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خاص - الصباح الجديد:
العليا،  االحتاديــة  تعــاود احملكمة 
اليــوم الثالثاء، النظــر في دعوى 
الترشــيح  باب  بفتــح  الطعــن 
لرئاســة اجلمهورية، فيما تستمر 
اخلالفــات بني احلــزب الدميقراطي 
الكردســتاني واالحتــاد الوطنــي 
األوفر  املرشح  بشأن  الكردستاني 
يعطي  بنحــو  للمنصب،  حظــاً 
اتفاق  حصول  عدم  على  مؤشرات 

بينهما.
وقــال عضــو االحتــاد الوطنــي 
الكردســتاني محمود خوشــناو، 
في تصريح إلى "الصباح اجلديد"، 
إن "احملكمة االحتادية العليا سوف 
تنظــر اليــوم في دعــوى الطعن 
بإعــادة فتــح الترشــيح ملنصب 

رئيس اجلمهورية".
الوطني  أن "االحتاد  وتابع خوشناو، 
يصدر  مــا  يحترم  الكردســتاني 
عن القضاء مــن دون انتقائية، وأن 
الضمان في السجاالت السياسية 

هي احملكمة االحتادية".
وأشار، إلى أن "مرشحنا للمنصب 
برهم صالح هو األوفر حظاً ويتمتع 

مبؤهالت دستورية وقانونية".
وبــني خوشــناو، أن "العالقة مع 
الكردســتاني  الدميقراطي  احلزب 
تتســم بنوع من االنسداد بعد أن 
بــدأ يزاحمنا علــى منصب رئيس 

اجلمهورية".
ويــرى، أن "العــودة إلــى االتفاق 
السياســي تبدأ من تخلي احلزب 
هذا  عن  الكردستاني  الدميقراطي 

األداء وأن يترك لنا استحقاقنا".
"أبوابنا  أن  وشّدد خوشــناو، على 
مفتوحــة امام جميع الشــركاء 

الدميقراطــي  احلــزب  الســيما 
معه  جتمعنا  الذي  الكردســتاني 
حتديات مشتركة"، ويجد أن "اخليار 
األفضل هو تقليل مساحة اخلالف 
بالذهاب الى احلــوار وترك الفرص 
كســب  أجل  مــن  السياســية 

املناصب بعيداً عن االتفاقات".
"االحتاد  أن  إلى  ومضى خوشــناو، 
إرادة  لديه  الكردســتاني  الوطني 
ويرفض سياسة لي األذرع، ورئاسة 
اجلمهورية متثــل جميع العراقيني 

ومن يتولى املنصب يجب أن يتمتع 
بشــخصية قادرة ال تخضع ألوامر 

رئيس احلزب الذي ينتمي له".
مــن جانبه ذكــر النائــب ماجد 
شنكالي في تصريح إلى "الصباح 
اجلديد"، أن "اجلميع ســوف ميتثل 
إلى قــرارات القضاء لكننا نعتقد 
أن احملكمة االحتادية سوف ترد دعوى 

الطعن بإعادة فتح الترشيح".
وتابع شــنكالي، أن "مرشحنا هو 
ريبر أحمد، ولن نتخلى عنه ونحن 

ماضون إلى قصر السالم بالتعاون 
مع شركائنا في التحالف الثالثي".
وبخالف خوشــناو، أفاد شنكالي، 
في  برهــم صالح  بأن "حظــوظ 
تراجع مستمر، وهناك رفض واضح 
في أن يتولى املنصب لوالية ثانية".
ويواصل، أن "مترير باقي الرئاســات 
ســوف تكون بنفس ما حصل مع 
النواب"،  مجلــس  رئاســة  هيئة 
مشــدداً علــى أن "العائــق الذي 
كان في الســابق هو الوصول إلى 

النصــاب الــالزم لعقد جلســة 
بحضور  اجلمهورية  رئيس  انتخاب 

220 نائباً".
وانتهى شنكالي، إلى أن "التحالف 
الثالثــي بإمكانه اليــوم أن يعقد 
هذه اجللســة من خالل مشاركة 
الناشــئة  والقــوى  املســتقلني 
الوطني  االحتــاد  أمــا  واجلديــدة، 
التنسيقي  واإلطار  الكردســتاني 
فهدفهم تعطيل اجللسة لكسب 

املزيد من الوقت".

يشار إلى أن رئاسة مجلس النواب 
كانــت قد فتحت باب الترشــيح 
مجدداً ملنصــب رئيس اجلمهورية 
من  الدستورية  املهلة  انتهاء  بعد 
دون عقد جلســة االنتخــاب، ما 
دعا أطراف أبرزهــا االحتاد الوطني 
الكردســتاني إلى الطعن بالقرار، 
الذي تزامن مع اســتبعاد مرشح 
الكردســتاني  الدميقراطي  احلزب 
ســابق  عــن  زيبــاري  هوشــيار 

الترشيح.

فيما الصراع بين الحزبين الكرديين على المنصب مستمر

االتحادية تنظر مجددًا بإعادة فتح الترشيح 
لرئاسة الجمهورية وتوقعات برد دعوى الطعن 

ايقاف حقل غرب القرنة 2 مؤقت
6والهدف رفع سقفه اإلنتاجي كييف وخاركيف تستيقظان

3على دوي االنفجارات.. 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ضد  العقوبات  تصعيد  تســبب 
ألوكرانيا،  غزوها  بســبب  روسيا 
وأمر رئيسها فالدميير بوتني بوضع 
قوات الردع في بالده بحالة تأهب 
النفط،  أســعار  بارتفاع  قصوى، 
ألكثر من مائة وخمســة دوالرات 
للبرميل الواحد، وفيما تســتمر 
احلرب بــني البلديــن، توقع بنك 
جولدمان ســاكس وصول سعر 
برميل النفط الى 115 دوالر خالل 

شهر.
بتوقيت   04:28 الساعة  وبحلول 
اآلجلة  العقود  ارتفعت  غرينتش، 
خلام برنت 5.15 دوالرات أو ٪4 إلى 
103.08 دوالرات بعد أن ســجلت 
فــي  للبرميــل  دوالرات   105.07
التعامالت املبكرة في األســبوع 
اآلجلة  العقود  وارتفعت  املاضي، 
الوســيط  خلام غرب تكســاس 
األمريكي 5.60 دوالرات إلى 97.14 
بلغت  أن  بعــد  للبرميــل  دوالراً 

وقت  في  للبرميــل  دوالراً   99.10
مبكر من اليوم.

اخلبيــر  دانييــل هاينــز،  وقــال 
األساسية  للسلع  االستراتيجي 
فــي ANZ ، إن "التحركات التي 
وأوروبا  املتحدة  الواليات  اتخذتها 
إلزالة بعض البنوك الروسية من 

أثارت مخاوف من  نظام سويفت 
تعطل اإلمــدادات من نوع ما في 

املدى القريب".
ورفع بوتــني اخملاطر امــس االول 
بوضــع  أمــر  ان  بعــد  األحــد، 
التي  الروســية،  الــردع"  "قوات 
متتلك أســلحة نووية، في حالة 

تأهــب قصــوى ، مستشــهداً 
لقادة  العدوانية  بالتصريحــات 
الناتــو ومجموعــة العقوبــات 
االقتصاديــة التي فرضها الغرب 
علــى روســيا. تصــف روســيا 
بأنها  أوكرانيــا  فــي  أعمالهــا 

"عملية خاصة".

وجــاءت احلرب املتصاعــدة قبل 
البلدان  اجتماع منظمة  أيام من 
املصدرة للبترول )أوبك( وروســيا 
من  الثاني  غــد  يوم  وحلفاءهما 
آذار، ومن املتوقع أن تلتزم اجملموعة 
بخطط إضافــة 400 ألف برميل 
يومياً من اإلمدادات في نيســان 

املقبل.
وقبيل االجتمــاع ، عمدت أوبك+ 
إلى خفــض توقعاتهــا لفائض 
2022 بنحو  النفط لعام  ســوق 
 1.1 إلى  200 ألف برميــل يوميا 
لتقرير  وفقا  يوميا،  برميل  مليون 

للجنة الفنية أمس االول األحد.
وفي السياق، توقع بنك "جولدمان 
ارتفاع  االثنني،  امس  ســاكس"، 
اسعار النفط الى 115 دوالر خالل 
شــهر واحد، معتبراً أن اســعار 
من  املنتجة  االساســية  السلع 
قبل روســيا سترتفع هي االخرى 
مــع تصعيد الغــرب للعقوبات 
السياســية واالقتصاديــة على 

موسكو بسبب غزوها ألوكرانيا.
وقال البنك فــي مذكرة للعمالء 
إن "نطــاق نتائج األســعار على 
املــدى القريــب للســلع أصبح 
متطرًفا، نظــرًا للقلق من مزيد 
مــن التصعيــد العســكري أو 
أو احتمال وقف  عقوبات الطاقة 

إطالق النار".
السياســية  العزلة  وتعمقــت 
واالقتصادية لروسيا امس االثنني 
حيــث واجهت قواتهــا مقاومة 
األوكرانية  العاصمة  في  شديدة 
ومدن أخرى في أكبر هجوم على 
دولة أوروبيــة منذ احلرب العاملية 

الثانية.
البنك  توقــع  ذلك،  عالوة علــى 
الســلع  أســعار  "ارتفــاع 
روسيا  تعتبر  التي  املســتهلكة 
منتًجا رئيسًيا لها، وهذا يشمل 
النفط والغــاز األوروبي )ومن ثم 
والنيكل  والبالديــوم  األملنيــوم( 

والقمح والذرة".

ارتفاع اسعار النفط بنسبة 4 % وتوقعات
بوصول البرميل 115 دوالر خالل شهر

جراء التصعيد المتبادل بين روسيا والغرب
تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
طالــب نائب امس االثنــني االدعاء 
العام فــي البــالد، بتحريك دعوى 
قضائية ضــد وزير املالية ومحافظ 

البنك املركزي. 
وتضمنــت وثيقــة جــرى تداولها 
امس اإلثنني، طلبــًا نيابياً بتحريك 
دعوى ضد وزيــر املالية علي عالوي 
املركزي مصطفى  البنك  ومحافظ 
تهريب  بتهمــة  مخيــف  غالــب 

العملة.
وطلب النائب هادي الســالمي، في 
كتاب وجهه الى جهاز االدعاء العام 
القانونية عن هدر  حتريك االجراءات 

املال العام والفساد احلاصل في مزاد 
بيع العملــة األجنبية ضد كل من 
وزير املالية ومحافظ البنك املركزي.

وقال السالمي: "سبق ان مت توجيه 
ســؤال برملاني الى محافظ البنك 
مخيف  غالب  مصطفــی  املركزي 
وقد متــت اجابتنا مبوجــب الكتاب 
بان رفع ســعر الدوالر كان بناء على 
التهرب  مــع  املالية،  وزيــر  مقترح 
من اإلجابة علــى الفرق بني مقدار 
والفواتير  املركــزي  البنك  مبيعات 
املزورة لعمليات التحويل اخلارجي".

واضاف، "مــن خالل التدقيق األولي 
فــي تغيير ســعر صــرف الدينار 

العراقي اتضح لنــا وجود عمليات 
تهريب عملة، وفواتير مزورة تخالف 
املبررات واألسباب التي أدت الى رفع 
البنك  أن مبيعات  اذ  الصرف،  سعر 
املركــزي العراقي قــد بلغت أكثر 
من )37( مليــار دوالر عام 2020 في 
صيغــة اعتمادات مســتندية، في 
حني بلغت قيمة السلع املستوردة 
في  املســجلة  اخلاص  القطاع  من 
هيئة الكمــارك )14( مليار دوالر، مما 
يعني وجود فرق بني العملة املباعة 
من البنــك املركزي وما يقابلها من 

التحويالت اخلارجية".
وتابع السالمي، "بالرجوع الى قانون 

املوازنــة العامة االحتادية جلمهورية 
العراق رقم )23( لســنة 2021 فان 
الفقرتني )اوال( )رابعة( من املادة )16( 
منه أوجبت امتتة النظام الكمركي 
واجازات االســتيراد وجباية الرسوم 
الكمركية على اســاس ما مت بيعه 
من خالل  األجنبيــة  العملــة  من 
واالعتمادات  العملــة  بيــع  نافذة 
املســتندية الى مستوردي السلع، 
وهو األمر الذي لم يلتزم به كل من 
محافظ البنك املركزي ووزير املالية 
وحيــث أن الفعل املذكــور الناجم 
عن اختالف املبالغ املباعة من نافذة 
بيع العملة عن البضائع املستوردة 

يشــكل جرمية اضرار عمدي باملال 
العام واملواطن وفق املادة )340( من 
قانون العقوبات العراقي رقم )111( 
لسنة 1969، وحيث أن االدعاء العام 
هو املناط به حماية املال العام وفق 
قانون االدعاء العام رقم )11( لسنة 
2017 لذا نطلــب حتريك اإلجراءات 
القانونية عــن الهدر املالي احلاصل 
في مــزاد بيــع العملــة األجنبية 
ضد كل من وزيــر املالية ومحافظ 
املذكورة  لألســباب  املركزي  البنك 
القوانني  تطبيــق  وعــدم  أعــاله، 
النافذة ومنها قانون املوازنة العامة 

االحتادية.

جراء الفرق الهائل بين مبيعات المزاد والتحويالت الخارجية 

دعوى ضد وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بتهمة تهريب العملة

بغداد - الصباح الجديد:
افاد خبيــر اقتصادي امــس االثنني 
ان البالد ســوف تتأثر بارتفاع أسعار 
الروســية  احلــرب  القمــح جــراء 
انها  الى  أشــار  وفيما  األوكرانيــة، 
ســتكون األقــل تأثــرا بــني الدول 
العربية، اكد املستشــار االقتصادي 
لرئيس مجلس الــوزراء ان احلكومة 
تضــع محاصيل احلبــوب على رأس 

أولوياتها احلاكمة.
وقــال اخلبيــر االقتصــادي ضرغام 
محمد علي امس االثنني في تصريح 
ان، "اوكرانيا  تابعته الصباح اجلديد، 
وروسيا تشكالن سلة احلبوب لنحو 
%30 مــن دول العالــم وغيابهمــا 
سيشكل شحا في املعروض الدولي 
مــن القمــح، والــدول العربية من 
االوكراني  القمح  أبرز مشــتري  بني 

والروسي وخصوصا مصر واملغرب".
واضــاف ان "العراق هــو األقل تأثرا 
نسبيا من باقي الدول العربية كونه 
يعتمد غالبا علــى مصادر متنوعة 
للقمح منهــا اإلنتاج احمللي وكذلك 
مستدركا  استراليا"،  من  االستيراد 
ان "احلنطة  الوقــت نفســه  فــي 

االوكرانية تدخل بشكل غير رسمي 
وتســوق الى الســايلوات على انها 

حنطة محلية".
واشــار علي الى ان "ارتفاع اســعار 
القمح عامليا ســيؤثر علــى العراق 
اســوة بكل دول العالم املســتوردة 
للقمــح مهمــا كان منشــأه الن 
اســعار القمــح في العالــم كله 
ســترتفع، ولعــل اقتراب موســم 
حصاد القمح في املناطق املضمونة 
وشبه املضمونة االمطار في العراق 

سيقلل من قوة تأثرنا".
مــن جانبه، يرى املستشــار لرئيس 
أن  صالح،  محمــد  مظهــر  الوزراء 
"االمن الغذائي يأخــذ عموما وامن 
االولى  االولويــة  احلبــوب خصوصا 
فــي بالدنا وقد اســتخدمت الدولة 
االمكانات املتاحة كافة لتوفير خزن 
ســريع وآمن للحبــوب لرفع كفاءة 

العرض وضمان التسويق".
واوضح ان "سياســة دعم منتجي 
احملاصيــل الزراعيــة مــن احلبــوب 
ستبقى اولوية حاكمة في سياسة 
العراق االقتصاديــة التي تراقب عن 

كثب كفاية الغذاء في بالدنا.

خبيران: دعم منتجي الحبوب أولوية حاكمة 
للدولة والبالد األقل تأثرا بارتفاع أسعار القمح 

بغداد ـ الصباح الجديد:
قــرر مجلس النواب امــس، اإلثنني، 
تشكيل 25 جلنة نيابية دائمة خالل 
الدورة التشريعية اجلديدة، في ثاني 
االنتخابات  بعد  الرسمية  جلساته 
املبكرة التي أجريت في تشرين األول 

املاضي.
للمجلس  اإلعالمية  الدائرة  واوردت 
فــي بيان تلقــت الصبــاح اجلديد 
النواب  إن " مجلس  نســخة منه، 
قرر خالل جلسته تشكيل 25 جلنة 
ثابتة هــي: القانونية، املالية، األمن 
والغاز  النفــط  النزاهة،  والدفــاع، 
والثــروات الطبيعيــة، العالقــات 
واإلعمــار،  اخلدمــات  اخلارجيــة، 
االقتصــاد  والطاقــة،  الكهربــاء 
االســتثمار  والتجارة،  والصناعــة 
االستراتيجي  التخطيط  والتنمية، 
واخلدمة االحتادية، الصحة والبيئة".

"األقاليــم  جلــان  إلــى  إضافــة 
واحملافظات غيــر املنتظمة بإقليم، 

الثقافــة  واالتصــاالت،  النقــل 
والســياحة واآلثار واإلعالم، التربية، 
التعليم العالي، الزراعة، الشــباب 
والرياضة، العمل ومنظمات اجملتمع 
املدني، الهجرة واملهجرون واملصاحلة 
والضحايا  الشــهداء  اجملتمعيــة، 
اإلنســان،  حقــوق  والســجناء، 
األوقاف والعشــائر، املرأة واألســرة 

والطفولة".
وقال عضو البرملان نايف الشــمري 
"األعضاء  إن  الصــدد،  هــذا  فــي 
سيتوزعون على اللجان النيابية كال 
حسب اختصاصه األسبوع املقبل".
وأوضح في تصريح تابعته الصباح 
اجلديد أن "احلد األعلى لعدد أعضاء 
واألدنى  نائبا،   21 اللجنة ســيكون 
3 نــواب فقــط"، مبينــا أن "أكبر 
األعضاء ســناً ســيتولى رئاســة 
احلكومة  تشــكيل  حلــني  اللجنة 
وبعدها يتــم التصويت على رئيس 

ونائب ومقرر اللجنة من داخلها".

مجلس النواب يشكل 25 لجنة نيابية 
دائمة للدورة التشريعية األخيرة

بحضور 288 نائبا

السليمانية ـ عباس اركوازي:
رغم حتديد رئيــس االقليم يوم االول 
من شهر تشرين الثاني املقبل الجراء 
كردســتان،  اقليم  برملان  انتخابــات 
اال ان القــوى واالحزاب السياســية 
املوعد  اســتبعدت اجراءها في ذلك 
نظــرا النتهاء املــدة القانونية لعمر 
مفوضيــة انتخابــات االقليم. وقال 
املستشــار في برملــان االقليم طارق 
جوهر فــي حديث للصبــاح اجلديد، 
ان انتخابات برملان كردســتان قضية 
وطنيــة ومصيريــة، مــن الضروري 

اجراءها في موعدها، رغم ان االقليم 
يعانــي من ازمات عديدة سياســية 
نتيجــة  واجتماعيــة،  واقتصاديــة 
السياسية حول  اخلالفات  اســتمرار 
املناصب في بغداد وانعدام الشفافية 
والواردات  النفط  ونفقات  ايرادات  في 
احمللية واجلمــارك وتواصل تأخر صرف 
بغداد.  االقليم مع  الرواتب ومشاكل 
االنتخابات  اجــراء  ان  جوهــر،  واكد 
يحتــاج الى بيئة سياســية وامنية 
فضالً  مناسبة،  واقتصادية  وقانونية 
عــن ان عملية االنتخابــات مرتبطة 

بعدد من املبادئ واالســس، وفي حال 
عدم توفر تلك املبــادئ فان العملية 
لن تنجح، الن االنتخابات ليست قرارا 
لتحديــد يوم االقتراع فحســب، بل 
البد من اخذ مطالب ورغبات اجملتمع 
والقوى السياســية املشــاركة في 
العملية بعني االعتبار. واوضح جوهر، 
ان قسماً كبيراً من القوى السياسية 
ســواء في املعارضة كانت ام املواالة، 
واملكونات االخرى يطالبون منذ اشهر 
باجراء تغييــرات قانونية وفنية، من 

اجل اجناح االنتخابات.

اهمها انتهاء عمر المفوضية وتعديل القانون والدوائر االنتخابية

الخالفات السياسية تعترض اجراء انتخابات 
اقليم كردستان في موعدها المحدد

تعلــن شــركة ارض املناســك 
عن  احملدودة  العامــة  للمقاوالت 
حاجتهــا الى مقاولــني لتنفيذ 
وبكميات  واالجلي  البياض  اعمال 
كبيرة جدا، فعلــى من يجد في 
نفســه الكفاءة من الشــركات 
املتخصصة واملقاولني واملتعهدين 
موقع  الــى  عروضهــم  تقــدمي 
املشروع الكائن في جسر اجلادرية- 
مقابل مطعم بيارة الشام وملزيد 
بالرقم  االتصــال  املعلومات  من 

)07702802222(

شركة ارض المناسك 
للمقاوالت العامة المحدودة
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بغداد ـ الصبح الجديد :

بحــث وزيــر التخطيــط الدكتور 
خالد بتــال النجم مع االمني العام 
املساعد ملنظمة التعاون االسالمي 
الســفير  السياســية  للشــؤون 
يوســف محمد الضبيعي، والوفد 
املرافق له افاق التعاون املشترك بني 
العراق، ومنظمة التعاون االسالمي 

في مختلف اجملاالت.
الظــروف   ، الوزيــر  واســتعرض 
االقتصاديــة واالجتماعية التي مر 
بها العراق، خالل السنوات االخيرة، 
وحجم االضــرار البالغة في البنى 
البشــرية، نتيجة  واملوارد  التحتية 
مبينا  العاتية،  االرهابيــة،  املوجات 
ان ما تعرض له العراق، يســتدعي 
موقفــا انســانيا وقانونيــا مــن 
االنســانية جمعاء لدعــم جهود 
التي  التنمية  اعادة االعمار وحتقيق 
الفتا  غير مســبوق،  بنحو  تضررت 
الــى اهميــة الدور الــذي ميكن ان 
تؤدية منظمة التعاون االســالمي، 
في حشــد املزيد من الدعم جلهود 
احلكومــة العراقيــة، فــي مجال 
اعادة االعمــار وحماية االثار، وعودة 
امكانية  عــن  فضــال  النازحــني، 
املســاهمة فــي متويل املشــاريع 
التنمويــة فــي عمــوم احملافظات 
العراقيــة. من جانبــه ابدى االمني 
العام املســاعد ملنظمــة التعاون 
االســالمي، اســتعداد املنظمــة 
لتقدمي كل انــواع الدعم املمكنة، 
جلهود العــراق في مختلف اجملاالت، 
مشــيرا الى امكانية االســتفادة 
من صنــدوق التضامن االســالمي 
والبنك االســالمي للتنمية اللذين 
ينضويــان حتت لــواء املنظمة، في 
عمليــة متويل املشــاريع التنموية 
السيما في مجال االستثمار واعادة 
االعمــار واحملافظة على االثار، داعيا 
القضايا  الى حتديد  العراقي  اجلانب 
التي ميكــن ان تعمل املنظمة على 
دعمهــا. اعلنــت وزارة التخطيط 
امس االثنني، عدد املــدارس التي مت 
ادراجها في سنوات سابقة، وأجُنزت 
خــالل العام املاضــي 2021، ضمن 

املوازنة االســتثمارية للمحافظات 
املناطق  اعمــار  اعــادة  وصنــدوق 

املتضررة من العمليات االرهابية.
وذكرت الــوزارة في بيــان ان “عدد 
املدارس املنفذة واملنجزة خالل العام 
)1836( مدرســة  الفائت، بلغ نحو 
في عمــوم احملافظــات، مبينة، ان 
االبنية املنجزة شملت رياض اطفال 
ومتوســطة  ابتدائيــة  ومــدارس 
واعداديــة، فضال عن بنــاء قاعات 

دراسية واجنحة ادارية”.
وأَضاف البيــان، ان “املدارس املنجزة 
احملافظات،  مختلــف  بــني  توزعت 
تقدمتهــا محافظة البصرة بواقع 
)444( مدرســة، تلتهــا محافظة 

نينــوى بواقع )346( مدرســة، ثم 
 )214( بعــدد  بغــداد  العاصمــة 
محافظة  بعدها  جاءت  مدرســة، 
مدرســة   )176( بواقــع  االنبــار 
ومحافظة بابل بعدد)121( مدرسة، 
وميســان بواقــع )119( مدرســة 
ثم محافظة  )79( مدرسة،  واملثنى 
واسط بعدد)67( مدرسة والديوانية 

)60( مدرسة وديالى )58( مدرسة”.
وتابع، “فيمــا كانت حصة صندوق 
املتضررة من  املناطــق  اعمار  اعادة 
العمليات االرهابية )57( مدرســة، 
وشهدت محافظة النجف االشرف 
اجناز )51( مدرســة، وذي قــار )38( 
كربالء  محافظة  وحّلت  مدرســة، 

املقدســة باملركز االخيــر في عدد 
 )6( بلغت  التــي  املنجــزة  املدارس 
الوزير  اكد  الى ذلك  مدارس فقط”. 
ان االولويات التنموية للوزارة ضمن 
احلالي  للعام  االستثمارية  خطتها 
٢٠٢٢، هــي دعــم املشــاريع ذات 
اجل  من  االمنــي،  باجلانب  العالقة 
حتقيق االستقرار، الذي ميثل املرتكز 
االســاس لتنفيذ املشاريع وحتقيق 
التنمية في البلــد. جاء ذلك خالل 
ترؤسه لورشة العمل التي عقدتها 
واولويات  آليــات  ملناقشــة  الوزارة 
االســتثمارية  املشــاريع  تنفيــذ 
 ،٢٠٢٢ عــام  خــالل  املســتمرة، 
واجلهات  كافة  الوزارات  مبشــاركة 

غير املرتبطة بــوزارة. واضاف الوزير 
ان الوزارة تبذل جهودا اســتثنائية 
من اجل تسهيل االجراءات لضمان 
االســتثمارية  املشــاريع  تنفيــذ 
املستمرة، وفقا لتوقيتاتها الزمنية 
وتخصيصاتهــا املاليــة ، مبينا ان 
املتوقفة  املشــاريع  هناك عدد من 
السباب مختلفة، ما يتطلب ايجاد 
احللول واملعاجلات لضمان استئناف 
العمل في هذه املشاريع، بعد حتديد 
نسب االجناز في كل مشروع، مشيرا 
اعّدت  التخطيــط،  وزارة  ان   الــى 
تفاصيله  االعالن عن  تقريرا سيتم 
الحقــا ،يتضمن تقييما ملســتوى 
االداء جلميع الــوزارات واجلهات غير 

املرتبطة بوزارة، من حيث مستويات 
التنفيذ للمشاريع، مجددا تأكيده، 
بعدم ادراج اي مشــاريع جديدة، اال 
في حال الضرورة القصوى، شريطة 
موافقة مجلس الــوزراء على ادراج 
وزارة  قيــام  الــى  الفتا  املشــروع، 
التخطيط، بانشــاء “بنك املشاريع 
امام  الفرصة  يتيح  الذي  التنموية” 
املرتبطة  غيــر  واجلهات  الــوزارات 
اولويات  ترتيب  واحملافظــات،  بوزارة، 
وادراجها  املســتقبلية،  املشــاريع 
لكي  البنــك،  هذا  ضمن منصــة 
النظر  التخطيط،  لوزارة  يتســنى 
في تلــك املشــاريع، عندما تكون 

الظروف مالئمة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعـــت الشــركة العامة لصناعة 
الســيارات واملُعدات إحدى شركات 
كافــة  واملعــادن  الصناعــة  وزارة 
الوزارات واحمُلافظات لشراء ُمنتجاتها 
من الشــاحنات وُمختلــف اآلليات 
واملُعــدات التخُصصيــة بأســعار 
ُمدير مصنع  وأفصـــَح   . ُمناسبـة 
الســيارات واملُعــدات التخُصصية 
الصاحلـي  رشيـد  ناهـض  املُهندس 
في تصريح صحفي عن تكُدس أعداد 
والكابسات  الشــاحنات  كبيرة من 
وكابســات  واحلوضيات  والقالبــات 

النفايات والرافعــات وصهاريج ماء 
ووقود وكرينــات وغيرها من اآلليات 
مخازن  في  التخُصصيــة  واملُعدات 

