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الصباح الجديد ـ متابعة:
أكد الناطق باسم وزارة اخلارجية 
األميركية نيد برايس، أن "التوجيه 
االســتراتيجي املؤقــت لألمــن 
القومــي" الذي أصــدره الرئيس 
بايدن أخيراً يتضمن استراتيجية 
لـ"التفــوق على الصــني"، التي 
باتت العالقة معها تشكل "أكبر 
اختبار جيوسياسي للقرن احلادي 
والعشرين" أمام الواليات املتحدة 
التي توجد لديها "مصادر قوة ال 

ميكن ألي دولة أن تضاهيها". 
ورداً على سؤال عن استراتيجية 
األمن القومــي املؤقتة وتركيزها 
على الصــني باعتبارها التهديد 
العاملي األساســي مقابل روسيا 
التي تبدو ثانوية، أجاب أن "البيت 
األبيــض مــا كان ليصــدر هذه 
اخلارجية  وزير  ومــا كان  الوثيقة 
أنطونــي بلينكــن ليعلنها في 
خطابه لو أّنا ال نسعى اللتزامها 
ومتابعتها"، موضحاً أنها تسعى 

إلى ســد الهوة بني السياستني 
الداخلية واخلارجية. 

وقــال إن "الصني متثل واحدة من 
القضايــا ألنها منافســة لنا"، 

مشيراً إلى "عناصر عدائية" في 
عالقتهــا مع الواليــات املتحدة، 

علمــاً بأنه "ميكــن أن تكون لها 
عناصر تعاونية" أيضاً. 

األولويــات"  "إحــدى  أن  وذكــر 
التي حددها بلينكــن هي "إدارة 
جيوسياســي  اختبــار  أكبــر 
للقــرن احلــادي والعشــرين، أي 
باعتبارها  الصــني"،  مع  عالقتنا 
"منافســاً اســتراتيجياً" فــي 
واألمنية  االقتصاديــة  اجملــاالت 
عــن  فضــالً  والتكنولوجيــة، 
املناخ وأســلحة الدمار الشامل 
فــي منطقة احمليطــني الهندي 
والهــادي. واســتدرك أن ذلك "ال 
نواجــه تهديدات  أننــا ال  يعني 
من روســيا"، مضيفاً: "نحن في 

الواقع نواجه تهديدات". 
وأشــار إلى "انتهاكات احلكومة 
حلقــوق  اجلســيمة  الروســية 
اإلنسان"، مذكراً أيضاً بأن مديرة 
أفريل  الوطنيــة  االســتخبارات 
هاينــز "جتــري مراجعــات حول 
مخالفات روســيا، مبــا في ذلك 

والتقارير  انتخاباتنا،  في  تدخلها 
عــن تخصيص مكافــآت لقتل 
جنود أميركيني في أفغانســتان، 
وخــرق ســوالر وينــدز لألمــن 
الســيبراني". ورأى أنه رغم ذلك، 
فــإن روســيا "ال متثــل التحدي 
نفســه متاماً الــذي نواجهه مع 

الصني".
أن  علــى  برايــس  وشــدد 
"اســتراتيجيتنا تســعى إلــى 
على  والتفــوق  مــع  التنافــس 
الصينيني في كل اجملاالت"، علماً 
بأن "لدينا هــذه املصادر الفريدة 
أي  التــي ال متتلكها حقاً  للقوة 
دولة أخرى في كل أنحاء العالم"، 
باإلضافة إلــى "قيمنا، ونظامنا 
والشــراكات"،  التحالفات  مــن 
و"مصادر قوتنا احمللية"، مشــيراً 
وإبداعنــا،  "ابتكاراتنــا،  إلــى 
احليــوي، هذه مصادر  واقتصادنا 
قوة ال ميكن للصني أن تضاهيها، 

وال ميكن لروسيا أن تضاهيها".

المتحدث باسم الخارجية االميركية:

روسيا ال تمثل التحدي الذي نواجهه مع الصين
وليس لالخيرة ما يضاهي مصادر قوتنا

بغداد - وعد الشمري:
أكدت كتل شــيعية، أمــس األحد، 
تعّطــل  السياســية  اجملامــالت  أن 
التصويت على املوازنة، مشــيرة إلى 
أن إقليم كردســتان مــا زال يخفي 
عن السلطات االحتادية بعض بيانات 
املوظفني،  أعــداد  الســيما  نفقاته 
الفتة إلى أن ملف الثروات الطبيعية 
احتــادي وينبغي أن تعــود وارداته إلى 

اخلزينة العامة.

وقال النائب عن حتالف الفتح محمد 
"الصباح  إلى  البلداوي في تصريــح 
مجامــالت  "هنــاك  إن  اجلديــد"، 
سياســية هي من تعطل تشــريع 

قانون املوازنة".
وتابع البلداوي، أن "جميع املواد قد مت 
التوافق عليها، وما تبقى لنا هي املادة 
املتعلقة بالتزامات إقليم كردســتان 
من  علــى حصته  احلصــول  مقابل 

املوازنة".

املوضوعات  مــن  "عدد  إلى  وأشــار، 
عليها وجهات نظر مختلفة، سيتم 
الكلمة  وتكــون  للتصويت  عرضها 

جمللس النواب".
وبني البلداوي، أن "تأخير إقرار املوازنة 
برغم مــن تضمنتــه مــن لقاءات 
وحــوارات بني مختلــف اجلهات ذات 
السياســي،  اخلالف  العالقة يعكس 
وإصرار إقليم كردســتان بأن يتجاوز 

الدستور".

وحتدث، عن "توافق العديد من الكتل 
الكردســتانية ألراء مجلــس النواب 
اإلقليم  نفــط  يخضع  أن  بضــرورة 
إلى ســيطرة الســلطات االحتادية، 
والوصول إلى حلــول نهائية وجذرية 

بشأن اخلالف بني الطرفني".
ويواصل البلــداوي، أن "تلك اخلالفات 
املتجددة ال داعي لها، فهناك دستور 
نحتكم إليه ينص علــى أن الثروات 

الطبيعية هو ملف احتادي.

السليمانية ـ عباس اركوازي:
وجهــت مجموعــة مــن املنظمات 
العاملي  املدني  اجملتمع  وشــخصيات 
والعراقي، بينهم الناشطة االيزيدية 
نوبل  بجائــزة  الفائــزة  مــراد  نادية 
واالحزاب  للقــوى  نــداءاً  للســالم، 
بحمايــة  لاللتــزام  السياســية 
مجتمعات األقليات في العراق، وذلك 
تزامناً مع زيارة البابا فرانســيس الى 

العراق.

ودعــا البيــان الــذي وقع مــن قبل 
34 منظمــة، الى حمايــة االقليات 
العراقية التــي تتعرض للتهديد من 
وبســبب  االرهابية  اجلماعات  جانب 

القوانني غير العادلة.
وتوجــه النــداء املفتوح الــى البابا 
الذي تأتي زيارته في حلظة حساسة 
من تاريــخ العراق، مشــيرا الى انها 
متثــل فرصة مهمة لتعزيز الســالم 
العرقية  اجملتمعات  وجمع  والتعايش 

والدينية، وتقوية العمل اجلماعي من 
أجــل منع ارتكاب املزيــد من اجلرائم 
كالتي تســببت بالكثير من املعاناة 

على مر األجيال.
وأشار البيان الى ان االقليات العراقية 
واجهت درجات عالية من االضطهاد 
بســبب  العنيفــة  والهجمــات 
معتقداتها الدينية، وان جرائم االبادة 
اجبرت هذه األقليات على النزوح من 

أراضيهم.

 وأشــارت املنظمات ايضا الى سوء 
ملأسسة  الشريعة  قوانني  استخدام 
تهميــش األقليــات غير املســلمة 
في العراق، واعلنــت وفقا للبيان، ان 
الســكان املســيحيني تقلصوا الى 
300 الــف االن، ومجتمعات األقليات 
واملندائيــني  كااليزيديــني  األخــرى 
والتركمــان والكاكائيني والشــبك، 
واجهــت تهديــدات وجوديــة فــي 

السنوات املاضية.

كتل شيعية: "المجامالت السياسية"
تعّطل التصويت على الموازنة

الحبر األعظم يختتم زيارته بالمطالبة
بترسيخ التعايش والتسامح بين االديان 

نادية مراد و34 منظمة يوجهان نداء الى البابا فرانسيساإلقليم يخفي بعض بيانات نفقاته السيما أعداد المواظفين

المملكة المتحدة تخسر تأثيرها بعد «بريكست»
6.. أمستردام تتفوق على لندن كمركز مالي رئيس الوزراء اللبناني يضغط على

3السياسيين لتشكيل حكومة جديدة

بغداد ـ الصباح الجديد:
حمل النائب جمــال احملمداوي امس 
شــركة  وإدارة  النقل  وزارة  االحــد، 
كامل  العراقيــة،  اجلويــة  اخلطوط 
املســؤولية عن هدر في املال العام 
تســببت فيه األخيرة، بتعاقدها مع 
تتقاضى  ســوف  بريطانية،  شركة 
%70 مــن ايرادات شــركة اخلطوط 
كان  تقــدمي خدمات،  اجلوية، مقابل 
من  الشــركة  في  العاملون  يؤديها 
دون مقابــل، مشــيرا الــى ان هذا 
التعاقد ال ينســجم واألزمة املالية 

التي متر بها البالد.
تابعته  وقال احملمداوي فــي تصريح 

الصباح اجلديد امس، ان" قيام شركة 
اخلطوط اجلويــة العراقية بالتعاقد 
ودفع  البريطانية  )مينزز(  شركة  مع 
ما نســبته )٧٠٪( من اإليرادات لهذه 

الشركة يعد هدرا في املال العام".
واضاف ان "شعبة اخلدمات األرضية 
اجلوية  التابعة لشــركة اخلطــوط 
كانت تقدم اخلدمات التي ســتقوم 
بهــا ) مينزز (، للطائــرات العراقية 
مجانا في حني ستقدم اخلدمات من 
قبل الشــركة األخيرة لقــاء مبالغ 
مالية تصل ســنويا إلــى أكثر من ) 
٤١،١٥٢،٩٢٥( دوالر للسنة الواحدة ".
تفصيالت ص6

نائب: الخطوط الجوية تهدر 70 % 
من ايراداتها لصالح شركة بريطانية

بغداد ـ الصباح الجديد:
توقع وزير الصحة حســن التميمي 
امس االحد زيــادة االصابات بكورونا 

في االيام املقبلة.
صحفي  مؤمتر  فــي  التميمي  وقال 
تابعتــه الصباح اجلديــد: "الحظنا 
بالتعليمات  الزائريــن  التــزام  عدم 
الصحية وناقشــنا االســتعدادات 
اجلارية فــي ظل الزيــادة في أعداد 

اإلصابات".
الوبائي  املوقــف  "نراقب  واضــاف، 
ونتوقع زيــادة اإلصابات فــي األيام 
املقبلة" الفتا الــى ان "فرض حظر 
أسهم  والشــامل  اجلزئي  التجوال 
بشــكل كبير في تقليل اإلصابات 
بفيروس كورونا بنسبة %40" مبينا 

"الحظنا عدم التزام املواطنني بلبس 
وهذا  الوقائية،  واالجراءات  الكمامة 
أمر يســهم باســتمرار تســجيل 
اإلصابــة بفيروس كورونــا ويعرض 

سالمتهم للخطر".
وحذر مــن أن "املوقف الوبائي خطر 
االيام  خــالل  تزايد  فــي  واالصابات 
املقبلــة" مشــيراً الــى ان "ازدياد 
احلاالت احلرجــة للمصابني بكورونا 
سيؤدي ملشاكل كبيرة وضغط على 

املؤسسات الصحية"، 
وطالب التميمي فــي ختام مؤمتره 
وزارة  بإســناد  األمنيــة  األجهــزة 
الصحــة واجلهات املعنيــة لتنفيذ 
قــرارات اللجنــة العليــا للصحة 

والسالمة الوطنية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحثت اللجنة القانونية في مجلس 
النــواب العراقي، مــع وفد من االمم 
املتحــدة، تشــريع قانــون احملكمة 

اجلنائية العراقية بصبغة دولية.
وجــاء في بيــان صادر عــن الدائرة 
االعالمية جمللــس النواب أن " رئيس 
اللجنة النائب ريبــوار هادي التقى 
امس األحد وفداً مــن االمم املتحدة 
ضم كالً مــن كريســتوفر جونزل 

ومحمد ابراهيم وحنان البدوي ".
وناقــش اجلانبــان "تشــريع قانون 
احملكمــة اجلنائيــة العراقية العليا 

في  الدوليــة  الصبغــة  واضافــة 
تشكيلها".

هادي أشــاد بأهتمام "االمم املتحدة 
ان  القانون" مضيفا  بتشــريع هذا 
على  تعمل  القانونيــة  "اللجنــة 
دراســة املقترحــات املقدمة اليها 
ومراعاتها الحكام الدســتور واعادة 

صياغة بعض املواد".
اجلنائية  احملكمــة  ان  الــى  يشــار 
النظر في  العراقيــة، اليحق لهــا 
أي دعــاوى مرفوعــة ضــد الرعايا 
غيــر العراقيني، مبا فــي ذلك قوات 

التحالف.

القانونية النيابية تبحث مع تشريع قانون 
المحكمة الجنائية العراقية بصبغة دولية

وزير الصحة يتوقع ازدياد اإلصابات 
بكورونا في األيام المقبلة

بغداد ـ الصباح الجديد:
النهج  كتلــة  عــن  النائب  هــدد 
بتعديل  العقابي  حســني  الوطني 
قانون البنك املركزي في حال إصرار 
احلكومــة وإدارة البنــك على بقاء 
سعر صرف الدوالر مرتفعا كما هو 
االن، وفيما اشــار الى ان السلطة 
الكلمة  صاحبة  هي  التشــريعية 
النهائيــة في املســائل املالية من 
خالل التشــريعات القانونية داخل 
قبــة البرملان، ابدى اســتغرابه من 
املالية  ووزيــر  احلكومــة  اهتمــام 
من  املتضررين  املقاولــني  بتعويض 
رفع ســعر الدوالر، والتضييق على 
املواطنني في الوقت نفسه، مؤكدا 
ان رفع سعر الدوالر، يرهن االقتصاد 
العراقــي بامالءات صنــدوق النقد 
الدولــي ومقــدرات وثــؤوات البالد 

بالقرارات اخلارجية. 
تلقت  بيــان  فــي  العقابي  وقــال 
الصباح اجلديد نســخة منه امس 
االحــد: "مع ارتفاع اســعار النفط 
اخلــام وتنامي االيــرادات النفطية 
ما زال وزير املاليــة علي عبد االمير 
عالوي مصراً على رفع سعر الدوالر 
والتضييق على املواطنني العراقيني 
مببررات  الدخل  ال ســيما محدودي 

مرفوضة متاما".
ووفقــا لبيــان العقابي أنــه تابع 
"باستغراب شديد تصريحات  الوزير  
بشــأن عدم امكانية تغيير ســعر 
صرف الــدوالر ألنه ســعر معقول 
وان القرار اتخذ بالتشاور مع البنك 
الدولي  النقــد  وصنــدوق  املركزي 
، وان األسواق  والكتل السياســية 
تقبلتــه وســتعمل احلكومة على 

تعويض املقاولني املتضررين منه".
وتســاءل النائب: هــل يعيش وزير 

املالية في العراق ام في دولة أخرى؟، 
مضيفا انه "ال يعــي حجم الضرر 
الــذي تعرض له املواطــن العراقي 
جّراء هذا القــرار غير املدروس الذي 
ارتفاع جنوني في أســعار  أدى إلى 
املنتجة  حتى   - االستهالكية  املواد 
محليا-  بنسبة جتاوزت الـ 30 % ، ما 

أضاف عبئا آخر على كاهل العائلة 
العراقيــة ، وشــّكل ضغطاً كبيرا 
الوضــع املعاشــي للمواطن  على 
بارباك واضح في  البسيط وتسبب 

السوق".
واعتبر العقابــي ان "رهن االقتصاد 
صنــدوق  بامــالءات  العراقــي 

النقــد الدولي واســتجابة الكتل 
اإلمالءات  لهذه  النافذة  السياسية 
ميثــل انعطافة خطيــرة تؤثر على 
مســتقبل البالد وتضــع مقدراته 
وثرواته بيــد القرارات اخلارجية التي 
اخر مــا تفكر فيــه مصالح البلد 

وشعبه".

النائب طالب "بإعادة ســعر صرف 
الدوالر إلى ما كان عليه ســابقا"، 
التشريعية  "الســلطة  إن  مؤكدا 
هي صاحبة الكلمــة النهائية في 
جميع القضايا التــي ترتبط بامور 
تســيير املســائل املالية من خالل 
التشــريعات القانونيــة داخل قبة 

البرملان". ورأى انه على الرغم من ان 
رفع ســعر صرف الدوالر "جاء بقرار 
من البنــك املركزي وبتأثير حكومي 
وخارجي اال انه من املمكن تصحيح 
القرار من قبل السلطة التشريعية 
حتى وإن استلزم األمر تعديل قانون 

البنك املركزي".

تهديد برلماني بتعديل قانون البنك المركزي في 
حال "اإلصرار" على بقاء تسعيرة الدوالر األخيرة

مجلس النواب "ارشيف"

الحكومة والمالية تضيقان على المواطنين ويعنيهما المقاولون

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
العام  هــذا  موازنــة  تــراوح 
النواب،  مكانها في مجلــس 
جراء مــا تضمنته مــن بنود 
عدهــا نــواب خطيــرة ملــا 
تتضمنــه مــن تهديد واضح 
الدولة  ملقــدرات  وحقيقــي 
واالموال العامــة، اضافة الى 
ازمة حصة اقليم كردســتان 
والتي ما زالت من بني العوائق 
التــي حتــول دون التصويــت 
النيابــي عليها، اذ اكد النائب 
حسني العقابي انه سيقاطع 
علــى  التصويــت  جلســة 
تعديل  عــدم  بحال  املوازنــة 
عدد من املــواد اجلوهرية التي 
فيهــا تهديد واضح وحقيقي 
الدولــة  ملقــدرات  وخطيــر 
وتفضيل  العامــة  واألمــوال 
ملصلحة فئــات معينة وفتح 
نافــذة للفســاد والعبث في 
مقدرات الدولة بشكل قانوني 

عبر قانون املوازنة.
واضــاف ان "موقفنــا واضح 
تأخير موعد  النظر عن  بغض 

عدمه  من  باجللسات  عرضها 
اربعني  في ان هنالك اكثر من 
فقرة جوهريــة متس مصالح 
العامة  واالمــوال  املواطنــني 
يتعلق  فيما  خصوصا  للدولة 
بالعالقة بــني االقليم واملركز 
وأصول  الزراعية  األراضي  وبيع 
الدولة واالستثمار في القطاع 
قطــاع  وعــرض  الصناعــي 
اخلصخصة  الــى  الكهربــاء 
وغيرهــا من امللفــات االخرى 

املهمة".
واكــد ان "جميع تلك امللفات 
اجلوهريــة واملهمة بحال عدم 
فإننا  عنها  والتراجع  تعديلها 
التصويت  سنقاطع جلســة 
على املوازنة ولن نحضرها باي 
تهديد  موعد حتــدد الن فيها 
واضــح وحقيقــي وخطيــر 
واالمــوال  الدولــة  ملقــدرات 
العامــة وتفضيــل ملصلحة 
نافذة  وفتــح  معينة  فئــات 
مقدرات  في  والعبث  للفساد 
الدولــة بشــكل قانوني عبر 

قانون املوازنة".

عوائق في الموازنة تحول 
دون التصويت عليها ونواب 

يهددون بمقاطعته
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بغداد - الصباح الجديد:
النهرين االســامي  وجه مديــر عام مصــرف 
)مصرف حكومي( محمد ســمير عباس مبتابعة 
الزبائن املتلكئني عن التســديد لكافة املرابحات 
وفي حال عــدم اســتجابتهم ملطالب املصرف 
بتســديد املبالــغ التي بذمتهم ســيتم اتخاذ 
االجراءات القانونية الستحصال اموال املصرف«.
وقال بيان لوحدة االعام واالتصال احلكومي ،انه« 
مت ايضــا التوجيه بضرورة اجابة استفســارات 
الزبائــن خال مراجعتهــم للمصرف للحصول 
علــى اخلدمات التي يقدمهــا املصرف من خال 
موظف له املام بجميــع تعليمات تلك اخلدمات 
من اجل تســهيل عملية التقدمي واحلصول على 

اكبر عدد من الزبائن ».

بغداد - الصباح الجديد:
في اطار برنامج متابعة اليات العمل بهدف حتسني 
االداء فــي وزارة التجارة، تفقد وزير التجارة الدكتور 
عاء احمد اجلبوري الشــركة العامة لتجارة املواد 
الغذائيــة والتقــى مدير عام الشــركة املهندس 
قاســم حمود واملاكات الفنيــة واالدارية لاطاع 

على سير  اجراءات العمل .
وأكد الوزير اجلبوري خــال اللقاء، ان »وزارة التجارة 
تعمل اليوم على وفق اســتراتيجية واضحة تقوم 
على حتســني االداء والدخول فــي تفاصيل العمل 
بغية حتســني االداء واالرتقاء به نحو االفضل وجتاوز 

االشكاليات التي حصلت سابقا«.
واشار الوزير الى«اهمية االحصائيات واخلطط  في 
اطار متابعــة توزيع مفردات البطاقــة التموينية 
التــي تقوم بهــا الشــركة ».، موضحــا ان«وزارة 
التجارة تســعى في مختلف االجتاهــات لتطوير 
االداء والتدقيــق باليات العمل وبذل قصارى اجلهود 
لتجهيز املواطن العراقي بكامل مســتحقاته من 

البطاقة التموينية.

بغداد - الصباح الجديد:
أكــدت وزارة الزراعة قيام اجلهــات األمنية مبداهمة 
عاوي اخلضار واملراكز التســويقية فــي احملافظات، 
اجلرمية  حيث متكنــت مفــارز مديريــة مكافحــة 
املنظمة / كركوك التابعة الى وكالة االســتخبارات 
والتحقيقــات االحتاديــة، ومن خــال مداهمة علوة 
خضار )خان التمر( ، مت ضبط اطنان من املواد املمنوعة 
ومنها اخليار والطماطة املســتوردة واتخاذ اإلجراءات 

القانونية بحق اصحاب العاوات.
وبينــت الــوزارة حجز مئــات االطنان مــن البيض 
والدجاج املهرب واملقطعات وغيرها في الســيطرات 
واملنافذ احلدودية لشتى احملافظات من خال إجراءات 
اســتباقية وخطط دقيقة وفعالــة للحد من دخول 

املواد الزراعية املمنوعة من االستيراد.
حيث قامــت اجلهات األمنية فــي محافظة نينوى ، 
بحجز شاحنة حتمل الفي كارتون من الدجاج املهرب 

واملمنوع من االستيراد برازيلي املنشأً.
وتاتي هــذه احلمات لدعم املنتج احمللي، وتشــجيع 
أصحــاب املشــاريع الزراعية لاســتمرار بعملهم 
الزراعي وذلك بعد اخلســارات الكبيرة التي تعرضوا 
لها جراء إغراق السوق احمللي باملنتجات املهربة والغير 
صاحلة لاســتهاك البشري. على صعيد اخر أكدت 
وزارة الزراعــة عزم مجلس النواب مناقشــة تعديل 
قانون 24 لعام 2013 ، حيث يعد هذا التعديل انتصارا 
للخريجني الزراعيــني وذلك بعد وضع مطالبات هذه 
الشــريحة املهمة على طاولة النقاش من قبل وزير 
الزراعــة ، حيــث أفصح مجلس النــواب عن قيامه 
بالقراءة األولى ملشروع التعديل األول لقانون تنظيم 
إيجار األراضي الزراعية والتمليك وحق التصرف فيها 
للخريجني الزراعيني َالبيطريني رقم 24 لسنة 2013.

مدير عام مصرف النهرين 
االسالمي يوجه بمتابعة 
المتلكئين عن التسديد

وزير التجارة يؤكد أهمية تجهيز 
المواطنين بحصص التموينية

الزراعة تواصل منع 
دخول المحاصيل الزراعية 
والبيض والدجاج المهرب

بغداد - الصباح الجديد:

والشــؤون  العمل  وزيــر  وجــه 
عــادل  الدكتــور  االجتماعيــة 
تفتيش  للبــدء بحملة  الركابي 
كبرى من اجــل تعظيم ايرادات 
والضمــان  التقاعــد  صنــدوق 
االجتماعي للعمــال مع اهمية 
نقــل رســالة تثقيــف وتوعية 
للمواطن باهمية قانون الضمان 

االجتماعي.
ترؤســه  خال  الوزيــر  وشــدد 
اجتماعــا ضم مدير عــام دائرة 
االجتماعي  والضمــان  التقاعد 
ومدير عام دائرة العمل والتدريب 
على ضــرورة شــمول العاملني 
بشتى  االعامية  الوســائل  في 
الهواتف  مسمياتها وشــركات 
النقالــة والكليــات واملــدارس 
واملستشفيات االهلية بالضمان 
اهميــة  االجتماعــي، مؤكــدا 
العمــل علــى توعيــة املواطن 
القانون  احترام  وترسيخ مفهوم 
خاصة مع قــرب التصويت على 
مشروع قانون التقاعد والضمان 

االجتماعي في البرملان.
واوضــح الوزير ان عــدد العمال 
املضمونني املســجلني في دائرة 
التقاعد والضمان بلغ  570 الفا 
، مشــيرا الى ان الــوزارة متكنت 
208 االف عامل منذ  من شمول 
فترة تســنمه املهام في الوزارة  
مشــيدا باجلهــود الكبيرة التي 
العمل  دوائر  في  العاملني  بذلها 
والتدريــب والتقاعــد والضمان 
االجتماعي في الوزارة لشــمول 
هذا العدد من العاملني بالقطاع 
اخلاص بالضمــان االجتماعي مما 
يعد منجزا كبيرا فيما وجه ايضا 
بتقدمي الدعم القســام تفتيش 
العمــل في احملافظــات وتثمني 

جهود الكفؤين منهم.

واكد الوزير على االسراع في اجناز 
مشــروع دار الســام السكني 
خال املــدة القانونية احملددة له 
بعــد وضع خطــة عمل  وذلك 
من اجل الترويج له في وســائل 
لتسويق  منافذ  فتح  مع  االعام 
الوحدات الســكنية للمواطنني 
وموظفي الوزارة ، مؤكدا اهمية 
ان يكون البناء رصني وذات جودة 
عاليــة لكســب ثقــة املواطن 

مبشاريع الوزارة وأدائها ملهامها .
على صعيــد اخر عقـــد مدير 
والتدريب  العمــل  دائــرة  عــام 
املهني في وزارة العمل والشؤون 

االجتماعيــة رائد جبــار باهض 
اجتماعــا مع ممثل مركز التجارة 
مناقشــة  خاله  جرت  الدولية 
برنامج  بتنفيــذ  املركز  مبــادرة 
)تعزيز الزراعة وسلســلة القيم 
وحتســني  الزراعيــة  لاغذيــة 
السياسة التجارية( التي ميولها 
االحتاد االوروبي بالتعاون مع وزارات 

التخطيط والزراعة والتجارة.
كمــا ناقش الطرفــان امكانية 
الســتراتيجيات  تطويــر 
واالســتدامة  التنافســية 
واملتوسطة  الصغرى  للمشاريع 
العاليــة  باملنتجــات  اخلاصــة 

تســتهدف  التــي  االمكانيــة 
التأكيد  احمللية. وجرى  االســواق 
التحالفات  تعزيــز  اهمية  على 
وقدرات  والتجاريــة  االنتاجيــة 
وحتسني  التنافس  على  املشاريع 
السياســة التجاريــة للعــراق 
من اجــل تعزيــز االداء والقدرة 
القيمة  لسلســلة  التنافسية 
وزيادة  الغذائي  االمــن  لتحقيق 
الدخل مبــا في ذلــك االنضمام 

ملنظمة التجارة العاملية.
الــى ذلك نفــذ فريــق عمل من 
قسم السامة املهنية في املركز 
الوطنــي للصحــة والســامة 

املهنية احد تشكيات وزارة العمل 
االجتماعية زيارتــني  والشــؤون 
ميدانيتني شــملت مكتب وكيل 
وهيئة  العمــل  لشــؤون  الوزارة 
احلمايــة االجتماعية /املقر العام 
الصحة  ومعايير  إجراءات  لتعزيز 
والســامة املهنيــة فيهما من 
خال حتديد اخملاطر املهنية ومدى 
تأثيرهــا علــى صحة وســامة 
العاملني في تلــك املواقع وطرق 
نشر  عن  فضاً  عليها  السيطرة 

الوعي الوقائي .
هذا واكد الفريق الزائر على اهمية 
تعزيــز العاقــات االجتماعيــة 

واياء  والعاملني  املســؤولني  بني 
موضــوع الصحــة والســامة 
لضمــان  األهميــة  املهنيــة 
اســتمرارية العمل بجودة عالية 
وتقدمي اخلدمــات بالطرق الائقة 
، وتفعيل األنشــطة والفعاليات 
كافة من أجل الوقاية من حوادث 
وإصابات العمل واألمراض املهنية 
واآلثار النفســية الناجمة عنها 
بضرورة  زيارته  بذلــك  مختتماً   ،
العليا  اللجنة  مبقــررات  االلتزام 
الوطنية  والســامة  للصحــة 
وتنفيذ اإلجراءات االحترازية كافة 

ملواجهة جائحة كورونا.

وزير العمل يوجه بحملة تفتيش
 على شركات القطاع الخاص والمختلط

 اكد وزير العمل 
على اهمية العمل 

على توعية المواطن 
وترسيخ مفهوم 

احترام القانون خاصة 
مع قرب التصويت على 
مشروع قانون التقاعد 

والضمان االجتماعي 
في البرلمان

االثنني 8 آذار 2021 العدد )4612(
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البصرة - سعدي السند:

أبي اخلصيب  اعدادية  بناء  مشــروع 
للبنات واحد من عشــرات املشاريع 
أعلــن  التــي  املهمــة  التربويــة 
البصرة  ديوان محافظة  مناقصاتها 
ضمــن خطة املشــاريع لعام 2020 
والتــي تتواصل عمليــات تنفيذها 
في عمــوم أطــراف احملافظة ضمن 
احلدود اجلغرافية لألقضية والنواحي 
اضافــة الى مركزهــا والتي أحيلت 
وفق  على  على شركات متخصصة 
 .. ضوابط وتعليمات احالة املشاريع 
وكنا في األسبوع املاضي في ضيافة 
مشروع بناء هذه األعدادية التي تقع 
في مركز قضاء أبي اخلصيب لنتعرف 
موقعيــا على واقع عمل الشــركة 

التي تنفذها شركة سما األميان .
 

خططنا وبشكل دقيق جدا ألجناح 
املشروع

البدء قمنا بجولة في األعدادية  في 
وملســنا  العمل  واقع  على  وأطلعنا 
اجنازا واضحا على أرض الواقع ونسبا 
مهمة مت حتقيقها في عملية البناء 
والتي وجدناها ضمن األرقام املعلنة 

رسميا ان نسبة األجناز تتجاوز بكثير 
النســب املطلوبة ضمــن توقيتات 
)التندر(  يتضمنهــا  والتــي  العمل 
اخلــاص باملشــروع واخملططات التي 
تخص املشــروع حيــث أكدت بهذا 
الصدد املهندسة سرى بهاء رئيسة 
اللجنة املشــرفة على مشروع بناء 
أعدادية أبي اخلصيب للبنات بقولها 
 لقد باشــرنا بهذا املشــروع ومعنا 
كادر الشــركة املنفــذة مبناقشــة 
العقبات التي قد تواجهنا وعلينا أن 
املطلوبة  باجلدية  والعمل  نتخطاها 
ألجناح املشروع وناقشنا كل صغيرة 
وكبيرة حتقق لنا هذا الطموح لكي 
ال يتعثر املشروع من البداية ووضعنا 
النقاط على احلــروف في كل فقرة 
يتضمنهــا العمل لنكــون جميعا 
مبستوى املســؤولية في اجنازه وعدم 
الســماح لذرة واحدة من التلكؤ أن 
تتواجــد في خطتنــا العملية فيه 
وكانت لدينــا الثقــة املطلقة في 
قدرتنا علي النجــاح وألعمل بهذه 
الثقة واعتمدنــا ايضا على رصيدنا 
من اخلبرة كلجنة مشرفة وكشركة 
أي مشروع  إن  منفذة منطلقني من 
يبــدأ بالتخطيط فالتخطيط مُيّكن 
إدارة املشروع من رؤية املراحل اخملتلفة 

للمشــروع ومعرفة خطوات تنفيذ 
وإعــداد خطط  وجنــاح كل مرحلة 
بديلة في حال اإلضطرار الي اللجوء 
اليها هكذا .. وبهذه القراءة املتقنة 
لكل مايخص املشروع حققنا أعلى 

نسبة أجناز فيه وبوقت قياسي.
 

