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الشمري: بغداد - وعد 
أمس  أكــدت مصــادر عليمــة، 
الثالثاء، أن زعيــم التيار الصدري 
مقتــدى الصدر يراقــب احلوارات 
داخــل البيت الكــردي، ويأمل بأن 
تصل إلى نتائج تقّرب حتالف إنقاذ 
وطن من نصاب جلســة انتخاب 
رئيــس اجلمهوريــة، فيمــا يجد 
املصلحة  أن  التنســيقي،  اإلطار 
التيــار  العامــة تفــرض علــى 
واعالن  معه،  التحالــف  الصدري 
الكتلة األكثر عدداً، متهيداً لوضع 
مواصفات رئيس احلكومة املقبلة.

وقــال مصــدر مقرب مــن التيار 
إلــى "الصباح اجلديد"،  الصدري، 
أن "حتالــف انقــاذ وطــن يرحب 
باحلوار الذي يجري حالياً بني احلزب 
واالحتاد  الكردستاني  الدميقراطي 
الكردســتاني بشــأن  الوطنــي 
املرشح ملنصب رئيس اجلمهورية".

التيار  أن "زعيــم  وتابع املصــدر، 
مطلع  الصدر  مقتــدى  الصدري 
هذه  إليــه  وصلــت  مــا  علــى 
إلى  تصل  أن  وينتظــر  املباحثات، 
نتائج ملموسة كما حصل اتفاق 
السنة وشكلوا سوية  بني  سابق 

كتلة السيادة".
وأوضــح، أن "توافــق الكرد على 
رئيس  ملنصــب  واحــد  مرشــح 
اجلمهورية ميثل دعماً ملوقف حتالف 
انقاذ وطن كونه ســوف يتخطى 
رئيــس اجلمهورية  انتخاب  عقبة 
الذي يتطلب متريــره حضور ثلثي 

اعضاء مجلس النواب".
ان "الطريق سيكون  وبني املصدر، 

ســالكاً بعد هذه اخلطــوة نحو 
االغلبيــة  حكومــة  تشــكيل 
السياسية التي ال يحتاج متريرها 
إلى اغلبية مطلقة، وباستطاعة 
حتالــف انقــاذ وطــن حتقيقها"، 
مشــدداً على أن "التيار الصدري 
لن يتحالف مع االطار التنسيقي 

مطلقاً".
مــن جانبــه، ذكر عضــو احلزب 
صبحي  الكردستاني  الدميقراطي 
إلــى  فــي تصريــح  املنــدالوي، 
"الصباح اجلديــد"، أن "املباحثات 
التي يجريها الكرد حالياً ال يعني 

خروجنا من حتالف انقاذ وطن".

"احلــزب  أن  املنــدالوي،  وتابــع 
الدميقراطي الكردستاني هو ركن 
اساســي من أركان هذا التحالف 
وجزء من املشــروع الذي مت االتفاق 
عليــه مــع الصدريــني وكتلــة 

السيادة".
االحتاد  مــع  "املباحثات  أن  وبــنّي، 

تصل  لم  الكردســتاني  الوطني 
إلــى اتفاق شــامل لغاية الوقت 
بأنها  القول  ولكن ميكــن  احلالي، 
اليوم  االرضية لذلك، ونحن  وفرت 
نعمل على توحيد الصف الكردي 

من أجل املصلحة العامة".
"االتفاق  أن  إلى  املندالوي،  وانتهى 

الكردي ال يعني أننــا انتهينا من 
املشــكلة، بل هي جزء من احلل، 
واليوم اجلميــع يبحث عن ضمان 
وجود 220 نائباً وهو نصاب جلسة 
انتخاب رئيس اجلمهورية، وبالتالي 

نحتاج إلى مزيد من النواب".
وعلى الطرف األخــر، رجح عضو 
القانون فاضل موات،  ائتالف دولة 
في تصريح إلى "الصباح اجلديد"، 
ان "تشــهد األيام املقبلة لقاءات 
وحــوارات بني االطار التنســيقي 

والتيار الصدري".
وذكر مــوات، ان "الوضــع احلالي 
يفــرض على اإلطار التنســيقي 
وتشــكيل  التوافق  والصدريــني 
الكتلة األكثر عدداً بشــرط عدم 

حصول تأثيرات خارجية".
ولفت، إلــى أن "حتالف انقاذ وطن 
يتلقــى دعماً دوليــاً، وقد اعترف 
بذلك صراحة"، وطالبهم بـ "ترك 
هذا الدعــم واالجتاه إلــى االرادة 

الوطنية".
وانتهى مــوات، إلــى ان "الهدف 
األول مــن اي تقــارب يحصل مع 
الصدريــني هو تشــكيل الكتلة 
األكثر عــدداً أوالً ومــن ثم وضع 
مواصفات رئيــس الوزراء من أجل 

اختياره".
وكان الصــدر قد أعلــن في وقت 
سابق التحول إلى املعارضة مؤقتاً 
ومنــح الفرصــة جلميــع القوى 
لتشكيل حكومة اغلبية وطنية، 
لكنه وجه رسالة شديدة اللهجة 
رافضاً  التنســيقي،  االطــار  إلى 

التحالف معه بنحو قاطع.

التوافق  الحالي يفرض  الوضع  القانون:  دولة 

الصدر يترقـب نتائج حوار البيت الكـردي
لضمان جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

الدولي يتوقع نموا بنسبة 5.9 %  ك  البن
الخليج  6القتصادات  تفاع معدالت  ار الدولية قلقة من  العفو 

إلعدام عالميا ا 3احكام 

ـ متابعة:  الصباح الجديد 
األرض  الــى  الهبوط  موقــع  عد 
الهنــدي   ،"Down to Earth"
املتخصص بقضايا البيئة واملناخ، 
ان اللون البرتقالي الذي عم سماء 
العراق في االسابيع املاضية، انذار 
باخلطر حيث تتزايد هذه الظاهرة 
حدة عما ســبق، وهــي انعكاس 
لظاهــرة "النينيا" التي تؤثر على 
الطقــس في كل أنحــاء العالم 
والعواصف  األعاصير  من  وتفاقم 
الترابية وظاهــرة اجلفاف، محذرا 
مــن ان ظاهــرة النينيا ســوف 

تستمر عاما ثالثا. 
ونشــر املوقع تقريرا جاء فيه، ان 
العواصف  بــني  يربطون  "اخلبراء 
واحلــادة في  املتكــررة  الترابيــة 
العراق وظاهــرة تغير املناخ حيث 
ضربت أكثر من 8 عواصف ترابية 
الســتة  العراق خالل األســابيع 
املاضيــة، وحولــت ســماءه الى 
اللون البرتقالي وعطلت مجريات 

احلياة". 
تصويــر  مت  التقريــر:"  وأورد 
الســماء البرتقاليــة في جميع 

انحــاء العراق من خــالل األقمار 
لوكالــة  التابعــة  الصناعيــة 
الفضاء األمريكية "ناســا" في 5 
و 16 ايار/مايــو احلالي، عندما اتت 
عليــه عاصفتان كبيرتــان، كما 
منصات التواصل االجتماعي مثل 
"تويتــر" و"انســتغرام" غمرتها 
صور ومشاهد من هذه العواصف 

الترابية في العراق".  
وتابــع: "إن منطقة غرب آســيا 
ليســت غريبة علــى العواصف 
أن تســبب  التي ميكن  الترابيــة 
التنفسي  اجلهاز  في  مشــكالت 
"، ونقل التقرير عن األســتاذ في 
راميش  الهندية  تشامبان  جامعة 
سينغ قوله إن "شدتها ووتيرتها، 

ازدادت في السنوات األخيرة".
كمــا نقــل التقرير عن دراســة 
اشارتها الى " ان الرياح هي التي 
ترفــع الغبــار من حــوض دجلة 
والفرات في سوريا والعراق وتنقله 
الى اخلليج العربي وشــبه اجلزيرة 

العربية ". 
ونقل أيضا عن االستاذة في مركز 
املعهد  املناخ في  لتغير  ديفيتشا 

الهندي للعلــوم بريانكا بانيرجي 
قولها " إن العراق، الذي يقع على 
قمة اخلليج العربي ، يساهم في 
حتديد وجهــة  الرياح، مضيفة أن 
موســم الغبار هذه السنة، أكثر 
كثافة و تواتراً مما هو معتاد سابقا 

 ."
واوضحــت بانيرجــي، ان " هناك 

عوامــل عــدة تؤثر فــي ذلك، اال 
املساهم   االساســي  العنصر  ان 
هي "النينيــا" التي تعتبر ظاهرة 
في  الطقس  علــى  تؤثر  مناخية 
جميع أنحاء العالم، ومبقدورها أن 
تؤثر مبواســم األعاصير، وتعزز من 
فرصة حدوث اجلفــاف في بعض 
املناطق وتســبب عواصف ترابية 

شديدة فوق غرب آسيا ".
التقرير نقال عن خبراء إلى  ولفت 
أن "ظاهرة النينيا" كانت موجودة 
لكن  املاضيــني،  العامــني  خالل 
من املتوقع ان تســتمر الى العام 

الثالث أيضا ". 
قال ســينغ:"  اإلطار،  هــذا  وفي 
النينيا  عندمــا تكــون ظاهــرة 

مستمرة، فإنه يصبح لديك شتاء 
جافا، ما ميكن أن يؤثر على موسم 
الغبار في العام التالي، مشيرا إلى 
أنه ما بني كانون األول/ ديســمبر( 
العام 2021 وفبراير/ شباط العام 
معاناة  املنطقة  2022، شــهدت 

من تراجع هطول األمطار".
وفي اخلتــام، فإن ســينغ يصف 
مبثابة  بأنها  الترابيــة  العواصف 
"ســم بطــيء"، موضحــا ان " 
ينقل مجموعة  ان  الغبار ميكــن 
املبيدات  بينهــا،  امللوثات من  من 
املعــادن،  وذرات  احلشــرية، 
وجســيمات شــديدة الصغــر، 
ومكونــات بيولوجية كالبكتيريا 
والفطريــات واجلراثيــم، وعناصر 
الى  مسببة للحساسية، اضافة 

الغازات ". 
الى  باإلشــارة  التقرير  واختتــم 
ان "اســتقرار الغبــار على جبال 
بظهــور  يتســبب  الهيمااليــا، 
الثلج،  وبنية على  خطوط حمراء 
وهو ما يؤدي إلى امتصاص كمية 
أكبر من أشعة الشمس، مما يسرع 

من ذوبان الثلوج عن الهماليا".

اللون البرتقالي الـذي عم سماء العراق
في االسابيع الماضية انذار بخطر عالمي

البيئة والمناخ: المتخصص بقضايا  الرض"  ا الى  موقع "الهبوط  تقريـر

السليمانيةـ  عباس اركوازي:
املتحدة  األمم  بعثة  رئيســة  دعت 
جنني  )يونامي(  العراق  ملســاعدة 
السياسية  األحزاب  بالســخارت 
يوم  اجتمــاع مغلق  إلى  الكردية 
غــد اخلميس، في خطــوة الجراء 
إنتخابات الدورة السادسة لبرملان 
إقليم كردستان في موعدها الذي 

يبدو انها ذاهبة الى التأجيل.
املتحــدة  االمم  بعثــة  واعتبــرت 
وجهات  لتبــادل  فرصة  االجتماع 
اقتراب   في ظل  مباشــرًة،  النظر 
الذي  إالقليــم  انتخابات  موعــد 
حددته رئاســة االقليم في 1 من 

تشرين األول  من عام 2022 احلالي.
وتقف عدة عقبات اساسية امام 
االقليم  برملــان  انتخابات  اجــراء 
مبوعدهــا، على الرغــم من عقد 
ســتة اجتماعات لرؤســاء كتل 
مسألة  لبحث  كردســتان  برملان 
في  القادمة  البرملانية  االنتخابات 
إقليم كردســتان وحلسم مسألة 
تعديــل قانون االنتخابــات، الذي 
تؤيده أغلبيــة األطراف ويعارضه 
الكردســتاني  الدميقراطي  احلزب 

واملكونات.
االقتصاد  جلنة  رئيس  واســتبعد 
فــي برملــان االقليم علــي حمه 

صالــح، فــي تصريــح للصباح 
اجلديد، ان يحدث اجتماع األطراف 
السياســية مع ممثل األمني العام 
لألمم املتحدة، اي تغيير في موقف 
اجراء  علــى  املعترضة  االحــزاب 
هذا  كردســتان  في  االنتخابــات 

العام.
اجراء  ان  صالــح،  حمــه  واكــد 
االنتخابات فــي موعدها بات امراً 
مســتبعداً، اذا ان ذلك ينبغي ان 
الناخبني  يسبقه حتديث سجالت 
وتنقيتها من االســماء الوهمية 
مناســبة  آليات  واتباع  والوفيات 

ملنع التزوير.

باصــوات  التالعــب  ان  واوضــح 
ومقاعــد كوتــا االقليــات ومنع 
استغالها من قبل طرف سياسي 
لضمــان االغلبيــة فــي برملــان 
االقليم، تعــد عقبة اخرى ينبغي 
معاجلتها قبيل الذهاب الى حتديد 
موعد إلجراء االنتخابات البرملانية 

في االقليم.
وكانت مفوضيــة االنتخابات، قد 
طالبت في كتابني وجهتهما الى 
بتفعيل  كردســتان  برملان  رئاسة 
الرافضة  اجلهات  لكن  املفوضية، 
للتفعيــل، تــرى بأنه يجــب أوالً 

تعديل قانون االنتخابات.

ان يتحقق شيء خالله تستبعد  قوى سياسية 

بعثة االمم المتحدة تدعو االحزاب الكردستانية الى اجتماع 
لتحفيزها على المشاركة في االنتخابات الجديد:  الصباح  ـ  بغداد 

أحبطــت القــوات األمنية فجر 
امــس الثالثاء، هجومــا بطائرة 
مســّيرة على منطقــة الدعم 
للواليات  التابــع  الدبلوماســي 
املتحــدة األمريكية فــي مطار 

بغداد الدولي.
أن  مســؤول  مصــدر  واكــد 
القــوات االمنيــة متكنــت من 
تابعة  "طائرة مســيرة  إسقاط 
للمليشيات اخلارجة عن القانون 
حاولــت االقتراب مــن منطقة 
يضم  الذي  الدبلوماسي  الدعم 
أمريكيني  وجنوداً  دبلوماســيني 
وآخرين من دول التحالف الدولي 

في مطار بغداد الدولي".
وأضــاف أن عمليــة التصــدي 
للطائرة وإســقاطها لم تسفر 

إلى  أضــرار، مشــيرا  أيــة  عن 
أن الطائــرة املســيرة التــي مت 

 KaS o4 إســقاطها من نــوع
ايرانية الصنع.

افاد، فجر  أمني قد  وكان مصدر 
الثالثاء، بتعرض قاعدة فيكتوري 
الدولي  الواقعة في مطار بغداد 

لهجوم لم تعرف طبيعته بعد.
وتقع القاعدة في مجمع املطار، 
وتعرضت لعدة مرات الى هجمات 
صاروخية، من دون ان يتم تبنيها، 
غالبا  تنســبها  واشنطن  ان  اال 
إلى فصائل محلية موالية إليران 
كامل  بانســحاب  مراراً  تطالب 
القــوات األمريكيــة املوجــودة 
فــي العراق في إطــار التحالف 
الدولي ملكافحة تنظيم "الدولة 

اإلسالمية".

القوات أألمنية تحبط هجوما بمسيرة استهدفت
منطقة الدعم الدبلوماسي بمطار بغداد

اللقاح أمانك وامان عائلتك

بغداد ـ الصباح الجديد: 
الزراعــي  املصــرف  كشــف 
احلكومــي امــس الثالثاء عن 
توجيــه مــن البنــك املركزي 
العراقي بشــأن متويل شــراء 
وحدات سكنية داخل اجملمعات 
االســتثمارية، فضالً عن متويل 
بناء هذه اجملمعات وملحقاتها.

وقال املصــرف في بيان إن دائرة 
العمليات املاليــة وادارة الدين 
أعلمتنا انه )ألغراض تنظيمية 
ممكنة  شريحة  أكبر  ولتمكني 
مــن اجملتمــع باحلصــول على 
وحدة ســكنية فــي اجملمعات 

االســتثمارية، تقــرر أن يكون 
منح مصارفكم متويالً لشــراء 
الوحــدات الســكنية داخــل 
اضافة  االستثمارية،  اجملمعات 
بناء هــذه اجملمعات  الى متويل 
وملحقاتها كمشــاريع ضمن 
مبــادرات هذا البنــك اخملتلفة 
الوحدات  بتســعير  مشروطاً 
الســكنية بالدينــار العراقي 
حصراً. وعلى أن ال يتجاوز سعر 
"واحد  فيها  الواحد  املربع  املتر 
مليون دينــار"( وذلك على وفق 
كتاب قســم االئتمــان العدد 

5800 في 2022/5/19.

المصرف الزراعي يمول شراء 
وحدات سكنية في المجمعات 

االستثمارية

 . المركزي. ك  البن بتوجيه من 

الجديد: الصباح  بغداد - 
طالب مستشــار األمــن القومي، 
الثالثاء،  امــس  األعرجي  قاســم 
بإلغــاء مخيم الهــول، فيما دعا 
الدول التــي لها رعايــا في اخمليم 
الى ســحبها، ألنه يشكل خطراً 

حقيقياً على املنطقة والعالم.
بيان  فــي  االعرجي  وقال مكتــب 
تلقت الصباح اجلديد نسخة منه، 
البرملان  إنه "اســتقبل وفدا مــن 
والدفاع،  األوربي، ميثل جلنــة األمن 
وبحضور  لويــزو،  ناتالي  برئاســة 
ســفير االحتاد األوربي فــي العراق، 
اللقاء،  إذ شــهد  فاريــوال،  فيليه 
اســتعراض أبــرز املوضوعات التي 
تخص األمن والتنســيق والتعاون 

العراق، حيث جرت مناقشة  ودعم 
دور البعثــة االستشــارية لالحتاد 
األوربي في العراق، واستمرار تطوير 

عملها".
وبحــث األعرجي مع وفــد البرملان 
األوربــي، "ملــف مخيــم الهول 
الدولي  اجملتمع  مطالباً  الســوري، 
بإلغاء اخمليم وسحب الدول لرعايها 
مــن اخمليم الــذي يشــكل خطراً 
حقيقيا على املنطقة والعالم، إلى 
جانب بحث قرار احلكومة العراقية 
املتعلق بنقل العوائل العراقية من 
اخمليم إلــى العراق، فضال عن بحث 
ملفــات األمن القومــي والتعاون 
الدولي، والعالقة بني العراق واالحتاد 

األوربي".

الجديد: الصباح  بغداد - 
أعلن مجلس الــوزراء امس الثالثاء، 
أن الربط الكهربائي مع دول مجلس 
االستقرار  سيوفر  اخلليجي  التعاون 

ملنظومة الطاقة.
وقال وزير االتصاالت أركان الشيباني 
خالل املؤمتر الصحافي األســبوعي: 
"مت إقــرار توصية اللجنــة املركزية 

بشــأن الربط الكهربائــي مع دول 
مجلس التعاون اخلليجي".

الكهربائي مع  "الربــط  أن  وأضاف، 
دول مجلس التعاون اخلليجي سيوفر 
الطاقــة"،  ملنظومــة  االســتقرار 
مشــيراً إلى أن "مستحقات الربط 
الكهربائي مع دول اخلليج ال تدفع إال 

بعد استالم الطاقة ".

الجديد: الصباح  بغداد - 
نفــت وزارة التعليــم العالــي 
الثالثاء،  امس  العلمي،  والبحث 
اي قرار بشأن فصل اجلنسني في 
اجلامعــات، فيما أوردت ان الدوام 

سيكون حضوريا فيها.
وقال وكيل وزارة التعليم ياسني 
ســيكون  الدوام   " العيثــاوي: 
حضورياً في اجلامعات العراقية، 
كما كان في السنوات السابقة 
قبل وبــاء كورونــا، إذا لم يكن 
هناك طارئ وفــق مقررات جلنة 
مؤكداً  والســالمة"،  الصحــة 

قـــرارات  أي  وجـــود  "عـــدم 
لفصـل اجلنسني في اجلامعـات 

العراقية ".
وفي ســياق قريب، أشار إلى ان 
عدم وجود بعثات دراسية، سببه 
لدينا  اذ قال:"   املالية،  الضائقة 
البعثات  إلرســال  احتياجــات 
في  املشكلة  لكن  الدراســية، 
املوازنــة والرصد املالــي"، واكد 
البعثات  بشأن  خطة  "هناك  أن 
الدراسية بتفاصيل دقيقة، لكن 
بـــدون موازنة تبقى حبرا على 

ورق ".

مستشار االمن القومي يطالب بإلغاء 
مخيم الهول: يشكل خطرا على العالم

الربط الكهربائي مع دول التعاون 
الخليجي يؤمن استقرار الطاقة

التعليم العالي تنفي الفصل بين الجنسين 
في الجامعات والدوام سيكون حضوريا

الت:  تصا ال ا وزير 
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الصباح الجديد - متابعة: 

الزراعة مؤخرا عن تصدير  وزارة  اعلنت 
200 ألف طن من التمــور إلى العديد 
من الدول؛ بينها مصر واملغرب والهند 

وإيطاليا وهولندا.
واشــار املتحدث باســم الوزارة حميد 
النايــف الى وجــود نحــو 18 مليون 
نخلة في العراق حاليا، برغم استمرار 
واسعة  ملســاحات  التجريف  عمليات 
منها لصالح بناء وحدات سكنية ؛ إال 
أنه أكد أن الــوزارة عّوضت ذلك بزراعة 
أساليب  واســتخدام  جديدة،  بساتني 
الــري بالتنقيط  الري مثل  حديثة في 
وهو  النسيجية،  الفسائل  واستخدام 
ما يتوقع أن يؤدي إلى غزارة في اإلنتاج 

في السنوات املقبلة.
واضــاف املتحــدث فــي تصريحــات 
صحفيــة أن زراعــة النخيــل تعاني 
مشــيرا  احلكومي،  الدعــم  ضعــف 
إلى ارتفاع أســعار األســمدة والبذور 
ثقال  واللقاحات مما يشــكل  واملبيدات 
علــى الفــالح ، الفتا إلــى أن القطاع 

اخلاص هو من يتولــى مهمة التصدير 
للخارج، مبســاعدة مــن احلكومة؛ عن 
طريق تقــدمي دعم لوجســتي للعثور 

على منافذ للتصدير.
وفي بلد يعتمد اقتصاده بشكل شبه 
كامــل على النفط؛ يؤكــد النايف أن 
الزراعة تشــكل حاليا ما بني %4 و5% 
مــن النــاجت القومي العراقــي، وميكن 
العمل لرفعها ملســتوى %20 مبزيد من 

الدعم احلكومي وتوفير املياه.
وتشــير أرقام حكومية سابقة إلى أن 
أعداد أشجار النخيل في العراق بداية 
ثمانينيات القرن املاضي بلغت ما يقرب 
من  30 مليون نخلة، كانت تنتج سنويا 
أكثر من 500 ألف طن من التمور ، لكن 
حربي اخلليج األولى والثانية، ثم احلصار 
التي  املسلحة  والصراعات  االقتصادي 
تلت غــزو العراق والتجريف الواســع؛ 
الزراعة  تراجــع هــذه  أســهمت في 
بشــكل واضح، حتى انخفضت أعداد 

النخيل إلى النصف تقريبا.
انتعشت  الزراعة  ان هذه  النايف  واكد 
مجــددا بعــد محــاوالت أهليــة في 
مديرية  قّدرت  حيث  األخيرة،  السنوات 
اإلحصــاء الزراعــي احلكوميــة إنتاج 

التمور لعــام 2020 املنصرم بأكثر من 
735 ألف طن، بارتفاع نسبته %15 عن 

العام الذي سبقه.
النخيل  وفي البصرة أحد أقدم موطن 
في العالم فقد عمل مستثمرون على 

التمور،  إلنتــاج  خاصة  مزارع  إنشــاء 
خصوصا في مناطــق جنوب احملافظة 
مثل ســفوان والفاو وغيرهــا، بعدما 
املزروعة  املســاحات  معظــم  حتّولت 

القدمية إلى قطع أراض سكنية.

الشاوي  الواحد  عبد  املستثمر  ويقول 
انه ميتلــك مزرعة نخيــل على أرض 
مســاحتها 70 دومنــا فــي منطقة 
ســفوان، لكنــه يواجــه العديد من 
املشكالت ، من بينها أن األراضي التي 

يقيم عليها مشروعه تعود ملكيتها 
لوزارة النفط، في حــني العقود تُوقع 
مــع وزارة الزراعــة التــي ال متنحهم 
كمستثمرين لألراضي إال مبوافقة وزارة 
النفــط، والتعهد بعدم اســتثمارها 

بغير الزراعات املوسمية.
ويضيف الشــاوي عــن مزرعته التي 
تضم نحو 2500 نخلة، تنتج 40 نوعا 
من التمــور، لكنه يتخّوف من فقدانه 
إياهــا في أي حلظــة، ألن األرض تابعة 
األراضي  النفط، كباقي  لوزارة  رسميا 
الصحراوية في البصرة. ، ويشــير إلى 
قانون صــدر عام 1979 يقضي بأن من 
يزرع 50 نخلة أو شــجرة فــي الدومن 
الواحد؛ فإن األرض تصبح ملكا له إذا 
أثمرت هذه الزروع، لكنه معّطل اليوم 

برغم احلاجة إلى تطبيقه.
وبرغــم أن العــراق كان فــي صدارة 
املنتجني العامليــني للتمر قبل عقود؛ 
فــإن إنتاجه اليوم من هــذه الغلة ال 
يتجاوز %5 من اإلنتاج العاملي، بعد أن 
بشــكل شبه  ريعيا  اقتصاده  أصبح 
بالدرجة  النفط  كامل، يعتمد علــى 

األساس.
مــن جانبه اوضح اخلبيــر االقتصادي 

مصطفى أكرم حنتوش إن العراق قبل 
اســتخراج النفــط كان يعتمد على 
الزراعــة وتصدير محاصيلها للخارج، 
إذ تصل مســاحة األراضــي الصاحلة 
للزراعة في البــالد إلى 23 مليون دومن، 
هذا غير األراضي التي مت استصالحها 
، لكن الزراعة ال متثل اليوم ســوى 6% 
من مجمل الناجت القومي، في حني أنه 
يجب أن يعتمد عليها بنسبة ال تقل 

عن 25% .
ويضيف أن الدعــم احلكومي للزراعة 
قد حقق بعض االكتفــاء الذاتي في 
منتجات احلنطة والشعير، إال أنها لم 
حتقق االكتفاء في اخلضروات والفواكه 
والســلع املرتبطة بالزراعة كاللحوم 
والدواجن، والتي ما زال العراق يستورد 
كميات كبيرة منها كل عام ، ويضيف 
أن جتارب لــدول مجــاورة كانت أكثر 
جناحا، حني منحت الفالحني دعما في 
شــكل معدات زراعيــة وليس أمواال، 
كمــا أن علــى احلكومة أن تســعى 
لتوظيف أموال النفط في بناء ثروات 
أخرى كالزراعة والصناعة، لتستطيع 
مواجهــة تقلبات االقتصــاد العاملي 

وتذبذب أسعار النفط .

بغداد - الصباح الجديد:

ســادت حالة من الغضب واالستنكار 
في إقليم كردستان امس الثالثاء، عقب 
اتهام “ الهيئة التنســيقة للمقاومة 
بتدريب مجموعات  اإلقليم   ،“ العراقية 
مسلحة تســتهدف الســلم األهلي 

وزعزعة امن البالد.
ويأتي اتهام “ تنسيقية املقاومة” الذي 
تضمنه بيان صدر عنها ليل امس األول 
االثنــني، في وقت يعتزم فيه مســعود 
بارزانــي رئيــس احلــزب الدميقراطــي 
الكردستاني، طرح مبادرة جديدة إلنهاء 
االنســداد السياســي في البالد، بدأت 
بوادرها باجتمــاع ضم احلزبني الكرديني 
الدميقراطي  اإلقليــم،  في  الرئيســني 
الكردســتاني واالحتاد الوطني، حللحلة 
بينهما،  املوقــف  وتوحيــد  اخلالفــات 
والتحــرك صــوب القوى السياســية 

املتناحرة األخرى.
وتضمــن بيان التنســيقية ان اإلقليم 
يرعى تدريب “ مجاميع مسلحة هدفها 
“إشاعة الفوضى”، مشــيرا إلى “رصد 
عمليــات تدريب جملاميع مســلحة في 
اإلقليم برعاية رئيس احلكومة مســرور 

البرزاني”
وقالت التنســيقية في البيــان ايضا 
“رصدنــا حتركات مشــبوهة من أدوات 
داخلية لعمالء اخلارج هدفها إشــاعة 
الفوضى ببصمات صهيونية واضحة”.

وأضاف البيان “نُعلُِم سلطات كردستان 
أن ســعيها إليقاد النار سيرتد عليهم، 
وبالتالــي فإنهــا ســتحرقهم قبــل 

غيرهم”.