الشركة جاهزة للتسويق .
وأشــار إلى إَن جميع هــذِه اآلليات 
واملُعدات من مناشــئ رصينة وذات 
ُمواصفــات عاليــة وُمنافســة ملا 
موجود في الســوق احمللية من حيث 
املُواصفة والســعر مع منح ضمان 
مبوجب اإلتفاق مع اجلهة املُستفيدة 
، الفتــاً إلى إنــُه ســبق ومتَّ جتهيز 
عدد من الــوزارات واحمُلافظات بهذِه 
املُعدات من بينها وزارة املوارد املائية 

حيث متًَ جتهيزها بـ ) ١٧٠ ( شــاحنة 
ومازالت  األنواع  ُمختلفة  ســكانيا 
تعمل بشكل جيد إضافًة إلى جتهيز 
وكربالء  والبصرة  واسط  ُمحافظات 
املُقدســة والنجف األشرف وغيرها 
، داعيــاً الوزارات كافــة واحلكومات 
احمللية لزيارة الشركة واإلطالع على 
ُمنتجاتها من الشــاحنات واملُعدات 
الصناعــة  ودعــم  التخُصصيــة 
الوطنيــة الســيما وإَن الشــركة 
ُمولــة ذاتياً وتتحمــل كامل رواتب 

ُمنتسبيها منُذ عـام ٢٠١٢ .
العامة  املُديرية  أعلنـت  جانبها  من 

إلى  التابعة  الصناعيــة  للتنميــة 
وزارة الصناعــة واملعــادن عن منح 
) ١٤٤ ( إجازة لتأســيس مشــاريع 
صناعيــة جديدة في شــهر كانون 
الثاني املاضـــي . وأكـــَد ُمدير عام 
املُديرية عزيـز ناظـم عبـد إستمرار 
اخلدمات  تقــدمي  في  املُديرية  جهود 
التخُصصية والتســهيالت الالزمة 
إلى مشاريع القطاع اخلاص وامُلتلط 
على وفق ضوابــط وإمتيازات قانون 
اإلســتثمار الصناعي رقــم ) ٢٠ ( 
لســنة ١٩٩٨ وِضمــَن اإلمكانيات 
املُتاحة لدى املُديريــة ، الفتاً إلى إَن 

لتأســيس  املمنوحة  اإلجازات  عدد 
حتت   ( جديــدة  صناعية  مشــاريع 
التأســيس ( للشهر املذكور بلغت ) 
١٤٤ ( إجازة فيما متَّ تخصيص ُقطع 
الصناعية  املشاريع  إلقامة  األراضي 
وبعــدد ) ٧٢ ( ُقطعــة أرض إضافة 
إلى منح ) ٤٩ ( تقدير حاجة لتلبية 
املواد  مــن  الصناعيني  إحتياجــات 

األولية واحملروقات .
أَن املُديرية تولــي إهتمام  وأوضــح 
وحرص كبيرين على ُمجريات ســير 
العمل في املشــاريع الصناعية من 
الدورية  الكشــوفات  إجــراء  ِخالل 

من ِقبــل اللجان الفنيــة امُلتصة 
وبشــكل ُمكثف لكافة املشــاريع 
وفي عمــوم احمُلافظــات إذ متَّ إجراء 
الكشف امليداني لـ ) ٤٠٩ ( مشاريع 
تقدمي خدمات  عــن  صناعية فضالً 
جتديد  َشــِملَت  أخرى  تخُصصيــة 
الهويــات للمشــاريع الصناعيــة 
وبعــدد ) ٢٩٥ ( هوية ومنــح ) ١٦ ( 
شــهادة إكمال تأسيس للمشاريع 
املُستوفية للشروط املطلوبة وإعادة 
مفعول ) ٢ ( إجازة وكذلك اإلجراءات 
القانونية ونقــل امللكية والبالغة ) 

١٦٨ ( إجـراء.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــفت وزارة الكهرباء عن خطة 
إلنــارة جميع الشــوارع الرئيســة 
أولوية  حــددت  فيمــا  والفرعيــة، 

الشوارع املقرر إنارتها.
وقال املتحدث باســم الوزارة أحمد 

موســى إن “وزارة الكهربــاء ودوائر 
التوزيع بالتحديــد تعمل منذ وقت 
ليس بالقصير على إنارة الشــوارع 
الرئيســة والطــرق احلوليــة، لكن 
هناك قلة تخصيصات حتكم  دوائر 
التوزيع”، الفتاً إلى “وجود عمل كبير 

على تركيــب املصابيح و)البترجنات( 
واألعمدة الديكورية لبعض الشوارع 
احلضارية مثل شارع الرشيد إضافة 
إلى الطرق الســريعة  مثل ســريع 
قناة اجليش وسريع محمد القاسم 
وأضاف  اخلارجيــة”.  الطــرق  وحتى 

“هناك محــددات هي  أن  موســى، 
املالية  التخصيصات  قلة  عبارة عن 
وهناك تنسيق مع دوائر األمانة فيما 
يخص اإلنــارة في بعض الشــوارع 
كونها من مسؤولية الدوائر البلدية، 
إضافة إلى أن تشــغيل بعض هذه 

املصابيح”، مشــيرا الــى أن “بعض 
االنارة ينبغــي أن تدفع كلفتها من 

دوائر البلدية لصالح تلك اإلنارة”.
وأوضــح أن “هناك أولويــة ومراعاة 
واجلسور  الرئيسة  والشوارع  للطرق 
واملدن املقدســة ومن ثم ســيكون 

التوجه بعد ذلك للشوارع الفرعية”، 
مشيراً إلى أن “اإلنارة هي من ضمن 
عمل دوائــر التوزيع، لكن هناك قلة 
فــي التخصيصــات املالية لصالح 
الصيانات ومحطات االنتاج وخطوط 

النقل، فكيف باإلنارة؟”.

بغداد - وداد إبراهيم:

فندق  في  الزوراء  قاعة  اســتضافت 
الصحفي  املؤمتــر  ببغداد  الرشــيد 
لرئيــس بعثة االحتــاد االوربي لرصد 
االنتخابــات في العــراق “فيوال فون 
النهائي  التقريــر  لعــرض  كرامون” 

للبعثة 
االعالميــني  مــن  حشــد  وامــام 
والفضائيــات العربيــة واالجنبيــة 
قالــت كرامــون: التقريــر النهائي 
جاء باســتنتاجات اولية ومقترحات 
الهدف منها حتســني االنتخابات في 
العراق، واقدمهــا للمفوضية العليا 
املستقلة لالنتخابات ووزارة اخلارجية 
في العراق فهاتان  املؤسســتان قد 
الواقع  لتحليل  االوربــي  االحتاد  دعتا 
االنتخابات قد  ان  واقــول  االنتخابي، 
دارت بشكل تنافسي وكانت احلمالت 
التصويت  واتسم  هادئة،  االنتخابية 
بطابع السالم ما عدا بعض االحداث 
والعمليــات الغيــر منتظمة والتي 
اثــرت على حرية التعبيــر، ولم تكن 
النتائــج تفتقر الى الشــفافية، ومت 

تغطيتها من قبلنا ومن خالل زيارات 
االحتاد االوربــي للمناطق االنتخابية، 
لذا فالتقرير مهــم لعملية ما بعد 
االنتخابات واريد ان اعرج على العنف 
االنتخابي الــذي تعرضت له الكثير 
من النســاء لذا يجب ادانة العنف، 
 97 وعلى الرغــم من ذلــك فهناك 
االنتخابات  امرأة حققت جناحا فــي 
وهي اعلى نســية من عام 2005 وانا 

مسرورة لذلك. 
مستوى الشفافية

وتابعت: االحتاد االوربــي يريد ان يرفع 
مستوى الشــفافية وان تكون هناك 
قوانني واضحة حلــل النزاعات وعدم 
نشــر  قبل  االنتخابية  التفاهمــات 
النتائج واقترح دعم احلمالت الرقابية 
ويجب ان تكون بشكل كامل على كل 
الطبقات السياســية، وادعو لوجود 
قانون حلرية املواطــن في االنتخابات 
وعــدم اختراقهــا من قبل شــبكة 
االنترنيت، وهذه  زيارتي االخيرة وهي 
اخلطوة التــي يقدمها االحتاد االوربي 
لتقدمي الدعم للمفوضية في العراق 

من خالل التقرير النهائي.

لذا تقدم بعثة االحتاد االوربي ملراقبة 
لتحســني  توصيــات  االنتخابــات 
وتشــمل  العراق  فــي  االنتخابــات 

التوصيات ذات االولوية: وهي 
-1 الغاء شرط متتع الناخبني باألهلية 
القانونيــة الكاملة مــن اجل جعل 
هذا احلكم يتماشــى مع االلتزامات 

الدولية حلقوق االنسان.
-2 ازالــة القيود غيــر املعقولة على 
احلق في الترشــيح،  مثل املســتوى 
التعليمي وجميع متطلبات االنتماء 

السياسي وخفض سن الترشيح. 
-3 وضع قيود علــى التبرعات مبا في 
الشــفافية  لتعزيز  العينيــة،  ذلك 
السياسي،  التمويل  في  واملســائلة 
مبا في ذلك االعالن السياســي عبر 
الرقابة  تزويــد   ويجــب  االنترنــت، 
باملوارد املناسبة مع تنفيذ اداري قوي 
وســلطات عقابية قادرة على ضمان 
نشــر جميع تقارير متويــل االحزاب 

السياسية في الوقت املناسب. 
القدح  واجراءات  مفاهيم  تعريف   4-
والغاء جترمياها مبا  والتشــهير  والذم 

يتماشى مع االلتزامات الدولية.

-5 اعتمــاد قانــون شــامل حلماية 
البيانــات والية اشــراف تضمن حق 
بياناتهم  خصوصيــة  في  املواطنني 
الشــخصية واحلماية مــن املراقبة 
عبر  وانشطتهم  لألفراد  الشــاملة 

االنترنت.
-6 حتديد مواعيد نهائية وواضحة في 
القانون حول كل مرحلة متميزة من 
تســوية النزاعات االنتخابية، ويجب 
اعطاء فرصة للشــكاوى حتى اليوم 
االنتخابي الن ذلك يؤثــر على نتائج 

االنتخابات باحلل قبل اعالن النتائج.
-7 زيادة الشفافية  يزيد ثقة اجلمهور 
فــي العملية االنتخابيــة من خالل 
نشر النتائج التدريجية اثناء عملية 
والنهائية  االوليــة  والنتائــج  الفرز 

موزعة حسب محطات االقتراع. 
ان كرامــون كانت  املالحــظ  ومــن 
قــد قادت البعثــة االوربيــة ملراقبة 
االنتخابــات االخيــرة فــي العــراق 
وتكونــت البعثة من فريق مكون من 
اثني عشــر محلال في بغداد واربيل 
و20 مراقبــا متمركزيــن فــي ثالثة 

محاور في جميع انحاء العراق.

وزير التخطيط يبحث مع منظمة التعاون اإلسالمي
 إعادة االعمار لتحقيق التنمية في البالد

إحصاء عدد المدارس المنجزة خالل 2021

بغداد- الصباح الجديد:
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
امــس االثنني عن بدء التقدمي الى الدراســات 

العليا الثالثاء.
التقدمي  “إجــراءات  ان  للــوزارة  بيــان  وذكــر 
HTTPS:// العليا  الدراســات  الى  اإللكتروني 
ADM.RDD.EDU.IQ تبدأ اليوم الثالثاء املوافق 
األول مــن آذار على وفــق التوقيتات املتعلقة 
بالعــام الدراســي 2023/2022 وفــي ضــوء 
البرامج الدراســية التي تبلغ ألفني وخمسة 
وتسعني برنامجاً موزعاً بني شهادات الدبلوم 

العالي واملاجستير والدكتوراه”.
لتزامن بعض  “اســتجابة  البيــان،  واضــاف 
التوقيتــات واإلجــراءات الالحقــة للتقــدمي 
مع شــهر رمضــان املبارك، فقد قــررت وزارة 
التنافســي  االمتحان  موعد  حتديث  التعليم 
وحتديد موعده ابتداًء من يــوم االثنني املوافق 
2022/5/16 للتخصصات الطبية والهندسية 
ومروراً بيوم الثالثــاء 2022/5/17 لتخصصات 
العلوم الصرفة والعلــوم الزراعية والبيطرية 
والعلــوم اإلدارية واالقتصاديــة، وختاماً بيوم 
األربعــاء 2022/5/18 لتخصصــات العلــوم 

اإلنسانية واالجتماعية”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة النقــل رفع أكثر من مليوني متر 
الترســبات واألطيان في املمرات  مكعب من 

املالحية للموانئ العراقية.
وقالت الوزارة في بيــان إن “مالكات وحفارات 
الشركة العامة ملوانئ العراق متكنت من رفع 
2254400 متر مكعب من األطيان والترسبات 

في املمرات املالحية”.
وأكد املدير العام للشركة فرحان الفرطوسي 
بحسب البيان، أن “هذه الكمية تعتبر األكبر 
خالل األشهر والفترات السابقة”، مشيراً الى 
دعم وزير النقل ناصر الشــبلي لكل ما تقوم 
به الشــركة من حتســني األعماق وتسهيل 

مهمة دخول وخروج السفن الى املوانئ”.
مــن جانبه قال مدير قســم احلفر واملســح 
البحري ضياء هاشم أحمد، إنه “بهذه األعماق 
ميكن اســتقبال الســفن بغاطس 10م عند 
فترة اجلزر ومن دون احلاجة النتظار ارتفاع املاء 
حيث أصبح عمق مدخــل النهر 10,5 م عند 

أوطأ جزر”.

عامر عبدالعزيز
اعلنت وزارة التجارة عن مباشرة القسم املالي 
في الشــركة العامة لتجارة احلبــوب بتوزيع 
مبلغ ) 400( مليار دينار على فروعها ومواقعها 
لتوزيعها على مستحقيها من سوق محصول 

احلنطة للموسم 2021 .
العامــة لتجارة  الشــركة  وأوضح مدير عام 
احلبوب املهندس باسم نعيم العكيلي انه بعد 
اطالق وزارة املالية ) 400( مليار كوجبة جديدة 
من مســتحقات الفالحني عــن اقيام احلنطة 
التي ســوقت ملازن الشــركة خالل موســم 
2021 ، مت حتويل املبلغ الى حساب الشركة في 

مصرف الرافدين.
واضاف املديــر العام انه ومع اطــالق الدفعة 
وتوزيعها على الفروع واملواقع نكون قد صفرنا 
اغلب املناطق اجلنوبية باســتثناء فرع واسط 
وحــال ،  اســتالمنا دفعه اخرى خــالل االيام 
املقبلة سيتم تصفير جميع املواقع اجلنوببة .

واشار املدير العام الى الفترة املقبلة ستشهد 
اكمــال توزيــع جميــع املســتحقات املالية 
ملســوقي احلنطة لعام 2021 ، لنبدأ بعد ذلك 
بتسليم مستحقات محصول الشلب موسم 
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التعليم.. بدء التقديم 
على الدراسات العليا 

اليوم الثالثاء

رفع أكثر من مليوني متر 
مكعب من الترسبات واألطيان 

في الممرات المالحية

تجارة الحبوب تباشر 
توزيع 400 مليار دينار 
على فروعها ومواقعها

) ١٤٤ ( إجـازة لتأسيـس مشاريـع جديـدة
الصناعة تدعو الوزارات لشراء ُمنتجاتها من الشاحنات والُمعـدات بأسعار ُمناسبة

خطة إلنارة جميع الشوارع الرئيسة والفرعية في بغداد

رئيسة بعثة االتحاد االوربي فيوال فون تقدم تقريرها النهائي 

هذه زيارتي االخيرة ..انا مسرورة الن  97 امرأة نجحت في االنتخابات

الثالثاء 1 اذار 2022 العدد )4848(

Tue. 1 Mar. 2022 issue )4848(



3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد - متابعة:
األوكراني  الروســي  الصــراع  يقترب 
من انعطافــة مثيرة للرعب مع إعالن 
الرئيس الروســي فالدميير بوتني وضع 

قوات الردع النووي في حال تأهب.
وبقــوة هي األكبر فــي العالم تضم 
الترســانة الصاروخية الروســية 24 
نوعا متثل عمادا رئيســيا لقوة الردع 

االستراتيجي.
وبحســب معلومات موقع “ميسيل 
بجمع  اخملتــص  األمريكــي،  ثريــت” 
الصواريخ  عــن  موثوقة  معلومــات 
الباليســتية في جميع أنحاء العالم 
ضدها،  للدفاع  املصممــة  واألنظمة 
عنصرا  االستراتيجية  الصواريخ  تعد 
حيويــا في اســتراتيجية موســكو 

العسكرية.
ويحصــي املوقع األمريكــي 24 نوعا 
في  غالبيتها  الروسية  الصواريخ  من 
اخلدمة وبعضها في مرحلة التطوير، 

فيما خرج القليل منها من اخلدمة.
وبيانات املوقع محدثة حتى أغسطس/

آب من العام املاضي.

جحيم روسي عابر للقارات:
آر إس - 24 يــارس )إس إس - 27 مود - 
2(: صاروخ باليستي عابر للقارات، في 
اخلدمة، مداه 10 آالف و500 كيلومتر.

الشــيطان(:   18  - إس  )إس   36  - آر 
في  للقارات،  عابر  باليســتي  صاروخ 
اخلدمــة، ويتراوح مداه بــني 10 آالف 

و200 كيلومتر و16 ألف كيلومتر.
توبول )إس إس - 25 سايكل(: صاروخ 
باليســتي عابر للقارات، في اخلدمة، 

ومداه 11 ألف كيلومتر.
توبــول - إم )إس إس - 27 مــود - 1(: 

في  للقارات،  عابر  باليســتي  صاروخ 
اخلدمة، ويصل مداه 11 ألف كيلومتر.
يــو آر - 100 )إس إس - 19 ســتيلتو(: 
في  للقارات،  عابر  باليســتي  صاروخ 
10 آالف  اخلدمة، ويصــل مداه إلــى 

كيلومتر.
آر إس - 26 روبيج: صاروخ باليســتي 
يوجد منه نســختان متوسط املدى 
وعابر للقارات، يتــم تطويرهما مبدى 

2000 و5800 كيلومتر على التوالي.
آر إس - 28 سارمات: صاروخ باليستي 

عابر للقــارات، يتم تطويــره، ويصل 
مداه إلى 10 آالف كيلومتر.

متوسط املدى:
فيسوتا )إس إس - إن - 18 ستينغراي(: 
صاروخ باليســتي قصيــر املدى يتم 
الغواصــات، في اخلدمة،  إطالقه من 

ويصل مداه إلى 6500 كيلومتر.
بايونير )إس إس - 20 ســابر(: صاروخ 
باليستي متوســط املدى مت إخراجه 
من اخلدمة ويصل مــداه إلى 5 آالف 

كيلومتر.
بوالفــا )إس إس - إن - 32(: صــاروخ 
باليســتي مصمم لإلطالق من على 
الغواصات، فــي اخلدمة، ويصل مداه 

إلى 8 آالف و300 كيلومتر.

قصير املدى: 
زيب )إس إس - إن - 6 سيرب(: صاروخ 
باليســتي قصير املــدى يتم إطالقه 
من الغواصــات يتراوح مداه بي 2400 
و3200 كيلومتر، لكنه مت إخراجه من 

اخلدمة.
إسكندر )إس إس - 26 ستون(: صاروخ 
اخلدمة،  في  املدى،  قصير  باليســتي 

مداه 500 كيلومتر.
آر - 11 )إس إس - 1 ســكود(: صاروخ 
املدى، مت إخراجه من  باليستي قصير 
اخلدمــة، وكان مداه يتــراوح بني 190 

و550 كيلومترا.
شــتيل )إس إس - إن - 23 سكيف(: 
صاروخ باليســتي قصيــر املدى يتم 
الغواصــات، في اخلدمة،  إطالقه من 

ويصل مداه إلى 11 ألف كيلومتر.
أو تــي آر - 21 توشــكا )إس إس - 21 
قصير  باليستي  صاروخ  ســكاراب(: 
املدى، في اخلدمة، يتراوح مداه بني 70 

و120 كيلومترا.

صواريخ مجنحة: 
كاليبار )إس إس - إن - 30 إيه(: صاروخ 
بريــة، في  أهــداف  مجنــح لضرب 
اخلدمة، ويتراوح مــداه بني 1500 إلى 

2500 كيلومتر.

صــاروخ 9 إم 729)إس إس ســي - 8(: 
صاروخ مجنح يتم إطالقه من قواعد 
أرضية، في اخلدمــة، ويصل مداه إلى 

2500 كيلومتر.
كيه إتــش - 101/ كيــه إتش - 102: 
صواريــخ مجنحة )جــو - أرض(، في 
اخلدمــة، ويصــل مداها إلــى 2500 

و2800 كيلومتر على التوالي.
كيه إتش - 55 )إيــه إس - 15 كنت(: 
صاروخ مجنح )جو - أرض(، في اخلدمة، 

ويصل مداه إلى 2500 كيلومتر.
كاليبار/ كلوب )إ إس - إن - 27 سيزلر(: 
صــاروخ مجنح مضاد للســفن، في 
اخلدمة، ويتراوح مــداه بني 220 و300 

كيلومتر.
بي - 800 أونيكس/ ياخونت/ باستيون 
)إس إس - إن - 26 ســتروبيل(: صاروخ 
مجنح مضاد للســفن، في اخلدمة، 

مداه 300 كيلومتر.
غرانيت )إس إس - إن - 21 سامبسون(: 
صاروخ مجنح متوســط املدى ميكن 
إطالقــه مــن الغواصــات والقواعد 
األرضية، في اخلدمة، ويتراوح مداه بني 

2400 و3 آالف كيلومتر.

صواريخ فرط صوتية
أفانغارد: صاروخ فرط صوتي يشــبه 
الصواريــخ الباليســتية لكن يتميز 
تغيير مســاره بسرعة  بقدرته على 
هائلة تشــل قدرة أي نظــام دفاعي 
على التصدي له ويتجاوز مداه 6 آالف 

كيلومتر.
“كينجــال”: صاروخ باليســتي فرط 
صوتــي )جــو - أرض(، فــي اخلدمة، 
ويتراوح مــداه بــني 1500 إلى 2000 

كيلومتر.

ماذا يعني امر بوتين وضع قوات الردع في حال تأهب؟

تبلغ 24 نوعا.. صواريخ روسيا تضع العالم في مواجهة الجحيم

الصباح الجديد ـ وكاالت:
فيمــا يترقب املســؤولون األوكرانيون 
ساعات حاسمة مقبلة، أعلنت اخلدمة 
احلكوميــة لالتصاالت اخلاصة وحماية 
املعلومات في أوكرانيــا، امس االثنني، 
أنه مت ســماع انفجــارات صباحا في 
العاصمة كييف وفي مدينة خاركيف 
الواقعة في الشــمال الشرقي، والتي 

تعد أهم مدينة في البالد.
كما أضافت في بيــان مقتضب على 
تطبيق تيليغرام أن كييف شهدت في 

الروسية  الهجمات  من  اخلامس  اليوم 
حالة من الهدوء لبضع ســاعات قبل 

سماع تلك االنفجارات.
إلــى ذلــك، أشــارت إلــى أن النيران 
اشــتعلت في مبنى ســكني مبدينة 
تشيرنيف بشــمال البالد بعد إصابته 
بصــاروخ. فيما أعلنت قيــادة القوات 
ببيان على فيسبوك  األوكرانية  البرية 
أن مدينــة زوتيمر في الشــمال أيضا 
تعرضــت لهجمــات صاروخية خالل 

ساساعات الليل.

على مشارف كييف
فيتالــي  العاصمــة  عمــدة  وكان 
كليتشــكو، أكد أمس االول األحد، أن 
باتت على مشارف  الروســية  القوات 

املدينة.
كما نبه إلى أنه ال توجد خطط إلجالء 
املدنيني إذا متكن الروس من الســيطرة 
الطرق  وأن كل  على كييف، الســيما 

مسدودة.
مــع  مقابلــة  فــي  حــذر  كذلــك، 

“أسوشــييتد برس،” مــن القدرة على 
سد النقص في مخزون الغذاء والدواء 
املتناقــص، والذي يقل مع مرور الوقت، 
معتبرا أن العاصمة باتت على شــفا 
كارثة إنسانية، على الرغم من صمود 

دفاعاتها.
خاركيف صامدة

أمــا في مــا يتعلق بخاركيــف، فقد 
شهدت املدينة أمس قتال شوارع، بعد 
أن دخلت الدبابات الروسية املدينة التي 
تعد ثاني أهم منطقة في البالد. إال أن 

حاكمها عاد وأعلــن الحقا أن القوات 
األوكرانية استعادتها بالكامل.

يذكر أن أوكرانيا تشــهد من 24 فبراير 
احلالــي، عملية عســكرية روســية 
الرئيس  أيــام على اعتــراف  أتت بعد 
الروســي فالدمييــر بوتني باســتقالل 
ودونيتســك  منطقتــي لوغانســك 
في الرشــق األوكراني، ومن ثم دخول 
الســالم”،  ذريعة “حفظ  قواته حتــت 
وحمايــة الناطقني باللغة الروســية، 
أن  إال  بحســب ما أعلنت موســكو. 

تلــك اخلطوة الروســية ســرعان ما 
دراماتيكي، متحولة  تطورت بشــكل 
إلى عملية عســكرية، دانتها معظم 
األوروبي  االحتاد  الغربية، السيما  الدول 
املتحدة، فارضــة عقوبات  والواليــات 
وعشــرات  موســكو،  على  قاســية 
املصارف، فضال عن العديد من األغنياء 
املقربــني مــن الكرملني، حتــى أنها 
طالت بوتني نفســه ووزيــر خارجيته 
ســيرغي الفروف. كمــا أن العقوبات 
األقصى متثلت بفصل البالد عن نظام 

أعلنت  ما  العاملي، بحســب  سويفت 
املفوضيــة األوروبيــة. وميتــد الصراع 
الروســي األوكراني لســنوات مضت، 
حيث اشــتعل في العام 2014، بعد أن 
جزيرة  على شبه  موســكو  سيطرت 
القــرم، وضمتها ألراضيهــا، متهمة 
كييف بالعداء ومواالة الغرب، السيما 
بعد أن بدأت األخيرة تطالب باالنضمام 
إلى حلف شمال األطلسي، ما ترفضه 
روســيا، مطالبة بوقف توسع احللف 

في الشرق األوروبي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
باتــت القرى األوكرانيــة الريفية 
أن  بعد  املقاومة  تعج مبجموعات 
والهراوات  األسلحة  املدنيون  رفع 
رجال  وكأنهم  احلارقة  والزجاجات 

عصابات.
وبحســب صحيفــة “نيويــورك 
تاميز”، يســتعد املدنيون العاديون 
منهم املزارعون وسائقي سيارات 
الصغيرة  املتاجر  وأصحاب  األجرة 
الغزو  مواجهــة  إلــى  وغيرهم، 
الروســي لبالدهم عبر تشــكيل 
مجموعات مقاومة شــعبية في 

تلك القرى الصغيرة.
وقالــت أوكســانا مودريك، وهي 
عمدة قرية خوموتينتســي التي 

تبعــد 225 كيلومتر جنوب غرب 
العاصمة كييف، “أنا فخورة جدا 

بشعبنا”. 
وأردفــت: “قريتنــا صغيــرة جدا 
لدرجة أنني كنت أفكر هل لدينا 
أي شــخص يقــوم بدوريات في 
يأتي  رمبا  أنه  الشــوارع؟ اعتقدت 
ثالثة رجال على األكثر لشغل هذا 
الدور معي. ولكــن في يوم واحد 
بعد اندالع احلرب في كييف، قمت 

بتسجيل أكثر من 30 شخصا”.
االهتمــام خالل  وتركــز معظم 
األيام األولــى من الغزو على املدن 
األوكرانيــة الكبيــرة، والتي تعد 
لتحركات  الرئيســية  األهــداف 
القوات الروسية ومسرحا ملعارك 

شوارع ضارية وهجمات مدفعية.
الريف، هنــاك حركة  فــي  لكن 
النطاق جتري  شــعبية واســعة 
استعدادا ملواجهة الغزو الروسي 
ألوكرانيا، كمــا تقول الصحيفة 
خوموتينتســي،  في  األميركية. 
الذي ميتد على طول  املرج الكبير 
نهر بوســتولوفا عــادة ما يكون 
مكانًــا للترفيه، حيــث يصطاد 
القرويــون في النهــر على مدار 
في  فيــه  ويســبحون  الســنة 
هذا  نهاية  فــي  لكــن  الصيف. 
األسبوع، جتمعت القرية بأكملها 
تفتيش  ونقــاط  خنــادق  حلفــر 

شعبية ومالجئ حتت األرض.
وقــادت مودريك ســيارتها امس 

االول الســبت لالطمئنــان على 
املتطوعــني الذيــن يعملون حتت 
قيادتهــا، حيث تفعــل ذلك عدة 
مرات كل ليلة حلراســة الدوريات 
على جوانب الطرق من الغســق 
حتى الفجر. وقالت مودريك: “إنني 
أبكي بشدة. من الصعب للغاية 
التعود على واقعنا اجلديد. لكنني 
أحني رأسي تكرميا لشعبنا. ُطلب 
منا اليوم تقدمي بعض املســاعدة 
للجنود، وفي غضون  الطعام  في 
ســاعتني قمنا بتحميل شاحنة 
مليئة بالطعام من قريتنا فقط”.

