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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

بغداد - الصباح الجديد:
القانونــي علي  أوضــح اخلبيــر 
التميمــي، ان بإمــكان البرملــان 
إقــرار املوازنة علــى الرغم من ان 
احلكومــة مازالــت تصريف أمور 
يوميــة، الفتا الــى أهمية وجود 
احلســابات اخلتامية قبل اللجوء 

الى إقرار املوازنة.
وقال التميمي في تصريح تابعته 
الصباح اجلديد، ان »البرملان ميكنه 
األمور  تصريف  حكومة  يخول  ان 
اليومية حق إرسال قانون املوازنة 
باالمن  تتعلــق  النهــا  العامــة 
الغذائي الذي هو من أولى أولويات 
اليومية،  األمور  تصريف  حكومة 
إلى  التفويــض  هــذا  ويحتــاج 
تصويت االغلبيــة املطلقة لعدد 
األعضاء )نصف العدد الكلي زائد 
واحد( وان يقتصر هذا احلق فقط 

على قانون املوازنة حصرا«.
وأضــاف ان »التفويــض يجــب 

احلســابات  اعتماد  يتضمــن  ان 
السابقة  السنة  ملوازنة  اخلتامية 
والدين  املالية  اإلدارة  قانــون  وفق 
العام رقم ٦ لســنة ٢٠١٩، وكل 
ذلك وفــق املــواد ٦٢ و٥ و ٦١ من 
الدستور و١٢ و١٣ من قانون اإلدارة 
املالية والدين العام رقم ٦ لسنة 
٢٠١٩ واملواد من ١٢٨ إلى ١٣٨ من 

النظام الداخلي للبرملان«.
وبني التميمي، أنه »اليوجد شــي 
اسمه فراغ دستوري النه في حالة 
عدم تشــريع قانــون املوازنة يتم 
الصرف بنســبة 12/1من موازنة 
السنة الســابقة اي اخر موازنة 
مشرعة وفقا لقانون اإلدارة املالية 
 ،٢٠١٩ لســنة   ٦ العــام  والدين 
وميكن للبرملــان ان يأخذ موافقة 
احلكومــة بعدم الطعــن بقانون 
املوازنة أمــام احملكمة االحتادية اذا 
شــرع بهذه الطريقة كما حصل 

في قانون الدعم الطارئ«.

بغداد - الصباح الجديد:
للبالد  النقــدي  االحتياطي  قفز 
الى 85 مليار دوالر أميركي مؤخرا، 
حســب بيــان للبنــك املركزي، 
والــذي أورد في بيــان مقتضب، 
إن احتياطيــات البــالد األجنبية 
وصلت » إلى أكثــر من 85 مليار 
أنه »أعلى  دوالر أمريكي«، مؤكداً 
املركزي  البنك  حّققه  مســتوى 

منذ عام 2003«.
الذهب  »احتياطيات  أن  وأضــاف 
لدى البنك املركزي جتاوزت كذلك 
130,4 طًنــا بقيمــة 7 مليارات 
دوالر«، موضحــا أن »العراق وصل 
عامليًّا  الثالثني  املركــز  إلى  بذلك 

والرابع عربيًّا«.
وجتدر اإلشــارة في هــذا الصدد 
من  البالد  احتياطيــات  ان  الــى 

النقد األجنبي كانت سجلت في 
شــهر آب املاضي، 82 مليار دوالر، 
الذهب  احتياطــات  جتاوزت  كما 
130 طنا، جراء حتســن كبير في 
مداخيل البالد من عائدات النفط 

اخلام.
رقــم معلــن عــن  آخــر  وكان 
النقد  مــن  البــالد  احتياطــات 
نيســان  في  ســجل  األجنبــي 
املاضــي، بقيمــة 70 مليار دوالر، 
مظهر  محمد  تصريحــات  وفق 
املالي لرئيس  صالح، املستشــار 

الوزراء.
ومن هنــا تقدمت البالد عشــر 
مراتــب في جدول الــدول األكثر 
باملرتبة  ليصبح  للذهــب،  حيازة 
الثالثني عامليا والرابع عربيا بـ 130 

طنا«.

يمكن للبرلمان إقرار الموازنة حتى لو 
رفعت من حكومة تصريف االعمال

احتياطي البالد من النقد األجنبي 
يقفز الى 85 مليار دوالر والذهب 

يتجاوز 130 طنا

الخبير القانوني علي التميمي:

خاص - الصباح الجديد:
أكد حتالــف الفتح بزعامة هادي 
العامــري، أمــس االحــد، رفض 
من  للعديــد  الصــدري  التيــار 
»التنازالت« التــي مت تقدميها له، 
التنسيقي  اإلطار  أن  إلى  مشيراً 
مع إجراء انتخابــات مبكرة بعد 
إجراء التعديــالت على قوانينها 
مكتملة  حكومــة  وتشــكيل 
تقدمي  بإمكانهــا  الصالحيــات 
اللوجســتي،  املالــي  الدعــم 
وفيمــا نفى احلــزب الدميقراطي 
مــع  اختالفــه  الكردســتاني 
الثالثي  التحالف  في  شــركائه 
بشــأن حــل البرملان، أفــاد بأنه 
يفضــل أن تتم هــذه العملية 
من خالل اشــتراك جميع القوى 

السياسية.
وقال عضو حتالف الفتح محمود 
احلياني في تصريح إلى »الصباح 
التنســيقي  »اإلطار  إن  اجلديد«، 
قــدم العديد من التنــازالت إلى 
التيــار الصــدري لكنــه يرفض 

قبولها«.
وتابــع احليانــي، إن »واحــدا من 
التــي مت تقدميهــا، منح  احللول 
انتخابيا  اســتحقاقا  الصدريني 
في احلكومة فــي ضوء مقاعده 
النيابية الـ 73 رغم استقالتهم، 

إال إنهم رفضوا ذلك«.
وأشــار، إلــى أن »إدارة العراق ال 
تكون إال عبر التوافقية لتحقيق 
نــوع مــن االســتقرار األمنــي 
املشــاريع  وتنفيذ  والسياســي 

اخلدمية«.

وأوضــح احليانــي، أن »اإلطار ال 
يعــارض الذهاب إلــى انتخابات 
مبكــرة وقد صــّرح ذلــك مراراً 
وتكــراراً لكن من خــالل اآلليات 
تعديالت على  وإجراء  الدستورية 
النافذة،  االنتخابيــة  القوانــني 
مكتملة  حكومــة  وتشــكيل 

الصالحيات«.
إذا لم  وبني، أن »تلك اإلجــراءات 
يتم اتخاذها، فأننا سنكرر نتائج 
األزمة  وستعود  االنتخابات،  هذه 

مرة أخرى«.
ويرى احلياني، إن »تبديل مرشــح 
الــوزراء محمد  رئيس مجلــس 

شياع السوادني ممكن، لكن ذلك 
يجب أن يكون عــن طريق احلوار 

الذي مازال يرفضه الصدريون«.
واشار إلى أن »شركاء الصدريني، 
وأخص بالذكر حتالف الســيادة، 
يريــدون أن تتشــكل حكومــة 
جديــدة متكاملــة الصالحيات 

تقدم قانون املوازنة وتعيد النظر 
بعدها  ومن  االنتخابــات  بقانون 

يتم املضي نحو حل البرملان«.
أن »اإلطار  إلــى  وانتهى احلياني، 
التنسيقي مع عقد جلسة بعد 
األربعينية،  الزيــارة  من  االنتهاء 
الغرض منها املضي نحو تشكيل 

احلكومة التي بإمكانها أن تنفق 
األمــوال اخلاصــة باالنتخابــات 
فضالً  اللوجستي  الدعم  وتقدمي 
عن اإلجــراءات التــي مت االتفاق 
بالتعديالت  املتعلقــة  عليهــا 

التشريعية«.
مــن جانبــه، ذكر عضــو احلزب 
الدميقراطي الكردســتاني عماد 
باجالن، في تصريح إلى »الصباح 
زال  ما  »التواصــل  أن  اجلديــد«، 
الثالثي  التحالف  بني  مســتمراً 
الصدريني  مــع  يجمعنا  الــذي 

وحتالف السيادة«.
وتابــع باجــالن، أن »احلــزب لم 
التيار  يخالــف وجهــات نظــر 
الصــدري، لكنه صّرح رســمياً 
بأنه يفضل اشــتراك كل الكتل 

السياسية في حل البرملان«.
ولفت، إلــى أن »القوى الكردية ال 
تريد أن تصطف مع فريق شيعي 
ضد اآلخر، واحلل سوف يأتي عاجالً 
أم أجــالً لكننــا مــع أن يحصل 
ذلك عبر الســياقات الدستورية 

ومبشاركة اجلميع«.
وانتهى باجالن، إلى أن »اغالق باب 
احلــوار بني القوى السياســية ال 
يصب في املصلحة العامة، ونحن 
املباحثات  اســتئناف  عن  نبحث 

بهدف اخلروج من األزمة احلالية«.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى 
الصــدر قد دعا في وقت ســابق 
شــركاءه في التحالــف الثالثي 
واملســتقلني إلــى حــل البرملان 
»وطنياً« رافضاً عــودة نوابه مرة 

أخرى.

الديمقراطي الكردستاني ينفي اختالفه مع شركائه في التحالف الثالثي

الصدريون يرفضون »تنازالت إطارية«.. والفتح: 
مستعدون الستبدال السوداني عبر الحوار

إيرادات النفط تشكل 96 % من 
6الموازنة لشهر تموز الماضي جدل سياسي محتدم يسبق موعد االنتخابات 

3التونسية في كانون االول المقبل

النجف - الصباح الجديد: 
دعا زعيم التيار الصدري مقتدى 
الصدر امس األحــد، أنصاره إلى 
كربالء  مدينــة  صــوب  التوجه 
إلحيــاء زيــارة أربعينيــة اإلمام 
احلســني، وفيمــا حثهــم على 
االبتعاد عن أي شــعارات فئوية 
أو عسكرية أو حزبية أو طائفية، 
جــدد مطالبته بإبعــاد جناحه 
السالم«،  »ســرايا  العســكري 
أي عمل  الشــعبي عن  واحلشد 

أمني خالل هذه الزيارة.
تغريــدة مطولة  فــي  جاء هذا 
نشــرها على موقع »تويتر« فجر 

امس .
رفع  عــدم  الصدر على  وشــدد 
»الصور مطلقا ال لشــهداء وال 
األكفان  إرتــداء  وعدم  لغيرهم، 
باقــي  عــن  مييزهــم  زي  أي  أو 
الــزوار مطلقــا والســيما الزي 

العسكري«.
بأعلى  »اإللتزام  ضرورة  أكد  كما 
مســتويات الصبــر واحلكمــة 
واألخالق«، مشــيرا إلى أنه »كل 
التعليمــات من  مــن يعصــي 
أي جهــة كانت فعلــى القوات 
وبال  التعامل معه بحزم  األمنية 
ومبغض  منــدس  فهو  تهــاون، 

للشعائر احلسينية«.
واعتبــر الصــدر »كيــل التهم 
لآلخرين ووصفهــم بالبعثية أو 
اإلرهابية أو امليليشياوية أو غيرها 
من األوصاف في هذه الزيارة ممنوع 

بل هو حرام وارجاف«.
إلى  الصــدري لفت  التيار  زعيم 
أن »التعدي علــى الزوار األجانب 
)غير العراقيني( وباألخص )األخوة 
اإليرانيــني( باليد أو باللســان أو 
املنشــورات أو بأي طريقة كانت 
أمر ممقوت وقبيح وممنوع بل حرام 

ومخالف لكل األعراف«. 
 ونّبــه على منع حمل الســالح 

بأصنافــه كافــة وحرمته خالل 
الزيــارة، قائال: مــن يخالف ذلك 
اجلهات  إلــى  موكــول  فأمــره 

األمنية.
وجدد الصــدر مطالبته بـ«إبعاد 
تشكيالت احلشد وسرايا السالم 
عن مسك األرض أو السيطرات أو 
القيام بأي عمل أمني هذا العام«، 
مردفا بالقول إن »هذا أمر ضروري 

قد ال حُتمد عقباه إن مت ذلك«.
إن »كل من يخالف  بالقول  وتابع 
)هذه التعليمات( فنحن براء منه 
وال ينتمي إلينا ال من قريب وال من 

بعيد وال يلومّن إال نفسه«.

الصدر يجدد مطالبته بعدم اشراك الحشد وسرايا 
السالم في اإلجراءات األمنية للزيارة األربعينية

السليمانية  - عباس اركوازي:
اكدت مصادر امنية مطلعة للصباح 
اجلديد عــن متدد عناصر حزب العمال 
اجلبلية  املناطــق  الكردســتاني في 
الوعرة مبحافظة السليمانية بعد ان 
كان يقتصر تواجده على جبال قنديل 

والقرى احملاذية لها.
واشارت املصادر ، الى ان مجاميع من 
حزب العمال الكردســتاني املعارض 
لتركيا بات يالحظ وجودهم في بعض 
القرى والقصبــات النائية مبحافظة 
الســليمانية، وهم يضعــون نقاط 
تفتيش ويســتحصلون اجلمارك من 

التجار في بعض النقاط احلدودية.
واوضحــت ان حتــركات عناصر حزب 
العمال في تلك املناطق دون التنسيق 
مــع اجلهــات االمنية فــي حكومة 
االقليم جعل منهم اهدافا ســهلة 
للطائرات املسيرة التركية التي جتوب 

سماء املنطقة باستمرار.
املســتمر  القصــف  ان  واكــدت، 
مــن  جعــل  التركيــة  للطائــرات 
اغلــب املناطق الســياحية في تلك 
من  الســتهدافها  معرضة  املناطق 
قبل الطائرات التركيــة، ما ادى الى 
انخفاض كبير في احلركة السياحية 

وذلــك نتيجة لتخــوف الزائرين من 
اســتهدافهم مــن قبــل الطائرات 
التركية. ولفتت الى ان احلرب الدائرة 
منذ سنوات بني تركيا وحزب العمال 
الكردســتاني )PKK ( ادت الى اخالء 
438 قريــة فــي محافظتــي دهوك 
واربيــل فقط، مشــيرة الــى وجود 
مخطط شــوفيني من قبــل تركيا 
البعاد الكرد عــن حدودها في العراق 
255 قرية تركها  ان  وسوريا. وتابعت، 
ســكانها مبحافظة دهــوك، اضافة 
الى 183 قرية اخرى في ادارة ســوران 
مبحافظة اربيــل ، وفي العمادية اكد 

وارشــني سلمان  القضاء  قائممقام 
افراغ 195 قرية من ســكانها، وذلك 
بعد اشتداد احلرب بعد عام 1990، بني 

تركيا وحزب العمال.
علــى حكومة  ان  املصــادر،  واكدت 
االقليم واحلكومة االحتادية استخدام 
مختلف انواع وســائل الضغط على 
تركيا ملنع اســتمرار تلك الهجمات 
التــي ادت الى احلاق خســائر كبيرة 
املواطنــني، فضالً  بــارواح وممتلكات 
من  واســعة  تدمير مســاحات  عن 
اقليم  في  واملراعي  الزراعية  االراضي 

كردستان.  

مصادر امنية للصباح الجديد: العمال الكردستاني
 يتمدد اكثر في محافظة السليمانية

اخالء 438 قرية في اربيل ودهوك

بغداد - الصباح الجديد: 
أتفــق رئيــس مجلــس النواب 
ورئيســا  احللبوســي  محمــد 
حتالف الســيادة خميس اخلنجر 
الكردستاني  الدميقراطي  واحلزب 
مسعود بارزاني امس االحد، على 
مبكرة  انتخابات  اجــراء  اهمية 
للبــالد، فيما دعت حركة امتداد 
الى حل مجلــس النواب، داعية 

الى تشكيل حكومة مؤقتة.
لرئيس  اإلعالمي  املكتــب  وقال 
مجلس النواب فــي بيان نقلته 
وكالة االنبــاء العراقية )واع(، ان 
النواب محمد  »رئيس مجلــس 
رئيــس  يرافقــه  احللبوســي، 
اخلنجر،  خميس  السيادة  حتالف 
التقيا رئيــَس احلزب الدميقراطي 

الكردستاني مسعود بارزاني«.
اســتعرضا  »اجلانبني  ان  واضاف 
العراق،  في  السياســي  الوضع 
وتداعياته الســلبية على البالد، 
احلوار  لغــة  اعتمــاد  وضــرورة 
البنَّاء؛ لتجاوز اخلالفات والوصول 
إلى حلول تصــبُّ في مصلحة 
واتبــاع  العراقــي،  الشــعب 
األساليب الدستورية والقانونية 

املرحلة  تداعيــات  جتــاوز  فــي 
الراهنة«.

أهميَة  أكدا  »اجلانبــني  ان  وتابع 
إجــراء انتخابــات مبكــرة بعد 
القانونية  املتطلبــات  تهيئــة 
ومســتلزماتها وفــق اآلليــات 
يســبقها تشكيل  الدستورية، 
حكومة تتمتع بكامل الصالحية 
وحتظى بثقــة واطمئنان اجلميع 
ببرنامج حكومــي متفق عليه، 
مع التأكيد على ضرورة استمرار 
مجلــس النــواب بعملــه حلني 
موعد االنتخابات«، مشــيرا الى 
ان اجملتمعني ابدوا اســتعدادهم 
للمســاهمة البّناءة في تقريب 
وجهــات النظــر بــني جميــع 
األطراف، وتبني أية خطوة تخدم 
في  وتسهم  الوطنية،  املصلحة 
على  واحلفاظ  اجملتمعي،  السلم 

أمن املواطنني ومصاحلهم«.
وبني ان »حتالف الســيادة واحلزب 
أكدا  الكردســتاني  الدميقراطي 
اســتمرار التواصل والتنســيق 
املشترك وتبني مواقف مشتركة 
تخدم املصالح الوطنية العليا«.

وفــي وقــت الحــق مــن امس 

نفســه دعت حركة امتداد، الى 
حــل مجلس النواب وتشــكيل 
حكومــة مؤقتة، وعلى ان تكون 
اجلديدة  النيابيــة  االنتخابــات 

باشراف اممي تام.
واوردت احلركــة في بيان اطلعت 
عليــه الصباح اجلديــد: »نظرا 
لضبابية املشــهد السياســي 

الذي ميــر به البلــد، آلت حركة 
امتــداد ان ال تقــف متفرجــة 
علــى االخفاقات التــي حتدثها 
عدم  ومنها  املتنازعــة  االطراف 
االزمة  من  اخلروج  استطاعتهم 

احلالية وخرق املدد الدستورية«.
ودعــت حركــة امتــداد جميع 
الى  الناشــئة  واحلركات  النواب 

املساهمة في ايجاد حل للخروج 
من هــذه االزمة احلالية يتضمن 
في أولــى أولوياته إصــدار قرار 
بحل مجلس النواب وفقاً آلليات 
ترى احلركــة ان فيها حال النهاء 

االنسداد السياسي، وتتضمن:
مؤقتة  تشــكيل حكومة  »اوال: 

بالشروط التالية:

-1يكــون رئيــس الــوزراء مــن 
الشخصيات الوطنية املستقلة، 
على ان يختار كابينته احلكومية 
من الشــخصيات املشهود لهم 

بالكفاءة والنزاهة.
2 -يتعهد افراد احلكومة بالتخلي 

عن أي جنسية ثانية ان وجدت.
3 -يتعهد افراد احلكومة املؤقتة 

بعــدم الترشــيح لالنتخابــات 
اقامتها  املزمع  القادمة  النيابية 

في 2023. 
املؤقتة  احلكومــة  ثانيا: مهــام 

يجب أن تكون محددة مبا يلي:
1 -اعداد مشــروع قانون املوازنة 
العامة االحتادية لعام 2023 خالل 
فترة خمســة واربعون يوماً من 

تاريخ تشكيلها.
2 -تفعيل قانــون االحزاب وعدم 
ميتلك فصيل  السماح الي حزب 
مسلح باملشاركة في االنتخابات 

القادمة.
قتلــة  مبحاســبة  -البــدء   3
متظاهري ثورة تشرين العظيمة 
وفتح ملــف املغيبــني وملفات 
الفساد وسراق املال العام وإعادة 

األموال املسروقة.
4 -العمل على إجراء االنتخابات 
من  االول  فــي  القادمة  النيابية 

أيلول لسنة 2023.
5 -االشــراف االممي التــام على 

االنتخابات النيابية القادمة. 
ثالثــا: يتولــى مجلــس النواب 

احلالي:
1 -التصويت على املوازنة العامة 

االحتادية لعام 2023. 
2 -إجراء التعديالت الدســتورية 
مبا فيها شــكل النظــام وإعادة 
حتتمل  التي  النصــوص  صياغة 
أكثر من تفسير ومعاجلة جميع 

حاالت االغفال الدستوري.
ذات  املهمة  القوانــني  -إجنــاز   3

العالقة املباشرة بحياة املواطن.
حركة امتــداد، اعربت عن أملها 
من »كل القوى الوطنية واخليرين 
من النواب األحــرار التفاعل مع 
هذه املبادرة لغرض اجناحها وبذل 
مزيد مــن اجلهود للخــروج من 

االزمة احلالية«.
وجتدر اإلشــارة في هذا الشأن ان 
اتفاق احللبوسي واخلنجر وبارزاني 
ودعوة  املبكرة،  االنتخابات  بشأن 
امتداد الى حل البرملان، يتوافقان 
متاما مــع تطلعات ورغبات التيار 
السياســية،  العملية  بشــأن 
والتي  منهــا  األخيــرة  ســيما 
بإمــكان حلفاء  ان  تتلخص في 
التيار واملستقلني من النواب، حل 
البرملان باتخاذ موقف شجاع من 
دون الرجــوع اليه، وهذا ما يعني 

ضمنا مغادرة عضوية اجمللس.  

حلفاء الصدر ينادون باجراء انتخابات مبكرة وحركة امتداد تدعو الى حل مجلس النواب
تقريـر



محليات2

بغداد - الصباح الجديد:

العامة  الُفرات  أعلنـــت شــركة 
للصناعــات الكيمياوية واملُبيدات 
في  التخُصصية  الفــرق  قيام  عن 
املُبيدات  إلنتــاج  الطــارق  مصنع 
التابع لها مبُكافحة حشرة األرضة 
فــي عدد مــن مؤسســات ودوائر 

الدولـة . 
وأوضـح ُمدير عام الشركة املُهندس 
علـي قاســـم كاظـم أنَّ الشركة 
أبرمــت عقوداً مــع وزارة الصحة / 
دائرة صحة بغداد الرصافة / قطاع 
بغداد  في  األولية  الصحية  الرعاية 
اجلديدة ومركز صحة املثنى وصحة 
ســومر ملُكافحة احلشرات واآلفات 
الزراعية ، ُمشــيراً إلى ان الشركة 
سبق ان أبرمت عقوداً ُماثلة مع عدد 
مــن الدوائر واملؤسســات اخلدمية 
التخُصصية في  الفــرق  إلرســال 
مصنع الطارق ملُكافحة احلشــرات 

واآلفات الزراعية .
اذ قامــت تلك الفــرق مبُعاجلة آفة 
حشــرة األرضة املُنتشرة في أبنية 
دوائر وُمستشــفيات مدينة الطب 
ومعهد التمريض في الباب املعظم 
لإلستشــارات  الوطنــي  واملركــز 
الهندســية التابع لــوزارة اإلعمار 
واإلســكان والعديــد مــن املراكز 
الصحية بإســتخدام أجــود أنواع 
املُبيــدات احلشــرية املُنتجــة في 
وبإســتخدام طُرق  املذكور  املصنع 
املُكافحة احلديثة القائمة على حفر 
األنفاق والشــقوق حول أبنية هذه 
املؤسسات ورشها مبُبيد األرضة نوع 
كيموسبان ومن ثم ُمعاجلة اخلنادق 
داخل  أحدثتها هذه احلشــرة  التي 
اخلالية  املُبيدات  بإستخدام  األبنية 
من الروائح والتي التؤثر على صحة 

املُواطنني واملُراجعني فيها .
الوزارات  العام كافــة  املُديــر  ودعا 
واملؤسســات احلكومية واملُواطنني 
والفالحني لإلستفادة من إمكانيات 
فــرق املُكافحة التابعة للشــركة 
ملا متتلكه من خبرات واســعة في 
جودة  عن  املُكافحة فضــاًل  مجال 
املُســتخدمة في ُمعاجلة  املُبيدات 
حشــرة األرضة واآلفــات الزراعية 

والقـوارض .
الشركة  أعلنـــت  اخرى  من جهة 
العامة للســمنت العراقية إحدى 
شركات وزارة الصناعة واملعادن عن 
إكمال حتوير اخلط الثالث ) الفـــرن 
( للعمــل مبنظومة الغاز الســائل 
بدالً عن النفط األســود في معمل 

سمنت الكوفـة . 
املُهندس  الشركة  عام  ُمدير  وقـال 
باسـم محمـــد أميـن أنَّ مالكات 
الهندسية  الكوفة  معمل سمنت 
وزير  لتوجيهات  وتنفيــذاً  والفنية 
الصناعة واملعادن منهـــل عزيـــز 
، أكملــت عمليــة حتوير  اخلبـــاز 
منظومة احلرق من النفط األســود 

إلى الغــاز ، إذ متكنت مــن إجناز ما 
متَّ التخطيــط لُه ِخــالل عام واحد 
بتحوير منظومة حرق اخلطني األول 
والثانــي ) الفـــرن ( للعمل بالغاز 
الســائل وحتوير اخلــط الثالث في 

الفترة ذاتها ز
واشــار املديــر العام إلــى ان هذا 
اإلجناز سُيســهم في حتقيق نتائج 
ُكلف  وخفــض  جيدة  إقتصاديــة 
إنتاج السمنت ، إضافًة إلى خفض 
ُمستوى اإلنبعاثات البيئية السيما 
 CO2 غاز ثُنائي أوكســيد الكاربون
الكلنكر  مــادة  نوعية  ، وحتســني 
املُنتجة ِعبرَ تقليل الكبريتات التي 
تنبعث من إحتراق النفط األســود 

، فضــالً عــن ســهولة التحُكم 
بالُشعلة الغازية وخلق مناخ ُمالئم 
وبيئة ُمستدامة ، ُمبينا بأن املعمل 
والتي  الرطبــة  بالطريقة  يعمــل 
حتتاج إلى كميات كبيرة من النفط 
الكمية  ضعــف  تتجاوز  األســود 
في املعامل التــي تعمل بالطريقة 
اجلافة ، مؤكداً على إنَّ كوادر معمل 
ســمنت الكوفة تعمل بحســب 
وفق  وعلى  الوزاريــة  التوجيهــات 
ُخطط الشركة املُمنهجة من أجل 
تخطي الكثير من العقبات وإيجاد 
لتقليل  الفاعلة  والبدائــل  احللول 
ُكلف اإلنتاج وحتقيق إيرادات مالية . 
من جانبها نفـذت الشركة العامة 

للفحص والتأهيل الهندسي إحدى 
شــركات وزارة الصناعــة واملعادن 
العراقية ومن ِخالل قسم املدرسة 
العراقيــة للحام التابــع لها دورة 
في مجال اللحام بعنوان ) إعـــداد 
 Pqr & ) املسالـــك التكنولوجيـة
wps لصالح ُمنتسبي شركة نفط 

ذي قار وشركة غاز اجلنـوب . 
وقالـــت ُمديرة قســم املدرســة 
مهـــا  املُهندسة  للحام  العراقية 
جابـر جـــالب ، ان الشركة أقامت 
دورة إعداد املســالك التكنولوجية 
procedure Qualification re� ( 
       cord and welding procedure
ملُنتســبي شركة    )  pecification

نفط ذي قار وشــركة غــاز اجلنوب 
وذلك لرفــد املُتدربــني باملعلومات 
األساســية وتطوير مهاراتهم في 
مجاالت اللحام ، ُمبينًة ان القسم 
على إستعداد إلقامة كافة الدورات 
اللحام  التخُصصية في مجــاالت 
للقطاعني العــام واخلاص في مقر 
الشركة العامة للفحص والتأهيل 
الهندســي أو في مواقع الشركات 
الشــركة  متتلك  حيــث  األخــرى 
اإلمكانية واخلبرات املُتطورة إلقامة 
دورات تأهيليــة للحامني من ِخالل 
مركز تدريبي ُمتطور في الشــركة 
التخُصصية  اجملــاالت  كافة  يُضم 

للحـام . 

