
عنوان الجريدة: بغداد ـ الوزيرية / رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 777777 لسنة 2004 / رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين 301301 / طبعت بمطابع دار الصباح الجديد للصحافة والنشر

2
مناقشة خطة استيراد 

الحنطة وآليات مواجهة 
مخاطر ازمة الحبوب

11
تكريم وبرنامج تدريبي 

طويل األمد لبطل 
العرب بالمالكمة

ASSABAH ALJADEED :المؤسس
اسمــاعيــل زايـــر

رئيس مجلس االدارة: 
ظــافــــر زايـــر
رئيــــس التحريـــر: 
ظـــــفار زايــــر

يومية سياسية مستقلة

تأسست منذ 2004

assabahaljaded@yahoo.com
www.newsabah.com

alsabahaljaded@gmail.com

)Thu. 11 Aug. 2022 issue (4951اخلميس 11 آب 2022 العدد )4951(

بغداد - الصباح الجديد:
العراقي  محمــد  صالح  وجه 
الذي بــات يعرف اليــوم بوزير 
الصــدر امس األربعــاء، انصار 
التيار الصدري الى املشــاركة 
في إقامــة دعوى قضائية ضد 
رئيس مجلــس النواب محمد 
احللبوسي إضافة الى وظيفته 
تتمثل بوضــع تواقيعهم على 

استمارة معدة لهذا الغرض.
وأورد فــي بيــان اطلعت عليه 
كل  »على  اجلديــد:  الصبــاح 
محبي االصالح والوطن وجميع 
الثــوار واملعتصمــن والنواب 
اجملتمع،  الوطنين وكل شرائح 
ملء هذه االســتمارة كل في 
محافظتــه او من امــام مقر 
مجلس النواب ثم تســليمها 
التي ستنسق مع  اللجنة  الى 
احملامــن وكتاب العــدل، وفق 

السياقات القانونية املتبعة«.
وتضمنت االســتمارة نقطتن 
املدعــى عليه  دعــوة  أولهــا 
)احللبوســي( إضافة لوظيفته 
بعد إجــراء املقتضى القانوني 
النواب  واحلكم بحــل مجلس 
احلاليــة،  اخلامســة  بدورتــه 
واشــعار رئيــس اجلمهوريــة 
إلجــراء  موعــد  بتحديــد 
وفقا  التشــريعية  االنتخابات 
ألحــكام املــادة 64 ثانيــا من 
تضمنــت  فيمــا  الدســتور، 
الفقــرة الثانية حتميل املدعى 
عليه إضافــة لوظيفته كافة 

القضائية  والرسوم  املصاريف 
وأتعاب احملاماة.

وتنظيم  التوجيه  هــذا  ويأتي 
االســتمارة اثر دعوة الســيد 
مقتدى الصدر الى تعجيل حل 
التيار  زعيم  اذ طلــب  البرملان، 
من  ســابق  وقت  في  الصدري 
امس االربعاء، من الســلطات 
القضائيــة العمــل على حل 
مجلس النــواب العراقي خالل 

األســبوع  نهاية  أقصاها  مدة 
املقبــل، حاثا فــي الوقت ذاته 
صالح  برهم  اجلمهورية  رئيس 
علــى حتديــد موعــد إلجراء 
انتخابات تشريعية مبكرة في 

البالد.
وقــال الصــدر فــي تغريــدة 
اطلعت عليها الصباح اجلديد: 
»رمبا يقول قائل: إن حل البرملان 
برملان  جلسة  عقد  الى  يحتاج 

ليحل نفســه، كال فــإن فيه 
كتــال متمســكة باحملاصصة 
واالســتمرار على الفساد ولن 
يرضخوا ملطالبة الشعب بحل 
البرملان، بل أقول: إن حل البرملان 

غير منحصر بذلك«.
أوجه كالمي  وأضاف، »من هنا 
الى اجلهات القضائية اخملتصة 
مجلــس  رئيــس  وباألخــص 
القضــاء األعلى آمــال منهم 

وخصوصا  املســار  تصحيــح 
بعد إنتهاء املهل الدســتورية 
للبرملــان  وغيرهــا  الوجيــزة 
باختيــار رئيــس اجلمهوريــة 
بتشكيل  وزراء  رئيس  وتكليف 
حكومــة محاصصاتية فضالً 
أو  الوطنيــة  األغلبيــة  عــن 
املســتقلة وبعيداً عن الوجوه 
يأس  التي  الكاحلــة  القدميــة 
منها الشــعب والتــي إن لم 

تك فاســدة فهي إمــا قاصرة 
أوجه كالمي  نعم،  أو مقصرة، 
للقضاء العراقــي الذي مازلنا 
نأمــل منه اخلير علــى الرغم 
مما يتعرض لــه من ضغوطات 
وتسريبات  وأمنية  سياســية 
من هنا وهنــاك، على أن يقوم 
بحل البرملان بعد تلك اخملالفات 
الدستورية أعاله... خالل مدة ال 
القادم..  تتجاوز نهاية األسبوع 
اجلمهورية  رئيــس  وتكليــف 
موعــد  بتحديــد  مشــكورا 
إنتخابــات مبكرة مشــروطة 
بعدة شــروط ســنعلن عنها 

الحقاً«.
وتابع، »خالل ذلك يستمر الثوار 
باعتصاماتهم وثورتهم جزاهم 
اهلل خير اجلزاء.. وسيكون لهم 
موقف آخر إذا ما خذل الشعب 
الثوار  مرة أخرى، ونطلــب من 
جميعاً ومــن الكتلة الصدرية 
املســتقيلة ونواب آخرون وكل 
محبــي الوطن تقــدمي دعاوى 
اإلحتادية  للمحكمة  رســمية 
خالل  ومــن  قانونية  وبطــرق 
على  املشرفة  اللجنة  مركزية 
اإلعتصامــات لتقوم بتقدميها 
الى اجلهات القضائية اخملتصة. 
فمــن الواضح إن القضاء على 
احملــك ونأمــل منــه أن يراعي 
يهاب  ال  وأن  الشعب  مصلحة 
الضغوطات فإني على يقن أن 
كثيراً من القضاة مع الشعب 

ومع اإلصالح«.

مستثمرا مخالفة المواقيت الدستورية الختيار رئيسي الجمهورية والحكومة

الصدر يطالب بحل البرلمان خالل األيام المقبلة 
وانصاره يرفعون دعوى قضائية ضد رئيسه

بغداد - الصباح الجديد:
الــوزراء  اكــد رئيــس مجلــس 
امــس  الكاظمــي  مصطفــى 
األربعــاء، ان احلوار يعد الســبيل 
الوحيد لتخطي األزمة السياسية 
الراهنة التي تعيشها البالد، فيما 
أشار الى عدم السماح للفاسدين 
التي  باستغالل املشــاريع ومنها 

يجري انشاؤها في املوصل.
وقال في كلمة خــالل احتفالية 
وضــع احلجر األســاس ملشــروع 
إعادة تأهيل مطار املوصل الدولي: 
»جنحنا بعبور التحدي االقتصادي 
واليوم  األمني،  التحــدي  وكذلك 
السياســية  الكتل  من  مطلوب 
بحل  تتحمــل مســؤولياتها  أن 
السياســي؛  االنســداد  موضوع 
العــراق  مصلحــة  أجــل  مــن 

ومستقبله«.
العمل  اجلميع  من  »أمتنى  وأضاف 
بكل قوة حلل االنسداد السياسي 
واللجوء إلى احلــوار حلل اخلالفات، 
احلوار«،  لدينــا خيار غيــر  وليس 

»احلــوار أللف  إن  بالقــول  مردفا 
ســنة، أفضل من حلظة نصطدم 

بها كعراقين«.
وفيمــا يتعلــق مبدينــة املوصل 
إن  الكاظمــي،  ومطارهــا قــال 
الدولي  املوصل  مطار  »مشــروع 

ومهم  اســتراتيجي  مشروع  هو 
ونضع حجر  احملافظة،  ألبنائنا في 

األساس اليوم«.
وذكــر أيضــاً أن »مطــار املوصل 
للعمل،  الدولي ســيوفر فرصــاً 
ويعمــل علــى تســهيل النقل، 

وتسهيل حياة املواطنن«.
»مدينــة  الكاظمــي  ووصــف 
للتعايش  »منــوذج  بأنها  املوصل« 
والتنّوع العراقي الذي نعّده عنصر 
للتســامح  »منوذج  قائــال  قوة«، 
الكثير من  العراق ميتلك  أن  يثبت 

في  والكفاءات  البشرية  القدرات 
بأهلها  الطيبــة  احملافظة  هــذه 

وتأريخها«.
»مدينــة  إن  بالقــول  ومضــى 
مــن  الكثيــر  عانــت  املوصــل 
سياســات التخبــط واإلرهــاب 
وســوء التخطيط، وإن شاء اهلل 
ما حصل في املاضي لن يتكرر، ال 
في املوصل، وال في نينوى، وال في 

عموم العراق«.
االحتادية  احلكومة  رئيس  نوه  كما 
إلــى أن »هنــاك جهــودا جبارة 
تبذل يوميــاً؛ من أجل اإلعمار وأنا 
وأتابع تفاصيل  أتابعها شخصياً، 
التحديــات وتذليلها؛ من أجل أن 
نبعث رسالة مفادها: أن العراقين 
يســتحقون احلياة، وأنهم قادرون 
على حتويــل التحديات إلى فرص 

جناح«.
وزاد قائال: يجب أن نشيد باملشاريع 
األخرى التي تشــهدها احملافظة، 
وقريباً  ســنأتي لنفتتح مشروع 
إعــادة إعمار اجلامــع النوري، هذا 

املســجد اجلامع املهــم واملوجود 
فــي ضميــر أهالــي احملافظــة 
وقــد عملــت  العراقيــن.  وكل 
واليونســكو،  الدولية  املنظمات 
واملنظمــات الدوليــة، وكذلــك 
املكتب االستشاري التابع جلامعة 
العــالف،  راكان  واألخ  املوصــل، 
ونأمل أن يكتمل هذا املشروع في 

القريب العاجل.
التكامل  إلى  اليوم  »نحتاج  وأكد 
والتعــاون جميعــاً؛ مــن أجــل 
اســتنهاض الطاقات، وبناء عراق 
لن  اجلهود  وهذه  بالعراقين،  يليق 
تضيع، ولن نســمح للفاســدين 
لتبذير  املشــاريع  باستغالل هذه 

أموال الشعب«.
وشــدد الكاظمــي علــى أنــه 
»ســتكون نتيجة كل من يحاول 
العبــث بهــذه املشــاريع ألجل 
ألجــل  أو  شــخصية  مصالــح 
جماعات العصابات والفاســدين 
مثــل مصيــر اإلرهابيــن الذين 

حاولوا تدمير هذه املدينة«.

 نحتاج استنهاض الطاقات والحوار أللف سنة
أفضل من لحظة نصطدم بها كعراقيين 

الكاظمي مخاطبا القوى السياسية من الموصل:
تقريـر

بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

خبراء يعدون سيناريو يحتمل
الشد والجذب في سوق النفط مؤقتان3غزوا صينيا لتايوان

6واالسعار المنخفضة ستعاود الصعود قريبا

السليمانية - عباس اركوازي:
اخفقت ممثلة االمم املتحدة في العراق 
جنن بالســخارت في اقنــاع القوى 
حتديد  على  الكردســتانية  واالحزاب 
اقليم  موعد الجراء االنتخابــات في 

كردستان. 
وعقدت بالسخارت اجتماعها الثاني 
مع القوى واالحزاب الكردستانية في 
اربيــل امس االربعاء والــذي قاطعه 
حــراك اجليل اجلديــد بحضور رئيس 
اقليم كردســتان نيجيرفــان بارزاني 
ورؤســاء االحزاب ملناقشة الية اجراء 
اخلالفية  النقاط  وتسوية  االنتخابات 
العملية  إجــراء  حــول  األحزاب  بن 

االنتخابية. 

وكانــت اغلــب االحــزاب والقــوى 
الكردســتانية، قد أبــدت اعتراضها 
على قانون االنتخابات في ظل انتهاء 
عمر مفوضية االنتخابات في االقليم 
وفشــل برملان االقليم فــي التجديد 
لهــا. واعلــن احلــزب الدميقراطــي 
الكردستاني اســتعداده للحوار مع 
االطراف السياسية األخرى، للوصول 
الــى اتفاق بشــأن العمليــة اال ان 
االحزاب السياســية رفضــت ادراج 
في  االنتخابات  حتديد موعد الجــراء 
جدول اعمال برملــان األقليم مؤكدة 
ان اجراء االنتخابــات يتطلب حتقيق 
توافــق وطني بن مختلــف االحزاب 
قبيــل اجرائها. وشــارك في اجتماع 

بالســخارت كل مــن رئيــس االحتاد 
طالباني  بافل  الكردستاني،  الوطني 
للحزب  السياسي  املكتب  وسكرتير 
فاضل  الكردســتاني  الدميقراطــي 
ميراني،و رئيــس حزب جماعة العدل 
املنسق  و  بابير،  علي  الكردســتانية 
العام حلركة التغيير عمر سيد علي، 
و األمن العام لالحتاد اإلسالمي صالح 
الدين بهاء الدين الذي قال: »سأشارك 
السياســية  األطراف  اجتمــاع  في 
وممثلة األمم املتحدة في ديوان رئاســة 
اقليم كردســتان ملناقشــة مسألة 
االنتخابات، ألن أي تأجيل لالنتخابات 
هو جزء من مخطط الستمرار الوضع 

الراهن«.

بغداد - وعد الشمري:
أكــدت مصــادر مقربة مــن التيار 
أبواب احلوار مفتوحة مع  الصدري أن 
جميع القوى السياســية بشرط أال 
التنسيقي  اإلطار  تأتي ضمن مظلة 
وأال تشــمل ائتــالف دولــة القانون، 
مشــددة على أن خيار حــل البرملان 
واملضي نحو انتخابات مبكرة ال رجعة 
فيه. لكــن اإلطار التنســيقي أكد 
متنع  النافذة  والقوانن  الدســتور  أن 
احلكومة احلاليــة ورئيس اجلمهورية 
برهم صالح من الدعوة إلى انتخابات 
ذلك  ورهنت حتقيق  وإجراءها،  مبكرة 

بتشكيل حكومة جديدة.
وذكــرت مصــادر مقّربة مــن التيار 
الصــدري، أن »التظاهرات أمام مبنى 
البرملان ســوف تبقى مستمرة حلن 
حتقيــق املطالب وال يوجــد هناك ما 
مينع توسيعها من أجل ممارسة املزيد 
السياسية  القوى  الضغط على  من 
املصادر،  وتابعت  لإلصالح«.  الرافضة 
أن »خيــار حل البرملــان واملضي نحو 
انتخابات مبكرة هــو نهائي وجهود 
إجراء احلــوارات مع بعض قوى اإلطار 
التنسيقي ال تعني أننا سوف نتراجع 
بل ســنتفق على ضــرورة تنفيذ ما 

طلبنا به«. وشــددت، على أن »زعيم 
رافض  الصدر  الصدري مقتدى  التيار 
بشــكل قطعــي احلوار مــع زعيم 
ائتــالف دولة القانون نــوري املالكي، 
ومن أراد احلوار من اإلطار التنســيقي 
فهو مرحب به لكــن عليه أن يعلن 
انسحابه من االطار وإدانة التسريبات 
األخيــرة«. وكانت التســريبات التي 
نسبت إلى املالكي قد زادت من حدة 
تضمنت  كونها  السياســية  االزمة 
اتهامــات وحترض على زعيــم التيار 
الصدري. وقال النائب عن ائتالف دولة 
القانون أســعد البزوني، في تصريح 

إن »اإلطار  إلى »الصبــاح اجلديــد«، 
التنســيقي يدعــو لعقد جلســة 
رئيس  النتخــاب  تخصص  برملانيــة 
اجلمهورية ومن ثم تكليف مرشحنا 
بتشكيل  الســوداني  شياع  محمد 
احلكومة«. وأضاف البزوني، أن »العراق 
بلد يضــم مكونــات مختلفة، فإن 
اجتمعــت على حل البرملــان وإجراء 
انتخابــات مبكرة فــال ضّير من هذا 
التوجــه لكــن ينبغــي ان يتم وفق 
الســياقات املنصوص فيها في املادة 
64 مــن الدســتور«. ولفــت، إلى أن 
»احلــل ينبغي له جلســة أخرى، فال 

ميكن إنهاء أعمال الدورة احلالية بقرار 
يصدر خارج األطر الدســتورية التي 
تفرض عقد جلســة تشــهد تقدمي 
طلب مــن ثلث أعضــاء اجمللس ومن 
ثم يتم التصويــت على هذا الطلب 
من االغلبية املطلقة لعدد االعضاء، 
الذين يشــكلون 166 نائباً«. وأوضح 
البزوني، أن »النص الدســتوري الذي 
يســمح بأن يقدم الطلــب من قبل 
الوزراء ومبوافقة رئيس  رئيس مجلس 
باحلل  النواب  مجلس  إلى  اجلمهورية 
غير ممكن التطبيــق ألننا في مرحلة 

حكومة تصريف مهام يومية«.

بالسخارت تخفق في تحديد موعد الجراء 
االنتخابات في االقليم الصدريون يفتحون أبواب الحوار شرط ان ال تكون تحت مظلة االطار

وال تشمل ائتالف المالكي

اكدوا عدم التراجع عن حل البرلمان واالنتخابات المبكرة

بغداد - الصباح الجديد:
عــراق  مؤسســة  كشــفت 
أمس  االقتصادية  املســتقبل 
األربعــاء، عن خســارة العراق 
أكثر مــن ثالثة تريليونات دينار 
خــالل العــام املاضــي 2021 
بســبب الهــدر احلاصــل في 

املنافذ احلدودية.
وقــال رئيس املؤسســة منار 
تابعته  تصريح  فــي  العبيدي 
الصباح اجلديد إن »ســبع دول 
اعلنــت حجــم صادراتها الى 
العراق فــي ٢٠٢١ والتي بلغت 
أكثر من ٣٧ مليار دوالر حسب 
التقاريــر الرســمية الصادرة 
تلك  في  اجلمــارك  هيئات  من 

الدول«.
وأضــاف العبيــدي، »باملقابل 
اعلنت هيئة اجلمارك العراقية 
عن بياناتها التي نشرها اجلهاز 
ذكرت  والتي  لإلحصاء  املركزي 
فيها بــان حجم اســتيرادات 
العــراق الكليــة بلغــت ١٦ 
مليــار دوالر امريكي وان حجم 

اســتيرادات العــراق من هذه 
مليار   ٧ بلغت  الســبع  الدول 
دوالر فقــط بفــارق ٣٠ مليار 

دوالر«.
وأوضح، ان »هذا الفارق الكبير 
يدل علــى حجم البضائع غير 
املســجلة الداخلة الى العراق 
او  الرســمية  غير  املنافذ  عبر 
بطــرق غير رســمية ادت الى 
خســارة العراق ألكثــر من ٣ 
ترليــون دينــار عراقــي كحد 
ادنى نتيجة عدم اســتحصال 
اجلمــارك املــواد الداخلــة مما 
يعكس حجــم الهدر احلاصل 
احلدودية  املنافــذ  في مجــال 
والتي طال احلديث عنها كثيرا 
واضح  وبشكل  الزالت  انها  اال 

بعيد عن الكفاءة املطلوبة«.
»البنك  أن  الى  العبيدي  وأشار 
املركزي العراقي قام ببيع اكثر 
من ٣٧ مليار دوالر امريكي في 
٢٠٢١ اغلبهــا كان لتغطيــة 
حســب  العراق  اســتيرادات 

بيانات البنك املركزي«.

البالد تخسر ثالثة ترليونات دينار خالل 
2021 جراء فساد المنافذ الحدودية

بغداد ـ الصباح الجديد: 
صّدقــت محكمــة البــداءة 
اخملتصــة بالدعــاوى التجارية 
امــس األربعاء، تنازل شــركة 
بوابــة عشــتار عــن حقهــا 
تعويض  علــى  احلصــول  في 
مالــي مقــداره 600 مليــون 
دوالر أمريكــي مــن مصــرف 
الرافدين عن فســخ عقد بن 
الدفع  بطاقات  يخص  اجلانبن 

اإللكتروني.
للدفع  عشتار  »شركة  وكانت 
اإللكترونــي حصلت على قرار 
قضائــي يفــرض تعويضهــا 
600 مليــون دوالر من مصرف 
الرافديــن، بعد أن رفعت دعوى 

قضائية الى احملكمة اخملتصة.
الرافدين  إدارة مصــرف  وقررت 

أول أمــس األثنن الطعن بقرار 
احلكم الصادر ضدها.

وتداولت وسائل االعالم واملواقع 
اإلخباريــة، وثيقــة رســمية 
الثالثاء  األول  امــس  صــدرت 
تتضمــن تنازل شــركة بوابة 
عشتار للنظم وخدمات الدفع 
اإللكتروني لألموال عن الدعوى 

املقامة ضد مصرف الرافدين.
يشار الى أن وزير املالية العراقي 
علي عالوي قرر في 9 / 3 / 2021 
إحالة مدير مصــرف الرافدين 
علــى التحقيق وســحب يده 
بســبب توقيعه على مشروع 
للدفــع  عشــتار«  »بوابــة 
اإللكترونــي التــي قــال انها 
للشروط  مســتوفية  ليست 

والقوانن اخلاصة بالتعاقدات.

القضاء ُيصّدق تنازل شركة عشتار 
عن تغريم مصرف الرافدين 600 

مليون دوالر 

بغدادـ  الصباح الجديد: 
اكــدت وزارة التخطيط امس 
انــه مت حتديد موعد  االربعاء، 
اولي الجراء التعداد السكاني 
والــذي ســيكون فــي الربع 

األخير من العام املقبل
الهنداوي  الزهــرة  عبد  وقال 
مدير اعــالم وزارة التخطيط 
في تصريح رسمي: »مت حتديد 
موعــد اولي الجــراء التعداد 
ســيكون  والذي  الســكاني 
فــي الربع االخير مــن العام 
ان«  مبينــاً   ،»٢٠٢٣ املقبــل 

وضعــت  التخطيــط  وزارة 
الية وتوقيتــات زمنية الجراء 
قبل  جتريبي  تعــداد  خطوات 
نهاية العــام احلالي والختبار 
االمكانيــات وقدرات املالكات 

التابعة لها«.
 « ان  االعــالم  واضــاف مدير 
ســيكون  التجريبي  التعداد 
فــي مناطــق منتخبــة من 
العام  انطالق  مع  احملافظات.. 
جملة  سيشهد  الذي  املقبل 
مــن الفعاليات االساســية 

اخلاصة بالتعداد«.

التعداد السكاني سيجري خالل 
الربع األخير من العام المقبل

التخطيط: 



تقرير

محليات2

بغداد ـ الصباح الجديد:

بحث وزير الصناعة واملعادن منهـل 
عزيـز اخلبـاز مع رئيس اإلحتاد العام 
للجمعيــات الفالحيــة الشــيخ 
التميمـي سُبل  حسـن نصيـــف 
لدعم  املُشترك  والتنسيق  التعاون 

القطاع الزراعـي . 
وبحـث اجلانبان ِخالل اللقاء السُبل 
والقطاع  الفالحني  بدعم  الكفيلة 
الزراعي عموماً ، حيــث أكد الوزير 
الدعم  لتقــدمي  الوزارة  اِســتعداد 
توفير  ِخالل  من  للفالحني  واإلسناد 
املُنتجــات التــي تدعم النشــاط 
الزراعي في الِبالد السيما وان الوزارة 
تنتــج األســمدة ومنظومات الري 
بالــرش إضافة إلى توفيــر املكائن 
بنوعية  الزراعيــة األخرى  واملُعدات 
فائقة اجلودة وأســعار ُمناســبة ، 
فضالً عــن إمكانياتها فــي إنتاج 
البيــوت البالســتيكية واألغطية 
الزراعية ومضخات املياه وغيرها من 
املُنتجـات . ومـن جانبه أبدى رئيس 
اإلحتاد العــام للجمعيات الفالحية 
رغبته بالتعاون املُشترك مع الوزارة 
دعم  إلى  الرامية  ُمثمناً جهودهــا 
دعمه  وُمبدياً  املُهــم  القطاع  هذا 

للُمنتج الوطني .
من جهة اخرى سوقـــت الشركة 
العامة لصناعة السيارات واملُعدات 
إحــدى شــركات وزارة الصناعــة 
واملعــادن ُمنتجاتها من منظومات 
الــري بالــرش احملــوري لعــدد من 
الفالحني واملُزارعني وأصحاب احلقول 

الزراعية في ُمختلف احمُلافظـات . 
املُهندس  الشركة  عام  ُمدير  وقـال 
هـادي علـي طـه ان الشركة جهزت 
احمُلافظات  ُمختلــف  من  الفالحني 
مبنظومــات الــري بالــرش احملوري 
وبعــدد ) ١٠٠ ( منظومــة نوع باور 
النمســاوية ، ُموضحاً بأنَّ املالكات 
والفنية فــي مصنع  الهندســية 
امليكانيك التابع إلى الشركة قامت 
في معمل  املضخات  بتصنيع هذِه 
الــري بالرش بأيــادي عراقية ماهرة 
ليتم إستخدامها من ِقبل املُزارعني 

لســقي األراضي الزراعية في هذا 
املوســم اجلــاف نظــراً إلنخفاض 
دجلة  نهــري  املياه في  مناســيب 
والفرات ، ُمشــيراً إلى ان املنظومة 
الواحدة تُستخدم لسقي مساحة 
) ٨٠ ( دومنا مــن األراضي الزراعية ، 
مؤكداً على ان ُهناك إقبال واســع 
مــن ِقبــل الفالحــني واملُزارعــني 
وأصحــاب احلقــول الزراعيــة من 
ُمختلف احمُلافظات على املنظومات 
، ملا متتاز به من ُميزات عالية اجلودة 
التناُفســية  فضالً عن أســعارها 
الزراعي  القطاع  دعم  ضرورة  ُمبيناً 
في هذِه الفتــرة ألهميتة الكبيرة 

في توفيــر وتأمني ســلع احملاصيل 
الزراعيــة إلــى املُواطنــني ، الفتاً 
العامة لصناعة  الشــركة  أن  إلى 
السيارات واملُعدات لها الُقدرة على 
احلقلية  املُســتلزمات  كافة  توفير 
زراعية وساحبات  من مكننة وآالت 
احملوري  بالــرش  الري  ومنظومــات 
عاملياً  املُتطورة  واملُتحــرك  والثابت 

دعماً للقطاع الزراعي في الِبـالد .
من جانبها قامـت الشركة العامة 
إحــدى  التعدينيــة  للصناعــات 
شــركات وزارة الصناعــة واملعادن 
ومن ِخالل مصانع إبن سينا / موقع 
الطارميــة التابع لها بتجهيز وزارة 

النفط / مصفى بيجي ووزارة الزراعة 
/ دائــرة البيطرة مبــادة النيتروجني 
املُســال وبكمية مقدارهــا ) ٥٤ ( 
م٣ والذي يُستخدم في تبريد أبراج 
النفط  وزارة  التبريد في  منظومات 
النفطية وكذلك  اآلبــار  وفي حفر 
في عمليــة حفظ األرضية اخلاصة 
باحليوانات باإلضافة إلى دخوله في 

ُمعظم الصناعات الكيميائيـة . 
كما جهـــزت شــركة أور العامة 
إحــدى شــركات وزارة الصناعــة 
الكهربــاء  وزارة  دوائــر  واملعــادن 
بإنتاجها من األســالك والقابلوات 

الكهربائيـة . 