حوالى  خوموتينتسي  ويســكن 
400 شخص وهي منطقة ريفية 

حتيط بها الغابات واحلقول.

الطرق  ذلك، أصــدرت وكالة  إلى 
الوطنية فــي أوكرانيا أمرا بإزالة 
جميع الفتات الطرق بهدف جعل 
التنقل أكثر صعوبة على القوات 
الروســية. وعلــى الطريــق بني 
وكالينيفكا،  فينيتســا  مدينتي 
بدأت تلك العملية بعد أن اختفت 

الفتة قرية بيساريفكا. 
وقــال فولودميير، عامــل خدمات 
الطــرق البالغ من العمر 55 عاما 
ولم يرغب في الكشف عن اسمه 
بالسالمة،  تتعلق  ألسباب  األخير 
إنه كان يقود سيارته حول املكان 
وهو يزيل الالفتــات”. وأضاف في 
حديثه عن القوات الروسية: “من 

املهم أن يضيعوا”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كشــف الســفير املصــري في 
أوكرانيا أمين اجلمال عن مفاوضات 
جتريهــا الســلطات املصرية مع 
نظيرتها الروســية، بهدف تأمني 
خــروج املصريني من مدن شــرق 
أوكرانيــا، علــى خلفيــة الغزو 

الروسي.
وقال اجلمال في سياق التحديثات 
عن  الصادر  للتعليمــات  الدورية 
العالقني في  السفارة للمصريني 
مفاوضات  حاليا  “تتــم  أوكرانيا: 
الروســي إليجاد ممر  اجلانــب  مع 
آمن خلروج املواطنني املصريني من 
املدن الشــرقية، خاركيف ودنبرو 

وخارسون وغيرها من املدن”.

وحتدث الســفير أيضا عن مبادرة 
مــن عدد مــن الدول مــن بينها 
مصر، لالتفاق على ممر آمن لكافة 
املــدن األوكرانية. وتابــع: “تعمل 
اجلالية املصريــة )البيت املصري( 
علــى حتديــث قاعــدة البيانات 
اخلاصــة باملصريــني املوجوديــن 
في املدن الشــرقية. نرجو منهم 
يتسنى  حتى  الســريع  التجاوب 
احلصــر الدقيق لألعــداد وأماكن 
تواجدهــم”. وأوضــح اجلمال أنه 
“مت التأكــد من وصــول تعليمات 
السلطات األوكرانية حلرس احلدود 
بتســهيل عبــور املصريني لدول 
اجلوار”، مشــيرا إلى أنه “في ضوء 
التدفقــات الضخمة على احلدود 

وقلــة عدد ضباط حــرس احلدود، 
فإن املرور عبــر احلدود يأخذ بعض 
الوقت. نناشد املواطنني املصريني 
بأهمية التحلي بالصبر والهدوء”.
فــي  املصــري  الســفير  وكان 
بوخارســت مؤيــد الضلعي قد 
كشــف في تصريحــات خاصة 
ملوقع “سكاي نيوز عربية”، أن 120 
مصريا عبروا احلــدود إلى رومانيا 
بالفعــل، وأن بعضهــم عاد إلى 

القاهرة.
حاليا  يجري  الضلعي،  وحســب 
الترتيــب إلعادة املتبقــني، فيما 
يتوقــع دخــول 800 آخريــن من 
احلدود األوكرانية إلى رومانيا خالل 

ساعات.

كييف وخاركيف تستيقظان على دوي االنفجارات.. 

خنادق ونقاط تفتيش.. الريف األوكراني 
يستعد لصد القوات الروسية

مفاوضات بين القاهرة وموسكو 
لتأمين خروج المصريين من أوكرانيا
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جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

قسم العقود
العدد: 6863
التاريخ: 2022-2-26

إعالن أول
مناقصة عامة رقم ) 2022/5/12(

اسم املناقصة )مشروع تطوير شارع الكفاءات الرئيسي في مدينة الكوت(
على حساب تنمية االقاليم لسنة 2021/ تكميلية وفقا لوثيقة تنفيذ عقود األشغال الكبيرة 

1. يســر ديوان محافظة واسط/ قسم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم لعمل املشروع اعاله وبكلفة تخمينية/ 15054299001 خمسة 
عشر مليارا واربعة وخمسون مليونا ومئتان وتسعة وتسعون الفا وواحد دينار ومبدة إجناز )540( يوما من تأريخ املباشرة 

2.  إن املناقصة لهذا املشروع سوف تنشر في الصحف الوطنية )الصباح، العدالة، املستقبل).
3.  فعلى مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني من الشــركات املقاولة واملقاولني العراقيني ذات التصنيف )ثالثة إنشــائي/ سادسة كهربائي( نافذة والشركات العامة وكذلك 
الشــركات العربية واألجنبية املتخصصة في احلصول على معلومات إضافية االتصال بـ )ديوان محافظة واســط/ قسم العقود( خالل )أوقات الدوام الرسمي( وكما موضحة 

بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
4.  متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة: خبرة عامة )تقدمي عمل واحد منجز خالل مدة ال تتجاوز 3 ســنوات قبل املوعد النهائي لغلق املناقصة( - خبرة تخصصية مببلغ 
)10,538,009,300/  ومعدل اإليراد السنوي :) 101٧5590992/ والسيولة املالية املطلوبة 2,509,049,834 باإلضافة إلى املعايير احملددة في اجلزء الثالث )معايير التقييم والتأهيل( 

من الوثيقة والتي يلتزم مقدم العطاء بجميع ما ورد فيها.
5. يتم تقدمي تعهد خطي بعدم وجود عقود مبرمة مع الشركة من أي جهة تعاقدية حكومية مت االخفاق في تنفيذ التزاماتها وادى الى سحب العمل او تلكأ فيها وعدم وجود 

مشاريع مختلف عليها ومعروضة امام القضاء للنظر بها ولم حتسم بعد في كافة املؤسسات احلكومية سواء في احملافظة او خارجها .
6. على مقدم العطاء تقدمي عدد املشاريع التي بعهدته وغير املنجزة  ونسب اجنازها وللجنة التحليل استبعاد العطاء متى ما رأت بأن عدد املشاريع التي بعهدة الشركة جتعلها 

غير قادرة فنيا وماليا على تنفيذ هذا املشروع .
٧. على الشركات تقدمي ماهوا مطلوب في ورقة بيانات العطاء احد اقسام الوثيقة القياسية .

8. املتطلبات القانونية:
 أوال– األهلية/ وتشمل جنسية مقدم العطاء، أن ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل عدم إقصاء مقدم العطاء مؤقتا )معلقة أنشطته اجلديدة، مدرج  في القائمة السوداء 
أو مدرج في قائمة الشــركات املتلكئة بقرار صادر عن اجلهة املعنية في وزارة التخطيط عن املشــاركة في عمليات التعاقدات العامة أو اســتنادا إلى قرار صادر من قبل األمم 
املتحدة/ مجلس االمن للمشاركة في املناقصات، ال يوجد تضارب في املصالح، الشركات العامة احلكومية واململوكة للدولة أن تثبت إنها مستقلة قانونيا وماليا وإنها تعمل 

وفق القانون  التجاري وقانون الشركات العامة.
ثانيا -على مقدمي العطاءات من الشركات املقاولة واملقاولني العراقيني تقدمي شهادة تأسيس الشركة وعقد التأسيس.

 ثالثا -على مقدمي العطاءات من الشــركات العربية واألجنبية )واملســجلة( في وزارة التجارة/دائرة تسجيل الشركات تقدمي شــهادة تأسيس الشركة وفي حال كونها غير 
مسجلة في العراق تقدمي ما يثبت تسجيلها في وزارة اخلارجية لبلد الشركة ومصدقة من السفارة  العراقية أو امللحقية التجارية العراقية في ذلك البلد.

رابعا – كتاب عدم املمانعة من االشتراك في املناقصة )نسخة أصلية+ نسخة مصورة( نافذة وصادرة من الهيئة العامة للضرائب معنونة إلى محافظة واسط/ قسم العقود.
خامسا– وصل شراء املناقصة )نسخة أصلية+ نسخة مصورة(.

9. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق املناقصة اعتبارا من آخر نشر لإلعالن بعد تقدمي طلب حتريري إلى (ديوان محافظة واسط/ سكرتير جلنة فتح العطاءات( لغاية 
يوم )االثنني( املصادف 2022/3/14  لغاية الســاعة 12 ظهرا وهو )تاريخ غلق املناقصة( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )450000( اربعمائة وخمســون الف دينار غير قابلة 
للرد، علما بأن العطاءات املتأخرة ســوف ترفض وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان التالي )واســط/ الكوت/ شــارع 

احملافظة/ بناية ديوان محافظة واسط/ غرفة جلنة الفتح( في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا من يوم )االثنني( املصادف 2022/3/14.
10. كل العطاءات يجب إن تتضمن ضمانا للعطاء )خطاب ضمان مصرفي أو صك مصدق أو سفتجة( ومببلغ )150,542,990/ مائة وخمسون مليونا وخمسمائة واثنان واربعون 
الفا وتســعمائة وتسعون دينارا عراقيا( معنون إلى محافظة واسط/ اإلدارة العامة واحمللية )نفقات املشــاريع االستثمارية( ويتضمن اإلشارة السم ورقم املناقصة ويفضل أن 
يكون صادرا من احد مصارف محافظة واســط ويحمــل عنوان البريد االلكتروني للمصرف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعشــرون يوما اعتبارا من تاريخ غلق 
املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باســم مقدم العطاء أو)أي من املســاهمني في الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة( ويجب ان ترسل بكتاب رسمي 

مذكور فيه رقم املنصة االلكترونية ويستبعد العطاء في حال كون خطاب الضمان غير داخل في املنصة االلكترونية .
11. إن مدة نفاذ العطاء )90( تســعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة وان شــراء وثائق املناقصة وتقدمي العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشــركة او بصيغة شهادة 
تسجيل الشركة )شهادة تأسيس الشركة التي تظهر حق التوقيع عليها( كشرط أساسي لشراء ولتقدمي العطاء والتوقيع على جميع صفحات مستندات املناقصة ويقدم 

العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة.
12. على مقدم العطاء تقدمي احلســابات اخلتامية الرابحة ألخر ســنتني املتتاليتني والتي تسبق موعد اإلعالن عن املناقصة مصدقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد 

وفي حال عدم امتالك الشركة احلسابات اخلتامية آلخر سنتني فيتم تقدمي احلسابات اخلتامية الرابحة آلخر سنتني والتي تسبق عام 2014 .
13. إن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.

14. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األشغال الكبيرة( بكافة أقسامها فأنه سيتم استبعاد عطائه مما يقتضي  مراعاة  ذلك عند التقدمي.
15. ال يترتب اي اثر تعاقدي على االعالن اعاله وتلغى في حالة عدم استكمال املتطلبات وليس ملقدم العطاء املطالبة باي تعويض او فوات ربح او خسارة نتيجة ذلك. 

16. على مقدم العطاء ملء االســتمارات اخلاصة بالقسم الرابع من الوثيقة وتقدمي ما يثبت املعلومات التي مت تدوينها من قبله وتقدميها في العطاء مع كامل الوثيقة وتكون 
مختومة وموقعة من قبله على جميع صفحاتها.

1٧. في حال تقدمي احد الشركاء ألي من املعايير املطلوبة ومت استيفاءها من قبله فيتم قبول العطاء املشترك دون النظر الى الشريك االخر استنادا الى كتاب وزارة التخطيط 
/دائرة العقود احلكومية العامة /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 4/2453٧/٧ .

18. يتم تنفيذ املشروع وفقا للكشوفات الفنية واخملططات بجميع ما ورد فيها من متطلبات وشروط ومواصفات .
19. إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .

20. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة .
مع التقدير

الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

وزارة النفط
الشركة العامة لتعبئة وخدمات 

الغاز
م/ تنويه إعالن

إشــارة الى اإلعالن اخلاص باملناقصة 
املرقمة )L 3/2022( واخلاصة )التشييد 
احلقلي ملستودع غاز كربالء( نود ان ننوه 
انه مت متديد موعد غلق املناقصة أعاله 
ليوم 2022/3/15 بدال من 2022/2/22،

لذا اقتضى التنويه...
امنار علي حسني
املدير العام
رئيس مجلس اإلدارة

جمهورية العراق
الشركة العراقية إلنتاج البذور

مساهمة مختلطة
اجلهة القطاعية-/ وزارة الزراعة 

قسم القانونية
العدد: 513
التاريخ: 2022/2/28

إعالن

تعلن الشــركة العراقية إلنتاج البــذور )م. م( عن إجراء مزايدة علنية لبيع مخلفات بذور شــلب 
مختلفــة األصناف والرتب البالغة كميتها )14( طنا قابلة للزيــادة والنقصان واخملزونة في معمل 
تنقية البذور في غماس. فعلى الراغبني بالشــراء احلضور الى املوقع املذكور وذلك في متام الساعة 
)11( احلادية عشــرة من صباح يــوم االربعاء املوافق 2022/3/9 مســتصحبني معهــم التأمينات 
القانونية البالغة )500000( خمســمائة الف دينار لغرض املشــاركة في املزايدة العلنية وسيتم 
اســتيفاء مبلغ قدره )5000( دينار غير قابل للــرد )أجور خدمة( من كل مزايد الذي يروم الدخول في 

املزايدة ويلتزم من ترسو عليه املزايدة اآلتي:
1. دفع كامل بدل البيع وكافة املصاريف خالل مدة )٧( أيام اعتبارا من تاريخ املصادقة )اإلحالة(.

2. رفع املال املباع خالل مدة )15( خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ اإلحالة )املصادقة( بعدها يحق 
للشــركة فرض اجور خزن بنســبة 2/1% من كامل بدل البيع بعدها يحق للشركة بيع املال للمرة 

الثانية. 
- يتحمل اجور الداللية بنسبة 3% باملائة من بدل البيع وكذلك اجور نشر االعالن مع أجور التحميل 

وأي مصاريف أخرى.
املدير املفوض
عبد اجلبار عباس مشاري
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EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 

Public Tender Announcement for Tender No: 038- SC-21-EBS  
Provide Spray Coating Service to Reinforce Roof for EBS Project   

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of 

Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, 
Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part. 

Tender Title: Provide Spray Coating Service to Reinforce Roof for EBS Project  
Tender No.: 038-SC-21-EBS  

Tender Information:  
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above for the First Time. All the companies who have the 
ability and experience can participate in this tender and 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 procedures mentioned below. 
Part One: Scope of work 
EBS Petroleum Company Limited is to seek one contractor to execute project of Provide Spray Coating Service to Reinforce 
Roof for EBS Project. The reinforced coating material should be Sikalastic®-851 with 7mm thickness or other coating materials 
with similar function. The Contractor shall ensure that the spray reinforced coating roof providing protection against stray bullets. 
If the material provided by the Contractor is not Sikalastic®-851 with 7mm thickness, the Contractor should provide the Formal 
Laboratory Test Report which can demonstrate it has same function. The Formal Laboratory Test Report of the sprayed material 
should be with the same thickness of the sample which is provided to the Company. All finished coatings will be measured and 
inspected jointly by EBS user department, HSSE Department and Contractor. The construction area is estimated to be 7600 m2. 
The bidder should provide sample along with the proposals. 
Part Two: Purchase the ITB: 
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Xu Xiaowei 
xuxiaowei@ebspetroleum.com & Pan Youjun panyoujun@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in 
advance: 
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company 
B: Valid Copy of Company registration Documents, tax receipt, Social securities etc.  
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email) 
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 confirmation from above email would not be accepted. 
Part Three:  
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the tender 
submission deadline 4:00 PM 16th March 2022 based on the ITB documents. 
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp 
before the deadline 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. 
SEVEN days before the deadline for the purpose of swift answering before the bidding date. 
Contact Person: Mr. Xu Xiaowei Email: xuxiaowei@ebspetroleum.com. 
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website http://www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender announcement. 

وزارة الصناعة واملعادن
الشركة العامة لصناعة األسمدة اجلنوبية

إعالن مناقصة عامة محلية
)للمرة االولى(

العدد: 1617
التاريخ: 2022/2/26

الى/ )الراغبني باالشتراك باملناقصة(
م: )2 محلية/ 2022(

نقل املنتسبني الصباحي

1- يســر وزارة الصناعة واملعادن )الشــركة العامة لصناعة األســمدة اجلنوبية( دعوة مقدمي العطاءات 
املؤهلني وذوي اخلبرة واالختصاص لتقدمي

عطاءاتهم للعمل اخلاص بـ )نقل املنتسبني الصباحي(.
وعلى مقدمي العطــاء الراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال على هاتف الشــركة املرقم 
)07703172284( ]اثناء الدوام الرسمي/ من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الواحدة بعد الظهر حسب 

توقيت مدينة البصرة احمللي[ وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
2- متطلبات التأهيل املطلوبة: 

)أ( اخلبرة والقدرة املالية: على مقدم العطاء ان يقدم دليالً موثقاً بأنه لديه أعمال مماثلة.
3- بإمكان مقدمي العطاء شــراء وثائق العطاء بعد تقدمي طلب حتريــري الى العنوان احملدد في ورقة بيانات 
العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق )غير قابلة للرد( البالغة )200,000( مائتي الف دينار فقط ويرفق وصل 

شراء املناقصة مع العطاء التجاري.
4- املبلــغ التخميني للمناقصة )34،450،000( أربعة وثالثون مليونا واربعمائة وخمســون الف دينار عراقي 

شهريا
5- تقدمي تأمينات اولية بقيمة )344،500( ثالثمائة وأربعة واربعني الفا وخمســمائة دينار عراقي على شكل 
خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة نافذة ملدة )60( يوما من تاريخ نفاذ العطاء عن طريق مصرف عراقي 

معتمد لدى البنك املركزي العراقي.
6- تقدمي عطاء فني وعطاء جتاري ومستمســكات بثالثة ظروف منفصلة ومغلقة وتكون الظروف مختومة 
بختم الشــركة ومثبت عليها اسم ورقم املناقصة واسم الشــركة املقدمة للعطاء وتاريخ الغلق وترسل 

بيد مخول رسمي.
7- يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن.

8- يتم تســليم العطاءات الى العنوان التالي )مقر الشــركة العامة لصناعة االســمدة اجلنوبية/ قسم 
اإلعالم والعالقات العامة - شعبة العالقات( لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم )االثنني( املصادف 2022/3/14 

وفي حال مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون الغلق في اليوم الذي يليه.
9- التقــدمي بالبريد االلكتروني )غير مســموح( العطاءات املتأخرة ســوف ترفض وســيتم فتح العطاءات 

بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في مقر الشركة في يوم )الثالثاء( 2022/3/15.
10- العناوين املشــار اليها آنفا هي )مقر الشــركة العامة لصناعة االسمدة اجلنوبية البصرة- خور الزبير( 

وملزيد من التفاصيل واملعلومات ميكنكم االطالع على موقع الشركة اإللكتروني
Email:scf@scf.gov.iq 

Scf trad@scf.gov.iq
Www.scf.gov.iq

التوقيع
خالد كاظم ناجي
املدير العام

جمهورية العراق
الشركة العراقية إلنتاج البذور

مساهمة مختلطة
اجلهة القطاعية-/ وزارة الزراعة 

قسم القانونية
العدد: 481
التاريخ: 2022/2/23

إعالن
تعلن الشــركة العراقية إلنتاج البذور )م. م( عن إجراء مزايدة علنية لبيع األموال املدرجة ادناه واخملزونة في معمل 
تنقية البذور في احلويجة. فعلى الراغبني بالشــراء احلضور الى املوقع املذكور وذلك في متام الســاعة )11( احلادية 
عشــرة من صباح يوم الثالثاء املوافق 2022/3/8 مســتصحبني معهم التأمينــات القانونية املدرجة ادناه، لغرض 
املشاركة في املزايدة العلنية وســيتم استيفاء مبلغ قدره )5000( دينار غير قابل للرد )أجور خدمة( من كل مزايد 

الذي يروم الدخول في املزايدة ويلتزم من ترسو عليه املزايدة اآلتي:
1. دفع كامل بدل البيع وكافة املصاريف خالل مدة )7( أيام اعتبارا من تاريخ املصادقة )اإلحالة(.

2. رفع املال املباع خالل مدة )15( خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ اإلحالة )املصادقة( بعدها يحق للشركة فرض 
اجور خزن بنسبة 2/1% من كامل بدل البيع بعدها يحق للشركة بيع املال للمرة الثانية. 

- يتحمل اجور الداللية بنســبة 3% باملائة من بدل البيع وكذلك اجور نشر االعالن مع أجور التحميل وأي مصاريف 
أخرى.

املدير املفوض
عبد اجلبار عباس مشاري

التاأيناتالكميةاملال املراد بيعه

كوالح ذرة - 	
7000000 سبعة ماليني دينار200 طنصفراء علفية

1500000 مليون وخمسمائة دينار20 طن2- تنب ذرة صفراء علفية

الثالثاء 1 آذار 2022 العدد )4848(
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الصباح الجديد ـ متابعة :

أكد مدير قسم حقل نفط غرب 
القرنة حامت عبــد االمام خضير، 
امس االثنني، أن توقف احلقل عن 
زيادة  منه  والغرض  وقتي  العمل 
الطاقــة اإلنتاجية مــن النفط 

ملعدل 450 ألف برميل يومياً.
وقال خضير فــي حديث لوكالة 
االنباء العراقية وتابعته “الصباح 
اجلديــد”، إن “التوقــف مؤقــت 
ويســتمر لـ 21 يوماً فقط وجاء 
النهائية  التطوير  خطة  لتنفيذ 
حلقل غــرب القرنــة، املعدة من 
قبل وزارة النفط وشــركة نفط 

البصرة”.
يســتهدف  “اإليقاف  أن  وأضاف 
ربط املشــاريع احلديثــة باحلقل 
ويتم بعد ذلك استئناف عمليات 
انتاج النفط اخلام مبعدالت اعلى 
مما هي عليــه للوصول إلى انتاج 

450 ألف برميل يومياً”.
وأضاف أن “االنتــاج احلالي خالل 
عام 2022 يصل على وفق خطة 
االنتاج املعــدة من قبل االطراف 
4000 برميل”، مبينا  املعنية إلى 
أنــه “مت انشــاء مجموعــة من 
املشاريع املتعلقة بزيادة الطاقة 
والتــي تضمنت حفر  االنتاجية 
مجموعة من االبــار اضافة الى 
مشــاريع اخرى تتعلق بالطاقة 

االنتاجية”.
أن “اخلطة تضمنت  الى  وأشــار 
انشاء مشروع منظومة عزل املاء 
اجناز  الى نسب  ووصل  املصاحب 
“يستوجب  أنه  مبينا  متقدمة”، 
االنتاجية  الطاقة  زيادة  اجل  من 
أن تربط هذه املشــاريع بشكل 
مباشــر مــع محطــة املعاجلة 
املركزيــة”. وتابع أنــه “مت االتفاق 

ومت  البصــرة  نفط  مع شــركة 
اعــالم وزارة النفط ووضع خطة 
مقلصــة جــدا لغــرض توقف 
محطة العزل من اجل ربط هذه 

املشاريع احلديثة باحملطة”.
وكان قــال مصدر في شــركة 
“لوك أويل” النفطية الروســية، 
إن الشركة علقت العمليات في 
في  القرنة2-  غــرب  نفط  حقل 

العراق، بسبب أعمال الصيانة.

النشاط  “توقف  املصدر:  وأضاف 
في املشــروع بســبب الصيانة 
في  احلقــل”.  ملنشــآت  اجملدولة 
الوقت نفسه ، لم حتدد الشركة 

موعد إجناز العمل.
بعض  ذكرت  ســابق،  وقت  وفي 
وكاالت األنباء، أن شــركة “لوك 
احلقل  في  العمل  ستعلق  أويل” 
مــن 25 فبرايــر إلــى 2 مارس 
ستشــمل  والتــي  للصيانــة، 

وربط  آبار جديــدة  فــي  العمل 
خطوط أنابيب جديدة.

بإنتاج  الروسية  الشركة  وتقوم 
النفــط اخلــام في حقــل غرب 
القرنة 2- الواقع في جنوب البالد 
منذ عام 2014. املشروع هو واحد 
من أكبر املشــاريع فــي العالم 
- تقــدر احتياطياتــه القابلــة 
لالســتخراج بـ 14 مليار برميل. 
وتصل فترة العقد املوقع في عام 

2010، إلى 25 عاما.
زيادة الصادرات

تأتــي أعمال الصيانــة التي قد 
تؤثر في إنتــاج النفط العراقي، 
في وقت تســعى فيه شــركة 
تسويق النفط “سومو” الى زيادة 
الصادرات خالل 2022، عن طريق 

زيادة الكميات التعاقدية.
وتعمــل البــالد علــى تطويــر 
القدرة  ورفع  اإلنتاج  زيادة  خطط 

التصديرية خــالل املدة املقبلة، 
باإلضافة إلى االلتزام بسياســة 
منظمة الــدول املصّدرة للنفط 
“أوبــك” وحلفائها من اخلارج في 
حتالــف “أوبك+”، جتــاه متغيرات 
الســوق العامليــة، “ومبا يضمن 
احلفــاظ على احلصــص احلالية 
للعراق في األســواق الرئيســة 
الثالث، والســعي لرفعها كلما 

سنحت الفرصة “.

الصباح الجديد ـ متابعة:
أعلنت روســيا مواصلــة توريد 
األراضي  عبــر  أوروبا  إلــى  الغاز 
األوكرانيــة رغــم الهجوم الذي 
تشنه قواتها على تلك االراضي، 

وفقا لـ”األملانية”.
كوبريانــوف  ســيرجي  وقــال 
املتحدث باسم شــركة غازبروم 
اململوكــة للدولة الروســية، إن 
تدفــق الغاز عبر خــط األنابيب 
الوضع  في  اجملــاورة  أوكرانيا  في 

الطبيعي.
وأضاف كوبريانوف: أمس مت ضخ 
نحو 107.5 مليــون متر مكعب 
مــن الغاز إلــى أوروبــا “لتلبية 
األوروبيني”.  املستهلكني  طلبات 
ونوه إلى أنه في حال اســتنفاد 
قــدرات اخلط املار عبــر أوكرانيا 
فسيتم اســتخدام خط أنابيب 
“يامال” الروسي األوروبي، بحسب 

ما نقلته وكالة أنباء “إنترفاكس” 
الروسية أمس.

تخوفات من  وجــود  إلى  يشــار 
روســيا  توقــف  أن  إمكانيــة 
توريداتها من الغاز إلى أوروبا في 
سياق الصراع بني روسيا والغرب 
الروســي  الهجوم  خلفية  على 

على أوكرانيا.
غير أن روســيا كانــت قد أكدت 
مرارا على أنها ســتواصل لعب 

دورها كمورد موثوق للغاز.
أملانيا قد أوقفت إجراءات  وكانت 
اعتماد خط نورد ســترمي 2 الذي 
وأملانيا عبر بحر  يربط بني روسيا 
البلطيق. وفــي املقابل، ثارت في 
عن  بالتوقف  مطالبات  روســيا 
“تدفئــة الدول املعاديــة” بالغاز 

والنفط.
وأعلنت شــركة النفــط والغاز 
التي  ديا”،  “فنترســهال  األملانية 

تعد من املســتثمرين الرئيسني 
في مشــروع خط أنابيــب “نورد 
ســترمي 2” أنها تتوقــع احلصول 

علــى تعويضات فــي حال عدم 
للجدل  املثير  املشــروع  تشغيل 
العســكري  التدخــل  بســبب 

الروسي في أوكرانيا.
وقالــت “فنترســهال ديــا” في 
تقريرها الســنوي “إذا مت منع بدء 
تشغيل “نورد سترمي 2” بالتدخل 
السياســي، فإننــا نفتــرض أن 
املشروع  في  املستثمرة  الشركة 
املطالبة  علــى  قادرة  ســتكون 
بتعويضات”. وأضافت الشــركة 
“فــي الوقــت احلالــي، ال تــرى 
معقوال  سيناريو  ديا  فنترسهال 
دون  يحصل فيه تدخل سياسي 

تعويضات”.
ويقع مقر شــركة مشروع خط 
األنابيب “نورد ســترمي 2 إيه جي” 
مملوكة  وهــي  فــي سويســرا، 
الطاقــة  لشــركة  بالكامــل 

الروسية العمالقة “غازبروم”.
ودعمت “فنترسهال ديا” املشروع، 
عشــرة  تكلفته  تبلــغ  الــذي 
مليــارات يورو بقرض قيمته 730 

مليون يورو، معتبرة أنه “من غير 
احملتمل” عدم سداده.