تصريحات مرفوضة
وعبرت جهــات كردية، وكتــل نيابية، 
عن رفضها تلــك التصريحات، معتبرة 
أنها جاءت في توقيت حساس، محذرة 

كذلك من استهداف أمن اإلقليم.
كردســتان  إقليم  أمن  مجلــس  وقال 
إن “مجموعــة غير شــرعية تســمى 
جلنة تنســيق املقاومة العراقية، والتي 
نعرف من يقف خلفها بشــكل جيد، 
وجهت فــي بيان عددا مــن االتهامات 
والتهديــدات التي ال أســاس لها ضد 

إقليم كردستان”.
ليســت  التهديدات  “هــذه  وأضــاف 
بجديــدة فــي مناطــق مختلفة من 
العــراق، وفعلت ما في وســعها حتى 
اآلن من مكائد، وجنم عنها فقط الدمار 

والفوضى للعراق”.
وتابع اجمللس “بهذا نعلــن أن أي عدوان 
علــى إقليم كردســتان _وهــو كيان 
دســتوري في العــراق_ ســيكون له 
التاريخ،  ثمن باهظ.. لم يتعلمــوا من 
وإال لكانوا تعلموا أن قــوة أكبر وأكثر 
تسليحا ال ميكنها كسر إرادة شعبنا”، 
مشــيرا إلى أن “هذه اجملموعات اخلارجة 

القانون تشــكل تهديدا لسيادة  على 
العراق وأمنه، وقد مهدت الطريق لنمو 

اإلرهاب واأليديولوجية املتطرفة”.
وتضم الهيئة التنســيقية للمقاومة 
التي أصدرت البيان، مجموعة من قادة 
امليليشــيات والفصائل املسلحة، ولم 
يتضمــن هذا البيان، دليــال على وجود 
مجموعات تتدرب في إقليم كردستان، 
وهو ما رأت أوساط سياسية أنه يندرج 
التي تطلقها  الدعاية املضــادة  ضمن 
جماعات ضد اإلقليــم الكردي، بهدف 
تأليــب الرأي العام عليــه، خاصة بعد 
الكردستاني،  الدميقراطي  احلزب  حتالف 
احلاكم الفعلي لإلقليم مع زعيم التيار 
الصــدري مقتدى الصــدر، ورغبة هذا 
“أغلبية  حكومة  بتشــكيل  التحالف 

وطنية”.
استهداف  مســلحة  لفصائل  وسبق 
إقليم كردســتان بصواريخ الكاتيوشا، 
التي كانت تســقط غالبــا قرب مطار 
العاصمــة أربيــل، وأيضــا املنشــآت 
النفطية، وكان من بني االســتهدافات 
الهجــوم اإليراني فــي آذار املاضي ضد 
اإلقليم والذي شــكل حتــوال الفتا في 

استهداف املنطقة الكردية.
ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع تقارب 

كردي، وحــراك يجريه رئيــس اإلقليم 
نيجرفــان بارزاني، الــذي زار محافظة 
السليمانية، أخيرا، والتقى رئيس االحتاد 
الوطني بافــل طالباني، بهدف ترطيب 
األجواء، حيال مرشح رئاسة اجلمهورية.

كتلة احلزب الدميقراطي الكردســتاني، 
قالــت بدورها إن التهديــدات “تزامنت 
مع حتركات احلزب خــالل األيام القليلة 
املاضيــة مــع األطــراف السياســية 
العراقية والكردســتانية إليجاد حلول 
وفق  السياســي  لالنســداد  وطنيــة 
واملضي  الدســتورية،  االســتحقاقات 

بتشكيل احلكومة”.
وأضافــت الكتلــة في بيــان “ أن هذه 
التحــركات اجلادة من قبــل حزبنا مع 
في صالح  ليست  السياسية  األطراف 
بأجندات  املرتبطــة  اجلهــات  بعــض 

خارجية “.
وطالبت الكتلة احلكومة “بفتح حتقيق 
عاجل في املوضوع ومحاســبة اجلهات 

الالمسؤولة”.
ويــرى مراقبون انــه في حــال توصل 
الطرفــني الكرديني إلى تفاهم بشــأن 
املرشــح الرئاســي، فإن قــوى “اإلطار 
تامة،  عزلة  في  ســتكون  التنسيقي” 
وحينئــذ يتمكن الصــدر وحلفاؤه من 

السنة والكرد، من تشكيل احلكومة.
وجتدر اإلشــارة في هذا الصدد ان االطار 
التنســيقي دخل على خط االزمة بني 
الهيئة التنســيقية للمقاومة وإقليم 
كردســتان، بعد ان طالــب قيادي فيه 
بفتح  االحتادية،  احلكومة  الثالثاء،  امس 
حتقيــق مع إقليم كردســتان بشــأن 
مجاميع قال إنها “تتدرب هناك”، اذ قال 
التنســيقي حسن  القيادي في اإلطار 
ســالم في تصريح لوكالة السومرية 
نيــوز نشــرته امــس، إن “املؤامــرات 
اخلارجيــة املتمثلة بالواليــات املتحدة 
والكيان الصهيوني وبعض دول اخلليج 
ال تتوقف فــي محاوالتها لزعزعة أمن 
العراق واســتقراره، وإفشــال العملية 
بشتى  اجلديد  العراق  في  السياســية 

السبل”.
وأضــاف: “بعــد فشــل جميــع تلك 
داعش  كذبــة  وإســقاط  املؤامــرات، 
الفــن بني  زرع  االرهابــي ومحــاوالت 
مكونات الشعب العراقي، عمدت اليوم 
إلى إيجاد مجاميــع منحرفة عقائدياً، 
واألخرى ممن هم تبع للسفارة األمريكية 
من خالل متويل وتدريب لبث الفن حتت 

ذريعة التظاهرات وغيرها”.
وأوضــح ســالم، أن “بيان تنســيقية 

املقاومــة وضع النقاط علــى احلروف، 
وكشف بشكل واضح اجلهات املتورطة 
في محاولــة زرع الفــن، وبالتالي فإن 
الفوري  بالتحــرك  احلكومــة مطالبة 
حكومة  مــع  حتقيق  وفتح  والســريع 
اقليم كردســتان، وبيــان حقيقة تلك 
اجملاميــع وتدريبها داخــل اإلقليم خللق 
اجملتمعي  الســلم  وزعزعــة  الفتنــة 
ومحاســبة جميع املتورطني في هكذا 

مؤامرات”.
ودعــا القيــادي فــي اإلطــار، “القوى 
السياســية إلى التكاتف لدرء الفتنة 
عن العراق والشعب العراقي من خالل 
االســراع بتشــكيل احلكومة وســّد 
أبواب الفن التي ال تريد اخلير للشــعب 

العراقي”.
في املقابل، احتمل رئيس جلنة العالقات 
اخلارجية فــي برملان كردســتان، ريبوار 
بابكــي، أن ما ســّماه بـــ “تهديدات” 
الهيئة التنسيقية للمقاومة، مرتبطة 
بزيارة رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان 

بارزاني إلى محافظة السليمانية.
وقــال بابكــي إن “التهديــدات التــي 
إلقليم  التنســيقية  الهيئة  أطلقتها 
كوردســتان، من احملتمــل أن تكون لها 
عالقة بزيارة رئيــس اإلقليم نيجيرفان 

بارزاني إلى محافظة السليمانية”.
وأضــاف، أن “بعض النــواب من اإلطار 
التنســيقي أظهروا مواقف ســلبية 
بشــأن زيارة بارزاني إلى الســليمانية، 
الكردستاني  الدميقراطي  بني  والتقارب 

واالحتاد الوطني”.
ولفت إلــى أن “بعــض نــواب اإلطار، 
يعتقدون بــأن هذا التقــارب هو على 

حساب البيت السياسي الشيعي “.
وفي الســياق، أورد اخلبير األمني سرمد 
البياتي، وجود ما يقرب من 150 معتقال 
لــدى اجلهــات االمنية بتهــم تتعلق 
ودولية،  عســكرية  مواقع  باستهداف 
مشيرا الى ان بيان التنسيقية قد ميهد 
لعمليات اســتهداف ملواقع عسكرية 

وامنية في اقليم كردستان.
وقال البياتي إن “إقليم كردستان سبق 
له وأن نفى وجود مجاميع تتدرب داخل 
التي جاءت في  التهم  االقليم، وجميع 
بيان تنســيقية املقاومة، وبالتالي فان 
املوضوع يرتبط بشكل واضح باإلقليم 
وهو املعني فــي اتخاذ جميع اإلجراءات 
للردود املتوقعة ســواء كانت بالتمهيد 
لضرب عشوائي على االقليم، او املناطق 

العسكرية واملدنية في كردستان”.
وأضــاف البياتي، أن “جميــع عمليات 

قصف الســفارة او املطار لم يتبناه أي 
فصيل معــروف، بل هــي فصائل غير 
موجودة على االرض، ومجرد مسميات، 
تصدر  فكانت  املعروفــة  الفصائل  أما 

بيانات تستنكر القصف”.
ولفت إلــى أن “عمليات القصف ليس 
منها اي مستفيد، ومطالبني بتصديق 
جميع بيانات االســتنكار للقصف من 

اي طرف”.
وتابع أن “هناك جهوداً تبذل من القوات 
االمنية واالستخبارية ملتابعة اجلماعات 
املتورطــة فــي عمليات االســتهداف 
املتكــررة، وهنــاك كميــة كبيرة من 
املعلومات بهذا الشأن بل اكثر من ذلك 
فعليا، ومت إلقــاء القبض على قرابة الـ 
150 معتقال متهمــا بتلك العمليات، 
ورمبــا يكون هــذا امللف أحد أســباب 
حالة التشــنجات وســوء العالقة بني 
بعض الفصائــل والقائد العام للقوات 
متارسها  ورقة ضغط  كونها  املسلحة، 
تلك اجلماعات إلخراجهم ولم تؤثر على 
قرارات رئيس احلكومة كونهم متهمني 
في قصف عدة مواقــع ورمبا يدخل في 

هذا املوضوع اجلانب السياسي”.
التــي  “اجلهــات  أن  البياتــي،  وأكــد 
تســتهدف املواقع هي جهــات تتوقع 
أن االنســحاب االمريكي كان شكلياً، 
وهــم يعلنون أنفســهم مقاومة ضد 
وبالتالي فــإن إحدى هذه  االمريــكان، 
اجلهات التي تعلن رفضها المريكا هي 
من تقوم بعمليات اســتهداف املواقع 

التي يتواجد فيها األمريكان”.
ويوم أمس، أصدرت الهيئة التنسيقية 
فيه:  قالت  بيانــاً  العراقية،  للمقاومة 
“في خضــم املواقف املتشــنجة جتاه 
ســير العملية السياسية في العراق، 
والتــي ألقــت بظاللها علــى الوضع 
في  للبلد،  واالجتماعــي  االقتصــادي 
وسط هذه األزمة التي زادت من معاناة 
شــعبنا األبي، رصدنــا عمليات تدريب 
جملاميع مســلحة في إقليم كردستان 
العراق برعاية مســرور البرزاني، فضال 
عن حتركات مشبوهة من أدوات داخلية 
لعمالء اخلارج، هدفها إشاعة الفوضى، 
وحدة  ومتزيق  والتخريــب،  واالضطراب، 
الشــعب العراقي، والنسيج اجملتمعي، 

ببصمات صهيونية واضحة”.
وفي بيان مضاد، اعلن احلزب الدميقراطي 
الكردســتاني، رفضــه جر البــالد الى 
مرتبطة  مــن جهات  متاهات خطيرة، 
باجندات خارجية، مستنكرا التهديدات 

على امن كردستان، فيما
طالــب “احلكومة املركزية بفتح حتقيق 
عاجل في املوضوع ومحاســبة اجلهات 
الال مســؤولة” فيما اكد “ للرأي العام 
بان اقليم كردســتان كيان سياســي 
دســتوري ضمن العراق االحتادي، وقوات 
العراقي يعمل  البشــمركة واجليــش 
ســوية للدفاع عن الوطــن ضد الفكر 

االرهابي املتطرف”.

اعالم االتصاالت 
فــي حادثة المتت لــروح املواطنة وحب 
الوطن بصلة، تعرضــت وللمرة الثانية 
خالل اقل من شهر واحد، البنى التحتية 
التابعة للشــركة العامــة لالتصاالت 
واملعلوماتيــة، التــي يتم مــن خاللها 
 )FTTH( تقدمي خدمــات الكابل الضوئي
في منطقة شارع فلســطني، ألعمال 
ثُلة ضالــة التريد  تخريبة قامــت بها 
لهذا الوطن وشــعبه اخلير والتقدم، بل 
تريد عرقلة االعمال التي تقوم بها وزارة 
العامة  بالشــركة  متمثلة  االتصاالت 

لالتصــاالت واملعلوماتية،وإيقاف عجلة 
التقــدم، وتأخير تقــدمي خدمات نوعية 
تلبي طمــوح املواطنــني، وترفد خزينة 

الدولة باملوارد املالية. 
وســوف يتم العمــل بالتنســيق مع 
البنى  للحفــاظ على  االمنية  االجهزة 
التحتيــة التابعــة للشــركة العامة 
لالتصــاالت واملعلوماتيــة، ومنــع كل 
من تســول له نفســه القيام بأعمال 
التخريــب مــن خــالل إلقــاء القبض 

عليهم، لينالوا جزاءهم العادل. 
ونؤكد بأن الشــركة العامة لالتصاالت 

واملعلوماتية ســتتخذ كافة االجراءات 
القانونية لضمان محاســبة من قاموا 
بهذه االعمــال التخريبية، حيث إن هذا 
الفعل ينطوي حتت احكام املادة ٣٦١ من 
قانون العقوبات العراقــي النافذ  رقم 
١١١ لسنة ١٩٦٩، والذي تصل عقوبته 
حتى الســجن ملــدة التزيد عن ســبع 
سنوات، ليكونوا عبرة لغيرهم، حفاظاً 

على املال العام. 
جتدر االشــارة إلــى الكابــالت الناقلة 
للسعات الضوئية قد تعرضت في وقت 
سابق خالل هذا الشهر ألعمال تخريبية 

مماثلة في منطقــة البياع، ضمن نفس 
املشــروع، وهو االمر الذي أحدث استياء 
كبير من املواطنني فــي تلك املنطقة، 
كونهم ملســوا الفرق الكبير في جودة 

اخلدمات التي يقدمها هذا املشروع. 
يذكر ان شــركتنا تعمل على مواكبة 
والتكنلوجي لضمان  العلمــي  التطور 
تقدمي خدمات متطــورة وبجودة عالية 
واملؤسســات احلكومية،  املواطنني  الى 
من خالل تطوير البنى التحتية، وتنفيذ 
التي حتقق طفرة نوعية في  املشــاريع 

نوعية وجودة اخلدمات.

تعرض البنى التحتية لمشروع الكابل الضوئي ألعمال تخربيبة.. 
بغداد - الصباح الجديد 

العام  االمني  من  مباشــر  بأشراف 
نعيم  الدكتور حميد  الوزراء  جمللس 
الغــزي ومبتابعــة مديرعــام دائرة 
أنعام  بشــرى  املهندســة  املباني 
عباس ومالك دائرة املهندس املقيم 
حجالن  أحمد  باملهنــدس  املتمثل 
ســاير يواصل مالك دائرتنا أعماله 
االشرافية ملشــروع أنشاء مدارس 
منوذجية لصالــح وزارة التربية في 

محافظة االنبار .
وقالت املهندســة بشرى البرزجني 

مديرعام الدائرة ان محافظة االنبار 
لها حصة أنشــاء مدارس منوذجية 
موزعــة في كافة أنحــاء احملافظة 
أبتداًء من مركز احملافظة واالقضية 
والنواحي والقرى بعدد )51( مدرسة 
أذ يحتوي هذا املشــروع على ثالثة 
مناذج منها مدارس سعة )24( صف 
أرض  ثالثة طوابق مبســاحة  تضم 
تبلغ )3500(م2 ومدارس سعة )18( 
صف تضم طابقني مبســاحة أرض 
)3500(م2 ومدارس سعة )12( صف 
تضم طابقني مبساحة أرض )2400(

م2 أضافة الى وجود قاعات ومالعب 
وحدائق .

وبينــت الســيدة املديــر العام ان 
العمــل حالياً فــي مرحلة تهيئة 
االراضي وتســويتها وتثبيت احلدود 
ومعاجلــة بعض االراضــي لتفادي 
املعوقــات أثنـــاء صب االســـس 
مشــيرًة الـــى الـــدور الكبـــير 
احملليـة  املشتـرك مـــع احلكومـة 
لتسهيـل عمـــل الكوادر العاملة 
في تنفيـذ هـذا املشـروع اخلدمـي 

فـي احملافظـة.

“المباني” تواصل أعمالها االشرافية 
في تنفيذ )51( مدرسة نموذجية في االنبار

االتصاالت تتوعد المخربين بأقصى العقوبات على وفق القانون

الحكومة مطالبة بفتح تحقيق في اتهام اإلقليم
 بتدريب مجاميع مسلحة تستهدف أمن البالد

صدر عن »الهيئة التنسيقة للمقاومة العراقية«

سبق لفصائل مسلحة 
استهداف إقليم 

كردستان بصواريخ 
الكاتيوشا، التي كانت 

تسقط غالبا قرب مطار 
العاصمة أربيل، وأيضا 

المنشآت النفطية، وكان 
من بين االستهدافات 
الهجوم اإليراني في 

آذار الماضي ضد اإلقليم 
والذي شكل تحوال الفتا 
في استهداف المنطقة 

الكردية

زراعة النخيل تنتعش مجددا في العراق برغم التحديات التي تواجه مزارعيه
برغم استمرار عمليات التجريف لمساحات واسعة منها لصالح بناء وحدات سكنية
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3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أكدت وكالة رســمية إيرانيــة أن طيارين إيرانيني 
لقيا حتفهما امس الثالثاء بعد حتطم طائرتهما 
املقاتلة، وهي من طراز إف7، بالقرب من أنارك على 

بعد 200 كيلومتر شرقي مدينة أصفهان.
وصرح مســؤول من إقليم اصفهــان بأن “مهمة 

الطائرة كانت التدرب على إطالق النار”.
ويقول اخلبراء إن لدى إيران سجل سيء في مجال 
الســالمة اجلوية، مع تكرار وقــوع حوادث يتعلق 
الكثير منهــا بطائرات اشــترتها البالد قبل عام 

1979 وتفتقر إلى قطع الغيار الالزمة للصيانة.
كانت طائرة من طراز إف5 التي يستخدمها اجليش 
اإليراني قد حتطمت في شــباط بعد اصطدامها 
بجدار مدرسة في مدينة تبريز بشمال غرب البالد، 
مما أسفر عن مقتل الطيارين وشخص على األرض.

الصباح الجديد - وكاالت:
وصل وزير اخلارجية التركي مولود تشاووش أوغلو 
امــس الثالثاء إلى إســرائيل في زيارة تســتغرق 

يومني، حسبما أفادت اخلارجية اإلسرائيلية.
وأشــارت وســائل إعالم إســرائيلية إلى أن زيارة 
تشــاووش أوغلو، وهــي أول زيارة لوزيــر خارجية 
تركي إلى إســرائيل منذ 15 عاما، تهدف إلى دفع 
وتعزيــز العالقات بــني البلدين في أعقــاب زيارة 
الرئيس اإلســرائيلي يتسحاق هرتسوغ إلى تركيا 
واجتماعه مــع نظيره التركي رجب طيب أردوغان 

في مارس املاضي. 
وفور وصوله إلى إســرائيل امس الثالثاء سيتوجه 
تشــاووش أوغلــو إلــى رام اهلل للقــاء الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس، في وقت الحق اليوم.
ومــن املتوقــع أن يجتمع تشــاووش أوغلو اليوم 
األربعاء مع وزير اخلارجية اإلســرائيلي يائير البيد 
ملناقشة عودة السفيرين في كال البلدين، وقضايا 
أخرى، كما سيلتقي مسؤولني إسرائيليني آخرين.

ويخطــط وزيــر اخلارجيــة التركي أيضــا لزيارة 
احلرم القدســي واملســجد األقصى بدون حضور 
إسرائيلي، حسبما نقلت هيئة البث اإلسرائيلية 

“كان” نقال عن “مسؤول مطلع على التفاصيل”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال ايبيك صمادياروف املتحدث الرســمي 
باسم وزارة خارجية كازاخستان، إنه سيتم 
في الشهر املقبل استئناف املفاوضات بني 

احلكومة السورية واملعارضة.
وذكر املتحــدث للصحفيني امس الثالثاء، 
أن املفاوضات وفق “صيغة أســتانا” حول 
تســوية األزمة في ســوريا، ستجري في 
نورسلطان،  عاصمة كازاخســتان مدينة 

في 16-14 يونيو املقبل.
الدبلوماســي: “ســتعقد اجلولة  وأضاف 
الثامنة عشرة من املفاوضات حول سوريا 

في نور سلطان يومي 14 و 16 يونيو”.
ووفقــا له، وجهت خارجية كازاخســتان، 
دعوات للدول الضامنة للمحادثات وكذلك 
للمراقبني، وهي تنتظر تأكيد مشاركتهم.

يشار إلى أن االجتماع الدولي السابع عشر 
السابق حول سوريا بصيغة أستانا، انعقد 
في الفترة مــن 21 إلى 22 ديســمبر في 

العاصمة الكازاخستانية.

تحطم مقاتلة إيرانية “ 
»كانت تتدرب على إطالق 

النار« ومقتل طيارين

وزير الخارجية التركي 
يصل إسرائيل وفلسطين

14 حزيران الجولة 
الجديدة من مفاوضات 

»آستانا« السورية

ألول مرة منذ 15 عاما.. 

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد:

تســير العالقات الصينية األميركية 
في خط يتسارع فيه التوتر أو يتباطأ، 
لكنه ال ينخفض أبدا منذ ســنوات، 
الواليات  أدركــت  وبالتحديــد منــذ 
املتحــدة أن نفــوذ الصــني العاملي، 
املرتبط بسياسات رئيسها شي جني 
تعامله  وطريقــة  التوســعية،  بينغ 
“امللكية” مع املؤسســات في الصني 
هو خطر على مســتقبل البالد، ورمبا 

العالم.
األســترالي  الــوزراء  رئيس  ويطــرح 
الســابق، كيفن رود، في كتاب “احلرب 
التــي ميكن جتنبهــا، مخاطر الصراع 
الكارثيــة بــني الواليــات املتحــدة 
والصني حتت زعامة شــي جني بينغ” 
أنها  الكاتب  يعتقــد  ســيناريوهات 
ضرورية لتجنيب العالم مخاطر مثل 

هذا الصراع.
Na-  ويقول حتليل منشــور في مجلة

tional Interest إن أهميــة الكتــاب 
أن كاتبه لديــه عالقات  تكمن مــن 
واســعة وعميقة ووثيقــة مع بكني 
وال  أميركيا  ليــس  وهو  وواشــنطن، 
صينيا، كما إنه مطلع بحكم منصبه 
وكواليــس، ومخاطر  علــى خفايــا 

محتملة، أكثر من أي باحث عادي.
إن  الكاتب بتحذير خطير يقول  ويبدأ 
“وجهات النظر العاملية املهيمنة اآلن 

في الصــني والواليــات املتحدة تدفع 
البلدين نحو احلرب”.

ويقترح رود وصفة إلدارة التوتر أسماها 
“املنافسة االستراتيجية املدارة”، حيث 
التوصل  إلى  وواشنطن  بكني  تسعى 
إلى تفاهمــات متبادلة وقواعد طريق 
التــي تســمح لهما باحلفــاظ على 
احلتمي  االســتراتيجي  تنافســهما 
ضمن حدود، مع تعظيم فرص التعاون 
حيث مــن الواضح أنه يخدم مصالح 

البلدين.
لكن رود، وفقا ملقال اجمللة، يعترف بأن 
هذا ســيكون صعبا للغاية بســبب 
و”التآكل شبه  املتبادل”  الفهم  “عدم 
الكامل للثقة” بــني الواليات املتحدة 

والصني.
السياســية  القيود  يــدرك  أنه  كما 
الداخلية لدى البلدين التي ستجعل 
من اخلطــر على القــادة على أي من 
اجلانبني الدعوة إلى ضبط النفس أو أي 

شيء يشبه التسوية أو االسترضاء.
ويقول رود، مع هذا، فإن البدائل -مبا في 
ذلك املســار احلالي لألحداث- تخاطر 

بحصول الكارثة.
املتحدة  الواليات  الكاتب  يدعو  وفيما 
إلــى التخلي عــن “الذعر غيــر املبرر 
من  املفرط”  االســتراتيجي  والقلــق 
أنها  الصني، يشــرح أيضا ما يعتقد 
“رؤية شي جني بينغ للعالم”، والتي مت 
تنظيمها على أنها “ 10 دوائر متحدة 

املركز من االهتمام”.

للحزب  القصوى  باألولوية  هذه  وتبدأ 
الشــيوعي الصينــي املتمثلــة في 
البقــاء في الســلطة والســيطرة، 
وتتســع لتشمل الســعي الداخلي 
للحزب الشــيوعي الصيني لتحقيق 
واالجتماعي،  االقتصادي  االســتقرار 

وأمن احلــدود، والســالمة اإلقليمية، 
وســعيها اخلارجي للنفوذ اإلقليمي، 

والعاملي، والنفوذ، واألمن.
ويقــول الكاتب إن املوضــوع املتكرر 
الواليات  بني  بالعالقــات  صلة  األكثر 
املتحدة والصني هو وجهة نظر بكني 

بأنهــا تتنافــس مع واشــنطن على 
وأولوياتها  الصــني  احتياجات  جميع 

تقريبا.
ويرجع ذلك إلــى أن القادة الصينيني 
يرون فــي االزدراء األميركــي للحزب 
الشــيوعي الصيني، وما يفســرونه 

املتمثل في  فــي هــدف واشــنطن 
تغيير النظام فــي بكني، أكبر تهديد 

لالستقرار الداخلي للصني.
وباملثل، فإنهم يرون )ما يفسرونه على 
أنه( سياسة الواليات املتحدة الحتواء 
الصني إقليميا وعرقلة قوتها ونفوذها 
علــى الصعيــد العاملــي باعتبارها 

التحدي اخلارجي الرئيسي للصني.
ويحدد رود بشكل شامل استراتيجية 
شــي ملواجهة هذا التهديد املتصور، 
والتــي تركز علــى تعزيز الســلطة 
احملليــة للحزب الشــيوعي الصيني 
في الداخل، مع اتباع سياســات أكثر 
لتسجيل  اخلارج  في  وحزما  نشــاطا 
وتعظيم  املتحدة  الواليات  ضد  نقاط 

مكانة الصني العاملية ونفوذها.
وبعيدا عن اجلدل بشــأن مــا إذا كان 
“تأثيرا  الكاتب منح شــخصية شي 
أكبر من حقيقته” على السياســات 
يقول  الصينيــة،  للدولــة  العامــة 
استراتيجية  هناك قضية  إن  الكاتب 
رئيســية واحدة ميكن أن يكون مليول 
شي الشخصية تأثير حاسم عليها، 

هي تايوان.
وأرســل الرئيس األميركي، جو بايدن، 
االول  امس  لالهتمام،  مثيرة  رســائل 
االثنني، حينما قال مــن اليابان خالل 
تأســيس اطار اقتصادي لدول آســيا 
والباســيفيك والواليــات املتحدة، إن 
الواليات املتحدة ســتتدخل عسكريا 

إذا اجتاحت الصني تايوان.

ويقول كتاب رود إنه  “يبدو من املرجح 
بشكل متزايد أن شــي سيرغب في 
تايوان خــالل حياته  تأمــني  محاولة 

السياسية”.
وعلى وجه التحديــد، يتكهن رود بأن 
شي قد يرغب في أن يكون لدى بكني 
القدرة العســكرية لالســتيالء على 
تايــوان، أو على األقــل أن يكون لديه 
“ميزة عســكرية كافية ضد الواليات 
املتحدة” للدفع إلى تسوية سياسية 

مع تايبيه.
ويقول إن بكني تســعى إلى “تخفيف 
الصني”  وزيــادة قوة  األميركية  القوة 

في النظام العاملي.
وكذلك فإن بكني “تتحدى الشــرعية 
السياســة  وفعاليــة  السياســية 
الدميقراطــي  الليبرالــي  للنمــوذج 
الغربي” وتسعى إلى “نظام مستقبلي 
أكثر اســتيعابا لألنظمة السياسية 
ملصالح  مالءمة  و”أكثر  االستبدادية”، 
واأليديولوجية  السياســية  الصــني 

واالقتصادية”.
وينتهي التحليل إلــى أنه “في عالم 
األفكار واألنظمــة واحلوكمة، يتمنى 
البشــر أن يفوز أفضل فريق”، مضيفا 
أنه ينبغي أن يشعر “العالم الليبرالي 
الدميقراطي الرأسمالي” بالثقة، حيث 
إن أكبر خطرين على الواليات املتحدة 
هما أن تفقد أميــركا ثقتها، أو أن أيا 
“الفوز”  أن  ســيفترض  اجلانبــني  من 

يتطلب بالضرورة هزمية اآلخر.

التوتر األميركي الصيني يشتد جراء انعدام شبه كامل للثقة 
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الصباح الجديد - متابعة:

تزامن تخفيــف قيود مكافحة 
للقلق”  “ارتفاع مثير  كورونا مع 
املطّبقة  اإلعــدام  عمليات  في 
حول العالم عام 2021، وفق ما 
أفادت منظمــة العفو الدولية، 
امــس الثالثاء، بينما ســجلت 
إيران أكبر عدد مــن اإلعدامات 

منذ 2017.
وذكرت املنظمــة احلقوقية في 
اســتعراضها السنوي لعقوبة 
اإلعدام أنــه مت تنفيذ ما ال يقل 
عــن 579 عمليــة إعــدام في 
18 دولــة العام املاضــي، بزيادة 
20 في املئة عن العدد  نسبتها 

اإلجمالي املسجل عام 2020.
وســجل اجلزء األكبــر من هذه 
الزيــادة في إيــران التي أعلنت 
إعدامات  مجمــوع  أكبــر  عن 
على أراضيها منذ أربع سنوات، 
فأعدمــت ما ال يقــل عن 314 
في  بـــ246  مقارنة  شــخصا 

.2020
إلى  األمر  املنظمــة  وأرجعــت 
اإلعدام  عمليــات  فــي  الزيادة 
املرتبطــة بقضايــا على صلة 
باخملدرات وهــو أمر وصفته بأنه 
الدولي  للقانون  صارخ  “انتهاك 
الذي يحظر اســتخدام عقوبة 
اإلعدام في جرائم غير تلك التي 

تنطوي على القتل العمد”.
كما ارتفع عدد عمليات اإلعدام 
فــي الســعودية بأكثــر مــن 
بينما   ،2020 عام  منذ  الضعف 
حكم على حوالى 90 شــخصا 
األحــكام  مبوجــب  باإلعــدام 

العرفية في ميامنار )بورما(.
وقالت املنظمــة إن “عام 2021 
شــهد ارتفاعا مثيرا للقلق في 
وإصدار  اإلعدام  عمليات  تنفيذ 

عادت  اإلعدام، حيــث  أحــكام 
بعــض البلدان األكثــر تنفيذا 
العالم  فــي  اإلعدام  لعمليات 
إلى ســابق عهدهــا من حيث 
اســتخدام العقوبة، بعد حترير 

احملاكم من قيود وباء كورونا”.
الســلطات  أن  إلــى  ولفتــت 
القضائيــة في 56 بلدا حكمت 
شــخصا،   2052 على  باإلعدام 
األكبر  الزيادات  بينما ســجلت 
في عدد أحكام اإلعدام الصادرة 
في بنغالدش والهند وجمهورية 

ومصر  الدميقراطية  الكونغــو 
وباكستان.