»الُفرات الكيمياوية« ُتعلن أنشطتها في ُمكافحة 
الحشرات واآلفات الزراعية لصالح مؤسسات الدولة 

السمنت العراقية تكمل تحوير الخط الثالث )الفرن( للعمل بمنظومة الغاز السائل 

قامت الفرق بمعالجة 
آفة حشرة األرضة 
المنتشرة في أبنية 
دوائر ومستشفيات 

مدينة الطب ومعهد 
التمريض والمركز 

الوطني لإلستشارات 
الهندسية والعديد 

من المراكز الصحية 
بإستخدام أجود أنواع 

المبيدات الحشرية
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بغداد - الصباح الجديد: 

تســعى وزارة الكهربــاء لتحويل 
أبنية  إلــى  دائــرة حكوميــة   90
ذكية تعمل بالطاقة الشمســية 
وباعتمــاد منــح دوليــة، وضمن 
املبــادرة الوطنية لدعــم الطاقة 

املتجددة في البالد .
املركزية  اجلــودة  وقالــت مديــرة 
الوزارة شــيماء مظهر صادق  في 
بتصريح صحفي، إّن الدائرة وضمن 
املبــادرة الوطنية لدعــم الطاقة 
املتجــددة والتقليل من االنبعاثات 

العلوم  دائــرة  مــع  وبالتنســيق 
لتحويل  تســعى  والتكنلوجيــا، 
أبنية  إلــى  دائــرة حكوميــة   90
ذكية تعمل بالطاقــة النظيفة ، 
أّن هناك مســاع حثيثة  مضيفة 
للحصول علــى منح دولية لدعم 
تلك املشــاريع، فضالً عن حتركات 
الستحصال موافقة رئاسة الوزراء 
العامة  املوازنــة  إلدراجهــا ضمن 
للدولة، إسهاماً بتقليل االنبعاثات 
الضغط  وتخفيف  للبيئة  الضارة 

على الشبكة الوطنية”.
وبينت أّن دائرة العلوم والتكنلوجيا 
فــي وزارة التعليــم العالي، ومن 

التي  املستفيضة  الدراسات  خالل 
نفذتها، اكدت إمكانية حتويل عمل 
تلك األبنية من الطاقة الكهربائية 
بأن  منوهــة  الشمســية،  إلــى 
ارتفاع مخاطــر التلوث البيئي وما 
يشــكله من خطر محــدق على 
إيجاد  اســتوجب  املواطنني،  حياة 
حلول عاجلة متثلت باطالق املبادرة 
الوطنية لدعــم الطاقة املتجددة 
والتي متخضت عن تشــكيل فريق 
يضــم أكثــر مــن 2500 موظف 
يعملون بروح وطنية عالية لتنفيذ 

أهدافها املرسومة.
وذكرت صــادق أّن جلانــاً مختصة 

للكشف، رصدت مخالفات كثيرة 
ملؤسســات حكوميــة ال تضــع 
فيها، الســيما  عّدادات كهربائية 
إضافة  والداخلية،  الدفــاع  وزراتي 
إلى التربية التي رصدت خلو ستة 
آالف مدرسة ضمنها من العدادات 
هدر  وجود  يعنــي  ما  الكهربائية، 
شهري مبقدار ستة مليارات دينار”.

وأكدت أّن “حتويل املدارس إلى أبنية 
ذكية، سيســهم وبشــكل كبير 
في تقليل الضغط على الشبكة 
الوطنية، ســيما أّن هنــاك أكثر 
بناية مدرسية فـــي  ألف   16 من 

البـالد”.

الكهرباء تسعى الى تحويل 90 دائرة حكومية
 ألبنية ذكية وترصد مخالفات في ثالث وزارات

بغداد - الصباح الجديد: 
وفــرت وزارة االتصــاالت /  الشــركة العامــة 
لالتصــاالت واملعلوماتية، وبالتعــاون مع هيئة 
احلشد الشــعبي / املديرية العامة لتكنولوجيا 
اجملهزة  والشــركات  واالتصــاالت،  املعلومــات 
خلدمــة االنترنت ISPS، خدمــة االنترنت اجملاني 
لزوار اربعينية اإلمام احلســني )ع( في عدة نقاط 
ضمن الطرق الرئيســة الواصلة حملافظة كربالء 
املقدسة )جنف � كربالء و حلة � كربالء ومسيب 
� كربالء(، إضافة إلــى املنافذ احلدودية واملواكب 

اخلدمية الثابتة. 

 بغداد - الصباح الجديد: 
توقع املتنبئ اجلوي، صــادق عطية امس االحد ، 
دخول طقس العراق باالجــواء اخلريفية االربعاء 

املقبل.
ونشــر عطية في صفحته على )الفيسبوك ( 
ان :”االجواء اخلريفية تدخــل طقس العراق يوم 
االربعاء املقبل، وســتعيش البالد اجواء خريفية 
معتدلة نسبيا مع انخفاض بدرجات احلرارة، في 

مدن الوسط والشمال والغربية”.
“اما مدن اجلنوب فـــاالنخفاض  واضاف عطية 
فيها ســيكون يــوم اخلميس يســبقه موجة 

رطوبة مع بعض الغبار”. 

 بغداد - الصباح الجديد: 
اعلنت مديرية املرور العامة  عن خطة شــاملة 
تتضمن 3 محاور لتخفيــف الزخم املروري في 
العاصمة بغداد خــالل الزيارة االربعينية لالمام 

احلسني )ع( .
وقــال مدير العالقــات واالعالم مبديريــة املرور، 
العميد زيادي القيسي ان :”املرور العامة وضعت 
خطة شــاملة للزيارة االربعينة تضمنت ثالثة 
محاور، حيث ميتد طريــق الزائرين من محافظة 
ديالى باجتاه ســيطرة الشــعب باجتاه جســر 

الشعب يسارا الى القناة”.
واضاف “حيث ســيكون السايد االمين من جسر 
جســر ديالى هو لزوار االربعني ويتسمر محاذيا 
للقناة حتى طريق بغداد اجلديدة ومنها الى خط 
ســريع الدورة وباجتاه جسر بغداد ثم ميينا باجتاه 
قضاء املسيب ، وتابع القيسي “اما اخلط الثاني 

فسيكون على مرحلتني ذهابا وايابا”. 

بغداد - الصباح الجديد: 
قــررت وزارة التعليم العالــي والبحث العلمي، 
يوم السبت، شــمول الطلبة من مواليد 1996 
صعودا الذين حــازوا معدالت %90 فما فوق من 
خريجي الدراسة اإلعدادية بفروعها كافة للعام 
2022/2021 بالتقدمي إلى االستمارة  الدراســي 
اإللكترونية اخلاصة بقناة القبول املركزي العامة 
وذوي الشــهداء وقناة قبول الطلبة األوائل من 

خريجي املدارس املهنية.
وجاء القرار في ضوء موافقة وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب على 
معاجلة شــرط العمر لفئــة الطلبة املتفوقني 
ومراعاة حاالتهم وتلبية طموحهم في التنافس 
على وفق اآلليات التي يخضع عليها املتقدمون 
الى استمارة القبول املركزي، بحسب بيان صادر 

عن الوزارة. 

االتصاالت توفر خدمة االنترنت 
المجاني لزوار االربعينية 

خدمة زوار االربعين شرف لنا 

متنبئ يتوقع دخول 
البالد باالجواء الخريفية 

االربعاء المقبل

 خطة من ثالثة محاور 
لتخفيف الزخم المروري 

في بغداد خالل زيارة 

التعليم تشمل الطلبة 
المتفوقين من مواليد 1996 

صعودا بالقبول المركزي

بغداد - الصباح الجديد: 
دعت األكادميية العســكرية امس 
األحد، خريجي الدراســة االعدادية 
بفرعيها )العلمي واالدبي والتجاري 
والصناعي( للعام الدراســي ٢٠٢٠ 
الراغبــني   ٢٠٢٢  /  ٢٠٢١  �  ٢٠٢١  /
الدفاع  وزاره  مــالك  على  بالتطوع 
العســكرية  الكلية   )١١٣( الدورة 
األولى الــى تقدمي طلباتهم اعتبارا 
من ١ / ١٠ / ٢٠٢٢ لغايه يوم ١ / ١١ 

.٢٠٢٢ /
وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع 
فإن شــروط التقدمي هي  ان يكون 
املتقدم عراقي اجلنســية من ابوين 

عراقيني  و كامــل االهلية وال يقل 
عمره عند تقــدمي الطلب عن )١٨( 
ثماني عشر سنة وال يزيد عن )٢٢( 
اثنان وعشرون ســنه للمدنيني وال 
اربعة وعشرون سنه  يزيد عن )٢٤( 
للعســكريني الذيــن امضوا ثالث 
ســنوات باخلدمة بصورة حســنة 
وحائز  والســلوك  السيرة  وحسن 
على شــهادة الدراســة اإلعدادية 
بفرعيهــا العلمي واالدبي مبعدل ال 

يقل عن )٧٠ %( فما فوق .
كمــا نصت شــروط التقــدمي ان 
يكون املتقدم من خريجي الدراسة 
التجــاري  بفرعيهــا  اإلعداديــة 

والصناعــي )ســيارات، الكترونك، 
ســيطرة( مبعدل )٨٠% ( فما فوق و 
يســتثنى ابناء الشهيد من شرط 
املعــدل  وان يكون غيــر محكوم 
عليــه بجنايــة او جنحــة مــن 
محكمة عســكرية او بجناية غير 
سياسية او جنحة مخلة بالشرف 
من محكمة غير عســكرية وغير 
مفصول او منســحب من اي دورو 
من الــدورات املفتوحة في الكلية 
العســكرية او فاشل في الدراسة 
او  الغياب  او مرتكب جلرميــة  فيها 
الهروب مــن اجليش  وال يقل طوله 

عن ) ١٦٥ سم ( سنتمترا . 

بغداد - الصباح الجديد: 
ترأس وزيــر الزراعة املهندس محمد 
اخلفاجي اجتماعا للمجلس الوطني 
للبذور ملناقشة موقف إستالم بذور 
احلنطة للموســم الزراعي 2021 � 
2022، فضالً عن املواضيع املتعلقة 
اخلدمات  وتوفير  الزراعية  بالعملية 

للفالحني واملزارعني.
دعم  أهميــة  علــى  الوزير  وأكــد 

الفالحني واملزارعني للنهوض بالواقع 
الزراعي، حيث وجه على جتهيز بذور 
األبار  ملزارعــي  واألســمدة  احلنطة 
أبتــداء من األول  ومنظومات الرش 
لشهر تشرين األول للموسم احلالي 
واملزارعني  للفالحــني  الدعم  وزيادة 
في محافظة نينوى من خالل توزيع 
200 منظومــة رش عليهم وتوفير 
وذلك  الالزمة،  الزراعية  املستلزمات 

لرفع مســتوى اإلنتــاج احمللي كماً 
ونوعاً وزيادة الغلة الزراعية.

وجرى خالل االجتماع، املوافقة على 
عدد مــن املواضيع، ومنها املصادقة 
التوجيهية  اللجنــة  محضر  على 
إكثار  لبرنامج  املالــي  والتخصص 
بذور الرتب العليــا حملصول احلنطة 
للموســم الزراعــي 2022 � 2023، 
املبالغ  التصويت على طلب إضافة 

املاليــة لدائــرة فحــص وتصديق 
النشــاط  تغطية  لغــرض  البذور 
اإلضافي لكميــات البذور، املوافقة 
على طلب تعديــل تبويب لتغطية 
حملة الفحوصــات اخلاصة بالبذور 
 ،2022  �  2021 والتقــاوي ملوســم 
النهائي  التقريــر  التصويــت على 
اخلاص بالبرنامج اإلرشــادي الساند 
زراعة احلنطة في  لبرنامج تنميــة 

العراق.
النهائي  املوقف  على  اجمللس  واطلع 
للموســم  احلنطة  بذور  إلســتالم 
الزراعــي 2021 � 2022 واملوافقــة 
على إســتالم الكميــات اإلضافية 
البالغة )50( ألف طن لشــركة ما 

بني النهرين العامة للبذور.
التي  املوضوعــات  اجمللــس  وناقش 
تتعلق بتحســني الواقــع الزراعي، 

ومنهــا توزيع معامــل تنقية بذور 
احلنطة اجملازة في النواحي واألقضية 
للمحافظــات العائــدة للقطــاع 
احلكومي واخملتلط واخلاص، صالحية 
االستشــارية  املكاتب  مع  التعاقد 
لغرض التعاقد مــع خبراء لبرنامج 
للحنطة  العليا  الرتــب  بذور  إكثار 
والشــعير وفول الصويا والذرة والرز 

وتنمية احلنطة. 

وزير الزراعة يوجه بتجهيز البذور واألسمدة لمزارعي األبار ومنظومات الرش

 بغداد - الصباح الجديد:
واألهوار  وامليــاه  الزراعــة  جلنــة  قال 
النيابية ثائر مخيــف امس االحد في 
تصريح صحفــي، ان :”الشــلل الذي 
أصــاب اجمللس خالل املدة املاضية، منع 
اللجنة من مارســة أعمالها خـــالل 
املرحلة املاضية، واقتصرت على بعض 
األنشــطة اخلاصة أو اإلعالمية، فيما 
لم تصدر اللجنة أي مخاطبات لتدويل 

ملف املياه بعد أن كانت تنوي ذلك”.
وأضاف رئيس اللجنة أن “هناك صمتاً 
مطبقاً مــن قبل احلكومــة والبرملان 
واجلهــات املعنية القطاعيــة إزاء ما 
يحصــل للعراق مــن دول جواره برغم 

خطورته”، عازياً ذلك إلى “والءات الكتل 
السياسية إلى هذه الدولة أو تلك على 
العراقي”.  حساب مصلحة الشــعب 
وأكــد مخيــف، أن ّ “اللجنــة بصدد 
تشــكيل جتمع من بعض السياسيني 
واخلبراء واملزارعــني لزيارة رئيس الوزراء 
الشــخصي  التدخل  منــه  والطلب 
وزيارة كل من تركيــا وإيران للتفاوض 
حول ملف املياه”، مشيراً إلّى “التجمع 
سيرتئي ربط هذا امللف برئيس الوزراء 
شخصياً كونه ملفاً مهماً ويـالمـس 
العراقيني وصحتهم، كما  اقتصاديات 
حصل في تركيا بعد أن ربط هذا امللف 
برئيس اجلمهورية رجب طيب أردوغان”.

ووصــف، أّن “العراق ميــر مبرحلة )موت 
سريع( بســبب شح املياه والذي وصل 
إلــى مناطــق الفرات األوســط بعد 
أن اجتاحــت اجلنوبيــة، ما أدى إلـــى 
هجــرة جماعية إلى املدينة التي باتت 
التتحمل املزيد من العاطلني الوافدين 

إليها”.
أســاليب  اسـتـخـــدام  وبـشـــأن 
الــــري احلديثة التي اشترطت تركيا 
مخيّف  بني  استخدامها،  العراق  على 
“التقصير في هــذا املوضوع تتحمله 
كل من وزارتي الزراعــة واملوارد املائية، 
كونهما يضعاّن الفالح يطبق خططاً 

وأساليب العمل.

الكلية العسكرية تفتح 
باب التطوع لخريجي االعدادية

الزراعة النيابية: ملف المياه
 سيرتبط برئيس الوزراء



3 شؤون عربية ودولية

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد:

بعد يــوم واحد من لقاء رئيســة وزراء 
بريطانيــا اجلديدة، ليز تــراس، بامللكة 
لقبول تشكيل حكومة جديدة، توفيت 
إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 عاما.

عادت تراس إلى داونينغ ستريت بعدما 
1600 كيلومتر ذهابــا وإيابا  قطعــت 
للقــاء امللكــة إليزابيــث الثانية في 
املرتفعات اإلســكتلندية، حيث قبلت 

الدعوة لتشكيل حكومة.
وجرى اللقاء الذي استمر 30 دقيقة في 
قصر باملورال بإســكتلندا بعدما قررت 
امللكة عدم التوجه إلى لندن بســبب 

مشكالت صحية.
وقالت مجلــة “بوليتكو” األميركية إن 
لبريطانيا  األطول حكمــا  امللكة  وفاة 
يعد مبثابة حلظة تغيير عميقة للبالد، 
وحتديا هائال لرئيسة الوزراء اجلديدة بعد 

يومني من توليها املنصب.
كانــت تراس قــد جلســت لتوها في 
بعد  املاضي،  اخلميس  العموم،  مجلس 
أن كشــفت عــن خطتهــا التي طال 
انتظارها للتعامل مــع فواتير الطاقة 

املتصاعدة فــي بريطانيــا، وهي أكبر 
قضية سياسية لهذا العام. 

بنحو  يقــدر  الذي  إعالنهــا،  ويعتبــر 
لتجميد  100 مليار جنيه إســترليني 
الفواتير عند مستواها احلالي، سيكون 
أحد أكبر التدخالت املالية على اإلطالق 
من قبل حكومــة اململكة املتحدة في 

وقت السلم. 
كانت تعلم أن رئاستها للوزراء سيتم 
احلكم عليها من خالل كيفية وصولها 
إلــى اجلمهور. ولكن عندما جلســت، 
تغير العالم ، حيث تلقت حتديثا طارئا 

حول صحة امللكة.
وضــع األطبــاء امللكــة إليزابيث حتت 
اإلشــراف الطبي. كانت أقرب عائلتها، 
مبن فيهم ابنها تشــارلز، في طريقهم 

بالفعل إلى باملورال. 
بعد أربع ســاعات ، مت إبالغ تراس بوفاة 
امللكة مــن قبل ســاميون كيس، أكبر 

موظف حكومي لها.
قال جيرميي بالك، مؤرخ حزب احملافظني 
ومؤلف كتاب “بريطانيا منذ عام 1945” 
إن “حلظــات االنقطــاع ، ووفــاة أطول 
ملوك بريطاني هو مثال رئيســي على 
ذلك ، تســتدعي احلاجــة إلى احلنكة 

السياســية من الالعبني السياسيني 
اآلخرين املهمني”.

املهــارة  إلــى  “احلاجــة  أن  وأضــاف 
السياســية غيــر مســبوقة تقريبا. 

هذه  ســتكون  للمؤرخني،  بالنســبة 
حلظة حاسمة في سمعة رئيس الوزراء 
تراس. إذا جنت من هذه األزمة وأظهرت 
القيادة الالزمة، فستخرج منها مبديح 

املستقبل”.

“ال ميكنها فعل شيء”
كان من املقرر أن تعتمد تراس خطتها 

بشأن فواتير الطاقة وتلتقي بالرئيس 
األميركي، جــو بايدن، وقــادة العالم 
اآلخريــن فــي اجلمعيــة العامة لألمم 
املتحــدة فــي نيويورك ثــم تخفض 
الضرائــب فــي حــدث مالــي كبير 

منتصف سبتمبر.
لكــن وفاة امللكة ومــا تالها من فترة 
احلــداد الوطني التي تســتمر 10 أيام 
البالد  إلخراج  أفضل خططها  أوقفت 

من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.
وتواجــه تــراس حتديــا جديــدا متاما 
، االرتقــاء إلــى مســتوى املناســبة 
كرئيســة وزراء مبتدئــة فــي حلظة 
تاريخية متر بها البــالد، إذ تعتمد اآلن 
امللكة  على طريقة استجابتها لوفاة 
بــدال من خطتها الســابقة بتجميد 

فواتير الطاقة.
كان تونــي بلير آخر رئيــس وزراء وجد 
أن  نفســه في موقف مشــابه بعد 
أكمل شــهره اخلامس في الســلطة 
عندما توفيت األميرة ديانا بشكل غير 

متوقع في حادث سيارة عام 1997.
كانت إشــارة بلير التي ال تُنسى إلى 
ديانــا على أنها “أميرة الشــعب” في 
خطابه في ذلك اليــوم متناغمة مع 

األمة، ودخلت التاريخ بالفعل. 
التأييد له لتصل  وارتفعت معــدالت 
إلــى 93 باملئة عشــية مؤمتــر حزب 
العمــال في ســبتمبر للعــام ذاته. 
ونال الثنــاء على تعاطفــه في وقت 
تعرض فيه بقية أفراد العائلة املالكة 
النتقادات شــديدة بسبب رد فعلهم 

الصامتة على وفاة ديانا.
قال أستاذ التاريخ السياسي بجامعة 
نوتنغهام، ســتيفن فيلدنــغ، “كانت 
القادمة  القليلة  األيام  ستســتخدم 
لتأســيس شــخصية. عندما يتأخر 
حزبك بنسبة 10 إلى 15 باملئة وتتولى 
زمام األمــور للتو، فأنــت تريد إحداث 

تأثير كبير”.
وتابع: “كانت ترغب في استخدام هذه 
اللحظة لوضع بصمــة لها بطريقة 
حزبية للغاية وتخلق خطوطا فاصلة 
بينها وبني )زعيم حــزب العمال( كير 

ستارمر”.
وقال إنه “بينما حتزن األمة على رحيل 
امللكة، ال ميكنها فعل أي شــيء آخر 
ســوى البقاء في اخللــف. إذا حاولت 
إدخال نفسها في أي شيء ، فقد يرتد 

ذلك عليها بشكل سيء للغاية”.

وفاة الملكة إليزابيث تضع أمام ليز تراس تحديات جديدة
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متابعة ـ الصباح الجديد:

تفصــل تونــس عــن موعدها 
أشــهر،  ثالثة  املقبل  االنتخابي 
االســتعدادات  فيها  تتســارع 
واملشــاورات  اللوجســتية 
في  حلوله  قبــل  السياســية، 
الشــهر األخير من هذي السنة، 
وفيما يحتدم اجلدل السياســي 
القانــون  مالمــح  بخصــوص 
االنتخابي املنتظر الذي سينظم 
العمليــة االنتخابيــة ويحــدد 
شروط املشاركة ومتويل احلمالت 
االنتخابيــة، تلــوح عــدد مــن 
املكونات السياسية باملقاطعة.

ســعيد  قيس  الرئيــس  وبــدأ 
االجتماعــات  مــن  سلســلة 
التشــاورية، قــال إنهــا تهدف 
املسار  لدعم  املقترحات  »لتلقي 
تونس  بدأتــه  الذي  اإلصالحــي 
25 يوليــو«، كمــا أعلن أن  في 
يراعي  اجلديد  االنتخابي  القانون 
»املالحظات التي تقدم بها الذين 
دعمــوا املســار اإلصالحي الذي 
انطلق يــوم 25 يوليو من العام 
املاضــي وانخرطوا فــي عملية 

التأسيس اجلديد«.
وأكد الناطق الرســمي باســم 
هيئة االنتخابات محمد التليلي 
املنصري، أن »الهيئة مســتعدة 
لوجســتيا بأكثر مــن 60 ألف 
منتسب وقع تكوينهم لالعتماد 
عليهم خالل االنتخابات القادمة 
اجلوانب  توضيــح  انتظــار  وفي 
املرســوم  بصدور  التشــريعية 
اخلاص بإعالن االنتخابات وآجالها 
واألمــر احلكومي احملــدد للدوائر 

االنتخابية«.
»املوعــد  املنصــري:  وأوضــح 
معلن سياســيا ويحتاج لإلطار 
القانونــي حتــى تتــم دعــوة 
وقد  الرزنامة  وحتديــد  الناخبني 
بإعالن  اجلمهورية  رئاسة  وعدت 
النــص التشــريعي فــي أقرب 
اآلجال بعد استشارة الهيئة في 
عدد من اجلوانب الفنية«، مرجحا 
أن تشــمل انتخابات ديســمبر 
التشــريعية مجلــس النــواب 

فقط علــى أن تؤجل االنتخابات 
الثانية  النيابية  بالغرفة  اخلاصة 
املتمثلــة في مجلــس األقاليم 
واجلهات والتي مت إحداثها مبوجب 
الدســتور اجلديد جتنبا للتداخل 
في احلمالت االنتخابية وتشتيت 

املقترعني.
على  اجلمهورية  رئاسة  وتعكف 
إعداد مشروع القانون االنتخابي 
هيئة  علــى  لعرضــه  اجلديــد 
االنتخابــات إلبداء الــرأي، بينما 
تتوالى ردود فعــل األحزاب حول 
القانون املنتظــر ومالمح احلياة 
تونس  في  اجلديدة  السياســية 

كما سيضبطها.
وقــال القيادي بحركــة البعث، 
تصريحات  في  املزريقي،  صهيب 
السياسية  الساحة  إن  للموقع، 
فــي حاجــة إلــى ســن قانون 
انتخابات  إنتخابي جديد يضمن 

الّطريق  نزيهة وشّفافة، ويقطع 
الّناخبني،  بأصوات  الّتالعب  أمام 
ويشــترط بعث دائــرة قضائية 
العمليــة  تراقــب  مختصــة 
االنتخابيــة، وتبــت فــي اجلنح 
مراحل  بكل  االنتخابية  واجلرائم 
التقاضي في أجل ال يتجاوز سنة 
مــن تاريخ اإلعالن عــن النتائج 

النهائية لالنتخابات.
وأضاف املزريقــي أن حزبه اقترح 
»اعتماد نظام اقتراع على األفراد 
على دورتني مع فرض التدقيق في 
املترشحني من الناحية العدلية 
حتى نضمن نواب نزهاء وشرفاء 
إلــى جانب وضع قانــون ينظم 
نشــاط مؤسسات ســبر اآلراء 
ليضمــن مصداقيتهــا وقانون 
واجلمعيات  األحزاب  متويل  يراقب 

خاصة التمويالت اخلارجية«.
باســم  الناطق  دعا  جهته،  من 

محســن  الشــعبي،  التيــار 
التســريع  »ضرورة  إلى  النابتي، 
فــي االنتخابــات للقطــع مع 
املرحلة االستثنائية ألنها عنوان 
أزمة بينما حتتــاج البالد للمرور 
إلى مرحلــة االســتقرار، وحث 
القــوى السياســية الفاعلــة 
على تقدمي منوذج جديد وخطاب 
صادق للتونســيني الذين خذلوا 
الســنوات  األحــزاب طيلة  من 

املاضية«.
وأضــاف النابتــي أن االنتخابات 
القادمــة حتتــاج إلــى جهوزية 
ينظمها  الذي  القانونــي  النص 
وإلــى تنقية املناخ السياســي 
وتعثر  االقتصادية  باألزمة  املتأثر 
إلى  احملاسبة، بينما حتتاج تونس 
آجالها  فــي  االنتخابات  إجــراء 
واملؤسســات  البرملان  وإرســاء 
الدميقراطية، مشيرا إلى أن حزب 

التيار الشعبي سيلتزم بالقانون 
من  وما ســيضعه  االنتخابــي 

شروط للعبة االنتخابية.
بدوره، أكد عضو حركة الشعب، 
حــامت بوبكــري، أن االنتخابــات 
شأنها  من  املنتظرة  التشريعية 
أن تنهــي املرحلة االســتثنائية 
التي أثــرت اقتصاديا واجتماعيا 
بالدخول  وأن تسمح  البالد  على 
في مرحلة االستقرار السياسي، 
في  اخلــارج  ثقــة  يعيد  الــذي 
احلكومة ويحيي آمال التونسيني 

بتحسن األوضاع.
وصــرح بوبكــري أن االنتخابات 
علــى  ســتكون  التشــريعية 
األفــراد ال علــى القائمــات وأن 
األحزاب ستشارك فيها عبر من 
تختارهــم من األفــراد في دوائر 

انتخابية ضيقة.
علــى اجلانــب اآلخــر، تتجــه 

غالبيــة األحــزاب املعارضة إلى 
ديسمبر،   17 انتخابات  مقاطعة 
اخلالص«  »جبهة  أعلنــت  حيث 
حــزب  وأبرزهــا  مكوناتهــا  أن 
االنتخابات  النهضة ســتقاطع 
التشريعية، بينما يرجح مراقبون 
أن يقصــي القانــون االنتخابي 
اجلديد حركة النهضة وحلفاءها 
وقلب  الكرامة  ائتالف  غرار  على 
تونس، بســبب مــا ارتكبوه من 
العشرية  خالل  انتخابية  جرائم 

املاضية.
العــام جلمعية  الكاتب  وعلــق 
عتيد معز الرحموني أن »املرحلة 
السياســية في تونس يعتريها 
الغموض التام خاصة مع تغيير 
القانــون االنتخابــي قبل ثالثة 
هيئة  وتأخر  املوعد،  من  أشــهر 
فــي إطالق حملتها  االنتخابات 

التوعوية لفائدة املقترعني«.