وأوقفت أملانيا األســبوع املاضي، 
خط  علــى  املوافقــة  عمليــة 
املثير للجــدل في إطار  األنابيب 
العقابية  أول رزمة من اإلجراءات 
التي  احلرب  بســبب  روسيا  ضد 
أوكرانيــا. وأعلنت  تشــنها في 
احلكومــة األمريكية الحقا أنها 
الشركة  ستفرض عقوبات على 
 ”2 ســترمي  لـ”نــورد  القابضــة 
ومديريهــا. ويهدف خط األنابيب 
البدء  دون  إنشــاؤه  اكتمل  الذي 
في تشــغيله إلى زيــادة القدرة 
إلى  الروسي  الغاز  على شــحن 

أملانيا حتت بحر البلطيق.
وتشــارك أيضــا في املشــروع 
شركات الطاقة “يونيبر” األملانية 
و”إجني” الفرنسية و”شل” األجنلو-
هولندية و”أو إم في” النمساوية.

الصباح الجديد ـ متابعة:
 توقع محللون نفطيون اســتمرار 
مكاسب أسعار النفط اخلام خالل 
األســبوع اجلاري في ظــل تصاعد 
أوكرانيا،  الروسية على  أزمة احلرب 
التي أدت إلى مخاوف واسعة على 
إمــدادات الطاقة وتوجس من تأثير 
واألوروبية  األمريكيــة  العقوبــات 
على روســيا، خاصة فــي القطاع 
النفط  املرتبط بصفقات  املصرفي 

والغاز.
ويتطلــع محللو الســوق إلى ردة 
فعل حتالف املنتجــني في “أوبك+” 
الســتعادة التــوازن في الســوق 
وزراء  اجتمــاع  خــالل  النفطيــة 
الطاقــة فــي التحالــف األربعاء 
مســتجدات  ملناقشــة  املقبــل 

السوق، خاصة بعد اندالع احلرب.
وأعرب اخملتصون عن مخاوفهم من 
تأثير العقوبات اجلديدة على روسيا 
على تدفقــات النفط والغاز، حيث 
واالحتاد  املتحدة  الواليات  ســتمنع 
األوروبــي وكندا البنوك الروســية 
مــن الوجــود فــي نظــام الدفع 
إلى جانب فرض  الدولي “سويفت” 
قيود واســعة على البنك املركزي 
النفط  سوق  أن  وذكروا  الروســي. 
في حالة ترقب وعدم يقني بسبب 
الوضع امللتبس في أسواق الطاقة 
واالقتصــاد العاملي بشــكل عام، 
حيــث لم يتم بعد الكشــف عن 
تفاصيل كيفيــة تنفيذ العقوبات 
على روســيا لذلك ال يزال من غير 
الواضح ما إذا كانت هذه التحركات 
اجلديدة ســتؤثر في وجه التحديد 

على استقرار سوق النفط.
وفي هذا اإلطار، يقول روس كيندي، 
العضــو املنتــدب لشــركة “كيو 
إتش أي” خلدمات الطاقة إن فاتورة 

احلــرب باهظة على اجلميع، خاصة 
الطاقة،  وأســعار  إمــدادات  على 
املكاسب  التي ستواصل مسيرات 
من  أن عديدا  القياســية، مرجحا 
ترددا في  أكثر  املشترين سيكونون 
شــراء النفط الروسي وسيبحثون 

عن البدائل من منتجني آخرين.
وتوقع حدوث انخفاض واســع في 
وخروجه  الروســي  اخلــام  النفط 
تدريجيــا من أســواقه التقليدية 
في أوروبا، مشــيرا إلى أن االبتعاد 
عن اخلام الروسي في ظل الظروف 
الصفقات  إبرام  وصعوبات  الراهنة 
بسبب القيود على البنوك سيؤدي 

إلى دعم سعر خام برنت.
ويرى، دامير تســبرات، مدير تنمية 
“تكنيك  شــركة  فــي  األعمــال 
جــروب” الدولية أنــه من الصعب 
اســتقرار األســواق في ظل مناخ 
احلرب الراهــن، حيث من الطبيعي 
أن تشتعل أسعار الطاقة إلى حني 
أن تتلقى إشارات تهدئ من اخملاوف 
في األســواق، الفتا إلى اكتفاء الرد 
من  نسبيا  قلل  بالعقوبات  الغربي 
املواجهات  نطاق  اتســاع  مخاوف 
اإلدارة  أن  موضحــا  العســكرية، 
األمريكيــة قالــت إن العقوبــات 
الروسية ستكون أشبه بالعقوبات 
اإليرانيــة، وذلــك حلث موســكو 
على التراجــع عن املضي قدما في 

الهجمات العسكرية.
وعد أن إخراج روســيا مــن نظام 
“سويفت” سيفاقم املصاعب أمام 
مصدري النفط الــروس مع تراجع 
مع  التعامل  عــن  والتجار  البنوك 
صفقات شــراء النفط الروســي، 
مشــيرا إلى أن توقعات صادرة عن 
أن  ترجح  إنرجي”  “رابيدان  شــركة 
تأمالن  وأوروبــا  املتحدة  الواليــات 

والغاز  النفط  في اســتمرار تدفق 
الروســي، ولكنهمــا يخفضــان 

عائدات النفط لدى موسكو.
ومــن ناحيتــه، يقول بيتــر باخر، 
ومختــص  االقتصــادي  احمللــل 
الشــؤون القانونيــة للطاقــة إن 
مخاوف الســوق هدأت نسبيا في 
ضوء اجتــاه الواليــات املتحدة إلى 
عدم فرض عقوبــات على صادرات 
سيضر  ذلك  ألن  الروسية،  الطاقة 

املســتهلكني األمريكيــني أكثــر 
بحسب  الروســية–  احلكومة  من 

التقديرات األمريكية.
وأشار إلى أن اخملاوف من استمرارية 
األعمال العســكرية لفترة طويلة 
الســوق  على  مهيمنة  زالــت  ما 
رغم جهــود االحتواء مــن أطراف 
دولية عديدة، حيث تعهدت وكالة 
الطاقة الدولية ، على سبيل املثال 
، باملساعدة في ضمان أمن الطاقة 

العاملي فــي خضم األزمــة، كما 
أكدت شــركات دولية مثل “تي دي 
املتحدة  الواليات  أن  ســيكوريتيز” 
األلم  إحلــاق  يريــدون  وحلفاءهــا 
إعاقة  يريدون  ال  بروســيا، لكنهم 
قدرتهــا علــى توصيــل منتجات 
الطاقة إلــى العالــم. وأكد أرفي 
ناهار، مختص شؤون النفط والغاز 
ليدرشيب”  “أفريكان  شــركة  في 
الدولية أن تطورات الصراع ستكون 

احلاسمة ملســار األسعار في األيام 
املقبلة، عــالوة على نتائج اجتماع 
وزراء حتالــف “أوبــك+”، الذي على 
األرجح لن يغير مســتوى الزيادات 
أن  إلى  الشــهرية، الفتا  اإلنتاجية 
أغلــب احلكومــات الغربية تدعم 
فكرة عــدم فرض عقوبــات على 

صادرات الطاقة.
وأشــار إلــى أن شــحنات النفط 
الروســية تواجــه صعوبات جمة، 
دول  شــحنات  بعــض  وأيضــا 
التأمني  إن شركات  املنطقة، حيث 
إمــا ترفض تغطية الســفن وإما 
ضخمة  بأقســاط  تطالــب  أنها 
للقيام بذلك، إضافــة إلى أنه في 
روســيا  منع  أوروبا  تعارض  املقابل 
املصرفية  “ســويفت”  شبكة  من 
الدولية، مؤكدة أن الغزو الروســي 
ألوكرانيا تسبب في إثارة الذعر في 
ســوق النفط العاملية، التي كانت 
خطير  بشــكل  ضيقة  بالفعــل 
بســبب عدم قدرة العــرض على 
مواكبة تعافــي الطلب من الوباء، 
وهو مــا اضطر الواليــات املتحدة 
بالتعــاون مع الدول املســتهلكة 
الرئيســة األخرى إلى اتخــاذ قرار 
بإصــدار منســق لالحتياطيــات 
وكان  االســتراتيجية.  النفطيــة 
الرئيــس األمريكي جــو بايدن قد 
أكد اخلميــس أن الواليات املتحدة 
ســتفرج عــن نفــط إضافي من 
االستراتيجي  البترولي  االحتياطي 
تبعا ملقتضيات احلاجة، مشيرا إلى 
ينبغي  والغاز  النفط  أن شــركات 
أال تســتغل األزمة لرفع األســعار 
وعليهــا العمل لتأمــني إمدادات 

عاملية من الطاقة.
وأضاف بايدن أن واشــنطن تراقب 
ســوق الطاقــة، وتعمــل علــى 

التنسيق مع الدول املصدرة للنفط 
للحفاظ على مستويات اإلمدادات 

للسوق العاملية.
وجتتمع “أوبــك” وحلفاؤها، ومنهم 
روســيا املعــروف باســم “أوبك+” 
األربعاء املقبل لتحديد ما إن كانوا 
ســيلتزمون باتفاق اإلنتاج الراهن، 
الذي يقضي بزيادة اإلنتاج 400 ألف 

برميل يوميا في أبريل املقبل.
ومن جانب آخر، ارتفع عدد منصات 
احلفــر النشــطة فــي الواليــات 
املتحدة مبقدار خمسة حفارات هذا 
األســبوع، وهي الزيادة األسبوعية 
الـ18 على التوالي في عدد منصات 
النفط والغاز في الواليات املتحدة.

لشركة  األســبوعي  التقرير  وقال 
إجمالي  إن  األمريكية  هيوز”  “بيكر 
عدد احلفارات وصــل اآلن إلى 650، 
حيث يراقــب العالــم أي عالمات 
علــى زيــادة اإلنتاج مــن الواليات 
املتحدة، التي من شأنها أن تسمح 
باالســتغناء عن النفط الروسي - 

على األقل جزئيا.
وذكــر التقريــر أن إجمالــي عدد 
والغاز  النفط   - النشطة  احلفارات 
واملتنوعة - أعلى مبقدار 248 منصة 
من عــدد احلفارات هــذه املرة في 
2021. وأشــار إلى ارتفاع احلفارات، 
التي تعمل بالنفــط مبقدار 2 إلى 
التي  ارتفعت احلفارات،  بينما   ،522
 127 3 إلى  تعمل بالغــاز مبقــدار 
املتنوعة على  احلفارات  فيما ظلت 

حالها.
ولفت إلى بقاء اإلنتاج األســبوعي 
للواليات املتحــدة من النفط اخلام 
الثالث على  على حاله لألســبوع 
التوالــي عند 11.6 مليــون برميل 
إدارة معلومات  يوميا، وفقا ألحدث 

الطاقة.

ايقاف حقل غرب القرنة 2 مؤقت والهدف رفع سقفه اإلنتاجي
الصباح الجديد ـ وكاالت:

ارتفعت أســعار الذهب، امــس األثنني، بأكثر 
مــن %1.4 ليصل إلى مســتويات 1914 دوالراً 
لألونصة متأثراً باألحداث القائمة بني روســيا 

وأوكرانيا.
الفائت  األسبوع  الذهب  أســعار  وانخفضت 
بعد ارتفاع األســعار إلى أعلى مستوى منذ 
18 شهراً في أعقاب الغزو الروسي ألوكرانيا، 
والذي عزز إقبــال املســتثمرين على املالذات 
املاضي   الذهب األســبوع  أنهى  اآلمنة، حيث 
القوية  التقلبات  على استقرار نســبي رغم 

لألسواق.
وارتفعــت الفضة الفورية بنســبة ٪0.3 إلى 
24.26 دوالرًا لألوقية وارتفع البالتني بنســبة 
٪0.2 إلى 1055.85 دوالرًا ، مع استعداد كالهما 

لتحقيق مكاسب شهرية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
هوى الروبل الروســي إلى مســتوى قياسي 
جديد أمــام الــدوالر، امس اإلثنــني، بعد أن 
أعلنت دول غربية سلســلة مــن العقوبات 
القاسية مطلع األسبوع ملعاقبة روسيا على 
غزوها ألوكرانيا وشــمل ذلــك عقوبات على 
احتياطيات البالد مــن النقد األجنبي. وارتفع 
ســعر الدوالر مقابل الروبل بنســبة 41.50% 
ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 119 روبل لكل 
دوالر في املعامالت اآلسيوية، ليسجل الدوالر 
بذلك مكاسب بنســبة %53.77 أمام الروبل، 
خالل شــهر شــباط. وأعلن البنــك املركزي 
الروسي عن سلسلة من اإلجراءات يوم امس 
األحد لدعم األســواق احمللية في الوقت الذي 
ســارع فيه الحتواء تداعيات العقوبات التي 
ســتمنع بعض البنوك من اســتخدام نظام 
البنك املركزي  املالي العاملي. وقال  ســويفت 
إنه سيســتأنف شــراء الذهب في الســوق 
احملليــة ويطلق مزادا لعملية إعادة شــراء بال 
حدود ويخفف القيود علــى املراكز املفتوحة 

للعمالت األجنبية لدى البنوك.

 الصباح الجديد ـ وكاالت:
رفع البنك املركزي الروسي اليوم سعر الفائدة 
الرئيسي إلى 20 % من 9.5 % ملواجهة مخاطر 

انخفاض قيمة الروبل وارتفاع التضخم. 
وقال البنــك املركزي ووزارة املالية إن روســيا 
أمرت الشركات أيضا ببيع 80 % من عائداتها 

من العمالت األجنبية. 
وأعلن البنك املركزي سلســلة من اإلجراءات 
أمــس األحد لدعم األســواق احملليــة بينما 
يسارع إلدارة تداعيات اتساع نطاق العقوبات 
الغربية الصارمة التي جرى إقرارها في مطلع 
هذا األســبوع ردا على غزو موسكو ألوكرانيا 

بحسب رويترز.

الذهب يرتفع بأكثر من 
1914 دوالرًا لألونصة

الروبل الروسي يهوى 
لمستوى قياسي جديد 

أمام الدوالر

روسيا ترفع سعر الفائدة 
الرئيسي إلى 20 % وتأمر 

الشركات ببيع العمالت األجنبية

غازبروم الروسية: مستمرون في تلبية طلبات المستهلكين األوروبيين من الغاز

مشترو النفط الروسي مترددون

أسواق الطاقة أمام مشهد ملتبس بسبب تداعيات الحرب 
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تعلن شركة مصافي الوسط شركة عامة عن املناقصة احمللية
)مكائن حلام ديزل(

للمرة )األولى( وبكلفة تخمينية مقدارها )840,000,000( دينار عراقي )ثمامنائة واربعون مليون دينار عراقي( ومبدة جتهيز 
)10 ايام(، مبوجب املواصفات والشــروط التي ميكن احلصول عليها من امانــة الصندوق لقاء مبلغ قدره )250,000( دينار 
)مئتان وخمســون الف دينار ال غير( غير قابــل للرد فعلى اجملهزين اخملتصني الراغبني باملشــاركة تقدمي عروض بالدينار 
العراقــي )مع مراعاة ترقيم صفحات هذه العــروض( ويكون نافذا ملدة ال تقل عن )120 يوما( مع إرفاق التأمينات األولية 
البالغة )8,400,000( دينار عراقي )ثمانية ماليني واربعمائة الف دينار عراقي( على ان يتضمن العرض املعلومات التالية

- رقم املناقصة/ موضوعها
- تاريخ الغلق

- تاريخ نفاذ السعر التجاري املقدم
- تاريخ نفاذ التأمينات األولية

- العناوين الصريحة للشركة او املكتب
وتســلم الى اســتعالمات الشــركة بأغلفة مغلقة ومختومة مثبت عليها رقمي اإلعالن والطلبية في مدة اقصاها 

الساعة )الواحدة( بعد الظهر ليوم )2022/3/17( ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن مع التقدير
مالحظة:

1- يتم تقدمي العروض وفقا للوثائق القياسية وفي حال عدم التزام مقدم العطاء في تطبيق الوثيقة القياسية بكافة 
اقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي

2- جلب الوثائق املدرجة ادناه عند القطع وشراء التنادر:
أ - كتاب تخويل اصلي مصدق ونافذ

ب - هوية االحوال املدنية او جواز سفر نافذ ملقدم العطاء او من ينوب عنه.
3- إذا تصادف تاريخ الغلق اعاله عطلة رسمية يرحل الى اليوم التالي بعد العطلة مباشرة

4- تقدمي التأمينات األولية باســم الشركة او مديرها املفوض او احد املساهمني في الشركة او الشركات مبوجب عقد 
مشاركة

5- بإمكان كافة ممثلي الشــركات واجملهزين املشــتركني في املناقصة التواجد في مقر الشــركة حلضور ومتابعة فتح 
العطاءات من قبل اللجنة وذلك في اليوم التالي لتاريخ الغلق الساعة العاشرة صباحا

6- في حال وجود مخالفات من قبل اجملهزين توجه االنذارات من القسم القانوني في شركتنا دون الرجوع الى دائرة كاتب 
العدل

7- تصادر التأمينات األولية للشركات في حالة عدم االستجابة للمراسالت اثناء الدراسة الفنية والتجارية للطلبيات
8- تقدم التأمينات األولية على شكل )خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة( ومن املصارف املعتمدة العراقية داخل 
بغــداد على ان يكون خطاب الضمان املقدم داخل ضمن املنصــة االلكترونية وان لم يكن خطاب الضمان داخل ضمن 

املنصة يهمل العطاء وحسب تعليمات البنك املركزي
9- ال تتم مطالبة شــركتنا بكتاب تسهيل مهمة من الكمارك وكذلك الضريبة واجازة االستيراد اخلاصة باملادة اعاله 

ويتحمل اجملهز مسؤولية جتهيز وايصال املواد الى شركتنا.
10- ال تتم املطالبة بأي متديدات لفترات التجهيز املثبتة اعاله السباب تتعلق باخراج املواد من املوانئ.

11- سيتم استبعاد العطاء الذي يقل او يزيد مبلغه عن 20% من الكلفة التخمينية ألغراض األحالة.
www.mrc.oil.gov.iq :12- ميكن االطالع على شروط تقدمي العطاءات وعلى املوقع األلكتروني

13- يتم استقطاع )1000 دينار( الف دينار عراقي رسم طابع لبناء مدارس ورياض اطفال.
14- يتم اســتقطاع مبلغ )25000( الف دينار عراقي ملرة واحدة خالل السنة من الشركات العراقية الستحصال صحة 

صدور من غرفة جتارة بغداد.
15- ســيتم نشــر االعالن في صحيفة الصباح احلكومية+ صحيفتني من االتي )الزمان، املدى، الزوراء، الصباح اجلديد، 
البينة اجلديدة، املشــرق، الشرق، العراق االخبارية، كل االخبار، املســتقبل العراقي، املواطن، النهار، الدستور، العدالة، 

العالم(.
16- في حال رســو املناقصة على احدى الشركات املقدمة للعطاءات سواء كانت عراقية او اجنبية يتم توقيع العقد 

في القسم القانوني في شركتنا وبخالفه تلغى االحالة ويتم اتخاذ كافة االجراءات القانونية بحقها.
17- تتم االحالة وفق اقل االســعار للعروض املســتجيبة املقدمة مع اعطاء افضلية بنسبة )10%( للمنتج احمللي وفي 
حالة تساوي املبالغ يصار تفضيل املنتج الوطني )العام ثم اخلاص( اي االحالة على الشركات املنتجة للمنتوج الوطني.
د. عائد جابر عمران
وكيل املدير العام

جمهورية العراق
وزراة الكهرباء

الشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات االوسط
قسم الشؤون التجارية/ شعبة املناقصات

العدد: 3538
التاريخ: 2022/2/22

م/ إعالن املناقصة العامة املرقمة ت/2022/7
جتهيز قابلو نحاس 1×400 ملم33/2 ك.ف

تاريخ غلق املناقصة: يوم االثنني املصادف 202/3/7

اســتنادا لألمر الوزاري املرقــم 4244 في 2022/1/24 اخلــاص بالصالحيات 
املمنوحة مبوجب قرار مجلس الوزراء رقم 17 لســنة 2022 وكتاب الشركة 

العامة النتاج الطاقة الكهربائية ذي العدد 2/17 في 2022/2/21
1- يســر الشــركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات االوســط دعوة مقدمي 
العطــاءات املؤهلني وذوي اخلبــرة لتقدمي عطاءاتهم جتهيــز )قابلو نحاس 
1×400 ملم33/2 ك.ف بكمية 200000 م( ومن منشــأ )آســيوي/ افريقي/ 
تركي( واصلة الى مخازن شــركتنا باسلوب الـCIP وان فترة التجهيز تكون 
تنافســية )وفقا للوثائق القياســية لعقود التجهيــز للمناقصة العامة 
واملواصفــات الفنية املعتمدة لدى وزارة الكهرباء املبينة في القرص املدمج 

الـCD املرفق طياً.
2- ســعر النحاس يوم االعالن هو )9960( دوالر للطن الواحد وسيتم اعتماد 
معادلة )LME( إلعادة احتساب سعر النحاس للقابلو وحسب بورصة لندن 
بالــدوالر ومبا يعادلها بالدينا العراقي يوم فتح العطاءات ويكون التســديد 

على شكل دفعات وحسب توفر السيولة النقدية
3- بامكان مقدمي العطاءات املؤهلني شراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب 
حتريــري ودفع قيمة بيع للوثائق البالغة )250,000( فقط مئتان وخمســون 
الف دينار عراقي غير قابل للرد اال في حال الغاء املناقصة من قبل شــركتنا 

حيث يعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض مقدمي العطاءات.
تسلم العطاءات )باليد( في مقر شركتنا الكائن في مدينة احللة/ شارع 60 
قرب مجســر اجلمعية متضمنا التأمينات االولية والتي متثل )1%( من مبلغ 
العطاء على شــكل صك مصدق او خطاب ضمان نافذ ملدة )28( يوما بعد 
انتهاء فترة نفاذ العطــاء البالغة 120 يوم من تاريخ الغلق من خالل كتاب 

رسمي صادر من مصرف معتمد لدى البنك املركزي العراقي.
4- آخر يوم لتقدمي العطاءات ســيكون الساعة )1,00( الواحدة بعد الظهر 
من يوم االثنني املصــادف 2022/3/7 وفي حال صــادف موعد الغلق عطلة 
رســمية يكون الغلق في نفس الوقت من اليوم الذي يلي العطلة ســيتم 
رفض العطــاءات املتأخرة ويكــون الفتح بحضور مقدمــي العطاءات او 
ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان اعاله في نفس يوم الغلق وشــركتنا 
غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترســو عليه املناقصة اجور 

نشر االعالن مع مراعاة ما يلي:
أ- يلتزم مقدم العطاء بتقدمي عطائه وفق ما جاء بالفصل الرابع من الوثائق 
بعد ملئه وتقدميــه ورقيا وختمه باخلتم احلي وتوقيعــه من املدير املفوض 
للشركة مع الوثائق املكونة لعطائه وحســب القرص املدمج الـCD الذي 
يستلمه اضافة الى استمارة تقدمي العطاء ومنوذج ضمان العطاء )الكفالة 

املصرفية(.
ب- على الشــركات االستجابة لالستفســارات وتقدمي االستكماالت التي 
تطلبها جلان الدراســة والتحليل من خالل قسم الشؤون التجارية وخالل 
مدة )72 ســاعة( او املدة التي حتددها اللجان وبخالفه ســيتم اســتبعاد 
الشــركة املتأخرة باالجابة حتــى وان كان عطائها هو اوطئ العطاءات من 
حيث السعر حلراجة الوقت كون املناقصة ضمن قرار مجلس الوزراء املرقم 

17 لسنة 2022 الذي ينتهي العمل به بتاريخ 2022/9/30
ج- للحصــول على معلومات اضافية االتصال بـ)الشــركة العامة لتوزيع 
moelc.@mfuratd1_33( عبر البريد االلكتروني )كهرباء الفرات االوســط
trade@moelc.gov.( او البريد االلكتروني لقسم الشؤون التجارية )gov.iq

iq( خالل ايام الدوام الرســمي من االحد الى اخلميس من الســاعة الثامنة 
صباحا الى الســاعة الثالثة ظهرا وكما موضحة بالتعليمات وســتعقد 
الشركة مؤمتر في يوم االثنني املصادف 2022/2/28 الساعة العاشرة صباحا 
في توقيت بغداد لالجابة على استفســاراتكم وســيتم نشر التفاصيل 

اخلاصة باملناقصة املعلنة على املوقع االلكتروني
. /https://moelc.gov.iq/go/mfd 

د- ال يتــم التبليغ باالحالــة والتعاقد اال بعد توفــر التخصيص املالي وان 
شركتنا غير ملزمة بتعويض مقدمي العطاءات عن التأخير.

مع التقدير...
ع. جابر محمد مزيد
املدير العام/ وكالة
ورئيس مجلس االدارة
م. املدير العام

إعالن للمرة األولى/ ملناقصة توفير خدمة تأجير املضخات الغاطسة ملدة خمس سنوات 
1st Announcement for Provision of ESP Rental Service for Five Years

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

اجلهة املستفيدة: شركة الواحة النفطية احملدودة املقاول واملشغل حلقل االحدب النفطي مع شركة نفط الوسط )شركة عامة(/ وزارة النفط 
بعقــد تطوير وإنتاج حقل االحدب النفطي بعقد مت إعادة توقيعه في 2008/11/10. في الوقت احلالي ألعمال االستكشــاف والتطوير، اإلنتاج 

وإجناز املنشآت السطحية اجلارية في العراق.
اسم املشروع: إعالن للمرة األولى/ ملناقصة توفير خدمة تأجير املضخات الغاطسة ملدة خمس سنوات 

002/SC/22 :رقم املناقصة
Tender Information:

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

1. Scope of Work: 
Al-Waha is seeking a contractor to provide downhole and surface equipment and associated services that include but 
not limited to ESP sizing and selection, ESP installation, commissioning/start-up, daily operation management, pulling 
out, teardown, testing, assembly, failure analyse, reporting, training, inventory management, workshop, maintenance and 
equipment optimization.

2 - سيتم استقطاع رسوم االعالن من الشركة الفائزة.
3 - خــالل فترة التقدمي للمناقصــة، يجب ان تكون قيمة خطاب الضمان املقدم 500.000 دوالر أميركــي. نافذا ملدة عام واحد من تاريخ إغالق 

املناقصة على شكل خطاب ضمان صادر من بنك مسجل في منصة البنك املركزي العراقي اإللكترونية او صك مصدق.
4 - على من يرغب االشــتراك في هذه املناقصة دفع اجور املناقصة مائة دوالر فقط الى قســم املالية قبل 2220/4/14 املوعد النهائي لغلق 

املناقصة وقبل الساعة 4.00 عصرا حسب طرق الدفع اآلتية:
الطريقة األولى: ميكن للمشــاركني دفع رســوم املناقصة 100 دوالر للحصول على وثائق املناقصة )ITB( مباشــرة إلى الدائرة املالية لشركة 
الواحة النفطية احملدودة، العنوان املفصل: الغرفة رقم 309 قســم املالية، شــركة الواحة النفطية احملــدودة/ حقل االحدب النفطي ناحية 

االحرار– محافظة واسط/ العراق.
الطريقة الثانية: ميكن للمشاركني دفع رسوم املناقصة 100 دوالر كحوالة مصرفية حلساب شركة الواحة النفطية احملدودة.