ملنظمة  العامة  األمينة  وقالت 
كاالمار  أنياس  الدوليــة  العفو 
التي  الفرص  اغتنــام  من  “بدال 
عقوبة  تعليق  فتــرات  أتاحتها 
اإلعــدام في عــام 2020، أبدت 
أقلية من الدول حماسا مقلقا 
بدال من  اإلعدام  الختيار عقوبة 
للجرمية، مما  الفعالــة  احللــول 
أظهر جتاهــال صارخا للحق في 
أزمات حقوق  احلياة حتى وسط 

العاجلــة  العامليــة  اإلنســان 
واملستمرة”.

“قسوة”
ورغــم ارتفاعــه على أســاس 
ســنوي، كان العــدد اإلجمالي 
في  املسجلة  اإلعدام  لعمليات 
2021 ثاني أقل رقم يسجل منذ 

عام 2010.
وال تشــمل األعــداد العامليــة 
أولئــك الذين يحكــم عليهم 
باإلعــدام ويعدمون بالفعل في 

منظمة  تقــدر  والذين  الصني، 
وال في  باآلالف،  أعدادهم  العفو 

كوريا الشمالية وفيتنام.
وقالت كاالمار “استمرت الصني 
وفيتنام وكوريا الشــمالية في 
إخفــاء اســتخدامها لعقوبة 
اإلعــدام خلــف ســتارات من 
الســرية، ولكن كمــا هو احلال 
دائما، فــإن القليل الذي عرفناه 

يثير قلقا كبيرا”.
الوضع  إلى  املنظمة  وأشــارت 
املقلق في ميامنــار )بورما( على 

أُوكلــت  إذ  اخلصــوص،  وجــه 
محاكم عسكرية مبهمة النظر 
في قضايا مدنية، في ظل غياب 

احلق بتقدمي طلبات استئناف.
ومن الناحية اإليجابية، سلطت 
على  الضوء  احلقوقية  اجملموعة 
يلغي  ســيراليون  سنته  قانون 
عقوبة اإلعــدام لكافة اجلرائم، 
رغم أنه لم يدخل حيز التنفيذ 

بعد.
عقوبة  كازاخستان  ألغت  كما 
اإلعــدام بينما أعلنــت ماليزيا 
إصالحــات  ســتطرح  بأنهــا 
بهــذه  مرتبطــة  تشــريعية 
العقوبــة في وقــت الحق من 

العام.
والية  أول  فيرجينيــا  وأصبحت 
عقوبة  تلغي  جنوبية  أميركية 
اإلعــدام بينما فرضــت اإلدارة 
األميركيــة اجلديدة فــي يوليو 
لعمليات  مؤقتــا  وقفا  املاضي 

اإلعدام الفدرالية.
ونتيجة ذلك، ســجلت الواليات 
املتحدة أقل عدد من اإلعدامات 
عـام  مـــنذ  أراضيـها  علـــى 

.1988
بإخطار  “نقــوم  كاالمار  وقالت 
البلــدان القليلة التــي ال تزال 
حتتفظ بعقوبــة اإلعدام: عالم 
بدون قتل تصادق عليه الدولة ال 
ميكن تخيله فحسب، بل إنه في 
متناول اليد وسنواصل الكفاح 

من أجله”.
فــي  “سنســتمر  وأضافــت 
فضح ما هــو متأصل في هذه 
العقوبة من التعسف والتمييز 
والقسوة، حتى ال يترك أحد حتت 
ظاللها املرعبة. لقد حان الوقت 
إلرسال هذه العقوبة التي متثل 
أقصى درجات العقوبة القاسية 
والالإنسانية واملهينة إلى كتب 

التاريخ”.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أصــدرت وزارات اخلارجيــة واخلزانة 
تقريرا  األميركية  والعمل  والتجارة 
استشــاريا بشــأن األعمــال في 

السودان.
على  الضــوء  التقريــر  ويســلط 
املتزايــدة  الســمعة  مخاطــر 
للشــركات واألفــراد األميركيــني 
الذين يقومــون باألعمال التجارية 

اململوكة  السودانية  الشركات  مع 
التي يسيطر  للدولة، والشــركات 

عليها اجليش.
اخلارجية  عــن  بيــان صــادر  وقال 
تعود  اخملاطــر  إن هذه  األميركيــة 
“اإلجراءات  بينها  أمور من  إلى عدة 
األخيــرة التــي اتخذهــا مجلس 
وقــوات  الســوداني  الســيادة 
األمــن بقيادة اجليش مبــا في ذلك 

حلقــوق  اجلســيمة  االنتهــاكات 
اإلنسان ضد املتظاهرين”.

وأضــاف أنــه “ في حــني أن بعض 
اخملاطر تعود إلى مــا قبل االنقالب 
العسكري في السودان في أكتوبر 
2021، إال أن االستيالء على السلطة 
وأعمال اجليــش منذ ذلك احلني أدت 
إلى تفاقمها، وميكن أن تؤثر ســلبا 
األميركيني  واألفراد  الشركات  على 

وأعمالهم في السودان”.
ودعت الوزارات األميركية الشركات 
واألفــراد العاملــني في الســودان 
إلــى بذل مزيد مــن العناية في ما 
وأن  اإلنسان،  بقضايا حقوق  يتعلق 
يكونوا على دراية مبخاطر السمعة 
احملتملــة للقيام بأنشــطة جتارية 
والتعامل مع الشــركات اململوكة 
يسيطر  التي  والشــركات  للدولة 

عليها اجليش.
واألفراد  الشــركات  طالبــت  كما 
جتنب  على  بالعمــل  األميركيــني 
التفاعل مع أي أشــخاص مدرجني 
في قائمة مكتــب مراقبة األصول 
اخلزانة  لــوزارة  التابــع  األجنبيــة 

)OFAC(
وشــدد البيــان علــى أن الواليات 
بدعم  ملتزمــة  تبقــى  املتحــدة 

إلى  الســوداني  الشعب  تطلعات 
انتقال سياسي بقيادة مدنية وإلى 

حكومة منتخبة.
وشــدد البيــان علــى أن الواليات 
املتحــدة تواصل دعم احلــوار الذي 
يقــوده الســودان واألمم املتحــدة 
واالحتاد األفريقي والهيئة احلكومية 
)إيغاد(  بالتنمية  املعنيــة  الدولية 

حول عملية االنتقال.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
نشرت سيدة مغربية مقطع فيديو 
تتهــم فيــه محكمــة باالنحياز، 
باغتصابها  متهمــا   17 تبرئة  بعد 
بقضية  يعرف  فيما  وشــقيقاتها، 
لترد عليها  املغتصبات”،  “بنات سال 
االتهامات  واصفــة  العامة  النيابة 

بـ”اخملالفة للواقع”.
اتهمت   فيديــو”،  “مقطــع  وفــي 
“فتيات  الضحيتــني بقضية  إحدى 
محكمة  هيئة  املغتصبات”،  ســال 
االستئناف بالرباط، باالنحياز، وقالت 
في  الصادرة  باألحكام  فوجئت  أنها 
عاما   12 بســجنهم  املتهمني  حق 

والتي اعتبرتها “مخففة”.
وتعــود تفاصيل القضيــة إلى عام 
2020 حينما أقدمت عصابة مكونة 
من عدة أشخاص على اقتحام منزل 
أرملة في منطقة  تقطنه ســيدة 
بولقنادل، بعد منتصف الليل حيث 
بنتيها، حســب  باختطاف  قامــوا 

موقع “سواح نيوز”.
وصرحت الضحيتان بأنهما تعرضتا 
بعد ذلــك الغتصــاب جماعي من 
طرف 17 شخصا ينتمون للعصابة 
املذكــورة، لكن 5 منهــم فقط مت 

اعتقالهم ومحاكمتهم.
وفي مقطع الفيديو، قالت السيدة 

إن البحــث والتحقيق لم يشــمال 
املتورطني في القضية، فضال  كافة 
عن عدم تفاعل عناصر الدرك امللكي 

معهن فور وقوع االعتداء عليهن.
من جانبه أكد الوكيل العام للملك 
لدى محكمة االستئناف بالعاصمة 
املغربية الرباط، أنه مت القيام ببحث 
حول املوضوع، وتبني من خالله أن “ما 
ورد من مزاعم املعنية باألمر في هذا 
للواقع”، حسب  الشــريط مخالف 

بيان نشرته وسائل إعالم مغربية.
نشــرته  الــذي  البيــان  وأوضــح 
أدرج  القضية  أن ملف  “هسبريس”، 
2022، وحضرها  12 مايو  بجلســة 

املتهمــون ودفاعهــم وكــذا دفاع 
الضحايــا، والتمــس خاللهــا هذا 
األخير مهلة إلعداد الدفاع فأمهلته 
علما  19/آيار/2022،  احملكمة جللسة 
بأنه سبق توجيه استدعاء للضحايا 
في جلســات ســابقة فتعذر ذلك 
بعلــة انتقالهــن إلى عنــوان غير 

معروف.
وتابع البيان:” خالفا ملا جاء من مزاعم 
بالشريط من كون ملف القضية مت 
تأخيره إلى شهر يونيو وأن الضحايا 
منعن من حضور جلســة احملاكمة، 
فقــد ســبق لدفاعهــن أن حضر 
جللســة 12/أيار/2022 كما ســلف 

ذكــره وأعلم باحلضور جللســة 19/
أيار/2022 التي مت تأخير امللف إليها، 

غير أنه تخلف عن احلضور”.
وأكــد أن العقوبات الصــادرة في 
احملكمة  حددتهــا  املتهمــني  حق 
في 12 سنة ســجنا نافذا، وهو ما 
يندرج ضمن ســلطتها في تقدير 

العقوبة.
وبخصوص ما نسب لعناصر الدرك 
املعنية بالبحــث من تقصير، أكد 
البيــان أنه متت متابعــة من ثبت 
في حقه أي فعل مخالف للقانون 
حيث تتم حاليا محاكمتهم طبقا 

للقانون.

وأوضح بيــان النيابة أنــه مت فتح 
بحــث قضائي بخصــوص مزاعم 
وجود اشــتباه في االرتشاء حسب 
ما ورد في الشريط، وسيتم ترتيب 
ما يلــزم قانونا على ضــوء نتائج 
البحــث، مبا في ذلك عــدم جدية 

املزاعم الواردة بالشريط.
أنها  إلى  العامة  النيابة  وأشــارت 
في  باالستئناف  الطعن  إلى  بادرت 
القــرار املذكور، مما ســيترتب عنه 
العمومية من جديد  الدعوى  نشر 
مضيفة  االستئنافية،  املرحلة  في 
“سوف ميكن جلميع األطراف حضور 

مناقشات القضية”.

تحذير أميركي من التعامل مع شركات سودانية يسيطر عليها الجيش

)بنات سال المغتصبات) يتهمن المحكمة باالنحياز.. 

العفو الدولية قلقة من ارتفاع معدالت احكام اإلعدام عالميا
تضاعف العدد في السعودية وإيران تتصدر..
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الشركة العراقية إلنتاج البذور
مساهمة مختلطة

اجلهة القطاعية-/ وزارة الزراعة
قسم القانونية )135(

العدد/ 2302
التاريخ/ 2022/5/24

إنذار
سبق وأن مت التعاقد معكم على إيجار سقيفة 
رقم )1( في اخملزن املبرَّد في بابل التابع لشــركتنا 
مبســاحة )1000 م2( واملســاحة املوجــودة بني 
م2( الســتغاللها   1200( والبالغــة  القاعــات 
إيجار  الغازية ببدل  كمعمل إلنتاج املشــروبات 
سنوي قدره )15,840,000( خمسة عشر مليونا 

وثمامنائة واربعون ألف دينار.
ونظرا لعدم تســديدكم بــدالت اإليجار ومنذ 
تاريخ 2013/11/7 فقد ترتب بذمتكم مبلغ قدره 
(158,400,000( مائة وثمانية وخمســون مليونا 

واربعمائة ألف دينار.
لذا ننذركم بتسديد املبلغ ورفع منشآت املعمل 
وكافة ملحقاته خالل مدة أقصاها عشــرة أيام 
وبعكســه ســنضطر الى رفع منشآت املعمل 
وعلــى حســابكم واالحتفاظ بحقنــا بإقامة 

الدعاوى أمام احملاكم اخملتصة..
املدير املفوض
عبد اجلبار عباس مشاري

وزارة الكهرباء
الشركة العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية/ الفرات األوسط

(M-3-2022( م/ إعالن مناقصة
جتهيز سالل مسخنات الهواء

يسر )وزارة الكهرباء/ الشركة العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية/ الفرات األوسط( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني ذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم لتجهيز )سالل مسخنات الهواء( حملطة كهرباء املسيب احلرارية

مع مالحظة ما يأتي:
1 . علــى مقدمي العطاء املؤهلــني والراغبني باحلصول على معلومات إضافية االتصال )الشــركة العامــة إلنتاج الطاقة 
الكهربائية/ الفرات االوســط( عبر البريد اإللكتروني: )commercialdept@moelc.gov.iq_34( وخالل أيام الدوام الرسمي من 

األحد الى اخلميس من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثالثة ظهرا وكما موضح بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
2.  متطلبات التأهيل املطلوبة: )كما مبينة في وثائق العطاء(.

3. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني لشــراء وثائق العطاء بعد تقدمي طلب حتريــري الى العنوان احملدد في التعليمات ملقدمي 
العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )600,000( ســتمائة ألف دينار عراقي غير قابل للرد إال في حال إلغاء املناقصة 

من قبلنا حيث يعاد ثمن الوثائق دون تعويض مقدمي العطاءات.
4. يتم تســليم العطــاءات الى العنوان اآلتي: )بابل / احللة/ حي اجلمعية/ خلف محطة كهربــاء احللة الغازية األول( آخر يوم 
لتقدمي العطاءات ســيكون الساعة )12:00( الثانية عشــرة ظهرا من تاريخ )2022/6/5( وفي حال صادف موعد الغلق عطلة 
رســمية يكون الغلق في نفس الوقت من اليوم الذي يلي العطلة، العطاءات املتأخرة ســوف ترفض وسيتم فتح العطاءات 
بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي )مقر الشركة( في نفس يوم غلق العطاءات او اليوم 
الذي يليه ويتحمل من ترســو عليه املناقصة اجور النشر واالعالن علما ان املبلغ التخميني للمناقصة هو )5،800،000،000) 
خمسة مليارات وثمامنائة مليون دينار عراقي وتكون املناشئ املطلوبة واملبالغ التخمينية حسب استمارة املناطق االقتصادية 

العاملية املرفقة طيا ضمن اجلزء الثاني/ القسم السادس لوثائق املناقصة..
مع مراعاة ما يلي:

1. يكون موعد الفتح في نفس يوم الغلق أو في اليوم الذي يليه.
2.على مقدم العطاءات ان يســتخدم منوذج صيغة العطاء املوجود في الفصل الرابع »مناذج العطاءات« ويجب ان يتم تعبئة 

النموذج بالكامل من دون أي تغيير في شكله ولن تقبل أي بدائل كما يجب تعبئة جميع الفراغات باملعلومات املطلوبة.
3. على مقدم العطاء أن يسّلم جداول الكميات املسعرة للسلع واخلدمات املتصلة بها بحسب منشأها مستخدما النماذج 

املوجودة في مناذج العطاء.
4 - ألغــراض اجلودة وتقييم املوردين يجب ملء االســتمارات ذات الرمزيــن )MOE/P3-FO-28) (MOE/P3-FO-27 على التوالي 

واملرفقة مع الوثيقة وتقدميها مع العطاء.
5 - شركتنا غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

 www.epmf.moelc.gov.iq 6. سيتم نشر التفاصيل اخلاصة بالطلب على املوقع اإللكتروني لشركتنا

املهندس
محمد فضيل وحيد
املدير العام

وزارة الكهرباء
الشركة العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية/ الفرات األوسط

(M-2-2022( م/ إعالن مناقصة
400 KV 145  + مواد احتياطية KV جتهيز قواطع دورة

يسر )وزارة الكهرباء/ الشركة العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية/ الفرات األوسط( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني ذوي 
اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم جتهيز )قواطع دورة KV 145+ مواد احتياطية KV 400( حملطة كهرباء املسيب احلرارية.

مع مالحظة ما يأتي:
1 . على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني باحلصول على معلومات إضافية االتصال )الشــركة العامة إلنتاج الطاقة 
الكهربائية/ الفرات االوســط( عبــر البريــد اإللكترونــي: )commercialdept@moelc.gov.iq_34( وخالل أيام الدوام 
الرســمي من األحد الى اخلميس من الســاعة الثامنة صباحا الى الســاعة الثالثة ظهرا وكما موضح بالتعليمات 

ملقدمي العطاءات.
2.  متطلبات التأهيل املطلوبة: )كما مبينة في وثائق العطاء(.

3. بإمــكان مقدمي العطاء املهتمني لشــراء وثائق العطاء بعد تقدمي طلب حتريري الــى العنوان احملدد في التعليمات 
ملقدمي العطاء وبعد دفع قيمة البيــع للوثائق البالغة )400,000( اربعمائة ألف دينار عراقي غير قابل للرد إالَّ في حال 

إلغاء املناقصة من قبلنا حيث يعاد ثمن الوثائق دون تعويض مقدمي العطاءات.
4. يتم تســليم العطاءات الى العنوان اآلتي: )بابل/ احللة/ حي اجلمعية/ خلف محطة كهرباء احللة الغازية األول( آخر 
يوم لتقدمي العطاءات سيكون الساعة )12:00( )الثانية عشرة ظهرا( من تاريخ )2022/6/2( وفي حال صادف موعد الغلق 
عطلة رسمية يكون الغلق في نفس الوقت من اليوم الذي يلي العطلة، العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح 
العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي )مقر الشركة( في نفس يوم غلق 
العطاءات او اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واالعالن علما ان املبلغ التخميني للمناقصة 
هو )929،000،000( تســعمائة وتسعة وعشرون مليون دينار عراقي وتكون املناشئ املطلوبة واملبالغ التخمينية حسب 

استمارة املناطق االقتصادية العاملية املرفقة طيا ضمن اجلزء الثاني/ القسم السادس لوثائق املناقصة.
مع مراعاة ما يلي:

1. يكون موعد الفتح في نفس يوم الغلق أو في اليوم الذي يليه.
2. على مقدم العطاءات ان يســتخدم منوذج صيغة العطاء املوجود في الفصل الرابع »مناذج العطاءات« ويجب ان يتم 
تعبئة النموذج بالكامل من دون أي تغيير في شــكله ولن تقبل أي بدائل كما يجب تعبئة جميع الفراغات باملعلومات 

املطلوبة.
3. على مقدم العطاء أن يســّلم جداول الكميات املسعرة للسلع واخلدمات املتصلة بها بحسب منشأها مستخدما 

النماذج املوجودة في مناذج العطاء.
-4 ألغراض اجلودة وتقييم املوردين يجب ملء االستمارات ذات الرمزين )MOE/P3-FO-28) (MOE/P3-FO-27 على التوالي 

واملرفقة مع الوثيقة وتقدميها مع العطاء.
-5 شركتنا غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

  www.epmf.moelc.gov.iq 6. سيتم نشر التفاصيل اخلاصة بالطلب على املوقع اإللكتروني لشركتنا
املهندس
محمد فضيل وحيد
املدير العام

LUKOIL MID-EAST LIMITED
Announcement of Tender No. 342.WQ.TND.LOM.2022 for Supply of Printing and 

Polygraphy Materials on Call-Off Basis for the West Qurna (Phase 2( Contract Area, 
Republic of Iraq, 2022- 2025

LUKOIL Mid-East Limited, a designated Operator for the West Qurna (Phase 2) Contract Area in the Republic of Iraq, is 
developing the West Qurna-2 oil field under the Development and Production Service Contract signed with the South Oil 
Company of the Iraqi Ministry of Oil.  
Legal entities, domestic Iraqi and foreign companies having experience of supplies similar by nature to the subject of the 
Tender, which are allowed by the legislation of the Republic of Iraq and/or by their country of certification to perform supplies 
to the Republic of Iraq, may participate in the Tender.
Companies acting as Bidders shall meet the following minimal qualification requirements specified in Tender Documentation, 
including:
a( The Bidder has the average annual turnover for the last 3 )three( years in the amount of not less than USD 250,000 )two 
hundred fifty thousand US dollars(;
b) The Bidder has the proven experience in designing, production and supply of various printing and polygraphy products 
similar to the subject of the Tender within the last 4 (four) years (20182021-) in the Middle East region with at least 2 (two) 
contracts )completed or ongoing(, including at least one )1( completed contract in the Republic of Iraq;
c( The Bidder shall confirm its capability to supply to the West Qurna )Phase 2( Oilfield, Basra, Republic of Iraq, printing and 
polygraphy products )Goods( being the subject of the Tender in full range and by separate Supply Orders )on call-off basis 
and not a lump-sum supply(; 
d( The Bidder shall confirm its capability to submit a detailed catalogue with pictures )photos( and description for each position 
of the proposed Goods per each position requested by the Company under the Tender. 
A full set of the Tender Documentation may be obtained after submission of a written application along with sufficient 
information confirming that the company meets the minimal qualification requirements set out above )applications on the 
letterhead signed by an authorized person shall be received before June 10, 2022). To submit the written application please 
follow the instructions specified to the following link: http://www.lukoil.com/Company/Tendersandauctions/Tenders
The written request of Bidder shall contain the following information: 
• Full name of company; mail address; phone; fax; e-mail address; full name of contact person and his e-mail address.
The Tender Documentation shall be sent in electronic form without any responsibility for loss or late arrival after submission 
of a written application as noted above.
Envelopes with Bids shall be delivered to the address specified in Tender Documentation before 3:00 p.m. )Baghdad time( July 
10, 2022.
All communication regarding the Tender should be conducted through the following email:  tender@lukoil-international.com.

Public Tender Announcement for Tender No: 001-PC-22-EBS (Third Announcement(
Provision of Drinking Water Service for EBS Project

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 Drinking Water Service for EBS Project 
Tender No.: 001-PC-22-EBS )Third Announcement(
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the Third time. All the specialist companies who have the ability and 
experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender 
documents by paying the tender fee (100$) after procedures mentioned below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek One contractor who has enough experience and ability to Provide Provision of Drinking Water Service for EBS 
Project. Contractor shall perform study and design the implementation plan for the proposal include but not limited to the following:

The detailed information should strictly comply with the detail scope of work in ITB document.
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. Pan Youjun panyoujun@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, tax clearance, social insurance etc.
C: Information for S2 Camp entry pass )form could be obtained from the above email address(.
2. 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.
3. 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 
14:00 PM, 9th Jun 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 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 compiled(.
B. Commercial proposal )one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compiled(.
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. 3 days before the bid 
submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Mr. Pan Youjun panyoujun@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

شركة لوك أويل ميد- إيست احملدودة
تعلن املناقصة رقم WQ.TND.LOM.2022.342 لتجهيز مواد الطباعة الترويجية على أساس 
الطلب عند احلاجة ملنطقة التعاقد حلقل غرب القرنة )املرحلة 2)، جمهورية العراق، خالل 

األعوام 2025-2022

تقوم شــركة لوك أويل ميد-إيســت احملدودة العاملة بصفة مشغل مشروع غرب القرنة )املرحلة 2( في جمهورية العراق بتطوير 
حقل غرب القرنة/2 في إطار عقد اخلدمة للتطوير واإلنتاج املبرم مع شركة نفط اجلنوب التابعة لوزارة النفط العراقية.  

يحق االشــتراك في هذه املناقصة للشــخصيات االعتبارية والشــركات احمللية العراقية واألجنبية التي تتمتع بخبرة جتهيزات 
مشابهة لتلك الواردة في هذه املناقصة والتي يسمح لها بتجهيز مواد إلى جمهورية العراق مبوجب القوانني العراقية النافذة و/

أو مبوجب التراخيص الصادرة من قبل دولها األصلية.
على الشركات املتقدمة بالعروض أن تستجيب ملتطلبات احلد األدنى للتأهيل املذكورة في وثائق املناقصة مبا فيها ما يلي:

)أ( أالَّ يقل متوسط مبيعاتها السنوية خالل السنوات الثالث )3( األخيرة عن 250,000 )مئتني وخمسني ألف دوالر أميركي(؛
)ب(  أن تتمتع بخبرة مثبتة في تصميم وإنتاج وجتهيز خملتلف مواد الطباعة الترويجية املماثلة لتلك الواردة في موضوع املناقصة 
خالل السنوات األربع )4( األخيرة )2018-2021( في الشرق األوسط ومبا ال يقل عن عقدين اثنني )2( إما منجزة أو جارية، مبا في ذلك 

ما ال يقل عن عقد واحد )1( منجز في جمهورية العراق.
)ج( أن تؤكد قدرتها على جتهيز مواد الطباعة الترويجية )السلع( موضوع املناقصة حلقل غرب القرنة2- النفطي، البصرة، جمهورية 

العراق، في نطاق كامل ومن خالل أوامر جتهيز منفصلة )على أساس الطلب عند احلاجة وليس التجهيز مببلغ إجمالي محدد(؛
)د(  أن تؤكــد قدرتهــا على تقدمي كتالوج مفصل بالصور والوصف لكل بند من الســلع املقترحة لكل مــن البنود التي تطلبها 

الشركة مبوجب املناقصة.
 ميكن احلصول على كافة وثائق املناقصة عقب تقدمي طلب خطي مرفق مبعلومات وافية تؤكد أن الشــركة العارضة تســتجيب 
ملتطلبات احلد األدنى املذكورة أعاله )يتم تقدمي الطلبات على األوراق الرسمية اخلاصة بالشركة موقعة من قبل الشخص املفوض 
http:// :فــي موعد أقصاه 10 حزيران/ يونيو 2022(. من أجل تقدمي طلب املشــاركة يرجى اتباع التعليمات احملددة على الرابط أدناه

www.lukoil.com/Company/Tendersandauctions/Tenders
على أن يتضمن الطلب اخلطي ملقّدم العطاء املعلومات التالية:

•  اسم الشركة الكامل وعنوان البريد والهاتف والفاكس وعنوان البريد اإللكتروني واالسم الكامل للشخص املفوض باالتصاالت 
وعنوان بريده اإللكتروني.

يجب إرسال وثائق املناقصة عبر البريد اإللكتروني من دون أي مسؤولية عن فقدانها أو تأخر وصولها، بعد تقدمي طلب خطي كما 
ذكر أعاله.

يتم تقدمي العروض بالظرف اخملتوم في العنوان املذكور في وثائق املناقصة قبل متام الســاعة 3:00 م )بتوقيت بغداد( من تاريخ 10 
متوز/ يوليو 2022.

.tender@lukoil-international.com  :يجب إجراء كافة االتصاالت اخلاصة باملناقصة أعاله عبر العنوان اإللكتروني اآلتي

Public Tender Announcement for Tender No: 020-SC-22-EBS 

Provision of Property Insurance Service

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 Property Insurance Service
Tender No.: 020-SC-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 EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this 
announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after procedures mentioned below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek ONE contractor who have enough experience and ability to Provide EBS oilfield Property 
Insurance Service, which covers Physical Damage, Operator’s Extra Expense, Third Party Liability, Environmental Damage Insurance, 
Cash Accident Insurance, Vehicle Insurance, and Transportation Insurance.
Note: For more details, please refer to ITB document.
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Ms. Tanli tanli@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 address(.
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 16:00 PM, 15th June 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 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 compiled(.
B. Commercial proposal )one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compiled(.
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. 7 days 
before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Ms. Tanli tanli@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

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

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

Item Description UOM Quantity

1 Drinking bottle water,(330ml*20Bottle)/Box Brand: Pearl Box 20,000.00

2 Drinking bottle water,(1L*12Bottle)/Box Brand: Pearl Box 64,700.00
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وزارة الكهرباء
الشركة العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية/ الفرات األوسط

(H-2-2022) م/إعالن مناقصة
جتهيز مواد احتياطية لغرف االحتراق للوحدات التوليدية )1،3،6)

يســر )وزارة الكهرباء/ الشــركة العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية/ الفرات األوســط( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني ذوي اخلبرة لتقدمي 
عطاءاتهم ألعمال جتهيز مواد احتياطية لغرف االحتراق حملطة كهرباء احللة الغازية األولى.

مع مالحظة ما يأتي:
1.  على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني باحلصول على معلومات إضافية االتصال )الشــركة العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية/ الفرات 
االوســط( عبر البريد اإللكتروني: )commercialdept@moelc.gov.iq_34( وخالل أيام الدوام الرســمي من األحد الى اخلميس من الساعة 

الثامنة صباحا الى الساعة الثالثة ظهرا وكما موضح بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
2.  متطلبات التأهيل املطلوبة )كما مبينة في وثائق العطاء(.

3. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني لشراء وثائق العطاء بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد في التعليمات ملقدمي العطاء وبعد دفع 
قيمــة البيع للوثائق البالغة )300،000( ثالثمائة ألف دينار عراقي غير قابل للرد إاّل في حال إلغاء املناقصة من قبلنا حيث يعاد ثمن الوثائق 

من دون تعويض مقدمي العطاءات.
4. يتم تسليم العطاءات الى العنوان اآلتي: )بابل/ احللة/ حي اجلمعية/ خلف محطة كهرباء احللة الغازية األولى( آخر يوم لتقدمي العطاءات 
الســاعة )12:00( )الثانية عشرة ظهرا( من تاريخ )2022/6/9( وفي حال صادف موعد الغلق عطلة رسمية يكون الغلق في نفس الوقت من 
اليوم الذي يلي العطلة، العطاءات املتأخرة ســوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور 
في العنوان اآلتي )مقر الشــركة( في نفس يوم غلق العطاءات او اليوم الذي يليه ويتحمل من ترســو عليه املناقصة اجور النشر واالعالن 
علما ان املبلغ التخميني للمناقصة هو )821،360،330( ثمامنائة وواحد وعشرون مليونا وثالثمائة وستون الفا وثالثمائة وثالثون دينارا عراقيا 
وتكون املناشئ املطلوبة واملبالغ التخمينية حسب استمارة املناطق االقتصادية العاملية املرفقة طيا ضمن اجلزء الثاني/ القسم السادس 

لوثائق املناقصة.
مع مراعاة ما يلي:

1. يكون موعد الفتح في نفس موعد الغلق أو في اليوم الذي يليه.
2.على مقدم العطاءات ان يستخدم منوذج صيغة العطاء املوجود في الفصل الرابع »مناذج العطاء« ويجب ان يتم تعبئة النموذج بالكامل 

من دون أي تغيير في شكله ولن تقبل أي بدائل كما يجب تعبئة جميع الفراغات باملعلومات املطلوبة.
3. على مقدم العطاء أن يسّلم جداول الكميات املسعرة للسلع واخلدمات املتصلة بها بحسب منشأها مستخدما النماذج املوجودة في 

مناذج العطاء.
4 - ألغــراض اجلودة وتقييم املوردين يجب ملء االســتمارات ذات الرمزيــن )MOE/P3-FO-28( )MOE/P3-FO-27 على التوالي واملرفقة مع 

الوثيقة وتقدميها مع العطاء.
5 - شركتنا غير ملزمة بقبول اوطاء العطاءات.

www.epmf.moelc.gov.iq 6. سيتم نشر التفاصيل اخلاصة بالطلب على املوقع اإللكتروني لشركتنا

املهندس
محمد فضيل وحيد
املدير العام

وزارة الكهرباء
الشركة العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية/ الفرات األوسط

(M-4-2022) م/إعالن مناقصة
جتهيز مضخات التبريد الرئيسية مع احملرك عدد/4 

يســر )وزارة الكهرباء/ الشــركة العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية/ الفرات األوســط( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني ذوي اخلبرة لتقدمي 
عطاءاتهم لتجهيز )مضخات التبريد الرئيسية مع احملرك عدد/4( حملطة كهرباء املسيب احلرارية

مع مالحظة ما يأتي:
1. على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني باحلصول على معلومات إضافية االتصال )الشــركة العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية/ الفرات 
األوســط( عبر البريد اإللكتروني: )commercialdept@moelc.gov.iq_34( وخالل أيام الدوام الرســمي من األحد الى اخلميس من الساعة 

الثامنة صباحا الى الساعة الثالثة ظهرا وكما موضح بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
2.  متطلبات التأهيل املطلوبة )كما مبينة في وثائق العطاء(.

3. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني لشراء وثائق العطاء بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد في التعليمات ملقدمي العطاء وبعد دفع 
قيمة البيع للوثائق البالغة )400,000( اربعمائة ألف دينار عراقي غير قابل للرد إالَّ في حال إلغاء املناقصة من قبلنا حيث يعاد ثمن الوثائق 

من دون تعويض مقدمي العطاءات.
4. يتم تسليم العطاءات الى العنوان اآلتي: )بابل/ احللة/ حي اجلمعية/ خلف محطة كهرباء احللة الغازية األولى( آخر يوم لتقدمي العطاءات 
ســيكون الساعة )12:00( )الثانية عشــرة ظهرا( من تاريخ )2022/6/1( وفي حال صادف موعد الغلق عطلة رسمية يكون الغلق في نفس 
الوقت من اليوم الذي يلي العطلة، العطاءات املتأخرة ســوف ترفض وســيتم فتح العطاء بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني 
باحلضور في العنوان اآلتي )مقر الشــركة( في نفس يوم غلق العطاءات او اليوم الذي يليه، ويتحمل من ترســو عليه املناقصة اجور النشر 
واالعالن علما ان املبلغ التخميني للمناقصة هو )1،450،000،000( مليار واربعمائة وخمســون مليون دينار عراقي وتكون املناشئ املطلوبة 

واملبالغ التخمينية حسب استمارة املناطق االقتصادية العاملية املرفقة طيا ضمن اجلزء الثاني/ القسم السادس لوثائق املناقصة..
مع مراعاة ما يلي:

1. يكون موعد الفتح في نفس موعد الغلق أو في اليوم الذي يليه.
2.علــى مقدم العطاءات ان يســتخدم منوذج صيغة العطاء املوجود فــي الفصل الرابع »مناذج العطاءات« ويجــب ان يتم تعبئة النموذج 

بالكامل من دون أي تغيير في شكله ولن تقبل أي بدائل كما يجب تعبئة جميع الفراغات باملعلومات املطلوبة.
3. على مقدم العطاء أن يسّلم جداول الكميات املسعرة للسلع واخلدمات املتصلة بها بحسب منشأها مستخدما النماذج املوجودة في 

»مناذج العطاء«.
4 - ألغــراض اجلودة وتقييم املوردين يجب ملء االســتمارات ذات الرمزيــن )MOE/P3-FO-28( )MOE/P3-FO-27 على التوالي واملرفقة مع 

الوثيقة وتقدميها مع العطاء.
5 - شركتنا غير ملزمة بقبول اوطاء العطاءات.
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املهندس
محمد فضيل وحيد
املدير العام

م/ إعالن مناقصة خارجية للمرة االولى
تعلن شركة مصافي اجلنوب شركة عامة عن إعالن املناقصة التالية:

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

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

2 - يتم تســليم العطاءات وبظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه اإللكتروني ورقم 
الهاتف واســم ورقم املناقصة إلى العنوان اآلتي: )قاعة جلنة فتح العطاءات اخلارجية/ االســتعالمات الرئيســية/ 
شــركة مصافي اجلنوب/ شركة عامة- الشعيبة- محافظة البصرة/ جمهورية العراق( في املوعد احملدد 2022/6/22 
الســاعة الثانية عشــرة ظهرا حســب توقيت مدينة البصرة احمللي(. وفي حال مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية 
يستمر اإلعالن الى ما بعد العطلة ويعتبر اليوم الذي يلي العطلة آخر يوم لغلق املناقصة. العطاءات املتأخرة سوف 
ترفض وســيتم فتح العطاءات بحضــور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضــور في العنوان اآلتي )قاعة 
جلنة فتح العطاءات اخلارجية/ االستعالمات الرئيسية/ شركة مصافي اجلنوب/ شركة عامة- الشعيبة- محافظة 
البصرة/ جمهورية العراق( في 2022/6/22 الســاعة الواحدة بعد الظهر حسب توقيت مدينة البصرة احمللي أو اليوم 

الذي يليه.
3 - املبلغ التخميني للمناقصة كما مؤشر ازائها أعاله.

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

أي من املستمسكات املذكورة سوف يتم استبعاد العطاء وال تتحمل شركتنا أي مسؤولية بذلك.
5 - يجب على مقدم العطاء االلتزام بكافة الشــروط واملواصفات املذكورة في الوثيقة القياســية املرفقة بكافة 

اقسامها
6 - يجب ملء القســم الرابع من الوثيقة القياسية )اســتمارة تقدمي العطاء واستمارة متطلبات التأهيل( وتقدمي 

املقترح الفني وملء جداول األسعار وحسب ما موضح في الوثيقة ويجب ان تكون موقعة ومختومة.
7 - حتديد مدة نفاذية العطاء بفترة ال تقل عن )120( يوماً من تاريخ الغلق على أن يكون مبلغ العطاء التجاري املقدم 

بالدوالر األميركي أو اليورو أو الدينار العراقي واملبلغ اإلجمالي للعطاء رقما وكتابة.
8 - تقدمي تأمينات أولية )صك مصدق أو خطاب ضمان أو ســفتجة( وألمر شــركتنا ويتضمن اإلشارة فيها الى رقم 
واســم املناقصة على ان ال تقل مدة نفاذيته عن )28( يوما من تاريخ انتهــاء نفاذ العطاء عن طريق مصرف عراقي 

معتمد لدى البنك املركزي العراقي ومببلغ قدره )22,800( فقط اثنان وعشرون الفا وثمامنائة دوالر أميركي. 
9 - شــمول العمال العراقيني العاملني لدى الشــركات األمنية املتعاقدة مع الشــركات املقاولة بقانون التقاعد 

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

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

مبررة دون تعويض مقدمي العطاءات.
WWW.SRC.GOV.IQ :13 - لالطالع على تفاصيل الطلبية والشروط األخرى ميكنكم زيارة موقع الشركة
contracts@src.gov.iq :14 - لالستفسار عن أي معلومات ميكنكم مراسلة شركتنا على العنوان التالي

15 - على مقدمي العطاءات االلتزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها.
حسام حسني ولي
مدير عام شركة مصافي اجلنوب

وزارة النفط
شركة غاز اجلنوب

)شركة عامة(
القسم القانوني

م/ إعالن مناقصات محلية
)التمويل/ املوازنة التشغيلية(

يســر شركة غاز اجلنوب )شــركة عامة( إعادة إعالن املناقصة احمللية املدرجة ادناه فعلى الراغبني باالشتراك من الشركات 
املتخصصة ممن تنطبق عليهم شروط االشتراك احلضور الى مقر الشركة– القسم القانوني- بصرة خور الزبير- للحصول 
على الشــروط واملواصفات وان آخر موعد لقبول العطاءات هو الساعة الثانية عشرة من يوم الغلق )وإذا صادف يوم الغلق 
عطلة رســمية فاليوم الذي يليه( ويتحمل من ترســو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن وان الدائرة غير ملزمة بقبول اوطأ 

العطاءات.

ويكون التقدمي على املناقصة وفق الشروط التالية:
-1 شــراء الوثيقة القياسية بكافة اقسامها )النسخة الورقية والنسخة االلكترونية بصيغة PDF( من القسم القانوني 

word باإلضافة الى تسليم نسخة من اجلزء الرابع واخلاص باستمارات العطاء بصيغة
-2 يتم ملء اجلزء الرابع املشــار اليه أعاله من قبل مقدم العطاء ثم تقدمي ورقيا بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشــركة 
املقدمة للعطاء مع الوثائق املكونة للعطاء وتشــمل )رسالة العطاء وملحق العطاء, اجلداول الكاملة املطلوبة والنماذج 
املطلوبة وفق اجلزء الرابع من الوثيقة القياســية وجداول الكميات املســعرة مبوجب تعليمات مقدمي العطاءات ضمان 

العطاء(
-3 تقدمي التأمينات األولية بصك مصدق او خطاب ضمان او سفتجة ال تقل نفاذيته عن ثالثة أشهر وباسم مقدم العطاء 
وترفق مع العطاء التجاري على ان يكون )الصك املصدق او خطاب الضمان او السفتجة( صادرة من مصرف عراقي معتمد.

-4 تثبيت أسعار الفقرات رقما وكتابة مع التوقيع على كل صفحة من صفحات العطاء
-5 ال تقبل أي تغييرات او حتفظات او اشتراطات من املقاول تتعارض مع املواصفات املطلوبة.

-6 تقدمي )شــهادة تأسيس الشــركة مصادق عليها من وزارة التجارة. وتقدمي احلســابات اخلتامية للشركة. براءة ذمة من 
الهيئة العامة للضرائب. إجازة ممارسة االعمال. االعمال املماثلة املؤيدة من جهات التعاقد( وأي وثائق أخرى مت النص عليها 
في ورقة بيانات العطاء التي تؤكد أهلية مقدم العطاء مبوجب تعليمات مقدمي العطاءات او وثائق التأهيل الالحق مبوجب 

االستمارات املدرجة في اجلزء الرابع للتحقق من أهلية مقدم العطاء.
-7 على املقاول التقيد مبدة اإلجناز وبعكســه حتتســب غرامة تأخيرية عن كل يوم تأخير وفقا للمعادلة املذكورة بالوثيقة 

القياسية )الشروط اخلاصة للعقد(
-8 للشــركة احلق في إهمال أي عطاء في حال وجود األخطاء في األسعار واحلك والشطب والتصحيح والتعديل حتى وان 

كان املتقدم اوطأ األسعار في املناقسة.
-9 للشركة احلق بإلغاء املناقصة ويعاد ثمن شراء العطاء وال يحق له املطالبة بأي تعويضات أخرى.

-10 توضع العطاءات في ظرف مغلف ومختوم بختم الشركة ويؤشر عليه رقم واسم املناقصة مع تثبيت العنوان وتسلم 
العطاءات الى سكرتير جلنة فتح العطاءات في قسم العالقات واالعالم ويكون موعد تسليم العطاءات خالل فترة اإلعالن 

ولغاية يوم الغلق.
www.sgc.oil.gov.iq /موقع الشركة اإللكتروني

املدير العام
حمزة عبد الباقي ناصر

جمهورية العراق
وزارة الداخلية

الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخلي األولى

املنطقة اخلامسة
العدد: 2022/193

التاريخ: 2022/3/30
قرار حكم غيابي

تشكلت محكمة قوى االمن الداخلي األولى املنطقة اخلامسة بتاريخ 2022/3/30 برئاسة اللواء الدكتور احلقوقي عمار 
ماهر عبد احلســن وعضوية كل من العميد احلقوقي عباس ناصــر غريب والعميد احلقوقي عباس ناصر غريب والعميد 

احلقوقي عادل مطشر جلود وأصدرت قرارها اآلتي بعد التدقيق واملداولة باسم الشعب:
القضية املرقمة )2022/193)

اسم املشتكي: احلق العام
اسم املدان الغائب/ املفوض محمد جاسم خماس غضبان الشريفي

املنسوب الى/ مديرية شرطة محافظة ميسان واملنشآت.
املادة القانونية: )5/ أوال( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل

1. احلكم على املدان )املفوض محمد جاسم خماس غضبان الشريفي( باحلبس الشديد ملدة )خمس سنوات( وفق احكام 
املادة )5/أوال( من )ق-ع-د( رقم )14( لســنة 2008 املعدل وذلك لغيابه من تاريخ 2021/9/5 ولغاية صدور قرار احلكم أعاله 

وبداللة املواد )61/أوال( و )69/أوال( من )ق-أ-د( رقم )17( لسنة 2008
2. طرده من اخلدمة في قوى االمن الداخلي استنادا الحكام املادة )38/ثانيا( من )ق-ع-د( رقم )14( لسنة 2008 املعدل بعد 

اكتساب احلكم الدرجة القطعية
3. إعطــاء املوظفني العموميــني صالحية إلقاء القبض عليه أينما وجد لتنفيذ احلكــم الصادر بحقه وإلزام املواطنني 

باإلخبار عن محل اختفائه استنادا الحكام املادة )69/ثانيا وثالثا( من )ق.أ.د( رقم )17( لسنة 2008.
4. حجز أمواله املنفولة وغير املنقولة استنادا الحكام املادة )69/رابعا( من )ق.أ.د( رقم )17( لسنة 2008.

5. حتديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب )رفاه محســن صالح( البالغة )25,000( خمســة وعشرين الف دينار عراقي 
تصرف له من خزينة الدولة بعد اكتساب احلكم الدرجة القطعية.

حكما غيابيا صادرا باتفاق اآلراء اســتنادا الحكام املادة )60/سادســا( من )ق-أ-د( رقم )17( لسنة 2008 قابال لالعتراض 
والتمييز استنادا الحكام املادة )71/ أوال وثانيا( من نفس القانون وأفهم بتاريخ 2022/3/30.

جمهورية العراق/ مجلس القضاء األعلى
رئاسة محكمة استئناف ديالى االحتادية

محكمة بداءة خانقني
العدد: 110/ب/2022
التاريخ: 2022/4/11

73/ إعالم/2022
الى املدعى عليهم/ بسعاد فهد لعيبي

بتاريخ 2022/4/11 أصدرت هذه احملكمة في الدعوى 
البدائيــة املرقمــة 110/ب/2022 قرارهــا يقضي 
بإلزام املدعى عليهم )حســني علي صالح وحسن 
علي صالح وحمزه علــي صالح وعادل علي صالح 
ومروان علي صالــح وحيدر علي صالح وزينب علي 
صالح وانتصار علي صالح وفاطمة وهاب جاســم 
ومهــدي خالد مصطفى وعبداجلبــار علي صالح 
ومصطفــى علي صالــح وعبداهلل علــي صالح 
وســندس علي صالح وافراح علي صالح وبسعاد 
فهد لعيبي إضافة لتركة مورثهم بتأديتهم مبلغ 
قدره )6،039،000( ستة ماليني وتسعة وثالثون الف 
دينــار  للمدعي )محمد اليــاس عباس(، وجملهولية 
محل إقامة املدعى عليها الســادس عشر )بسعاد 
فهد لعيبي( حســب إشــعار مختار حي الشعب 
قرب مركز شــرطة الزهور/ بغداد، عليه قررت هذه 
تبليغهــا بصحيفتــني محليتني لغرض  احملكمة 
االعتراض او التمييز خالل املدة القانونية وبعكسه 
سوف يكتســب القرار الدرجة القطعية وحسب 

االصول.
القاضي األول
خالد مولد غالم

جمهورية العراق
وزارة الداخلية

الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخلي األولى

املنطقة اخلامسة
العدد: 2022/92

التاريخ: 2022/2/21
قرار حكم غيابي

تشكلت محكمة قوى االمن الداخلي األولى املنطقة اخلامسة بتاريخ 2022/2/21 برئاسة اللواء الدكتور احلقوقي عمار ماهر عبد احلسن وعضوية كل من 
العميد احلقوقي عادل مطشر جلود والعقيد احلقوقي ناطق محمد جبر وأصدرت قرارها اآلتي بعد التدقيق واملداولة باسم الشعب:

القضية املرقمة )2022/92)
اسم املشتكي: احلق العام

اسم اجملرم الغائب/ الشرطي حسن نعمة جبر خضر املوسوي
املنسوب الى/ مديرية شرطة محافظة ميسان واملنشآت

املادة القانونية: )32( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل
1. احلكم على اجملرم )الشرطي حسن نعمة جبر خضر املوسوي( بالسجن ملدة )سبع سنوات( وفق احكام املادة )32/أوال( من )ق-ع-د( رقم )14( لسنة 2008 
املعدل وبداللة الواد )61/أوال( و )69/ أوال( من )ق أ د( رقم )17( لســنة 2008 الختالســه املســدس احلكومي الذي بذمته واملرقم )GYV 538( نوع كلوك مع 
ملحقاته وهي مخزن مسدس عدد )3( ثالثة وفرشة تنظيف عدد )1( واحد وعدة امالء عدد )1( واحد وعلبة حافظة عدد )1( واحد وعتاد مسدس من نوعه 

عدد )25( خمسة وعشرون اطالقة عام 2020.
2. تضمينه ملغ مقداره )3,152,500( ثالثة ماليني ومائة واثنان وخمســون الفا وخمســمائة دينار عن قيمة املســدس احلكومي اخملتلس أعاله وملحقاته 
املشــار اليها أعاله وحسب األسعار السائدة وقت احلادث استنادا الحكام املادة )32( ثانيا من )ق ع د( رقم )14( لسنة 2008 املعدل تستحصل منه بالطرق 

التنفيذية
3. اعتبار جرميته أعاله مخلة بالشرف استنادا الحكام املادة 21/ أ6- من ق ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل 

4. طرده من اخلدمة في قوى االمن الداخلي استنادا الحكام املادة )38/اوال( من )ق-ع-د( رقم )14( لسنة 2008 املعدل بعد اكتساب احلكم الدرجة القطعية
5. إعطــاء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض عليه أينما وجد لتنفيذ احلكم الصادر بحقه وإلزام املواطنني باإلخبار عن محل اختفائه اســتنادا 

الحكام املادة )69/ثانيا وثالثا( من )ق.أ.د( رقم )17( لسنة 2008.
6. تنزيل املسدس احلكومي املرقم أعاله وملحقاته املوصوفة أعاله من ذمة اجملرم بعد دفع مبلغ التضمني واكتساب قرار احلكم الدرجة القطعية.

7. تعميم اوصاف املسدس املشار اليه أعاله على كافة مديريات قوى االمن الداخلي.
8. حجز أمواله املنقولة وغير املنقولة استنادا الحكام املادة )69/رابعا( من )ق.أ.د( رقم )17( لسنة 2008.

9. حتديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب )رفاه محسن صالح( البالغة )30,000( ثالثني الف دينار عراقي تصرف له من خزينة الدولة بعد اكتساب احلكم 
الدرجة القطعية.

حكما غيابيا صادرا باتفاق اآلراء اســتنادا الحكام املادة )60/سادســا( من )ق-أ-د( رقم )17( لسنة 2008 قابال لالعتراض والتمييز استنادا الحكام املادة )71/ 
أوال وثانيا( من نفس القانون وأفهم بتاريخ 2022/2/21.

جمهورية العراق/ مجلس القضاء األعلى
رئاسة محكمة استئناف ديالى االحتادية

محكمة بداءة خانقني
العدد: 111/ب/2022      

 التاريخ: 2022/5/9
 73/ إعالم/2022

الى املدعى عليه/ بسعاد فهد لعيبي 
بتاريخ 2022/5/9 أصدرت هذه احملكمة في الدعوى 
بإلزام  قرارها يقضي  املرقمة111/ب/2022  البدائية 
املدعى عليهم )حســني علي صالح وحسن علي 
صالح وحمزه علي صالح وعادل علي صالح ومروان 
علي صالح وحيدر علــي صالح وزينب علي صالح 
وانتصار علي صالح وفاطمة وهاب جاسم ومهدي 
خالد مصطفى وعبداجلبار علي صالح ومصطفى 
علــي صالح وعبداهلل علي صالح وســندس علي 
صالح وافــراح علي صالح وبســعاد فهد لعيبي 
إضافــة لتركــة مورثهــم بتأديتهم مبلــغ قدره 
(9،100،000( تسعة ماليني ومائة الف دينار للمدعي 
)سردار علي محمد(، وجملهولية محل إقامة املدعى 
عليها السادس عشر )بسعاد فهد لعيبي( حسب 
إشــعار مختار حي الشــعب قرب مركز شــرطة 
الزهــور/ بغداد، عليه قررت هــذه احملكمة تبليغها 
بصحيفتني محليتــني لغرض االعتراض او التمييز 
خالل املدة القانونية وبعكســه ســوف يكتسب 

القرار الدرجة القطعية وحسب االصول.
القاضي األول/ خالد مولد غالم

العميد احلقوقي
عادل مطشر جلود

عضو

العميد احلقوقي
عادل مطشر جلود

عضو

اللواء الدكتور احلقوقي
عمار ماهر عبد احلسن

رئيس احملكمة

اللواء الدكتور احلقوقي
عمار ماهر عبد احلسن

رئيس احملكمة

العميد احلقوقي
ناطق محمد جبر

عضو

العميد احلقوقي
ناطق محمد جبر

عضو

PRICEDESCRIPTIONREQ NOITEM

200000

IQD

(جتهيز وتنصيب برج تبريد لوحدة االسفلت/ مصفى ذي قار)

املبلغ التخميني للمناقصة )1,140,000( $ مليون ومائة 

واربعون الف دوالر أميركي

728-2022-E

املرة االولى

1-

ثمن شراء الوثيقة الكلفة التخمينيةرقم واسم املناقصة

القياسية

مبلغ التأمينات األوليةتاريخ الغلق

1 /2022 جتهيز أجهزة 

الفحص الهندسي

200,000,000 مئتا مليون 

دينار

250,000 مئتان 

وخمسون الف دينار

يوم االحد املصادف 

2022/6/12

(4,000,000( أربعة ماليني دينار 

عراقي

2 /2022 جهاز فحص 

الصمامات

350,000,000 ثالثمائة 

وخمسون مليون دينار

250,000 مئتان 

وخمسون الف دينار

5,400,000 خمسة ماليني يوم األربعاء 2022/6/15

واربعمائة الف دينار



اقتصاد6

بغداد ــ الصباح الجديد :
اعلنــت بعض البنــوك اللبنانية فــي العاصمة 
العراقية بغداد، عن تصفية طوعية ملصارفها عبر 
وضع الفتات على ابوابها في خطوة تبني انعكاس 
االزمة االقتصادية التي يعانــي منها لبنان، فيما 

علقت رابطة املصارف العراقية على ذلك.
ومن تلك البنوك، »بنك البحر املتوســط ش.م.ل.( 
اللبناني وجاء في يافطة »اعــان التصفية«، أنه 
»بناء على قــرار مجلس إدارة املصــرف وموافقة 
البنك املركزي العراقي تقــرر التصفية الطوعية 
وغلق فــروع املصرف فــي العراق«، داعيــاً زبائنه 
مابذمتهم  وتســديد  مســتحقاتهم  »الستام 

وغلق حاساباتهم«.  
وتعليقاً على االمر، يقول مستشار رابطة املصارف 
العراقيــة ســمير النصيري لوكالة شــفق نيوز، 
إن »املصــارف اللبنانية حصلــت على رخص من 
البنك املركزي منذ عدة ســنوات لفروعها للعمل 
في العراق بسبب االســتفادة من جتربة املصارف 
اللبنانية وتطوير العاقــات املصرفية مع لبنان«، 
مبيناً أن »املوافقة حصلت على 12 مصرفاً للعمل 
كفروع ملصارف لبنانية رئيسية عاملة في لبنان«.

واضــاف ان »التدهور الذي حصل فــي االقتصاد 
اللبنانــي قبــل اكثر مــن عامني وتدهــور الليرة 
اللبنانية بشــكل كبير بسبب نقص في العملة 
االجنبية واملشاكل التي حدثت في البنك املركزي 
اللبناني واحلكومة اللبنانية ادى النهيار االقتصاد 
فيها، ما دفع بهذه املصارف الرئيســية في لبنان 
ألن تلغي فروعهــا في بعض الدول العربية ومنها 

العراق«.

تصفيات طوعية للبنوك 
اللبنانية في بغداد.. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتفع سعر خام البصرة الثقيل، امس الثاثاء، 
مبا يقارب من دوالرين، ليســجل أكثر من 103 

دوالرات للبرميل الواحد.
وارتفع خــام البصرة الثقيل املصدر آلســيا 
1.89 دوالر وبنسبة تغيير بلغت %1.87 ليصل 

الى 103.19 دوالرات للبرميل الواحد.
وارتفعت ايضا جميع اسعار خامات منظمة 
أوبك حيث ســجل مزيج ايــران الثقيل الذي 
فيمــا  دوالر   0.81 بارتفــاع  دوالرات   108.82
ســجل خام مربان االماراتــي 111.83 دوالراً 
بارتفاع 1.35 دوالر، فيما ســجل خام العربي 
للبرميل بارتفاع بلغ  111.46 دوالراً  السعودي 
2.04 دوالر، وبلغ مزيج سهران اجلزائري 116.91 
دوالرا بارتفاع بلــغ 0.93 دوالر، وبلغ خام بوني 
النيجيري 118.00 دوالرا بارتفاع بلغ 1.30 دوالر، 
فيما بلــغ خام جيراســول االنغولي 113.26 

دوالرا بارتفاع 0.55 دوالر«.
وكانت اسعار النفط قد ارتفعت امس االول 
االثنني قبل ان تتراجــع صباح هذا اليوم بعد 

توقعات بتباطؤ النمو االقتصادي العاملي.

خام البصرة يرتفع ويسجل 
أكثر من 103 دوالرات

متابعة ـ الصباح الجديد :

توقــع البنك الدولي منــو اقتصادات 
اخلليجــي  التعــاون  مجلــس  دول 
بشكل عام بنسبة 5.9 في املائة، مع 
احتمال اســتمرار هذا التعافي على 
املدى املتوسط، مدفوعا بالقطاعات 

النفطية وغير النفطية.
فيما رجح البنــك في بيان صحافي 
صدر منو االقتصاد السعودي بنسبة 
تصل إلــى 7 في املائة خــال العام 
اجلــاري 2022، مدفوعا بإنتاج نفطي 
أقوى، بعد تخفيضــات إنتاج »أوبك 
+«، واســتمرار النمو في القطاعات 
باســتهاك  النفطية مدعوما  غير 
أقوى، وزيادة السياحة، وزيادة اإلنفاق 

الرأسمالي احمللي.
وأوضــح البنــك فــي تقريــر حول 
أحــدث املســتجدات االقتصاديــة 
لدول اخلليــج حتت عنــوان »حتقيق 
املناخ«،  بتغير  املرتبطــة  التعهدات 
أن االقتصــادات اخلليجية جنحت في 
التعافــي بقوة من جائحــة كورونا 

خال 2021 وأوائل 2022.
ووفقا للتقرير، فإن هذا التعافي يرجع 
إلى جناح حمات التطعيم واســعة 
النطاق في جميع أنحاء دول اجمللس، 
وتخفيــف القيــود التــي فرضتها 
اجلائحة، والتطورات التي طرأت على 

سوق املنتجات الهيدروكربونية.
وأشار التقرير إلى حتسن ملحوظ في 
حاالت العجز في املالية العامة لدول 
اجمللــس، إذ وصل الرصيــد اخلارجي 

لدول اجمللس إلى مســتويات ما قبل 
اجلائحة في 2021 فــي ضوء الزيادة 
في أسعار الطاقة وإيرادات التصدير.

وذكــر التقرير أنه نظــرا إلى أن دول 
اخلليــج مــن املصدرين الرئيســني 
للمنتجات الهيدروكربونية، فإنها قد 
تستفيد من التغيرات التي أحدثتها 

احلرب في أوكرانيا في أسواق الطاقة، 
إذ تشــهد فوائض قوية في أرصدة 
اخلارجية  وأرصدتها  العامة  ماليتها 
ميكن أن تســاعدها على تعزيز ثقة 
على  وتشــجيعهم  املســتهلكني 

االستثمار.
االقتصادية  اآلفــاق  تفاصيل  وحول 

لــدول اخلليج، توقع البنك الدولي أن 
يتســارع النمو االقتصادي للبحرين 
في 2022 ليصل إلــى 3.5 في املائة، 

مدعوما بارتفاع أسعار الطاقة.
وفي الكويت، توقع البنك أن يتسارع 
النمو االقتصادي ليصل إلى 5.7 في 

املائة، بسبب ارتفاع إنتاج النفط.