املُهندس  الشركة  عام  ُمدير  وقـال 
الشركة  بأنَّ  حيـدر سهـر نعيمـة 
قامــت بتجهيــز وزارة الكهربــاء 
بإنتاجها من األســالك والقابلوات 
األنــواع  ُمختلفــة  الكهربائيــة 
والقياسات ، حيث متَّ جتهيز املُديرية 
الوســط  كهرباء  لتوزيع  العامــة 
بكمية تصل ألكثــر من ) ٧٥ ( كم 
القياس  ذات  الهوائية  األسالك  من 
) ١٢٠/٢٠ ( ملــم٢ وكذلــك قابلو 
كهربائــي قيــاس ) ١ × ٩٥ ( ملم٢ 
، فيمــا متَّ جتهيــز كهربــاء الُفرات 
األوسط بقابلو مبروم ُمعلق قياس 
) ٣×١٢٠ + ٧٠+١٦ ( ملــم٢ وبكمية 

تصل ألكثر من ) ١٠ ( كم ، ُمشــيراً 
إلى ان عملية التجهيز تأتي ِضمَن 
العقــود املُوقعة في وقٍت ســابق 
بــني الطرفني ولســد إحتياج وزارة 
الكهربــاء من إنتاج الشــركة من 
مؤكداً   ، الكهربائيــة  القابلــوات 
إلتزام الشــركة بالتوقيتات احمُلددة 
فــي تنفيــذ عقودها مــع اجلهات 
املُســتفيدة لتغطيــة حاجة وزارة 
الدولة  قطاعــات  وباقي  الكهرباء 
إنتاجها  مــن  اخلــاص  والقطــاع 
الذي يحمل شعار  والرصني  املُتميز 
اجلودة  وشهادة  العـراق  فـي  ُصنـع 

العامليـة . 

بغداد ـ الصباح الجديد:
احلرارة  إرتفــاع درجات  بالرغم من 
الــى مســتويات غير مســبوقة 
، تواصــل املــالكات الهندســية 
والفنية في قطــاع توزيع كهرباء 
القاســم أحد قطاعات فرع توزيع 
كهرباء بابل وذلك من خالل مركز 
الصيانة التابــع للقطاع أعمالها 
العوارض  ومعاجلــة  صيانــة  في 
الفنية التي تتعرض لها شــبكة 

في  الكهربائية  الطاقــة  توزيــع 
عموم أرجاء القضاء .

ومتثلــت هذه األعمال بإســتبدال 
واألســالك  املعطوبة  القابلــوات 
املتقطعــة مــع تفتيــش كامل 
خطــوط شــبكة التوزيــع لرفع 
الى  تؤدي  التــي  الفنية  العوارض 
ســقوط املغذيــات وخروجها عن 
اخلدمة ، فضــاًل عن صيانة بعض 
احملوالت ذات الســعات اخملتلفة مع 

موازنة أحمالها وإستبدال مصادر 
التغذية املعطوبة بســبب إرتفاع 
وزيادة إســتهالك  درجات احلــرارة 

الطاقة الكهربائية . 
املالكات  السياق تستمر  ذات  وفي 
الفنية في مركــز صيانة القطاع 
املذكــور وعلــى مدار 24 ســاعة 
بإســتالم وتدوين األعطــال التي 
املواطنــني والعمل  ترد من قبــل 
علــى معاجلتها مبــا يضمن إعادة 

الكهربائي بصورة مستمرة  التيار 
ومستقرة للمواطنني خالل فترات 

التجهيز ..
املــالكات  تواصل  جانبهــا  مــن 
الهندســية والفنيــة في معمل 
تصليح الوحدات الســاندة التابع 
وتأهيل  لفحص  العامة  للشركة 
املنظومــات الكهربائيــة، اعمال 
ثنابل نحــاس مختلفة  تصنيــع 
الشــركة  لصالــح  القياســات 

العامــة لتوزيع كهرباء الوســط 
واملتضمنــة تصنيــع )١٧( الــف 
و)٧١٠٠( )٩٥ملــم(  قياس  قطعة 

قطعه قياس )١٥٠ملم( ، 
حيــث بــدأت االعمال مــن خالل 
ســحب مادة اخلــام مــن مخزن 
املعمــل واجراء اعمــال التقطيع 
تأتي  والشــنفرة عليها بعد ذلك 
ماكنة  بواســطة  الكبس  اعمال 
إدخالها  مت  التــي  الثنابــل  كبس 

املعمل حيث  فــي  احلديثة  حديثآ 
يقــدر انتاجهــا مايقــارب )800( 
عالية  وبجــودة  بالســاعة  ثنبل 
حســب مواصفات وزارة الكهرباء 
وبدخــول هذه املاكنــة للعمل مت 
وقت  االنتــاج في  وزيادة  حتســني 
االعمال  اجراء  الى  إضافة  قياسي 
الطالء النهائيــة مبادة القصديــر 
)الطالء الكهربائــي( على الثنابل 

املصنعة. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
وجــه وزيــر العمــل والشــؤون 
االجتماعية القاضي ســاالر عبد 
الستار بزيادة الطاقة االستيعابية 
لهيئة  اللوجستي  الدعم  وتقدمي 
واالحتياجات  االعاقــة  ذوي  رعاية 
املستفيدين  إلســتقبال  اخلاصة 
بطاقــة  إلصــدار  املســتحقني 
املاســتر كارد لهم والذين قدموا 
سابقا على الشمول براتب املعني 

املتفرغ وحســب القانون رقم 38 
لسنة 2013 . 

واكــد رئيــس الهيئــة احلقوقي 
احمد البنية على ضرورة استنفار 
الوظيفية  ومالكاتهــا  الهيئــة 
وزيــادة عدد املوظفــني القائمني 
على اصدار بطاقة املاســتر كارد 
لضمان  بغدادواحملافظــات  فــي 
تنفيذ توجيه الوزير بســرعة اجناز 
املعامــالت واســتقبال اكبر عدد 

مكن من املســتفيدين وحســم 
ملف اإلصدار . 

يذكــر ان الهيئــة وضعت جدوالً 
املســتفيدين  ملراجعــة  خاصــاً 
وحســب احلروف االبجدية وتكون 
املراجعة في مقــر الهيئة او في 
لضمان  الكــوري  العراقي  املركز 
املعامالت  واجناز  العمل  انسيابية 

بالسرعة املمكنة . 
مــن جانبها اكــدت رئيس هيئة 

احلمايــة االجتماعيــة د.ســناء 
السن  املعوقني وكبار  ان  املوسوي 
واملطلقات  واالرامــل  والعجــزة 
ميثلون االولويــة في عمل الهيئة 
ولهــم االســبقية فــي تقــدمي 
االعانة  مبلــغ  ومنها  اخلدمــات 

االجتماعية. 
واشــارت رئيس الهيئة مشــيرة 
جتمع  رئيس  اســتقبالها  خــالل 
املعاقني في العــراق احمد الغزي 

الى ان الهيئة تســعى دائما الى 
التخفيــف عــن كاهــل الفئات 
الهشة في اجملتمع ضمن القانون 
واالمكانيات املتاحة ،منوهة الى ان 
الهيئة ماضية في معاجلة ازدواج 
االجتماعية  احلمايــة  بني  الراتب 
واملعني املتفرغ، داعيًة التجمع الى 
حث املعاقني على استبدال املعني 
بالسرعة القصوى من اجل جتنب 
ايقاف مبلــغ االعانة للفرد املعني 

وبذات الوقت هو جزء من اســرة 
املستفيد . 

املوسوي اكدت ان الهيئة سترفع 
كتاب الى االمانــة العامة جمللس 
اســتحصال  اجل  مــن  الــوزراء 
موافقــة مجلــس الــوزراء على 
اطفاء الديون املترتبة على االزدواج 
،كما انها وجهت االقسام بايقاف 
استرداد االموال الى حني ورود قرار 

مجلس الوزراء. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث وزير التجارة الدكتور عالء احمد 
اجلبوري، مــع إدارة الشــركة العامة 
لتجارة احلبوب وضع خطة الســتيراد 
األمن  قانــون  بنــود  ضمن  احلنطــة 
الغذائي وآليات مواجهة مخاطر ازمة 

احلبوب.
وذكرت الوزارة في بيان رسمي ان”الوزير 
اجلبــوري زار الشــركة العامة لتجارة 
مع  موســعا  اجتماعا  وترأس  احلبوب 
اإلدارة التنفيذيــة ومــالكات قســم 
االستيراد في الشركة العامة لتجارة 
احلبوب ملناقشة وضع اآلليات لضمان 
احلنطة  اســتيرادات  استمرار  دميومة 
لدعــم مفردات البطاقــة التموينية 
للحنطة من  االســتيرادية  واخلطــة 
تعليمات  ووفــق  االجنبية  املناشــئ 
العقــود احلكومية وقــرارات مجلس 

الوزراء”.
ايضا  بحث  انــه”مت  الــوزارة  واضافت 
عدد من القضايا وامللفات ذات الصلة 
االســتيراد وسبل  و  التعاقد  بعملية 
العمــل علــى توفير ظــروف افضل 
لالســراع في تنفيذ واجنــاز االجندات 
املســتقبلية فيمــا يخــص كميات 

لتعزيز  اســتيرادها  املطلوب  احلنطة 
االمن الغذائي “.

واشــار الوزير خــالل االجتمــاع الى، 
ان”الوزارة اتخذت اإلجراءات املناســبة 
الدعم ولديها  تنفيذ قانــون  لضمان 
املشتريات  كل  تستوعب  وخطة  رؤية 
ومــن جميــع املناشــىء”. ، واضاف: 
“نحتاج خطــط واضحة واخرى بديلة 
ملواجهــة االزمــة وجتــاوز مخاطرها 
وان يكــون لدينــا قوة فــي املطاولة 
والتحمــل ونحتاج الى جهد كبير من 
قسمي االستيراد و السيطرة النوعية 
خالل املرحلــة املقبلة، كمــا نحتاج 
إلى خطه اســتيرادية تؤمن استيراد 
مليون وثالثمائة الف طن من احلنطة 
ايصالها  حســب توقيتات تتضمــن 
الشــركة”،  وســايلوهات  اخملازن  الى 
مطالبــا بـ”ضرورة وجود قاعدة بيانات 
متكاملة عن الشركات التي ميكن ان 
واستبعاد  للبلد  احلنطة  وصول  تؤمن 
الشركات التي تتوفر عنها مالحظات 

ومخالفات جرت في وقت سابق”.
وتطرق اجلبوري الى املوسم التسويقي 
املتحققة  والنجاحــات  العــام  لهذا 
العلفية  لتوفير احلنطة  وايجاد حلول 

وتلبية احتياجات السوق منها.
مــن جهتــه اســتعرض مديــر عام 
جتارة احلبوب محمد حنــون، االجنازات 
والتي  املاضية  الفترة  املتحققة خالل 
وقدم خاللها مجاهــدي جتارة احلبوب 
اجلهد والعطاء من اجل تسلم جميع 
املنتجــة واملســوقة من  الكميــات 
الفالحني.  وكانت وزارة التجارة أعلنت 
عزم الشــركة العامة لتجارة احلبوب 
بالســوق  الدخول  شــركاتها  احدى 
احمللية لتوفير الطحني بنوعيات جيدة 

ومواصفات عالية.
وذكرت الوزارة في بيان، نقال عن املدير 
العــام أنه”لتوفيــر احلبــوب وخاصة 
ولغرض  احمللية  االســواق  في  احلنطة 
باحلنطة  التجاريــة  املطاحــن  رفــد 
وتقليــل االعتمــاد علــى اســتيراد 
الطحني من دول اجلوار، تعتزم الشركة 
الدخــول بالعمل التجــاري من خالل 
توفير احلنطة النتاج الطحني بنوعيات 
العراقية،  املواصفات  وحســب  جيدة 
خاصــة في ظل وجود أكثــر من 300 

مطحنة في العراق”.
أن”انتاج الطحني ســيكون  وأضافت، 
باشــراف الشــركة العامة لتصنيع 

احلبوب ووفقــا للمواصفات العراقية 
وســيخضع الختبارات وجتــارب لبيان 
نوعيته ومــدى مالءمته للمواصفات 
العراقيــة قبــل بيعه في األســواق 
احمللية”. ، مبينــة أن”الهدف من انتاج 
على  االعتمــاد  تقليل  هــو  الطحني 
االستيراد وحتويل العراق الى بلد منتج 

للحبوب والطحني بانواعه”.
بزمام  االخــذ  أنها”قــررت  وتابعــت، 
االمــور والســيطرة على هــذه املادة 
االســتراتيجية وتقليل االعتماد على 
اســتيراد الطحني من اخلــارج وتوفير 
حنطة خام جتاري في االســواق احمللية 
عن طريق عقد شــراكات مع القطاع 
وجتهيزها  رصينة  مناشئ  ومن  اخلاص 

للراغبني من اصحاب املطاحن”.
الغذائي  االمن  أن”حتقيق  إلى،  وأشارت 
هو الهدف االسمى الذي تسعى اليه 
جهدها  الى  باالضافة  فهي  الشركة، 
الكبير في توفير احلبوب لرفد مفردات 
البطاقة التموينيــة، تدخل االن على 
التجارية لســد  احلبوب  توفيــر  خط 
من  وتقليل  العراقية  الســوق  حاجة 
الهــدر بالعملة الصعبــه الى خارج 

البلد وتنشيط االقتصاد”. 

وزير الصناعة ورئيس اإلتحاد العام للجمعيات
الفالحية يبحثان دعم القطاع الزراعي 

ُتسوق ُمنتجاتها من منظومات الري بالرش المحوري إلى الُمزارعين 

أكد وزير الصناعة 
اِستعداد الوزارة 

لتقديم الدعم 
واإلسناد للفالحين 

من خِالل توفير 
المُنتجات التي تدعم 
النشاط الزراعي في 

الِبالد ، سيما وان 
الوزارة تنتج األسمدة 

ومنظومات الري 
بالرش

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت دائــرة إصالح األحــداث التابعة لوزارة 
العدل عــن موقفها الشــهري اخلاص بعدد 
املطلق ســراحهم لشــهر متوز املاضي لعام 

.2022
وقــال بيان صادر عن الــوزارة: إن العدد الكلي 
للمفرج عنهم خالل الشهر املاضي بلغ )102( 
حدثاُ بينهــم )38( موقوف لعدم ثبوت األدلة، 
و)51( تخليه بعد قضاءهــم مدة احملكومية، 
إضافة إلى )12( باإلفراج الشرطي الجتيازهم 
البحث  توصية  التأهيلية حســب  الــدورات 
و)1(  القضائية،  االجتماعي ومصادقة اجلهات 

حدثاُ مت شموله بالعفو.
وأضاف البيان: إن دائــرة إصالح اإلحداث تتابع 
بشــكل مســتمر إلية إطالق الســراح بعد 
انتهاء اإلجــراءات القانونية حرصاً منها على 

إمتام العمل بالشكل األمثل. 

النجف ـ الصباح الجديد:
قامت املالكات اخملتصــة في مديرية اتصاالت 
األشــرف  النجف  محافظــة  ومعلوماتيــة 
بحمالت عديدة خالل األيام املاضية لرفع وازالة 
التجاوزات املتمثلة مبد كابالت ونصب كابينات 

ضوئية في عدد من مناطق احملافظة. 
فيما أشار املهندس محمد فاضل عباس مدير 
االتصاالت الى ان جلان ازالة التجاوزات ومبساندة 
منتسبي جهاز األمن الوطني والقوات االمنية 
املاســكة لالرض ازالت وصادرت عدد كبير من 
الكابينات الضوئية التي قام بنصبها أصحاب 
االبــراج ومكاتــب جتهيــز خدمــة االنترنت، 
كونها نُصبــت بصورة غير قانونية، ومخالفة 

للضوابط التي حددتها وزارة االتصاالت. 
وأكــد مديــر االتصــاالت ان هــذه احلمالت 
ستســتمر حلني القضــاء على هــذه احلالة 
السلبية، ومبا يســهم في تنظيم العمل في 
هــذا القطاع املهم، وزيــادة املدخوالت املالية 

للشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث وزير التخطيط، االســتاذ الدكتور خالد 
بتال النجم، فــي مكتبه بديــوان الوزارة مع 
ســفير جمهورية كوريا اجلنوبية، لدى العراق 

سونغ سو جوي والوفد املرافق له.
وجرى خالل اللقاء الذي حضره مدير عام دائرة 
التعاون الدولي الدكتور ســاهر عبدالكاظم، 
بحث افــاق التعاون املشــترك بــني البلدين 
الصديقني، في اجملــاالت التجارية واالقتصادية 
واالستثمارية والفنية والعلمية، وسبل تعزيز 

هذا التعاون ملا يخدم مصالح الشعبني.
الدعم  التعاون وحجم  الوزير مســتوى  وثمن 
الــذي قدمته وما زالت تقدمــه كوريا للعراق، 
مبينا ان هذا الدعم اســهم في تعزيز جهود 
يتعلق  العراقية، الســيما فيمــا  احلكومــة 
بعمليات اعادة االعمار، وكذلك من خالل تنفيذ 
املشــاريع اخلدمية، في العديد من احملافظات، 
مؤكــدا اهمية التعاون العلمي واالســتفادة 
من اخلبرات الكورية في تطوير قدرات املالكات 

العراقية في مختلف اجملاالت.
من جانبه، عّبر الســفير الكــوري عن تقديره 
العميق للتعاون الــذي يبديه اجلانب العراقي، 
مع بالده ، مبديا اســتعداد احلكومة الكورية 
ملواصلة التعــاون والدعم للعراق في مختلف 

اجملاالت.
الى ذلك ناقش اجلانبان، اســتكمال متطلبات 
اتفاقيــة التعاون العلمــي والفني بني العراق 
وكوريا، وحتديد مــكان وزمان توقيعها من قبل 

اجلانبني.

االفراج عن)102(
من االحداث خالل

شهر تموز الماضي

اتصاالت النجف: حمالت 
لرفع وأزالة التجاوزات في 
عدد من مناطق المحافظة 

العراق وكوريا يبحثان تعزيز 
التعاون العلمي والفني 
واالقتصادي بين البلدين

فرع توزيع كهرباء بابل يواصل رفع العوارض الفنية في شبكة التوزيع للمحافظة 

وزير العمل يوجه بزيادة الطاقة االستيعابية للمستفيدين في هيئة ذوي االعاقة

لتوفير الطحين بنوعيات جيدة ومواصفات عالية
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3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اتهمت السلطات اخملتصة في تايالند، امس 
األول الثالثاء، صاحب حانة باملســؤولية عن 
حريق نشب فيها األسبوع املاضي مما أدى إلى 
مصر 15 شــخًصا وإصابة ما ال يقل عن 36 
آخرين، وفقا ملا ذكــرت صحيفة “إندبندنت” 

البريطانية.
 وكان احلريق قد اندلع عند الساعة الواحدة 
صباحا بالتوقيت احمللي من يوم اجلمع املاضي 
في حانة ماونتني بي املزدحمة في مقاطعة 

تشونبوري جنوب شرق العاصمة بانكوك
وقــال نائــب مديــر مستشــفى امللكــة 
ســيريكيت البحــري الدكتــور نونغلــوك 
ســينغاكوين إن 16 شــخصا قــد أصيبوا 
بجروح خطيرة ، معظمهم يعانون من حروق 
من الدرجة الثالثة على أكثر من 60 في املائة 
من أجسادهم ، وال يزالون في أجهزة التنفس 

الصناعي ووحدات العناية املركزة.
قــال شــهود إن احلريق اندلع خــالل عرض 
موســيقي حي، وحاول رواد احلفل املذعورون 
الفرار عبر الباب األمامي، حيث انتشر احلريق 

بسرعة.
وأظهــرت لقطات مصــورة على وســائل 
كثيًفا  أســود  دخانًا  االجتماعي  التواصــل 
الباب عندما شــوهد بعض  يتصاعد مــن 

الزبائن وهم يهربون ومالبسهم مشتعلة.
في غضون ذلك، أمر قائد شــرطة مقاطعة 
تشونبوري أتاسيت كيتشان بالنقل الفوري 
خلمسة من كبار ضباط الشرطة مبن فيهم 
رئيس مركز شرطة فلو تا لواجن عقب احلريق.

وأفــادت التقارير أن عمليــات النقل تتعلق 
بفشلهم في التعامل مع احلانة التي كانت 

تعمل بشكل غير قانوني.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
في سابقة لم تشهدها البالد من قبل،  أجرت 
النيابــة العامة في البيــرو، في وقت متأخر 
امس األربعاء تفتيشا للقصر الرئاسي بغية 
توقيف شــقيقة زوجة رئيــس اجلمهورية، 
بيدرو كاستيو، التي يشتبه مبشاركتها في 
شبكة فساد وغســل أموال، وذلك وفقا ملا 

 .”omgbulletin“ ذكر موقع
وشــق فريق خاص مــن ضباط الشــرطة 
واملدعني العامني ملكافحة الفساد طريقهم 
إلى القصــر احلكومي في املركــز التاريخي 
ملدينــة ليمــا حوالي الســاعة 5 مســاًء 
بالتوقيــت احمللي. ويبــدو أن اجلهود املبذولة 
العتقــال يينيفــر باريديس ، لــم تواجه أي 
عقبــات حتــى اآلن.  وجاء في بيــان لديوان 
احملاســبة أن العملية إللقــاء القبض على 
باريديس التي لم تفلح، بوشــرت بطلب من 
النيابــة العامة التي طلبــت “تفتيش اجلزء 

السكني من القصر الرئاسي في ليما”.
وهذه العملية غير مسبوقة في تاريخ البيرو 
إذ انهــا املرة األولى التي يدخل فيها القضاء 
التنفيذية بحثا عن شخص،  السلطة  مقر 
وفقا لوكالة “فرانس برس”. ويقيم كاستيو 
وأفــردا عائلته ومن بينهم شــقيقة زوجته 
التــي تعتبر الرئيــس وزوجته علــى أنهما 
“والداهــا”، في املقر الرئاســي الذي هو جزء 
من مقر احلكومة. وجرت العملية القضائية 
بالتزامــن في أماكن عدة في العاصمة ليما 
مع توقيف أشــخاص هم خوســيه نينيل 
ميدينــا رئيــس بلدية مدينة مــن املنطقة 
التــي يتحدر منها كاســتيو ورجال األعمال 
الشــقيقان أوغو واجني إســبينو لالشتباه 

أيضا بانتمائهم إلى الشبكة نفسها.