-5 توضــع العروض الفنية والتجارية وخطاب الضمان بظروف مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم الشــركة قبل املوعد 
النهائي لغلق املناقصة 2220/4/14 قبل الساعة 4:00 عصرا عدا ذلك سوف يهمل أي عطاء غير مطابق للشروط

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

ب- تقدمي عدم املمانعة من الضريبة نافذة لنهاية سنة 2020
7- يجب على الشركة احمللية العراقية تقدمي:

أ - تقدمي نســخة من جميع وثائق التسجيل اخلاصة بالشــركة والنســخة امللونة من بطاقة الهوية النافذة )هوية وزارة التخطيط او غرفة 
التجارة( مرفقة مع العروض .يلتزم مقدمو العروض بتقدمي جميع املستندات االصلية قبل استالم خطاب اإلحالة.

ب- تقدمي عدم املمانعة من الضريبة نافذة لنهاية سنة 2020
haneen.monam@petroalwaha.com; zhangwen@petroalwaha.com; wujie@petroalwaha. 8-  لالستفسار االتصال باالمييالت التالية

com; yangchao@petroalwaha.com; lixiwen@petroalwaha.com, dengshishi@petroalwaha.com

    AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD. جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 5391/10
التأريخ: 2022/2/13

إعالن كسر قرار
لــذا تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عــن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة 
ارقامها ومواقعها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث سنوات( وفقا لقانون بيع وإيجار أموال 
الدولة )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان 
محافظة البصرة خالل )7( أيام تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم 
التأمينــات القانونية البالغــة )45%( من القيمة املقدرة  مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وســتجرى 
املزايدة في الساعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند مصادفة 
يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف االخرى ويشترط 

االشتراك باملزايدة:
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف بلدية البصرة.
- ال يحق لألشــخاص املدينني لبلدية البصرة االشــتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقســطا ولم يحن موعد 

السداد.
- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.

مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حسب التعليمات احلسابية املعمول بها في املؤسسات البلدية ويكون 
آخر موعد الستالم التأمينات هو اليوم األخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهرا.

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة
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جمهورية العراق
وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة

مديرية البلديات العامة
مديرية بلدية الناصرية

الشعبة: الواردات
العدد:17486
التاريخ: 2022/2/28

))إعالن((

تعلــن جلنة البيع وااليجار عن اجراء املزايدة العلنية لتأجير العقــارات العائدة الى )مديرية بلدية الناصرية( 
املدرجة اوصافها ادناه وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل، وملدة )30( يوما 
تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن في اجلريدة الرسمية، فعلى الراغبني باملشاركة مراجعة سكرتير اللجنة 
ومحاسب البلدية اعاله خالل مدة االعالن مستصحبني معهم التأمينات القانونية وقدرها 20% من القيمة 
التقديرية مبوجب صك مصدق للمســتأجر وستجرى املزايدة باليوم االخير من مدة االعالن في متام الساعة 
الثانية عشــرة ظهرا في مبنى ديوان بلدية الناصرية شــعبة الواردات وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية 
فتمدد الى اليوم الذي يليه من أيام العمل الرسمي على ان يجلب املزايد ما يؤيد براءة ذمته من الضريبة لعام 
2022 مع جلب هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة بنسبة 2% من مبلغ اإليجار.
م. ر. مهندسني / علي عدنان زويري/ مدير بلدية الناصرية

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

مديرية زراعة محافظة واسط
األراضي/ جلنة إيجار األراضي الزراعية

العدد: 3924
التاريخ: 2022/2/23

إعالن

 تعلن مديرية زراعة محافظة واســط عن وجود مزايدة علنية لتأجير املساحات املدرجة تفاصيلها ادناه وفق 
قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 )املعدل( وسيتم التعاقد وفق ضوابط القانون 35 لسنة 
1983 والقرار 44 لســنة 1997، فعلى الراغبني من غير منتسبي دوائر الدولة والقوات املسلحة وقوى األمن 
الداخلي وأعوان النظام السابق واملســتفيدين من قوانني اإلصالح الزراعي االشتراك باملزايدة التي ستجرى 
فــي اليوم التالي بعد انتهاء مــدة )30( يوما والتي تبدأ من اليوم التالي لنشــر هذا اإلعالن في الصحيفة 
اليومية ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور نشر اإلعالن وتسديد بدل اإليجار كامالً وأجور جلنتي التثمني 
واإليجــار واملصاريف األخرى يوم املزايدة وتكون املزايدة في مقر )مديرية زراعة محافظة واســط( الســاعة 

العاشرة صباحا
م.ر.مهندسني زراعيني
أركان مريوش حسني
ع. مدير زراعة محافظة واسط

اعالن8

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ميسان 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
العزير

العدد: 26/ش/2022
التاريخ: 2022/2/23

م/ اعالن
قدمت املدعية رقية علي حسني دعوى 
امام هذه احملكمة بالعدد 26/ش/2022 
والتــي تطلب فيهــا التفريق للهجر 
من زوجها املدعــى عليه جواد كاظم 
خزعل وجملهوليــة محل اقامتك قررت 
بواســطة  تبليغك  احملكمــة  هــذه 
وعني  يوميتني  محليتــني  صحيفتني 
يــوم 2022/3/14 موعــد للمرافعــة 
وفي حال عدم حضورك او ارســال من 
ينوب عنك قانونا سوف جتري املرافعة 

بحقك غيابيا.
القاضي
صالح حمود فرج
قاضي محكمة األحوال 
الشخصية في العزير

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

العدد: 191/جنح/2022
التاريخ:2022/2/24

م/ إعالن
الى املتهم الهارب: جاسم 

محمد اسود اجلصاني
بالنظر جملهولية محل اقامتك في 
احلاضر ولكونك متهما في  الوقت 
القضيــة املرقمة 191/جنح/2022 
وفق احكام املادة )453 )الشق االول( 
عقوبات فقد تقرر تبليغك باالعالن 
عن طريــق صحيفتــني محليتني 
للحضور امام هذه احملكمة في يوم 
احلضور  وفي حال عدم   2022/3/27
ســوف جترى احملاكمة غيابا بحقك 

حسب االصول.
القاضي
محمد عبد الرضا مهدي

قاسم عبد الرحمن حسني
املدير العام

رئيس مجلس االدارة
مدير الهيئة الفنية

مصعب احمد ابراهيم

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

العدد: 181/جنح/2022
التاريخ:2022/2/23

م/ إعالن
الى املتهم الهارب: حسني عبد 

محمد كباشي
بالنظر جملهولية محل اقامتك في 
احلاضر ولكونك متهما في  الوقت 
القضيــة املرقمة 181/جنح/2022 
عقوبات   )431( املــادة  احكام  وفق 
فقد تقــرر تبليغــك باالعالن عن 
محليتــني  صحيفتــني  طريــق 
للحضور امام هذه احملكمة في يوم 
احلضور  وفي حال عدم   2022/3/27
ســوف جترى احملاكمة غيابا بحقك 

حسب االصول.
القاضي
محمد عبد الرضا مهدي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

العدد: 178/جنح/2022
التاريخ: 2022/2/24

م/ إعالن
الى املتهم الهارب: احمد شيال 

مريشد عبيد
بالنظر جملهولية محل اقامتك في 
احلاضر ولكونك متهما في  الوقت 
القضيــة املرقمة 178/جنح/2022 
وفق احكام املادة )453 )الشق االول( 
عقوبات فقد تقرر تبليغك باالعالن 
عن طريــق صحيفتــني محليتني 
للحضور امام هذه احملكمة في يوم 
احلضور  وفي حال عدم   2022/3/27
ســوف جترى احملاكمة غيابا بحقك 

حسب االصول.
القاضي
محمد عبد الرضا مهدي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف البصرة 
االحتادية

محكمة بداءة القرنة
العدد 1/ب/2022
التاريخ: 2022/2/21

إعالن
املدعي/ وزيــر الداخلية إضافة لوظيفته/ 

وكيله احلقوقي اسعد عبد علي حاجم
املدعى عليها/ قناة شاكر عبداهلل

اقام املدعي وزير الداخلية إضافة لوظيفته 
الدعوى البدائية املرقمة أعاله ضد املدعى 
عليها قناة شــاكر عبداهلل يطلب فيها 
نوع )كالشنكوف روسي(  البندقية  قيمة 
املفقودة من قبل زوجها املتوفى )ســعيد 
والبالغة خمسة ماليني  كاظم حســن( 
ومائتان وخمســون الف دينــار وجملهولية 
محل اقامــة املدعى عليها قررت احملكمة 
تبليغها بواســطة صحيفتني محليتني 
يوميتني باحلضور الى هذه احملكمة مبوعد 
املرافعة املصادف 2022/3/10 او إرسال من 
ينوب عنها قانونا وبعكســه سوف جترى 

املرافعات بحقها غيابا وعلنا.
القاضي
عادل قاسم حنون

إقليم كوردستان
 العراق/ مجلس القضاء

رئاسة محكمة استئناف منطقة 
كركوك  

محكمة االحوال الشخصية في 
خانقني 

العدد/ 1438/ش/2021
التاريخ/ 2022/2/23

م/ تبليغ 
الى املدعى عليه/ ألون محمد قادر

اقامت املدعية )منال علي صالح( الدعوى 
)1438/ش/2021(  املرقمــة  الشــرعية 
لدى هــذه احملكمة وتطلب فيها )تفريق 
للهجر( ولدى إرسال ورقة التبليغ اليك 
فقد تبني بأنك مرحتل الى جهة مجهولة 
وحسب إشعار مختار املنطقة لذا فقد 
تقرر تبليغك مبضمون الدعوى عن طريق 
النشر في صحيفتني محليتني يوميتني 
لغرض احلضور في موعد املرافعة املرافق 
)2022/4/4( الســاعة )9( صباحــا وفي 
حال عدم حضورك او إرسال وكيل عنك 

ستجرى املرافعة بحقك غيابا. 
القاضي/ سيروان محمود الزهاوي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الكوت
العدد: 3141/ج/2021
التاريخ: 2022/2/21

املتهم الهارب/ إبراهيم عويان 
شبيب حنيش

م/ اعالن
حتية طيبة...

حكمــت   2022/1/17 بتاريــخ   -1
احملكمة عليك باحلبس البسيط ملدة 
)ســنة واحدة( وفقا الحــكام املادة 
)279( من قانون العقوبات رقم 111 

لسنة 1969 املعدل النافذ.
2- اصدار امر قبض وحتري بحقك.

3- لــك حق االعتــراض على احلكم 
الصــادر بحقك خالل مدة  الغيابي 
ثالث اشــهر وبخالفــة يعتبر القرار 

نافذ.
القاضي
خال محمد االعرجي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

العدد: 794/ج/2022
التاريخ:2022/2/24

م/ إعالن
الى املتهم الهارب: علي نعيم 

عبداهلل ياسني العابدي/ يسكن 
كوت - اخلاجية

بالنظر جملهوليــة محل اقامتك في 
الوقت احلاضــر ولكونك متهما في 
794/جنح/2022  املرقمــة  القضية 
وفــق احكام املــادة )446( من قانون 
العقوبات فقد تقرر تبليغك باالعالن 
عــن طريــق صحيفتــني محليتني 
للحضور امــام هذه احملكمة في يوم 
2022/3/24 وفي حــال عدم احلضور 
بحقك  غيابا  احملاكمة  ســوف جترى 

حسب االصول.
القاضي
احمد شهاب احمد

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف البصرة 
االحتادية

محكمة بداءة املدينة
العدد: 126/ب/2022
التاريخ: 2022/2/27

م/ اعالن
املدعي/ مكي رشاش عباس

املدعى عليه/ حسني عبد األمير شاكر
اقام املدعي مكي رشــاش عبــاس الدعوى 
املرقمة 126/ب/2022 على املدعى عليه امام 
هذه احملكمة يطلب فيهــا احلكم بإلزامك 
بتأديتك له مبلغ مقداره )6،900،000( ستة 
ماليني وتسعمائة الف دينار عن قيمة شراء 
مــواد كهربائية وجملهولية محــل اقامتك 
في الوقت احلاضر وحســب ما جاء بشــرح 
القائــم بالتبليغ في مركز شــرطة املدينة 
بالكتاب املرقم 2167 في 2022/2/8 وشــرح 
اخملتار عليه قررت احملكمة تبليغك بواسطة 
صحيفتني محليتني يوميتني باحلضور امام 
هذه احملكمــة صباح يــوم املرافعة املوافق 
او إرســال  2022/3/14 وعند عدم حضورك 
من ينوب عنك قانونا ســوف جترى املرافعة 

بحقك غيابا وحسب األصول.
القاضي
احمد جاسم محمد

جمهورية العراق
 مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ديالى 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
خانقني

العدد/ 501/ش/2021
التاريخ/ 2022/2/24

م/ اعالن
إلى املدعى عليه/ احمد سلمان شهاب 
اقامت املدعية )رسل جنيب احمد( الدعوى 
الشــرعية املرقمــة )501/ش/2021( ضد 
املدعــى عليه )احمد ســلمان شــهاب( 
والتــي تطلــب فيها دعوتــك للمرافعة 
واحلكم بالتفريــق بينكما للهجر كونك 
هجرتها منذ )2018/5/4(، وجملهولية محل 
اقامتك حســب شــرح القائم بالتبليغ 
وإشعار مختار منطقة حي رمضان قررت 
هذه احملكمــة تبليغك نشــرا عن طريق 
صحيفتني محليتني يوميتني على موعد 
املرافعة املصــادف )2022/3/13( وفي حال 
عدم حضــورك او من ينــوب عنك قانونا 

ستجرى املرافعة بحقك غيابا.
القاضي/ ازاد احمد ويس

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

العدد: 284/جنح/2022
التاريخ: 2022/2/24

م/ إعالن
الى املتهم الهارب: علي حبيب 

الزم داشور
بالنظر جملهولية محل اقامتك في 
احلاضر ولكونك متهما في  الوقت 
القضيــة املرقمة 284/جنح/2022 
عقوبات   )1/413( املادة  احكام  وفق 
فقد تقــرر تبليغــك باالعالن عن 
محليتــني  صحيفتــني  طريــق 
للحضور امام هذه احملكمة في يوم 
احلضور  وفي حال عدم   2022/3/27
ســوف جترى احملاكمة غيابا بحقك 

حسب االصول.
القاضي
محمد عبد الرضا مهدي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

العدد: 804/ج/2022
التاريخ:2022/2/24

م/ إعالن
الى املتهم الهارب: علي نعيم 

عبداهلل ياسني العابدي/ يسكن 
كوت- اخلاجية

بالنظر جملهوليــة محل اقامتك في 
الوقت احلاضــر ولكونك متهما في 
804/جنح/2022  املرقمــة  القضية 
وفــق احكام املــادة )446( من قانون 
العقوبات فقد تقرر تبليغك باالعالن 
عــن طريــق صحيفتــني محليتني 
للحضور امــام هذه احملكمة في يوم 
2022/3/24 وفي حــال عدم احلضور 
بحقك  غيابا  احملاكمة  ســوف جترى 

حسب االصول.
القاضي
احمد شهاب احمد

الثالثاء 1 آذار 2022 العدد )4848(

Tue. 1 Mar. 2022 issue )4848(

مدة االيجارااليجار السنوياملساحة م2رقم العقارنوع امللك وموقعهت

سنة واحدة2،000،000 مليونان دينار15 م52حانوت شارع االخالص1

سنة واحدة2،000،000 مليونان دينار15 م62حانوت شارع االخالص2

سنتان480،000 اربعمائة وثمانون الف ديار6,25 م4002حانوت في حي اريدو3

سنة واحدة850،000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6,25 م4002كشك مشيد على طريق سوق الشيوخ4

سنة واحدة1،400،000 مليون واربعمائة الف دينار6,25 م4732كشك مشيد في احلي العسكري5

سنة واحدة1،200،000 مليون ومائتان دينار6,25 م5292كشك مشيد في حي الشهداء6

سنة واحدة850،000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6,25 م11162كشك مشيد في حي الرافدين7

سنة واحدة1،000،000 مليون دينار6,25 م10922كشك قرب البلديات8

سنة واحدة1،000،000 مليون دينار6,25 م11752كشك في مدينة الصدر9

سنة واحدة850،000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6,25 م8672كشك في احلي العسكري10

سنة واحدة850،000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6,25 م8832كشك حي الفداء11

سنة واحدة850،000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6,25 م10672كشك في حي الشهداء12

سنة واحدة1،000،000 مليون دينار6,25 م9822كشك قرب مديرية البلديات13

سنة واحدة850،000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6,25 م10292كشك في الصاحلية14

سنة واحدة850،000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6,25 م8462كشك في حي اور15

سنة واحدة850،000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6,25 م10212كشك في حي سومر16

سنة واحدة850،000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6,25 م10542كشك في حي الشهداء17

سنة واحدة850،000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6,25 م10952كشك في حي سومر18

سنة واحدة1،000،000 مليون دينار6,25 م11662كشك في حي اريدو19

سنة واحدة1،000،000 مليون دينار6,25 م11742كشك في حي سومر20

سنة واحدة1،000،000 مليون دينار6,25 م11842كشك في دور الزراعة21

سنة واحدة850،000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6,25 م10302كشك في حي اور22

سنة واحدة1،000،000 مليون دينار6,25 م10572كشك في الكصه ام الدود23

سنة واحدة1،200،000 مليون ومائتان دينار6,25 م10882كشك في حي الرافدين24

سنة واحدة850،000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6,25 م492كشك في حي اريدو25

املساحة/ املقاطعةالقطعة
نوع االرضدومن

خط الشروع 
بالدينار 

للدومن

الشعبة 
طريقة اإلرواء واملالحظاتالوحدة االداريةالزراعية

شبه 42246 الفحيل6/1
تتوفر لها احلصة املائيةقضاء االحراراالحرار5000مستصلحة

شبه 42239 الفحيل6/1
تتوفر لها احلصة املائيةقضاء االحراراالحرار5000مستصلحة



9 اعالن

الشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية
م/ إعالن كابينات الـ FTTH  الوجبة الرابعة

يسر إدارة املشروع الوطني لالنترنت – الشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية وشركتي )ايرثلنك – سمفوني( 
االعالن عن طرح مشروع FTTH للمناطق املوضحة في املوقع اإللكتروني )Ftth-submit.iq( واملتمثل مبد وإنشاء 
شــبكات ضوئية )هوائية وارضية مبسافة ال تقل عن املســافات املذكورة في املوقع اإللكتروني لكل منطقة 
كابينة )زون( وإجراء الصيانة واحلماية عليها وتســويق خدمات االنترنت وتنصيب األجهزة اخلاصة باملشتركني 
ضمن الزونات ووفق املواصفات والتصاميم واخلرائط والشــروط ونطــاق العمل والصور اجلوية وكافة تفاصيل 
املشروع املشــار اليها في املوقع اإللكتروني أعاله وبواقع من 500 الى 768 مشتركا للمنطقة الواحدة )الزون- 
منطقة الكابينة( والعمل كمقاول ثانوي لدى املشروع الوطني لالنترنت لتنفيذ املشروع أعاله وسوف يحصل 
املقاول الفائز على 10% من اإليرادات املتحققة عن تسويق خدمات االنترنت على الشبكة املنفذة من قبله ضمن 
الزونات )الكابينة( احملالة عليه بعد طرح األمانات الضريبية وحصة الشــركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية 
وفقاً بنظام التحاسب اإللكتروني علماً بأن أسعار باقات اخلدمة املباعة في الزونات سوف تخضع الى السياسة 
التسعيرية إلدارة املشروع الوطني ملنع املضاربة باألسعار من قبل املقاولني وأن كافة الشبكات واألجهزة سوف 
تؤول ملكيتها الى الشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية فور إنشائها وتكون مدة العقد بني املقاول الثانوي 
وإدارة املشــروع الوطني هي 30 شهرا قابلة للتجديد ملرة واحدة وملدة مماثلة بعد التزامه بتنفيذ شروط العقد. 
فعلى من يجد في نفســه القدرة والرغبة باالشتراك في هذا املشروع تسجيل بياناته على املوقع اإللكتروني 
)Ftth-submit.iq( وتقدمي عطائه إلكترونياً على املوقع الرسمي للمشروع املذكور أعاله ويكون العطاء نافذاً ملدة 
ال تقل عن )120( يوما على ان يقدم البيانات واملعلومات اآلتية: )املستمســكات الثبوتية، التحصيل الدراسي، 
مدة تنفيذ املشــروع، إنشاء ومد الشــبكة الهوائية واالرضية والتي يتعهد بتنفيذها )جدول تقدم االعمال(، 
عدد األبراج التي ميتلكها وعدد املشــتركني الذين سوف يلتزم املتقدم بإيصال الشبكة وتسويق اخلدمة اليهم 
كل ربع ســنة موزعة على مدة )ثمانية أرباع اخلطة التسويقية( فضال عن تقدمي تعهد موقع من قبله بصحة 
املعلومات والبيانات املذكورة في عطائه(، وبإمكان املقاول الثانوي احلصول على 7 مناطق )كابينات( كحد أعلى 
وفي حال جتاوز هذا العدد يتم إهماله واستبعاد عطائه وذلك إلتاحة الفرصة جلميع املقاولني واملستثمرين من 
االشتراك في هذا املشروع، وان عملية فتح العروض سوف تتم إلكترونياً من قبل البرنامج أعاله وبإشراف كوادر 
متخصصة من إدارة الشــركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية وســوف يتم استبعاد العروض غير املستوفية 
ملتطلبات التقدمي وان اللجنة اخملتصة بدراسة وحتليل العطاءات سوف تستند في أعمالها على معايير الترجيح 
واإلحالة املشــار اليها في املوقع اإللكتروني. وسيتم نشــر قرارات اإلحالة واالستبعاد على املوقع اإللكتروني 
أعــاله والذي يعتبر موقعا للتبليغات القانونية املعتمدة للمتقدمني وأنه مبجرد تقدمي املقاول عطائه إلكترونيا 
عبر املوقع أعاله يعتبر قبوالً منه بشروط املشروع وآلية التقدمي اإللكتروني وآلية فتح العطاءات وإرسائها وآلية 
االعتراض على اإلحالة )خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أيام من تاريخ صدور قرار اإلحالة ونشره على املوقع اإللكتروني( 
علماً بأن وزارة االتصاالت الشــركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية سوف تتخذ كافة اإلجراءات القانونية بحق 
كل من يقــوم بتقدمي عطاًء وهمياً او ميتنع عن اســتالم كتاب اإلحالة او توقيع العقــد وحتمله كافة األضرار 
التي تلحق باملشــروع الوطني ومنها فوات املنفعة او تأخير اإلجراءات فضالً عن إدراجه في القائمة الســوداء 
وتعتبر اإلحالة مفســوخة تلقائيا مع املقــاول املمتنع عن توقيع العقد بعد مرور املــدد القانونية املنصوص 
عليها في كتاب اإلحالة من دون احلاجة الى توجيه إنذار او اســتحصال قرار قضائي، وإلدارة املشــروع الوطني 
حق إلغاء املشروع قبل اإلحالة من دون تعويض املتقدم وملزيد من التفاصيل عن آلية التقدمي واالعتراضات على 
قرارات اإلحالة يرجى مراجعة املوقع االلكتروني )Ftth-submit.iq( او مراســلة إدارة املشروع الوطني على البريد 
  )Zain  07822222352   -   07722222352 Asia (  او االتصال عبر األرقام )Subcontractors@ftth.iq( اإللكتروني
لإلجابة عن كافة االستفســارات علماً أن باب التقدمي على املشــروع الوطني مفتوح للفترة من 22 /2022/2 

ولغاية الساعة 12 من ظهر يوم 2022/3/6.   
شاكرين تعاونكم معنا، خدمة للصالح العام

املهندس 
أسامة جهاد قاسم   
املدير العام 
رئيس مجلس اإلدارة

جمهورية العراق
وزارة الكهرباء

الشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات االوسط
قسم الشؤون التجارية/ شعبة املناقصات

العدد: 3646
التاريخ: 2022/2/23

م/ إعالن املناقصة العامة املرقمة ت/2022/4
جتهيز وفحص أعمدة حديدية مختلفة األنواع

تاريخ غلق املناقصة: يوم الثالثاء املصادف 2022/3/8

اســتنادا لالمر الوزاري املرقم 4244 فــي تاريخ 2022/1/24 اخلــاص بالصالحيات 
املمنوحة مبوجب قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2022 وكتاب الشركة العامة 

النتاج الطاقة الكهربائية ذي العدد 2/17 في 2022/2/21
1- يســر الشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات االوسط دعوة مقدمي العطاءات 
املؤهلني وذوي اخلبرة لتقــدمي عطاءاتهم لتجهيز وفحص االعمدة املبينة باجلدول 
ادناه واصلة الى مخازن شركتنا بأسلوب الـ CIP وان فترة التجهيز تكون تنافسية 
و بالكلفــة التخمينية املبينة ادنــاه )وفقا للوثائق القياســية لعقود التجهيز 
للمناقصــة العامة واملواصفات الفنية املعتمدة لــدى وزارة الكهرباء املبينة في 

القرص املدمج ال CD املرفق طياً(

2- الكلفة التخمينية االجمالية تبلغ )15,600,000,000 دينار( فقط خمسة عشر 
مليارا وســتمائة مليون دينار عراقي ال غير ويكون التســديد على شكل دفعات 

وحسب توفر السيولة النقدية.
3- بإمكان مقدمي العطاءات املؤهلني املهتمني شــراء وثائق املناقصة بعد تقدمي 
طلب حتريري ودفع قيمة البيع للوثائق البالغة )400,000( فقط اربعمائة الف دينار 
عراقي غير قابل للرد اال في حال الغاء املناقصة من قبل شــركتنا حيث يعاد ثمن 

الوثائق فقط دون تعويض مقدمي العطاءات
تســلم العطاءات )باليد( في مقر شــركتنا الكائن في مدينة احللة/ شــارع 60 
قرب مجســر اجلمعية، متضمنا التأمينات االولية والتــي متثل )1%( من الكلفة 
التخمينية على شــكل صك مصدق او خطاب ضمان نافذ ملــدة )28( يوما بعد 
انتهاء فترة نفاذ العطاء البالغة 120 يوما من تاريخ الغلق من خالل كتاب رسمي 

صادر من مصرف معتمد لدى البنك املركزي العراق.
4- اخر يوم لتقدمي العطاءات سيكون الساعة )1,00( الواحدة بعد الظهر من يوم 
الثالثاء املصــادف 2022/3/8 وفي حال صادف موعد الغلق عطلة رســمية يكون 
الغلق في نفس الوقت من اليوم الذي يلي العطلة سيتم رفض العطاءات املتأخرة 
ويكون الفتح بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان 
اعاله في نفس يوم الغلق وشركتنا غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من 

ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن مع مراعاة ما يلي:
أ- يلتــزم مقدم العطاء بتقدمي عطائه وفق ما جاء بالفصل الرابع من الوثائق بعد 
ملئه وتقدميه ورقيا وختمه باخلتم احلي وتوقيعه من املدير املفوض للشــركة مع 
الوثائق املكونة لعطائه وحســب القرص املدمج ال CD الذي يستلمه اضافة الى 

استمارة تقدمي العطاء ومنوذج ضمان العطاء )الكفالة املصرفية(
ب- على الشــركات االستجابة لالستفسارات وتقدمي االستكماالت التي تطلبها 
جلان الدراســة والتحليل من خالل قسم الشؤون التجارية وخالل مدة )72 ساعة( 
او املدة التي حتددها اللجان وبخالفه ســيتم اســتبعاد الشركة املتأخرة باالجابة 
حتى وان كان عطائها هو اوطئ العطاءات من حيث الســعر حلراجة الوقت كون 
املناقصة ضمن قرار مجلس الوزراء املرقم 17 لســنة 2022 الذي ينتهي العمل به 

بتاريخ 2022/9/30.
ج- للحصول على معلومات اضافية االتصال بـ)الشــركة العامة لتوزيع كهرباء 
الفرات االوسط( عبر البريد االلكتروني )moelc.gov.iq@mfuratd1_33( او البريد 
االلكتروني لقســم الشــؤون التجارية )trade@moelc.gov.iq( خالل ايام الدوام 
الرســمي من االحد الى اخلميس من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثالثة 
ظهرا وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات وستعقد الشركة مؤمتر في 
يوم الثالثاء املصادف 2022/3/1 الساعة العاشرة صباحا في توقيت بغداد لالجابة 
على استفســاراتكم وســيتم نشــر التفاصيل اخلاصة باملناقصة املعلنة على 

./https://moelc.gov.iq/go/mfd املوقع االلكتروني لشركتنا
د- ال يتم التبليغ باإلحالة والتعاقد إالَّ بعد توفر التخصيص املالي وان شركتنا غير 

ملزمة بتعويض مقدمي العطاءات عن التأخير.
ع. جابر محمد مزيد
املدير العام/ وكالة
ورئيس مجلس اإلدارة
م. املدير العام

الثالثاء 1 آذار 2022 العدد )4848(

Tue. 1 Mar. 2022 issue )4848(

 الكلفة التخمينية/الكميةاسم املادةت
اسيوي/ تركي

8,000,000,000 دينار20000 عمودجتهيز وفحص عمود مدور 9م1

 جتهيز وفحص عمود مدور 11 م مع2
6,000,000,000 دينار10000 عمودامللحقات

 جتهيز وفحص عمود مشبك 11م مع3
1,600,000,000 دينار2000 عمودامللحقات



جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف بغداد/ 
الكرخ االحتادية

محكمة بداءة الكاظمية
العدد: 1626/ جتديد قوة تنفيذية/2012
التاريخ: 2022/1/25

))إعالن((
واحمد  نادية  الثالثة:  االشــخاص  الى/ 
ابناء عامر عبود صالح وشــذى يوسف 

نصراهلل
الدعوى  فــي  احملكمــة  هــذه  اصدرت 
بتاريــخ  اعــاه  املرقمــة  البدائيــة 
بـ  يقضي  غيابيا  حكمــا   2021/12/14
لقرار  التنفيذة  القــوة  بتجديد  احلكم 
احلكم الصــادر من هذه احملكمة بالعدد 

606/ب/1980 في 1980/6/5.
اقامتك حسب  وبالنظر جملهولية محل 
شــرح القائم بالتبليــغ وتأييد اجمللس 
البلــدي وانتقالك الــى جهة مجهولة 
تبليغك  قــررت هــذه احملكمــة  عليه 
بصحيفتــني محليتــني يوميتني ولك 
القانونية  املــدة  االعتــراض خال  حق 
وبعكسه سوف يكتسب القرار الدرجة 

القطعية وفق األصول.

