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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

بغداد ـ الصباح الجديد: 
املكلف  الوزراء  رئيس مجلس  اوضح 
امس  الســوداني  محمــد شــياع 
االثنني، ان احلكومة املقبلة ســتولي 
أهمية قصوى لتوفير وصيانة البيئة 

االستثمارية في العراق
وذكر مكتبــه االعالمي في بيان ان« 
السوداني استقبل سفير جمهورية 
العــراق جوي  كوريــا اجلنوبية لدى 
سونغ سو، وبحثا في تعزيز العالقات 
الثنائيــة بني البلديــن، فيما أوضح 
الســوداني خالل اللقاء أن احلكومة 
العراقيــة املقبلة ســتولي أهمية 
قصوى لتوفير البيئة االســتثمارية 
في العراق وصيانتها، وتقدمي احلماية 

الكافية للشركات الكورية والعاملية 
من أية محاوالت تعرقل عملها وهذا 

واجب الدولة حصرا«.
كمــا أكد رئيــس مجلس الــوزراء 
تعزيز  الــى  العراق  حاجــة  املكلف 
الشراكة مع دول العالم لالستفادة 
من خبراتها في مجالي بناء وتنمية 
االقتصادية  للقطاعــات  القــدرات 
الدول  مــع  ســيما  ال  والتعليمية، 
صاحبة التجــارب الناجحة في تلك 

اجملاالت.
الكوري، حتيات  بدوره نقل الســفير 
بالنجاح  الكورية ومتنياتها  احلكومة 
تشكيل  في  الســوداني  ملســاعي 
حكومة تهدف الى خدمة العراقيني.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
توقع وزير النفط العراقي أحسان 
عبد اجلبار امس االثنني أن تستمر 
أســعار النفط مبعدل يتجاوز 75 
دوالر للبرميل الواحد خالل األعوام 

العشرة املقبلة.
اجلبــار فــي مقابلة  وقــال عبد 
تلفزيونيــة: » نعيــش حاليا ربيع 
متتد خالل  وقــد  النفط  أســعار 
أوقــات متفاوتة بالصعود والنزول 
إلــى 10 ســنوات مبعدل ســعر 

يتجاوز 75 دوالر للبرميل الواحد«.

وأضاف » إن اخلوف من املســتقبل 
مشروع الن العراق يعتمد بنسبة 
النفطية  اإليرادات  على  باملئة   95
وعلينــا الذهــاب إلى مشــاريع 
اســتراتيجية تؤمن إيرادات للبالد 
من خالل ضخ اســتثمارات كبيرة 
في مجال النفط وفي الســنوات 
تشــغيل  أبرزهــا  كان  األخيــرة 
مصفــاة كربالء لتكريــر النفط 
اخلــام بطاقــة 140 الــف برميل 
يوميا ومبا يقلل نحو 60 باملئة من 

استيراد البنزين عالي األوكتاين«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
فــي  النفــط  أســعار  ارتفعــت 
اليوم   املبكرة  التعامالت اآلســيوية 
إذ أدت توقعــات بشــح اإلمــدادات 
تطبيق  قبل  العالم  على مســتوى 
النفط  لواردات  األوروبي  االحتاد  حظر 
الروســي إلى زيادة األسعار. ارتفعت 
العقود اآلجلة خلام برنت 54 سنتا أو 
0.6 % إلى 94.04 دوالر للبرميل بحلول 
جرينتش،  بتوقيت   01:25 الســاعة 

في حني ارتفع خام غرب تكســاس 
الوســيط األمريكي 51 سنتا أو 0.6 
% إلى 85.56 دوالر للبرميل بحســب 
رويترز. كان برنت قد ســجل ارتفاعا 
بنســبة 2 % األسبوع املاضي بفعل 
واآلمــال في تخفيف  الدوالر  تراجع 
قيود مكافحة كوفيد19- في الصني 
التي من شــأنها أن تؤدي إلى ارتفاع 
الطلب فــي ثاني أكبر مســتهلك 

للنفط في العالم.

السوداني: 
توفير وصيانة البيئة 

االستثمارية للبالد تحتل عند 
الحكومة المقبلة أهمية قصوى

وزير النفط يرجح بقاء أسعار النفط فوق 75 
دوالر للبرميل خالل األعوام العشرة المقبلة

أسعار النفط ترتفع بالتزامن مع 
توقعات بشح اإلمدادات عالميا

خاص - الصباح الجديد:
الكتــل  مطالــب  عطلــت 
السياســية جلســة منــح 
الثقة حلكومة محمد شــياع 
يرجح عدم  ومبــا  الســوادني، 
إمكانية عقدها خالل األسبوع 
اســتمرار  وســط  احلالــي، 
اســماء  االعتراضــات علــى 
املرشــحني واخلالفــات علــى 

تقاسم املناصب.
القانون  ائتــالف  وقال عضــو 
عــادل املانــع فــي حديث مع 
»الصباح اجلديد«، إن »احلوارات 
بني الكتل السياسية واملكلف 
بتشــكيل احلكومــة محمد 
شياع السوداني لم تصل إلى 

مرحلة اخلالفات«.
وتابع املانع، ان »السوداني لديه 
حقيبتي  السيما  الرؤى  بعض 
تكون  بأن  والداخليــة  الدفاع 
احلزبية  املرجعيــة  عن  بعيدة 
شخصيات  إلى  ويســلمهما 
عراقية مستقلة، واملوضوع ما 

زال محل نقاش«.
ولفــت، إلــى أن »البعض من 
ابــدت  السياســية  الكتــل 
السوداني  قيام  على  حتفظها 
الــوزارات فيمــا بني  بتدويــر 

املكونات«.
وشــدد املانع، على أن »الكتل 
مدركة بأن عــدم الوصول إلى 
اتفــاق ومنح الثقــة حلكومة 
فأن  أكفاء،  بوزراء  الســوداني 
ذلك يعني اســتمرار اخلالفات، 
وهــذا يــؤدي إلــى االنتحــار 

السياسي«.

ويواصل، ان »املكلف بتشكيل 
احلكومة يقود بنفسه عملية 
التفاوض ويشــرف على عمل 
اللجنة املشــكلة التي تتولى 
اللقاء مع املرشــحني وفحص 

سيرهم الذاتية«.
ومضــى املانــع، إلــى »هناك 
بعض االعتراضات على اسماء 
تسنمت  قد  بكونها  مرشحة 
مناصب في وقت ســابق وهي 

مرفوضة من الشارع وال بد من 
التغيير بدماء جديدة«.

من جانبــه، ذكــر النائب عن 
حتالف عــزم محمد العبد ربه 
فــي تصريــح إلــى »الصباح 
اجلديــد«، إن »احلــوارات داخل 
القوى السنية مستمرة بشأن 
توزيــع حصــص املكــون بني 

حتالفنا وحتالف السيادة«
»حتالفنا  أن  ربــه،  العبد  وتابع 

قبل بــوزارة الثقافة رغم أنها 
ال تعني جمهورنا كثيراً، لكننا 
طلبنا إلى جانبها الدفاع ووزارة 
أخرى مثل التربية أو الصناعة 

أو التجارة«.
وأشار، إلى أن »حتالف السيادة 
التقسيم سيحصل  وفق هذا 
على ثالثــة وزارات، إضافة إلى 
نائب  مناصب  علــى  حصوله 
رئيس  ونائب  اجلمهورية  رئيس 

الوزراء ورئيس مجلس النواب«.
وشــدد العبــد ربــه، على ان 
يعانــون مــن متدد  »الســنة 
املناصب  بإســناد  مناطقــي، 
االنبار  مــن  شــخصيات  إلى 

فحسب«.
وأوضــح، أن »اخلــالف موجود 
داخــل البيت الســني، لكنه 
ليس مبستوى تعطيل تشكيل 
اخلالفات  هذه  بكون  احلكومة، 

ال تقتصــر علــى مكوننا، إمنا 
الكردي  البيتــني  إلــى  متتــد 

والشيعي«.
وبــني العبد ربــه، أن »العديد 
مــن الــوزارات التــي هي من 
اســتحقاق املكونني الشيعي 
لغاية  حتســم  لم  والكــردي 

الوقت احلالي«.
القــوى  »وصــول  أن  ويــرى، 
الشيعية إلى اتفاق بشأن مترير 
الكتل  باقي  سيدفع  احلكومة 
السياســية إلى املضي معها 

في عقد جلسة منح الثقة«.
ان  إلــى  ربه،  العبــد  ولفــت 
»القــوى الشــيعية لم تتفق 
لغاية الوقت احلاضر، ولو كانت 
متفقة لدعت لعقد جلســة 
منح الثقة منذ ايام وال تنتظر 

كل هذا التأخير«.
وأكــد، أن »اخلالف األكبر داخل 
البيــت الشــيعي، مــع عدم 
توزيع  الكتل هناك على  اتفاق 

الوزارات فيما بينها«.
وانتهــى العبــد ربــه، إلى أن 
»احلديث عــن حكومة خدمية 
هو للشــعارات السياســية، 
فاجلميع متفق على اســتمرار 

احملاصصة والتوافقية«.
ويواصــل الســوداني مهمته 
القوى  مع  حــوارات  إجراء  في 
السياســية من أجل تشكيل 
حكومة وصفها بأنها خدمية، 
بأمــل أن تعقد جلســة منح 
الدستورية  املهلة  الثقة خالل 
التكليف  30 يوماً من  البالغة 

الرسمي.

»عزم«: الخالف األكبر داخل البيت الشيعي

مطالب الكتل تعرقل جلسة منح الثقة لحكومة 
السوداني وترجيح بعدم عقدها هذا االسبوع

بغداد - الصباح الجديد:
اركان  االتصــاالت  وزيــر  اعلــن 
الشــيباني امس االثنــني، افتتاح 
الدولية  النفــاذ  بوابات  مشــروع 
لإلنترنت، مبيناً أن املشروع سيحد 
والقرصنة  التهريــب  من عمليات 
لقطاع  إضافيــة  مبالغ  ويحقــق 

االتصاالت.
مؤمتر صحفي  في  الشيباني  وقال 
عقده مبقر الــوزارة: »نعلن اليوم – 
امس -افتتاح مشروع بوابات النفاذ 
»هذا  أن  مبيناً،  لإلنترنت«،  الدولية 
املشروع استراتيجي ومهم لقطاع 

االتصاالت في العراق«.
وأضاف أن »املشــروع ســيحد من 
عمليات التهريــب والقرصنة وهو 
مشروع مهم كان يفترض ان ينفذ 
منذ العام 2007 »، مشــيراً الى ان 
»العــراق كان يتذيــل دول العالم 
بوابة  الميلك  والوحيد  االنترنت  في 
نفاذ نظامية ولكــن بعد تعاقدنا 
مع كبرى الشركات العاملية قامت 

املنظومات في جميع  بإنشاء هذه 
املناطق احلدودية«.

أن »املشــروع، تنظيمــي  وتابــع، 
وســيحقق مبالغ إضافية لقطاع 
االتصــاالت، فخالل مــدة قصيرة 
حققنا تطوراً في ســرعة االنترنت 
من 138 ترتيــب العراق عاملياً واآلن 
وصلنــا في املرتبــة 42 أي تقدمنا 

96 مرتبة وهي طفــرة نوعية في 
حققنا  كمــا  االتصــاالت،  قطاع 
مليار   134 واعدنــا  كبيرة،  إيرادات 
دينار الــى وزارة املالية و10 مليارات 
دينار حملافظة ذي قــار و 5 مليارات 
دينار للنجف االشــرف«، موضحاً، 
أن »بوابات النفــاذ حتارب التهريب 
وتقلــل عمليــات القرصنة ورصد 

علــى  ويســيطر   dpi موضــوع 
مواقع  فــي  الواضــح  االنفــالت 
التواصــل اإلجتماعي والصفحات 
الوهميــة وكذلك يحقق  واملواقع 
فائدة اكبر في ضمان وارادات مالية 

كبيرة«.
وذكر الشيباني، أن »سرعة االنترنت 
إذ  الشــركات  بني  مختلفة طبعاً 

100-150 )ميگ( وهذا  تصل مــن 
ما جعل ترتيــب العراق 42 عاملياً«، 
موضحاً » بعد تشــغيل الفايبر تو 
هوم ودخوله مرحلة التنفيذ خالل 
ســتة اشهر الى ســنة، نتوقع ان 
يكون تصنيــف العراق على ترتيب 
أول 20 دولة عامليا »، مشــيراً الى 
أن »املشــروع ليــس فقط خلدمة 
االنترنت، بل انه يتحكم ويطور كل 
احملتوى عموما »نتفلكس وشو تامي« 
وكل مــا يحتاجه املواطن العراقي 

بسعر خدمة االنترنت نفسها«.
وأوضــح، أن »بيانــات املواطنــني 
مؤمنــة بالكامــل ألن العراق كان 
الميتلك بوابات نفاذ دولية وال توجد 
منافذ او نقــاط حدودية لإلنترنت 
أن »جميع  الى  والسعات«، مشيراً 
الســيطرة  حتت  اليوم  احملتويــات 
وكذلك لدينا مشــروع مع اجلهات 
األمنيــة فــي مراحلــه األخيــرة 

سينفذ قريباً«.
مدير شــركة  قــال  جانبه،  مــن 

املنفــذة  لالتصــاالت  الوســط 
للمشروع مازن علي حسوني خالل 
املؤمتــر إن »مشــروع بوابات النفاذ 
الدوليــة لالنترنت سيســهم في 
بناء الوطن«، الفتــاً الى أن »قطاع 
االتصاالت مهم وأكثر حيوية وميثل 

شريانا للقطاعات األخرى«.
االرباح  أن« نسبة  وأضاف حسوني 
تزايد  فــي  االتصاالت  قطــاع  في 
أن »قطاع  الى  مستمر«، مشــيراً 
متكامل  مشروع  بالعراق  االنترنت 
وحديثة للســيطرة على السعات 
من خالل البنى التحتية لالتصاالت 
الدوليني ولغاية  املزودين  ابتداًء من 

اجملهزين احمللني«. 
وأكد أن »مشــروع بوابات االنترنت 
يغطي احملافظات كافة، ومع مواقع 
السعات«،  وحد  للتشغيل  رئيسة 
على  »سيســيطر  أنــه  موضحاً 
ســعات االنترنــت واحلــد من اي 
عمليــة غيــر قانونية مــع توفير 

سعات عالية لإلنترنت«.

االتصاالت تفتتح مشروع »بوابات النفاذ الدولية«
وتعد بتأمين إيرادات مالية عالية منها

يحد من تهريب سعات االنترنت والقرصنة
تقريـر

القنبلة القذرة..جهاز ينثر النفايات النووية
الفقر يطارد الفالحين.. والجمعيات الفالحية:3المشعة ويعرض مناطق واسعة للتلوث بها

6حكومات ما بعد 2003 لم تنهض بالزراعة

السليمانية - عباس اركوازي:
يواجــه االف الطلبــة في عشــرات 
القــرى مبناطــق الفــراغ االمني بني 
قوات البيشــمركة واجليش العراقي، 
في املناطــق املتنازع عليه ، تهديدات 
الدراســي،  بفقــدان عامهم  جدية 
املدارس  الغــالق عشــرات  نتيجــة 
ابوابها، جراء التهديدات االرهابية من 

عناصر داعش.  
وأغلقت عشرات املدارس ابوابها امام 
الطلبــة في مناطق الفــراغ االمني 

مبحافظة املوصل مــرورا مبحافظتي 
كركوك وديالى.

واكد مدير مدرســة الزهور في قرية 
بلكانة بقاء خانقني محمد مردان، ان 
مدرســتني في القرية اغلقتا ابوابها 
بعد ان هاجرها اغلب ســكانها جراء 
التهديدات االمنية لداعش، التي ادت 

الى مقتل عدد من ابناء القرية.
واضاف مــردان في حديــث للصباح 
اجلديد، ان مئــات الطلبة في القرية 
وغيرهــا من القــرى التابعة لناحية 

يواجهون  خانقــني  وقضــاء  جلوالء 
خطــورة ضيــاع عامهم الدراســي 
التي  االمنيــة،  للتهديدات  نتيجــة 
يتعرض لها ســكان تلك القرى جراء 
العمليات االرهابية املستمرة لعناصر 
داعــش. واوضح انه رغــم العمليات 
االمنية التي تقــوم بها قوات اجليش 
العراقــي، اال انها لم تؤد الى القضاء 
على حتركات عناصر داعش التي تتخذ 
من بعض املناطــق النائية مالذا لها. 
وفــي قضاء مخمــور التابع حملافظة 

ابوابها  38 مدرســة  املوصل اغلقت 
امام الطلبة، حتــول بعضها حلظائر 
والدجاج.  املاشــية  لتربية  ودواجــن 
فــي مكتب  االعالم  وقال مســؤول 
تنظيمات االحتاد في محافظة نينوى 
غياث السورجي في تصريح للصباح 
اجلديد، ان عشرات املدارس في اطراف 
الفراغ  مناطق  ضمن  الواقع  القضاء 
األمني بني قوات البيشمركة واجليش 
إلى  وحتولت  أبوابها  اغلقت  العراقي، 

مكان لتربية األغنام والدواجن. 

بغداد - الصباح الجديد: 
طالــب أربعــون مــن أعضاء 
مجلس النواب العراقي، بإدراج 
فقــرة التصويت علــى إعادة 
ســعر صرف الدوالر األمريكي 
مقابــل الدينــار العراقي إلى 

سعره الرسمي السابق. 
وقــال عضــو جلنــة النزاهة 
الشــبالوي  حميد  النيابيــة 
علــى وفــق وثيقة رســمية، 
حملت عنـــوان »تخفيـــض 
سعـــر صرف الدوالر«: »نظـرا 

سعـر  ارتفـــاع  لتداعيـــات 
الدينـار  امام  الـــدوالر  صـرف 
الذي انعكـــس سلبـــا على 
الوضــع االقتصــادي للعائلة 
كاهل  أثقل  والــذي  العراقية 
الدخل  املواطن باالخــص ذوي 
احملــدود نحــن االعضــاء في 
القائمــة املرفقــة نطلب من 
إدراج  النواب،  رئاســة مجلس 
فقــرة تخفيض ســعر صرف 
الدوالر وإعادته تدريجيا لسعر 
الصرف الســابق ضمن جدول 

عمل اجللســة القادمة خدمة 
للصالح العام«.

وأظهرت القائمــة، تواقيع 40 
نائباً حتى اآلن. 

املركــزي  البنــك  أن  يذكـــر 
العراقي أعلــن، في )19 كانون 
عــن  رســمياً   ،)2020 األول 
تعديل ســعر صــرف العملة 
األمريكي(  )الــدوالر  األجنبية 
ليكــون 1450 دينــار، بدالً من 
 100 كل  مقابــل  دينار،   1200
العامة  للموازنة  وفقــاً  دوالر، 

للدولة للعام 2021 التي اقرها 
مجلس النواب.

يرى  كمــا  لذلــك،  ونتيجــة 
مختصــون، ارتفــع التضخم 
الســنوي في العراق بشــكل 
كبير، لتشــهد جميع أسعار 
املــواد والســلع في الســوق 
العراقيــة، ارتفاعــاً كبيراً، ما 
بني  استياء شديدة  أثار موجة 
عن  الشعبية، فضالً  األوساط 
املهتمني  بعــض  اعتراضــات 

بالشأن االقتصادي.

عشرات المدارس في مناطق الفراغ األمني بين البيشمركة 
والجيش مغلقة خشية اإلرهاب

أربعون نائبا يوقعون طلبا بإعادة سعر
صرف الدوالر الى ما كان عليه تدريجيا

يواجه االف الطلبة تهديدات بفقدان عامهم الدراسي  

بغداد - الصباح الجديد:
العامة  الهيئة  استبشــرت 
والرصــد  اجلويــة  لألنــواء 
الزلزالي امس اإلثنني، بنسب 
األمطار التــي هطلت خالل 
امــس األول علــى مناطــق 
متفرقة في البــالد، آملة ان 
ااملدة  يستمر هطولها خالل 

املقبلة.
الهيئة  إعــالم  مديــر  وقال 
عامر اجلابــري لوكالة األنباء 
إن »موســم  )واع(:  العراقية 
األمطار هذا العام بدأ مبكراً، 
إذ أنه جاء فــي الثلث األخير 
من تشرين األول اجلاري بينما 
الســنوات  تكرر مجيئه في 

املاضية بداية تشرين الثاني«.
»نالحظ  اجلابــري:  وأضــاف 
األمطــار وصلت  نســب  أن 
زاخو  في  جيــدة  درجات  إلى 
وأربيل  والسليمانية  ودهوك 
والرطبــة، ونحن نستبشــر 
أن  ونأمل  النسب  بهذه  خيراً 

تستمر في الفترة املقبلة«.
وتابع، »نتوقع أن تشهد حالة 
الطقس اليــوم – امس - في 
املنطقــة الغربية واملنطقة 
الوســطى وبعــض املناطق 
املنطقــة  شــرق  شــمال 
امطار،  تســاقط  الشمالية 
ورمبا كذلك بالنســبة لباقي 

انحاء املنطقة الشمالية«.

االنواء الجوية تستبشر الخير 
بالسقوط المبكر لألمطار في هذا 

الموسم
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بغداد - الصباح الجديد: 

شهدت اجملتمعات الزراعية في العراق 
القمح  محاصيــل  فــي  انخفاضــاً 
واخلضــروات والفاكهة للعــام الثاني 
على التوالي بســبب ظــروف اجلفاف 
القاســية، حيث ســتكون األسر في 
البالد عرضة بشــكل  أنحــاء  جميع 
متزايد لتراجع الدخــل وتزايد حتديات 
احلصول علــى الغذاء الكافــي، وفقاً 
الســتبيان جديــد صادر عــن اجمللس 
النرويجي لالجئني )NRC(  قبل انطالق 
 COP( مؤمتــر األمم املتحدة لتغير املناخ
27( املقــرر عقده في مصر الشــهر 

املقبل.
وشــهد ما يعــادل ربع األســر البالغ 
عددها 1341 التي شــملها استطالع 
اجمللس النرويجــي لالجئني في خمس 
محافظات هــذا العام أكثــر من 90 
باملائة من فشل محصول القمح هذا 

املوسم كنتيجة مباشرة لنقص املياه.
وقال 25 باملائة آخرون إنهم لم يحققوا 
أي أرباح صافيــة من محصولهم من 
أجبرت  بأكمله. كمــا  لعــام  القمح 
فتــرات اجلفــاف الطويلة ربع األســر 
الزراعية على االعتماد على املساعدات 

الغذائية وسط نقص في احملصول.
يقول جيمس مون، مدير مكتب اجمللس 
النرويجي لالجئني فــي العراق: “نحن 
نشــهد اســتمرار الضرر الناجم عن 
أزمة املناخ واملياه في العراق. يشــهد 
النــاس تالشــي أراضيهــم اخلصبة 
ومحاصيلهم مع كل عام مير. األراضي 
التي لطاملا غذت شعباً جتف بسرعة”.

ويــؤدي تفاقم أزمة املنــاخ واملياه إلى 
كارثــة للمناطق التــي اعتمدت منذ 
فترة طويلــة على الزراعــة كمصدر 
رئيســي للدخل وســبل العيش. في 
حال اســتمرت ظروف اجلفاف احلالية 
في اإلضرار باحملاصيل واحلصاد، فسوف 
تضطر اجملتمعــات الزراعية في العراق 
الى ترك أراضيها والتوجه إلى املناطق 

احلضريــة بحثاً عــن مصــادر بديلة 
للدخل.

للسنة  لالجئني  النرويجي  اجمللس  وّثق 
الثانية على التوالــي تأثير أزمة املياه 
املزارعني  علــى  العــراق  فــي  واملناخ 
النزوح.  مــن  املتضرريــن  والســكان 
يُظهــر التقرير اجلديــد أن واحدة من 
بني كل ثالث أســر في املناطق االكثر 
إلى تقليص  عرضة للجفاف اضطرت 
مساحة األرض التي تزرعها، مما أدى إلى 
خســارة كبيرة في احملاصيل والدخل. 
أفاد أربعة من بني 10 أشخاص بأنهم 
القمح  أقل مــن  حصــدوا كميــات 
هذا  واخلضروات  والفواكه  والشــعير 

العام مقارنة بالعام املاضي.
 تفاقمت أزمة اجلفاف في العراق خالل 
الســنوات األخيرة بسبب االنخفاض 
القياســي في هطول األمطار وارتفاع 
درجــات احلرارة بســبب تغّيــر املناخ. 
تتفاقم هذه الظروف بسبب انخفاض 
تدفق األنهار من البلدان اجملاورة للعراق، 
فضالً عن االفتقار إلى االستثمار وإدارة 

املياه على املستوى الوطني، مما أدى إلى 
تدهور نوعية املياه وكميتها.

أجــرى اجمللــس النرويجــي لالجئني 
مقابالت مع أشخاص قالوا إنهم أو 
أقاربهم اضطــروا ملغادرة أراضيهم 
نتيجة لهذا الوضــع. أفاد أكثر من 
ثلــث املســتجيبني )38 باملائة( عن 
زيادة في التوترات االجتماعية بسبب 

التنافس على املوارد والوظائف.
وأضاف مون انه “يجــب أن ندرك أن 
العيــش تتضرر كل  احلياة وســبل 
يوم بســبب أزمة املناخ واملياه، وهذا 
يتطلــب تكثيف اجلهــود الوطنية 

والدولية”.
وقد أُجبر ما يصــل إلى 4 باملائة من 
الذين شــملهم االســتطالع على 
االنتقال إلى أماكن أخرى مع تفاقم 
ظروف اجلفاف. قال تيسير البالغ من 
العمر 42 سنة، إنه يفكر في مغادرة 
أرضــه في احلويجة، فــي محافظة 
كركوك، حيث يتوقع خسارة مدمرة 

في الدخل.

للعام الثاني على التوالي .. أزمة الجفاف في العراق تدّمر الدخل والمحاصيل

بغداد - الصباح الجديد:

اوضحــت وزارة الزراعة بالتفصيل 
بشــأن عقد توريد أسمدة مشعة 
من وزارة الصناعة واملعادن تسبب 

مرض السرطان.
وقال املتحدث باســم وزير الزراعة 
هادي هاشــم في تصريح صحفي 
مســاء امــس ان “مادة الســماد 
}الداب{ هو عقد حكومي بني وزارة 
الزراعة ووزارة الصناعة واملعادن اي 
عقد حكومي بكمية 300 ألف طن 
ووصل منها 50 الفاً الى مخازننا”.

تقرير  ورود  “وبعــد  انــه  وأضــاف 
البيئة  وزارة  مــن  للمادة  الفحص 
وكشــف عــن وجود نســب غير 
اعتيادية بخصــوص تلوثها وفيها 
عناصر مشــعة أمر وزيــر الزراعة 
املتبقية  الكميــات  توريد  بإيقاف 
املستلمة  الكمية  والتحفظ على 
منها  كميــة  أي  جتهيــز  وعــدم 

للفالحني واملزراعني”.
وأكــد هاشــم، انــه “ال يوجد أي 
تصــرف بهذه الكميات وباشــرت 
باعمالهــا”  الرقابيــة  اجلهــات 
موضحــا ان “نقل 50 ألف طن من 
هذه األســمدة الى مخازن الوزارة 
املنتشــرة في احملافظات كان قبل 
اعــالن نتائج الفحــص وذلك مع 
الزراعة الشــتوية  قرب مواســم 
لكنها ســارعت بإيقــاف صرفها 
وكذلك الكميات املتبقية من وزارة 

الصناعة”.
وشــدد علــى ان “املوضــوع قيد 
الســيطرة واجــراء فحــص أكثر 
لألسمدة واذا ثبت عدم صالحيتها 

سيتم إتالفها”.
وتابع هاشــم، ان “العقد مع جهة 
حكومية واملبالغ لم تسلم وممكن 
إيقاف العقد واللجوء الى توريد من 

جهات أخرى وقــد نطرح مناقصة 
عاملية”. 

مــن جانبه أفاد النائــب عن احلزب 
الكوردســتاني ماجد  الدميقراطي 
شــنكالي بأن مصنع سماد الداب 
في البصرة ظهر أنه للتعبئة فقط 
وال وجود الي إنتاج فيه، مشيرا الى 
وجود أسمدة ملوثة اشعاعياً فيه.

وكتب شــنكالي فــي تغريدة ان 
من روسيا  “املصنع استورد سماداً 
ظهر وحســب الفحص أنه ملوث 

توزيعه على  ويريــدون  اشــعاعياً 
الفالحني”.

وكان مصنــع ســماد الــداب في 
الشركة العامة لصناعة األسمدة 
قد  البصرة  اجلنوبيــة مبحافظــة 
افتتحــه وزير الصناعــة واملعادن 
منهــل عزيز اخلباز، قبل 3 أشــهر 
بالشــراكة مــع شــركة تربــل 

البريطانية.
وقال الوزير في كلمته التي ألقاها 
فــي حفل االفتتــاح وقتها: “نحن 

نقــف اليــوم ورؤوســنا مرفوعة 
للعالم  نثبت  أن  اســتطعنا  ألننا 
أن العراق ينهــض من جديد برغم 
التحديات والظــروف التي مر بها 
على مدى السنوات املاضية”، الفتاً 
إلى أن الــوزارة أخذت على عاتقها 
وعلــى مدى العامــني املاضيني أن 
إلى  والوصول  مبصانعهــا  تنهض 

أفضل اإلمكانيات.
وأكــد الوزيــر أن “مصنع ســماد 
الداب يعتبر من املشــاريع الرائدة 

لــوزارة  خير  وبــادرة  والعمالقــة 
الصناعــة ومحافظــة البصــرة 
القطاع  والعراق عموماً، وسيدعم 
الزراعي في الِبالد ويعكس ســعي 
وزارة الصناعــة لبناء هكذا صروح 

صناعية مهمة وعمالقة”.
خالل افتتــاح املصنع مت االعالن أنه 
يتكون من ثالثــة خطوط إنتاجية 
الداب  إلنتاج سماد  املنشأ  أوروبية 
ومبا  باليــوم  طن   )1500( بطاقــة 
يُعادل )500( ألف طن سنوياً بقيمة 

)%30( حســب ُمتطلبات  ُمضافة 
وزارة التخطيط وبجودة عالية وفق 
املعتمدة لدى  العراقية  املواصفات 

وزارة الزراعة.
األساســية  األهداف  من  أن  يذكر 
النشاء املصنع هو ايقاف املستورد 
ودعــم القطاع الزراعــي وتغطية 
احتياج وزارة الزراعة من هذا النوع 
التي  الفوســفاتية  األسمدة  من 
حتتاجهــا الوزارة وبكثرة، حســب 

قول وزارة الصناعة.