البنك  رجــح  وبخصــوص عمــان، 
أن يصــل النمو إلى 5.6 فــي املائة 
مدعومــا بأكثر من 8 فــي املائة من 

النمو في قطاع الهيدروكربونات.
وانتقاال إلى قطر، تشــير التقديرات 
إلى أن إجمالي الناجت احمللي احلقيقي 
4.9 فــي  إلــى  ســيرتفع ليصــل 

الصادرات  زيــادة  أعقاب  فــي  املائة 
الهيدروكربونية بنسبة 10 في املائة.
أمــا اإلمــارات، فمــن املتوقــع أن 
فيها،  االقتصادي  التعافي  يســتمر 
وأن يصــل النمو إلــى 4.7 في املائة 
وغير  النفطية  بالقطاعات  مدفوعا 

النفطيـة.

بـ«دعم« إنتاج نفطي أقوى

البنك الدولي يتوقع نموا بنسبة 5.9 % القتصادات الخليج 

رجح البنك في بيان 
صحافي صدر نمو 
االقتصاد السعودي بنسبة 
تصل إلى 7 في المائة 
خالل العام الجاري 2022، 
مدفوعا بإنتاج نفطي 
أقوى، بعد تخفيضات إنتاج 
»أوبك +«، واستمرار النمو 
في القطاعات غير النفطية 
مدعوما باستهالك أقوى، 
وزيادة السياحة، وزيادة 
اإلنفاق الرأسمالي المحلي
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متابعة ـ الصباح الجديد:
الغرب تســبب  الكرملني "إن  قال 
في أزمة غذاء عاملية بفرضه أشد 
العقوبات في التاريخ احلديث على 
روسيا، بسبب احلرب في أوكرانيا".

وبحســب "رويتــرز"، أدت احلــرب، 
والعقوبات الغربية إلى عزل روسيا 
ارتفاع أسعار احلبوب  إلى  كعقاب، 
والطاقة  واألسمدة  الطهي  وزيوت 

بشكل كبير.
وقــال أنطونيــو جوتيريش األمني 
العام لألمم املتحدة األربعاء املاضي 
"إنه يجري محادثــات مكثفة مع 
روســيا وأوكرانيا وتركيا والواليات 

في  األوروبــي،  واالحتــاد  املتحــدة 
احلبوب  محاولة الستعادة صادرات 
مــن أوكرانيــا مع تصاعــد أزمة 

الغذاء العاملية".
وأضــاف الكرملــني أن "الرئيــس 
فادمييــر بوتني يتفق مــع تقييم 
األمم املتحدة أن العالم يواجه أزمة 

غذائية قد تسبب اجملاعة".
وقال دميتري بيســكوف املتحدث 
باســم الكرملني "روســيا كانت 
دائما دولــة مصدرة للحبوب يعول 
عليها.. لســنا ســبب املشكلة، 
ســبب املشــكلة التي تقود إلى 
يفرضون  مــن  عاملية هم  مجاعة 

والعقوبــات  علينــا  العقوبــات 
نفسها".

وتقدم روســيا وأوكرانيا معا نحو 
ثلث إمدادات القمح العاملية.

كذلك  رئيــس  مصدر  وأوكرانيــا 
للذرة والشعير وزيت دوار الشمس 
وزيــت بــذرة اللفــت، فــي حني 
توفــر روســيا وروســيا البيضاء، 
التي تســاند موســكو في احلرب 
املائة  في   40 لعقوبــات،  وتتعرض 
من الصادرات العاملية من ســماد 

البوتاس.
وقالــت األمم املتحــدة "إن 36 دولة 
تعتمد على روســيا وأوكرانيا في 

احلصــول علــى أكثر مــن نصف 
وارداتها مــن القمح، ومنها بعض 
من أفقر الدول مثل لبنان وسورية 
والصومال والكونغو الدميقراطية".
أوكرانيــا  أن  الكرملــني  وذكــر 
جعلت الشــحن البحري التجاري 

مستحيا بزرع األلغام في املياه.
وفقدت أوكرانيــا معظم موانيها 
الكبيرة ومنها خيرسون وماريوبول 
لروسيا، وتخشــى أن حتاول روسيا 

كذلك السيطرة على أوديسا.
وقال بيسكوف "إن روسيا لم متنع 
إلى  األوكرانية  القمــح  صــادرات 
أبطأ  بالقطار، وهي وسيلة  بولندا 

كثيــرا، على الرغم مــن أن الغرب 
االجتاه  في  أســلحة  يرســل  كان 

العكسي".
وأكد مســؤول من وكالــة أغذية 
أسبوعني  قبل  املتحدة  لألمم  تابعة 
أن نحــو 25 طنا من احلبوب عالقة 
تتعلق  بسبب حتديات  أوكرانيا  في 
بالبنية األساســية وإغاق املوانئ 

البحرية.
وزيــر  بلينكــن  أنتونــي  واتهــم 
اخلارجية األمريكي روسيا اخلميس 
باســتخدام الغذاء كســاح عن 
طريق احتجــاز اإلمدادات "رهينة" 
ومنعها ليس فقــط عن أوكرانيا، 

لكن عن مايني في مختلف أرجاء 
العالم.

من جهتــه، ينظر دميتري ماتولياك 
إلى حقــول القمــح الامتناهية 
ويواجه صعوبة في  أوديســا  قرب 
تصــور أن عديــدا مــن الناس قد 
يواجهون مجاعة قريبا، مع اقتراب 

حصد مثل هذا احملصول الوفير.
بثقلها علــى كاهل  احلــرب  تنوء 

املزارع البالغ من العمر 62 عاما.
في اليوم األول مــن احلرب، أصابت 
غارة جوية أحد اخملــازن ما أدى إلى 
احتراق أكثر من 400 طن من علف 

احليوانات.

روسيا: الغرب تسبب في أزمة غذاء عالمية بفرض العقوبات
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قسم شؤون االحوال املدنية في ذي قار   
إعالن

بناًء على طلب املدعي صادق نعيم حســن 
والذي يطلب من خالله تبديل لقبه من املاجد 
الى الشمري واســتنادا ألحكام املادة 22 من 
قانون البطاقة الوطنية 3 لســنة 2016 تقرر 
نشــر طلبه في اجلريدة الرســمية فمن له 
حق االعتراض علــى الطلب مراجعة املديرية 
خالل 15 خمسة عشر يوما من تاريخ النشر 

وبعكسه سينظر في الطلب وفق القانون.
موقع اللواء/ رياض جندي الكعبي

مدير عام االحوال املدنية واجلوازات 
واإلقامة العامة

قسم شؤون االحوال املدنية في ذي قار   
إعالن

بناًء على طلب املدعي احمد نعيم حســن 
والذي يطلب من خالله تبديل لقبه من املاجد 
الى الشمري واســتنادا ألحكام املادة 22 من 
قانون البطاقة الوطنية 3 لســنة 2016 تقرر 
نشــر طلبه في اجلريدة الرســمية فمن له 
حق االعتراض علــى الطلب مراجعة املديرية 
خالل 15 خمسة عشر يوما من تاريخ النشر 

وبعكسه سينظر في الطلب وفق القانون.
موقع اللواء/ رياض جندي الكعبي

مدير عام االحوال املدنية واجلوازات 
واإلقامة العامة

قسم شؤون االحوال املدنية في ذي قار     
إعالن

بناًء على طلب املدعي خليل نعيم حســن 
والذي يطلب من خالله تبديل لقبه من املاجد 
الى الشمري واســتنادا ألحكام املادة 22 من 
قانون البطاقة الوطنية 3 لســنة 2016 تقرر 
نشــر طلبه في اجلريدة الرســمية فمن له 
حق االعتراض علــى الطلب مراجعة املديرية 
خالل 15 خمسة عشر يوما من تاريخ النشر 

وبعكسه سينظر في الطلب وفق القانون.
موقع اللواء/ رياض جندي الكعبي
دير عام االحوال املدنية واجلوازات واإلقامة 
العامة

قسم شؤون االحوال املدنية في ذي قار     
إعالن

بناًء على طلب املدعي حميد نعيم حســن 
والذي يطلب من خالله تبديل لقبه من املاجد 
الى الشمري واســتنادا ألحكام املادة 22 من 
قانون البطاقة الوطنية 3 لســنة 2016 تقرر 
نشــر طلبه في اجلريدة الرســمية فمن له 
حق االعتراض علــى الطلب مراجعة املديرية 
خالل 15 خمسة عشر يوما من تاريخ النشر 

وبعكسه سينظر في الطلب وفق القانون.
موقع اللواء/ رياض جندي الكعبي

مدير عام االحوال املدنية واجلوازات 
واإلقامة العامة

جمهورية العراق
وزارة النفط

شركة مصافي اجلنوب
 )شركة عامة(

هيأة املواد/ قسم العقود واملشتريات
العدد: خ14822/184/6

املوافق: 2022/5/22

م/ تنويه
مت متديد تاريخ غلق املناقصة املثبتة في 
أدناه لذا اقتضى التنويه ... مع التقدير

حسام حسني ولي
مدير عام شركة مصافي اجلنوب

وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة
شركة الفاو الهندسية العامة

إعالن مزايدة علنية رقم )10( لسنة 2022
تعلن شركة الفاو الهندسية العامة أحد تشكيالت وزارة 
اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة  الكائنة في 
بغداد/ التاجيات/ مقابل معهــد النفط العربي عن إجراء 
مزايدة علنية لبيع )مواد متفرقة ومستهلكة( في شعبة 
مشاريع البصرة في موقع مشــروع القبلة السكني في 
منطقــة القبلة فــي منطقة في يوم االثنــن  املصادف 
2022/6/6 الساعة العاشرة صباحا وفقا ألحكام قانون بيع 
وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013، فعلى الراغبن 
باالشــتراك في املزايدة مراجعة مقر الشركة/ جلنة البيع 
املركزية مستصحبن معهم التأمينات القانونية البالغة 
(5،800،000( خمسة مالين وثمامنائة ألف دينار والتي متثل 
(20 %( من القيمة التخمينية وعلى شــكل صك مصدق 
حلساب شركة الفاو الهندسية العامة ويتحمل من ترسو 
عليــه املزايدة اجــور االعالن واخلدمــة واملصاريف االخرى 
بنســبة )2 %( من قيمة البيع على ان يتم تســديد املبلغ 
بالكامل ورفع املواد من املوقع خالل مدة )15( يوما من تاريخ 
التبليغ باملصادقة وبخالفه تســتوفى اجور خزن مقدارها 
(2/1 %( دينار عن كل يوم تأخير وملدة )30( ثالثن يوما بعدها 

يصبح املشتري ناكال وتصادر التأمينات.
مع التقدير...

املدير العام

E-mail:info@faoco.moch.gov.iq
Http://faoco.moch.gov.iq

صندوق اإلسكان العراقي في 
ميسان
إعالن

إلــى الشــركاء )هدى جليــل طاهر 
( و)احمــد ســالم فاخر( الشــركاء 
مع  الهادي   )107/377( العقــار  فــي 
الشــريكة املقترضــة )غــادة جليل 
طاهر( التــي تروم التقدمي الى صندوق 
لغرض  ميسان  في  العراقي  اإلسكان 
لقيام  وذلك  للبناء  التســليف  قرض 
الشريكة )غادة جليل طاهر( بالتقدمي 
إلى صنــدوق اإلســكان العراقي في 
ميســان للحصول على القرض لذى 
مت تبليغ خالل مدة خمســة عشر يوم 
داخل العراق وشــهر من تاريخ النشر 
إذا كان خارج العراق وبعكسه يسقط 

حقكم في االعتراض مستقبال...

فقدان وثيقة
الوثيقــة  فقــدت 
املرقمــة  اإللكترونيــة 
 46 بالعــدد   0206301
صادرة   2021/2/23 فــي 
عــن إعدادية املصطفى 
باســم/ حسن  املهنية 
عبــد  علــي  محمــد 
الزهرة، فمن يعثر عليها 

تسليمها ملصدرها...
قسم شؤون االحوال 
املدنية في ذي قار   

شركة توزيع املنتجات النفطية
هيأة توزيع اجلنوب )فرع البصرة(

تنويه 

ورد في إعالن املناقصة )1/ 2022( العدد 1 في 5/ 2022 اخلطأ التالي:
فقرة تسلسل خ. وصل شراء املناقصة/ خطأ، والصواب وصل شراء 

وثائق املناقصة 
وكذلك في إعالن املناقصة )2/ 2022( العدد 2 في 5/ 2022 األخطاء 

التالية:
العدد 3 خطأ، والصواب 2 

فقرة تسلسل خ. وصل شراء املناقصة/ خطأ، والصواب وصل شراء 
وثائق املناقصة 

واملنشورتان في الصباح اجلديد يوم 2022/5/16 العدد )4895(، 
لذا اقتضى التنويه... 

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 6736/13

التأريخ: 2022/3/7
إعالن ثاٍن

تعلــن جلنة البيع واإليجــار األولى في ديوان محافظة البصــرة عن إجراء املزايدة 
العلنية إليجار العقارات املبينــة ارقامها ومواقعها في أدناه العائدة الى مديرية 
بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث سنوات( وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 
(21( لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبن باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة 
سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي 
لنشر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبن معهم التأمينات القانونية 
البالغة )%30( من القيمة املقــدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق 
وســتجرى املزايدة في الساعة الثانية عشــرة ظهرا في )قاعة ديوان محافظة 
البصرة في املعقل( لليوم األخير من مدة نشــر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة 
عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املســتأجر أجور نشــر اإلعالن 

واملصاريف االخرى ويشترط االشتراك باملزايد:
- تضمن الناكل الفرق بن البدلن ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

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

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

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

ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهرا.

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

شركة النفط الوطنية العراقية/ شركة نفط ميسان
املناقصة 2/ ميسان/ 2022 )لعقود اخلدمات غير االستشارية/ مناقصة تأجير سيارات ومعدات 

وآليات(
دعوة عامة
إعالن أول

املوازنة التشغيلية طلبية محلية

تدعو )شــركة النفط الوطنية العراقية/ شــركة نفط ميســان( عن إجراء املناقصة اخلاصة باخلدمات غير االستشــارية وضمن )املوازنة 
التشغيلية(. )تأجير سيارات ومعدات وآليات( ومببلغ تخميني قدره )882،198،000( فقط ثمامنائة واثنان وثمانون مليونا ومائة وثمانية وتسعون 
الف دينار عراقي ال غيرها ويســرها دعوة جميع الشــركات املؤهلن لتنفيذ اخلدمة من خالل إجراءات العطاءات التنافســية التي حددتها 
تعليمات تنفيذ العقود احلكومية العامة رقم 2 لسنة 2014 والضوابط امللحقة بها الصادرة عن وزارة التخطيط وبأسلوب الدعوى العامة.

1. للمناقصن ذوي األهلية الراغبن أن يحصلوا على معلومات إضافية من شــركة نفط ميســان/ هيأة النقليات أو على املوقع اإللكتروني 
www.moc.oil.gov.iq أو البريد اإللكتروني moc_cd@moc.oil.gov.iq وتفحص وثائق العطاء خالل ســاعات الدوام الرســمي من الساعة 

التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً.
2. تشمل متطلبات التأهيل )معايير التقييم والتأهيل الواردة بالقسم الثالث من الوثيقة القياسية اخلاصة باملناقصة اعاله(.

3. ميكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املتناقصن الراغبن من مقر شركة نفط ميسان/ القسم القانوني 
ودفع رســم غير مســترد مقدراه )100000( فقط مائة ألف دينار عراقي نقدا. ويجب على املناقص ان يرفق وصل شــراء املناقصة النسخة 

االصلية مع بقية الوثائق املطلوبة في القسم الثاني من الوثيقة القياسية.
4. يجب تســليم العطاءات في مقر شركة نفط ميسان/ استعالمات الشــركة/ صندوق رقم )2( في موعد أقصاه الساعة الثانية عشرة 
ظهــراً )غلق املناقصة( من يوم االحد املصادف )2022/6/12( وال يســمح بتقدمي العطاءات اإللكترونية والعطاءات املتأخرة ســيتم رفضها 
وســيتم فتح العطاءات فعلياً بوجود ممثلن عن املتناقصن أو احلضور شــخصياً في مقر شــركة نفط ميســان/ مقر جلنة فتح عطاءات 

املشتريات احمللية استعالمات الشركة.
-5 يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان عطاء )التأمينات األولية( بقيمة )15,000,000( فقط خمسة عشر مليون دينار عراقي على شكل 
ســفتجة أو صك مصدق أو خطاب ضمان )مغطى ائتمانياً( صادر عن مصرف معتمد مــن قبل البنك املركزي العراقي ونافذ )28( يوما بعد 

تأريخ نفاذ العطاء.
6. يجب على مقدم العطاء توفير الســيولة النقدية اخلاصة باملشــروع ومببلغ ال يقل عــن )132،330،000( فقط مائة واثنن وثالثن مليونا 

وثالثمائة وثالثن الف دينار عراقي كحد ادنى مؤيدة بكتاب )صادر عن مصرف معتمد في العراق(.
7. سيعقد مؤمتر خاص لإلجابة عن االستفسارات في متام الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت العاصمة بغداد من يوم االحد املصادف 2022/6/5 
وذلك على قاعة املركز الثقافي النفطي الواقعة في دور النفط  بقضاء العمارة وأن كل االستفســارات املتعلقة بوثائق املناقصة يجب أن 
تقدم في موعد أقصاه سبعة أيام تسبق تأريخ انعقاد املؤمتر وعلى العنوان املذكور في الفقرة رقم -7 1 القسم الثاني ورقة بيانات العطاء.

8. إذا صادف موعد انعقاد املؤمتر أو موعد غلق املناقصة عطلة رسمية فإن موعد انعقاد املؤمتر أو موعد غلق املناقصة حسب احلال سيكون 
في اليوم الذي يلي العطلة وبتمام الساعة احملددة في التأريخ األساس لعقد املؤمتر وساعة الغلق.

9. ال يجوز ملنتســبي الدولة والقطاع العام االشــتراك في املناقصات بصورة مباشرة أو غير مباشرة وللشركة احلق في استبعاد العطاءات 
غير املستوفية للشروط واملعايير.

10. العطاءات املدونة بقلم الرصاص أو أي مادة قابلة للمسح سيتم استبعادها.
11. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن.

12. شركة نفط ميسان غير ملزمة بقبول اوطأ األسعار.
13. مدة نفاذية العطاء 90 يوما تبدأ من اليوم التالي لغلق املناقصة.

16. في حال فشل مقدم العطاء الفائز في تقدمي ضمان حسن األداء أو توقيع العقد سوف يترتب عنه إلغاء اإلحالة ومصادرة ضمان العطاء 
من دون احلاجة الى حكم قضائي.

17. يلتزم مقدمو العطاءات بتقدمي براءة ذمة صادرة من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي تؤيد شمول العاملن لديهم بالضمان االجتماعي.
علي جاسم حمود
املدير العام

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت
معارض القبلةثالث سنوات800 م92معرض1
معارض القبلةثالث سنوات800 م142معرض2

تاريخ الغلق الجديدتاريخ الغلق الحالياسم ورقم المناقصة
المناقصة العامة المحلية المرقمة 
)2021/212( تصميم وتجهيز 

وتنفيذ )EPC( منظومة إزالة 
األمالح من النفط الخام عدد/ 3 

ي مص�ف ذي قار �ف

2022/5/292022/6/22
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متابعةرؤية ثقافية

اصدارات

»خطط الشام« 
محمد كرد علي

صدرت حديًثا عــن دار الرافدين في بيروت 
وبغداد طبعة جديــدة من كتاب »خطط 
الشام«، املكون من ستة أجزاء، من تأليف 
محمد كرد عـلي، ومراجعة وحتقيق أحمد 
زياد. وهو الكتاب الذي استغرق من محمد 
كرد علي أكثر من 30 عاًما في جمع مادته، 
حتى صدرت طبعته األولى عام 1925. ومن 

مقدمة الناشر:
هذا الكتاب هو محصلة زهاء ثالثني سنة 
في جمع مادته، والتأليف بينها، وعرضها 
الرئيس  عرًضا مقروًءا مفهوًما، فاملوضوع 
لكتاب »خطط الشام« املمتد من عريش 
مصــر إلى الفرات، ومن ســفوح طوروس 
إلى أقصى البادية، هو حضارة بالد الشام 
ثقافتها  ومناحــي  وتاريخها،  وعمرانهــا 
كافة، من مدنية واجتماعية وسياســية، 
مما قبل اإلسالم حتى القرن العشرين، فال 
يتــرك قطرًا، أو بلدة، أو بليــدة، أو قرية، أو 

مزرعة، أو جباًل، أو بناًء، أو أثرًا، إال ويتكلم 
عليه، أو يشار إليه تفصياًل، أو إيجازًا.

»خطط  لكتــاب  الســتة  اجمللدات  وفي 
الشــام« وقائع وكوائــن وطرائف وملح 
وأخبار ودقائق موزعة تنتقل من فترة إلى 
أخرى، وحتاول أحيانًا تقدمي العبر، أو دراسة 

األدواء والعلل، وما انتهت إليه.
*********

»بني عاملني: بناء الدولة العثمانية«
جمال قفادار

ضمن »سلســلة ترجمان«، صدر حديثاً 
عــن »املركــز العربي لألبحاث ودراســة 
السياســات« كتــاب »بني عاملــني: بناء 
الدولــة العثمانية« للمــؤّرخ واألكادميي 
التركــي جمال قفــادار، بترجمة محمد 
عثمانلي ومراجعة عمار بوعشة. تتناول 
تأسيس  الكالســيكية  الدراســة  هذه 
العثمانّيني  ــر  وتبصُّ العثمانية  الدولــة 
معالم احلداثة في مطلــع القرن الثامن 
عشــر. ومن خالل ذلك، يحاول املؤّلف أن 

ينسج تصّوراً عاّماً يُناقش فيه النظريات 
التي تناولت بناء الدولــة العثمانية في 
الفضاءات األكادمييــة التركية والغربية، 
وأن ينسج منظوراً نقدّياً لفهم فلسفة 

ذلك التاريخ.
*****************

»ملــك اللصــوص: لفائــف إيونــوس 
السوري«

تيسير خلف
والكاتــب  للباحــث  حديثــاً  صــدرت 
الفلسطيني السوري تيسير خلف روايٌة 
بعنوان »ملــك اللصوص: لفائف إيونوس 
املتوّسط«.  »منشــورات  الســوري« عن 
إلــى قّصــة حقيقية  العمل  يســتند 
بطلها كاهن ســوري يغــادر بلده ليقود 
أّول ثورة للعبيد فــي تاريخ اإلمبراطورية 
س سنة 136 ق. م مملكًة  الرومانية، ويؤسِّ
ُمســتقّلة في جزيرة صقّليــة، حاربتها 
رومــا ألربع ســنوات. ُكتــب النّص على 
لسان إيونوس الذي يدافع عن نفسه وعن 

جتربته القصيرة فــي احلكم بعد عودته 
املفترَضــة إلى مســقط رأســه مدينة 
آفاميا السورية. من روايات خلف األخيرة: 
و«عصافير   ،)2016( الفالسفة«  »مذبحة 

داروين« 2018.
****************

»املشروطة وصراع السلطة في إيران«
خضير البديري

»املشــروطة وصراع السلطة في إيران«، 
للباحث  الذي صدر حديثاً  الكتاب  عنوان 
عن »دار األّيــام للنشــر والتوزيع«. يعود 
الكتــاب إلى الثــورة الدســتورية التي 
و1911   1905 إيران بني عامي  شــهدتها 
وُســّميت بـ«املشــروطة«، وقــادت إلى 
تأسيس أّول برملان في البالد مع صراع بني 
الطباطبائي  محمد  بزعامة  الدستوريني 
وعبد اهلل البهبهانــي املطالبني بحكم 
الســلطان  أنصار  وبني  نيابي،  دميقراطي 
بنجاح  وانتهى  القاجــاري،  الدين  مظفر 
الثورة بتحقيق اإلصالحات املنشودة التي 

انقلب علبهــا الســلطان محمد علي 
ميزرا، كما يــدرس تأثير الثورة على بلدان 

اجلوار.
****************

»الثقافة في زمن اجلائحة«
سعد البازعي

»الثقافــة في زمــن اجلائحــة: مقاالت 
مترجمة من أنحاء العالَم«، عنوان كتاٍب 
من إعداد وترجمة الناقد ســعد البازعي، 
يصدر هذه األيام لدى منشورات »كلمات« 
فــي الكويت. ويجمع البازعــي، في هذا 
أُعيد  أو  نُشرت  العمل، مقاالٍت ونصوصاً 
في  املاضيتني  الســنتني  نشــرها خالل 
صحف ومجاّلت متتّد من الهند وأفريقيا 
مقاالٌت  املّتحــدة؛  والواليات  أوروبــا  إلى 
جتتمع في تســاؤلها عّما يحّل بالثقافة 
في زمن الوباء أو اجلائحة، وفي ســعيها 
إلى الوقوف على األثر الذي تتركه األزمات 
الصّحية، والكــوارث والنوازل الطبيعية، 

على األعمال األدبية والفكرية.

************

»العمــل«، ضمن سلســلة »مــا الذي 
أعرفه؟«

دومينيك ميدا
االجتماع  علم  في  الفرنســية  للباحثة 
دومينيــك ميــدا، صــدر حديثــاً كتاب 
»العمــل«، ضمن سلســلة »مــا الذي 
أعرفه؟«، التي تُشرف عليها »مطبوعات 
باريس. يســعى  فرنســا اجلامعية« في 
العمل إلى إلقاء نظرة جديدة على ظاهرة 
العمل »التــي يتمحور البناء االجتماعي 
حولها«، ويحاول اإلجابة عن أســئلة من 
قبيل: هل كان العمل يحتــّل دائماً هذا 
الدور املهــّم في حيــاة اجملتمعات؟ وهل 
نُعاصــر اليوَم نظرة جديــدة إلى العمل 
وقيمته؟ وهل نتوّجــه نحو صَيغ جديدة 
من الشــغل، وإن كان األمر كذلك، فهل 
تشــّكل هذه الصَيغ امتداداً ألســاليب 

العمل القدمية أو قطيعًة معها؟

صادق االزرقي: 

بوفاة مظفــر النواب خســر العراقيون 
رمزا يجمعون على فرادته األدبية، اال قلة 
قليلة نأت باملوضــوع عن جدارته االدبية 
وتهجمت على النــواب حتى بعد وفاته، 
في تصرف غير انســاني، فتحدثت عما 
موقف  وهو  الهندية،  اصوله  اســمتها 
عنصري بالكامل، فاألدب واالبداع ال يعرف 
حــدودا، كما ان النواب قــد ارتبط ببلده 
الروح  العراق بقوة راســخة ولم تغادره 
العراقية في جميــع قصائده وكتاباته؛ 
بل ان ديوانه الشــعري املعــروف »الريل 
وحمــد« باللهجة الشــعبية العراقية 
كان معجزة شعرية حقيقية استعمل 
فيها النواب البغدادي  مفردات نادرة من 
اللهجة اجلنوبية احمللية في جنوب العراق 
بعد ان سكن األهوار، وعاش مع الفالحني 
والبســطاء، وقــد جرى االحتيــاج الى 
العربية  باللغة  كلماتها  ببعض  تعريف 
الفصحى بســبب قوة وفــرادة املفردات 

اجلنوبية العراقية. 
وبــرأي الباحثــني والنقاد فان الشــاعر 
لقضايا  نفســه  النــواب كرس  مظفر 

الصباح الجديد ـ متابعة:

فــازت روايــة »خبز علــى طاولة اخلال 
النّعاس  الليبي محمد  للكاتب  ميالد« 
باجلائــزة العاملية للروايــة العربية في 
دورتها ااخلامسة عشــرة في أبوظبي، 
ألف   50 الكاتب علــى مبلغ  ليحصل 
اللغة  إلى  لترجمة قصته  دوالر ومتويل 

االنكليزية.
)31 عامــا( أول كاتب  النّعاس  وأصبح 
ليبي يفوز باجلائــزة وثاني أصغر كاتب 
يفوز بها. وأصــدر مجموعة قصصية 

في عام 2020.
وقــال القائمون على اجلائزة في بيان إن 
هذه »روايته األولى وكتبها في ســتة 
أشهر أثناء فترة احلجر الصحي، عندما 
كان مقيماً في مدينة طرابلس الليبية، 
حتت القصف وأخبــار املوت عن املرض 

واحلرب«.
ومت وصــف الروايــة بأنهــا »فريدة من 
نوعهــا، وتقع أحداثها فــي ليبيا. في 

مجتمع القرية املنغلق«.
وأضــاف البيــان »تعيد هــذه الرواية 
مســاءلة التصورات اجلاهــزة ملفهوم 

»اجلندر« وتنتصر للفرد في وجه األفكار 
اجلماعية القاتلة«.

وقــال الروائــي واألكادميي التونســي 
التحكيم  جلنة  رئيس  املبخوت  شكري 
»لقــد قامــت الرواية املتوجــة على 
اســتعادة جتربة شــخصية في ضرب 
من االعترافات التي نظم السرد املتقن 
نقدا  ليقدم  تفاصيلها  املشوق فوضى 

دقيقا عميقا للتصورات الســائدة عن 
العمل  وتقســيم  واألنوثة  الرجولــة 
النفســي  وتأثيرهما  واملرأة  الرجل  بني 

واالجتماعي«.
جاء اإلعالن عن الفائزة باجلائزة املرموقة 
عربيا في مجال الرواية خالل حفل أقيم 
في دولة اإلمارات عشية انطالق الدورة 

31 ملعرض أبوظبي الدولي للكتاب.