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
الشرقاط

العدد: 956
التاريخ: 2020/3/2

اعالن حجة وفاة
الى ورثة املتوفاة/ مــرمي إبراهيم ناصر 
اللهيبــي/ الســاكن قضاء  حــوران 

الشرقاط/ قرية احلورية
قدم طالب احلجــة )فراس بقي حمد( 
طلبا الــى هذه احملكمــة يطلب فيه 
اصدار حجة وفاة لزوجة والده املدعوة 
)مــرمي إبراهيــم ناصــر( فمــن لديه 
معلومات عن املتوفاة وســبب وفاتها 
وللمعتــرض على اصدار احلجة الوفاة 
احلضــور امام هذه احملكمــة ليثبتها 
التالي  أيام من اليــوم  خال عشــرة 
للنشــر لغرض اكمال إجراءات حجة 

الوفاة.
القاضي
مخلص سامي خلف

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف األنبار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في هيت
العدد/ 173/ش/2022
التاريخ/ 2022/2/22

الى/ املدعى عليه )ياسني ذياب جنم(
م/ إعالن

أقامت املدعية )افراح شريف درج( الدعوى 
محكمة  أمــام  173/ش/2022  املرقمــة 
االحوال الشخصية في هيت والذي تطلب 
بالتفريق  واحلكم  للمرافعة  دعوتك  فيها 
استنادا لقرار مجلس قيادة الثورة املنحل 
املرقم 1529 فــي 1985/12/31 وقد وردت 
الدعوتية غيــر مبلغه كونــك مجهول 
محــل االقامة وحســب شــرح القائم 
بالتبليغ واملؤيد من قبل اخملتار واخملاطبات 
يــوم 2022/3/6 موعدا  وعني  الرســمية 
للمرافعة وتبليغك بصحيفتني محليتني 
وعليك احلضــور في املوعد احملــدد او من 
ينوب عنك قانونا وبعكســه سوف جتري 
املرافعة بحقــك غيابيا وعلنا وحســب 

االصول.
القاضي
فتح اهلل داود مهيدي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
الكرمة

العدد: 114/ش/2022
التاريخ: 2022/2/20

اعالن
الى/ املدعو )معاذ محمد عباس(

ملقتضيــات الدعــوى املرقمــة أعاه 
)الهام جاســم  املدعية  من  واملقامة 
محمــد( علــى املدعى عليــه )معاذ 
محمد عبــاس( والتــي تطلب فيها 
التفريق للضرر وجملهولية محل اقامتك 
قررت هذه احملكمة تبليغك عن طريق 
النشر بصحيفتني رسميتني يوميتني 
وفي حال عدم حضورك او حضور من 
ينوب عنك في موعد املرافعة املوافق 
2022/3/9 سوف جترى املرافعة بحقك 

غيابا واصوليا.
القاضي
ياسني حسني خلف

فقدان وصل قبض 
فقد وصل القبض رقم الوصل 
  2021/4/27 فــي   863468
باســم/ صاح هــادي جدعان، 
مببلــغ 3.400.000 ثاثة مايني 
واربعمائة الــف دينار صادر من 
مديرية بلدية الكوت فمن يعثر 

عليه تسليمه جلهة اإلصدار...

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف األنبار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في هيت
العدد/ 141/ش/2022
التاريخ/ 2022/2/27
الى/ املدعى عليه )ضياء احلق محمد 

حسني(
م/ إعالن

نــوري خليفه(  )زينب  املدعيــة  أقامــت 
أمــام  املرقمــة 141/ش/2022  الدعــوى 
محكمة االحوال الشــخصية في هيت 
للمرافعة  دعوتــك  فيها  تطلــب  والذي 
الدعوتية  بالتفريق وقــد وردت  واحلكــم 
غير مبلغه كونك مجهول محل االقامة 
وحسب شرح القائم بالتبليغ واملؤيد من 
يوم  الرسمية وعني  واخملاطبات  اخملتار  قبل 
وتبليغك  للمرافعــة  2022/3/7 موعــدا 
بصحيفتــني محليتني وعليــك احلضور 
في املوعد احملدد او مــن ينوب عنك قانونا 
وبعكســه ســوف جتري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وحسب االصول.
القاضي
فتح اهلل داود مهيدي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
راوه

العدد/ 8/ش/2022
التاريخ/ 2022/2/27
الى/ املدعى عليه ياسني عبد الرزاق

م/ تبليغ
منير  )نهاية  املدعيــة  القامــة  نظراً 
امــام محكمتنا دعوى  الــرزاق(  عبد 
بحقك تطلــب فيهــا التفريق منك 
وجملهولية  )احمد(  للطفل  وحضانتها 
محل اقامتك حســب ما جاء بشرح 
بالنشر  تبليغك  تقرر  بالتبليغ  القائم 
بصحيفتــني محليتــني باحلضور في 
موعد املرافعة املصادف يوم 2022/3/6 
امام احملكمــة املذكورة وفي حال عدم 
حضورك او ارســال وكياً عنك سوف 
جتري املرافعة بحقك غيابياًً وعلناً وفق 

القانون..
القاضي
صالح عز الدين سلمان

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف األنبار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في هيت
العدد/ 199/ش/2022
التاريخ/ 2022/2/23

الى/ املدعى عليه )سعد عبد الكرمي 
جسام(
م/ إعالن

)رانيــه عبد اهلل محمد(  أقامت املدعية 
أمــام  املرقمــة 199/ش/2022  الدعــوى 
محكمة االحوال الشــخصية في هيت 
والذي تطلب فيها تصديق الزواج اخلارجي 
الواقــع بتاريــخ 2016/9/16 وقــد وردت 
الدعوتية غيــر مبلغه كونــك مجهول 
محــل االقامة وحســب شــرح القائم 
بالتبليغ واملؤيد من قبل اخملتار واخملاطبات 
يــوم 2022/3/6 موعدا  وعني  الرســمية 
للمرافعة وتبليغك بصحيفتني محليتني 
وعليك احلضــور في املوعد احملــدد او من 
ينوب عنك قانونا وبعكســه سوف جتري 
املرافعة بحقــك غيابيا وعلنا وحســب 

االصول.
القاضي
فتح اهلل داود مهيدي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
محكمة بداءة الشطرة

العدد: 279/ب/2021
التاريخ: 2022/1/26

إعالن
عطفــا على قــرار محكمة بداءة الشــطرة 
املرقم أعاه سيتم بيع العقار املرقم )5360/8- 
املستشــفى( باملزايدة العلنية فعلى الراغب 
بالشراء املراجعة خال خمسة عشر يوما من 
اليوم التالي لنشر هذا اإلعان في صحيفتني 
محليتني يوميتني واســعتي االنتشار ومكان 
عام وفي لوحة إعانات احملكمة مســتصحبا 
معــه تأمينــات قانونية بنســبة )10%( من 
والبطاقة  اليــد  املقــدرة وقت وضع  القيمة 
الوطنية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور 

اإلعان والداللية.
القاضي
عيسى عطوان عبد اهلل
موقع العقار: الشطرة )5360/8( املستشفى

مميزات العقار: يقع الشطرة- املستشفى
الوصف العام للعقار: )عرصة( ومبساحة 200 

م2
القيمــة املقــدرة: 42،000،000 اثنان واربعون 

مليون دينار عراقي
مبلغ افتتاح املزايدة: 33،600،000 ثاثة وثاثون 

مليونا وستمائة الف دينار عراقي

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة االحوال الشخصية في 

الكوت
العدد 739/ش/2022

الى املدعى عليه
 محمد عبد احلسني فطيسه

أقامت املدعية )نبأ عادل عبد الكاظم( 
اعاه  املرقمــة  الشــرعية  الدعــوى 
والتي تطلب فيهــا دعوتك للمرافعة 
وجملهولية  الزوجيــة  بإثبــات  واحلكم 
محل اقامتك حســب إشعار مختار 
محلة حي املوظفــني )قضاء االحرار( 
االحرار  بكتاب مركز شــرطة  واملرفق 
فــي 2022/2/14 عليه  بالعــدد 841 
تقــرر تبليغك بواســطة صحيفتني 
محليتني رسميتني للحضور امام هذه 
الســاعة  بتاريخ 2022/3/15  احملكمة 
وعند عدم حضورك  التاسعة صباحا 
او إرســال من ينوب عنك سوف جترى 
املرافعة بحقك غيابا وحسب االصول.
القاضي
عمار جبار ساجت

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
محكمة بداءة الشطرة

العدد/ 701/ب/2021
التاريخ/ 2022/2/23

إعالن
عطفا على قرار محكمتنا ستبيع هذه احملكمة 
فــي املــزاد العلني العقــار تسلســل 1498/8 

مستشفى 
والعائد للشركاء

املدعي/ جهيد صبر جاب
املدعى عليهم/ )عبد صبر جاب( وجماعتها

واملكتســب الدرجة القطعيــة فعلى الراغبني 
بالشــراء مراجعة هذه احملكمــة خال مدة )30( 
يوما اعتبارا من اليوم التالي للنشر في الصحف 
املدنية  االحــوال  معهم  مســتصحبني  احمللية 
وشــهادة اجلنســية العراقية وتأمينات قانونية 
بنسبة 10% من القيمة املقدرة للعقار عند وضع 
اليد ان لم يكن من الشــركاء ويتحمل املشتري 

اجور االعان والداللية.
القاضي
عيسى عطوان عبد اهلل

األوصاف:
قطعة ارض فارغــه من البناء والشــاغل/ تقع 
في مدينة الشــطرة قرب معمل الغاز في احلي 

العسكري
القيمة املقدرة/ خمسون مليون دينار

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة بداءة احلي
العدد/ 77/ب/2022

الى// املدعى عليه
محمد ناصر حسني

م/ تبليغ
أقام املدعي )مرتضى شــمخي جبار( 
امــام هذه احملكمة الدعــوى البدائية 
املرقمــة اعــاه طالبا فيهــا دعوتك 
للمرافعــة والزامــك بتأديتــك لــه 
)10,000,000 عشــرة مايــني دينــار 
محل  جملهوليــة  وبالنظــر  عراقــي( 
إقامتك حسب كتاب مكتب التحقيق 
القضائي بالعــدد 580 في 2022/2/1 
وإشــعار اخملتار قررت احملكمة تبليغك 
اعانا عن طريق النشر في صحيفتني 
محليتني لغرض احلضور أمام احملكمة 
يــوم املرافعة املوافــق 2022/3/6 وفي 
حال عــدم حضــورك او إرســال من 
ينوب عنك قانونا سوف جترى املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا وفق القانون.
القاضي
حاكم ثابت االمير

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية

محكمة بداءة تكريت
العدد: 102/ب/2022
التاريخ: 2022/2/27

اعالن
الى/ املدعى عليه )سامي عزيز 

علي(
اقــام املدعــي )حســني مشــبوح 
جواد( دعوى ضدكــم يطلبان فيها 
إلزامكــم بتخليــة العقــار املرقم 
وادي شيشني وجملهولية  م5   387/10
احملكمة  قــررت  اقامتكــم  محــل 
املرافعة  تبليغــك باحلضور مبوعــد 
املوافق 2022/3/27 عن طريق النشر 
بصحفيتــني محليتــني وعند عدم 
حضورك او ارســال من ميثلك قانونا 
للمرافعة سوف جتر بحقك املرافعة 

غيابيا.
القاضي
أنور جاسم حسني

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف األنبار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في هيت
العدد/ 208/ش/2022
التاريخ/ 2022/2/27

الى/ املدعى عليه )اسماعيل عدنان 
مخلف(
م/ إعالن

أقامت املدعية )اســيل حتسني مشعان( 
أمــام  املرقمــة 208/ش/2022  الدعــوى 
محكمة االحوال الشــخصية في هيت 
للمرافعة  دعوتــك  فيها  تطلــب  والذي 
واحلكم بالتفريق اســتنادا لقرار مجلس 
قيــادة الثــورة املنحل املرقــم 1529 في 
الدعوتيــة غير  1985/12/31 وقــد وردت 
االقامة  كونــك مجهول محــل  مبلغه 
وحسب شرح القائم بالتبليغ واملؤيد من 
يوم  الرسمية وعني  واخملاطبات  اخملتار  قبل 
وتبليغك  للمرافعة  موعــدا   2022/3/14
بصحيفتــني محليتني وعليــك احلضور 
في املوعد احملدد او مــن ينوب عنك قانونا 
وبعكســه ســوف جتري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وحسب االصول.
القاضي
فتح اهلل داود مهيدي

جمهورية العراق
وزارة الداخلية

مديرية االحوال املدنية واجلوازات 
واإلقامة صالح الدين

قسم شؤون احوال املدنية
العدد: 938
التاريخ: 2022/1/24

إعالن
صالح(  عبد  )احمــد  املواطن  قّدم 
طلبا يروم فيه تبديل اللقب لقيده 
وجعله )اجلميلي( بدال من )اجلبوري( 
فمن لديه اعتــراض مراجعة هذه 
املديرية خــال )15( يوما من تاريخ 
سيتم  وبعكســه  اإلعان  نشــر 
النشر في الدعوى وفق احكام املادة 
)22( من قانــون البطاقة الوطنية 

رقم 3 لسنة 2016.
موقع اللواء 
رياض جندي الكعبي

مدير األحوال املدنية واجلوازات 
واإلقامة العامة

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف األنبار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في هيت
العدد/ 178/ش/2022
التاريخ/ 2022/2/23

الى/ املدعى عليه )طلفاح حسن 
محمد(
م/ إعالن

أقامت املدعية )نور ابراهيم محل( الدعوى 
محكمة  أمــام  178/ش/2022  املرقمــة 
االحــوال الشــخصية في هيــت والذي 
تطلــب فيها دعوتــك للمرافعة واحلكم 
بالتفريق للضــرر وقد وردت الدعوتية غير 
االقامة  كونــك مجهول محــل  مبلغه 
وحســب شــرح القائم بالتبليغ واملؤيد 
من قبل اخملتار وعني يوم 2022/3/7 موعدا 
للمرافعة وتبليغك بصحيفتني محليتني 
وعليك احلضــور في املوعد احملــدد او من 
ينوب عنك قانونا وبعكســه سوف جتري 
املرافعة بحقــك غيابيا وعلنا وحســب 

االصول.
القاضي
فتح اهلل داود مهيدي

مجلس القضاء االعلى
محكمة االحوال الشخصية في 

احلي
العدد/ 144/ش/2022
التاريخ: 2022/2/23
املدعــون/ 1- احمــد ســامي محمد- 

كاسب- يسكن احلي
2- هيفاء سامي محمد – ربة بيت- احلي

3- نداء سامي محمد- ربة بيت- احلي
املدعى عليه/ محسن اسماعيل خليل

اقــام املدعون اعاه الدعوى الشــرعية 
املرقمــة اعــاه طالبني فيهــا دعوتك 
للمرافعة واحلكم بنفي نسبك اخوهم 
خليل  )اسماعيل  املتوفى  الغير شقيق 
جاسم( وبالنظر لكونك مرحتا الى جهة 
مركز شرطة  كتاب  مجهولة حســب 
االمني بالعدد 2066 في 2022/2/7 قررت 
هذه احملكمة تبليغــك اعانا عن طريق 
لغرض  محليتني  صحيفتني  في  النشر 
احلضور امام هــذه احملكمة يوم املرافعة 
2022/3/9 وفــي حال عــدم حضورك او 
ارسال من ينوب عنك قانونا سوف جتري 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القاضي
حاكم ثابت االمير

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة االحوال الشخصية في 

الكوت
العدد 746/ش/2022

الى املدعى عليه
 نرجس خضير عطيه

أقامــت املدعية )كامل دشــر دفار( 
اعاه  املرقمــة  الشــرعية  الدعوى 
والتي تطلب فيها دعوتك للمرافعة 
واحلكــم تأييد احلضانــة وجملهولية 
محل اقامتك حســب اشعار اخملتار 
واملرفــق بكتاب مركز شــرطة حي 
فــي  ج/1790/10  بالعــدد  اجلهــاد 
2022/2/10 عليه تقرر تبليغك اعانا 
رســميتني  محليتني  بصحيفتــني 
للحضور امام هــذه احملكمة بتاريخ 
2022/3/6 الساعة التاسعة صباحا 
وعنــد عدم حضورك او ارســال من 
ينــوب عنك ســوف جتــرى املرافعة 

بحقك غيابا وحسب االصول.
القاضي
غامن عواد جنم البدري

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
الشطرة

العدد: 421/ش/2022
التاريخ: 2022/2/23

اعالن
الى/ سعاد محمد كاظم

اقــام املدعــي )عبــد علــي عبداهلل 
عبــد الســيد( الدعوى املرقمــة أعاه 
يطلــب فيها قطع النفقة املســتمرة 
لــك املفروضــة مبوجــب قــرار احلكم 
864/ش/2021 في 2021/5/4 وحيث انك 
مجهول محل اإلقامة في الوقت احلاضر 
حسب شــرح القائم بالتبليغ ومختار 
بالصحف  تبليغك  تقرر  عليه  املنطقة 
احملليــة للحضور امام هــذه احملكمة او 
من ينــوب عنك صباح يــوم 2022/3/7 
بحقك  املرافعة  وبعكســه ســتجرى 

غيابا وعلنا وفق األصول.
القاضي
بسيم شنان خلف

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة بداءة احلي
العدد/ 105/ب/2021

الى// املدعى عليه
جاسب عبيد عزيب

م/ تبليغ
أقام املدعي )قيــس زعيبل غازي( امام 
هذه احملكمة الدعوى البدائية املرقمة 
للمرافعة  دعوتــك  فيها  اعاه طالبا 
مايني  )ثاثة  لــه  بتأديتك  والزامــك 
ومائــة الف دينــار( وبالنظر جملهولية 
كتاب مكتب  إقامتك حســب  محل 
معلومات الشــهداء وإشــعار اخملتار 
قــررت احملكمــة تبليغــك اعانا عن 
طريق النشر في صحيفتني محليتني 
يوم  أمام هذه احملكمة  لغرض احلضور 
املرافعة املوافــق 2022/3/6 وفي حال 
عدم حضورك او إرسال من ينوب عنك 
قانونا ســوف جتــرى املرافعة بحقك 

غيابا وعلنا وفق القانون.
القاضي
حاكم ثابت االمير

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
الكرمة

العدد: 101/ش/2022
التاريخ: 2022/2/20

اعالن
الى/ املدعو )حامد حسن علي(

احملكمــة حكمــا  هــذه  أصــدرت 
بالعــدد 101/ش/2021 في  غيابيــا 
2022/2/15 والــذي يقضي بالتفريق 
بينــك وبني املدعيــة )انتصار خلف 
قررت  اقامتك  وجملهولية محل  علي( 
تبليغك عــن طريق  احملكمــة  هذه 
صحيفتني يوميتني رســميتني وفي 
حال عدم حضورك او من ينوب عنك 
قانونا خال شــهر من تاريخ النشر 
بالصحيفة ســوف يكتسب القرار 

الدرجة القطعية.
القاضي
ياسني حسني خلف

فقدان وصل
فقــد الوصل املرقــم 1425079 
فــي 2017/10/10 الــذي يحتوي 
على مبلغ قــدره )360000( فقط 
ثاثمائة وســتون الف دينار صادر 
من مديريــة بلدية الفهود العائد 
للســيد خضير باقــر علي، فمن 
يعثــر عليه تســليمه الى جهة 

اإلصدار...

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف األنبار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في هيت
العدد/ 166/ش/2022
التاريخ/ 2022/2/21
الى/ املدعى عليه )شهاب حمد عويد(

م/ إعالن
أقامــت املدعية )االء حامد عويد( الدعوى 
محكمة  أمــام  166/ش/2022  املرقمــة 
االحوال الشخصية في هيت والذي تطلب 
بالتفريق  واحلكم  للمرافعة  دعوتك  فيها 
استنادا لقرار مجلس قيادة الثورة املنحل 
املرقم 1529 فــي 1985/12/31 وقد وردت 
الدعوتية غيــر مبلغه كونــك مجهول 
محــل االقامة وحســب شــرح القائم 
بالتبليغ واملؤيد من قبل اخملتار واخملاطبات 
يــوم 2022/3/6 موعدا  وعني  الرســمية 
للمرافعة وتبليغك بصحيفتني محليتني 
وعليك احلضــور في املوعد احملــدد او من 
ينوب عنك قانونا وبعكســه سوف جتري 
املرافعة بحقــك غيابيا وعلنا وحســب 

االصول.
القاضي
فتح اهلل داود مهيدي

جمهورية العراق
وزارة الداخلية

مديرية االحوال املدنية واجلوازات 
واإلقامة صالح الدين

قسم شؤون احوال املدنية
العدد: 939
التاريخ: 2022/1/24

إعالن
قّدم املواطــن )محمد عبد صالح( 
طلبا يروم فيه تبديل اللقب لقيده 
وجعله )اجلميلي( بدال من )اجلبوري( 
فمن لديه اعتــراض مراجعة هذه 
املديرية خــال )15( يوما من تاريخ 
سيتم  وبعكســه  اإلعان  نشــر 
النشر في الدعوى وفق احكام املادة 
)22( من قانــون البطاقة الوطنية 

رقم 3 لسنة 2016.
موقع اللواء 
رياض جندي الكعبي

مدير األحوال املدنية واجلوازات 
واإلقامة العامة

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف األنبار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
هيت

العدد/ 174/ش/2022
التاريخ/ 2022/2/23

الى/ املدعى عليه )هيازع خالد 
محمد(
م/ إعالن

)يثرب جنــم عبداهلل(  املدعية  أقامــت 
أمام  174/ش/2022  املرقمــة  الدعــوى 
هذه احملكمة والتي تطلب فيها دعوتك 
للمرافعة واحلكم باثبات نسب الطفل 
)عمــار( منك وقــد وردت الدعوتية غير 
االقامة  محل  مجهــول  كونك  مبلغه 
وحسب ما ورد بشــرح القائم بالتبليغ 
وتأييــد اخملتــار عليــه فقد عــني يوم 
وتبليغك  للمرافعة  موعــدا   2022/3/6
بصحيفتني محليتــني وعليك احلضور 
في املوعد احملدد او من ينوب عنك قانونا 
وبعكسه ســوف جتري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وحسب االصول.
القاضي
فتح اهلل داود مهيدي

مصرف الرشيد
شركة عامة

العدد: 261/222
التاريخ: 2022/2/23

إعالن
املدرجــة  اجلهــات  علــى 
أســماؤها في أدناه مراجعة 
هيت  فرع  الرشــيد  مصرف 
222 خال مــدة 30 يوما من 
تاريــخ اإلعان وإالَّ فســوف 
يتم عكس مبالغها الى وزارة 

املالية وفق التعليمات.
1. جمعية اإلحياء العلمية

التعاوني  الزراعي  املصرف   .2
مكتب هيت.

3.جلنة تنفيذ محطة كهرباء 
األنبار احلرارية

اعالن10 الثاثاء 1 آذار 2022 العدد )4848(
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جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن

مناقصة رقم )76 لسنة 2021(
1- يسر محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص بـــمشروع )متديد خطوط ناقلة مع 
شــبكات ماء في مناطق متفرقة في قضاء احلمزة( وبكلفة تخمينية )662،500،000( فقط  ســتمائة واثنان وستون مليونا وخمسمائة الف 
دينار عراقي فقط ال غيرها ضمن تخصيصات استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2021 وحسب التبويب )الباب )58(، القسم )1(، االستثمار 

)5(، الفصل )4(، املادة )4( النوع )4(، التسلسل )128(( ومبدة عمل )180( يوما ضمن مشاريع )قطاع املاء(
2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشــروع ســوف تنشــر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، 

احلقيقة اآلن(. 
3- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )محافظة الديوانية/ قسم العقود/ املوقع اإللكتروني

)EMAIL: dewaniarc_ 2005@yahoo.com(و www.dewaniarc.com
خالل الدوام الرسمي للدائرة وكما موضحة في التعليمات ملقدمي العطاءات، وال يخضع مقدمو العطاءات احملليون لألفضلية.

4- متطلبات التأهيل املطلوبة:
أ- املتطلبات الفنية:

أوال: الكوادر/
1- مهندس ميكانيك    عدد 1

2-مساح                عدد 2
ب- املتطلبات املالية:

* السيولة املالية: وتعرف السيولة النقدية بأنها كشف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل 
التســهيالت املصرفية وللفترة التي تســبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ السيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )66،250،000( فقط 

ستة وستون مليونا ومائتان وخمسون الف دينار فقط ال غيرها
ج- املتطلبات القانونية:

أوالً: األهلية وتشمل )ال يوجد تضارب في املصالح، لم يتم وضع الشركة املقدمة في القائمة املتلكئة والقائمة السوداء(.
ثانيا: براءة ذمة نسخة )أصلية( ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة الى محافظة الديوانية/ قسم العقود.

ثالثا: شهادة تأسيس الشركة.
رابعاً: شهادة تسجيل وهوية تصنيف املقاولني )نافذة( وتكون درجة وصنف املقاول أو الشركات املقاولة املطلوبة هي )العاشرة(

خامسا: وصل شراء املناقصة )نسخة اصلية(.
5- بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني شــراء وثائق العطاء باللغة )العربية( بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد في التعليمات ملقدمي 
العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )250,000( مئتان وخمســون ألف دينار عراقي فقط ال غيرها غير قابل للرد وأن أســلوب الدفع 
ســيتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم احلســابات/ أمني الصندوق في ديوان احملافظة وســوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على 
استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم )الثالثاء( املصادف )2022/3/8( في بناية احملافظة/ الطابق الثاني/ 

قاعة االجتماعات.
6- يتم تســليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قســم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداًء من اليوم التالي من تاريخ آخر 
نشــر لإلعالن في اجلرائد الرسمية املذكورة أعاله ولغاية الساعة العاشــرة صباحا في يوم غلق املناقصة وال يسمح التقدمي عن طريق البريد 
اإللكتروني، وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الــى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ 
قاعة االجتماعات( في نفس موعد غلق املناقصة في يوم )الثالثاء( في متام الســاعة الثانية عشــرة ظهرا بتأريخ )2022/3/15( وسوف ترفض 
العطــاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على أن تقــدم العطاءات داخل ظروف مغلقة 

ومختومة ومثّبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف وعنوانه اإللكتروني.
7- كل العطاءات يجب أن تتضمن ضمانا للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو سفتجة 
صادر من مصرف معتمد في العراق وبنســبة )2%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشــروع ومببلغ )19،875،000( فقط تســعة عشر مليون 
وثمامنائة وخمســة وسبعون الف دينار عراقي  ال غيرها ومعنون الى جهة التعاقد )محافظة الديوانية/ قسم العقود( ويذكر فيه رقم واسم 

املناقصة ويكون نافذا ملدة )120( يوما من تأريخ غلق املناقصة الفعلي.
8- يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تثبيتها ملعايير التأهيل 
احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه 

الوثيقة القياسية لكافة أقسامها يتم استبعاد عطائه تعتبر غير مستجيبة.
9- تبقــى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )90( يوما اعتبارا من تأريخ غلق املناقصة، وأن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ 

العطاءات.
10- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن وآلخر إعالن عن املناقصة.