مقتل 15 في حريق بحانة
في تايالند.. واتهامات 

للشرطة باإلهمال

الشرطة تفتش قصر 
رئيس بيرو بحثا عن 

شقيقة زوجته

متابعة ـ الصباح الجديد:
الشــيء الوحيد املؤكد هــو أن غزوا 
صينيــا لتايــوان ســيكون مدمــرا 
بنفــس القدر، إن لم يكــن أكبر، من 
الدمار الذي تسبب به الغزو الروسي 

ألوكرانيا.
قادها  حربية  محاكاة  لعبة  وأظهرت 
خبراء فــي مركز أبحاث بواشــنطن 
مدى القــدرة التدميرية الهائلة التي 
ســيثيرها الغزو ، فــي حال حصوله 
، لكنها أظهــرت أيضا إن الدفاع عن 
اجلزيــرة، في حال اشــتركت الواليات 
املتحدة، هو أمر ممكن، وفقا لصحيفة 

وول ستريت جورنال األميركية.
ويفتــرض ســيناريو لعبــة احلرب أن 
وأن  تايــوان  مهاجمة  قــررت  الصني 
الواليات املتحدة التي لديها رســميا 
سياســة “الغموض االســتراتيجي” 
حول ما إذا كانت ستدافع عن اجلزيرة 
عســكريا ، تأتــي ملســاعدة تايبيه. 
لــم تتضمــن اللعبة الــدور احملتمل 

لألسلحة النووية.
بعد  األولى  الثالثــة  األســابيع  وفي 
التخيلي  للسيناريو  وفقا  تايوان،  غزو 
– ســتغرق الصني حاملتــي طائرات 
أميركيتــني، وتهاجم قواعد أميركية 
في جميع أنحاء اليابان وغوام، وتدمر 
مئــات املقاتالت النفاثــة األميركية 

املتقدمة.
لكن وضع الصني كان أسوأ، فقد دمر 
أســطولها البرمائي بسبب هجمات 
األميركية  والغواصــات  الصواريــخ 
واليابانيــة التي ال هــوادة فيها، ولم 
تســتطع إعادة إمداد قواتها اخلاصة 
التــي أنزلت لتايــوان، بينمــا كانت 
العاصمــة تايبيــه آمنة فــي أيدي 

التايوانيني.
ووفق ســيناريو اللعبة املفترض التي 
صممها املركز، فــإن اجليش الصيني 
ســيطلق صواريخ باليســتية على 
قواعد جويــة أميركية فــي اليابان، 
ومجموعــة ضاربــة مــن حامــالت 
الطائرات في احمليط الهــادئ، مما أدى 
إلى تدمير عدة أســراب من املقاتالت 

الطائرات  حاملــة  وإغــراق  النفاثة، 
األميركية،  الســفن  مــن  وغيرهــا 
وهي تنشــر خط اعتصام دفاعي من 
الســفن الســطحية على الساحل 
البنية  وتقصــف  لتايوان  الشــرقي 
في حركة  للتدخل  للجزيرة  التحتية 

القوات البرية في تايوان.
وأخيــرا، تنزل الصــني 22 ألف جندي 
علــى الســاحل اجلنوبي الشــرقي 
لتايــوان وتقاتل ببطء شــماال، على 
أمل االســتيالء على مينــاء أو مطار 
مع جتنــب املدن وحرب املدن التي تأتي 

معها.
ولكن مع مرور األيــام، يتحول الزخم 
إلى الواليات املتحــدة واليابان. وعلى 
الرغم من اخلسائر املروعة في السفن 

القوات  تقصف  واألفــراد،  والطائرات 
األميركيــة املوانئ الصينية، وتقضي 
على خــط الهجــوم من الســفن، 
وتهاجــم بنجاح نقطة ضعف بكني، 
التي حتتاجها  البرمائية  وهي السفن 

لنقل القوات واإلمدادات إلى تايوان.
املركز-  أجراهــا  التي  اللعبــة  وبدت 
والتي شــملت فرقا “حمراء” و “زرقاء” 
وخرائط ونرد من 20 جانبا وحســابات 
كمبيوتر معقدة - أقل شبها باحملاكاة 

من معاينة ملستقبل محتمل.
لتايوان  تكتيكية  خريطــة  وأظهرت 
قوات صينية باللون األحمر تســيطر 
على الثلث اجلنوبــي من اجلزيرة لكن 
التكلفــة ســتكون مرتفعة جلميع 
األطراف. ونقلت صحيفة وول ستريت 

جورنال عــن العميــد املتقاعدة في 
ســالح اجلو، بوال ثورنهيل، املشاركة 
في اللعبة قولها إنه “لم يعتقد أحد 
أن هــذا كان واقعيا حتى الســنوات 
القليلــة املاضيــة”. وأضافت أنه في 
املاضــي، كان العبو احلــرب يتهمون 
أحيانا بأنهم “دعاة حرب”، ولكن منذ 
ذلك احلني، زادت الصــني من قدراتها 

العسكرية وتطلعاتها.
ويقول بعض احملللني إن االنتكاســات 
في  لروســيا  املتوقعة  غيــر  املبكرة 
الرئيس  أعطت  رمبــا  غزوها ألوكرانيا 
الصيني، شــي جني بينغ، مقدارا من 
التثبيــط، لكن الصحيفــة تقول إن 
محللني آخرين يشــعرون بالقلق من 
أن الرئيس، شي، قد استخلص الدرس 

املعاكس، وهو اســتخدام أقصى قدر 
من القــوة وضرب قيــادة تايوان منذ 

البداية.
وأوضحــت اللعبــة احلربيــة التــي 
اســتمرت 7 ســاعات، والتي حتاكي 
ثالثة أسابيع من القتال، مدى صعوبة 
برمائي عبر مضيق  قيام الصني بغزو 
تايوان الذي يبلغ طوله 100 ميل، حتى 
السنوات  العسكري في  مع تقدمها 
ســتكون  التكلفة  ولكــن  األخيرة. 
باهظة، إذ سيتحطم اقتصاد تايوان، 
للضرب  األميركي  اجليش  وسيتعرض 
الذي قد يســتغرق سنوات  إلى احلد 
إلعادة بنائه، مــع ما يترتب على ذلك 
من تداعيات على قوة أميركا العاملية.

وتهدف احملاكاة، التي تعقد في مركز 

والدولية،  االســتراتيجية  الدراسات 
إلى اختبــار كيفية تفاعــل اجلانبني 
الصينــي واألميركــي مــع حتركات 

بعضهما البعض.
وأشــار بعــض القادة العســكريني 
األميركيني إلى عام 2027، الذكرى الـ 
100 لتأسيس جيش التحرير الشعبي 

الصيني، كتاريخ غزو محتمل.
وقالت بيكا واســر، وهي مشــاركة 
أخــرى في اللعبة، إن عــام 2036 هو 
إطار زمنــي أكثر احتمــاال، مضيفة 
“في عــام 2027، من غيــر املرجح أن 
يكون لدى الصني القدرة على شــن 
غزو برمائي لتايوان بنجاح” ، وأضافت 
أبحاث  زميلة في مركز  واســر، وهي 
األمن األميركي اجلديدإن “هذا يشــير 

إلى أنهم سيتبعون نهجا آخر”.
ويقــول العديــد مــن املتخصصني 
إن تدريبــات الذخيرة احلية واســعة 
النطــاق التــي جتريها الصــني بعد 
زيارة رئيــس مجلس النوب األميركي، 
نانسي بيلوســي، تنذر باستراتيجية 
حلصار تايوان والضغط عليها بدال من 

تسويتها باألرض.
وتهــدف املناورات احلربيــة، التي قال 
األلعاب  تشــبه  إنها  متخصصــون 
الســرية التــي يجريهــا البنتاغون، 
الختبار كيفية حدوث ســيناريوهات 
تفاعل  كيفيــة  وكذلك  مختلفــة، 
اجلانبــني الصينــي واألميركــي مع 
وتأثير  البعــض،  بعضهما  حتــركات 

مخزوناتهما من األسلحة.
وتدور أحــداث الصــراع املتخيل في 
2026، ويقتصــر كل طرف على  عام 
القدرات العســكرية التــي أظهرها 
الواقعية وتقــوم أجهزة  في احليــاة 
الكمبيوتر بحســاب كل شــيء من 
حجــم مــدارج الطائرات إلــى املدة 
التــي تســتغرقها الغواصات إلعادة 
التســلح. وأظهرت مقاطــع فيديو 
لوســائل اإلعالم احلكومية الصينية 
وخريطــة لتدريبــات بالذخيرة احلية 
حول تايوان استراتيجية بكني لفرض 

حصار جوي وبحري على اجلزيرة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أفادت »بلومبرغ« نقالً عن مســؤولني 
في االستخبارات األوروبية، بأن روسيا 
نقلت عتاداً عســكرياً من سوريا عبر 
ســفن جتارية في البحر األســود إلى 
مواردها  لتعزيز  أراضيها، في مسعى 
العسكرية، فيما دخل الغزو الروسي 

ألوكرانيا شهره السادس.
واجتــازت ســفينة جتاريــة خاضعة 
مضيــق  األميركيــة  للعقوبــات 
البوســفور التركــي، فــي طريقها 
من سوريا إلى روســيا أواخر الشهر 
عســكرية،  مركبات  حاملة  املاضي، 
الوكالة عن مسؤولني  وفق ما نقلته 
قد  كانوا  األوروبيــة  باالســتخبارات 

تعقبوا السفينة »سبارتا 2«.
رحلــة  أن  »بلومبــرغ«  وأوضحــت 
الســفينة إلى ميناء نوفوروسيسك 
املطل على البحر األســود؛ تســلط 
الكرملــني  جهــود  علــى  الضــوء 
الالزمة للغزو  املوارد  لالســتفادة من 
الذي دخل اآلن شــهره الســادس، إذ 
تعرضت خطوط اإلمداد لإلجهاد، حتت 
ضغط أكبر حملة عسكرية في أوروبا 

منذ احلرب العاملية الثانية.
أســلحة  أوكرانيا  تلقــت  حني  وفي 
مبليــارات الــدوالرات مــن الواليــات 
املتحدة وأوروبا للمساعدة في الدفاع 
عن نفســها، فقد تعني على روسيا 

االعتمــاد على مواردها اخلاصة لدعم 
قوات اخلطوط األمامية، وسط تقارير 
عن خسائر فادحة في العتاد واألرواح 
بني اجليش الروســي، وفقاً للتقديرات 
األميركيــة.  ونقلــت »بلومبرغ« عن 
مســؤول مطلع على األمر أن اإلدارة 
األميركية تعتقد أن روسيا تستخدم 
سفناً جتارية لنقل شحنات عسكرية 
إلــى البحــر األســود، مــردداً بذلك 
وطلب  األوروبية.  االستخبارات  تقارير 
املســؤول عدم الكشــف عن هويته 

نظراً ملناقشته مسائل سرية. 
ومن شبه املؤكد أن سفينة »سبارتا 
2« جلبت مركبات عسكرية من ميناء 
طرطوس الســوري الذي تستخدمه 
روسيا، وفقاً ملســؤولي االستخبارات 
وصور األقمار الصناعية التي اطلعت 
عليها »بلومبــرغ«، في الفترة من 17 

إلى 25 يوليو.
وقال املسؤولون إن الطبيعة الدقيقة 
للمركبــات غير واضحة. وشــوهدت 
الســفينة في ســوريا وعلى متنها 
مركبــات، ثم شــوهدت وهــي تعبر 
مضيق البوســفور ومت حتديدها الحقاً 
في ميناء نوفوروسيســك الروســي 
وعلى متنها نحو 11 مركبة، وكان من 

املرجح أنها تفرغ حمولتها. 
وتظهــر بيانــات التتبــع البحري أن 
الســفينة اململوكة لشركة فرضت 

عليها الواليــات املتحدة عقوبات في 
مايــو املاضي، وتســيطر عليها وزارة 
الدفاع الروســية، قامت بالرحلة في 
تلك التواريخ، وذلك بدون عوائق، على 
مــا يبدو، من قبل تركيــا العضو في 

حلف شمال األطلسي )ناتو(.
اســتندت  أنقرة  بأن  بلومبرغ  وذّكرت 
إلــى »اتفاقية مونترو« إلغالق مضيق 
البوســفور أمام السفن احلربية، بعد 
وقت قصير من الغزو الروسي في 24 
فبراير، بينما ميكن للشــحن التجاري 

أن مير عبره.
مصــادر  عــن  الوكالــة  ونقلــت 
روســيا  أن  عنهــا  تكشــف  لــم 
شركة  من  شحن  سفن  استخدمت 
على  أو«،  أو  أو  »أوبورونلوجيســتيكا 
نفس املسار في مناسبات أخرى هذا 
العام، ونقلت شحنات عسكرية عدة 
مرات من روسيا إلى سوريا في املاضي.   
وأشــارت بلومبــرغ إلــى أن متحدثاً 
أحال  األميركية  اخلارجية  وزارة  باسم 
إلى  املسألة  استفسارات بشأن هذه 

احلكومة التركية.  
وقال مسؤول تركي مطلع على األمر 
إنه لن يتم فحص ســفينة جتارية؛ إال 
إذا كانت هناك معلومات أو اشــتباه 

في ارتكاب مخالفات.  
األبيض  البيت  باسم  ورفض متحدث 
التعليــق على مــا إذا كانت الواليات 

أتراك  املتحدة حتدثت مع مســؤولني 
بشأن ذلك املوضوع. ولم يرد الكرملني 
على  أوبورونلوجيســتيكا  وشــركة 

الفور على طلبات بلومبرغ للتعليق.
وأشــارت الوكالة إلى أنه من املؤكد 
أن روســيا راكمت مخزونات ضخمة 
من األســلحة، خــالل برنامج حتديث 
اســتمر عقداً من الزمان حتت إشراف 
الرئيس فالدميير بوتني، وينفي مسؤولو 
الكرملــني أي مشــاكل فــي إعادة 

اإلمداد.  
أميركيون  يقول مسؤولون  ذلك،  ومع 
وأوروبيون إن فقــدان أعداد كبيرة من 
يجبر  املدرعة  اجلنود  وناقالت  الدبابات 
موسكو على االنغماس في مخزونات 
املعدات القدمية، مبا فــي ذلك دبابات 
)تــي - 62( التي يعــود تاريخها إلى 

عقود.  
وعلى غرار روسيا، لم تكشف أوكرانيا 
العســكرية،  خســائرها  حجم  عن 
على الرغم مــن أنها واجهت حتديات 
لوجســتية ضــد عدو أكبــر بكثير، 

خصوصاً في وقت سابق من احلرب.  
فولودميير  األوكرانــي  الرئيــس  وقال 
زيلينسكي، في مقابلة مع صحيفة 
»وول ســتريت جورنال« في 22 يوليو 
املاضي، إن عدد الضحايا في ســاحة 
املعركــة انخفض إلى نحــو 30 في 
اليوم، من مســتوى مرتفع يتراوح بني 

100 و200 يومياً في مايو ويونيو، وهو 
رقم لــم يتم التحقق منه بشــكل 

مستقل. 
ولدى بوتني قوات في ســوريا منذ أن 
 2015 عــام  بعملية عســكرية  أمر 

لدعم رئيسها بشار األسد. 
وقال وزير الدفاع الروســي ســيرجي 
شــويجو فــي عــام 2017 إن اجليش 
اختبر أكثر من 160 نوعاً من األسلحة 
املتقدمة هناك، مبا في ذلك الطائرات 
املقاتلة والصواريــخ املوجهة بالليزر 
والدبابات وأساليب احلرب اإللكترونية 

وأنظمة الدفاع اجلوي. 
وهناك مؤشــرات علــى أن الكرملني 
بحث في مكان آخر عن موارد إضافية 

أيضاً، وفقاً لبلومبرغ. 
وجتــدد التوتر بني أرمينيــا وأذربيجان 
في األســابيع األخيرة، بشــأن إقليم 
»ناجورنو قــره باغ« املتنــازع عليها، 
وســط تقاريــر نفتها موســكو بأن 
روســيا قلصت قوة حفظ الســالم، 
التي يصــل قوامها إلى 2000 جندي، 

إلرسال هؤالء اجلنود إلى أوكرانيا. 
وقالــت الواليات املتحــدة في مارس 
إن روســيا حولت بعــض قواتها إلى 
أوكرانيا من منطقة أوسيتيا اجلنوبية 
االنفصالية في جورجيا، حيث حتتفظ 
بآالف اجلنود منــذ خوضها حرباً عام 

 .2008

كان مدير وكالة االستخبارات املركزية 
األميركية )سي آي إيه( وليام بيرنز، قد 
قال أمام منتدى أمني أميركي الشهر 
إيران  املاضي، إن روســيا تتجه إلــى 
حملاولة شــراء طائرات مسلحة بدون 
طيار، قائالً إن ذلك يشــير إلى »أوجه 
الروسية  الدفاع  صناعة  في  القصور 
اليوم، والصعوبات التي تواجهها بعد 

خسائر كبيرة«. 
وقد تصبح كوريا الشــمالية مصدراً 
للمدفعية  غيــر محتمــل  جديــداً 
الروســية، ألن لديهــا أنظمــة ذات 
جودة الئقة، واعترفت الشهر املاضي 
دونيتســك  جمهوريتي  باســتقالل 
ولوغانســك فــي شــرق أوكرانيــا، 
املواليتني للكرملني، وفقاً لشــخص 
الدفاعية  السياســة  علــى  مطلع 
الروســية، طلب عدم الكشــف عن 

هويته ملناقشة القضايا احلساسة. 
ونقلــت بلومبرغ عن أحد مســؤولي 
االستخبارات األوروبية أنه من املرجح 
من  الروســية  الشــحنات  تغذي  أن 
سوريا اخلدمات اللوجستية الشاملة، 
إذ يســتخدم ميناء نوفوروسيســك 
إلعادة تزويد القواعد في شبه جزيرة 
القرم اجملــاورة، التي ضمهــا الرئيس 
بوتني في عــام 2014، ومن هناك إلى 
خيرســون وزاباروجيــا احملتلتــني في 

جنوب أوكرانيا.  

الصباح الجديد ـ وكاالت:
وقع الرئيــس األميركي جو بايدن، 
فــي وقت متأخــر الثالثــاء، على 
النضمــام  واشــنطن  موافقــة 

السويد وفنلندا إلى حلف الناتو.
البيت  بايدن في كلمــة من  وقال 
األبيض: “نلتزم مبســاعدة السويد 
وفنلنــدا في مواجهــة أي تهديد 
لهمــا”، مشــدداً على أنــه “من 
أن  التهديــدات قبل  ردع  الضروري 

تضر حلفاءنا”.
كما أكــد: “ســنجعل من حلف 
الناتو األقوى من خالل توســيعه”، 
الفتاً إلى أن “أبواب الناتو ســتبقى 

مفتوحة لبقية الدول األوروبية”.
الروســي  الرئيس  أن  أردف  فيمــا 
تقسيم  على  “راهن  بوتني  فالدميير 
الناتــو لكنه فشــل”، مضيفاً أن 
“هجــوم بوتني علــى أوكرانيا بدد 

فرص السالم”.

يأتــي ذلك بعــد أن أقــر مجلس 
األربعــاء  األميركــي،  الشــيوخ 
الفائت، انضمام الســويد وفنلندا 
األطلســي،  إلــى حلف شــمال 
في رســالة دعم قوية لتوســيع 
في  األطلســي  عبــر  التحالــف 
العســكرية  العملية  مواجهــة 
فرانس  وفق  أوكرانيا،  في  الروسية 
برس. وصّوت 95 ســيناتوراً مقابل 
واحــد لصالح انضمــام الدولتني 
االســكندينافيتني، مــا يجعــل 
الـ23  الدولــة  املتحدة  الواليــات 
من أصــل 30 املنضوية في احللف 
بعد  االنضمام رســمياً،  تقر  التي 
أعطت  قــد  إيطاليــا  كانــت  أن 
أيضاً  املاضي  األربعــاء  موافقتها 

وفرنسا الثالثاء الفائت.
يشار إلى أنه يتعني أن يوافق جميع 
في حلف شــمال  الـ30  األعضاء 
انضمام  قبــول  على  األطلســي 

فنلندا والســويد. وبحسب قائمة 
احللــف، فإن القرار ال يــزال ينتظر 
املوافقة الرســمية من تشــيكيا 
واليونان واجملر والبرتغال وسلوفاكيا 
أنقرة  وشكلت  وتركيا.  وإســبانيا 
للقرار وطالبت فنلندا  فقط حتدياً 
والسويد بتســليمها عشرات من 
معارضــي حكومتهــا املوجودين 
على أراضــي الدولتني وتصنفهم 
إعطاء  “إرهابيني” مقابــل  أنقــرة 
21 يوليو  دعمها. وقالت تركيا في 
إن جلنة خاصة ستلتقي مبسؤولني 
فنلنديني وسويديني في أغسطس 
لتقييم ما إذا كان البلدان يلتزمان 

بشروطها.
يذكر أنه إثر العملية العســكرية 
تقدمت  أوكرانيــا،  الروســية في 
كل مــن فنلندا والســويد بطلب 
شــمال  حلف  إلــى  لالنضمــام 

األطلسي.

خبراء يعدون سيناريو يحتمل غزوا صينيا لتايوان
من اجل تهيئة الرد االميركي
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بلومبرغ: روسيا تنقل أسلحة عبر سفن تجارية الستخدامها ضد أوكرانيا 

بايدن يوقع موافقة واشنطن
النضمام السويد وفنلندا للناتو



اعالن4 اخلميس 11 آب 2022 العدد )4951(

Thu .11 Aug. 2022 issue )4951(



5 اعالن

إعالن للمرة االولى/ ملناقصة توفير خدمات الدعم الفني الروتيني ملدة ثالث سنوات 
1st Announcement for Provision of Routine Tech-Support Service for Three Years

019/SC/22 : رقم املناقصة
نوع املناقصة / مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني

اجلهة املســتفيدة : شركه الواحة النفطيه احملدوده املقاول واملشغل حلقل االحدب النفطي مع شركه نفط الوسط ) شركه عامه(/ وزاره النفط بعقد تطوير 
وانتاج حقل االحدب النفطي بعقد مت اعاده توقيعه في 2008/11/10 .في الوقت احلالي العمال االستكشــاف والتطوير, االنتاج واجناز املنشــاءات الســطحيه 

اجلارية في العراق.
اسم املشروع: إعالن للمرة االولى/ ملناقصة توفير خدمات الدعم الفني الروتيني ملدة ثالث سنوات 

019/SC/22 : رقم املناقصة
Tender Information:
تود شــركة الواحة النفطية احملدودة اإلعالن عن املناقصة اعاله للمرة االولى . ميكن جلميع الشــركات املتخصصة التي لديها القدرة واخلبرة أن تشارك في هذه 

املناقصة من خالل دفع رسوم املناقصة )100 دوالر( للحصول على وثائق املناقصة ) ITB( بداية من تاريخ نشر هذا االعالن .
1. Scope of Work: 
The Contractor is required to perform the following works in three contract years. The Contractor should supply enough technicians who are 
going to work in Kut Iraq )remotely if approved/required( to give tech-support for different sections under supervision of USER Dept. The work 
scope are as follows but shall not limited to:
* Provide Geological/Petrophysical support for oilfield development, stimulation, and reservoirs management. 
* Propose annual/quarterly/monthly plan of dynamic surveillance and PLT.
* Reservoir Numerical modeling update and simulation application.
* All reservoirs performance monitoring, integrated production surveillance and data QC., water flooding effect analysis and water injection 
optimization

2-  سيتم استقطاع رسوم االعالن من الشركة الفائزة.
3-  خــالل فتــرة التقدمي للمناقصة، يجب ان تكون قيمة خطاب الضمان املقدم هو100,000 دوالر امريكــي . نافذ ملدة عام واحد من تاريخ اغالق املناقصة على 
شــكل خطاب ضمان صادر من بنك مسجل في منصة البنك املركزي العراقي االلكترونية او صك مصدق 4 -  على من يرغب االشتراك في هذه املناقصة دفع 

اجور املناقصة مائة دوالر فقط  الى قسم املالية قبل 2220/9/13  املوعد النهائي لغلق املناقصة وقبل الساعه 4.00 عصرا. حسب طرق الدفع االتية :
الطريقة األولى: ميكن للمشــاركني دفع رســوم املناقصة 100 دوالر للحصول على وثائق املناقصة )ITB(  مباشــرة إلى الدائرة املالية لشركة الواحة النفطية 
احملدودة ،   العنوان املفصل: الغرفة رقم 309 قسم املالية، شركة الواحة النفطية احملدودة / حقل االحدب النفطي ناحية االحرار – محافظة واسط  / العراق .

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

املناقصة  2220/9/13 قبل الساعة 4:00  عصرا عدا ذلك سوف يهمل أي عطاء غير مطابق للشروط
6- يجب علي الشركات االجنبية تقدمي:

أ -  تقدمي نسخه من جميع وثائق التسجيل اخلاصة بالشركة االجنبية وفرعها في العراق 
ب - تقدمي عدم ممانعة نافذة من الهيئة العامة للضرائب 

7-يجب علي الشركة احمللية العراقية تقدمي:
أ - تقدمي نســخه من جميع وثائق التســجيل اخلاصة بالشركة والنسخة امللونة من بطاقة الهوية النافذة )هوية وزاره التخطيط او غرفة التجارة ( مرفقة مع 

العروض  .يلتزم مقدمي العروض بتقدمي جميع املستندات االصليه قبل استالم خطاب االحالة.
ب - تقدمي عدم ممانعة نافذة من الهيئة العامة للضرائب 

8- لالستفسار االتصال باالمييالت التالية
haneen.monam@petroalwaha.com; zhangwen@petroalwaha.com; lixiwen@petroalwaha.com; wujie@petroalwaha.com 

محافظة واسط/ قضاء االحرار /حقل االحدب النفطي 
شركة نفط الواحة احملدودة / قسم العقود 

إعالن للمرة االولى \ مناقصة جتهيز أجهزة تكنولوجيا املعلومات ومواد استهالكية أخرى لشركة الواحة النفطية
1st Announcement Provision of Supplying IT Equipment and Consumables for Al-Waha Petroleum Company

نوع املناقصة: )مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني(
)014/PC/22( :رقم املناقصة

تعلن شركة نفط الواحة احملدودة العاملة على مشروع تطوير حقل األحدب النفطي في محافظة واسط / قضاء االحرار للمرة األولى عن مناقصة جتهيز أجهزة تكنولوجيا املعلومات ومواد 
اســتهالكية أخرى لشركة الواحة النفطية من يجد لديه القدرة والكفاءة من الشركات املتخصصة مخاطبة )شــركة نفط الواحة احملدودة \ قسم العقود( بنية األشتراك في املناقصة 
عبر عناوين البريد اإللكترونية املذكورة ادناه اعتباراً من تاريخ نشــر اإلعالن للحصول على وثائق الدعوة ) ITB Documents ( والشــروط املطلوبة مقابل مبلغ قيمته 100 دوالر امريكي الغير, 

وتكون وثائق املناقصة جزء ال يتجزأ من املشروع.
على جميع املتقدمني األلتزام بالشروط التالية عند تقدمي عطاءاتهم:

1. جلب نسخة )صورة طبق االصل ملونة( لكافة الوثائق املذكورة ادناه على أن تلتزم الشركة الفائزة بجلب كافة الوثائق األصلية عند اإلحالة:
1.1. على الشركات العراقية احمللية جلب ما يلي:

أ ( هوية الشركة صادرة من غرفة التجارة او من وزارة التخطيط نافذة ومجددة.
ب ( شهادة التأسيس الشركة الصادرة من وزارة التجارة )مسجل الشركات(.

1.2. يجب على الشركات االجنبية تقدمي وثائق تسجيل الشركة الصادرة من بلدهم باللغة االنكليزية، او تقدمي اوراق تسجيل الشركة في العراق.
1.3. جلب عدم ممانعة لدخول املناقصات نافذة من هيئة الضرائب العامة العراقية.