التعاون أوصلنا اآلن الى حتقيق 
نسبة اجناز قياسية

وأضافــت املهندســة ســرى إن أي 
بالتخطيط  قلنا  وكما  يبدأ  مشروع 
املشــروع  إدارة  مُيكن  فالتخطيــط 
من رؤية املراحل اخملتلفة للمشــروع 
ومعرفة خطــوات تنفيذ وجناح كل 
بديلة في  وإعــداد خطــط  مرحلة 
حال اإلضطــرار الي اللجــوء اليها 
بعملية  األرتقاء  علــى  فأعتمدنا   ...
الثقة املشتركة بني اللجنة املشرفة 
والشــركة املنفذة والشروع بالعمل 
مبســؤولية كبيرة بوجــود الطرفني 
والتعامــل بدقة وصــوال الى األجناز 
اآلن  أوصلنا  التعــاون  وهذا  األفضل 
الــى حتقيق نســبة اجناز قياســية 
مبهجــة جــدا وهي الوصــول الى 
%92 بينما اخملطــط هو ٤٠% ضمن 
املدة احملددة لفقرات املشروع قانونيا 
ولكن هّمة اللجنة املشــرفة وهمة 

ماك الشركة املنفذة ) شركة سما 
( والتعاون املثمر بني الطرفني  األميان 
جعلنا نحقق هذه النتيجة املفرحة 
جدا واضعني نصــب أعيننا ان اجناز 
املشــروع بالدقة املطلوبة واألحترام 
املهني لكل فقرة من مخططاته هو 
مســؤولية وطنية مهمة واخاقية 
ألجناز املشروع قبل وقته احملدد لتكون 
األسرة  لدوام  األعدادية جاهزة  بناية 

التدريسية والطالبات.
 

حظي املشروع بزيارات عمل 
متعددة

وأوضحــت املهندســة ســرى لقد 
حظي املشروع بزيارات عمل من جلان 
وفنية وجلان متابعة من  هندســية 
األقسام املعنية في ديوان محافظة 
وتربية  البصرة  تربيــة  ومن  البصرة 
أبي اخلصيب ومــن قائممقام قضاء 
أبي اخلصيب الذي يشــد من عزمنا 
دائما ويشــد على أيدينا وقد وجدنا 
اجلميع مسرورين ملا توصلنا اليه في 
املشــروع حتى اآلن مؤكدين اصرارنا 
كلجنة مشــرفة وكشركة منفذة 
أن نســّلم املشروع كاما متاما ووفق 
اخملططات املطلوبة قبل الوقت احملدد 

له.

تقرير

نسبة أنجاز تفوق المخطط في مشروع أعدادية أبي الخصيب للبنات خالل عمليات بنائها
بعد حصيلة التعاون الدقيق بين اللجنة المشرفة والشركة المنفذة

لتعظيم ايرادات صندوق التقاعد والضمان االجتماعي للعمال

واسط - الصباح الجديد:
اطلع الســيد محافظ واســط 
املياحي  الدكتور محمــد جميل 
علــى واقــع اخلدمــات املقدمة 
في قضــاء الصويــره حيث كان 
برفقتــه كل من الســيد النائب 
وكالًة(  الصويره  قائممقام  االول) 
الزركاني  حمــزه  عادل  املهندس 
واســط  بلديات  مدير  والســيد 
املهنــدس حيدر جســام حمود 
في  اخلدميــة  الدوائــر  ومــدراء 
احملافظة حيث اشــرف بشــكل 
مباشر على االعمال اخلدمية في 
املنفذه  القضاء وعلى املشــاريع 
تطوير  منها مشروع  والتي  فيها 
مدخل القضاء ومشــروع تطوير 
منطقة حي العسكري ومشروع 
الرئيسي  السبيس  شارع  تطوير 
البناية  تنفيذ  ايضآ على  واشرف 
اجلديده للبلديــة والتي في طور 

االكمال واللمسات االخيره لها
فيمــا وجهــه الســيد احملافظ 

للمشــاريع  املنفذه  الشــركات 
وضمن  العمل  بوتيرة  باالســراع 
املواصفــات الفنيــة املطلوبــة 

والدقيقة
#مشيدآ بالدور الذي تبذلُه كوادر 
بلديات واســط من جهد وعمل 
مستمر في خدمة مواطنينا في 

احملافظة
بلديات  مديــر  الســيد  #مؤكدآ 
ان كوادرنا فــي بلديات  واســط 

واســط ومؤسســاتها تعمــل 
املشاريع  اجناز  يومي على  بشكل 
اخلدمية وتقــدمي افضل اخلدمات 
فــي عمــوم اقضيــة ونواحــي 

احملافظة
معربآ عن شكره وتقديره للسيد 
محافــظ واســط علــى دعمُه 
واســناده لكوادرنــا وحل جميع 
املشــاكل واملعوقات التي تواجه 

عملنا .  

بغداد - الصباح الجديد:
ينظم مركز تدريب كهرباء الناصرية 
إحــدى التشــكيات التابعة لدائرة 
من  الطاقــة، عدداً  التدريب وبحوث 
الدورات الفنيــة واإلدارية الكترونيا، 
برنامج Zoom، مبشــاركة  من خال 
عدد من منتسبي مديريات وشركات 

الوزارة.
وشــملت الدورات التدريبية دورة عن 
ومبدا  تركيبها  الكهربائية،  )احملوالت 
عملهــا(، والتي اســتهدفت تقدمي 
نبــذة تاريخيــة عن عمــل احملوالت 
وتركيبها وتصنيفها واستخداماتها 
واختباراتها مع طرق التبريد وتوصيل 
امللفــات وكيفيــة قــراءة بياناتها، 

قدمها احملاضر علي عبد اجلبار .
وتناولــت دورة ) الســامة املهنية ( 
احلديث عن السامة العامة واهداف 
املهنية من خــال مبادئها  الصحة 
األساســية ، فضــاً عــن احلوادث 
الصناعية واصابــات العمل واخملاطر 
التي تهدد صحــة العاملني وماهي 

واجبــات جلنــة الســامة والوقاية 
من احلوادث، قدمها احملاضر حســني 
قاســم هجر. وفصلــت دورة )نظام 
التشغيل windows7 ( هذا البرنامج 
عن طريق مقدمة مبسطة تعريفية 
للحاســبة االلكترونية، واهم قوائم 
املهام  وقائمة start وشريط  النظام 
والية التعامــل مع امللفات واجمللدات 
احملاضر  قدمهــا  التحكم،  ولوحــة 

وسام جبار عوده .
عامــة  تعريفيــة   ( دورة  وبينــت 
بالوظيفة ( واجبات املوظف وحقوقه 
مــع اخاقيــات العمــل الوظيفي 
الوظيفة  في  الرئيسة  واالهتمامات 
العامة وتقــومي اداء املوظف واحلوافز 
وانواعها، اضافة الى التوزيع النوعي 
التنظيمــي  والهيــكل  لــادارات 
والعقــود التجاريــة، قدمها احملاضر 

عارف شريف.
انضبــاط  قانــون   ( دورة  وشــملت 
تفاصيلها  فــي   ) الدولة  موظفــي 
شــرح كيفية ســريان القانون من 

املوظف  واجبات  الى  االشــارة  خال 
والعقوبات  عليه،  احملظورة  واألعمال 
واثارهــا القانونية، وايضا تشــكيل 
الطعن  وطرق  التحقيقيــة  اللجان 
واملــدد القانونيــة، قدمهــا احملاضر 

محمد رسول.
يذكر ان هذه الدورات قد أســهمت 
بشــكل كبيــر فــي زيــادة كفاءة 
املتدربني العلميــة والفنية واإلدارية 

في شتى مجاالت العمل.
علــى صعيد اخر وبتوجيه مباشــر 
من مديــر عــام الشــركة العامة 
إلنتاج الطاقــة الكهربائية املنطقة 
الشــمالية املهنــدس وليــد خالد 
الوحدات  جميــع  إلعــادة  حســن، 
طاقة  العمل، وادخال  الى  التوليدية 
إنتاجيــة جديدة، من خــال اكمال 
والتأهيل والصيانات  تنفيذ املشاريع 
الطارئة اســتعدادا ملوسم الصيف 
املقبــل وبأشــراف من قبــل مدير 
محطــة كهربــاء القيــارة الغازية 

املهندس أياد محمد الوردي .

محافظ واسط يطلع على واقع 
الخدمات في قضاء الصويره

وزارة الكهرباء: مركز تدريب الناصرية ينظم 
عددًا من الدورات الفنية واإلدارية الكترونياًَ



3

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
جتــري الواليات املتحــدة وكوريــا اجلنوبية 
الســنوية، هذا  العســكرية  تدريباتهمــا 
أنها ســتكون أصغر حجما  األســبوع، إال 
بســبب جائحــة كوفيد19-، بحســب ما 

أعلنت السلطت الكورية اجلنوبية، األحد.
ومن املرجح أن تثير التدريبات التي تســتمر 
تســعة أيام وتبدأ اليوم اإلثنني غضب كوريا 

الشمالية.
األولى لإلدارة  التدريبات في األشــهر  وتأتي 
األميركية اجلديدة وفي وقت بلغت احملادثات 
النووية بــني بيونغ يانغ وواشــنطن طريقا 

مسدودا.
وقالت هيئــة األركان املشــتركة، في بيان، 
إن احللفاء قرروا إجراء التدريبات املشــتركة 
من أجل »احلفاظ على وضعية االســتعداد 
القتالــي ودعم اجلهود الدبلوماســية لنزع 
الســاح النووي وإحال الســام في شبه 

اجلزيرة الكورية«.
وهناك نحو 30 ألف جندي أميركي يتمركزون 
في كوريا اجلنوبية، ولطاملا أثارت تدريباتهم 
الســنوية مع عشــرات اآلالف مــن اجلنود 

الكوريني اجلنوبيني غضب كوريا الشمالية.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أظهرت روسيا إشارات ودية من أجل فتح صفحة 
جديدة في ملف العاقــات الثنائية مع الواليات 
املتحدة، إثر وصول الرئيــس األميركي، جو بايدن، 

إلى البيت األبيض.
ويرى الكاتب سيث فرانتزمان، في حتليله املنشور 
في صحيفة »جيروزاليم بوست« اإلسرائيلية، إن 
التقارب األميركي-الروسي، قد يكون له تداعيات 
على منطقة الشــرق األوسط، خاصة على ملف 

الوجود اإليراني في سوريا.
ولفت التحليل إلى أنه باستطاعة كل من روسيا 
والواليــات املتحدة، تباحث مســتقبل ســوريا، 
في ظل وجود قــوات من اجلانبــني على األراضي 

السورية.
وســلط التحليل الضوء على تقاريــر إعامية، 
أشارت إلى أن روســيا قد تلعب دور الوسيط بني 
إسرائيل وســوريا، وقد أشارت شبكة »تي أر تي« 
التركية، أن دور »وكاء إيران اخملربني« في ســوريا، 
قد يؤدي إلى مخاوف روســية بشأن الدور اإليراني 

هناك.
وأضافت »جيروزاليم بوست«، أن النشاط اإليراني 
الروســية إلرســاء استقرار  احملاوالت  قد يقوض 
النظام السوري، وقد لفت تقرير صحفي منشور 
في موقع »املونيتور« إلى أن إيران وروسيا، تتنازعان 
على النفوذ من خال شــركات األمن اخلاصة في 

سوريا.
وتابع التحليل قائا »ليس من الواضح ما إذا كانت 
الواليات املتحدة ستمضي قدما في مباحثات مع 
روسيا بخصوص اســتقرار )األوضاع( في سوريا، 
والذي قد يتضمن تآكا للدور اإليراني )هناك(. رمبا 
تتشارك كل من الواليات املتحدة وروسيا مصالح 

مشتركة في تقليص دور إيران في سوريا«.
وتســعى دول أخرى مثل إســرائيل وتركيا على 
األرجح، وفقا للتحليل، إلى تقليص الدور اإليراني، 
إال أن طريقة تنفيذ هذا غيــر واضحة حتى اآلن، 
ألن اإلدارة األميركيــة اجلديدة لم تكن على صلة 

وثيقة بكل من تركيا وروسيا.
وخلص التحليل إلى القــول »ليس من الواضح، 
ما هــي خطة بايدن في ســوريا. لقــد هاجمت 
ميليشيا مدعومة من إيران قاعدة عني األسد في 
العراق أول مــارس، ما يظهر أن اجملموعات املوالية 
إليران، ستستمر في استهداف القوات األميركية 
في العراق. إن الواليات املتحدة حريصة على عدم 

لوم إيران على الهجمات«.
وأسفرت احلرب األهلية في سوريا عن مقتل أكثر 
من 380 ألف شــخص وتشريد مايني آخرين منذ 
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الصباح الجديد ـ متابعة:

األحد  امــس  السويســريون  صوت 
على حظر إخفاء الوجه في األماكن 
إليه على نطاق  والذي ينظر  العامة، 
واســع على أنه يســتهدف النقاب. 
ويأتي هذا بعد ان كانــت دول اوربية 

عدة حظرت النقاب واحلجاب.
وتعــد فرنســا أول بلــد أوروبي مينع 
النقاب في األماكن العامة مع إصدار 
قانون عام 2010 »يحظر إخفاء الوجه 
في األماكن العامــة«. وينطبق هذا 
القانون في الشوارع واملتاجر واإلدارات 
وكذلك وســائل النقل العام ومباني 

البلدية ودور السينما.
وهــذا القانون الــذي صادقت عليه 
في  اإلنسان  األوروبية حلقوق  احملكمة 
إلى  2014، ينص علــى غرامة تصل 

150 يورو في حال مخالفته.
وفيما يتعلــق بوضع احلجاب ال يجوز 
العامة وضع  املدارس  للتلميذات في 
أي دالالت أو ارتــداء أي مابس تظهر 
»االنتمــاء الديني ظاهريــا« مبوجب 
قانون العام 2004. لكن هذا احلظر ال 

ينطبق على اجلامعات.

واملوظفات احلكوميات عموما ملزمن 
احتــرام »احلياد التام«. أما مســألة 
وضع احلجاب في الشركات، فهي غير 

محسومة من الناحية القانونية.
وفي النمســا دخل قانون يحظر كل 
أشــكال إخفاء الوجه فــي األماكن 
حيز  النقــاب،  ويســتهدف  العامة 
التنفيذ فــي األول من أكتوبر 2017. 
أمــا عقوبة مخالفتــه فهي غرامة 

تصل إلى 150 يورو.
رفضت  باحلجــاب،  يتعلــق  وفيمــا 
احملكمة الدستورية النمساوية نهاية 
العــام 2020 قانونا طــرح في العام 
2019 مينــع الفتيات مــن وضعه في 

احلضانات واملدارس االبتدائية.
وفــي بلجيــكا، حظر النقــاب في 
األماكــن العامة منذ العــام 2011. 
تصل  لعقوبة  معرضــون  واخملالفون 
إلى السجن ســبعة أيام و/أو غرامة 
مالية تتراوح بني 15 و25 يورو. وأقرت 
احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان هذا 

احلظر في يوليو 2017.
وفــي بلغاريا صدر قانــون في 2016 
تخفي  التي  املابــس  ارتداء  »يحظر 
الوجه جزئيــا أو كليا فــي األماكن 
العامــة » إال ألســباب صحيــة أو 

املنصوص عليها  والعقوبات  مهنية. 
هــي غرامة تبلــغ 200 ليفا )حوالى 
102 يورو( عــن اخملالفة األولى و1500 
ليفــا )767 يورو( عــن كل مخالفة 

الحقة.
وفي الدمنارك دخل قانون يحظر ارتداء 
النقــاب فــي األماكــن العامة حيز 
التنفيذ في أغسطس 2018. ويعاقب 
هذا القانون في حال انتهاكه بغرامة 
تبلغ ألــف كرونة دمناركية )130 يورو( 
ميكن أن تصل إلى 10 آالف كرونة في 

حال تكرار اخملالفة.
منذ العام 2017 حتظر أملانيا املوظفات 
أن  يجب  اللواتي  واجلنديات  احلكوميات 
تكون وجوههن مكشوفة كليا كجزء 
من واجباتهن، من ارتــداء النقاب. من 
ناحية أخــرى، النقاب غير محظور في 
يلزم  القانــون  لكن  العامــة  األماكن 
النساء اخملفية وجوههن بكشفها في 

حال التحقق من الهوية.
وفي التعليم الرســمي، حظرت بعض 
الواليات ارتداء النقاب. أما بالنسبة إلى 
وضع املدرسات احلجاب، فاألمر يختلف 

كثيرا من والية إلى أخرى.
فــي العــام 2015، قيــدت احملكمــة 
الدســتورية األملانية احلظــر املفروض 

على املدرســات، وجعلته يقتصر على 
التهديد املؤكد حلســن ســير  حاالت 

املدرسة.
ومنــذ أغســطس 2019 يحظر قانون 
في هولندا مينــع مبوجبه ارتداء النقاب 
في املؤسسات التعليمية واملؤسسات 
النقل  ووسائل  واملستشفيات  العامة 
العــام، مع فــرض غرامــة تبلغ 150 
يــورو على اخملالفني. ومــع ذلك، ال يزال 

مسموحا في الشوارع.
وحظــرت النرويج ارتــداء النقاب منذ 
املؤسسات  2018 في كل  أغســطس 
التعليميــة احلكومية واخلاصة، مبا في 
ذلك التعليــم العالــي. وينطبق هذا 
احلظــر أيضا علــى العاملــني في دور 

احلضانة.
وحتظــر منطقتــان فــي إيطاليا هما 
لومبارديــا وفينيتو ارتــداء النقاب في 

املستشفيات واملؤسسات العامة.
ومنــذ العــام 2003، متكنــت املدارس 
من حظر النقــاب إذا كان يتعارض مع 
التواصل بني التاميذ واألســاتذة أو إذا 
كان يشــكل خطرا فــي اخملتبر أو في 
ملعب رياضي، أو إذا كان ينتهك قواعد 
النظافة العامة، لكنه مســموح في 

كل مكان آخر.

تقرير

سويسرا تلحق بركب دول أوروبية تحظر النقاب والحجاب

الصباح الجديد ـ متابعة:

جلــأ رئيــس حكومــة تصريف 
األعمال اللبنانية حســان دياب 
إلى التهديد باالمتناع عن تأدية 
مهام منصبــه بهدف الضغط 
لتشــكيل  السياســيني  على 
حكومــة جديدة، مشــيرا إلى 
متسوقون  تشاجر خاله  حادث 
علــى احلليب لتوضيــح احلالة 

احملفوفة باخملاطر لاقتصاد.
واســتقالت حكومــة دياب إثر 
انفجار بيــروت في الرابع من آب 
الذي دمر قطاعات واســعة من 
تكليف  وجرى  بيروت.  العاصمة 
سعد احلريري برئاسة الوزراء في 
ينجح  لم  لكنه  األول  تشــرين 
بعــد فــي تشــكيل حكومة 
جديدة بســبب أزمة سياسية 

مع الرئيس ميشال عون.
شجار على حليب 

وأدت األزمة املالية التي بدأت في 
إلى فقــدان وظائف   2019 عام 
وأثارت التحذيرات من تزايد اجلوع 
وحرمت الناس من احلصول على 
ودائعهم املصرفية. وميكن جمللس 
تنفيذ اإلصاحات  اجلديد  الوزراء 
مليارات  على  للحصول  الازمة 
املســاعدات  مــن  الــدوالرات 

الدولية.
وقال دياب في كلمــة »إذا كان 
االعتكاف يســاعد في تشكيل 
احلكومة فأنا جاهز إليه رغم أنه 
يخالف قناعاتي«، مشيرا إلى أن 
ذلك قد يعطــل الدولة برمتها 

ويضر اللبنانيني بشدة.
وأشــار دياب إلى حادث وقع في 
متاجر  أحد  فــي  األخيرة  اآلونة 

املتسوقون  تشاجر  حيث  بيروت 
على احلليب اجملفف، متسائا »أال 
يشكل مشــهد التسابق على 
احلليــب حافزا كافيــا للتعالي 
الزوايا  على الشــكليات وتدوير 

من أجل تشكيل احلكومة؟«.
فيديــو  مقطــع  وانتشــر 
للشــجار على وسائل التواصل 
االجتماعــي، مما جعل كثيرا من 
حالة  مــن  مصدومني  النــاس 

االقتصاد البائسة.
احملتجني  من  مجموعات  وتضرم 
النيران بإطارات السيارات إلغاق 
الباد  أنحاء  الطرق في جميــع 
بشــكل يومــي منــذ أن هوت 
العملة اللبنانية إلى مســتوى 
منخفض جديد الثاثاء املاضي، 
ممــا أثار غضب الســكان الذين 
يشــعرون منــذ فتــرة طويلة 
بالذعــر من االنهيــار املالي في 

الباد.
اللبنانية،  الليــرة  انهيــار  كان 
آالف  عشــرة  إلى  هبطت  التي 
املاضي،  الثاثاء  الــدوالر  مقابل 
هو القشة األخيرة لكثيرين ممن 
السلع  أســعار  ارتفاع  شهدوا 
حفاضات  مثل  االســتهاكية 
إلى نحو ثاثة  األطفال واحلبوب 

أمثالها منذ بدء األزمة.
وتظاهــر محتجــون الســبت 

مصارف  جمعية  أمــام  املاضي 
لبنــان، مطالبني باحلصول على 
ودائعهم، ثم توجهوا إلى مبنى 
البرملان في وسط بيروت للتعبير 
تدهور  مــن  إحباطهــم  عــن 

األوضاع االقتصادية.
وقــال دياب فــي خطابــه »ما 
ذنــب اللبنانيني حتــى يدفعوا 
واحلرتقــات  األطمــاع  ثمــن 
السياســية؟... لقــد بلغ لبنان 

حافة االنفجار بعد االنهيار«.
وتابع قائا »الظروف االجتماعية 
تتفاقم، والظروف املالية تضغط 
السياســية  والظروف  بقــوة، 
»البلد  وأضــاف  تعقيدا«.  تزداد 
يواجه حتديات جسيمة ال ميكن 
حلكومة عاديــة مواجهتها من 
توافــق سياســي، فكيف  دون 
ميكن حلكومة تصريف أعمال أن 

تواجه تلك التحديات؟«.

رئيس الوزراء اللبناني يضغط على السياسيين 
لتشكيل حكومة جديدة

وأدت األزمة المالية التي 
بدأت في عام 2019 

إلى فقدان وظائف 
وأثارت التحذيرات من 
تزايد الجوع وحرمت 

الناس من الحصول على 
ودائعهم المصرفية. 

ويمكن لمجلس الوزراء 
الجديد تنفيذ اإلصالحات 

الالزمة للحصول على 
مليارات الدوالرات من 

المساعدات الدولية

هدد باالمتناع عن تأدية مهامه 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
الرئيس  يــزور  أن  املقــرر  مــن 
دونالــد  الســابق،  األميركــي 
والوالية  رأسه  مسقط  ترامب، 
التي عاش فيها غالبية حياتها، 
منذ  األولى  للمــرة  نيويــورك، 
األبيض، وســط  البيت  مغادرة 
صهره  مــع  متصاعد  خــاف 

جاريد كوشنر.
وكان ترامب غادر البيت األبيض، 
في 20 ينايــر املاضي، إلى والية 
فلوريدا اجلنوبيــة، حيث ميتلك 

منتجعــا هنــاك، عوضــا عن 
نيويورك.

وولد ترامب فــي والية نيويورك 
وأقام فيه معظم حياته، ولديه 
الكثيــر من العقــارات هناك، 
لكن ابتعد عنها أثناء رئاســته 
إلى والية فلوريدا ،بسبب ما قال 
ال  سياسيني  من  إســاءات  إنه 
يدفعها  التي  الضرائب  يقدرون 

للوالية.
الســابق  الرئيــس  وســيعود 
نهاية  نيويــورك  إلى  ســيعود 

أمضى  أن  بعد  األســبوع،  هذا 
في  املاضية  الســتة  األسابيع 
منتجع بالم بيتش في فلوريدا.

ولم يتضح ما الذي ســيفعله 
ترامب هناك، لكن ذلك جاء في 
إلى  السريعة  ترامب  عودة  ظل 

األضواء. 
وذكرت وســائل إعام أميركية 
أن هــذا التطور يأتــي في ظل 
الســابق  الرئيس  بــني  اخلاف 
وصهــره جاريد كوشــنر، الذي 
كـان كبـير مستشـاريه أثنـاء 

واليتـه.
إن"  إن  وأشارت شبكة "ســي 
األميركيــة أن ترامــب غاضب 
اخلسارة  بســبب  كوشنر،  من 
في  الرئاســية  االنتخابات  في 

نوفمبر 2020.
وبــدأ اخلاف بــني الطرفني في 
مغادرتهما  تلــت  التــي  األيام 
األميركيـــة  العاصمــة 

واشنطـن.
وهو  ترامب  الكاميرات  ورصدت 
منتجه  فــي  الغولف  يلعــب 

وغادر  األميركي،  ميامي  مبدينة 
امللعــب قبل دقائــق من وصل 
كوشنر وزوجته، إيفانكا ترامب.

وقبــل ذلــك، تغيب كوشــنر 
عن فريــق ترامب الــذي رافقه 
إلــى أول ظهور علنــي له منذ 
مغادرة البيت األبيض في املؤمتر 
الســنوي للعمل السياســي 
للمحافظــني، أواخــر فبرايــر 

املاضي.
وقالت "ســي إن إن" إن ترامب 
يحمل كوشــنر فــي أحاديثه 

مــع الدائرة الضيقــة احمليطة 
في  خســارته  مســؤولية  به، 
لكن  الرئاســية،  االنتخابــات 
مستشــاري ترامــب نفوا في 
تصريحــات لصحيفــة "ديلي 
ميل" البريطانية وجود خافات 

بني الرجلني.
مقربون  صــرح  املقابــل،  وفي 
مــن كوشــنر أنــه ابتعد عن 
السياســة، خاصة بعد مزاعم 
تزوير  عــن  العديــدة  ترامــب 

االنتخابات.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
املتحدة عن  الواليــات  ال تكف 
إلى  أســلحة جديــدة  إضافة 
ظل  في  العسكرية،  ترسانتها 
التنافــس بني القــوى الكبرى 
األســلحة  أحدث  امتاك  على 

القادرة على حسم املعارك.
وذكر موقع »ناشونال إنترست« 
تستعد  واشنطن  أن  األميركي 
جديدة  أسلحة  خمس  إلضافة 
إلى قائمة ترســانتها، رغم أن 
اجليش األميركي ميتلك أسلحة 

قوية.
األميركــي  اجليــش  ويعمــل 

لصراعات  نفســه  إعداد  على 
محتملــة مع الصني وروســيا 
لكنه ال  التقني،  املستوى  على 
من  التقليدية  األسلحة  يغفل 

الصواريخ إلى الدبابات.
األســلحة  قائمــة  وتشــمل 

اجلديدة:
جيــل جديــد مــن املركبــات 

القتالية 
منــذ الثمانينيات، كان العمود 
الفقــري للقــوة املدرعــة هو 
الدبابة  مثل  القتالية،  الدبابات 
»أبرامــز«، واملدرعــة »برادلي«، 
لكن هذه اآلليات قدمية، وهناك 

حاجة ألسلحة جديدة.
ومع تركيز أميركا على احتمال 
والصني  روســيا  مــع  احلــرب 
أصبحت هناك حاجة إلى آليات 
هناك  صــار  والتالي  جديــدة، 
جيل جديد مــن دبابات القتال 

ومركبات املشاة.
وهــذه اآلليات مــزودة بأنظمة 
تكنولوجيــة متطــورة مثــل 
املضادة  الصواريخ  إيقاف  نظام 
للدبابات وحتــى الطائرات دون 

طيار.
ســيضيف اجليــش األميركي 
يتصدى  نظاما  أســلحته  إلى 

للصواريخ والطائرات املســيرة 
ذات التكنولوجيــا املنخفضة، 
التي ميلكها خصوم واشــنطن 

مثل حركة طالبان.
وبات اجليــش األميركي بحاجة 
إلــى مثــل هــذه األســلحة، 
األنظمة  فعاليــة  لعدم  نظرا 
ويعتمد  الكبيــرة،  الصاروخية 
اجليــش حاليــا علــى نظــام 
»أفنغــر«، الــذي يوضــع على 
املدرعــات الصغيــرة ملواجهة 

خطر الطائرات املسيرة.

الدبابات اآللية 

أفام  قبل سنوات مجرد  كانت 
خيــال علمــي، لكنهــا باتت 
اجليش  وميلــك  اآلن،  حقيقــة 
حاليا مركبة روبوتية، لكنه اآلن 
دبابات  إلنتاج  مشــروعا  ميتلك 
تعمل عن بعــد، وأنتج بالفعل 

دبابة من طراز »أم 113«

املروحيات العمودية
قدم وساق  األمور على  تســير 
بشــأن صناعة جيل جديد من 
مهام  تنفــذ  التي  املروحيــات 
هجومية واســتطاعية، وذلك 
من أجل اســتبدال األســلحة 

القدمية.

قذائف مدفعية بعيدة املدى 
اعتــاد اجليــش األميركي على 
املقاتات احلربية لتوفير الغطاء 
اجلوي للقوات البرية، مما أدى ذلك 
إلى إهمال ساح املدفعية،  إلى 
درجــة أن املدفعية لدى اجليش 

الروسي صارت أكثر تقدما. 
إن  األميركي  اجليــش  ويقــول 
مدفعــا جديدا ســيكون قادر 
مداها  يصل  قذائق  إطاق  على 
إلــى أكثر مــن 1000 كلم، مما 

يعني غطاء ناريا قويا.