وزير الزراعة يأمر بعدم تجهيز اي كمية 
منها للفالحين والمزارعين بغية اتالفها 

اثبتت الفحوصات وجود عناصر مشعة في اسمدة »الداب«

اوضح المتحدث باسم 
وزارة الزراعة ان 

“موضوع وجود نسب 
غير اعتيادية بخصوص 
تلوثها بعناصر مشعة 

هو قيد السيطرة 
واجراء فحص أكثر 

لألسمدة واذا ثبت 
عدم صالحيتها سيتم 

إتالفها”

الصباح الجديد ـ وكاالت:
العراقي، امس  الرافديــن  إدارة مصــرف  أعلنت 
االثنني، عن تقــدمي تســهيالت مصرفية لفتح 
حســابات مالية للمواطنني، فيما أطلق مصرف 

الرشيد قروضاً جديدة.
وقالت إدارة مصرف الرافدين في بيان ورد لوكالة 
شــفق نيوز، إن فروع املصرف تواصل فروعه في 
بغــداد واحملافظــات لتقدمي اخلدمــات املصرفية 

لزبائنه وبانسيابية ووتيرة متسارعة.
واوضحت ان فروعه تشهد “إقباالً واسعاً” من قبل 
الزبائن لفتح احلســابات املصرفية والتقدمي على 
القروض مبختلف أنواعها والتسهيالت املصرفية 
االخرى، مشــيراً الى منح القروض االستثمارية 
ألصحاب املشاريع والفرص االستثمارية لتفعيل 

االقتصاد الوطني.
بدورها أعلنــت إدارة مصرف الرشــيد في بيان 
صحفــي ، عن اطالق وجبة جديدة من الســلف 
الشخصية البالغة 10 ماليني دينار باالضافة الى 
السلفة التكميلية البالغة خمسة ماليني دينار.
وبينــت أن التقدمي على الســلف الشــخصية 
والتكميليــة يكون الكترونيــا من خالل تطبيق 
مصرف الرشــيد وال يوجد وســيط بني املصرف 

والزبون.

اربيل - الصباح الجديد: 
اعلنت وزارة البلديات والسياحة في حكومة 
اقليم كوردســتان اختتــام فعاليات املؤمتر 
الدولي لآلثار والتراث اليوم الثالثاء باملشاركة 
 )IFPO( مع املعهد الفرنســي للشرق األدنى
بهدف تنمية قطاع اآلثــار، قدمت فيه أكثر 

من 16 بحثاً وموضوعاً علمياً. 
وجاء في بيــان للوزارة ان املؤمتــر انطلق في 
اربيل اول امــس االحد بحضور وزير البلديات 
والسياحة ساسان عوني حتت عنوان االلفية 
الثانية في كوردســتان العــراق نتائج ورؤى 

جديدة. 
واوضــح البيــان ان املؤمتر عقد باملشــاركة 
بــني املديريــة العامــة لآلثار والتــراث في 
األدنى  للشــرق  الفرنســي  واملعهد  الوزارة 
(IFPO( وشــارك فيه عدد كبير من اآلثاريني 
الكوردستانيني واملعاهد واجلامعات األوروبية 
ويهدف لتنمية قطاع اآلثار وقدم خالله اكثر 
من 16 موضوعاً وبحثــاً علمياً ونتائج احلفر 
والتنقيــب األثري وخصوصا تلــك األماكن 
األثرية التي مت اكتشــافها والعمل مستمر 

في بعضها حاليا. 
وأشــار البيان إلى أن هذا املؤمتر العلمي هو 
واحد مــن أهداف واهتمامات حكومة اقليم 
كوردســتان بهذا القطاع، الفتا الى ان وزارة 
البلديات والسياحة تريد عن طريق مثل هذه 
املؤمترات واملشاريع والبحوث العلمي أن تنمي 

قطاع اآلثار وتتعامل معه كقطاع مهم. 

“الرشيد” يطلق قروضًا 
جديدة و”الرافدين يعد 

بتسهيالت مصرفية

اليوم .. اختتام فعاليات 
المؤتمر الدولي لآلثار 

والتراث في اربيل

المرور توجه بعدم 
محاسبة اصحاب المركبات 

الرياضية االصلية 
بغداد - الصباح الجديد: 

وجهــت مديرية املرور العامــة امس االثنني 
بعدم محاســبة أصحاب املركبات الرياضية 

االصلية.
وقالــت مديرية املــرور في بيــان، إن »مدير 
املرور العام وجه بعدم محاســبة اي مركبة 
احملورة  الرياضيــة االصلية غير  املركبات  من 

العادم«.
وأضافــت املديرية أن »هــذا التوجيه الحقاً 
للتوجيه الذي قبله بأربعة اشــهر مضت«، 
داعية »وســائل االعالم كافة لتوخي الدقة 

في نقل االخبار«.
وكانت مواقع التواصــل االجتماعي تناقلت 
خبراً، يفيد بفــرض غرامة مالية قدرها 100 
ألف دينار بحق أصحاب السيارات الرياضية. 

ذي قار - الصباح الجديد:
أعلنت الهيئة العامة لآلثار والتراث 
امــس االثنني، عن وصــول البعثة 
االمريكيــة برئاســة هولي بتمن 
إلى محافظة ذي قــار للعمل في 
لكش، مؤكدة  مدينة  الهباء  تلول 
ان الفــرق التنقيبيــة االجنبيــة 
بدأت بالوصــول الى الوركاء واريدو 

ونينوى.
وذكرت الهيئــة في بيان ان “موقع 
تلول الهباء )لكش قدميا( يشــكل 
مساحة تزيد على ٦٠٠ هكتار، أحد 
اكبر مواقع جنوب بــالد الرافدين، 

التي مت االســتقرار فيه منذ االلف 
والى منتصف  امليالد  قبل  اخلامس 

االلف الثاني قبل امليالد”.
وأضافت، ان “اعمال التنقيب بدأت 
املدينة منــذ عام ١٩٦٨،  في هذه 
واســتمرت لفترات متقطعة الى 
الفترة  هــذه  وخالل   ،١٩٩٠ عــام 
ابنية  التنقيــب  اعمــال  اظهرت 
ضخمة كاملعابد والدور السكنية 
واعداد كبيرة من اللقى الفنية ذات 
القيمة احلضارية والفنية العالية، 
باإلضافة الــى مجموع كبيرة من 

االختام ذات احلرفية العالية”.

وبينــت الهيئة، أن “هــذه العمائر 
واللقى، تشير الى العمق احلضاري 
الكبير وازدهار هذا املســتقر خالل 
الســالالت، ومن خالل  فترات فجر 
اســتئناف اعمال التنقيب واملسح 
املتطور في مدينة لكش التي بدأت 
من عام ٢٠١٩ واملســتمرة حلد االن، 
مت العثــور على منطقــة صناعية 
مهمــة جدا مــن حيــث النتائج 
العلمية التي من شانها ان تضيف 
الى معلوماتنا عن املناطق احلرفية 
في مدن العــراق القدمي وخصوصا 

خالل االلف الثالث قبل امليالد”. 

 بغداد - الصباح الجديد 
أعلنت قيادة عمليات بغداد امس 
االثنني ضبط مــرآب خلزن وتهريب 
املشــتقات النفطيــة وغلق عدد 
مــن املعــارض وســاحات وقوف 
العجالت غير املرخصة في مناطق 

بالعاصمة .
وذكــر بيــان للعمليات”تســتمر 
مبالحقــة  االمنيــة  قطعاتنــا 
اخلارجــني على القانــون ومهربي 
املنتجــات النفطية باإلضافة الى 
الوقود  محطات  وتفتيش  متابعة 

ورصد حــاالت التخزين والتهريب 
التــي يقوم بها ضعــاف النفوس 
استخبارات  قسم  مع  بالتنسيق 
وامن قيــادة عمليات بغداد، حيث 
متكنت قوة من اللــواء )42( فرقة 
احلادية عشــرة من ضبط  املشاة 
)مرآب( يســتخدم خلــزن وتهريب 
املشتقات النفطية حيث مت العثور 
على عجلة نوع }ميتسوبيشــي{ 
لنقل املنتج واربعة خزانات للوقود 
ســعة ألف لتر مع مضخة وعدد 
مــن }اجللكانــات{ وذلــك ضمن 

مناطــق شــرقي بغــداد بجانب 
الرصافة”.

وفــي ســياق متصــل تســتمر 
جلنــة متابعة معارض وســاحات 
بواجباتهــا  الســيارات  وقــوف 
وذلك بالتنســيق مــع القطعات 
املاســكة، حيث مت غلــق عدد من 
املرخصة  غير  والساحات  املعارض 
الى  املواد املضبوطة  ومت تســليم 
اجلهات ذات االختصاص على وفق 
قانونــي إلكمال  محضر ضبــط 

االجراءات القانونية. 

بغداد - الصباح الجديد: 
احلمايــة  هيئــة  شاركـــت 
في  العمل  بــوزارة  االجتماعية 
ورشــة العمل التــي نظمتها 
منظمة )مثلث اجليل( اإلنسانية 
 )UNHC( بالتعاون مــع منظمة
وحملت عنــوان  )تعزيز أنظمة 
حماية الطفل في العراق( على 

مدى يومنني.
التعريــف  الورشــة  وتناولــت 
مبشروع سياسة حماية الطفل 

الذي ابتدأ في عام ٢٠١٩ واستمر 
بالتعاون  )٤( سنوات وطبق  ملده 
مع قســم احلماية االجتماعية 
في نينوى، كما مت عرض الهيكل 
القــدرات  لبنــاء  التنظيمــي 
الباحثني  وتدريب  احلالة  ودراسة 
برامج  عدة  علــى  االجتماعيني 
وبعض احلاالت االجتماعية فيما 
يخص طرق  حماية الطفل ملنع 

استغالله واالعتداء عليه.
واســتعرضت الورشــة مــا مت 

التوصل اليه مــن نتائج مثمرة 
في هذا املوضــوع وايضا إعطاء 
دوره  االجتماعــي  الباحــث 
االساس في دراســة احلالة.هذا 
وبعــد العديد مــن الطروحات 
يومي  مــدى  على  واملداخــالت 
الورشــة، جــرى االتفــاق على 
عرض نتائج املشروع على الوزارة 
على  وتطبيقه  مناقشته  لتتم 
باقي اقســام احلماية في بقية 

احملافظات. 

الصباح الجديد - وكاالت: 
مثــل رئيس ديــوان الرقابــه املاليه 
االحتادي رافل ياســني خضير العراق 
فــي اعمال الــدورة الرابعة عشــر 
للمنظمــة  العامــة  للجمعيــة 
للرقابة  العليــا  لالجهزة  العربيــة 
في  حاليا  املعقودة  واحملاسبة  املالية 

اململكة العربية السعودية .
وقــال الديــوان في بيــان ان “رئيس 
ديــوان الرقابه املاليــه االحتادي ميثل 
العــراق في إجتماع الــدورة الرابعة 
عشــر للجمعية العامة للمنظمة 
للرقابة  العليــا  لالجهزة  العربيــة 
املاليــة واحملاســبة ) االربوســاي ( 

املقامة في جدة”.
يذكــر ان “االجتماعات ستشــهد، 
األجهزة  رؤســاء  ومشاركة  حضور 
العليــا للرقابــة املاليــة العامــة 
واحملاســبة األعضاء باملنظمة، وعدد 
من الضيوف واملراقبني من املنظمات 
اإلقليمية والدولية واألجهزة الدولية 

النظيرة”.
ومن املقــرر أن تناقش االجتماعات 
تقرير اجمللس التنفيذي عن متابعة 
أنشــطة املنظمة واإلجراءات التي 
اتخذهــا اجمللــس لضمــان تنفيذ 
برنامج العمل الذي أقرته اجلمعية 
العامة بدورتها السابقة، والتقارير 

املاليــة للمنظمــة، وتقريــر جلنة 
إجنازاتها  عن  اإلستراتيجي  اخملطط 
للفتــرة “٢٠١٨-٢٠٢٢م”، واعتمــاد 
للفتــرة  اإلســتراتيجي  اخملطــط 
عمــل  وبرنامــج  “٢٠٢٣-٢٠٢٨م”، 

املنظمة والبرنامج املالي لها.
كما ستشهد االجتماعات، اإلعالن 
املنظمة  سيترأس  الذي  اجلهاز  عن 
ونائبه األول، وحتديــد مكان انعقاد 
للجمعية  اخلامسة عشــر  الدورة 
العامــة وتعيــني النائــب الثاني، 
التنفيذي  اجمللس  تشــكيل  وإعادة 
للمنظمة ، وانتخاب رؤساء وأعضاء 

اللجان الرئيسة لها. 

بعثة أمريكية تصل ذي قار وتباشر 
اعمال التنقيب في “تلول الهباء” 

ضبط مرآب لخزن وتهريب المشتقات 
النفطية وغلق معارض سيارات في بغداد

العمل تشارك في ورشة تعزيز 
أنظمة إدارة حماية الطفل

العراق يشارك في اعمال المنظمة العربية 
لالجهزة العليا للرقابة المالية ) االربوساي (



3 شؤون عربية ودولية

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد:

بعد املؤمتر الذي استمر أسبوعا، وأفضى 
اللجنة  إلى تعيني ســبعة أعضاء في 
التابع  السياســي  للمكتب  الدائمــة 
للحزب الشــيوعي الصيني، بات حجم 
انتصار الرئيس الصيني، شي جني بينغ، 
بينها  واضحا وفقا لوسائل إعالم عدة، 

صحيفة “نيويورك تاميز”.
وفــي هــذا اإلطــار، قالــت صحيفة 
“الغارديان” إن شي “كدس كبار املوالني” 
في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي، 
مما يُظهر أن زعيــم الصني األقوى، أكثر 
من أي وقت مضــى، يفضل الوالء على 
الكفاءة ، ويريد حكما مبعزل عن النقد 

أو االستجواب.
للمكتب  الدائمــة  اللجنــة  وتعتبــر 
السياســي، الهيئة التي متسك بزمام 
بقية  بــات  الفعلية، حيث  الســلطة 
األعضاء الســتة مســاعدين لشــي، 

وجميعهم حلفاء ومقربون له.
الكشــف  مت  التي  التعيينات،  وأثــارت 
عنهــا، امس االول األحــد، مخاوف من 
أن شي أحاط نفســه مبا يسمى “رجال 
نعم” بينما يقود الصني عبر ما ســماه 

“املياه املتقلبة” في املستقبل.
وتواجه البالد مشاكل اقتصادية محلية 
وتوترات عاملية متفاقمة، مع مضاعفة 

شي لتهديداته بضم تايوان.
الصيني،  الرئيــس  وحصــل  واألحــد، 
شــي جينبينغ امس االول االحد، على 
والية ثالثــة تاريخية علــى رأس احلزب 
الشــيوعي، وفق ما أوردت وكالة األنباء 

الرســمية، بعد أن أزاح أّي معارضة في 
البــالد وداخل صفوف احلــزب، ليصبح 
بذلك أقوى قائد للصني منذ مؤســس 

النظام، ماو تسي تونغ.

من هم أقوى 7 رجال في الصني؟
كشــف احلــزب الشــيوعي الصيني، 
امس االول األحد، عن تشــكيلة جلنته 
املركزية اجلديدة التي ضمت أكثر سبع 

شخصيات تأثيرا في البالد
وعينت اللجنة املركزية اجلديدة للحزب 
الشــيوعي بعد إدخال تعديالت واسعة 
عليها، شــي لوالية ثالثــة من خمس 
ســنوات، مما ميهد لتثبيته رسميا على 
رأس الدولــة لوالية جديــدة في مارس 

.2023
قــال محللــون إن التعيينــات اجلديدة 
التي جلبت أيضا قــادة األمن الداخلي 
والشــخصيات العســكرية إلى دائرة 
ســلطته، أظهرت أن شي جنح بالفعل 
في القضــاء على معارضــة محتملة 

لكونه زعيما مدى احلياة.
وقال كبير محللي شرق آسيا مبعهد لوي 
ومقره سيدني، ريتشــارد ماكجريجور، 
لرويترز “املكتب السياســي اجلديد هو 

بيان مؤكد لهيمنة شي على احلزب”.
بينما قال ســونغ وين تي، وهو محاضر 
فــي العلــوم السياســية باجلامعــة 
الوطنية األســترالية: “كرر شــي عدة 
مــرات أن مؤشــرات األداء املهمــة في 

عهده اجلديد هي الوالء السياسي”. 
أن  “الغارديــان”  لصحيفــة  وأضــاف 
التعيينــات “عالمة ال لبــس فيها على 
أن عصــر املنتصــر يســيطر على كل 

السياسة”.
التعيينــات  قائمــة  مــن  وخرجــت 
شــخصيات بارزة يُنظر إليها على أنها 
منافسة محتملة لشــي، مبا في ذلك، 
لي كه تشيانغ، الذي كان رئيسا للوزراء، 
ووانغ يانغ، الــذي يُنظر إليه على نطاق 
واسع على أنه مرشــح لرئاسة الوزراء، 
لكنه أُبعــد اآلن من اللجنــة املركزية 

املكونة من 204 أعضاء متاما.
وقالت ســوزان شــيرك، نائبة مساعد 
وزيــر اخلارجيــة األميركي خــالل عهد 
الرئيس األسبق، بيل كلينتون، “لن يجرؤ 

الســلبية  باجلوانب  إخباره  الناس على 
لسياســاته  الفعليــة  والتكاليــف 

واملشاكل التي تخلقها”. 
وتابعت، في حديثها لصحيفة “نيويورك 
تاميز”: “ســيتنافس اجلميع فيما بينهم 
إلظهار مــدى والئهم، وســوف ينتهي 

بهم األمر إلى املبالغة في ذلك”.
حصــل الرئيــس الصيني، شــي جني 
بينغ، امس االول األحد، على والية ثالثة 
الشــيوعي  احلزب  رأس  تاريخية علــى 
األنباء  أوردت وكالــة  احلاكم، وفق مــا 
الرســمية، في ختام مؤمتــر مكنه من 

تعزيز سلطته.
أدت حقبة شي خالل عقد في السلطة 
إلــى زيــادة “عزلة الصني عــن الغرب” 
وسط توترات بشــأن انتهاكات حقوق 
اإلنسان والتوســع اإلقليمي والعدوان، 
واملشــكالت االقتصادية التي تفاقمت 
بكني  والتزام  التجارة  تســليح  بسبب 
بسياسة “صفر كوفيد” التي ثبت أنها 
“نيويورك  البالد، بحسب  باقتصاد  تضر 

تاميز”.
كما كان التزام شــي بضم تايوان وما 
يسمى بـ”إعادة تثقيفها” مكرسا هذا 

األسبوع في ميثاق احلزب.
وأنتجــت حقبة شــي في الســلطة 
بالفعل أمثلة علــى التجاوز أو التباطؤ 
الكارثي، ال سيما أوائل عام 2020 عندما 
حاولت الســلطات احمللية فــي البداية 
إخفاء الدليل علــى أن كوفيد الذي لم 

يكن مفهوما بعد، كان معديا.
ويجــادل بعــض اخلبراء بــأن مثل هذه 
اخملاطر ستزداد اآلن بعد أن قام بتطهير 
املكتب السياســي من أي منشــقني 

محتملني.
وقال الباحث الزائر بكلية “لي كوان يو” 
سنغافورة  بجامعة  العامة  للسياسة 
الوطنيــة، درو تومســون، “لقــد بحث 
األجنبيــة  والشــركات  املســتثمرون 
بشــكل يائس عــن مؤشــرات على أن 
الليبراليني أو اإلصالحيني سيلعبون دورًا 
في تشــكيل االقتصاد أو إعادة النظام 
االقتصــادي القدمي الذي أعطى األولوية 

لالستثمار األجنبي وحترير االقتصاد”.
وقال لـــ “الغادريان” إنــه “من الواضح 
مــن نتائج املؤمتر العشــرين للحزب أن 
األمن القومي واألمن السياسي للحزب 
ســيكون لهما األســبقية على النمو 

االقتصادي”.
ويشــهد االقتصــاد الصينــي تباطؤا 
مســتمرا، إذ أجمع محللون على توقع 
متوســط للنمو قدره 3 باملئة بالنسبة 
للعام اجلاري، بفارق كبير عن نسبة 8,1 
باملئة املســجلة ســنة 2021، بحسب 
فرانس برس. وســتكون هــذه أضعف 
وتيرة منو خــالل أربعة عقود في الصني، 

باستثناء فترة تفشي كوفيد19-.
ولعبت جهود شــي من أجل ســيطرة 

احلزب الشــيوعي األكبر على احلياة في 
الصني دورا في املشــكالت االقتصادية، 
حيث يشهد سوق اإلسكان حالة ركود 
بعد أن سعى شي للحد من املضاربات 
العقارية، التي خلــص إلى أنها تقوض 
النمــو الصحي طويل األجــل، مما دفع 
العشــرات من مطوري العقــارات إلى 

التخلف عن سداد ديونهم.
الوحيدة  املرأة  تقاعدت سان شــونالن، 
التــي كانت بــني األعضاء الـــ25 في 
املكتب السياسي السابق، ولم تعنيَّ أي 

امرأة بني األعضاء اجلدد.
وأدى نهجه الصارم بشــكل استثنائي 
لفــرض عمليــات اإلغــالق اجلماعــي 
علــى  للقضــاء  الصحــي  واحلجــر 
إنفاق  خفض  إلى  كوفيد19-،  تفشــي 
املستهلكني على كل شيء من املطاعم 

الرخيصة إلى اجملوهرات الراقية.
وفــر رواد األعمال من البــالد خوفا من 
فرض  واحتمــال  التنظيمــي  القمــع 
ضرائب أعلى كجزء من تعهدات شــي 

باملساواة لتحقيق “الرخاء املشترك”. 
كما فرض قيودا واســعة النطاق على 
قطاعــي التكنولوجيــا والتعليم عبر 
اإلنترنت، مما ساهم في انتشار البطالة 
بني الصينيني، الذين تقل أعمارهم عن 

25 عاما.
قال األســتاذ الفخــري بجامعة هونغ 
كونغ املعمدانية، جان بيير كابســتان، 
“شي محاط برجال نعم وال توجد حتى 
أي نساء نعم”، في إشارة إلى عدم وجود 
أي سيدة في املكتب السياسي للحزب 
الشــيوعي، وذلك للمرة األولى منذ 25 

عاما.

شي جين بينغ يختار كبار الموالين له واألمن قبل االقتصاد
“عالمة ال لبس فيها” بالصين.. 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
حذرت الواليات املتحدة وبريطانيا، امس االول 
األحد، من احتمال وقــوع هجوم إرهابي في 
أبوجا عاصمة نيجيريا، يستهدف على نحو 
خاص املباني احلكومية ودورالعبادة واملدارس 

وغير ذلك.
وتكافح نيجيريا متردا  يتمركز أساسا شمال 
شــرقي البالد، لكن تنظيــم “داعش” أعلن 
مسؤوليته في يوليو عن هجوم على سجن 
في أبوجا جرى خالله إطالق سراح نحو 440 
نزيال، مما أثار اخملاوف من خروج املسلحني من 

معاقلهم.
كيف أعلنت واشنطن ولندن مخاوفهما؟

وقالت السفارة األميركية في أبوجا: “هناك 
احتمال متزايد بوقــوع هجمات إرهابية في 

نيجيريا، وحتديدا العاصمة”.
وأضافت أن مراكز التســوق ومنشآت إنفاذ 
القانون ومقــرات املنظمات الدولية من بني 

األماكن املعرضة للخطر.
وأعلنت الســفارة األميركية أنها ستقلص 

خدماتها حتى إشعار آخر.
مواطنيها  املتحدة  اململكة  حكومة  وحثت 
في نيجيريا على ضرورة توخي احلذر بسبب 
“زيادة احتمال وقوع هجوم إرهابي في أبوجا”.
وأضافت: “الهجمات ميكن أن تكون عشوائية 
وقــد تؤثر علــى املصالح الغربيــة وكذلك 

األماكن التي يزورها السائحون”.
ويعد انعدام األمن، الذي انتشــر في أنحاء 
نيجيريا، قضية رئيسية بالنسبة للناخبني 
عندما يتوجهون إلــى صناديق االقتراع في 
فبراير املقبل، النتخــاب رئيس جديد خلالفة 

الرئيس محمد بخاري.
ولم يتســن احلصول على تعليــق من وزارة 
اخلارجية النيجيرية على التحذيرات الغربية 

من احتمال وقوع هجمات.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
يحصل الرئيس األميركــي جو بايدن، اليوم 
الثالثــاء، علــى لقاح محدث ضــد فيروس 
كورونا، بينما يحث املزيد من مواطنيه على 
تلقي اجلرعة األحدث، حسبما قال املتحدث 
باســم البيت األبيض كيفــني مونوز، امس 

االول األحد.
وتلقى 20 مليون شخص فقط في الواليات 
املتحدة لقاحا محدثا ضد “كوفيد 19” خالل 

األسبوع املاضي.
وقالت املتحدثة باسم البيت األبيض كارين 
جان بييــر، اخلميس املاضــي ، إن ذلك ليس 
كافيا، وأضافت: “يتعــني أن يحصل اجلميع 

على اللقاح احملدث في أسرع وقت ممكن”.
وقالت املراكــز األميركية ملكافحة األمراض 
والوقايــة منها األســبوع املاضــي، إن 4.5 
مليون أميركي تلقوا اللقاح احملدث على مدار 
األســبوع األخير، وهي أكبر زيادة أسبوعية 
منــذ إطالق برنامج التطعيــم في اخلريف، 

وبزيادة 40 باملئة عن األسبوع السابق.
وفي سبتمبر املاضي، بدأت الواليات املتحدة 
في طرح جرعات من لقاح كورونا احملدث، الذي 

يتعامل مع الفيروس األصلي ومتحوراته.
وتأكــدت إصابة بايدن بفيــروس كورونا في 
يوليــو املاضي، حيــث كان يعانــي أعراضا 
خفيفة، وجاءت نتيجة اختباره إيجابية فيما 
وصف بأنها حالة مــن حاالت ارتداد العدوى 
الذين  في نســبة صغيرة من األشــخاص 
تناولوا عقار باكسلوفيد املضاد للفيروسات.
وفي أغسطس املاضي، جاءت نتيجة اختباره 
ســلبية مرتني، وأنهى عزله الذي اســتمر 

ألكثر من أسبوعني في البيت األبيض.

تحذيرات غربية 
من )هجوم إرهابي 

محتمل) في نيجيريا

بايدن سيحصل على )لقاح 
محدث) لفيروس كورونا)

متابعة ـ الصباح الجديد:
في أحدث اتهام مــن نوعه، قالت 
موســكو إن أوكرانيــا تســتعد 
لتفجير “قنبلة قــذرة” على جنود 
يحتلون  الذيــن  الروســي  اجليش 

أجزاء واسعة من البالد.
وقال وزير الدفاع الروسي، سيرغي 
أوكرانيــا  إن  األحــد،  شــويغو، 
باستخدام  “لالســتفزاز”  تستعد 
جهاز إشــعاعي، وهو ادعاء رفضه 
األميركيون  املســؤولون  بشــدة 
والبريطانيون واألوكرانيون وســط 
تصاعد التوتــرات في الوقت الذي 
تكافح فيه موسكو لوقف التقدم 

األوكراني في اجلنوب.

ماهي “القنبلة القذرة”؟
يستخدم  جهاز  “القذرة”،  القنبلة 
لنثر النفايات النووية املشعة، وفي 
حــني إنها ال متتلــك التأثير املدمر 
لالنفجار النــووي، لكنها ميكن أن 
تعــرض مناطق واســعة للتلوث 

اإلشعاعي.
وتقــول دارا ماســيكوت، احملللــة 
في مؤسســة راند لبوليتيكو، إن 
“القنبلة القــذرة هي قنبلة جتمع 
بــني املتفجــرات التقليدية، مثل 

الديناميت، واملواد املشعة.
ووفقا لـــمجلس التنظيم النووي 
األميركــي فإن “ معظــم أجهزة 
RDD، أو “جهاز نشر املواد املشعة”، 
أو مايعــرف بالقنبلــة القذرة، لن 
تخلق  إشعاعا كافيا لقتل الناس 

أو التسبب في مرض شديد.
ويضيــف أن املتفجرات التقليدية 
نفسها ستكون أكثر ضررا للناس 
من املواد املشــعة. ومع ذلك، فإن 
انفجار RDD ميكن أن يخلق اخلوف 
ويتطلب  املمتلكات  ويلوث  والذعر 

تنظيفا مكلفا.

والقنبلة القذرة ليست قنبلة 
نووية.

وحُتــدث القنبلة النوويــة انفجارا 
أقوى مباليــني املرات مــن القنبلة 
القذرة، وفقا للمجلس، حيث ميكن 
لســحابة اإلشــعاع الصادرة عن 

القنبلــة النووية أن تنتشــر آالف 
األميال املربعة، في حني أن إشعاع 
القنبلة القذرة ميكن أن يتشــتت 
على بعد بضعة كتل أو أميال من 

االنفجار.
“سالح  ليســت  القذرة  والقنبلة 
“ســالح  ولكنها  دمــار شــامل” 
اضطــراب شــامل”، كمــا يقول 
اجمللس، حيــث التلوث والقلق هما 

الهدفان الرئيسيان.

تأثير القنبلة القذرة
التلــوث على عدد  مــدى  يعتمد 
مــن العوامل، مبا فــي ذلك حجم 
املادة  ونــوع  وكمية  املتفجــرات، 
ووسائل  املســتخدمة،  املشــعة 
وفقا  اجلوية،  والظروف  االنتشــار، 

للمجلس.
التفجير  إلــى  األقــرب  وأولئــك 

سيكونون أكثر عرضة لإلصابة من 
جراء االنفجار. ومع انتشــار املواد 
املشــعة، فإنها تصبح أقل تركيزا 

وأقل ضررا.
الفــوري  االكتشــاف  ويســاعد 
املستخدمة  املشــعة  املواد  لنوع 
السلطات احمللية بشكل كبير في 
تقدمي املشــورة للمجتمع بشــأن 
التدابير الوقائية، مثل توفير املأوى 
أو مغادرة املنطقة اجملاورة بسرعة.

وميكــن الكشــف عن اإلشــعاع 
بســهولة باســتخدام املعــدات 
التــي يحملها بالفعل العديد من 

املستجيبني للطوارئ.