11- يلتزم الطرف الثاني )منّفذ العقد( بأن يشــّغل ما ال يقل عن )50%( من عماله وموظفيه من العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل 
في بغداد واحملافظات إال في حال اعتذار املركز عن توفير األعداد والتخصصات املطلوبة وبكتاب رســمي مباشر وخالل مدة )30( يوماً من تأريخ 

استالم املركز للطلب.
12- في حالة اشــتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه على ان 

يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء
13- جلهة التعاقد إلغاء املناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة بناًء على أســباب مبررة من دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شــراء وثائق 

املناقصة فقط للمناقصني.
زهير علي الشعالن
محافظ الديوانية 

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن

مناقصة رقم )96 لسنة 2021(
1- يســر محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص بـــمشروع )توسيع مجمعات ماء 
اخلسف )تأهيل مجمع ماء النوية بطاقة )50 م3/ساعة( في قضاء الشافعية وبكلفة تخمينية )114,379,570( فقط مائة واربعة عشر مليونا 
وثالثمائة وتســعة وسبعون الفا وخمسمائة وسبعون دينارا عراقيا ال غيرها ضمن تخصيصات استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2021 
وحســب التبويب )الباب )58(، القسم )1(، االستثمار )2(، الفصل )4(، املادة )4( النوع )5(، التسلسل )105(( ومبدة عمل )120( يوما ضمن خطة 

مشاريع تنمية االقاليم لسنة 2021 )قطاع املاء(.
2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشــروع ســوف تنشــر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، 

احلقيقة اآلن(. 
3- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )محافظة الديوانية/ قسم العقود/ املوقع اإللكتروني

)EMAIL: dewaniarc_ 2005@yahoo.com(وwww.dewaniarc.com
خالل الدوام الرسمي للدائرة وكما موضحة في التعليمات ملقدمي العطاءات، وال يخضع مقدمو العطاءات احملليون لألفضلية.

4- متطلبات التأهيل املطلوبة:
أ- املتطلبات الفنية:

أوال: الكوادر/
1- مهندس ميكانيك    عدد 1

2- دبلوم فني كهرباء عدد 1
ب- املتطلبات املالية:

* السيولة املالية: وتعرف السيولة النقدية بأنها كشف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل 
التســهيالت املصرفية وللفترة التي تســبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ السيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )11,437,957( فقط 

احد عشر مليونا واربعمائة وسبعة وثالثون الفا وتسعمائة وسبعة وخمسون دينارا فقط ال غيرها
ج- املتطلبات القانونية:

أوالً: األهلية وتشمل )ال يوجد تضارب في املصالح، لم يتم وضع الشركة املقدمة في القائمة املتلكئة والقائمة السوداء(.
ثانيا: براءة ذمة نسخة )أصلية( ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة الى محافظة الديوانية/ قسم العقود.

ثالثا: شهادة تأسيس الشركة.
رابعاً: شهادة تسجيل وهوية تصنيف املقاولني )نافذة( وتكون درجة وصنف املقاول أو الشركات املقاولة املطلوبة هي )العاشرة(

خامسا: وصل شراء املناقصة )نسخة اصلية(.
5- بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني شــراء وثائق العطاء باللغة )العربية( بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد في التعليمات ملقدمي 
العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )250,000( مئتان وخمســون ألف دينار عراقي فقط ال غيرها غير قابل للرد وأن أســلوب الدفع 
ســيتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم احلســابات/ أمني الصندوق في ديوان احملافظة وســوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على 
استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم )الثالثاء( املصادف )2022/3/8( في بناية احملافظة/ الطابق الثاني/ 

قاعة االجتماعات.
6- يتم تســليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قســم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداًء من اليوم التالي من تاريخ آخر 
نشــر لإلعالن في اجلرائد الرسمية املذكورة أعاله ولغاية الساعة العاشــرة صباحا في يوم غلق املناقصة وال يسمح التقدمي عن طريق البريد 
اإللكتروني، وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الــى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ 
قاعة االجتماعات( في نفس موعد غلق املناقصة في يوم )الثالثاء( في متام الســاعة الثانية عشــرة ظهرا بتأريخ )2022/3/15( وسوف ترفض 
العطــاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على أن تقــدم العطاءات داخل ظروف مغلقة 

ومختومة ومثّبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف وعنوانه اإللكتروني.
7- كل العطاءات يجب أن تتضمن ضمانا للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو سفتجة 
صادر من مصرف معتمد في العراق وبنســبة )3%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشــروع ومببلغ )3,431,387( ثالثة مليون واربعمائة وواحد 
وثالثون الف وثالثمائة وســبعة وثمانون دينار عراقي ال غيرها ومعنون الى جهة التعاقد )محافظة الديوانية/ قســم العقود( ويذكر فيه رقم 

واسم املناقصة ويكون نافذا ملدة )120( يوما من تأريخ غلق املناقصة الفعلي.
8- يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تثبيتها ملعايير التأهيل 
احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه 

الوثيقة القياسية لكافة أقسامها يتم استبعاد عطائه تعتبر غير مستجيبة.
9- تبقــى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )90( يوما اعتبارا من تأريخ غلق املناقصة، وأن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ 

العطاءات.
10- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن وآلخر إعالن عن املناقصة.

11- يلتزم الطرف الثاني )منّفذ العقد( بأن يشــّغل ما ال يقل عن )50%( من عماله وموظفيه من العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل 
في بغداد واحملافظات إال في حال اعتذار املركز عن توفير األعداد والتخصصات املطلوبة وبكتاب رســمي مباشر وخالل مدة )30( يوماً من تأريخ 

استالم املركز للطلب.
12- في حالة اشــتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه على ان 

يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء
13- جلهة التعاقد إلغاء املناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة بناًء على أســباب مبررة من دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شــراء وثائق 

املناقصة فقط للمناقصني.
زهير علي الشعالن
محافظ الديوانية

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن

مناقصة رقم )75 لسنة 2021(
1- يسر محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص بـمشروع )تأهيل مجمعات ماء في 
مركز قضاء البدير )مجمع ماء البو شــريفة بطاقة 100م3/ ســاعة، مجمع ماء البو حسني بطاقة 50م3/ ساعة، مجمع ماء العشرة بطاقة 
50م3/ ســاعة( وبكلفة تخمينية )352،087،070( فقط  ثالثمائة واثنان وخمســون مليونا وسبعة وثمانون الفا وسبعون دينارا عراقيا فقط ال 
غيرها ضمن تخصيصات اســتراتيجية التخفيف من الفقرة لعام 2021 وحسب التبويب )الباب )58(، القسم )1(، االستثمار )5(، الفصل )4(، 

املادة )4( النوع )5(، التسلسل )106(( ومبدة عمل )150( يوما ضمن مشاريع )قطاع املاء(
2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشــروع ســوف تنشــر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، 

احلقيقة اآلن(. 
3- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )محافظة الديوانية/ قسم العقود/ املوقع اإللكتروني

)EMAIL: dewaniarc_ 2005@yahoo.com(و www.dewaniarc.com
خالل الدوام الرسمي للدائرة وكما موضحة في التعليمات ملقدمي العطاءات، وال يخضع مقدمو العطاءات احملليون لألفضلية.

4- متطلبات التأهيل املطلوبة:
أ- املتطلبات الفنية:

أوال: الكوادر/
1- مهندس ميكانيك    عدد 1

2- مهندس فني كهرباء   عدد 1
ب- املتطلبات املالية:

* السيولة املالية: وتعرف السيولة النقدية بأنها كشف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل 
التســهيالت املصرفية وللفترة التي تســبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ السيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )35،208،707( فقط 

خمسة وثالثون مليونا ومائتان وثمانية آالف وسبعمائة وسبعة دينار فقط ال غيرها
ج- املتطلبات القانونية:

أوالً: األهلية وتشمل )ال يوجد تضارب في املصالح، لم يتم وضع الشركة املقدمة في القائمة املتلكئة والقائمة السوداء(.
ثانيا: براءة ذمة نسخة )أصلية( ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة الى محافظة الديوانية/ قسم العقود.

ثالثا: شهادة تأسيس الشركة.
رابعاً: شهادة تسجيل وهوية تصنيف املقاولني )نافذة( وتكون درجة وصنف املقاول أو الشركات املقاولة املطلوبة هي )العاشرة(

خامسا: وصل شراء املناقصة )نسخة اصلية(.
5- بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني شــراء وثائق العطاء باللغة )العربية( بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد في التعليمات ملقدمي 
العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )250,000( مئتان وخمســون ألف دينار عراقي فقط ال غيرها غير قابل للرد وأن أســلوب الدفع 
ســيتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم احلســابات/ أمني الصندوق في ديوان احملافظة وســوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على 
استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم )الثالثاء( املصادف )2022/3/8( في بناية احملافظة/ الطابق الثاني/ 

قاعة االجتماعات.
6- يتم تســليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قســم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداًء من اليوم التالي من تاريخ آخر 
نشــر لإلعالن في اجلرائد الرسمية املذكورة أعاله ولغاية الساعة العاشــرة صباحا في يوم غلق املناقصة وال يسمح التقدمي عن طريق البريد 
اإللكتروني، وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الــى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ 
قاعة االجتماعات( في نفس موعد غلق املناقصة في يوم )الثالثاء( في متام الســاعة الثانية عشــرة ظهرا بتأريخ )2022/3/15( وسوف ترفض 
العطــاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على أن تقــدم العطاءات داخل ظروف مغلقة 

ومختومة ومثّبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف وعنوانه اإللكتروني.
7- كل العطاءات يجب أن تتضمن ضمانا للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو سفتجة 
صادر من مصرف معتمد في العراق وبنسبة )3%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومببلغ )10،562،612( فقط عشرة ماليني وخمسمائة 
واثنان وســتون الف وستمائة واثنى عشر دينار عراقي  ال غيرها ومعنون الى جهة التعاقد )محافظة الديوانية/ قسم العقود( ويذكر فيه رقم 

واسم املناقصة ويكون نافذا ملدة )120( يوما من تأريخ غلق املناقصة الفعلي.
8- يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تثبيتها ملعايير التأهيل 
احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه 

الوثيقة القياسية لكافة أقسامها يتم استبعاد عطائه تعتبر غير مستجيبة.
9- تبقــى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )90( يوما اعتبارا من تأريخ غلق املناقصة، وأن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ 

العطاءات.
10- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن وآلخر إعالن عن املناقصة.

11- يلتزم الطرف الثاني )منّفذ العقد( بأن يشــّغل ما ال يقل عن )50%( من عماله وموظفيه من العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل 
في بغداد واحملافظات إال في حال اعتذار املركز عن توفير األعداد والتخصصات املطلوبة وبكتاب رســمي مباشر وخالل مدة )30( يوماً من تأريخ 

استالم املركز للطلب.
12- في حال اشــتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مســؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه على ان 

يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء
13- جلهة التعاقد إلغاء املناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة بناًء على أســباب مبررة من دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شــراء وثائق 

املناقصة فقط للمناقصني.
زهير علي الشعالن
محافظ الديوانية 

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن

مناقصة رقم )97 لسنة 2021(
1- يسر محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص بـمشروع )تأهيل مجمعات ماء في 
قضاء غماس )مجمع ماء ابو تنب ســعة )200 م3/ ساعة(/ مجمع ماء ام شواريف ســعة )200 م3/ساعة(( وبكلفة تخمينية )439,886,000( 
فقط اربعمائة وتســعة وثالثون مليونا وثمامنائة وستة وثمانون الف دينار عراقي فقط ال غيرها ضمن تخصيصات استراتيجية التخفيف من 
الفقر لعام 2021 وحســب التبويب )الباب )58(، القسم )1(، االستثمار )5(، الفصل )4(، املادة )4( النوع )5(، التسلسل )102(( ومبدة عمل )180( 

يوما ضمن مشاريع )قطاع املاء(.
2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشــروع ســوف تنشــر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، 

احلقيقة اآلن(. 
3- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )محافظة الديوانية/ قسم العقود/ املوقع اإللكتروني

)EMAIL: dewaniarc_ 2005@yahoo.com(وwww.dewaniarc.com
خالل الدوام الرسمي للدائرة وكما موضحة في التعليمات ملقدمي العطاءات، وال يخضع مقدمو العطاءات احملليون لألفضلية.

4- متطلبات التأهيل املطلوبة:
أ- املتطلبات الفنية:

أوال: الكوادر/
1- مهندس ميكانيك    عدد 1

2- دبلوم فني كهرباء عدد 1
ب- املتطلبات املالية:

* السيولة املالية: وتعرف السيولة النقدية بأنها كشف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل 
التســهيالت املصرفية وللفترة التي تســبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ السيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )43,988,600( فقط 

ثالثة واربعون مليونا وتسعمائة وثمانية وثمانون الفا وستمائة دينار فقط ال غيرها.
ج- املتطلبات القانونية:

أوالً: األهلية وتشمل )ال يوجد تضارب في املصالح، لم يتم وضع الشركة املقدمة في القائمة املتلكئة والقائمة السوداء(.
ثانيا: براءة ذمة نسخة )أصلية( ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة الى محافظة الديوانية/ قسم العقود.

ثالثا: شهادة تأسيس الشركة.
رابعاً: شهادة تسجيل وهوية تصنيف املقاولني )نافذة( وتكون درجة وصنف املقاول أو الشركات املقاولة املطلوبة هي )العاشرة(

خامسا: وصل شراء املناقصة )نسخة اصلية(.
5- بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني شــراء وثائق العطاء باللغة )العربية( بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد في التعليمات ملقدمي 
العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )250,000( مئتان وخمســون ألف دينار عراقي فقط ال غيرها غير قابل للرد وأن أســلوب الدفع 
ســيتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم احلســابات/ أمني الصندوق في ديوان احملافظة وســوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على 
استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم )الثالثاء( املصادف )2022/3/8( في بناية احملافظة/ الطابق الثاني/ 

قاعة االجتماعات.
6- يتم تســليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قســم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداًء من اليوم التالي من تاريخ آخر 
نشــر لإلعالن في اجلرائد الرسمية املذكورة أعاله ولغاية الساعة العاشــرة صباحا في يوم غلق املناقصة وال يسمح التقدمي عن طريق البريد 
اإللكتروني، وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الــى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ 
قاعة االجتماعات( في نفس موعد غلق املناقصة في يوم )الثالثاء( في متام الســاعة الثانية عشــرة ظهرا بتأريخ )2022/3/15( وسوف ترفض 
العطــاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على أن تقــدم العطاءات داخل ظروف مغلقة 

ومختومة ومثّبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف وعنوانه اإللكتروني.
7- كل العطاءات يجب أن تتضمن ضمانا للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو سفتجة 
صادر من مصرف معتمد في العراق وبنســبة )3%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومببلغ )13,196,580( فقط ثالثة عشر مليون ومائة 
وستة وتسعون الف وخمسمائة وثمانون دينار عراقي ال غيرها ومعنون الى جهة التعاقد )محافظة الديوانية/ قسم العقود( ويذكر فيه رقم 

واسم املناقصة ويكون نافذا ملدة )120( يوما من تأريخ غلق املناقصة الفعلي.
8- يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تثبيتها ملعايير التأهيل 
احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه 

الوثيقة القياسية لكافة أقسامها يتم استبعاد عطائه تعتبر غير مستجيبة.
9- تبقــى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )90( يوما اعتبارا من تأريخ غلق املناقصة، وأن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ 

العطاءات.
10- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن وآلخر إعالن عن املناقصة.

11- يلتزم الطرف الثاني )منّفذ العقد( بأن يشــّغل ما ال يقل عن )50%( من عماله وموظفيه من العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل 
في بغداد واحملافظات إال في حال اعتذار املركز عن توفير األعداد والتخصصات املطلوبة وبكتاب رســمي مباشر وخالل مدة )30( يوماً من تأريخ 

استالم املركز للطلب.
12- في حالة اشــتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه على ان 

يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء
13- جلهة التعاقد إلغاء املناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة بناًء على أســباب مبررة من دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شــراء وثائق 

املناقصة فقط للمناقصني.
زهير علي الشعالن
محافظ الديوانية
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رؤية نقدية

 

د. جليل ابراهيم الزهيري :
هناك خطــان متداخــالن يتصاعدان معا 
االنســانية  الثقافــة  ليشــكال شــجرة 
االنســانية  القيم  همــا، خط  العظيمة، 
اجمليــدة التي تســتند الى ان االنســان هو 
القيمة العليا وهو من يستحق ان يضحى 
من اجل ســعادته وحريته، وخط  الســالم 
وقيم احملبة والتســامح. وبــدون اي منهما 
تصبح الثقافة االنسانية وسيلة الستعباد 
وبأسم  والكارزما  الفكرة  بأســم  االنسان 
اصنام يدخل فيها الوطن الســور. وتصبح 
الكراهية واحلرب ســمة بشــعة ملفرداتنا 

الثقافية.
الضميــر، فإنها  الثقافة عن  إفترقــت  اذا 
تفقد صفتها كنتاج ووســيلة لبناء الذات 
والوعي االنســني واالجتماعــي والروحي، 
وتفقد حضورها كثقافة، التي متثل خالصة 
االنتاج االنســاني عبر عصور تفاوتت فيها 
مســاحات الظلمة والنور وتضحيات آالف 
التنوير  الفكر وشهداء  من حملة مشاعل 
الذين كان لهم دور شجاع في نقل البشرية 

من عصور الظالم الى النور واحلضارة.
ووطننا لكي تستقيم فيه احلركة الثقافية 
وتشكل دافعا اساسيا في عملية تشكيل 
احلاضر، هو بحاجة الى مثقفني شــجعان، 
وأقصد هنا شجاعة التعاطي مع الضمير، 
يستلهمون مناذج من تأريخنا الثقافي أمثال 
)د. علي الوردي( الذي عاش بســيطا لكنه 
كان شجاعا يفضح وعاظ السالطني الذين 
يرتدون ثوب الثقافة، ويقدمونها قربانا على 
مذبــح التقرب الى الســلطات ونيل فتات 
الــى مثقفني، عندما  املوائد.. نحن نحتاج 
يخيرون بني التخلــي عن الضمير والتحول 

الــى بوق لذوي اجلــاه والســلطة أيا كان 
لونهــم، وبني أن يتركهــم ويقول الكلمة 
الثاني.. نحن  احلقة، فإنه ســيختار اخليار 
بحاجة الى مثقفني حقيقيني شجعان ال 
يخافون في احلق واالنســانية أحد، وال نريد 
أنصاف مثقفني مييلون مع السلطة واجلاه 

كالظل.
ان الثقافــة هــي مســؤولية تأريخيــة 
وأخالقية للمثقف مسؤولية خطيرة، النه 
أمل هذا اجملتمع، وعينه املبصرة التي يشع 
منها نور االنســانية وقيمها الســامية، 
وتخليه عن نشــرها الي سبب، هو خيانة 
لهذه املســؤولية، ويعني ان البلد واجملتمع 
سيغرق في ظالم التخلف واجلهل وسيعود 

والكراهية  الغاب  شــريعة  الى  القهقرى 
والعداء..

 ان متثيقفــو اليوم املدافعــون بإباء عن 
شــرف االيديولوجيــات والعقائد يحولون 
الطوباوية،  وقود الحالمهم  الى  االنســان 
ويؤسسون لثقافة الكراهية التي تعارض 
وقلع  باالنسان  لالرتقاء  البشــرية  النزعة 
جذور املاضي احليواني العدواني من داخله..

وميكن اعتبار ثقافة الكراهية نتاجا لعجز 
اخلصوصيــة أيا كانت ) قوميــة ، عرقية ، 
طائفية او غيرهــا ( عن ابراز عناصر قوتها 
الداخلية فــي مواجهة حقيقة االحتكاك 
املســتمر في العالم بني هــذه املكونات.. 
حيــث تلجأ الكثيــر مــن االيديولوجيات 

القومية والطائفية والفكرية الى عنصرين 
للمحافظــة على »أمنهــا االيديولوجي« 
انطالقا مــن العقلية التقديســية وغير 
القابلــة للتالقح والتطــور والتفاعل مع 
االخر واالخذ والعطاء معه .. العنصر االول 
هو التشــدد واحاطــة االيديولوجيا بكل 
وسائل »التحصني« اجتاه »العدو اخلارجي«، 
بحيث ان ظهور أي صــوت مغاير، حتى لو 
كان جزئيــا ميكن ان يدفــع القائمني على 
يقعدوها،  وال  الدنيــا  يقيمــون  حمايتها 
والعنصــر الثانــي هو االنطــالق في بناء 
النظرة اخلاصة من انتقاد وحتقير وتخطئة 
االخــر .. بدال من اعتبار االخر احللقة االولى 
في ســلم الفكر التي تستحق التقدير و 

التطوير ..
 وتعبر ثقافة الكراهية عن حالة كبيرة من 
الضعف واالنغالق على الــذات املزعزعة.. 
وميكن ان تسوق ثقافة الكراهية اصحابها 
الــى االندفاع في العداء لالخر وتوجيه كل 
قواهم الى تدميره وإحلاق االذى به، وكإن ال 
سبيل في هذا العالم الى تعايش الفرقاء 

دون دمار واذى. 
ان ثقافــة الكراهيــة هي ثقافة مســخ 
تخالف الشــريعة احلضاريــة التي قامت 
وتقــوم على اســتكمال البعض للبعض 
خللق بناء انســاني متكامل يساهم فيه 

اجلميع.. 
وبالعكــس مــن هــذه الثقافــة تقــف 
ثقافــة الســالم لتبــرز الوجــه اجلميل 
أمنها  لهــا  وتضمن  اخلصوصيــة،  لهذه 
واســتقرارها ومنوها، ككائن له شخصية 
مستقلة لكنها ال تؤكد خصوصيتها عبر 
العزلة، بل من خالل التفاعل البناء واالخذ 
والعطاء والقــدرة على التعايش مع االخر 

اخملتلف.
وال تعنــي ثقافــة الســالم مــا يناقض 
ثقافــة وروحية العنف والقــوة فقط، بل 
وتعني حاجة ماســة لتأســيس مجتمع 
الدميقراطية بعد ســقوط نظــام صدام 
القمعي. فرغم الطيبة العراقية وتعايش 
وطوائفه  ومذاهبــه  وقومياته  أجناســه 
اخملتلفة في ســالم ووئام ، فــأن تاريخ هذا 
اجملتمع مر بدوامة عنف واحتراب لم تغيِّب 
ثقافة وروحية الســالم فقــط، بل جعلت 
النفســية العراقيــة تتراوح بــني اخلوف 
الصامت والقوة املتسلطة التي ال ينتهي 
عطشها للعنف. وصار هذا التاريخ عقبة 
نفسية كأداء في طريق السالم االجتماعي 
القمع  باتت تهدده سنوات  الذي  العراقي، 

االنتقام  في  املناهضــة  والرغبة  الطويلة 
والثأر، وصار من الصعــب إقناع الضحية 
وهــي الشــعب العراقي بقبــول ثقافة 
الســالم وحتقيق مجتمع امن، مستقر ال 
يســمح ألحد بانتهاك حقوق إنسانه حتت 

أي ذريعة غير قانونية..
 أن مهمة إشــاعة ثقافة وروحية السالم 
هي مهمة صعبة وغاية في التعقيد يجب 
البدء فيها مــن النخــب الثقافية، التي 
يجب أن تتعود وترســخ احليــاة التعددية 
وقبــول األخــر والتعامل والتعــاون معه 
وتبادل اآلراء واملالحظات واالنتقادات خدمة 
لهدف السالم األسمى وهو احملافظة على 
قيمة اإلنســان التي ال يجب اإلساءة لها 
واحملافظة على حقوقــه املنصوص عليها 
في اإلعالن العاملي حلقوق اإلنســان وحقه 
الطبيعــي في مجتمع خــال من العنف. 
ويجب أن تتحول قيمة اإلنســان إلى هدف 
في  الثقافية  للنخب  ومستقبلي  مرحلي 
مجتمعنا، وهذا يتطلب أســلوبا منهجيا 
جديدا يحرر اإلنســان مــن ربقة العبودية 
بأي صيغة وحتت أي شعار وحتويل اخلطاب 
الثقافي إلــى أطار حر ينطلــق من حرية 
اإلنســان وخالصة من االضطهاد والفاقة 
وعبوديــة احلاجة وحتويل مؤسســاته إلى 
واحة منوذجية للســالم وثقافتــه، وبداية 

مجتمع ينبذ العنف.

نحو رؤية نقدية للمشروع الثقافي العراقي

حوار

غادرنا ديارنا«.
 ويتابع« ماجرى جهالة مطلقة جعلت 
من االنســان آلــة حتركهــا االنفعاالت 
واالنفالتات . فالغلو او تزييف للحقيقة 
عندما أُشــير ســابقاً والحقاً ان العراق 
مهد احلضــارة والتاريخ ، هــذا التاريخ 
الذي استهدف منذ احداث مابعد ٢٠٠٣  
ابتداء من نهب املتحف احلضاري وسرقة 
املوصل تكاملت  محتوياته،  في مدينة 
الدراما الدموية باستهداف التراث األثري 
الثري ، ومــن كل ماهو تنويري وحضاري 
، اعتقد وبالعودة حملتوى الســؤال نقول 
نعم اســتعادت املوصــل عافيتها فنياً 
وثقافياً في ضوء منجز قيمي ال تخطئه 

العني املدركة وال سيما بعد التحرير«.

التشــكيل باعادة  * وكيف يســاهم 
الروح للذائقــة املوصلية التي جرحت 

مما مر عليها؟
» نينــوى كانت مركــزاً فنيــاً حضارياً 
ثقافياً على مــر تاريخها وبعد اإلنحدار  
ابــان فترة احتاللهــا من اعداء  املريرى 
اجلمال وكائنــات القبح كانت قد عانت 
لتزهر  تعود  واليوم  واالفول،  الشــحوب 
من جديد من خالل حــراك فني ثقافي 
ابداعي مبختلف االجتاهات اذهل اجلميع ، 
وانا اتابع مجاميع شبابية بدأت تتلمس 
لهــا خطابــا جماليا يؤســس ملرحلة 
انتعاش تشــكيلي مقبــل ال تخطئه 
اليوم هي  املدركــة، مشــكلتنا  العني 
فــي قيادات هذه املؤسســات الثقافية 
املركزية والتي تعانــي من أمية املعرفة 
بالدور الــذي يضطلع فيه الفن في بناء 
احلروب  وظروف  النكبات  بعد  االنســان 
زال هنــاك مســؤولون يتعاملون  ، فال 

الرأي وهم  بهستيريا مع من يخالفهم 
معــذورون النهم يفتقــدون اخليال وان 

امتلكوه فهو محدود« .
ويضيــف اُعُد هذا التراكــم من احلراك 
الفردي واجلماعي التشــكيلي الشبابي 
هو ظاهــرة ايجابية،  وقد تبنى عدد من 
الشــباب اعادة الروح للذائقة املوصلية 
بعد ان وجــدوا جتربتهم الفنية في اتون 
محاوالت جريئــة واحداث عصف ذهني 
وفنــي ابداعــي واع ملواكبــة تطلعات 
ومسايرة تقليعات فنية ثقافية غادرناها 
ومعنى طيلة ســنوات من زمن  شكالً 
احتــالل املدينة من الظالميــني والزلنا 

نقتات على بقاياها ».
ويتابع« اجد اليوم ان الشــباب مبختلف 
جتاربهم اتفقوا على دفع زورق محبتهم 
ملنجــز فني تشــكيلي رصــني باهداب 
عيونهــم تقودهــم عني مبصــرة في 
البحــث عــن ذواتهــم في مشــتبك 
االســاليب ، احلراك التشــكيلي اليوم 
في مدينة املوصل خطى خطوات رائدة 
على مســتوى املهرجانات والكرنفاالت 
عطش  هناك  كان  وامللتقيات،حقيقــًة 
كبيــر القامــة هكذا نشــاطات فردية 
شــخصية وجماعيــة تقــوم بها جلان 
ابتــدأت تطوعيــة ورمبا عشــوائية في 
بادئ االمر واليوم اخذت ترســخ نفسها 
كحركة تشــكيلية، بدأت مبتغير كمي 
وانتهت الى متغير نوعي يليق بسمعة 
احلركة التشــكيلية واملشهد الثقافي 
العراقي عموماً ، باجتاه ترســيخ  هوية 

واضحة املعالم« . 