ترامب يعود إلى واليته وخالفاته تتصاعد مع كوشنر

الترسانة العسكرية األميركية.. خمس أسلحة جديدة جاهزة للمعركة
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إعالن للمرة االولى/ ملناقصة توفير خدمة الصيانة والتشغيل والدعم لقسم تكنلوجيا 
املعلومات IT ملدة سنتني 

 1stAnnouncement for Provision of IT Maintenance, Operation and Support Services for
Two Years

02/CS/850 : رقم املناقصة
نوع املناقصة / مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني

اجلهة املستفيدة : شــركه الواحة النفطيه احملدوده املقاول واملشــغل حلقل االحدب النفطي مع شركه نفط 
الوســط ) شــركه عامه(/ وزاره النفط بعقد تطويــر وانتاج حقل االحدب النفطي بعقــد مت اعاده توقيعه في 
2008/11/10 .في الوقت احلالي العمال االستكشــاف والتطوير, االنتاج واجناز املنشــاءات السطحيه اجلارية في 

العراق.
اسم املشروع: إعالن للمرة االولى/ ملناقصة توفير خدمة الصيانة والتشغيل والدعم لقسم تكنلوجيا املعلومات 

IT ملدة سنتني 
02/CS/850 : رقم املناقصة

Tender Information:
تود شركة الواحة النفطية احملدودة اإلعالن عن املناقصة اعاله للمرة االولى . ميكن جلميع الشركات املتخصصة 
التي لديها القدرة واخلبرة أن تشــارك في هذه املناقصة من خالل دفع رسوم املناقصة )100 دوالر( للحصول على 

وثائق املناقصة ) ITB( بداية من تاريخ نشر هذا االعالن .
1. Scope of Work: AL-WAHA is to seek a contractor provide IT Maintenance, Operation and Support 
Services for Two Years, including positions as below:

2 - سيتم استقطاع رسوم االعالن من الشركة الفائزة.
3 - خالل فترة التقدمي للمناقصة، يجب ان تكون قيمة خطاب الضمان املقدم هو 20,000.00 دوالر امريكي . نافذ 

لغاية عام واحد من تاريخ اغالق املناقصة 
4 -  على من يرغب االشــتراك في هذه املناقصة دفع اجور املناقصة مائة دوالر فقط  الى قســم املالية قبل 6 

/2120/4  املوعد النهائي لغلق املناقصة وقبل الساعه 4.00 عصرا. حسب طرق الدفع االتية :
  الطريقة األولى: ميكن للمشاركني دفع رسوم املناقصة 100 دوالر للحصول على وثائق املناقصة )ITB(  مباشرة 
إلى الدائرة املالية لشــركة الواحة النفطية احملدودة ،   العنوان املفصل: الغرفة رقم 309 قســم املالية، شركة 

الواحة النفطية احملدودة / حقل االحدب النفطي ناحية االحرار – محافظة واسط  / العراق .
الطريقة الثانية: ميكن للمشــاركني دفع رســوم املناقصة 100 دوالر كحوالة مصرفية حلســاب شركة الواحة 

النفطية احملدودة.
5 - توضع العروض الفنية والتجارية وخطاب الضمان بظروف مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة 
بختم الشــركة قبل املوعد النهائي لغلق املناقصة  2021/4/6 قبل الســاعة 4:00 عصرا عدا ذلك سوف يهمل 

أي عطاء غير مطابق للشروط
6 - تقدمي نسخه من جميع وثائق التسجيل اخلاصة بالشركة االجنبية

7 - يجب علي الشركة احمللية العراقية تقدمي:
أ - تقدمي نسخه من جميع وثائق التسجيل اخلاصة بالشركة والنسخة امللونة من بطاقة الهوية النافذة )هوية 
وزاره التخطيط او غرفة التجارة ( مرفقة مع العروض  .يلتزم مقدمي العروض بتقدمي جميع املستندات االصليه 

قبل استالم خطاب االحالة.
ب - تقدمي عدم املمانعة  من الضريبة نافذة لسنة 2019

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

WPS إعالن للمرة االولى / ملناقصة توفير معدات صيانة وقطع غيار حملطة معاجلة املياه
1st Announcement for Provision of Maintenance Tools & WPS spare parts

12/CP/500 : رقم املناقصة
نوع املناقصة / مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني

اجلهة املستفيدة : شــركه الواحة النفطيه احملدوده املقاول واملشــغل حلقل االحدب النفطي مع شركه نفط 
الوســط ) شــركه عامه(/ وزاره النفط بعقد تطويــر وانتاج حقل االحدب النفطي بعقــد مت اعاده توقيعه في 
2008/11/10 .في الوقت احلالي العمال االستكشــاف والتطوير, االنتاج واجناز املنشــاءات السطحيه اجلارية في 

العراق.
WPS اسم املشروع: إعالن للمرة االولى / ملناقصة توفير معدات صيانة وقطع غيار حملطة معاجلة املياه

PC/21/005 : رقم املناقصة
Tender Information:
تود شــركة الواحة النفطية احملدودة اإلعالن عن املناقصة اعاله للمرة االولى. ميكن جلميع الشركات املتخصصة 
التي لديها القدرة واخلبرة أن تشــارك في هذه املناقصة من خالل دفع رسوم املناقصة )100 دوالر( للحصول على 

وثائق املناقصة ) ITB( بداية من تاريخ نشر هذا االعالن .
1. Scope of Work: 

2 - سيتم استقطاع رسوم االعالن من الشركة الفائزة.
3 - خالل فترة التقدمي للمناقصة، يجب ان تكون قيمة خطاب الضمان املقدم هو 2,000.00  دوالر امريكي ويكون 

صاحلا ملده عام واحد من تاريخ اغالق املناقصة.
4 - علــى من يرغب االشــتراك في هذه املناقصة دفع اجــور املناقصة مائة دوالر فقط  الى قســم املالية قبل 

2021/4/13 املوعد النهائي لغلق املناقصة وقبل الساعه 4.00 عصرا. حسب طرق الدفع االتية :
الطريقة األولى: ميكن للمشــاركني دفع رسوم املناقصة 100 دوالر للحصول على وثائق املناقصة )ITB(  مباشرة 
إلى الدائرة املالية لشــركة الواحة النفطية احملدودة ، العنوان املفصل: الغرفة رقم 309 قســم املالية، شركة 

الواحة النفطية احملدودة / حقل االحدب النفطي ناحية االحرار – محافظة واسط  / العراق .
الطريقة الثانية: ميكن للمشــاركني دفع رســوم املناقصة 100 دوالر كحوالة مصرفية حلســاب شركة الواحة 

النفطية احملدودة.
5 - توضع العروض الفنية والتجارية وخطاب الضمان بظروف مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة 
بختم الشركة قبل املوعد النهائي لغلق املناقصة  4/13 /2021 قبل الساعة 4:00 عصرا عدا ذلك سوف يهمل 

أي عطاء غير مطابق للشروط
6 تقدمي نسخه من جميع وثائق التسجيل اخلاصة بالشركة االجنبية

7-يجب علي الشركة احمللية العراقية تقدمي:
ا- تقدمي نسخه من جميع وثائق التسجيل اخلاصة بالشركة والنسخة امللونة من بطاقة الهوية النافذة )هوية 
وزاره التخطيط أو غرفة التجارة(  ، يلتزم مقدمي العروض بتقدمي جميع املستندات األصلية قبل استالم خطاب 

االحالة.
ب - تقدمي عدم املمانعة  من الضريبة نافذة لسنة 2019

caijingnan@petroalwaha.com   haneen.monam@petroalwaha.    8– لالستفسار االتصال باالمييالت التالية
com   fengyue@petroalwaha.com

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

No. Position Description Number of required 
personnel on worksite

Estimated working days 
each person for two years

1 Senior Network Engineer 
)International(

1

2 Senior IT Systems 
Administrator )International(

1

3 Senior IT Support Specialist 
)Local(

2

4 IT Support Engineer )Local( 2

5 IT Telecom/Network Cabling 
Technician )Local(

1

Item Qty Description Delivery Point

1 2 ST Hydraulic Flange Separator

Warehouse of Ahdeb Oilfield

2 2 ST Mechanical flange separator

3 2 ST Hydraulic Flange Separator

4 2 ST Hydraulic Flange Separator

5 3 PC Cooler

6 10 ST Self-priming pump

7 1 PC Pressure Reducing Regulator

8 1 ST Hydraulic Wrench 

9 1 ST 22/1-" Heavy Duty Socket 

10 2 ST Electric Hydraulic pump

11 1 ST Double high pressure hose

12 10 PC Mechanical seal Assy

SECOND EXTENSION Announcements for Tender No: 008-SC-20
Provision of Drilling Rig and Integrated Services for

Drilling 25 Development Wells on Turnkey Basis and 2 Evaluation wells on Daily Rate Basis
 Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, with 
its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator 
of East Baghdad Oil Field Southern Part.

Tender Title: Provision of Drilling Rig and Integrated Services for
Drilling 25 Development Wells on Turnkey Basis and 2 Evaluation wells on Daily Rate Basis
Tender No.: 008-SC-20

Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for first time. All the specialist companies who 
have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting 
from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee )100$( after fill and sign Bidding Documents 
Purchase Request.

Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek three )3( set of 15002000- HP land drilling rig from two to three )23-( contractors who 
have the qualified international professional experience in Iraq oil fields service market. The Scope of Work covers drilling & 
completion of 25 development wells on turnkey basis and 2 evaluation wells on daily rate basis in EBS field using three )3( set of 
15002000- HP land drilling rig for project management, well engineering, well construction and well completion,for more details, 
please refer to ITB document.

Part Two: Purchase the ITB
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents before the deadline of submission.please 
email to Bao Xiaofang baoxiaofang@ebspetroleum.com and yangguang@ebspetroleum.com and submit the following documents 
one day in advance. 
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company
B: Valid Copy of Company registration Documents,  tax clearance, Social securities etc. 
C: Information for S2 Camp entry pass )form could be obtained from the above email(
D: One person can only represent one company
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp. 
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.

Part Three: 
1. For the First Announcement, all bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed 
separately before the deadline 4:00 PM Feb 23rd, 2021 and the first Extension to 16:00 pm 10th March 2021 Iraq Time ,now we made 
the second extension to 16:00 pm 20th April 2021 Iraq Time.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp before 
the deadline of tender mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal )one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compile(.
B. Commercial proposal )one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compile(.
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly 
in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should 
be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept 
three days before the submission deadline date for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contract Person: Ms. Bao xiaofang  baoxiaofang@ebspetroleum.com 
and Mr. Yang Guang yangguang@ebspetroleum.com 
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above announcement. 

Public Tender Announcement for Tender No: 006-SC-21-EBS
Provision of EPF Operation and Maintenance Package Service
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, 
with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the 
Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.

Tender Title: Provision of EPF Operation and Maintenance Package Service
Tender No.: 006-SC-21-EBS

Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the FIRST time. All the specialist companies 
who have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, 
starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee )100$( after procedures mentioned 
below.

Part One: Scope of work
Company seeks ONE qualified contractor which has enough experience and ability to carry out the project Provision of EPF 
Operation and Maintenance Package Service for one fixed and one optional year. 
Typical Work to be performed includes but not limited to:
1. Operation and maintenance for EPF and associated facilities such as Export system, Storage Tank, Emergency pump, Fire 
Fighting System, Evaporation pond. More details please refer to 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 of Annex 21- Technical Scope of Work in the ITB.
2. Coordinate and emergency response to relevant facilities such as Power plant, FSF.
3. The contractor shall be responsible for the management, training, evaluation of employees working in EPF
The detailed information should strictly comply with the ITB documents.

Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. Tang Xing 
tangxing@ebspetroleum.com & Mr. Yang Guang yangguang@ebspetroleum.com and submit the following documents one day 
in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Copy of Company registration Documents, tax clearance, social insurance etc.
C: Information for S2 Camp entry pass )form could be obtained from the above email address(.
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company.
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.

Part Three: 
1. All bidders should submit their Technical Proposal, Commercial Proposal and Bid Bond which sealed separately before the 
tender submission deadline 1600PM, 22 March 2021 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp before 
the deadline mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal )one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled(.
B. Commercial proposal )one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compiled(.
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly 
in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should 
be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept. 
3 days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Mr. Tang Xing tangxing@ebspetroleum.com & Mr. Yang Guang yangguang@ebspetroleum.com & cp@
ebspetroleum.com .
5. The successful bidder should pay the announcement fee.
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

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

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

متديــد للمرة الثانية / إعــالن  ملناقصة توفير عملية 
التسجيل البئري الســلكي وخدمات تشغيل ادوات 

PLT الفحص

2ndExtension for 1stAnnouncement for  
Provision of Cased Hole wireline operation and 
logging & PLT Operation Service

02/CS/070 : رقم املناقصة
نوع املناقصة / مناقصة عامة بطريقة التاهيل الفني
1 – مت متديد تاريخ غلق املناقصــة من  2021/3/9 الى 

2021 /3/ 16
وعليه يجب على املشــاركني تقدمي العروض الفنية 
والتجارية وخطاب الضمان بظروف مغلقة ومنفصلة 
عــن بعضها البعض ومختومة بختم الشــركة في 
املوعــد النهائــي لغلق املناقصــة 16 /3/ 2021 عند 

الساعة 04:00 عصرا
 2– معلومات املناقصة األخرى مشار اليها  في إعالن 

الصحيفة بتاريخ 1 / 2  / 2120
3 – لالستفسار االتصال باالمييالت التالية : 

haneen.monam@petroalwaha.com
wujie@petroalwaha.com

mayan@petroalwaha.com

AL-WAHA PETROLEUM CO. LTD.

تنويه

محكمة االحوال الشخصية
 في قلعة سكر 

العدد: 46/ش/2021
املدعية/امينة داود سلمان/ املدعى 

عليه/ حيدر حميد عكار
الى/املدعى عليه/حيدر حميد عكار

اقامــت املدعية امينــة داود ســلمان الدعوى 
فيها  تطالبك  46/ش/2021  املرقمة  الشــرعية 
بالتفريق ونظــرا جملهولية محــل اقامتك تقرر 
تبليغــك بصحيفتني محليتــني للحضور في 
موعد املرافعة املصــادف 2021/3/18 وفي حالة 
عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا في 
املوعد احملدد ستجري املرافعة بحقك غيابيا وفق 

القانون.
القاضي/مازن عاكول خضير
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محافظة واسط/ قضاء االحرار
حقل االحدب النفطي 

قسم العقود 
أعالن للمرة الثانية \ مناقصة أيصال التيار الكهربائي حلي البتول في قضاء األحرار \ محافظة واسط

نوع املناقصة: )مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني(
)063-SC-2020( :رقم املناقصة

على حساب شركة نفط الواحة احملدودة \ مشاريع املساهمة األجتماعية
تعلن شركة نفط الواحة احملدودة العاملة على مشروع تطوير حقل األحدب النفطي في محافظة واسط / قضاء االحرار عن أعادة أعالن مناقصة أيصال 
التيار الكهربائي حلي البتول في قضاء األحرار \ محافظة واســط, فعلى من يجد لديه القدرة والكفاءة من الشــركات احمللية املتخصصة )التخصص 
الكهربائي( مراجعة )حقل األحدب النفطي\هيئة نفط واســط\ قسم حقل األحدب النفطي أو االتصال على ارقام هواتف جلنة املساهمة األجتماعية 
املذكوره أدناه( اعتبارً من تاريخ نشــر اإلعالن للحصول على وثائق الدعوة والشــروط املطلوبة مقابل مبلغ قيمتــه 100 دوالر امريكي ال غير, بعد ملء 

استمارة طلب شراء وثائق املناقصة, وتكون وثائق املناقصة جزء اليتجزاء من املشروع.
على جميع املتقدمني االلتزام بالشروط التالية عند تقدمي عطاءاتهم:

1 جلب كافة الوثائق مصورة )صورة طبق االصل ملونة( هوية الشــركة الصادرة من وزارة التخطيط، شــهادة التأسيس ملونة. على أن تلتزم الشركة 
الفائزة بجلب كافة الوثائق األصلية اخلاصة بالشركة عند اإلحالة.

2 جلب عدم ممانعة )نسخه اصلية اونسخه مصدقه( من هيئة الضرائب العامة نافذة لنهاية سنة 2019.
3 تقدمي نسخه من االعمال املماثلة املؤيدة واملصدقة من اجلهة املستفيدة.

4 تقدمي جدول تقدم عمل لتنفيذ املشروع على أن التتجاوز الفترة الكلية  لتنفيذ املشروع 100 يوم.
5 على الشركات تقدمي تأمينات أولية بقيمة )%1 من قيمة املبلغ التخميني البالغة 453,061 $(( بالدوالر أألمريكي فقط تقدم على شكل صك مصدق 
أو خطاب ضمان أو ســفتجة معنون إلى )شركة نفط الواحة احملدودة( ويتضمن اإلشارة ألســم ورقم املناقصة نافذة ملدة ال تقل عن )سنة( اعتبارا من 
تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باسم مقدم العطاء  أو )أي من املساهمني في الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة 

( علما إن مدة نفاذ العطاء )90( تسعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة.
6 تقدمي العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشــركة أو احد املســاهمني أو من يخوله مبوجب وكالة صادرة من كاتب العدل كشرط أساسي 

لتقدمي العطاء والتوقيع على طلب شراء وثائق املناقصه.
7 في حالة اشــتراك أكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم )تضامنية تكافلية( في ذلك لتنفيذه على أن يقدم عقد 

مشاركة مصادق عليه أصوليا مع العطاء.
8 على مقدمي العروض تقدمي العروض قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاءات. وتتكون العروض من:

العرض الفني )مع قرص رقمي واحد للعرض الفني الذي ميكن قراءته وجتميعه(.
العرض التجاري, 1 ٪ خطاب ضمان.

يجــب أن تكون املتطلبات املذكورة أعاله في ثالثة ظروف مغلقة ومختومة، ويجب تقدميها وفقا لوثائق الدعوة ، ويجب أن يكون اســم املشــروع ورقم 
العطاء واضحا على الظروف.

9 موعد اســتالم العطاءات من الساعة 9:30 الى الســاعة 11:30 صباحا من يوم من يوم األربعاء املوافق 24\3\2021 وبعد هذا املوعد ال يقبل أي عطاء، 
وســتجري عملية فتح العطاءات في نفس اليوم في مقر شــركة الواحة في حقل األحدب, وفي حال صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام 

الرسمي الذي يليه موعداً للغلق والفتح وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
10 علماً بأن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة سيكون في يوم األربعاء املوافق 

 17-3-2021 في حقل األحدب النفطي )قاعة أجتماعات قسم حقل األحدب(
11  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر و اإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة.

12 لالستفسار عن املناقصة االتصال على األرقام التالية اخلاصة بلجنة املساهمة األجتماعية: 07801764614 - 07901810864                                                                                                                                    

محافظة واسط/ قضاء االحرار
حقل االحدب النفطي 

قسم العقود 
أعالن للمرة الثانية\ مناقصة تأهيل املغذي الكهربائي لقرية أنطاكيا في قضاء األحرار \ محافظة واسط

نوع املناقصة: )مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني(
)064-SC-2020( :رقم املناقصة

على حساب شركة نفط الواحة احملدودة \ مشاريع املساهمة األجتماعية
تعلن شــركة نفط الواحة احملدودة العاملة على مشــروع تطوير حقل األحدب النفطي في محافظة واســط / قضاء االحرار عن أعادة أعالن مناقصة 
تأهيل املغذي الكهربائي لقرية أنطاكيا في قضاء األحرار \ محافظة واســط, فعلى من يجد لديه القدرة والكفاءة من الشــركات احمللية املتخصصة 
)التخصص الكهربائي( مراجعة )حقل األحدب النفطي\هيئة نفط واســط\ قسم حقل األحدب النفطي أو االتصال على ارقام هواتف جلنة املساهمة 
األجتماعية املذكوره أدناه( اعتبارً من تاريخ نشــر اإلعالن للحصول على وثائق الدعوة والشــروط املطلوبة مقابل مبلغ قيمته 100 دوالر امريكي ال غير, 

بعد ملء استمارة طلب شراء وثائق املناقصة, وتكون وثائق املناقصة جزء اليتجزاء من املشروع.
على جميع املتقدمني االلتزام بالشروط التالية عند تقدمي عطاءاتهم:

1 جلب كافة الوثائق مصورة )صورة طبق االصل ملونة( هوية الشــركة الصادرة من وزارة التخطيط، شــهادة التأسيس ملونة. على أن تلتزم الشركة 
الفائزة بجلب كافة الوثائق األصلية اخلاصة بالشركة عند اإلحالة.

2 جلب عدم ممانعة )نسخه اصلية اونسخه مصدقه( من هيئة الضرائب العامة نافذة لنهاية سنة 2019.
3 تقدمي نسخه من االعمال املماثلة املؤيدة واملصدقة من اجلهة املستفيدة.

4 تقدمي جدول تقدم عمل لتنفيذ املشروع على أن التتجاوز الفترة الكلية  لتنفيذ املشروع 90 يوم.
5 على الشركات تقدمي تأمينات أولية بقيمة )%1 من قيمة املبلغ التخميني البالغة 313,645 $(( بالدوالر أألمريكي فقط تقدم على شكل صك مصدق 
أو خطاب ضمان أو سفتجة معنون إلى )شركة نفط الواحة احملدودة( ويتضمن اإلشارة ألسم ورقم املناقصة نافذة ملدة ال تقل عن )ستة أشهر( اعتبارا 
من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باســم مقدم العطاء  أو )أي من املســاهمني في الشــركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد 

مشاركة ( علما إن مدة نفاذ العطاء )90( تسعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة.
6 تقدمي العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشــركة أو احد املســاهمني أو من يخوله مبوجب وكالة صادرة من كاتب العدل كشرط أساسي 

لتقدمي العطاء والتوقيع على طلب شراء وثائق املناقصه.
7 في حالة اشــتراك أكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم )تضامنية تكافلية( في ذلك لتنفيذه على أن يقدم عقد 

مشاركة مصادق عليه أصوليا مع العطاء.
8 على مقدمي العروض تقدمي العروض قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاءات. وتتكون العروض من:

العرض الفني )مع قرص رقمي واحد للعرض الفني الذي ميكن قراءته وجتميعه(.
العرض التجاري, 1 ٪ خطاب ضمان.

يجــب أن تكون املتطلبات املذكورة أعاله في ثالثة ظروف مغلقة ومختومة، ويجب تقدميها وفقا لوثائق الدعوة ، ويجب أن يكون اســم املشــروع ورقم 
العطاء واضحا على الظروف.

9 موعد اســتالم العطاءات من الساعة 9:30 الى الســاعة 11:30 صباحا من يوم من يوم األربعاء املوافق 24\3\2021 وبعد هذا املوعد ال يقبل أي عطاء، 
وســتجري عملية فتح العطاءات في نفس اليوم في مقر شــركة الواحة في حقل األحدب, وفي حال صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام 

الرسمي الذي يليه موعداً للغلق والفتح وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
10 علماً بأن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة سيكون في يوم األربعاء املوافق 

 17-3-2021 في حقل األحدب النفطي )قاعة أجتماعات قسم حقل األحدب(
11  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر و اإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة.

12 لالستفسار عن املناقصة االتصال على األرقام التالية اخلاصة بلجنة املساهمة األجتماعية: 07801764614 - 07901810864                                                                                                                                    

محافظة واسط/ قضاء االحرار
حقل االحدب النفطي 

قسم العقود 
أعالن للمرة الثانية \ مناقصة جتهيز أجهزة العناية التنفسية اخلاصة بجائحة فايروس كورونا

 ملستشفى الزهراء التعليمي في محافظة واسط 
نوع املناقصة: )مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني(

)056-SC-2020( :رقم املناقصة
على حساب شركة نفط الواحة احملدودة \ مشاريع املساهمة األجتماعية

تعلن شركة نفط الواحة احملدودة العاملة على مشروع تطوير حقل األحدب النفطي في محافظة واسط / قضاء االحرار عن أعادة أعالن مناقصة جتهيز 
أجهزة العناية التنفســية اخلاصة بجائحة فايروس كورونا ملستشفى الزهراء التعليمي في محافظة واسط, فعلى من يجد لديه القدرة والكفاءة من 
الشركات احمللية املتخصصة مراجعة ) حقل األحدب النفطي \ هيئة نفط واسط\ قسم حقل األحدب النفطي ( اعتبارً من تاريخ نشر اإلعالن للحصول 
على وثائق الدعوة ) ITB Documents ( والشــروط املطلوبة مقابل مبلغ قيمته 100 دوالر امريكي ال غير, بعد ملء استمارة طلب شراء وثائق املناقصة, 

وتكون وثائق املناقصة جزء اليتجزاء من املشروع.
على جميع املتقدمني االلتزام بالشروط التالية عند تقدمي عطاءاتهم:

1 جلب كافة الوثائق مصورة )صورة طبق االصل ملونة( هوية الشركة الصادرة من وزارة التخطيط أو هوية غرفة التجارة، شهادة التأسيس ملونة. على 
أن تلتزم الشركة الفائزة بجلب كافة الوثائق األصلية اخلاصة بالشركة عند اإلحالة.

2 جلب عدم ممانعة )نسخه اصلية اونسخه مصدقه( من هيئة الضرائب العامة نافذة لنهاية سنة 2019.
3 تقدمي نسخه من االعمال املماثلة املؤيدة واملصدقة من اجلهة املستفيدة.

4 تقدمي جدول تقدم عمل لتنفيذ املشروع على أن التتجاوز الفترة الكلية  لتنفيذ املشروع 120 يوم.
5 على الشركات تقدمي تأمينات أولية بقيمة )%1 من قيمة املبلغ التخميني البالغة 480,000 $( بالدوالر أألمريكي فقط تقدم على شكل صك مصدق أو 
خطاب ضمان أو سفتجة معنون إلى )شركة نفط الواحة احملدودة( ويتضمن اإلشارة ألسم ورقم املناقصة نافذة ملدة ال تقل عن )ستة أشهر( اعتبارا من 
تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باسم مقدم العطاء أو )أي من املساهمني في الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة( 

علما إن مدة نفاذ العطاء )90( تسعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة.
6 تقدمي العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشــركة أو احد املســاهمني أو من يخوله مبوجب وكالة صادرة من كاتب العدل كشرط أساسي 

لتقدمي العطاء والتوقيع على طلب شراء وثائق املناقصه.
7 في حالة اشــتراك أكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم )تضامنية تكافلية( في ذلك لتنفيذه على أن يقدم عقد 

مشاركة مصادق عليه أصوليا مع العطاء.
8 على مقدمي العروض تقدمي العروض قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاءات. وتتكون العروض من:

العرض الفني )مع قرص رقمي واحد للعرض الفني الذي ميكن قراءته وجتميعه(.
العرض التجاري, 1 ٪ خطاب ضمان.

يجــب أن تكون املتطلبات املذكورة أعاله في ثالثة ظروف مغلقة ومختومة، ويجب تقدميها وفقا لوثائق الدعوة ، ويجب أن يكون اســم املشــروع ورقم 
العطاء واضحا على الظروف.

9 موعد اســتالم العطاءات من الســاعة 9:30 الى الســاعة 11:30 صباحا من يوم من يوم األثنني املوافق 22\3\2021 وبعد هذا املوعد ال يقبل أي عطاء، 
وســتجري عملية فتح العطاءات في نفس اليوم في مقر شــركة الواحة في حقل األحدب, وفي حال صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام 

الرسمي الذي يليه موعداً للغلق والفتح وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
10 علماً بأن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة سيكون في يوم األثنني املوافق 

 15-3-2021 في حقل األحدب النفطي )قاعة أجتماعات قسم حقل األحدب(
11  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر و اإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة.

لالستفسار عن املناقصة االتصال على األرقام التالية اخلاصة بلجنة املساهمة األجتماعية: 07801764614 - 07901810864                                                                                                                                    

محافظة واسط/ قضاء االحرار
حقل االحدب النفطي 

قسم العقود 
أعالن للمرة الثانية \ مناقصة جتهيز ونصب وتشغيل مجمع ماء قرية أم البني بسعة 50 م3/س 

في قضاء األحرار في محافظة واسط 
نوع املناقصة: )مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني(

)066-SC-2020( :رقم املناقصة
على حساب شركة نفط الواحة احملدودة \ مشاريع املساهمة األجتماعية

تعلن شركة نفط الواحة احملدودة العاملة على مشروع تطوير حقل األحدب النفطي في محافظة واسط / قضاء االحرار عن أعادة أعالن مناقصة جتهيز 
ونصب وتشــغيل مجمع ماء قرية أم البني بسعة 50 م3/س في قضاء األحرار في محافظة واسط, فعلى من يجد لديه القدرة والكفاءة من الشركات 
احمللية املتخصصة مراجعة )حقل األحدب النفطي\هيئة نفط واســط\ قســم حقل األحدب النفطي أو االتصال على ارقام هواتف جلنة املســاهمة 
األجتماعية املذكوره أدناه( اعتبارً من تاريخ نشــر اإلعالن للحصول على وثائق الدعوة والشــروط املطلوبة مقابل مبلغ قيمته 100 دوالر امريكي ال غير, 

بعد ملء استمارة طلب شراء وثائق املناقصة, وتكون وثائق املناقصة جزء اليتجزاء من املشروع.
على جميع املتقدمني االلتزام بالشروط التالية عند تقدمي عطاءاتهم:

1 جلب كافة الوثائق مصورة )صورة طبق االصل ملونة( هوية الشــركة الصادرة من وزارة التخطيط، شــهادة التأسيس ملونة. على أن تلتزم الشركة 
الفائزة بجلب كافة الوثائق األصلية اخلاصة بالشركة عند اإلحالة.

2 جلب عدم ممانعة )نسخه اصلية اونسخه مصدقه( من هيئة الضرائب العامة نافذة لنهاية سنة 2019.
3 تقدمي نسخه من االعمال املماثلة املؤيدة واملصدقة من اجلهة املستفيدة.

4 تقدمي جدول تقدم عمل لتنفيذ املشروع على أن التتجاوز الفترة الكلية  لتنفيذ املشروع 180 يوم.
5 على الشركات تقدمي تأمينات أولية بقيمة )%1 من قيمة املبلغ التخميني البالغة 484,081 $(( بالدوالر أألمريكي فقط تقدم على شكل صك مصدق 
أو خطاب ضمان أو سفتجة معنون إلى )شركة نفط الواحة احملدودة( ويتضمن اإلشارة ألسم ورقم املناقصة نافذة ملدة ال تقل عن )ستة أشهر( اعتبارا 
من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باســم مقدم العطاء  أو )أي من املســاهمني في الشــركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد 

مشاركة ( علما إن مدة نفاذ العطاء )90( تسعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة.
6 تقدمي العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشــركة أو احد املســاهمني أو من يخوله مبوجب وكالة صادرة من كاتب العدل كشرط أساسي 

لتقدمي العطاء والتوقيع على طلب شراء وثائق املناقصه.
7 في حالة اشــتراك أكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم )تضامنية تكافلية( في ذلك لتنفيذه على أن يقدم عقد 

مشاركة مصادق عليه أصوليا مع العطاء.
8 على مقدمي العروض تقدمي العروض قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاءات. وتتكون العروض من:

العرض الفني )مع قرص رقمي واحد للعرض الفني الذي ميكن قراءته وجتميعه(.
العرض التجاري, 1 ٪ خطاب ضمان.

يجــب أن تكون املتطلبات املذكورة أعاله في ثالثة ظروف مغلقة ومختومة، ويجب تقدميها وفقا لوثائق الدعوة ، ويجب أن يكون اســم املشــروع ورقم 
العطاء واضحا على الظروف.

9 موعد اســتالم العطاءات من الساعة 9:30 الى الســاعة 11:30 صباحا من يوم من يوم األربعاء املوافق 24\3\2021 وبعد هذا املوعد ال يقبل أي عطاء، 
وســتجري عملية فتح العطاءات في نفس اليوم في مقر شــركة الواحة في حقل األحدب, وفي حال صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام 

الرسمي الذي يليه موعداً للغلق والفتح وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
10 علماً بأن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة سيكون في يوم األربعاء املوافق 

 17-3-2021 في حقل األحدب النفطي )قاعة أجتماعات قسم حقل األحدب(
11  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر و اإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة.

12 لالستفسار عن املناقصة االتصال على األرقام التالية اخلاصة بلجنة املساهمة األجتماعية: 07801764614 - 07901810864                                                                                                                                    

محافظة واسط/ قضاء االحرار
حقل االحدب النفطي 

قسم العقود 
أعالن للمرة الثانية\ مناقصة جتهيز ونصب وتشغيل معمل اوكسجني 

طبي نوع )PSA( سعة )Nm3\hr 40-38( في مستشفى الزهراء التعليمي في محافظة واسط 
نوع املناقصة: )مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني(

)054-SC-2020( :رقم املناقصة
على حساب شركة نفط الواحة احملدودة \ مشاريع املساهمة األجتماعية

تعلن شركة نفط الواحة احملدودة العاملة على مشروع تطوير حقل األحدب النفطي في محافظة واسط / قضاء االحرار عن أعادة أعالن مناقصة جتهيز 
ونصب وتشغيل معمل اوكسجني طبي نوع ))PSA سعة ) )Nm3 \hr 40-38في  مستشفى الزهراء التعليمي في محافظة واسط, فعلى من يجد لديه 
القدرة والكفاءة من الشــركات احمللية املتخصصة )من الشركات االنشائية( مراجعة ) حقل األحدب النفطي \ هيئة نفط واسط\ قسم حقل األحدب 
النفطي ( اعتبارً من تاريخ نشر اإلعالن للحصول على وثائق الدعوة ) ITB Documents ( والشروط املطلوبة مقابل مبلغ قيمته 100 دوالر امريكي الغير, 

بعد ملء أستمارة طلب شراء وثائق املناقصة, وتكون وثائق املناقصة جزء اليتجزاء من املشروع.
على جميع املتقدمني األلتزام بالشروط التالية عند تقدمي عطاءاتهم:

1 جلب كافة الوثائق مصورة )صورة طبق االصل ملونة( هوية الشــركة الصادرة من وزارة التخطيط، شــهادة التأسيس ملونة. على أن تلتزم الشركة 
الفائزة بجلب كافة الوثائق األصلية اخلاصة بالشركة عند اإلحالة.