مزاعم “كاذبة”
بهذه  الروســي  الدفاع  وزير  وأدلى 
مع  هاتفية  في مكاملــات  املزاعم 
نظرائــه مــن الواليــات املتحدة، 

وبريطانيا، وفرنسا، وتركيا.
وزعمت الســلطات الروسية مرارا 
وتكــرارا أن أوكرانيا ميكن أن تفجر 
قنبلة قذرة في هجوم “راية زائفة” 
وتلقــي باللــوم على موســكو، 
الســلطات  اتهمــت  وبدورهــا، 
بتدبير مثل  الكرملــني  األوكرانية 

هذه اخلطة.
وقــال وزيــر اخلارجيــة األوكراني، 
دميتــرو كوليبــا علــى وســائل 
“األكاذيب  إن  االجتماعي  التواصل 
التي  أوكرانيــا  حــول  الروســية 
أنها تخطط الســتخدام  يزعــم 
قنبلة قذرة سخيفة بقدر ما هي 
خطيــرة”، وأضــاف “أوال، أوكرانيا 
عضو ملتــزم في معاهــدة عدم 
وليس  النووية  األســلحة  انتشار 
لدينا أي “قنابل قذرة”، وال نخطط 
للحصول على أي منها، ثانيا، غالبا 

بأشــياء  اآلخرين  الروس  يتهم  ما 
يخططون للقيام بها بأنفسهم”.

ورفض وزير الدفــاع البريطاني، بن 
واالس، بشــدة ادعاء شويغو وحذر 
كذريعة  استخدامه  من  موسكو 

للتصعيد.
كمــا رفضــت الواليــات املتحدة 
الكاذبــة  شــويغو  “مزاعــم 
قالــت  حســبما  بشــفافية”، 
األمن  باســم مجلــس  املتحدثة 
القومي فــي البيت األبيض، أدريان 

واتسون، في بيان.
وأضافــت أن “العالم ســيرى عبر 
خالل أي محاولة الســتخدام هذا 

االدعاء كذريعة للتصعيد”.
وفي خطاب متلفز مســاء األحد، 
أشــار الرئيس األوكراني فولودميير 
زيلينســكي إلى أن موسكو متهد 
على  مشع  جهاز  لنشــر  الطريق 

األراضي األوكرانية.
اتصلت  “إذا  زيلينســكي:  وقــال 
روســيا وقالت إن أوكرانيا تستعد 
لشيء ما، فهذا يعني شيئا واحدا 
فقط: أن روسيا قد أعدت بالفعل 

كل ذلك”.
ويبــدو أن ذكر التهديــد بالقنبلة 
القذرة في مكاملات شويغو يشير 
إلــى أن التهديد مبثل هذا الهجوم 
قد ارتفع إلى مستوى غير مسبوق.
وقالــت وزارة القــوات املســلحة 
الفرنســية إن شويغو أبلغ نظيره 
الوضع  أن  ليكورنو  سيباســتيان 
في أوكرانيا يزداد ســوءا بســرعة 
و”يتجــه نحــو تصعيــد ال ميكن 

السيطرة عليه”.
في  املتصاعدة  التوتــرات  وتأتــي 
الوقت الذي أبلغت فيه السلطات 
بناء مواقع دفاعية  الروســية عن 
في املناطــق احملتلة مــن أوكرانيا 
واملناطــق احلدوديــة لروســيا، مما 
يعكــس اخملــاوف مــن أن القوات 
األوكرانية قــد تهاجم على طول 
أجــزاء جديدة من اخلــط األمامي 
للحــرب التي يبلــغ طولها 1000 
كيلومتــر )620 ميال(، والتي تدخل 

شهرها التاسع امس االثنني.
وفــي األســابيع األخيــرة، ركزت 
أوكرانيــا هجومهــا املضــاد في 
خيرســون.  منطقة  على  الغالب 
وقطعت ضرباتهــا املدفعية التي 
ال هوادة فيها املعابر الرئيسية عبر 
نهر دنيبر، الذي يقســم املنطقة 
اجلنوبية، تاركة القوات الروســية 
على الضفة الغربيــة تفتقر إلى 

اإلمدادات وعرضة للتطويق.
نائب  سترميوســوف،  كيريل  وقال 
التــي  اإلقليميــة  اإلدارة  رئيــس 
نصبتها روسيا في خيرسون، امس 
إذاعية  االول األحــد في مقابلــة 
إن اخلطــوط الدفاعية الروســية 
“تعززت وظل الوضع مستقرا” منذ 
بقوة  احملليون  املسؤولون  شجع  أن 
املنطقة  عاصمة  ســكان  جميع 
الســبت  يوم  اجملــاورة  واملناطــق 
على اإلخــالء بالعبارة إلى الضفة 

الشرقية للنهر.

الصباح الجديد ــ وكاالت:
الســابق،  البريطاني  املــال  وزير  قدم 
ريشــي ســوناك، امــس االول األحد، 
ترشحه لرئاســة الوزراء عشية إغالق 
باب املشــاركة فــي االنتخابات داخل 
حــزب احملافظني، فيما أعلــن، بوريس 

جونسون، انسحابه من السباق.
وقال جونسون في بيان إنه سينسحب 
وحدة  لصالح  االنتخابية  املعركة  من 
حزب احملافظني على الرغم من اعتقاده 
بأنه في موقــع جيد لقيادة احلزب إلى 

فوز آَخر في انتخابات 2024 العامة.
وأضاف جونسون في بيان “خالل األيام 
إلى  لألسف  توصلت  املاضية  القليلة 
نتيجة مفادها أنه لن يكون الشــيء 
الصحيح الذي ينبغي عمله. ال ميكنك 
احلكم بفعالية إذا لم يكن لديك حزب 

موحد في البرملان”.
وبــدأت احلملة اجلديــدة للوصول إلى 
دوانينغ ســتريت، اخلميــس املاضية، 
إثر اســتقالة، ليز تراس، بعد 44 يوما 
فقط في الســلطة. ومطلع سبتمبر 
في  احملافظني  حــزب  أعضاء  انتخبها 
أن  يحتمل  الــذي  ســوناك  مواجهة 

يعوض هزميته في األيام املقبلة.
وكان ســوناك أول من حصل، اجلمعة 
املاضيــة، على 100 تزكيــة من نواب 
احلزب الضرورية خلوض الســباق، لكن 
الرجــل البالغ 42 عامــا انتظر حتى 

صباح األحد إلعالن ترشحه رسميا. 
وكتب املصرفي الســابق الذي شغل 
منصب وزير املال من عــام 2019 إلى 
بلد  املتحدة  “اململكــة  املاضي،  يوليو 
عظيم لكننا نواجــه أزمة اقتصادية 

عميقة”.
وتابع عبر تويتر “لهذا السبب أترشح 
ألكــون زعيم حــزب احملافظني ورئيس 
اقتصادنا  إصالح  أريد  املقبل.  وزرائكم 
املســاعدة  وتقدمي  حزبنــا  وتوحيــد 

لبلدنا”.
بعد أسبوع سياسي حافل بالتطورات، 
ظهر ثالثة مرشــحني محتملني منذ 
اخلميس: ســوناك ووزيرة العالقات مع 
التــي أعلنت  بينــي موردنت  البرملان 
ترشحها اجلمعة املاضية ، وجونسون 
الذي قطع عطلته السبت للعودة الى 

لندن.
وكان جونســون اســتقال في يوليو 
بعدمــا تخلى عنــه ســوناك ونحو 
ســتني من أعضاء حكومته إثر توالي 

الفضائح.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
إن  ووتــش’’  رايتس  “هيومــن  قالــت 
السلطات التركية اعتقلت واحتجزت 
ورحلت بشكل تعسفي مئات الرجال 
والفتيان السوريني الالجئني إلى سوريا 

بني فبراير ويوليو 2022.
إلــى أن “عمليات  وأشــارت املنظمة 
الترحيل متثل نقيضا صارخا لســجل 
تركيا الســخي كدولة اســتضافت 
عــددا من الالجئني أكثــر من أي دولة 
أربعة  وحوالــي  العالــم  فــي  أخرى 
أضعاف ما اســتضافه االحتاد األوروبي 
بأكملــه، والذي قــدم مقابله االحتاد 
األوروبــي مليارات الــدوالرات لتمويل 

الدعم اإلنساني وإدارة الهجرة”.
ودعت الســلطات التركية إلى “إنهاء 
عمليات االعتقال واالحتجاز والترحيل 

التعســفية لالجئني الســوريني إلى 
شمال سوريا، وضمان عدم استخدام 
الهجرة  األمنية ومســؤولي  القــوى 
العنف ضد الســوريني أو غيرهم من 
املواطنني األجانب احملتجزين ومحاسبة 
العنــف”،  يســتخدم  مســؤول  أي 
مشددة على “ضرورة التحقيق بشكل 
مســتقل في اإلجــراءات الرامية إلى 
فرض أو خداع أو تزوير توقيع أو بصمات 
العودة  اســتمارات  علــى  املهاجرين 

الطوعية”.
وحثت “هيومن رايتــس” تركيا على 
“الســماح ملفوضيــة األمم املتحدة 
بحرية  بالوصول  الالجئني  لشــؤون 
إلى مراكز الترحيل، ومراقبة عملية 
احلصــول علــى إذن من الســوريني 
بإعادتهم إلى سوريا للتأكد من أنها 

املقابالت وإجراءات  طوعية، ومراقبة 
الترحيــل لضمان عدم اســتخدام 
الهجــرة  أو  الشــرطة  مســؤولي 
للعنف ضد السوريني أو غيرهم من 

املواطنني األجانب”.
وقالت ناديــة هاردمــان، باحثة في 
حقــوق الالجئــني واملهاجريــن في 
انتهاك  “في  ووتش”:  رايتس  “هيومن 
للقانون الدولي، اعتقلت السلطات 
التركية مئات الالجئني الســوريني، 
حتــى األطفــال غيــر املصحوبني 
بذويهم، وأجبرتهم على العودة إلى 
شمال ســوريا. رغم أن تركيا قدمت 
حماية مؤقتة لـــ 3.6 مليون الجئ 
سوري، يبدو اآلن أن تركيا حتاول جعل 
شمال سوريا منطقة للتخلص من 

الالجئني”.

ريشي سوناك يعلن رسميا ترشحه 
لرئاسة حكومة بريطانيا

“هيومن رايتس ووتش”: تركيا رحلت 
تعسفيا آالف الالجئين السوريين

القنبلة القذرة..جهاز ينثر النفايات النووية
 المشعة ويعرض مناطق واسعة للتلوث بها

روسيا روجت استعداد أوكرانيا لتفجيرها
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
أفادت إذاعة رومانيا بوصــول أول قافلة من 
ناقالت اجلند املدرعة الفرنســية إلى رومانيا 
أمس االول األحد عبر معبر “ندالك” احلدودي.

وقالت اإلذاعة: “بهذه الصورة تعزز فرنســا 
تواجدها العســكري في رومانيــا في إطار 
اجملموعــة القتالية حللف الناتو املرابطة في 
مدينة تشــينكو حيث يتواجــد حاليا 750 

عسكريا فرنسيا”.
ونقلت عن العقيد ألكســندر دي فيليغوند 
مرافــق القافلة: “بعــد اندالع النــزاع في 
أوكرانيا مت اتخاذ قرار بإرســال وحدات مشاة 
)إلى رومانيــا( لكن فيما بعد ... مت اتخاذ قرار 
نشر كتيبة ثقيلة في تشــينكو واالنتقال 
من تزويدها باملعدات العســكرية اخلفيفة 
إلى املعدات املدرعة. ويدور احلديث عن سرية 
الدبابات من طــراز “Leclerc” وناقالت اجلند 

املدرعة للمشاة”.
بالتدريبات  للمشــاركة  هنا  “نحن  وأضاف: 
الرومانيني  العســكريني  مــع  املشــتركة 
في  والتي ســتجرى  الهولنديني،  وكذلــك 
تشينكو واملناطق الرومانية األخرى على حد 

سواء”.
ومــن املتوقــع أن تصل قافلــة ثانية تضم 
كتيبة الدبابــات “Leclerc” إلى رومانيا في 

الشهر القادم.
واتخذ وزراء دفاع حلــف الناتو أثناء لقائهم 
في بروكســل في 16 فبرايــر املاضي قرارا 
حول نشر مجموعة قتالية جديدة للحلف 
في أراضــي رومانيا. ومن املتوقــع أن يتفق 
تشــكيلها وتعدادها مع اجملموعات املماثلة 
املنشورة في بلدان البلطيق وبولندا. وأعلنت 
وســائل إعالم، ســابقا، أن احلديث يدور عن 
كتيبة متعددة اجلنسيات يصل عدد أفرادها 
إلــى 1000 رجل حتــت قيادة فرنســا التي 

سترسل أكبر فرقة إلى اجملموعة.

وصول أول قافلة 
للمدرعات الفرنسية 

إلى رومانيا
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متابعة ـ الصباح الجديد:

بدأ حزب “العدالــة والتنمية” احلاكم 
فــي تركيــا برئاســة الرئيــس رجب 
طيــب إردوغان اســتعداداته املكثفة 
إلطالق حملته لالنتخابات الرئاســية 
والبرملانيــة، املقــرر إجراؤهــا في 18 
حزيــران املقبل. فيمــا يتصاعد اجلدل 
حول املرشــح احملتمل الذي ستدفع به 
أحــزاب املعارضة كمنافــس إلردوغان 

على الرئاسة.
والتنميــة” عن  “العدالــة  وكشــف 
شــعاره اجلديد في املرحلــة املقبلة، 
إلى  تصميمــه  فــي  اســتند  والذي 
شعار الرئاســة التركية. بينما واصل 
إردوغان جوالته االنتخابية وعقد مؤمترا 
جماهيريا، أمــس االول األحد، في ديار 
الكردية  الغالبية  ذات  املدن  بكر كبرى 

في جنوب شرق البالد.
املشــاريع  من  عددا  إردوغــان  وافتتح 
وتعهد  بكــر.  ديــار  فــي  التنمويــة 
باســتمرار احلرب على “حــزب العمال 
منظمــة  املصنــف  الكردســتاني”، 
إرهابيــة. وأكد أن حكومته تســعى 
جلعل تركيا واحة ســالم، ولن تتمكن 
البغــاة  وال  اإلرهابيــة  التنظيمــات 

اإلمبرياليني من عرقلة ذلك.
“الشــعوب  حزب  إردوغــان  وهاجــم 
الدميقراطية” املؤيد لألكراد وثالث أكبر 
أحــزاب املعارضة بالبرملــان، قائال: “إن 
وجه ديار بكر ال ميثله استغالل تنظيم 
حزب  انحراف  وال  الكردستاني  العمال 
متثله  بــل  الدميقراطيــة،  الشــعوب 
مشاعر األخوة واحملبة والتآزر التي يتم 

إظهارها اليوم جتاه سكان الوالية”.
ويتهم إردوغان “الشعوب الدميقراطية” 
بأنــه الــذراع السياســي لـ”العمال 
الكردستاني”. ويواجه احلزب دعوى أمام 
وجتميد  إلغالقه  الدســتورية  احملكمة 

النشاط السياســي ملئات من قياداته 
في  الضلوع  بتهمة  البارزين  وأعضائه 

اإلرهاب.
وبينما ينتظــر أن يطلق حزب العدالة 
والتنمية رسميا، امس االثنني، برنامج 
الرئاسية  لالنتخابات  استعدادا  عمله 
والبرملانية فــي منتصف العام املقبل، 
املستوحى  اجلديد،  شعاره  عن  كشف 
من شعار الرئاسة التركية، وركز على 
التركية  اجلمهورية  مبئويــة  االحتفال 
في عــام 2023 بعبارة “قــرن تركيا” . 
وكان إردوغــان أكد من قبل أن شــعار 
حزبه اجلديد فــي انتخابات عام 2023 
ســيكون “قــرن تركيا”. وقــال: “نحن 

املئوية  الذكرى  نســتعد الســتقبال 
جلمهوريتنا مع اختراق قرن تركيا، الذي 
يتجــاوز بكثير االحتفــاالت بالذكرى 

السنوية العادية”.
بنهج  اخلــاص  الشــعار  واســتوحى 
ورؤية القرن التركي شــعار الرئاســة 
التركي، فيما اعتبــره الكثيرون داللة 
الرئاسي الذي  على التمسك بالنظام 
بدأ تطبيقه عام 2018 والذي تســعى 
أحزاب املعارضة إللغائه وإعادة النظام 
البرملانــي بعد تعزيزه بســبب تركيزه 
الســلطات في يد رئيــس اجلمهورية 
وإضعــاف الســلطات األخــرى، وفي 

مقدمتها السلطة التشريعية.

وحمل الشــعار اجلديد 16 جنمة ترمز 
إلــى العناصــر األساســية للتاريخ 
التركي القدمي، بينما النجمة الكبيرة 
في العلم التركي تعني تكامل التراث 
املشــترك، بحســب مصادر من حزب 

العدالة والتنمية.
وأشــارت املصادر إلى أنه يتم التأكيد، 
الطابع  من خالل الشعار اجلديد، على 
العاملــي لرؤية تركيــا للقرن من خالل 
احمليــط الدائــري للشــعار، ومتثل كل 
من جميع  املنبعثة  الشــمس  أشعة 
أنحــاء الهــالل كل عام من ســنوات 
اجلمهوريــة التركية ومجموعها 100، 
كما أن الشــكل الدائري واللون اخلاص 

ذو التأثير الذهبي يؤسســان العالقة 
فــي العالم بــأن القــرن التركي ولد 

كالشمس.
وفي إطــار حالــة التســخني املبكر 
اســتعدادا لالنتخابات، أعــاد إردوغان 
إلى الواجهة مسألة احلجاب، متحديا 
زعيم املعارضة رئيس “حزب الشــعب 
اجلمهــوري” كمال كليتشــدار أوغلو، 
الذي تطرق، مؤخــرا، إلى إصدار قانون 

لرفع أي قيود على احلجاب.
واقتــرح إردوغان، خــالل جتمع ألنصار 
حزبه في ماالطيا )شــرق تركيا( امس 
إجراء اســتفتاء لوضع  األحــد،  االول 
ارتداء  فــي  للحق  دســتورية  ضمانة 

احلجاب في مؤسسات الدولة واملدارس 
واجلامعات. وقــال موجها خطابه إلى 
“إذا كانت لديك  أوغلــو:  كليتشــدار 
الشــجاعة، تعــال، فلنخضــع ذلك 

لالستفتاء… دع األمة تتخذ القرار”.
وتســاءل إردوغــان: “هل هنــاك متييز 
بني احملجبات وغيــر احملجبات اليوم في 
الوظيفة العامة؟ في املدارس؟ ال… لقد 
جنحنا في إزالة ذلك... سنرســل قريبا 
تعديال دســتوريا إلى البرملان، لكن إذا 
لم يحل األمر في البرملان، فسنعرضه 

على الشعب )يقصد االستفتاء(”.
ويتطلب إقرار أي تعديل دســتوري في 
البرملان احلصول علــى أغلبية الثلثني 
400 مــن أصــوات نــواب البرملان  أي 
وعددهم 600، بينمــا يتطلب مقترح 
360 صوتا،  علــى  احلصول  التعديــل 
مقعدا   286 والتنمية”  “العدالة  ولدى 
بالبرملان إضافة إلى 48 مقعدا حلليفه 

“احلركة القومية”.
ورد كليتشــدار أوغلو علــى إردوغان، 
وطالبه بدعم اقتــراح القانون املقدم 
من “الشــعب اجلمهوري” قائال: “ادعم 
اقتراح القانون وليس االستفتاء... هل 

لديك الشجاعة لذلك؟”.
واحتــدم النقــاش فــي تركيــا حول 
احلجاب من جديد في أجواء التحضير 
لالنتخابات الرئاسية والبرملانية، بينما 
كانت حكومة إردوغــان رفعت القيود 
املفروضة علــى ارتداء احلجاب في عام 

.2013
وبحسب مراقبني، أراد كليتشدار أوغلو 
من خــالل إثارة موضــوع احلجاب مرة 
أخرى طمأنة الناخبني احملافظني الذين 
يصوتون تقليديا لـ”العدالة والتنمية” 
بأن املعارضة لن متس موضوع احلجاب 
التي حصلوا عليها حال  واملكتسبات 
الســلطة  واعتالء  باالنتخابات  فوزها 
عــام 2023 وأنها ترغب فــي تقنينه 

بالبرملان.

)العدالة والتنمية) يطلق شعاره االنتخابي: )قرن تركيا) وجعل البالد واحة سالم
إردوغان يتعهد باستمرار مقاتلة “)العمال الكردستاني)



5 اعالن
فقدان وصل امانات

فقــد وصــل االمانــات املرقــم 
الصــادر مــن مديرية   )078786(
بلدية تكريت بتاريخ 2021/10/17 
حمادي(  فــوزي  )محمد  باســم 
ومببلــغ )390،000 دينــار فقــط 
ثالثمائة وتســعون الف دينار( من 
يعثر عليه الرجاء تســليمه الى 

اجلهة املذكورة اعاله.

فقدان هوية
فقــدت الهوية الصادرة من 
وزارة الثقافــة والســياحة 
واالثار / دائرة الفنون العامة 
باســم )افراح محمد علي( 
علــى مــن يعثــر عليهــا 
تسمليها الى جهة االصدار.

فقدان هوية وكالة
 مواد غذائية 

مواد  وكالــة  هويــة  فقدت 
الرشــاد  متوين  غذائية/مركز 
الصادرة من الشركة العامة 
لتجارة املواد الغذائية باسم/ 
عامر حسن كاطع فمن يعثر 

عليها تسليمها ملصدرها.

جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية
 قسم التعاقدات

العدد: 1330
التاريخ: 2022/10/20

مناقصـة رقم )80(/ إعـالن للمرة األولى
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية 

حملافظة املثنى/ من متويل تنمية االقاليم
1.« انشاء مركز صحي رئيسي في السوير«

2.« انشاء مركز صحي رئيسي في النجمي«
3.« انشاء مركز صحي رئيسي في الكرامة«

يســر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى دعوة مقدمــي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشــروع املتمثل بأنشــاء ثالثة مراكز صحية رئيســية في السوير 
والنجمي والكرامة. تتضمن االعمال في كل مركز من هذه املراكز تنفيذ االعمال املدنية وتنفيذ 
االعمــال الكهربائية وجتهيز اثاث وأجهزة طبية,وكل ما يلزم إلجناز املشــروع ومبوجب الشــروط 

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

في التعليمات ملقدمي العطاءات. 
2. إن مصدر متويل املشــروع هو املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي 
والتنمية حملافظة املثنى/ تنمية 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 / خامسة )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 مبلــغ بقيمة ال تقل عن )258,000,000( دينــار )مائتان وثمانية 
وخمسني  مليون دينار عراقي«، عن طريق كشــف مصرفي يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة، 

وتكون متوافرة قبل موعد غلق املناقصة بفترة قصيرة. 
ج- الكادر القيادي للمشروع والعاملني فيه: ويشتمل الكادر القيادي على مدير مشروع )مهندس 
مدني(+ مهندس مدني + مهندس كهرباء وبعقود رســمية صادرة عن نقابة املهندسني العراقية 
كما يتوجب على مقدم العطاء تقدمي ما يؤيد خبرات الكادر القيادي للمشروع. ويجب تقدمي الكوادر 
واالختصاصات الفنية املطلوبة قبل موعد املباشــرة باألعمال، وبعكسه تتحمل الشركة كافة 
التبعات القانونية الناجتة عن عدم تقدميها ومن ضمنها اجراءات االخالل بااللتزامات التعاقدية. 

د- إضافة الى املتطلبات القانونية كهوية التصنيف. عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشــتراك 
في املناقصة.

5 . إن الكلفــة التخمينية للمشــروع هي )4,001,892,750( دینار )أربعــة مليارات ومليون واحد 
وثمامنائة واثنان وتســعون الف وسبعمائة وخمسون دينار عراقي( وإن املدة الالزمة لتنفيذ اعمال 

املشروع هي )420( يوماً.
 6. بإمــكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائــق املناقصة ابتداء من يــوم االثنني املصادف 
2022/10/31، وذلك بعد تقــدمي طلب حتريري إلى دائرة العقود احلكومية في احملافظة، ودفع قيمة 
البيع للوثائــق البالغة )300،000( دينار )ثالثمائة الف دينار(، غير قابل للرد، ويقدم وصل الشــراء 

االصلي مع العطاء.
 7. يتم تســليم العطاءات إلى العنــوان اآلتي: محافظة املثنى/ بنايــة اإلدارة العامة واحمللية – 
الطابــق األول / جلنة الفتح االولى ، وان موعد الغلق في متام الســاعة الثانية عشــر ظهرا  من 
يوم الثالثاء املصادف 2022/11/15 إن العطاءات املتأخرة ســوف ترفض، وســيتم فتح العطاءات 
بحضــور مقدمي العطاءات أو ممثليهــم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتــي: الطابق االول من 
بناية اإلدارة العامة واحمللية في نفس موعــد الغلق. وإن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على 
استفسارات املشــتركني في املناقصة سيكون في الساعة احلادية عشر صباحاً من يوم الثالثاء 
املصادف 2022/11/8 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 اســم ورقم 
املناقصة املعنية وان يكون غير مشــروط ويدفع حني الطلب ونافذا ملدة ال تقل عن )120( يوما من 
تاريخ غلــق املناقصة الفعلي وان يكون بصيغة واضحة من حيــث مبلغه )رقما وكتابا( وحتديد 
تاريخ نفاذه وشــروطه والغرض من اصداره او صك مصدق ومببلغ مقطوع مقداره )56،000،000( 
دينار )ســتة وخمســون مليون دينار عراقي( وعلى ان تكون صادرة عن مصرف معتمد في العراق 

ملصلحة جهة التعاقد )محافظة املثنى/ حسابات اخلطة االستثمارية(.
8. ان اسم جهة التعاقد هو محافظة املثنى والعنوان هو السماوة- شارع احملافظة . بناية االدارة 

العامة واحمللية والقسم اخملتص هو دائرة العقود احلكومية في املثنى.
9 . عند الترشــيح لإلحالة تختار جلنة التحليل العطاء املســتجيب لكافة الشروط القانونية 
املطلوبة في املناقصة وكذلك املواصفات الفنية ومعايير التأهيل املطلوبة )أي مستجيب بشكل 
كلي مالياً وفنياً وقانونياً( مع كونه أوطأ عطاء متوازن ومنسجم مع الكلفة التخمينية املرصودة 

لإلحالة وبعد التأكد من أهليته وقدراته على تنفيذ العقد بأفضل صورة ممكنة. 
10. فــي حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة أقســامها؛ فإنه 
سيتم اســتبعاد 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 املشاركة هو شركتان من نفس الصنف واالختصاص لغرض 

الصعود درجة واحدة حصرا.
12. عدم مشــاركة أي عطاء ملناقص لدية ثالث عقود او اكثر مــا زالت قيد التنفيذ ومبرمة مع 
محافظتنا 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 سلفة لألعمال املنفذة للمشروع إال بعد أن تتجاوز نسبة االجناز املالي 25% ومبا 
ال يتجاوز مبلغ السيولة النقدية )املالية( املطلوبة ابتداء. 

14. ان احلد االقصى لعدد املشاريع التي ستحال على جهة واحدة هو مشروعان فقط.
15. وفي حالة ورود عطاء يقل عن الكلفة التخمينية بنســبة تزيد عن )20%( فيتعني على جلنة 
التحليل دراســة التوضيح املقدم من مقدم العطاء واملتضمن حتليال سعريا لفقرات العمل املراد 
تنفيذه على وفق الكشف املقدم من قبله. وفي حال عدم موافقة اللجنة على التوضيح واملبررات 
املقدمــة من صاحب العطاء، فيتم طلب خطاب ضمان )خطاب ضمان جدية التنفيذ( مببلغ ميثل 
الفــرق بني الكلفة التخمينية اخملفضة بنســبة )20%( وبني مبلغ العطــاء الوارد على ان ال يقل 
خطــاب ضمان جدية التنفيذ عن )3%( من الكلفة التخمينية، وال يتم اطالق هذا اخلطاب اال بعد 
اصدار شهادة االســتالم االولى للمشروع ، وفي حال عدم اعتذار مقدم العطاء عن تقدمي خطاب 

الضمان فيتم استبعاد عطائه.
أحمد منفي جودة 
محافظ املثنى

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

قسم العقود
العدد: 27386
التاريخ: 2022/10/24

إعالن مناقصات عامة  الول مرة 
على حساب قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي رقم 2 لسنة 2022

وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال القياسية  الصغيرة
1. يســر ديوان محافظة واسط / قســم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة من الشــركات املقاولة واملقاولني العراقيني والشــركات العامة اخملتصة لتقدمي عطاءاتهم للمناقصات 

وبأسلوب املناقصة العامة  واملدرجة في اجلدول:
2. ان املناقصات لهذه املشاريع سوف تنشر في الصحف الوطنية ) الصباح اجلديد , العدالة , املستقبل ( .

cd@ 3.  على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بـــ ) ديوان محافظة واسط / قسم العقود ( خالل ) أوقات الدوام الرسمي (  او وفقا للبريد االلكتروني
.  www.wasit.iq وكما موضحة بورقة بيانات  ملقدمي العطاءات علما ان املوقع الرسمي اخلاص بالتبليغات ونشر نتائج املناقصة  هو  wasit.iq

4. على مقدم العطاء تقدمي جميع ما هو  مطلوب في ورقة بيانات العطاء .
5. متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة :- كما هي محددة في اجلزء الثالث )معايير التقييم و التأهيل( علما املعايير غير قابلة لالســتكمال وتعد من شــروط املنافســة لضمان إحالة املشاريع 

لشركات رصينة مما يقتضي مراعاة الدقة عند تقدمي العطاء
6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق املناقصة اعتبارا من أخر نشر لإلعالن بعد تقدمي طلب حتريري إلى ( ديوان محافظة واسط /  سكرتير جلنة فتح العطاءات (.

7. على مقدم العطاء تقدمي  نســخ إضافية طبق األصل عدد )2( من العطاءات اخلاصة باملناقصة إضافة الى العطاء األصلي وتكون جميع النســخ مختومة بختم حي من الشركة وفقا لاللية املثبتة 
في ورقة بيانات  العطاء.