اإلنســانية والوطن معبــراً عن معاناة 
الشــعب املســحوق، وانحــاز لقضايا 
الفقراء والبســطاء والعدل ومناهضة 
احلكم  وأنظمة  واالستعمار  االستغالل 
الســائدة، ولم يتملق أو ميــدح نظام أو 

حكومة، بحسب ما اجمعوا عليه.
يحــاول البعــض ان يســحب رأيه في 
مظفر النواب ويتخــذ موقفا بناء على 
مخرجات واشــتراطات لغوية من قبيل 
ان النواب يســتعمل كلمات قاســية 
او حتى نابية في قصائده الســيما في 
اللغــة الفصحى، ويقول نقــاد ان هذا 
ال يعنــي شــيئا على صعيــد احملددات 
اللغوية، فلرمبا رأى املبدع النواب ان تلك 
الكلمة التي ترد في القصيدة الســيما 
امللقاة، هي االنسب لوصف حاكم ظالم 
معــدوم الضمير ميارس شــتى درجات 
القسوة والعهر ضد شعبه بسياسات 
تســببت في موت وهجرة الناس والقاء 
كثيرين في السجون، فال تليق باحلاكم 
الظالم ســوى كلمة وشتيمة قاسية 
يســتحقها؛ كما ان استعمال كلمات 
نابية شــائع في النتاجــات االدبية في 
الروايــة والقصــة والشــعر علــى مر 
العصور، فلم يكن االمر مثلبة يحاسب 

عليها املبدعون.
مــوت مظفر النــواب خســارة كبيرة 
لإلبداع واملبدعــني العراقيني فلقد كان 
له الفضل في تأسيس مدرسة حديثة 
في الشعر الشــعبي لم يزل كثير من 
النقاد يعدونهــا رمزا للحداثة حتى في 

عصرنا احلالي.
 مجــدا ملظفر الذي شــّنف اســماع 
العراقيني بكلماته وبسمو ابداعه الذي 
طاملا اثــار فيهم روح املتعــة والتفاؤل 
بظلها،  عاشــوا  التي  القســوة  برغم 
مجــدا للشــاعر الذي كتب عشــرات 
بــل مئــات القصائد النابضــة باحلياة 
والرفعة، الذي كتبت عنه مئات الكتب 
والدراسات وادخل اسمه في املوسوعات 
العربيــة والعاملية، فاإلبــداع النابع من 
املوقــف احلقيقي والضمير االنســاني 
لن حتده حدود، وهــو فخر لألجيال وذخر 
لها في ســعيها نحو االنعتاق من ربقة 
الظلــم والتحرر وبنــاء حياتها الكرمية 
املرفهة، وذلك ما عبر عنه الراحل مظفر 
النواب في ابداعــه االدبي ومواقفه وهو 

ما يسعى اليه الناس.

مظفر النواب مدرسة الشعر
والقيم االنسانية

البوكر العربية تعلن ميالد روائي ليبي 
واعد بتتويج محمد النّعاس

قراءة

الهــدف املبتغى من ذلك؟ وهل كان هذا 
الكتاب يســتحق الفوز وإضافة اســم 

شعري جديد لقائمة أسماء العراق؟
اإلجابة عن الشّق األول من السؤال األول 

يرتبط باإلجابة عن السؤال الثاني، لذلك 
سأحتّدث أواًل عن »الهدف املبتغى«، ومن 

ثَّم العودة إلى ما تبّقى من األسئلة.
ال شــّك أّن أهداف دار الرافدين من خالل 
هذه املســابقة هو اكتشــاف املواهب 
اإلبداعية الشاّبة وتشجيعها ورعايتها، 
كمــا أّنها تهــدف من وراء ذلــك تعزيز 
مكانتها في االختيارات الرصينة للكتب 
التي تنشــرها، لكن هذه املبادرة حتتاج 
إلى التفعيل، وأن ال تكون مقتصرة على 
الشــعر فقط، أو إّنها تقام للمّرة األولى 
واألخيرة، إذ ال بّد من تفعيل هذه اخلطوة 
وردفها بخطــوات الكتاب األّول للقصة 
القصيرة، وكذلك الكتاب األّول للرواية، 
والكتــاب األّول للمســرحية، والكتاب 
األّول للنقــد، والكتــاب األّول لقصص 
الفتيان، لتكون  وآخر لقصص  األطفال، 
الفاعليــة الثقافية التي أقدمت عليها 

الدار أوسع وأشمل.
بوصفــي »قارئًا ومتلّقًيــا ومتابًعا« لم 
أسمع عن هذه املسابقة، وإّنا استلمت 
وكتــاب مطبوع  نتيجة شــاعر جديد 
حديًثا، لكن السؤال: كيف تقّدم الشاعر 
لهذه املســابقة؟ وهــل كان على ثقة 
أّن األســماء العراقية  بالفوز؟ ال سّيما 
لُكّتاب القّصة والرواية والشــعر صارت 
تتصــّدر املراتب األولى في املســابقات 
والبوكر  »كتارا  على مســتوى  العربية 
والطيــب صالح«، لكن تلك األســماء 
كانت تنافــس على املســتوى العربي، 
أّما »مبني خشــاني« فإّنه تنافس على 
مســتوى وطني »عراقي«، فهل يعتقد 
أّنه تنافــس في املنطقة الســهلة أم 

الصعبة؟
التنافس  أّن  رأيي املتواضع، أعتقــد  في 

على املستوى الوطني أصعب منه على 
املستوى العربي، الّنك تتنافس مجايلك 
من البيئــة الثقافية ذاتها، وينهلون من 
املصــادر ذاته، وفي هــذا تكمن صعوبة 
الفــوز، وتختلف عــن واقــع احلال في 
املســابقات التي تقام عربًيا، إذ تشهد 
بيئات ثقافية مختلفة ومصادر متنّوعة 
لإلبــداع لتقــّدم للمجتمــع الثقافي 
العراقي شــهادة  تفوقة أو تقّدمه في 

تلك احملافل الثقافية.
لم يكن مبني واثًقا في فوزه أو على ثقة 
عاليــة بالفوز، فــإّن دار الرافدين قّدمت 
شاعرًا يُســعد متلّقي قصائدة بالصور 
الشعرية التي تتلّمس من ورائها مخّيلة 
شــعرية قادرة علــى ابتــكار املدهش 

واخملتلف مع السياق العام.
فقد اختار الناشــر هذا النّص مفتاًحا 
»أكاد  الغــالف  للقــراءة، ووضعه على 
أملس قمر الكّرادة، حني يهوي على رؤوس 
الســكارى، وتضيء أحالمهم بني يدي، 
فأعــرف حينها ندرة أشــباهي«، أو هذا 
املقتطع من نّص »ضياع في ليل اجلنة« 
ينّص على: »التسيئي فهم نومي  الذي 
الطويل، إّنــه نزهة فيك، مشــي على 
فراغات العاطفة وهي جتّرني ألمســك 
الصباح من يديك، فيغّني الديك، وتفتح 
عينها الزهرة وألسمع صباح اخلير منك« 
»ص25«، أو النّص اآلتي »كان صوت أّمي 
يطرد الوحوش عن فراشي، فننام اثنني، 
أنا وشعوري باخلوف« »اسم النوم الهارب 

ص50«.

محمد جبير

تخــرج دور النشــر التي تريــد أن تضع 
لنفســها موطئ قدم خارج املنافســة 
الكتبيــة عــن  للدكاكــني  التجاريــة 
الســياقات املتداولة، وترســم لنفسها 
الوســط  في  فاعلة  إبداعية  ممارســات 
الثقافــي،  فبعــض هذه الــدور تذهب 
جتاة املمارســات اخلطابيــة االجتماعية 
للتعريــف بإصدارات الكتــب، وبعضها 
اآلخــر يلجأ إلى املســابقات األدبية ودور 
أخرى تؤّســس لرصانة اإلصــدارات عبر 
خبراء وجلان لقراءة تلك الكتب وإجازتها 

قبل الشروع بطبعها.
أجد نفســي مضطرًّا لذكر هذه اجلملة 
أقرأ مجموعة شــعرية  وأنا  التمهيدية 
ا  لشاعر شــاّب لم أقرأ له ســابًقا نصًّ
شــعريًا أو نثريًا، ولم أسمع به أصاًل من 
قريب أو بعيد، لكن شّجعني صديق على 
قراءة هذا الكتاب الشــعري، الشاعر هو 
»مبني خشاني«، والكتاب هو »مخطوف 
من يد الراحة«، والناشــر »دار الرافدين«، 
والكتــاب كما مثّبت فــي الغالف األول 
ا »اجملموعة الشــعرية الفائزة بجائزة  نصًّ

الرافدين للكتاب األول 2021«.
نستنتج من هذا اإليضاح أّن هذا الكتاب 
الشعري دخل في منافسة مع مجموعة 
من الكتب لشــعراء آخرين من أصحاب 
الكتاب األّول، مبعنى لم يسبق لهم طبع 
كتــاب، والتنافــس  وراءه تقييم جلنة أو 
جلان اختارتهم دار النشر، ووضعت الثقة 
فيهم الختيــار الفائز من بينهم، وللفوز 
اشتراطات إبداعية وال أقول شروًطا، فهل 
كانت الدار موّفقة في هذه اخلطوة؟ وما 

مخطوف من يد الراحة

دور النشر والوظيفة اإلبداعية

أجد نفسي مضطرًّا لذكر هذه 
الجملة التمهيدية وأنا أقرأ 

مجموعة شعرية لشاعر شابّ لم 
أقرأ له سابًقا نصًا شعريًا أو نثريًا، 

ولم أسمع به أصًل من قريب 
أو بعيد، لكن شجعني صديق 

على قراءة هذا الكتاب الشعري، 
الشاعر هو »مبين خشاني«، 

والكتاب هو »مخطوف من يد 
الراحة«، والناشر »دار الرافدين«، 
والكتاب كما مثبت في الغلف 
األول نصًا »المجموعة الشعرية 
الفائزة بجائزة الرافدين للكتاب 

األول 2021«.
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ملونشريط
زوجان بريطانيان يقرران
العيش على متن قارب 

قرر زوجان بريطانيان التخلي عــن اإليجارات واالنتقال للعيش 
في قارب لتوفير أكثر من نصف فواتيرهما الشهرية.

جاك، مدرس في مدرسة ثانوية يبلغ من العمر 29 عاًما، وجيما، 
مســعفة تبلغ من العمر 29 عاًما، كانــا يدفعان 1000 جنيه 
إســترليني )1250 دوالر( شهريًا )لإليجار والفواتير( للعيش في 
شــقتهما في مانشستر، كل ذلك في أثناء محاولتهما توفير 

ما يستطيعان من املال لشراء منزلهما اخلاص.
وبالنظر إلى متوسط سعر منزل يبلغ 280 ألف جنيه إسترليني 
)352 ألف دوالر(، فقد واجه الزوجان سنوات من االدخار الصارم 
جملرد أن يكونا قادرين على شــراء عقار قــد ال يحبانه. وبدالً من 
االستقرار في هذا املسار، قررا شراء قارب من سريرين راسي بني 
مانشستر ويوركشاير، ونتيجة لذلك، انخفضت مصروفاتهما 

الشهرية إلى النصف.
وقالت جيما »لقد أخذنا قرًضا لشــراء القارب، ومع ذلك، كان 
القارب أقل تكلفة من نصف تكلفــة املنازل التي كنا نبحث 
عنها. حصلنا على قرض لشــراء القارب، وندفع اآلن 550 جنيه 

إسترليني )691 دوالر( شهريًا لتسديد القرض كل شهر.
وأضافت جيما » لقد بدأ األمر على شكل مزحة، لكننا ظللنا 
نفكــر في األمر، وظل جــاك يقول تخيلــي العيش على ذلك 
القارب. ثم واصلنا التفكير في العيش على منت قارب. وعندما 
أدركنا أنه كان على بعد ساعة واحدة فقط منا، قررنا الذهاب 
ومشاهدته. بعد أســبوعني دفعنا الوديعة لشرائه وكنا على 

وشك االنتقال إليه«.

الرئيس األرجنتيني يدفع غرامة بسبب حفلة
أصدر القضاء األرجنتيني قراراً بتغرمي الرئيس والســيدة األولى 
مبلغ ثالثــة ماليني بيزو )24 ألف دوالر( الســتضافتهما حفال 
في يوليو عام 2020 انتهــك أوامر احلجر الصحي التي أمر بها 

الرئيس نفسه.
وأقر القاضــي الفيدرالي لينو ميرابيلي قــرار التعويض املالي 
الــذي مت االتفاق عليه بــني املدعي العام، فرنانــدو دومينغيز، 

والرئيس ألبرتو فرنانديز والسيدة األولى فابيوال يانيز.
وســيدفع الرئيس الغرامة في شــكل تبرع ملعهد »مالبران« 
األرجنتيني، مؤسسة عامة تدرس األمراض املعدية ولعبت دورا 

رئيسيا خالل جائحة فيروس كورونا.
وســيدفع فرنانديز 1.6 مليون بيزو من قيمة الغرامة في حني 

ستدفع زوجته 1.4 مليون بيزو.
ومبجرد ســداد الغرامة، ســتغلق قضية جنائيــة بدأت العام 
املاضي بعد ظهور صور لالحتفال بعيد ميالد السيدة األولى في 
وقت منع فيه األرجنتينيون إلى حد كبير من مغادرة منازلهم.

وخالل مقابلة األســبوع املاضــي، قال فرنانديــز إن من حقه 
كمواطن أن يقترح طلب سداد تعويض مالي، في مقابل إغالق 

قضية ينظرها القضاء.
ووجهت االتهامات أيضا لكل من حضروا احلفل الذي أقيم في 
املقر الرئاسي في أوليفوس مبقاطعة بوينس آيرس، وهم يجرون 

حاليا مفاوضات إلبرام اتفاقيات مالية مماثلة.
وكان لصور االحتفال وقعا كبيرا على األرجنتينيني في خضم 
غضب عارم لعدم التزام الرئيــس بالقواعد التي فرضها على 

باقي السكان.

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقرب

قد تظهر بعض الشــخصيات املستفزة التي حترض 
على اخلالف، ويشتد عنادك وترفض التخّلي عن رأيك، 
فتصطدم اآلراء وتعلو نبرة الصوت. بانتظارك مرحلة 
مقبلة من احملطــات الالفتة واملتطــورة في العالقة 

بالشريك ستكون ملصلحتك إذا وظفتها كما يجب.

العذراء
تســتمتع اليــوم مبزاج معتــدل وســتجد أن أمورك 
ومشــاريعك تســير على ما يرام بصفــة عامة. رمبا 
يحــدث أمر ما يجعلك تستشــيط غضبا بســبب 
تصرف شــخص ما بطريقة عدوانية. يجب عليك أن 
تتعامل مع هذا املوقف بحكمة حتى ال تعكر صفوك.

تواجه منافســة جديدة على منصب مهم في 
الشركة فكن مستعدا. يجب أن يسود االحترام 
واحلب في عالقتــك مع احلبيــب وإال ضاع هذا 
احلب. ال تتول مســؤوليات جديدة في العمل ال 

تستطيع أن تؤديها على أكمل وجه.

يلفت علماء الفلك نظرك واليوم على وجه اخلصوص، 
إلى ضــرورة التفكير بأخــذ األمور املهنيــة مبنظار 
التفاؤل واالنشــراح، وبالتعامل مع العاملني معك أو 
مع زمالئــك بجّدية ممزوجة باملرح ألن هذا األســلوب 

يدفع بك قدما ويوصلك بطريقة أسرع إلى أهدافك.

عليك أن تتبع اليوم منهجا غير تقليدي. تستطيع 
اليوم أن تكســب صفقة رائعــة بفضل تواصلك 
اجليد مع اآلخرين واطالعك على األخبار واملعلومات 
أوال بأول. ابذل كل جهــدك لتحافظ على هدوئك 

في هذا اليوم الصعب.

تشــعر بالتعب بســبب كثرة االنتقــادات التى 
تواجهها، لــم ال تتكلم بصراحة مع رؤســائك 
في العمــل؟ ال تلم احلبيب على كل تصرف فأنت 
أيضاً تتحمل جانبا من املسؤولية. متر بوضع مالي 
صعب عليك أن تعرف كيف تخرج من هذه األزمة. 

ستتخلص اليوم من بعض األعباء التي حتملتها 
في األيام املاضية. اختر األصدقاء بحرص شديد 
وال تتواصــل إال مع الشــخصيات املميزة. اترك 
رأيك. ستسفيد  للتعبير عن  لنفسك مساحة 

من هذه الشخصيات جدا هذا اليوم.

أنت شــخص مميز فــي العمل، وســتتفوق على 
زمالئك. احلب الذي تبحث عنه قد ال يكون موجودا، 
لذا اكتف مبا لديك وكن واقعيا. ال تثق إال بنفسك، 
فهنالــك من يضمــر لك الضغينــة ويخبئ لك 

الشر. مارس بعض التمارين الرياضية كل صباح.

في الساعات األولى من هذا اليوم، تتدفق إليك األفكار 
أكثر من أي وقت آخر. يجب أن حتفظ أسرارك وأفكارك 
من اخملادعني. رمبا تشعر بتحسن في بداية اليوم، ولكن 
لسوء احلظ، قد تتعقد األمور في املساء. ال تذهب إلى 

الفراش قبل أن تخطط ماذا ستفعل غدا.

الدلو
احــذر عدم االســتقرار وجتّنــب التنّقالت غير 
املدروســة. يجب عدم التأجيــل واإلهمال في 
احلب بعــد اليوم، جتــد حوافز متنحــك اجلرأة 
والعزمية إلكمال خطواتك. تتوتر بعض الشيء 

قبل التقيد باإلرشادت الطبية.

الجدي

رمبا تتعرف علــى صديق جديد اليوم، قد تنجذب 
إليه بسرعة جدا، رمبا تشاركك أو يشاركك هذا 
الشخص في العديد من االهتمامات. سيصبح 
قريبا مــن أقرب األصدقاء إليــك. عندما تلتقي 

بهذا الشخص اليوم.

قد تشــعر بالتوتر بســبب عــدم توافق العقل 
والعاطفــة معا. تبــدو أنانيا جدا مــع احلبيب، 
وتتصرف بطريقة متهــورة في حني أن لهجتك 
الســائدة تدعو إلى الســالم والهدوء. كن هادئا 

فمن حولك يقدرونك ويثنون عليك.

القوسالميزان

الحوت

الجوزاء

متابعة - الصباح الجديد:   
حــذرت دراســة أجرتها شــركة 
دواء أميركيــة من أن عــدم اتخاذ 
احتياطات، خاصة لبس الكمامات، 
للوقاية من عــدوى فيروس كورونا 
املســتجد، يزيــد خطــر اإلصابة 

باملرض مستقبال.
وتشــير مناذج حاســوبية أجرتها 
أن  إلــى  »فراكتــال«  شــركة 
األشــخاص غيــر املطعمــني وال 
يضعون كمامات، ميكن أن يتوقعوا 
األقل  واحــدة على  مرة  إصابتهم 

سنويا.
وقد تصــل فرصة اإلصابة إلى مرة 
كل عامني لغيــر املطعمني، الذين 
يلبســون كمامات »عالية اجلودة« 

بانتظام في األماكن العامة.
تشــاكرافارتي،  أريجيــت  وقــال 
التنفيــذي  والرئيــس  الباحــث 
للشركة، إنه بالنسبة للمطعمني 
أم ال قد  الذين يضعون كمامــات 

حتدث لهم العدوى »بشــكل أقل 
تكــرارا« على الرغم مــن أنه من 

املستحيل حتديد عدد املرات.
وقــال: »احملصلــة النهائية هي إذا 
كنت تخطــط لعدم لبس كمامة 
وتعيش حياتك كاملعتاد، فتوقع أن 
واحدة على  مــرة  بالعدوى  تصاب 

األقل كل عام إن لم يكن أكثر«.
إذا كنــت تخطط  »أما  وأضــاف: 
لوضــع الكمامة فــي كل مكان 
أن  احملتمل  فمن  املنزل،  باســتثناء 

يخفض هذا اخلطر إلى النصف«.
وتأخذ هذه النماذج في احلســبان 
تضــاؤل املناعــة التــي توفرهــا 
اللقاحــات والعــدوى الســابقة 
أنه  تفترض  املناعي، كما  والتهرب 
مع كل إصابة، يكتسب الشخص 
قدرا من احلماية ضد الفيروس، ولو 
»فورشن«  ملوقع  تقرير  وفق  مؤقتا، 

حول املوضوع.
لكن الرئيس التنفيذي للشــركة 

تشــاكرافارتي قــال إن النماذج ال 
تأخذ في احلســبان احتمال تطور 

متحور يتهرب متاما من املناعة.
لقضاء  األميركيــني  ســفر  ومع 
عطالت خالل »يوم الذكرى«، أوصت 
»املراكز األميركية للسيطرة على 
دي  والوقاية منها« »سي  األمراض 
سي« بلبس الكمامات في األماكن 

الداخلية مع ارتفاع عدد احلاالت.
وحذر مسؤولو الصحة الفيدراليون 
األربعاء املاضي مــن احتمال زيادة 
األمور سوءا خالل األشهر املقبلة، 
وحثوا املناطــق األكثر تضررا على 
إعــادة إصدار دعوات  التفكير في 

لوضع كمامات.
وأشــاروا إلى أن ثلــث األميركيني 
تشهد  في مجتمعات  يعيشــون 
مســتويات متزايــدة مــن حاالت 
تتسبب  قد  التي  بكورونا،  اإلصابة 

في دخولهم للمستشفيات.
روشــيل  الدكتــورة  وقالــت 

والينسكي، مديرة »سي دي سي« 
في إحاطة بالبيــت األبيض: »في 
الوقت احلالي، تتركــز الزيادات في 
الشمال الشرقي والغرب األوسط. 
)لكن( الزيادات الســابقة للعدوى 
أظهرت أن هذا ميكن أن ينتقل عبر 

البالد«.
وكانــت »ســي دي ســي« ألغت 
الكمامات  لبس  توصيتها بضرورة 
في األماكن العامــة في مايو آيار 

من العام املاضي.
في  فيدراليــة  قاضيــة  وألغــت 
فلوريــدا التفويض الوطني بوضع 
الكمامات خــالل رحالت الطائرات 
ووســائل النقــل العــام األخرى، 
قائلة إنه يتجاوز سلطة مسؤولي 
الصحة األميركيني.وبدأت شركات 
الطيــران واملطارات بســرعة في 
تنص  التي كانت  تعليماتها  إلغاء 
علــى أن يضــع الــركاب أغطية 

الوجه.

في حال عدم وضع الكمامة... 

  
وداد ابراهيم: 

دعت عائالت عراقية املؤسسات 
اجملتمع  ومنظمــات  احلكومية 
باألطفال إلقامة  املعنية  املدني 
برامــج ترفيهيــة وتعليميــة 
العطلــة  خــالل  وثقافيــة 
الصيفية التي بــدأت قبل ايام 
لطلبــة املــدارس االبتدائيــة 
واســتغاللها  واملتوســطة 
كونهــا  االمثــل  االســتغالل 
فســحة  االطفال  ملنح  فرصة 
من الثقافــة الفنية والعلمية 
الفن  فــي  دروس  مــن خــالل 
وتعلم  والرياضة  واملوســيقى 
االطفال التعامــل مع االخرين 

بشكل ايجابي.

ساعات طويلة من الفراغ
فاطمــة محمد قالــت: حتمل 
كبيرا  حتديا  الصيفية  العطلة 
امام اآلباء واألمهات ممن لديهم 
فتضعهم  املدارس،  في  أطفال 
وأطفالهم أمام ساعات طويلة 
مــن الفراغ، ظهــرت فجأة مع 
انقضاء آخر يوم من أيام الدوام 
تدعم  ال  وقت  املدرســي. ففي 
صيفية  برامج  فيــه  احلكومة 
تصبــح  املــدارس،  لتالميــذ 
الطريقة التي ستستثمر فيها 
األسرة  بقدرة  مرهونة  العطلة 
التي  البرامج  على حتمل كلفة 
القطاع  مؤسســات  توفرهــا 
اخلــاص، واملعــروف ان العطلة 
الصيفية هي اجملال الكبير ملنح 

االطفــال ثقافة فــي مختلف 
الفنون من خــالل إقامة دورات 
مــن اجــل تعويــض االطفال 
ما فاتهــم مــن دروس التربية 
الفنيــة والرياضة وحتى دروس 
الغيت  والتي  االخالقية  التربية 
تقريبا من املدارس في السنوات 
االخيرة، وحتــى ال يقع الطفل 
حتت ظل االلعاب االلكترونية او 
غيرها من البرامج التي تقدمها 
مواقع  مــن  الكثيــر  مجانــا 

لها  والتي  االجتماعي  التواصل 
مردود غير صحي على االطفال

برامج االطفال املنقذ
اربعة  لــدي  محمد:  وتابعــت 
االبتدائية  املرحلــة  في  اطفال 
واملتوســطة ومــن الصعــب 
االلعــاب  بتــرك  اقناعهــم 
اشــغالهم  او  االلكترونيــة 
مبهام اخــرى لذا ادعــو إلقامة 
مدارسهم  في  لألطفال  برامج 

حصرا، واجــد ان البرامج التي 
تقدمها املدرسة خالل العطلة 
املنقذ من شبح  الصيفية هي 

البرامج االلكترونية.

العطلة حالة ملل وحتديق 
مستمر بالهاتف

ان  الشــك  قــال:  جبارعــودة 
العطلــة الصيفيــة فرصــة 
رائعة لقضــاء األوقات اجلميلة 
لذلك ينتظرها اجلميع بشغٍف 

والليالي  األّيــام  ويعّدون  كبير، 
تعٍب  بعد  تأتي  فهي  لقدومها، 
طويــل من العمل والدراســة، 
ومشــوارٍ مليء باالســتيقاظ 
املبّكر وتأدية الواجبات، لكن ما 
ان تدخــل العطلة ومنذ ايامها 
االولى حتى تتحــول الى حالة 
مــن امللل والتحديق املســتمر 
بالهاتف ومتابعة برامج والعاب 
بل ومتابعة شخصيات تتحدث 
عن العــاب تعلم االطفال على 

الوحشــية والتعامل غير اجليد 
مع االشــياء وحتى مع الطعام 
لــذا ننتظــر برامــج ترفيهية 
املدارس  تقدمهــا  وتعليميــة 
واملؤسسات املعنية بالطفولة، 
مبثابة  الصيفية  العطلــة  الن 
يســتطيع  رائعــة  مســاحة 
الطفل من خاللها تعلم الكثير 
الذي افتقده في املدرسة خالل 

ايام الدراسة 

دورات يقدمها فنانون
التربوية سعاد عبد علي قالت: 
بصراحــة في الســابق كانت 
مديريــات التربيــة تســتعني 
وتطالبهم  الفنانــني  ببعــض 
بتقــدمي دورات لألطفــال فــي 
خــالل  والرســم  املوســيقى 
ايــام العطلة وكانت تشــهد 
قبل  مــن  كبيــرة  مشــاركة 
االطفال فــي املراحل االبتدائية 
وتكون مجانيــة وهذه الدورات 
تنمي احلس الفني لدى االطفال 
وتوســع  مداركــه وثقافتــه 
الفنية العامة لكن االن اختفت 
هذه الدورات واهتمت به بعض 
املؤسســات االهليــة والتــي 
والتي  مقراتهــا  فــي  تقيمها 
تكون بعيدة عن اماكن ســكن 
االطفــال لكــن اذا اقيمت في 
املدارس فأنها ستكون في نفس 
ما  للطفل  اجلغرافيــة  الرقعة 
الدورات،  في  مشاركته  يسهل 
لذا اشــيد مبديريات التربية في 
اقامة برامج ترفيهية تعليمية 

تثقيفية لألطفال.

العطلة تحٍد كبير امام اآلباء واالمهات
اين يذهب االطفال في العطلة الصيفية؟  

متابعة ـ الصباح الجديد:
يعتزم تطبيــق »تيك توك« إطالق 
اشــتراكات مدفوعــة على البث 
احملتوى،  بصنــاع  اخلاص  التدفقي 
وهي طريقة من شــأنها أن جتعل 
الشــركة وجنومها أقــل اعتمادا 

على عائدات اإلعالنات.
امليزة اجلديدة لالختبار  وستخضع 
اعتبــارا من يــوم غــٍد اخلميس، 
أن  احملتــوى  لصّنــاع  وســتتيح 

»يدّروا إيرادات شــهرية متوقعة« 
ويكّيفوا بثهم املباشر بأسلوبهم 

الشخصي.
ونشــر التطبيــق كذلــك عددا 
كبيــرا مــن مقاطــع الفيديــو 
اخلاصة مبنشئي محتوى يشيدون 
عليهــا  يحصــل  بامتيــازات 
معجبيهــم في حال اشــتركوا، 
ومن بينها استخدام رموز تعبيرية 
بعاملهم  ومرتبطــة  مخصصــة 

خالل احملادثة أثناء البث التدفقي.
امليــزة مشــابهة  وتعــد هــذه 
تويتش  اعتمدتها منصة  لصيغة 
التدفقي  البــث  في  املتخصصة 
أللعــاب الفيديو وســاهمت في 

جناحها.
وفيما ســتتاح للجميع مشاهدة 
أن  إال  التدفقــي،  البــث  فيديــو 
من  فقط سيتمكنون  املشتركني 
استخدام عدد من الرموز التعبيرية 

املوجودة في نافذة الدردشة حيث 
يكتبون تعليقاتهم.

املنصــة ألصحاب  تتيــح  كمــا 
االشتراكات املدفوعة إظهار شارة 
تشــير إلى أقدميتهم، وســتتاح 
لهــم املشــاركة في »دردشــة« 

حصرية.
بداية  تيــك توك  ويعتزم تطبيق   
توفيــر امليــزة اجلديــدة في وضع 
جتريبــي لعــدد معني مــن صناع 

احملتــوى، ثــم سيوســع نطاقها 
لتشــمل أولئــك الذيــن تزيــد 
أعمارهم عن ثمانية عشــر عاما 
ويتابع حســاباتهم ما ال يقل عن 

ألف مستخدم.
وكانت الشــركة قــد أعلنت في 
بدايــة مايو أنها تدرس تقاســم 
أبرز صناع  مــع  اإلعالنات  عائدات 
احملتــوى علــى املنصــة، مقتربة 
لدى  املعتمد  النموذج  بالتالي من 

املنصات املنافسة.
وتعرضــت »تيــك تــوك« التــي 
أصبحــت منصة رئيســية لبث 
الفيديــو خصوصا خالل  مقاطع 
فتــرة جائحــة كوفيــد19-، إلى 
توفيرها  انتقــادات جــراء عــدم 
طريقــة لصانعي احملتــوى البالغ 
مليار مستخدم جتعلهم  عددهم 
يســتثمرون محتواهــم بطريقة 

فعالة.