2 جلب عدم ممانعة )نسخه اصلية اونسخه مصدقه( من هيئة الضرائب العامة نافذة لنهاية سنة 2019.
3 تقدمي نسخه من االعمال املماثلة املؤيدة واملصدقة من اجلهة املستفيدة.

4 تقدمي جدول تقدم عمل لتنفيذ املشروع على أن التتجاوز الفترة الكلية  لتنفيذ املشروع 120 يوم.
5 على الشركات تقدمي تأمينات أولية بقيمة )%1 من قيمة املبلغ التخميني البالغة 185,000 $(( بالدوالر أألمريكي فقط تقدم على شكل صك مصدق 
أو خطاب ضمان أو سفتجة معنون إلى )شركة نفط الواحة احملدودة( ويتضمن اإلشارة ألسم ورقم املناقصة نافذة ملدة ال تقل عن )ستة أشهر( اعتبارا 
من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باســم مقدم العطاء  أو )أي من املســاهمني في الشــركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد 

مشاركة ( علما إن مدة نفاذ العطاء )90( تسعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة.
6 تقدمي العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشــركة أو احد املســاهمني أو من يخوله مبوجب وكالة صادرة من كاتب العدل كشرط أساسي 

لتقدمي العطاء والتوقيع على طلب شراء وثائق املناقصه.
7 في حالة اشــتراك أكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم )تضامنية تكافلية( في ذلك لتنفيذه على أن يقدم عقد 

مشاركة مصادق عليه أصوليا مع العطاء.
8 على مقدمي العروض تقدمي العروض قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاءات. وتتكون العروض من:

العرض الفني )مع قرص رقمي واحد للعرض الفني الذي ميكن قراءته وجتميعه(.
العرض التجاري, 1 ٪ خطاب ضمان.

يجــب أن تكون املتطلبات املذكورة أعاله في ثالثة ظروف مغلقة ومختومة، ويجب تقدميها وفقا لوثائق الدعوة ، ويجب أن يكون اســم املشــروع ورقم 
العطاء واضحا على الظروف.

9 موعد اســتالم العطاءات من الســاعة 9:30 الى الســاعة 11:30 صباحا من يوم من يوم األثنني املوافق 22\3\2021 وبعد هذا املوعد ال يقبل أي عطاء، 
وســتجري عملية فتح العطاءات في نفس اليوم في مقر شــركة الواحة في حقل األحدب, وفي حال صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام 

الرسمي الذي يليه موعداً للغلق والفتح وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
10 علماً بأن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة سيكون في يوم األثنني املوافق 

 15-3-2021 في حقل األحدب النفطي )قاعة أجتماعات قسم حقل األحدب(
11  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر و اإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة.

لالستفسار عن املناقصة االتصال على األرقام التالية اخلاصة بلجنة املساهمة األجتماعية: 07801764614 - 07901810864                                                                                                                                    

محافظة واسط/ قضاء االحرار
حقل االحدب النفطي 

قسم العقود 
أعالن للمرة الثانية\ مناقصة جتهيز ونصب وتشغيل خزانات أوكسجني سائل طبي سعة 10 م3

 و20 م3 في مستشفى الزهراء التعليمي في محافظة واسط 
نوع املناقصة: )مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني(

)052-SC-2020( :رقم املناقصة
على حساب شركة نفط الواحة احملدودة \ مشاريع املساهمة األجتماعية

تعلن شركة نفط الواحة احملدودة العاملة على مشروع تطوير حقل األحدب النفطي في محافظة واسط / قضاء االحرار عن أعادة أعالن مناقصة جتهيز 
ونصب وتشغيل خزانات أوكسجني سائل طبي سعة 10 م3 و20 م3 في مستشفى الزهراء التعليمي في محافظة واسط , فعلى من يجد لديه القدرة 
والكفاءة من الشــركات احمللية املتخصصة مراجعة ) حقل األحدب النفطي \ هيئة نفط واســط\ قسم حقل األحدب النفطي ( اعتبارً من تاريخ نشر 
اإلعالن للحصول على وثائق الدعوة ) ITB Documents ( والشروط املطلوبة مقابل مبلغ قيمته 100 دوالر امريكي ال غير, بعد ملء استمارة طلب شراء 

وثائق املناقصة, وتكون وثائق املناقصة جزء اليتجزاء من املشروع.
على جميع املتقدمني االلتزام بالشروط التالية عند تقدمي عطاءاتهم:

1 جلب كافة الوثائق مصورة )صورة طبق االصل ملونة( هوية الشــركة الصادرة من وزارة التخطيط، شــهادة التأسيس ملونة. على أن تلتزم الشركة 
الفائزة بجلب كافة الوثائق األصلية اخلاصة بالشركة عند اإلحالة.

2 جلب عدم ممانعة )نسخه اصلية اونسخه مصدقه( من هيئة الضرائب العامة نافذة لنهاية سنة 2019.
3 تقدمي نسخه من االعمال املماثلة املؤيدة واملصدقة من اجلهة املستفيدة.

4 تقدمي جدول تقدم عمل لتنفيذ املشروع على أن التتجاوز الفترة الكلية  لتنفيذ املشروع 120 يوم.
5 على الشركات تقدمي تأمينات أولية بقيمة )%1 من قيمة املبلغ التخميني البالغة 260,000 $(( بالدوالر أألمريكي فقط تقدم على شكل صك مصدق 
أو خطاب ضمان أو سفتجة معنون إلى )شركة نفط الواحة احملدودة( ويتضمن اإلشارة ألسم ورقم املناقصة نافذة ملدة ال تقل عن )ستة أشهر( اعتبارا 
من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باســم مقدم العطاء  أو )أي من املســاهمني في الشــركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد 

مشاركة ( علما إن مدة نفاذ العطاء )90( تسعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة.
6 تقدمي العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشــركة أو احد املســاهمني أو من يخوله مبوجب وكالة صادرة من كاتب العدل كشرط أساسي 

لتقدمي العطاء والتوقيع على طلب شراء وثائق املناقصه.
7 في حالة اشــتراك أكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم )تضامنية تكافلية( في ذلك لتنفيذه على أن يقدم عقد 

مشاركة مصادق عليه أصوليا مع العطاء.
8 على مقدمي العروض تقدمي العروض قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاءات. وتتكون العروض من:

العرض الفني )مع قرص رقمي واحد للعرض الفني الذي ميكن قراءته وجتميعه(.
العرض التجاري, 1 ٪ خطاب ضمان.

يجــب أن تكون املتطلبات املذكورة أعاله في ثالثة ظروف مغلقة ومختومة، ويجب تقدميها وفقا لوثائق الدعوة ، ويجب أن يكون اســم املشــروع ورقم 
العطاء واضحا على الظروف.

9 موعد اســتالم العطاءات من الســاعة 9:30 الى الســاعة 11:30 صباحا من يوم من يوم األثنني املوافق 22\3\2021 وبعد هذا املوعد ال يقبل أي عطاء، 
وســتجري عملية فتح العطاءات في نفس اليوم في مقر شــركة الواحة في حقل األحدب, وفي حال صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام 

الرسمي الذي يليه موعداً للغلق والفتح وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
10 علماً بأن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة سيكون في يوم األثنني املوافق 

 15-3-2021 في حقل األحدب النفطي )قاعة أجتماعات قسم حقل األحدب(
11  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر و اإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة.

لالستفسار عن املناقصة االتصال على األرقام التالية اخلاصة بلجنة املساهمة األجتماعية: 07801764614 - 07901810864                                                                                                                                    
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الصباح الجديد ــ وكاالت: 
أعلنت هيــأة املنافــذ احلدوديــة، امس االول 
السبت، االيرادات املتحققة خالل شهر شباط 

من العام اجلاري. 
وقالت الهيأة فــي بيان اطلعت عليه الصباح 
 )96،784،370،000( بلغت«  االيرادات  إن  اجلديد، 

دينار عراقي«.
وأضاف البيــان أن »مجمل اخملالفــات التي مت 
ضبطها )105( مخالفة حتت عناوين مختلفة 
)تالعب في الرسوم، ووصف البضاعة، تهريب 
عجالت،  مطلوبني للقضاء، مخدرات وغيرها(«.
وتابع البيان أن تلك االحصاءات جاءت »بالرغم 
من الظروف االســتثنائية لتفشــي وانتشار 
جائحــة كورونا وتزامن مع شــهر )شــباط( 
مبا يســمى العطلة الصينيــة والتي توقفت 
فيــه تدفق البضائع إلى كافــة أنحاء العالم 
وانعكس ذلــك على حجم التبــادل التجاري 

ونسبة اإليرادات«.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
دعت وزارة الزراعة امس االول السبت، اللجنة 
املالية النيابية إلى ضــرورة إعادة النظر بقرار 

تقليص الدعم عن الفالحني واملزارعني.
وقال حميــد النايف الناطق الرســمي لوزارة 
الزراعة العراقيــة، في بيان اليــوم، إن هناك 
أنباء وردت إلى الوزارة من أروقة اللجنة املالية 
النيابية عــن تقليص الدعم عــن الفالحني 
واملزارعني في موازنة العام 2021، ســواء كان 
في مجال البذور أو األســمدة أو املبيدات وكل 
أنــواع الدعم التي تقدمها الــوزارة للفالحني 

واملزارعني.
ولفــت إلى أنــه وبالرغم مــن تواضع الدعم 
الذي تقدمه الوزارة إال أنها كانت تساهم في 
تخفيف األعباء عن املزارعني وتســاعدهم في 

االستمرار في الزراعة.
وأضاف الناطق الرســمي لــوزارة الزراعة أنه 
بالرغم من الطلبات بزيــادة الدعم للفالحني 
واملزارعــني في موازنة هذا العــام، إال أنه يبدو 
أن هناك من يحاول انهــاء هذا القطاع املهم 
بحجج غير واقعيــة وزيادة األعباء على كاهل 
الفالحــني واملزارعني والذين رغــم تعرضهم 
للكثير مــن املعوقات إال أنهم اســتمروا في 
زيــادة االنتاج الزراعي، كمــا ونوعا وصوال إلى 
حتقيق األمــن الغذائــي، فضال عــن تصدير 

الفائض بهدف تعظيم اإليرادات.
ووصف النايف، هذه القــرارات بغير الواقعية 
في هــذا الوقت الــذي يحتاج اليــه اجلميع 
بتعظيم موارد الدولة من خالل االعتماد على 

االنتاج احمللي وحمايته.

 الصباح الجديد ـ وكاالت:  
ارتفعت أســعار صرف الدوالر في البورصة 
الرئســية في اقليم كردستان امس االحد ) 

7 اذار 2021(.
وقال مصدر اعالمي ، إن أســعار الدوالر في 
بورصة أربيل شــهدت اليوم ارتفاعا مقارنة 
بيوم اخلميس املاضي حيث بلغ ســعر البيع 
145600 دينار لكل مائة دوالر، والشراء بواقع 

145300 دينار لكل مائة دوالر أمريكي.
واشــار املصــدر الــى ان اســواق البورصة 
الرئيســية في بغداد ال تــزال مقفلة لليوم 
الثاني نتيجة احلظر الشامل الذي سينتهي 

يوم االثنني.

 )96،784،370،000(
دينار ايرادات المنافذ 

الحدودية للشهر الماضي

الزراعة تطلب اعادة 
النظر بتقليص دعم 

الفالحين في موازنة 2021

أرتفاع اسعار صرف الدوالر 
في إقليم كردستان

الصباح الجديد ـ متابعة:

كشف عضو في مجلس النواب 
العراقي، امــس االحد، عن هدر 
عشــرات ماليني الــدوالرات من 
اجلوية  اخلطوط  شــركة  واردات 
العراقيــة بســبب التعاقد مع 

شركة مينزز البريطانية.
وقــال النائب جمــال احملمداوي 
بحســب وثائق ، إن »وزارة النقل 
قامــت بالتعاقــد مع شــركة 
تطوير  لغرض  البريطانية  مينزز 
واملناولــة  األرضيــة  اخلدمــات 
اخلاصة بخدمات الوقود املقدمة 
للطائرات تبني لنا مجموعة من 

األمور«.
وأضــاف، أن »شــعبة اخلدمات 
لشــركة  التابعــة  األرضيــة 
تقوم  كانــت  اجلوية  اخلطــوط 
باخلدمــات املذكــورة آنفا وأنها 
للطائرات  اخلدمــات  تلك  تقدم 
العراقية مجانا في حني ستقدم 
اخلدمات من قبل شــركة مينزز 
لقاء مبالغ مالية تصل ســنويا 
إلــى أكثر مــن ) 41،152،925($ 
للسنة الواحدة على أساس عدد 
رحالت سنوي يبلغ )9،209( رحلة 

من وإلى مطار بغداد«.
وتابــع احملمــداوي »بذلــك فإن 
اجلوية ستفقد  اخلطوط  شركة 
األجنبيــة  الطائــرات  ايــراد 
منــه  يطــرح   $)28،092،730(
نســبة )٪13( اخلاصة باخلطوط 
اجلويــة العراقيــة والتــي تبلغ 
يكــون  وبذلــك   $)3،652،054  (
صافي ايــراد الطائرات األجنبية 
أن  حــني  فــي   $)24،440،675(
اإليــرادات الواردة مــن الطائرات 

ولذا   $)41،152،925( العراقيــة 
يكــون مجمــوع اإليــرادات من 
واألجنبية  العراقيــة  الطائرات 
)65،593،597($ وبطرح املصاريف 
التشــغيلية التقديرية البالغة 
الباقــي  يكــون   $)4،500،000(
)61،093،597($ وعند طرح حصة 
 )30٪( البالغة  اجلويــة  اخلطوط 
وهي )18،328،079($ عندها يكون 
صافي املبلغ الذي يتم دفعه إلى 

شركة مينزز الذي يساوي )70٪( 
هو )42،765،517($«.

وأشــار الى ان »ايرادات الشحن 
اجلوي ســتفقد شركة اخلطوط 
)٪70( مــن  العراقيــة  اجلويــة 
إيراد  اما بخصــوص  إيراداتهــا، 
نقل  عن  خاص  اجلوي  الشــحن 
فإنها  املركزي  البنك  شــحنات 
إلــى )50  ســتفقد مــا يصل 
اما بشــأن  اإليــرادات،  ٪( مــن 

ايرادات املناولــة األرضية للوقود 
فــإن شــركة اخلطــوط اجلوية 
إيــرادات  ســتدفع  العراقيــة 
الوقود  من  األجنبيــة  الطائرات 
)4،300،000($ و ايــرادات مناولة 
الوقود  من  العراقيــة  الطائرات 
ذلك  ومجمــوع   $)10،309،000(
كانــت  فيمــا   ،$)14،609،000(
تقدم  للوقود  األرضيــة  املناولة 
من  مجانا  العراقيــة  للطائرات 

قبل شــعبة الوقود في شركة 
اخلطوط اجلوية«.

مــا  »مجموعــة  أن  وأوضــح 
تدفعه شــركة اخلطوط اجلوية 
العراقيــة عن جميــع اخلدمات 
تســاوي )54،604،840($. وأكــد 
أن قيام شــركة اخلطوط اجلوية 
العراقيــة التعاقد مع شــركة 
مينــزز البريطانيــة ودفع )70٪( 
من اإليــرادات يعد هدرا في املال 

العــام وال يتناســب مع ظروف 
العجز املالي في ميزانية الدولة 
حيث ال مبرر لدفــع تلك املبالغ 
إلى شركات أجنبية عن خدمات 
تقوم بها شركة اخلطوط اجلوية 
دون أي مشاكل وبكفاءة جيدة«.
النقل  وزارة  وحمــل احملمــداوي 
وإدارة شــركة اخلطــوط اجلوية 
عن  املسؤولية  »كامل  العراقية 

هذا الهدر«.

الخطوط الجوية تهدر ماليين الدوالرات
 بتعاقدها مع شركة بريطانية

شعبة الخدمات األرضية 
التابعة لشركة الخطوط 

الجوية كانت تقوم 
بالخدمات المذكورة آنفا 

وأنها تقدم تلك الخدمات 
للطائرات العراقية مجانا 

في حين ستقدم الخدمات 
من قبل شركة مينزز 
لقاء مبالغ مالية تصل 
سنويا إلى أكثر من ) 

41،152،925($ للسنة 
الواحدة

االثنني 8 آذار 2021 العدد )4612(

Mon. 8 Mar. 2021 issue )4612(اقتصاد

الصباح الجديد ـ متابعة :

يتعــني على اململكــة املتحدة بذل 
جهــود كبيــرة الســتعادة تأثيــر 
بعد خروجها  العالــم  في  حقيقي 
مــن االحتاد األوروبي، وفــق ما ذكرت 
الدبلوماســية  بيرمــان  ســيلفي 
»وداعا  الفرنســية، مؤلفة كتــاب 
بريطانيــا، اململكــة املتحــدة في 
مواجهة بريكست«، في مقابلة مع 

»الفرنسية«.
وشهدت بيرمان، التي كانت سفيرة 
بالدها في لندن بــني 2014 و2017، 
االستفتاء على »بريكست« في عام 
2016 وأثارت االســتياء في بريطانيا 
الوزراء بوريس  رئيس  أن وصفت  بعد 
جونســون بأنــه »كذاب ال يشــعر 

بالندم«.
وحول ماهية وضــع اململكة املتحدة 
بعد شــهرين من مغادرتهــا االحتاد 
األوروبــي؟ وهــل خيبــت توقعــات 
األوروبيــني الذين رأوا أنها ســتكون 
خاســرة؟ قالت إنها »لست متأكدة، 
إذ إن أكثر من 700 ألف أوروبي غادروا 
التبادالت  في  وتوجد صعوبات  البالد، 
التجارية في إيرلندا الشمالية. ولهذا 

أراد البريطانيون متديد مهلة السماح 
على مراقبة وصول البضائع القادمة 

من بريطانيا إلى املقاطعة.
وقالت، »فــي الوقت الذي تتفوق فيه 
أمســتردام على لندن كمركز مالي، 
بعض الشــركات أعربــت عن نيتها 
االنتقــال إلــى القــارة ألن التصدير 
ســيصبح أكثر تعقيدا، كما ازدادت 

اإلجراءات البيروقراطية.
وأشــارت إلى أن ذلك يحدث وما زال 
»بريكست« في بدايته، وال يزال هناك 
كثير من القضايا العالقة، إذ نلحظ 
ذلك مع إيرلندا الشــمالية، ولم يتم 
التوصل ألي اتفــاق يتعلق باخلدمات 
املاليــة التي متثل 80 فــي املائة، من 

صادرات البالد«.
وفيما يخــص احتمالية اســتغالل 
حكومته  لتصدر  جونســون  بوريس 
الــدول األوروبية في مجال التطعيم 
املرتبطــة  الصعوبــات  إلخفــاء 
بـ«بريكســت«، قالت »تخفي األزمة 
الصحية األمــور الباقية نوعا ما ألن 
حملة التطعيــم البريطانية أفضل 
بكثيــر من حملــة األوروبيــني، لقد 

أحسنوا صنعا«.
مؤكــدة أن األمــر ال يتعلــق حتديدا 
بـ«بريكســت«، علــى الرغم من أنه 

ظهر على هذا النحــو، في الواقع، مت 
طلــب اللقاح بينمــا كانت اململكة 
املتحــدة ال تزال خاضعــة للقواعد 
األوروبيــة، ومن الطبيعــي أن يفخر 
جونسون بهذا النجاح، لكن اململكة 
املتحــدة ال تزال من بــني أكثر الدول 

تضررا في العالم.
وأضافت، »أنا مندهشة بعض الشيء 
حلدوث لغط ألنني قلت إنه كاذب، إن 
هذا األمر معروف لدى اجلميع، لقد مت 
طرده ألول مرة من قبل »تاميز« عندما 
كان مراسل الصحيفة في بروكسل، 
جميــع الصحافيــني فــي اململكة 
األوروبية  يعلمــون تصوراته  املتحدة 
اخلاطئــة، الكثيــرون يعلمــون أنها 
اختراعات )تسخر من االحتاد األوروبي( 
مهدت  لقــد  مؤثرة،  كانــت  لكنها 
بطريقة ما إلــى إيجاد رد الفعل ضد 

أوروبا«.
وحول تســاؤل مــاذا متثــل اململكة 
الدولية  الســاحة  علــى  املتحــدة 
اآلن ومــاذا عن عالقتهــا اخلاصة مع 
الواليات املتحدة؟ قالت »إن املعطيات 
الرئيسة اليوم في العالم هي احلرب 
الباردة بــني الواليات املتحدة والصني، 
األوروبي،  باالحتاد  مهتمون  الصينيون 
تقدمي  قبولهــم  أســباب  أحد  وهذا 

تنــازالت فــي كانــون األول من أجل 
واألمريكيون  االســتثمار،  اتفاقيــة 
األوروبي  الدعم  على  احلصول  يريدون 
احتواء  إلى سياسة تضمن  للتوصل 

الصني.
اململكة  علــى  »يصعب  وأضافــت، 
املتحدة أن تلعب دورا في هذه العالقة 
الثالثية بني الواليات املتحدة والصني 
واالحتاد األوروبي، وسيتعني عليها بذل 
مزيــد من اجلهود ليصبــح لها تأثير 

حقيقي في العالم.
وفيمــا يخص العالقــة اخلاصة مع 
التــي تعد أنها  الواليــات املتحدة، 
خاصة بالنسبة للبريطانيني، أكدت 
أنه فــي األغلــب ما اســتخدمت 
البريطانيــني  املتحــدة  الواليــات 
كجسر أو حلقة مع االحتاد األوروبي، 
الدور  فقــد ذهب هــذا  وبالطبــع 
أن احلظ  إلى  الرياح. وأشــارت  أدراج 
يحالف بوريس جونسون ألنه يترأس 
العام، كما  الســبع هذا  مجموعة 
مؤمتر  املنــاخ  قمة  سيســتضيف 
األطراف الـــ26 للتغير املناخي  في 
تشــرين الثاني في مدينة جالسكو 
ذلك  وســيمنحه  االســكتلندية، 
فرصــة ظهــور يصعــب حتقيقها 

بخالف ذلك«

تقرير

أمستردام تتفوق على لندن كمركز مالي
المملكة المتحدة تخسر تأثيرها بعد »بريكست«

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
اعلنت منظمــة االغذية والزراعة 
"الفاو"، عن حاجة خمسة وأربعني 
الى مســاعدة  العراق  بينها  بلدا 

غذائية خارجية.
وقالــت املنظمة التــي تتخذ من 
رومــا مقرا لهــا في تقريــر لها 
اطلعت عليــه "الصباح اجلديد "؛ 

إن "اإلنتاج اإلجمالي للحبوب من 
جانب بلدان العجــز الغذائي ذات 
عددها  البالغ  املنخفــض  الدخل 
51 بلًدا ارتفع بنســبة 3 في املائة 
ليصل  املاضية  بالســنة  مقارنًة 

إلى 502.4 ماليني طن".
واضافت أن "االنتعاش في أفريقيا 
اجلنوبية والشــرق األوســط فاق 

التراجــع في أفريقيا الوســطى، 
ترتفــع  أن  املتوقــع  لكــن مــن 
املتطلبــات اإلجمالية الســتيراد 
احلبــوب من جانــب اجملموعة في 
 2021/2020 التســويقية  السنة 
لتصل إلى 74.1 مليون طن، حيث 
تظهر االحتياجات اإلضافية األكبر 
للشــرق  الفرعيني  اإلقليمني  في 

األقصى وأفريقيا الغربية".
واشــارت املنظمة إلى انها أجرت 
تقييمــا خلمســة وأربعــني بلًدا 
غذائية  مســاعدة  إلــى  بحاجة 
خارجية شــملت كل من إثيوبيا، 
وأفغانستان،  وإسواتيني،  وإريتريا، 
وأوغندا، وباكســتان، وبنغالديش، 
وتشاد،  وبوروندي،  فاسو،  وبوركينا 

الوســطى،  أفريقيا  وجمهوريــة 
الســورية،  العربية  واجلمهوريــة 
املتحــدة،  تنزانيــا  وجمهوريــة 
الشــعبية  كوريــا  وجمهوريــة 
كونغو  وجمهورية  الدميوقراطية، 
الســودان،  وجنوب  الدميوقراطية، 
وجيبوتــي، وزامبيــا، وزمبابــوي، 
والسنغال، والسودان، وسيراليون، 

وغينيــا،  والعــراق،  والصومــال، 
وكاميرون،  فيردي،  وكابو  وفنزويال، 
وليبيا،  ولبنان،  وكينيا،  والكونغو، 
ومالــي،  وليســوتو،  وليبيريــا، 
وموريتانيا،  ومالوي،  ومدغشــقر، 
وناميبيا،  وميامنــار،  وموزمبيــق، 
وهايتــي،  ونيجيريــا،  والنيجــر، 

واليمن.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
تخطــى االحتياطي النقدي لدى 
البنك املركــزي املصري حاجز 40 
مليــون دوالر بقليل فــي نهاية 
العام املاضي 2020، بعدما ارتفع 
بقيمــة 840 مليــون دوالر فــي 
ديسمبر، لكنه ينخفض بنسبة 
%12 عن قيمته في مطلع العام 

مليار   45.4 بلغــت  التي  املاضي 
دوالر. 

رصيد  بلغ  املاضــى  العام  وخالل 
فى  األجنبى  النقــد  احتياطــى 
نهاية يناير نحو 45.45 مليار دوالر، 
ووصل إلى أعلى مستوى تاريخى 
فى شــهر فبراير مــن العام ذاته 
قبل  دوالر،  مسجاًل 45.510 مليار 

الوبــاء العالم، مما أدى  أن يجتاح 
إلــى انخفاضه إلــى 40.1 مليار 
دوالر فى مــارس، ويواصل التراجع 
حتى شــهر مايو 2020 ليبلغ 36 

مليار دوالر.
األجنبى  النقد  احتياطــى  وعاود 
ملصــر الصعــود مجــددًا بداية 
من يونيــو ليختتــم العام عند 

بعدما  وذلك  دوالر،  40.06 مليــار 
تأمــني  احلكومــة  اســتطاعت 
مواردها من النقــد األجنبى عبر 
طرح سندات فى األسواق الدولية 
واحلصول على متويالت من صندوق 

النقد الدولى ملواجهة األزمة
احلكومية  اإلجــراءات  وتضمنت 
املصريــة لتأمــني مــوارد النقد 

األجنبى، إصدار سندات دولية فى 
مايو 2020 بقيمة 5 مليارات دوالر 
على ثالث شــرائح، كما حصلت 
مصر على أداة التمويل الســريع 
من صنــدوق النقد الدولى مبقدار 
احتياجات  لتلبية  دوالر  مليار   2.8
التمويل العاجلة مليزان املدفوعات 
والتى نتجت عن تفشــى فيروس 

كورونا، كذلك وافق صندوق النقد 
الدولــى على منــح مصر قرض 

استثنائى بقيمة 5.2 مليار دوالر.
وخســرت مصر نحــو 9 مليارات 
دوالرا مــن إيراداتها الســياحية 
الذي شــهد  املاضي  العام  خالل 
لتؤثر  كورونــا،  جائحة  تفشــي 
بشدة في مصادر مصر الدوالرية.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
امس  رســمية  بيانات  أظهرت 
النقد  احتياطيات  تراجع  األحد 
األجنبي الصينيــة دون املتوقع 
تريليون   3.205 إلــى  فبراير  في 
دوالر، بحسب ما نشرت »رويترز«.

االحتياطي الصيني هو األضخم 
في العالم، وقد انخفض 5.677 
مليار دوالر الشــهر املاضي من 

3.211 تريليون في يناير .
كان محللون استطلعت رويترز 
احتياطيات  توقعــوا  آراءهــم 

قدرهــا 3.200 تريليون دوالر في 
فبراير .

أجنبية  تدفقات  الصني  تشهد 
قوية على األســهم والسندات 
في ضــوء أداء اقتصادي متفوق 
االقتصــادات  مــع  مقارنــة 

بفضــل  األخــرى  الرئيســية 
تعافيها األســرع مــن جائحة 

كوفيد19-.
كان اليــوان الصينــي تراجــع 
الدوالر في  باملئة مقابــل   0.59
فبراير ، بينمــا ارتفعت العملة 

باملئة الشــهر  األمريكية 0.43 
أمــام ســلة عمالت  املاضــي 

رئيسية.
وبلغــت حيــازات الصــني من 
أوقية  مليــون   62.64 الذهــب 
)أونصة( فــي نهاية فبراير ، دون 

تغير عن مستويات نهاية يناير .
الذهب  احتياطــي  قيمة  لكن 
إلـــى  انخفضـــت  الصينــي 
109.18 مليـار دوالر فـي نهايـة 
الشهـــر املاضـي، مـن 116.76 

مليـار.

»الفاو« تعلن حاجة 45 بلدا منها العراق إلى مساعدة غذائية خارجية

40 مليون دوالر زيادة في احتياطي مصر من النقد األجنبي خالل 2020

تراجع احتياطي النقد األجنبي الصيني إلى 3.2 تريليون دوالر
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محافظة واسط/ قضاء االحرار
حقل االحدب النفطي 

قسم العقود 
KV 1000  أعالن للمرة الثانية \ مناقصة جتهيز ونصب وتشغيل مولد كهرباء

في مستشفى الزهراء التعليمي في محافظة واسط 
نوع املناقصة: )مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني(

)053-SC-2020( :رقم املناقصة
على حساب شركة نفط الواحة احملدودة \ مشاريع املساهمة األجتماعية

تعلن شركة نفط الواحة احملدودة العاملة على مشروع تطوير حقل األحدب النفطي في محافظة واسط / قضاء االحرار عن أعادة أعالن مناقصة جتهيز 
ونصب وتشــغيل مولد كهرباء  KV  1000في مستشــفى الزهراء التعليمي في محافظة واسط , فعلى من يجد لديه القدرة والكفاءة من الشركات 
احمللية املتخصصة )االختصاص الكهربائي( مراجعة ) حقل األحدب النفطي \ هيئة نفط واســط\ قسم حقل األحدب النفطي ( اعتبارً من تاريخ نشر 
اإلعالن للحصول على وثائق الدعوة ) ITB Documents ( والشروط املطلوبة مقابل مبلغ قيمته 100 دوالر امريكي ال غير, بعد ملء استمارة طلب شراء 

وثائق املناقصة, وتكون وثائق املناقصة جزء اليتجزاء من املشروع.
على جميع املتقدمني االلتزام بالشروط التالية عند تقدمي عطاءاتهم:

1 جلب كافة الوثائق مصورة )صورة طبق االصل ملونة( هوية الشــركة الصادرة من وزارة التخطيط او وزارة التجارة، شــهادة التأسيس ملونة. على أن 
تلتزم الشركة الفائزة بجلب كافة الوثائق األصلية اخلاصة بالشركة عند اإلحالة.

2 جلب عدم ممانعة )نسخه اصلية اونسخه مصدقه( من هيئة الضرائب العامة نافذة لنهاية سنة 2019.
3 تقدمي نسخه من االعمال املماثلة املؤيدة واملصدقة من اجلهة املستفيدة.