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

حركة للتدفق املالي للمدة املطلوبة ويجب ان تغطي السيولة املالية للمشروع املعلن جميع املشاريع احملالة سابقا ملقدم العطاء )قيد اإلجناز ( .
9.  مع مراعاة الفقرة 7 اعاله  يتم تســليم العطاءات إلى )ديوان محافظة واســط / ســكرتير جلنة فتح العطاءات ( قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم )الثالثاء( املصادف  8   /2022/11 وهو )تاريخ 
غلق املناقصة( , علما بان العطاءات املتأخرة ســوف ترفض وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان التالي ) واسط / الكوت / شارع احملافظة/ مبنى 

ديوان محافظة واسط/ غرفة جلنة فتح العطاءات( في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا من يوم )  الثالثاء ( املصادف     8 /   11  /2022 .
10. على مقدم العطاء تقدمي جدوال يتضمن جميع املشاريع احملاله له سابقا )قيد اإلجناز ( .

11. كل العطاءات يجب إن تتضمن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مصرفي أو صك مصدق أو ســفتجة ( معنون إلى محافظة واســط / اإلدارة العامة واحمللية )هيئة االعمار (   ويتضمن اإلشــارة السم 
ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واســط ويحمل عنوان البريد االلكتروني للمصرف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعشــرون يوما اعتبارا من تاريخ غلق 
املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باســم مقدم العطاء أو)أي من املســاهمني في الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة ( وتكون صادرة وفقا لنموذج البنك املركزي وبخالفة يتم 

استبعاد العطاء لذا يقتضي التنويه .
12. إن مدة نفاذ العطاء )90( تســعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة و يتم  شــراء وثائق املناقصة و تسليم العطاء حتريريا من قبل املدير املفوض او بصيغة وكالة صادرة ومصدقة من كاتب العدل الحد 
املســاهمني ال تزيد مدة صدوره عن ثالث اشــهر  من تاريخ غلق املناقصة او بصيغة شــهادة تسجيل الشركة )شهادة تأسيس الشــركة التي تظهر حق التوقيع عنها(كشرط أساسي لشراء وثائق 
املناقصة و لتقدمي العطاء ويجب ان يتم التوقيع على جميع صفحات مســتندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اســم ورقم املناقصة  و يســتبعد العطاء ان ثبت 

مخالفته لشروط اإلعالن .
13. إن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .

14. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األشغال الصغيرة( بكافة أقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي .
 15-  إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .

16-   يتم استبعاد العطاء للمناقص اذا كان لديه ثالثة عقود او اكثر مبرمة مع محافظتنا و ال زالت قيد التنفيذ  .
17-  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة .

18- جلهة التعاقد الغاء املناقصة في أي وقت وألي سبب وليس ملقدم العطاء املطالبة بالتعويض او فوات املنفعة  وان  ثمن  وثائق املناقصة غير قابل للرد.
19- يجب ان يكون العطاء مفهرس مع خالصة يتضمن محتويات العطاء .

20-  يجب ان يتم ملئ القسم الرابع )word( وتقدمي كامل الوثيقة وجميع الوثائق املطلوبة واملثبتة في ورقة بيانات العطاء وبخالفة يستعبد العطاء .
www.wasit. 21- يجب تقدمي عقود الكادر املطلوب  وفقا  لأللية املثبتة في ورقة بيانات العطاء والقسم الثالث ويعد من شروط املنافسة وان نتائج املناقصة سوف يتم نشرها على املوقع االلكتروني

iq, ويعتبر تبليغا رسميا .
22- سيعقد مؤمتر خاص باملشروع  بتاريخ 2022/11/1 الساعة  العاشرة والنصف  وفقا ملا هو مثبت في ورقة بيانات العطاء مما يقتضي التنويه .

الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

وزارة االعمار واإلسكان والبلديات العامة- شركة سعد العامة
العدد: ع3457/5
التاريخ: 2022/10/24

الى/ السادة الراغبني باالشتراك باملناقصة املرقمة )2022/11( )االعالن للمرة الثانية(
م/ جتهيز عدد ومعدات الورشة املركزية ملشروع ماء النهروان

SUPPLYING OF TOOLS&EQUIPMENTS FOR WORKSHOP BUILDNG
يسر وزارة االعمار واإلسكان والبلديات العامة- شركة سعد العامة بدعوة مقدمي العطاءات

املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم 
مع مالحظة مايلي :-

1- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )وزارة االعمار واإلسكان والبلديات العامة-شركة سعد العامة( 
)يكون الدوام الرســمي من يوم االحد الى اخلميس ابتداًء »من الســاعة السابعة صباحا« ولغاية الســاعة الثانية ظهرا( وكما موضحة بالتعليمات 

ملقدمي العطاءات. 
2- متطلبات التأهيل املطلوبة : ) شروط االشتراك باملناقصات( .

أ - هوية تصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط زرقاء اللون او هوية غرفة جتارة سارية املفعول .
ب - براء ذمة من هيئة العامة للضرائب .

ت - تأمينات أولية بنســبة )1%( من قيمة العطاءات على شــكل صك مصدق او خطاب ضمان على ان يكون مصدق من احدى املصارف املعتمدة في 
بغداد حصراً على ان يكون نفاذية خطاب الضمان ملدة ثالثة اشهر من تاريخ تقدمي العطاء وبخالفة يهمل العطاء ويقدم العطاء بالدينار العراقي .

ث - قائمة باألعمال املماثلة ويعتمد في ذلك على الكتب الرسمية الصادرة عن اجلهات احلكومية التي تؤيد القيام باألعمال املماثلة او املنجزة حسب 
حالته. 

ج - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور نشر اإلعالن.
ح - تقدمي هوية األحوال املدنية وبطاقة السكن والتموينية ورقم الهاتف والبريد االلكتروني لصاحب الشركة او املقاول . 

خ - الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ولها حق استبعاد املقاول املتلكئ في تنفيذ املشاريع احملالة علية سابقا« في الشركة.
د - عدم ادراج أي حتفظات او شروط غير مقبولة.

ذ - تقدمي ما يؤيد الكفاءة املالية للمتقدمني بكشف للسنة املالية السابقة من قبل محاسب قانوني. 
ر - يهمل أي عطاء غير مستوفي للشروط .

ز - يحق للشركة استبعاد الشركة او املقاول الغير كفوء.
س - يعتبر هذا اإلعالن جزء من مستندات املقاولة وجزء ال يتجزء من العقد ويكون ملزما للمقاول بكل فقراته مبجرد تقدمي عطاء.

ش - ارفاق وصل شراء العطاء عند تقدمي )النسخة االصلية(.
ص - قيام الشركات واملقاولني باالستفسار عن بنود املقاولة وجداول الكميات واخملططات وغيرها من قبل اقسام الشركة قبل التقدمي ويكون مسؤوال 

عن مفردات العطاء املقدم.
ض - ال يجوز للمناقصني واملقاولني بيع املقاولة الي مناقص او مقاول اخر ســواء كان ذلك قبل املباشــرة بالعمل او اثناء سير العمل وبخالفة يتحمل 

املناقص التبعات القانونية واملالية كافة.
ط - ال يجوز التنازل عن املناقص او املقاول اال بعد املوافقة التحريرية من قبل صاحب العمل وفقا للشروط النافذة.

ظ - عدم قيام الوكاالت العامة الصادرة من املناقصني او املقاولني اال بعذر مشروع وعلى ان ال يؤثر ذلك على سير العمل.
ع - قيام املناقص بتقدمي العطاء )النســخ االصلية( بظرفني /ظرف يشــمل العطاء الفني)نســخة اصلية مختومة بختم الشركة( والوثائق اخلاصة 
باملناقصة وظرف يشــمل العطاء املالي )التجاري( )نسخة اصلية مختومة بختم الشركة( بسعر نهائي غير قابل للتفاوض ومبوجب جداول الكميات 

واملواصفات على ان يكون مدة نفاذية العطاء ال تقل عن ثالثة اشهر.
غ - قيام املناقص بتقدمي )نســخ اضافية عدد 2 طبق االصل مختومة بختم حي( من العطــاء الفني والتجاري في ظرف منفصل ويكتب عليه بعبارة 

)نسخة اضافية( وتوضع كل املغلفات عدد 3 نسخة واحدة اصلية ونسختان اضافية في مغلف واحد.
ف -  على أصحاب املكاتب والشركات تقدمي العنوان الكامل للشركة او املكتب يحتوي على احداثيات املكان ورقم الهاتف و البريد االلكتروني والعنوان 

الكامل والنقاط الدالة لسكن املدير املفوض للشركة او صاحب املكتب وضرورة االخبار عن العنوان اجلديد.
ق - تقدمي ما يثبت حجب البطاقة التموينية عن صاحب املكتب او الشركة ممن يشملهم احلجب.

ك - قيام الشــركات اجملهزة او املكاتب بتقدمي شــهادة منشأ وفاتورة البيع و وثيقة التامني باســم اجملهز ومصادق عليها من قبل امللحقيات التجارية 
العراقية وقبل دخول البضائع الى العراق.

ل - تلتزم الشركة اجملهزة بتقدمي قوائم بأسماء وأعداد ومدة تشغيل العمال من العقود واالجراء اليوميني العراقيني العاملني في الشركة مهما كانت 
مدة اشتغالهم لغرض تسديد مبالغ الضمان اخلاص بهام.

م - موعد غلق املناقصة الساعة )10( ظهرا بتاريخ 2022/11/15 .
ن - بإمكان مقدمي العطاء املهتمني بشراء وثائق العطاء بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد في ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق 

البالغة )100 الف دينار(
ه - يتم تســليم العطاءات الى العنوان االتي )شركة سعد العامة – بغداد -كرادة مرمي- تقاطع اخلرطوم- قسم الشؤون املالية واإلدارية الطابق الثاني- 
صندوق فتح العطاءات( في املوعد احملدد قبل  )2022/11/15( اما العطاءات املتأخرة فســوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات 

او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان املذكور في أعاله.
 صادق محمد حسن
مدير عام شركة سعد العامة

الكلفة التخمينيةاسم املناقصةرقم املناقصةت
)دينار(

مدة االجناز
بااليام

مبلغ التأمينات االولية
ثمن وثائق املناقصةهوية التصنيف)دينار(

)دينار(

 انشاء طريق سيد حمد  اهلل وصوال الى قرية اجلزائر في قضاء12022-9-146.
750,000ثامنة انشائي1,446,537,50028043,396,125االحرار

.22022-9-147
 انشاء مجموعة طرق)طريق قرية الشريفات بيت حسن

 راشد(,الطريق السياحي املؤدي الى عتيور,طريق قرية
البوكشي)بيت عودة بندر(في قضاء احلي

750,000ثامنة انشائي1,093,500,00021032,805,000

650,000تاسعة انشائي904,016,40018027,120,492انشاء طرق ريفية لقرى النبوغ و فلسطني في قضاء الزبيدية32022-9-148.

750,000سابعة انشائي1,888,560,00024056,656,800تاهيل مشروع ماء العزيزية-احلفرية في قضاء العزيزية42022-7-149.

.52022-7-150
 جتهيز و نصب و تشغيل مجمع مركز املدينة و قرى الروضان و
 قرية 10 و النفيشية و اطراف صدر حوار طاقة 400 م3/ساعة

في قضاء االحرار
750,000سادسة انشائي2,311,368,00021069,341,040

 جتهيز و نصب وحدة ماء مجمعة سعة 400 م3/ساعة قرية62022-7-151.
750,000سادسة انشائي2,233,704,00026067,011,120التأميم )البدرية االولى (في قضاء الكوت

توسعة مجمع ماء ناحية النصر من 50 م3/ساعة  الى 200م72022-7-152/3.
750,000سابعة انشائي1,540,146,00024046,204,380ساعة في ناحية الشحيمية

 انشاء املرحلة الثانية من طريق املنطقة السياحية)طريق كان82022-9-153.
750,000سادسة انشائي2,620,081,20030078,602,430سخت احلدوي( في ناحية زرباطية
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متابعة ـ الصباح الجديد:
املزارعني  تعاني نســبة كبيرة من 
مأســاوية  أوضاعــاً  العراقيــني 
انعكست على حياتهم املعيشية 
حتت  نصفهم  بنحــو  دفعت  التي 
خــط الفقــر، وحســب مراقبني، 
يعود الســبب في ذلك الى اخلطط 
بتقليل  الزراعة  وزارة  أعلنتها  التي 
املســاحات الزراعية في احملافظات، 
فضالً عن السياســات املائية التي 

تتبعها دول اجلوار.
اجلمعيــات  احتــاد  رئيــس  وقــال 
حســن  العراق،  فــي  الفالحيــة 
التميمــي، إن أكثر مــن 50 باملائة 
مــن العاملني في قطــاع الزراعة 
العراقي يعيشــون حتت مســتوى 
املعيشية  وأوضاعهم  الفقر،  خط 

سيئة للغاية.
وأضــاف أن من بني أســباب زيادة 
نســبة الفقــر انعــدام الدعــم 
عن  فضالً  للفالحــني،  احلكومــي 
قدمتها  التــي  الســيئة  اخلطط 
املســاحات  وتقليــل  احلكومــة، 
املزروعة، ما حرم كثيراً من املزارعني 
وجعلها  أراضيهم،  اســتثمار  من 

معرضة للتصحر واجلفاف.
أكثر من  أن  التميمــي،  وكشــف 
40 باملائة مــن العاملني في قطاع 
الزراعة هجروا مهنة الزراعة، وبدأوا 
البحث عن مصــادر عيش جديدة 

تؤّمن لهم دخلهم اليومي.
وملعاجلــة مشــكلة الزراعــة في 
العــراق واحلــد من ارتفاع نســب 
أّن احلكومة  الفقر، يرى التميمــي 
شــركات  مع  فوراً  التعاقد  عليها 
عاملية، واستقدام خبراتها الزراعية 
من خالل وسائل الري احلديثة، بدالً 
من وســائل الري البدائية التي ما 
عليها  تعتمد  الزراعــة  وزارة  زالت 
في  كبيراً  أّنها تســبب هدراً  رغم 

املياه.
وأضــاف رئيــس احتــاد اجلمعيات 
الفالحية، أّن هناك بساتني وحقوالً 

باالنقراض بســبب  زراعية مهددة 
عمليــات التجريــف، فضــالً عن 
التصحر الكبير الــذي بدأ يحاصر 
املناطــق الزراعية، مما تســبب في 

هجرة الكثير من العائالت.
وأكد أّن احلكومات التي ســيطرت 
منــذ  الدولــة  مقــدرات  علــى 
ســنة 2003 لــم تقــدم أي رؤية 
بالواقع  تنهــض  اســتراتيجية  أو 
عن عدم  العراقــي، فضالً  الزراعي 
مع  تفاوضية حقيقية  رغبة  وجود 

دول اجلوار إلطالق املياه عبر الروافد 
التي تصب في نهري دجلة والفرات.

وأشار اخملتص في االقتصاد الزراعي، 
طاهــر ناظم، إلــى أن من بني أهم 
أسباب الفقر الذي يعيشه الفالح، 
احلماية  وجــود  وعدم  األمن،  غياب 

احلكومية لألرض والبستان.
وأضــاف ناظم أن هناك عشــرات 
ومســاحات  ُجرفــت،  البســاتني 
أحرقت  احلبوب  زراعة  شاسعة من 
بشــكل متعمد، مما ســبب حالة 

الفالح  لــدى  ثقــة  وعدم  إربــاك 
العراقي باحلكومة التي عجزت عن 

توفير احلماية له.
وأوضــح أيضــاً أّن هنــاك مناطق 
زراعيــة مــا زالت حتت ســيطرة 
املليشــيات املوالية إليــران، والتي 
قسري  بشكل  أهلها  تهجير  جرى 
والســيطرة  بســاتينهم  وجتريف 
أجبر  مما  الزراعيــة،  على حقولهم 
املزارعني من أبناء هذه املناطق على 

السكن في اخمليمات منذ سنوات. 

الــوزارة،  باســم  املتحدث  وقــال 
لديها  وزارتــه  إن  النايــف،  حميد 
خطــة تعتمــد على ميــاه اآلبار، 
حيث حصلــت املوافقة على زراعة 
مليونــني ونصف مليــون دومن من 
احلنطة، وهذه اخلطة لن نصل بها 
إلى درجــة االكتفاء الذاتي، لكنها 
لزيادة  مســاعداً  عامالً  ســتكون 
إنتاج احملصول في املوســم املقبل. 
وأوضح النايــف، أّن “الوزارة قّدمت 
ألف  بـــ150  تقدر  زراعيــة  خطة 

دومن إلــى وزارة املوارد املائية، لكّنها 
رفضت اخلطة، بداعــي أّن املياه ال 

تكفي”.
وأضــاف أّن املعطيات تشــير إلى 
بناء  إنتاج احلنطة،  نقص كبير في 
على اخلطة التي أقرتها وزارة املوارد 
املائيــة، التي تقــدر بزراعة مليون 
و300 ألــف دومن، وهناك محافظات 
اســُتثنيت مــن اخلطــة الزراعية 
بالكامل، من بينها محافظة ديالى، 
بســبب قطــع الروافــد اإليرانية. 
أّن هناك محافظات لم  إلى  وأشار 
تُستثن من الزراعة، لكّن لكل منها 
نسبة محدودة، وفقاً ملا متتلكه من 

مياه وحدود في مجال الرّي.
مــن جهتــه، قــال مديــر زراعة 
اخلفاجي،  ثامــر  بابــل،  محافظة 
إّن تقليص  في تصريح صحافــي، 
ربع مســاحة  إلى  الزراعية  اخلطة 
احملافظة من األراضي الزراعية يعد 
إجــراًء صادماً، ملا له مــن أثر كبير 
عن  الغذائــي، فضالً  األمــن  على 
تأثيره بشكل مباشر على املستوى 

االقتصادي للمزارعني.
وأضــاف أّن الوزارة كانــت رافضة 
زراعــة أي نســبة مــن األراضــي 
احلالي،  الشتوي  للموسم  الزراعية 
لكّن مديريته أصرت على تخصيص 
نســبة محددة حتى يتسنى لعدد 
من املزارعني مواصلة العمل. ولفت 
إلى أّن هناك الكثيــر من املزارعني 
يعتمدون على ميــاه املبازل واآلبار 
اجلوفية ما يجعل قرار حتديد خطة 
املوسم احلالي بـ25 % قراراً جائراً وال 

ينصف املزارعني.
واستغرب احتاد اجلمعيات الفالحية 
مــن قــرار وزارة الزراعة الســماح 
للمزارعــني الذين ميتلكون األراضي 
القريبــة من األنهــار فقط بزراعة 
هذا  أن  الشــتوي، مؤكدة  املوسم 
باخلالفات بني  القرار سيكون سبباً 
املزارعني، ورمبا يصل إلى خالفات بني 

املناطق.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أظهرت بيانــات، امس االثنني، أن 
واردات الصني من النفط اخلام في 
أيلول ارتفعت عن الشهر املاضي 

مع زيادة صادراتها من الوقود.
تديرها  التــي  املصافي  ورفعــت 
الدولة صــادرات الوقود إلى أعلى 
حجم شــهري منذ حزيران 2021 
التصدير  هوامش  من  لالستفادة 
القوية، وفًقــا لبيانات من اإلدارة 
العامــة للجمــارك الصينيــة. 
في  للخام  أكبر مستورد  وحصل 
العالــم 40.24 مليــون طن من 

النفط اخلام الشهر املاضي ، أي ما 
برميل  ماليني   9.79 حوالي  يعادل 
يومًيــا. وفي حــني أن ذلك ارتفع 
من 9.5 ماليــني برميل يوميا عن 
شهر أغسطس آب، إال أنها ظلت 
الشــحنات أقل مــن حوالي 10 
يوميا مت استيرادها  برميل  ماليني 
قبل عام. وبلــغ إجمالي الواردات 
في األرباع الثالثة األولى من العام 
370.4 مليــون طن، أو حوالي 9.9 
منو  ويتعافى  يومًيا.  برميل  ماليني 
الناجت احمللي اإلجمالي الصيني في 
لكن  أســرع  بوتيرة  الثالث  الربع 

اخملاطر تلـوح في األفق. 
وتعرض طلب الصني على الوقود 
القيود  أدت  لضربة شديدة حيث 
الصارمة التي فرضتها بكني على 
إلى   COVID-19 كورونــا  فيروس 

خنق أنشطة السفر والتصنيع.
في حني عادت املصافي احلكومية 
االنقطــاع  الغالــب مــن  فــي 
والصيانة اخملطط لها، اســتمرت 
التــي   ، املستقلـــة  املصافــي 
تشــكل حوالـــي خمس واردات 
الصيـن مـــن النفط اخلام ، في 

خفـض اإلنتاج.

بغداد ـ الصباح الجديد :
اعلن ســوق العراق لألوراق املالية، 
امس االثنني، عن تداوله أســهما 
بقيمــة ماليــة بلغــت أكثر من 
4 مليــارات دينار خالل األســبوع 

املاضي.
وقال الســوق في تقريــر لها، إن 
“عدد الشركات املتداولة أسهمها 
 67 بلغ  املاضــي  خالل االســبوع 
شركة مساهمة فيما لم تتداول 
أســهم 34 شــركة بسبب عدم 
تالقي اســعار أوامر الشــراء مع 
توقف  يســتمر  فيما  البيع  أوامر 

شــركتني لعدم تقــدمي اإلفصاح 
من أصل 103 شركات مدرجة في 

السوق”.
واضاف ان “عدد األسهم املتداولة 
بلــغ 3 مليــارات و588 مليونــا و 
751 ألــف ســهم بانخفاض بلغ 
نســبته %25 قياســا باألسبوع 
بلغت  مالية  بقيمة  الذي سبقه، 
4 مليــارات و230 مليونا و91 الف 
دينار مرتفعا بنســبة %33 قياسا 
باألســبوع الذي سبقه من خالل 
مشــيرا  صفقة”،   3572 تنفيــذ 
إلى أن “مؤشــر األسعار املتداولة 

نقطة   598.71 على  أغلق   ISX60
مسجالً ارتفاعا بنسبة %0.44 عن 

إغالقه في اجللسة السابقة”.
الــى ان “عدد األســهم  واشــار 
غير  املســتثمرين  من  املشــتراة 
بلغ  املاضي  لألســبوع  العراقيني 
385 مليون ســهم بقيمة مالية 
بلغت 371 مليــون دينار من خالل 
تنفيذ 143 صفقة، فيما بلغ عدد 
األســهم املباعة من املستثمرين 
غير العراقيني 228 مليون ســهم 
بقيمة مالية بلغــت 926 مليون 
دينار من خالل تنفيذ 287 صفقة”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
الدولي  النقد  لصنــدوق  تقرير  أفاد 
بأن أوروبا، بفضل احتياطيات الوقود 
الصمود  املتراكمة، ســتتمكن من 
املقبل، لكنها تخاطر  الشــتاء  في 
مجدداً مبواجهة أســعار قياســية 

للغاز الطبيعي والكهرباء.
إلى  الدولي  النقد  صندوق  ويشــير 
أنــه بحلول منتصــف أيلول 2022، 

الروســي  الغاز  إمدادات  انخفضت 
إلــى أوروبا بنســبة ٪80 من حيث 
القيمة السنوية، وتوقفت الصادرات 
إلى بلغاريا والدمنارك وفنلندا وأملانيا 

وليتوانيا وهولندا وبولندا متاما.
ينطلــق خبراء  الوقــت،  ذات  فــي 
األساسية  توقعاتهم  في  الصندوق 
مــن أن احتياطيــات كافية لفصل 
الشــتاء قــد روكمــت، لكنهــم 

يســمحون أيضا بســيناريو طارئ 
ملزيــج مــن الطقــس البــارد غير 
الطبيعــي مع وقف كامل إلمدادات 
الغاز من روســيا. في هــذه احلالة، 
ســيضطر  لتقديراتهــم،  وفًقــا 
األوروبيون إلــى البحث عن إمكانية 
الوقود بنســبة  تقليل اســتهالك 
٪6، وهو أمر بالنســبة للدول األكثر 
ضعفا محفوف بخسارة حوالي 3٪ 

مــن الناجت احمللــي اإلجمالي مقارنة 
بالتوقعات األساسية.

ويقول التقرير بهذا الشــأن: “ولكن 
حتــى لــو ســمحت االحتياطيات 
الطبيعي  الغــاز  مــن  املتراكمــة 
ألوروبا مبقاومة شــتاء 2022-2023، 
جتديد  املنطقة  ستحاول  الربيع  في 
االحتياطيات. مع اإلمدادات الروسية 
املتواضعة أو الغائبة متاما، قد يؤدي 

ذلك إلى عودة السوق في عام 2023 
إلى ارتفاع قياســي في أسعار الغاز 
والتي كانت  والكهربــاء،  الطبيعي 
في عام 2022”. كمــا أفيد بأنه من 
املتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة 
إلى زيادة تكلفة املعيشة في أوروبا 
في عامي 2022 و2023 بنســبة 7٪ 

و٪9 على التوالي.
ويعتقــد صندوق النقــد الدولي أن 

التضخم فــي االقتصادات األوروبية 
املتقدمــة في عام 2022 ســيكون 
إلى  2023 سيتباطأ  ٪8.3، وفي عام 

.6.2٪
وقــال التقرير إن األســعار في دول 
أوروبا الشرقية، باستثناء املشاركني 
في النزاع وتركيا، ســترتفع بنسبة 
 2022 عامــي  فــي  و11.8٪   13.3٪

و2023 على التوالي.

متابعة ـ الصباح الجديد :
مــن التدهور املتســارع فــي املردود 
الزراعــي إلى التقاعــس املتعمد عن 
حصاد احلقــول، يكبد اجلفاف الناجم 
عــن انحبــاس األمطار عــن واليات 
الوسط الغربي األمريكي منذ أشهر، 
املزارعني فاتــورة باهظة في منطقة 

زراعية أساسية في البالد.
وأثــر اجلفــاف على ثالثــة محاصيل 
رئيســة في الواليات املتحــدة، وهي 
القمح والذرة وفــول الصويا، ما دفع 
بــوزارة الزراعة األمريكيــة أخيرا إلى 
إنتاجها بشكل كبير  خفض توقعات 

على املستوى الوطني.
وفــي الوســط الغربــي، إضافة إلى 
كنســاس ونبراســكا، تضررت والية 
داكوتا اجلنوبية بشدة من هذا اجلفاف.
وبحســب “الفرنســية” توفــر هذه 
الواليات الثالث، فــي األوقات العادية، 
القمح  مــن  األمريكي  اإلنتــاج  ثلث 
الشــتوي وربــع إنتــاج الــذرة، وهي 
محاصيــل فــي عز موســم احلصاد 

حاليا.
من أصل 1600 هكتار تتشــكل منها 
مزرعة عائلة تاكر في فينانغو بوالية 
نبراســكا األمريكية، “اقتصر احلصاد 
على نحو 200” هكتار هذا العام، على 
ما توضح رايتشل تاكر. ويشمل ذلك 

أساسي،  بشــكل  القمح  محاصيل 
“لكن جزءا كبيرا مــن الباقي حتّمص 

في الشمس”.
اجلنادب  أيضــا  اجلفاف  اجتــذب  وقد 
الزهور  علــى  تهديدا  التي شــكلت 
التــي يزرعهــا آل تاكــر أيضــا. وقد 
جنحت املزارعة في التخلص منها من 
خالل االســتعانة بحشــرات من نوع 

السرعوف األوروبي.
وفيما يعانــي الغــرب األمريكي من 
حالــة إجهاد مائي منذ ســنوات، لم 
تشــهد واليات هــذه املنطقة وضعا 

مماثال منذ 2012.
وتقول رايتشــل تاكر “الوضع أســوأ” 
ممــا كان عليه قبل عشــر ســنوات. 
كذلك، يلفت زوجهــا الذي كان جده 
مزارعا أيضا، إلــى أن الوضع لم يكن 
“بهذا الســوء منذ ثالثينيــات القرن 

العشرين”.
إلى اجلنوب  املشكلة نفسها تسجل 
قليال، في ســكوت سيتي غربي والية 

كنساس.
ويوضــح مــارك رامزي، وهو ســليل 
املنطقة  الزراعة في  عائلة تعمل في 
منذ نحــو قــرن، “كنت أحتــدث إلى 
مزارعني أكبر ســنا هذا الصباح. في 
الســبعينات والثمانينات من العمر. 
وقالــوا إنهم لم يروا أمــرا كهذا من 

قبل. لذا فالوضع كارثي للغاية”.
األمريكي على  املــزارع  ولم يشــهد 
أمطار غزيرة منذ األسبوع األخير من 
يوليو. ويقول “خمسة سنتيمترات من 

املطر، هذا كل ما شهدناه هذا العام”. 
ويشــير ريكــس بوكانان مــن هيئة 
املســح اجليولوجي في كنساس إلى 
أن الوضع احلالي “قــد يكون مختلفا 

قليال عن أعوام 2010 و2011 و2012”، 
إذ يبدو أن “املطر ينحبس بالكامل” في 

املرحلة الراهنة.
وتطال خدمــات الري 30 في املائة من 

أراضي مارك رامــزي. وقد كان نصيب 
هــذه األراضــي أفضل مــن البقية، 
شأنها في ذلك شــأن احلقل الوحيد 
الذي يســتفيد من هذه اخلدمات لدى 
عائلــة تاكر. لكّن بعــض احلقول لم 
توفر سوى خمســة أطنان من الذرة 
لكل هكتار، فــي حني أنها تنتج عادة 

أكثر من ضعف ذلك.
منذ أن بدأت كانساس في زراعة الذرة 
في الســتينيات والســبعينيات من 
كبير  انخفاض  “حصل  املاضي،  القرن 
)فــي طبقة املياه اجلوفيــة( في غرب 

الوالية”، حسب ريكس بوكانان.
املزارعون  يعيــش  املناطق،  بعض  في 
رأوا اآلبار جتف.  “أزمة حقيقية. لقــد 
كان علينا العودة إلى الزراعة اجلافة”، 

أي من دون الري.
كذلك، تخضع حقــوق الضخ لقيود 
مشــددة، ووفقــاً للجيولوجي، اتفق 
املزارعــون فــي بعــض األماكن على 
ترشيد استخدام املياه اجلوفية، حتى 
لو كان ذلك يعني سحب كميات من 
امليــاه أقل بـ 10 في املائــة أو 20 في 

املائة من املسموح به.
ويســتفيد مارك رامــزي، مثل عائلة 
تاكر، مــن تأمني على احملاصيل يعّوض 

اخلسائر االستثنائية.
لكّن املزارع يحّذر مع ذلك من أن حلقة 

جفاف كتلك املســجلة عــام 2022 
من شــأنها زيادة تكلفة التأمني التي 
بسبب  تصاعدا  أصال  تشــهد  كانت 

ارتفاع أسعار السلع.
ويشــير إلــى أن التعويــض “يغطي 
تكاليف اإلنتاج، لذلك سنجدد احملاولة 

العام املقبل”.
لكن األرض لم تستطع التزود باملياه، 

كما يحدث عادة مع أمطار اخلريف.
لذلك، فــإن رطوبة التربة “ســتكون 
مصــدر قلق في الشــتاء والربيع” أي 
خالل موســم احلصاد املقبل، “إذا لم 
تتغيــر الظروف”، وفــق براين فوكس 
عالم املناخ في املركــز الوطني إلدارة 
نبراســكا-  جلامعة  التابــع  اجلفاف، 

لينكولن.
غالباً ما يتم جتنب اخلوض في موضوع 
االحتــرار املناخي، الذي يعتبر شــأنا 
سياســيا ومثيراً للجدل في الواليات 

املتحدة.
ويقول ريكس بوكانان إنه على الرغم 
من كل شيء “الناس على دراية بتغير 

املناخ، وهذا واضح”.
كذلك، تقول رايتشــل تاكر “في مثل 
بالقلق من  الســنوات، نشــعر  هذه 
معدل االنتحار” بني املزارعني”، مضيفة 
“آمل أن يحافظ اجلميع على املعنويات 

واألمل للعام املقبل”.