ميزة جديدة من »تيك توك« انتظرها صناع المحتوى طويال

تحذير لغير المطعمين: توقعوا إصابة سنوية بكورونا 
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جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
الصينية

العدد: 2022/379
التاريخ: 2022/5/19

م/ إعالن
الى/ املدعوة – ايلني مؤيد حميد

حتية طيبة...
قدم املستدعي )مؤيد حميد فياض( 
طلبا الى هــذه احملكمة يطلب فيه 
إصدار حجة وفــاة بحقك وجملهولية 
محــل إقامتك قررت هــذه احملكمة 
تبليغــك بصحيفتني محليتني وفي 
وعدم حضورك سيتم  تبليغك  حال 
إصدار حجة وفاة بحقك وفق االصول 
للتفضل باالســتالم واتخاذ ما يلزم 

اصوليا.. مع التقدير
القاضي
رائد حسن خلف

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

رقم الدعوى: 1401/جنح/2022
التاريخ: 2022/5/19

م/ إعالن
الى املتهمة الهاربة: نغم ابراهيم 

خليل سلمان
بالنظــر جملهوليــة محــل اقامتك 
احلاضر ولكونــك متهمًة  بالوقــت 
1401/جنح/2022  املرقمة  بالقضية 
)1/459( عقوبات  املــادة  وفق احكام 
فقد تقرر تبليغك باالعالن عن طريق 
صحيفتــني محليتني للحضور أمام 
هذه احملكمة في يوم 2022/6/19 وفي 
حال عدم احلضور سوف جترى احملاكمة 

غيابا بحقك وحسب االصول.
القاضي
محمد عبد الرضا مهدي

منوذج إعالن/ دعوة تقدمي العطاء
جمهورية العراق/ شركة النفط الوطنية العراقية/ شركة احلفر العراقية/ 

شركة عامة
الى/ الشركات املتخصصة

م/ إعالن املناقصة العامة املرقمة 18 - خدمات– 2022 البصرة
 )معلنة للمرة األولى(

نوع املوازنة )تشغيلية(– نوع التبويب )مقاوالت وخدمات(

1 - يســر )شركة احلفر العراقية/ شركة عامة( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم اخلاص بـ )تقدمي خدمة اإلطعام والتنظيف ومســتلزمات املعيشة األخرى 

ضمن موقع عمل )5( أجهزة ومخيم بزركان ضمن حدود محافظة ميسان( 
2 - تتوفر لدى )شــركة احلفر العراقية- شــركة عامة( التخصيصــات املالية ضمن املوازنة 
التشــغيلية وتنوي اســتخدام جزء منها لتنفيذ خدمات )تقدمي خدمة اإلطعام والتنظيف 
ومســتلزمات املعيشــة األخرى ضمن موقع عمل )5( أجهزة ومخيم بــزركان ضمن حدود 

محافظة ميسان(
3 - بإمــكان مقدمي العطاء الراغبني في احلصول على معلومات اضافية االتصال )شــركة 
احلفر العراقية/ شركة عامة في محافظة البصرة/ الزبير/ البرجسية( وبعد دفع قيمة البيع 
للوثائق غير املســتردة البالغة )300,000 ثالثمائة الف دينار عراقي(، وبإمكان مقدمي العطاء 

الراغبني في احلصول على املزيد من املعلومات على العنوان املبني في اعاله.
-4 علــى مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصــول على معلومات إضافية االتصال بـ 
Logistic.cont.s@idu.( )شركة احلفر العراقية/ الهيأة التجارية/ قسم العقود اللوجستية(

gov.iq) (8 ساعات يوميا( وكما موضح بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
5 - آخر موعد لتسليم العطاءات الى العنوان اآلتي )مقر شركة احلفر العراقية في البصرة- 
الزبيــر- البرجســية- مقرر جلنة فتح العطــاءات( في املوعد احملدد هو )يــوم االحد املصادف 
2022/6/12 الســاعة الثانية عشرة ظهراً( وســوف ترفض العطاءات املتأخرة وسيتم فتح 
العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي )البصرة/ 
الزبير- البرجســية/ مقر شــركة احلفر العراقية/ جلنة فتح العطاءات( فــي الزمان والتاريخ 
)الســاعة الثانية عشــرة ظهرا )يوم االحد املصادف 2022/6/12( يجب ان تتضمن العطاءات 
ضمان العطاء )خطاب ضمان مصرفي او صك مصدق او سفتجة( ومببلغ )30،813،300( ثالثني 

مليونا وثمامنائة وثالثة عشر الفا وثالثمائة دينار عراقي 
6 - آخر موعد لشراء وثائق املناقصة يوم )الثالثاء( املصادف 2022/6/7.

7 - في حال مصادفة يوم الغلق عطلة رســمية يكون اليوم التالي موعدا للغلق الذي يكون 
فيه دوام رسمي ويكون موعد فتح العطاءات بنفس اليوم احملدد لغلق املناقصة 

8 - الكلفــة التخمينيــة لتنفيذ االعمال ملدة )365( ثالثمائة وخمســة وســتني يوما تبلغ 
(3،081،330،000( ثالثة مليارات وواحد وثمانني مليونا وثالثمائة وثالثني الف دينار عراقي.

10 - في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة اقسامها فإنه 
يتم استبعاد عطائه.

11 - يتم اســتبعاد العطاء الذي لم ترفق به معايير التأهيل املطلوبة )الســيولة النقدية( 
الواردة بتعليمات ملقدمي العطاء )ورقة بيانات العطاء( مبوجب وثائق املناقصة.

ع/ املدير العام
رئيس مجلس اإلدارة
مدير الهيأة التجارية
ايثار داود سلمان

جمهورية العراق
وزارة التخطيط 
إعالن مناقصة

مشروع قرض الصندوق االجتماعي للتنمية 

اسم املناقصة: تأهيل شبكة كهرباء في القرية العصرية وتأهيل الشبكة الكهربائية في قرى )البو 
حامت، ابو سديرة األولى( في محافظة األنبار.

ANR-02-4 :رقم املناقصة

اســتلمت حكومة العراق قرضا من البنك الدولي لتمويــل )الصندوق االجتماعي للتنمية(، وترغب بتخصيص جزء من القرض 
لتمويل عقد تأهيل شبكة كهرباء في )القرية العصرية( وتأهيل الشبكة الكهربائية في قرى )البو حامت، ابو سديرة األولى( في 

محافظة األنبار.
تدعو وزارة التخطيط/ الصندوق االجتماعي للتنمية الشــركات واملقاولني من ذوي األهلية واملؤهلني لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ 

مشروع 
تأهيل شــبكة كهرباء في )القرية العصرية( وتأهيل الشــبكة الكهربائية في قرى )البو حامت وابو سديرة االولى( في محافظة 
االنبار )رقم املناقصــــة ANR-02-4 ( وحســب جدول الكميات واملواصفات واخملططات املرفقة في وثيقة املناقصة مدة تنفيذ 

املشروع )240 يوما بضمنها أيام العطل واألعياد(.
ميكن شــراء مجموعة وثائق العطاءات الكاملة باللغة العربية من قبل املتناقصني الراغبني لدى تقدمي طلب خطي في العنوان 
أدناه ودفع مبلغ قدره 200 دوالر أميركي او ما يعادله بالدينار العراقي غير قابل للرد نقدا وسيتم تسليم وثائق العطاء عن طريق 

التسليم باليد.
تقدم العطاءات بظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اســم ورقم املناقصة يودع في صندوق العطاءات في العنوان ادناه مرفقة 

معه الوثائق واملستمسكات التالية:
1. سيتضمن العطاء ضمان عطاء على شكل خطاب ضمان او صك مصدق بقيمة )18,000( ثمانية عشر الف دوالر أميركي او 
ما يعادله  بالدينار العراقي ساري املفعول حتى 28 يوما من تاريخ سريان العطاء )118 مائة وثمانية عشر يوما من تأريخ الغلق(  

ويكون باسم الشركة املتناقصة حصرا وحلساب وزارة التخطيط/ الصندوق االجتماعي للتنمية.
2. مدة صالحية العطاء 90 يوما بعد املوعد النهائي لتسليم العطاءات املذكور في ورقة بيانات العطاء.

3. عدد نسخ العطاء الواجب تعبئتها وإعادتها هو نسختان )اصلية+ نسخة(.
 أوالً: ســيتم تنفيذ املناقصة وفقا إلجراءات العطاءات التنافســية الوطنية ويحق جلميع الشركات واملقاولني من ذوي األهلية 

التقدم للتنافس كما هو محدد في )إرشادات التوريدات(.
ثانياً: ميكــن للمتناقصني ذوي األهلية الراغبني ان يحصلوا على معلومات إضافية مــن وزارة التخطيط/ الصندوق االجتماعي 
للتنمية/ الطابــق الرابع وعلى البريد اإللكترونــي. sfd.prs.iraq@gmail.com حيث يقدم طلــب التوضيحات خطياً من قبل 

املتناقصني من خالل االمييل املذكور.
ثالثاً: يجب تســليم العطاءات في العنوان ادناه وان آخر موعد لتســلم العطاءات/ الســاعة احلادية عشــرة صباحاً من يوم 
األربعاء املوافق 2022/6/15 بتوقيت بغداد، العطاءات اإللكترونية ال يسمح بها، العطاءات املتأخرة سيتم رفضها، وسيتم فتح 
العطاءات فعلياً وبوجود ممثلني عن املناقصني الراغبني باحلضور شــخصياً في العنوان ادناه في نفس يوم الغلق. وســيكون يوم 
الثالثاء املوافق 2022/6/8 الســاعة العاشرة صباحاً موعداً لالجتماع مع املناقصني لتوضيح أسلوب ملء وثائق العطاء واإلجابة 

على االستفسارات.
عنوان تسليم العطاءات

مبنى وزارة التخطيط/ الطابق األول/ غرفة استالم عطاءات الصندوق الكائنة في بغداد/ كرادة مرمي/ قرب جسر اجلمهورية

وزارة التخطيط
الصندوق االجتماعي للتنمية

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية

محكمة األحوال الشخصية 
في الصينية

العدد: 2022/185
التاريخ: 2022/3/16

م/ إعالن
الى/ املدعو )حسن حمد علي(

حســن  )احمد  املســتدعي  قدم 
حمــد( طلبــا الى هــذه احملكمة 
يطلــب فيــه إصدار حجــة وفاة 
بحقك بتأريــخ 2015/4/20  قررت 
تبليغك بصحيفتني  هذه احملكمة 
وعدم حضورك  تبليغك  حال  وفي 
ســيتم إصدار حجة وفاة بحقك 

وفق األصول.
القاضي
رائد حسن خلف

محكمة بداءة مدينة الصدر
العدد/ 531/ب/2019
التاريخ/ 2022/5/22

إعالن
الى/ املدعــى عليه/ ليــث روميو 

عوارش
أقام املدعي/ أمــني بغداد/ إضافة 
لوظيفته الدعوى البدائية املرقمة 
احلكم  فيها  يطلــب  والذي  اعاله 
بإبطال تسجيل قيد العقار املرقم 
3079/2 م12 هورة كسرة وعطش 
وإعــادة تســجيله باســم دائرة 
أعيدت  وقد  آنفــا  املذكور  املدعي 
عليها  مشــروحا  التبليغ  ورقــة 
مجهوليــة محــل إقامتــك لذا 
إعالنا بصحيفتني  تبليغــك  تقرر 
محليتني للحضــور أمام احملكمة 
 2022/6/6 يــوم املرافعة املوافــق 
وعند عدم حضورك أو إرسال وكيال 
عنك ســتجرى املرافعــة بحقك 

غيابا وعلنا وفق القانون.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

رقم الدعوى: 1386/ج/2022
التاريخ: 2022/5/22

م/ إعالن
الى املتهم الهارب: علي محمد 
حسن/ يسكن بغداد- ابو غريب

بالنظــر جملهوليــة محــل اقامتك 
متهما  ولكونــك  احلاضر  بالوقــت 
1386/جنح/2022  املرقمة  بالقضية 
وفق احكام املادة )1/456/أ( من قانون 
العقوبات فقد تقرر تبليغك باالعالن 
عــن طريــق صحيفتــني محليتني 
للحضور أمــام هذه احملكمة في يوم 
2022/6/23 وفي حــال عدم احلضور 
بحقك  غيابا  احملاكمة  جترى  ســوف 

وحسب االصول.
القاضي
احمد شهاب احمد

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف البصرة 
االحتادية

محكمة بداءة القرنة
العدد: 48/ب/2022
التاريخ: 2022/5/24

إعالن
املدعية/ دنيا محمد جاسم

املدعى عليهم/ صابرين رعد وهيب 
وجماعتها

تبيع هذه احملكمة باملزايدة العلنية العقار 
املرقــم 131/39 م 54 نهــر الباشــا املزال 
48/ب/2022  املرقم  احلكم  بأعالم  شيوعه 
نوعه ملك صرف وهو عبارة عن دار سكنية 
قدميــة البنــاء في منطقة حي الســالم 
مبنية من البلوك ومســقفة بالشيلمان 
مساحتها 224 م2 فمن له الرغبة بالشراء 
مراجعــة هــذه احملكمة خالل مــدة )30) 
يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر االعالن 
مســتصحبا معه التأمينــات القانونية 
البالغة %10 من القيمــة املقدرة للعقار 
البالغــة )33600000( ثالثة وثالثني مليونا 

وستمائة الف دينار.
القاضي
عادل قاسم حنون

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

رقم الدعوى: 1390/ج/2022
التاريخ: 2022/5/22

م/ إعالن
الى املتهم الهارب: حسني ناصر 

عبداهلل/ يسكن كوت- داموك 
شارع املثلث

بالنظــر جملهوليــة محــل اقامتك 
متهما  ولكونــك  احلاضر  بالوقــت 
1390/جنح/2022  املرقمة  بالقضية 
وفق احكام املادة )487/اوال( من قانون 
العقوبات فقد تقرر تبليغك باالعالن 
عــن طريــق صحيفتــني محليتني 
للحضور أمــام هذه احملكمة في يوم 
2022/6/23 وفي حــال عدم احلضور 
بحقك  غيابا  احملاكمة  جترى  ســوف 

وحسب االصول.
القاضي
احمد شهاب احمد

وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية واجلوازات 

واالقامة
مديرية االحوال املدنية واجلوازات 

واالقامة
صالح الدين

قسم شؤون االحوال املدنية
العدد: ج-ص/ 5539
التاريخ: 2022/5/24

م املواطن )طالــب علي محميد(  قدَّ
طلباً يروم فيه تغيير اسم ابنه اجملرد 
في قيــدي وجعله )علي( بدال من )ذو 
الفقــار( فمن لديه اعتراض مراجعة 
هذه املديريــة خــالل )15( يوما من 
وبعكسه سيتم  االعالن  تاريخ نشر 
النظر فــي الدعوى وفق احكام املادة 
(22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 

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

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الكوت
رقم الدعوى: 1494/ج/2022

التاريخ: 2022/5/22
م/ إعالن

الى املتهم الهارب: محمد صبري 
فرحان جبر السراي

بالنظــر جملهوليــة محــل اقامتك 
متهما  ولكونــك  احلاضر  بالوقــت 
1494/ج/2022  بالقضيــة املرقمــة 
وفــق احكام املــادة )384( من قانون 
العقوبــات رقم 111 لســنة 1969 
فقد تقرر تبليغك باالعالن عن طريق 
صحيفتــني محليتني للحضور أمام 
هذه احملكمة في يوم 2022/6/26 وفي 
حال عدم احلضور سوف جترى احملاكمة 

غيابا بحقك وحسب االصول.
القاضي
احمد شهاب احمد

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف واسط 

االحتادية
محكمة االحوال الشخصية في 

الكوت
العدد/ 2193/ش/2022

الى املدعى عليه/ ضيفاء جواد غريبي
اقام املدعي )لؤي فائز كامل( الدعوى 
املرقمــة أعــاله والتي طلــب فيها 
دعوتك للمرافعة واحلكم بإســقاط 
حضانــة األطفــال وجملهولية محل 
إقامتك وحسب إشعار مختار محلة 
العزة واملرفق بكتاب مركز شــرطة 
العزة بالعــدد 1345 في 2022/5/22 
بواســطة صحيفتني  تبليغك  تقرر 
يوميتــني  رســميتني  محليتــني 
للحضور أمام هــذه احملكمة بتاريخ 
التاسعة صباحا  الساعة   2022/6/1
وعند عدم حضورك او من ينوب عنك 
املرافعة بحقك  قانونا ســوف جترى 

غيابا وحسب األصول.
القاضي
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بغداد ـ الصباح الجديد:

لكرة  األوملبــي  منتخبنا  خســر 
القــدم امــس وديا امــام نظيره 
اإليراني في املبــاراة التي ضيفها 
ملعب املدينة الدولي ببغداد، وفاز 
ايران بهدف الالعب يوســفي في 
الدقيقة 12، ومن املقرر ان يتواجه 
املنتخبان في الســاعة السابعة 
املقبل  اجلمعة  مســاء  والنصف 
املواق 27 أيــار اجلاري في لقاء ودي 
اخــر لتعزيز درجــة حتضيراتهما 
قبــل التوجــه إلى أوزبكســتان 
للمشــاركة في تصفيات آســيا 

حتت 23 عاما.
مبارياته  األوملبي  منتخبنا  ويلعب 
فــي نهائيات كأس آســيا ضمن 
ويفتتح شوطه  الثالثة،  اجملموعة 
بلقــاء األردن في الســاعة 8 من 
مســاء يوم 1 حزيــران املقبل، ثم 
يالقي اســتراليا في الســاعة 4 
من عصر الرابع من الشــهر ذاته، 
ذاته  التوقيت  الكويت في  ويالقي 
يوم 7 من الشهر نفسه، في حني 
يلعب إيــران امام قطر حلســاب 
اجملموعــة الثالثة يوم 1 الشــهر 
املقبل، ويالقي تركمانستان في 4 
منه ويلعب امام أوزبكستان في 7 

الشهر نفسه.
ويقــود منتخبنــا األوملبي املدرب 
سوكوب  ميروسالف  التشــيكي 
ويســاعده الشــتيكي )كامــل 
توبياس( مدرب مساعد، واملساعد 
مدرب  ريبــا(  )جيري  التشــيكي 
والســلوفاكي  بدنيــة،  لياقــة 
)أندريج كوستوالنســكي( مدرب 
حــراس مرمى، وكذلــك املدربني 
و)عباس  حافظ(  )سعد  العراقيني 
عبيــد( و)إبراهيم ســالم( مدرب 

حراس مساعد.

وفي ســياق اخر، يلعب منتخبنا 
الشــبابي حتــت 20 عامــا فــي 
اجملموعة الثامنة بتصفيات كأس 
آسيا إلى جانب منتخبات الكويت 
والهند وأســتراليا فــي اجملموعة 
البصرة  منافساتها  تضيف  التي 
للمــدة من 10 ولغايــة 18 أيلول 

املقبل.
آســيا  قرعة تصفيات  وأجريــت 
فــي ماليزيا أمس مبشــاركة 44 
منتخبــات مت تقســيمها بني 10 
مجموعــات تضيــف كل دولــة 

احدى اجملموعــات ويتأهل أول كل 
مجموعــة على جانــب افضل 5 
مركز  افضل  صاحبــة  منتخبات 
ثاني إلى النهائيات التي ســتقام 

في أوزبكستان 2023.
إلى ذلك، أسفرت قرعُة تصفيات 
أقيمت  التي  آســيا دون ١٧ عاماً 
أمــس فــي العاصمــِة املاليزية 
منتخبنا  وقــوِع  عــن  كواالملبور 
للناشــئني في اجملموعــِة الثالثة 
إلى جانِب املنتخب املضيف عمان 
والتي  والبحريــن  ولبنــان  وقطر 

ستقام في شهر تشرين األول.
ملنتخِب  املُســاعد  املــدرب  وقاَل 
إن  الناشــئني، محمد علي كرمي: 
قرعة التصفيات تعدُّ متوازنًة، وإن 
حظوظ منتخبنا في التأهِل جيدٌة 
في حاِل أكملنا منهاَج التحضير 

بشكٍل يتوافُق مع مهمتنا.
: إن الفريق ضم عــدداً من  وبــنّيَ
املواهــب اجلديدة، ودخــَل مرحلَة 
التحضيــر لبطولِة غرب آســيا 
املُقبل في  التي ستقاُم الشــهر 
األردن، والفريق بحاجــٍة إلى عددٍ 

من املُباريات التجريبية، فضالً عن 
بجاهزيٍة  ليكون  تدريبي  معسكٍر 
كاملــٍة خلوض منافســاِت غرب 
آسيا التي ستكون مبثابة محطٍة 
حتضيرّيــٍة مهمــة للتصفيــاِت 
املُساعد  املدرب  اآلسيوية.واختتَم 
املنتخــب  إن  بالقــول:  حديثــه 
بــدأ يحقُق االنســجاَم من خالل 
الوحــداِت التدريبّيــة املكثفــِة 
أن  ونأمل  النظرّيــة،  واحملاضــرات 
تثمــرَ اجلهود عــن والدِة منتخٍب 
يكون قاعدًة حقيقيًة للمنتخبات 

الوطنية.
إلى ذلك، خاَض منتخب الناشئني  
أولى ُمبارياته الودّية أمام  منتخب 
شــباب محافظِة النجف، وخسرَ 
بنتيجة هدفني مقابل هدٍف واحٍد 
في املبــاراِة التي أقيمت امس في 
ملعــِب النجــف الدولــي ضمن 
الناشئني  منتخِب  حتضيرات  إطارِ 
لبطولِة غربي آســيا، وجاَء هدفا 
النجِف من ركلتي جزاء، فيما أحرز 
أدهم  الالعب  الناشــئني  ملنتخِب 

قيس.
وقــاَل مدرب منتخب الناشــئني، 
حســن كمــال: العبونــا قدموا 
مباراًة جيــدًة برغم أنهــا األولى 
للمنتخِب بعد انقطاٍع داَم ســتة 
أشــهر، وبعض الالعبــني خاضوا 
مباراتهم األولى معنا بعد أن متت 
إضافتهــم فــي االختبارات.وبنّيَ: 
تاٍم على  سيطرَ العبونا بشــكٍل 
اللعِب في الشوِط الثاني، وجارينا 
النجــف رغم الفــارِق البدني بني 
العبينا باألعمار والبناء اجلسماني، 
واألهداف التي دخلت مرمانا جاءت 
مــن ركلتي جزاء، أي مــن أخطاٍء 
النتيجة  النظر عن  فردية، وبغض 
فأداُء فريقنا كان ممتازاً في الشوط 

الثاني.
وأشارَ إلى: إن اجلهاز الفني زَج بأكثر 
عددٍ من الالعبني ومنحهم فرصَة 
املشاركة، وسنخوض مباراًة أخرى 
نهاية األسبوع من املؤمل أن تكون 
أمام فريِق الكوت، ونسعى كذلك 
لتأمنِي مبارياٍت أخرى في األسبوع 
املقبل.وأوضَح: نأمُل أن يكتمَل رمت 
التحضير مبعسكٍر خارجي نخوُض 
من خالله ثالث مبارياٍت ودية على 
مستوى عاٍل لرفع جاهزيِة الفريق 
قبل الشــروِع في بطولــِة غربي 
آسيا التي ســتقام في العشرين 
من شهر حزيران املُقبل في األردن.

األولمبي يخسر الودية األولى بهدف
 امام إيران.. والجمعة يلتقيان ثانية  

الشباب والناشئة في مجموعتين متوازنتين بتصفيات آسيا
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صراع على الكرة في مباراة األوملبي امس امام إيران

ختام دوري الكرة الطائرة 
الممتاز 30 الجاري

تايكواندو البارالمبية يبدأ 
نزاالت الشارقة الدولية

اتحاد الكرة يقلد 19 
حكمًا الشارة الدولية 

الطب الرياضي تنظم 
محاضرة عن اضرار المنشطات 

صكبان الربيعي
حدد االحتاد العراقي للكرة الطائرة مساء يوم 30 من 
شهر آيار اجلاري موعدا خلتام منافسات بطولة دوري 
أندية الدرجة املمتاز في قاعة الشــعب بني فريقي 
غاز اجلنوب واجليــش.. وكان فريق غاز اجلنوب وصيف 
بطل الدوري للموســم املاضي قد فــاز على فريق 
اجليش في مباراتي منافسات املربع الذهبي واللتني 
اقيمتا في قاعة محافظــة البصرة بنتيجة واحدة 
هي ثالثة أشــواط مقابل شــوطني لتكــون مباراة 
اخلتام وهــي الثالثة بينهما هي احملطة املناســبة 
السدال الســتار على مســابقة هذا املوسم الذي 
اصبح غاز اجلنوب هو املرشــح الساخن لنيل لقبه، 
علما ان ناديي البحري والبيشمركة قد انسحبا من 
املسابقة المور إدارية والنشــغالهما في مسابفة 

البطولة اآلسيوية.

هشام السلمان 
غادر صباح أمس متوجها الى الشــارقة االماراتية وفد 
املنتخب العراقي للتايكواندو وأكد  رئيس احتاد اللعبة 
حيدر الشــكري ان الوفد العراقي غــادر  مطار بغداد 
للمشاركة في  بطولة الشارقة  التي تبدأ يوم  الثالث 
والعشرين من ايار اجلاري لغاية يوم السابع والعشرين 
منه واضاف ان الوفد العراقــي يتألف من : حيدر كرمي 
مزهر  رئيســا للوفد  وبالســم باقر خلف  اداريا وثائر 
خضير  ساهي مدربا  والالعبون محمد جاسم محمد 
وزن فوق ٨٠ ووعد عمران فارس وزن ٨٠ وحســني عباس 

حسني  وزن ٥٨ وحسني ياسر حسني وزن ٥٨ كغم.

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

بغداد ـ الصباح الجديد:
قلَد االحتادُ املركزي لكرِة القــدم مجموعًة من احلكاِم 
الشــارات الدولّية للموســم 2023/2022 ، وذلك في 
حفٍل أقيم أمس في مقــّر االحتادِ بحضور النائِب األول 
لرئيــِس االحتاد علــي جبار وُعضو االحتــاد رحيم لفتة 
واألمــني العــاّم محمد فرحــان ورئيس جلنــة احلكام 
الدكتور جناح رحم. وشــمَل التقليد بالشارِة الدولية 
)٦( من حكاِم الســاحة و)٨( مساعدين و)٤( من حكام 
الصاالت وحكماً واحداً من الشاطئية. وافتتَح النائب 
األول لرئيِس االحتاد، علي جبار، كلمته باإلشادِة باألدوار 
الكبيــرة التي بذلها احلكاُم في مبارياِت الدوري املمتاز.
وقــاَل: إن احلكم العراقي دائماً مميٌز فــي إدارِة املباريات 
فــي دورينا وفي كِل احملافل الدولّيــة واإلقليمية، ويناُل 
اإلشــادَة ملا يقدمه من أداٍء مميــٍز، وما مييز حكامنا هي 

قلُة األخطاء في إدارة املباريات.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اقامت دائــرة الطب الرياضي والعــالج الطبيعي دورة 
ضمن اخلطة التوعوية الســنوية محاضرة توعوية عن 
األضرار الصحية للمنشطات في الرياضة استهدفت 
مدربي والعبي اندية وزارة الداخلية ، حاضر فيها حيث 
فاحص املنشطات احمد عبد خماط بحضور مدير عام 
الدائرة الدكتور حيدر رحيم . اذ تطرق خماط الى األضرار 
الصحيــة اخلطيرة التي تســببها تناول املنشــطات 
الهرمونيــة وغيرها على وظائف اجلســم .وفي ختام 
احملاضرة قــدم الدكتور حيدر معلومات مهمة جدا عن 
دور املدربني في احلد من تعاطي املنشطات بني الالعبني.

تقرير 

لندن ـ وكاالت:

أسدل الستار على منافسات الدوري 
اإلجنليزي املمتاز، األحد، حيث احتفظ 
متفوقا  باللقب،  مانشستر ســيتي 
بفــارق نقطة وحيدة عــن ليفربول.. 
إلى  وتوتنهام  تأهل تشيلســي  كما 
دوري أبطــال أوروبــا، وهبطــت فرق 
بيرنلي وواتفــورد ونورويتش إلى دوري 
املوسم  وشهد  التشامبيونشــيب.. 
اللحظات  مــن  العديــد  املنصــرم، 
املثيرة، على مــدار 38 جولة، وتألقت 
أنديــة معينة على حســاب غيرها، 
وبرز العبون بأداء مميــز على الصعيد 
الفردي.ويضــع التقريــر التالــي بني 
أيديكــم، أبرز األرقــام واإلحصائيات 
التي يســتعرضها كووورة بعد ختام 

البرمييرليج: 
فقد حقق مانشســتر ســيتي أكبر 
عدد مــن االنتصارات في املســابقة، 
برصيد 29 فــوزا مقابل 28 لليفربول، 
حني  في  وتوتنهــام..  الرســنال  و22 
نال واتفــورد أكبر عدد مــن الهزائم 

في املســابقة، برصيد 27 خســارة، 
يليه إيفرتون برصيد 21 خســارة، ثم 

نورويتش )19(.
في  هجوميا  األقــوى  ســيتي  ويعد 
متفوقا  هدفا،   99 برصيــد  البطولة 
على ليفربول )94( وتشيلســي )76( 
وتوتنهام )69( وليستر )62(.. وتشارك 
مانشستر سيتي مع ليفربول في عدد 
احلفاظ على شــباكه نظيفة  مرات 
في البطولــة، برصيد 21 مباراة لكل 
منهمــا، وجاء تشيلســي وتوتنهام 
في املركــز الثاني )16 مباراة(.. وأطلق 
ليفربول أكبر عدد من التسديدات في 
املوســم، برصيد 729 تسديدة، يليه 
وتشيلسي  تســديدة(،   713( سيتي 
)592(، وارسنال )589(، -ويعتبر سيتي 
أكثر الفــرق إصابة إلطار املرمى خالل 
مباريات املوسم املنصرم، حيث سدد 
24 مــرة فــي القائمــني والعارضة، 
مقابل 18 الرسنال وليدز يونايتد، و17 

للبلوز.
و يعد ليفربول الفريق األكثر تسجيال 
لألهــداف من داخل منطقــة اجلزاء، 
برصيــد 86 هدفا، يليه ســيتي )84( 

 ..)62( وتوتنهــام   )63( وتشيلســي 
تصدر مانشستر سيتي قائمة الفرق 
األكثر تســجيال لألهــداف من خارج 

منطقــة اجلــزاء، برصيــد 15 هدفا، 
مقابل 14 لتشيلســي و10 الرسنال، 
و9 لليــدز يونايتد وســاوثهامبتون.. 

