتشغيل طاقم ضخ إيطالي او أملاني مبواصفات واعداد مختلفة حسب 
ما موضح بالكشف وجتهيز وربط وتشغيل طاقم ســحب إيطالي او أملاني ومبواصفات واعداد مختلفة حسب ما 
موضح بالكشــف وجتهيز وربط وفحص وتشــغيل غاطس إيطالي او أملاني مبواصفات واعداد مختلفة حسب ما 
موضح بالكشــف وجتهيز وربط وفحص وتشــغيل جهاز حقن غاز الكلور أملاني مبواصفات واعداد مختلفة وجتهيز 
وربط وفحص وتشــغل مضخة حقن شــب مبواصفات واعداد مختلفة وجتهيز وربط وفحص وتشــغيل مضخة 

متعددة البشارات مبواصفات واعداد مختلفة( وكل ما يتطلبه العمل وحسب جداول الكميات املرافقة.
6. حتديد رقم صندوق البريد ملقدم العطاء في دائرة اتصاالت وبريد كربالء املقدسة.

7. موعد انعقاد املؤمتر يوم )اخلميس( املصادف 2022/5/12 الســاعة )الثانية عشرة ظهرا( في قسم العقود العامة 
ملناقشة آراء ومالحظات املقاولني الراغبني بتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشاريع أعاله.

)/http://www.karbala.gov.iq( :8. مت نشر اإلعالن آنفا على موقع احملافظة على االنترنيت
9. بإمكان مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية إرســال األســئلة عبر عنوان 
البريد اإللكتروني لقســم العقود العامة )gmail.com@okoodkerbala2008( لإلجابة على استفســاراتكم من 
الســاعة الثامنة صباحا والى الساعة الثانية عشــرة ظهرا وحسب ما مبني في ورقة بيانات العطاء ضمن وثيقة 

للمشروع آنفا.
10. العناوين املشار اليها آنفا هي )محافظة كربالء املقدسة( وال يسمح بتقدمي العطاء إلكترونيا.

املهندس
نصيف جاسم اخلطابي
محافظ كربالء املقدسة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 9878/20
التأريخ: 2022/4/21

إعالن أول
تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة ارقامها ومواقعها في أدناه العائدة الى 
مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشــتراك في 
املزايدة العلنية مراجعة ســكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية 
مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة في الساعة 
الثانية عشــرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشــر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي 

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

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

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

اليوم األخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهرا.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

االثنني 9 آيار 2022 العدد )4890(

Mon. 9 May. 2022 issue )4890(

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

مقام عليثالث سنوات12 م812/أمحل1

مقام عليثالث سنوات6 م812/بمحل2

مقام عليثالث سنوات13,50 م1/2/8022محل3

مقام عليثالث سنوات319,47 م1/21052مطعم+ مخزنني+ غرفة4

مقام عليثالث سنوات4,3 م8/16292محل5

مقام عليثالث سنوات4 م252محل6



11رياضة

بغداد: اللجنة اإلعالمية للبطولة

من املؤمل ان تصــل اليوم األثنني 
تباعا وفود  العاصمة بغــداد  إلى 
املنتخبات املشــاركة في بطولة 
بغداد الســام الدوليــة للجودو 
بنســختها األولى التي ســتقام 
يومي احلادي عشــر والثاني عشر 
من الشهر احلالي وحتتضنها قاعة 

الشعب املغلقة.
املشاركة  املنتخبات  وســتتوافد 
على مطــار بغــداد الدولي بدءا 
ولغاية  اإلثنــني  اليــوم  فجر  من 
مساء اليوم نفسه، في وقت أجنز 
إحتاد اجلودو جميــع األمور اإلدارية 
باســتحصال ســمات  املتعلقة 
دخول الوفود إلــى العراق، إضافة 
إلى تهيئة استقباال رسميا يليق 
بالوفود في املطار، فضا عن تأمني 
نقــل الوفود إلى مقر ســكناها 
فــي فندق املنصور ميليا وســط 

العاصمة بغداد.

جلنة عليا
املباشرة  اجلودو، فور  إحتاد  وشــرع 
باإلعداد لتهيئة مستلزمات إجناح 
البطولــة، بتشــكيل جلنة عليا 
ترأسها ســمير املوسوي، وضمت 
في عضويتهــا نائب رئيس اإلحتاد 
الدكتــور عدي الربيعــي واالمني 
املالــي علي نظار شــريف وامني 
الســر حســني مطــرود، وانبثق 
عن اللجنة العليا تشــكيل جلان 
اللجنة  أبرزهــا  عديــدة،  فرعية 
املكتب  مدير  برئاســة  اإلعامية 

البهادلي،  لاحتاد علــي  اإلعامي 
إضافة إلى جلان خاصة أخرى تعنى 
واملراســم  والنقل  باالســتقبال 

واإلطعام.

دراويل يصل بغداد
وصــل إلــى العاصمــة بغــداد 
رئيس اللجنــة الفنية في اإلحتاد 
اللجنة  رئيــس  العربــي للجودو 
الفنيــة لبطولة بغداد الســام 

الدوليــة، الليبــي نبيــل دراويل، 
وصوله  فــور  الدراويــل  وأجــرى 
سلســلة اجتماعات مع اللجنة 
العليــا لاطاع عــن كثب على 
واللوجستية  الفنية  التحضيرات 
وجاهزية  الاعبني  بأوزان  املتعلقة 
القاعــة إلحتضــان املنافســات 
القرعة،  إجراء  إنســيابية  وتأمني 
إضافــة إلى توزيع احلــكام إلدارة 

النزاالت.

وقد أبدى الدراويــل إرتياحه التام 
بعد التأكد من إجناز جميع األمور 
بافضــل صــورة ممكنــة نتيجة 
التعــاون الا محدود والتنســيق 
وبقية  العليا  اللجنــة  بني  العال 
اللجان الساندة، مبديا في الوقت 
ذاتــه تفاؤلــه بتنظيم نســخة 
استثنائية حتاكي املكانة الكبيرة 
التــي يتمتــع بها العــراق على 

مختلف األصعدة.