جدل سياسي محتدم يسبق موعد االنتخابات
التونسية في كانون االول المقبل

الناطق الرسمي باسم 
هيئة االنتخابات محمد 
التليلي المنصري: الهيئة 
مستعدة لوجستيا بأكثر 
من 60 ألف منتسب 
وقع تكوينهم لالعتماد 
عليهم خالل االنتخابات 
القادمة وفي انتظار 
توضيح الجوانب التشريعية 
بصدور المرسوم الخاص 
بإعالن االنتخابات وآجالها 
واألمر الحكومي المحدد 
للدوائر االنتخابية

مؤمتر صحفي لهيئة االنتخابات التونسية 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ذكــرت مجلة »بوليتيكــو« أن أعضاء الناتو من 
بلدان شــرق أوروبا اســتنفدوا أسلحتهم التي 
أمــّدوا بهــا أوكرانيا، األمر الــذي أصبح مصدر 

إزعاج للواليات املتحدة.
وحســب تقرير اجمللة، قررت واشنطن تقدمي منح 
للحلفاء لشــراء معدات عسكرية من شركات 

الدفاع األمريكية.
وأضاف التقرير: »تنتقل واشــنطن من شحنات 
األسلحة إلى أوكرانيا إلى التجهيز طويل األمد 
للدول الواقعة على طول اجلناح الشــرقي حللف 
شــمال األطلســي. وهذا من شــأنه أن يهدئ 
بعــض اخملاوف، خاصة في دول البلطيق، من أنها 
أصبحت أكثر عرضة للخطــر بعد نقل الكثير 

من األسلحة«.
في الوقت نفســه، ستســتمر دول شرق أوروبا 
في التخلص من مخزون املعدات الســوفيتية، 

وإرسالها إلى أوكرانيا.
وأعلــن وزير اخلارجية األمريكــي أنتوني بلينكن 
مؤخرا عن حزمة مســاعدات عسكرية بقيمة  

ملياري دوالر ألوكرانيا والدول اجملاورة.
ومــن املقــرر أن يتــم توزيع نصــف املبلغ على 
والبوســنة وبلغاريا وكرواتيا وجمهورية  ألبانيا 
واليونان وكوسوفو  التشيك وإستونيا وجورجيا 
والتفيــا وليتوانيــا ومولدوفــا واجلبل األســود 
ومقدونيا الشمالية وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا 

وسلوفينيا.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اعتبــرت صحيفــة »هاندلســبالت« األملانية أن 
احملادثات املزمعة بني الرئيسني فالدميير بوتني، وشي 
جني بينغ خالل قمة منظمة شــنغهاي للتعاون، 
إشارة للغرب من بكني تؤكد فيها دعمها ملوسكو.
وجاء في مقــال الصحيفة: »ملــس املراقبون في 
هــذا االجتماع أهمية رمزية كبيرة، وميكن اعتباره 
إشــارة واضحة مــن بكني للغــرب تؤكد دعمها 
ملوســكو«. وأضاف املقال أن الزيــارة األخيرة التي 
قامت بها رئيسة مجلس النواب األمريكي نانسي 
بيلوســي إلى تايوان، أدت إلى تدهور العالقات بني 
بكني وواشنطن، لكنها أثرت بشكل إيجابي على 
تعزيز التحالف الروسي الصيني »في إطار الصراع 

التنافسي مع واشنطن والغرب«.
وفي وقت ســابق قال رئيــس اللجنــة الدائمة 
للمجلــس الوطني لنواب الشــعب الصيني، لي 
الهيمنة األمريكية متثل  تشانشــو، إن معارضة 
جانبا هاما من جوانب التفاعل االستراتيجي بني 

الصني وروسيا.

»بوليتيكو«: واشنطن 
تعاني مشكالت مع 
الحلفاء األوروبيين

صحيفة ألمانية: قمة 
بوتين وشي إشارة صينية 
للغرب بدعم بكين لموسكو

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تعمل مجموعة من الالجئني السوريني في تركيا 
على تشكيل قافلة للوصول إلى االحتاد األوروبي، 

على ما أعلن منظمون، السبت.
ويجــري العمل على وضع اخلطط لهذه القافلة 
عبر قناة أنشــئت على تلغــرام مت إعدادها قبل 
ستة أيام ويتابعها ما يقرب من 70 ألف شخص. 
ويدعو املنظمون النــاس إلى إحضار أكياس نوم 
وخيام وســترات جنــاة ومياه وأطعمــة معلبة 

وأدوات إسعاف أولية.
وقــال أحد املنظمني وهو الجــئ يبلغ من العمر 
46 عامــا طلب عدم كشــف هويتــه لوكالة 
فرانس برس »سنعلن عن ذلك عندما يحني وقت 

االنطالق«.
يقول املنظمون إن القافلة سيتم تقسيمها إلى 
مجموعات تضم كل واحدة منها 50 شــخصا 
بقيادة مشــرف. وجاء في رســالة نشرها أحد 
املســؤولني عن هذه القناة علــى تلغرام »نحن 
في تركيا منذ 10 سنوات. نحن محميون.. لكن 

الدول الغربية يجب أن تشارك في العبء«.
وهناك 3.7 ماليني الجئ سوري يعيشون رسميا 
في تركيــا. وأدت احلرب األهلية في ســوريا إلى 
مقتل ما يقرب من نصف مليون شخص وإجبار 

حوالي نصف سكان البالد على ترك منازلهم.
الالجئني الســوريني في  العديد من  ويخشــى 
تركيا أن تتم إعادتهــم إلى بالدهم، خاصة بعد 
التحول األخير في موقف تركيا من دمشق. وقال 
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان إنه يستعد 

إلعادة مليون الجئ سوري على أساس طوعي.

قافلة الجئين سوريين من 
تركيا إلى االتحاد األوروبي

الصباح الجديد ـ وكاالت:
املتصاعــد  التوتــر  وقــع  علــى 
واملســتمر منذ أشــهر بني بكني 
وتايبيه، أعلنت تايوان أن 17 طائرة 
حربيــة تابعة للجيــش الصيني 
عبرت اخلط األوسط ملضيق تايوان، 

أمس االول السبت.
وأوضحت وزارة الدفــاع التايوانية 
43 طائرة عســكرية  أنها رصدت 
صينية وتســع ســفن بحرية في 
تايوان أمس االول السبت،  محيط 
الفتة إلــى أن القوات املســلحة 
تســيير  إلى  التايوانية ســارعت 

دوريات جوية وبحرية قتالية.

كما أشارت إلى أنها نشرت أنظمة 
صواريــخ دفاعية ردا على التهديد 

الصيني.

سوخوي ومسيرات
وفي التفاصيل، أوضحت الوزارة أن 
Sukhoi SU- 9 طائرات من طــراز
30 وأربــع طائرات أخــرى من طراز 
طائــرات  وأربــع   Chengdu J-10
 Shenyang J-16 مقاتلة من طراز
عبرت  الصينــي  للجيش  تابعــة 
جميعهــا اخلط األوســط ملضيق 

تايوان.
وفي الوقت نفســه، حلقت طائرة 

حربية مضادة للغواصات من طراز 
Y-8 في الشــطر اجلنوبي الغربي 
اجلوي  الدفاع  من منطقة حتديــد 
مصحوبــة   ،)ADIZ( التايوانيــة 
بطائرة بدون طيار من طراز هاربني 
علــى  حلقــت   ،BZK-005 UAV

ارتفاعات عالية.

رسائل قوية
يذكر أن بكني كثفت خالل الفترة 
فوق  اجلوية"  "طلعاتهــا  املاضية 
تايــوان، موجهــة رســائل قوية 
للجزيرة شــبه املستقلة، بضرورة 

البقاء حتت اجلناح الصيني.

فيمــا تعتبــر تايبيــه أن من حق 
 23 عددهــم  البالــغ  ســكانها 
مليون نســمة، تقريــر مصيرهم 
واالســتقالل نهائيــاً عــن بكني، 
وهو ما ترفضــه األخيرة التي ترى 
اجلزيرة جــزءاً ال يتجزأ من األراضي 

الصينية.
ولعل مــا زاد من حــدة التوتر في 
مؤخراً،  الطرفــني  بــني  العالقات 
تأكيــد الواليــات املتحــدة مراراً 
ودعمها  لتايــوان،  دعمها  وتكراراً 
أيضا بصفقات أسلحة،  عسكرياً 
األســبوع  أحدثها  قيمــة  بلغت 

املاضي 1,1 مليار دوالر.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
السويسرية،  الســلطات  أعلنت 
أنها اختارت موقعا  امس السبت، 
في شــمال البالد، غيــر بعيد من 
حــدود أملانيــا، إلقامة مســتودع 
للنفايات  جيولوجي عميق  تخزين 

املشعة.
وبعد نحو 50 عاما من البحث عن 
نفاياتها  لتخزين  األمثل  الطريقة 
سويســرا  تســتعد  املشــعة، 
لـ«مشروع القرن« القائم على دفن 
الوقود النووي الذي مت اســتهالكه 

في الصلصال في عمق األرض.
مهمة  املوكلة  املنظمــة  وذكرت 
التعامل مع نفايات البالد املشعة 
قررت  أنهــا  الســبت  االول  امس 
هي  ليغرن  نوردليــش  منطقة  أن 
األفضل من بني ثالثة  مواقع كانت 
تفكر فيها إلنشاء موقع التخزين 

حتت األرض.
وقــال ناطــق باســم »التعاونية 
النفايــات  لتصريــف  الوطنيــة 
نوردليــش  »اخترنــا  املشــعة«: 
ليغرن كاملوقع األكثر أمانا إلقامة 

جيولوجــي  تخزيــن  مســتودع 
عميق«.

وأضاف »أظهرت حتقيقات واسعة 
أن نوردليــش ليغــرن هــو املوقع 
األنســب ويضم مخازن السالمة 

األكبر«.
وذكــرت وكالــة »كيســتون-ايه 
السويســرية  إس«اإلخبارية  تــي 
ســكان  أبلغــت  الشــركة  أن 
املنطقــة باألمر مباشــرة ويتوقع 
احلكومة  إلى  مقترحهــا  ترفع  أن 

السويسرية االثنني.

احلكومــة  تعلــن  أن  يتوقــع  وال 
السويســرية قرارها النهائي قبل 
عام 2029، لكن يستبعد أن يكون 
قرارها هــو النهائي، إذ ال بد من أن 
تطرح املســألة في استفتاء بناء 
على نظام سويســرا القائم على 

الدميقراطية املباشرة.
وتضخ محطــات الطاقة النووية 
السويسرية النفايات النووية منذ 

أكثر من نصف قرن.
محطــة  حادثــة  بعــد  لكــن 
فوكوشــيما اليابانية النووية عام 

التخلي  قــررت سويســرا   ،2011
تدريجيا عن الطاقة النووية.

وحاليا، يتم تخزيــن النفايات في 
»مستودع وسيط« في فوغنلينغن 
على بعد حوالى 15 كلم من حدود 

أملانيا.
املنشأة  خالل  من  سويسرا  وتأمل 
مجموعة  إلى  باالنضمام  اجلديدة 
صغيرة من الدول التي تســتعني 
اجليولوجــي  التخزيــن  مبواقــع 

العميقة.
وحتى اآلن، وحدها فنلندا شــّيدت 

موقعا من الغرانيت بينما أعطت 
الســويد الضوء األخضر في يناير 
لبناء موقع خاص بها لدفن الوقود 
الغرانيت  في  املســتهلك  النووي 

أيضا.
لتخزين  بدورها  فرنســا  وتخطط 
الصلصال  في  املشــعة  نفاياتها 

حتت األرض.
وفي سويســرا ســيتعنّي دفن ما 
يقرب من 83 ألف متر مكعب من 
النفايات املشــعة، بعضها عالي 

النشاط.

17 طائرة حربية صينية تعبر مضيق تايوان

سويسرا تستعد لـ«مشروع القرن« قرب حدود ألمانيا

ليز تراس
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جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية
 قسم التعاقدات

العدد: 1221
التاريخ: 2022/9/8

مناقصـة رقم )33(/ إعـالن للمرة األولى
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة 

املثنى/ من متويل تنمية األقاليم
1- تبليط طرق داخلية مع شبكة تصريف مياه االمطار في قضاء السلمان / مرحلة اولى

يسر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 
عطاءاتهم لتنفيذ املشــروع التي تتلخص االعمال فيه على ثالثة اقسام رئيسية: وهي اعمال اجملاري 
وبناء احملطة الغاطســة واعمال بلدية . تشــمل اعمال اجملاري على جتهيز ومتديد انابيب بالستيك نوع 
)UPVC( وباقطــار متعددة ومبيول مختلفــة وكذلك عمل منهوالت كونكريتية مســلحة ووصالت 
الكليــات والتوصيالت ووفق املواصفات الفنية واخملططات واالعماق احملددة من قبل مديرية اجملاري، اما 
فيما يتعلق باعمال بناء احملطة الغاطســة فتشــتمل على االعمال املدنيــة والصحية والكهربائية 
وامليكانيكة واعمال السياج اخلارجي وغيرها، فيما تشتمل االعمال البلدية على تهيئة املوفق وتثبيت 
حدود الشــوارع ورفع العوارض وفرش طبقات من التراب النظيف مبعدل سمك )25( سم لكل طبقة 
وفرش طبقة من احلصى اخلابط مبســك )20( سم وبنسبة حدل 95% وصب قاعدة كونكريتية بابعاد 
)10×50( ســم بعد تنفيذ اعمال احلفريات وفرش طبقة من احلصى اخلابط مبســك )10( سم وفرش 
طبقة اسفلت اساس بسمك )10( سم وتنفيذ اعمال الطابوق املقرنص مبسك )6( سم ومد سواقي 
كونكريتية مكشــوفة مســبقة الصب، وكل ما يلزم الجناز املشــروع ومبوجب الشروط واملواصفات 

الفنية احملددة في جدول الكميات ووثائق املناقصة، مع مالحظة ما يأتي:
1. على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بدائرة العقود 
احلكومية في محافظة املثنى )dpc.muthana@yahoo.com( خالل أيام الدوام الرســمي من الساعة 
التاســعة صباحاً ولغاية الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر، وكما هو موضح في التعليمات 

ملقدمي العطاءات. 
2. إن مصدر متويل املشــروع هو املشــاريع واألعمال املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي 
والتنميــة حملافظة املثنى/ تنميــة األقاليم، نوع االســتثمار:2، نوع املشــروع: إدراج جديد، الباب:59، 

القسم:1، الفصل:4، املادة:13، النوع:18 التسلسل: 210
3 . درجة وصنف الشركة املطلوبة هي : انشائية/ سادسة )كحد ادنى(.

4. متطلبات التأهيل املطلوبة: وتشمل ما يأتي: 
أ- األهليــة القانونية: وتشــتمل على كل من تضارب املصالح وقائمة الشــركات املتلكئة والقائمة 

السوداء .
 ب-الســيولة املالية: وهــي توافر مبلغ بقيمة ال تقل عــن )201,000,000( دينار )مائتان وواحد مليون 
دينار«، عن طريق تقدمي كشف مصرفي يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة، وتكون متوافرة قبل موعد 
غلق املناقصة بفترة قصيرة وفي حالة تقدمي عطاء مشترك، يكون لزاما على احد الشريكني حيازة ما 

ال يقل عن 25% من مبلغ السيولة املالية احملدد . 
ج- الكادر القيادي للمشــروع والعاملني فيه: ويشــتمل الكادر القيادي على مدير مشروع )مهندس 
مدني( +مهندس مدني +مهندس ميكانيك وبعقود رســمية صادرة عن نقابة املهندســني العراقية 

وكما يتوجب على مقدم العطاء تقدمي ما يؤيد خبرات الكادر القيادي للمشروع. 
د- إضافة الى املتطلبات القانونية كهوية التصنيف. عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشــتراك في 

املناقصة.
5 . إن الكلفة التخمينية للمشــروع هي )2،674،050،000( دینار )ملياران وســتمائة واربعة وسبعون 

مليون وخمسون الف دينار عراقي( وإن املدة الالزمة لتنفيذ اعمال املشروع هي )360( يوماً.
 6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق العطاء ابتداء من يوم الثالثاء املصادف 2022/9/27، 
وذلك بعد تقدمي طلب حتريري إلى دائرة العقود احلكومية في احملافظة، ودفع قيمة البيع للوثائق البالغة 

)250،000( دينار )مائتان وخمسون ألف دينار(، غير قابل للرد، ويقدم وصل الشراء االصلي مع العطاء.
 7. يتم تســليم العطاءات إلى العنــوان اآلتي: محافظة املثنى/ دائرة العقــود احلكومية، وان موعد 
عقد الغلق في متام الســاعة الثانية عشر ظهرا  من يوم الثالثاء املصادف 2022/10/18 إن العطاءات 
املتأخرة سوف ترفض، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور 
فــي العنوان اآلتي: الطابق االول من بنايــة اإلدارة العامة واحمللية في نفس موعــد الغلق. وإن موعد 
انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشتركني في املناقصة سيكون في الساعة احلادية 
عشــر صباحاً من يوم الثالثاء املصادف 2022/10/11 في مبنى دائرة العقود احلكومية في املثنى ان كل 
العطاءات تبقى نافذة ملدة )90( يوما وان تتضمن ضمانا للعطاء على شــكل خطاب ضمان مصرفي 
يذكر فيه اسم ورقم املناقصة املعنية وان يكون غير مشروط ويدفع حني الطلب ونافذا ملدة ال تقل عن 
)120( يومــا من تاريخ غلق املناقصة الفعلي وان يكون بصيغة واضحة من حيث مبلغه )رقما وكتابا( 
وحتديد تاريخ نفاذه وشروطه والغرض من اصداره او صك مصدق ومببلغ مقطوع مقداره )38،000،000( 
دينار )ثمانية وثالثون مليون دينار عراقي( وعلى ان تكون صادرة عن مصرف معتمد في العراق ملصلحة 

جهة التعاقد )محافظة املثنى/ حسابات اخلطة االستثمارية(.
8. ان اســم جهة التعاقد هو محافظة املثنى والعنوان هو الســماوة- شــارع احملافظة . بناية االدارة 

العامة واحمللية والقسم اخملتص هو دائرة العقود احلكومية في املثنى.
9 . عند الترشيح لإلحالة تختار جلنة التحليل العطاء املستجيب لكافة الشروط القانونية املطلوبة 
في املناقصة وكذلك املواصفات الفنية ومعايير التأهيل املطلوبة )أي مســتجيب بشكل كلي مالياً 
وفنياً وإدارياً( مع كونه أوطا عطاء متوازن ومنســجم مع الكلفة التخمينية املرصودة لإلحالة وبعد 

التأكد من أهليته وقدراته على تنفيذ العقد بأفضل صورة ممكنة. 
10. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة أقســامها؛ فإنه سيتم 
اســتبعاد عطائه، مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي. حيث يتم ملئ القســم الرابع من قبل مقدم 
العطاء ثم تقدم ورقياً بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشــركة املقدمة للعطاء مع الوثائق املكونة 

للعطاء املشار إليها في التعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء.
 11. ان احلد االقصى لقبول عطاءات املشــاركة هو شــركتان من نفس الصنف واالختصاص لغرض 

الصعود درجة واحدة حصرا.
12. ال ميكن إحالة املناقصة على شركة و بعهدتها مشروع أو مشاريع غير منجزة إال بعد التأكد من 

عدم وجود انحراف عن البرنامج الزمني لها )جدول تقدم العمل( بنسبة 20% أو أكثر.
 13. ال تصرف أول ســلفة لألعمال املنفذة للمشــروع إال بعد أن تتجاوز نسبة االجناز املالي 25% ومبا ال 

يتجاوز مبلغ السيولة النقدية )املالية( املطلوبة ابتداء. 
أحمد منفي جودة 
محافظ املثنى

جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية
 قسم التعاقدات

العدد: 1220
التاريخ: 2022/9/8

مناقصـة رقم )34(/ إعـالن للمرة األولى
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية 

حملافظة املثنى/ من متويل تنمية األقاليم
تبليط شوارع في احياء القصبة القدمية والزهور/ الصبة

يســر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشروع التي تتلخص اعماله بقشط الشوارع القدمية الى املنسوب 
املطلوب، وفرش طبقة من احلصى اخلابط مبســك )20( ســم وبنسبة حدل 95% وفرش طبقة 
اسفلت اساس بسمك )10( سم، وجتهيز ونصب اعمدة انارة بارتفاع )12( م مزدوج االنارة شامال 
القواعد الكونكريتية بابعاد )75×75×100( سم ، وكل ما يلزم الجناز املشروع ومبوجب الشروط 

واملواصفات الفنية احملددة في جدول الكميات ووثائق املناقصة، مع مالحظة ما يأتي:
1. علــى مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بدائرة 
العقود احلكومية في محافظة املثنى )dpc.muthana@yahoo.com( خالل أيام الدوام الرسمي 
من الســاعة التاســعة صباحاً ولغاية الســاعة الواحدة والنصف من بعد الظهر، وكما هو 

موضح في التعليمات ملقدمي العطاءات. 
2. إن مصدر متويل املشروع هو املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي 
والتنمية حملافظة املثنى/ تنمية األقاليم، نوع االستثمار:2، نوع املشروع: إدراج جديد، الباب:59، 

القسم:1، الفصل:4، املادة:13، النوع:18 التسلسل: 210
3 . درجة وصنف الشركة املطلوبة هي : انشائية/ تاسعة )كحد ادنى(.

4. متطلبات التأهيل املطلوبة: وتشمل ما يأتي: 
أ- األهلية القانونية: وتشتمل على كل من تضارب املصالح وقائمة الشركات املتلكئة والقائمة 

السوداء .
 ب-الســيولة املالية: وهي توافر مبلغ بقيمة ال تقل عن )93,000,000( دينار )ثالثة وتســعون 
مليون دينار«، عن طريق تقدمي كشــف مصرفي يبني حركة التدفق املالي آلخر ســنة، وتكون 
متوافرة قبل موعد غلق املناقصة بفترة قصيرة وفي حالة تقدمي عطاء مشــترك، يكون لزاما 

على احد الشريكني حيازة ما ال يقل عن 25% من مبلغ السيولة املالية احملدد . 
ج- الــكادر القيادي للمشــروع والعاملني فيه: ويشــتمل الكادر القيادي على مدير مشــروع 
)مهندس مدني( وبعقد رســمي صادر عن نقابة املهندسني العراقية وكما يتوجب على مقدم 

العطاء تقدمي ما يؤيد خبرات الكادر القيادي للمشروع. 
د- إضافة الى املتطلبات القانونية كهوية التصنيف. عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشتراك 

في املناقصة.
5 . إن الكلفة التخمينية للمشروع هي )924،400،000( دینار )تسعمائة واربعة وعشرون مليون 

واربعمائة الف دينار عراقي( وإن املدة الالزمة لتنفيذ اعمال املشروع هي )210( يوماً.
 6. بإمــكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائــق العطاء ابتداء من يــوم الثالثاء املصادف 
2022/9/27، وذلــك بعد تقدمي طلب حتريري إلى دائرة العقود احلكومية في احملافظة، ودفع قيمة 
البيــع للوثائق البالغــة )100،000( دينار )مائة ألف دينار(، غير قابل للرد، ويقدم وصل الشــراء 

االصلي مع العطاء.
 7. يتم تســليم العطاءات إلــى العنوان اآلتي: محافظة املثنى/ دائــرة العقود احلكومية، وان 
موعد عقد الغلق في متام الساعة الثانية عشر ظهرا  من يوم الثالثاء املصادف 2022/10/18 إن 
العطاءات املتأخرة سوف ترفض، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم 
الراغبــني باحلضور في العنــوان اآلتي: الطابق االول من بنايــة اإلدارة العامة واحمللية في نفس 
موعد الغلق. وإن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشتركني في املناقصة 
سيكون في الساعة احلادية عشر صباحاً من يوم الثالثاء املصادف 2022/10/11 في مبنى دائرة 
العقــود احلكومية في املثنى ان كل العطاءات تبقى نافذة ملــدة )90( يوما وان تتضمن ضمانا 
للعطاء على شــكل خطاب ضمان مصرفي يذكر فيه اسم ورقم املناقصة املعنية وان يكون 
غير مشــروط ويدفع حــني الطلب ونافذا ملدة ال تقل عن )120( يوما مــن تاريخ غلق املناقصة 
الفعلي وان يكون بصيغة واضحة من حيث مبلغه )رقما وكتابا( وحتديد تاريخ نفاذه وشروطه 
والغرض من اصــداره او صك مصدق ومببلغ مقطوع مقداره )13،000،000( دينار )ثالثة عشــر 
مليون دينار عراقي( وعلى ان تكون صادرة عن مصرف معتمد في العراق ملصلحة جهة التعاقد 

)محافظة املثنى/ حسابات اخلطة االستثمارية(.
8. ان اســم جهة التعاقد هو محافظة املثنى والعنوان هو الســماوة- شارع احملافظة . بناية 

االدارة العامة واحمللية والقسم اخملتص هو دائرة العقود احلكومية في املثنى.
9 . عند الترشــيح لإلحالة تختار جلنة التحليل العطاء املستجيب لكافة الشروط القانونية 
املطلوبة فــي املناقصة وكذلك املواصفات الفنية ومعايير التأهيل املطلوبة )أي مســتجيب 
بشكل كلي مالياً وفنياً وإدارياً( مع كونه أوطا عطاء متوازن ومنسجم مع الكلفة التخمينية 

املرصودة لإلحالة وبعد التأكد من أهليته وقدراته على تنفيذ العقد بأفضل صورة ممكنة. 
10. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة أقســامها؛ فإنه 
سيتم استبعاد عطائه، مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي. حيث يتم ملئ القسم الرابع من 
قبل مقدم العطاء ثم تقدم ورقياً بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشــركة املقدمة للعطاء 
مع الوثائق املكونة للعطاء املشار إليها في التعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء.