4 تقدمي جدول تقدم عمل لتنفيذ املشروع على أن التتجاوز الفترة الكلية  لتنفيذ املشروع 120 يوم.
5 على الشركات تقدمي تأمينات أولية بقيمة )1 % من قيمة املبلغ التخميني البالغة 145,000 $( بالدوالر أألمريكي فقط تقدم على شكل صك مصدق 
أو خطاب ضمان أو سفتجة معنون إلى )شركة نفط الواحة احملدودة( ويتضمن اإلشارة ألسم ورقم املناقصة نافذة ملدة ال تقل عن )ستة أشهر( اعتبارا 
من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باســم مقدم العطاء أو )أي من املســاهمني في الشــركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد 

مشاركة( علما إن مدة نفاذ العطاء )90( تسعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة.
6 تقدمي العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشــركة أو احد املســاهمني أو من يخوله مبوجب وكالة صادرة من كاتب العدل كشرط أساسي 

لتقدمي العطاء والتوقيع على طلب شراء وثائق املناقصه.
7 في حالة اشــتراك أكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم )تضامنية تكافلية( في ذلك لتنفيذه على أن يقدم عقد 

مشاركة مصادق عليه أصوليا مع العطاء.
8 على مقدمي العروض تقدمي العروض قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاءات. وتتكون العروض من:

العرض الفني )مع قرص رقمي واحد للعرض الفني الذي ميكن قراءته وجتميعه(.
العرض التجاري, 1 ٪ خطاب ضمان.

يجــب أن تكون املتطلبات املذكورة أعاله في ثالثة ظروف مغلقة ومختومة، ويجب تقدميها وفقا لوثائق الدعوة ، ويجب أن يكون اســم املشــروع ورقم 
العطاء واضحا على الظروف.

9 موعد اســتالم العطاءات من الســاعة 9:30 الى الســاعة 11:30 صباحا من يوم من يوم األثنني املوافق 22\3\2021 وبعد هذا املوعد ال يقبل أي عطاء، 
وســتجري عملية فتح العطاءات في نفس اليوم في مقر شــركة الواحة في حقل األحدب, وفي حال صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام 

الرسمي الذي يليه موعداً للغلق والفتح وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
10 علماً بأن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة سيكون في يوم األثنني املوافق 

 15-3-2021 في حقل األحدب النفطي )قاعة أجتماعات قسم حقل األحدب(
11  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر و اإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة.

لالستفسار عن املناقصة االتصال على األرقام التالية اخلاصة بلجنة املساهمة األجتماعية: 07801764614 - 07901810864                                                                                                                                    

محافظة واسط/ قضاء االحرار
حقل االحدب النفطي 

قسم العقود 
أعالن للمرة الثانية \ مناقصة جتهيز ونصب وتوسعة مجمع ماء قرية أشبيلية من 50 م3/س الى 100 م3/س

في قضاء األحرار في محافظة واسط 
نوع املناقصة: )مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني(

)065-SC-2020( :رقم املناقصة
على حساب شركة نفط الواحة احملدودة \ مشاريع املساهمة األجتماعية

تعلن شركة نفط الواحة احملدودة العاملة على مشروع تطوير حقل األحدب النفطي في محافظة واسط / قضاء االحرار عن أعادة أعالن مناقصة جتهيز 
ونصب وتوســعة مجمع ماء قرية أشــبيلية من 50 م3/س الى 100 م3/س في قضاء األحرار في محافظة واسط, فعلى من يجد لديه القدرة والكفاءة 
من الشــركات احمللية املتخصصة مراجعة )حقل األحدب النفطي\هيئة نفط واســط\ قسم حقل األحدب النفطي أو االتصال على ارقام هواتف جلنة 
املساهمة األجتماعية املذكوره أدناه( اعتبارً من تاريخ نشر اإلعالن للحصول على وثائق الدعوة والشروط املطلوبة مقابل مبلغ قيمته 100 دوالر امريكي 

ال غير, بعد ملء استمارة طلب شراء وثائق املناقصة, وتكون وثائق املناقصة جزء اليتجزاء من املشروع.
على جميع املتقدمني االلتزام بالشروط التالية عند تقدمي عطاءاتهم:

1 جلب كافة الوثائق مصورة )صورة طبق االصل ملونة( هوية الشــركة الصادرة من وزارة التخطيط، شــهادة التأسيس ملونة. على أن تلتزم الشركة 
الفائزة بجلب كافة الوثائق األصلية اخلاصة بالشركة عند اإلحالة.

2 جلب عدم ممانعة )نسخه اصلية اونسخه مصدقه( من هيئة الضرائب العامة نافذة لنهاية سنة 2019.
3 تقدمي نسخه من االعمال املماثلة املؤيدة واملصدقة من اجلهة املستفيدة.

4 تقدمي جدول تقدم عمل لتنفيذ املشروع على أن التتجاوز الفترة الكلية  لتنفيذ املشروع 90 يوم.
5 على الشركات تقدمي تأمينات أولية بقيمة )%1 من قيمة املبلغ التخميني البالغة 199,798 $(( بالدوالر أألمريكي فقط تقدم على شكل صك مصدق 
أو خطاب ضمان أو سفتجة معنون إلى )شركة نفط الواحة احملدودة( ويتضمن اإلشارة ألسم ورقم املناقصة نافذة ملدة ال تقل عن )ستة أشهر( اعتبارا 
من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باســم مقدم العطاء  أو )أي من املســاهمني في الشــركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد 

مشاركة ( علما إن مدة نفاذ العطاء )90( تسعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة.
6 تقدمي العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشــركة أو احد املســاهمني أو من يخوله مبوجب وكالة صادرة من كاتب العدل كشرط أساسي 

لتقدمي العطاء والتوقيع على طلب شراء وثائق املناقصه.
7 في حالة اشــتراك أكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم )تضامنية تكافلية( في ذلك لتنفيذه على أن يقدم عقد 

مشاركة مصادق عليه أصوليا مع العطاء.
8 على مقدمي العروض تقدمي العروض قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاءات. وتتكون العروض من:

العرض الفني )مع قرص رقمي واحد للعرض الفني الذي ميكن قراءته وجتميعه(.
العرض التجاري, 1 ٪ خطاب ضمان.

يجــب أن تكون املتطلبات املذكورة أعاله في ثالثة ظروف مغلقة ومختومة، ويجب تقدميها وفقا لوثائق الدعوة ، ويجب أن يكون اســم املشــروع ورقم 
العطاء واضحا على الظروف.

9 موعد اســتالم العطاءات من الساعة 9:30 الى الســاعة 11:30 صباحا من يوم من يوم األربعاء املوافق 24\3\2021 وبعد هذا املوعد ال يقبل أي عطاء، 
وســتجري عملية فتح العطاءات في نفس اليوم في مقر شــركة الواحة في حقل األحدب, وفي حال صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام 

الرسمي الذي يليه موعداً للغلق والفتح وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
10 علماً بأن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة سيكون في يوم األربعاء املوافق 

 17-3-2021 في حقل األحدب النفطي )قاعة أجتماعات قسم حقل األحدب(
11  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر و اإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة.

12 لالستفسار عن املناقصة االتصال على األرقام التالية اخلاصة بلجنة املساهمة األجتماعية: 07801764614 - 07901810864                                                                                                                                    

محافظة واسط/ قضاء االحرار
حقل االحدب النفطي 

قسم العقود 
أعالن للمرة الثانية \ مناقصة تأهيل املغذي الكهربائي لقرية اجلوالن في قضاء األحرار \ محافظة واسط

نوع املناقصة: )مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني(
)062-SC-2020( :رقم املناقصة

على حساب شركة نفط الواحة احملدودة \ مشاريع املساهمة األجتماعية
تعلن شركة نفط الواحة احملدودة العاملة على مشروع تطوير حقل األحدب النفطي في محافظة واسط / قضاء االحرار عن أعادة أعالن مناقصة تأهيل 
املغذي الكهربائي لقرية اجلوالن في قضاء األحرار \ محافظة واسط, فعلى من يجد لديه القدرة والكفاءة من الشركات احمللية املتخصصة )التخصص 
الكهربائي( مراجعة )حقل األحدب النفطي\هيئة نفط واســط\ قسم حقل األحدب النفطي أو االتصال على ارقام هواتف جلنة املساهمة األجتماعية 
املذكوره أدناه( اعتبارً من تاريخ نشــر اإلعالن للحصول على وثائق الدعوة والشــروط املطلوبة مقابل مبلغ قيمتــه 100 دوالر امريكي ال غير, بعد ملء 

استمارة طلب شراء وثائق املناقصة, وتكون وثائق املناقصة جزء اليتجزاء من املشروع.
على جميع املتقدمني االلتزام بالشروط التالية عند تقدمي عطاءاتهم:

1 جلب كافة الوثائق مصورة )صورة طبق االصل ملونة( هوية الشــركة الصادرة من وزارة التخطيط، شــهادة التأسيس ملونة. على أن تلتزم الشركة 
الفائزة بجلب كافة الوثائق األصلية اخلاصة بالشركة عند اإلحالة.

2 جلب عدم ممانعة )نسخه اصلية اونسخه مصدقه( من هيئة الضرائب العامة نافذة لنهاية سنة 2019.
3 تقدمي نسخه من االعمال املماثلة املؤيدة واملصدقة من اجلهة املستفيدة.

4 تقدمي جدول تقدم عمل لتنفيذ املشروع على أن التتجاوز الفترة الكلية  لتنفيذ املشروع 75 يوم.
5 على الشركات تقدمي تأمينات أولية بقيمة )%1 من قيمة املبلغ التخميني البالغة 257,497 $(( بالدوالر أألمريكي فقط تقدم على شكل صك مصدق 
أو خطاب ضمان أو سفتجة معنون إلى )شركة نفط الواحة احملدودة( ويتضمن اإلشارة ألسم ورقم املناقصة نافذة ملدة ال تقل عن )ستة أشهر( اعتبارا 
من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باســم مقدم العطاء  أو )أي من املســاهمني في الشــركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد 

مشاركة ( علما إن مدة نفاذ العطاء )90( تسعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة.
6 تقدمي العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشــركة أو احد املســاهمني أو من يخوله مبوجب وكالة صادرة من كاتب العدل كشرط أساسي 

لتقدمي العطاء والتوقيع على طلب شراء وثائق املناقصه.
7 في حالة اشــتراك أكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم )تضامنية تكافلية( في ذلك لتنفيذه على أن يقدم عقد 

مشاركة مصادق عليه أصوليا مع العطاء.
8 على مقدمي العروض تقدمي العروض قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاءات. وتتكون العروض من:

العرض الفني )مع قرص رقمي واحد للعرض الفني الذي ميكن قراءته وجتميعه(.
العرض التجاري, 1 ٪ خطاب ضمان.

يجــب أن تكون املتطلبات املذكورة أعاله في ثالثة ظروف مغلقة ومختومة، ويجب تقدميها وفقا لوثائق الدعوة ، ويجب أن يكون اســم املشــروع ورقم 
العطاء واضحا على الظروف.

9 موعد اســتالم العطاءات من الساعة 9:30 الى الســاعة 11:30 صباحا من يوم من يوم األربعاء املوافق 24\3\2021 وبعد هذا املوعد ال يقبل أي عطاء، 
وســتجري عملية فتح العطاءات في نفس اليوم في مقر شــركة الواحة في حقل األحدب, وفي حال صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام 

الرسمي الذي يليه موعداً للغلق والفتح وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
10 علماً بأن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة سيكون في يوم األربعاء املوافق 

 17-3-2021 في حقل األحدب النفطي )قاعة أجتماعات قسم حقل األحدب(
11  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر و اإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة.

12 لالستفسار عن املناقصة االتصال على األرقام التالية اخلاصة بلجنة املساهمة األجتماعية: 07801764614 - 07901810864                                                                                                                                    

محافظة واسط/ قضاء االحرار
حقل االحدب النفطي 

قسم العقود 
أعالن للمرة الثانية \ مناقصة  تأهيل وتطوير املغذي الكهربائي حملطة املزاك في قضاء األحرار \ محافظة واسط

نوع املناقصة: )مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني(
)061-SC-2020( :رقم املناقصة

على حساب شركة نفط الواحة احملدودة \ مشاريع املساهمة األجتماعية
تعلن شركة نفط الواحة احملدودة العاملة على مشروع تطوير حقل األحدب النفطي في محافظة واسط / قضاء االحرار عن أعادة أعالن مناقصة تأهيل 
وتطوير املغذي الكهربائي حملطة املزاك )33 كف( من قابلو 3*150 الى خط هوائي 33 كف في قضاء األحرار \ محافظة واسط, فعلى من يجد لديه القدرة 
والكفاءة من الشــركات احمللية املتخصصة )التخصص الكهربائي( مراجعة )حقل األحدب النفطي\هيئة نفط واسط\ قسم حقل األحدب النفطي أو 
االتصال على ارقام هواتف جلنة املساهمة األجتماعية املذكوره أدناه( اعتبارً من تاريخ نشر اإلعالن للحصول على وثائق الدعوة والشروط املطلوبة مقابل 

مبلغ قيمته 100 دوالر امريكي ال غير, بعد ملء استمارة طلب شراء وثائق املناقصة, وتكون وثائق املناقصة جزء اليتجزاء من املشروع.
على جميع املتقدمني االلتزام بالشروط التالية عند تقدمي عطاءاتهم:

1 جلب كافة الوثائق مصورة )صورة طبق االصل ملونة( هوية الشــركة الصادرة من وزارة التخطيط، شــهادة التأسيس ملونة. على أن تلتزم الشركة 
الفائزة بجلب كافة الوثائق األصلية اخلاصة بالشركة عند اإلحالة.

2 جلب عدم ممانعة )نسخه اصلية اونسخه مصدقه( من هيئة الضرائب العامة نافذة لنهاية سنة 2019.
3 تقدمي نسخه من االعمال املماثلة املؤيدة واملصدقة من اجلهة املستفيدة.

4 تقدمي جدول تقدم عمل لتنفيذ املشروع على أن التتجاوز الفترة الكلية  لتنفيذ املشروع 60 يوم.
5 على الشركات تقدمي تأمينات أولية بقيمة )%1 من قيمة املبلغ التخميني البالغة 188,833 $(( بالدوالر أألمريكي فقط تقدم على شكل صك مصدق 
أو خطاب ضمان أو سفتجة معنون إلى )شركة نفط الواحة احملدودة( ويتضمن اإلشارة ألسم ورقم املناقصة نافذة ملدة ال تقل عن )ستة أشهر( اعتبارا 
من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باســم مقدم العطاء  أو )أي من املســاهمني في الشــركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد 

مشاركة ( علما إن مدة نفاذ العطاء )90( تسعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة.
6 تقدمي العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشــركة أو احد املســاهمني أو من يخوله مبوجب وكالة صادرة من كاتب العدل كشرط أساسي 

لتقدمي العطاء والتوقيع على طلب شراء وثائق املناقصه.
7 في حالة اشــتراك أكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم )تضامنية تكافلية( في ذلك لتنفيذه على أن يقدم عقد 

مشاركة مصادق عليه أصوليا مع العطاء.
8 على مقدمي العروض تقدمي العروض قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاءات. وتتكون العروض من:

العرض الفني )مع قرص رقمي واحد للعرض الفني الذي ميكن قراءته وجتميعه(.
العرض التجاري, 1 ٪ خطاب ضمان.

يجــب أن تكون املتطلبات املذكورة أعاله في ثالثة ظروف مغلقة ومختومة، ويجب تقدميها وفقا لوثائق الدعوة ، ويجب أن يكون اســم املشــروع ورقم 
العطاء واضحا على الظروف.

9 موعد اســتالم العطاءات من الساعة 9:30 الى الســاعة 11:30 صباحا من يوم من يوم األربعاء املوافق 24\3\2021 وبعد هذا املوعد ال يقبل أي عطاء، 
وســتجري عملية فتح العطاءات في نفس اليوم في مقر شــركة الواحة في حقل األحدب, وفي حال صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام 

الرسمي الذي يليه موعداً للغلق والفتح وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
10 علماً بأن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة سيكون في يوم األربعاء املوافق 

 17-3-2021 في حقل األحدب النفطي )قاعة أجتماعات قسم حقل األحدب(
11  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر و اإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة.

لالستفسار عن املناقصة االتصال على األرقام التالية اخلاصة بلجنة املساهمة األجتماعية: 07801764614 - 07901810864        

محافظة واسط/ قضاء االحرار
حقل االحدب النفطي 

قسم العقود 
أعالن للمرة الثانية \ مناقصة أنشاء املمر الثاني جلامعة واسط

نوع املناقصة: )مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني(
)060-SC-2020( :رقم املناقصة

على حساب شركة نفط الواحة احملدودة \ مشاريع املساهمة األجتماعية
تعلن شركة نفط الواحة احملدودة العاملة على مشروع تطوير حقل األحدب النفطي في محافظة واسط / قضاء االحرار عن أعادة أعالن مناقصة أنشاء 
املمر الثاني جلامعة واســط, فعلى من يجد لديه القدرة والكفاءة من الشــركات احمللية املتخصصة )من الشركات االنشائية \ التصنيف اخلامس فما 
فوق( مراجعة )حقل األحدب النفطي\هيئة نفط واسط\ قسم حقل األحدب النفطي أو االتصال على ارقام هواتف جلنة املساهمة األجتماعية املذكوره 
أدناه( اعتبارً من تاريخ نشر اإلعالن للحصول على وثائق الدعوة والشروط املطلوبة مقابل مبلغ قيمته 100 دوالر امريكي ال غير, بعد ملء استمارة طلب 

شراء وثائق املناقصة, وتكون وثائق املناقصة جزء اليتجزاء من املشروع.
على جميع املتقدمني االلتزام بالشروط التالية عند تقدمي عطاءاتهم:

1 جلب كافة الوثائق مصورة )صورة طبق االصل ملونة( هوية الشــركة الصادرة من وزارة التخطيط، شــهادة التأسيس ملونة. على أن تلتزم الشركة 
الفائزة بجلب كافة الوثائق األصلية اخلاصة بالشركة عند اإلحالة.

2 جلب عدم ممانعة )نسخه اصلية اونسخه مصدقه( من هيئة الضرائب العامة نافذة لنهاية سنة 2019.
3 تقدمي نسخه من االعمال املماثلة املؤيدة واملصدقة من اجلهة املستفيدة.

4 تقدمي جدول تقدم عمل لتنفيذ املشروع على أن التتجاوز الفترة الكلية  لتنفيذ املشروع 180 يوم.
5 على الشركات تقدمي تأمينات أولية بقيمة )%1 من قيمة املبلغ التخميني البالغة 467,000 $(( بالدوالر أألمريكي فقط تقدم على شكل صك مصدق 
أو خطاب ضمان أو سفتجة معنون إلى )شركة نفط الواحة احملدودة( ويتضمن اإلشارة ألسم ورقم املناقصة نافذة ملدة ال تقل عن )ستة أشهر( اعتبارا 
من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باســم مقدم العطاء  أو )أي من املســاهمني في الشــركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد 

مشاركة ( علما إن مدة نفاذ العطاء )90( تسعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة.
6 تقدمي العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشــركة أو احد املســاهمني أو من يخوله مبوجب وكالة صادرة من كاتب العدل كشرط أساسي 

لتقدمي العطاء والتوقيع على طلب شراء وثائق املناقصه.
7 في حالة اشــتراك أكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم )تضامنية تكافلية( في ذلك لتنفيذه على أن يقدم عقد 

مشاركة مصادق عليه أصوليا مع العطاء.
8 على مقدمي العروض تقدمي العروض قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاءات. وتتكون العروض من:

العرض الفني )مع قرص رقمي واحد للعرض الفني الذي ميكن قراءته وجتميعه(.
العرض التجاري, 1 ٪ خطاب ضمان.

يجــب أن تكون املتطلبات املذكورة أعاله في ثالثة ظروف مغلقة ومختومة، ويجب تقدميها وفقا لوثائق الدعوة ، ويجب أن يكون اســم املشــروع ورقم 
العطاء واضحا على الظروف.

9 موعد اســتالم العطاءات من الســاعة 9:30 الى الســاعة 11:30 صباحا من يوم من يوم األثنني املوافق 22\3\2021 وبعد هذا املوعد ال يقبل أي عطاء، 
وســتجري عملية فتح العطاءات في نفس اليوم في مقر شــركة الواحة في حقل األحدب, وفي حال صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام 

الرسمي الذي يليه موعداً للغلق والفتح وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
10 علماً بأن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة سيكون في يوم األثنني املوافق 

 15-3-2021 في حقل األحدب النفطي )قاعة أجتماعات قسم حقل األحدب(
11  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر و اإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة.

لالستفسار عن املناقصة االتصال على األرقام التالية اخلاصة بلجنة املساهمة األجتماعية: 07801764614 - 07901810864        

محافظة واسط/ قضاء االحرار
حقل االحدب النفطي 

قسم العقود 
أعالن للمرة الثانية\ مناقصة جتهيز ونصب وتوسعة مجمع ماء قرية احوار من 50 م3/س الى 100 م3/س

في قضاء األحرار في محافظة واسط 
نوع املناقصة: )مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني(

)059-SC-2020( :رقم املناقصة
على حساب شركة نفط الواحة احملدودة \ مشاريع املساهمة األجتماعية

تعلن شركة نفط الواحة احملدودة العاملة على مشروع تطوير حقل األحدب النفطي في محافظة واسط / قضاء االحرار عن أعادة أعالن مناقصة جتهيز 
ونصب وتوســعة مجمع احوار من 50 م3/س الى 100 م3/س في قضاء األحرار في محافظة واسط, فعلى من يجد لديه القدرة والكفاءة من الشركات 
احمللية املتخصصة مراجعة )حقل األحدب النفطي\هيئة نفط واســط\ قســم حقل األحدب النفطي أو االتصال على ارقام هواتف جلنة املســاهمة 
األجتماعية املذكوره أدناه( اعتبارً من تاريخ نشــر اإلعالن للحصول على وثائق الدعوة والشــروط املطلوبة مقابل مبلغ قيمته 100 دوالر امريكي ال غير, 

بعد ملء استمارة طلب شراء وثائق املناقصة, وتكون وثائق املناقصة جزء اليتجزاء من املشروع.
على جميع املتقدمني االلتزام بالشروط التالية عند تقدمي عطاءاتهم:

1 جلب كافة الوثائق مصورة )صورة طبق االصل ملونة( هوية الشــركة الصادرة من وزارة التخطيط، شــهادة التأسيس ملونة. على أن تلتزم الشركة 
الفائزة بجلب كافة الوثائق األصلية اخلاصة بالشركة عند اإلحالة.

2 جلب عدم ممانعة )نسخه اصلية اونسخه مصدقه( من هيئة الضرائب العامة نافذة لنهاية سنة 2019.
3 تقدمي نسخه من االعمال املماثلة املؤيدة واملصدقة من اجلهة املستفيدة.

4 تقدمي جدول تقدم عمل لتنفيذ املشروع على أن التتجاوز الفترة الكلية  لتنفيذ املشروع 90 يوم.
5 على الشركات تقدمي تأمينات أولية بقيمة )%1 من قيمة املبلغ التخميني البالغة 208,722 $(( بالدوالر أألمريكي فقط تقدم على شكل صك مصدق 
أو خطاب ضمان أو سفتجة معنون إلى )شركة نفط الواحة احملدودة( ويتضمن اإلشارة ألسم ورقم املناقصة نافذة ملدة ال تقل عن )ستة أشهر( اعتبارا 
من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باســم مقدم العطاء  أو )أي من املســاهمني في الشــركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد 

مشاركة ( علما إن مدة نفاذ العطاء )90( تسعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة.
6 تقدمي العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشــركة أو احد املســاهمني أو من يخوله مبوجب وكالة صادرة من كاتب العدل كشرط أساسي 

لتقدمي العطاء والتوقيع على طلب شراء وثائق املناقصه.
7 في حالة اشــتراك أكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم )تضامنية تكافلية( في ذلك لتنفيذه على أن يقدم عقد 

مشاركة مصادق عليه أصوليا مع العطاء.
8 على مقدمي العروض تقدمي العروض قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاءات. وتتكون العروض من:

العرض الفني )مع قرص رقمي واحد للعرض الفني الذي ميكن قراءته وجتميعه(.
العرض التجاري, 1 ٪ خطاب ضمان.

يجــب أن تكون املتطلبات املذكورة أعاله في ثالثة ظروف مغلقة ومختومة، ويجب تقدميها وفقا لوثائق الدعوة ، ويجب أن يكون اســم املشــروع ورقم 
العطاء واضحا على الظروف.

9 موعد اســتالم العطاءات من الســاعة 9:30 الى الســاعة 11:30 صباحا من يوم من يوم األثنني املوافق 22\3\2021 وبعد هذا املوعد ال يقبل أي عطاء، 
وســتجري عملية فتح العطاءات في نفس اليوم في مقر شــركة الواحة في حقل األحدب, وفي حال صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام 

الرسمي الذي يليه موعداً للغلق والفتح وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
10 علماً بأن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة سيكون في يوم األثنني املوافق 

 15-3-2021 في حقل األحدب النفطي )قاعة أجتماعات قسم حقل األحدب(
11  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر و اإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة.

لالستفسار عن املناقصة االتصال على األرقام التالية اخلاصة بلجنة املساهمة األجتماعية: 07801764614 - 07901810864                                                                                                                                    
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دراسة

»شوارع الوجود« واالستغراق في الحب والتاريخ والسياسة
كان يعـرف بشـارع التكيـة نسـبة الـى 
تكيـة بيـت اجلنابـي عند مدخلـه املؤدي 
الـى شـارع بغـداد احملـاذي حمللة السـراي 
وقـد حتولـت التكيـة بعـد زمـن قصيـر 
الـى دائـرة اوقـاف دينية ثم عيـادة طبية 
يجاورهـا  النسـائية  لألمـراض  شـهيرة 
معمـل لصناعـة الثلج.. وبعد تأسـيس 
املعـارف  دائـرة  وافتتـاح  اجلمهوريـة 
فـي اجلانـب اآلخـر منـه حيـث ينتهـي 
بشـارع  يعـرف  صـار  مبحلة)اجلديـدة( 
املعـارف نسـبة اليهـا وبعـد ان تغيـرت 
الدائـرة الى مديريـة التربية صـار الناس 
يسـمونه شـارع التربية.. ورمبا سـيتغير 
اسـمه مسـتقبال فعادة تغيير االسماء 
تتغيـر  كلمـا  وبـاء  مثـل  تنتشـر  هنـا 
حكومـة تقوم بطمس تاريخ سـابقاتها 
ورمبا سـيغيرون اسـماء املواطنـن ايضا 
لو وجـدوا ذلك يسـيرا.. التاريـخ القبلي 
دول  فـي  والثـارات  واالنقالبـات  الراكـد 
بتاريـخ كهـذا هـي التـي تنتـج انظمة 
قمعيـة.. متشـددة.. وهـي التـي تخلـق 
تلـك العقدة.. هذا الشـارع ليس سـوقا 
فحسـب.. انـه مـكان جتتمـع فيـه كل 
تناقضـات املدينـة وحتوالتهـا الثقافيـة 
تاريخهـا قبـل  واالجتماعيـة.. يختصـر 

ان يتخـذ النـاس لـه اسـما فهـو مركـز 
آن  فـي  والتجـاري  التاريخـي  املدينـة 

واحـد..( ص7 ـ ص8
العوالـم  علـى  ينفتـح  فالنـص   
االجنـاس  علـى  باتكائـه  التجريبيـة 
وحواريـة  ودراميـة  االدبية)شـعرية 
وتشـكيلة فنيـة..( فتعـددت االصـوات 
النفسـية  وجتلياتهـا  انثياالتهـا  بـكل 
والفكريـة، فالـذات املنتجـة هـي بـؤرة 
السـرد التي تسـتدعي املـكان ومؤثثاته 
ببنـاء  املعرفيـة  اللحظـات  وتعيـش 
فنـي يوظـف تقنيـات فنيـة واسـلوبية 
كالتبئيـر الداخلـي باسـتعمال ضميـر 
املتكلم)انـا( املقحم لذاته فـي االحداث 
والسـيرة املكانيـة وحتوالتهـا، فضال عن 
انـه يكشـف عـن دواخـل الشـخصية 
بتتابـع فعالياتها الذاتيـة فيخلق حوارا 
السـايكولوجي  والتكويـن  منسـجما 
عـن  بعيـدة  موحيـة  بألفـاظ  لهـا 
اجلمعـي  للـذات  مسـتفزة  الضبابيـة، 
اآلخـر، اضافـة الـى تأكيده علـى املكان 
تـدور  للذاكـرة  فكـري  وعـاء  بصفتـه 
فيـه االحـداث وتتحـرك فـي امتداداتـه 
املتغيـرات  عـن  الكاشـفة  الشـخوص 
عـن  فضـال  واملوضوعيـة،  الذاتيـة 
واالسـتذكار  التداعـي  تقنيـة  توظيـف 
اخلالقـة لنـص يجمـع مـا بـن احلكائية 
ذات االصـوات املتعددة من خـالل تصوير 
االماكـن وموجوداتهـا واسـتدعاء احلدث 

السـاكنة.. وامليلودرامـا 
)اعلنـت الشـرطة في اليـوم التالي انها 
فككت شـبكة ارهابيـة والقت القبض 
علـى ثالثـة عناصـر منهـا.. عثـرت على 
وثائـق وادلـة بحوزتهـا وقد احيـل امللف 
متخصصـة  اسـتخبارية  جهـة  الـى 
التـي  الوثائـق  ضمـن  مـن  ان  اكـدت 
مخطوطـة  االرهابيـن  لـدى  ضبطـت 
مذكـرات تعود لرجـل اكادميـي معروف.. 
كلفـت هـذه اجلهـة فريقا مـن الضباط 
التحقيـق  عمليـات  إلدارة  الدمـج 
ومتابعـة خيـوط هـذه الشـبكة.. وعن 
العقيـد هادي امينا علـى الوثائق وكلف 
الوحيـد  وهـو  مضمونهـا..  بتحليـل 
بينهـم خريـج كليـة عسـكرية.. أخـذ 
معـه كافـة الوثائـق الى منزلـه محاطا 
الـى  اوصلـه  مشـددة  حمايـة  مبوكـب 
املنـزل وعاد ادراجه.. كان يهم باسـتبعاد 
التحقيـق  مـن  املذكـرات  مخطوطـة 
فلـم يجـد فيهـا اكثر مـن سـيرة حياة 
رجل بسـيط وتافـه يركض وراء النسـاء 
انواعـه  مبختلـف  الشـراب  ويحتسـي 
ويتفلسـف حـد امللـل.. وقـد صـادف ان 
اصبـح عاملـا فـي مجـال ال سـلطة فيه 
وال ثـراء وال يجلـب سـوى )طيحان احلظ( 
مخطوطـة  االمـر..  فـي  مـا  كل  وهـذا 
تافهـة ال تنفـع فـي التحقيق بشـيء ال 
خيوط فيهـا وال بطيخ..(ص18 ـ ص19...