مشاركة غير مسبوقة
وستشــهد بطولة بغداد السام 
الدوليــة األولــى مشــاركة غير 
لها  عديدة  ملنتخبات  مســبوقة 
بــاع طويل فــي رياضــة اجلودو، 
وهو ما ســيصب حتمــا بصالح 
الكثير  ســيجني  الذي  منتخبنا 
والتنافس مع  اإلحتــكاك  جــراء 
أبطال اللعبة الذين سبق لهم ان 

الصعيدين  على  اإلجنازات  حققوا 
في  والقاري.وسيشــارك  العاملي 
البطولة تســعة منتخبات هي، 
بلجيكا،  تونــس،  املغــرب،  إيران، 
األردن، سوريا، فلسطني، الكويت، 
إضافة إلى البلد املضيف العراق. 

نقل مباشر
إميانــا مــن إحتــاد اجلــودو بالدور 
اإليجابــي الــذي يلعبــه اإلعام 
بوصفه شــريكا أساس في إجناح 
أي حفــل رياضــي وطنــي، إرتأى 
اإلحتاد اإلتفاق مع شــركة عشتار 
لإلنتــاج والتســويق التي بدورها 
منحــت حقــوق النقــل بصورة 
الرابعة  للقناة  ومباشرة  حصرية 
النقــل  الرياضية.وسيشــكل 
املباشــر للبطولة مصدر سعادة 
للمنتخبــات املشــاركة كونــه 
املنتخبات  تلــك  حملبي  ســيتيح 
مشاهدة أبطالهم وما سيقدموه 

من عروض عبر شاشات التلفاز.

تدريبات مشتركة
تدريباته  الوطني  منتخبنا  واصل 
على  الثالث  لليــوم  املشــتركة 
التوالي مع نظيره التونســي في 
كليــة التربيــة البدنيــة وعلوم 
للمشاركة  اســتعدادا  الرياضة 
فــي البطولة.ويندرج معســكر 
ضمــن  التونســي  املنتخــب 
وتنفيذا  للبطولــة  االســتعداد 
مت  الــذي  التعــاون  لبروتوكــول 
توقيعه خــال الفترة املاضية بني 
اخلبرات  تبــادل  ويتضمن  البلدين 

واملعسكرات التدريبية.

المنتخبات المشاركة في بطولة بغداد السالم للجودو تصل اليوم
تفتتح منافساتها األربعاء في قاعة الشعب لأللعاب المغلقة 
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تدريبات منتخبنا الوطني للجودو

حكمان عراقيان في منافسات 
العالم للشباب باليد

الحدود بطال ألندية 
المصارعة الرومانية 

البومسي خامسًا في 
نزاالت العالم للناشئين 

األربعاء.. قرعة ممتاز 
وأولى تحت 23 سنة

حسام عبد الرضا*
اعلن االحتاد الدولي لكرة اليد عن ترشــيح الثنائي 
التحكيمــي الدولي العراقي خالد شــاكر وفاضل 
كاظــم لتحكيم مباريــات بطولــة كاس العالم 
للشــباب ) للســيدات ( 18 عاما  التي ستقام في 
دولة مقدونيا خال املدة مــن 30 متوز ولغاية 10 آب 

املقبلني.

* املنسق االعالمي الحتاد كرة اليد

بغداد ـ الصباح الجديد:
تــوج فريق نادي احلــدود الرياضي باملركــز األول في 
بطولة اندية العراق باملصارعة الرومانية لفئة حتت 
24 سنة التي نظمت بنجاح من قبل االحتاد املركزي 
للمصارعة وجــرت نزاالتها على قاعــة االحتاد في 
مجمع ملعب الشعب الدولي مبشاركة العديد من 

األندية في العراق جامعاً 205 نقطة.
في حني حصل   نادي الشــرطة الرياضي على املركز 
الثاني برصيــد 176 نقطة ونــادي اجليش الرياضي 
باملركز الثالــث  جامعاً 172 نقطــة .. ونادي الثورة 
الرياضي باملركز الثالــث مكرر » جامعاً 131 نقطة 
وفــي اخلتــام وزع رئيس االحتاد املركــزي للمصارعة 
شــعان عبد الكاظم اجلوائز بــني الاعبني والفرق 

الفائزة في البطولة ».

المكتب اإلعالمي
في اول مشاركة رســمية للعراق ببطولة العالم في 
فعالية البومســي للناشــئني التي اقيمت في  كوريا 
اجلنوبية حقق املنتخب العراقي املركز اخلامس من بني 
63 دولة مشــاركة .. هذا االجناز جاء بعد ان اســتثمر 
االحتاد العراقي للتايكواندو  براعم البومسي واالشبال 
وحتضيرهــم لزجهم في احملافل الدوليــة لتأتي الثمار 

سريعاً باجناز ممتاز في اول جتربة من هذا النوع،
ثاثة ابطال طرزت اســمائهم بالذهب وهم ينافسون 
الدول ابطال العالم الول مرة  ليخرجوا بهذه النتيجة 
التي اذهلــت اجلميع، االبطال الصغــار )مهيمن ليث 
فائــز( و) محمد علي عبــد اهلل( و)محمد ليث مهدي( 
باشراف املدرب الوطني عمر حميد راهنوا اجلميع على 
حتقيق افضل نتيجة وجاء املركز اخلامس في بادرة اولى 
وستكون منصة البطولة املقبلة شاهدة على صعود 

ابطال العراق ملراكزها االولى بجهود اجلميع .
رئاســة احتاد اللعبة باركت هذا االجناز الذي ســيكون 
بوابــة جللب امليداليات العاملية للعــراق واكد الدكتور 
)ابراهيم البهادلي ( رئيس االحتاد  على دعمه املتواصل 
لهذه الفعالية وســيكون هناك اهتمام خاص لهؤالء 

االبطال الصغار.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تدعو جلنُة املسابقات في االحتاد املركزي لكرِة القدم فرَق 
دوري الدرجة املُمتــازة دون 23 عاماً، وفرق دوري الدرجة 
األولــى دون 23 عاماً، حلضورِ املؤمتر الفني اخلاص بإجراِء 
قرعِة الدوري، وذلك يوم األربعاء املوافق 2022/5/11 في 

مقر االحتادِ الساعة الثانية عشرة ظهرا.