 11. ان احلد االقصى لقبول عطاءات املشــاركة هو شــركتان من نفس الصنف واالختصاص 
لغرض الصعود درجة واحدة حصرا.

12. ال ميكن إحالة املناقصة على شــركة و بعهدتها مشروع أو مشــاريع غير منجزة إال بعد 
التأكد مــن عدم وجود انحراف عن البرنامج الزمني لها )جدول تقدم العمل( بنســبة 20% أو 

أكثر.
 13. ال تصرف أول ســلفة لألعمال املنفذة للمشروع إال بعد أن تتجاوز نسبة االجناز املالي %25 

ومبا ال يتجاوز مبلغ السيولة النقدية )املالية( املطلوبة ابتداء. 
أحمد منفي جودة 
محافظ املثنى 

فقدان هوية
الصادرة  الهويــة  فقدت 
دائرة  الصحــة/  وزارة  من 
الدين باسم  صحة صالح 
)حســني علي هزاع( على 
من يعثر عليها تسمليها 
الى اجلهــة املذكورة اعاله 

وشكرا.



5 اعالن
مركز 

شرطة كهرباء ميسان
ر.م.ت

محضر تعليق اعالن
الى املتهم الهارب املفوض )ساجد كاظم ياسر لفته احلجامي( املنسوب الى مديرية شرطة الكهرباء / قسم شرطة كهرباء اجلنوب/ مركز 
شرطة كهرباء ميســان متهم وفق املادة )5/اوال( من ق.ع.د رقم 14 لسنة املعدل لغيابه عن مقر عملك 2022/7/29 وارتكابه جرمية الغياب 
الرســمي بتاريخ 2022/8/8 وعدم التحاقه حلد االن وجملهولية محل تواجده اقتضى تبليغــك بهذا االعالن على ان يتم القاء القبض عليك 
وتقدميك الى محكمة قوى االمن الداخلي االولى/ املنطقة اخلامســة خالل مدة ثالثــون يوم من تاريخ تعليق هذا االعالن في محل اقامتك 
وجتيب عن التهمة املوجه ضدك ســوف جتري محاكمتك غيابيــا من قبل محكمة قوى االمن الداخلي االولى/ املنطقة اخلامســة وحتجز 
اموالك املنقولة وغير املنقولة ويطلب من املوظفني العموميني القاء القبض عليك اينما وجدت وتســليمك الى اقرب ســلطة حكومية 
والزام املواطنني الذين يعلمون مبحل اختفائك باخبار اجلهات اخملتصة استنادا للمادة )69/ اوال وثانيا وثالثا ورابعا( من قانون اصول احملاكمات 

اجلزائية لقوى االمن الداخلي رقم 17 لسنة 2008. 
عليه نظم محضر بذلك

املقدم
كاظم حسن عرمان مبارك
رئيس اجمللس التحقيقي

االثنني 12 ايلول 2022 العدد )4972(
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CPF إعالن للمرة الثانية/ ملناقصة توفير مانع التأكل لوحدة املعاجلة املركزية
2nd Announcement for Provision of Corrosion Inhibitor in CPF

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

اجلهة املستفيدة : 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 املنشاءات 

السطحيه اجلارية في العراق.
CPF اسم املشروع: إعالن للمرة الثانية/ ملناقصة توفير مانع التأكل لوحدة املعاجلة املركزية

003/PC/22 : رقم املناقصة
Tender Information:
تود شــركة الواحة النفطية احملدودة اإلعالن عن املناقصة اعاله للمرة الثانية . ميكن جلميع الشركات املتخصصة التي لديها القدرة واخلبرة أن تشارك 

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

2-  سيتم استقطاع رسوم االعالن من الشركة الفائزة.
3-  خــالل فترة التقدمي للمناقصة، يجب ان تكون قيمة خطــاب الضمان املقدم هو50,000 دوالر امريكي . نافذ ملدة عام واحد من تاريخ اغالق املناقصة 
على شــكل خطاب ضمان صادر من بنك مســجل في منصة البنك املركزي العراقي االلكترونية او صك مصدق 4 -  على من يرغب االشتراك في هذه 
املناقصة دفع اجور املناقصة مائة دوالر فقط  الى قســم املالية قبل 18 /2022/10  املوعد النهائي لغلق املناقصة وقبل الســاعه 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 قســم 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 وخطاب الضمان بظروف مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم الشــركة قبل املوعد النهائي 
لغلق املناقصة  10/18 /2022 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 نسخه من جميع وثائق التسجيل 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
 haneen.monam@petroalwaha.com; caijingnan@petroalwaha.com; lixiwen@petroalwaha.com 8- لالستفســار االتصال باالمييالت التالية

 wujie@petroalwaha.com

إعالن للمرة االولى/ ملناقصة توفير انابيب )80SS »2/1-3( البار االنتاج
80SS Tubing for Production Wells »2/1-1st Announcement for Provision of 3

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

اجلهة املستفيدة : 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 املنشاءات 

السطحيه اجلارية في العراق.
اسم املشروع: إعالن للمرة االولى/ ملناقصة توفير انابيب )80SS »2/1-3( البار االنتاج

012/PC/22 : رقم املناقصة
Tender Information:

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

Scope of Work: 

2 - سيتم استقطاع رسوم االعالن من الشركة الفائزة.
3-  خــالل فترة التقدمي للمناقصة، يجب ان تكون قيمة خطــاب الضمان املقدم هو30,000 دوالر امريكي . نافذ ملدة عام واحد من تاريخ اغالق املناقصة 
على شــكل خطاب ضمان صادر من بنك مســجل في منصة البنك املركزي العراقي االلكترونية او صك مصدق 4 -  على من يرغب االشتراك في هذه 
املناقصة دفع اجور املناقصة مائة دوالر فقط  الى قســم املالية قبل 2022/10/18  املوعد النهائي لغلق املناقصة وقبل الســاعه 4.00 عصرا. حســب 

طرق الدفع االتية :
الطريقة األولى: ميكن للمشــاركني دفع رســوم املناقصة 100 دوالر للحصول على وثائق املناقصة )ITB(  مباشــرة إلى الدائرة املالية لشــركة الواحة 
النفطية احملدودة ،   العنوان املفصل: الغرفة رقم 309 قســم 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 وخطاب الضمان بظروف مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم الشــركة قبل املوعد النهائي 
لغلق املناقصة  2022/10/18 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 نسخه من جميع وثائق التسجيل 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 
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Item QTY UOM Description Manufacturer of origin

1 30,000 Meter 3-1/2” tubing, 80SS, EUE, 6.45mm, 
9.3ppf, 9.5-10.0m, API

West Europe, Canada, America or Japan

Item Qty Description Delivery Point

1 950m3 Corrosion Inhibitor Warehouse of Ahdeb Oilfield

يسر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى  دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ مشروع تاهيل 
وتبليط شوارع متديد شبكات مجاري مياه ثقيلة ومياه امطار في الرميثة. تتلخص اعمال املشروع في عدة اقسام، من ابرزها: 

أ – اعمــال البلدية: تتضمــن ازالة التعارضات والدفن بالتراب النظيف مع احلدل، وفرش وحــدل احلصى اخلابط صنف )B( وفرش وحدل 
وطبقى من االســاس االسفلتي )ستاباليزر( مبسك ال يقل عن )10( ســم وفرش وحدل طبقة اسفلتية سطية، وكذلك تنفيذ اعمال 

القالب اجلانبي )الكربستون( وعمل الساقية الكونكريتية وتنفيذ اعمال الشتايكر املقرنص )االنترلوك(.
ب – اعمال اجملاري: وتشمل على مجاري وخط دفع من محطة الرفع وبناء محطة غاطسة في الوركاء.

ج – اعمال املاء: وتتضمن متديد انابيب ماء بولي اثيلني باقطار مختلفة ، وانابيب دكتايل باقطار مختلفة. 
وكل مايلزم الجناز املشروع ومبوجب الشروط واملواصفات الفنية احملددة في جدول الكميات ووثائق املناقصة، مع مالحظة ما يأتي:

1 ـ ملقدمي  العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشتراك في املناقصة كما هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة عن االمم املتحدة 
)اخلاصة بتعريف الولة املؤهلة(.

2- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصــول على معلومات اضافية االتصال بدائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى 
dpc.muthana@yahoo.com( ( خالل ايام الدوام الرســمي من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الواحدة من بعد الظهر وكما 

موضحة  بالتعليمات ملقدمي العطاءات 
3-  ان مصدر متويل املشــروع هو املشاريع واالعمال املشــمولة بقانون الدعم الطارىء لالمن الغذائي والتنمية حملافظة املثنى / تنمية 

االقاليم نوع االستثمار: 2، نوع املشروع: ادراج جديد، الباب: 59، القسم: 1، الفصل: 4، املادة: 13، النوع :18، التسلسل: 210
4 – درجة وصنف الشــركة العراقية املطلوبة هي انشــائية/ رابعة )كحد ادنى( اما بالنسبة للشــركات االجنبية اخملتصة باالشغال 

واملقاوالت العامة فاملطلوب شهادة التاسيس مع وجود فرع للشركة االجنبية داخل العراق.
5- متطلبات التاهيل املطلوبة : وتشمل ما ياتي :

أ ـ االهلية القانونية : وتشتمل على اجلنسية ، تضارب املصالح ، قائمة الشركات املتلكئة والقائمة السوداء ، أملنع مبوجب قرارات االمم 
املتحدة ومجلس االمن الدولي.

ب- الســيولة املالية: وتعرف بانها كشف مصرفي يبني حركة التدفق املالي الخر سنة وتكون متوافرة قبل موعد غلق املناقصة بفترة 
قصيرة ،وباملبلغ املطلوب الذي التقل قيمته عن )777،000,000( دينار )ســبعمائة وسبعة وسبعني مليون دينار عراقي(, وفي حالة تقدمي 

عطاء مشترك، يكون لزاما على احد الشريكني حيازة ما اليقل عن 25 % من مبلغ السيولة املالية احملدد.
ج - احلســابات اخلتامية: هي امليزانية العامة ملقدم العطاء والتي تعكس الوضع املالي للسنوات املطلوبة من حيث موجودات الشركة 

من اصول ثابتة ومتحركة مع بيان مقدار نفقات الشركة وايراداتها  ونسبة االرباح واخلسارة فيها وعلى النحو االتي
1 ـ تقدمي امليزانية العامة املدققة من قبل احملاسبني القانونيني تعرض الوضع املالي الخر سنتني ويجب ان تكون حساباتها رابحة لكل 

سنة 
2 ـ يجوز تقدمي احلسابات اخلتامية الخر سنتني تسبق االزمة املالية لعام 2014

هد - معدل االيراد السنوي : وهو املبالغ املستلمة من الدفعات والسلف املرحلية للعقود املنجزة او املستمرة خالل املدة املطلوبة وعلى 
النحو االتي :

1ـ  ان  احلد االدنى ملعدل االيرادات الســنوية ملقدم العطاء يبلغ )6,298,000,000( دينار )ســتة مليارات ومائتان وثمانية وتسعون مليون 
دينار عراقي(. 

2 – على مقدم العطاء تقدمي معدل االيراد السنوي لثالث سنوات لكافة العقود املنجزة من قبله من ضمن عشر سنوات من تاريخ غلق 
املناقصة. ويتم احتسابه وفقا للسنوات املقدمة من قبله مع مراعاه عدم ضرورة ان تكون سنوات العمل املتسلسلة.

 هـ –  أخلبرة التخصصية في تنفيذ االشغال :هي اخلبرة السابقة في مجال وتخصص هذا العمل كمقاول رئيسي او شريك او مقاول 
ثانوي. وعلى مقدم العطاء تقدمي عمل مماثل واحد منجز وخالل مدة ال تتجاوز )10( عشــر ســنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء 

ومببلغ ال يقل عن )3,779,000,000(  )ثالثة مليارات وسبعمائة وتسعة وسبعني مليون دينار عراقي(
و - ألكادر القيادي للمشــروع والعاملني : علــى مقدمي العطاءات اثبات توافر العاملني للمناصب الرئيســية لتنفيذ العقد وبعقود 

رسمية صادرة عن نقابة املهندسني العراقيني وحتقيق املتطلبات االتية :
1 - مدير مشــروع )مهندس مدني (: بخبرة كلية عامة في تنفيذ االشــغال ملدة )10( عشــرة ســنوات، وخبرة تخصصية في االعمال 

املماثلة ملدة )7( سبع سنوات.
2 – مهندس مدني عدد/ 2: بخبرة كلية عامة من تنفيذ االشــغال ملدة )5( خمس ســنوات، وخبرة تخصصية في االعمال املماثلة ملدة 

)3( ثالث سنوات.

3 - مهندس ميكانيك عدد/ 1: بخبرة كلية عامة من تنفيذ االشــغال ملدة )5( خمس ســنوات، وخبرة تخصصية في االعمال املماثلة 
ملدة )3( ثالث سنوات.

ويجب تقدمي الكوادر واالختصاصات الفنية املطلوبة قبل موعد املباشــرة باالعمال وبعكسه تتحمل الشركة كافة التبعات القانونية 
الناجتة  عن عدم تقدميها ومن ضمنها اجراءات االخالل بااللتزامات التعاقدية. 

ان الكوادر واالختصاصات الفنية املطلوبة لتنفيذ املشروع احملددة ابتداء ال يجوز استبدالها اال عند حدوث قوة قاهرة تستدعي االستبدال 
ومبوافقة جهة التعاقد ، كما يتوجب على مقدم العطاء تقدمي ما يؤيد خبرات الكادر القيادي للمشروع.

ز – املعدات التخصصية: على مقدمي العطاء اثبات حيازته للمعدات الرئيســية املطلوبة وفق البرنامج الزمني لتقدم العمل املقدم 
من قبله بشكل اولي : معمل اسفلت عدد/ 1، فارشة عدد/ 1، حادلة مطاطية عدد/2 وحادلة فوالذية عدد/2 .   يجب تقدميها قبل موعد 
املباشرة باالعمال وبعكسه تتحمل الشركة كافة التبعات القانونية الناجتة عن عدم تقدميها ومن ضمنها اجراءات االخالل بالتزامات 

التعاقدية
ح ـ ميكن مراجعة القسم الثالث من الوثيقة ملعرفة التفاصيل اخلاصة مبعايير التقييم والتأهيل املذكورة اعاله.

ط - أَضافة الى املتطلبات القانونية، على مقدم العطاء تقدمي هوية التصنيف النافذة عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشــتراك في 
املناقصة 

ي ـ آل تخضع العطاءات العطاء االفضلية ملقدمي العطاء احملليني 
6ـ على مقدمي العطاء االلتزام بالتعليمات والشروط اخلاصة باملناقصة وبضمنها الشروط الواردة في القسم الثاني من الوثيقة ورقة 

بيانات املناقصة/ ج : اعداد العطاء وبخالفه يستبعد العطاء 
7- ان الكلفة التخمينية للمشروع هي )6،297،674،400( دينار )ستة مليارات ومائتان وسبعة وتسعون مليون وستمائة واربعة وسبعون 

الف واربعمائة دينار عراقي( وان املدة الالزمة لتنفيذ اعمال املشروع هي )365( يوما.
8 -  بامكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق  العطاء باللغة العربية ابتداء من يوم الثالثاء  املصادف 2022/9/27،بعد تقدمي طلب 
حتريري الى دائرة العقود احلكومية في املثنى، وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )350,000( دينار)ثالثمائة وخمسون الف دينار عراقي( 

غير قابلة للرد ويتم دفع املبلغ نقدا الى قسم احلسابات في محافظة املثنى وتقدم النسخة االصلية من وصل الشراء مع العطاء
9 ـ يتم تسليم العطاءات الى العنوان االتي محافظة املثنى / دائرة العقود احلكومية وان موعد الغلق هو في متام الساعة الثانية عشر 
ظهرا من يوم الثالثاء املصادف 2022/10/18 التقدمي بالبريد االلكتروني غير مسموح به ان العطاءات املتاخرة سوف ترفض، وسيتم فتح 
العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان االتي الطابق االرضي من بناية االدارة العامة واحمللية في 
نفس موعد الغلق وان موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باالجابة على استفسارات املشتركني في املناقصة سيكون في الساعة احلادية عشر 
صباحا من يوم الثالثاء املصادف  2022/10/11 في بناية دائرة العقود احلكومية في املثنى ان كل العطاءات تبقى نافذة ملدة )90( يوما وان 
تتضمن ضمانا للعطاء على شــكل خطاب ضمان مصرفي يذكر فيه اســم ورقم املناقصة املعنية وان يكون غير مشروط ويدفع حني 
الطلــب ونافذا ملدة  ال تقل عن )120( يوما من تاريخ غلق املناقصة الفعلــي وان يكون بصيغة واضحة من حيث مبلغه )رقما وكتابة( 
وحتديد تاريخ نفاذه وشروطه والغرض من اصداره او صك مصدق  ومببلغ مقطوع مقداره )90,000,000( دينار )تسعون مليون دينار عراقي 

( وعلى ان تكون صادرة عن مصرف معتمد في العراق ملصلحة جهة التعاقد ) محافظة املثنى / حسابات أخلطة االستثمارية (
10 - ان اسم جهة التعاقد: هو محافظة املثنى والعنوان السماوة ـ شارع احملافظة - بناية االدارة العامة واحمللية  والقسم اخملتص: هو 

دائرة العقود احلكومية في املثنى
11 - عند الترشيح لالحالة  تختار جلنة التحليل العطاء املستجيب لكافة الشروط القانونية املطلوبة في املناقصة وكذلك املواصفات 

الفنية ومعايير التاهيل املطلوبة )اي مستجيب بشكل كلي ماليا وفنيا وقانونيا ( مع كونه اوطا  عطاء متوازن 
12 - في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فانه سيتم استبعاد عطائه مما يقتضي مراعاة 
ذلــك  عند  التقدمي حيث يتم ملىء القســم الرابع مــن قبل مقدم العطاء ثم تقدم ورقيا بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشــركة  

املقدمة للعطاء مع الوثائق املكونة للعطاء املشار اليها في  التعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء
13 - ان احلد االقصى لقبول عطاءات املشاركة  هو شركتان من نفس الصنف واالختصاص لغرض الصعود درجة واحدة حصرا

14 ـ ال ميكن احالة املناقصة على شركة وبعهدتها مشروع  او مشاريع غير منجزة اال بعد التاكد من عدم وجود انحراف عن البرنامج 
الزمني لها )جدول تقدم العمل( بنسبة 20% او اكثر

15ـ  ال تصرف اول ســلفة لالعمال املنفذة للمشــروع اال بعد ان تتجاوز نســبة االجناز املالي 25% ومبا ال يتجاوز مبلغ السيولة النقدية 
)املالية( املطلوبة ابتداء

 احمد منفي جوده
محافظ املثنى

جمهورية العراق
محافظة املثنى 

دائرة العقود احلكومية
قسم التعاقدات

العدد : 1222
التاريخ :2022/9/8

مناقصة رقم )32(/ اعالن للمرة االولى
املشاريع واالعمال املشمولة بقانون الدعم الطارىء لالمن الغذائي والتنمية حملافظة املثنى / من متويل تنمية االقاليم 

1 ـ  تبليط وتاهيل شوارع حي الزهراء )ماء+ مجاري+ بلدية( / الوركاء
2- تاهيل وتبليط شوارع حي احلسني الثاني )بلدية+ مجاري( / الوركاء

3- تاهيل وتطوير مداخل الوركاء الثانية »
4- تاهيل وتبليط املرر الثاني ملدخل ناحية الكرامة بطول 800 م«
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بغداد ـ الصباح الجديد :
اســتقرت أســعار صرف الدوالر األمريكي مقابل 
الدينار العراق، امس األحد، في البورصة الرئيسية 

بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كردستان.
وقال مصدر صحفي، ٕان بورصة الكفاح واحلارثية 
املركزية في بغداد، ســجلتا امس االحد 147900 

دينار عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي.
وأشــار املصدر ٕالــى أن اســعار البيع والشــراء 
استقرت في محال الصيرفة باألسواق احمللية في 
بغداد، حيث بلغ ســعر البيع 148500 دينار عراقي 
لكل 100 دوالر امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 

147500 دينار عراقي لكل 100 دوالر امريكي.
أما فــي اربيل عاصمــة اقليم كردســتان، فقد 
شهدت اسعار الدوالر اســتقرارا ايضا، حيث بلغ 
سعر البيع 148100 دينار لكل 100 دوالر امريكي، 
وبلغ سعر الشــراء 148000 دينار لكل 100 دوالر 

امريكي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة التجارة، امــس األحد، عن وصول 
باخرة محملة بـ42 ألف طن من الرز حلســاب 

السلَّة الغذائية.
وقالت الشــركة العامة لتجارة املواد الغذائية 
في بيــان ٕان »الباخــرة )Qi Hong(، وصلت الى 
منطقة اإلدالء محملة بـ42 ألف طن من مادة 
الرز التايلندي حلساب السّلة الغذائية الثامنة«، 
مشيرا الى أن »كمية الرز التي وصلت هي جزء 

من التعاقدات اخلاصة بالسلة الغذائية«.
واضاف، أنه »مت ســحب مناذج من قبل فاحصي 
اخملتبر بقسم الســيطرة النوعية في الشركة 
العامة لتجارة املــواد الغذائية لبيان صالحيته 
لالســتهالك البشــري قبــل اطــالق جتهيزه 

للوكالء«.

استقرار أسعار صرف الدوالر 
في بغداد وإقليم كردستان

باخرة محملة بـ 42 ألف 
طن من الرز تصل البالد 

بغداد ـ الصباح الجديد :
دعا مصــرف الرافدين، امــس األحد، مقترضي 
مصرف العراق )املصرف االشتراكي سابقاً( ٕالى 

تسديد الديون املترتبة بذمتهم املتأخرة.
وأوضــح املكتب اإلعالمي للمصــرف أن »على 
املقترضني الذين بذمتهم ســلف وقروض ولم 
يتم تسديدها مراجعة مصرف الرافدين الفرع 

الرئيسي لغرض تسديد أموال املصرف«.
وأضاف البيان، أن »املصرف ســيتخذ اإلجراءات 
القانونية في حال استمرار التخلف عن سداد 

تلك املبالغ«.

»الرافدين« يطالب 
المقترضين بسداد ديونهم

متابعة ـ الصباح الجديد:
 

أصــدرت وزارة املالية حســابات 
الدولة لشهر متوز املاضي للسنة 
املالية 2022 والتي اشــارت الى 
املوازنة  في  النفط  ان مساهمة 
لتبلغ  مرتفعة  زالت  ما  االحتادية 
%96 للشهر الرابع على التوالي، 
فيمــا اعتبر خبيــر اقتصادي أن 
االرتفاع طبيعي القتصاد العراق 

الريعي.
وتابعت مصادر صحفية البيانات 
وزارة  التي أصدرتهــا  واجلــداول 
املالية في شــهر ايلــول اجلاري 
حلســابات شــهر متــوز املاضي 
والتــي بينت ٕالــى أن النفط ما 
الرئيســي  املورد  يشــكل  يزال 
ملوازنة العــراق العامة حيث بلغ 
لشهر  النسبة  نفس  وهي   96%
حزيران املاضي، مما يشــير ٕالى أن 
االقتصاد الريعي هو االساس في 

موازنة العراق العامة.
ومن خالل جــداول املالية يتبني 
النفطية  االيــرادات  اجمالي  ان 
88 ترليونا  لشــهر متوز بلغــت 
و381 مليــارا و38 مليونــا و997 
الفــا و103 دنانيــر، وهــي متثل 
نسبة %96 من اجمالي االيرادات، 
في حني بلغت اجمالي االيرادات 
الغيــر نفطيــة 3 ترليونا و539 
الفا  و851  مليونــا  و615  مليارا 
 4% و199 دينــارا وهي تشــكل 
مــن اجمالــي االيــرادات، فيما 
بلغ اجمالــي االيرادات النفطية 
وغيــر النفطية 91 ترليونا و920 
الفا  و848  مليونــا  و654  مليارا 

و302 دينارا وهي اعلى بنســبة 
%94.48 عــن نفــس الفترة من 
العام املاضــي 2021 التي بلغت 
47 ترليونــا و264 مليــارا و 595 
مليون دينار نتيجة ارتفاع أسعار 

النفط.
وحسب تقرير املالية فإن االيرادات 
لشــهر متوز املاضي جــاءت من 
 91 بلغت  والتي  اجلارية  اإليرادات 
ترليون و877 مليــارا و18 مليونا 
و 164 الفــا و 945 دينــارا وايضا 

جاءت من اإليرادات الرأســمالية 
التــي بلغــت 43 مليــارا و636 

مليونا و683 الفا و357 دينارا.
املالي  اخلبيــر  قــال  جهته؛  من 
هالل الطحان، ٕان »ارتفاع نسبة 
النفط في موازنة العراق العامة 
العراق  القتصاد  طبيعي  أمر  هو 
لم  »العراق  ان  مبينــا  الريعي«، 
يســتفد لغاية االن من موازنته 

الكبيرة في تنويع اقتصاده«.
واضــاف ان »دول العالــم تتجه 

حاليــا نحو الطاقــة النظيفة 
واالستغناء تدريجيا عن الكربون، 
اليوم من  ما نشــهده  وبالتالي 
ارتفــاع ألســعار النفــط قد ال 
نشــهده نهائيا خالل السنوات 
في  العــراق  املقبلة وســيكون 
مأزق نتيجة ذلــك«، الفتا ٕالى أن 
»جميــع دول اخلليــج النفطية 
اجتهــت لتنويــع اقتصادها من 
خالل االســتثمارات فــي اخلارج 
انتاجيــة كبيرة  بنية  وتكويــن 

داخل بلدانها«.
وكان مستشــار رئيــس الوزراء 
املالية مظهر محمد  للشــؤون 
صالح قــد أكد في اذار 2021؛ ان 
أسباب بقاء االقتصاد ريعيا يعود 
الى احلــروب وفرض احلصار خالل 
نشــهده  وما  املاضية  احلقبــة 
اليوم من الصراعات السياسية، 
للمــوارد  تشــتيت  الــى  أدت 

االقتصادية«.
الدولــة  اســتمرار  ويجعــل 

باالعتمــاد على النفط كمصدر 
وحيــد للموازنة العامــة البالد 
العاملية  األزمــات  من  خطر  في 
التي حتدث بني احلني واآلخر لتأثر 
النفــط بها، مما يجعــل العراق 
يتجــه فــي كل مــرة لتغطية 
العجز عبر االستدانة من اخلارج 
او الداخل وهو بذلك يشــير ٕالى 
عدم القــدرة علــى ٕادارة أموال 
الدولة بشكل فعال، والعجز عن 

ٕايجاد حلول متويلية بديلة.