حصل مانشستر ســيتي على أكبر 
316 ركلة،  الركنيات برصيد  عدد من 
وجاء في املركز الثاني ليفربول برصيد 

282 ركنيــة، يليه تشيلســي )241( 
وساوثهامبتون )233(.. 

تشــارك حــارس يونايتــد دافيد دي 
خيــا، مع حارس توتنهــام، في الرقم 
القياســي ألكبر عدد من الدقائق في 
لكل  دقيقة   3420 برصيد  املوســم، 
3385 دقيقة حلارس  منهما، مقابــل 
لظهير  و3380  ميســلير،  إيالن  ليدز 

أستون فيال مات كاش.
وتشــارك 3 العبني في صــدارة أكثر 
الالعبــني حصــوال علــى البطاقات 
الصفــراء، وهم العب ليــدز جونيور 
فيربــو، والعب أســتون فيــال تايرون 
مينجــز، والعــب بيرنلــي جيمــس 
تاركوفسكي، برصيد 11 بطاقة لكل 
منهــم.. والعبان فقــط حصال على 
البطاقة احلمراء مرتني خالل املوسم، 
راؤول  وولفرهامبتون  مهاجــم  وهما 
إزري  فيال  أســتون  ومدافع  خيمينيز، 

كونسا.
ســيطر جنوم مانشستر سيتي على 
قائمة أكثــر الالعبني متريــرا للكرة، 
حيث جاء جــواو كانســيلو برصيد 
2951 متريــرة، يليــه البــورت )2920( 

ورودرى* 2865(.. كان جنــم ليفربــول 
محمد صالح، الالعب األكثر تسديدا 
للكرة برصيد 139 تســديدة، مقابل 
133 لنجــم توتنهام هاري كني، و110 
لنجم مانشستر يونايتد كريستيانو 
الالعبني تســديدا في  أكثر  رونالدو.. 
إطار املرمى )العارضة والقائمني(، هما 
جنم ليــدز رافينيا، والعــب برينتفورد 
برايــان مبوميو، برصيد 7 تســديدات 

لكل منهما.
يعتبر جنــم توتنهام هاري كني، الالعب 
األكثر إهدارا للفرص الكبيرة السانحة 
متفوقا  فرصة،   18 برصيد  للتسجيل، 
على زميله سون، وجنم ليفربول محمد 
لــكل منهمــا(.. كان جنم   17( صالح 
األكثر  رونالــدو،  كريســتيانو  يونايتد 
وقوعا فــي مصيدة التســلل برصيد 
33 حالــة، بفارق 7 حــاالت عن العب 
ومهاجم  كورنيه،  ماكســويل  بيرنلي 
ليدز  حــارس  وود..  كريس  نيوكاســل 
إيالن ميلييه، هــو األكثر تصديا للكرة 
في الدوري برصيد 143 محاولة تصدي 
ناجحة، مقابل 131 حلارس ليستر بيتر 
شمايكل، و128 حلارس يونايتد دي خيا.

مانشستر سيتي يجدد االحتفاظ بلقبه بطاًل للدوري اإلنجليزي 
كين األكثر إهدارا للفرص.. ورونالدو المتسلل األكبر

مانشستر سيتي يحتفظ باللقب

حسين الشمري
تصدر منتخبنا بكرة الســلة على 
مجموعته  املتحركــة  الكراســي 
بأربعــة انتصــارات متتاليــة بعد 
االخيــر امس علــى منتخب  فوزه 
 43/45 بنتيجــة   افغانســتان 
نقطة في بطولة اســيا اوشــينا 
اجلارية احداثهــا في مدينة بوكيت 

التايلندية.
عبد  العراقي  الوفــد  رئيــس  وقال 
الكرمي باقر: تــوج منتخبنا بصدارة 
مجموعته عن جدارة واســتحقاق 
بعــد فــوزه الثمني علــى منتخب 
نتائــج  وســننتظر  افغانســتان 
اجملموعــة االخرى ملعرفــة املنتخب 
الــدور املقبل  الذي ســنقابله في 
حيث ضمت اجملموعة االولى ســتة 
منتخبــات  وهي  ايران واســتراليا 
واليابــان وماليزيــا وكوريا اجلنوبية 
والبلد املنظــم تايلند فيما تألفت 
مجموعتنا من خمســة منتخبات 
وهي العراق  واالمارات والســعودية 
والفلبــني وافغانســتان بعد  تعذر 
مشاركة منتخبات الكويت والصني 
ارتأت  ولذلك  واندونيســيا   وتايوان 
اللجنة املنظمة  الى تقسيم الفرق 
املشاركة وعددها 11 منتخبا عربيا 
الى مجموعتــي  فقط  واســيويا 
وسيكون اليوم االربعاء راحة جلميع 
فــرق البطولة.اما مــدرب املنتخب 
رافد عبد احلسني فقال: احلمد اهلل 
على تصدرنا جملوعتنا بجهود العبينا 

االبطال الذين قدموا افضل واحسن 
املســتويات في املباريات االربع التي 
الفلبني  امــام  منتخبنا  خاضهــا 
واالمارات والســعودية وافغانستان 
وان شاء اهلل سنسعى الى مواصلة 
جهودنا احلثيثة كي نكون طرفا في 

املباريات النهائية ..
وبني عبــد احلســني ان اداء فريقنا 
بتصاعــد متواصل مــن مباراة الى 
اخرى على الرغم مــن اننا اكتفينا 
مبعســكر داخلي فقــط ومن دون 
خوض اية مباريات جتريبية استعدادا 
للبطولة احلالية اال ان العبينا اثبتوا 
امللقاة  للمســؤولية  اهــل  بانهم 
على عاتقهم عبر الظهور مبستوى 
مشرف يليق بسلة العراق وهذا ما 
اثبتناه على ارض الواقع شــكرا لك 
من شجعنا وازرنا في هذه البطولة 

وان شــاء اهلل سيكون االداء افضل 
فــي املباريــات املقبلــة، اما العب 
منتخبنا ســجاد عبد الوهاب  وهو 
اصغــر العب في الفريــق  فتحدث 
قائــال ...اســتحق منتخبنا صدارة 
مجموعته بكل فخــر واقتدار بعد 
الفــوز على منتخبــات الفلبني ثم 
االمارات وبعدها الســعودية وامس 
يؤكد  مــا  وهذا  افغانســتان  امام 
احقيتنا في مواصلة املنافسة على 

املراكز املتقدمة.
واضاف انــا بدوري اشــكر للجهاز 
الفني الرائع بقيادة املدرب رافد عبد 
احلســني ومســاعده كاظم هليل 
اجمل  لتقدمي  لنا  توجيهاتهم  على 
زمالئي  اشكر  كما  الفنية  عروضنا 
الالعبــني علــى روحهــم العالية 
وتفانيهم من اجل كسب املباريات.

بغداد ـ فالح الناصر:
ان  جثير  املدرب قحطــان  اكد 
مهمته في تدريب فريق اجلوية 
لن تكــون مفروشــة بالورود، 
املمتاز  املوســم  النتهاء  نظراً 
وابتعاد  بطالً  الشرطة  وتتويج 
اجلوية عن املنافسة على مركز 
الوصيــف بنحــو واضح بعد 
سلسلة نتائج لم تكن ملبية 

للطموحات الزرقاء.
وقــال جثيــر انه يعــول على 
حتقيق نتائج جيدة في املباريات 
املتبقية لبطولة الدوري وأيضا 
في منافسات ربع نهائي كأس 
العــراق، اذ ســيالقي غرميــه 
بفضــل  الــزوراء،  التقليــدي 
التوليفة اجليدة للعريق، وثقته 
بقدراتــه التدريبية ورفاقه في 
املالك املســاعد ودعــم اإلدارة 
اجلماهيرية، معربا  واملســاندة 
عن امله فــي ان ينافس اجلوية 
علــى الفــوز بلقــب الكأس 
الغيــاب عن منصة  لتعويض 
املمتاز  الــدوري  فــي  التتويج 
ووداع دوري أبطال آسيا من دور 

اجملموعات.
وتســنم جثير مهمــة تدريب 
املــدرب مؤيد  يرافقه  اجلويــة 
جودي مســاعدا وحسن هادي 
مدربــا حلراس املرمــى واحمد 
البدنية  للياقة  جمعة مدربــا 
فنيا  محلــالً  ســالم  ورافــد 

واحمد خضير مشــرفا.. وذلك 
حكيم  املدرب  اســتقالة  بعد 
شــاكر.. وأوضح املدرب اجلديد 
لكرة اجلوية انه يســعى أيضا 
إيجابية في  نتيجــة  لتحقيق 
لقــاء النجــف املؤجــل الذي 
األربعاء  اليوم  مســاء  سيقام 
في ملعــب الشــعب الدولي 
ضمــن دوري الدرجــة املمتازة، 
مبينــا ان النقاط الثالث هدف 
النقاط  رصيد  لتعزيز  الصقور 
ميلك  اذ  املنافســة،  في جدول 
باملركــز  نقطــة   58 اجلويــة 

الرابع بفــارق 3 نقاط عن نفط 
الوسط ثالث الترتيب، علما ان 
وتـوج  نقطـة   82 له  الشرطة 
 62 بطـال للـــدوري وللطلبـة 

مبركـز الوصيـف.
وذكر انه تقدم بطلب إلى إدارة 
اجلوية ومشــرف الفريق بشان 
إبراهيم  أحمــد  الثنائي  عودة 
وعلي محسن من اجل االلتحاق 
للمباريات  اجلوية  بتشــكيلة 
التي  املشكالت  وانهاء  املقبلة 
شهدت مســيرة الالعبان في 

الفريق بالفترة املاضية.

السلة على الكراسي يتصدر
 مجموعته في بطولة آسيا أوشينا

جثير يستهدف النجاح مع الجوية ويختبر 
إمكاناته اليوم بلقاء مؤجل امام النجف 

املالك التدريبي لكرة اجلوية

منتخب السلة على الكراسي

 10:00 مساًء

مفكرة اليوم

روما ـ فينورد 
نهائي دوري المؤتمر األوروبي
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الصباح الجديد - خاص:
تقيم كلية العلوم السياحية – اجلامعة املستنصرية 
مؤمترها العلمي الســنوي االول بعنوان )الســياحة 
خيار أمثل لتعافي االقتصــاد العراقي( بتاريخ 5-30-

2022، حتت شعار)الســياحة بديل مستدام لتعظيم 
املوارد( ودعــت الباحثني واملهتمني بعلم الســياحة 
والراغبني باملشــاركة بتقدمي بحوثهم مع امللخصات 
touristic2022@( وارســاله عبر البريد االلكترونــي

(uomustansiriyah.edu.iq
وحددت اجلامعة يوم 2022/4/28 موعد اخير الســتالم 
البحوث، ومــن املالحظ ان كلية العلوم الســياحية 
تأسســت عــام 2013 بعــد الغاء معهــد الفندقة 
والسياحة التابع لكلية االدارة واالقتصاد وكان الغرض 
من افتتاحها توســيع وتطوير الدراسة في هذا اجملال 
وحتتوي على قسم الســياحة وادارة الفنادق، ويعمل 
خريجو الســياحة في املرافق الســياحية في عموم 
محافظات البــالد، كون العراق يعد مــن الدول التي 
متتلك الكثير من املواقع واملناطق السياحية مبا فيها 

السياحة االثارية والدينية والطبيعية.

 بغداد - الصباح الجديد:
صدر كتاب جديد للكاتب والناقد التشــكيلي جمال 
العتابي بعنوان )املثول أمام اجلمال، قراءات تشكيلية(، 
وهو من منشــورات االحتاد العــام لألدباء والكتاب في 

العراق 2022 .
وتضمــن الكتاب موضوعات ومقــاالت في الطبيعة 
الصامتة لدى عدد من الرسامني الرواد، في مقدمتهم 
عبد القادر الرســام وأكرم شكري، كما تناول الكاتب 
جتارب تشــكيلية للفنانني يحيى جواد، شاكر حسن 
آل سعيد، نعمان هادي، جعفر طاعون، مكي حسني، 

ضياء حسن، موفق مكي، وآخرين.

كلية العلوم السياحية 
تقيم مؤتمرها السنوي األول

كتاب جديد للناقد 
التشكيلي جمال العتابي

نشــرت النجمة العاملية بريتني سبيرز عبر حسابها في 
تطبيق “انســتغرام” فيديو ألطبائها السابقني وأرفقته 
بتعليق: “هذه رسالتي إلى كل املعاجلني واألشخاص الذين 
أخذوا أموالي”، وفقاً لصحيفة “الديلي ميل” البريطانية.

وســخرت بريتنى، من أطباء الصحة النفســية كاتبًة: 
“بعد 840 ســاعة بالضبط من العالج غير املرغوب فيه 
على الكرسي، أعتقد أنني تعرضت للتعذيب”، وتوجهت 
إلــى عائلتها، قائلة: “إلى عائلتــي التي تغاضت عن هذا 
التعذيب… ســأبقى أقول حتى يوم موتــي… اذهبوا إلى 

اجلحيم”.
وظهرت بريتني في الفيديو تكــرر كالم معاجليها قائلًة 
بسخرية: “أنا سعيدة جداً ألنك هنا اليوم للقيام بالعالج 
مرة أخــرى” وتابعت: “كيف حالك؟ من الرائع رؤية وجهك 

الصغير”.
وتعاطف اجلمهور بشــكل كبير مع الفيديو الذي يؤكد 
مرور بريتنــي بفترات صعبة خالل وصايــة والدها. وقال 
أحدهم: “أنا حقاً أشــعر باحلــزن على بريتنــي. أعتقد 
أنهــا عانت كثيراً وما زالت متــر بالكثير من الصعوبات”. 
وكتب شــخص آخر: “أعتقد أن بريتني مرت بالعديد من 
الصدمات خالل فترة العالج النفسي… املسكينة… أمتنى 

أن جتد يوماً ما السالم الداخلي”.

تواصل أغنية “هذا احللو” مللكة املســرح ميريام فارس رحلة 
النجاح وحصد املزيد من املاليني بعد شــهرين من إطالقها، 
وذلك بعدما حصدت أكثر من 30 مليون مشاهدة على قناة 

ميريام في موقع “يوتيوب”.
أغنيــة “هذا احللو” تتصدر لألســبوع الثامــن على التوالي 
الئحة الترند للفيديوهات األكثر تداوالً على موقع “يوتيوب”، 
في مصر والســعودية واإلمارات ولبنان والسويد والبحرين 

وفلسطني والكويت وغيرها من البلدان العربية.
كمــا حتصــد األغنية منــذ صدورهــا تفاعاًل واســًعا من 
اجلمهور على السوشــيل ميديا، إذ تكتسح األغنية مواقع 
“إنســتغرام”، و”تيك توك”، و”فيسبوك” في فيديوهات لعدد 
كبير من الناشــطني يظهــرون من خاللهــا وهم يقومون 
بحركات تعبيرية وخطــوات راقصة تترجم كلمات األغنية 

التي حتمل جرعة زائدة من الطاقة اإليجابية.

بريتني سبيرز 

ميريام فارس

أخبــارهــــــــــم

زينب الحسني 
الثالثاء،  اجلوية، أمس  االنواء  أعلنت هيئة 
عن حالة الطقس في البالد لأليام املقبلة.

ترابية  الهيئة حــدوث عواصف  وتوقعت 
بدءاً من األربعاء )اليوم(، وتعد هذه املوجة 
هي الثانية خالل هذا األسبوع بعد موجة 

قوية ضربت البالد اإلثنني املاضي.
عاصفة   122 تســجيل  شــهدت  البالد 
ترابيــة خالل 283 يوما في ســنة واحدة، 
ومن املتوقع أن تسّجل البالد في السنوات 
املقبلــة 300 يــوم مغبر في كل ســنة، 

حسب وزارة البيئة.
وعلــى وفــق منظمــة "حمــاة دجلة"، 
األراضي  زيــادة  واســتمرار  التصحر  فإن 
املتصحرة واجلفاف وارتفاع درجات احلرارة، 
وقلة التشــجير مــع عدم وجــود حزام 
أخضر، هي من أهم األســباب التي تؤدي 

حلدوث العواصف الرملية.
وســّجلت البــالد، عشــرموجات غبارية 
في غضون شــهر ونصف الشهر، منها 
ست موجات في شــهر نيسان املنصرم، 
وموجتــني في عيــد الفطر مطلــع أّيار، 
املاضي،  والتاسعة كانت مطلع األسبوع 

وأخرى االثنني املاضي.
وبلغت نسبة مساحة الغابات الطبيعية 
واالصطناعية 1.6 باملئة فقط من مساحة 
أعّدها  إحصائية  حسب  الكاملة،  العراق 

“اجلهاز املركزي لإلحصاء”، في عام 2020.
ذات اإلحصائيــة، أكــدت أن 69 باملئة من 
مساحة العراق تعد أراضي متدهورة؛ ألن 
15.6 باملئــة منها هــي أراضي متصحرة 

و53.9 باملئة هي أراضي مهّددة بالتصحر.
يحتاج العراق إلى 14 مليار شجرة إلحياء 
املناطق التي تعاني من التصحر، واحلفاظ 
على بيئته من التغيــرات املناخية، على 

وفق وزارة الزراعة.
اجلدير بالذكر، أن البالد تصّنف األول عامليا 
بالتغيرات املناخية مما ينذر بجفاف كبير، 
ويعد من أكثر البلــدان تضرراً من ناحية 

شح املياه واألمن الغذائي.
ومــع كل هــذه االحصائيــات وكثــرة 
العواصــف اال اننا نالحظ الضحك واملرح 
التواصل برغم قلــة احليلة  في مواقــع 
فهناك  املناخية  التغييرات  هذه  ملواجهة 
العديد مــن املشــاهد الكوميدية التي 
انتشــرت في مواقع عدة فــي التواصل 
االجتماعي كانت حتمل محتوى ســاخرا 
مــن هذه العواصف ، وكمــا اعتدنا بكل 
ازمة ان نواجــه املر باحللو اخذ العديد من 
الرواد واملشاهير مشــاركة هذه املقاطع 
اللطيفة التــي تعبر عن تذمر الشــارع 
العراقي مــن تكرار العواصــف الترابية 
بنحو غير مســبوق في شــهري نيسان 
وأيــار، من العام احلالي، في مؤشــر على 
الذي لم تتحرك احلكومة  املناخي  التغير 

ملواجهته بعد.
وانتشــرت االثنــني املاضــي، اغنيــة لِـ 
سعدون الساعدي مع كرمي حواس حملت 
طابع الســخرية تقول كلماتها )ســدوا 
الشــبابيك اجتنــا العاصفــة(. صدرت 
بالتزامــن مع موجة العواصــف الترابية 

التي جتتاح البالد مؤخرا.

وكان عنــوان االغنية "اختناق"، وحصدت 
اجتنــا  الشــبابيك  )ســدوا  االغنيــة 
العاصفة(، آالف املشــاهدات في غضون 
ســويعات قليلة على موقــع "يوتيوب"، 
وهي من كلمات وأحلان كرمي حواس وإخراج 

عبد اهلل العبد اهلل.
فيما ســأل أحد رواد التواصل االجتماعي 
عبــر صفحتِه فــي الفيس بــوك قائالً: 
الكثير يعزون ظاهــرة العواصف الترابية 
التصحر،  وانتشــار ظاهرة  الزراعة  لقلة 
ويرجعون الســبب في ذلك هو االنسان، 
وأن املشــكلة ميكــن معاجلتها من خالل 
الزراعــة، لكننا رأينا بأعيننــا ما تفعله 
العواصف واالعاصير في املناطق اخلضراء 
واملزروعــة، وكيف تقتلعهــا من جذورها 
هي واملنــازل التي فيها، وهنــا نقول: لو 
كانت الزراعة فعالً هي احلل فلماذا فعلت 
العواصف في اليابــان وغيرها ما فعلت؟ 
التعليقات بني  الكثير من  وانهالت عليه 

مؤيد ورافض لفكرته ِ .
من جهة أخرى طالب العديد من رواد هذه 
املواقع ان تتخذ احلكومة إجراءات سريعة 
للحــد من مخاطر واثار هــذه العواصف 

الترابية.
وعلى صعيــد متصل أعلنت هيئة األنواء 
اجلوية، تســجيل عشــر عواصف ترابية 
منذ كانــون الثاني املاضي، فيما أوضحت 

األسباب الرئيسة الستمرارها.
وقــال مدير إعــالم هيئة األنــواء اجلوية 
عامر اجلابري، إن "الهيئة ســجلت عشر 
عواصف منذ 25 من كانون الثاني املاضي 

نتيجة التقلبات اجلوية".
وأضاف، أنه "في شهري نيسان وآيار تبدأ 
هذا  وفي  بالتكرار  الضغطية  املنظومات 
العــام دخل منخفض جديد من شــمال 
مبستويني  وأثر  الكبرى  والصحراء  أفريقياً 
هما ارتفاع درجات احلرارة وتصاعد الغبار".
وتابع أن "ســبب تكرار موجات الغبار هو 
هشاشة  اجلوية  املنخفضات  اســتغالل 
التربة فــي البالد وينبغي أخــذ إجراءات 
احلزام  مبشــروع  اســتراتيجية"، مشيداً 
األخضر الذي تنفذه العتبتان احلســينية 
والعباسية في كربالء املقدسة ملكافحة 

التصحر".
وشــدد على وجوب توســيع املشــاريع 
كاملشــروع  التصحر  ملكافحة  الصغيرة 
املنفــذ في كربــالء وصوالً إلــى تطبيق 
مشاريع كبيرة اســتراتيجية ألن النتائج 
الكبيرة ال ميكن أن تظهر بعاٍم أو عامني".

وأكــد أن "مــن الصعوبة توقــع تواريخ 
العواصف الترابية مســبقاً ألســبوع أو 
"التغير  أن  مبينــاً  أســبوعني مقبلني"، 
املناخي تســبب باالحتبــاس احلراري وهو 
الترابية  العواصف  رئيس الندالع  ســبب 

وتغير درجات احلرارة".
الترابية هذا  العواصــف  "تكــرار  ورجح 
الصيــف بفعل الفــوارق احلرارية املتوقع 
أنها ســتواصل احلــدوث فــي األجواء"، 
مشيراً إلى أن "املنخفضات التي تتسبب 
برياح محملة بالغبــار غالباً ما تأتي من 
املنطقــة الغربية في العراق التســاعها 

وبسبب حركة الرياح السريعة".

122 عاصفة ترابية ضربت البالد خالل اقل من سنة
موجة غبار جديدة تبدأ اليوم األربعاء 

يك اجتنا العاصفة  تحصد آالف المشاهدات  سدوا الشباب

متابعة - الصباح الجديد:
كشــف موقع “لوبــر” األميركي عن 
 The Mask مفاجأة سارة حملبي فيلم 
"القناع" ذاكراً أن املمثل العاملي جيم 
وتنفيذ  للعودة  أعلن استعداده  كاري 

جزء جديد ولكن بشرط واحد.
الفيلم نقطة حتول في  وقد شــكل 

مســيرة كاري الفنية، الذي اشــتهر 
بتقدمي الدور وذاع صيته عاملياً. وكشف 
النجم مؤخراً أن السبب الوحيد الذي 
قد يجعله يفكر فــي تنفيذ جزء ثاٍن 
العمــل مخرج  أن يشــرف على  هو 

مجنون.
وتابــع: “لن أقــوم بجــزء جديد جملرد 

الفكرة  القيام بجزء جديد، ســأنفذ 
إذا طرحها مخرج مبدع مجنون يقدم 
شيئاً جديداً”. وشــدد أنه ضد فكرة 
تنفيذ أجــزاء ثانية ألعمــال ناجحة 
بشكل عام، إال إن كان األمر يستدعي 

ذلك.
وأردف قائالً: “إن الشخصية لم تتطور في 

اجلزء األول لذلك لزم لها جزء ثان”.
ويشــار إلى أن فيلم “القناع” صدر 
عام 1994، وهو من بطولة كاميرون 
دياز وجيم كاري، ويــدور حول رجل 
مبحض  قناعاً  يكتشــف  فاشــل 
ويغير  الصدفة مينحه قوى خارقة 

حياته متاماً.

اشترط مخرجًا مجنونًا للموافقة

The Mask جيم كاري في جزء جديد من

بغداد - وداد إبراهيم:
ينظم مركز "بيتــا للخدمات الثقافية" 
مهرجان الطفــل العراقي الدولي االول" 
وعلــى ارض معرض بغداد الدولي للفترة 

من 6-13 من حزيران املقبل. 
ويتضمن املهرجان فعاليات في "الرسم 
وتعليم الفنون االبداعية مثل فن كتابة 
القصة، إضافــة الى جلســات في فن 
الرســم اجلماعي والرســم على الوجه 
اعضاء  وســيقدم  اليدوية"،  واالعمــال 
املركز جلســات لقراءة قصص االطفال 
وسيتم استضافة الكتاب وتوقيع كتب 
مســابقات  هناك  وســتكون  لألطفال 

وجوائز.   
واملالحظ ان مركز بيتــا أحد املراكز التي 
افتتحت مؤخرا وتهتم بإقامة الفعاليات 
واملهرجانات والدورات التعليمية لألطفال 
اخرهــا دورة تعلــم اللغــة االنكليزية 

لألطفــال، ومن اهم مشــاريعه "مركز 
املتنبــي الصغير" فــي الطابق االرضي 
للمركز الثقافي البغدادي بشارع املتنبي 

ويســتقبل االطفال كل يوم جمعة ملدة 
ثالث ســاعات يقدم خاللها دروســا عن 

الرسم.

الصباح الجديد - خاص:
لإلذاعيــني  العــام  االحتــاد  يعــرض 
الســينمائي  الفيلــم  والتلفزيونيــني 
الوثائقــي الكندي )اناشــيد الســماء( 
يوم الســبت املقبل الثامن والعشــرين 
احلادية  الســاعة  اجلاري  ايار  من شــهر 
عشرة صباحا في مقر االحتاد الكائن في 

منطقة الصاحلية.
الفلــم يتنــاول قصة كنــدي تعجبه 
موســيقى الســيد كداميــار وطريقة 
عزفــه وادائه رغــم أنه بلغ مــن العمر 
120 عاما" فيقرر السفـــر الـــى غـرب 
إيـران والتعـــرف عليـه وعلـى تعاليـم 
طائفتـــه التـي جتـد فـــي املوسيقـى 

جمـاال داخليـا ومـــن خاللهـا احلفـاظ 
علـى هويتهـم.

يتحـدث الفيلـم عـن اغانـي التصـوف 
واملوسيقى  باإلنشـــاد  ارتبطـت  التـي 
عنــد بعــض اجلماعات وهــو فلم ممتع 
وجميــل وشــاعري ومنــوذج يســتحق 
املشاهدة ملن يهتم بالسينما الوثائقية، 

الفيلم مــن إخراج عارف محمدي 
وهو انتاج كندي وطول الفيلم ٦٠ 

دقيقة.
يقــدم الفلــم ويديــر النــدوة 
الدكتــور صباح املوســوي وهذا 
الفلم من افالم مهرجان سومر 

السينمائي الدولي.

"اناشيد السماء" في اتحاد االذاعيين والتلفزيونيين

على ارض معرض بغداد الدولي 
"بيتا" يقيم مهرجانًا لألطفال

متابعة - الصباح الجديد:
كشــفت صاحبة شــركة كاســتينغ بالس 
اإلعالمية واملنتجة الســورية ماري ملحم عن 
تصوير أعمال عراقية عديدة في اســطنبول. 
 celebrity خالل حلولها ضيفة علــى برنامج

على شاشة السومرية مع إيهاب العطية.
وأشادت ملحم، باملواهب الكبيرة التي يتمتع 
بها العراقيون، معتبــرًة أنها تضاهي املواهب 
املصرية وبامتياز.  ومتنت أن تفســح شركتها 
في اجملال أمام الوجوه الشابة اجلديدة للنجاح 

والنجومية.
وعن سؤالها إمكانية تنفيذ مسلسل " عروس 
بغداد" وهو النســخة العراقية من املسلسل 
التركي الشــهير "عروس اسطنبول"، أّكدت 
ملحم أنها ال متلك تفاصيل عن هذا املوضوع، 
رافضًة الكشــف عــن هوية األعمــال التي 
يتــم تصويرهــا، مكتفيًة بالقــول إن هناك 
عملني عراقيني مهمني يتصوران حتت إشــراف 

شركتها. أّما عن نفسها، فكشفت أنها 
ابنة لوالدين يعمالن موظفني في الدولة، 
مشــيرًة إلى أنها الوحيدة التي شــّقت 
إدارة األعمال. ولفتــت إلى أنها  طريــق 
منذ صغرها تعشــق الفن وتكره الظلم، 

معتبرة أن الفّن ظالم في البالد العربية.
ووصفت ملحم نفســها بأنها "شاطرة" في 
حرق الســفن واملضي قدًما معتبــرًة أن هذا 
األمر ضروري للنجاح فــي الغربة وكذلك في 
العالقات اإلنســانية، فال ميكن لإلنســان أن 

يوقف حياته عنــد مرحلة معّينة 
على حّد تعبيرها.

بعد اسطنبول وبيروت
عروس بغداد قريًبا؟
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