 فالفضـاء النصي يعتمد لغة واسـلوبا 
امتـداد  روحـه علـى  وبنـاء فنيـا فـرش 
مكثفـة  بجمـل  السـردي  اجلسـد 
املشـهدية  حتقيـق  فـي  اسـهمت 
السـردية السـيمية، ومفـردات موحيـة 
واقعيـة  احـداث  الـى  حتيـل  رامـزة 
احاطتهـا مخيلـة املنتـج بدرامية حتفز 
خيـال املسـتهلك)املتلقي( وتسـتدعيه 
الـراوي  ان  عـن  فضـال  السـتنطاقها، 
الـراوي  لسـان  علـى  يسـرد  العليـم 
مـن  بهـا  مشـاركا  لألحـداث  السـارد 
الشـخوص  بـن  مـا  التحـرك  خـالل 
بتوظيـف  واملـكان  بالزمـان  والتنقـل 
واالسـترجاع  االسـتباق  تقانتـي 
املتبادلتان باسـتخدام لفظة)سالفتنه(

و)نرجـع لسالفتنا(..)سـالفتنا، عثر على 
خلخـال  سـامي  الدكتـور  مذكـرات 
لـدى مداهمـة منـزل صديقتـه املومس 

الشـابة التي نـزل عندها آخـر مرة ظهر 
السـخرية  الـى  فيها...(ص18..اضافـة 
والقوانـن  االنظمـة  مـن  النصيـة 
االنسـان  الـى  بدونيـة  تنظـر  التـي 
فـي  يسـهم  الـذي  املشـهد  باعتمـاد 
االبعـاد  عـن  والكشـف  السـرد  ابطـاء 
للشـخصية  واالجتماعيـة  النفسـية 
،مـع اشـارات قوليـة شـكلت نصوصـا 
موازيـة داخـل املنت اسـتلت مـن متداول 
لسـالفتنا،  نرجـع  واالمثـال،  القـول 
مـن الطبيعـي جـدا ان يتعاطـف حتـى 
الشـيطان مع صاحـب هذه املذكـرات..( 
تقنيـة  توظيـف  عـن  /ص24..فضـال 
الذاتي)املنولوجـي( بشـقيه:  احلـوار 
تركيـز  مـع  واملوضوعي)الديالوجـي( 
املنتج)السـارد( علـى تقنيـة امليتاسـرد 
لتعضيـد النـص وتقويتـه فنيـا وفكريا 

واسـلوبيا.. وجماليـا 

املذكـرات  اعمـل علـى اصـالح  بـدأت   (
فـور وصولهـا الـى منفـاي االول.. فمـن 
الواضـح انهـا كانـت مخبأة فـي مكان 
فـال  او مدفونـة فـي حديقـة..  مهمـل 
او  مـن شـق  منهـا  ورقـة  تخلـو  تـكاد 
جتعـد او انكمـاش وعليهـا آثـار سـوائل 
صعبـة  املهمـة  كانـت  وتـراب..  وصـدأ 
احسـن  علـى  امتمتهـا  لكنـي  للغايـة 
يتعـد  لـم  قياسـي  وقـت  وفـي  وجـه 
عشـرة ايـام علـى االكثـر، متكنـت مـن 
قراءتهـا بفضـل خبرتـي بخطـه الـذي 
حفظتـه من خالل رسـائله التـي كانت 
تصلني قبل احلادثة اسـبوعيا او شـهريا 
وبتوقيعـه ومؤمنة بشـفرات ال يفهمها 
غيرنـا.. ثم رحـت ادون قصة هـذا الرجل 
بعـد ان حذفـت منهـا فصـوال، بعضها 
يضـر بآخريـن وبعضهـا اآلخـر ال اهمية 
لـه فـي هـذه احلكايـة علـى مـا اعتقد، 
لكننـي حرصـت علـى االمانة فـي نقل 
مـا نقلـت منهـا.. وألننـي حـن كتبـت 
االقامـة  حتـت  كنـت  فصولهـا  اغلـب 
وحيـدة  غرفـة  فـي  مسـجونا  اجلبريـة 
ص25.. /ص24ـ  االسـتعمال..(  متعـددة 

السـخرية  بـن  مـا  يجمـع  فالنـص    
واملفارقـة واحملـاكاة، وهـو يكشـف عـن 
التمـاس والبعد االوتو بيوغرافي)السـير 
املـوروث  احتـالل  الـى  الذاتي(..اضافـة 
الشـعبي حيـزا مـن الثقافة الشـعبية 
حدثيـة   شـواهد  علـى  ،بتركيـزه 
/ اثـول(  شـكد  هـذا  متجذرة..)شـوف 
/ العـالس(  هـذا  دم  و)اريـد  ص136.. 
يلفقيـر(/ص18... اهلل  ص110و)الـك 

احلـوار... الـى  اضافـة 
ـ ها ماما شتريد

ـ العفـو سـت آنـي مقبـول هنـا وريـد 
اباشـر

ابنـي  يـا  محاضراتـك  دروح..اخـذ  اي  ـ 
وهـاي هـي

ـ العفو ست بس آني ما اندل
بتشـنج.. اهلل..صرخـت  اسـتغفر  ـ 

يـا ابنـي قابـل هـي باريـس ومـا تنـدل؟ 
؟ شسـمك

ـ اسمي..سامي خلخال موذح 
تقـاوم  لـم  ضحكـة  اطلقـت  ـ 
حبسـها:ماما اسـمك كلش حلو..قالت 
باسـتهزاء.. هـذا مـو قسـم االجتماع..

ثـم ارشـدتني الـى القاعـة رقـم 2... / 
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نصـا  املنتج)السـارد(  قـدم  وبذلـك    
والسياسـة  احلـب  فـي  غارقـة  ابعـاده 
والتاريـخ، متيـز بتماسـكه البنائي وقيام 
نسـجه علـى تقنيـات فنيـة اسـهمت 
فـي تطويـر النمـو النصـي اضافـة الى 
اتسـامه بالوعـي الـذي ينـم عـن جتربة 
انسـانية تقوم على املشـهدية واحلركة 
بـن  مـا  اجلامعـة  املركبـة  والصـورة 

والنفسـي. احلسـي 

علوان السلمان

معرفيـة  السـردي..منظومة  النـص 
مكتنزة بجوانبها النفسـية والعاطفية 
والثقافيـة واجملتمعية بكل تشـكالتها...

السردي)شـارع  النـص  وباسـتحضار    
الوجـود( الـذي انتجت عواملـه الذاكراتية 
عواملهـا  ونسـجت  ناضجـة  ذهنيـة 
بأحمـد  املقترنـة  اناملهـا  السـردية 
الثقافـي  املركـز  واسـهم  شـمس، 
نشـرها  فـي  والنشـر  للطباعـة 
وانتشـارها/2017..كونها تشـتغل علـى 
اجلملـة السـردية حتبيـكا وعلـى الصورة 
تركيـب  بصفتهـا  تشـكيال،  السـردية 
لغوي يلجـأ اليه املنتج)السـارد( لتصوير 
معرفـي  او  عاطفـي  او  فكـري  معنـى 
متخيـل، فضـال عـن انـه يـزاوج مـا بـن 
الذاتـي واملوضوعـي عبـر واقعيـة احلدث، 
بلغـة اجملـاز واالسـتعارة التـي حتيـل الى 
عميـق  هو)تعبيـر  الـذي  الرمـز  اجـواء 
تسـقط  املعنى(..وهـي  الفكرة..مـزدوج 
رؤيتهـا الفنيـة والفكريـة علـى الفضاء 
واملفتـوح  املغلـق  بشـقيه  املكانـي 
بـؤرة  بصفتـه  واحداثـه  بشـخوصه 
عوالـم  تصعيـد  فـي  تسـهم  ثقافيـة 
السـرد وتشـعبها.. ابتـداء مـن العنـوان 
النص املوازي pra texte  وااليقونة الدالة، 
املكثظـة بطاقـة مكثفة مـن االيحاءات 
واملرتكـزات الرؤيويـة.. مع اختـزال جملي 
واعيـة،  بقصديـة  مضمونـي  وايجـاز 
لوحـة  املنتـج  واسـم  توسـدت  وقـد 
شـكلت رسـالة بصرية وعالمـة ايقونية 
التواصـل  عامـل  حتريـك  الـى  تسـعى 
..الـذي  للرائي)املسـتهلك(  واالنفعـاالت 
حتكـي  وهـي  املرئـي،  جماليـة   يبـرز 
الفكرة بلغة الشـكل )اخلطـوط وااللوان 
البصـري..(..  واالتسـاق  والضـوء  والظـل 
باعمـال  املعرفـي  االدراك  لتحقيـق 
بالعنـوان  وترتبـط  ومهاراتـه،  العقـل 
بالعنوانـات  يقتـرن  والـذي  جدليـا، 
الفرعيـة الداخليـة التـي هـي مجموعة 
تظهـر  التـي  اللسـانية  العالمـات  مـن 
علـى قمـة النـص مشـيرة حملتـواه الذي 
تكشـف عنـه مشـهدية رقميـة  تندرج 
حتـت كل عنـوان مسـتدعية املسـتهلك 
)املتلقي( لالسـهام في  ترسـيم العنونة 
فضـال  املشـهدي..  للمـنت  املالئمـة 
عـن االهـداء الـذي شـكل نصـا موازيـا 
مضافـا حقـق وظيفـة داللية منشـطة 
للحركـة التواصليـة بن املنتج)السـارد(

واملسـتهلك)املتلقي(،)ال احد يسـتحق ان 
اورطـه معـي بـكل هـذا اخلـراب، لكنني 
سـأورط نظارتـي الطبيـة، هـي التي رأت 
كل شـيء، هـي التي شـهدت ضـدي في 

االيـام..(ص5..
)فـي بدايـات القـرن املاضـي ومنتصفـه 

النص ينفتح على العوالم 
التجريبية باتكائه على 

االجناس االدبية)شعرية 
ودرامية وحوارية وتشكيلة 

فنية..( فتعددت االصوات بكل 
انثياالتها وتجلياتها النفسية 

والفكرية، فالذات المنتجة 
هي بؤرة السرد التي تستدعي 

المكان ومؤثثاته وتعيش 
اللحظات المعرفية ببناء فني 

يوظف تقنيات فنية واسلوبية 
كالتبئير الداخلي باستعمال 

ضمير المتكلم)انا( المقحم 
لذاته في االحداث والسيرة 

المكانية وتحوالتها

اصدار

نص

متابعة الصباح الجديد:

صـدر عن دار الرماتان الفرنسـية مجموعة 
»أمضـي وحيدا« للشـاعر العراقـي املقيم 
فـي كنـدا عيسـى حسـن الياسـري، وهي 
مختارات شـعرية ترجمها إلى الفرنسـية 
الشـاعر املغربـي املقيـم بفرنسـا محمـد 
الشـاعر  لهـا  وقـدم  غرافـي،  ميلـود 

الفرنسـي الشـهير لويـس بورتولـوم. 
حسـن  عيسـى  والروائـي  الشـاعر  ولـد 
الياسـري عـام 1942 فـي قريـة مـن قـرى 
مـن  مقربـة  علـى  تقـع  العـراق،  جنـوب 
مدينـة الكميـت فـي محافظـة ميسـان، 
أكمـل دراسـته االبتدائيـة ما بن مدرسـة 
القرية ومدرسـة الكميت. وأكمل دراسـته 
مدينـة  فـي  املعلمـن  ودار  املتوسـطة 
واإلذاعـة  التعليـم  فـي  عمـل  العمـارة. 
العرائـض.  ”وكتابـة  األدبيـة  والصحافـة 
مجموعـات  سـت  لـه  صـدرت  وقـد 
شـعرية فـي العراق مـا بـن 1973 – 1996. 
ومجموعتـان شـعريتان مـا بـن القاهـرة 
الشـعرية  اعمالـه  وعمـان، كمـا صـدرت 
للدراسـات  العربيـة  املؤسسـة   – عـن 
والنشـر فـي بيروت – ما بـن عامي  2017 – 
2021. الشـاعر حائز علـى – جائزة الكلمة 
احلـرة العامليـة – التي منحها لـه مهرجان 
الشـعر العاملـي الـذي أقيـم فـي – روتردام 
عاصمـة الثقافـة الهولندية – عـام 2002.

ترجمـت معظـم مجموعاتـه الشـعرية 
للغات اإلجنليزية واالسـبانية والفرنسـية 
قصائـد  لـه  تُرِجَمـْت  كمـا  والسـويدية. 
كثيـرة  إلى اللغـات الصينية  والهولندية  
والكرديـة  والسـريانية  والكتاالنيـة 

واألملانيـة وغيرهـا مـن لغـات العالـم.
العـراق  بلـده  الياسـري  الشـاعر  غـادر 
خريـف عـام 1998. حيـث أقـام فـي األردن 
وصـل  ثـم  العـام،  ونصـف  عامـن  مـدة 
إلـى كنـدا  مطلـع عـام 2001 و ال يـزال 

يقيـم في مونتريـال حتـى اآلن. يقول عنه 
الشـاعر الفرنسـي لويـس بورتولـوم فـي 

: مقدمته 
»إن مجموعـة – أمضـي وحيدا – للشـاعر 
غنائـي  سـفر  الياسـري  حسـن  عيسـى 
نحـو نهايـة رجـل يسـتعد لعبـور ظلمة 
نافذتـه التـي ال يلمسـها  القمـر. إنهـا 
قصيـدة طويلـة تسـاعدنا علـى التفكير 
والتأمـل فـي مسـارنا اخلاص، واإلمسـاك 
الياسـري  حسـن  عيسـى  إن  مبصائرنـا. 

مينحنـا هنـا للقـراءة .. وفـي أبهـى جتليه 
علـى  العراقـي”  ”لـألوز  نشـيد  أجمـل   ..

االطـالق«.
كمـا أنّ مجلـة الشـعر الفرنسـي« الروح 
املتمـردة« التـي تصـدر عـددا واحـدا كل 
فـي  الياسـري  بالشـاعر  احتفـت  عـام، 
عددهـا رقـم 26 الـذي صدر في سـبتمبر/
أيلـول 2020، حيـث خصصـت لـه ملفـا 
غطى سـبع صفحـات منهـا، أعـد امللف 
وأشـرف عليه  الشـاعر بورتولوم نفسـه . 

وقـد حظـي الشـاعر العراقـي الياسـري 
السـنتن  فـي  غربـي  وانتبـاه  باهتمـام 
األخيرتـن، إذ ترجمـت روايتـه »أيـام قريـة 
ترجمـة:    Verbum دار  عـن  احملسـنة«، 
نووَمـي فييـرو. وكانـت الرواية قـد صدرت 
 ،2003 عـام  األولـى  العربيـة  طبعتهـا 
عـن »دار الشـؤون الثقافيـة«، وطبعتهـا 
الثانيـة عـن »دار فضـاءات األردنيـة« عـام 

.2011
قـد  كان  العراقـي  الشـاعر  أن  يذكـر 
اشـتغل علـى الروايـة ملـدة سـتة أعـوام، 
وهـي تتنـاول فتـرة شـديدة احلساسـية 
وقعـت أحداثهـا فـي جنـوب العـراق، في 
إحـدى القـرى، التـي تـدور داخلهـا نزاعات 

عشـائرية.  وخالفـات 
صـدر  أن  العراقـي  للشـاعر  سـبق  وقـد 
إلـى  مترجمـان  شـعريان  كتابـان  لـه 
بعنـوان:  األول  مدريـد  فـي  اإلسـبانية، 
»صـالة بدائيـة مـن أجـل أوروك« )ترجمـة 
األديـب أجناسـيو جونتريت تيـران-2019(، 
)ترجمـة  بغـداد«  »كاتدرائيـة  والثانـي 
وحسـن  فاضـل  وليلـى  القـادري  فوزيـة 
وتقـدمي  ومبراجعـة  الياسـري(  عيسـى 

سـعدون. د.عبدالهـادي 
»أغانـي  الشـعري  كتابـه  حظـي  كمـا 
الغـروب« بترجمـة فرنسـية )دار الرماتان( 

بوليلـة(. )ترجمـة منيـة  عـام 2018 
وكان قـد سـبق للشـاعر املغربـي محمد 
ميلـود غرافـي أن ترجـم إلـى الفرنسـية 

أحمـد  املصـري  للشـاعر  مجموعـات 
محمـد  املغربـي  والشـاعر  الشـهاوي، 
أحمـد بنيـس، والشـاعر السـعودي علـي 

احلازمـي. 
من قصائد الديوان:

(1)
أيتها الذهبية مثل القمح

اخلضراء كحقول الرز
والهادئة كنهر هادئ

وهرمـت   .. الشـيخوخة  دهمتـك  لقـد 
يعا سـر

(2)
قراك القصبية تنقرض كسالالت نادرة

ورائحـة القهـوة مـا عـادت تنبعـث مـن 
أثوابـك

(3)
اثنان فجعت بهما

أنت …, وشيء يقال له الشعر
لقد حسبتكما رسولن يريدان خالصي

(4)
ماذا لو قلت ألطفالك

أن يقفـوا عنـد جميـع األبـواب عـدا بـاب 
احللـم؟

(5)
لن ينقذني أحد

وها أنذا آهرب .. وأعود .. وأهرب ثانية
(6)

فـي اليـوم .. ألعنـك .. وأبكيـك أكثـر من 
ة مر

أنوار عبد الكاظم

هو يقول
 من قال عن حبي لها

 اترك ودع
 انا غضب و نزق

 وانا الوجع

 وانا سليل املضرجن ويا 
هي

 حسناء من اوصافها
 في غيرها

 ال ما اجتمع 
هي لم تزل اغنيتي

 وبها الضمير متيم
 ولها استمع 

اني قرات الغارمن
 املضرمن بنارها

 السالفن بحبها
 ومن وقع 

كانت مدام احلاملن
 كانت انيس الطالبن

 ومن رتع
 الراية البيضاء لل 

مستسلمن
 اال لها 

فالواقعون نزيفهم راياتهم
 واحلر من انفاسها

 مهرا دفع
 اني كرهت العاذلن بحبها 

لهجرها 
ومن ضلع 

اني الرمق موعدا 

يهدي السراة 

ومن اتبع

 نورا كنور الشمس

 ميحو حلكة 

ولها خلع

أمضي وحيدا لـ عيسى حسن الياسري

موعــد

غالف الرواية

ري
س

يا
 ال

سن
ح

ى 
س

عي

من اعمال الفنان هادي ماهود
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فقدان وصل

وصل  منــي  فقد 
املرقم  االمانــات 
والصادر   081600
بلدية  مديرية  عن 
ســوق الشــيوخ 
مهنــد  باســم/ 
عبــد  كاظــم 
احلسني فمن يعثر 
تســليمه  عليه 

ملصدره .

أعالن
الى/ محارب محمد ابراهيم

اقتضى حضورك الى صندوق االسكان 
لتثبيت  وذلك  العراقي فرع كركــوك 
قيام شريكتك  على  باملوافقة  اقرارك 
الســيدة )متاضر كامل مويرد( بالبناء 
على حصتها املشــاعة في القطعة 
املرقمــة )500/49 م 54 خ،ت( لغــرض 
مدة  وخالل  االسكان  قرض  تسليفها 
اقصاها )15( يوما خمسة عشر يوما 
من داخل العراق وشــهر اذا كان خارج 
العراق من تاريخ نشر االعالن وبعكسه 
االعتراض  في  حقك  يســقط  سوف 

مستقبالً.

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية 

محكمة بداءة الناصرية 
العدد/ 1229/ب/2020

تاريخ / 2021/3/4
اعالن

الى املدعي عليه )احمد جبر طالب( 
اصدرت محكمة بــداءة الناصرية بتاريخ 
2021/2/2 قرارها الغيابي بحقك والقاضي 
بالزامــك بتأديتــك للمدعــي مدير عام 
شــركة التأمني اضافة لوضيفته مبلغآ 

مقداره عشرة ماليني دينار 
وجملهوليــة محــل اقامتك قــرر تبليغك 
بواســطة صحيفتني محليتني ولك حق 
االعتراض واالستئناف والتمييز خالل املدة 

القانونية و وفق االصول 
القاضي 
ازهر علي فرج

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت
العدد: 158/ج/2021
التاريخ: 2021/3/3

الى/ املدان )شهيد عزيز عوفي 
القريشي(

1 - بتاريخ 2021/2/14 حكمت احملكمة 
عليك غيابياً باحلبس ملدة ثالث سنوات 
وفــق احــكام املــادة 459 مــن قانون 

العقوبات.
2 -أصدر أمر القبض والتحري بحقك.

3 - لك حق االعتراض على قرار احلكم 
الغيابي الصادر بحقك خالل مدة ثالثة 

اشهر وبخالفه يعتبر القرار نافذ.
القاضي
صابر جماغ سلمان

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية 
محكمة االحوال الشخصية في الناصرية 

العدد/ 226/ش/2021 
التاريخ 2021/3/3

املدعي عليه )عمار عبد اجلليل صخيل (
م/ تبليغ بقرار حكم غيابي

اضبــارة  وبعــدد   2021/2/11 بتاريــخ 
(226/ش/2021( اصــدرت هذه احملكمة حكما 
غيابيآ اقتضى )تبليغك بقرار احلكم الغيابي 
بتاريخ  الواقــع  اخللعــي  الطــالق  بتصديق 
2020/11/13 وجملهوليــة محــل اقامتك في 
الوقت احلاضر حسب شــرح املبلغ القضائي 
)حيدر صالــح حمدان ( عليــه تقرر تبليغك 
في صحفتني يوميتــني باحلكم املذكور اعاله 
وبأمكانك االعتراض خالل مدة عشرة ايام من 

اليوم التالي لتاريخ نشر االعالن .
القاضي 
مرتضى سليم خصاف 

دائرة صحة واسط
قسم االمور االدارية واملالية والقانونية

الشعبة القانونية
العدد: 27

التاريخ: 2021/3/3
م/اعالن

الى املطلوب األذن ضده )مرتضى حسن جابر/ املدير املفوض لشركة برج بيروت للتجارة واملقاوالت العامة احملدودة/ اضافة لوظيفته(
تقــرر تبليغك مبوعد املرافعة بدعوى األذن املقامة من قبل مدير عام صحة واســط/ اضافة لوظيفته واملرقمة 1/اذن جتارية/2021/ 
واملصادف يوم 2021/3/16 للحضور امام محكمة بداءة الكوت في متام الســاعة التاســعة صباحاً وعند عدم حضورك او ارسال 

وكيل عنك سوف جتري املرافعة بحقك غيابياً وفقاً للقانون.
السيد قاضي محكمة البداءة اخملتصة بنظر الدعاوى التجارية في واسط احملترم

طالب األذن/ مدير عام دائرة صحة واسط/ اضافة لوظيفته/ وكيلته احلقوقية نداء كامل كشاش
املطلوب األذن ضده/ مرتضى حســن جابر/ املدير املفوض لشــركة برج بيروت للتجارة واملقاوالت العامة احملدودة/ اضافة لوظيفته 

يسكن بغداد/ احلبيبية
جهة االذن/ ســبق لدائرة موكلي ان تعاقدت مع املطلوب االذن ضده مبوجب العقد املرقم 1074 في 2013/9/15 لغرض انشاء بناية 
منســقي التدرن في قضاء الكوت )منطقة حي اجلهاد( ولعدم تنفيذ كامل االلتزام امللقى على عاتقه واخالله ببنود العقد قمنا 
باجراء كشف مستعجل امام محكمتكم بالعدد 4/كشف 2017 لتثبيت واقع حال االعمال املنجزة وغير املنجزة حيث بلغ اجملموع 

الكلي لكلفة االعمال غير املنجزة )292،475،000( مائتان واثنان وتسعون مليون واربعمائة وخمسة وسبعون الف دينار عراقي.
عليــه ولكل ما تقدم نطلب من محكمتكم املوقره بعد تبليغ املطلوب االذن ضده بنســخة من طلب االذن/ االذن لدائرة موكلي 

بتنفيذ ما تبقى من التزام على نفقة املطلوب االذن ضده وحسب ما مذكور في اضبارة الكشف اعاله..... مع االحترام

طالب االذن
مدير عام دائرة صحة واسط/ اضافة لوظيفته
وكيلته احلقوقية/ نداء كامل كشاش

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت
العدد: 3159/ج/2019

التاريخ: 2021/3/3
الى/ املدان )محمد مظفر محمد 

حسن الشويلي(
1 - بتاريخ 2020/1/19 حكمت احملكمة 
باحلبس ملدة سنة واحدة  عليك غيابياً 
وفــق احــكام املــادة 384 مــن قانون 

العقوبات.
2 -أصدر أمر القبض والتحري بحقك.

3 - لك حق االعتراض على قرار احلكم 
الغيابي الصادر بحقك خالل مدة ثالثة 

اشهر وبخالفه يعتبر القرار نافذا.
القاضي
صابر جماغ سلمان

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية 
محكمة بداءة الناصرية 

العدد/687/ب/2020
تاريخ / 2021/3/4

اعالن
الى املدعى عليه )خليفة رهيف كرمي ( 

اصــدرت محكمة بــداءة الناصريــة بتاريخ 
2021/2/25 قرارهــا الغيابي بحقك والقاضي 
بالزامك بتأديتك للمدعي مدير عام شــركة 
التأمني اضافة لوظيفته مبلغآ مقداره ثالثة 

ماليني واربعمائة وخمسون الفا دينار .
وجملهولية محل اقامتك قرر تبليغك بواسطة 
صحيفتــني محليتــني ولك حــق االعتراض 
واالســتئناف والتمييز خالل املدة القانونية و 

وفق االصول 
القاضي 
جواد حسني نايف

محكمة االحوال الشخصية في 
الناصرية

اجلديد  الصبــاح  جريــدة  نشــرت 
بعددهــا )4610( بتاريخ )2021/3/4) 
االحوال  اعالنا صادرا مــن محكمة 
الشــخصية في الناصريــة املرقم 
(2052/ش/2021( حيــث ذكــر عدد 
خطــأ  )3679/ش/2021(  االضبــارة 
لــذا  )3679/ش/2020(  والصحيــح 

اقتضى التنويه 

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت

تنفيذ/ 18
رقم االضبارة/ 2021/705

التاريخ:2021/3/4
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقار تسلســل حصة املدين 
فــي العقار املرقم 791/3 م38 اخلاجيــة الواقع في الكوت 
العائد للمدين عباس عبد احلســني شــاكر احملجوز لقاء 
طلب الدائن احمد حكمت كــرمي البالغ 20،000،000 دينار 
فعلى الراغب بالشــراء مراجعة هــذا املديرية خالل مدة 
ثالثني يوما تبدأ من اليوم التالي للنشــر مسصحبا معه 
التامينات القانونية عشــرة من املائة من القيمة املقدرة 
وشهادة اجلنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية 

على املشتري . 
املنفذ العدل

علي رضا علي اخلطاوي
املواصفات:

1 – موقعة ورقمــه: كوت / الكفــاءات / قرب حي اخلليج 
رقمهما 791/3 م38 اخلاجية.

-2 جنسه ونوعه: ارض زراعية / خالية من البناء واملشيدات
-3 حدوده و اوصافه:

-4 مشتمالته: ال توجد
-5 مساحته: 155 سهم

-6 درجة العمران: 
-7 الشاغل:

-8 القيمة املقدرة: عشــرون  مليون دينــار عراقي عن بيع 
حصة املدين البالغة 12500 ســهم للعقــار 791/3 م38 

اخلاجية.

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت

تنفيذ/ 18
رقم االضبارة/ 2021/723

التاريخ:2021/3/4
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقار تسلسل حصة املدين في 
العقار املرقــم 791/3 م38 اخلاجية الواقع في الكوت العائد 
للمدين عباس عبد احلســني شاكر احملجوز لقاء طلب الدائن 
محمد عزت حســن البالغ خمسة عشر مليون دينار فعلى 
الراغب بالشــراء مراجعة هذا املديرية خالل مدة ثالثني يوما 
تبدا من اليوم التالي للنشــر مســصحبا معه التامينات 
القانونية عشــرة من املائــة من القيمة املقدرة وشــهادة 
اجلنســية العراقية وان رســم التســجيل والداللية على 

املشتري . 
املنفذ العدل

علي رضا علي اخلطاوي
املواصفات:

1 – موقعة ورقمه: كوت / الكفاءات / قرب حي اخلليج رقمها 
791/3 م38 اخلاجية.

2 - جنسه ونوعه: ارض زراعية / خالية من البناء واملشيدات
3 - حدوده و اوصافه:

4 - مشتمالته: ال توجد
5 - مساحته: 155 سهم

6 - درجة العمران: 
7 - الشاغل:

8 - القيمة املقدرة: خمســة عشــر  مليون دينار عراقي عن 
بيع حصة املدين البالغة 12500 ســهم للعقار 791/3 م38 

اخلاجية.

شركة املشاريع النفطية
اعالن مناقصة

املوضوع: تصميم وجتهيز وتشغيل )INSTRUMENTATION & CONTROL REQUIRMENTS Tank Gauging System and Field Instrumentation( ملشروع 12 خزان ملصفى الكسك.
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يسر )شركة املشاريع النفطية( بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم )لتصميم وجتهيز وتشغيل INSTRUMENTATION & CONTROL REQUIRMENTS Tank Gauging System and Field Instrumentation ملشروع 12 خزان ملصفى الكسك(. 
وتسليمها وتفريغها في موقع املشروع ، وان تكون بلدان املنشأ للمواد )الواليات املتحدة االمريكية، اململكة املتحدة، اليابان، كندا، املانيا، هولندا، ايطاليا، فرنسا، السويد، اسبانيا، النمسا، النرويج، فنلندا، بلجيا، والدمنارك(علماً ان املشروع ذاتي التمويل وان الكلفة التخمينية 

للمناقصة هي )1.216.167.000( مليار ومائتان وستة عشر مليون ومائة وسبعة وستون الف دينار ومبدة تنفيذ )120( يوم تقوميي، مع مالحظة ومراعاة ما يأتي:
-1 على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات اضافية االتصال بشركة املشاريع النفطية/ قسم التوريدات والتعاقدات pur.cus@scop.oil.gov.iq / / scop@scop.oil.gov.iq )من االحد الى اخلميس وخالل الدوام الرسمي من الساعة )9:00 ص( لغاية 

(12:00 م( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
-2 على اجملهزين الراغبني واملؤهلني من ذوي اخلبرة واالختصاص باالشتراك في هذه املناقصة تقدمي عطاءاتهم وفقاً للشروط املطلوبة في الوثائق القياسية واالعالن مبوجب املعايير االتية:

أ- املواصفات الفنية الدقيقة التي تتضمن حتديد اخلصائص الفنية للسلع واخلدمات املتصلة بها.
ب- خدمات ما بعد البيع.

ج- جتهيز مواد احتياطية ملدة سنتني، ومواد احتياطية للتشغيل األولي.
د- عمل مماثل )واحد( منجز وخالل مدة التتجاوز )10( سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء وتكون قيمة هذا العمل )30%( من الكلفة التخمينية للمناقصة على ان يكون من طبيعة موضوع املناقصة املوصوفة في املتطلبات ومؤيداً من اجلهات التعاقدية ذات الصلة.

و- مدة تنفيذ العقد بااليام التقوميية.
ز- يجــب ان يقــدم مقدم العطاء ما يثبت امتالكه ســيولة نقدية تبلغ )243.233.400( دينار عراقي  )مائتان وثالثة واربعون مليون ومائتان وثالثة وثالثون الف واربعمائة دينار عراقي( من مصــرف معتمد ومصدق اصولياً )باألمكان احلصول على قائمة باملصارف احملظور التعامل 

معها حالياً من الهيئة املالية(.
ح- يكون التجهيز مع التفريغ CIP واصل ومفرغ في مخازن شركة املشاريع النفطية في موقع املشروع ، ويتحمل مقدم العطاء كافة الضرائب والرسوم املتعلقة بذلك.

ط- مطابقة املناشئ للمواد اجملهزة من قبل مقدم العطاء للمناشئ املطلوبة في املناقصة.
ي- تلتزم الشركة االجنبية املشتركة مبا يلي:

- تقدمي تعهد يقضي بعدم وجود مطالبة مالية غير محسومة اجتاه املؤسسات العراقية خالل )30( ثالثون يوماً من تاريخ التبليغ بقرار االحالة علماً ان اجراء التسوية شرط الزامي الصدار قرار االحالة وبخالف ذلك يتم استبعاد الشركة االجنبية املشتركة باملناقصة.
- في حالة وجود مطالبات لدى الشركة االجنبية املشتركة في املناقصة تلتزم بتقدمي تعهد بتسوية مرضية للطرفني )التسوية وفقاً التفاقية نادي باريس او التسوية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2014 او شطب الدين كلياً بحسب مقتضي احلال( الية منازعات 

او مطالبات سابقة خالل )30( ثالثون يوماً من تاريخ التبليغ بقرار االحالة علماً ان التسوية شرط الزامي الصدار قرار االحالة وبخالفه يتم استبعاد الشركة االجنبية املشتركة في املناقصة.
- تتعهد الشــركة االجنبية بعدم اجراء أي مطالبة قضائية او ادارية على أي مديونية بحق املؤسســات العراقية بعد االحالة مباشــرة او غير مباشــرة من خالل البيع او التنازل للغير عن جزء او كل الدين بصفة رضائية او قضائية مبعنى استمرار عالقة الشركة املتقدمة او 

املشتركة للعمل بالعراق باملديونات املتنازل عنها او املباعة للغير ويسعى املتقدم لبذل اجلهود املطلوبة للمساهمة لتسوية تلك املطالبات.
-3 بأمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق العطاء بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد في ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )350.000( دينار عراقي )ثالثمائة وخمسون الف دينار عراقي( نقداً وغير قابل للرد.