للشهر الرابع تواليا..

إيرادات النفط تشكل 96 % من الموازنة لشهر تموز الماضي

تابعت مصادر صحفية 
البيانات والجداول التي 
أصدرتها وزارة المالية 
في شهر ايلول الجاري 
لحسابات شهر تموز 
الماضي والتي بينت إلى 
أن النفط ما يزال يشكل 
المورد الرئيسي لموازنة 
العراق العامة حيث 
بلغ %96 وهي نفس 
النسبة لشهر حزيران 
الماضي، مما يشير إلى 
أن االقتصاد الريعي هو 
االساس في موازنة 
العراق العامة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنــت االردن، امــس االحــد، ان 
العراق رابع أكبر مستورد لصناعة 
عمان خالل األشــهر الثمانية من 

العام احلالي.
وقالت غرفة صناعة عمان االردنية 
في تقرير لها، ان "صادرات الغرفة 
العام  مــن  اشــهر  ثمانية  خالل 

احلالــي 2022 وصلــت ٕالى 4.819 
 3.177 دينــار، مقابــل  مليــارات 
مليارات دينار للفترة نفســها من 

العام املاضي".
واضافت الى ان "صادرات منتجات 
املنتشــرة  األردنيــة  الصناعــة 
بغالبيــة مناطــق اململكة تصل 
ألكثــر مــن 142 ســوقا حــول 

1400 سلعة  تصدير  جراء  العالم 
متنوعة".

واشــارت الى ان "الهند والواليات 
املتحــدة األميركية والســعودية 
أكثر من  والعراق، استحوذت على 
نصف صادرات غرفة صناعة عمان 
خالل 7 اشهر من العام احلالي ما 
مبينة  دينار"،  مليار   2.509 قيمته 

ان "صــادرات صناعــة عمان ٕالى 
7 اشهر من  ارتفعت خالل  العراق 
العام احلالي 2022 ٕالى 383 مليون 
دينــار مقابــل 349 مليــون دينار 
املاضي،  العام  من  نفسها  للفترة 

وبنسبة زيادة 10 باملئة".
الغرفة  ان "صــادرات  واوضحــت 
العام  مــن  األول  النصــف  خالل 

احلالي 2022، توزعت على قطاعات 
الصناعات التعدينية والكيمياوية 
التجميــل  ومســتحضرات 
والكهربائيــة  والهندســية 
اضافة   ، املعلومــات  وتكنولوجيا 
الى صــادرات قطاعات الصناعات 
التموينيــة والغذائيــة والزراعية 
والعالجيــة  احليوانيــة  والثــروة 

واللــوازم الطبية واجللدية وغيرها 
من الصناعات االخرى".

العراق يســتورد معظم  ان  يذكر 
الســلع والبضائع مــن دول اجلوار 
وخاصة تركيا وايران بعد ان كانت 
االردن سوقا كبيرا للعراق في فترة 
املاضي في  القرن  التسعينات من 
فترة احلصار االقتصادي على البالد.

العراق في المرتبة الرابعة بين أكبر الدول إستيرادًا للصناعات األردنية

بغداد ـ الصباح الجديد:
"األجهــزة  مــواد  ُعــّدت 
والكهربائيــة"  امليكانيكيــة 
العراق  اســتيرادات  أهــم  من 
مــن أملانيا خالل العــام 2021 
حسب موقع trade map الذي 
يوفــر خريطة التجــارة للدول 
والطلب  والــواردات  للصادرات 
البديلــة  واألســواق  الدولــي 

واألسواق التنافسية.
املوقع في احصائية على  وذكر 
من  استورد  "العراق  ان  موقعه 
 24 املاضي  العــام  املانيا خالل 
مادة من الســلع بقيمة بلغت 

ان  مبينــة  دوالرا"،   1.054.336
ارتفع من  "منــو االســتيرادات 
املانيا بنســبة %9 ما بني 2017 

الى 2021".
واضــاف ان "اآلالت واألجهــزة 
في  اوال  جــاءت  امليكانيكيــة 
اســتيرادات العراق مــن املانيا 
224.645 مليون  وبقيمة بلغت 
دوالر، تليهــا اآلالت واملعــدات 
بقيمة  وأجزاؤها  الكهربائيــة 
مالية بلغــت 213 مليون دوالر، 
تليهــا منتجــات صيدالنيــة 
بقيمة بلغت 109 ماليني دوالر، 
تليها املركبات بقيمة بلغت 85 

مليون دوالر".
كمــا اشــار املوقــع الــى ان 
املانيا  الــى  العراق  "صــادرات 
دوالرا، مبينة   1.099.886 بلغت 
ان "هذه الصــادرات انخفضت 
الى   2017 %9 ما بني  بنســبة 

."2021
وذكر أن "اهم صــادرات العراق 
الــى املانيا تركزت فــي الوقود 
املعدنــي والزيــوت املعدنيــة 
بقيمة مالية بلغت 1.090.982 
دوالرا، تليهــا لؤلــؤ طبيعي أو 
، واالحجار الكرمية  مســتنبت 

بقيمة 3 ماليني دوالر".

متابعة ـ الصباح الجديد:
واصلــت أســعار النفــط اخلــام 
تسجيل خسائر أسبوعية، لكنها 
تقلصــت ٕالى تراجعــات طفيفة 
حيث  املاضية  باألســابيع  مقارنة 
خسر خام برنت 0.2 في املائة واخلام 
0.1 في املائــة، بعدما  األمريكــي 
تلقت األســعار دعما من انخفاض 
الــدوالر وتزايد اخملــاوف من نقص 
املعروض العاملــي من النفط اخلام 

بسبب احلرب في أوكرانيا.
اليومية  التعامالت  مستوى  وعلى 
اختتمــت أســعار النفــط اخلام 
األســبوع على مكاسب  تعامالت 
بنحو 3 في املائة بســبب تصاعد 
املواجهات الغربية - الروســية في 
ملف الطاقة، وســط اخلالف حول 
حتديد سقف ســعري لبيع النفط 
والغاز الروســيني، وتوقعات شــح 
اإلمدادات في فصل الشتاء املقبل.

وفي هذا اإلطار، أوضح تقرير »أويل 
أسعار  أن  الدولي  النفطي  برايس« 
ارتفعت فــي ختام  النفط اخلــام 
األســبوع 3 في املائة، على الرغم 
من أن اخملاوف من حدوث ركود عاملي 
أثرت كثيرا في مسار أسعار النفط 

في األسابيع األخيرة.
وذكر أنه بالنسبة ٕالى حتالف »أوبك 
أهدافه  الذي يكافــح لتحقيق   »+
األسعار  ارتفاع  مع  اإلنتاجية حتى 
ســتكون تخفيضــات اإلنتاج حال 
منطقيــا النخفاض األســعار مع 
واتساع  الركود  مخاوف  اســتمرار 
القلق بشــأن طلــب الصني على 
النفــط اخلام بفضل سياســتها 
فيروس  انتشــار  ملنع  التقييديــة 

كورونا.
»صفر  سياســة  التقريــر  وعــد 
كوفيد« املطبقة فــي الصني أدت 
اســتهالك  انخفاض  ٕالى  بالفعل 
الوقــود فــي البالد فعليــا مبقدار 
380 ألف برميــل يوميا هذا العام 
ٕالى  املاضي، مشيرا  بالعام  مقارنة 
أنه وفقــا لتنبؤ جديــد صادر عن 
»ٕانرجي أسبكتس« يتوقع تسجيل 
الوقود  انخفاض في استهالك  أول 

للصني منذ عقدين.
ونبــه ٕالــى اســتمرار اســتنزاف 
احتياطــي البترول االســتراتيجي 
األمريكــي، فــي وقت يعــد فيه 
اإلفراج عن االحتياطي هو الطريقة 
للواليات  ميكــن  التــي  الوحيــدة 
االســتفادة  خاللها  مــن  املتحدة 
من براميــل ٕاضافية فــي غضون 
مهلــة قصيرة، موضحــا أن ٕانتاج 
النفط الصخري األمريكي يتجاهل 
دعوات السوق للحصول على نفط 

ٕاضافي.
وذكــر التقرير أن اجتماعــا لوزراء 
الطاقة في االحتاد األوروبي قد اقترح 

أن تنفــذ كل دولة مــن دول االحتاد 
اســتراتيجيات خلفض االستهالك 
الكلي للكهرباء بنسبة ال تقل عن 
10 في املائة، مشيرا ٕالى أنه يجب 
على االحتــاد األوروبي أيضا خفض 
الكهربــاء 5 في املائــة على األقل 
خالل ســاعات الذروة الســعرية، 
وطلب االحتاد من أعضائه في وقت 
ســابق من هــذا الصيف خفض 
استهالك الغاز 15 في املائة ابتداء 
من هذا اخلريف حتى فصل الشتاء.
مــن جانبه، ذكر تقريــر »ريج زون« 
الدولــي أن أســعار النفــط اخلام 
انتعشت بعد انخفاضها ٕالى أدنى 
مســتوياته في ســتة أشهر في 
عزز ضعف  املاضي، حيث  األسبوع 

الدوالر طلب التجار على األصول.
ولفــت التقريــر ٕالى تأثــر حركة 
األســعار فــي األســبوع املاضي 
بســبب  املمتدة  اإلغالق  بعمليات 
فيــروس كوفيد فــي الصني التى 
عــززت اخملاوف مــن تقلص الطلب 
على النفــط، كما ارتفــع الدوالر 
خالل معظم أيام األسبوع املاضي.

أهم استيرادات البالد من ألمانيا
في أحدث إحصائية

 منتجو الصخري األمريكي يتجاهلون
دعوات السوق للحصول على نفط إضافي

»أويل برايس«:



7 االثنني 12 ايلول 2022 العدد )4972(اعالن

Mon .12 Sep. 2022 issue )4972(

ديوان محافظة البصرة
جلنة البيع وااليجار االولى

تنويه 
تقرر إيقاف اجــراء املزايدة العلنية العدد 
39/ 19778 في 2022/9/8 املنشــورة في 
 2022/9/11 يــوم  اجلديد  الصباح  جريدة 

العدد رقم )4971( واخلاصة باملأجورات :
محل 6 و7و8 / االبلــة و حانوت 44 و 62 
/ االبلــة و محــل 15و 28 و 36 / اجلــزرة 

الوسطية 
لذا اقتضى التنويه 

جمهورية العراق
مجلس الوزراء

شركة النفط الوطنية العراقية
شركة نفط ذي قار )ش.ع(

العدد: ق.ج/18082
التاريخ: 2022/9/11

م/ متديد موعد غلق )مرة ثانية(
نهديكم شركتنا اطيب التحيات

))تود شركة نفط ذي قار اعالم الشركات 
املشــاركة والراغبــة باملشــاركة فــي 
املناقصات االتيــة : اجهزة حتاليل اللباب 
االكمال  معدات   ،)2001/22/1( الصخري 
معاجلة  اجهزة   )2005/22/36( )الباكرات( 
ومنذجة اللبــاب الصخري )2010/22/74(، 
ملحقاتهــا  مــع  موقعيــة  عازلــة 
)2012/22/54(، بتمديــد موعــد غلقها 
لغاية الســاعة الثانية عشر ظهرا من 

يوم الثالثاء املصادف )2022/9/20((..
 مع التقدير

ع/ مدير عام شركة نفط ذي قار
علي مهدي جلود 
مدير القسم التجاري

إعالن للمرة الثانية/ ملناقصة توفير حزم أبار حقن املياه عدد )60(
2nd Announcement for Provision of 60 sets of packers for water injection wells

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

اجلهة املســتفيدة : شــركه الواحة النفطيه احملدوده املقاول واملشغل حلقل االحدب النفطي مع شركه نفط الوســط ) 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 املنشاءات السطحيه اجلارية 

في العراق.
اسم املشروع: إعالن للمرة الثانية/ ملناقصة توفير حزم أبار حقن املياه عدد )60(

010/PC/22 : رقم املناقصة
Tender Information:

تود شــركة الواحة النفطية احملدودة اإلعالن عن املناقصة اعاله للمرة الثانية . ميكن جلميع الشــركات املتخصصة التي لديها القدرة واخلبرة أن تشــارك 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 شــكل 
خطــاب ضمان صادر من بنك مســجل في منصة البنك املركــزي العراقي االلكترونية او صك مصدق 4 -  على من يرغب االشــتراك في هذه املناقصة دفع اجور 

املناقصة مائة دوالر فقط  الى قسم املالية قبل 2022/10/11  املوعد النهائي لغلق املناقصة وقبل الساعه 4.00 عصرا. حسب طرق الدفع االتية :
  الطريقة األولى: ميكن للمشاركني دفع رسوم املناقصة 100 دوالر للحصول على وثائق املناقصة )ITB(  مباشرة إلى الدائرة املالية لشركة الواحة النفطية احملدودة 

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

5 - توضع العروض الفنية والتجارية وخطاب الضمان بظروف مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم الشركة قبل املوعد النهائي لغلق املناقصة  
2022/10/11 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 نسخه من جميع وثائق التسجيل 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 
;haneen.monam@petroalwaha.com 8- لالستفسار االتصال باالمييالت التالية

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

FSF إعالن للمرة الثانية/ ملناقصة توفير مانع التأكل للمنشأت السطحية
2ndAnnouncement for Provision of Corrosion Inhibitor for FSF

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

اجلهة املستفيدة : 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 املنشاءات 

السطحيه اجلارية في العراق.
FSF اسم املشروع: إعالن للمرة الثانية/ ملناقصة توفير مانع التأكل للمنشأت السطحية

007/PC/22 : رقم املناقصة
Tender Information:

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

1.Scope of Work: 

2-  سيتم استقطاع رسوم االعالن من الشركة الفائزة.
3-  خــالل فترة التقدمي للمناقصة، يجب ان تكون قيمة خطــاب الضمان املقدم هو40,000 دوالر امريكي . نافذ ملدة عام واحد من تاريخ اغالق املناقصة 
على شــكل خطاب ضمان صادر من بنك مســجل في منصة البنك املركزي العراقي االلكترونية او صك مصدق 4 -  على من يرغب االشتراك في هذه 
املناقصة دفع اجور املناقصة مائة دوالر فقط  الى قســم املالية قبل 2022/10/18  املوعد النهائي لغلق املناقصة وقبل الســاعه 4.00 عصرا. حســب 

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 قســم 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 وخطاب الضمان بظروف مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم الشــركة قبل املوعد النهائي 
لغلق املناقصة  10/18 /2022 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 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
 haneen.monam@petroalwaha.com; caijingnan@petroalwaha.com; lixiwen@petroalwaha.com 8- لالستفســار االتصال باالمييالت التالية

 wujie@petroalwaha.com

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

Item Qty Description Delivery Point

1 690m3 Corrosion Inhibitor for FSF Warehouse of Ahdeb Oilfield

Item Qty UOM Description

1 55 EA 7” Retrievable injector packer,3.5”EU box up*pin)L80-9Cr1Mo( for 7” 29ppf casing

2 5 EA 9 5/8” Retrievable injector packer,3.5”EU box up*pin)L80-9Cr1Mo( for 9 5/8 “ 47ppf casing

3 60 EA Ball seat with ball, 3.5”EU box up*pin )L80-9Cr1Mo(, the ball size must be no more than 2.13”.  the ID of the seat must be no less than 2 3/8” 
after expansion

4 60 EA Guide shoe, 3.5”EU box up)L80-9Cr1Mo( 

5 60 work Person services in well-site, lump sum fee per work
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القصصيــة، وعنوانها )القيــد حول عنق 
الزهرة( سنة ١٩٧٤.

ما مييز حســب اهلل يحيى، هــذه اجلرأة، إذ 
قرأت ســنة ١٩٩٨قصة للقــاص والروائي 
حنون مجيد، نشرتها مجلة )األقالم(، وفيها 

ما فيها من مرموزات وإشارات وكنايات، وإذ 
ســألني حنون مجيد، وقد أخبرته بقراءتي 
قصته هذه؛ ســألني، هل فككت رموزها 
وإذ كان جوابي  إلــى معانيهــا؟  وتوصلت 
باإليجاب، أخبرني أنــه طاف بها على أكثر 
من منبر ثقافي فاعتذروا عن نشرها، لكنه 
ما أن عرضها أمام األســتاذ حســب اهلل 

يحيى، حتى وافق على نشرها، فنشرها. 
فضــالً عن هــذه اجلــرأة، فإنه ميتــاز مبزية 
الصــدق فــي الكتابة الصدق مــع الذات، 
والصدق مع القــارىء، فالكتابة في عرفه 
مسؤولية، ولقد جلبت له بعض قصصه، 
فضالً عن نقده املسرحي، الكثير من األذى 
ووجع الــرأس، حتى وصل األمر أن شــكاه 
بعضهم لدى احملاكم، ألن الناس ترغب في 
املديح الــكاذب، وهذا مما ال يأتلف مع اخلالل 
احلميدة والصادقة حلسب اهلل يحيى، ولقد 
دون كثيرا من هذه احلــاالت في كتابه )في 
رؤية نقدية في املسرح،  اخلطاب املسرحي. 
واملســرح املقارن، ومســرح األطفال( ألذي 
أصدرتــه دار الشــؤون الثقافيــة العامة 
ببغداد سنة ٢012م، ويقف عند ما يسميه 
بـ)اإلقطاعيــات( ويعني باإلقطاعيات، قيام 
بعــض املســرحيني باإلتكاء علــى التراث 
ويقدمها  واألشــعار،  والقصص  العربــي، 
بصيــغ وأطباق مختلفة في كل موســم 
إنها من  مسرحي، مدعياً هذا املســرحي، 
لها ثانيــة، وكاتب  تأليفه مــرة، ومعــداً 
السيناريو املسرحي ثالثة، وهذا فيه ما فيه 
من التدليس والتمويه، وإذ أشــار األســتاذ 
حســب اهلل يحيى إلى هذه الفوضى، فإن 
إشاراته هذه دفعت بعضهم بالتنمر عليه، 
متهمني إياه بتهم شتى، ال بل إنه يذكر أن 

حتى الفنان الكبير الراحل قاســم محمد، 
على الرغم من علو مواهبه، قد مارس هذا 
اللون من ألوان التمويه، وأراه ســطواً على 

جهد اآلخرين. 
هــذه املعرقالت احملبطــات تركــت آثارها، 
والسيما بعد ٢٠٠٣، واختالط األمور، تركت 
آثارها املؤسفة في نفسه، فآثر االنسحاب 

من هذا املعترك والصمت. 
في مجلة )اجلديد( اجمللــة اجلميلة األنيقة 
التي يصدرها في لندن الشــاعر الســوري 
املهاجر)نــوري اجلراح( قــرأت نصاً قصصياً 
رائعــاً وفجائعياَ، أما كيــف جتتمع الروعة 
رائعة  مع الفجيعــة؟ فألن لغة القصــة 
وباذخة، وتأتي الفجائعية من بحث صاحب 

النص ؛ بحثه في معهد الطب العدلي عن 
عزيزه، إنه نص مــوٍح ورائع عن األصابع، قد 
ال يتأتى نسجه ووشــيه، إال ملن أوتي حظا 
واســعاً في الكتابة واإلبداع، نشرته مجلة 
)اجلديد( فــي عددها الصادر فــي األول من 
كانون األول سنة ٢٠٢١م، عنوانه )أصابعي 
التــي لم تعد أصابع ( يبدؤه متســائالً عن 
مصدر احلساســية املفرطــة التي تكمن 
في أصابعه، يخبئها في جيوبه فيحســها 
لنفســها عــن متنفس،  وتبحث  تختنق، 
فيطلقها خشــية ال شــفقة، يفجعه ما 
الذي فعلته أصابعه، وهو يذهب إلى معهد 
الطب العدلــي بحثاً عن العزيز، هذا املرفق 
ألذي ال طب فيه والعدل، مؤكداً خسرت ما 
أملك من أصابع، صرت أمتلك فراغاً، أحس 
بوجوده من غير أن تســعفني كل األسئلة 
التي تــدق في رأســي بحثا عــن إجابات 

مفقودة. 

حاشية 
.....................................................................
...احلديــث الذي قرأته في نــدوة اإلحتفاء 
مبنجز القاص والروائي والناقد املســرحي 
األستاذ حســب اهلل يحيى، التي أقامها 
بيــت املــدى للثقافــة والفنون بشــارع 
املتنبي برصافة بغداد، ضحى يوم اجلمعة 
٢٨ من شهر محرم احلرام عام ١٤٤٤هج= 
ســنة  أغســطس  آب/  شــهر  مــن   ٢٦
الظفيري  أحمد  الدكتــور  ٢٠٢٢م،وأدارها 
وحتدث فيها تباعا: الدكتور عقيل مهدي 
يوســف، والدكتور حســن علــي هارف، 
وعباس لطيف، وشكيب كاظم والدكتور 

زهير البياتي.

شكيب كاظم 

متتــد عالقتــي الثقافية، ومن ثــم توجت 
بالصداقــة مع القــاص والروائــي والناقد 
وحتى  الثقافي  املقــال  وكاتب  املســرحي، 
السياسي؛ األستاذ حسب اهلل يحيى، تعود 
عالقتي إلى بداية عقد الســبعني من القرن 
العشــرين، والتقينا، ولعلهــا مصادفة في 
أكثر من منبر صحفي، كان يعمل في جريدة 
)التآخي( هذا املنبــر اجملاهد، وأنا كنت أكتب 
ألذي كان يشــرف  الثقافية،  في صفحتها 
عليها بداية، طيب الذكر األستاذ أبو بشار؛ 
الوطنية  الشــخصية  املــالح،  الغني  عبد 
الدمقراطية، كما نشرت لي مجلة )الثقافة( 
أولى، أو أول مقاالتي في عدد شــهر حزيران/ 
يونيو لسنة ١٩٧٢؛ اجمللة الشهرية الثقافية 
املســتقلة التي أصدرها أســتاذي الدكتور 
األندلســي،  باألدب  صالح خالــص، اخملتص 
واملتخرج في السوربون الفرنسي، لقد كنت 
أجد في هذه اجمللة، فســحة حرية، في وقت 
بدأ التضييق على حرية الكتابة، كما كنت 
أيام  )التآخي(، والسيما  أجدها في صحيفة 

توالها الفقيد دارا توفيق.
وتشــاء املصادفات أن تنشر اجمللة في العدد 
ذاته مقاالً نقدياً حلسب اهلل يحيى عن رواية 
)املسيح يصلب من جديد( للروائي اليوناني 

الشهير)نيكوس كازانتزاكي(.
وطفقُت أكتب في مجلة )الثقافة( واألستاذ 
حسب اهلل يحيى يرفدها برسائله الثقافية 
حتــت عنــوان )رســالة املوصــل الثقافية( 
حتــى إن اجمللة هذه نشــرت ثاني مجاميعه 

األديب حسب اهلل يحيى.. مواهب شتى

ما يميز حسب اهلل يحيى، هذه 
الجرأة، إذ قرأت سنة ١٩٩٨قصة 

للقاص والروائي حنون مجيد، 
نشرتها مجلة )األقالم(، وفيها 
ما فيها من مرموزات وإشارات 

وكنايات، وإذ سألني حنون مجيد، 
وقد أخبرته بقراءتي قصته هذه؛ 

سألني، هل فككت رموزها 
وتوصلت إلى معانيها؟ وإذ كان 
جوابي باإليجاب، أخبرني أنه طاف 

بها على أكثر من منبر ثقافي 
فاعتذروا عن نشرها، لكنه ما أن 
عرضها أمام األستاذ حسب اهلل 

يحيى، حتى وافق على نشرها، 
فنشرها

متابعة

شعراصدارات

متابعة ـ الصباح الجديد:
لــت »جمعية املترجمني  في عــام 2017، فعَّ
العراقّيني« )تأّسســت عام 1970(، مشــروع 
ترجمة 100 كتاب إلــى العربّية، بدعم ذاتّي 
من قبل إدارتها، حيث يســعى املشروع منذ 
انطالقته إلى تنشيط احلركة الترجمّية في 
العراق والتي شــهدت خمواًل كبيرًا، بسبب 
احلروب والغــزو األميركي عــام 2003، وترّدي 
األحوال السياســية والثقافيــة بعده. كما 
يسعى املشــروع لتعريِف القّراء بالتطّورات 
احلاصلة في اآلداب والفنون، واللغات األجنبية 
الدولية  والعالقات  والسياســة،  والفلسفة 
وعلم اللغة والترجمــة وغيرها. كما يهدف 
املشــروع إلى ترجمة التراث العراقي ُمَتَمثِّاًل 
بحضــارة وادي الرافديــن وآدابِها، والشــعرِ 
والرواية والقّصة واملســرح والفلكلورِ، فضالً 
عــن الكتب التخّصصية فــي الترجمة إلى 
لغات العالم احلَيــة؛ من أجل تعريف العالم 

بآداب وتراث احلضارة العراقية. 
وبرغم أّن املشــروع الذي انطلــق عام 2017 
كان من املأمول أن يتجاوز مئة كتاب مترجم، 
وينطلق إلى مشوار األلف كتاب، إاّل أنَّه واجه 
العديد من الصعوبــات والتحّديات بالتزامن 
مع الظروف اجملتمعية والسياسية والثقافية 
التي واجهــت العراق، إضافــة إلى اجلائحة 
لت املشروع. إاّل أنَّه وبحسب رئيس  التي عطَّ
»جمعّية املترجمني العراقيني« الباحث قاسم 
األســدي الــذي يقول في حديــث صحافي، 

تابعتــه الصبــاح اجلديد،: »إن املشــروع 
اســتطاع االســتمرار وترجمــة وطباعة 
50 كتابــاً من الكتب املُقــرَّرة، وإنَّ العمل 
جارٍ على إكمال باقــي الكتب التي تصّب 
دتها اجلمعية  فــي اجملاالت ذاتها التــي حدَّ
ومترجموها. حيث صــدرت مجموعة من 
ســة أبجد‹ فيما كانت  الكتب عن ›مؤسَّ
اجملموعة األُخرى من إصدار ›دار عدنان‹ في 

العراق«. 
وتطمح اجلمعّية بحســب رئيســها إلى 
الــدور العراقية وفتح  تنويع النشــر بني 
ور العربية، لغرض  آفاق التعــاون مع الــدُّ
حتقيق أفضل النتائــج في وصول الكتاب 

إلى شــّتى دول العالم. وتتوّلى »اجلمعية« 
طباعة الكتاب بالتعاون مع الناشرين، وال 
حتصل على أّي متويٍل من أّي جهة رســميٍَّة 

أو غير رسمّية.
للترجمة،  واختيارها  الصادرة  الكتب  وعن 
يقول األســدي: »حترص جمعّية املترجمني 
العراقيني علــى اختيار الكتــاب بعناية، 
إمياناً منهــا بضرورة رفد ســوق الترجمة 
والنشــر بالكتب الرصينة، وبهدف تعزيز 
الواقع الترجمــي والثقافي، وهو أحد أهم 
لترجمة  دائماً  أهداف اجلمعية، ونســعى 
الكتب التي نشــعر بأّن ســوق الترجمة 
والنشــر والقارئ العربي بحاجٍة إليها مع 

شــّحها في املكتبات، وعلى سبيل املثال 
أصدرنا في هذا املشروع سلسلة دراسات 
عن املســرح الياباني بكّل أنواعه: ›مسرح 
مى‹،  النو‹، و‹مسرح كابوكي‹، و‹مسرح الدُّ
الياباني‹،  املســرح  و‹معجم مصطلحات 
صني  ا للمتخصِّ وهي دراســات مهّمة جدًّ
في املسرح العاملي، ولها أهمّية في تعريف 
القارئ باملســرح الياباني الــذي ال يعرفه 
الكثيرون«. ويضيف األسدي: »أصدرنا كتًبا 
نفتقد وجودها في املكتبات، وهي الكتب 
التي تناولت التــراث العراقي، مثل كتاب 
›ُصــور بغدادية‹ للرّحالــة اإلنكليزية فريا 
ســتارك، إضافة إلى االهتمام باجملال الذي 

تختّص بــه ›اجلمعّية‹ وهو الترجمة، حيث 
صدرت عّدة كتب تخّص الترجمة وعاملها«.