تقرير 

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلنــت جلنة املســابقات فــي االحتاد 
املركزي لكرة القدم عن مباريات اجلولة 
31 للدوري املمتاز لكــرة القدم ، التي 
ســتنطلق يوم بعد غد األربعاء املوافق 
الـ11 من شــهر أيار اجلاري بإقامة اربع 

مواجهات في اليوم األول.
وتُقام في الســاعة الرابعــة مباراتان 
نادي ســامراء  األولى فريقــي  جتمــع 
وضيفه نادي النجف على ملعب األول 
، في حني يضيف ملعب الكفل مباراة 
فريق نادي القاســم وضيفه فريق نادي 
، وتقام مبــاراة واحدة في  الديوانيــة 
الســاعة السابعة مســاًء اذ يضيف 
فريق نــادي امليناء على ملعب الفيحاء 
فريق نــادي الكرخ ، فــي حني يضيف 
ملعب ميســان االوملبي في الســاعة 
العاشرة مساًء مباراة فريق نادي نفط 

ميسان وضيفه فريق نادي الشرطة .
وتتواصل في اليــوم التالي »اخلميس« 
منافســات اجلولــة 31 باقامــة ثاث 
نادي  فريقــا  يســتهلها  مواجهــات 

النفط  نــادي  وضيفه  البصــرة  نفط 
في الساعة اخلامســة والنصف على 
ملعب الفيحاء بالبصرة ، وعلى ملعب 
فرانسو حريري يضيف فريق نادي اربيل 
وأربعني  وخمس  السابعة  الساعة  في 
دقيقــة فريق نــادي نفط الوســط ، 
وعلى ملعب الشعب الدولي تقام في 
الساعة العاشرة مســاًء مباراة فريق 

نادي الزوراء وضيفه فريق نادي زاخو .
ثاث  املقبــل  اجلمعــة  يــوم  وتقــام 
مواجهات اخيرة في اجلولة 31 ، يضيف 
فريق نادي نوروز فــي األولى فريق نادي 
امانة بغداد في الســاعة الرابعة على 
ملعــب اجلامعة بالســليمانية ، وفي 
نفس الوقت يلتقــي على ملعب نادي 
التاجــي ببغداد فريقا نــادي الكهرباء 

وضيفه نادي القوة اجلوية .
انتهاء  وينفرد فريق نادي الشرطة بعد 
اجلولة 30 في صدارة فرق الدوري املمتاز 
برصيد 76 نقطة ، يليه مبركز الوصيف 
فريق نادي الطلبــة برصيد 56 نقطة ، 
ثم فريق نادي نفط الوسط برصيد 55 
نقطة ، فالقوة اجلوية رابعا برصيد 51 
نقطة ولديه ثاث مباريات مؤجلة ، ثم 

الزوراء خامساً برصيد 51 ويتخلف عن 
القوة اجلوية بفــارق االهداف ، والنفط 
باملركز الســادس برصيــد 49 نقطة ، 
والنجــف باملركز الســابع برصيد 45 
نقطة ، وزاخو باملركز الثامن برصيد 43 

نقطة.
ذلــك، تنطلــق فــي منتصف  إلــى 
الشــهر اجلــاري، حتضيــرات املنتخب 
األوملبي العراقي في بغداد، اســتعدادا 
للمشــاركة في نهائيات كأس آســيا 
حتــت 23 عامــا، والتــي ســتقام في 
املقبل.وقال  حزيران  مطلع  أوزبكستان 
مصدر مقــرب من املنتخــب األوملبي: 
»املعســكر األول للمنتخــب العراقي 
ســيبدأ في بغداد منتصف الشــهر 
الاعبني، فيما  أغلب  اجلاري، ومبشاركة 

سيتم التحاق احملترفني على دفعات«.
وأضاف: »مازال االحتــاد العراقي ينتظر 
موافقــات اجلانــب التونســي إلقامة 
الدولي  املدينــة  ملعب  فــي  مباراتني 
بالعاصمــة بغداد، قبــل التوجه إلى 
طشقند«.وتابع: »منتخب تركمانستان 
املشارك في كأس آسيا، طلب مقابلة 
املنتخب العراقي وديا في أوزبكســتان 

قبل انطــاق البطولة بأيــام قليلة«.
للمنتخب  النهائية  »القائمة  وأوضح: 
األوملبي ســيتم اإلعان عنها من قبل 
قبل  سوكوب  ميروساف  الفني  املدير 
»اجلهاز  بغداد«.وأمت:  معســكر  انطاق 
اإلداري للمنتخب العراقي يبذل أقصى 
جهوده من أجل تأمني التحاق الاعبني 
احملترفــني بعــد اســتكمال أوراقهم 
الرســمية«.يذكر أن املنتخب العراقي 
ســيلعب فــي نهائيات كأس آســيا 
باجملموعة الثانية، إلى جانب منتخبات 

»أستراليا واألردن والكويت«.
ويفتتــح املنتخــب األوملبــي نهائيات 
آســيا بلقاء األردن في الســاعة 8 من 
مســاء يــوم األول من شــهر حزيران 
الساعة  املقبل، وياقي أســتراليا في 
4 من عصر يوم الرابع من الشهر ذاته، 
ثــم يلعب امام الكويــت في التوقيت 
ذاتــه عصر يوم الســابع من الشــهر 
نفســه.ويقود املنتخب األوملبي املدرب 
التشيكي ســوكوب ويساعده عباس 
عبيد وســعد حافظ ومــدرب حراس 
املرمــى إبراهيم ســالم ومدير الفريق 

مهدي كرمي.