-4 يكون مكان بيع وثائق املناقصة )شركة املشاريع النفطية- قسم التوريدات والتعاقدات- الوزيرية/ خلف معهد التدريب النفطي من االحد الى اخلميس من الساعة )9:00ص( لغاية ال )12:00م(.
-5 مكان تسليم العطاء )وزارة النفط- شركة املشاريع النفطية- جلنة استالم وفتح العطاءات- الطابق االول/ الوزيرية/ خلف معهد التدريب النفطي(.

يكون موعد غلق املناقصة وتسليم العطاءات بتاريخ )2021/3/30( حيث ان العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم الفتح بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان التالي:-
شركة املشاريع النفطية/ الوزيرية/ خلف معهد التدريب النفطي/ بغداد-العراق

اجلهة التي تستلم العطاء/ جلنة استالم وفتح العطاءات احمللية.
التقدمي بالبريد االلكتروني غير مسموح.

-6 يتم دعوة مقدمي العطاءات اخملولني بحضور مؤمتر ما قبل تقدمي العطاء للتوضيح واالجابة على االستفسارات ويكون تاريخ االنعقاد قبل اسبوع من تاريخ الغلق وعلى مقدمي العطاء تقدمي استفساراتهم حتريرياً قبل ثالثة ايام من موعد انعقاد املؤمتر.
الوقت: )9:00ص( لغاية )12:00م(

التاريخ: / /2021
املكان: يحدد الحقاً

-7 تكون العطاءات املقدمة نافذة ملدة )120( مائة وعشرون يوم من تاريخ الغلق احملدد.
-8 يلتزم مقدم العطاء بارفاق املستمسكات التالية مع عطاءه املقدم:-

أ- هوية غرفة التجارة )نافذة( عقد تأسيس الشركة ومحضر التأسيس والنظام الداخلي وشهادة تأسيس الشركة العراقية مصدقة من مسجل الشركات في وزارة التجارة.
ب- املستمسكات الثبوتية للمدير املفوض:

* ملواطني جمهورية العراق: البطاقة الوطنية املوحدة )او شهادة اجلنسية + هوية االحوال املدنية(، بطاقة السكن، عقد ايجار او الطابو للداللة عن العنوان.
* ملواطني الدول االخرى: صورة واضحة عن جواز السفر.

ج- شهادة تسجيل الشركة الرئيسية وعنوان مركز عملها الفعلي اذا كانت الشركة املقدمة للعطاء فرع في العراق )مكتب اقليمي(.
د- تقدمي كتاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للضرائب نافذ ومعنون الى شركة املشاريع النفطية.

ه- يلتزم مقدم العطاء اذا كان شركة عراقية او شركة اجنبية لها فرع في العراق بتقدمي كتاب من دائرة الضمان االجتماعي يثبت اشتراكها بالضمان االجتماعي للعمال.
و- شهادة تأسيس الشركة االجنبية من غرفة التجارة او الصناعة في بلد تأسيس الشركة ومصدقة من الصفارة العراقية في ذلك البلد ودائرة التصديقات في وزارة اخلارجية في العراق اذا كان مقدم العطاء اجنبياً.

ز- يجب ان يكون املناقص من املصنعني او احد وكالءه اخملولني رسمياً مبوجب وثائق مصدقة.
ح- وثائق اخلبرة السابقة والكفاءة مؤيدة من اجلهات التعاقدية املعنبية ومصدقة اصولياً.

ط- كافة الوثائق املطلوبة لغرض معايير التأهيل.
ي- تخويل من الشركة ملمثلها عند الشراء مصدق اصولياً.

ك- وصل شراء وثائق املناقصة االصلي.
املالحظات:-

يتم تقدمي العطاء في خمسة اظرف مغلقة ومختومة بختم رسمي وبشمع سري:
االول- يحتوي على املستمسكات املطلوبة اعاله.

الثاني- يحتوي على العرض الفني + اجلدول الزمني.
الثالث- يحتوي على العرض التجاري الغير مسعر.

الرابع- يحتوي على العرض التجاري املسعر.
اخلامس- يحتوي على التأمينات االولية والبالغة )36,000,000( )ســتة وثالثون مليون دينار( )ويجب أن تكون بشــكل خطاب ضمان او ســفتجة او صك مصدق صادر من مصرف عراقي معتمد على ان تكون نافذة ملدة )120( يوم ويوضع في ظرف منفصل او مغلق مسجل رقم 

الطلبية واسم الشركة( ، باالمكان احلصول على قائمة باملصارف احملظور التعامل معها حالياً من الهيئة املالية.
توضع االظرف في ظرف واحد وتكون مغلقة ومختومة بختم رسمي وبشمع سري ويكتب على الظرف اخلارجي والداخلي ما يلي:

أ- اسم وعنوان مقدم العطاء.
ب- اسم املناقصة ورقمها كما هو مشار اليه في الفقرة الفرعية 1-1 من تعليمات ملقدمي العطاء واي اشارات اخرى مذكورة في بيانات العقد.

ج- تاريخ الغلق.
د- بيان محتوى الظرف الداخلي)عرض فني، عرض جتاري مسعر، عرض جتاري غير مسعر، الوثائق املطلوبةن التأمينات االولية(.

-9 الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
-10 يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واالعالن الخر اعالن عن املناقصة ويتم تسديدها قبل توقيع العقد.

-11 تهمل العطاءات الغير مســتوفية للمستمســكات املطلوبة ويتم اســتبعاد العطاء غير مستوفي ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها، يجب ان تتوافق جميع العطاءات املقدمة مع شــروط املناقصة القانونية والتقنية واملالية واال فانها تستبعد النها غير 
متوافقة.

-12 يتم تدوين العنوان الكامل ملقدم العطاء واسم الشخص املسؤول عن متابعة االستفسارات وتثبيت املوقع والبريد االلكتروني وعليه اشعار الطرف االول بأي تغيير يطرأ على العنوان خالل )7( ايام من تاريخ حصول التغيير.
-13 جلهة التعاقد الغاء املناقصة قبل صدور كتاب االحالة بناءاً على اسباب مبررة دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شراء وثائق املناقصة فقط للمناقصني وكذلك يتم اعادة ثمن شراء وثائق املناقصات الى املناقصني في احلالتني االتيتني:

* الغاء املناقصة وتغيير اسلوب التنفيذ الى الدعوة املباشرة او العطاء االحتكاري عند توفر شروط اللجوء الى تطبيق هذين االسلوبني.
* عند الغاء املناقصة للسنة السابقة واالعالن عنها مجدداً وبتسلسل جديد للعام الالحق.

-14 يتم مصادرة التأمينات االولية لصالح شركة املشاريع النفطية ويتم اتخاذ االجراءات القانونية ضد مقدم/ مقدمي العطاء في احلاالت االتية:
* اذارفض مقدم العطاء الفائز توقيع العقد بعد تبليغه بقرار االحالة.

* اذا قرر مقدم العطاء سحب عطاءه خالل فترة نفاذية العطاء وبعد تاريخ غلق تقدمي العطاءات.
* اذا رفض مقدم العطاء تصحيح حساباته اخلاطئة والتي من املمكن ان تؤثر على قرار االحالة.

-15 اليجوز ملقدم العطاء شطب او حك أي بند من بنود وثائق املناقصة او اجراء أي تعديل عليها.
-16 يعول على السعر املدون كتابة في حالة اختالفه مع السعر املدون رقماً كما يعول على سعر الوحدة في حالة عدم صحة مبلغ الفقرة.

-17 اذا وردت فقرة او فقرات لم يدون سعر ازائها في العطاء املقدم ففي هذه احلالة تعد كلفة تلك الفقرة او الفقرات وبحدود الكميات املدونة ازائها مشمولة بالسعر االجمالي للعطاء.
-18 ميكن الرجوع الى موقع الشركة او الوزارة على االنترنت.

Web site: http://www.scop.gov.iq
E-mail: scop@scop.oil.gov.iq

E-mail: pur.cus@scop.oil.gov.iq
مدير عام
شركة املشاريع النفطية
محمود عباس علي

محكمة االحوال 
الشخصية في الناصرية

الــزوراء  جريــدة  نشــرت 
بتاريــخ   )7441( بعددهــا 
صادرا  اعالنــا   )2021/3/4)
مــن محكمــة االحــوال 
الشــخصية في الناصرية 
)2052/ش/2021)  املرقــم 
حيــث ذكر عــدد االضبارة 
خطــأ  (3679/ش/2021( 
والصحيح )3679/ش/2020)

لذا اقتضى التنويه
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جمهورية العراق 
ديوان محافظة واسط

قسم العقود 
العدد, 3192

التاريخ , 2021/3/4
إعادة إعالن

مناقصة عامة رقم )2021/4/1(
اســم املناقصة )أكمال مد شبكة ماء مع تنفيذ اعمال اتصاالت وحتويل الكيبالت الضوئية املعارضة مع تاهيل الشبكة الكهربائية مع 
تنفيذ خطوط محطة مجاري امطار وثقيلة مع خط دفع مع صب واكساء الشوارع الرابطة بني مدخل ناحية الزبيدية من جهة العزيزية 

وشارع محطة الكهرباء في حي األمير وحي الربيع في ناحية الزبيدية (      وعلى حساب شركة زحل اخلير للمقاوالت الناكلة 
على حساب مشاريع تنمية االقاليم ضمن التبويب )2-21-13-4-24-43-2)

وفقآ لوثيقة تنفيذ عقود األشغال املتوسطة
1_ يســر ديوان محافظة واسط / قسم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم لعمل )إكمال مد شبكة 
ماء مع تنفيذ اعمال اتصاالت وحتويل الكيبالت الضوئية املعارضة مع تاهيل الشبكة الكهربائية مع تنفيذ خطوط محطة مجاري امطار 
وثقيلة مع خط دفع مع صب واكساء الشوارع الرابطة بني مدخل ناحية الزبيدية من جهة العزيزية وشارع محطة الكهرباء في حي األمير 
وحي الربيع في ناحية الزبيدية( للمرة الثانية وبكلفة تخمينية )5,711,448,500( خمسة مليارات وسبعمائة واحد عشر مليونا واربعمائة 

وثمانية واربعون الفا وخمسمائة دينار ومبدة اجناز )400( اربعمائة يوم 
2_ ان املناقصة لهذا املشروع سوف تنشر في الصحف الوطنية )الصباح , العدالة ,الزوراء( 

3_ فعلى مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني من الشركات املقاولة واملقاولني العراقيني )رابعة انشائية ,رابعة كهرباء( نافذة والشركات 
العامة وكذلك الشــركات العربية واألجنبية املتخصصة في احلصول على معلومات إضافية االتصال ب)ديوان محافظة واســط /قسم 

العقود( خالل )اوقات الدوام الرسمي ( كما موضحة بتعليمات ملقدمي العطاءات 
4_ متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة :- كما هي محددة في اجلزء الثالث )معايير التقدمي والتأهيل (

5_ املتطلبات القانونية :-
أوال– األهلية/ وتشمل جنسية مقدم العطاء ان التكون وكاالت تابعة لصاحب العمل عدم اقصاء مقدم العطاء مؤقتى )معلقة انشطته 
اجلديدة , مدرج في القائمة السوداء او مدرج في قائمة الشركات املتلكئة بقرار صادر عم اجلهة املعنية في وزارة التخطيط عن املشاركة 
في عمليات التعاقدات العامة او استنادآ الى قرار صادر من قبل االمم املتحدة / مجلس االمن للمشاركة في املناقصات اليوجد تضارب في 
املصالح الشــبكات العامة احلكومية واململوكة للدولة ان تثبت انها مســتقلة قانونيآ و ماليا وانها تعمل وفق القانون التجاري وقانون 

الشركات العامة 
ثانيآ_ على مقدمي العطاءات من الشركات املقاولة واملقاولني العراقيني تقدمي الشهادة تأسيس الشركة وعقد التأسيس 

ثالثا_ على مقدمي العطاءات من العربية ةاالجنبية واملسجلة في وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات تقدم شهادة تأسيس الشركة 
وفي حالة كونها غير مســجلة في العراق تقدمي مايثبت تســجيلها في وزارة اخلارجية لبلد الشركة ومصدقة من السفارة العراقية او 

امللحقية التجارية العراقية في ذلك البلد 
رابعا_ كتاب عدم ممانعة من االشــتراك في املناقصة )نســخة اصلية / نسخة مصورة ( نافذ وصادرة من الهيئة العامة للضرائب عنونة 

الى محافظة واسط / قسم العقود 
خامسآ_ وصل شراء الناقصة )نسخة اصلية /نسخة مصورة ( 

6_ بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق املناقصة اعتبارآ من اخر نشر لالعالن بعد تقدمي طلب حتريري الى )ديوان محافظة واسط 
/ سكرتير جلنة فتح العطاءات ( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )250000( مائتان وخمسون الف دينار

7_ يتم تسليم العطاءات الى )ديوان محافظة واسط / سكرتير جلنة فتح العطاءات ( قبل الساعة الثانية عشر ضهرآ من يوم )اخلميس ( 
املصادف 2021/3/25 وهو تاريخ غلق الناقصة علما بأن العطاءات املتاخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات 
او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان التالي )واسط /الكوت / شارع احملافظة / ديوان محافظة واسط / قسم العقود / طابق االول( في 

الساعة الثانية عشر والنصف ظهرآ من يوم )اخلميس( املصادف 2021/3/25.
8_ كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان العطاء )خطاب ضمان مصرفي او صك مصدق او سفتجة ( ومببلغ )114,300,000( مائة واربعة 
عشــر مليون وثالثمائة الف دينار معنون الى محافظة واســط / االدارة العامة واحمللية ) نفقات املشاريع االستثمارية ( ويتضمن االشارة 
ألســم ورقم املناقصة ويفضل ان يكون صادرآ من احد مصارف محافظة واســط ويحمل عنوان البريد االلكتروني للمصرف الصادر منه 
نافذآ ملدة التقل عن )120( مائة وعشــرون يوما اعتبارآ من تاريخ غلق املناقصة على ان تكون التأمينات االولية بأسم مقدم العطاء او )اي 

من املساهمني في الشركة او الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة ( .
9_ ان مدة نفاذ العطاء )90( تسعون يوما من تاريخ غلق املناقصة وان تقدمي العطاء يجب ان يكون من قبل املدير املفوض للشركة او احد 
املســاهمني او من يخوله مبوجب وكالة صادرة من كاتب العدل كشرط اساسي لتقدمي العطاء للتوقيع على جميع صفحات مستندات 

املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة .
10_ على مقدم العطاء تقدمي احلســابات اخلتامية الرابحة الخر ســنتني املتتاليتني والتي تســبق موعد االعالن عن املناقصة مصدقة 
ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد وفي حالة عدم امتداد الشركة احلسابات اخلتامية الخر سنتني فيتم تقدمي احلسابات اخلتامية 

الرابحة الخر سنتني والتي تسبق عام 2014.
11_ ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات .

-12 في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود االشــغال املتوســطة ( بكافة اقســامها فانه ســيتم استبعاد 
عطاءهم مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي .

-13 اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعد للغلق والفتح .
-14 يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واالعالن الخر اعالن عن املناقصة .

الدكتور 
محمد جميل املياحي 
محافظ واسط 

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

قسم العقود
العدد: 3191

التاريخ: 2021/3/4
اعالن

مناقصة عامة رقم )2021/9/5( و )2021/9/6(

على حساب مشاريع تنمية االقاليم لعام 2021 حسب التبويب )365-13-1-3-1-55-2)
وفقاً لوثيقة تنفيذ عقود االشغال الصغيرة

1. يسر ديوان محافظة واسط/ قسم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة من الشركات املقاولة واملقاولني العراقيني والشركات 
العامة اخملتصة لتقدمي عطاءاتهم للمناقصة املدرجة في اجلدول ادناه:

2. ان املناقصات لهذه املشاريع سوف تنشر في الصحف الوطنية )الصباح، العدالة، الزوراء(.
3. على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات اضافية االتصال ب )ديوان محافظة واسط/ قسم العقود( خالل )اوقات 

الدوام الرسمي( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
4. متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة: كما هي محددة في اجلزء الثالث )معايير التقييم والتأهيل(.

5. املتطلبات القانونية:-
اوالً- االهلية وتشــمل عدم اقصاء مقدم العطاء مؤقتاً )معلقة انشــطته اجلديدة ، مدرج في القائمة الســوداء او مدرج في قائمة الشركات 
املتلكئة بقرار صادر عن اجلهة املعنية في وزارة التخطيط عن املشاركة في عمليات التعاقدات العامة ، ال يوجد تضارب في املصالح ، الشركات 

العامة احلكومية واململوكة للدولة ان تثبت انها مستقلة قانونياً ومالياً وانها تعمل وفق القانون التجاري وقانون الشركات العامة.
ثانياً- شهادة تأسيس الشركة وعقد التأسيس وهوية تصنيف الشركات املقاولة واملقاولني نافذة.

ثالثاً- كتاب عدم املمانعة من االشــتراك في املناقصة )نسخة اصلية + نســخة مصورة( نافذ وصادرة من الهيئة العامة للضرائب معنونة الى 
محافظة واسط/ قسم العقود.

رابعاً- وصل شراء املناقصة )نسخة اصلية + نسخة مصورة(.
6. بامكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق املناقصة اعتباراً من اخر نشــر لالعالن بعد تقدمي طلب حتريري الى )ديوان محافظة واســط/ 

سكرتير جلنة فتح العطاءات(.
7. يتم تســليم العطاءات الى )محافظة واسط/ ســكرتير جلنة فتح العطاءات( قبل الساعة الثانية عشــر ظهراً من يوم )اخلميس( املصادف 
2021/4/1 وهو )تاريخ غلق املناقصة( ، علماً بأن العطاءات املتأخرة ســوف ترفض وســتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم 
الراغبني باحلضور في العنوان التالي )واســط/ الكوت/ شارع احملافظة/ مبنى ديوان محافظة واسط( في الساعة الثانية عشرةا والنصف ظهراً 

من يوم )اخلميس( املصادف 2021/4/1.
8. كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمانا للعطاء )خطاب ضمان مصرفي او صك مصدق ســفتجة( معنون الى محافظة واسط/ األدارة العامة 
واحمللية )نفقات املشاريع االستثمارية( ويتضمن االشارة السم ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادراً من احد مصارف محافظة واسط ويحمل 
عنــوان البريد االلكتروني للمصرف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعشــرون يوماً اعتباراً مــن تاريخ غلق املناقصة على أن تكون 

التأمينات االولية باسم مقدم العطاء او )أي من املساهمني في الشركة او الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة(.
9. ان مدة نفاذ العطاء )90( تســعون يوماً من تاريخ غلق املناقصة وان تقدمي العطاء يجب ان يكون من قبل املدير املفوض للشركة او املساهمني 
او من يخوله مبوجب وكالة صادرة من كتاب العدل كشــرط اساســي لتقدمي العطاء والتوقيع على جميع صفحات مستندات املناقصة ويقدم 

العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة.
10. ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

11. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود االشغال الصغيرة( بكافة اقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاء مما يقتضي 
مراعاة ذلك التقدمي.

12. اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعداً للغلق والفتح.
13. يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واالعالن الخر اعالن عن املناقصة.

الدكتور
محمد حميد املياحي
محافظ واسط

 
 
 
 

 مبلغ القطع هوية التصنيف مبلغ ضمان العطاء مدة االنجاز الكلفة التخمينية اسم المناقصة رقم المناقصة ت
انشاء مجموعة طرق ريفية  5/9/0204 41

كم )طريق قرية 5,5بطول كلي 
كم 5،5الصامدين والفتح بطول 

وانشاء طرق فرعية في منطقة 
كم( في 3قرية الذهب بطول 

 قضاء الصويرة

003،352،222 
سبعمائة وثالثة و 

وثالثمائة  اسبعون مليون
 وخمسون الف دينار

452 
 يوم

(03،222،222) 
 ثالثة وعشرون
 مليون دينار

 تاسعة
 انشائية

422222 
 مائة الف

 دينار

انشاء مجموعة طرق ريفية  6/9/0204 40
كم )طريق 0،25بطول كلي 

قرية االمام المنتظر وطريق 
كم 3،0قرية الحسيني وبطول 

وطريق قرية االنوار وقرية 
الثورة )السجاد( وبطول 

 كم( في ناحية البشائر3،3

سبعمائة  091000522
 اواربعة وتسعون مليون

ومائتان واثنان 
 اوعشرون الف

 وخمسمائة دينار

452 (03،222،222) 
 ثالثة وعشرون
 مليون دينار

 تاسعة
 انشائية

422222 
 مائة الف

 دينار
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بغداد ـ الصباح الجديد:
عقدت الهيئة االدارية لنادي نفط ميســان 
الرياضي ، اجتماعاً حول وضع الفريق الكروي 
، واتخذت عدة قرارات خالله.وقال اعالم النادي 
في بيان انــه متت املوافقة على اســتقالة 
املدرب »رزاق فرحان« واملدرب املساعد »جبار 
هاشــم« مع تقدمي الشكر اجلزيل ملا قدموه 
من جهد كبير مع الفريق.واضاف ان الهيئة 
قررت خصم %20 مــن قيمة عقود الالعبني 

من الدفعة االخيرة.
وتابع مت خــالل االجتماع تســمية الكابنت 
»عــدي اســماعيل« مدرباً جديــداً للفريق 
لقيادته في الفترة املقبلــة ، باالضافة الى 
جتديــد الثقة بالــكادر التدريبي املســاعد 
وهم كل من )الكابنت مزهر رحيم و الكابنت 
ســلمان عبد احلســن والكابنت احمد عبد 
الرضا عصملي مدربا للحراس(.. واشــار الى 
تشــكيل جلنة فنية مختصة متتلك اخلبرة 
الكبيرة لالشراف على الفريق و التعاون مع 
املالك التدريبي لالرتقــاء بواقع فرق النادي.
واضاف ان اللجنة تتألــف من ) عباس عبد 
عيسى رئيساً ٫ وعضوية كل من حامد كرمي 
، الدكتور مثنى ليث حــامت ، الدكتور عباس 
سعدون كاطع ، الدكتور ضياء سالم حافظ 

والكابنت صالح سلطان (.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد عمار حســني، املدرب اجلديــد للحدود، أن 
مهمتــه ال تخلو من اجملازفة وبرغم صعوبتها، 
لكنها ليســت مســتحيلة.وقال حسني، إنه 
يعتز بإدارة احلدود التي وضعت ثقتها الكبيرة 
به برغم وجود كــم هائل من املدربني املميزين 
في بغــداد، لكن هــذه الثقــة وضعتنا أمام 
مسؤولية كبيرة النتشــال الفريق من شبح 
الهبوط ونأمل أن نوفق مبا منلك من ثقة ودعم 

اإلدارة وإصرار الالعبني.
واشــار إلــى أن الصعوبة تكمــن في ظرف 
الفريــق احلالي ومتركزه باملركــز الـ19 في ظل 
ضغط مباريات الدوري وعلينا أن نصحح أثناء 
املنافسات وهنا تكمن الصعوبة لكننا واثقون 

من اندفاع الفريق لتحقيق نتائج طيبة.
وأوضح أنه ســيقود املران األول اليوم حتضيرا 
في  واملباراة  الكهربائيــة  الصناعات  ملواجهة 
غاية األهمية ألن الصناعات من الفرق املنافسة 
لنا في املواقع املتأخرة وعلينا التفكير بالنقاط 
الثالث.يذكر أن ادارة احلدود سمت عمار حسني 
مدربا للفريق خلفا للمدرب املستقيل مظفر 

جبار.

متابعة ـ الصباح الجديد:
انتخب رئيس االحتاد العراقي لتنس كرة القدم، 
د. صفاء صاحب، عضوا في اجمللس االســيوي 
لفعالية السيباك تاكراو بعد حصوله على 30 
صوت من اصل 30 ويعد هــذا املنصب االداري 
املهــم مبنزلة العــودة الى املكانة االســيوية 

والدولية للعراق ويعد نصرا رياضيا جديدا.
وفــاز ايضا العماني عبد العزيز البوســعيدي 
بعضويــة اجمللــس وفــاز برئاســة اجمللــس 
السنغافوري عبد احلليم بن عبد القادر والذي 
دعم تواجد العراق بشكل كبير في هذا احملفل 
االسيوي املهم كما افتتح اكادميية متخصصة 
باســم اكادميية عبد احلليم للسيباك تاكراو 

في العراق.

قرارات عدة الدارة 
نفط ميسان 

عمار حسين 
مدربا للحدود

العراق عضوا في المجلس 
االسيوي للسيباك تاكراو 

االثنني 8 آذار 2021 العدد )4612(

Mon. 8 Mar. 2021 issue )4612(
رياضة

متابعة ـ الصباح الجديد:

والرياضة  الشــباب  وزير  اســتقبل 
عدنان درجــال،  البطل محمد رضا، 
احلاصل على حــزام الدرع باملواي تاي 
الدولية، بحضور  أربيــل  بطولة  في 
مستشــار الوزارة لشــؤون الشباب 
الدكتــور علي ســلمان، ومدير عام 
دائــرة التربية البدنيــة أحمد عودة 

زامل.
وَقدَم الوزير درجــال التهنئة للبطل 
»محمد رضا« على فوزِه بحزام الدرع 
مشــيًدا بعزميتِه وقدرتــِه ، ليضرب 
والقدرة  والتحدي  اإلصرار  منوذًجا في 
على اإلجناز، مؤكًدا في الوقِت نفسه 
دعم وزارة الشباب والرياضة الكامل  
إلى جميــع الرياضيــني، وحتفيزهم 
على مواصلة اإلجنازات، وتقدمي أفضل 
ما لديهم من أداء يُشــرف الرياضة 
ووجه  كافة،  البطوالت  في  العراقية 
مدير دائــرة التربية البدنية بشــأن 
التواصل مــع اإلحتاد العراقي للمواي 

تاي الحتضان البطل«رضا«.
فيما َعبرَ البطل »رضا« عن ُشــكرِه 
الوزيــر على هذه  وتقديرِه للســيد 
االلتفاتة التي ستجعله أكثر إصرارًا 

وحتديًا لتمثيــل البلد خير متثيل في 
احملافل الدولية.

إلى ذلــك، انتخبــت الهيئة العامة 
ألكادمييــات محافظــة ذي قار بكرة 
القدم األســبوع احلالي، هيئة إدارية 
في املؤمتر االنتخابــي الذي أُقيم في 
مقر منتــدى الناصريــة النموذجي 
بحضور مدير مديرية شباب ورياضة 
ذي قــار مهند الســهالني واللجنة 
املشــرفة على االنتخابات وعدد من 

املسؤولني.
وقال مدير قسم األنشطة والبرامج 
في دائرة التربيــة البدنية والرياضة 
في وزارِة الشــباِب والرياضِة الدكتور 
جنم عبد مطشر: إن املؤمتر االنتخابي 
ألكادمييات محافظــة ذي قار انعقد 
لألكادمييــات التــي حصلــت على 
عبــد  التأســيس.وأضاف  إجــازات 
االنتخابات أسفرت عن  أن  مطشــر 
فوز عباس فضل عبد مبنصب رئيس 
علــوان مبنصب  هادي  ورزاق  اإلحتــاد 
النائــب األول وصــادق جعفــر فرج 
مبنصب النائب الثاني وأمجد حسني 
إبراهيم مبنصب أمني الســر وجمال 
شنان حســني مبنصب األمني املالي 
وناطق فالح خزار وعماد شــلب جابر 

مبنصب العضوية.
مــن جانب اخــر، انتخبــت الهيئة 
العامة ألكادمييــات محافظة األنبار 

بكرة القدم، هيئــة إدارية في املؤمتر 
االنتخابي الــذي أُقيم في مقر مدير 

شــباب ورياضة األنبار بحضور مدير 
مديرية شــباب ورياضة األنبار عماد 

األحتاد  عضــو  وممثــل  املشــهداني 
الفرعــي لكرة القدم عماد ياســني 
واللجنة اإلدارية املكلفة باالنتخابات 

وعدد من املسؤولني.
وقال مدير قسم األنشطة والبرامج 
في دائرة التربيــة البدنية والرياضة 
في وزارِة الشــباِب والرياضِة الدكتور 
جنم عبد مطشر: إن املؤمتر االنتخابي 
ألكادمييات محافظــة األنبار  انعقد 
لألكادمييــات التــي حصلــت على 
التأســيس بعــد تطبيقها  إجازات 
للشــروط والضوابط التي وضعتها 
وزارة الشباب والرياضة. وأضاف عبد 
االنتخابات أسفرت عن  أن  مطشــر 
فوز جمال بالل مبنصب رئيس الهيئة 
اإلدارية جمللــس إحتاد أكادمييات األنبار، 
رئيــس ومهند  نائب  وعالء كاظــم 
فرحان أمني ســر، وفالح منيف أمني 
عيادة  وعثمان  وماهر حميــد  مالي، 

ونازك عبد نصيف أعضاء.
وزارة  اختتمــت  اخــر،  وفي ســياق 
، بالتعــاوِن مع  الشــباب والرياضة 
الدولية  والرابطــة  الدولــي  البنك 
للقيــم اإلنســانية دورة تعليم فن 
الفوتوغرافــي وصيانــة  التصويــر 
املوبايل للشباب املتأثر بالنزاع،  على 
منتدى شــباب احلكيم فــي مدينة 

الصدر ومبشاركِة )25( شاب لكل دورة 
.واستهل  شهر  ملدة  استمرت  والتي 
االحتفال بتالوة آية من القرآن الكرمي 
الشــاب صادق محسن أحد  ألقاها 
املشــاركني في الدورة،  تالها كلمة 
ممثل وزارة الشباب والرياضة ومحاضر 
الدورة عمر سامي الذي أكد  على دور 
الــوزارة في دعِم الشــباب واهتمام 
الوزير عدنــان درجال بضرورِة تكثيف 
اجلهود من أجِل تفعيل دور الشــباب 
وحتفيزهم وإيجاد فرص عمل تُسهم 
في  وممارســة حقهم  متكينهم  في 

حياة كرمية يستحقونها.
و قدم مدير مديرية شــباب ورياضة 
مدينة الصدر حســام اجلزائري خالل 
كلمتــه في حفــل اخلتام ُشــكرُه 
للقائمني علــى الدورة, منوًها إلى أن 
أبواب املديريــة ومنتدياتها مفتوحة 
للجميع والسيما الشباب املشاركني 
أجِل ممارســة  الــدورات مــن  فــي 
وتطبيقها على  اخملتلفة  أنشطتهم 

أرض الواقع .
وفي ختاِم االحتفال وزعت شــهادات 
املشــاركة علــى املشــاركني فــي 
الدورة فضاًل عــن تقدمي عدة األدوات 
االحتياطية لصيانة املوبايل للشباب 

املتميزين في دورة صيانة املوبايل.