وعن واقع الترجمة العراقي الذي يشــهد 
خمــواًل منذ مّدة طويلة، يقول األســدي: 
»أعتقــد أننــا بحاجــة ملواكبــة حركة 
الترجمــة في العالم العربــي، وال يخفى 
العــراق مواهب ترجمية نســعى  أن في 
لالســتفادة منها لتعزيز الواقع الترجمي 
العراقــي الذي ال يقّل شــأناً عــن أقرانه. 
وتعزيزًا لدورها في تطوير حركة الترجمة، 
أطلقت ›جمعيــة املترجمني‹ مؤخراً دورات 
ترجمة للمترجمني الشباب وطلبة كليات 
اللغات بأقســام الترجمة كافة، ونسعى 
مــن خاللها إلــى وضع املشــاركني على 
حيح، وتدريبهــم وتأهيلهم  املســار الصَّ
بهدف رفــــد الســوق الترجمي العراقي 
بالكفــاءات الترجمّية التــي نعتقد بأّننا 

نعاني من نقص فيها«.
وأصدرت »جمعّية املترجمني« في األسبوع 
األول من شــهر آب املاضــي أربعة كتب 
املبــادرة، وهــي: »صــور بغدادية«  ضمن 
للرّحالة اإلنكليزّية فريا ســتارك بترجمة 
سعد احلســني، ورواية »زواج في السماء« 
للكاتب الروماني ميرتشا إليادة، ترجمتها 
و«مدارات  القاضي،  غيــداء  الرومانية  عن 
نقدّية في األدب« للباحث هاشم املوسوي، 
و«نصــوص دينية ســومرّية« لســتيفني 
هيربيرت النغدون بترجمة قاسم األسدي. 
كما تستعّد إلصدار حزمة ترجمات جديدة 
في األســابيع املقبلة فــي محاولة إلمتام 

مشروع املبادرة قبل نهاية العام احلالي.

العربية  املؤسســة  صــدر حديًثــا عــن 
للدراسات والنشــر كتاب »رقائق احلُلل في 
دقائق احليــل لعلي بن يونس الســعدي«، 
وهو كتاب تراثي مــن حتقيق الدكتور حمد 

البليهد.
يقع الكتاب فــي 488 صفحة من القطع 

الكبير.
وكتب البلهيد في تظهير للكتاب:

»اعلم أّيها الســيد الســعيد أنَّ احلِيلة ملا 
كانْت ثمرة العقل، ومستخرجة بقوانينه، 
وُطُرُقــه في اســتخراج عويــص العلوم، 
ومحاسن الفنون اخملتلفة األصول واملنافع، 
وجب أن تكون لإلنسان خاصة، من دون غيره 
من احليوان. فإن قال قائل: إّنا نرى كثيرًا من 
احليوان يعمل مــن احليل ما يفتح له منها 
فوائد جّمة مثل احليَّــات، فإنها تخرج في 
الربيع من أجحرها، وقد غشى على بصرها، 
فتأتي الرازياجن فتمرغ وجهها عليه فتنفتح 
أعينها. وكالدب، فإّنه في الربيع أيًضا يأتي 
إلــى أجحرة النمل، فيلقطها ثم يشــرب 
عليهــا من املاء، فيقــذف كل ما معه من 
رْبَة،  الشَّ اإلنســان  يشــرب  األخالط، كما 
ومثل الطيــر الذي يأخذ فــي منقاره ماًء 
ويَزْرقه في دبــره، فينطلق إذا أصاب تُخمة. 
وكاخلفاش الــذي يرى بأفراخه يرقانًا أصفر، 
بحجر  وقيل  بحشيشــة،  فيأتي  فيمضي 
فيطرحه في عشه فيزول عنهم مرضهم. 

وكالكلب إذا برد في الشــتاء، فإنه يعدو 
أشــواًطا كثيرة فيدفــأ. وكالكركي إذا 
خاف على نفســه من النوم يقف على 
فرد رِْجٍل خوًفا ال ينام. وكالعنكبوت فإنه 
يأتي إلى زوايا البيت، فينسج بها شبكًة 
فتأتي الذبابة فتســقط عليها، فتعلق 
فيأخذها فيأكلها. ومثل هذا كثير. قلنا: 

فهذه ليســت معدودة في احليل لغزارة 
عقلها. وإمنا ذلــك إلهام من اهلل تعالى 
لصالح أحوالها ولطف من اهلل بها. وإذا 
كانت احلِيلة طريًقا، أو آلة اســتعملها 
العقل، فبغير شــك أنه ينبغي للعاقل 
أن يعرف طرق احليل، وكيف يستعملها، 
ويعلم مــن أين دَخلْت عليــه حيلٌة من 

احلِيل، وكيف اخلروج.

»عالم ما بعد الليبرالية..«
عن »منشورات جامعة ييل«، صدر كتاب 
»عالم ما بعد الليبرالية: فالسفة اليمني 
الراديكالي« ملاثيو روز. يشير الكتاب إلى 
اســتمرار صعود أفكار اليمني املتطّرف 

األفكار  ترامب، متتّبعاً  انتهاء والية  بعد 
التأسيسية لهذا التيار منذ نهاية احلرب 
العامليــة األولى وحتى بدايــة القرن 21، 
والتــي رفدت اليمــني »البديل« بأقصى 
درجات التماســك املفاهيمي. املفّكرون 
ُهــم: األملانــي أوســفالد شــبينغلر، 
واإليطالي يوليوس إيفوال، ورجل القانون 
يوكي،  باركــر  فرانســيس  األميركــي 
والسياســي  بنوا،  دي  آالن  والفرنســي 

البريطاني صموئيل فرنسيس.

»ميشيل فوكو«
ضمــن سلســلة »مــا الــذي أعرفه« 
التي تقوم عليها »منشــورات فرنســا 
اجلامعية«، صدر كتاب »ميشيل فوكو« 
لألكادميي الفرنسي فريدريك غرو. يقترح 
غرو مقّدمة لفكر الفيلسوف الفرنسي، 
كما هي العادة في هذه السلسلة. بعد 
تعريج على مسيرة فوكو وحياته، يشرح 
املؤّلف عدداً من مواقفه احملورية وإضافته 
للفلســفة، مثل املنهــج األركيولوجي 
الــذي بحث عبــره في مســائل اجلنون 
واجلنس، ونقده للســلطة وأســاليبها 
في التحّكــم بحيوات الناس، ويخّصص 
القســم األخير من كتابه إلعطاء صورة 
اإلنســان  انهماك  أبحاث فوكو في  عن 
بذاتــه، وبحثــه عن احلقيقــة وعالقته 

بالّلّذة.

محمد بوحوش* 
أحاول أن أطلق الّرصاص عليه،

كم مّرة يفلت مّني، وينجو!
يعبر إلى ضّفة أخرى، ويظّل يقهقه...

رأس بأنياب وسبعة أرواح، 
إّنه رأســي املكتــّظ باحلــروب واجلماجم 

واخلراب،
بعصابات املال والّتهريب،

بالفقراء، والعاطلني عن األمل،
بأكيــاس القمامــة، والكتــب  الّصفراء، 

وسيوف الّظالم.
رأس محشّو بالّضفادع،
بقراصنة الّدوالر واليورو،

باملتسّولني والّلصوص،
وباملتوّسلني دواء وخبزًا وماء...

رأس مفلس كوطني،
أحاول تفسيره، فال أجد الكالم،

أحــاول أن أتخّلص من يقظتــه وفطنته 
وغبائه،

فأتصّوره تّفاحة،
وأقضمه بلهفة مشتاق، ونشوة جائع.

رأس نقّي من األيديولوجيا،
ا كأصحاب القّبعات الّزرق، محايد جدًّ

مقّشر كبصلة، ناعم كالكستناء،
فائح كنّب برازيلّي،

شفيف وهزيل كفراشة، 
طاعن في احلكمة واليأس،
وحيد كنجمة في غمامة.

هو رأس، مّرة متهّور ومشاكس،
ومّرة وديع ومسالم.

أحيانًا يتأرنب، أو يتطاوس،
وأخرى يتثعلب، أو يتدايك

ليقودني إلى حتفي،
أو يقودني إلى الاّلأين...

رأس كأفق عربّي غامض، 
كلوحة تكعيبّية لبيكاسو،

نافر، جافل كحصان،
مقبل، مدبر مًعا،

ساخر من كّل شيء،
كسعيد أبي الّنحس

في رواية املتشائل،
هائج كثور إسبانّي في حلبة الكوّريدا

عنيد ومغامر، كزوربا اليونانّي...
هو بإيجاز شديد:

رأس ال أمل فيه سوى شمس خضراء
ستشرق  يوًما،

سوى أغنية بسيطة، مطلعها:
»أحّبك يا شعب«.

* شاعر تونسي.

تتوّلى طباعة الكتاب بالتعاون مع الناشرين وبتمويٍل ذاتي

»جمعية المترِجمين العراقيين«: العمل في ظروف غير مثالية

األديب حسب اهلل يحيى

رأس متشائل»رقائق الُحلل في دقائق الحيل« - »عالم ما بعد الليبرالية..« - »ميشيل فوكو«

جانب من نشاطات اجلمعية
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محافظة بغداد 
مديرية مجاري محافظة بغداد

اعالن ابداء االهتمام 
البلد: العراق 

احملافظة: بغداد

اسم املشروع: تدقيق مشاريع الدراسة والتصاميم النشاء شبكات مجاري مياه االمطار والصرف 
الصحي ومحطات الرفع ومحطة املعاجلة للمناطق املدرجة ادناه 

1- )حي احلسن العسكري-ام عظام-ناحية احلماميات(قضاء التاجي  
2- )حي شالل-حي بريجان-حي الصحة-احلردانية-عليوي شالل(قضاء املدائن

3- )حي املزرعة-حي العسكري-دور النفط(ناحية اللطيفية وتاهيل اجملمعات السكنية: )القعقاع-
القادسية-العزاب(قضاء احملمودية التبويب

4- قرية احلرية-قضاء املدائن
5- )منطقة الكورنيش( ناحية الرشيد 

مالحظة: يكون التقدمي على املشاريع املذكورة أعاله بشكل مستقل كل على حدة .
تدعو محافظة بغــداد/ مديرية مجاري محافظــة بغداد كافة املكاتب االستشــارية العراقية 
والشركات الهندسية األجنبية من ذوي االختصاص واخلبرة املهتمة الى تقدمي طلب ابداء االهتمام 
وذلك عن مشــروع تدقيق مشــاريع الدراسة والتصاميم النشاء شــبكات مجاري مياه االمطار 

والصرف الصحي ومحطات الرفع ومحطة املعاجلة ملناطق اطراف بغداد املذكورة أعاله. 
نطاق اخلدمات واملكونات واملهام واخملرجات املتوقعة: حسب الشروط املرجعية. 

على الراغبني في املشاركة تقدمي طلب ابداء االهتمام مع توفير املتطلبات التالية:
1- تعريف مبقدم الطلب )االسم-والســيرة املوجزة/شركة-مكتب/ومجال اختصاصها واقسامها 

والهيكل التنظيمي(.
2- وثائق تسجيل املكتب او الشركة )او ما ميثلها من الدول األجنبية مصدقة ومترجمة بالنسبة 

بالنسبة للشركات األجنبية( وحسب السياقات املعتمدة.
3- اخلبــرة املتخصصة املطلوبة لالعمال املماثلة التي ســبق إجنازها في نفس االختصاص حيث 

حتتسب من ضمن املعايير والنقاط املعتمدة الختيار االستشاري.
4- اخلبرة في تنفيذ املشاريع داخل العراق خالل اخلمس السنوات املاضية.

5- معلومات عن كادر مقدم الطلب )السيرة الذاتية للكادر وخبرات املوظفني( .
6- كتاب عــدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للضرائب للمكاتب العراقية اصلي ونافذ ومعنون 

الى محافظة بغداد / مديرية مجاري محافظة بغداد في املرحلة الثانية.
7- املستمســكات الشــخصية للمدير املفوض للمكتب االستشاري والشــركات الهندسية 

األجنبية.
8- على الشركات واملكاتب االستشارية مراجعة محافظة بغداد /مديرية مجاري محافظة بغداد 

لغرض استالم املتطلبات اخلاصة باملشروع.
ســتقوم جلنة مختصة في محافظة بغداد / مديرية مجاري محافظة بغداد باختيار االسشاريني 
األفضل تاهيال مبوجب تقييمها للمعلومات املقدمة أعاله واعداد قائمة مختصرة من الشــركات 
املقدمــة في مجال املهمة املــراد تنفيذها ومنم ثم دعوتهم لتقــدمي عطاءاتهم الفنية واملالية 

الختيار األفضل لتنفيذ املهمة االستشارية. 
تقــدمي الطلبات مع  الوثائق املطلوبــة داخل ظرف مغلق ومختوم على العنــوان : مبنى مديرية 

مجاري محافظة بغداد /السيدية/قرب جامع شاكر العبود 
علما ان املوعد النهائي لتســليم بيانات ابداء االهتمام عو الســاعة الثانية عشر ظهرا من يوم 
)2022/9/17( في مديرية مجاري محافظة بغداد /الشــعبة القانونية /الطابق األرضي وســيتم 
رفض الطلبات املتاخرة , وفي حالة رغبتكم لالستفســار يرجى مراجعة شــعبة التصاميم في 

مديرية مجاري محافظة بغداد.

اعالن املناقـصــة املرقـة )2022-27( االعالن الثاني
)PICKUP VEHICLE DOUBLE CABINE - 4×4 جتهيز )سيارة

طلبية الشراء املرقمة 2022/590 
ضمن تخصيصات املوازنة الرأسمالية لسنة /2022

 تبويب املشروع ح / 114

تعلن شركة غاز الشمال )شركة عامة( عن املناقصة العامة واخلاصة
 بـ جتهيز )سيارة PICKUP VEHICLE DOUBLE CABINE - 4×4 ( وبعدد)2/

اثنان( وحســب الشــروط واملواصفات املذكورة في اصــل الطلب، فعلى 
الشــركات التي تتوفر فيها شروط املشــاركة مراجعة أمانة الصندوق 
في الشــركة الكائن على طريق كركوك/ بيجي للحصول على الشروط 
واملواصفات مطبوعة على قرص )CD( لقاء مبلغ قدره )150,000( فقط مائة 
وخمسون الف دينار عراقي غير قابل للرد. وسيتم عقد اجتماع للجنة فتح 
العروض في اليوم التالي لتاريــخ الغلق وبحضور ممثلي أصحاب العروض 
ويســقط حق املتخلف من احلضــور في االعتراض بقــرار اللجنة وتقدم 
العطاءات في صندوق العطاءات املوجود في اســتعالمات الشركة علما 
ان تاريخ غلق املناقصة لغاية نهاية الدوام الرســمي ليوم )االحد( املوافق 
2022/9/25 وإذا صادف عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه ويتحمل 
من حتال عليه املناقصة دفع اجور اإلعالن علما بأن الكلفة التخمينية تقدر 
مببلغ )200،000،000( فقط مائة وعشرون مليون دينار عراقي وسيتم  عقد 
املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات مقدمي العطاءات في الساعة 
العاشــرة من يوم )االحد( املوافق 2022/9/18 وبحضور اخملتصني وذلك في 

استعالمات شركتنا.
معاون املدير العام

مالحظة/:-
.WEBSITE:www.ngc.oil.gov.iq 1 - ميكنكم االطالع على موقع شركتنا

على مواقع التواصل االجتماعي
2 - ميكنكم في أثناء مراجعة شركتنا االطالع على املواصفات والتفاصيل 

موقعيا.

وزارة الداخلية
مديرية األحوال املدنية واجلوازات 

واإلقامة 
مديرية األحوال املدنية واجلوازات 

واإلقامة
 صالح الدين

قسم شؤون أالحوال املدنية
العدد/ ج.ص/9787
التاريخ/ 2022/9/11
قــّدم املواطن ) رياح إبراهيم محمود 
جاســم( طلبا يروم فيــه تصحيح 
اســمه اجملرد وجعله )رباح( بدال من 
)رياح( فمن لديــه اعتراض مراجعة 
هــذه املديرية خــالل )15( يوما من 
تاريخ نشر االعالن  وبعكسه سيتم 
املادة  الدعوى وفق احكام  النظر في 
)22( مــن قانون البطاقــة الوطنية 

رقم 3 لسنة 2016. 
اللواء 
رياض جندي الكعبي

مدير االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة العام

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف 
صالح الدين االحتادية

محكمة االحوال الشخصية 
في العلم

العدد/ 2022/1590
التاريخ/ 2022/9/11

الى/ املفقود 
 خالد حبيب عمران سعيد 

اجلبوري
م/ اعالن

اقام والدك )حبيب عمران سعيد( 
طلب الــى هذه احملكمــة والذي 
يطلب فيــه حجرك ونصبه قيما 
عليك وذلك مفقود وفي حال لم 
يتم ارسال لذا تقرر تبليغك بذلك 

وفق القانون مع بيان الراي.
القاضي
عامر رشيد حمادي

مديرية تنفيذ الناصرية
العدد: 2022/198

إعالن
تبيــع مديرية تنفيــذ الناصرية الســيارة 
املرقمة 15518 صــالح الدين حمل نوع داف 
تريله بــراد موديل 2006 اللون احمر العائدة 
الــى املدين عبــد الكرمي عواد لفتــه  لقاء 
البالغ  الدائن حسني قاســم كاظم  طلب 
13698800  فعلى الراغب بالشراء مراجعة 
هــذه املديرية خالل 10 أيام تبــدأ من اليوم 
التالي للنشــر مستصحبا معه التأمينات 
القيمة املقدرة وشهادة  القانونية 10% من 
التحصيل  العراقية وان رســم  اجلنســية 

والداللية على املشتري . 
املواصفات : الســيارة املرقمة 15518 صالح 
الدين حمل نوع داف تريله براد موديل 2006 
اللون احمر ملون وحســب قــرار محكمة 
بداءة الناصرية بالعــدد 2900/ب/2021 في 
2021/11/18 واملتضمن الــزام املدين بتادية 
ثالثة عشــر مليون  مبلغ قدره 13698800 
وســتمائة وثمانية وتسعون الف وثمامنائة 
دينــار – القيمــة املقــدرة 2250000 اثنان 

وعشرون مليون وخمسون الف دينار .
منفذ عدل الناصرية
رعد مرد حسون

فقدان هوية
فقدت الهويــة الصادرة من وزارة 
الصحة/ دائرة صحة صالح الدين 
باسم )حســني علي هزاع( على 
مــن يعثر عليها تســمليها الى 

اجلهة املذكورة اعاله وشكرا.

جمهورية العراق 
 مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ديالى االحتادية
محكمة  االحوال الشخصية في السعدية

العدد\ 99\ش\2022
التاريخ \  31\ 8\2022 

الى املدعى عليه / عالء حسني عليوي 
م/ اعالن 

اقامــت املدعية ) بدور جميل ســهيل ( الدعوى 
املرقمــة 99/ش/2022 امــام محكمــة االحوال 
الشخصية في الســعدية والتي تطلب  بتأييد 
حضانتهــا لألطفال وقد صدر قرار حكم بحقك 
بتاريخ 30\6\2022 وبالعدد ) 99\ش\2022( والذي 
يقضــي بتأييد حضانــة املدعية بــدور جميل 
ســهيل لألوالد كل من ) فرح عالء حسني \تولد 
2010( و)  صفاء عالء حســني \تولد 2012( و)رؤيه 
عــالء حســني \ تولــد 2014( و)مصطفى عالء 
حسني\ تولد 2017( وذلك لغرض مراجعة الدوائر 
كل مــن مديرية التربية محافظــة ديالى ودوائر 
البطاقة التموينية ومديرية الرعاية االجتماعية 
وليس للمدعية  بدور جميل ســهيل الســفر 
باحملضونني اال مبوافقة املدعى عليه عالء حســني 
عليوي، وجملهولية محل اقامتك حســب شــرح 
القائم بالتبليــغ واملؤيد من قبــل مختار قررت 
احملكمة تبليغك بصحيفتــني محليتني وعليك 
مراجعــة هذه احملكمة او من ينــوب عنك قانونا 
وبعكسه ســوف يصبح احلكم الغيابي مبنزله 
احلكم احلضوري خالل ثالثني )30(  يوما من اليوم 

التالي لتاريخ النشر وفقا للقانون .  
القاضي/ قائد حميد جاسم

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ البصرة

تنفيذ/30
رقم االضبارة: 2017/1881
التاريخ: 2022/8/28

الى / املنفذ عليه احمد مهدي محمد امني

لقد حتقق لهذه املديرية من خالل كتاب شرح اجمللس البلدي ملنطقة دور الضباط  بالعدد 
648 فــي 2021/8/11 أنك مجهــول محل اإلقامة وليس لك موطــن دائم ، ميكن إجراء 
التبليغ عليه، واســتنادا للمادة )27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا باحلضور في 
مديرية التنفيذ البصرة خالل خمســة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي للنشر ملباشرة 
املعامالت التنفيذية بحضورك وفي حاله عدم حضورك ستباشر هذه املديرية بإجراءات 

التنفيذ اجلبري وفق القانون:
علمــا انك مدين لصالح مدير عام شــركة نفط البصرة اضافــة لوظيفته مببلغ قدره 

)53.441,400( ثالثة وخمسون مليون واربعمائة و واحد وأربعون الف واربعمائة دينار
املنفذ العدل
حيدر الياس خضير

أوصاف احملرر:
قرار محكمة بداءة البصرة بالعدد 2284/ل/2016 

في 2017/3/15

 INOC شركة النفط الوطنية العراقية
شركة نفط البصرة )شركة عامة( 

العدد 62158
التاريخ 2022/9/7 

الى/ ورثة املتوفي احمد رياض احمد 
م/ تضمني مبالغ 

سبق وان مت تضمني السيد احمد رياض احمد مبوجب األوامر 
اإلدارية املركزية 10600 و 10601 و 10602 في 2022/6/13 
بالتكافل والتضامن مع السيد باسل عباس علي املبالغ 
)391,630,000 دينار( و )35,100,000 دينار( و )71,750,000 
دينار( ولكون املتضمن متوفى تقرر تبليغ ورثته لتسديد 
املبالغ أعاله وجملهولية محل اقامتهم حسب كتب شرطة 
املرقمــة 10564و10563و10565 في 2022/7/24  املعقل 
نقرر تبليغهم عن طريق النشــر بصحيفتني محليتني 

رسميتني...

جمهورية العراق
وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة

مديرية البلديات العامة
مديرية بلدية الناصرية

الشعبة: الواردات
العدد: 57196
التاريخ: 2022/9/7

اعالن 

تعلن جلنة البيع وااليجار عن إجراء املزايدة العلنية )بيع انقاض حوانيت سومر التجارية(العائدة الى )مديرية 
بلديــة الناصرية( املدرجــة اوصافها ادناه وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 
املعدل، وحسب املادة 30-أوال- وملدة )15( يوم تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن في اجلريدة الرسمية، فعلى 
الراغبني باملشــاركة مراجعة ســكرتير اللجنة ومحاســب البلدية اعاله خالل مدة االعالن مستصحبني 
معهم تأمينــات قانونية قدرها 20% من القيمة التقديرية مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة باليوم 
االخير من مدة االعالن في متام الساعة الثانية عشرة ظهرا في مبنى ديوان بلدية الناصرية شعبة الواردات 
وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رســمية فتمدد الى اليوم الذي يليه من أيام العمل الرســمي على ان يجلب 
املزايد ما يؤيد براءة ذمته من الضريبة لعام 2022 مع جلب هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترســو عليه 

املزايدة اجور خدمة بنسبة 2% من مبلغ اإليجار.
م. ر. مهندسني
محمد عكاب جاسم
مدير بلدية الناصرية
رئيس اللجنة

 تسلسلاملوقعت
املالحظاتاملبلغ اإلجماليالعقار

1
 بيع انقاض حوانيت سومر

 التجارية حي سومر الشارع
 العريض

21-1
 5,765,000 خمسة ماليني وسبعمائة

 وخمسة وستون الف دينار حسب الكشف
 الفني املعد من قبل شعبة املشاريع

 يتحمل من ترسو عليه املزايدة برفع
 األنقاض خالل مدة )15( يوم من تاريخ

 مصادقة السيد احملافظ احملترم
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محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 80
التاريخ: 2022/9/8 

م/ إعالن ثاني/ نكول 

عمــا بقانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل تعلــن جلنة البيع وااليجار في 
مديرية بلدية )قلعة ســكر( وكما مبينة مواصفاتها ادناه عدد )21( فعلى الراغبني باالســتئجار 
مراجعة محاســب البلدية خال مدة )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعان لدفع التأمينات 
القانونية بنســبة ال تقل عن )20%( من القيمة التقديريــة لكامل مدة االيجار واحلضور في اليوم 
التالي من مدة انتهاء اإلعان في ديوان البلدية حســب املوعد احملدد مع جلب هوية األحوال املدنية 

ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور نشر اإلعان والداللية البالغة 2% واية مصاريف اخرى.
م.ر مهندسني 
حيدر محسن جري 
مدير بلديات ذي قار

تنويه
سقط ســهوا في صحيفتنا بالعدد 4966 بتاريخ 2022/9/4 في 
اعــان املزايدة واخلاص بتاجير محات عــدد 54 والواقعة في احلي 
السكني التابع للشركة العامة لصناعة االسمدة اجلنوبية حيث 
ورد في االعان احلضور الى مقر الشركة الساعة العاشرة صباحا 
من يوم 2022/9/4 خطا والصحيح هو احلضور الى مقر الشــركة 

الساعة العاشرة صباحا من يوم 2022/10/10 .
لذا اقتضى التنويه

الشركة العامة لتصنيع احلبوب
إعالن مناقصة رقم )2022/18( 

م/ نقل وتفريغ الطحني في محافظة )ميسان(

1. يسر الشركة العامة لتصنيع احلبوب أن تعلن للمرة االولى عن مناقصة لـ نقل وتفريغ الطحني 
في محافظة ميسان. 