الجولة الـ31 لدوري الكرة الممتاز تفتتح األربعاء بإجراء اربع مواجهات
األولمبي يبدأ تحضيراته لكأس آسيا منتصف الشهر الجاري 

لقطة من مباريات دوري الكرة املمتاز

السليمانية / إعالم اللجنة األولمبية 
رئيــس االحتــاد  نائــب  حضــر 
والســهم،  للقــوس  الدولــي 
الكــوري اجلنوبــي، توماس هان 
باللعبة  منافسات بطولة آسيا 
للرجال والنســاء والتي تتواصل 
محافظــة  فــي  فعالياتهــا 
سبعة  مبشــاركة  السليمانية 

عشر منتخباً قارياً.
وأكد هــان الذي وصل محافظة 
الســليمانية بكردستان العراق 
ظهــر اليوم األحد فــي حديثه 
للجنــة  االعامــي  للمكتــب 
إنــه ســعيد جــداً  األوملبيــة 
تشــهده  الذي  الكبير  للنجاح 
تعد  والتي  اآلســيوية  البطولة 
من البطوالت الدولية لتصنيف 
الاعبــني والاعبــات مشــيداً 
بالوقــت ذاته باجلهــود الكبيرة 
التي بذلت من قبل إحتاد اللعبة 
العراقي واللجــان املنبثقة عنه 
والتي أسهمت في عكس صورة 
مميزة عن رياضة القوس والسهم 
القــدرات  وأثبتــت  العراقيــة 

الســتضافة  الكبيرة  العراقية 
الدولية  البطــوالت  مختلــف 
خطــوة  هــان  والقارية.وثّمــن 
االحتاد العراقي بتحّمل النفقات 
الكاملــة ملشــاركة  منتخبات 
وبنغاديش  والنيبال  أوزبكستان 
فلســطني  ومنتخب  وســوريا، 
األولى في  للمرة  الذي يشــارك 

هكذا بطولة قارية.

 وأشاد نائب رئيس االحتاد الدولي 
بالعمل االحترافي  الحتاد القوس 
مؤكــداً  العراقــي  والســهم 
متابعتــه لتفصيات التحضير 
والتنظيــم عن طريــق مقاطع 
فديوية وصلته مباشرة من رئيس 
االحتاد السيد سعد املشهداني.
وأعرب هان عن سعادته الكبيرة 
حيــال االشــادات الكبيرة التي 
ســمعها من وفــود املنتخبات 
املشــاركة في البطولة القارية 
باملشاركة  العالي  تقديره  مبدياً 
القياسية للمنتخبات اآلسيوية 
في بطولة القارة باللعبة والتي 
بلغت سبعة عشــر منتخباً  .. 
هذا ولليــوم الثاني على التوالي 
للرجال  آسيا  بطولة  منافسات 
والنســاء و لفعاليتــي القوس 
احملدب والقوس املركب مبشاركة 
أكثــر من مئــة العبــاً والعبة 
ميثلون ســبعة عشــر منتخبا 
األولية  التصفيات  أقيمت  حيث 
املركــب،  القــوس  لفعاليتــي 

واحملدب أيضاً، ولكا اجلنسني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلــن االحتــاد العراقــي لتنس كرة 
األول  املنتخــب  بعثــة  أن  القــدم، 
توجهت إلــى طهران، خلوض مباراتني 
وديتني مع إيران، ضمن اســتعدادات 
أسود الرافدين للمشاركة في بطولة 
العالــم، التي ســتقام فــي تاياند 

منتصف الشهر املقبل.
وقال أســعد الســاعدي، مشــرف 
بعثة  »توجهت  العراقــي،:  املنتخب 
منتخــب العراق لتنس كــرة القدم، 

صبــاح اليــوم، إلى طهــران إلقامة 
معسكر تدريبي، حتضيرا للمشاركة 
في بطولة العالم التي ستحتضنها 
العاصمــة التايانديــة بانكــوك«.

وأضاف: »مت تهيئــة جميع متطلبات 
الودية  واملباريات  إيران،  جناح معسكر 
ستحدد مامح القوة والضعف لدى 
املشــاركة  العراقي، قبل  املنتخــب 
»تنتظرنا  وتابع:  العالم«.  بطولة  في 
أيضا مشاركة أخرى في دورة األلعاب 
اآلسيوية، التي ســتقام في الصني، 

ونأمــل حتقيــق نتائــج إيجابية في 
والدولية«.وختم:  القارية  املشاركتني 
أيضا على مشــاركة  املوافقة  »متت 
والنســاء  للرجال  العــراق  منتخب 
ببطولة تاياند لفعالية )الســيباك 
تاكــراو(، التي ســتقام فــي 23 آب 
املقبل«.يذكــر أن املنتخــب العراقي 
لتنس كرة القدم، ســبق أن شــارك 
في بطولة العالــم التي جرت العام 
املاضي في رومانيــا، ومتكن من إحراز 

املركز الثالث.

قاسم شالكه*
احــرز الرباع علي عبــاس وزن ٨٩ 
كغم املركــز الثامن في الترتيب 
العام من بني ٢٥ رباع بعد ان جمع 
٣٢٠كغــم  واملركز الســابع في 
العاشــر  واملركز  ١٧٧كغم  النتر 
باخلطــف ١٤٣ كغــم  النتهــاء 
منافسات اجملموعات وزن ٨٩ كغم 
ضمن بطولة العالم برفع االثقال 
حتت ٢٠ عاماً. اكد ذلك امني سر 
صالح  مصطفى  الدكتور  االحتاد 
حيث قال: رغم قوة املنافســة ملا 
تضم من امكانــات مهمة على 
مســتوى العالم استطاع الرباع 
الشــاب علي عبــاس من حتقيق 
نتيجة جيدة بعد ان نافس ابطال 
العالم بوزنه مشيرا الى ان الرباع 

له مســتقبا  عباس ســيكون 
كبيــرا في اللعبة ملــا يتمتع به 

من امكانات كبيرة تؤهله ليكون 
احد ابطال اللعبة.