الفقر يطارد الفالحين.. والجمعيات الفالحية:
حكومات ما بعد 2003 لم تنهض بالزراعة بغداد ـ الصباح الجديد :

انخفضت أسعار الذهب “االجنبي والعراقي في 
األســواق احمللية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق 

اربيل عاصمة اقليم كوردستان، امس االثنني.
وقــال مصدر صحفــي إن أســعار الذهب في 
أسواق اجلملة ب   شارع النهر في العاصمة   بغداد 
سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد 
عيار 21 من الذهــب اخلليجي والتركي واألوربي 
بلغ 335 الف دينار، وســعر الشــراء 331 الفاً، 
فيما كانت اسعار البيع ليوم امس االول االحد 

338 الف دينار للمثقال الواحد.
وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع املثقال الواحد 
عيار 21 من الذهب العراقي ســجل انخفاضا 
أيضاً عند 305 االف دينار، وبلغ ســعر الشــراء 
301 ألف. وفيما يخص أسعار الذهب في محال 
الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب اخلليجي 
عيار 21 يتراوح بني 335 الــف دينار و 345 ألفاً، 
فيما تراوح ســعر البيع مثقال الذهب العراقي 

بني 305 االف و 315 الف دينار.

بغداد ـ الصباح الجديد :
األمريكي  الــدوالر  صرف  أســعار  انخفضت 
“كبير  بشــكل  العراقــي  الدينــار  مقابــل 
ومفاجئ”، امس االثنني، في البورصة الرئيسية 
بالعاصمة بغداد، في حني شــهدت استقراراً 

في اقليم كردستان.
وقال مصــدر صحفــي ، إن بورصتي الكفاح 
واحلارثية املركزيتني في بغداد، ســجلتا صباح 
اليوم، ســعر صرف بلغ  146350 ديناراً عراقياً 
مقابــل كل 100 دوالر أمريكــي، فيما كانت 
االسعار يوم امس االحد 146700 دينار عراقي 
مقابل 100 دوالر امريكي، مبيناً أن سعر صرف 
الدوالر شــهد هبوطاً بلغ نحو 400 دينار خالل 
ساعات في ســعر جديد يبدو مفاجئاً لزبائن 
العملة.   وأشــار املصدر  إلى أن اسعار البيع 
والشــراء انخفضت فــي محــال الصيرفة 
باألســواق احمللية في بغداد، حيث بلغ ســعر 
البيــع  147000 دينار لــكل 100 دوالر، بينما 

بلغت أسعار الشراء 146000 دينار.
أما في اربيل عاصمة اقليم كردســتان، فقد 
شهدت اســعار الدوالر اســتقرارا، حيث بلغ 
سعر البيع  147100 دينار لكل 100 دوالر، وبلغ 

سعر الشراء  147000 دينار.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
خفضت وكالة “موديــز” االئتمانية تصنيفها 
لالقتصــاد البريطانــي مــن “مســتقر” إلى 
“ســلبي”، في ظل عدم االستقرار السياسي، 

وارتفاع التضخم في البالد.
وعزت الوكالة التغيير في التوقعات إلى عدم 
القدرة على التنبؤ بعملية صنع السياســات 
وســط ضعف آفاق النمو وارتفــاع معدالت 
التضخم، كذلك مخاطــر قدرة حتمل الديون 
من االقتــراض املرتفع احملتمل، وخطر الضعف 

املستمر في مصداقية السياسة.
وتعتمــد وكاالت التصنيــف فــي تقييمها 
على قــوة اقتصاد الدولة، لتحدد قدرتها على 

تسديد الديون.
ولكــن “موديــز” ووكاالت كبيــرة أخرى مثل 
“ســتاندرد أند بورز”، أبقت على درجة االئتمان 

البريطانية.
وتؤثر التصنيفات على التكلفة التي تدفعها 
احلكومــة لالقتــراض مــن األســواق املالية 
الدوليــة. ويعني هذا نظريــاً أن التصنيفات 
والعكس  تقابلها فوائــد منخفضة  العالية 

صحيح.

أسعار الذهب تنخفض
في أسواق بغداد واربيل

انخفاض كبير ومفاجئ” 
بأسعار صرف الدوالر

 في بغداد

التصنيف االقتصادي 
لبريطانيا من 

»مستقر« إلى »سلبي«

ايلول شهد ارتفاع واردات
 الصين من النفط الخام 

البورصة تتداول أسهمًا بأكثر من اربعة 
مليارات دينار في أسبوع

صندوق النقد الدولي يتوقع أسعارا قياسية للغاز والكهرباء في اوروبا 2023

33 % من إنتاج القمح و25 % للذرة

الجفاف يعصف بمحاصيل رئيسة في أمريكا

الثالثاء 25 تشرين االول 2022 العدد )4999(
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جمهورية العراق
شركة نفط البصرة

منوذج إعالن )دعوة عامة(

يســر شــركة نفط البصرة أن تعلن  عن وجود املناقصة املبنية اعاله واملعلنة بأسلوب الدعوة العامة فعلى  الراغبني  
باالشتراك فيها احلضور الى مقر الشركة /استعالمات باب الزبير / لغرض استالم الوثيقة القياسية اخلاصة بها مبوجب 
قرص مدمج على املناقص املتقدم االشــتراك فيها ان يقوم بتزويدنا بنسخة ورقية ملونة من الوثيقة  بعد شراءها من 
ممثل شركتنا مع نسختني اضافيتني استنساخ لغرض ختمها  قبل تسعيرها من قبل املناقصني  وعلى ان تكون كافة 

اوراق الوثيقة  مرتبة بالتسلسل ومنظمة مبوجب كراس .، كما على املشترك تقدمي ما يلي:
تأييد بعنوان الشركة مصادق عليه من قبل اجمللس البلدي ضمن املنطقة ونسخ من الوثائق اخلاصة بتأسيس الشركة 
مع ارفاق الوثائق الشخصية  للمدير املفوض للشركة وخطاب تخويل بالشخص اخملول بالتوقيع مصدق من كاتب العدل 
مع كتاب عدم ممانعة صادر من الهياة العامة  للضرائب نافذة لســنة 2022 وهوية تصنيف املقاولني العراقيني نافذة.  
مع الهوية الضريبية مع تقدمي ما يؤيد مع حجب البطاقة التموينية  وتقدمي كتاب بالسيولة النقدية املطلوبة للعمل 

معنون الى شركة نفط البصرة وكذلك تقدمي ما يؤيد شمول العاملني بالضمان االجتماعي قبل صرف املستحقات 
علماً بأن موعد الغلق  هو يوم االربعاء املصادف 2022/11/16 الساعة الثانية عشرة ظهراً وهو نفس موعد فتح العطاءات 
وموعد الزيارة ملوقع العمل يوم الثالثاء املصادف 2022/11/8 وسيتم عقد مؤمتر للرد على استفسارات املشتركني صباح 
يوم االربعاء املصادف 2022/11/9 في متام الساعة العاشرة صباحا في القاعة الرئيسية في بناية الزقورة في موقع باب 
الزبير وتودع العطاءات في صندوق جلنة فتح العطاءات الداخلية في اســتعالمات باب الزبير ويتحمل من ترســو عليه 

املناقصة اجور االعالن.
- تكــون نفاذية العطاءات من تاريخ غلق املناقصة مبدة )90( يوما والتأمينات االولية مبدة )28( يوما إضافة الى مدة نفاذ 

العطاء.
علماً بأن الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات وثمن العطاء غير قابل للرد.

- باإلمكان االطالع على شروط املناقصة من خالل زيارة موقع الشركة اإللكتروني:
www.boc.oil.gov.iq

ع/ املدير العام
هشام طالب محمد
مدير هيأة العقود واملشتريات

وزارة األعمار واإلسكان 
شركة املعتصم العامة للمقاوالت االنشائية

قسم الشؤون القانونية
إعالن مزايدة رقم )2022/7(

تعلن شــركة املعتصم العامة للمقاوالت االنشــائية احدى تشكيالت وزارة 
االعمار واإلسكان والبلديات  العامة الكائنة في بغداد/النهضة/حي الكيالني 
مجاور شــركة النقل البري عن اجراء مزايدة علنية لبيع )خباطة مركزية نوع 
البا متكونه من ســتة أجزاء وسايلو ســمنت وخزان ماء()في موقع مشروع 
االكتفــاء الذاتي/محافظة ذي قار( ميكن االطالع عليها في املوقع املذكور انفاً 
فعلى الراغبني باالشــتراك في هذه املزايدة احلضور الى املوقع املذكور في متام 
الســاعة العاشرة من صباح يوم املزايدة املصادف يوم )االثنني( في 2022/11/7 
مستصحبني معهم التأمينات القانونية بنسبة التقل عن )20%( من القيمة 
التقديرية على ان تســتكمل باقي التأمينات عند رســو املزايدة وجلب هوية 
األحوال املدنية وبطاقة السكن والبطاقة التموينية ويتحمل من ترسو علية 
املزايدة أجور خدمة )2%( وعلى املشــتري رفع املواد خالل خمسة عشر يوم من 
تاريخ التبليغ باملصادقة وتسديد كامل البدل وبعكسه تفرض غرامة تأخيريه 
قدرها )2/1%( نصف باملائــة من بدل البيع عن كل يوم تأخير وملدة ثالثون يوما 
وبعدها التتحمل الشركة أي مسؤولية عن فقدانها علماً بأن البيع وفق قانون 

بيع وايجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل.

جمهورية العراق
الشركة العراقية إلنتاج البذور

مساهمة مختلطة
اجلهة القطاعية-/ وزارة الزراعة 

قسم القانونية
)392(

العدد: 3573
التاريخ: 2022/10/24

إعالن
تعلن الشــركة العراقية إلنتاج البذور )م- م( عن إجــراء مزايدة علنية وملرة الثالثة لبيع مخلفات 
بذور احلنطة وبكمية )150 طن( قابلة للزيادة والنقصان واخملزونة في فرع الشركة في نينوى. فعلى 
الراغبني بالشــراء احلضور الى املوقع املذكور وذلك في متام الساعة )11( احلادية عشرة من صباح 
يوم الثالثاء املوافق 2022/11/8 مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )16،000،000( 
ســتة وعشــرون مليون دينار لغرض املشاركة في املزايدة العلنية وســيتم استيفاء مبلغ قدره 
)5000( دينار غير قابلة للــرد )أجور خدمة( من كل مزايد الذي يروم الدخول في املزايدة ويلتزم من 

ترسو عليه املزايدة اآلتي:
- دفع كامل بدل البيع وكافة املصاريف خالل مدة )7( أيام اعتبارا من تاريخ املصادقة )اإلحالة(.

-  رفع املال املباع خالل مدة )15( خمســة عشــر يوما اعتبارا من تاريخ اإلحالة )املصادقة( بعدها 
يحق للشــركة فرض - اجور خزن بنسبة2/1% من كامل بدل البيع بعدها يحق للشركة بيع املال 

للمرة الثانية. 
- يتحمــل اجور الداللية بنســبة 3% باملائة من بــدل البيع وكذلك اجور نشــر االعالن مع أجور 

التحميل وأي مصاريف أخرى.
ع. املدير املفوض 
باسل محمد صالح

تنويه
ورد في اعالن شــركة الفاو الهندسية العامة املزايدة املرقمة 
2022/23 للمــرة الثانية لبيع مواد مســتهلكة في شــعبة 
مشاريع البصرة واملنشــور في صحيفة الصباح اجلديد العدد 
)4989( فــي 2022/10/11 بــان تاريــخ البيع هو يــوم االربعاء 
2022/10/29 خطاء والصحيح هو يوم االربعاء 2022/10/26 لذا 

اقتضى التنويه

جمهورية العراق
وزارة النفط

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

العدد: خ30870/184/6
املوافق: 2022/10/23 

م/ املناقصة العامة احمللية 2022/275
جتهيز ونصب منظومة إطفاء تلقائية صديقة للبيئة من النوع )CF31( خلزانات مصفى ميسان

اعالن اول على املوازنة التشغيلية

1. يسر شركة مصافي اجلنوب/ شركة عامة بدعوة أصحاب الشركات واملكاتب لالشتراك في املناقصة أعاله على أن يكون املراجع املدير املفوض 
أو وكيل له بوكالة رسمية صادرة ومصدقة من كاتب العدل او مخول عن الشركة مزود بكتاب رسمي يتضمن رقم املناقصة .

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

)2( اثنان مليار دينار عراقي .
3. الكلفة التخمينية تبلغ )958.350.000( فقط تسعمائة وثمانية وخمسون مليون وثالثمائة وخمسون الف دينار عراقي

4. التأمينات األولية املطلوبة )19،167،000 دينار( فقط تســعة عشر مليون ومائة وسبعة وستون الف دينار عراقي  صادرة من مصرف معتمد 
لدى شركة مصافي اجلنوب ونافذ لغاية 28 يوما بعد انتهاء نفاذية العرض التجاري.

 WWW.src.gov.iq 5. ملقدمي العطاء الراغبني في احلصول على معلومات إضافية زيارة املوقع اإللكتروني للشركة
contracts@src.gov.iq :ولالستفسار عن أية معلومات ميكنكم مراسلتنا على البريد االلكتروني التالي

6. يتم تســليم العطاءات في مقر شــركة مصافي اجلنوب- شــركة عامة/ غرفة جلنة فتح العطاءات احمللية وآخر موعد الستالم العطاءات 
الساعة الثانية عشرة ظهرا ليوم الغلق املصادف 2022/12/5 وفي حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يستمر االعالن الى ما بعد العطلة 

ويعتبر اليوم الذي يلي العطلة آخر يوم لغلق املناقصة، وسيتم رفض العطاءات املتأخرة.
7. سيكون انعقاد املؤمتر لإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة الساعة العاشرة صباحاً يوم 2022/11/28 في مقر الشركة الكائن 

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

9. يتم تقدمي القسم الرابع من الوثيقة القياسية بعد ملئ املواصفات الفنية املطلوبة وجداول الكميات املسعرة )ضمن القسم الرابع حصراً( 
وحســب ما موضح في الوثيقة وتقدمي القسم السادس للتأكيد على املواصفات املطلوبة على أن تكون موقعة ومختومة على جميع أوراقها 
ومغلفة في ظرف واحد مغلق ومختوم مثبت عليه العنوان القانوني الكامل للشركة مع رقم موبايل املدير املفوض ورقم واسم املناقصة مع 

تزويدنا بقرص )CD( للوثيقة كاملة، إضافة لظرف ثاني يتضمن املستمسكات املطلوبة والتأمينات االولية.
10. يلتزم مقدمي العطاءات من القطاعني )العام واخلاص( تزويد شــركتنا برقم احلساب املصرفي للشركة )IBAN( واسم املصرف والفرع الذي 

مت فتح احلساب فيه لغرض اجراء التحويل املالي اليه.
11.  يجب مراعاة تقدمي السيولة النقدية املطلوبة في اجلزء الثالث من الوثيقة القياسية وخالف ذلك سيتم استبعاد العطاء.

12. في حال عدم التزام مقدمي العطاءات مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها ألمالء القسم الرابع منها فسيتم استبعاد عطاءه 
مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي.

13 . املستمســكات املطلوبة عند التقدمي: شهادة تأسيس الشركة، احملضر األول للتأســيس، قرار التأسيس، هوية تصنيف املقاولني النافذة, 
الهوية الضريبية واســتخدام الرقم الضريبي، تأييد سكن مصدق خاص بعنوان الشــركة، تأييد حجب البطاقة التموينية عن املدير املفوض 
للشــركة او املكتب، كتاب عدم ممانعة من الهيأة العامة للضرائب لالشــتراك في املناقصات معنون الى شركة مصافي اجلنوب، براءة ذمة من 

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

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

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

وقبل الشروع بتنفيذ االعمال داخل الشركة.
 18. الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات. 

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

20.  سيتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( لسنة 2014.
21.  جلهــة التعاقــد احلق في إلغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب اإلحالة بناء على أســباب مبررة دون تعويض مقدمي 

العطاء.
حسام حسني ولي 
مدير عام شركة مصافي اجلنوب

وزارة االعمار واإلسكان والبلديات العامة- شركة سعد العامة
العدد: ع3458/5
التاريخ: 2022/10/24

الى/ السادة الراغبني باالشتراك باملناقصة املرقمة )2022/12( )االعالن للمرة الثانية(
م/ جتهيز لوحات كهربائية للجهد املتوسط والواطئ ملشروع ماء النهروان املركزي

MEDIUM VOLTAGE & LOW VOLTAGE SWITCH GEAR

يسر وزارة االعمار واإلسكان والبلديات العامة- شركة سعد العامة بدعوة مقدمي العطاءات
املؤهلني وذي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للمناقصة 

مع مالحظة مايلي :-
على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )وزارة االعمار واإلســكان والبلديات العامة-شركة سعد العامة( 
)يكون الدوام الرســمي من يوم االحد الى اخلميس ابتداًء »من الســاعة السابعة صباحا« ولغاية الســاعة الثانية ظهرا( وكما موضحة بالتعليمات 

ملقدمي العطاءات. 
1- متطلبات التأهيل املطلوبة : ) شروط االشتراك باملناقصات( .

أ - هوية تصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط زرقاء اللون او هوية غرفة جتارة سارية املفعول .
ب - براء ذمة من هيئة العامة للضرائب .

ت - تأمينات أولية بنســبة )1%( من قيمة العطاءات على شــكل صك مصدق او خطاب ضمان على ان يكون مصدق من احدى املصارف املعتمدة في 
بغداد حصراً على ان يكون نفاذية خطاب الضمان ملدة ثالثة اشهر من تاريخ تقدمي العطاء وبخالفة يهمل العطاء ويقدم العطاء بالدينار العراقي.

ث - قائمة باألعمال املماثلة ويعتمد في ذلك على الكتب الرسمية الصادرة عن اجلهات احلكومية التي تؤيد القيام باألعمال املماثلة او املنجزة حسب 
حالته. 

ج - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور نشر اإلعالن.
ح - تقدمي هوية األحوال املدنية وبطاقة السكن والتموينية ورقم الهاتف والبريد االلكتروني لصاحب الشركة او املقاول . 

خ - الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ولها حق استبعاد املقاول املتلكئ في تنفيذ املشاريع احملالة علية سابقا« في الشركة.
د - عدم ادراج أي حتفظات او شروط غير مقبولة.

ذ - تقدمي ما يؤيد الكفاءة املالية للمتقدمني بكشف للسنة املالية السابقة من قبل محاسب قانوني. 
ر - يهمل أي عطاء غير مستوفي للشروط .

ز - يحق للشركة استبعاد الشركة او املقاول الغير كفوء.
س - يعتبر هذا اإلعالن جزء من مستندات املقاولة وجزء ال يتجزء من العقد ويكون ملزما للمقاول بكل فقراته مبجرد تقدمي عطاء.

ش - ارفاق وصل شراء العطاء عند تقدمي )النسخة االصلية(.
ص - قيام الشركات واملقاولني باالستفسار عن بنود املقاولة وجداول الكميات واخملططات وغيرها من قبل اقسام الشركة قبل التقدمي ويكون مسؤوال 

عن مفردات العطاء املقدم.
ض - ال يجوز للمناقصني واملقاولني بيع املقاولة الي مناقص او مقاول اخر ســواء كان ذلك قبل املباشــرة بالعمل او اثناء سير العمل وبخالفة يتحمل 

املناقص التبعات القانونية واملالية كافة.
ط - ال يجوز التنازل عن املناقص او املقاول اال بعد املوافقة التحريرية من قبل صاحب العمل وفقا للشروط النافذة.

ظ - عدم قيام الوكاالت العامة الصادرة من املناقصني او املقاولني اال بعد عذر مشروع وعلى ان ال يؤثر ذلك على سير العمل.
ع - قيام املناقص بتقدمي العطاء )النســخ االصلية( بظرفني ظرف يشــمل العطاء الفني)نســخة اصلية مختومة بختم الشركة( والوثائق اخلاصة 
باملناقصة وظرف يشــمل العطاء املالي )التجاري( )نسخة اصلية مختومة بختم الشركة( بسعر نهائي غير قابل للتفاوض ومبوجب جداول الكميات 

واملواصفات على ان يكون مدة نفاذية العطاء ال تقل عن ثالثة اشهر.
غ - قيام املناقص بتقدمي )نســخ اضافية عدد 2 طبق االصل مختومة بختم حي( من العطــاء الفني والتجاري في ظرف منفصل ويكتب عليه بعبارة 

)نسخة اضافية( وتوضع كل املغلفات عدد 3 نسخة واحدة اصلية ونسختان اضافية في مغلف واحد.
ف - على أصحاب املكاتب والشركات تقدمي العنوان الكامل للشركة او املكتب يحتوي على احداثيات املكان ورقم الهاتف و البريد االلكتروني والعنوان 

الكامل والنقاط الدالة لسكن املدير املفوض للشركة او صاحب املكتب وضرورة االخبار عن العنوان اجلديد.
ق - تقدمي ما يثبت حجب البطاقة التموينية عن صاحب املكتب او الشركة ممن يشملهم احلجب.

ك - قيام الشــركات اجملهزة او املكاتب بتقدمي شــهادة منشأ وفاتورة البيع و وثيقة التامني باســم اجملهز ومصادق عليها من قبل امللحقيات التجارية 
العراقية وقبل دخول البضائع الى العراق.

تلتزم الشــركة اجملهزة بتقدمي قوائم بأسماء وأعداد ومدة تشــغيل العمال من العقود واالجراء اليوميني العراقيني العاملني في الشركة  ل - 
مهما كانت مدة اشتغالهم لغرض تسديد مبالغ الضمان اخلاص بهام.

م - موعد غلق املناقصة الساعة )10( ظهرا بتاريخ 2022/11/16 .
ن - بإمكان مقدمي العطاء املهتمني بشراء وثائق العطاء بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد في ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق 

البالغة )100 الف دينار(
ه - يتم تســليم العطاءات الى العنوان االتي )شركة سعد العامة – بغداد- كرادة مرمي- تقاطع اخلرطوم- قسم الشؤون املالية واإلدارية الطابق الثاني- 
صندوق فتح العطاءات( في املوعد احملدد قبل  )2022/11/16( اما العطاءات املتأخرة فســوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات 

او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان املذكور في أعاله.
 صادق محمد حسن
مدير عام شركة سعد العامة

شركة نفط البصرة

منوذج إعالن دعوة عامةعنوان النموذج

تاريخ االصدار: 2018/9/20رقم االصدار:BOC-P-05/F061رمز النموذج

 رقمت
 ثمن بيع وثائقاملواصفاتموضوع املناقصةاملناقصة

 التأميناتاملبلغ التخمينياملناقصة
 نوعصنف املقاولاالولية

املوازنة

23/ب/12022
اعالن اول

 تأهيل مركز
 اجلراحة التقوميية
 والتجميلية في

 مستشفى الصدر
 التعليمي في

البصرة

 يتضمن العمل تأهيل
 صاالت العمليات وردهات
 اجلراحة التجميلية في
 الطابق الثاني شامال
 العمل كافة االعمال
 املدنية والكهربائية

 والتبريد والتنبية باحلريق
 والدفاع املدني مع جتهيز

 كافة املواد اخلدمية
 من أجهزة طبية واثاث

وغيرها

 125,000 مائة
 وخمسة وعشرون

الف دينار

274,312,000 
 مائتان وأربعة

 وسبعون مليوناً
 وثالثمائة واثنا
 عشر الف دينار

عراقي

6,000,000 
 ستة ماليني
دينار عراقي

 ال يقل عن
 التاسع
انشائي

تشغيلية
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شعر

موسيقا

اصداران

خطيب بدلة* 

في أثناء بحثــي عن شــخصية املطربة فايزة 
أحمد، أثــار انتباهي أنها حتمــل لقب »مطربة 
األســرة«.. هذا صحيــح بالطبــع، فقد غنت 
معظم األغاني املتعلقة باألســرة )البيت، األم، 
األب، األخ، االبن(.. ولســت أدري إن كانت غنتها 
مبحض املصادفة، أم أن الشعراء وامللحنني كانوا 
يتذكرونهــا عندما يبدعون أغنيــًة لها عالقة 
باألســرة.. وأنا أرجح االحتمال الثاني، ألن فايزة، 
كما يصفها زوجها املوســيقار محمد سلطان 
في مقابلة تلفزيونية، كانت رقيقة األحاسيس 
واملشــاعر، طيبة، حنونًا، إذا غضبت سرعان ما 

ترضى، وتصفو. إنها، باختصار: طفلة كبيرة.
وبالقياس على هذا، ميكننا أن نســمي حسني 

السيد »شاعر األسرة«.
الوضــع الطبيعي لــكل أســرة أن جتتمع في 
بيت ما، والبيــت الواقعي ال يتجاوز كونه أربعَة 
حيطان وســقًفا، لذلك لن جتد له قيمة خارج 
نطاق ثمنه املادي، ولكن قيمتــه املعنوية عند 
أفراد األســرة كبيرة، فهو يؤويهــم، ويدفئهم، 
ويحفظ أســرارهم.. وهــم يتعلقون بــه، وإذا 

اضطروا ملغادرته، يبقى مزروًعا في وجدانهم. 
غنــت فايزة أحمد للبيت، »بيــت العز يا بيتنا«، 
في فيلم »أنا وبناتي« للمخرج حســني حلمي 
املهندس، ســنة 1961، وهي من كلمات مرسي 
جميل عزيز، وأحلان محمد املوجي، وفيها تتحدث 
املطربة باسم األسرة، قائلة إن )بيتنا( يرمز للعز، 
والســعد، واحملبــة، والفرح، والعشــرة، واللمة 
العائلية اجلميلة، ويحتضن أجمَل أيامنا، وأكثرَ 

ذكرياتنا دفًئا..
فــي نَــص األغنية كلمــاٌت مصريــة محلية، 
بارعة، فالشاعر يقول عن  واشــتقاقات لغوية 
دالية العنــب )عنبتنا(، ويصــف الظل والفيء 

بـ ُضّليلــة، وأما عبارة )وبتضلــْل يا حليلة 
يــا حليلة من أول عتبتنــا( فُيفهم منها أن 
الظالل تتساقط على البيت أواًل بأول؛ ابتداء 
من عتبته، مع األخذ باالعتبار أن يا حليلة يا 
حليلة تقال للتجميــل، وتعني »يا حالوة يا 

حالوة«:
بيت العز يا بيتنا، على بابك عنبتنا

لَْك خضرة وضّليلة، بترفرف ع العيلة
وبتضلل يا حليلة يا حليلة من أول عتبتنا.

وفي األغنية مقاطع جميلة جًدا، لعل أبرزها 
أن األسرة الطيبة ترفض أن يتسلل شيطان 

من األنس إليها، فتحّذره قائلة:
ابعد يا شــيطان، ابعد يا شــيطان، ابعد يا 

شيطان، ابعد يا شيطان
ان جيــت من الباب، ها نرد الباب، ونعيش في 

أمان
وان جيت من احليط، ها نســد احليط، بحجر 

صوان.
قبل »بيت العز« بأربع سنوات، 1957، أعطى 
حسني السيد، ومحمد عبد الوهاب، لفايزة 
أحمد »ســت احلبايب«.. تلك األغنية اخلالدة 
التي ما زال الناس يصغون إليها باســتمتاع 
كبير، ويعاد بثها إما بصوت فايزة، أو بصوت 
محمــد عبد الوهاب نفســه، في محطات 
العربية كلها، فتبدو وكأنها خارجة  اإلذاعة 
من مشغل اإلبداع اآلن، وفيها يتألق حسني 
الســيد في تقدمي األم بوصفها رمزًا لإليثار 

والتضحية:
زمان سهرتي، وتعبتي، وشــلتي، من عمري 

ليالي

ولسه برضه، دلوقتي، بتحملي، الهم بدالي
إذا عدنــا بالذاكــرة إلى ســنة 1940؛ جند 
املوســيقار محمد عبد الوهــاب يعلن في 
الصحف عن مسابقة الختيار وجوه جديدة 
للتمثيــل في فيلمه »يوم ســعيد« )تأليف 
عبد الوارث عسر، إخراج محمد كرمي(.. يومها 
جــاء من طنطا شــاب كان مجهواًل يومئذ، 
اسمه حسني السيد، ليشارك في التمثيل، 

وقال مخاطًبا أعضاء اللجنة الفاحصة:
ويبدو أن النجاح الهائل الذي حققته أغنية 
»ســت احلبايب« دفع الثالثي )السيد، وعبد 
الوهــاب، وفايزة( في الســنة ذاتها، البتداع 
أغنيــة تتحدث عن »األخ« باحملبة نفســها، 

واحلنان نفسه، تقول كلماتها:
يا غالي علي يا حبيبي يا خويا
يا أجمل هدية من أمي وأبويا

يا حبيبي يا خويا.
وفي سنة 1958 )أنظر التسارع(، كتب حسني 
الســيد لعبد الوهاب أغنية ميكن اعتبارها، 
إلى حد ما، من أغاني األســرة، عنوانها »َخّي 
َخّي«.. وعلى الرغم مــن جمال كلمات هذه 
األغنية، وروعة حلنها، ال يســتطيع املستمع 
أن يعرف أهي موجهة لألخ الشــقيق، أم أن 
)َخّي( بوصفها  الشــاعر يســتخدم كلمة 
محطــة للكالم، مثل يــا خبر، وميــا، ويوبا، 

وياختي، ويا حليلة:
خي خي، حبيبي ليه قاســي، ليه يا خي، يا 

خي
قلبي خوفي عليه واعمل ايه يا خي

ويبدو أن براعة حســني الســيد في تأليف 
أغاني األسرة قد لفتت نظر املطربة اللبنانية 
صباح )جانيت فغالي(، فاتصلت به، وطلبت 
منه كتابة أغنيــة لألطفال، فكانت األغنية 
الشــهيرة »أكلك منني يا بطــة«، من أحلان 

فريد األطرش، 1962:

أكلك منني يا بطة أكلك منني؟
وتكررت جتربة الثالثي اجلديد )حسني السيد، 
وفريد األطرش، وصباح( فــي فيلم »الليالي 

الدافئة«، بأغنية »يا خواتي بحبها«:
حبيبــة أمها، يا اخواتي بحبهــا، دي حبيبة 

أمها
أيام عمري اللي فاتت عشانك عشتهم

إذا كانت أغنيات حســني الســيد مع عبد 
الوهاب وفايزة أحمد )»ست احلبايب« بشكل 
خاص(، ثم أغنيات األسرة مع حسني السيد 
وفريد وصباح، قد حققت ذلك النجاح، فقد 

متكن فتحي قورة أن يحقق جناًحا 
مماثاًل مع املوسيقار منير مراد واملطربة شادية 
في أغنية »ســيد احلبايب«، التي ظهرت في 

فيلم املرأة اجملهولة، 1959:
سيد احلبايب يا ضناَي انت

وكل أملي ومنايا انت
أخيــرًا؛ أعتقــد من غير املناســب تصنيف 
أغنية شــريفة فاضــل »أم البطل« ضمن 
أغاني األسرة، فهي أقرب إلى أغاني التعبئة 

الوطنية:
ابني، حبيبي، يا نور عيني

بيضربوا بيك املثل
ولكننــا ال نســتطيع أن نتجاهــل أعمال 
واملطــرب محمد  فوزي  املوســيقار محمد 
ضيــاء الديــن املوجهة لألطفــال، وكذلك 
محمد  الســوري  الفلســطيني  املطــرب 
جمــال الذي غنى »آه يا أم حمادة، اعملي لي 
قهوة ســادة«.. وغنى كذلك، باالشتراك مع 

»طروب«:
»مــن فضلك يا ســت البيت جعــت وبدي 
أتغدى«، فتــرد عليه: »من فضلك يا ســيد 

البيت إيدك ع اجليبة مّدا«.