تقرير

درجال ُيثمن حصول البطل محمد رضا على حزام الدرع للمواي تاي
انتخاب هيئات إدارية لمجلس إتحاد أكاديميات ذي قار واالنبار

بغداد ـ الصباح الجديد:
تنطلــق اجلولة 23 لــدوري الكرة 
املمتــاز يوم غد الثالثــاء باجراء 4 
التاجي  ملعــب  ففي  مباريــات، 
يلتقــي النفط وزاخــو، ويضيف 
ملعب الســماوة مباراة اهل الدار 
ميســان،  نفط  فريق  وضيوفهم 
الدولي جترى  وفي ملعب كربــالء 
والكرخ،  الوســط  نفــط  مباراة 
وتقام جميع املباريات في الساعة 
2 ظهــرا، امــا ملعب الشــعب 
الدولي فســيكون مسرحا للقاء 
الطلبة وامانة بغداد في الساعة 

الرابعة والربع عصرا.
وتقــام بعد غــد االربعــاء بقية 
مباريــات اجلولــة، اجلوية املتصدر 
يقابل الزوراء الوصيف في الساعة 
الرابعة عصرا في ملعب الشعب 
امليناء  مبــاراة  وجتــرى  الدولــي، 
والنجف فــي ملعب الفيحاء في 
في  تسبقها  مســاء،   6 الساعة 
مباراة  الرابعة عصــرا  الســاعة 
وتقام  والكهربــاء،  البصرة  نفط 
في ملعب الكفل مباراة القاسم 
2 ظهرا،  والشرطة في الســاعة 
وفــي التوقيت ذاته تقــام مباراة 
احلدود والصناعات الكهربائية في 
ملعب التاجي، ويضيف الديوانية 

فريق اربيل في الساعة 2 ظهرا.
ويقــف اجلوية متصــدرا للترتيب 
الزوراء وله  47 نقطة، تاله  برصيد 
41 نقطــة، ثم الشــرطة بـ 40 
نقطة متفوقا بفارق االهداف عن 
الرابع.  الترتيــب  صاحب  النجف 
ونفط الوسط خامسا برصيد 35 

نقطة.
مــن جهة اخــرى، عقــدت جلنة 
التطبيعية  الهيأة  املسابقات في 
القدم  لكــرة  العراقــي  لإلحتــاد 

امس  اول  اســتثنائياً،  اجتماعــاً 
مبشــاركة  اإللكترونية  الدائــرة 
والناطق  اللجنــة  وأعضاء  رئيس 

اإلعالمي للجنة.
مناقشــة  االجتماع،  خالل  ومتت، 
تقارير مشــرفي مباريــات اجلولة 
للــدوري  والعشــرين  الثانيــة 
املمتــاز، وقــررت اآلتــي: مفاحتة 
التابعة الحتاد  األمنيــة  اللجنــة 
الكرة ملعرفة ســبب تأخير بعض 

املنسقني األمنيني وتهاون البعض 
اآلخر مع دخول عدد من اجلمهور، 
ما سّبب حالة من اإلرباك، وكذلك 
مخالٌف للضوابط التي مت التأكيد 
عليها مبنع حضور اجلمهور متاماً.. 
ونظرًا لوصــول بعض فرق األندية 
بشــكل  مبارياتها  مالعــب  الى 
منفــرد )عجالت خاصــة(، ما أدى 
الى اإلخالل فــي عملية دخولهم 
األندية  نطالب  وعليــه  للملعب، 

باحلضور بالباص اخلاص للنادي في 
األدوار املقبلة لضمان انســيابية 

الدخول، ومنعاً للفوضى.
األطفال  كما متت مالحظة جلب 
في بعض املباريــات، وهم يتبعون 
لبعض عوائل الالعبني أو املدربني، 
وهــذا مخالف للتعليمــات، لذا 
األطفال في  قررنا منع اصطحاب 
مباريات الدوري املمتاز مع الالعبني 
وتوجيه  التدريبيــة..  واملــالكات 

تعميم إلى األندية املشــاركة في 
منافســات الدوري املمتاز بإرسال 
الهيئات  أعضاء  بأســماء  قائمة 
اإلدارية والضيوف على أن ال تتجاوز 
عشرة أسماء لكل فريق، لضمان 
وتسهيل دخولهم، ومنعاً لدخول 
أســماء غير موجودة في القائمة 

املرسلة.
الباجات  ارتــداء  علــى  والتأكيد 
املدربني  مــن  للفرق  التعريفيــة 

والالعبــني واإلداريــني واملــالكات 
األندية  ومت مخاطبــة  الطبيــة.. 
بجلب لوحة أخرى لتبديل الالعبني، 
تالفياً خللل ما قد يحصل، وكذلك 
للتقليل من الضغط احلاصل على 

احلكم الرابع.
التباعد  عمليــة  علــى  التأكيد 
االجتماعي بــني الالعبني البدالء، 
ولبس الكمامة مــن دون خلعها 
وكذلك  امللعب،  في  التواجد  أثناء 
يســري هذا التوجيه على املدربني 
واإلداريــني.. والتأكيد على األندية 
بجلب أجهزة فحص درجة احلرارة 
للقيــام بفحــص وفــود األندية 
املتبارية، وبحضور مشرف املباراة.. 
والتأكيــد علــى األنديــة بتوفير 
وجيدة  نظامية  إســعاف  نقاالت 
لإلصابة  يتعرضون  الذين  لالعبني 

في املباريات .
ونظرًا  واملتابعة،  التدقيــق  بعد  و 
لدخول بعــض اجلمهور في مباراة 
النجف والســماوة في املقصورة 
وبعد  النجف،  مللعب  الرئيســية 
الثانية،  للمــرة  احلالة  تكرار هذِه 
قررت جلنة املسابقات توجيه إنذار 
النجف بضرورة  نادي  إلدارة  نهائي 
عدم السماح للجمهور بالدخول، 
حرمان  سيتم  تكرارها  حالة  وفي 
النادي من اللعب في ملعبه بنقل 
مبارياته إلى ملعــب آخر.. ونظرًا 
لعــدم تطبيق القانــون من قبل 
والسماوة  النجف  مباراة  مشرف 
)كامل زغيــر عداي(، قررت اللجنة 
لــألدوار  اإلشــراف  من  حرمانــه 
الثالثــة املقبلــة.. والتأكيد على 
املشــرفني بالتعاون مع الطواقم 
دكة  حتركات  لضبط  التحكيمية 
البدالء، وعدم التهاون مع أي حالة 

غير منضبطة ومسيئة.

الجولة 23 لدوري الكرة تنطلق غدا باقامة اربع مباريات 
المسابقات تصدر جملة من القرارات

لقطة من مباراة دوري الكرة املمتاز

درجال

بغداد ـ محمد حمدي*
أكــد مدير مشــروع ملعب صالح 
الديــن االوملبــي ســعة 30 الــف 
متفرج الذي تنفذه شــركة بنگادا 
االيطالية حلســاب وزارة الشــباب 
والرياضة، املهندس عالء حســني ، 
متصاعدة،  بوتيــرة  العمل  تواصل 
وآلية عمل جيدة، فضالً عن تواصل 
وزيــر الشــباب والرياضــة عدنان 
درجال مــع ادارة املشــروع ووقوفه 
جميع  علــى  مســتمرة  بصــورة 
املفاصــل وتذليلــه للعقبات التي 
تواجهنــا . مبينا ان العمل يســير 
وفــق التوقيتات بعد جنــاح جميع 
الفحوصات اخملتبرية للمواد اخلاصة 
والقوالــب  بالهيــكل اخلرســاني 
والتربة ووصل املشروع الى ما يقرب 
من %42 من حجم العمل الكلي . 

واوضح حســني ان االسبوع االخير 
شــهد تقدما في  اعمال تسليح 
املباشرة  و  والسقف  اجلسور  حديد 
بتركيــب القالب احلديــدي جلدران 
املصعد في الطابق األول من املقطع 
A. وتركيب القالب احلديدي جملموعة 
من جدران القص في الطابق الثالث 
من املقطع فضال عن  االســتمرار 
بالرش واملعاجلــة لألجزاء املصبوبة 
في الطابق الثالث من املقطع ، فتح 
السكالت والقالب اخلشبي لسقف 

الطابق الثاني من ذات املقطع .
يضــاف لها اكمــال تركيب حديد 
التسليح للستارة اخللفية لسقف 
D. و  الثاني مــن املقطع  الطابــق 
تســقيط اركان جــدران املداخــل 
املقطع  من  الثاني  الطابق  لسقف 
D وتركيب املنصات الرافعة عليها.

واضــاف: ان تثبيــت اوزان الصــب 
السقف الطابق الثاني من املقطع 
بالية عمل متســارعة  D، يســير 
والنجارة  احلدادة  الى مرحلة  وصوال 
الطابق  وريكرات ســقف  جلســور 
الثاني مــن املقطــع D وهو جاهز 
للصب، ومت استالم القالب اخلشبي 
للريكرات واخلط األول من اجلســور 
العرضية في سقف الطابق األرضي 
مــن املقطع E وهــو جاهز ألعمال 
االســتمرار  عن  التســليح، فضالً 
بالرش واملعاجلــة لألجزاء املصبوبة 
في الطابــق األرضي مــن املقطع 
G، مع اســتمرار اعمــال الصيانة 
الشاملة للقوالب احلديدية اخلاصة 

باألجزاء العمودية للمشروع.

* إعالم الشباب والرياضة

بغداد ـ الصباح الجديد:
قررت إدارة نادي نفط الوسط تغيير 
ملعبها فيما متبقي من مباريات 
الدوري اعتراضا على ســلوكيات 
مدير أمــن ملعب النجف الدولي 
فاضل الشبلي الذي منع عددا من 
أعضاء النادي بالدخول إلى امللعب 

في آخر مباراة للفريق.
وقــال مدير الفريــق نبيل عباس 
أن منــع أعضــاء إدارة النادي من 
الدخول كان البــد أن يكون إلدارة 

النــادي موقــف حــازم طاملا أن 
مديرية أمــن املالعب واحملافظ لم 
احلادث  في  مناســبا  إجراء  يتخذ 

وبالتالي قررنا تغيير امللعب.
وبني أن مدير أمن امللعب يســمح 
للجمهــور بالدخــول مــع انــه 
مخالفــة لتعليمات خلية األزمة 
ومينــع إدارة نفط الوســط، الفتا 
سبق وأن لعب فريقنا في ملعب 
الدوري  في  األولى  مبارياته  كربالء 
أثنــاء خضــوع ملعــب النجف 

للصيانة.وأشــار إلــى أن الهيئة 
التطبيعيــة وافقــت على طلب 
إدارة نادي نفط الوسط وستكون 
مباراة نفط الوســط والكرخ يوم 
الثالثــاء في اجلولــة ٢٣ من  غد 
الدولي. كربالء  ملعب  في  الدوري 
يشــار إلى أن إدارة نفط الوسط 
انتقدت مدير أمــن امللعب لعدم 
احترامــه أعضــاء اإلدارة اخملولني 
في  للتواجــد  رســمي  بكتــاب 

امللعب.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أهدى عدنان درجال، وزير الشــباب 
والرياضة العراقي قميص املنتخب 
إلى  القــدم  لكرة  األول  العراقــي 
البابا فرنســيس، بابــا الفاتيكان، 
خالل زيارتــه احلالية إلــى العراق.

وبحســب موقع »صــوت العراق« 
2 واســم  حمــل القميص الرقم 
البابا فرانســيس، في إشــارة إلى 

وجنوم  عموماً،  العراق  تقدير شباب 
املنتخــب العراقي لشــخصه في 
الشــباب  مع  اإليجابي  التفاعــل 

وقضاياهم احلياتية العامة.
الســابق  النجم  درجــال  وأشــار 
ملنتخــب العراق إلى تأكيــد البابا 
دعم  ضــرورة  علــى  فرانســيس 
الشــباب، وتوفير األجــواء الالزمة 
الرياضية عموماً،  األلعاب  ملمارسة 

وكرة القدم خصوصاً، لكونها حتمل 
دالالت ورسائل إنسانية سامية.

وأوضح درجال أن البابا فرانســيس 
حث على تخصيص أكبر وقت ممكن 
للشــباب، وتوفير أوســع مساحة 
مواهبهم  عــن  ليعبــروا  لهــم، 
وإبداعاتهم، لكون الرياضة كفيلة 
واألخوة  واحملبة  روح السالم  بتنمية 

بني الناس.

باريس ـ وكاالت:
مبابي  كيليان  الدولي  املهاجم  قاد 
فريقه باريس سان جرمان الى الدور 
ثمن النهائي ملسابقة كأس فرنسا 
في كرة القدم بتسجيله ثنائية في 
مرمى بريســت )3 صفر( مساء اول 

امس في الدور الـ16.
ومنح مبابي التقدم لباريس ســان 
التاســعة،  الدقيقة  فــي  جرمان 
بابلو ســارابيا  اإلســباني  وأضاف 
الثاني فــي الدقيقــة 44، قبل ان 
الشخصي  مبابي هدفه  يســجل 
الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 
77.وأكــد فريــق العاصمة، حامل 
القياسي  والرقم  املســابقة  لقب 
في عــدد االلقــاب )13(، جاهزيته 

الســتضافة برشــلونة االسباني 
االربعاء املقبــل في اياب الدور ثمن 
النهائي ملسابقة دوري أبطال اوروبا 
في  الذهاب  مباراة  بعدما حســم 

كامب نو بفوز كبير 4 1.
وخالفا ملعاناته في دور الـ32 عندما 
تغلــب بصعوبة علــى فريق كاين 
1 صفر في  الثانيــة  الدرجــة  من 
مباراة تعــرض فيها جنمه البرازيلي 
نيمار دا ســيلفا الى اصابة ابعدته 
عن املالعــب حتــى االن، لم يجد 
العبو فريــق العاصمة اي صعوبة 
في تخطــي عقبة بريســت.وعاد 
الى  ماريا  دي  انخــل  االرجنتينــي 
اللعب مجددا بعد غياب ملدة شهر 
اشــركه  حيث  االصابة،  بســبب 

ماوريســيو  االرجنتينــي  املــدرب 
66 مكان  الدقيقة  فــي  بوكيتينو 

سارابيا.
وتأهل أيضا ليون بفوزه على سوشو 
من الدرجة الثانية بخمسة اهداف 
للجزائري جمــال الدين بن العمري 
)8( والعاجي ماكــس كورنيه )10( 
واجلزائــري االصل ريان شــرقي )45 
ديناير  والبلجيكي جايســون  و87( 
)77( مقابل هدفني للعاجي كريس 
فياني بيديــا )41 و56(.. كما تأهل 
متز بفوزه على مضيفه فالنسيان 
مــن الدرجــة الثانيــة 4 صفــر، 
بتغلبــه على مضيفه  ومونبلييه 
الثالثة  الوطنية  الدرجة  من  أليس 

.1 2

حجم اإلنجاز الكلي لملعب 
صالح الدين األولمبي 42 %

نفط الوسط يعود لملعب كربالء الدولي

إهداء قميص منتخب العراق لبابا الفاتيكان

ثنائية مبابي تقود سان جرمان 
الى ثمن نهائي كأس فرنسا
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احالم يوسف
منذ عقود من الزمن والناشــطون في 
مجال حقوق املــرأة ومنظمات اجملتمع 
املدني التي تعنى بالقضايا التي تخص 
املــرأة، يبحثون عن ســبل حتريرها من 
القيود االجتماعيــة واملوروثة، وكيفية 

حصولها على حقوقها.
وفي يوم املرأة العاملي تبدأ املناشــدات 
تأخذ طريقها الى املســيرات النسوية 
لكن  والتوعوية،  الثقافية  والنشاطات 
في هذا العــام اختلف األمر بســبب 
فيروس كورونا، ومــا تبعه من اجراءات 
مشــددة ضد التجمعات التي ميكن ان 

تتسبب بتفشيه.
واليوم غالبا ما جترى مقارنة وضع املرأة 
بــني بلداننا وبني بلدان الغرب وغالبا ما 
ترجح كفة الغــرب، من حيث القوانني 
الوضعية واالجتماعية التي متنح املرأة 
حقوقا، مــا زلنا بقوانيننــا الوضعية 
اليها،  للوصــول  نحبو  واالجتماعيــة 
لكن ومع قراءة كتــب التاريخ جند اننا 
اول بلدان العالم اهتماما بشؤون املرأة، 
التي مرت على بالد  وبجميع احلضارات 

الرافدين.
يقول مدير متحــف الناصرية الباحث 
اآلثاري عامــر عبد الــرزاق: "في بداية 
العراق  اول مــا عبد  العراقية  احلضارة 
القدمي األم، ولهذا سميت بعض االلهة 
باســم األم، وتظهر هذه فــي الدمى 
واملنحوتــات االثارية التــي وجدت من 
العراقية  املــدن  التنقيب في  بعثــات 
التي وجدت فيها تلك احلضارات سواء 
االشورية او األكدية، وكلها تدل على ان 
اول معبود كان، املرأة املتمثلة باألم رمز 
العطاء، فهي التي تنجب ومتنح احلياة 

ان صح التعبير ألجيال جديدة فعدوها 
واهبة للحياة".

وتابــع: "عندما نأتي الــى ذكر العائلة 
العراقية في العصور البابلية واألكدية، 
جند ان الشخص الذي يدير األموال في 
العائلــة، األم، وال توجــد امرأة في ذاك 
الوقت ال تعمل، او ميكن ان يعيب عليها 

أحد ذلك، فلها حريتها اخلاصة".
واوضح عبــد الرزاق: "قوانــني اورمنو او 
عشتار وغيرها من القوانني التي وجدت 
شــرائعها علــى املنحوتــات والرقم، 
اعطــت قيمة ومكانة عاليــة للمرأة. 
كانت حالة الطالق ممنوعة اال لســبب 
قاهر، وال يســتطيع أي رجــل ان يتزوج 

بامــرأة أخــرى، اال ان كان بزوجته علة 
ميكن ســاعتها ان يتــزوج ثانية، لكن 
تبقى املكانة والهيبــة للزوجة األولى، 
وفي قوانني اورمنو يخــص املرأة احلامل 
بأجر ونصف األجــر، لكونها حتمل فردا 

يتمثل باجلنني".
اين نحن من تلك القوانني اإلنســانية، 
التــي تعنــى باملــرأة وجتعلهــا تعتز 
بأمومتها، وتطمئن على مســتقبلها 
الرزاق:  أبنائها. يقول عبد  ومســتقبل 
"اول ذِكــر، ألول ملكــة فــي تاريــخ 
البشــرية، كان في العراق، وهي امللكة 
كوبابــا. واول امرأة فــي العالم تكتب 
الشعر كانت اخنجوانا حفيدة سرجون 

األكدي، وكان لها مكانة خاصة وهيبة 
النزاعات   انها كانت تبعث حلــل  حتى 

بني الدول وجتيد لغات عدة".
بعد كل تلك املعلومات، علينا ان نعي 
ان  بالفعل شــعلة ميكن  العــراق  بان 
يستنير به العالم اجمع، ومن باب أولى 
ان نســتنير بتعاليــم اجدادنا لنتعلم 
بالصورة  املــرأة  التعامــل مع  كيفية 
احلنيف  ديننا  وان  الصحيحة، خاصــة 
أكمل تلك الرســائل بآيــات، لم متنح 
املرأة مكانة عالية في اجملتمع حســب، 
وامنا ساوتها بالرجل متام املساواة، لكن 
يبدو ان األعراف االجتماعية في بلداننا 

هي السائدة.

 دعوة عراقية الستثمار التاريخ والدين 
االميركي إلنصاف المرأة وتبجيل مكانتها املمثل  كشــف 

في  يفكر  انه  سميث  ويل 
سياسي  ملنصب  الترشح 
احتمال  مع  املستقبل  في 
ان يكون رئاسة اجلمهورية: 
"أعتقد اآلن أنني ســأترك 
ينظــف  املنصــب  هــذا 
قليالً، وبعد ذلك ســأفكر 
في ذلك فــي مرحلة ما".  
بالتأكيد،  رأي  "لدي  وتابع: 
امل،  وعندي  متفائــل،  أنا 
وأؤمن بالتفاهم بني الناس 
وأؤمن بإمكانية االنسجام. 
تأكيــد  بــكل  وســأقوم 
بدوري، ســواء ظل فنًيا أو 
في مرحلة ما، سأشــارك 

السياسية".  الساحة  في 
وكان ســميث قــد صرح 
سابقاً انه يستعد لدخول 
اجملال السياســي، وحتديدا 
في عام 2015: "إذا استمر 
الناس في قول كل األنواع 
اجملنونة من األشــياء التي 
رددوها فــي األخبار مؤخرًا 

عن اجلدران واملسلمني.

ردت املمثلة املصرية شيرين 
رضا على الشــائعات التي 
انتشــرت بشــأن حقيقة 
وجود عالقة حب جمعتها 
أحمد  املصــري  باملمثــل 
الفيشــاوي عندما نشــر 
صورة جتمعهما وعلق قائال: 
"أنــا دائًما فــي حالة حب 
أشــار  ذلك  وبعد  معها". 
املقربون من شــيرين رضا 
الفيشــاوي  أحمد  أن  إلى 
بالزواج  إقناعهــا  حــاول 
إال أنهــا رفضــت معتبرة 
الفيشــاوي صديًقا فقط. 

رضا  شيرين  حلت  ومؤخرا 
برنامج "اليف  ضيفة على 
أبلة  الدوبلكــس" مع  من 
التي ســألتها عن  فاهيتا 
تقدم  الــذي  "الشــخص 
الوســط  للزواج منك في 

الفني ورفضتيه".

احتفــل املمثــل العاملي 
نيكوالس كيــدج بزفافه 
للمرة اخلامســة، إذ تزوج 
هــذه املرة مــن حبيبته 
اليابانيــة ريكو شــيباتا 
البالغــة مــن العمر 26 
العروس  ان  يذكر  ســنة. 
أصغر مــن ابن نيكوالس 
البكــر بأربــع ســنوات، 
بينما هــو يكبرها بـ 31 
عامــاً اذ يبلغ 57 ســنة. 
قــد  نيكــوالس  وكان 
في  ريكــو  على  تعــرف 
عن  انفصاله  بعد  اليابان 
 ،2019 في  الرابعة  زوجته 
الزواج قبل  وعرض عليها 

اشــهر قليلة، فيما قررا 
شــباط   16 في  الــزواج 
املاضي بشــكل ســري. 
وقــد انتشــرت صور من 
املناسبة، وارتدت العروس 
فســتانا من دار توم فورد، 
"مشــاية  انتعلت  فيما 
بأصبــع" حمــراء تبعــاً 

للتقاليد اليابانية.

ويل سميث

شيرين رضا

نيكوالس كيدج

أخبــارهــــــــــم
الصباح الجديد - وكاالت:

يتميــز كل نوع من احليوانــات مبجموعة من الصفات 
التي جتعله قــادرا على احلياة بطريقــة مختلفة عن 

اآلخرين ومنها الباندا العمالقة.
وتعد الباندا العمالقة من احليوانات التي يهتم العامة 
والباحثــون مبتابعتها جلمــال شــكلها، أو ألنها من 
احليوانات النادرة التي تنتشــر في مناطق محددة حول 

العالم، ومنها الصني.
ونشرت شــبكة تلفزيون الصني الدولية مقطع فيديو 
قالت إنــه يرصد متحف تفاعلي للباندا العمالقة متت 

إقامته على مساحة سبعة آالف مترا مربعا.
وكتبت: "مت افتتاح متحــف تفاعلي للباندا العمالقة 
أمام اجلمهور في مدينة تشنغدو املعروف أيضا باسم 
"موطــن الباندا العمالقة" مبقاطعة سيتشــوان في 

جنوب غربي الصني".
وقالــت: "هذا املتحــف، أول متحف تفاعلــي للباندا 
العمالقــة فــي العالم حيــث يتم جتهيــز حوائطه 
بشاشــات عمالقة تعمل باللمــس، ويوفر معلومات 
تفاعليــة عن أنواع الباندا العمالقــة واجلهود املبذولة 

حلمايتها.

الصباح الجديد - وكاالت:
ينصح األطباء دوما بشــرب عدد كاٍف من أكواب املياه 
على مدار اليوم، لذا يحرص البعض على حمل زجاجات 
املياه في الشارع للشرب عند احلاجة، إال أن اللجوء إلى 
وضع كوب ماء بجوار الفراش في أثناء النوم، لن يحقق 

الهدف املطلوب، بقدر ما يضر صاحبه.
حتتوي مياه الصنبور في العادة على مادة الكلور، والتي 
تقلــل فرص املعاناة من العــدوى، إال أن بقاء كوب ماء 
بجوار الفراش على مدار ساعات النوم الطويلة، سوف 
يؤدي إلى تبخر الكلــور وتغير مذاق املياه، وخاصة عند 

اعتياد شرب املياه فور سكبها في الكوب.
مع تعدد األجهزة اإللكترونية والشــواحن الكهربائية 
بجوارنــا في أثناء النوم، فســقوط قطرات بســيطة 
من املياه على وســائل االتصال بالكهرباء أن يؤدي إلى 

اشتعال حرائق مفاجئة ناجتة عن إهمال بسيط.
مــن الوارد أن تنتقل اجلراثيم بســهولة إلى املياه ومن 
خالل الشخص نفسه، حيث يؤدي احلصول على رشفة 
من كوب ماء بجوار الفراش في املســاء، قبل احلصول 
علــى أخرى من الكوب نفســه في الصباح، يســهل 
نقل اجلراثيم من الفم للكوب مساء، والتي يتضاعف 

عددها قبل تناولها صباحا.  

الصين تنشئ متحفا 
تفاعليا للباندا العمالقة

خطورة وضع كأس ماء 
بجوار الفراش

الصباح الجديد - وكاالت:
برغم أن النجمة ياسمني عبد العزيز، البطلة 
املطلقة ملسلســل "اللى ملوش كبير" املقرر 
عرضه مبوســم دراما رمضــان 2021، إال أنها 
ســمحت لزوجها الفنان أحمــد العوضي أن 
يشــاركها أول بوســتر رســمي للعمل، بل 
ومنحته الصدارة في إشارة إلى دعمها الكبير 

له، في أول عمل من بطولتهما.
ونشرت ياســمني امللصق الرسمي ملسلسل 

"اللــي ملوش كبيــر"، عبر حســابها مبوقع 
الرســمي  "البوســتر  وعلقت:  أنســتغرام، 
ملسلسل اللي مالوش كبير رمضان ٢٠٢١ بإذن 

اهلل.. غزل واخلديوي".
يذكر أن أحمد العوضــي أكد أنه يتعامل مع 
ياســمني عبد العزيــز كزوجته داخــل املنزل 
فقط، ولكــن داخل موقــع التصوير يتعامل 
معها بوصفهــا "النجمة" وبطلــة العمل، 
ويحرص علــى التزام "االحترافيــة الكاملة" 

في عالقات العمل داخل االستديو، وأشار إلى 
أن مسلســلهما املقبل "إللي ملهوش كبير" 
مفاجأة كبيــرة جدا للجمهور في موســم 

رمضان 2021.
مسلسل "اللي مالوش كبير" يجمع ياسمني 
عبد العزيــز وأحمد العوضــي ألول مرة بعد 
تأليف عمرو محمود ياسني وإخراج  زواجهما. 
محمود فكري وبطولة خالد الصاوي ودينا فؤاد 

وإميان السيد وإنتاج شركة سينرجي.

ياسمين عبد العزيز تمنح زوجها صدارة
ملصق "اللى ملوش كبير"

الصباح الجديد - وكاالت:
غينيس  موســوعة  اإلمــارات  دخلت 
لألرقام القياســية بأكبر ميدالية في 

العالم حتمل اسم "الفرسان".
كيلوغرام،   68.5 امليدالية  وزن  ويتجاوز 
مبســاحة 2.56 متــر مربــع، ويبلــغ 
 160 وعرضها  سنتيمترا،   160 طولها 
سنتيمترا، وبعمق 7.4 سنتيمترا.

وجاء اإلجناز من خالل مبادرة شخصية 
الذي  الكتبــي  عبيــد  الدكتــور  من 
متنوعة  مــواد  صناعتها  اســتعمل 
ومتطلبات مجموعة  قوانني  حســب 
الســتانلس  معدن"  منهــا  غينيس، 
ستيل" املطلي بالذهب النقي، وزينت 
بنقش شــعار الفرســان، مع شريط 

خارجي بطول اربعة أمتار.

وأوضح الكتبي أنه قام بتأسيس فريق 
الفرســان منذ عام 2008، والذي ضم 
في البداية 13 فردا، وظل يتطور حتى 
وصل عدده إلى 48 رياضيا يشــاركون 
واألنشــطة  الفعاليات  شــتى  فــي 
الرياضية احمللية والدولية، إلبراز جهود 
املواطنة اإليجابية ومســاهمتها في 
تعزيز القيم املشــتركة بني الرياضيني 

واألشخاص الذين ميارسون الرياضة.
وعن مبررات املبادرة بنّي الكتبي: "إنها 
تركز على املســاهمة في إبراز جهود 
املســاهمة  في  اإليجابية  املواطنــة 
بتحقيق املنجزات التي جتسد التجربة 
وتوظيف  واإلنســانية،  الشــخصية 
اجملهودات الفردية في رد اجلميل للوطن 

وهذا واجب اجلميع".

اإلمارات تدخل موسوعة "غينيس" بأكبر ميدالية رياضية في العالم

في يومها العالمي:

الصباح الجديد - وكاالت:
 قررت شــبكة البث العمالقة "نتفليكس" 
إنتاج فيلــم بعنوان "غراي مان" لتنافس به 
أفالم العميل الشهير جيمس بوند، فيلم 

اجلاسوسية املنتظر.
ويشــارك في بطولته املمثــل ريجي جان 
بيج، جنم مسلسل بريدجرتون، إلى جانب 

ريان جوسيلينغ وآنا دي أرماس.
ولم يتم الكشف عن شخصية ريجي جان 
بيج في الفيلم بعد، وســينضم أيضا إلى 
العمل بيلي بوب ثورنتون )65 عاما( وألفري 

وودارد ) 68 عاما( وكريس إيفانز )39).

وأكد ريجي جان اخلبر من خالل نشــر  صفحة 
"IMDb" الرســمية لقطة لإلعــالن عبر موقع 

"تويتر".
وقصــة الفيلــم مســتوحاة مــن مغامرات 
جيمس بوند، حيث ســيركز الفيلم على قاتل 
وعميل ســابق في وكالة اخملابرات املركزية )ريان 
جوســلينغ( في أثناء مطاردته في جميع أنحاء 
العالم من العميل الســابق في وكالة اخملابرات 
املركزية لويد هانســن )إيفانز( ومــن املقرر أن 
يبدأ تصويــر الفيلم في لــوس أجنلوس خالل 
األسبوعني املقبلني وبتكلفة بلغت 200 مليون 

دوالر أميركي.

 - الجديــد  الصبــاح 
وكاالت:

 Perodua كشفت شــركة 
املاليزية مواصفات مركبتها 
صممتهــا  التــي  اجلديــدة 
لتنافس سيارات كيا وهيونداي 

الكروس أوفر املتوسطة احلجم.
 Perodua Ativa ســيارة  بنيت 
 TNGA اجلديــدة على منصات
التي تتميز باملتانة والعملية، 
أوفر  بهيكل كروس  وجهزت 
يتميز  احلجــم  متوســط 
فيه  يتداخل  أنيق  بتصميم 
األلوان  اللون األســود مــع 

األساسية.
ويبلــغ طول هيــكل املركبة 

اربعة أمتار و65 ملم تقريبا، وارتفاع أســفله 
 Perodua عن األرض نحو 20 سم، كما جهزته
مبمتصــات صدمات وملحقات بالســتيكية 
خاصة حلمايــة محيطه ومحيــط حجرات 

العجالت من الصدأ وعوامل الرطوبة.
أمــا من الداخــل فجهزت الســيارة مبقاعد 
مكســوة باجللد الصناعي تتســع خلمسة 
ركاب، وواجهة قيادة متطورة فيها شاشــة 
تعمل باللمس ميكنها االتصال الســلكيا مع 

الهواتف واألجهزة الذكية.
وبالرغم من ســعرها املنافس الذي يبلغ نحو 
15 ألــف دوالر، زودت الســيارة أيضا بأنظمة 
قيــادة متطــورة حتافــظ علــى ثباتها على 
املنعطفــات واملنحدرات، وعلى حساســات 
للضوء واملطر، وكاميرات وحساسات مسافة 
أمامية وخلفيــة، ومصابيــح ضباب تعمل 

بتقنيات LED، وأنظمــة كهربائية للتحكم 
بوضعية وحرارة املقاعد.

وتعمل Ativa مبحركات بنزين توربينية بسعة 

1.0 ليتر تولد عزمــا يعادل 98 حصانا، وعلب 
وعلب  ســرعات  بأربع  أوتوماتيكية  ســرعة 

ميكانيكية بخمس سرعات.

غراي مان ينافس جيمس بوند على نتفيلكس

منافسة جديدة لسيارات هيونداي وكيا من ماليزيا
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