فيما ســيكون موعد  واضــاف: 
وزن  الربــاع علي عمــار  نــزالت 
١٠٩ كغم اليــوم االثنني ونتوقع 
مثمرة  مشــاركته  يتكــون  انه 
في  صعب  رقــم  وســيكون  بل 
مجموعتــه كونه احــد االبطال 
املنتخب  تشــكيلة  في  املهمني 
الوطنــي وســبق ان حقق نتائج 
طيبــة باالضافة إلى تســجيل 
ارقــام جيــدة خال املعســكر 
االحتاد  طموحات  ترضي  التدريبي 

واملاك التدريبي.

* املنســق اإلعالمــي الحتاد رفع 
األثقال

بغداد ـ الصباح الجديد:
انتخب النــادي العربي الرياضي 
إدارتــه اجلديــدة وفقــا لقانون 
18 لســنة 1986 وتعدياته 37 
لســنة 1988 ، فقــد أقيمــت 
االنتخابــات باشــراف جلنة من 
وزارة الشــباب والرياضة تألفت 
من باسم جمال محمود رئيسا 
ســهم  كاظم  فراس  وعضوية 
وثائر أحمد هاشم ومهند عامر 
نوري والقانونــي محمد صبيح 

جبار.
أقيمت مبشــاركة  االنتخابــات 
العامة  الهيئة  47 من أعضــاء 
للنادي البالغة عددها 70 عضوا، 
واســفرت عن حصــول د. عمار 
عنيــد منصور على 45 صوتا ود. 
امجاد عبد األميــر بدر على 42 
على  محمد  جبار  وحسن  صوتا 
ثابت  42 صوتا وهيثــم مريوش 
علــى 42 صوتــا وزينــب طابور 

ثجيــل على 42 صوتا ونســرين 
عادل عنيد على 43 صوتا.

وبعد توزيع املناصب تولى د. عمار 
عنيد منصور على منصب رئيس 
الهيئة اإلداريــة وهيثم مريوش 

ثابت نائبا لرئيس الهيئة اإلدارية 
وحسن جبار محمد المانة السر 
وزينــب طابــور ثجيــل لامانة 
عبد  امجد  د.  املالية وعضويــة 

احلميد بدر ونسرين عادل عنيد.

الكوري هان يحضر منافسات بطولة 
آسيـا للـقوس والسهم في السليمانية 

تجريبيتان لتنس كرة القدم في إيران

الرباع علي عباس ثامنًا في بطولة العالم 

النادي العربي ينتخب إدارته الجديدة 

علي عباس

إدارة النادي العربي اجلديدة

الكوري اجلنوبي توماس هان

9:45 مساًء

مفكرة اليوم

فيورنتينا ـ روما 
الدوري اإليطالي



صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEED

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

Mon. 9 May. 2022 issue (4890( االثنني 9 آيار 2022 العدد

الصباح الجديد - خاص:
صدر للباحث والتدريســي د. رؤوف عمــاد العطار كتاب ) 
ركائز مدارس الفن التشــكيلي احلديث مــن القرن الثامن 
عشر حتى القرن العشرين ( عن دار دجلة للنشر والطباعة 
في عمان، يتحدث فيه عن جميع مدارس الفن التشكيلي 
احلديث في أكثر من ســتة عشر مدرســة فنية ،والتيارات 
الفنية  بشــكل مفصل والدالالت الفكرية التي حاول كل 
فنان ان يبرزها واالنشــغاالت الفكرية فــي حركة التطور 
الفني مرورا بالقرن التاسع عشر والعشرين في خضم كل 
التحوالت السياســية واالجتماعية التــي حدثت في اوربا 
والغرب بشــكل عام وتأثيراتها على النتاج الفكري الفني 
واالدبي للحضارة االنسانية بدءا من الثورة الفرنسية وتغير 
انظمة احلكم  بعــد احلربني العامليتني االولى والثانية، ومع 
سيرة اهم الفنانني الذين كان لهم الدور الكبير في تأسيس 
املدارس الفنية، وجاء الكتاب بـ 365 صفحة تضمنت صور 

ملونة الهم االعمال الفنية العاملية. 
واملعروف ان اخر كتاب للباحث كان عن والده شيخ املؤرخني 

بعنوان "مذكرات عماد عبد السالم رؤف".

متابعة - الصباح الجديد:
توفي رّسام الشــرائط املصّورة األميركي جورج بيريز الذي برز 
في مجال قصص األبطال اخلارقني ِمن دارَي “مارفل” و”دي سي” 
للنشــر، عن 67 عاًما جّراء إصابته بالســرطان ، على ما أعلن 

قريبون منه السبت.
وكتبت كونستانس إيزا في صفحته على فيسبوك “لقد رحل 
جورج أمس بســالم في منزله وبجانبه زوجته منذ 490 شهراً 

وعائلته”.
وكانت بدايات جورج بيريز لدى “مارفل” في ســبعينات القرن 
العشرين، ورّكز عمله على “أفنجرز” و”فانتاستيك فور”. وتعاون 
الحقاً مع “دي سي”، أبرز دور النشر املنافسة لـ”مارفل” في هذا 
اجملال، ومن أعماله لها “تني تايتنز”، وســاهم كذلك في إعادة 

إطالق “ووندر وومان” في أواخر الثمانينات.
والحظــت “دي ســي” عبر تويتــر أن مســاهمات بيريز كانت 
“أساســية فــي تعزيز مكانتهــا وتطوير تاريخهــا “الطويل 

والغني”.