2. على الشــركات تقدمي تأمينات أولية بقيمة )5000 $( بالدوالر أألمريكي فقط، تقدم على شــكل صك مصدق أو خطاب ضمان )على أن يكون صادر من احد املصارف املعتمدة لدى البنك 
املركزي العراقي ومســجل على املنصة اإللكترونية اخلاصة بالبنك املركزي, معنون إلى )شــركة نفط الواحة احملدودة( ويتضمن اإلشارة ألسم ورقم املناقصة ويكون نافذ ملدة )سنة( اعتبارا 
من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باســم مقدم العطاء أو )أي من املســاهمني في الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة( علما إن مدة نفاذ العطاء )6 

أشهر( من تاريخ غلق املناقصة.
3. أن تقدمي العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشركة أو أحد املساهمني أو من يخوله مبوجب وكالة صادرة من كاتب العدل كشرط أساسي لتقدمي العطاء والتوقيع على طلب 

شراء وثائق املناقصة.
4. في حالة اشــتراك أكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مســؤوليتهم )تضامنية تكافلية( في ذلك لتنفيذه على أن يقدم عقد مشاركة مصادق عليه أصوليا مع 

العطاء.
5. على مقدمي العطاءات تقدمي عطاءاتهم باللغة اإلجنليزية قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاءات وتتكون العطاءات من:

أ ( العرض الفني مع )Flash Memory يحتوي على العرض الفني(
ب ( العرض التجاري مع )Flash Memory يحتوي على العرض التجاري(

ج ( خطاب الضمان بقيمة )5000 $(
يجب أن تكون املتطلبات املذكورة أعاله في ثالثة ظروف مغلقة ومختومة، ويجب تقدميها وفقا ملتطلبات لوثائق الدعوة، ويجب أن يكون اســم املشــروع ورقم العطاء واضحا على الظروف، 

يجب ان توضع الظروف الثالثة في ظرف واحد مغلق ومختوم ويذكر علية اسم املشروع ورقمه ومعلومات اتصال الشركة املقدمة. 
6. موعد استالم العطاءات من الساعة 09:30 صباحاُ الى الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت مدينة بغداد من يوم الثالثاء املوافق 30\08\2022 في الباب الرئيسي حلقل األحدب النفطي، وبعد هذا 
املوعد ال يقبل أي عطاء، وســتجري عملية فتح العطاءات بعد الســاعة الثانية عشر من نفس اليوم وإذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعداً للغلق 

والفتح وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
7. في حال وجود اي استفســار او طلب توضيح بخصوص التفاصيل الفنيه اخلاصة باملشــروع يرجى مخاطبة قسم العقود قبل تأريخ 28\08\2022 بواسطة رسالة عبر البريد االلكتروني 

املذكور او تسليمها باليد الى قسم العقود لغرض األجابة بالسرعة املمكنة قبل موعد تقدمي العطاءات.
8.  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة.

)ITB Documents( 9. املتطلبات االخرى والتفاصيل الفنية مذكورة في وثائق الدعوة
مالحظة )1(: في حال عدم تقدمي الوثائق املذكورة في )1( او تقدمي وثائق منتهية الصالحية يكون لشركة الواحة احلق في اتخاذ االجراءات الالزمة حسب الضوابط والتعليمات النافذة. 

مالحظة )2(: تلتزم الشركة الفائزة بتقدمي الوثائق املذكورة ادناه قبل توقيع العقد
 قرص CD + نســخة ورقية )يحتوي على معلومات الشــركة كاملة + هوية وزارة التخطيط او هوية غرفة التجارة مجددة ونافذة + شهادة التأسيس ملونة ومحضر االجتماع + نسخة عدم 

ممانعة من هيئة الضرائب( تقدم لشركة نفط الوسط وتعد كجزء من متطلبات توقيع العقد.
 www.petroalwaha.com :املوقع اإللكتروني اخلاص بشركة الواحة النفطية

 ahmed.nahedh@petroalwaha.com :ملزيد من التفاصيل واالستفسارات يرجى التواصل على اإلمييالت التالية
 CC to:  khalid.jamal@petroalwaha.com and youhao@petroalwaha.com

إعالن للمرة االولى/ ملناقصة توفير مزيالت االوكسجني لوحدة املعاجلة املركزية 
1st Announcement for Provision of Oxygen Scavenger for CPF

019/PC/22 : رقم املناقصة
نوع املناقصة / مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني

اجلهة املســتفيدة : شركه الواحة النفطيه احملدوده املقاول واملشغل حلقل االحدب النفطي مع شــركه نفط الوسط ) شركه عامه(/ وزاره النفط بعقد تطوير وانتاج 
حقل االحدب النفطي بعقد مت اعاده توقيعه في 2008/11/10 .في الوقت احلالي العمال االستكشاف والتطوير, االنتاج واجناز املنشاءات السطحيه اجلارية في العراق.

اسم املشروع: إعالن للمرة االولى/ ملناقصة توفير مزيالت االوكسجني لوحدة املعاجلة املركزية 
019/PC/22 : رقم املناقصة

Tender Information:
تود شــركة الواحة النفطية احملدودة اإلعالن عن املناقصة اعاله للمرة االولى . ميكن جلميع الشركات املتخصصة التي لديها القدرة واخلبرة أن تشارك في هذه املناقصة 

من خالل دفع رسوم املناقصة )100 دوالر( للحصول على وثائق املناقصة ) ITB( بداية من تاريخ نشر هذا االعالن .
Scope of Work: 

2-  سيتم استقطاع رسوم االعالن من الشركة الفائزة.
3-  خالل فترة التقدمي للمناقصة، يجب ان تكون قيمة خطاب الضمان املقدم هو20,000 دوالر امريكي . نافذ ملدة عام واحد من تاريخ اغالق املناقصة على شكل خطاب 
ضمان صادر من بنك مسجل في منصة البنك املركزي العراقي االلكترونية او صك مصدق 4 -  على من يرغب االشتراك في هذه املناقصة دفع اجور املناقصة مائة دوالر 

فقط  الى قسم املالية قبل 2022/9/13  املوعد النهائي لغلق املناقصة وقبل الساعه 4.00 عصرا. حسب طرق الدفع االتية :
  الطريقة األولى: ميكن للمشــاركني دفع رســوم املناقصة 100 دوالر للحصول على وثائق املناقصة )ITB(  مباشرة إلى الدائرة املالية لشركة الواحة النفطية احملدودة ،   

العنوان املفصل: الغرفة رقم 309 قسم املالية، شركة الواحة النفطية احملدودة / حقل االحدب النفطي ناحية االحرار – محافظة واسط  / العراق .
الطريقة الثانية: ميكن للمشاركني دفع رسوم املناقصة 100 دوالر كحوالة مصرفية حلساب شركة الواحة النفطية احملدودة.

5 - توضــع العروض الفنيــة والتجارية وخطاب الضمان بظروف مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم الشــركة قبل املوعد النهائي لغلق املناقصة  
2022/9/13 قبل الساعة 4:00  عصرا عدا ذلك سوف يهمل أي عطاء غير مطابق للشروط

- 6 يجب علي الشركات االجنبية تقدمي:
أ -  تقدمي نسخه من جميع وثائق التسجيل اخلاصة بالشركة االجنبية وفرعها في العراق 

ب - تقدمي عدم ممانعة نافذة من الهيئة العامة للضرائب 
7-يجب علي الشركة احمللية العراقية تقدمي:

تقدمي نســخه من جميع وثائق التســجيل اخلاصة بالشركة والنســخة امللونة من بطاقة الهوية النافذة )هوية وزاره التخطيط او غرفة التجارة ( مرفقة مع العروض  
.يلتزم مقدمي العروض بتقدمي جميع املستندات االصليه قبل استالم خطاب االحالة.

ب - تقدمي عدم ممانعة نافذة من الهيئة العامة للضرائب 
8- لالستفسار االتصال باالمييالت التالية

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

محافظة واسط/ قضاء االحرار /حقل االحدب النفطي 
شركة نفط الواحة احملدودة / قسم العقود 

إعالن للمرة االولى \ مناقصة جتهيز مسحوق مادة امالح هايدروكسيد الصوديوم )NaOH( لوحدة املعاجلة املركزية في حقل االحدب النفطي
1st Announcement for Provision of Supplying Sodium Hydroxide Powder )NaOH( for CPF in AHDEB Oil field

نوع املناقصة: )مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني(
)22/CP/710( :رقم املناقصة

تعلن شركة نفط الواحة احملدودة العاملة على مشروع تطوير حقل األحدب النفطي في محافظة واسط / قضاء االحرار للمرة األولى عن مناقصة جتهيز مسحوق مادة امالح هايدروكسيد 
الصوديوم )NaOH( لوحدة املعاجلة املركزية في حقل االحدب النفطي فعلى من يجد لديه القدرة والكفاءة من الشركات و املكاتب املتخصصة مخاطبة )شركة نفط الواحة احملدودة \ قسم 
العقود( بنية األشتراك في املناقصة عبر عناوين البريد اإللكترونية املذكورة ادناه اعتباراً من تاريخ نشر اإلعالن للحصول على وثائق الدعوة )ITB Documents( والشروط املطلوبة مقابل مبلغ 

قيمته 100 دوالر امريكي الغير, وتكون وثائق املناقصة جزء ال يتجزأ من املشروع.
على جميع املتقدمني األلتزام بالشروط التالية عند تقدمي عطاءاتهم:

1. جلب نسخة )صورة طبق االصل ملونة( لكافة الوثائق املذكورة ادناه على أن تلتزم الشركة الفائزة بجلب كافة الوثائق األصلية عند اإلحالة:
1.1. على الشركات العراقية احمللية جلب ما يلي:

أ ( هوية الشركة صادرة من غرفة التجارة او من وزارة التخطيط نافذة ومجددة.
ب ( شهادة التأسيس الشركة الصادرة من وزارة التجارة )مسجل الشركات(.

1.2. يجب على الشركات االجنبية تقدمي وثائق تسجيل الشركة الصادرة من بلدهم باللغة االنكليزية، او تقدمي اوراق تسجيل الشركة في العراق.
1.3. جلب عدم ممانعة لدخول املناقصات نافذة من هيئة الضرائب العامة العراقية.

2. على الشــركات تقدمي تأمينات أولية بقيمة )5000 $( بالدوالر أألمريكي فقط، تقدم على شــكل صك مصدق أو خطاب ضمان )على أن يكون صادر من احد املصارف املعتمدة لدى البنك 
املركزي العراقي ومســجل على املنصة اإللكترونية اخلاصة بالبنك املركزي, معنون إلى )شــركة نفط الواحة احملدودة( ويتضمن اإلشارة ألسم ورقم املناقصة ويكون نافذ ملدة )سنة( اعتبارا 
من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باســم مقدم العطاء أو )أي من املســاهمني في الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة( علما إن مدة نفاذ العطاء )6 

أشهر( من تاريخ غلق املناقصة.
3. أن تقدمي العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشركة أو أحد املساهمني أو من يخوله مبوجب وكالة صادرة من كاتب العدل كشرط أساسي لتقدمي العطاء والتوقيع على طلب 

شراء وثائق املناقصة.
4. في حالة اشــتراك أكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مســؤوليتهم )تضامنية تكافلية( في ذلك لتنفيذه على أن يقدم عقد مشاركة مصادق عليه أصوليا مع 

العطاء.
5. على مقدمي العطاءات تقدمي عطاءاتهم باللغة اإلجنليزية قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاءات وتتكون العطاءات من:

أ ( العرض الفني مع )Flash Memory يحتوي على العرض الفني(
ب ( العرض التجاري مع )Flash Memory يحتوي على العرض التجاري(

ج ( خطاب الضمان بقيمة )5000 $(
يجب أن تكون املتطلبات املذكورة أعاله في ثالثة ظروف مغلقة ومختومة، ويجب تقدميها وفقا ملتطلبات لوثائق الدعوة، ويجب أن يكون اســم املشــروع ورقم العطاء واضحا على الظروف، 

يجب ان توضع الظروف الثالثة في ظرف واحد مغلق ومختوم ويذكر علية اسم املشروع ورقمه ومعلومات اتصال الشركة املقدمة. 
6. موعد استالم العطاءات من الساعة 09:30 صباحاُ الى الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت مدينة بغداد من يوم الثالثاء املوافق 30\08\2022 في الباب الرئيسي حلقل األحدب النفطي، وبعد هذا 
املوعد ال يقبل أي عطاء، وســتجري عملية فتح العطاءات بعد الســاعة الثانية عشر من نفس اليوم وإذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعداً للغلق 

والفتح وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
7. في حال وجود اي استفســار او طلب توضيح بخصوص التفاصيل الفنيه اخلاصة باملشــروع يرجى مخاطبة قسم العقود قبل تأريخ 28\08\2022 بواسطة رسالة عبر البريد االلكتروني 

املذكور او تسليمها باليد الى قسم العقود لغرض األجابة بالسرعة املمكنة قبل موعد تقدمي العطاءات.
8.  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة.

)ITB Documents( 9. املتطلبات االخرى والتفاصيل الفنية مذكورة في وثائق الدعوة
مالحظة )1(: في حال عدم تقدمي الوثائق املذكورة في )1( او تقدمي وثائق منتهية الصالحية يكون لشركة الواحة احلق في اتخاذ االجراءات الالزمة حسب الضوابط والتعليمات النافذة. 

مالحظة )2(: تلتزم الشركة الفائزة بتقدمي الوثائق املذكورة ادناه قبل توقيع العقد
 قرص CD + نســخة ورقية )يحتوي على معلومات الشــركة كاملة + هوية وزارة التخطيط او هوية غرفة التجارة مجددة ونافذة + شهادة التأسيس ملونة ومحضر االجتماع + نسخة عدم 

ممانعة من هيئة الضرائب( تقدم لشركة نفط الوسط وتعد كجزء من متطلبات توقيع العقد.
 www.petroalwaha.com :املوقع اإللكتروني اخلاص بشركة الواحة النفطية

 To: eng.ammar@petroalwaha.com :ملزيد من التفاصيل واالستفسارات يرجى التواصل على اإلمييالت التالية
 CC to:  khalid.jamal@petroalwaha.com and youhao@petroalwaha.com

AL-WAHA Petroleum CO., LTD AL-WAHA Petroleum CO., LTD

AL-WAHA Petroleum CO., LTDAL-WAHA Petroleum CO., LTD

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 2550
التاريخ: 2022/8/10

م/ إعالن
بالنظر لعدم حصول راغب

تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واسط عن بيع املواد املستهلكة املدرجة 
أوصافها في أدناه العائدة الى مديرية جصان وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 
)21( لســنة 2013، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديرية 
بلدية جصان خالل فترة )15( خمســة عشــر يوما تبدأ من اليوم التالي لنشرها في 
الصحــف اليومية مســتصحبني معهم التأمينات القانونيــة البالغة )100%( من 
القيمــة التقديرية بصك مصــدق ولكامل مبلغ البيع وســتجرى املزايدة في اليوم 
األخير مــن مدة اإلعالن في البلدية أعاله في متام الســاعة )العاشــرة صباحا( وإذا 
صادف يوم املزايدة عطلة رســمية تكون املزايدة اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو 
عليه املزايدة أجور النشر واإلعالن وكافة املصاريف األخرى وعلى املشتري جلب هوية 
االحوال املدنية مصورة وأصلية ويتــم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة 
من البلدية بهذا الصدد على ان يتم رفع املواد خالل مدة )10( عشرة ايام من تاريخ قرار 
اإلحالة وبعكسه تفرض غرامة تأخيرية )100000( مائة الف دينار عن كل يوم تأخير.
املهندس
حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واإليجار

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 2551
التاريخ: 2022/8/10

م/ إعالن
بالنظر لعدم حصول راغب

تعلــن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط عــن تأجير األمالك املدرجــة أوصافها في أدناه 
العائدة الى مديرية بلدية جصان وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013، ))بطريقة 
املساطحة((، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية جصان خالل فترة 
)15( خمســة عشــر يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــرها في الصحف اليومية مستصحبني معهم 
التأمينات القانونية البالغة )100%( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا وســتجرى املزايدة في 
اليوم األخير من مدة اإلعالن في مقر البلدية أعاله في متام الســاعة )العاشرة صباحا( وإذا صادف يوم 
املزايدة عطلة رســمية تكون املزايدة في يوم العمل الذي يليه ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور 
النشــر واإلعالن وكافة املصاريف األخرى وعلى املســتأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة وأصلية 

ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط والشروط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.
الشروط:

1- ان مدة العقد )10( سنة حسب محضر التقدير ومن ضمنها مدة التنفيذ البالغة 6 ستة اشهر.
2- يتم اســتيفاء بدل املساطحة سنويا على ان يتم مراجعة البدل كل خمس سنوات من تاريخ إبرام 

عقد املساطحة
3- يلتزم املســاطح بتنفيذ املساطحة وفق املواصفات احملددة في الكشف وبإشراف اجلهة املستفيدة 

)البلدية(
4- تقدمي مبلغ ضمان التشييد يعادل بدل املساطحة لتلك املدة وفي حال عدم التشييد خاللها يصادر 
مبلغ الضمانة ويعتبر عقد املساطحة الغيا ويؤول ما هو قائم من مشيدات الى اجلهة املالكة البلدية 

من دون مقابل.
5- إذا تأخر املساطح عن تســديد االيجار السنوي في موعده ففي هذه احلالة يحمل املساطح غرامة 

تأخيرية
6- ليس للمساطح ان يتصرف باملساطحة بالبيع او التنازل او االيجار

7- تنقل ملكية البناء واملنشآت عند انتهاء املساطحة الى اجلهة املستفيدة )البلدية( وحسب محضر 
االستالم االبتدائي وبحالة جيدة وصاحلة لالستعمال وبدون بدل.

املهندس
حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع وااليجار

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 2552
التاريخ: 2022/8/10

م/ إعالن
بالنظر لعدم حصول راغب

تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط عــن تأجير األمالك املدرجة 
أوصافهــا في أدناه العائــدة الى مديرية بلدية النعمانية وفــق قانون بيع وإيجار 
أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013، فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية 
مراجعة مديرية بلدية النعمانية خالل فترة )15( خمسة عشر يوم تبدأ من اليوم 
التالي لنشــرها في الصحف اليومية مستصحبني معهم التأمينات القانونية 
البالغــة )30%( من القيمة التقديريــة بصك مصدق او نقــدا ولكامل القيمة 
التقديرة وســتجرى املزايدة في اليوم األخير من مدة اإلعالن في البلدية أعاله في 
متام الساعة )العاشرة صباحا( وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية تكون املزايدة 
في يوم العمل الذي يليه ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور النشــر واإلعالن 
وكافة املصاريف األخرى وعلى املشتري جلب هوية االحوال املدنية مصورة وأصلية 

ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.
املهندس
حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع وااليجار
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Item Qty UOM Name Description

1 1200 Ton Oxygen Scavenger

1. Appearance: Powder with uniform appearance 
2. Soluble in water 
3. Insoluble matter ≤ 0.3% 
4. Residual dissolved oxygen ≤ 0.05ppm (the ratio of 
dissolved oxygen to oxygen scavenger is 1:15) 
5. Range of pH value: ≥7 (1% solution)

القيمة املوقعمفردات املوادالكميةنوع امللكت
التقديرية

11 طنحديد سكراب1

محجز حدائق/ 
كبنكات محالت/ 

سكراب/ مسطبات 
حدائق

بلدية 
1925000جصان

عدد/ 260/64 حديد شيلمان2
م طول

حديد شيلمان 
مستعمل

بلدية 
2080000جصان

مدة االيجار/ مساحتهرقم امللكنوع امللكت
املوقعمساطحة

مساطحة إنشاء )ساحة 1
لبيع الغاز(

)187( على القطعة املرقمة 
جصان/ حي الزهراء10 سنة10 أولك1298/11 م31 

املوقعمدة االيجاراملساحةرقم امللكنوع امللكت

احلي الصناعي اجلديدسنة واحدة100 م40/82محل صناعي1

احلي الصناعي اجلديدسنة واحدة100 م44/82محل صناعي2

احلي الصناعي اجلديدسنة واحدة100 م49/82محل صناعي3

احلي الصناعي اجلديدسنة واحدة100 م53/82محل صناعي4

احلي الصناعي اجلديدسنة واحدة100 م58/82محل صناعي5

احلي الصناعي اجلديدسنة واحدة100 م59/82محل صناعي6

احلي الصناعي اجلديدسنة واحدة12 م2862محل جتاري7

احلي الصناعي اجلديدسنة واحدة12 م7042محل جتاري8



اقتصاد6

متابعة ـ الصباح الجديد:

اخلام  النفــط  أســعار  تراجعت 
أمس مــع اتســاع اخملــاوف من 
بعد  االقتصادي  والركود  التباطؤ 
رفع الفائــدة العاملية بينما يحد 
االنخفاضات احلادة شح اإلمدادات 
النفطيــة فيما ال تــزال توقعات 

الطلب غير مؤكدة.
ويواصــل املســتثمرون تقييــم 
حجم األثر الناجــم من التباطؤ 
االقتصادي علــى الطلب العاملي 
اليقني  عدم  حالة  حيث ساعدت 
النقص  وتفاقم  اإلمدادات  بشأن 
بفعل العقوبــات املفروضة على 
الطاقة الروســية على استمرار 

تقلبات أسعار اخلام.
واردات  إن  نفطيون  وقال محللون 
الصني مــن النفط اخلام ارتفعت 
في متوز املاضي من أدنى مستوى 
لهــا في أربعة أعوام مع حتســن 
بعد  والنقــل  الســفر  نشــاط 
تخفيف قيود جائحة كورونا وهو 
الصيني  الطلب  توقعات  يعزز  ما 
الذي ال يزال أقل 4 في املائة تقريبا 

عن مستوياته الطبيعية.
وذكــر احملللون أن مستكشــفي 
مستعدين  غير  الصخري  النفط 
أيضا لالستثمار مبا يتجاوز خطط 
احلفر احلالية بســبب “الكفاءات 
تضخــم  وســط  املتدهــورة” 
التكلفة، مشــيرين إلــى تأكيد 
شركة “أوكسيدنتال بتروليوم” أن 
الصناعة تعرضت لضغوط هائلة 
اجلائحة  مدار عامني بسبب  على 
املسؤولية  كما مت حتميلها ظلما 
الكاملة عن تغيــر املناخ وتدمير 
البيئة ثــم تغيرت املواقف بدعوة 
الشــركات اآلن لزيــادة اإلنتــاج 
لتهدئة وتيرة صعود األسعار في 

ظل ارتفاع تكلفة الطاقة.
إلى أن  ورغم ذلك لفت احملللــون 
األمريكية تضخ  النفــط  حقول 
حاليا نحو 12 مليون برميل يوميا 
بزيادة 8 في املائة عما كانت عليه 
قبل عام لكنها ال تزال تقل مليون 
برميل يوميا عن أعلى مســتوى 
لها قبل انتشار الوباء، موضحني 
الوحيدة  األمريكية  الشركات  أن 
التــي تخطط لتوســيع اإلنتاج 
بشــكل كبيــر هي الشــركات 
الكبرى مثل شــيفرون وإكسون 

موبيل.
وقــال ســيفني شــيميل مدير 
إندســتري”  جــي  “في  شــركة 

األملانيــة إن االجتــاه الهبوطــي 
لألسعار ما زال مستمرا ومدفوعا 
من مخاوف التباطؤ حيث خفض 
بنك “جولدمان ساكس” توقعاته 
لألســعار علــى املــدى القريب، 
مشــيرا إلــى توقــع البنك في 
الســابق 140 دوالرا خلام برنت في 
الربع الثالــث لكنه يرى اآلن 110 
ذلك  ومع  نفســه،  للربع  دوالرات 
يرصد اســتمرار االجتاه الصعودي 
كما  اخملزونات  انخفاض  بســبب 
يعد األســعار لم تصل بعد إلى 
املســتوى الذي يتم فيــه تدمير 

الطلب.
وأوضح أن املكاســب الســعرية 
التي حتققت عقــب اندالع احلرب 
في أوكرانيا تبددت حيث تقلصت 
املكاســب منذ يونيو املاضي مع 
تزايــد مخاوف التباطــؤ العاملي 
املرتفع  التضخــم  دفــع  فيمــا 
البنــوك املركزيــة، مبــا في ذلك 
رفع  إلى  الفيدرالــي،  االحتياطي 
أســعار الفائــدة، حيــث يراهن 
املســتثمرون علــى أن مزيدا من 

قد  الفائدة  أســعار  في  الزيادات 
حتدث قبل نهاية العام اجلاري.

من جانبه، ذكــر روبني نوبل مدير 
الدوليــة  “أوكســيرا”  شــركة 
مــن  كثيــرا  أن  لالستشــارات 
البنــوك االســتثمارية على ثقة 
بــأن حالة ارتفاع أســعار النفط 
اخلام ال تــزال قويــة رغم موجة 
تدعمها  التي  احلالية  التراجعات 
استمرار  بهدف  املتحدة  الواليات 
تراجع أســعار البنزيــن وتنفذها 
اإلدارة األمريكيــة حاليا من خالل 
االحتياطيات  عن  املتوالي  اإلفراج 

النفطية االستراتيجية.
ولفــت إلــى أن أســعار النفط 
اخلــام تراجعــت في األســابيع 
البنوك  تقدير  بحســب  األخيرة، 
تدنــي  بســبب  االســتثمارية، 
واتســاع  التجاريــة  الســيولة 
الركــود االقتصادي  اخملاوف مــن 
احتياطي  إصــدار  جانــب  إلــى 
البترول االستراتيجي في الواليات 
عمليات  إلــى  إضافة  املتحــدة، 
اإلغــالق املفاجئــة فــي الصني 

املتعلقة مبكافحة وباء كورونا.
من ناحيتــه، أكد ماركوس كروج 
كبير محللي شركة “أيه كنترول” 
ألبحاث النفط والغاز أن الضغوط 
الصعودية ســتعود للنفط اخلام 
تباعا خاصة في ظل تقارير دولية 
تشــير إلى بقاء السوق في حالة 
عجز في اإلمدادات النفطية وهو 
التوقعات في األشــهر  أكبر من 
األخيــرة، مرجحــا عــودة االجتاه 

الصعودي على املدى القريب.
انخفــاض  اجتــاه  أن  وأضــاف 
أنه  كما  الســائد  هــو  اخملزونات 
في املقابل هناك حــذر من كبار 
بالطاقة  االستعانة  في  املنتجني 
االحتياطيــة الفائضة، ما يدعم 
االجتاه الصعودي لألســعار حيث 
هناك شح املعروض مع استمرار 
النفط  عــن  التنقيب  شــركات 
الصخــري في الواليــات املتحدة 
في إظهار قليل من الدالئل على 
العاملية  لألســعار  االســتجابة 
املرتفعة في ضوء حالة من احلذر 
من زيادة اإلنتاج مع التركيز على 

إلى  تعويض املســاهمني إضافة 
القلق من ارتفاع تكاليف اإلنتاج.