2 . تتوفر لدى )الشــركة العامة لتصنيع احلبوب( التخصيصات املاليــة ضمن )املوازنة االحتادية( 
وينوي استخدام جزء منها لتنفيذ اخلدمات نقل وتفريغ الطحني في محافظة ميسان.

3 . بإمكان مقدمي العطاء الراغبني في شــراء وثائق املناقصــة باللغة )العربية( بعد تقدمي طلب 
حتريري الى )الشركة العامة لتصنيع احلبوب/ القسم القانوني( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غير 
املســتردة البالغة )1000000 مليون دينار مبوجب صك مصدق من أحد املصارف احلكومية(، بإمكان 

مقدمي العطاء الراغبني في احلصول على املزيد من املعلومات مراجعة العنوان املبني في أعاه.
4 . تسّلم العطاءات الى العنوان اآلتي )الشركة العامة لتصنيع احلبوب/ مكتب املدير العام الكائن 
في محافظة بغداد/ ســاحة عدن/ مدخل مدينة احلرية( في املوعد احملدد )أقصاه الساعة العاشرة 
صباحا من يوم 2021/10/11 حسب توقيت مدينة بغداد( وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وسيتم 
فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهــم الراغبني باحلضور في ذات الوقت والتأريخ 

والعنوان.
((تســري كافة النصوص الواردة في تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم 2 لسنة 2014 في كل 

ما لم يرد به نص في هذا اإلعان أو يتعارض معها في املضمون((
يجب أن تتضمن العطاءات ما يلي:

1 - شــهادة تأسيس الشركة مقدمة العطاء مع براءة ذمة عن رسوم التجديد لدى دائرة مسجل 
الشركات.

2 - التأمينات األولية تقّدم بصك مصدق أو خطاب ضمان مببلغ )40651753( اربعون مليون وستمائة 
واحد وخمسون الف وسبعمائة وثاثة وخمســون دينار التي متثل 3% من الكلفة التخمينية من 
أحد املصارف املعتمدة ومحرر ألمر الشــركة من قبــل املناقص حصرا أو من يخوله قانونا على أن 
ال تقل نفاذيته عن )35( يوما من تأريخ انتهاء نفاذية العطاء البالغة 120 مائة وعشــرين يوما من 

املوعد النهائي لتقدمي العطاء.
3 - كتــاب عدم ممانعة من دخول املناقصات مــن الهيئة العامة للضرائب لعام 2021 ومعنون الى 
الشركة العامة لتصنيع احلبوب حصرا )على أن يلتزم املناقص بجلب ما يؤيد براءة ذمته عند إحالة 

املناقصة بعهدته(.
4 - وصل شراء شروط املناقصة.

5 - تقدمي أعمال مماثلة.
6- ســنويات ســيارات حمل عدد )12( ســيارة ال تقل حمولتها عن 16 طن تكون باسم الشركة 
مقدمة العطاء او أي من املســاهمني على ان تدرج احلمولة ضمن السنوية 16 طن او اكثر وكونها 
حمل وليس قاب او حوضية حيث تهمل مثل هذه السيارات وفي حالة تقدمي اكثر من العدد يؤخذ 

حسب التسلسل املكتوب في التندر واملطلوب تقدميها وتهمل األخير.
 7- في حال تقدمي وثائق مصورة )مستنســخة( يجب أن تكون مصدقة ومختومة طبق االصل من 
جهة اإلصدار أما بشأن املستمسكات الثبوتية )البطاقة املوحدة أو هوية االحوال املدنية، شهادة 

اجلنسية، بطاقة السكن وغيرها( تتم مطابقتها مع االصل عند اإلحالة.
8-  يتم انعقاد املؤمتر اخلاص لإلجابة على استفســارات املشاركني في هذه املناقصات في الساعة 

العاشرة صباحا حسب توقيت بغداد من يوم 2022/10/4 في مقر الشركة/ القسم القانوني.
9-  تقدمي هوية غرفة جتارة املقاولني.

10- تقدمي ما يؤيد حجب البطاقة التموينية عند االحالة
11- في حال مصادفة يوم غلق املناقصة عطلة رســمية يكون اليوم التالي موعدا الستام وفتح 

العطاءات.
ماحظة: الكلفة التخمينية كما في اجلدول املرفق

أثير داود سلمان
املدير العام ورئيس مجلس اإلدارة وكالة

 http:/www./tasneehobob.mot.gov.iq
E.mail:grain_contract@yahoo.com

السعر / دينار/ طنالفقرةت

1
نقل وتفريغ الطحني في محافظة ميسان/ املركز 

)الكرامة- اجلديدة- الرزاي- العسكري- 30 متوز- املثنى- 
احلياة- االمل- الهدى- املاجدية( 

400 اربعمائة دينار

2

نقل وتفريغ الطحني في محافظة ميسان/ االقضية 
والنواحي )علي الشرقي- كميت- الكحالء القلعة- 
العزير- اجملر- العدل- امليمونة- السالم- اخلير- املشرح 

علي الغربي(

595 خمسمائة وخمسة وتسعون دينار

3
نقل وتفريغ الطحني في محافظة ميسان/ املناطق 

البعيدة )البتيرة- اطراف اخلير- جزيرة- العيسى- سيد 
احمد الرفاعي- قرية السناف(

605 ستمائة وخمسة دنانير

القيمة التقديرية)االيجار السنوي(مدة االيجارنوع امللكرقم امللكاسم الدائرةت

 3,900,000 ثالثة ماليني وتسعمائة الف دينار سنة واحدةحانوت23/672بلدية قلعة سكر1

510,000 خمسمائة وعشرة االف دينار سنة واحدةحانوت24/672بلدية قلعة سكر2

1,400,000 مليون واربعمائة الف دينار سنة واحدةحانوت18/673بلدية قلعة سكر3

700,000 سبعمائة الف دينار سنة واحدةحانوت59/673بلدية قلعة سكر4

 650,000 ستمائة وخمسون الف دينار سنة واحدةحانوت17/985بلدية قلعة سكر5

 625,000 ستمائة وخمسة وعشرون الف سنة واحدةحانوت18/985بلدية قلعة سكر6
 دينار

 650,000 ستمائة وخمسون الف دينار سنة واحدةحانوت19/985بلدية قلعة سكر7

 3,400,000 ثالثة ماليني واربعمائة الف دينار سنة واحدةحانوت4/15/252بلدية قلعة سكر8

 2,300,000 مليونان وثالثمائة الف دينار سنة واحدةحانوت5/15/252بلدية قلعة سكر9

 1,900,000 مليون وتسعمائة الف دينار سنة واحدةحانوت16/672بلدية قلعة سكر10

 2,300,000 مليونان وثالثمائة الف دينار سنة واحدةحانوت33/672بلدية قلعة سكر11

 3,450,000 ثالثة ماليني واربعمائة وخمسون سنة واحدةحانوت9/673بلدية قلعة سكر12
 الف دينار

1,500,000 مليون وخمسمائة الف دينار سنة واحدةحانوت40/673بلدية قلعة سكر13

1,500,000 مليون وخمسمائة الف دينار سنة واحدةحانوت45/673بلدية قلعة سكر14

1,500,000 مليون وخمسمائة الف دينار سنة واحدةحانوت30/985بلدية قلعة سكر15

 1,750,000 مليون وسبعمائة وخمسون سنة واحدةحانوت3/515بلدية قلعة سكر16
 الف دينار

1,600,000 مليون وستمائة الف دينار/نكول سنة واحدةحانوت28/672بلدية قلعة سكر17

 1,450,000 مليون واربعمائة وخمسون الف سنة واحدةحانوت11/672بلدية قلعة سكر18
 دينار/نكول

 جزء منبلدية قلعة سكر19
 7,750,000 سبعة ماليني وسبعمائة سنة واحدةحانوت1/13/252

وخمسون الف دينار/نكول

1,000,000 مليون دينار/نكول سنة واحدةحانوتجزء من 6/252بلدية قلعة سكر20

1,100,000 مليون ومائة الف دينار سنة واحدةحانوت8/17/252بلدية قلعة سكر21
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اختتام اختبارات حكام 
األولى والدوليين تقام غدا

البارالمبية تناقش مع 
اتحاداتها االستحقاقات المقبلة

اإلصابة تبعد أنس مالك 
عن معسكر الزوراء بتركيا

ثالثة محترفين 
يلتحقون بنفط ميسان

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكملــت جلنُة احلكام في االحتــادِ العراقّي لكرِة القدم، 
وبإشــراٍف مباشــٍر من رئيِس وأعضاء االحتاد، اختباراَت 
ُحكام الدرجة األولى النظرّيــة والعملٌية، وملدة أربعة 
أياٍم في ملعِب وزارة الَشــباب والرياضة، وعلى دفعتني 
األولى في الســاعِة اخلامســة صباحــاً والثانية في 
الساعِة السادســة مساًء.وشارَك في االختباراِت نحو 
(352( حكمــاً من املُصنفني في الدرجــِة األولى اجتازَ 
(315( حكماً منهــم االختبارات العملّيــة والنظرّية 
بنجاٍح وفقاً للبرنامج املُعد مســبقاً حتضيراً النطالِق 

املوسم الكروّي اجلديد 2022/ 2023.
وتتأهــُب اللجنة املُشــرفة إلقامِة اختبــاراِت احلُكام 
الدوليني الـــ )14( املعتمدين من قبل االحتــادِ الدولّي 
لكرِة القدم يوم غد الثالثاء في ملعِب وزارة الشــباب 
والرياضــة، وعلى دفعتــني أيضاً صباحّيــة باختباراٍت 
عمليٍة تشــمُل اللياقَة البدنّية، ونظرّية تشمُل األداَء 

واللغة وُمشاهدات الفيديو.
وفي ضوِء النتائج سيناُل احلكُم احلاصل على درجِة 80 
%  وهو ضمــن التصنيف )A( على فرصِة قيادة مبارياِت 
الدوري املمتاز، واحلاصل على 75 %  وهو ضمن التصنيف 
(B( علــى فرصِة قيــادة مباريــاِت دوري الدرجة األولى، 
 )C( واحلاصل على أقل من ذلك وهــو ضمن التصنيف

لقيادِة مبارياِت الدرجة الثانية ودوري الفئات العمرّية.

هشام السلمان* 
التقى االمني العام/ وكالة الســيد ســعد عبد اجمليد 
في مقر اللجنــة الباراملبية  ممثلي  االحتادات الباراملبية 
..وناقش اجملتمعــون اســتعدادات املنتخبات الوطنية 
للمشــاركة فــي االســتحقاقات املقبلــة والوقوف 
على اهم املعوقــات التي تقف او تعيق اســتعدادات 
املنتخبات الوطنية والسعي حللها او تذليلها  من قبل 
اللجنة  الباراملبية العراقية ألجل احملافظة على اجنازات 
املنتخبــات الوطنية في جميع االحتــادات حتت خيمة 

الباراملبية العراقية.

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن نادي الزوراء، مساء أول أمس، أن العبه أنس مالك، 
تعرض إلى إصابة ستبعده عن املالعب ملدة 3 أسابيع.. 
وذكــر النادي في بيانه: »أنس مالــك يغيب عن الفريق 
بداعــي اإلصابة، ليغادر معســكر أنطاليــا، وعاد إلى 

بغداد إلكمال مراحل العالج«.
ويعــد مالك من العناصــر اجلديدة بصفــوف الزوراء، 
وانتقل له خالل امليركاتو الصيفي قادما من الديوانية، 
وســبق له أن مثل فرق امليناء ونفــط البصرة، وهو من 
الالعبــني الذين يجيــدون اللعب في خطي الوســط 
والهجوم. وعلى صعيد متصل، يواصل الزوراء مرانه في 
مدينة أنطاليا التركية، وخاض وحدة مسائية خفيفة، 
بعد أن لعب في وقت ســابق مباراته التجريبية األولى 
مع تشاكاليك ســبور وانتهت لصاحله )3-0(.. يذكر أن 
الزوراء تنتظره مباريات ودية أخــرى مع أالنيا وأنطاليا 

سبور خالل األسبوع اجلاري.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن نادي نفط ميســان عن ضم 3 محترفني من سوريا 
وفلســطني ونيجيريا.. والتحق الثالثــي األجنبي اجلديد، 
السوري ياسني سامية والفلسطيني عميد الصواعقة 
والنيجيــري بنيامني، فــي تدريبات نفط ميســان، التي 

أقيمت اليوم السبت مبلعب بروسك، في مدينة أربيل.
وينتظر نفط ميســان التحاق بقية احملترفني باملعسكر 
اجلاري في أربيل، الذي يســتمر حتى نهاية هذا األسبوع، 
ومن ثم العودة إلى ميســان خلوض منافســات الدوري 
املمتاز.. ومت حتديد اليوم األول من شهر تشرين األول املقبل 

موعدا النطالق الدوري املمتاز..

بغداد ـ فالح الناصر:
بــدأت حتضيرات فريــق نادي 
ديالى لكــرة القدم حتضيرا 
للموســم اجلديد، يوم 27 
اعداد  فترة  بإقامة  متوز، 
عام شملت اختبارات 
الالعبني  لبعــض 
مرحلة  وكذلك 
التعاقــدات 
ومــن ثم 
نتظم  ا

يــق  لفر ا
عــام  باعــداد 

اجراء  لتشــمل  مكثف 
مباريات وديــة والتهيؤ بإقامة 

معســكرات تدريبيــة تعزيــزا 
جلاهزيــة الفريق.. مــدرب فريق 
البــارع، علي  والهداف  ديالــى، 
عبد اهلل، استعرض في حديثه 
اآلتي، سلســلة مرال التحضير 
وما ينتظر كــرة ديالى والهدف 

املنشود، فبدأ قائال: 
اإلدارية  الهيئــة  انتخــاب  بعد 
بقيادة  ديالــى  لنــادي  اجلديدة 
األستاذ، احمد املوسوي، ورفاقه، 
تغيــرت األور بدرجــة متقدمة 
اإلدارة  افضــل، فعملت  إلى 

مناخات  تهيئــة  إلى  اجلديــدة 
جانب  مــن  للفريــق  مثاليــة 
الدعم املادي واملعنوي، ومنحتنا 
مع  التعاقدات  إمتــام  في  حرية 
العبني جيدين سواء محليني او 
  ، فني محتر

نا  شر ك فبا كمــال
ويساعدني  مدربا  اقوده  تدريبي 
حراس  ومدرب  مسرهد  احمد 
املرمــى محمد حســني 

ومشرف 
عصام  الفريق 
واملديــر  غنــاوي 
باشــرنا في  ذياب،   اإلداري فؤاد 
مــع العبني  التعاقدات  اجــراء 
من اندية نفــط البصرة وامليناء 
والصليــخ  ودهــوك  واحلــدود 
وأســماء محترمــة بحســب 
اللعب  وأسلوب  الفنية  نظرتنا 
يخدمنا  ومــن  ننتهجه  الــذي 
مــن الالعبني فوق املســتطيل 

األخضر.
وبشــأن الالعبني احملترفني، فقد 
كانت  صفقــات،  ثــالث  ابرمنا 
حصة البرازيــل منا اثنتني، فتم 
وهوكو،  رينالــدو  الالعبان  ضم 
اما الصفقة الثالثة فقد كانت 
عربيــة مــن شــوريا بانضمام 

الالعب حارث النايف.

مباريات جتريبية ومعسكر 
تدريبي

أوضح  التجريبية،  املباريات  وعن 
املدرب علي عبد اهلل، وهو هداف 
كــرة ديالــى الســابق وجنمها 
ســنخوض  بقولــه:  املتميــز، 
مباراتــني جتريبيتني فــي ديالى، 
األولى انتهــت بفوزنا امام فريق 
اجلــوالن بثالثة أهــداف لهدف، 
قبل التوجه إلى إقامة معسكرا 
احلبيب  شــمالنا  فــي  تدريبيا 
األول  مطلــع شــهر تشــرين 

املقبـل.
املعســكر  فــان  وبالتأكيــد   
التدريبــي ســيكون محطــة 
مهمــة في مســيرة التحضير 
لكرة ديالى، اذا تتوفر فيه فرصة 
مباريــات جتريبية عدة  الجــراء 
ســواء مع فرق الشمال او التي 
فريق  بينها  ومن  هناك  تعسكر 

الصناعات الكهربائية.

رؤية مكتملة وتعزيز االعداد

ويضيــف: بعــد العــودة مــن 
الشمال  في  التدريبي  املعسكر 
باذن اهلل سنكمل رحلة االعداد 
في ملعب ديالى بإقامة تدريبات 
واجراء سلســلة من  منتظمة 
املباريات التجريبية لتكون رؤيتنا 
جميع  عــن  اكتملت  الفنيــة 

الالعبني.
 واملنا كبير فــي حتقيق هدف 
الفريق واســعاد جماهير النادي 
إلى  البرتقالية  الكــرة  بعــودة 
دوري الدرجة املمتازة، سيما انب 
األفضل  نحــو  تغيرت  الظروف 
فـــي جانـــب الدعـــم الـذي 
مواسـم  في  الفريق  افتقـــده 

سابقـة.

دعم اجلمهور للفريق

انتهز الفرصة الوجه الشكر إلى 
جماهير ديالى الوفية التي ازرت 
وتواصل تقدميها الدعم املعنوي 
الكبيــر من خــالل احلضور في 
التدريبات لتكون عونا للفريق في 
مبارياته الرســمية في املوسم 
اجلديد، ومعــروف جمهور ديالى 
ومساندته  وتشجيعه  بحرصه 
من  الفريق  لالعبــي  الكبيــرة 

أجل تعزيز معنوياتهم لتحقيق 
نحو  والعبــور  النتائج  افضــل 
ألق  واســتعادة  األضــواء  دوري 
للكبار  قاهــراً  ليكون  الفريــق 
كمــا كان فــي مواســم عدة 
املمتازة  بالدرجة  ديالــى  لعبها 
قــدم فيها افضل املســتويات 
منطلقا  وكان  الرائعة  والنتائج 
الشهـــرة  عالم  بلغوا  لالعبني 

والنجوميـة.

سيرة وأهداف

اجلدير بالذكر ان املدرب علي عبد 
اهلل، ســبق له متثيل فريق نادي 
ديالى في أواخر عقد التسعينات 
وبرز كالعب  املاضــي  القرن  من 
هداف بارع يتميز باملقدرة الفنية 
العالية وكان زائرا دائما لشباك 
التي  اجلماهيرية وغيرها  األندية 
يالقيها فريق نــادي ديالى لكرة 
القدم فــي أوج عطــاء الفريق 

البرتقالي.
وقــاد الفريق مدربــا الكثر من 
موســم، ويســعى بثقــة إلى 
حتقيق اإلجناز واالرتقاء بكرة ديالى 
إلى دوري األضواء من جديد واخذ 
موقعــه بني كبــار األندية التي 
تلعب فــي دوري الدرجة املمتاز 
وحتقيق حلــم إدارته وجماهيره 

الوفية.

علي عبد اهلل: دعم اإلدارة واختياراتنا 
الواثقـة ومساندة الجمهور يعزز مسيرتنا 

كرة ديالى تبدأ رحلة التحدي بهدف بلوغ دوري األضواء

تقرير 

بغداد ـ الصباح الجديد:

مــن يتابع عن كثب مراحل تأســيس 
فريق نحلة وطن النســوي بالدراجات، 
وكيف بدأ مشــروع يكبــر بانضمام 
العشرات من الالعبني سيدات، او فئات 
عمرية لكال اجلنسني، ال بد ان ينحني 
احتراما جلهود تطوي الليل بالنهار من 
أجل إيصال رسالتها اإليجابية وتأكيد 
ان فــي وطننــا احلبيب مــن اجلوانب 
اإليجابية ما يعجز عن حتقيقها غيرنا 
ممن ينعم بامن ورخاء واستقرار.. فبرغم 
التحديات، نرى نخالت وطن شامخات، 
واملواهــب يتوافــدون لينضمــوا إلى 
الفريــق ويقدموا مهاراتهم في ركوب 
الدراجــات او ابداعاتهــم األخرى في 

الرسم وغيره من الهوايات.
الفريــق، ظالل فرحان،  تتحدث عضو 
وهــي فاحصــة بصــر فــي احــدى 
املستشــفيات احلكومية، ومشــرفة 
اإلدارة واملاليــة للفريــق، كمــا انها 
ناشــطة فــي منظمــة »زاد اخليــر 
خيرين«.. تتحدث عن بداية انضمامها 
إلــى الفريق ودورها فــي تقدمي الدعم 

العضاء فريقها.

االنضمام إلى الفريق
تقــول، ظــالل: كنــت مــع زميلتي 
اجلوهري، ضمن  الكابنت، سعاد حسن 
فريق ســابق في الدراجات كنت فيه 
ان  وبعد  النســوي،  للفريق  مؤسسة 
قررت اجلوهري ان تشــكل فريق نخلة 
إليه،  وطن طلبــت منها االنضمــام 
الالعبات من  استقطاب  رحلة  فبدأت 
عمر 6 ســنوات صعوداً، كون الرياضة 
ال تقــف عند حد معــني، رحالتنا في 
تدريــب املتقدمني اجلــدد تكون على 
فــي حدائق  تدريبية  شــكل وحدات 
أبو نؤاس، واحلمــد هلل فقد بدأنا نؤدي 
جــوالت قصيرة فــي شــوارع بغداد، 
ومن بعدها املشــاركة في املهرجانات 
منطقة  في  اخمليم  وإقامة  واملاراثونات 
سلمان بك او اجراء اجلوالت الطويلة.. 
كما يقوم الفريق بافتتاح ورش ودورات 
تدريبيــة في »اخلــط العربي األصيل 
والرسم  والسباحة  واحلالقة  واخلياطة 
وتنمية بشرية وكذلك إقامة سفرات 

ترفيهية«.

نخلة وطن.. صورة مشرقة 
الفريــق بصورة عامــة يتطلب دعما 

ماديا او معنويــا، ونحتاج إلى التفاتة 
حكوميــة لتعزيز معنويــات الفريق، 
اذا يشــكل نخلة وطن صورة مشرقة 
رســالتها  وتقدمي  املــرأة  إصــرار  عن 

للمجتمع وهي رسالة عطاء إيجابية 
متصاعدة بفضل ما شــهدته رحلة 
الفريق منذ تأسيسه وليومنا هذا من 
جوالت ميدانية ومشــاركات إيجابية 

في مهرجانات وماراثونات واســتقبال 
ضيوف قدمــوا إلى العــراق كما في 
الوفــد الفني املصري بقيــادة الفنان 
مبناســبة  االحتفال  او  احلجــار،  علي 

عيــد املــرأة وماراثون جامعــة بغداد 
ومهرجــان دراجو بغداد الذي أقيم في 
حدائق أبو نؤاس وشــهد افتتاح مزار 
رمزي ملاعدة الشــباب والفتيات على 
عرض انتاجاتهم في الرسم واالعمال 
والطبخ، هــذه وغيرها من  اليدويــة 
املشــاركات أســهمت في تعزيز ثقة 
الفريق وحصلنا على تكرمي وشــهادة 
احتــاد الدراجات العراقــي ودرع االحتاد 
للفريق وكذلك مت منحنا هويات االحتاد 
اعالم  للهواة، كما ســطت  الرياضي 
الوثائقية الفرنسية اهتمامها مؤخرا 
التالحم بني صفوفه  بالفريق ومــدى 

وتقدميه لعطاء ثر.

ترطيب العني في اجلوالت امليدانية
عن دورها في فريق نخلة وطن النسوي 
اؤدي  فرحان:  قالت، ظــالل  للدراجات، 
اثناء  دورا صحيا توعويــا لفريقي في 
على  حفاظــا  امليدانيــة  جوالتهــم 
قدراتهم اجلســدية وعلــى عيونهم، 
للمتسابق  امت مهم  النظارات  لبس 
في ركوب الدراجة سيما التي تغطي 
االمامية ووصف  العــني  أجزاء  جميع 
الطويلة  اجلوالت  ترطيبية الن  قطرات 
من دون ترطيب العني يسبب اجلفاف، 

وال يجوز فرك العني بل غســلها باملاء 
النظيف عدة مــرات وصوالً إلى اقرب 
اخصائــي للعيــون في حــال حدوث 
عارض السامح اهلل.. اما كل متسابق 
فيأخذ حقيبة صغيرة فيها اسعافات 
أولية وماء وتفاحة وبعض املكســرات 

لتعزيز املناعة وتدوير طاقة اجلسم.

املرأة وااللتحاق باسرة الفريق 
تقدم رسالتها إلى السيدات، بالقول: 
انت نصف اجملتمع او اكثر، عززي ثقتك 
بنفســك اكثر، نحن فــي فريق نخلة 
انضمامك  ونرحب في  وطن اســرتك 
إلينا من اجل تقدميك رياضية ومنتجة 
ولصالح  شــخصيا  لصاحلك  ومثقة 

اجملتمع من حولك.
عن هواياتها األخرى، واليات تقســيم 
الســفر  تهوى  انها  أوضحت  عملها، 
والشــعر والتصميم واملطالعة وهي 
مدربة سياقة الســيارات للسيدات.. 
وبشــأن العمل والبيت، حتــرص ان ال 
يتقاطع كل اختصــاص مع االخر، بل 
وفقا لتنظيم جــدول مثالي من أجل 
حتقيق النجاحــات بفضل التعاون مع 
االســرة وكذلك التنسيق العالي مع 

فريق نخلة وطن.

ظالل فرحان : دوري صحي توعوي دعما لمسيرة عطاء إيجابية  
فاحصة البصر التحقت بفريق  »نخلة وطن« النسوي للدراجات

ظالل فرحانفريق نخلة وطن في مشاركة بنشاط للدراجات

بغداد ـ الصباح الجديد:
الوطنّي  أعلَن مــدرُب املنتخــب 
العبني  إضافَة  شنيشل"  "راضي 
املنتخب، وهما  إلى قائمــِة  جدد 
كل من  العب الشرطة كرار عامر 
وحــارس مرمى الطلبــة دلوڤان 
مهدي، وســيلتحقان مبعســكرِ 

الذي سينطلُق  الوطنّي  املنتخب 
في الرابع عشر من الشهر احلالي.