أما “مارفل” فعلقت على وقاة بيريز مبنشــور جاء فيه “عائلتنا 
علــى  خسارته”.حزينــة 

جورج  اعتزاله وأعلن  بيريز 
2 الرسم عام  0 1 9
ب  ســبا صحية.أل

صدور ركائز مدارس الفن 
التشكيلي الحديث

وفاة رسام قصص األبطال 
الخارقين جورج بيريز

تســتعد الفنانة روبي إلحياء حفــل غنائي ألول مرة في 
دولة تونــس، وذلك يوم 28 مايو اجلــاري، في أحد الفنادق 

الكبرى في مدينة سوسة.
وروجت روبي للحفل، من خالل نشــر بوســتر احلفل، عبر 
حسابها الشخصي على موقع انستغرام، وعلقت قائلًة: 
مســتنياكوا يوم 28 مايو ألول مرة في تونس.. موفينبيك 

سوسة.
يذكــر أن روبي تتصدر إيرادات موســم أفالم عيد الفطر 
بتعاونها األول مع النجــم أحمد حلمي في فيلم "واحد 
تأنــي" الذي حقــق حتى اللحظــة 30 مليــون جنيه، 
ويشاركهما البطولة سيد رجب، نسرين أمني، عمرو عبد 
اجلليل، أحمد مالك، محمــد التاجي، محمود حافظ، نور 
إيهاب، عمــرو وهبة، والفيلم من تأليف هيثم دبور، وحتت 

قيادة اخملرج محمد شاكر خضير.

كشــف الفنان مصطفى شــعبان، خالل حديثه مع 
برنامج ET بالعربي، عن أســباب عدم قبوله الظهور 
في البرامج بشــكل عــام وبرامج املقالب بشــكل 
خاص، حيث أكد أنه ال يحــب الظهور في أي برنامج، 
خاصة برامج املقالب؛ التي يتم تقدميها في املوســم 
الرمضاني، مشــيرًا إلى أنه إذا ُعرض عليه الظهور في 

برنامج رامز جالل؛ لن يقبل إطالًقا.
وحتدث شعبان عن رأيه في نوعية البرامج التي يقدمها 
رامز، قائالً: "ال أحب الظهور في البرامج بشــكل عام، 
وأنا من متابعي برامــج املقالب، لكن ال أحب الظهور 

فيها.. محبش يتعمل فيا مقلب.
وخاض مصطفى شــعبان؛ املاراثون الرمضاني 2022، 
مبسلســل "داميا عامر" وحقق به جناًحــا كبيرًا حيث 
تداول العمل األزمات والعقبات التي مير بها الطلبة في 
التعليم، ومت تقدمي بعض احللــول لهذه األزمات، منها 
تدريب املعلمني على التعامل مع الطالب في أزماتهم، 
وأيًضا تسليط الضوء على دور األهالي واألسر املصرية، 
فــي التأثير على أبنائهــم، وضرورة أن يشــارك األباء 

أبنائهم في أزماتهم.

روبي 

مصطفى شعبان

أخبــارهــــــــــم

زينب الحسني: 
مع ارتفــاع معدل اجلرمية فــي اجملتمع، 
وزيــادة حــاالت االنتحــار خاصــة بني 
الشــباب من كال اجلنســني، والتعامل 
مع العنف واجلرمية بتبلد مشاعر، باتت 
وأمرا  والدماء معتادة،  القتل  مشــاهد 
ليس مفزعــا حتى عنــد حدوثها في 

وضح النهار.
ومــع اهتمام صنــاع الفــن بعنصري 
توظيفهما  جرعة  وزيادة  واجلرمية  اإلثارة 
فنيا، والتفــن في عرض أنواع مختلفة 
مــن اجلرائم املســتحدثة، أصبح الفن 
املقدم على  واإلعالمي  الدرامي  واحملتوى 
الشاشــات اخملتلفة في موضع االتهام، 
سيما بعد ان كان القتل واخلنق والذبح 
أشهر نهايات مسلسالت شهر رمضان.

الصباح اجلديد تساءلت: هل ندين الفن 
ونضعه في قفص االتهام لرسمه صور 
وخطط تظل راسخة في عقل املتلقي؟ 
هــل يتحمل أيضا جزء مــن هذا اخللل 

اجملتمعي؟ 
يجيــب اإلعالمي حســام التميمي: ان 
السينما امتألت بالعديد من األفالم التي 
تناولت عالم اجلرميــة، وذلك منذ بداية 
عهدها، وبرغم ذلك لم تنتشــر اجلرمية 
والعنف في الشــارع آنذاك، لكن زادت 
الظاهرة في اآلونة األخيرة، مع انتشــار 
منط معني من األفالم واملسلسالت التي 
انحرف بها املســار نحــو تقدمي اجلرمية 
بأبشع الصور، وزيادة اجلرعة من مشاهد 

الدماء والقتل واخملدرات وغيرها ، وأضاف 
ان مشــاهد اجلرمية أصبحت  التميمي 
في شــتى املسلســالت اليومية التي 
نشــاهدها تركية كانــت ام أجنبية او 
الهندية  الى املسلسالت  عربية إضافة 

التي لم تخل منها .
وشاطرته الرأي اإلعالمية لينا البيضاني 
قائلة: الســؤال الذي يفرض نفسه هنا 
إلى أي مدى أسهم اإلنتاج الدرامي في 
تشــكيل اجتاهات اجلمهــور نحو عالم 
اجلرمية في الواقع؟ وكيــف تأثر اجملتمع 

بذلك.
 وأضافــت البيضاني هنا يصعب علينا 
اإلجابة مع كثرة القنوات وتنوعها إضافة 
الى ان االنترنت أسهم أيضا بنشر تلك 
اجلرائم خصوصا بني املراهقني والحظنا 
ازدياد حاالت االنتحار بني الشــباب ومن 
بينهــا حاالت انتحار املشــاهير. لذلك 
ال ميكننا ان نحمــل الدراما فقط هذه 
املســؤولية لكنها تستطيع من خالل 
اعمالها توعية وارشــاد الشــباب الى 
النهوض مبستقبلهم وعدم اليأس الذي 
يدفعهم الى ارتكاب اجلرمية أو االنتحار.