بدورهــا، قالت مواهي كواســي 
لشــركة  املنتــدب  العضــو 
“أجركرافت” الدولية إن عدم رغبة 
منتجي النفط الصخري في زيادة 
اإلنتــاج يعني أن ســوق النفط 
العامليــة قد فقــدت فعليا أكبر 
محــرك للنمو، حيــث يؤكد في 
املقابل حتالــف “أوبك +” أن هناك 
بالفعــل توافرا محــدودا للغاية 
من الطاقــة اإلنتاجية الفائضة 
احلفاظ عليها  الضروري  التي من 
ملواجهــة أي أزمات مســتقبلية 

طارئة.
وأشــارت إلى أن كبرى شــركات 
الطاقــة األمريكيــة تلتزم احلذر 
في نشــر مزيد من احلفارات رغم 
إغــراءات املكاســب الســعرية 
التي دفعت اخلــام األمريكي إلى 
120 دوالرا للبرميــل عقب اندالع 
اجلميع  لكن  أوكرانيــا  في  احلرب 
أن هذا املستوى  كان على قناعة 
السعري هو أمر طارئ ولن يستمر 

طويــال وكان اســتجابة حلالــة 
الذعر املرتبطــة بالفعل باخملاطر 

اجليوسياسية وقتها.
شــهد  األســعار،  يخص  وفيما 
النفــط تأرجحــا أمــس ما بني 
االرتفاع والهبوط، حيث تنافست 
مع  االقتصاد  تباطــؤ  من  اخملاوف 
أنباء تعليق بعض صادرات النفط 
عبر خط أنابيب دروجبا املمتد من 
روســيا إلى أوروبا، ما أحيا اخملاوف 

بشأن نقص املعروض.
وبحسب “رويترز”، قال كريج إيرالم 
من شــركة أواندا للسمسرة “ال 
نحتاج إلى ذلك في هذه املرحلة، 
لكن هذا تذكير آخر مبدى الشــح 
حساســية  ومدى  الســوق  في 
الســعر الضطرابات اإلمدادات، ال 

سيما تلك اآلتية من روسيا”.
لضغوط  اخلام  أســعار  وتتعرض 
منذ أسابيع مع تصاعد اخملاوف أن 
الركود قــد يخفض الطلب على 

النفط.
وتراجع خــام برنت 77 ســنتا أو 
0.8 فــي املائة إلــى 95.88 دوالر 
أمس  التعامالت  للبرميل خــالل 
بعد أن هبط في وقت ســابق إلى 
94.90 دوالر. كما ارتفع خام غرب 
تكســاس الوسيط األمريكي 88 
ســنتا أو 1 في املائــة إلى 89.88 

دوالر.
املتعلق بخط  التطــور  يأتي هذا 
أنابيــب دروجبا فــي الوقت الذي 
كانت فيه مخاوف اإلمداد تتراجع 

وسط قلق متزايد بشأن الركود.
النفط في وقت  وارتفعت أسعار 
سابق من العام بعد أن أدت احلرب 
زيادة  إلى  األوكرانية   - الروســية 
ما  باإلمدادات،  املتعلقــة  اخملاوف 
دفع ســعر خام برنت لبلوغ 139 
دوالرا في مــارس، أي بالقرب من 

أعلى مستوى له على اإلطالق.
من جانب آخر، ارتفعت سلة خام 
 100.78 “أوبك” وسجل ســعرها 
دوالر للبرميــل يوم اإلثنني مقابل 
100.01 دوالر للبرميــل في اليوم 
الســابق. وذكر التقريــر اليومي 
ملنظمة الدول املصــدرة للبترول 
الســلة  ســعر  أن  أمس  “أوبك” 
التي تضم متوســطات أســعار 
13 خاما من إنتاج الدول األعضاء 
في املنظمــة حقــق أول ارتفاع 
عقب عدة تراجعات على التوالي 
دوالرات  ستة  خسرت  السلة  وأن 
مقارنة باليوم نفسه من األسبوع 
املاضي وسجلت فيه 106.8 دوالر 

للبرميل.

الشد والجذب في سوق النفط مؤقتان
واالسعار المنخفضة ستعاود الصعود قريبا

على الرغم من تباطؤ االقتصادي العالمي على الطلب

الصباح الجديد ـ وكاالت:
جتتمع مســؤولة فــي وزارة اخلزانة األمريكية 
مســؤولني حكوميني في ســنغافورة امس 
األربعــاء ملناقشــة التخفيف مــن اآلثار غير 

املباشرة للحرب في أوكرانيا.
وذكرت “بلومبرج” أن املناقشات تشمل حتديد 
سقف محتمل ألسعار النفط الروسي، وفقا 
للتوجيــه اليومــي الصادر عــن وزارة اخلزانة 

األمريكية.
ومن املقــرر أن تبحث مســاعدة وزير اخلزانة 
األمريكــي لشــؤون متويل اإلرهــاب واجلرائم 
التعاون لتقييد  إليزابيث روزنبرج أيضا  املالية 
األنشــطة اخلبيثــة التــي تقوم بهــا كوريا 
الشمالية، واألزمة في بورما، وتعزيز مكافحة 
غســل األمــوال ومكافحــة متويــل أنظمة 
اإلرهاب، ورئاسة ســنغافورة جملموعة العمل 

املالي )فاتف(”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حذر تقرير حديث صادر عن مكتب األمم املتحدة 
للتنســيق، من أن خطر الهجرة بني احملافظات 
املناخية  التغيــرات  بفعــل  يتزايد  العراقيــة 
وتفاقم مشــاكل اجلفاف، فيما اشارت الى ان 
نصف ســكان اجلنوب بني من هجروا الزراعة او 

يفكرون بهجرتها.
وذكر التقرير الذي حمل عنوان “الهجرة والبيئة 
وتغير املناخ في العراق”، أن “البصرة وميســان 
وذي قار احملافظات الثالث التي تشــكل جنوب 
العراق تتجه لتســجيل أكبر عــدد من النزوح 
الداخلــي الناجم عن املياه علــى مدار العقد 
املاضــي ويرجع ذلك أساســا إلى نــدرة املياه 
والتلــوث وملوحــة التربة في بعــض القرى، 
الســيما في ذي قار، هاجر سكان ما يصل إلى 
نصف املنــازل، وأدى نقص املياه إلــى نزوح ما 
يقر ب مــن 15000حالة نزوح جديدة في ذي قار 
وميسان والبصرة في 2019 وفي تشرين الثاني 
2021 ســجلت املنظمة الدولية للهجرة نزوح 
12 ألف و 348 شخصا من جنوب العراق بسبب 
اجلفاف”. وأضــاف، أن “نحو %8 من األســر في 
البصرة %3 في ذي قار و %13 في ميسان تعتمد 
بشكل كامل على الزراعة أو الثروة احليوانية أو 
صيد األسماك وليس لديهم مصدر دخل بديل 
مثل العمل في احلكومــة أو قوات األمن، وهذه 

النسب تعادل 75000 شخص تقريبا”.
وشــهدت “الســنوات اخلمس املاضية، تخلي 
العديد مــن العائالت متاًما عن ســبل العيش 
الزراعيــة، حيــث تخلى %7 من جميع األســر 
الزراعية منهم %4 فــي البصرة و %12 في ذي 
قار ، و 8 % في ميســان، كمــا أن 20 باملائة من 
األســر في جنــوب العراق تخلت عــن الزراعة 
بعد أن هاجر أحد أفرادها في السنوات اخلمس 
املاضيــة )معــدل أعلى بكثير من األســر غير 
الزراعية ( بينما تشــير نسبة %30 املائة أخرى 

الى تفكيرهم بالهجرة”.

أمريكا تناقش مع 
سنغافورة تحديد سقف 

ألسعار النفط الروسي

تحذير أممي: 3 محافظات 
عراقية تتجه لتسجيل 

أكبر هجرة زراعية
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جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

قسم العقود
العدد: 20643
التاريخ: 2022/8/7

إعالن الول مرة 
 ت1ضمن برنامج صيانه ابنية الدوائر احلكومية – خطة املنافذ احلدودية لسنة 2021 

ت2 على  حساب مشاريع تنمية األقاليم
وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال القياسية  الصغيرة

1. يســر ديوان محافظة واســط / قســم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة من الشــركات املقاولة واملقاولني العراقيني والشــركات العامة اخملتصة لتقدمي عطاءاتهم 
للمناقصات  واملدرجة في اجلدول أدناه:

2. ان املناقصات لهذه املشاريع سوف تنشر في الصحف الوطنية ) الصباح , العدالة , املستقبل( .
3.  على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بـــ ) ديوان محافظة واســط / قســم العقود ( خالل ) أوقات الدوام الرســمي (  او وفقا للبريد 

االلكتروني cd@wasit.iq  وكما موضحة بورقة بيانات  ملقدمي العطاءات .
4. على مقدم العطاء تقدمي جميع ماهو  مطلوب في ورقة بيانات العطاء .

5. متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة :- كما هي في محددة اجلزء الثالث )معايير التقييم و التأهيل( .
6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق املناقصة اعتبارا من أخر نشر لإلعالن بعد تقدمي طلب حتريري إلى ( ديوان محافظة واسط /  سكرتير جلنة فتح العطاءات (.

7. على مقدم العطاء تقدمي  نســخ إضافية طبق األصل عدد )2( من العطاءات اخلاصة باملناقصة إضافة الى العطاء األصلي وتكون جميع النســخ مختومة بختم حي من الشــركة وفقا 
لاللية املثبتة في ورقة بيانات  العطاء وبخالفة اليستلم العطاء و يعتبر مستبعدا خملالفته شروط اإلعالن .

8. على مقدم العطاء تقدمي كشــف  حســاب اصلي  ومرسل بكتاب رسمي الى ديوان محافظة واسط مرفقه نسخة  من  )فيشة إيداع باملبلغ املشار اليه في الكشف مصدقة بختم حي 
من املصرف (  يبني حركة التدفق املالي الخر ســنة للفترة التي تســبق غلق املناقصة وبالتالي اليعتمد الكشــف املصرفي الصادر من احد املصارف االهلية والذي يتضمن فقط إيداع مبلغ 

معني دون وجود أي حركة للتدفق املالي للمدة املطلوبة ويجب ان تغطي السيولة املالية للمشروع املعلن جميع املشاريع احملالة سابقا ملقدم العطاء )قيد اإلجناز ( .
9.  مع مراعاة الفقرة 7 اعال يتم تسليم العطاءات إلى )ديوان محافظة واسط / سكرتير جلنة فتح العطاءات ( قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم ) األربعاء ( املصادف  24  /  8/   2022 
وهو )تاريخ غلق املناقصة( , علما بان العطاءات املتأخرة ســوف ترفض وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان التالي ) واسط / الكوت / 

شارع احملافظة/ مبنى ديوان محافظة واسط/ غرفة جلنة فتح العطاءات( في الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا من يوم )  األربعاء   ( املصادف   24  /  8   /2022 .
10. على مقدم العطاء تقدمي جدوال يتضمن جميع املشاريع احملاله له سابقا )قيد اإلجناز ( .

11. على مقدم العطاء تقدمي احلسابات اخلتامية مصدقة اصوليا الخر سنتني قبل غلق املناقصة لغرض االطالع على نشاطات الشركة .
12. كل العطاءات يجب إن تتضمن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مصرفي أو صك مصدق أو سفتجة ( ت1 من املشاريع معنون إلى محافظة واسط / اإلدارة العامة واحمللية )احلسابات  ( وت  
من املشــاريع معنون إلى محافظة واســط / اإلدارة العامة واحمللية )هيئة االعمار (   ويتضمن اإلشارة السم ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واسط ويحمل 
عنوان البريد االلكتروني للمصرف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعشــرون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باســم مقدم العطاء أو)أي من 

املساهمني في الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة ( وتكون صادرة وفقا لنموذج البنك املركزي وبخالفة يتم استبعاد العطاء لذا يقتضي التنويه .
13. إن مدة نفاذ العطاء )90( تســعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة و يتم  شــراء وثائق املناقصة و تسليم العطاء حتريريا من قبل املدير املفوض او بصيغة وكالة صادرة ومصدقة من كاتب 
العدل الحد املســاهمني ال تزيد مدة صدوره عن ثالث اشــهر  من تاريخ غلق املناقصة او بصيغة شهادة تسجيل الشــركة )شهادة تأسيس الشركة التي تظهر حق التوقيع عنها(كشرط 
أساسي لشراء وثائق املناقصة و لتقدمي العطاء ويجب ان يتم التوقيع على جميع صفحات مستندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة  

و يستبعد العطاء ان ثبت مخالفته لشروط اإلعالن .إن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .
14.في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األشغال الصغيرة( بكافة أقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي .

15.  إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .
16. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة .

17. جلهة التعاقد الغاء املناقصة في أي وقت وألي سبب وليس ملقدم العطاء املطالبة بالتعويض او فوات املنفعة  وان  ثمن  وثائق املناقصة غير قابل للرد.
18. يجب ان يكون العطاء مفهرست مع خالصة يتضمن محتويات العطاء ويجب ان يتم ملئ القسم الرابع )word ( وتقدمي كامل الوثيقة وجميع الوثائق املطلوبة واملثبتة في ورقة بيانات 

العطاء 
19. يجب تقدمي عقود الكادر املطلوب  وفقا لاللية املثبتة في ورقة بيانات العطاء والقســم الثالث ويجب ان تكون نافذه ويتم اســتبعاد العطاء الذي لم يرفق به اي عقد ويعد من شــروط 

املنافسة وان نتائج املناقصة سوف يتم نشرها على املوقع االلكتروني www.wasit.iq, ويعتبر تبليغا رسميا .
20. سيعقد مؤمتر خاص باملشروع  بتاريخ  18-8-2022  الساعة  العاشرة والنصف في    مديرية طرق وجسور واسط وفي محافظة واسط قسم إدارة املشاريع   تبعا للمشروع مما يقتضي 

التنويه .
الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط
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الكلفة التخمينيةاسم املناقصةرقم املناقصةت
)دينار(

مدة 
االجناز
بااليام

مبلغ التأمينات 
االولية
)دينار(

هوية 
التصنيف

ثمن وثائق 
املناقصة

12022-1-39
ترميم املقر البديل 
للمحافظة املرحلة 

الثانية
عاشرة ٨00,474,460,00015014,233

100,000انشائي

تأهيل طريق ربيضة 22022-9-40
تاسعة 906,750,0001٨01٨,135,000في ناحية تاج الدين

200,000انشائي
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املوحية ،وهو ما جنــده يتكرر في الرواية 
ويأتي وصف بالكدرة وغير العارفة دليل 

على هذا التشتت والقلق . 
                       

عتبة العنوان:
تســهل  موازية  عتبــة  العنــوان  ميثل 
عملية التلقي وفهم النصوص وتأويلها 
من خالل فعل قرائي شــمولي، يفكك 
ينطلق  بني عناصره  العالقات  شــفرات 
الروائي شــوقي فــي هــذه الرواية من 
واقعة حقيقية تتمثل في عملية القلب 
املفتوح لكنه في سرده لألحداث يدخل 
املتلقي في عالم افتراضي يتداخل فيه 
الوعي بالالوعي،وهذا ما يعكسه عنوان 
الرواية الذي يحمل دالالت ســلبية تدل 
علی املوت واالســتالب، ويتشــكل من 
الرمان( جملتني احداهما أساسية )نهر 
باللون األبيض وهــي ذات داللة ايحايئة 
شــعرية تقوم علــى الرمزيــة فالنهر 

يحيل للحياة واخلصب واألمل وإکســير 
احليــاة والوجود ،أما الرمــان فإنه يحيل 
الى الدم الــذي يرمز للمــوت ، وقد ورد 
الرمــان في رواية )بيــت الرمان( للكاتب 
والفيلسوف االجنليزي أوسكار وايد كرمز 
جلمع شــتات اخملتلف في عنصر واحد ، 
وجاء الرمان رمزا للمــوت واخلطيئة في 
رواية الكاتــب العراقي ســنان انطوان 
الرمان( ومما يؤكد هذه  )وحدها شــجرة 
باالنزياح  تتحقق  التــي  الصورة  الداللة 
من خــالل اضافة )النهر( الــى )الرمان( 
،وهي صورة افتراضية،أما اجلملة الثانية 
فــي العنوان)جتربة موت( فهــي ثانوية 
تفسيرية ذات داللة مباشرة وهي صورة 
واقعية تدل على احلضور القوي للسؤال 
الوجودي الذي قامــت علية الرواية وهو 
الى جدلية  املوت،وكال اجلملتني حتيــالن 
احلياة واملــوت التي هيمنــت على منت 
الرواية ســواء أكان من خالل الســرد أو 
احلورات التي دارت بني الطبيب )البضاع( 
وطبيبــة التخدير )اخملدرة( والعرافة التي 
تــؤدي وظيفة  ايجابية تبــث األمل في 
طريق البطل امللغــوم باخملاطر والعثرات 
لتقدم رؤية حكيمــة ،والبطل الذي لم 
يفقد الوعي رغم التخدير، فكان يســرد 
األحــداث ويحاور بنفســه وتــارة أخرى 
يحاور بلسان اجلسد أو القلب أو الروح أو 

النفس.
 ولم يكتف بعنــوان الرواية بل كعادته 
استحضر شــوقي كرمي بعض املقوالت 
لتكــون عنوانًا لبوابات الرواية الســبع 
فضال عن تقنية الســيناريو في ســرد 
بعض أحداث الرواية فضال عن استحضار 
املســرح من خالل بعض ابطاله وكتابه 
، مما يؤكــد انتماء الرواية الى ســرد ما 
بعد احلداثة ، لتنصهر لتشــكل الهوية 
الســردية وهذا ما جنده فــي رواية )نهر 
الرمان ( فالعالقة بــني اخليال ووالتاريخ 
في الرواية ال تقوم على املضمون بل على 
األســلوب ،وكل ذلك يعزز استتحضاره 
ملظاهــر احليــاة حتى وان كانــت مؤملة 
وموجعة ، ففي استهالل الرواية يوظف 
مقطعا شــعريا ألراغــون يؤكد فيه )أن 
االرض اخبرتــه بأنها مثلمــا احتضنت 
العابه وحمته من احلروب ســتحتضنه 
عند املوت (، فهو يســلم باملوت احلتمي 
فيقول)من ذا الذي يســتطيع االعتراض 
أو حتى مساومة املوت؟(، لكنه ال يتنازل 
عن حقه باحلياة ، فهي منت الرواية التي 
متثل دوامــة احلياة ، وهذا ما يعكســه 

ســبع  ببوابات  لروايته  شــوقي  تبويب 
حملــت عنوانات )عند عيــون االنتهاك 
،عند قافلة القرمز، عند وردة اخلرس، عند 
رحلة االكتشاف، عند جذور الرماد ،عند 
مجّسات امللكة، عند مسار العتمة( وال 
البوابات)7( مــن داللة رمزية  يخلو عدد 
ارتبطــت بأيام األســبوع واالنســجام 
للوصول  دورة كاملة  والتوافق لتشكيل 
إلى القمة داللة على احلياة والتشــبث 
باحلياة )كنت أشــعر بهــا حني تقدمت 
الــروح تبعها قلب موضوع بدورق ونفس 
مضطربة وســيول من احلكايات امليتة( 
فالهوية الســردية في هذه الرواية تضع 
جتربة الزمــان املعاش وحبكة هذا الزمان 

في عالقة مباشــرة وهي متر عبر الذاكرة 
التي يلجأ اليها الروائي لســرد األحداث 
للتاريخ وهي تقف  األولى  وهي احلافظة 
بني قطبي الزمان والسرد كونها وسيطا 
وهي تتضمن النســيان الذي ميثل األفق 
احملدود علًما أن الزمن فــي الرواية ثانويا 
يلجأ إليه الروائي عندما يعود الى ذاكرته 
ليستعيد بعض األحداث، أما املكان فقد 
كان حاضرًا بقوة  ألنه مســرح األحداث 
التي تضمنتهــا الرواية ،وباالضافة على 
عنوانــات البوابــات يلجــأ الروائي الى 
شــعرية  مبقوالت  البوابات  هذه  تصدير 
ونثريــة ونصوص من العهــد القدمي )إِْن 
ُكْنَت َحِكيًما َفأَنَْت َحِكيٌم لَِنْفِسَك، وَإِِن 

ُل( )ِسفر  اْســَتْهزَأَْت َفأَنَْت وَْحَدَك تََتَحمَّ
األمثال 9 : 1 ( تكون مبثابة دليل للمتلقي 
مبا حتمله هذه املقوالت من طاقات داللية 

وأبعاد جمالية.
ويعكــس مــنت الرواية رؤيــة مختلفة 
في تناول فكرة املــوت بطريقة يتداخل 
فيهــا الواقع باخليال واحللــم باحلقيقة 
والوعي والالوعي واخلط الفاصل بني هذه 
الثنائيــات حلظة ســريان مفعول اخملدر 
والتســليم البضاع)الطبيب( ينجح في 
طرح احلدث الســردي فــي فضاء درامي 
وبابعاد مســرحية ليجعل املتلقي امام 
بناء مســرحي من خالل االعتماد الكبير 
على احلوار بشــقيه الداخلي بن اجلسد 
من جهــة والقلب والــروح والنفس من 
جهــة اخرى)كلما أراد القلــب التوقف 
أرجــوك ال تتوقف،  الــروح قائلة  حثته 
فالكثيــر من اخلطايا تنتظر عند عودتك 
فال تتأخــر( وقوله)يقول القلب – ألى أين 
تــراك ذاهب ؟ ، يقول اجلســد – ال عليك 
, فقــط كن تابعي، يقــول القلب – أنت 
فاألجســاد  اللعبة  قواعد  تغييــر  تريد 
هي التي تتبع القلوب ، يقول اجلســد  – 
ولــم تعترض طوال وجودنــا معاً , كنت 
أطيــع  ما جتــود به و مارفضــت حلماً, 
وما قلت لــك ال …( واخلارجي بني البطل 
)الروائــي( فالرواية هي أقرب الى ســيرة 
الواقعي  بزمنها  لعملية قلب مفتــوح 
واالفتراضــي الــذي يســتحضر فيــه 
الروائي أحداثا وشــخصيات من ذاكرته 
تتقاطع  للروايــة  الســردية  فالهويــة 
فيها عناصر ســردية عديدة مع الزمان 
والتاريخ واخليال, فهو يستحضر هاملت  
وشكسبير وبرناردشو وحضيري ابو عزيز 
،فضال شخصيات كانو في طي النسيان 
لــم يرهم الروائي ســوى مرة كشــف 
عنهم في ظل صراع محتدم احاطت به 
احلروب واملعتقالت السياســة مبا حتمله 
داللية  محموالت  من  الشخصيات  هذه 
تتماهى مع رؤية الروائي في هذه الرواية 
عبرت عن اشــكالية الواقع ومعطياته 
في مواجهة املوت )مــررت بتجربة موت 
حقيقية، كأنها تريدني أن أعيد السؤال 
الفلسفي، ملاذا؟( فشوقي كرمي في هذه 
الرواية يعمل على نقل جتربته الوجودية 
مــن خــالل جتربــة واقعيــة كان املوت 
هاجســه الذي ركز عليــه للتعبير عن 
توتره جتاه املوت و التخلص من هذا التوتر 
والقلق الذي يشغل تفكيره والتخفيف 

من حدته .