* أديب وكاتب سوري

1
»ضّجة في شارع احلمرا«

صدرت حديًثا عن املؤسســة العربية للدراسات 
والنشــر رواية جديــدة للكاتــب العراقي جنان 
جاســم حالوي بعنوان »ضّجة في شارع احلمرا«. 
وجــاءت الرواية فــي 192 صفحة مــن القطع 

املتوسط.
تدور أحداث هذه الرواية، وفًقا للناشــر، في أثناء 
احلرب األهلّية اللبنانية، وفي أجواء معارك شرق 
صيدا والقصف اإلسرائيلّي. ويقّدم السرد عوالم 
متنّوعة نابضة بشــخصيات تؤّرخ لقدر اإلنسان 
في احلرب، علــى إيقاع حكايات متواترة تروح إلى 

مناٍح أعمق بأبعادها السياسّية واالجتماعّية.

يتصدر األحداث الفدائّي الفلسطينّي سليم 
القومّية  الشــاّبة  وإلــى جانبه  ويؤّثر فيها، 
املهّجرة كوليت، وهنالــك متارا الفتاة القوّية 
اجلاّدة في احلصول على عمل بأّي ثمن، وأنيس 

الكاتب العراقّي الباحث عن أخيه اخملتفي في 
أدغال احلرب اللبنانّية.

تقع كوليت في حّب سليم، وتتعّرض متارا إلى 
اخلطف، ويسعى سليم إلى إطالق سراحها، 

ويســمع أنيس صوت أخيه يأتيه من مكاٍن ال 
يخطر على باله.

ويحدث أن يلتقي اجلميع في شارع احلمرا بني 
وقت وآخر، في مشــاهد ملّونة بفتنة القص 
وحرارة احليــاة وراهنّية الصــراع املميت في 

البلد.
يُذكــر أن الكاتب جنان جاســم حالوي أصدر 
واحًدا وعشــرين كتابًا في مجــاالت الرواية 
والشعر، و«ضجة في شارع احلمرا«  والقّصة 

هي روايته العاشرة.

2
»بالغة الشارع.. بحوث تطبيقية في 

النقد الثقافي«

عــن »اآلن ناشــرون وموّزعون«، صــدر كتاب 
»بالغة الشــارع.. بحوث تطبيقية في النقد 
الثقافي« للناقد غّسان إسماعيل عبد اخلالق. 
يرصــد املؤّلف ويحلّل قرابة ثالثني لفظاً برزت 
خالل موجة االحتجاجات الشــعبية األخيرة 
في العالم العربي من منظور نسقي وبالغي 
جديــد، ُمبرزاً مســائل أساســية في نقده 
الثقافي خلطاب اجلمهور، متمّثلة في اخلروج 
مــن متاهة التنظيــر إلى التطبيــق، وجتاُوز 
»عقدة األجنبي« من خالل استعادة نّقاد في 
املدّونة العربية مثل اجلاحظ والتوحيدي وابن 
حــزم وابن خلدون، والتوّقــف عن التهّرب من 
أهداف ومرامي النقــد الثقافي عبر التقاط 

جوهره.

سالم مكي    
الى أ. عباس سالم ..

نحن...
ما متنا 

و ال تركنا نخيلنا
يتصبب عرقا

عندما امتدت يد الفالح 
الثدائه الثائرة

نحن ..
سرنا به

على أسنة املناجل 
وصنعنا من زغب االغصان

سكاكني
نزرعها في اجسادنا

كلما هب الليل
نحن اخلائفني

من اسمائنا املزيفة
احلاملني

باحضان باردة 
كليلة بيضاء
ال جند اماكن 

للساعات املتدفقة
فأيامنا متخمة بالطعنات

كجسد عائد لتوه من احلرب
و لكن وجوهنا بيض

مثل ثلٍج باهت
نحن.. 

لم منت .. ال لم منت 
نحن ..قبور متحركة

في صحراء 
و ال شواهد لنا 

سوى الريح 
نزور احياءنا في النهار

و في الليل 
تزورنا االغالل

ايها الليل ال اجد زنزانة لقلبي 
سوى البحر

ال اجد منفضة 
ألدخن ايامي 

و لو رايت راسي
فال اعرف منه شيئا 

سوى العينني
ال اعرف سوى عينني الباردتني

و هما تسبحان 
في نهر 

امواجه من اجساد
و ضفتاه من نار

و روحي ..شراع في قارب مثقوب
روحي ..حمامة في غرفة 

ال جدران لها
و ال اسوار

لكنها حتلق
كما لو انها 

فراشة في كتاب قدمي

نحن الحالمين

أغاني األسرة.. للثالثي )فايزة أحمد وحسين السيد وعبد الوهاب(
ألحان خالدة نالت استحسان المستمعين

»ضّجة في شارع الحمرا« * »بالغة الشارع.. بحوث تطبيقية في النقد الثقافي«

قراءة

واستبدالها بحســية جديدة هي  نقضها، 
حسية الطاقة العملية التركيب.

ويرى أن التحول املعاصر في عالقة اإلنســان 
مع الطبيعة سيؤدي إلى دمج لعناصر الفن 
والتكنولوجيا والبيئة في وحدة جديدة أكثر 
وأكثر تعقيــداً، وعندها ميكن التحدث  رقياً 

عن بدء مرحلة جديدة من اإلبداع البشري.
كمــا قــدم محمــود صبــري اطروحتــه 
التشــكيلية والنظرية )واقعية الكم( التي 
جاءت نتاجاً ألبحــاث طويلة قام بها خائضاً 
التشكيل وتطور أســاليبه وفلسفة  غمار 
تاريــخ الفن وجملــة من العلــوم املتصلة 
التطويرات  بالفن، وقد اجرى عليهــا بعض 

الشكلية والتوسيعات التوضيحية. 
لقد ســعى من خالل أطروحته إلى مقاربة 
البعد اجلدلي للمغزى الــذي قصده صبري، 
إذ إن الشــكل ينتمــي إلــى الواقعية من 

خــالل تناوله املــادة امللموســة وتعبيراتها 
الكيمياوية والضوئية، كما يكتسب بعدها 
الكمي من زاوية العالقة البصرية التي تنبثق 
من قــراءة البعد األعمق فــي تكوين املادة، 
واملنطلق وزنها الذري ومعادالته املرســومة 
ضمن مفهوم متكامل من التحليل العلمي 
للطيف الضوئي للعناصر التي تكون احلياة 

واحمليط الذي نعيش فيه.
إنهــا نوع من رهــان على حتميــة تاريخية 
جمالية تشــبه تلك الرهانات التبشــيرية 
والقدرية الشــاملة التي تتحول فيها القوة 
املعنوية إلى قوة مادية واحلس الوجودي يكون 

فيها ملموساً واملثال يكون هو السائد.
إن احلســية اجلديدة التي بشــر بها محمود 
صبري ال تزدهر فــي احلياة، أو بفعل التجربة 
اإلنسانية املباشــرة بالضرورة، وال في تعمق 
الوعي البشري واحلساسية الفردية املوهبة 
علــى التحديــد، إمنا فــي اخملتبــر العلمي، 
فاملدلوالت كانت سابقاً مباشرة وشخصية، 
وســتتحول اآلن إلى أن تكون غير مباشــر 

وجماعية.

جبر علوان:
يقني بصري بتقنيات متنوعة 

درس جبر النحت في معهد الفنون اجلميلة 
ببغــداد، وانتقــل عام 1972 للدراســة في 
إيطاليا وتخرج بعد ثالث سنوات من أكادميية 
روما لفنون، ثم أكمل دراسته العملية التي 
تتيح للتجربة الشــخصية أن تأخذ مداها 

من دون التزام أكادميي محدد. 
لهذه اخللفية داللة اساســية مهمة كونها 
أتاحت له تلبية حاجته امللحة إلى التجريب 
احلر الذي كان بأشــد احلاجة إليه ليخرج عن 
طوق املقوالت الســائدة فــي بغداد وحركة 
التشكيل العراقي بتياراتها الفنية والنقدية 

واملنهجية.
انتقــل جبر حامــالً أدوات عملــه ومخزون 
ذاكرته البصرية وهمومــه املهنية، ليجرب 
في احمليط االوروبي وااليطالي بوجه التحديد، 
ليبحث عن شخصيته الفنية واملوقع الذي 

يستجيب لتوجهاته التقنية الالحقة.
اســتوجب بحث جبــر علوان اســتدراكات 
مفصلية للخــروج مبالمح تتجــاوز التمايز 
في احمليــط الغربي واخلــروج مبالمح تنطوي 
على معاجلات جريئة للون ولكن مبيسم ينم 
عن خصوصية الذاكــرة البصرية على وجه 
التحديد، لهذا استعادت لوحاته الكثير من 
عناصر وموضوعات الواقع احلسي وامللموس 
جلبر كفنان تأســس في العراق، وورث ذاكرة 

حفلت بإجنازات ثالثة أجيال عراقية متعاقبة 
وتعارضها  ومتايزها  وتواصلها  امتيازاتها  لها 

املنهجية أيضاً.
وهو إلجناز لوحته مثل يعيد تركيبه العناصر 
البصرية والشــخصية البسيطة واملألوفة 
أداة تنفيذ قابلة للتجســيد  ليجعل منها 
ولالقتفاء في اللوحة التي ال حتتفظ في كل 

املفردات املعجمية بسوى ظالل وامضة.
أفضى هذا األمر إلى تغريده خارج الســرب 
وخروج نتاجه عن قياسات اجملايلة التقليدية 

املألوفة من دون أن يكــون غرائبياً بالضرورة 
أو أن يكون نهلســتياً العناً ملاضيه، حتسب 
هذه املزيــة ملصلحة عمله عنــد مقارنتها 
وتكرست  سادت  التي  األسلوبية  بالصرامة 
بقــوة في الســياق التشــكيلي والثقافي 
العراقي ما بعد التســعينيات، وســمح له 
باالنطالق إلى رحاب حريته البنائية وخالصه 

بالطريقة التي يراها.
واصــل جبر عمله وكشــف عن اســتغراق 
متواصل بالتجريب على اللون بتحرر متزايد 

من تأثيــر املوضوع بصيغتــه التقليدية، إذ 
ال يقتضي املوضوع كي يصــل إلى املتلقي 
أو تأويليــاً، فالتركيب  مجهــوداً تدقيقيــاً 
املوضوعي غاية في الوضــوح وتقع الثيمة 
املرزكية في بؤرة العمل وتعرف عن نفسها 
على نحــو مســرحي، أي أن الكائن املركزي 
يفتتح اللوحة ويحتل مكانه بشكل مسبق 

وكأن جميع عناصر اللوحة ملحقة به.
وفي آخر جتاربه يبدو أكثر مغامرة من أي وقت 
مضى إال أنه لم يدخــل في مغامرته البعد 
الكالســيكي الكامن في لوحتــه احلديثة، 
هذه احلداثة التي تتيح لعمله توازنات ذهنية 
نادرة، تبدو سمة مميزة في مجمل جتربه ومتتد 

آثارها عبر عقود عمله املتواصل
حاز جبر على شروط مهنته رساماً ومعاصراً 
عــرف كيف يســيطر علــى قــوة اجنذابه 
للمغامــرة وكيــف يتجاوز غوايــات عديدة 
ليرسم بيقني منقاد إلى احلاجة الفنية قبل 
كل شيء، وهو بعد سنوات من املراوحة بني 
خيارات تقع ما بــني العني والقلب يصنعها 
الهم الفني أحياناً والرغبة في احلضور أحياناً 
أخرى، والركــون إلى تفضيالت تســتجيب 
لوجهــات املتلقني احملببة في أحايني إضافية 
عرف كيف يتملص منهــا دون أن يتعثر بها 
أو يضطــر للوقوع في غواياتهــا من دون أن 

ينتقيها.
إن اآلثــار التي تركتها جتربتــه الطويلة مع 
النحــت، هي التي أكســبته الثقة العالية 
في معاجلة التكوينات املستحيلة، فالنحت 
يتعامــل مع احلجوم على نحــو جوهري، وال 
تشــكل اخللفية مســاحة خارجية له، إمنا 
يعد الفراغ جزءاً متمماً للعمل وفقاً جلميع 
املــدارس احلديثــة، وأثر النحت فــي أعمال 
جبــر ال يقتصر على ميلــه لوضع العمل أو 
الشخصية في املركز، إمنا تعدى إلى الطريقة 
التي يباشــر بها نحتها لونياً، ومن هنا تبدو 
الفضاءات احمليطة بالكتلة املرسومة وكأنها 

بقايا تناثرت من الكتلة اجملسدة.

* احلداثة التشكيلية العراقية، إسماعيل 
زاير، مؤسسة الصباح اجلديد، بغداد، 2022

مهدي علي ازبين

محمود صبري:
حلم لم يأت وأشكال لم تتجسد

بدأ محمود صبــري جتاربه البصرية من حيث 
انتهى كل من ســبقه علــى طريق التجريد 
كتعبيــر، وميكن وصــف رؤيته بـــ )ما فوق 
جتريدية(، وعلى املستوى الفعلي يتعلق األمر 
بالنتائج التــي توصل إليها كل من موندريان 
وكاندينســكي فــي أبحاثهمــا النظريــة، 
وإجنازهما في التجريد التعبيري والهندســي 

- الرياضي.
يرتكــز صبــري إلــى التطوير الــذي أحدثه 
موندريــان على مفهــوم البيئة اإلنشــائية 
مستهدفاً الوصول به إلى نتيجته املنطقية، 
مبا في ذلك كشــفه عن حقيقــة الوظيفة 
الفنية كموضوع وشــيء محســوس في آن 

واحد.
البالستيكي ينطلق  الشــكل  وعلى صعيد 
صبــري مــن أن العلم يعامل الضــوء - وهو 
النظير املــادي للون - على انــه حجر الزاوية 
للنظريــة الفيزياويــة، بينما يتحــرى الفن 
اللون، ولكن كمصــدر لقيم تعبيرية ورمزية 
فقط، أي أنه يلغي القيمة املادية املوضوعية 
املرتبطة به، أما على صعيد الوظيفة الفنية 
الفنــي فيعيد  العمل  التــي سيمارســها 
صبري تركيــب الطاقم التقليدي للمفاهيم 
الفنية بعــد تفكيكه، كما يفعل على بقية 

املستويات.
ينطلق صبري في مســاره الفني من تعريف 
ليوناردو دافنشــي للفن بوصفــه علماً، ومن 
األسمى  النموذج  جعلته  احلياتية  ممارســته 
الندمــاج العلم بالفن، فهــو يخاطر مجدداً 
بالعبور إلى الضفة األخــرى، عندما يتحدث 
عن املستوى الوظيفي اجلديد مزيالً احلدود بني 
التكنولوجيا والفن والنشاط البشري، ويؤكد 
صبري أن الفن بوســعه أن يكون تكنولوجيا 
وأن كامل النشــاط البشري هو في التحليل 

النهائي نشاط فني.
يتبنــى صبري مفهوماً جديــداً يعيد تركيب 
احلواس واحلســية، ويبني علــى بقاياها وما 
ينعتــه بـ )املعانة(، أو مــا يعرفه بأنه النمط 
اجلديد مــن التفاعــل غير من املباشــر مع 
الطبيعــة ويرى بهــذا الصدد إن اإلنســان 
الواقع  إلى  املايكروســكوبي  الواقع  بتجاوزه 
الذري، إمنا يتجاوز املستوى التقليدي للحسية 
إلى مســتوى جديد آخر، واحلســية القدمية 
حســية الكتلــة املوضوع الشــكل يجري 

التحليق بأجنحة ملونة..في« الحداثة التشكيلية العراقية«
لـ«إسماعيل زاير« *

على صعيد الشكل 
البالستيكي ينطلق صبري 

من أن العلم يعامل الضوء 
- وهو النظير المادي للون - 
على انه حجر الزاوية للنظرية 

الفيزياوية، بينما يتحرى 
الفن اللون، ولكن كمصدر 

لقيم تعبيرية ورمزية فقط، 
أي أنه يلغي القيمة المادية 

الموضوعية المرتبطة به
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جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية
 قسم التعاقدات

العدد: 1328
التاريخ: 2022/10/20

مناقصـة رقم )78(/ إعـالن للمرة األولى
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية 

حملافظة املثنى/ من متويل تنمية االقاليم
» تأهيل وتبليط طرق ريفية في الهالل الصوب الثاني بطول )8،650( كم«

يســر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنــى دعوة مقدمي العطــاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشروع الذي تتلخص االعمال فيه بقشط الطريق وتسويته وازالة كافة 
التعارضات وتثبيت املناطــق الرخوة من الطرق )ان وجدت( ومن ثم الدفن بالتراب النظيف مع احلدل 
وفرش وحدل طبقة احلصى اخلابط صنف  )B( بســمك )20( ســم، وفرش وحدل طبقة من االساس 
القيري بســمك )10( سم، كما تتضمن بعض الطرق تنفيذ قناطر انبوبية بالستيكية، وكل ما يلزم 
الجناز املشروع ومبوجب الشــروط واملواصفات الفنية احملددة في جدول الكميات ووثائق املناقصة، مع 

مالحظة ما يأتي:
1. على مقدمــي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومــات إضافية االتصال بدائرة 
العقود احلكومية في محافظة املثنى )dpc.muthana@yahoo.com(  خالل أيام الدوام الرسمي من 
الســاعة التاسعة صباحاً ولغاية الســاعة الواحدة والنصف من بعد الظهر، وكما هو موضح في 

التعليمات ملقدمي العطاءات. 
2. إن مصدر متويل املشــروع هو املشاريع واألعمال املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي 
والتنمية حملافظــة املثنى/ تنمية 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 / ثامنة )كحد ادنى( 

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

السوداء .
 ب-الســيولة املالية: وهي توافر مبلغ بقيمة ال تقل عن )98,000,000( دينار )ثمانية وتسعون مليون 
دينار عراقي«، عن طريق تقدمي كشــف مصرفي يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة، وتكون متوافرة 

قبل موعد غلق املناقصة بفترة قصيرة. 
ج- الكادر القيادي للمشــروع والعاملني فيه: ويشــتمل الكادر القيادي على مدير مشروع )مهندس 
مدني( + مهندس مدني وبعقود رسمي صادر عن نقابة املهندسني العراقية وكما يتوجب على مقدم 
العطاء تقدمي ما يؤيد خبرات الكادر القيادي للمشــروع. ويجب تقدمي الكوادر واالختصاصات الفنية 
املطلوبة قبل موعد املباشــرة باالعمال، وبعكسه تتحمل الشركة كافة التبعات القانونية الناجتة 

عن تقدميها ومن ضمنها اجراءات االخالل بااللتزامات التعاقدية. 
د- إضافة الى املتطلبات القانونية كهوية التصنيف. عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشــتراك في 

املناقصة.
5 . إن الكلفة التخمينية للمشــروع هي )1،196،445،000( دينار )مليار ومائة وستة وتسعون مليون 
واربعمائة وخمسة واربعون الف دينار عراقي( وإن املدة الالزمة لتنفيذ اعمال املشروع هي )240( يوماً.
 6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق العطاء ابتداء من يوم اخلميس املصادف 2022/10/27، 
وذلــك بعد تقدمي طلب حتريري إلــى دائرة العقود احلكومية في احملافظة، ودفــع قيمة البيع للوثائق 
البالغة )150،000( دينار )مائة وخمســون الف دينار(، غير قابل للرد، ويقدم وصل الشراء االصلي مع 

العطاء.
 7. يتم تســليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: محافظة املثنى/ بناية اإلدارة العامة واحمللية – الطابق 
األول / جلنــة الفتح الثانية ، وان موعد الغلق في متام الســاعة الثانية عشــر ظهرا  من يوم االثنني 
املصادف 2022/11/14 إن العطاءات املتأخرة ســوف ترفض، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 
العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي: الطابق االول من بناية اإلدارة العامة واحمللية 
فــي نفس موعد الغلق. وإن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشــتركني في 
املناقصة ســيكون في الساعة احلادية عشــر صباحاً من يوم االثنني املصادف 2022/11/7 في مبنى 
دائــرة العقود احلكومية في املثنى. ان كل العطاءات تبقى نافــذة ملدة )90( يوما وان تتضمن ضمانا 
للعطاء على شــكل خطاب ضمان مصرفي يذكر فيه اســم ورقم املناقصة املعنية وان يكون غير 
مشــروط ويدفع حني الطلب ونافذا ملدة ال تقل عــن )120( يوما 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 )17،000،000( دينار )سبعة عشر 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 الترشيح لإلحالة تختار جلنة التحليل العطاء املستجيب لكافة الشروط القانونية املطلوبة 
في املناقصة وكذلك املواصفات الفنية ومعايير التأهيل املطلوبة )أي مستجيب بشكل كلي مالياً 
وفنياً وقانونياً( 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 أقسامها؛ فإنه سيتم 
اســتبعاد عطائه، مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي. حيث يتم ملئ القسم الرابع من قبل مقدم 
العطاء ثم تقدم ورقياً بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشركة 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. عدم مشــاركة أي عطــاء ملناقص لدية ثالث عقــود او اكثر ما زالت قيــد التنفيذ ومبرمة مع 
محافظتنا ال ميكن إحالة املناقصة على شــركة و بعهدتها مشــروع 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 للمشروع إال بعد أن تتجاوز نسبة االجناز املالي 25% ومبا ال 

يتجاوز مبلغ السيولة النقدية )املالية( املطلوبة ابتداء. 
14. ان احلد االقصى لعدد املشاريع التي ستحال على جهة واحدة هو مشروعان فقط.

15. وفــي حالة ورود عطاء يقل عن الكلفة التخمينية بنســبة تزيد عــن )20%( فيتعني على جلنة 
التحليل دراســة التوضيح املقدم من مقدم العطاء واملتضمن حتليال ســعريا لفقرات العمل املراد 
تنفيذه على وفق الكشــف املقدم من قبله. وفي حال عدم موافقة اللجنة على التوضيح واملبررات 
املقدمة من صاحــب العطاء، فيتم طلب خطاب ضمان )خطاب ضمــان جدية التنفيذ( مببلغ ميثل 
الفرق بني الكلفة التخمينية اخملفضة بنســبة )20%( وبني مبلغ العطاء الوارد على ان ال يقل خطاب 
ضمــان جدية التنفيذ عــن )3%( من الكلفة التخمينية، وال يتم اطالق هــذا اخلطاب اال بعد اصدار 
شــهادة االستالم االولى للمشــروع ، وفي حال عدم اعتذار مقدم العطاء عن تقدمي خطاب الضمان 

فيتم استبعاد عطائه.
أحمد منفي جودة 
محافظ املثنى

جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية
 قسم التعاقدات

العدد: 1329
التاريخ: 2022/10/20

مناقصـة رقم )79(/ إعـالن للمرة األولى
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية 

حملافظة املثنى/ من متويل تنمية االقاليم
» صيانة طريق اجملد – الهالل )امين الفرات( بطول 6،100 كم«

يســر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى دعوة مقدمــي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشــروع الذي تتلخص االعمال فيه برفع طبقة التبليط القدمية على 
طول مســار الطريق، وفرش وحدل طبقة من اجللمود بســمك )25( سم لتثبيت املناطق الرخوة، 
وتأهيل طبقة احلصى اخلابط القدمية مع فرش وحدل طبقة من احلصى اخلابط صنف )B( بسمك 
)20( ســم، وفرش وحدل طبقة من االساس القيري بسمك )10( سم، وكذلك فرش طبقة رابطة 
من اخلرسانة االســفلتية بسمك )7( سم، وفرش وحدل طبقة االكتاف من احلصى اخلابط صنف 
)C( بسمك )10( ، وكل ما يلزم الجناز املشروع ومبوجب الشروط واملواصفات الفنية احملددة في جدول 

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

في التعليمات ملقدمي العطاءات. 
2. إن مصدر متويل املشــروع هو املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي 
والتنمية حملافظة املثنى/ تنمية 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 / سابعة )كحد ادنى( 

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

السوداء .
 ب-الســيولة املالية: وهي توافر مبلغ بقيمــة ال تقل عن )155,000,000( دينار )مائة وخمســة 
وخمســون مليون دينار عراقي«، عن طريق تقدمي كشــف مصرفي يبني حركة التدفق املالي آلخر 

سنة، وتكون متوافرة قبل موعد غلق املناقصة بفترة قصيرة. 
ج- الكادر القيادي للمشروع والعاملني فيه: ويشتمل الكادر القيادي على مدير مشروع )مهندس 
مدني( + مهندس مدني وبعقود رســمية صادرة عن نقابة املهندسني العراقية وكما يتوجب على 
مقدم العطاء تقدمي ما يؤيد خبرات الكادر القيادي للمشروع. ويجب تقدمي الكوادر واالختصاصات 
الفنية املطلوبة قبل موعد املباشرة باألعمال، وبعكسه تتحمل الشركة كافة التبعات القانونية 

الناجتة عن تقدميها ومن ضمنها اجراءات االخالل بااللتزامات التعاقدية. 
د- إضافة الى املتطلبات القانونية كهوية التصنيف. عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشــتراك 

في املناقصة.
5 . إن الكلفة التخمينية للمشروع هي )1،548،820،000( دينار )مليار وخمسمائة وثمانية واربعون 
مليون وثمامنائة وعشرون الف دينار عراقي( وإن املدة الالزمة لتنفيذ اعمال املشروع هي )240( يوماً.
 6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق العطاء ابتداء من يوم اخلميس املصادف 2022/10/27، 
وذلك بعد تقدمي طلب حتريري إلى دائرة العقــود احلكومية في احملافظة، ودفع قيمة البيع للوثائق 
البالغة )200،000( دينار )مائتان الف دينار(، غير قابل للرد، ويقدم وصل الشراء االصلي مع العطاء.
 7. يتم تسليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: محافظة املثنى/ بناية اإلدارة العامة واحمللية – الطابق 
األول / جلنة الفتح الثانية ، وان موعد الغلق في متام الســاعة الثانية عشــر ظهرا  من يوم االثنني 
املصادف 2022/11/14 إن العطاءات املتأخرة سوف ترفض، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 
العطــاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي: الطابــق االول من بناية اإلدارة العامة 
واحمللية في نفس موعد الغلق. وإن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشتركني 
في املناقصة ســيكون في الساعة احلادية عشــر صباحاً من يوم االثنني املصادف 2022/11/7 في 
مبنى دائــرة 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 مشــروط ويدفع حني الطلب ونافذا ملدة ال تقل عن )120( يوما من تاريخ غلق املناقصة 
الفعلــي وان يكون بصيغة واضحة من حيث مبلغه )رقما وكتابا( وحتديد تاريخ نفاذه وشــروطه 
والغرض من اصــداره او صك مصدق ومببلغ مقطوع مقداره )22،000،000( دينار )اثنان وعشــرون 
مليــون دينار عراقي( وعلى ان تكون صادرة عــن مصرف معتمد في العراق ملصلحة جهة التعاقد 

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

العامة واحمللية والقسم اخملتص هو دائرة العقود احلكومية في املثنى.
9 . عند الترشــيح لإلحالة تختار جلنة التحليل العطاء املســتجيب لكافة الشــروط القانونية 
املطلوبة في املناقصة وكذلك املواصفات الفنية ومعايير التأهيل املطلوبة )أي مستجيب بشكل 
كلي مالياً وفنياً وقانونياً( 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 القياسية بكافة أقسامها؛ فإنه سيتم 
اســتبعاد عطائه، مما يقتضي مراعــاة ذلك عند التقدمي. حيث يتم ملئ القســم الرابع من قبل 
مقدم العطاء ثم تقدم ورقياً بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشركة املقدمة للعطاء مع الوثائق 

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

الصعود درجة واحدة حصرا.
12. عدم مشــاركة أي عطــاء ملناقص لدية ثالث عقود او اكثر ما زالــت قيد التنفيذ ومبرمة مع 
محافظتنا 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 للمشروع إال بعد أن تتجاوز نسبة االجناز املالي 25% ومبا 

ال يتجاوز مبلغ السيولة النقدية )املالية( املطلوبة ابتداء. 
14. ان احلد االقصى لعدد املشاريع التي ستحال على جهة واحدة هو مشروعان فقط.