الدراســات اجلنائية كشفت عن تطور 
اجلرمية خالل العشــر ســنوات املاضية 
من حيث أســاليب ارتكابها وتنفيذها، 
مما جعلها تختلف عن احلقب السابقة 

لها.
وبهذا الشــأن يبني الباحث النفســي 
وليد احلسني: الدراما التلفزيونية حتتل 

مكان الصدارة ومتثل النصيب األوفر في 
برامــج الترفيه والتســلية خاصة في 
املواســم كرمضان وغيره فإن املالحظ 
مدى االهتمام الكبير الذي يعطيه لها 
املراهقون والشــباب وغالبية الناشئة. 
فســاعات طويلة تقضيها هذه الفئة 
الشاشــة  ملتابعة ما تعرضه  العمرية 
الصغيــرة من مسلســالت ومتثيليات 
لذلــك فــإن التأثيرات التــي تفرزها ال 
وعاداتنا  لثقافتنــا  حتديــات  تشــكل 
وتقاليدنا فحســب بل تشــكل خطراً 

ميس سلوكيات تلك الفئة العمرية.
وأضاف ان تأثيراتها تعمل على تثبيت 
مالمــح عامــة ملضمــون ومحتوى 
الدراما املعروضة على الشاشة حيث 
أن غالبيتهــا تروج للعنــف والتمرد 
للمغامــرات  ومتجيــد  والوحشــية 
الفردية املؤذية للشــخص نفسه أو 

للغير.
النفســي،  الطب  في  االستشــاري 
الدكتور علي البياتي قال: أثر مشاهدة 
تأثير ســلبي كبير  العنف لها  أفالم 
في اإلنســان، وقد يظهر هذا األثر آنياً 
من خالل توتر الشخص الذي يشاهد 
الفيلم، أو حتى الحقــاً، من خالل ما 
اكتســب من مشــاهد ترسخت في 
ذهنه، فيمارسه بشكل واع، أو غير واع 
مع أفراد أســرته من خالل سلوكياته 

اجلسدية أو اللفظية.
وعد انتشار العنف في اجملتمعات من 

األمور التي تســاعد على مشــاهدة 
العنف، فاملرء يتميــز بالفضول الذي 
يدفعــه إلى االطــالع على مــا يتم 
تداوله فــي الصحافة والتلفزيون من 
أخبار، وبالتالي يرى الكثير من جرائم 
القتل أو االغتصاب، ما يعزز لديه حب 
اإلجرامي.  الســلوك  ودراسة  املعرفة 
وأكــد أن البعــض قد يشــاهد هذه 

األفالم فقط بسبب حب االطالع.
وذكــر البياتــي ان: اإلنســان عندما 
يســمع عن شــيء يحب مشاهدته، 
وتعد األفالم واملسلســالت في أحيان 
كثيرة جتسيداً ملا يسمعه الشخص. 

البعــض يشــاهد األفالم  وأضــاف، 
بأنها تساعد  ومشــاهد العنف ظناً 
على تفريغ شــحنات الغضب، برغم 
الدراســات  أن ذلك لم تثبت صحته 
التي أشــارت إلى ان من يشاهد أفالم 
العنــف هو إنســان ســلبي ال يفرغ 
شحنات الغضب داخله، بل يستقبل 

فقط.
 وبني االستشاري في الطب النفسي 
ان الرجال هم أكثر تأثراً بأفالم العنف، 
وأن قوة تأثير األفالم واملسلســالت ال 
فمن  املشــاهدات،  عدد  على  تتوقف 
املمكن أن يتأثر املرء سلباً من مشـهد 
واحد، والسيما إن كانت طبيعة ذلك 
القلب، وقد  ورقيق  الشــخص طيبة 
يظهــر تأثيــر ذلك الحقــاً من خالل 

اضطرابات في النوم واألكل.

ترويج العنف والتمرد والوحشية
 في الدراما باب كبير يفضي الى الجريمة

القتل والخنق والذبح أشهر نهايات مسلسالت شهر رمضان

متابعة - الصباح الجديد:
اعترفــت النجمــة نيللي 
األحوال  قوانــني  أن  كــرمي 
مصر  فــي  الشــخصية 
بعض  في  الرجــال  تظلم 
األوقات كما تظلم النساء، 
وقالــت إنهــا ال تتعمــد طــرح 
قضايــا اجتماعية فــي أعمالها 

بالقصة  أوال  وإمنا تهتم  الدرامية، 
والشــخصيات ومن داخل العمل 
تتم مناقشــة القضايا، وأشارت 
إلــى أنها لــم تتوقــع أن يحقق 
مسلسلها "فاتن أمل حربي" كل 

هذه الضجة.
مداخلة  في  كرمي  نيللي  أشــارت 
برنامــج "من مصر"  هاتفية مع 

 ،"cbc" املذاع على شاشــة قناة
الــذي اســتضاف بقيــة جنــوم 
إلى  االســتديو،  داخل  املسلسل 
أن الرجل مظلوم أيضا في قوانني 
معينة مثل املرأة، وتابعت:" تعالوا 
نعدل القانون الذي يحكم بالعدل 
للراجل والســت، لكن املسلسل 
وبالتالي  نســائية  قصة  بيعرض 

املشاكل اللي يطرحها املسلسل 
كانت نسائية اكثر.

وأوضحــت أنها ال تقــدم قضية 
ولكنها مــع فكرة تقــدمي عمل 
درامي يحتوى على أحداث وقصة 
جيــدة ومن خاللهــا يكون هناك 
عكسي،  بشــكل  وليس  قضية، 
وتابعــت:" أنا أعمــل قصة فاتن 

ومــا تخيلت املوضــوع بصراحة 
يعمــل الضجة الكبيــرة، وحالة 
اجلــدل طبيعي تبقى موجودة في 
هــذه أالمور ، لكن الشــيء الذي  
أســعدني أن نســاء كتيره تقول 
هذه  قصتي ودى حاجة احنا مش 
مخترعهــا ولكــن واخدينها من 

الواقع.