أ.د. سعد التميمي

 يبقى سؤال املوت وقلق الوجود حاضران 
في ذهن املبدع الــذي يبحث على فضاء 
احلريــة، فطاملــا وقف عندهمــا وبحث 
فيهمــا عن معنــى الوجود اإلنســاني ، 
إبراز معاناته وقلقه وهواجســه  محاوال 
اجتاه احلياة وتقلباتها ، من خالل انشغاله 
بجدلية املــوت واحلياة وحقيقــة الفناء 
مؤسًســا لوجوده وحتقيق ذاته، والتغلب 
على هواجسه الوجودية التي أرقته منذ 
والدتــه ، رغبة من في اكتشــاف العالم 
واالنفتاح عليه من خــالل ما يكتبه من 
نصوص يجسد فيها حضوره  ليتحرر من 
مخاوفه باحًثا عن فســحة من األمل في 

مستقبل حالم.
 وفي روايته األخيرة »نهر الرمان« يستثمر 
الروائي شوقي كرمي حوارية اجلسد والروح 
التي تتكرر كثيرا في الرواية ليعالج جدلية 
احلياة واملوت وقلق الوجود الذي ظل سؤاال 
حاضرا باستمرار طوال الروية التي تنطلق 
من حلظة واقعية وقف فيها عند نقطة 
تتجاذبه فيها قوتــا احلياة واملوت ، حلظة 
الدخول الى صالــة العمليات ، إذ تنطلق 
هــذه الرواية مــن جتربة مــوت حقيقية 
توزعت فيها مشــاعره بني االقتراب احلذر 
من عالم املــوت للحصول علــى جواٍب 
للسؤال الذي طاملا كان يلح عليه فبقي 
معلًقا ليختم به الرواية بقوله)مااملوت ... 
وملاذا يتحتم علينا أن منارس لعبته طوال 
حيلتنا؟( فهذه اللعبــة التي متتد العمر 
كله يختصرها شــوقي كرمي في ساعات 
العملية وانتقاله من الوعي الى الالوعي 
عند سريان مفعول اخملدر ثم الرجوع الى 
الوعي ،وفي احلالني كان يستحضر املعاناة 
واخلــوف والقلق فعندما ســألته طبيبة 
التخدير أن يقرأ لها شــعرأ جاء الرد من 
)ترد النفس الكدرة وغير العارفة  النفس 
الى ماذا تأخذها املســافات؟ وهيهات ما 
للصبي من رجــوع .. ان ماضّي قبري وإني 
قبر ماضي   .أ موٌت ميد احلياة احلزينة ... أم 
حياة متد الردى بالدموع؟( فالروائي في ظل 
القلق الوجودي يضع اجلســد الذي يشير 
لألنســان مبقابل النفس تارة والروح تارة 
أخرى والقلــب تارة أخرى وهذا التعدد في 
الطرف الثاني يؤكد حالة التشتت واحليرة 
في مواجهة احلياة بكل من تضمنته من 
خوف وجــوع وحروب ومطــاردة ،ويجنح 
الروائي في هذا احلوار الى اللغة الشعرية 

حوارية الجسد والروح.. في رواية )نهر الرمان( لـ«شوقي كريم«

ولم يكتف بعنوان الرواية 
بل كعادته استحضر 
شوقي كريم بعض 

المقوالت لتكون عنوانًا 
لبوابات الرواية السبع فضال 

عن تقنية السيناريو في 
سرد بعض أحداث الرواية 

فضال عن استحضار المسرح 
من خالل بعض ابطاله 

وكتابه ، مما يؤكد انتماء 
الرواية الى سرد ما بعد 

الحداثة

شعر

قصة قصيرة

»ُصَور بغدادية«
عــن »جمعية املترجمــني العراقيــني« و«دار 
عدنان«، صدرت ترجمة جديدة لكتاب الرّحالة 
البريطانية فريا ستارك »ُصَور بغدادية« بتوقيع 
سعد احلسني. في هذا العمل قامت ستارك 
واليات  ودميوغرافي خملتلــف  مبســح جغرافي 
العراق في الثالثينيات، ُمحّللًة ســيكولوجيا 
بعوامل  تأّثرهــا  وكيفية  والبيئــات  األفــراد 
الطبيعــة، كمــا وّثقت مشــاهداتها بصَور 
ملواقع  تخطيطيــة  ورســومات  فوتوغرافية 
زارتها؛ حيث ضّمنته 87 صــورة فوتوغرافية، 
إضافًة إلــى ثالث خرائــط كبيــرة. يُذكر أن 
الكتاب كان قد صدر عن »املؤّسســة العربية 
للدراسات والنشر« في 2016، بترجمة صباح 

صديق الدملوجي.

»جرائم بذريعة الشرف«
»جرائــم بذريعــة الشــرف« عنــوان كتاب 
للمحامي والباحث السوري أحمد صوان، صدر 
عن »منشــورات ممدوح عدوان« و«دار الرحبة«. 
ممّــا يعتبــره نقصاً فــي املعلومات  انطالقاً 

املرتبطة بـ«جرائم الشــرف«، يسعى املؤّلف 
إلى التعريف بهذا النوع من اجلرائم، ُمحاوالً 
إضاءة أسبابها. يتضّمن الكتاب دراسًة لآللية 
التي يتعامل وفقها القانون السوري مع هذه 
فــة لها، ثم يتطّرق إلى  اجلرائم واألعذار اخمُلفِّ
ظاهرة استخدام القّصر لتنفيذها كوسيلة 
لاللتفــاف علــى القانون، وموقــف القانون 
الدولي منهــا، ثّم مخاطرهــا االجتماعية، 

وحضورها في الدراما واألدب.

»موسيقا الصمت: سيرة ذاتية«
بتوقيــع املترجمة الكويتيــة دالل نصر اهلل 
صــدر عــن دار »املــدى« كتاب »موســيقا 
الصمت: سيرة ذاتية« ملغّني األوبرا اإليطالي 
أندريا بوتشــيللي )1958(. الســيرة محاولة 
توليف بني الصمت مبا يُحيل إليه من حكمة 

وتأّمل ملنجزات أّداها صاحب »رحلة إيطالية« 
)1998( و«توســكا« )2003( عبــر مســيرته 
الفّنية الطويلــة التي بدأها في ُعمر الثانية 
عشــرة، وبني املوسيقى األوبرالية بعنفوانها 
الذي يحّرك املستمع ويدفعه للتفاعل معها 
بقّوة. يُشار إلى أن بوتشيللي نال جوائز عّدة، 
واشــترك في األداء مع مغّنــني عامليني مثل: 

سيلني ديون ولوتشيانو بافاروتي.

نهاد عبد جودة

يغلفها  وأمنياته  باخليبــات  حياته محاصرة 
اليأس , تالشــت منــه املبــادرات وعجز عن 
التحكم بأفكاره املنهارة , لقد ارتشف ثمالة 
عشــق مجنون في مكان ميقت شيئاً اسمه 
احلب , ذَبُلت وسامته وتبخرت امنياته , كزهرة 
تتضوع بأريج عبقها حتت انظار خريف حقود ,  
رغم قسوة الصبر لكنه كان طاغيا بالتحدي 
, لــم يكن حبه نزوة , كان حباً صادقا في زمن 
شــحت فيه بعض القيم وكثــر فيه الزيف 
, األبواب موصــدة في وجهه حــد التجهم 
بحكم بطالــة هضمت حقــوق الكثيرين , 
وطن ابتلى باحلروب واحلصار واإلرهاب , حشود 
الفقراء واملشــردين متأل األرصفة , قيود الفقر 

جعلت مصير حبه على اجنحة الريح . 
اكمل دراســته اجلامعية وانضم الى حشود 
العاطلــني , لم ينتِم الى حزب سياســي ميد 
لــه يد العون , ولــم ميلك القــدرة على دفع 
الرشــوة , لذلك بقي يتأرجح في نفق مظلم 
ليس له نهاية , كانــت حبيبته تواجه االهل 
بحجة مقنعة وهي اكمال دراســتها عسى 
وان تبتســم احلياة للحبيــب احلائر ويحصل 
علــى وظيفة او اي فرصــة للعمل , يوم بعد 
آخر يلف اليأس قيوده على رقبة هذا العاشق 

املسكني .
اكملــت دراســتها وســقطت كل احلجج 
وانكشــفت احلقيقة القاسية امام احلبيبني 
, طال االنتظار اكثر مما ينبغي في حســابات 
األهل , اصبحت تفقــد مقومات الدفاع عن 

حبهما , حب يهدده االنقراض في ظل تقاليد 
مشددة ال تســتجيب للرغبات وال تتعاطف 
مع  التوســالت وال تعرف مصطلحاً اسمه 
احلــب , ظروف قاســية القت بــه في عمق 
املتاهة يتخبــط دون اهداف واضحة , ارهقه 
البحث عــن مخرج لهذا املأزق , مخرجاً ينأى 
به عن الطرق امللتويــة واملنحرفة جلمع املال 

بحكم اخالقيات جتبل عليها , عرضت عليه 
الكثير من املغريــات بأعمال تعارض القانون 
وتزج به في املعصيــة , لكن اخالقه ابت ان 

ينحدر الى هذا املنعطف اخلطير .
ما اقســاها من حلظات وهــو يوصف عجزه 
امــام حبيبتــه التي تنتظــره على صفيح 
ســاخن , حتملت التوبيخ مــن االهل بعد ان 

تذمــروا من حججه ومماطلتــه , لقد هددوا 
بفســخ خطوبتها ان لم يتمكن من كسر 

اجلمود .
 قدحت اخيرا في رأســه فكرة حاول ابعادها 
مرارا ولكــن دون جدوى , نفخت في رأســه 
بالون االمنيات في الــزواج , آخر احللول التي 
سيلجأ اليها بعد مخاض عسير مع االفكار 
, قرار بيع احــدى كليتيه في احدى العيادات 
املتخصصة في هذا اجملــال في بغداد , تألق 
هــذا اخليار حتــى بدأت تنتعــش اآلمال في 
قلبه , سعادته في حتقيق هذا احللم جعلته 
يتجاهل مســاوئ هذه الفكــرة , اصبحت 
االمور مهيأة للســفر محتفظاً بهذا السر 

لنفسه فقط , متجلدا على مخاوفه  .
 رضخ هنــاك الى اختبــارات طبية دقيقة , 
بعد ثالثة ايام عاد الى مدينته يرافقه صمت 
كئيب , هذا الصمت املدمر يخفي سرا اكبر 
مما تستوعبه مساحات الصبر , حاصره االهل 
بزخم االســئلة دون اجابــات , كان اجلميع 
يتلهف ملعرفة اســباب الرحلة وهذه العودة 
املنكســرة , جاءت توســالت حبيبته اخيرا 

كحافز للخروج من دائرة االنطواء والعزلة .
 حتــت انظــار اجلميع فتح حقيبــة صغيرة 
بصمت حزين وســكينة مؤثرة  , بعثر ما في 
داخلهــا من اوراق , قفز امــام  انظار اجلميع 
تقرير طبي , اطلع عليه اجلميع حتى ســاد 
بينهــم الصمت واحليرة , يفيــد التقرير انه 
غير مؤهــل للتبرع بالكليــة لكونه مولوداً 

اصال بكلية واحدة . 

سالم مكي 
كلما نظرت الى السماء 

رايت قمراٌ 
يقبل خد حبيبي 

ويختفي 
كلما مددت يدي الى الليل 

عثرت على ضفيرة ً
كانت متدلية 

قرب وجه حبيبي 
انتي كليل طويل 

تنتظرين بعنف 

ً خيطا ابيض 
وقطرات من الندى املنتصب 

فوق وردة عذراء
انت وردة اخيرة

انت ليلة ممددة على سرير هوائي
وانا نهار ال شمس فيه

انا غيمة تبحث عن سماء مرهقة
انا جرار مزروعة بني التالل

انا فخاُخ وردية

تناظر ظاللك
لتسقيها نهرا من الطعنات

ايها اجلبل اخملصي 
ايها الوادي الرطب

ايها البرق اخملتبى بينهما
اين حبيبي ؟

اين ظله املتجمد في قاروة
كماء قدمي

انا مثله ، سماء مهجورة
زقزقة عصافير محنطة 

اجراس تقرعها يد مبتورة 
فتســتيقظ  املوتــى والغارقون في 

احالم مبللة
ليكتبوا قصائد طازجة

عن حبيبة 
كانت ترسو على قلب 
دفن في جسد مهجور

ايها البرق 
اي سياط تخبى لسمائي

فسمائي مثل حبيبي
وحبيبي مثلي

وانا مثل زنبقة 
بال ذكريات

إصدارات جديدة
ال منى و ال امُل

الحيرة..
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األنواء الجوية:

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
 التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه

assabahaljaded@yahoo.com assabahaljaded@newsabah.com

ملونشريط
»العين بالعين«.. مسلسل لبناني جديد

بدأت منصة »شاهد« الترويج ملسلسلها اللبناني اجلديد 
»العن بالعــن« بطولة النجمة اللبنانية ســيرين عبد 

النور والفنان اللبناني رامي عياش.
وقامت منصة شاهد، بنشر امللصق الدعائي للمسلسل 
عبر حســابها على تطبيق »إنستغرام« وأرفقته بتعليق 
قالــت خالله: »العن بالعن، واحلســـابات الزم تتصّفى.. 
ســيرين عبد النور ورامي عياش في الدرامــا اللبنانية.. 

العن بالعن قريبا«.
وظهر على ملصق املسلســل رامي عياش وسيرين عبد 
النور، وهما في حالة من التأهب والغضب الذي يســيطر 

على مالمح وجههما.
يشــارك في بطولته مسلســل »العــن بالعن« رامي 
عياش، وســيرين عبد النور، وعدد آخر مــن الفنانن وهو 
من سيناريو وحوار سالم كسيري وإخراج رندا علم، وتدور 

أحداثه في إطار من األكشن واإلثارة.
وكانت اخملرجة رندا علم وجهت رسالة لفريق العمل منذ 
أيام، إذ قامت بنشر صورة جمعتها بالفنانة سيرين عبد 
النور وكريستن شويري عبر تطبيق »إنستغرام« وأرفقتها 
بتعليق قالت خالله: »عندما تعمل مع فنانن حقيقين، 

فإن طعم النجاح دائًما ال ينسى.. العن بالعن«.

صيف 2022..الفستان الكروشيه إلطاللة 
بنكهة السبعينيات

ســلطت مجلة »Elle« الضوء على الفستان الكروشيه 
الذي ميثل جنم موضة صيــف 2022 ليمنح املرأة إطاللة 

بوهيمية تستحضر روح السبعينيات.
وأوضحت اجمللــة املعنية باملوضة واجلمال أن الفســتان 
الكروشيه يطل هذا العام بطابع عصري جريء من خالل 
األلوان الزاهية بدال من األلوان احملايدة التقليدية؛ ليشيع 
أجواء البهجة واالنطالق من ناحية ويضفي على املظهر 

ملسة جاذبية ساحرة من ناحية أخرى.
وأضافت »Elle« أن الفستان الكروشيه يطل هذا املوسم 
بقصــة ميني أو ماكســي، الفتــة إلى أنه ميتــاز بتنوع 
إمكانيــات تنســيقه؛ حيث ميكن تنســيقه مع صندل 
جلدي للحصول على إطاللة أنيقة، كما ميكن تنســيقه 
مع صندل بكعب خشبي للحصول على إطاللة كاجوال 

ذات طابع جريء ومتفرد.
ومن الالفت أن عروض باريس للموضة هذا الصيف قدمت 
صيحــات جديدة حديثة وغير متوقعة. وفي حن ســمع 
العالم من قبل عن شق فتحة الصدر في مالبس النساء، 
إال أن عروض املوضة في باريس عرفت العالم على صيحة 

جديدة وهي شق املؤخرة.
ووفًقا جمللة »ذا تاميز« البريطانية، يبدو أن املوضة هذا العام 
حتتفي باجلســد بشــكل عام، حيث ظهرت صيحة شق 
املؤخرة في عروض دور أزياء عاملية مثل: Alaïa، ومصممة 

األزياء اإليطالية إلسا سكيابارلي.
وهــذا العــام تعود أيًضــا موضــة إظهار الصــدر في 
املالبس، ســواء من خالل فتحات الصدر الكالسيكية أو 

الكورسيهات النيوبيرية.
وذكرت اجمللة، أنه لم يتم االحتفاء بأجســاد النســاء من 
قبل املوضة بهذا الشكل منذ مجموعات دار األزياء هيرف 
ليجر فــي الثمانينيات، وحتديًدا مجموعــة من الدانتيل 
النيون التــي جعلت من املصمم كريســتوفر كن جنًما 

المًعا.

حــاوره: د. خالد القيســي/ 
احمد الحاج 

ومعامله  بحضارته  العــراق  اليذكر 
وتراثه وزقوراته ولقاه اآلثارية ورقمه 
الطينيــة وكتاباتــه املســمارية 
مبا  القدم  فــي  الضــارب  وتأريخه 
أدهــش القاصــي والدانــي وكان 
ومايــزال محــط أنظار البشــرية 
وإعجابها على مر العصور،اال وتذكر 
معه مهنة صيد الســمك النهري 
وإعــداده وطبخه حتما والتي تعود 
الى عصور الســومرين واالكدين 
والبابلين واالشورين ، فهذه املهنة 
- صيد السمك - املتوارثة بأدواتها 
املتنوعــة »الســنارة ،القصبــة ، 
الشــبك، الفالــة » ووســائطها 
اخملتلفة »البلم والقفة واملشحوف 
» ،فضــال عن فنون طبــخ و إعداد 
بأنواعها  الشــهية  الوجبة  تلكم 
املقلية واملشــوية والتي يعشقها 
قومياتهم  مبختلــف  العراقيــون 
ومكوناتهم وطوائفهم قد شكلت 
جــزءا اليتجزأ من عــادات وتقاليد 
وثقافة ســكان بالد ما بن النهرين 
»ميزوبوتاميــا« منذ فجــر التاريخ 
،ولعل السيد نعمان حسن جمعة، 
يعد واحدا من أقدم وأشهر أصحاب 
بتقــدمي  املتخصصــة  املطاعــم 
أشهى أنواع السمك املقلي ،حيث 
يقع مطعمه الشــهير الذي يؤمه 
الفضل  الســمك مبنطقة  عشاق 
في رصافة بغداد، وقد دردشنا معه 
طويال وتبادلنا ســيال من الطرائف 
الرائعة  البغدادية  واألمثال  املاتعة 
منها شاهد  مثل شــعبي  ،ولكل 
ومغزى وحكايــة ،كان قد أجملها 
العالمة عبد الرحمن التكريتي ،في 
موسوعته املتميزة »جمهرة االمثال 
نتناول  أن  قبــل  وذلك  البغدادية«، 
بصحبة السيد نعمان ومبعية عدد 
الرابعة ومهنة  السلطة  زمالء  من 
السمك  من  وجبة شهية  املتاعب 
املقلي املشــفوعة بكرم الضيافة 
والتي  واالستقبال  التقدمي  وحسن 

دأب السيد نعمان على إحتافنا بها 
في كل مــرة نزور فيهــا مطعمه 
وبادرناه بالســؤال األول عن مهنته 
متخصص  مطعم  كصاحب  تلك 
بطبخ وتقــدمي الســمك املقلي ، 
وفيما اذا كانت هذه املهنة متوارثة 
عن آبائه وأجداده، أم أنه قد ابتكرها 
وجعلها مهنــة خاصة له فأجابنا 

مشكورا : 
مهنة  ليســت  هــي  -احلقيقــة 
متوارثة في عائلتنــا، وإمنا مبتكرة 
من قبلي بعــد أن اختمرت الفكرة 
في ذهني فشــرعت بتحويلها الى 
افتتحت املطعم  ، حيث  واقع حال 
أول مرة نهاية الثمانينات من القرن 
املاضي، وظل املطعم مفتوحا منذ 
ذلك احلــن والى يومنــا هذا حتى 
أن زبائننا يأتــون الينا من مختلف 
مناطــق بغــداد احلبيبــة وبعض 
احملافظــات رغبــة منهــم بتذوق 
الطبق الشهي الذي نقدمه والذي 
يشهد له القاصي والداني بفضل 
اهلل تعالى وحده ، وال أقول ذلك من 
وكال  للمطعم حاشا  الدعاية  باب 

، اال أن هذا هــو واقع احلال وهذا ما 
أســمعه على مدار الساعة ومنذ 
سنن طويلة على لسان جل زبائننا 
الكــرام ، ألن ما نقدمــه لهم من 
وجبات القت صدى طيبا ذاع صيته 
في كل مكان بشهادة كل من زارنا 

وأكل من وجباتنا يوما ما.

* تــرى ما هو الشــيء الــذي مييز 
مطعمكم حتى صار محط أنظار 
وحظيتم  املقلي  السمك  عشاق 
واســعة  شــهرة  على  بســببه 
قياســا بالعديــد مــن املطاعم 
مطعمكم  يقدم  وهل  املنافسة، 
أكالت أخــرى مــا خال الســمك 

املقلي ؟
- مطعمنا متخصص فقط  بتقدمي 
الســمك املقلي مع الــرز األحمر، 
وهناك عوامل وخطوات أساســية 
حتــدد مــدى تفــوق أي مطعــم 
النظافة  بــدءا مــن  من عدمــه، 
بجودة  واملكانية،مرورا  الشخصية 
الرئيســة  واملكونات  األولية  املواد 
املســتخدمة في الطبــخ ، فضال 

عن إبتكار خلطات خاصة ومبتكرة 
تســهم في تعزيز النكهة،واألهم 
هــو االبتعــاد عــن كل وســائل 
الغــش واخلداع،واإلحجام التام عن 
اســتخدام املكونات غير الطازجة 
البتــة ، وأضــرب مثــاال على ذلك 
خالصته أن هناك عددا من مطاعم 
الســمك املقلي تعاني من ضعف 
اخلدمة أو من قلة جودة ما يقدمونه 
اســتبدالهم  عدم  خلفيــة  على 
االســتعمال  بعد  املقلــي  للزيت 
الزائد،  الربــح  املتكرر طمعــا في 
وهذا خطأ فادح ، ألن شعارنا هاهنا 
هو«اربــح أقل ولكن قــدم األجود 
واألنظف واأللذ للزبائن« فســمعة 
رأســماله  هي  احلســنة  املطعم 
ماضيــا وحاضرا ومســتقبال ولن 

نحيد عن ذلك أبدا ما حيينا .   

* حدثنــا قليال عــن خطوات قلي 
السمك أوال بأول؟

- بدايــة نذهب لشــراء الســمك 
)علوة االســماك( فور صيدها  من 
وإخراجها مــن املاء ، ونبحث هناك 

حتديدا،  الطازجــة  األســماك  عن 
ومؤكــد أننــا نتعامل مــع باعة 
موثوقن عرفوا بــن الناس بجودة 
أبا  بضاعتهم  ونظافة  أسماكهم 
عن جد ، ولدينا خبــرة في معرفة 
مــن عدمها،  اجليــدة  األســماك 
فنحن نتجنب شراء األسماك التي 
يتم صيدها بطــرق غير صحيحة 
الكهربــاء  بواســطة  كالصيــد 
والســموم والصواعــق ألنها غير 
تلكم  تأثيــر  الى  اضافــة  صحية 
الطرق غير االنســانية وغير اآلمنة 
فــي الصيد على جودة األســماك 
نفســها ، وبعد شــراء الســمك 
بتقطيعه  نقوم  والطازج  النظيف 
وغسله جيدا باملاء، ومن ثم نضيف 
اليها البهــارات واخللطات اخلاصة 
وفــي ذلك يكمن ســر املهنة كما 
يقولــون ، ثم نبدأ بقلي الســمك 
بالزيت حتى ينضــج لنقدمه الى 
الزبائن مع انواع الســلطات وخبز 

التنور والرز األحمر والطرشي .  

* فــي أي الفصــول يــزداد اقبال 

الزبائــن علــى تنــاول الســمك 
املقلي؟ 

ـ بالتأكيد إن االقبال يتزايد بشكل 
كبيــر لتناول الســمك املقلي في 
الفصول  الى  تدرجا  الشتاء،  فصل 
املعتدلة، ألن الســمك من األكالت 
احلارة غير املرغوبة مع إرتفاع درجات 
احلرارة وبالتالي فإن اإلقبال ينحسر 
بشكل أكبر مع ذروة فصل الصيف 

القائظ .

* ملــاذا يقدم الســمك املقلي في 
العراق  مــع الرز األحمر وليس مع 

األبيض ؟
-ميكن أكل الســمك والشــك في 
ذلــك مع الرز بأنواعــه، كما يرغب 
بعضهــم بأكله مــع اخلبز فقط، 
ولكن جــرت العادة في العراق على 

تفضيل تناوله مع الرز األحمر . 
  

* حدثنا عن أشــهر الشخصيات 
التي إرتادت مطعمك ؟  

- احلقيقــة لقــد إرتــاد مطعمنا 
الكثيــر من الفنانــن والرياضين 
والسياســين، أذكر منهم  املمثل 
املعروف الدكتــور حمودي احلارثي ، 
الشهير بشــخصية » عبوسي » 
في املسلســل الكوميدي التربوي 
احلالق«  مــوس  »حتت  الصيت  ذائع 
، كذلك الفنان صــادق االطرقجي 
وهــو احد جنــوم املسلســل آنف 
الذكــر ، اضافــة الى مسلســل 
حياتنا، وفيلم حب في بغداد، ومن 
زبائننا ايضا الفنان املعروف سامي 
قفطان، جنم افــالم الرأس ، والنهر 
 ، ، واملســألة الكبرى  ، والظامئون 
وامللك غازي ، ناهيك عن مسلسل 
الشهير  التربوي  ياسمسم(  )افتح 
اخملصــص لالطفال ، وذئــاب الليل 
، وعالم الســت وهيبــة ، اما عن 
املسرحيات التي تألق فيها فأبرزها 
بيــت احلبايب ، و فلــوس وعروس ، 
والشك ان زبائننا من املشاهير كثر 
وال مجــال لعدهم او حصرهم مع 
للجميع  واملــودة  باحلب  االحتفاظ 

ومن دون استثناء .

متابعة ـ الصباح الجديد: 
كان الشــهر املاضــي أحــد أكثر 
شــهور متوز حرارة في العالم على 
اإلطــالق، وفق ما ذكــرت املنظمة 
العامليــة لألرصاد اجلويــة التابعة 

لألمم املتحدة ومقرها جنيف.
املنظمة  باســم  املتحدثة  وقالت 
كليــر نوليس فــي مؤمتر صحافي 

»من أكثر شــهور متوز حرارة على 
اإلطــالق. وبالطبــع، كمــا نعلم 
أصابت موجة حر شديدة  جميًعا، 
وطويلــة للغاية بعــض أجزاء من 

أوروبا«.
املنظمة،  أوضحــت  بيــان،  فــي 
برنامــج  ببيانــات  مستشــهدة 
بالتغير  املتعلقة  »كوبرنيكــوس« 

املناخي أن الشهر املاضي كان أكثر 
برودة بقليل مــن متوز2019 ولكنه 

أكثر حرارة من متوز2016.
واشــارت نوليس إلى أن »الفرق بن 
هذه األشــهر الثالثــة كان ضئيالً 
جًدا« و«الفارق كان أقل من هامش 

اخلطأ«.
احلرارة  بشــكل عام، جتاوزت درجة 

املسجلة في الشهر املاضي درجة 
احلرارة املسجلة في متوز مبقدار 0,4 
درجة مئوية خالل الفترة املرجعية 

.2020-1991
وجــاء ذلك على الرغــم من وجود 
ظاهــرة النينيــا الطبيعية التي، 
لألرصاد  العاملية  املنظمة  بحسب 
اجلوية، »من املفترض أن يكون لها 

تأثير التبريد«.
املنظمة  دعت  املاضي،  الشهر  في 
أن »يعوا« املشــكلة  إلــى  القادة 
خلف موجات احلــر مثل تلك التي 
جتتاح أوروبا حاليا، والتي قد تصبح 
أكثر تواترا بسبب تغير املناخ حتى 

العام 2060 على األقل.
ولفتت املنظمــة العاملية لألرصاد 

اجلوية أن شــهر متوز2022 لم يبلغ 
املناطق  بعض  ســجلت  إذ  الذروة 
في العالم درجات حــرارة أقل من 
املعــدل على امتداد غــرب احمليط 
إلى  األفريقي  القــرن  الهندي، من 
جنــوب الهند، في جــزء كبير من 
آسيا الوسطى وفي معظم أنحاء 

أستراليا كذلك.