15. وفــي حالة ورود عطاء يقل عن الكلفة التخمينية بنســبة تزيد عن )20%( فيتعني على جلنة 
التحليل دراســة التوضيح املقدم من مقدم العطاء واملتضمن حتليال سعريا لفقرات العمل املراد 
تنفيذه على وفق الكشف املقدم من قبله. وفي حال عدم موافقة اللجنة على التوضيح واملبررات 
املقدمة مــن صاحب العطاء، فيتم طلب خطاب ضمان )خطاب ضمان جدية التنفيذ( مببلغ ميثل 
الفــرق بني الكلفة التخمينية اخملفضة بنســبة )20%( وبني مبلغ العطاء الــوارد على ان ال يقل 
خطــاب ضمان جدية التنفيذ عن )3%( من الكلفة التخمينية، وال يتم اطالق هذا اخلطاب اال بعد 
اصدار شهادة االستالم االولى للمشــروع ، وفي حال عدم اعتذار مقدم العطاء عن تقدمي خطاب 

الضمان فيتم استبعاد عطائه.
أحمد منفي جودة 
محافظ املثنى
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جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط 
محكمة جنح الكوت

رقم الدعوى: 3017/ج/2022
التاريخ: 2022/10/23

م/ إعالن
الى املتهم الهارب: قاسم شاكر 

كاطع / يسكن الكوت-العزة 
القدمية

بالنظر الى مجهولية محل اقامتك 
بالوقــت احلاضــر ولكونــك متهم 
3017/جنح/2022  املرقمة  بالقضية 
وفــق احكام املــادة )432( من قانون 
العقوبات فقد تقرر تبليغك باإلعالن 
عــن طريــق صحيفتــني محليتني 
للحضور أمــام هذه احملكمة في يوم 
2022/11/24 وفي حالة عدم احلضور 
بحقك  غيابا  احملاكمة  ســوف جترى 

وحسب االصول.
القاضي
احمد شهاب احمد

فقدان هوية
الصــادرة من  الهوية  فقــدت 
البرامج  دائرة  التخطيط/  وزارة 
باسم  احلكومية  االستثمارية 
حسني( ســالم  متعب  )مؤيد 
ورقم الهويــة )4٨1( فعلى من 
الى  تســليمها  عليها  يعثــر 

جهة االصدار.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط 
محكمة جنح الكوت

قرم الدعوى: 2990/ج/2022
التاريخ: 2022/10/23

م/ إعالن
الى املتهم الهارب : محمد رهيف 
يونس ســلمان اجلعيفري / يسكن 

كوت – سيد هاشم
بالنظر الى مجهولية محل اقامتك 
بالوقــت احلاضــر ولكونــك متهم 
2990/جنح/2022  املرقمة  بالقضية 
وفق احكام القرار )154 لسنة 2001( 
من قرار مجلس قيادة الثورة املنحل 
فقد تقرر تبليغك باإلعالن عن طريق 
صحيفتــني محليتني للحضور أمام 
هذه احملكمة في يــوم 2022/11/24 
وفي حالة عدم احلضور ســوف جترى 
احملاكمــة غيابــا بحقك وحســب 

االصول.
القاضي
احمد شهاب احمد

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط 
محكمة جنح الكوت

قرم الدعوى: 3019/ج/2022
التاريخ: 2022/10/23

م/ إعالن
الى املتهم الهارب :

 علي عبد الرضا عاجل 
 يسكن كوت – سيد هاشم

بالنظر الى مجهولية محل اقامتك 
بالوقــت احلاضــر ولكونــك متهم 
3019/جنح/2022  املرقمة  بالقضية 
وفق احكام القرار )154 لسنة 2001( 
من قرار مجلس قيادة الثورة املنحل 
فقد تقرر تبليغك باإلعالن عن طريق 
صحيفتــني محليتني للحضور أمام 
هذه احملكمة في يــوم 2022/11/24 
وفي حالة عدم احلضور ســوف جترى 
احملاكمــة غيابــا بحقك وحســب 

االصول.
القاضي
احمد شهاب احمد

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط 
محكمة جنح الكوت

قرم الدعوى: 2977/ج/2022
التاريخ: 2022/10/23

م/ إعالن
الى املتهم الهارب : محمد حسن 
مهدي / يسكن محافظة كربالء – 

حي العباس
بالنظر الى مجهولية محل اقامتك 
بالوقــت احلاضــر ولكونــك متهم 
2977/جنح/2022  املرقمة  بالقضية 
وفــق احكام املــادة )432( من قانون 
العقوبات فقد تقرر تبليغك باإلعالن 
عــن طريــق صحيفتــني محليتني 
للحضور أمــام هذه احملكمة في يوم 
2022/11/24 وفي حالة عدم احلضور 
بحقك  غيابا  احملاكمة  ســوف جترى 

وحسب االصول.
القاضي
احمد شهاب احمد

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط 
محكمة جنح الكوت

قرم الدعوى: 2776/ج/2022
التاريخ: 2022/10/19

م/ إعالن
الى املتهــم الهارب : مخلد عامر جنم 

القريشي / يسكن كوت – الطشاش
بالنظر الــى مجهولية محل اقامتك 
متهم  ولكونــك  احلاضــر  بالوقــت 
2776/جنح/2022  املرقمــة  بالقضية 
قرار  مــن  للبند سادســاً/1/أ  وفقــاً 
مجلــس قيــادة الثــورة املنحل رقم 
154 لســنة 2001 بداللة البند أوال/1 
منه مــن قانون العقوبــات فقد تقرر 
تبليغك باإلعالن عن طريق صحيفتني 
احملكمة  أمام هذه  للحضور  محليتني 
في يــوم 2022/11/20 وفي حالة عدم 
احلضور ســوف جترى احملاكمــة غيابا 

بحقك وحسب االصول. 
القاضي
احمد شهاب احمد

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط  االحتادية
محكمة جنح الكوت

قرم الدعوى: 253/جنح/عنف 
اسري/2022
التاريخ: 2022/10/20

م/ إعالن
الى املتهم الهارب :

 قاسم عبد النبي عباس صالح
بالنظر الى مجهولية محل اقامتك 
بالوقــت احلاضــر ولكونــك متهم 
253/جنح/عنف  املرقمــة  بالقضية 
املادة )3٨4(  اسري/2022 وفق احكام 
عقوبات فقــد تقرر تبليغك باإلعالن 
عــن طريــق صحيفتــني محليتني 
للحضور أمــام هذه احملكمة في يوم 
2022/11/20 وفي حالة عدم حضورك 
ســوف جترى احملاكمة  بحقك غيابياً 

وحسب االصول.
القاضي
محمد عبد الرضا مهدي

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة أرقامها ومواقعها في 
أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )10  ســنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، 
فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم 
التالي لنشر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )50%( من القيمة املقدرة مضروباً 
بعدد ســنوات املســاطحة لكل مدة العقد  مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الســاعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة 
محافظة البصرة في املعقل( لليوم األخير من مدة نشــر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى اليوم التالي 

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

- ال يحق لألشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد السداد.
- جلب هوية األحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.

مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلســابية املعمول بها في مؤسســات البلدية ويكون آخر موعد 
الستالم التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهراً.

الشــروط الفنية والقانونية لتأجير العقارات املرقمــة )19015/1 ,19016/1, 19017/1 ،1901٨/1, 19019/1, 19020/1(م 62 اراضي 
الصبخ والبالغ مساحة كل معرض )17٨٨ م2( النشاء عليها معارض سيراميك وصحيات .

1. ال يجوز استعمال العقار إالَّ لغرض تنفيذ الفعالية )معارض سيراميك وصحيات(.
2. مدة االيجار )10( عشر سنوات تؤول بعدها املشيدات كافة الى البلدية دون عوض وشرط على أن تكون بحالة جيدة.

3. ال يسمح للراغـــب باالستئجار باالشتراك باملزايدة إال بعـــد تـقـديـــم مـا يـؤيـد عـــدم مديونيته للبلديـة من قبل شعبة 
الواردات، وحدة الرسوم.

4. على الراغب باالستئجار وقبـل االشتراك باملزايـدة إيـداع أمـانـات دخـول مـزايـدة تعادل )50 %( مـن القيمة التقديرية املصدقة 
لبدل االيجار السنوي مضروبة في مدة االيجار الكلية احملددة أعاله وتودع بصـــك مصدق ألمـر بلدية البصرة استنادا الحكام املادة 

)12/ خامسا( من القانون أعاله وال يسمح بدخول قاعة املزايدات اال ملـن سـدد التأمينات أعاله أصوليا.
5. على املســاطح وقبل توقيع العقد تسديد أجور اســتحصال املوافقة التخطيطية البالغة )100,000( مائة الف دينار لصالح 

مديريتنا في حال دفعها سابقا من قبل البلدية.
6. يتحمل املساطح أجور اخلدمة البالغة )%2( من بدل االيجار وتدفع لصالح البلدية قبل توقيع العقد.

7. يلتزم املساطح بتشييد الفعاليـة أعـاله خـالل مـدة )9( تسعة اشهر مـن تـاريـخ توقيـع العـقـد وبخالف ذلـك يفسخ العقد 
دون اللجوء الى القضاء ويصادر مبلغ ضمان التشييد ويؤول ما هـــو قـائـــم مـن مـشـيـدات الى البلدية دون مقابل مع احتفاظ 
البلدية باملطالبة بالتعويض استنادا ألحكام الفقرة )ج( مـــن املـــادة )16( مـن قـانـــون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 

2013 املعدل
٨. على املساطح وقبل توقيع العقد واستناداً ألحكام الفقرة )ج( من املادة)16( مـــن قـانـــون بيع وإيجار أموال الدولة رقـــم )21( 
لسنة 2013 املعـدل إيـداع مبلغ الضمان لتشييد الفعاليـة أعـاله ضـمـن مـدة التشييد احملددة أعاله يعـادل بدل االيجار املصدق 
بقرار اإلحالة لتلك املدة ويعاد اليـه بعـد تأييد تنفيذ الفعاليـة على وفـق بـنـود العقد املبرم والشروط الفنية والقانونية وبتأييد 

من قبل املهندس املشرف على التنفيذ أو جلنة فنية خاصة لهذا الغرض.
9. على البلدية تسمية مهندس يتولى اإلشراف على تنفيذ الفعالية أعاله وحسب ما تتضمنه بنود العقد املبرم والشروط الفنية 

والقانونية ووفقا للتصميم واخملططات التفصيلية النهائية املصدقة أصوليا، مع تأييد اجناز الفعالية أعاله وفقا لذلك.
10. على املساطح توفير واسطة نقل للمهندس املشرف من والى موقع العمل خالل فترة تنفيذ الفعالية.

 11. على املساطح تعيني مهندس مختص من قبله ويكون مسؤوال عن سالمة التنفيذ إضافة الى املهندس املعـيـــن مـن قبـل 
البلدية.

12. تتم إجـراءات التسليم ملوقع العقـار أعـاله مبوجب محضر رسمـي وبحضور املهنـدس املشـرف شخصيا واملساطح وممثال عن 
الشعبة القطاعية التي يقع العقار أعاله ضمن حدودها اجلغرافية.

13. على املساطح وخالل مدة أقصاها )30( ثالثون يومـــا مـن تـاريـخ إبـرام العقـد إجـراء فـحـص الـتربة للموقع واعتماد نتائج 
الفحص إلعداد مخططات األسس لتحمل االثقال املتوقعة وبتأييـد مـن مـكـتـب استشاري متخصص لهذا الغرض مع إعـداد 
اخملططات التفصيلية والكشوفات الفنية النهائية املتكاملة مبا فيها كشوفات االعمال )اإلنشائية، املعمارية، املدنية الكهربائية، 
الصحيات اجملاري( ومبا يتوافق مع اخملططات والكشوفات الفنية األولية املعدة مـــن قـبـل البلديـة وتـقـدم الى )شعبة املشاريع( 
و)وحـدة إجـازات البنـاء( في مـديـريتنا لغرض مصادقتها أصوليا وكال حسب اختصاصه خالل مدة اقصاها )30( ثالثون يوما تبدأ 

من تاريخ تقدميها مـــن قبـل املساطح وتعتبر املده أعاله )60( ستون يوما خارج مدة التشييد احملددة وضمن مدة التأجير مدفوعة 
البدل.

14. على املساطح استحصال إجازة بناء أصوليا وفق الضوابط واملباشرة بالعمل خالل مـــدة )30( ثالثني يومـا مـن تـاريـخ توقيع 
العقــد، وال تتحمل البلدية أي تبعات قانونية في حال وجود أي تعارض مع التزامــات وتعارضات الدوائر األخرى املنفذة من قبلهم 

بدون موافقة البلدية.
15. على املساطح واملهندس املشـرف االلتزام بالتصاميم واخملططات التفصيلية النهائية ومبـا ورد بجداول الكميات والكشوفات 
الفنية النهائية املصادق عليها أصوليا عنـد تنفيذ املشروع وعـدم إجراء أي تغيير أو حتوير فيها إال مبوافقة البلدية التحريرية وبعد 

تأييد املهندس املشرف لذلك ألسباب موضوعيه ضرورية.
16. على املساطح وبإشــراف املهندس املشرف االلتزام باســتعمال املواد املطابقة للمواصفات والشــروط الفنية والفحوصات 

اخملتبرية ويرفض ما هو رديء منه على أن تكون اإلنهاء ات مبواصفات درجة أولى وموافقة للتطور احلضاري للمدن.
17. على املساطح االلتزام مبتطلبات احلماية والسالمة املهنية وعدم استخدام مـواد سريعة االشتعال مثل السندويج بنل واآللي 
كابوند واســتحصال موافقه مديرية الدفاع املدني على اخملططات التفصيلية النهائية املقدمة مـــن قبله خالل مدة شــهر من 
تاريخ توقيع العقد وعلى املهندس املشرف عدم السماح للمساطح باملباشرة بتنفيذ الفعالية إال بعد استحصاله املوافقة أعاله.
1٨. على املســاطح إيصال التيــار الكهربائي والتوصيالت املائية واجملاري وغيرها من البنى التحتية الالزمة للفعاليـــة أعاله على 

نفقته اخلاصة ويتحمل كافة أجور املاء والكهرباء السنوية طيلة مدة التعاقد.
19. في حال ظهور أي تعارض أثناء التنفيذ يجعل تنفيذ التزام املساطح غير ممكن فعلى املساطح القيام مبعاجلة التعارض ورفعه 
على نفقته اخلاصة، بعد ان يحدد املهندس املشرف سقفا زمني إلزالـــة العـارض بالتنسيق مع اجلهـة العائد اليها العارض ويتم 

اعتبار املدة الزمنية من تاريخ إثبات العارض ولغاية معاجلته )مـدة توقف( مستحقه بـدل االيجار ملديريتنا.
20. يلتزم املساطح بالشروط التعاقديـــة كـافـــة وحسب قانون بيع وإيجار الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعـــدل وتعليماتـــه 
وللمهندس املشرف صالحية تطبيق جميع ما يراه مناسبا مـن الشـروط العامة لتنفيذ مقاوالت أعمال الهندسة املدنية بجزئيها 
االول والثاني وشــروط املقاولة ألعمال الهندسة الكهربائية وامليكانيكية والكيمياوية بقسميها األول والثاني ومبا ال يتعارض مع 

بنود العقد املبرم والشروط الفنية والقانونية هذه.
21. على املساطح استحصال اإلجازات الالزمة ملباشرة اعماله عند تشغيل الفعالية أعاله وخاصـــة مـا تـعـلـق مـنهـا بإجازة 

)ممارسة املهنة اإلجازة االمنية، اإلجازة الصحية ..... الخ( وحسب نشاط الفعالية وطبيعتها.
22. على املســاطح تســجيل حق املساطحة لدى مديرية التســجيل العقاري املعنية وبالتنسيق مع شــعبة األمالك ويتحمل 

املساطح التبعات القانونية واملالية املترتبة على ذلك.
23. على املساطح السماح لكوادر البلدية املكلفة بأعمال الكشف واملتابعة ألمـــالك مديريتنا بأداء مهامها املوكلة لهـــا لهذا 

الغرض في أي وقت تشاء ضمن فترة التعاقد.
24. على املساطح تسديد بـدل االيجـار سـنـويـا ويـتـم مراجعـة تقـديـر البـدل كـل )5( خمس سنوات مـن تـاريـخ إبرام العقد 

املشار ألحكام املادة )16/ب( من القانون أعاله.
25- على املساطح بعد نهاية العقد تسليم العقار ومبشيداته خالية من الشواغر وإنهاء كافة التزاماته مع الشاغلني السابقني 
وبخــالف ذلك يتحمل كافة التبعات القانونية واملالية املترتبة جّراء عدم متكني البلدية من اســتغالل امالكها اســتنادا للقوانني 

النافذة.
26- يحق للبلدية فســخ العقد عند اإلخالل بأي شرط من الشروط الفنية والقانونية اعاله وتؤول املشيدات كافة الى البلدية دون 

عوض مع حتميل املساطح التبعات القانونية واملالية املترتبة على ذلك.
 27- تعتبر هذه الشــروط الفنية والقانونية جزءا ال يتجزأ من العقد املبرم ويتم تدقيق تطبيقها أصوليا من قبل الشعب املعنية 

وكال حسب اختصاصه.
2٨- يتعهد من ترســو عليه املزايدة بتقدمي كفالة عقارية لضمان االلتزام بتعهداته او كرهن مقابل تســديد االقساط وفي حال 
املوافقة على تقســيط بدل االيجار أصوليا علما بأن هذه الكفالة تقدم من قبل من ترســو عليه املزايدة بعد اإلحالة وقبل توقيع 

العقد استنادا الى كتاب مديرية بلدية البصرة/ االمالك بالعدد )21531( في 2019/7/11
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 20٨60/41
التأريخ/ 2022/9/26

إعالن اول

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت
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صكبان الربيعي

مبارك التحاد الكرة 
والمدرب عماد محمد

عندمــا نبارك الحتاد الكرة املركزي تأهل منتخبنا الشــبابي 
بكرة القدم إلى نهائيات بطولة آسيا املقررة في أوزبكستان 
2023، فأن الواجب يدعونــا إلى الوقوف وقفة أحترام وإجالل 
إلى املدرب الشــاب اجملتهــد عماد محمد جلهــوده الفاعلة 
وجناحــه الباهر في توظيــف قدرات العبيــه الفنية لتقدمي 
العطاء املنشود في تصفيات البطولة االسيوية التي اقيمت 

مؤخرا في الكويت الشقيق.
وكان قبلها املــدرب عماد محمد قد زاد مــن ثقتنا بقدرات 
العبينا الذين نعدهم للمســتقبل عندما بدأ املشــوار في 
بطولة غربي آســيا التي جرت في مالعب محافظة البصرة 
واربيل وبغداد قبــل عامني واختتمها بالتتويــج في املباراة 
النهائية بالتفــوق على منتخب لبنان الشــقيق ثم واصل 
املدرب عمــاد محمد رحلته مع العبيه جنوم املســتقبل في 
البطولة العربية التي ضيفتها اململكة العربية السعودية.

وجاء االمتحان الكبير للمدرب الشاب عماد محمد وهو يقود 
شبابنا في تصفيات البطولة االسيوية التي ضيفتها مؤخرا 
الكويــت ومعه املــالك التدريبي الذي يعيــش معهم ألفة 
االصدقاء احلميميني وهم مشــرف املنتخب الشــبابي ندمي 
كرمي ومساعدي املدرب حسان تركي واحمد والي وحيدر جبار 
ومدرب حراس املرمى نوري عبد زيد ومــدرب اللياقة البدنية 
وليد جمعة واملالكات املساندة االدارية والطبية االخرى، وكان 
قبلها املدرب عمــاد محمد قد وفق مع احتاد الكرة في جتهيز 

منتخبنا الشبابي لهذه البطولة.
بداية مشوار التألق ملنتخبنا الشاب كانت في املباراة االولى 
عندما تغلب على منتخب شباب الهند باربعة أهداف مقابل 
هدفــني جاءتا من اخطاء دفاعية واضحة شــخصها املدرب 
قبل غيره في الوقت الذي متكن العبو الوسط والهجوم رسم 
البهجة في وجوه اجلمهور العراقي الذي احتشد في امللعب 
وكذلك كل من تابعها في املشاهدة من شاشة الوطن قناة 
العراقية الرياضية وهم يتالعبون بالكرة وفق اخلطة الذكية 
املدروســة التي حددها املدرب حيث سهلت الطريق امامهم 
في املــرور بني مدافعي الهند وتســجيل االهــداف االربعة 

اجلميلة.
وتقابل منتخبنا الشــبابي البطل في املبــاراة الثانية امام 
منتخــب البلد املضيف وهو الكويــت واحلمد هلل لم يخيب 
الظن به امنا بالعكس قد زاد من طموحنا في تعزيز املســيرة 
بعد انب قدم أجمل العروض الفنية وســط امليدان والهجوم 
وســجل هدفي الفوز التي قربته من امكانيــة التأهل إلى 
نهائيــات البطولة حيث تطلــب منه الفــوز او التعادل او 
اخلســارة بهدف امام اقوى املنتخبات املرشحة وهو منتخب 
أستراليا املعروف مبكانته وخبرته الواسعة وعلو كعبه على 

مستوى القارة بالنسبة للشباب.
وبرغم ان نتيجة التعادل كانت هي الطموح االساســي لدى 
اجلميع فأن املدرب الذكي عماد محمد لم يكن تفكيره هكذا 
وامنا طالب مــن العبيه مواصلة اجلهــود واللعب بالطريقة 
املألوفة وهي االنتشــار في امللعــب والتركيز على اجلناحني 
في الهجوم وزيــادة التغطية املطلوبة فــي الدفاع خاصة 
عند االحتراس من الكرات املرتدة .. وهذا ما ســاعد منتخبنا 
الشبابي في تقدمي أجمل عروضه الفنية خالل الشوط األول 
الذي كان أجمل ما قمه فــي البطولة ثم اللعب بالطريقة 
املطلوبة في الشــوط الثاني الذي حاول املنتخب االسترالي 
فيه حتقيق الفوز ومع زيادة دقائق القلق بعد ان سجل املنتخب 
االسترالي هدف الترجيح بسبب كرة عرضية مررت من جهة 
اليسار امام املرمى العراقي لم يحسن دفاعنا ابعادها سارت 
املبــاراة إلى النهاية بهذه النتيجة التــي أهلتنا إلى نهايات 
آسيا لتسود الفرحة ملالكنا التدريبي والالعبني الذين اقاموا 
احتفالية خاصة لهم عند العودة إلى فندق السكن ليكون 
بالتالي ختام التقدير ملنتخبنا الشــبابي واالستقبال احلافل 
لهم عند الوصــول إلى مطار بغداد الدولي مع تأكيد املدرب 
عمــاد محمد لوســائل اإلعالم بأن املشــوار املقبل يتطلب 

مضاعفة اجلهود الن املرحلة النهائية والنجاح فيها غايتنا.

بغداد ـ الصباح الجديد:

جتــرى اليوم الثالثــاء املوافق 25 
تشــرين أول اجلــاري فــي فندق 
»جراند ميلينيوم« في محافظة 
البصــرة، قرعــة كأس اخلليــج 
املقررة   ..25 الـ  العربي بنسخته 
6 كانون  ان تبدأ منافساتها يوم 
الثاني 2023.. ووصَل األمنُي العاّم 
لكرِة  العربّي  اخلليج  كأس  الحتادِ 
القدم »جاسم الرميحي« والوفد 
البصرة  املرافق لــه إلى مطــارِ 

حلضورِ وقائع ُقرعة خليجي 25. 
كمــا وصــَل، أمــس االول، إلى 
محافظِة البصــرة األمنُي العاّم 
لالحتــاد اإلماراتي لكــرِة القدم،  
نائــب رئيــس جلنة املســابقاِت 
في احتــادِ كأس اخلليــج العربّي 
لكــرِة القدم »محمــد بن هزام 
الظاهــري«، وُعضــوا اللجنــة 
أحمــد احلرمي من قطــر وخالد 
العربّية  اململكــِة  من  مقرن  بن 
اللجنة  وأعضــاء  الســعودّية، 
اإلعالمّية لبطولــة خليجي 25 
اإلمارات  مــن  النقبي  »ســالم 
وفيصــل بن يوســف الطويهر 
اخلميسي  ومعاذ  السعودّية  من 
من اليمــن«، حلُضور وقائع قرعِة 
خليجي 25، التي تقاُم اليوم في 
فندِق »جراند ميلينيوم البصرة«. 
االمني  الوفد  استقبال  في  وكان 
العام لالحتاد العراقي لكرة القدم 

محمد فرحان.
لالحتادِ  العاّم  األمنُي  وصَل  وأيضا 
البحرينــّي لُكرِة القدم »راشــد 
املُسابقاِت  جلنة  وُعضو  الزعبي« 
في االحتــادِ اخلليجّي لُكرِة القدم 
»قتيبــة بن ســعيد الغيالني« 

وُعضو اللجنة اإلعالمّيِة لُبطولِة 
خليجي 25 »أحمد مهدي ميرزا« 

إلى البصرة.
ابــدى العب  اخــر،  جانــب  من 
املنتخــب العراقــي ورئيس نادي 
رياض عبد  الســابق  الشــرطة 
تهميش  من  استغرابه  العباس، 

جلنة املســابقات العراقية وعدم 
خليجي  قرعــة  في  اشــراكها 
25 املقــررة اليوم فــي البصرة.

»نتعجب  العبــاس  عبــد  وقال 
من عمــل احتاد الكــرة الذي لم 
يدعوا جلنة مسابقاته ملصاحبة 
الوفــد اخلليجي املكلــف بادارة 

قرعــة خليجي 25 الــذي وصل 
امــس«، مضيفاً،  البصــرة  الى 
»كان مــن أولويــات عمل االحتاد 
اللجنة مسبقا  ارســال أعضاء 
للتنســيق مع اللجنة اخلليجية 
من باب املهنيــة وبصفتنا البلد 
املنظم ، وان ال يتجاهلوها سيما 

االحتاد  املســابقات في  وأن جلنة 
عملت عمال كبيرا في ادارة ملف 
املســابقات العراقيــة بأنواعها 
والبيانــات  املناهــج  ووضعــت 
مايتعلق  وكل  الداخلي  والنظام 

باملسابقات بشكل احترافي«.
واشار الى ان »امني السر محمد 

فرحــان يقوم احيانــاً بدور خارج 
يســتقبل  فنراه  عملــه  نطاق 
ويدعو  اللجان  ويســمي  الوفود 
للتواجد  االحتــاد  موظفني مــن 
فــي البصرة بينمــا يهمش دور 
على  ويعمــل  الشــأن  اصحاب 
كما  تواجدهم  وعــدم  ابعادهم 
حــدث للجنة املســابقات رغم 
واملعنية  اخملتصــة  اجلهــة  أنها 

بالشأن«.
وتابع، »كان من االولى على االحتاد 
تسمية شخصيات كروية مثلت 
اخلليج  بطــوالت  في  املنتخبات 
اخلليجية  للجان  اصدقاء  وكانوا 
بالعبينا  وتربطهــم  املتوافــدة 
الســابقني عالقات طيبة فضال 
ان الالعب العراقي واجهة واسم 

معروف لدى اخلليجيني«.
وحتدث عبد العباس عن »التجربة 
قطر  »أصبحت  وقال،  القطرية« 
تديــر أكبر املســابقات الدولية 
وتنظــم كأس العالم من خالل 
ابنائهــا انفســهم وذلــك عبر 
االنشطة  إشراك جلانها في كل 
الدولية لتكون قطر اليوم واجهة 
رياضيــة عامليــة معروفة وكان 
على االحتــاد العراقي التعلم من 
تلك التجربــة القطرية وتطوير 
مســتويات جلانه ال أن يهمشها 
اإلداري لهذا  العمــل  ويقتصــر 
التجمع الضخم على شخص أو 

شخصني«.
ودعــا عبد العباس احتــاد الكرة 
في  »االســراع  الــى  العراقــي 
إشراك جلنة املسابقات في قرعة 
خليجي 25 املقــررة في البصرة 
غدا لكســب اخلبرة وتطوير هذا 
عملهم  وليكــون  املهم  اجلانب 

فيه جانب احترافي«.

قرعة كأس الخليج العربي 25 تقام اليوم في محافظة البصرة 
بحضور رسمي ورياضي كبيرين 

مواجهة سابقة ملنتخبنا في كأس اخلليج العربي

تقرير 

بغداد ـ فالح الناصر:

املوهبة  لرعايــة  الوطني  املركــز  اقام 
دائرة شــؤون  القوى/  بألعاب  الرياضية 
الشــباب  بوزارة  واحملافظات  االقاليــم 
احتفالية  أمــس،  أول  عصر  والرياضة، 
جــرى خاللها تكــرمي لالعبيه املتوجني 
باوســمة التفــوق في بطولة آســيا 
األخيرة التي اختتمت منافســاتها في 
الكويت، اذ توج الالعب مصطفى حزام 
2000 متر  الذهبي لفعالية  بالوســام 
موانــع والالعبة نرجس حســني عبود 
بالوســام اليرونزي في ركضة 800 متر 
وزين العابدين مخلص بالوسام البرونزي 
في سباق 3 االف متر.. إلى جانب التكرمي 
شــمل الالعب نور الدين عادل الذي برز 
في بطولتي العرب بتونس وغربي آسيا 
في لبنــان وتوج بالوســامني البرونزي 
والفضي تواليا وهــو احد ابطال مركز 

املوهبة في فعالية 400 متر.

احتفالية وتكرمي
وحضــر االحتفالية مدير مركز املوهبة 
الكابــن عامــر طالــب،  الرياضيــة، 

والدكتور شــهد صالح مديرة شــعبة 
بغــداد، إلى جانب املــالكات التدريبية 
والفنية في مركــز ألعاب القوى.. وقال 
بألعاب  الرياضية  املوهبــة  مركز  مدير 
القــوى الدكتور صريح عبــد الكرمي ان 
لتعزيز  االحتفالية  اقامــة  من  الهدف 
ثقة الالعبني االبطال وتثمني جهودهم 
ومت رفــع مذكرة إلى مدير دائرة شــؤون 
االقاليــم واحملافظات طالب املوســوي 
والرياضة  الشباب  وزارة  مفاحتة  لغرض 

بشان تكرمي خاص لالعبني االبطال.

جهود تدريبية 
واشــار إلى ان جهود كبيــرة بذلت من 
املالكات التدريبيــة العاملة في تدريب 
املوهوبني االبطال اذ اشرف على تدريب 
البطل الذهبي مصطفى محسن حزام 
والده احد مدربي مركز املوهبة محسن 
حزام، في حني اشرف على اعداد الالعب 
نرجس املــدرب عصام كاظم ثم اكمل 

املهمة نوري جخيور .