نيللي كريم: الرجال يتعرضون
 للظلم مثل النساء في قضايا األسرة

بغداد - خاص:
وصف الفنان محمد حسني عبد الرحيم 
اهتمام رئيس الوزراء وعالجه خارج البالد 
باألمــر املهم الــذي يعزز مســؤوليات 
الفنــان في رســالته الســامية، وأنها 
العطاء  التفاته مهمة بعد مسيرة من 
اســتمرت عدة عقود، الفتــا الى ان هذا 
االهتمام عزز بتكرمي من شــركة تويوتا 
العراق تثمينا للجهد الذي بذله خدمة 

للدراما العراقية.
يذكــر ان رئيــس الــوزراء مصطفــى 
الكاظمي تبنى عالج عبد الرحيم خارج 
العــراق ليعود متعافيــا جلمهوره الذي 

سانده خالل الفترة املاضية.
انطالقــا مــن املســؤولية االجتماعية 
للشركات كرمت شــركة تويوتا العراق 
القديــر محمد حســني عبد  الفنــان 
الرحيم بسيارة كوروال كروس الصديقة 

للبينة موديل ٢٠٢٢.
وثمن الفنان القدير محمد حسني عبد 
الرحيــم هذا التكرمي الــذي عده باملهم 
جمهوره  جتــاه  مســؤولياته  ويضاعف 
بالشــكر  وتقدم  الفنيــة  ومســيرته 
والعرفــان لرئيس شــركة تويوتا العراق 
سردار البياني الذي ثمن مسيرته الفنية 

التي امتدت لعقود من الزمن.
ولفت عبــد الرحيم الى جهــود رئيس 
شــركة تويوتــا ســردار البيانــي تأتي 
متناغمة مع التوجهات العاملية الرامية 
الى تقليل االنبعاثــات من خالل اعتماد 
سيارات صديقة للبيئة )هايبرد(، مشيرا 
الى انه جتمعه عالقة حميمة مع شركة 
تويوتا متتــد ألكثر من أربعة عقود، حيث 

امتلك سيارة من شــركة تويوتا طيلة 
الفترة املاضية.

واشار عبد الرحيم ان مبادرة التكرمي متثل 
حافزا مهما يعزز قدرات الفنان االبداعية، 
ويجعله في حالة نشوة، لوجود من يتابع 
احتياجاتــه ويثمن مســيرته الطويلة، 
واقف ممتنا لهذا التكرمي الذي يعزز االمل 
في نفوسنا بوجود االصالء داخل اجملتمع.

وداد إبراهيم:
أطلق اســم اآلثاري ووزيــر الثقافة 
والســياحة واالثار السابق عبد االمير 
محافظة  شــوارع  أحد  على  احلمداني 
ذي قار عرفانا منهــا مبا قدمه الراحل 
والتنقيب  البحث  مجال  في 
اآلثــاري واجملاالت 
فيــة  لثقا ا
 ، بية د ال ا و
ومت اختيار 

الشــارع املؤدي الى متحــف الناصرية 
قد  احملافظة  وكانــت  اســمه.  ليحمل 
رفعــت صــور احلمدانــي علــى جدران 
محافظة ومفتشــية اثار وتراث ذي قار 
بعد وفاته نهاية نيسان املاضي في أحد 

مستشفيات مدينة الناصرية.
 توفــي احلمداني بعد صــراع طويل مع 

املرض عن عمر ناهز 55 عاما. 
وهو من مواليــد"1967" قضاء الفهود 
مبحافظة ذي قار وحصل على شــهادة 

البكالوريوس من قســم اآلثار في بغداد 
عام 1987، ودرجة املاجســتير في علوم 
اآلثار واألنثروبولوجيــا من جامعة والية 
نيويورك عام 2013. ومت تعيينه عام 2001 
منقبــاً لآلثار في الهيئــة العامة لآلثار 
والتراث، وتولى عدة مناصب منها مدير 
آثار محافظة ذي قار )2003-2010( ووزير 
الثقافة والســياحة واالثار في حكومة 
عــادل عبــد املهــدي عــام 2018، حلني 

استقالة احلكومة نهاية عام 2019.

 الصباح الجديد – خاص:
دعت مؤسسة عشــتار للثقافة والفنون 
الفنانــني كافة للمشــاركة في معرض 
وسمبوزيوم "عشتار للفنون التشكيلية 
اخلامس عشر" في مدينة املوصل واملزمع 
اقامته في التاســع عشــر من حزيران 
املقبل، واعطت احلرية باملشــاركة بكل 
الفنيــة في  واالجتاهــات  االســاليب 
على  والســيراميك  والنحت  الرسم 
ان يكون قياس العمل 80سم كحد 
اقصى وحددت يــوم 6/14 كموعد 
اخير لتسليم االعمال املشاركة. 

وســيكون افتتــاح املعــرض 6/18 وعلــى قاعة 
املتحف الوطني في املوصل فيما سيكون افتتاح 

السمبوزيوم 19/ 6.
ومن املالحظ ان املؤسســة املذكورة التي تعنى 
بالفن التشــكيلي تقيــم معارضها في بغداد 
واحملافظات وفــي دول عربية، أذ اقامت معرضها 
عــام 2021 في مبنى وزارة الثقافة والســياحة 
واالثار باسم "معرض عشتار الدولي" وافتتحه 
واالثار  والســياحة  الثقافة  وزير  ناظم  حســن 
شــارك فيه 80 فنانــاً من العراق والســعودية 
وسوريا واألردن وفلسطني قدموا بنحو 100 عمل 

تشمل فنون الرسم والنحت والسيراميك.

تكريم الفنان محمد حسين 
عبد الرحيم تثمينا لدوره المهم   

ذي قار تكرم االثاري عبد األمير الحمداني 
بإطالق اسمه على أحد شوارعها

مؤسسة عشتار تقيم معرضها في الموصلمؤسسة عشتار تقيم معرضها في الموصل

بعد عالجه خارج العراق بامر رئيس الوزراء
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