شعارنا »اربح أقل وقدم األجود واأللذ للزبائن«

تموز 2022 من بين أكثر األشهر حرارة بالعالم

صاحب أشهر مطعم للسمك المقلي في بغداد:
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Public Tender Announcement for Tender No: 015-PC-22-EBS 
Provision of Heating Medium System for CPF

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 Heating Medium System for CPF 
Tender No.: 015-PC-22-EBS
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the First Time. All the specialist companies who have the ability 
and experience can participate in this tender, to contact 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 seeking One Contractor who has enough experience and ability to carry out the project of Provision of Heating 
Medium System for CPF. which includes:
1 heating medium storage tank skid
1 heating medium expansion vessel skid
1 heating medium make up pump skid
1 heating medium circulation pump skid
3 heating medium heater skids
1 heating medium filter skid
1 heating medium drain drum skid
Piping and accessories between the above 9 skids
Spare parts.
Bidder’s scope of supply includes engineering, procurement, fabrication, inspection and testing, packaging, delivered based on FOB, Incoterms 
2020, Company appointed major European ports or major domestic ports (in the country of manufacture). On-site assembly and installation will be 
conducted by another Contractor.
The heating medium heaters, circulation pumps, valves, ESDV, flow meters, instruments, and control system must be imported from Western Europe, 
USA, Canada, and Japan and any company which obtained exemption from the origin restriction by Ministry of Oil, in case manufacturers with origins 
aforementioned own factories in other countries, they should give a commitment that those factories’ products are in same technical specifications & 
performances, and subject to all productional and supervisory standards used in parent factory. 
For more detail, 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 Mr. Zhang Xianqiao zhangxianqiao@
ebspetroleum.com & cp@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 4:00 PM, 19th September 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 50,000.00 USD, and valid for 120 days from the closing date.
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. Seven days before 
the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Mr. Zhang Xianqiao zhangxianqiao@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.

Extension Announcement for Tender No: 012-PC-22-EBS 
Provision of Perkins Generator Maintenance Materials

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 Perkins Generator Maintenance Materials
Tender No.: 012-PC-22-EBS
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the First time. All the specialist 
companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact 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 or TWO contractor who have enough experience and ability to Provide 
EBS oilfield Perkins generator maintenance materials.
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, 23rd August 2022 based on the ITB documents. As per this extension announcement, 
proposals submission deadline is extended to 4:00 PM (Iraqi time) September 4th, 2022.
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 15,000.00 USD.
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.

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

تنويه
احلاقــا باعالن شــركة غاز الشــمال ملناقصــة املرقمة 
(2022/24) االعالن الثالث واملنشور في صحيفة الصباح 
اجلديد بالعدد 4933 في 2022/7/7 حيث ورد تبويب املشروع 
133 خطا والصحيح 113 وكذلك ورد عبارة رافعة شوكية 

(5) طن و (3) طن ولم ترد عبارة (وبعدد /2/اثنان)

فقدان هوية
الصادرة  الهوية  مني  فقدت 
مــن وزارة التخطيط / دائرة 
 / واحمللية  اإلقليمية  التنمية 
 / الديوانية  تخطيط  مديرية 
باســم (علي يقضان خيون) 
ورقم الهويــة (1210) فعلى 
تســليمها  عليها  يعثر  من 

إلى جهة اإلصدار .

Public Tender Announcement for Tender No: 005-PC-20-EBS (Third ANNOUNCEMENT)
PROVISION OF CASING FOR EBS OILFIELD

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, with 
its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of 
East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: PROVISION OF CASING FOR EBS OILFIELD
Tender No.: 005-PC-20-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 carry out the Project Provision 
of Casing for EBS Oilfield. The country of origin of Casing must be Western Europe, USA, Canada, Japan and any company which 
obtained exemption from the origin restriction by Ministry of Oil. and brief description as below:

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 baoxiaofang@ebspetroleum.
com and cp@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.
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address).
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 04:00 PM September 11th, 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 USD 250,000.00, and Valid for 210 days since the close day.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly 
in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should be 
clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept. not 
less than 7 days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: baoxiaofang@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 خطوط االنابيب النفطية
)شركة عامة(

اعادة اعالن مناقصة

تعلن شركة خطوط االنابيب النفطية عـــن اعـادة اعالن املناقصة العامة املرقمة (م.م/2022/8( 
للمرة الثانية واخلاصة ب( أنشــاء بناية متعددة الطوابق مع جتهيز منظومة االنذار املبكر للحراق 
فــي مقر الشــركة) واملدرجة ضمن تخصيصات امليزانية االحتادية الرأســمالية لســنة (2022( 
وتكلفة تخمينية مقدارها 613,500,000) دينار (ســتمائة وثالثة عشــر مليون وخمسمائة الف 
دينار الغير)، فعلى الشــركات اخملتصة الراغبة باالشتراك باملناقصة تقدمي عطاءاتهم خالل أوقات 
الدوام الرسمي الى العنوان التالي (مفر الشركة الكائن في بغداد - الدورة - اجملمع النفطي) ويتم 
تسجيل العطاء في ســجل العطاءات في قسم املشتريات ويودع في صندوق العطاءات املوجود 
في مقر الشــركة في موعد أقصاه قبل موعد على املناقصة علــى أن تقدم عطاءا مهم داخل 
طروف مغلقة ومخدومة ومثبت عليها اســم مقدم العطــاء وعنوانه االلكتروني ورقم الهاتف 

واسم ورقم املناقصة مع ارفاق داخل العطاء البيانات اآلتية
 1. التامينــات االولية على شــكل صك مصدق او خطاب ضمان او ســفتجة مببلغ (6,500,000( 
دينار(ســنة مليون وخمسمائة الف دينار) باسم الشركة مقدمة العطاء لصالح شركة خطوط 
األنابيب النفطية (شركة عامة) صادرة من أحد املصارف املعتمدة من قبل البنك املركزي العراقي 
علــى أن تكون نافذة ملده (180) يوم من تاريخ تقدمي العطاء علما بانه ســيتم مصادرة التامينات 
األولية عند ســحب مقدم العطاء لعطائه بعد موعد الغلق او في حالة عدم استكمال البيانات 

الفنية والشروط املطلوبة .
2. کتــاب عدم املمانعة من االشــتراك في املناقصات صادر من الهيئــة العامة للضرائب اصلي 
ومعنـون إلى شركة خطوط االنابيب النفطية نافذ املفعول مع الهوية الضريبية نافذة املفعول .

3. وصل شراء وثائق املناقصة (النسخة االصلية)
4. هوية تصنيف املقاولني التقل عن الدرجة العاشرة وهوية غرفة التجارة نافذتي املفعول.

5. شهادة تأسيس الشركة وعقد التاسيس والنظام الداخلي للشركة
 6. االعمال املماثلة واجملزة التي قام بها ســابقا«(على ان التقل عن عقد واحد خالل (10) ســنوات 

املاضية ومببلغ اليقل عن (30%) من الكلفة التخمينية).
7. نسخة ملونـة مـــن املستمسكات الشخصية للمدير املفوض للشركة واملساهمني (هوية 

االحوال املدنية، شهادة اجلنسية العراقية، بطاقة السكن).
علما ان مبلغ شــراء وثائق املناقصة(500.000) دينار ( خمسمائة الف دينار) غير قابل للرد على ان 
يتم تقدمي هوية تصنيف املقاولني اوشهادة تسجيل الشركة عنـد املراجعة لشراء اوراق املناقصـة 
وان موعـد علـق املناقصـة هـو فـي يـوم ( االثنني املصادف (2022/10/3 ) وسيتم فتح العطاءات 
بشــكل علني بحضور مقدمي العطــاءات الراغبني باحلضور في مقر شــركة خطوط االنابيب 
النفطية بتاريخ (2022/10/4) الســاعة التاســعة صباحاً وفي حال مصادفة يوم موعد الغلق او 
الفتح عطلة رســمية فيؤجل إلى اليوم الذي يليه وسوف يهمل اي عطاء يتم تقدميه بعد موعد 
الغلق وســيتم عقد مؤمتر للشركات املتقدمة في قسم املشــتريات لالجابة على استفسارات 
املشاركني في متام الساعة العاشرة صباحاً بتاريخ (2022/9/26). يتحمل من ترسو عليه املناقصة 
اجور النشر واالعالن وأن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات سعرا«. البريد االلكتروني 
للشركة (pipelinecompany@oil.gov.iq) (pipelinecompany@yahoo.com ) وفي حال وجـود 

اي استفسار االتصال على رقم قسم املشتريات (07832201952(.
املناقصة معلنة مبوجب الوثائق القياســية الصادرة من وزارة التخطيط العراقية . جلهة التعاقد 

احلق بالغاء املناقصة من دون تعويض مقدمي العطاءات سوى أعادة ثمن شراء وثائق املناقصة.
ماجاء عبد الرضا لفتة

وكيل املدير العام
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Item Description  Quantity
1 Casing 9-5/8” L80-1 11.99mm 47ppf BTC length 9.5-12.0m 70,000.00 m

2 Casing 7” L80-1 10.36mm 29ppf BTC length 9.5-12.0m 40,000.00 m

3 Casing coupling 9-5/8” L80-1 11.99mm 47ppf BTC 30.00 pc

4 Casing coupling 7” L80-1 10.36mm 29ppf BTC 30.00 pc

5 Pup joint 7” L80-1 10.36mm 29ppf BTC length 2.5m Box × Pin 40.00 joints
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الصاالت يعسكر في شيراز 
استعدادًا لنهائيات آسيا

التنس االرضي 
يغادر إلى رومانيا 

ديالى يعزز صفوفه 
لدوري اليد الممتاز 

فيرنر يغادر تشيلسي 
إلى اليبزيج

بغداد ـ الصباح الجديد:
وصل وفد املنتخــب العراقي لكرة الصاالت، العاصمة 
بغــداد، متوجها إلى مدينــة شــيراز اإليرانية، أمس، 
وذلك للدخول في معســكر تدريبــي وخوض عدد من 
املواجهات التجريبية اســتعدادا لنهائيات آسيا.وقال 
الناطق اإلعالمي لالحتاد أحمد املوســوي، إن »املنتخب 
الوطني األول لكرة الصاالت، ســيخوض هناك بعض 
املواجهــات الودية مع فــرق إيرانية، وذلك اســتعدادا 
لنهائيات كأس آسيا املقررة في الكويت، للمدة من 27 
أيلول ولغاية الثامن من شــهر تشرين األول املقبلني«.
وأضاف املوسوي، أن »املعسكر التدريبي يبدأ من مساء 
اليوم وينتهي في اخلامس والعشرين من الشهر احلالي، 
ويعد مرحلة إعــداد أولية قبل الشــروع للمواجهات 
الرسمية في نهائيات آسيا املقررة في الكويت الشهر 
املقبل«.واشــار إلى أن »القرعة أوقعت منتخب العراق 
ضمــن اجملموعة األولى إلى جانــب منتخبات الكويت 

وعمان وتايالند«.
وكان مــدرب منتخــب العراق االيرانــي محمد ناظم 
الشريعة كشف عن تشــكيلة املنتخب والتي تألفت 
من: ســالم فيصل - طارق زياد - حيــدر مجيد - وليد 
خالد - علي شــهاب - فادي عالء - شــفان سه ردار - 
محمد رعد شنيشل - مصطفى إحسان - مهند عبد 
الهادي - غيث رياض - سيفه رجزاء أحمد - محب الدين 
جمعة - رافد حميــد - ضرغام عبد األمير جواد - فهد 
ميثاق، وحراس املرمى: محمد سامي - أحمد دريد - زاهر 

مهدي - علي مسلم.

هشام السلمان 
غــادر مطار بغــداد الدولي املنتخــب العراقي للتنس 
االرضي الباراملبي منتصف ليلة أمس للمشــاركة في 
بطولة رومانيــا الدولية التي تقام هنــاك للمدة من 
التاســع وحتى الثامن عشر من شهر آب اجلاري.. وكان 
املنتخب العراقــي للعبة قد دخل معســكرا تدريبيا 

داخليا استعدادا للبطولة.

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

حسام عبد الرضا *
واصلت الهيئة اإلدارية لنــادي ديالى تعاقداتها لدعم 
فريق كرة اليد املشــارك في الــدوري املمتاز لكرة اليد 
للموسم 2023-2022 .. واســتقطبت احلارس حسني 
عبد الهادي قادما من فريق اجليش بينما جددت التعاقد 
مع الالعبني حسني  ســتار وحيدر علي وكاظم احمد 
وعلي صالح وحســن صــالح، وكانت الهيئــة اإلدارية 
للنادي قد تعاقدت في وقت ســابق مع الالعبني حسن 
إبراهيم قادما من نــادي كربالء وعباس عامر قادما من 
نادي الشرطة، ومن املعلوم ان الفريق حتت قيادة الكابنت 

حيدر غازي وللموسم الثاني على التوالي.

* الناطق اإلعالمي الحتاد كرة اليد

ميونيخ ـ وكاالت:
انتقل األملاني تيمو فيرنر إلى صفوف اليبزيج بشــكل 
رســمي، قادًما من تشيلســي.وقال اليبزيج، في بيان 
على موقعه الرســمي: »عاد تيمو هدافنا القياســي 
بـ95 هدًفا، بعد أن قضى عامــني في الدوري اإلجنليزي 
املمتاز مع تشيلسي وتوج بدوري أبطال أوروبا«.وأضاف: 
»وقع فيرنر عقًدا مع النادي ملدة أربع سنوات حتى عام 
2026«. ولعب فيرنر مع اليبزيــج من 2016 إلى 2020، 
وســجل إجمالــي 95 هدًفا في 159 مبــاراة مبختلف 
البطوالت.وقالــت تقارير صحفيــة إن فيرنر انتقل من 
تشيلسي إلى اليبزيج مقابل 20 مليون يورو باإلضافة 
إلى املكافآت.وشــارك فيرنــر في 56 مبــاراة بالدوري 
اإلجنليزي املمتاز، ومتكن من تســجيل 10 أهداف وقدم 

13 متريرة حاسمة.

إعالم اللجنة األولمبية

أوعــز رئيــس اللجنــة األوملبيــة 
الوطنيــة العراقية رعــد حمودي 
باعداد برنامج تدريبي طويل األمد، 
باملالكمة  العرب  لبطل  ومتكامل، 
يوســف نعيم املاجــدي من أجل 
إعداده بالشــكل األمثــل حتضيراً 
املقبلة.  املهمــة  لالســتحقاقات 
وفد  إستقباله  وقال حمودي خالل 
العراق املشــارك في بطولة العرب 
العام  األمني  وّجــه  انه  للمالكمة 
للجنــة األوملبية هيثم عبداحلميد 
بعقد جلســات متواصلة مع إحتاد 
املالكمــة ومدرب البطل يوســف 
ســتراتيجية  رســم  بغية  نعيم 
تدريبي  وبرنامج  املعالــم  واضحة 
متكامل العــداد مالكمنا الذهبي 
املهمة  لالســتحقاقات  حتضيــراً 
املقبلة  املرحلة  تنتظره فــي  التي 
ومن أهمها دورة األلعاب اآلسيوية 
التي ستقام في مدينة هانغتشو 
األلعاب  ودورة  بالصني عــام ٢٠٢٣ 
ستســتضيف  التــي  األوملبيــة 

فعالياتها باريس عام ٢٠٢٤. 
رئيس اللجنة األوملبية أكد للبطل 
يوســف نعيم املاجدي ان الوسام 
الذهبــي الذي حتقق فــي بطولة 
وإعتزاز  فخر  األخيرة مدعاة  العرب 
للرياضة العراقيــة آمالً له تركيزه 
غي التدريب سعياً ملواصلة تفوقه.

مــن جهته ثّمن نائــب رئيس آحتاد 
املالكمــة علي عبــد الزهرة دعم 
التنفيذي  املكتــب  وأعضاء  رئيس 
للجنة األوملبيــة ورعايتهم لكافة 

نعيم  يوســف  ومنهم  األبطــال 
املاجدي الذي يعول عليه، الى جانب 
زمالئــه اآلخرين، باملنافســة بقوة 
علــى التتويج مبختلف األوســمة 

حمودي  رعــد  وكّرم  املقبلة.هــذا 
املالكــم الشــاب يوســف نعيم 
بتكرمي  املاجدي كمــا أوعز أيضــاً 
األبطــال الذين تّوجوا باألوســمة 

املنوعة فــي بطولة آســيا  التي 
أقيمت في األردن.

وحضر اللقاء كال من األمني العام 
للجنــة األوملبيــة الوطنية هيثم 

أحمد  املالي  واألمــني  احلميد  عبد 
صبــري ونائب رئيس إحتــاد اللعبة 
واملدربني ســالم  الزهرة  علي عبد 
الشــمري ونعيم املاجدي والبطل 
يوسف نعيم وشــقيقاه الالعبني 

أحمد وعلي نعيم.
وبنــاء على  اخــر،  وفــي ســياق 
توجيهات وزير الشــباب والرياضة 
عدنان درجال نظمت وزارة الشباب 
والرياضة دائــرة العالقات والتعاون 
الدولي اســتقباال رســميا لبطل 
العرب للشــباب باملالكمة يوسف 
املاجدي لدى وصوله الى ارض مطار 
بغــداد الدولي قادما من جمهورية 

مصر العربية
الذهبي  بالوســام  املاجــدي  وفاز 
العربية  البطولة  منافسات  ضمن 
التي اقيمت فــي جمهورية مصر 
يشــارك  لم  التي  مؤخرا،  العربية 
منتخبنا الوطني فيها بسبب عدم 
حصول فيزا الدخول حيث شــارك 
أميركي  األصل،  العراقــي  املالكم 
اجلنســية، إذ اســتطاع ان يظفر 
حســاب  على  الذهبي  بالوســام 
منافسه اجلزائري في وزن 71 كغم.

يذكر أن املنتخبات التي شــاركت 
في منافســات بطولة العرب هي 
والسعودية  واألردن وسوريا  »اجلزائر 
وفلســطني  والبحرين  واالمــارات 
وتونــس واملغــرب واليمــن وقطر 
املســتضيف  مصــر  ومنتخــب 

للبطولة«.

تكريم وبرنامج تدريبي طويل األمد لبطل العرب بالمالكمة 
اشادة كبيرة باإلنجاز للفتى الذهبي يوسف نعيم الماجدي

بطل العرب باملالكمة.. يوسف نعيم املاجدي موشحا بعلم العراق

تقرير 

صكبان الربيعي

الوطنية  األوملبيــة  اللجنــة  أولــت 
اهتماماً كبيراً لتوسيع قاعدة األلعاب 
خاصــة التي تعنى بالشــباب كونها 
متثل نقطة النحــول لتطوير املواهب 
أفضل  وبصورة  املتقدمني  إلى مرحلة 
مرحلة املنتخبــات الوطنية، حيث مت 
اســتقدام اخلبراء واملدربــني األجانب 
لإلشــراف علــى تدريبهــم وكذلك 
تدريبية  فــي معســكرات  ادخالهم 
أعم  االســتفادة  لتكــون  خارجيــة 

وأشمل.

اعداد املنتخبات الوطنية
وضمن هذا املفهوم لم تبخل اللجنة 
التي تســاهم في  باألمور  األوملبيــة 
للبطوالت  الشــباب  منتخبات  اعداد 
آســيا  غربي  بطولة  ومنهــا  املهمة 
التي تشمل منتخبات دول اجلوار وهي 
تتطلــع بإمكانية وصــول منتخبات 
وصعود  املراتــب  أرقى  إلى  الشــباب 

منصات التتويج.

تباين واختالف
ولكن الذي يؤســف ان اختالف واضح 
قد حصل في نتائــج منتخبي كرتي 
الســلة والطائرة وأعني أصبح شتان 
بني نتائــج املنتخبــني ببطولة غربي 
آســيا التي تعد هــي مفتاح الدخول 

ملنافسات العرب وآسيا.

اخفاق منتخب شباب كرة السلة 
إمكانية  إلــى  تشــير  الدالئل  كانت 
منتخب شباب كرة السلة من حتقيق 
النتائج املرجوة منــه خاصة وان احتاد 
كرة السلة قد وفق في استقدام اخلبير 
اجلورجــي »جورجو كزاجنــان« إلعداد 
وتدريــب املنتخب مبســاعدة املدربني 
احملليــني حيدر جمعة مــن محافظة 

بابل وديار أحمد من محافظة زاخو.

دور الترضية 
واحلمد هلل جاءت النتائج مرضية في 
منافســات دور الترضيــة حيث متكن 
منتخبنا فــي اللقاءات التي جرت في 
قاعــة األردن من الفــوز على منتخب 

فلسطني وبعده التغلب على منتخب 
املباراة  في  اخلســارة  لتكون  ســوريا 

الثالثة امام منتخب لبنان القوي.

غير املتوقع 
ولكــن حصل مــا كان غيــر متوقع 
في املباريات احلاســمة، حيث خســر 
منتخبنــا الشــبابي امــام منتخب 

فلســطني 53 ـ 67 نقطــة وكذلك 
خســر امام منتخب سوريا في املباراة 
71 نقطــة  ـ   59 بنتيجــة  التاليــة 
الرابعة  املرتبة  الــى  أثر ذلك  ليتراجع 

وهي األخيرة من أصل املنتخبات األربع 
املشاركة.

الوسام النحاسي من نصيب 
الكرة الطائرة 

اما منتخب الشــباب للكرة الطائرة 
اإليطالــي  اخلبيــر  اشــراف  حتــت 
»فيشينزو ناتشــي« ومساعديه من 
بغداد  من  ســلطان  رســول  العراق 
ورســول محمد مــن الناصرية وامين 
فاضل من بغداد، فقد دخل معسكر 
تدريبي فــي البداية أقيــم في إيران 
خســر فيه امــام منتخب شــباب 
ايران بثالثة أشــواط مقابل شــوط 
املباريات  معتــرك  دخل  بعدها  واحد 
الرســمية، حيث تغلب شبابنا على 
منتخبات شباب اإلمارات 3 ـ 1 وعلى 
شباب األردن 3 ـ صفر وعلى الكويت 

بالنتيجة نفسها.

نحو النحاس 
لتكون اخلســارة فــي املبــاراة قبل 
النهائيــة امام منتخب الســعودية 
بثالثة أشــواط مــن دون رد، ليكمل 

بعدها شــبابنا املشــوار في مباراة 
حتديــد املركزين الثالــث والرابع امام 
والذي حصد  لبنان  منتخب شــباب 
فيها العبونا وسام النحاس بتغلبهم 
بثالثة أشــواط مقابل شــوط واحد 
وهي مرتبة تدعو إلى الفخر واالعتزاز.

خطوة التفاؤل ومراجعة الذات
التــي حققها  النتائج  عــن  وبعيدا 
منتخبا شــباب العراق، فأن وســام 
النحاس الذي أحرزه أهل الطائرة من 
دون شــك ســيكون خطوة للتفاؤل 
لدى اســرة احتاد الكرة الطائرة وجلنة 
املدربني على أمل وضع ســتراتيجية 
جديــدة تأخذ باللعبــة إلى األفضل 
والسير بالعراق إلى ناصية الفوز في 
البطوالت العربية واالسيوية املقبلة.

أهل السلة
فــي الوقت الــذي ســتكون نتيجة 
أهل الســلة مرحلــة ملراجعة الذات 
وتصحيح األخطاء من اجل حتســني 
الصواب  جادة  على  والعودة  املستوى 

والتفوق.

شباب الكرة الطائرة تقلدوا النحاس.. وأهل السلة رابعا 
قراءة في مشاركة المنتخبين بغربي آسيا 

منتخب شباب الكرة الطائرة

بناء األجسام يشارك في بطولة مستر يونيفرس 

أيمن حسين يتصدر هدافي دوري قطر 

نبيل الزبيدي:
وفــد  اخلميــس  اليــوم  يتوجــه 
االجســام  ببناء  الوطني  منتخبنا 
بيروت  اللبنانيــة  العاصمــة  الى 
للمشــاركة في منافسات بطولة 
يونيفــرس والتي تنطلــق يوم غد 
ايام  الربعــة  وتســتمر  اجلمعــة 
مبشاركة واسعة من ابطال العالم 
باللعبــة لغــرض احلصــول على 
الكارت االحترافي وميثلنا فيها اكثر 
من 70 العبــا. وقال املديــر الفني 
للمنتخبات الوطنية ببناء االجسام 
حيدر الربيعي لـ)الصباح(: ان الوفد 
رئاسة فائز عبد احلسن  يتألف من 
رئيــس االحتــاد املركــزي واملدربني 
ابراهيم ناطــق ونوفل حنون بفئة 
بناء االجســام للمتقدمني واملدرب 
احمد قادر مدرب فيزيك وكالسيك 
الدولي جمال حربي فضال  واحلكم 
70 العبــا مبختلف  عن اكثر مــن 

الفئات والذين تعقد عليهم االمال 
في حتقيق االوسمة امللونة..

واكد الربيعــي في ختام حديثه ان 
منتخباتنا  حتققهــا  التي  النتائج 
الوطنية هــي ثمرة تعاون اســرة 
االحتاد مــع املدربني والالعبني مبينا 

اننا حققنا في لبنان شهر تشرين 
الثاني املاضي اكثر من 70 وســاما 
ملونا بني ذهب وفضة وبرونز ضمن 
بطولة اســيا، واســتطاع ابطالنا 
املسرح  على  متميزة  عروض  تقدمي 

وفق اشادة اجلمهور واحلاضرة.