طاقات واعدة 
واوضــح عبــد الكــرمي إلــى ان املركز 
الثالثــة  املوهوبــني  تبنــى  الوطنــي 

اصحاب اإلجنــاز القاري االخيــر ويتابع 
مدى تطــور امكاناتهم الفنية بفضل 

جهود املدربــني واحلمــد هلل فقد أتى 
االجناز مبــا كان مخطط له، موضحا ان 

مركز املوهبــة الرياضية بألعاب القوى 
ســيواصل ضح الطاقات الواعدة إلى 

العراق  ان  الوطنية، ســيما  املنتخبات 
مقبل على املشاركة في بطولة آسيا 
فئة الناشئني شهر نيسان املقبل وهي 
فرصة العداد العبني جدد من املوهوبني 
لتمثيل العراق في االســتحقاق القاري 

املقبل واحلصول على إجنازات جديدة.

بطل الذهب
الذهبي،  البطــل  ابــدى  من جانبــه، 
مصطفــى محســن حزام ســعادته 
الكبيــرة فــي االلتفاتة فــي تكرميه 
وزمالئه العبي مركز املوهبة الرياضية، 
مبينا انه حقق اجنازا مهما يعد األول له 
على صعيد منافسات القارة للشباب 
بعد منافسة مع 8 متسابقني من دول 
متقدمة في ســباق 2000 متر موانع، 
مشــيرا إلى ان التنافــس كان كبيرا 
بينه وبني العبني من إيران وكازاخستان 
لكنه تفوق في النهاية مســجال رقما 
قدره 5،59،48 دقيقة ليتوج بالوســام 

الذهبي.
واكد انه ســيواصل التدريبات والعمل 
علــى تطويــر قدراته اكثــر من أجل 
املضي في مســيرة النجاح في ألعاب 
القوى بعد ان حقق الوســام الفضي 

في بطولة غربي آسيا لفئة الناشئني 
وقبلها إجنازات ضمــن مركز املوهوبني 

في بطوالت االندية احمللية.

دافع لالستحقاقات املقبلة
كما شــمل التكرمي الالعب نور الدين 
عادل مــرزا وهو احــد ابطــال املركز 
الوطنــي للموهبــة الرياضية مواليد 
2003 الذي اشترك مؤخرا في بطولتي 
العرب بتونس وحقــق البرونز، وبطولة 
غربي آســيا في لبنان محرزا الوســام 

الفضي في منافسات 400 متر.
وقــال الالعب نور الدين عــادل: اتقدم 
الرياضية  املوهبة  إلى مركز  بالشــكر 
بعــد تثمينــه جلهــودي فــي اقامة 
االحتفاليــة مع زمالئي ابطال اســيا، 
وهذا دافعا كبيرا لتعزيز احلضور الفني 
املؤثر في االستحقاقات املقبلة، واوضح 
انه ميثــل فريق نادي اجليــش الرياضي 
بعد انطالقتــه من مركــز املوهوبني، 
مبينا انه تدرب في البطوالت اخلارجية 
واشــرف عليه املدرب الدكتور حســن 
نوري.. والالعب نور الدين، هو طالب في 
البدنية  التربية  بكلية  الثانية  املرحلة 

وعلوم الرياضة/ اجلامعة املستنصرية.

المركز الوطني أللعاب القوى يحتفي باصحاب اوسمة التفوق في بطولة آسيا 
تعزيزا لما قدموه وتشجيعا ليواصلوا النجاح في االستحقاقات المقبلة

مواهب املركز الوطني بألعاب القوى اثناء التكرمي

 10:00 مساًء
 10:00 مساًء

 10:00 مساًء
7:45 مساًء

مفكرة اليوم

بنفيكا ـ يوفنتوس
دورتموند ـ مان سيتي

اليبيزيج ـ ريال مدريد
سالزبورج ـ تشيلسي 

دوري أبطال أوروبا 

 مهدي العكيلي 
 أنهى منتخــب العراق برفع األثقال 
البراملبية  اللجنــة  للمعاقني فــي 
العراقية معســكره التدريبي قبل 
الثالثاء  اليــوم  إلــى مصر  التوجه 
أفريقيا  بطولــة  في  للمشــاركة 
املتأهلــة إلى باراملبياد فرنســا عام 
2024 للفترة مــن 10/25 إلى 11/1 
عقيل  الدكتور  مــن  الوفد  ويتآلف 
حميــد رئيس احتــاد رفــع األثقال 
رئيســا للوفد والزميــل الصحفي 
مهدي العكيلــي صحفيا وإعالميا 
والدكتــور ســالم جنــف مديــرا 
والالعبني  وثامــر حامت مدربــا  فنيا 
ومنهم  األوزان  حسب  سيشاركون 
الالعــب فــارس ســعدون  فــوق 
80كغم    107كغم ورســول كاظم 
97كغــم وحيدر ناجي  وثائر عباس 
88كغم  واحمد مصطفى 65كغم 
ومســلم عقيل فــي وزن 49كغم 
ومحمــد عبــاس 72كغــم وعلي 
موحان 59كغم وغرام رعد 79كغم  

وزهراء عريبي 67كغم .
وقــال رئيس الوفــد الدكتور عقيل 
حميــد رئيس احتــاد رفــع األثقال 
العراقية  الباراملبيــة  اللجنــة  في 

للصحفــي املرافق للوفــد" تابعنا 
تدريبــات الالعبني خالل املعســكر 
الداخلي وشاهدنا حماس  التدريبي 
واندفــاع الالعبــني علــى خــوض 
املنافسة ومبعنويات عالية لتحقيق 
حلم الفوز والوصــول إلى نهائيات 
وأضــاف   2024 باريــس  باراملبيــاد 
بالعبينا وهم  ثقتنا كبيــرة  حميد 
اجنازات  وأصحاب  للمنافســة  آهال 

متعددة والتوفيق من عند اهلل
ومن جانب آخر قال الدكتور ســالم 
جنــف أمني ســر احتاد رفــع األثقال 
العراقية  الباراملبيــة  اللجنــة  في 
املشــارك  للوفد  الفنــي  واملديــر 
بالبطولــة الدكتور ســالم جنف" 
أكمل منتخبنــا الوطني حتضيراته 
الفنيــة للمشــاركة فــي بطولة 
أفريقيــا املفتوحــة واملؤهلــة الى 
باراملبياد فرنســا للمدة من اخلامس 
والعشرين من الشهر احلالي ولغاية 
األول مــن الشــهر املقبــل بعد أن 
دخل معســكرا تدريبا كثف خالله 
الالعبــني من تدريباتهــم اليومية 
وكذلــك كانــت فرصــة للمدرب 
متابعة مستويات وجاهزية الالعبني 

والالعبات.

وأضــاف جنف كان مــن املفترض أن 
ستجري  التي  البطولة  في  نشارك 
في كوريا اجلنوبيــة كون بلدنا يقع 
ضمن قارة آسيا خالل هذه الفترة إال 
إن اجلانب املادي حال دون مشاركتنا 
األســيوية  وقــد قامــت جلنتنــا 
مبخاطبة اللجنة األسيوية بصعوبة 
البطولة  فــي  وتواجدنا  حضورنــا 
اآلسيوية بســبب التكاليف املادية 
الباهضة التي تؤمن لنا املشــاركة 
اآلســيوية وارتأينــا  اســتحصال 
اللجنة  الرســمية مــن  املوافقات 
الدولية لغرض املشاركة  الباراملبية 
في بطولــة أفريقيا التي ســتقام 
في مصر بــدال من املشــاركة في 
اآلسيوية التي ســتجري في كوريا 
اجلنوبيــة واحلمد هلل قــد حصلنا 
على املوافقات الرســمية من اجل 
املشاركة في بطولة مصر بدال من 
كوريا اجلنوبية  وبني أمني ســر احتاد 
نعول  نحن  الباراملبية  األثقــال  رفع 
كثيرا على هذه املشــاركة املهمة 
بتحقيق نتائج ايجابية تؤهل بعض 
رباعينا ورباعاتنا إلى باراملبياد باريس 
التي ســتجري أحداثها  للعام بعد 

املقبل إن شاء اهلل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
متكن نــادي غاز الشــمال ونفط 
الشــمال ممثال محافظة كركوك 
مــن حتقيق الفــوز املهــم على 
منافسيهما ممثال منطقة الفرات 
منافسات  خالل  وذلك  األوســط 

اجلولــة األخيــرة لدوري الســلة 
املمتاز التي جــرت بينهما مؤخرا 
في محافظــة كركوك.. حيث فاز 
نادي غاز الشــمال على نادي احللة 
بنتيجــة 90 ـ 81 نقطة كما فاز 
نادي  علــى  الشــمال  نفط  نادي 

التضامــن النجفــي بنتيجة 11 
ـ 104 نقطة، علمــا ان ناديي غاز 
الشمال ونفط الشمال سيقومان 
برد الزيارة الى محافظتي النجف 
وبابل بحســب نظــام دوري هذا 

املوسم.

فوزان لممثلي سلة كركوك بالدوري الممتاز

بغداد ـ الصباح الجديد:
سجل املالكم الشاب سجاد عماد 
نتائج مميزة عنما مثل فريق املركز 
الرياضية  املوهبة  لرعاية  الوطني 
بالفن النبيل، وتتلمذ حتت اشراف 
مدربــني عــدة، اذ اعتلى منصات 
النجاح في  ذلك  واسهم  التتويج 
دعوته لتمثيل املنتخبات الوطنية 

للفئات العمرية باللعبة.
ولم يقتصــر تفوقه على النجاح 
االجتهاد  قــرر  فقــد  الرياضــي، 
اكثــر ليكون مواظبــا على اجلاح 
في الدراســة وهو حاليــا طالبا 
فــي كليــة الصيدلــة باملرحلة 
احلكم  الثانية.. وســجاد هو جنل 
الدولي عماد عبد احلســني، الذي 
التفوق  علــى  ويحثه  يشــجعه 
وااللتزام في التدريبات واالستفادة 
من توجيهــات املدربــني واحترام 

املنافسني.
ســجاد قدم نفســه بقــوة بني 
العبــي املركــز الوطنــي لرعاية 
املوهبة الرياضية وهو املركز الذي 

النجوم  الالعبني  احتضن عشرات 
اذ وصلوا  رياضــة املالكمــة،  في 
إلى املنتخبــات الوطنية وحققوا 
اوســمة النجاح فــي البطوالت 

اخلارجية.
كثيرا  يجتهد  والده، سجاد  يقول 
في اجلانب الدراســي، وطموحاته 
كبيرة فــي احلصول علــى اعلى 
الدرجــات كمــا كان متفوقا في 

الرياضــة وحقــق النجاحات في 
املوهبة  مركز  املهرجانات ضمــن 
الرياضيــة ثــم البطــوالت التي 
حصدهــا الفريــق علــى صعيد 
مشــاركته ضمن بطولة االندية، 
بعد ان فرض املركز الوطني نفسه 
بطال بقوة وجدارة وكان سجاد بني 
العناصر التي حتقق الفوز وتعتلي 

منصات التتويج.

متابعةـ  الصباح الجديد:
صرح رائد التكروري املدير اإلداري 
لفريق الفيصلي، أن التشخيص 
األولية  الطبيــة  والفحوصات 
العراقي  للمحترف  أجريت  التي 
مصطفــى ناظــم، كشــفت 
إصابتــه بالتواء فــي الكاحل.

تصريحات  في  التكروري،  ومتنى 
لنــادي  اإلعالمــي  للمركــز 

العاجل  الشــفاء  الفيصلــي، 
لالعب ناظم.

مصطفــى  ناظــم  وتعــرض 
لإلصابة، مســاء اليوم اجلمعة، 
خــالل مشــاركته فــي مباراة 
الســرحان  أمــام مغير  فريقه 
فــي بطولــة دوري احملترفني.. إذ 
تعثر كرة مشــتركة مع مدافع 
اخلصم، ليتســبب فــي ضربة 

جزاء سجل منها فريقه الهدف 
الثانــي.. وفــاز الفيصلي على 
مغير السرحان بهدفني نظيفني 
ليحتفظ بصــدارة ترتيب دوري 

احملترفني برصيد 47 نقطة.
مباراته  الفيصلــي  وســيلعب 
املقبلة مساء يوم اجلمعة املقبل 
امام فريق الوحدات صاحب املركز 

الثاني برصيد 46 نقطة.

الفيصلي يوضح طبيعة 
إصابة مصطفى ناظم

األثقال البارالمبي يتوجه إلى مصر للمشاركة 
في بطولة أفريقيا المؤهلة إلى باريس 2024

سجاد عماد.. مالكم يتفوق في الرياضة والدراسة

سجاد عماد يفوز في احد النزاالت



بغداد - وداد ابراهيم
يسعى املعنيون بالوسط الفني في 
البالد إلقامة املهرجانات املســرحية  
ناهضا  العراقي  املســرح  كي يظل 
جهود  بتضافــر  باحليــاة  ونابضــا 
املســرحيني إلعطائــه  بعــدا فنيا 
اكثر عمقا وجعله مؤشــرا يحكي 
للعالم امناطا من االعمال املسرحية 
خشــباته،  علــى  قدمهــا  التــي 
ومهرجان بغداد احلالي مؤشــر لهذا 
االبهــار واجلمال  ومــا االعمال التي  
يستضيفها على خشباته النابضة 
باحلب واحلياة اال دليل الوعي الكبير. 
من ضيوف مهرجــان بغداد الدولي 
واستاذ  والكاتب  ،الناقد  للمســرح 

مناهج التمثيــل واالخراج بجامعة 
االســكندرية مــن جمهورية مصر 

"ابو احلسن سالم".
 حتدث للصباح اجلديد بعد مشاهدة 
العرض البلجيكــي "اختالف" على 
خشــبة مســرح الرشــيد مساء 

السبت املاضي ،قائالً؛
الدولي  بغــداد  "مهرجــان  عــودة 
للمســرح" لبغداد العظيمة حدث  
انتصــارا عظيما  مهــم يشــكل 
للعــراق بعد توقف طويــل وبعد ان 
اجتازت بغــداد الكثير من املصاعب 
واملشاكل السياســية والكثير من 
اخلالفات ،متكن املسرحيون العراقيون 
ان ينهضــوا مرة اخرى ويعيدوا بعث 

مســرحهم قويا عزيــزا فيه اجلدة 
والفكر والفرجة الكثير، وجمهورية 
مصر كانــت مشــاركة في عرض 
اســمه "ليلة القتلــة" لكن على 
اخر حلظة اعتذروا فكانت املشاركة 
بحثية مــن ناحية ومن ناحية اخرى 
النقدية  النــدوات  بعــض  هنــاك 
املســرحية حيث  بالعروض  اخلاصة 
قدمــت محاضرة عن "التمســرح 
العبث  التمسرح" وهو  توركا  ودراما 
املكتوب  املســرحي  النص  مبفردات 
يتناسب  مبا  كتابته  بإعادة  ســابقا 
مع العصر، مثال ممكن ان يكون نصا 
كالســيكيا او قدميــا ، واذا به يعاد 
تناولــه مرة اخرى برؤية مســرحية 

واخراج جديدين.

زرت العراق اربع مرات
اما عــن زياراته للعــراق فقال: زرت 
العــراق عــام 2000 كرئيــس وفد 
ومعي فرقة رضا للفنون الشــعبية 
للمشاركة في مهرجان بابل الدولي 
وحضرت لكربــالء كعضو في  جلنة 
حتكيم في مهرجان كربالء املسرحي 
قبل عامني وشــاركت في مهرجان 
بغــداد الدولي للمســرح في العام 
املاضــي، لــذا وجــدت ان اجلمهور 
املسرحي دليل كبير على ان شعب 
االحتفاالت  يحــب  العــراق مثقف 
الوقت هو شــعب بهجة  ذات  وفي 
بدليل  اجتماعــي كبير  ولديه ميل 
ان اجلمهــور الذي يحضــر العروض 
املســرحية هو ليس من شــريحة 
معينة فهنــاك الكثير من الطلبة 
والناس العاديني واملعروف ان املسرح 
التجريبي يجب ان يكون قائما على 
جمهور قليل ونوعية مختلفة لكن 
ما يحــدث في املســرح العراقي ان 
اجلمهور متنوع وهناك زخم على كل 
العروض، والتي كانت عروضا تعالج 

لغة اجلسد.

73 كتابا و40 عرضا مسرحيا
يذكر ان "ســالم" لديه مؤلفات في 
فنون املســرح تصل الــى 37 كتابا 
واخرج للمســرح املصري 40 عرضا 
التجريب  بــني  مختلفا  مســرحيا 
نصــا   16 ولديــه  والكالســيكي 
مســرحيا، واسس قســم املسرح 
في جامعة االســكندرية عام 1982 
امللك  املســرح في جامعة  وشعبة 
ســعود ودبلوم ريــاض االطفال في 
االسكندرية، وشــغل منصب مدير 
االسكندرية  مســرح  فرقة  مسرح 
درويــش"، و  اوبرا ســيد  "مســرح 
منصب وكيــل وزارة الثقافة ورئيس 
واملوسيقى  القومي للمسرح  املركز 
والفنــون وكان رئيــس جلنة حتكيم 
مهرجان القاهرة الدولي للمســرح 

التجريبي للعام املاضي.
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

الباحث المصري ابو الحسن سالم:
مهرجان بغداد انتصار كبير للمسرح العراقي

يتولى ادارة "فرقة مسرح االسكندرية" 

متابعة ـ الصباح الجديد:
اشــتهرت الفنانة التونســية درة في 
الفترة األخيــرة بإطاللتها املميزة والتي 
ورشــاقتها  تســتعرض فيها جمالها 
باإلضافــة إلى ذوقها املميــز في عالم 
األزياء وكانــت درة في الفتــرة األخيرة 
تشارك متابعيها بشكل يومي بأحدث 
إطاللتهــا، وكانت أحــدث إطاللة لها 
خالل جلســة تصوير في صحراء العال 
حيث شاركت درة الصور على حسابها 
الشــخصي علــى موقــع التواصــل 

درة  وظهــرت  انســتغرام،  االجتماعي 
العربية  باململكــة  العــال  في صحراء 
رقيق  أبيض  فستاناً  مرتدية  السعودية 
بقماشة ناعمة، وطويل األكمام وواسع، 
وكانت تقف بجــوار املناظر الطبيعية 

الرائعة في الصحراء.
وعلقت درة علــى صورها قائلة: “صباح 
بجمال الصحراء وسالم الروح:" وتفاعل 
اجلمهــور مع تلــك الصــور خاصة أن 
درة ظهــرت فــي الصور رشــيقة مثل 
الفراشــات واعتمدت مكيــاج خفيفاً 

يناســب اللــون األبيض 
للفستان، كذلك ظهرت 
درة في إطاللة مميزة غير 
حيث  وأنيقة  تقليديــة 
زيتي  قميــص  اعتمدت 

ذا أكمام طويلة ســادة ال 
يحمل أي نقوشات ونسقت 

اللون،  بنفــس  بنطلون  معه 
وارتدت معه حذاء باللون األسود 

يــد صغيرة  شــتوياً مع حقيبة 
باللون الرمادي.

متابعة ـ الصباح الجديد:
ألقى ناشــطان في مجال املناخ بطاطس مهروسة على 
إحدى لوحات الرسام الفرنســي كلود مونيه في متحف 
بأملانيا، احتجاجا على استخراج الوقود األحفوري، واقترب 
ناشــطان من حركة اجليل األخير )الســت جينيريشن(، 
والتــي طالبت احلكومة األملانية باتخــاذ إجراءات صارمة 
حلماية املناخ، والتوقف عن اســتخدام الوقود األحفوري، 
اقتربا من لوحة "الرحى" ملونيــه في متحف "باربيريني" 
مبدينة بوتســدام، وألقيا مادة ســميكة علــى اللوحة 

وإطارها الذهبي.
وأكدت احلركة الحقا عبر منشــور علــى )تويتر( أن املادة 
كانت بطاطس مهروســة، ولصق الناشطان، اللذان كانا 
يرتديان ســترات برتقالية، نفسيهما على احلائط أسفل 
اللوحــة، وقالت احلركة: "إذا تطلــب األمر إلقاء بطاطس 
مهروســة وعصير طماطم جلعل اجملتمع يتذكر أن الوقود 

األحفوري يقتلنا جميًعا: فسنفعل ذلك".

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة البلديات والسياحة في حكومة اقليم 

كردستان ، انطالق مؤمتر دولي لآلثار والتراث باملشاركة 
مع املعهد الفرنسي للشرق األدنى )IFPO( بهدف تنمية 
قطاع اآلثار، مشيرة الى تقدمي أكثر من ستة عشر بحثاً 

وموضوعاً علمياً خالله بهذا الصدد، وجاء في بيان للوزارة 
تابعته الصباح اجلديد، ان" املؤمتر انطلق في اربيل بحضور 
وزير البلديات والسياحة ساسان عوني حتت عنوان االلفية 

الثانية في كردستان العراق نتائج جديدة ورؤى جديدة. 
واوضح البيان، ان "املؤمتر يعقد باملشاركة مع املديرية 

العامة لآلثار والتراث في الوزارة واملعهد الفرنسي 
للشرق األدنى )IFPO( ويشارك فيه عدد كبير من اآلثاريني 

الكردستانيني واملعاهد واجلامعات األوروبية ويهدف 
لتنمية قطاع اآلثار ويقدم خالله اكثر من 16 موضوعاً 

وبحثاً علمياً ونتائج احلفر والتنقيب األثري وخصوصا تلك 
األماكن األثرية التي مت اكتشافها والعمل مستمر في 

بعضها حاليا.

لوحة شهيرة تتعرض
للتخريب.. بـ"البطاطس"

مؤتمر دولي لآلثار 
والتراث في اربيل

عنوان الجريدة: بغداد ـ الوزيرية / رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 777 لسنة 2004 / رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين 301 
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األحاسيس واملشاعر الوجدانية تنعكس على الشعر 

وجتعلك تتفاعل معها حتى لكأنك تراها بعينك .
ويتفاوت الشعراء في ما ميلكونه من براعات لتصوير 

تلك االنفعاالت واحلاالت .
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واذا كان مــن الغريب ان تنهمر الدمــوع في العيد ، 
فقد انهمرت دموع الشاعر محب الدين البغدادي في 

العيد )ت 643هـ( وأنشد قائال :
وقائٍل قال يوَم العيِد لي ورآى 

متللي ودموُع العني تنهمُر 
مالي أراَك حزيناً باكياً أََسَفاً 
كأّن قلَبَك فيه النارُ تستِعُر 

فقلت : إّني بعيُد الدارِ عن وطني 
ومُمْلُِق الَكفِّ واألحباُب قد هجروا 

لقد عّلل الشاعر البكاء يوم العيد وأرجعه الى ثالثة 
أسباب :

السبب األول : الغربة 
السبب الثاني : اإلمالق والفقر 

السبب الثالث : هجرة األحباب .
وهذه األســباب املوجعة ِمْن شــأنها أْن تســتنزف 

الدموع.
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وفي العــراق اجلديد هنــاك املاليني مــن الغرباء في 
وطنهم ،

وهــم يعانون ِمــْن وطأة الفقــرِ والبطالــة والفاقة 
واحلرمان من أبسط احلقوق ، هذا وهم في بلد نفطي 

ثري ..!!
لقد متّرس القراصنة واللصوص بنهب ثروات بلدهم ، 
واســتفرغ الســلطويون وســعهم في حيازة أكبر 

املكاسب واالمتيازات على حسابهم .
وهم ال يعانون من هجرة األحباب عنهم فحســب بل 
يعانون من شــطبهم بالكامل من فائمة اهتمامات 
الســلطويني بهم فهم بني مطرقة الفقر وســندان 

النسيان .
والسؤال اآلن :

الى متى ميكن أْن تســتمر هذه املظاهر الالنســانية 
املُوِجعة دون أْن يشــعر الســلطويون بوخز الضمير 

والتقصير الكبير  بحق الفقراء واملستضعفني؟
ومن اخلطأ الكبير االعتقاد بأن اجلياع ميكن أْن يواصلوا 
حياتهــم دون أْن تنفجــر براكني غضبهــم على َمْن 

َحرََمُهم ِمْن حقوقهم .
وصدق َمْن َحّذر  وقال :

اتقوا ثورة اجلياع .

الشعر مرآة المشاعر 

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

التونسية "درة" تخطف األنظار
بجلسة تصوير في صحراء العال

بغداد- وداد ابراهيم
دعت جمعيــة الفنانني التشــكيليني 
مــن  اخلزافــني  الفنانــني  العراقيــني 
اعضائها لتقدمي اعمالهم في فن اخلزف 
العراقي  للمشاركة في معرض "اخلزف 
2022 "املزمع اقامته في مبنى اجلمعية 
الكائن في املنصور مقابل متنزه الزوراء، 
االدارية عن شــروطها  الهيئة  واعلنت 

للمشــاركة في املعرض املذكــور: بان 
يكون العمــل منجزا حديثا ولم يعرض 
بأي نشــاط، وال تقبــل االعمال املنفذة 
مبادة اجلبس واملطليــة بطالء او اصباغ، 
وعلى ان يرفق املشــارك سيرته الذاتية، 
وحددت يــوم االول من تشــرين الثاني 
املقبل كموعد اخير الســتالم االعمال 

الفنية املشاركة. 

وكانــت اجلمعية قــد اقامت معرضها 
الســنوي للنحت العراقي في اخلامس 
عشــر من شــهر تشــرين اول احلالي 
مبشاركة اكثر من 57 فنانا وفنانة قدموا 
اعماال في النحــت ومن خامات "الفوم 
واحلجر واخلشب" وجاء ت االعمال معبرة 
عن مرحلة نحتية تشهد تطور ومتيز في 

املنجز التشكيلي العراقي.   

بغداد ـ الصباح الجديد:
الفلبينــي  باألعمــال  القائــم   زار 
كريســتوفرب كاســتيلو فــي بغداد 
علــى  مطلعــاً  العراقــي  املتحــف 
احلضارة  التي تضم  املتحف  معروضات 
الرافدينية سومر وأكد وبابل، وأعرب عن 

إعجابه الشــديد مبا معروض من آثار حّية ومهّمة 
قائــالً : لدى الفلبني مشــاريع عديــدة مع العراق 
ومنهــا القطاع الثقافــي مبدياً اســتعداد بلده 
للتعاون مع العراق في مجــال قطاع اآلثار والتراث 
ملا يخدم املصالح املشــتركة بني اجلانبني ويعّزز من 

أواصر العالقات.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
الســيد  الوزراء  مجلــس  رئيــس  افتتح 
التشكيلي  املعرض  الكاظمي  مصطفى 
الشــامل الــذي نظمته نقابــة الفنانني 
العراقيني في مقرها بالعاصمة بغداد حتت 
شعار)الفن رسالة محبة وسالم(، بحضور 
نقيــب الفنانني العراقيــني الدكتور جبار 
جودي ونائبه الفنانة اسيا كمال وامني سر 
النقابة الفنان فاضل وتوت وأعضاء اجمللس 
املركزي ورؤساء الشعب الفنية وموظفي 

النقابة.
وشهد املعرض مشاركة واسعة للفنانني 

العراقيني من داخــل العراق وخارجه، ومن 
الرواد والشباب.

وجتّول الكاظمي في أروقة املعرض، وأشاد 
العراقيني  للفنانني  النوعية  باملشــاركة 
الذين وظفــت لوحاتهم اجلمــال واألمل 

باملستقبل. 
وأثنــى الكاظمــي على نقابــة الفنانني 
للتنظيــم العالي للمعــرض، ودورها في 
االهتمام ورعاية مختلف الفنون والسيما 
الفنون التشكيلية، التي تعد أحد أشكال 
أدوات تشكيل  التعبير اإلنساني، وإحدى 

وعي الفرد جتاه اإلنسان واجملتمع.

بغداد ـ سمير خليل:
من ضيوف بغداد هذه االيــام الفنانة اجلزائرية صابرين 
بوقرية التي تشارك في مهرجان بغداد الدولي للمسرح 
مبســرحية "gps  " والتي عرضت على خشبة املسرح 
الوطني ولعبت فيها عدة شخصيات، وعن شخصياتها 
باملسرحية قالت: اوال ، شخصية القزمة التي جسدتها 
رمزت الى القابلة التي تستقبل احلياة، اول شيء يقابله 
الطفل حني والدته هي القابلة، صورة القابلة هي الصورة 

االولى التي يراها الطفل حني والدته، اذا 
كان شيئا طيبا او جميال او العكس، بكل 

اشكاله، هنا عرضنا صورة الطمع، املاديات، 
اما الشخصية الثانية التي جسدتها فهي 
شــخصية املديرة وهي شخصية صارمة، 
اما ملاذا القابلة قزمة واملديرة عرجاء فهذه 

ليســت تشــوهات خلقية ولكن 
اخالقية.

متابعة ـ الصباح الجديد:
أحبطت وزارة الســياحة واآلثار املصريــة، محاولة تهريب 
1752 قطعــة أثرية، بينهــا متثال لـ"أفروديــت" معبودة 
احلــب واجلمال، ومتكنت الســلطات املصريــة من ضبط 
وإحباط تهريب مجموعة كبيرة من القطع األثرية، 1752 
قطعة، بينها عمالت أثرية ومتثــال املعبودة أفروديت الذي 
يعود للعصــر الروماني. وقــال مصطفى وزيــري األمني 
العام للمجلس األعلى لآلثار املصريــة، إن القطع األثرية 
املضبوطة عثر عليها داخل سيارة شحن كبيرة مخصصة 
لنقل الفاكهة، وإنه جرى على الفور تشكيل جلنة خاصة 

ملعاينة وفحص املضبوطات.

جمعية الفنانين التشكيليين تدعو
أعضاءها للمشاركة في معرض للخزف 

نظمته نقابة الفنانين العراقيين..

الكاظمي يفتتح المعرض التشكيلي الشامل في بغداد

على خشبة المسرح الوطني..

الفنانة الجزائرية صابرين 
"gps" بو قرية تشارك في

إحباط محاولة تهريب
 "كنز أثري" في مصر 

القائم باألعمال الفلبيني يزور المتحف العراقيالقائم باألعمال الفلبيني يزور المتحف العراقي

يتقدم السيد عدنان االزرقي باحر التهنئة ملناسبة 
ايقاد آدم شمعته الثانية بعد ان اكمل سنته األولى 
من عمر نتمناه طويال ومفعما بالســعادة، ونسأل 
اهلل في عاله له وافر الصحة وان تكون كل سنواته 

املقبالت، رافلة باخلير واحملبة والفرحة الدائمة.
عيــد ميالد مبارك " أدومي " لــك وللعائلة في كل 

سنة 

تهنئة
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