علــى صعيــٍد متصــل، قلصت 
ألسباٍب  الوطنّي  املنتخب  قائمُة 
تنوعت ما بــني اإلصابِة واإلدارية، 
حيث يتعــذرُ على كٍل من كارديو 
ورسالن  شــاكر  وبســام  صديق 

حنون وأحمد باســل عن التواجد 
مع املنتخِب الوطنّي، ومن املؤمل 
أن تشــهد القائمــُة فــي األياِم 
القليلــة املقبلــة إضافَة العبني 
في  للمشاركِة  اســتعداداً  جدد 
بطولــِة األردن الدولّية للمدة من 

23-27 أيلول احلالي.

إعالم اللجنة األولمبية
إســتقبل وزير الدفاع الســيد 
جمعة عناد مبكتبه صباح أمس، 
رئيس اللجنة األوملبية الوطنية 
العراقية األســتاذ رعد حمودي.

وبحــث اجلانبان أطر التعـــاون 
املشترك بيـن الـوزارة واللجنـة 
األوملبيــة وسبـــل تعزيزهـــا 
األوملبية  احلركــة  يخــدم  مبــا 
قدمـــت  حيـــث  العراقيـــة 

املالكـات العسكرية الكثير من 
الوطنية  الرياضيـة  الكفـاءات 
التي كـــانت مثلـت املنتخبات 
احملافـــل  فـــي  العراقيـــة 

اخلارجيـة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اختير الكابنت، غامن ســهر، رئيسا 
في  الرياضي  النشــاط  للجنــة 
شركة نفط الوسط، وقال سهر، 
ضمت اللجنــة، حيدر عبد الرضا 
عبد الســادة نائبا وحســام جابر 
وعضوية  للمالية  عيدان مسؤوال 
علي طالب زامــل ومحمد عيدان 
جعفــر وعامــر نعيمة حســون 
زيد محمد خلف  العام،  واملشرف 
مديــر العالقات واالعــالم وتلقى 
اللجنــة الدعــم مــن مدير عام 
إلى  عبد سليم،  قدوري  الشركة، 
جانب مساندة مدير مكتبه، عالء 

كرمي.
وبــني ان االجتمــاع األول للجنة، 
الفردية  األلعاب  تفعيل  فيه  تقرر 
اخلاصــة  البطــوالت  وتنظيــم 
بهــا وإقامة بطولة كــرة القدم 
للمنتســبني في ملعب الشركة 
الذي ســيتم تهيئته بنحو أكثر 
اختيار  وســيتم  جاهــزا  ليكون 
البطولة  املتميزيــن في  الالعبني 
لتشكيل منتخب للمشاركة في 

البطوالت اخلارجية.

بكالوريوس  ان غامن ســهر،  يذكر 
ميلك  وتبريد،   تكييف  هندســة/ 
سجال جيدا في عالم كرة القدم، 
العبا الندية الشــباب والصناعة 
وامليثــاق، ثم مدربا الشــبال نادي 
الشباب وشــباب النادي واشترك 
مديرا  عــدة  تدريبية  دورات  فــي 
الكادمييــة جنوم القمــة الكروية 
االحتــاد  اكادمييــة  فــي  ومديــر 
اإلنســانية اجملانيــة، وكان مديرا 
لفريــق شــركة نفط الوســط 

وشــعل منصب عضو  للصاالت 
الهيئــة اإلداريــة لنــادي امليثاق 
 C ســابقا وحصل على شــهادة
اآلســيوية وشــهادات أخرى من 
رابطة الــدوري األميركي لتطوير 
املدربني، عضو في مؤسسة الفار 
مدير  الدولية،  الرياضية  ســورت 
النشــاط الرياضي في مؤسسة 
في  الرياضي  النشاط  وطن، مدير 
جامعــة النخبة ســابقا، ومديرا 

ملنظمة الطفولة العراقية.

صكبان الربيعي
وجه االحتاد املركزي للكرة الطائرة 
لدخول  العباً  لعشــرين  الدعوة 
املعســكر التدريبي املقام حاليا 
ملنتخبنــا الوطني في محافظة 
أربيل حتت اشراف املدرب املعروف 
عالء خلف ومســاعده ســلمان 
ارزوقــي فــي اطــار التحضيــر 
ملنافســات بطولة العــرب التي 
ســتقام فــي قاعــة محافظة 

الثاني من  النصــف  فــي  أربيل 
شهر تشرين األول املقبل، بعدها 
يتوجــه وفد منتخبنــا الوطني 
إلى ايران للدخول في معســكر 
تدريبي ثاني يخــوض خالل عددا 
من املباريات التجريبية مع الفرق 

اإليرانية.
مدرب  الســيد عالء خف  واعلن 
املنتخــب الوطنــي ان الدعــوة 
شــملت الالعبني »منير شــامل 

عبد  اهلل  وعبــد  عدنــان  وماهر 
الكــرمي وحســام عبــد الصمد 
وعبــاس كــرمي ومحمد رشــيد 
وإســالم ســاجت ومصطفــى 
وعمر  ومنتظر محمــد  حميــد 
علي وهادي علــي وعلي صاحب 
وامين علي مســلم واحمد حيدر 
حسني  وسيف  طارق  وســرحان 
ومحمد علي أنور ونوزاد شــيرزاد 
ورابر محمد علي واسامة منيب«.

روما ـ وكاالت:
مدرب  بيولــي،  ســتيفانو  حقــق 
ميالن، رقما مميــزا عقب فوز فريقه 
على ســامبدوريا، فــي اللقاء الذي 
جمعهما مســاء أول أمس.. وانتزع 
ميــالن، فــوزا صعبا مــن مضيفه 
سامبدوريا )2-1(، في مباراة شهدت 
حالــة طــرد لنجم الروســونييري 

بالبطاقة  الذي خــرج  لياو،  رافاييل 
احلمــراء بالدقيقــة )47(، أثنــاء ما 
كانت النتيجة تشــير لتقدم ميالن 
»أوبتا«  شــبكة  وبحســب   ..)0-1)
لإلحصائيات، فإن بيولي أصبح ثامن 
مدرب يحصــد 650 نقطة، أو أكثر 
في تاريخ الدوري اإليطالي منذ بداية 

عهد احتساب الفوز ب3 نقاط.

وأضافت أن مدرب ميالن بفوز فريقه 
على ســامبدرويا، فقــد جمع 652 
أن  يذكر  الكالتشيو.,  بتاريخ  نقطة 
بجدول  الثاني  املركــز  يحتل  ميالن 
برصيد  الكالتشيو  مسابقة  ترتيب 
14 نقطة بالتســاوي مــع املتصدر 
نابولــي، فيما يقع ســامبدوريا في 

املركز ال18 برصيد نقطتني.

عناد وحمودي يبحثان أطر دعوة كرار عامر ودلوفان إلى قائمة الوطني 
التعاون بين الدفاع واألولمبية

غانم سهر مديرا للنشاط 
الرياضي في شركة نفط الوسط

20 العبًا لمعسكر وطني الكرة 
الطائرة تحضيرا لبطولـة العرب

بيولي يدخل قائمة استثنائية 
في تاريخ الدوري اإليطالي

غامن سهر واللجنة الرياضية
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

بغداد - وداد إبراهيم:
يبقــى الفنان شــاهدا على عصره 
االكثر  املشهد  الطبيعة  حني يضع 
سحرا وجماال في اعماله ألنها تعبر 
عن ذاته وجمال مدينته، وهو يرتبط 
وتوثيقي  انســاني وحضاري  بهدف 
ألنــه يؤكد املــكان الــذي هو فيه 
ويصفه بالفرشــاة واللــون. الفنان 
"هاني كاظم 1979 مواليد البصرة، 
البكالوريوس كلية  واحلاصل علــى 
 2003 البصرة  فنون جميلة جامعة 
وماجستير فنون تشكيلية 2017 " 
حتدث للصباح اجلديد عن جتربته مع 
الفن وقــال:" ان عمليات التجريف 
التي حدثــت للكثير مــن املناطق 
الزراعية والبســاتني ونخيل التمور 
التي كان  قد حدت مــن االعمــال 
يقدمها الفنــان البصري للطبيعة 
املياه  الســاحرة، وجتفيف  البصرية 
أثر على شــكل الطبيعة البصرية 
وجعلهــا عبارة عــن مناطق جرداء 

وموحشة.
وتابــع كاظم: وانا اعيــش في بيئة 
بصرية ســاحرة تتمثل في شــط 
العرب والبســاتني وغــزارة النخيل 
كانت  كلها  اجلميــل،  واكتظاظها 
حافزي لترسم فرشــاتي اجمل ما 
فــي الطبيعة من الوان واشــكال 
متثل مجمل اعمالي الفنية، فأحاول 
جاهدا ان اضعها على القماشــة، 
والتجريف  التجفيف  سنوات  وبعد 
الذي كان يشــكل بالنســبة لكل 
فنان ابشــع ما يقع من قسوة على 
الطبيعــة، فتراجعــت اعمالي في 
الرســم، وهذا ما حدث للكثير من 

فناني البصرة. 

واكمل: كان لدي شغف في الرسم 
واشــاهد مجالت  الطفولة،  منــذ 
اعيد رســمها  ان  واحاول  الرســم 
وكان والــدي ميدنــي بالدعم واخي 
اهدى لــي  صورة كبيرة وطلب مني 
رســم االنســان ما جعلني اكثف 
نشاطي، ووجدت اهتماما كبيرا من 
قبل معلمي في املدرســة وحاول ان 
يوجهني ويشــجعني فكانت فترة 
زاخــرة باإلنتاج، واذكــر في املرحلة 
املتوسطة طلب مني معلم الرسم 
ان اعمل معرض عن النخلة، ووجدت 
امــام مســؤولية كبيرة  نفســي 
فخرجت الى البســاتني الستشف 
من غزارة وتالحم النخيل مشــهد 
اضعه فــي اكثر مــن 30 لوحة اذ 
جملتها باحلروف واآليــات القرآنية، 

ومت عــرض اللوحــات فــي اكثر من 
مناســبة حتى بعد ان تخرجت من 
توثيقا حقيقيا  اجده  لذا  االعدادية، 
عن اكتظاظ وسحر بساتني البصرة 
وجمال نخيلها الــذي غاب االن الى 

االبد. 
واضاف: درســت الرســم في كلية 
الفنون اجلميلة، فوجدت نفسي امام 
عالم يختلف عمــا عرفته ، اذ كان 
علّي تكثيف اجلهود والعمل اليومي 
والتدريب، فقدمت خالل دراستي في 
في  معرضني  2001و2002،  العامني 
لي  واول مشاركة جماعية  الرسم، 
كانت في معرض "نهارات نيسانية" 
مع فنانــي البصرة و"وقفة حب من 
اجــل الوطن" وتوالت مشــاركاتي 
أقدم  والتي كنت  الفنية ومعارضي 

فيهــا الرســم والتصميــم، حتى 
جمعية  معــرض  في  مشــاركتي 
الفنانني التشــكيليني فرع البصرة 
عام 2022، وشغفت بفن التصميم 
للرســم وطريقا  ووجدتــه مكمال 
لالبتــكار الفني ويحتــاج الى وعي 
جمالــي ورؤية فنيــة للتحليق في 
عالــم واســع ورحــب.  واعتبر كل 
عمل هو جتربة ومترين واستكشــاف 
ألســس فنية واضافة مهارة كوني 
الفنية صغيرة حتى  أجد ان جتربتي 
االن، قياسا الى ما قدمه رواد احلركة 
التشــكيلية في العراق من مدارس 
وجتارب لها االثر الكبير على االجيال 
حتــى االن، وعلى اجلميــع ان يدرس 
منهم  لنتعلــم  الفنية  جتاربهــم 

االكثر واالجمل. 

بغداد - الصباح الجديد:
االعالميات  رئيســة منتــدى  فــازت 
برئاســة  املعموري،  نبراس  العراقيات 
قطاع االعالم باالحتــاد العربي للمرأة 

املتخصصة.
وذكر االحتاد العربي للمرأة املتخصصة 
في بيــان، تابعته الصبــاح اجلديد أن 
"نبــراس املعمــوري رئيســة منتدى 

االعالميات العراقيات، فازت برئاســة 
قطاع االعالم باالحتــاد العربي للمرأة 
الوحدة  جمللــس  التابع  املتخصصــة 
االقتصادية العربية املنبثق عن جامعة 

الدول العربية، وذلك خالل االنتخابات 
املصرية  بالعاصمة  مؤخرا  جرت  التي 
القاهرة بحضــور اجلمعية العمومية 

لالحتاد مبشاركة 16 دولة عربية".

هاني كاظم: تراجعت أعمالي بعد تجريف 
وتجفيف بساتين ونخيل البصرة

شارك بمعارض عدة في مجالي الرسم والتصميم

متابعة ـ الصباح الجديد:
شــاركت اإلعالمية أوبــرا وينفري فــي العرض 
العاملــي األول للفيلم الوثائقــي Sidney، ضمن 
فاعليات الدورة ال٤٧ ملهرجان تورنتو السينمائي 

الدولي.
وقالت خــالل مرورهــا على الســجادة احلمراء 
لفعاليــات عــرض الفيلم: لوال أشــخاص مثل 
ســيدني بواتييه، لن أكون قــادرة على الوقوف 

حيث أقف في العالم لوال ذلك".
وSidney هــو فيلم وثائقــي أمريكي، من إخراج 
اإلعالمية وســيدة  وإنتــاج  ريجينالــد هودلني 
األعمــال أوبرا وينفــري، وهو صــورة حلياة وتراث 
املمثل سيدني بواتييه، ومن املقرر عرض الفيلم 
 + Apple TV  حصريا على منصة البــث الرقمي

في 23 سبتمبر اجلاري.
وافتتــح مهرجــان تورنتو الســينمائي الدولي 

بدورته الـ٤٧، والتى تستمر في الفترة من 8 إلى 
.The Swimmers 18 سبتمبر، بعرض فيلم

وفيلــم The Swimmers يُســتمد من القصة 
احلقيقية املعجزة للســباحتني يســرا وســارة 
مارديني، اللتني انتقلتا من ســوريا بسبب احلرب 
إلى األلعــاب األوملبية مبدينة ريو في البرازيل عام 
 The Swimmers 2016. شــارك في إنتاج فيلم
شــبكة Netflix جنًبــا إلــى جنب مــع وكالة 

التــي   Working Title Films
تتخذ من لندن مقرًا لها، بعد تأخر 

إصداره بسبب جائحة كورونا.
فيما أعلنت شبكة نتفليكس عن موعد 

عرض فيلــم The Swimmers عبــر منصتها، 
بتاريخ 23 نوفمبر املقبــل. ويتنافس على جوائز 
مهرجــان تورنتو فــي دورته الـــ٤٧، أكثر من 54 

فيلما من 26 دولة حول العالم.

"أوبرا وينفري" في العرض العالمي األول لفيلم Sidney بمهرجان تورنتو

ديالى - الصباح الجديد:
 أعلن مسؤول حكومي، عن بدء تأهيل أقدم القصور 

االثرية شرق البالد وسط دعوات لتحويله الى متحف. 
وقال مدير ناحية السعدية احمد الزركوشي ، في 

تصريح تابعته الصباح اجلديد: ان" قصر اجلاف أحد 
اشهر القصور االثرية على مستوى ديالى ويقع في 
وسط السعدية ميثل ارثا حضاريا وتاريخيا وحلقة 

مهمة في تاريخ احملافظة منذ نحو قرنني".
واضاف، ان" فريقا متمرسا من االثار بدعم منظمات 
دولية شرع بعملية تأهيل هي االولى من نوعها بعد 

2003 لقصر اجلاف في إطار مساعي إلحيائه من 
جديد واحلفاظ عليها خاصة وانه تضرر بسبب االجواء 

املناخية وعدم الصيانة لعقود طويلة"، مؤكدا أن 
"القصر ميثل حلقة تاريخية مهمة ملناطق شرق العراق 

وهناك دعوات لتحويله الى متحف كبير".
وأشار الزركوشي الى ان "السعدية ومدن حوض 

حمرين تضم العديد من املواقع االثرية القدمية التي 
حتتاج الى دعم مباشر من اجل اعادة التأهيل للحفاظ 

عليها". 

واسط ـ الصباح الجديد:
أعاد سائق تكسي في الكوت مبلغ 25 مليون دينار كان 

قد نسيه أحد املواطنني في سيارته. 
وقال إعالم قيادة شرطة واسط في بيان ورد لـ “الصباح 

اجلديد "أنها تلقت إخبارا من مواطن استأجر عجلة 
تكسي قد أضاع فيها املبلغ، حيث قام قسم مكافحة 

اإلجرام مبتابعة املوضوع وخرجت مفارز مكافحة اإلجرام 
وبالتعاون مع شعبة الكاميرات لتتبع العجلة.

وأضاف أنه وأثناء البحث تبني أن سائق عجلة التكسي 
توجه إلى مقر املديرية لتسليم املبلغ الذي عثر عليه 

داخل العجلة.

في ديالى.. تأهيل موقع
أثري لتحويله الى متحف

الكوت.. سائق تكسي يعيد 
25 مليون دينار إلى صاحبه
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من املؤلم ان نشــاهد صوراً مشــوهة عبر مواقع 
التواصل االجتماعــي لتغيير لون خلفية نصب " 
احلرية " املكان الذي يعد األقرب لقلوب العراقيني 
فهنا شــهدت انتفاضة الشباب التشريني الذي 
ثــار ضد الظلم واالســتبداد وغيرها من االحداث 

التاريخية املهمة.
اذ ميثل نصب "احلرية" رمزية كبيرة لدى العراقيني 
لكونه يرتبط بقضايا مفصلية عاشــتها البالد 
قبل نحو خمسة عقود، وبات ميثل قبلة للبغداديني 

ومركزاً هو األوسع ملنصات التظاهر واالحتجاج.
ويقع النصب عند ســاحة التحرير )امللكة عالية 
سابقا( وهي إحدى الساحات الرئيسة في وسط 
بغــداد، وكان لهــا دور مهم  في بعــض الثورات 
واملســيرات واالنتفاضات التي شــهدتها بغداد، 
وسميت بساحة التحرير نســبة إلى التحرر من 

االحتالل واالستعمار األجنبي.
وأظهــرت صورة ملتقطــة للنصب بعــد إعادة 
ترميمــه، وهو يتشــح باللون األصفــر بدالً من 
األبيض الذي تضمنه تصميمه األســاس على يد 

النحات الشهير محمد جواد سليم عام 1961.
 Travertine ويذكر ان أُعيد إكساء النصب باحلجر
الترفرتني، تركي املنشــأ بحسب مصادر من وزارة 
الثقافة، وهو مــن نوعية وأبعــاد وأحجام احلجر 
الســابق، ولم يكن هنــاك أّي تغيير للمواصفات 
الفنيــة، كان التحدي األكبر إجــراء الصيانة من 
دون املســاس باملنحوتات أو إنزالها، ومتت العملية 

بنجاح كبير.
بالتجهيز  التركيــة   Gorkem وقامــت شــركة 
وبعملية اإلكســاء، وهي من الشركات الرصينة 
التــي نفــذت مبنى الســفارة التركيــة، وقصر 
الضيافة وغيرها من املشــاريع املهمة في بغداد، 
وعلى حسابها الشخصي، أي لم يتم صرف دينارٍ 

عراقيٍّ واحٍد إلعادة إكساء النصب.
مقابل كل تلــك االتهامات، نفــت وزارة الثقافة 
واللجنــة املســؤولة على ترميم نصــب احلرية، 

التالعب بالشكل األصلي للنصب. 
وقالت الــوزارة إن ما أثير علــى مواقع "التواصل 
االجتماعــي من لغط كبير خــالل األيام القليلة 
املاضية حــول "نصب التحرير"، غير صحيح وغير 
دقيق باملرة. أن النصب خضم لعملية ترميم عبر 
شركة تركية، باســتعمال حجر يضاهي القطع 
األصلية بنســبة تصل إلــى 98 باملئة من حيث 

اللون. 
وضاع علينا احلق والباطل بسبب مواقع التواصل 
الــرواد واملثقفون  االجتماعي وما ينشــر وهــل 
تســرعوا بهذه الضجة اإلعالمية حول تغيير لون 
خلفية النصب، ام وزارة الثقافة سبقت الضجة 

برد دبلوماسي من خالل بيانها أعاله؟

بين األصفر واألبيض

زينب الحسني

"الطبيعة البصرية" للفنان هاني كاظم الفنان البصري هاني كاظم

البصرةـ  الصباح الجديد:
البصرة  محافظــة  فــي  نظمــت 
العاملي  اليــوم  احتفالية مبناســبة 
حملو األميــة، فيما أشــار مختصني 
للدارســني  املراكز  تراجــع عدد  الى 
بسبب توقف املنح املالية التي كانت 

تخصص لهم.
وقال مدير قســم محــو األمية في 
تربية البصرة رائــد علي فرعون في 
إن  اجلديد:  الصبــاح  تابعته  تصريح 
املديرية شرعت منذ عام 2012 بفتح 
448 مركــزا حملو األمية فــي عموم 
محافظــة البصرة واســتقبلت 56 
ألــف دارس وتخرج منهــم أكثر من 
42 ألــف دارس، داعيــا املواطنني ممن 
يصعــب عليهم الكتابــة والقراءة 
إلى االلتحاق مبراكز محو األمية التي 
تبقى منها فقط 19 مركزًا بســبب 
الدارســني عن اإلقبال عليها  عزوف 
بعد توقف املنــح املالية التي كانت 

تخصص لهم.
وأضاف فرعون أن املناهج الدراســية 
متوفــرة والكوادر كذلــك مبراكزهم 
املوزعة بعمــوم البصرة معوال على 
دور اإلعالم بدعوة الراغبني بالدراسة 
لاللتحــاق والعــودة إلــى مقاعــد 

التعليم من جديد.
فيما بني النائب اإلداري حملافظ البصرة 
ضرغام األجودي خالل االحتفالية: أن 

العراق أعلــن في مطلع الثمانينيات 
خلــوه من األمية بنحــو كامل لكن 
التصرفــات الصبيانيــة من النظام 
الســابق الذي أدخل البالد في مآس 
ومتاهات احلروب جعلــه يتراجع إلى 
مســتويات متدنية بالتعليم وعادت 

األمية لتنتشر بشكل غير متوقع.
مشــيرا إلى أن محافظــة البصرة 
من  األمية  ظاهــرة  محاربــة  تبنت 

خالل بعــض املشــاريع التي تهدف 
إلى التخلص من تلك اآلفة وحتسني 
التعليمي لتكــون البصرة  الواقــع 
األولى في مكافحة األمية والتخلص 
منها مــن بني احملافظــات العراقية 
انطالق  املقبلة  األشــهر  وستشهد 
خطة للحكومة احمللية تتمكن فيها 
احملافظة خالل سنوات معدودة مبحو 

األمية.

متابعةـ  الصباح الجديد:
بالنشــيت  كيت  املمثلة  حصدت 
جائــزة أفضل ممثلة فــي مهرجان 
بدورتــه  الســينمائي  البندقيــة 
التاســعة والســبعني،ويأتي ذلك 
للمرة الثانية خالل مســيرة كيت 
بالنشــيت في هذا احلدث العاملي، 
أوركســترا  كقائــدة  دورهــا  عن 
متعطشــة للســلطة في فيلم 

"تار" للمخرج تود فيلد.
وقّدمت املمثلة األسترالية البالغة 
بالتزامهــا  واملعروفــة  عامــاً   53
بالقضايا النســوية، أداًء الفتاً في 

يقارب  الذي  الدرامــي  العمل  هذا 
الهوية،  مســائل معاصرة حــول 
الســلطة،  اســتخدام  وإســاءة 
بالنشيت  وقالت  اإللغاء".  و"ثقافة 
لهذا  اجلائزة "شكراً  عند تسلمها 
املهرجــان الــذي يدعــو اجلمهور 
للعودة إلى قاعات الســينما، هذا 
رائع". وأضافت "لــن أكون هنا مع 
هذه اجلائزة لــوال وجود مخرج رائع، 
فهذه اجلائزة تخص أيضاً تود فيلد 
أين  وهو ســينمائي عظيم يعرف 
يضع الكاميرا في كل ثانية". وفي 
الشقراء  املمثلة  تؤدي  "تار"،  فيلم 

أوركســترا  قائدة  دور  الطويلة 
مشــهورة ترتبــط بعالقة مع 
فرقتها  فــي  كمــان  عازفــة 
يطاردها شــبح املاضي. ويقّدم 

بشــأن  معقدة  نظرة  الدور  هذا 
أو إســاءة  التحرش  اإلبالغ عن 

الســلطة من  اســتخدام 
النساء بحق مرؤساتهن، 

مبــا ينســجم مــع 
التــي  املواضيــع 

مــن  تكافــح 
جلهــا  أ

الفنانة.

في اليوم العالمي لمحو األمية ..

البصرة.. تراجع عدد الدارسين
 بعد توقف منحهم المالية

بابل ـ الصباح الجديد:
بان ســمير ابراهيم، طالبــة جامعية في 
كليــة اآلداب قســم علــم االجتماع لدى 
بابل، فنانة تشــكيلية ترســم  جامعــة 

لوحاتها الفنية على الورق بقلم الرصاص.
بابل، موهوبة  التي تســكن محافظة  بان 
واســتطاعت اســتخدام مواد بدائية في 
صنع لوحات فنية رائعة تنافس الصور ذات 
اجلودة املطلوبة من حيث الدقة. في وسط 
العصــر الرقمي الذي يعيــش فيه العالم 
بسهولة، من املذهل مشاهدة لوحات "بان 
سمير" التي استخدمت في صنعها أقالم 

الرصاص والفحم.
اللوحــات تتميز بدقــة التفاصيــل التي 
جتعلها شــديدة الواقعة حتى أنه ال ميكن 
غير  الفوتوغرافية  الصــور  عــن  تفريقها 
امللونة، وقد ذكرت "بان" أنها ترســم منذ 
فترة قصيــرة وقد بدأت في رســم وتلوين 

أخرى من صنعها.
وأضافت أن "لم يســبق لهــا االلتحاق 

اطلعت  لكنها  الرســم  مبدرسة 
على لوحــات فنية عبر مواقع 

التواصل االجتماعي وبعض 
الفنيــة  الشــخصيات 

حولها ســاعدها فــي تطويــر موهبتها 
واســلوبها في الرســم، وقد حصلت على 
شــهادة تقديرية من جامعــة بابل لغرض 

مشاركتها في املعرض.
وبحســب بان، فأن رســم اللوحة الواحدة 
يستغرق ما بني 10_25 ساعة، وذلك ألنها 
تعمل على عدة أجزاء من اللوحة في نفس 
الوقــت ثــم جتمعها 
بطريقة رائعة من 
عيــوب  أي  دون 
أخطــاء  أو 

تالحظ.

"بابلية" ترسم لوحات بالرصاص غاية في الدقة واإلتقان

كيت بالنشيت "أفضل ممثلة"
 في مهرجان البندقية السينمائي

"المعموري" رئيسة لقطاع اإلعالم باالتحاد العربي للمرأة
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