متابعة ـ الصباح الجديد:
يواصل جنوم الكرة العراقية تألقهم 
اذ فرض  االحترافية،  رحالتهــم  في 
األندية  وافضلية في  العبونا جدارة 
التــي يحترفون فيهــا، وهذا يؤكد 
ســفراء  ليكونوا  العبينــا  مقدرة 
للكرة العراقية.. فهذا جنم منتخبنا 
الوطنــي، أميــن حســني، يقف في 
صدارة هدافي ترتيب فرق دوري جنوم 
قطر عندما جنح في فريقه املرخية 

بتســجيل 3 أهداف في أول جولتني 
للموسم اجلديد 2023/2022.

فقد استهل أمين رحلته في املرخية 
فريقه  أهداف  بتسجيل هدفني من 
األربعة في املبــاراة األولى التي فاز 
فيها على فريق السد الذي اكتفى 
أهــداف.. وكان ألمين   3 بتســجيل 
الثانية  املبــاراة  في  ناجحا  حضورا 
التي تعــادل فيها املرخية امام نادي 
قطر بهــدف ملثله، فقد أدرك العبنا 

هدف التعديل في الدقيقة 57 بعد 
ان كان متأخرا بهدف منذ الدقيقة 

.45
وســيلعب أمين مباراته الثالثة يوم 
الثالثاء املقبل املوافق 16 آب عندما 
يالقي فريق العربي في استاد حمد 
الكبير.. وكان اميــن انتقل من فريق 
السيلية إلى املرخية بداية املوسم 
احلالي،  واملرخية يشرف على تدريبه 

املدرب القطري عبد اهلل مبارك

بناء االجسام يتطلع للنجاح في لبنان

إعالم اللجنة األولمبية
األوملبية  اللجنــة  رئيس  بحضور 
حمودي  رعد  العراقيــة  الوطنية 
نظمــت اللجنــة األوملبية  أمس 
العليا  املفوضيــة  بالتعــاون مع 
حلقــوق االنســان، نــدوة توعوية 
لالحتــادات  االداريــة  للمــالكات 
احلكومية. واملؤسسات  الرياضية 
وشــكر حمودي مفوضية حقوق 
االنســان علــى إقامــة النــدوة 
التعريفية  التي تهدف الى دراسة 
ومعرفــة أهم القوانــني اخلاصة 
مثمناً  االنسان  جلان حقوق  بعمل 
اجلهــد الكبير الــذي يؤديه رجال 
املفوضية العليا حلقوق االنســان 
كافة.ولفت حمودي  اجملــاالت  في 
الى ان اللجنــة األوملبية الدولية، 
يؤكدان  اآلسيوي  األوملبي  واجمللس 
حقوق  مراعــاة  على  باســتمرار 
في  امللف  هذا  وتفعيل  االنســان 
االوســاط األوملبية حيث مت إيراده 

في نصوص امليثاق األوملبي.
التــي أقيمت  الندوة  وحاضر فــي 
بقاعــة املؤمتــرات مبقــر اللجنــة 
األوملبية،  املدرب الدولي مدير قسم 
النشــر والتثقيف فــي املفوضية 
العليا حلقوق االنســان أكرم عگلة 
علــى مضامني  أكــد  الــذي  داود 
االتفاقية الدولية حلقوق االنســان 

وإنتهاك  والتمييــز  االعتــداء  ملنع 
حرية االنســان.كما تنــاول عگلة 
االنســان  حلقوق  التعريفي  اجلانب 
واالتفاقات الدولية التي يتم إعدادها 
وصياغتها عبر خبرات بشرية متثل 
كل الدول املنظويــة حتت لواء األمم 
املتحــدة، والتي تقــوم بالتزاماتها 
جتاه اجملتمع وفــق معايير وإلتزامات 
يتوهم  البعض  ان  الى  دولية.وأشار 
بان مصطلح حقوق االنســان جاء 
عن طريق الغرب، بل جاء عن طريق 
مساٍع إنسانية وضعت التشريعات 
اخلاصة بعد إتســاع ظاهرة إنتهاك 
حقوق االنســان في مختلف بقاع 
االرض.ومضى قائالً  نحن كمجتمع 

ونعاني  منغلقــني  كنــا  عراقــي 
إذ   2003 إنتهاك احلقوق قبل عــام 
كنا منعزلني عن باقــي الدول، اما 
اليوم  فقــد أصبحنا أفضل بكثير 
من الســابق ونعمل على الوصول 
ملراحل أكثر تقدماً من خالل تعاملنا 
بطريقة صحيحة وتعزيز االتفاقات 

الدولية اخلاصة بحقوق االنسان.
وفي نهاية الندوة وزع رئيس اللجنة 
األوملبيــة رعد حمــودي الى جانب 
األمني العــام هيثم عبــد احلميد 
واألمني املالــي أحمد صبري وعضو 
املكتب التنفيذي الدكتور حســني 
بني  التقديرية  الشهادات  العميدي 

املشاركني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
شــباب  ملنتخب  الفني  اجلهــاز  قرر 
العراق، بقيادة املــدرب عماد محمد، 
استدعاء خمسة العبني من احملترفني 
فــي أوروبا وأســتراليا، لقائمة ليوث 
الرافدين التي تستعد للمشاركة في 
التصفيات املؤهلة لكأس آسيا، التي 
ستنطلق الشــهر املقبل في مدينة 
البصرة. وقال نــدمي كرمي املدير اإلداري 
»وجهنا  للشــباب  العــراق  ملنتخب 
الدعــوة إلــى خمســة محترفــني 
املؤهلة  التصفيات  في  للمشــاركة 
اســتدعاء  »مت  آســيا«.وتابع  لكأس 
السويدي(،  )هلسنبوري  احلموي  أمني 
وألكسندر أوراها )كوينز بارك رينجرز 
)جتنبوريج  فاضــل  وإالي  اإلجنليزي(، 
)غرافشــاب  أزاد  وبلند  الســويدي(، 
)ملبورن  وشربل شمعون  الهولندي(، 

سيتي األسترالي(«.
وزاد قائال »هذه االســماء تعد إضافة 
قوية ملنتخب الشباب في التصفيات 
اآلسيوية، وننتظر موافقات أنديتهم 

في  املنتخب  بتحضيــرات  لاللتحاق 
»معســكر  املقبلة«.وأوضح  الفترة 
منتخب الشــباب في مدينة كربالء 
ســيتخلله مباريات جتريبية، ستبدأ 
منتخب  مبواجهــة  اخلميــس  اليوم 
كــرمي  للناشــئني«.وختم  العــراق 
لتحضير  يخطــط  الفني  »اجلهــاز 
لنيل  اآلســيوية،  للتصفيات  مثالي 
بطاقــة التأهــل للنهائيــات، برغم 

صعوبة اجملموعة التي تضم أستراليا 
والكويت والهند«.

ويتطلــع منتخب العراق للشــباب، 
للظهــور بشــكل مختلــف فــي 
اإلخفاق  بعد  اآلســيوية  التصفيات 
العرب  األخيــر فــي بطولــة كأس 
للشــباب، التي ودعها مبكرا، عقب 
اخلســارة أمام موريتانيا )0-1(، وأمام 

السعودية )4-1(.

خمسة محترفون يدعمون تشكيلة الشباب

األولمبية تنظم ندوة تعريفية بحقوق 
االنسان وعالقتها بالرياضة

من ندوة اللجنة األوملبية

أمني احلموي
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يقول اهلل ســبحانه وتعالى في محكم 
كتابه العزيز :

) وَمــْن يقتــل مؤمناً متعمــداً فجزاؤه 
جهنم خالداً فيها ( 

النساء /93 
فكيف مبــن يقتل ريحانة رســول اهلل 
)ص( وسيد شــباب أهل اجلنة والصفوة 
الطّيبة من آل رســول اهلل )ص( واألبرار 

من الرجال ؟
اّن خلوده في جهنم أمٌر حتمي ال مجال 

للنقاش فيه .

--2

ولكن السؤال اآلن :
هل ينجو من العقوبة في الدنيا ؟

وهنا البُدَّ أْن نشير الى أْن عاقبة الظاملني 
وخيمة للغاية، وفي الدنيا قبل االخرة .

واليكــم ماجاء في الروايــة التي نقلها 
احليدري  محمد  السيد  العاّلمة  املرحوم 
في كتابــه ) طرائف احلكم ونوادر االثار ( 

ج4 ص 320-319 
" روي ان يزيــد بــن معاويــة خــرج مع 
جماعته للصيد فلما توسطوا الصحراء 
ذهب كل منهــم وراء طلبته وذهب يزيد 
يعدو بفرســه وراء ظبــي فأعياه طلبه 
حتى انهكه وفرســه التعــب فآوى الى 
بيت شــعر ألحد االعراب فرحب صاحب 
البيــت وحياه أجمل حتية فقال له يزيد : 
إنك فعلت معي هذا وأنت ال تعرفني فلو 

عرفتني ما كنَت تفعل ؟
فقال االعرابي : يا عبد اهلل وَمْن أنت ؟ 

قال : أنا امير املؤمنني 
فقــال : إن أمير املؤمنــني " صلوات اهلل 

عليه " مات قبل عشرين سنة 
قــال : ال تذهب بــك املذاهــب واني ما 
قصدت علي بن أبي طالــب إمنا يزيد بن 
معاويــة فقال األعرابــي – وقد انتفض 

مغضباً :
انك قاتل احلسني بن علي ؟

ثم شهر ســيفه في وجهه فاضطرب 
بــه الفرس ونفــر فرمى بــه الى األرض 
بقوة فتعلقت رجله بالــركاب ولم يزل 
يضرب به كل حجر ومدر حتى تهشمت 
عظامه وعجــل اهلل بروجه اخلبيثة الى 

النار وبئس القرار " .

عاقبة يزيد بن 
معاوية 

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

حاوره سمير خليل:
فــارس مــن فرســان التمثيل في 
العراق، جنم هادئ، مثقف، محبوب، 
متثيله،  فــي  طاملــا كان مجيــدا 
نكهة  فيه  املشــارك  العمل  مينح 
طيبة وصورة زاهيــة، اربعون عاما 
او يزيــد وهو ضيــف اثير في قلوب 
بني  ويجــول  يصــول  الكثيريــن، 
زوايــا االبداع املســرحي والتلفازي 
التي يجسدها  ادواره  والسينمائي، 
بحرفيــة عاليــة، مقنعــة ظلت 
عالقة فــي ذائقة املتلقي مرتبطة 
به او باســمه، "امللــك غازي" كما 
هو ملك الشاشــة الفضية ستار 
الثر في  العطــاء  خضير يواصــل 
الدرامــا التلفازية محليــا وعربيا، 
ستار خضير حل ضيفا عزيزا على 
صفحتنا)األخيــرة( لنتحــاور حول 
الدرامــا التلفازية واالبداع العراقي 
عمومــا، بــدأ حديثه عــن الدراما 
التلفازيــة اليوم وآخر اعماله خالل 
املوســم في املسلســل الناجح ) 
للدراما  انظر  فقــال:  صالح(  بنات 
اليــوم مــن وجهة نظــر مختص 
بانها بحاجة الــى خطوات عملية 
اكبر فهــي الزالت تقف عند حدود 
احمللية طبعا اال ماندر منها،الدراما 
العراقية حتتاج الى وقفة جادة من 
قبل احلكومة،  فدعــم الدراما هو 
االســاس في جناحهــا وحتى التي 
تنتج من قبل الشــركات والقنوات 
االهليــة فهي االخــرى حتتاج الى 
دعم حكومي، بعد مسلسل بنات 
صالح الذي حقــق حضورا محليا 
وعربيا اتوقع ان يكون املوسم القادم 
مفعما بأعمال ترتقي الى املشاهد 
العربي اذا احسنا اختيار النصوص 

التي حتمل قيمة انسانية".
وأضاف: اما دور جمال او ما يسميه 
الكثيــرون بابا جمال فقد حقق لي 
حضــورا كبيرا وخاصــة عند جيل 

االلفينــات الذيــن لم يشــاهدوا 
اعمالــي الكثيــرة والقدمية فكان 
لي حضــوة كبيرة عنــد االطفال 
جمال  بابا  بشــخصية  وتعلقهم 
وهذا ما أســعدني ألني احسست 
بان مشاعر الشخصية وانسانيتها 
وصلــت حتى الى االطفــال وهذه 
بنجاح  اوصلتهــا  مهمه  رســالة 

واحلمد هلل".

*تشــارك في اعمــال عربية، هل 
الختيار  خاصــة  ضوابــط  هناك 
املمثل في هذه االعمال؟ ماذا عن 

مشاركة العرب في اعمالنا؟
واهمها  مهمة  والضوابط  املعايير 
رســالة  الشــخصية  حتمــل  ان 
انســانية، اما معايير االختيار عند 
املنتج العربي فهو عملك وابداعك 
وحضــورك والتزامــك واخالقــك، 
اما عــن ظهور اخملرجــني واملمثلني 
احمللية  اعمالنا  العرب في  والفنيني 
فهي خطوة جيدة النها متنح الفنان 
وجديدة،  اضافيــة  خبــرة  واملمثل 
ولكن ال امتنى ان تكون على حساب 

اخملرج العراقي او الفني العراقي".

*مــاذا عــن املســرح؟اين ســتار 
خضيرمنه؟

طلقت املســرح بــال رجعة بعد ان 
عملــت به لســنوات طويلة واخذ 
من عمــري الكثير، ولكني صدمت 
حني قدمت عملــي االخير احلارس 
واخلادمة من قبل جلنة املشاهدة في 
دائرة الســينما واملسرح عام ٢٠٠٥ 
املسرحية  القيم  ان  أدركت  حينها 

ماعادت هي".

كيــف  الرمضانيــة،  *والدرامــا 
كانت؟مــاذا عن موجة الشــباب 

فيها؟  
ماقدم مــن درامــا رمضانية رغم 

بعــض املالحظات اســتطاعت ان 
واضح من  وهذا  املشــاهد  تشــد 
خالل اجلمهوراملتابع ملسلسل بنات 
صالح مما ينبىء بان الدراما العراقية 
تســتطيع الوصــول للمشــاهد 
االرضية  لهــا  وجدت  ان  العربــي 
اما  الصحيح،  واالنتــاج  الصاحلة 
ظهور جيل جديــد ودماء جديدة 
في الدراما العراقية فهي ظاهرة 
صحية ومهمة لرفد هذه الدراما 
بوجوه شــابة جديــدة وهذا ما 
حتتاجه الدراما ونصيحتي لهذه 
الطاقــات الشــابة االبتعاد عن 

الغرور".
احلديث  مايجرنا  *دائما 

عــن  معــك 
شخصية 
مللــك  ا

غازي؟

تبقــى 
شخصية 

غازي  امللك 
املهمة  احملطة 

التــي لم تعرض 

على شــخصية توازيها باملساحة 
واحلضور، واالهم ان شخصية امللك 
القادمة  غــازي وثقتني لألجيــال 
ولزمــن طويل، واصبحــت عالمة 
في  جــدا  مهمة 
السينما  عالم 
قيــة  ا لعر ا
ميكن  ال  التي 
حــث  للبا
ئي  لســينما ا

جتاهلها".

بغداد - الصباح الجديد:
في  االجتماعية  اللجنــة  تقيــم 
كنيســة "ماركوركيــس " فــي 
منطقة الغديــر ببغداد محاضرة 
بعنــوان "جدلية الصراع بني الفرد 
معاصرة"  رؤيــة  والدولة  واجملتمع 
محســن  "مزهــر  للمحاضــر 
اخلفاجــي" اليــوم اخلميس ضمن 

الكلمة  ملنتدى  الشهري  البرنامج 
التابع للكنيسة املذكورة.

وكان االب "بسمان جورج فتوحي" 
راعي الكنيســة قد وجه الدعوات 
ولشــخصيات  االعالم  لوســائل 
وفكريــة  واجتماعيــة  ثقافيــة 
من شــتى الشــرائح واالديان من 
اجل فتــح باب احلوار مــع اطياف 

بالنقـاش  احملاضـــرة  واغـناء  عدة 
جادة  محاولة  في  والبّناء  الهـادف 
والعنصريـة  الطائفيـــة  لنبـــذ 
والتعـاون  للمحبـــة  والدعـــوة 
والتّالـف بيـــن اطيـاف الشعـب 

العراقـي.
التابع  الكلمة  ان منتدى  واملعروف 
ندوات  يقيم  املذكورة  للكنيســة 

ثقافيــة وامســيات اجتماعيــة 
شهريا يســتضيف فيها اساتذة 
ورؤســاء  واعالميــني  جامعيــني 
جتمعــات مدنية ونشــطاء، كما 
الوطنية  املناســبات  بإحياء  يقوم 
ويقيــم  والدينيــة،  والرســمية 
االحتفــاالت في اعيــاد الطوائف 

الدينية في البالد.

محاضرة في كنيسة ماركوركيس الكلدانية ببغداد

طلقت المسرح بال رجعة.. والدراما 
بحاجة الى الدعم

الفنان ستار خضير:

الصباح الجديد - خاص :
تقيم جمعية الفنانني التشكيليني العراقيني فرع 

بابل بالتعاون مع منظمة "سمورامات للفنون" 
و "دار اخلزف" ورشة "صناعة اخلزف" للهواة من 

محبي هذا الفن العريق، وسيعلن موعد الورشة 
بعد ان يكتمل العدد املقرر للمشاركة، اذ تتبنى 

املنظمة املذكورة جتهيز املشتركني بكل مستلزمات 
صناعة اخلزف من طني ودوالب يدوي وادوات خاصة 

باخلزف وتتبنى دار اخلزف عملية تزجيج اعمال 
املشاركني على ان تقوم اجلمعية بتنظيم معرض 
خاص بالنتاجات بعد االنتهاء من الورشة، وتفتح 

اجلمعية ابوابها للمشاركني من كل احملافظات على 
ان ترسل لهم املواد بطريقة التوصيل مع ارسال 

نتاجاتهم بنفس الطريقة ووضعت اجلمعية عنوانا 
بريديا ملراسلتها واملشاركة بالورشة وهو:

/https://www.facebook.com/dar.alkazaf..

متابعة - الصباح الجديد:
أثبتت دراسة حديثة، أجرتها كلية "ميلمان" 

للصحة العامة بجامعة كولومبيا، وجود عالقة 
بني انخفاض رواتب املوظفني وتدهور مستويات 

ذاكرتهم. ونشرت النتائج في اجمللة األمريكية لعلم 
األوبئة، ومت عرضها في املؤمتر الدولي جلمعية الزهامير 

)AAIC( لتعزيز وجهات النظر املتنوعة.
من جانبها، قالت الباحثة في قسم علم األوبئة 

في جامعة كولومبيا كاترينا كيريوس، إنه لوحظ 
هذا االرتباط في العينة األولية بعد أن صنفت هي 

وزمالؤها، املشاركون في الدراسة بحسب مستويات 
أجورهم من العام 1992 إلى العام 2004.

وعمد الباحثون بعدها إلى فحص عالقة انخفاض 
الراتب مع تدهور الذاكرة على مدار الـ 12 عاما 
من 2004 إلى 2016، ووجدوا أن أصحاب األجور 

املنخفضة يعانون من انخفاض أسرع في الذاكرة 
بشكل ملحوظ مع تقدم العمر.

وكشفت الدراسة عن أن مستوى الشيخوخة 
املعرفية التي مر بها أصحاب األجور املنخفضة 

الدائمة، على مدى فترة 10 سنوات، هو نفس قدر 
الشيخوخة الذي عاناه غيرهم من أصحاب األجور 

املعتدلة على مدار 11 عاما.
ونوهت كيريوس بأن نتائج الدراسة تشير إلى أن 

السياسات االجتماعية التي تعزز الرفاهية املالية 
للعاملني من ذوي األجور املنخفضة قد تكون مفيدة 

بشكل خاص للصحة اإلدراكية.

 ورشة عمل لجمعية الفنانين 
التشكيليين في بابل

انخفاض رواتب الموظفين 
يسبب تدهور الذاكرة

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر
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متابعة – الصباح الجديد: 
تداول مســتخدمون ملواقع التواصل 
االجتماعي، صورة ادعى ناشــروها 
أديل  البريطانية  للمغنيــة  أنها 
وهــي ترتدي فســتان املصرية 

الراحلة أم كلثوم.
إال أن االدعــاء غيــر صحيح، 
فصــورة أم كلثــوم ُمرّكبة، 
صورتني،  املنشــور  ويضــّم 
واحــدة ألديــل والثانية ألم 
كلثــوم تظهــران وهمــا 

ترتديان الفستان نفسه.
وجاء فــي التعليق املرافق 

"الصورة للمطربة العاملية أديل ترتدي 
نفس فستان أم كلثوم ونفس احلذاء"، 
وحصــدت الصورة مئات املشــاركات 
والتعليقات علــى مواقع التواصل من 

فيسبوك وتويتر.
إال أن صــورة املطربة املصرّية أم كلثوم 
مرّكبــة، فقــد أرشــد التفتيش عبر 
محركات البحث إلى النسخة األصلية 
منها منشورة على موقع وكالة غيتي 
.وميكن مالحظة أنه مت التالعب بالصورة 
وتعديلها واستبدال وجه أديل بوجه أم 

كلثوم.
ونشــرت وكالة غيتي عدداً من الصور 

تُظهر أديل تتألق بفستان أخضر خالل 
حفل توزيع جوائز غرامي سنة 2017.

وجتدر اإلشارة إلى أّن جوائز غرامي توّزع 
في الواليات املتحــدة وليس في أملانيا 

كما رّوجت املنشورات املضّللة.
في حزيــران عام 2019، قــام مصّمم 
مصري بنشــر الصورتــني على موقع 
بيهانس قبــل التعديل وبعده - عندما 

استبدل وجه أديل بوجه أم كلثوم.
ويبدو أن بعض املســتخدمني، تعّمدوا 
الصورتني في سياق مضّلل  استعمال 
علــى أّن أديــل ارتدت نفس فســتان 

"كوكب الشرق" أم كلثوم.

صورة أشعلت مواقع التواصل .."أديل" ترتدي فستان أم كلثوم صورة أشعلت مواقع التواصل .."أديل" ترتدي فستان أم كلثوم 

متابعة - الصباح الجديد:
قبــل الفنان الكبير كاظم الســاهر خالل 
حفله الغنائي املقام على خشــبة مســرح 
النافــورة بدار األوبــرا املصرية 
"علم العــراق" في أثناء 
عراقي،  مــوال  غنــاء 
العراق  علــم  وبرفع 
أعطاه  ثــم  وقبلــه 
الفرقة  أعضاء  ألحد 
علــى  لوضعــه 
واســتكمل  رقبته 
الغنائــي  حفلــه 
بأداء  حاليا  املقــام 
الشهيرة  أغنيته 

"أشكيك ملني".
احلفل  وخــالل 

هتفــت 
هيــر  جلما ا
املتواجــدة 

عقــب 
ء  نتهــا ا

الســاهر من أداء أغنية »ليلى« قائلني »بص 
شــوف كاظم بيعمل إيه« وشــكر الساهر 

اجلماهير وطلبهم باالستمتاع معه باحلفل.
كان كاظم قد قدم عددا كبيرا من القصائد 
بدأهــا بـ أراضي خدودها ويــدك وكلك على 
بعضك وأكون أو ال أكون والرسم بالكلمات 

وليلى وزيديني عشقا.

"الساهر" يقبل علم العراق أثناء 
حفل األوبرا المصرية

بغداد - وداد ابراهيم:
تســتعد الفنانة "ريام اجلزائري" للمشاركة 
في املسلســل العراقي اجلديد "دفعة لندن" 
والذي من املؤمل ان يكون ضمن االعمال التي 

ستقدم خالل رمضان للعام 2023 .
وكانت اجلزائر قد شاركت بدور في املسلسل " 
سارة خاتون" الذي عرض عام 2006الى جانب 
الفنانة "ســها ســالم" ويتحدث عن حياة 
إسكندريان"  خاتون  األرمنية "ســارة  الفتاة 
في حقبــة مهمة من تاريــخ العراق احلديث 
مبشاركة نخبة كبيرة من جنوم الفن العراقي 

وجنوم عرب.
واملعــروف ان اجلزائــري ولــدت فــي العراق، 
ودخلت مدرسة املوســيقى والباليه- قسم 
الباليه ثم تابعت دراســتها في كلية الفنون 
اجلميلة بغداد، وقدمت أعماال مســرحية مع 
والدها اخملرج سليم اجلزائري ومنها مسرحية 
تعليمها  واستكملت   ،1995 عام  "راشمون" 
في جامعة اليرموك قسم املسرح في عمان 
عام 1999 واستقرت في السويد وأمتت دراسة 
املاجســتير في الفنون املسرحية، وأسست 
مسرح "يال دا" وشاركت مبسرحيات سويدية.

متابعة - الصباح الجديد:
يشهد مســاء اليوم اخلميس، ظهور رابع وآخر 
قمر عمالق ، والذي يعرف باســم قمر ســمكة 
احلفش فــي بعض األجزاء مــن العالم. ويُعرف 
 Moon( بدر آب أيضا باســم قمر الذرة اخلضراء

 )Grain Moon( احلبــوب  وقمــر   )Corn Moon
وحتى القمــر األحمر )Red Moon(. ومن املتوقع 
أن يبلغ اكتمال القمر ذروته في الســاعة 9.36 
مســاء بتوقيت شــرق الواليات املتحدة )01:36 
صباحا بتوقيت غرينتش(، عندما يكون عاليا في 

السماء، ولكنه ســيبدو أكبر عندما يرتفع في 
الشرق عند غروب الشمس، وتأتي تسمية قمر 
سمكة احلفش من قبائل Algonquin األمريكية 
األصليــة، التي الحظت أن ســمك احلفش يتم 

صيده بسهولة أكبر في هذا الوقت من العام.

اليوم.. العالم يشهد بدر آب

ريام الجزائري تعود
 للدراما بعد غياب
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