الهجمة  * كمبدعني كيــف واجهتم 

الظالميــة لعصابــات داعــش علــى 
مدينتكم العريقة ؟

»يخطئ من يعتقــد ان الفنون تتراجع 
في اوقــات احلروب ، مؤرخــو الفن لهم 
رأي معاكس يفيــد بحقيقة ان دافعية 
الفنان للتعبير عن نفسه وعن سخطه 
تكــون أكبر وتقــوده بالنتيجة للبحث 
عــن طرق جديــدة للمقاومة عن طريق 
الفن . وعليه فان كل احلاالت االنسانية 
التي تلدها الظروف االســتثنائية حتفز 
واحلنني،  باأللم  الفنان املشــبعة  ريشة 
حتــى ان التخطيطــات التــي لم يتح 
للفنان رســمها كلوحــة مكتملة بل 
بقيت على شــكل اســكتش او فكرة 
في اخملــزون الداخلي للــروح تكون عادة 
برحم الفرشاة وحتتاج لتلقيح عن طريق 
التحفيز واإلســتثارة ، فاحلروب والثورات 
واالمكنة  واخلــراب  النــزوح  ومحطات 
املثخنــة بجراحات ليس لها ســواحل 
كانت ازمنة محورية بالنســبة للفنون 
في العــراق وبالذات الفن التشــكيلي 

ليصبح العراق متحفاً لفن املوت«.
ويضيــف« ومبا ان حقبــة داعش كانت 
موتا مجانيا وفمــا ال يكف عن الصراخ 
لعموم الناس ، وجدنا الفنان التشكيلي 
يتعاطــى مع هذا احلــدث بعني مدركة 
توثيق  وذاكرة تســجيلية انصبت على 
هذه الصــور الذهنية ألحداث متتالية ، 
وقد وعى الفنان التشــكيلي في نينوى 
دوره املبكر، ســيما بعــد اجنالء غمامة 
حقبة داعش فأنتج وثائق تاريخية لتلك 
االهــوال ووظف فظائعها فــي اعمال 
فنية برؤيــة عالية التعبير، املبدعني في 
مدينة املوصل مارســوا موتهم اليومي 

باعني مفتوحة وثقت كل عظائم االمور 
التــي يندى لها جبني االنســانية ، فلم 
يكن هناك من الفنانني من يســتطيع 
ممارسة اياً من اجناس اإلبداع جهاراً نهاراً 
الفنية كانت مكفرة  االختصاصات  الن 
ومن يزاولها يحكم عليه بالفناء وهناك 
على املستوى الشــخصي رغبة كبيرة 
لتنفيذ بانوراما خالدة في مدينة املوصل 
حتكــي لالجيال صمــود مدينــة طاملا 
اســتعصت على اعدائها واســتفاقت 
من رماد يبابها في كل محطات محنها 
التي عصفت بها، مشروع بهذا احلجم 
يحتاج ملقتضيات اولها ذائقة فنية وروح 
مسؤلية اخالقية جتاه االحداث في ذاكرة 
وضمير القائمني على مســؤولية البلد 

ومستقبله التاريخي واحلضاري. 

* اي املوضوعات حتتل االهمية الكبرى 
في رسوماتك وملاذا؟

»الدخالء سرقوا وجه احلب من مدينتي 
، هذا املقطــع الزمني من تاريخ اح تالل 
واعداء اجلمــال جعلني  القبــح  انصار 
اجمــع الوجــوه املتعبــة وصــور وجع 
الدمعة واجســاد الفقــراء وماتفصح 
عنه من هموم وجراحات ، كان املشــهد 
مرتبكاً في ذهني قبل نزوحي، عداء ضد 
انســانية االنســان بالتزامن مع العهر 
في زمن طوفان الفاسدين ممن ساهموا 
برســم مالمح هذه اجملازر،  فاجتهت الى 
قراءة الوجع االنســاني بروح الفلسفة 
الواقعية املسربلة بهمسات وانني وقهر 
الصور التي الزلــت تخمش لي ذاكرتي، 
فااللــم كان دافعــاً ومحــركاً للفعل 
الزمان يؤسس لتاريخ  االبداعي على مر 

الشــعوب واحداثها فيتحول من بعده 
الذاتي والفردي اخلاص الى ابعاد ابداعية 
تلخص الواقع وتؤرخ للحدث« . ويضيف 
» اعمالــي الفنية في هذه الفترة ، تدور 
في افالك املواضيع املتعلقة باملهمومني 
املقهوريــن واجلياع مــن االطفال الذين 
يعتصرالفقر رطب اعينهم ، وهنا اقول 
بات االلم يشكل املقاربة االقرب الجواء 
اللوحــة الفنية للخطاب التشــكيلي 
العراقــي جراء احلــرب واالرهاب ماجعل 
وانتاجه  استقباله  وطرق  الفني  االبداع 
تغوص فــي جلة مــن مفــردات القهر 
واالحساس بالالجدوى«. ويتابع » لوحاتي 
االخيــرة جتولــت بني صدر االلــم ونحر 
القهر الذي عانته مدينة املوصل والزالت 
تئن حتــت وطأة االحســاس بالالمباالة 
وعتمة االاهتمام ، وهنا البد من التذكير 
املتعلقة  باملوضوعات  الفنان  اهتمام  ان 
بإنسانية االنسان هي االكثر احلاحا على 
الضفة  وهنــاك في  التوثيقية،  ذاكرته 
االخــرى موضوعات تبحــث في اجلمال 
والتفائــل واألمل الذي يولــد من ركام 
الوجع ، رســمت املرأة بجميــل ازيائها 
وفي لقطات منتقاة ، والطبيعة بسرها 
وسحرها األخاذ ، الواقعية بالنتيجة هي 
تدور فرشــاتي في  التي  الفضاء احملبب 

اروقتها وحنايا جمالياتها« .

سيرة ذاتية:
ينحدرمن ســاللة فنية  عضيد طارق 
، والــده احد ريادات الفن التشــكيلي 
التشــكيلي طــارق عتو،   الفنان  وهو 
ومن اجملايلــني لرواد الفــن في املوصل 
املرحــوم جنيب يونــس واملرحوم راكان 
دبــدوب واملرحوم ضرار القــدو، بداياته 
كانت مفعمة باحملطات التي تشكلت 
معها كينونته الفنية ، فكانت جتربته 
الفتيــة فــي صبواته االولــى تدفعه 
للبحث عن اجلمــال حتى وان كان ذوباً 
في ريح ، بعد انتقــال اجلينة الوراثية 
من والده له مباشرة ومن بعدها البنائه 
املتخرجني من كليــة الفنون اجلميلة 

قسم الفنون التشكيلية. 
حصــد الكثيــر مــن اجلوائــز علــى 
واملشاركات  والدولي  احمللي  املســتوى 
في املعارض الفنيــة املتخصصة في 
الفن التشــكيلي ، وكان للمشاركات 
احمللية الفســحة االكثر اتســاعاً من 
خالل مســؤوليته في نقابة الفنانني 
في نينوى، مسيرة فنية امتدت ملا يزيد 
عن خمــس وثالثون ســنة من العمل 
محطات  فكانــت  الــدؤوب  املتواصل 
املعارض الفنية هي املساحة اخلضراء 
واالرض اخلصبــة التــي اورقــت فيها 
بذور مشــاركاته ، ملعارض في الرسم 
وامللصــق ومعارض اخــرى تبحث في 

اجناس متعددة في فن التشكيلي. 

حاوره سمير خليل

كطائــر العنقاء تنهض مــن بني الرماد 
لتعود ايقونــة للجمال واالبداع، املوصل، 
الربيعني، احلدبــاء، تنفض عنها غبار  ام 
الظالم لتعود مضيئة مشــرقة بعد ان 
هب جميع اهلها إلعــادة احلياة ملا دمرته 
عصابات الظــالم، الكل يبني، الكل يزرع 
لتعــود املدينة زهــرة للربيــع، املبدعون 
يساهمون في هذا البناء، بكلمة، بأغنية، 
بفرشــاة ولون، يرســمون صــورة زاهية 

ملدينة جريحة.
 عضيد طارق، فنان تشــكيلي موصلي، 
ارتبــط مبدينتــه التي عمــدت موهبته 
ونضوجــه فظل يحمــل جميلها ينثره 
طارق،  عضيــد  واالمــل،  للفرح  الوانــا 
فنه  املثقف، حاورنــاه عن  التشــكيلي 
ومدينتــه التي تنهض مــن جديد نحو 
احلياة ونسأله اوال:  هل استعادت املوصل 
عافيتهــا ثقافياً وفنيــاً ؟ كيف هو حال 
التشكيل املوصلي اليوم ؟ مباذا يتميز عن 

غيره؟ يجيب :
املوصــل عبر تاريخهــا الطويل تعرضت 
حلصار واحتالالت كثيرة ، وكانت كالعنقاء 
تنهض من رماد يبابها وتســتعيد قواها، 
املوصــل هي اعرق احلواضر في الشــرق ، 
بعد التحرير مباشرة ظهرت العديد من 
الثقافية واملكتبات  املنتديات واملقاهــي 
ومنظمات  شباب  من  ومجاميع  املزدهرة 
انســانية داعمة، جمعيهم تبنوا فكرة 
احياء التراث واســتعادة بهاء وبريق وجه 
املوصل احلضــاري ، ولكــن ارى ان هناك 
فــي املقابل الكثيــر مما يتطلــب اجنازه 
وتبني  املتزنة  الدميقراطية  على مستوى 
قيــم واخالقيات وضوابــط قانون ترتقي 
باالنســان وحتافظ على تراثه وحضارته ، 
مجتمع املوصل اصبح مؤمناً بإستئناف 
حياة جديدة ، وهنا اعتقد ان املســؤولية 
ملقــاة علــى الشــباب مــن املثقفني 
واملبدعني في جميع االختصاصات وليس 
التشــكيل لوحده ، كونهم رواد املرحلة 

املقبلة ».
 ويضيــف« اليوم ومادمنا في احلديث عن 
التشــكيل ارى مســتقبالً واعداً حلراك 
تشــكيلي مهم ، اعتقد ان ما مييزه عن 
غيــره يتمثل في القــدرة على التعاطي 
مع جميع مدارس الفن الواقعية احملترفة 
منها واحلديثة التي تواكب مســتجدات 
التحديث بــذات الدفق مــن االهتمام ، 
الن الرغبــة كبيــرة في اســتعادة ما مت 
فقده فهناك تدمير للمتاحف  والنصب 
املعنى االكثر  والتي شــكلت في  واآلثار 
قربا من احلقيقة هــي اعدام تاريخ ، ثمة 
لوعة كبرى لم تعد خافتة وال مكتومة ، 
فالتاريخ انبأنا بأن الوحشية ضد حضارة 
شــعب طاملا كان مصدرها غزو اجنبي ، 
هدفه املُّركز محق اآلخــر،  ماحصل في 
املوصل كان ســابقة تقول شــيئاً اخر، 
الذين حطموا تراثنا كانو يسكنون بيوتاً 
جتاورنا ، وناموا على وحشة اسرتنا بعد ان 

المبدعون في الموصل مارسوا موتهم اليومي
بأعين مفتوحة وثقت جرائم االرهاب

 التشكيلي الموصلي عضيد طارق:

»يخطئ من يعتقد ان الفنون 
تتراجع في اوقات الحروب ، 

مؤرخو الفن لهم رأي معاكس 
يفيد بحقيقة ان دافعية 

الفنان للتعبير عن نفسه وعن 
سخطه تكون أكبر وتقوده 

بالنتيجة للبحث عن طرق 
جديدة للمقاومة عن طريق 
الفن . وعليه فان كل الحاالت 

االنسانية التي تلدها الظروف 
االستثنائية تحفز ريشة الفنان 

المشبعة باأللم والحنين

عضيد طارق مع احدى لوحاته

د. جليل ابراهيم الزهيري
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ملونشريط
امرأة تتحدى سمكة تونة وزنها 800 رطل

نشرت امرأة من نيو هامبشــاير مقطع فيديو على »تيك توك«، 
تفاعل معه عدد كبير من رواد التواصل االجتماعي، والذي يظهر 

نوعا من أنواع أسماك التونة »الشريرة«.
ورغم ضخامة حجم ســمكة التونة والتي تزن 800 رطل، كانت 
ميشــيل ســيكالي، مالكة قارب »بال حدود«، مستعدة خلوض 
معركتها مع ســمكة تونــة وزنها 800 رطل، بحســب موقع« 

.  News Boston«
وتشير ميشيل إلى أن سبب تسمية قاربها »بال حدود« ألنه ميثل 
طبيعتها التي حتب حتدي الصعاب، وتقول »ألنني ال أملك حدود - 

لهذا السبب. وهي إنها تسمية مثالية. إنها تصفني«.
وتعد سيكالي األنثى الوحيدة التي تعمل كقبطان في املنطقة، 
حيث معظم منافسيها من الرجال، إذ تشير سيكالي إلى أنها 
حتاول فقط مواكبة األمر، و«أن أظهر لهم أنني أســتطيع فعل 

الشيء نفسه«. 
وتقول ســيكالي: »عندما تنحني العصــا، فإنها تنحني. أنت ال 

تعرف حجم السمكة حتى تراها«، لكن املهمة يجب إجنازها.
وتضع ســيكالي في االعتبار شــيئني لتحقيق هدف هذا العام: 

»أكبر وأفضل«.

عجوز يعثر على عظام جندي ألماني
من الحرب العالمية الثانية

متكن رميون كوزان البالغ من العمر 88 عاماً، من العثور على عظام 
جندي من احلرب العامليــة الثانية، ويُرجح أنه أملاني، في منطقة 
ليساي غرب فرنسا، بفضل شهادة فرنسي كان في سن احلادية 

عشرة سنة 1944، على ما أفادت مصادر متطابقة.
وقال صاحب االكتشــاف، إنه في تلك احلقبة في القرية، اجلميع 
كان يعرف أّن ثمة جندياً أملانيا مدفوناً في هذه احلفر التي خلفتها 
القنابل، وأضــاف: »بطبيعة احلال لم يعد هناك أحد غيري اليوم 

يعرف باألمر، كنت أعلم أنه لم يُسحب من املكان«.
كما وقالت رئيســة بلدية ليساي ســتيفاني موبيه، إن كوزان 
»كشف عن املكان بدقة«، مضيفة »كان موجوداً في املكان احملدد 
الذي كشفه كوزان، وهذا أمر مذهل، حيث أن ذاكرته ال تزال حية 
منذ العام 1944 رغــم حصول الكثير من عمليات دمج األراضي 
فــي احلقول. اضافة أنــه لم يُعثر على لوحــة التعريف اخلاصة 
باجلندي، لكن ُعثر في املقابل على أحذية عسكرية كان ينتعلها 
اجلنود األملان في تلك احلقبة إلى جانب العظام، بحســب ما قال 
مساعد رئيس بلدية منطقة فيلي اجملاورة آالن لولون الذي شارك 

في عمليات النبش.

قطعة نقدية معدنية
تغير حياة مواطن بريطاني

عثــر املواطن البريطاني مارك باليت في أحد احلقول على قطعة 
نقدية معدنية قدمية )شــلن( قيمتها احلالية عشرة آالف جنيه 
إســترليني. تشــير صحيفة Daily Mail، إلى أن مــارك باليت 
 Crispus اكتشــف هذا الشــلن القدمي الذي يطلق عليه أيضا
ويعود تاريخه إلى القرن الســادس امليالدي، في حقل بالقرب من 
قرية هاســلينجفيلد باستخدام جهاز كشــف املعادن. وهذه 
القطع النقدية كانت تسك على غرار القطع النقدية املعدنية 
الرومانيــة التي تعود للقــرن الرابع امليالدي. وســوف تباع هذه 
القطعة النقديــة القدمية في مزاد علني يــوم 8 مارس املقبل، 
وســوف يتم تقسيم العائدات بالتساوي بني مارك باليت ومالك 

األرض الذي مت العثور على هذه القطعة النادرة فيها.

وداد ابراهيم:

تضمــن العــدد »398« من مجلة 
الشبكة العراقية نصف الشهرية 
التي تصــدر عن شــبكة االعالم 
العراقي والتي يرأس حتريرها سرمد 
حتريرها  ومديــر  احلســني  عباس 
اياد اخلالــدي وجاء العــدد اجلديد 
مبواضيع فنية وثقافية واجتماعية 
وتاريخية غاية في اجلرأة والصراحة 
وبأســلوب اعالمي وعلمي متميز 
في نقد الواقع مــن اجل التغيير 
تتناغم  كونهــا  ومتيزت  لألفضل، 
مــع االحداث ومع صوت الشــارع 
العراقي لتكــون قريبة من القارئ 

البسيط. 

اجلرأة واحلقيقة
 فــي الصفحــة 6 وحتــت عنوان 
تفاصيــل  تكشــف  »الشــبكة 
العمليــة وتداعياتهــا بال رتوش« 
قدمت حتليــال للعملية االرهابية 
لداعــش االرهابــي بقتــل جنود 
اجليش العراقي في العظيم اذ جاء 
فيه: يكشــف الفيديو الذي صور 
املقاومة  حجم  بالكامل  العملية 
التي اظهرها املقاتلون االبطال من 
داخل املقر وحدوث معركة طويلة 
بني جنود السرية االبطال وعناصر 
داعش حتــى حلظــة اقتحامهم 
املقر ويظهر الفيديو صور جثامني 
الشــهداء متوزعة على مسافات 
مختلفة تؤكد انهم سقطوا بعد 
الطبيعي  ومــن  ضارية،  مواجهة 
ان مقــرا يتعرض الى هذا الهجوم 
الكثيــف البــد مــن ان يطلــب 

املساعدة واالمداد.
 . ويتســاءل الكاتب: ملاذا لم يصل 

االمداد؟ ومن املســؤول؟ فهل من 
املعقــول ان الضابــط واجلنود لم 
ولــم يطلبوا  ينادوا على اســناد 
املســاعدة؟ ال حتتاج االجابة على 
هــذا التســاؤل الى جهــد فمن 
الطبيعي انهم طلبوا املســاعدة 
واالســناد، وان املعركة اســتمرت 
ملــدة طويلــة، اال ان القيادات لم 
وحدهم  اجلنود  وتركوا  تســتجب 

يصارعون داخل مقرهم.

النكتة السياسية
السياســية  النكتة  موضوع  اما 
والذي كتبه اياد السعيد فقد جاء 
بأسلوب امتزج باملتعة والسوداوية 

ملا يعيشه املواطن االن من التهكم 
املسؤولني  وتصريحات  الشــعبي 

اخليالية في إنعاش االقتصاد
التعريف  فيقول فيه: بعيــدا عن 
السياســية،  للنكتة  األكادميــي 
وكحصيلــة لبعــض الطروحات 
بشأنها ميكن وصفها بأنها سالح 
سلمي ال عنفي، وللناس احملرومني 
من حقوقهــم في النقد والتعبير 
ويختلــف مضمونهــا وســردها 
واســلوبها من بلد الــى اخر لكن 
السياسي  الواقع  نقد  حصيلتها 
في النتيجــة، وهي ضرورية حملاربة 
العنف في عهــد دميقراطي، لكن 

يجب ان تكون مسموعة    

واحملــاكاة  الكاريكاتيــر    خــالل 
هنــاك  أن  كمــا  التهكميــة، 
القامتة  أو  الســوداء  الكوميديــا 
وهي نوع درامــي مركب، يجد فيه 
والتنفيس عن  املتعــة  اجلمهــور 
املوضوعــات املطروحــة. ورغم أن 
الفصل بني الكوميديا والتراجيديا 
قد انتهى، عندما تخلصت الدراما 
املعاصرة منه، وحتولــت إلى دراما 
اجتماعية تعتمــد على املفارقات 
آن  والبكاء في  تثير الضحك  التي 

واحد.

فنان بالصدفة
وحتــت عنوان االقــدار تصنع جنما 

اخر كتب عادل مكي على  وتنهي 
الصفحــة 34 موضوعا جاء فيه: 
ال غرابــة في ان احلياة ترســم لك 
عكــس مــا تتمنــى او تطمح او 
تريد والقصص اكثــر من ان تروى 
وفي شــتى ميادين احليــاة فكم 
حلم كثيــرون ان يصبحوا طيارين 
او مهندســني لكن االقدار فعلت 
فعلهــا ورمتهــم فــي طريق لم 
يختاروه، والصدفة في العراق كان 
لها نصيب كبيــر في حتويل حياة 
العديــد من الفنانني مــن العدم 
الى النجومية وكنت شاهدا على 
تلك احلوادث فالفنان باسم العلي 
لم يفكــر قط في ان يكون مطربا 
بــل كان يحب ان يصبــح ملحنا 
الن له جتــارب حلنيــة، لكن لعب 
احلظ والقــدر والصدفة في حياة 
باسم العلي بعد تسجيله شريط 
كاسيت وصل الى اسماع اجلمهور 

دون تخطيط
وحتت عنوان برامــج رياضية تلجأ 
كتب  والتشهير  التســقيط  الى 
احمد الســاعدي فــي الصفحة 
68 موضوعــا جــاء فيــه: تواجه 
تقدمها  التي  الرياضيــة  البرامج 
انتقادات  العراقيــة  الفضائيــات 
الرياضي  اجلمهــور  من  واســعة 
واملعنني بالشأن الرياضي خلروجها 
الســافر عــن اخالقيــات العمل 
العظيمة،  ورســالته  االعالمــي 
بســبب اصطفافهــا مــع جهة 
ضد اخرى وشــخصية ضد اخرى 
ألســباب مختلفة، لكــن اجلانب 
املظلم في انحياز االعالم هو جلوؤه 
الى التســقيط والتشهير بطرف 

ملصلحة اخر.
فــي  املصلــح  االء  وتســاءلت 
موضعها االجتماعي املترجم الذي 

جاء في الصفحة 82 بعنوان »في 
منتصف العمر« هل ثمة متســع 
للســعادة؟ قائلة: تظهر االبحاث 
انه بعد ســن 18 تبدأ ســعادتنا 
تتعافى حتى  وال  االنخفــاض  في 
ان  ويقال  الســتينات،  منتصــف 
مــن االفضل التفكيــر في احلياة 
كسلســة من االحتمــاالت بدل 
التفكير بها كسلسلة من مهام 

يفترض علينا اجنازها رغما عنا.
ومن الواضح ان هــذا الرافد الذي  
تعاقــب على رئاســة حتريره كبار 
الكاتب  مثل  والصحفيني  الكتاب 
والقــاص حميــد اخملتــار واالديب 
والكاتبة  البيضاني  الســتار  عبد 
املفتي يعد من  نرمني  والصحفية 
الروافد الثقافية املهمة في سفر 
الثقافة العراقية، اذ تنفرد الشبكة 
في املكتبات العراقية دون ان يكون 
لها منافس قوي في ساحة اجملالت 
العراقيــة التــي تراجعــت خالل 
السنوات العشــر االخيرة وكانت 
تصدر اعــداد خاصة لها مثل عدد 
خــاص بالفن التشــكيلي والذي 
الفن  النقاد وكتاب  قدم فيه كبار 
فنية  وشــخصيات  التشــكيلي 
ومن رواد التشكيل العراقي لتبدو 
الفن  ان  اجمللة صوتا مدويــا يعلن 
واجلمال  االصالة  ميتلــك  العراقي 
واالنساني  الفني  واللغة واخلطاب 

والتاريخي.
ومن املالحظ انها تأسســت أواخر 
العــام 2005 شــعارها “مجلــة 
العائلة العراقيــة” في عام 2018 
بــدأت شــبكة اإلعــالم العراقي 
طبعها في مجمع الطباعة الذي 
الشــبكة مجاهد  رئيس  افتتحه 
أبــو الهيل حينها بعــد أن كانت 

تطبع في دار الشؤون الثقافية.

متابعة ـ الصباح الجديد: 
أعلن الدكتور فالدميير زايتســيف، 
أخصائــي أمــراض األنــف واألذن 
واحلنجرة، أن اآليــس كرمي ميكن أن 
يكون ضارا، عند اســتخدامه في 

عالج التهاب احللق.
ويشــير األخصائــي فــي حديث 
لراديو »سبوتنيك«، إلى أن البعض 
يعتقدون أن االيــس كرمي )البوظة( 
قــادر على تخفيــف التهاب وألم 

احللق. 
وغير  شــائعة  أســطورة  وهــذه 
صحيحة. ألنه من جانب يؤدي البرد 
إلى تشنج األوعية الدموية، وفعال 
ميكن أن يساعد هذا على تخفيف 
االلتهــاب. ولكن مــن جانب آخر، 
ميكن أن يسبب البرد أضرارا تفاقم 

حالة املريض الصحية.
ويقول، »بالطبع ميكن أن يســاعد 
اآليس كرمي شخصا وال يساعد آخر. 

ألننا نعلــم جيدا أن البرد يؤدي إلى 
تشنج األوعية الدموية في جسم 
اإلنســان، لذلــك عندمــا نتناول 
اآليــس كــرمي أو عصيــر الفواكه 
اجملمد أو أي شيء بارد جدا، يسبب 
تشــنج الغشــاء اخملاطي للجدار 
الدموية  واألوعية  للبلعوم  اخللفي 
من  يحمــي  فكيــف  واللوزتــني، 
االلتهاب. ولكــن إذا كان االلتهاب 
التبريد سيكون ضارا  موجودا، فإن 

وغير مفيد”.
األشــخاص  األخصائي  ينصح  وال 
الذيــن يعانون مــن آالم في احللق 
بتناول األطعمة واملشروبات الباردة، 

بل أطعمة ومشروبات دافئة.
ويقــول، “إذا وقــع ألم فــي احللق 
حتــى وإن كان خفيفا، يجب تناول 
أطعمــة ومشــروبات دافئة، لكي 
ال نؤذي الغشــاء اخملاطــي وال نزيد 
من االلتهــاب واأللم. كما أن تناول 

أطعمة ومشــروبات ساخنة ميكن 
أن يســبب أوراما. لذلــك يجب أن 
تكــون حــرارة الطعــام معتدلة 
ومريحة، وال يحتــوي على بهارات 
وتوابل حادة وأال يكون ماحلا أو مرا”.

ويضيف، ميكن أن يجلب اآليس كرمي 
السليم،  للشخص  الفائدة  بعض 
واملهم في هذه احلالة تناوله بقطع 
أي ضرر  صغيرة، لكــي ال يلحــق 

باحللق.

مجلة الشبكة العراقية رافد اعالمي يتسم بالجرأة والوضوح

تفنيد أسطورة شائعة عن عالج التهاب الحلق

متابعة ـ الصباح الجديد:
نشــرت صحيفة »الديلي ميل« خبراً صادماً 
حول إصابــة #ملكة جمال #روســيا بحالة 
صحّيــة غريبة، أفقدتها القــدرة على إغالق 
عينيهــا أو حتى االبتســام، بعدما خضعت 
جملموعة إجــراءات جتميليــة بقيمة 30 ألف 

دوالر.
يوليــا  أن  عــن  الصحيفــة  وكشــفت 
تاراســيفيتش أجــرت عملّية شــّد للوجه، 
وجتميل للجفن وشــفط جزئي للدهون في 
عيادة في كراســنودار، جنوب روسيا، ممّا أّدى 

إلى انتفاخ والتهاب وجهها.
وقالــت يوليا إنها غير قادرة على حتريك أجزاء 
كبيــرة من وجههــا أو إغــالق عينيها، على 
الرغم مــن تعافيها من اجلراحــة وإنفاق 20 
ألف دوالر في محاوالت تصحيح املشــكلة، 

لكن من دون جدوى.
وتابعــت أّنها أجبــرت على إجــراء متابعة 
طارئة مــن قبل طبيب آخر إلنقــاذ عينيها. 
وقد تقّدمت بشــكوى جنائية ضّد الطبيبني 
املتوّرطني في عمليات التجميل، على الرغم 

من زعمهمــا أن املضاعفات نشــأت نتيجة 
خللل وراثّي نادر، وأنه كان من املستحيل التنّبؤ 

مبا سيحدث.
للتحقيق بســبب  اآلن  الطبيبــان  ويخضع 
انتهاك قوانني ســالمة احلياة والصحة، وفًقا 
للجنة التحقيق الروســّية التي صدر عنها 
البيــان اآلتي: ›متّ تعيني فحص طبّي شــرعّي 
لتحديد مدى خطورة الضرر الذي حلق بصحة 

يوليــا. وال يزال التحقيق فــي هذه القضية 
مســتمّراً حتى اآلن، حيث ينجم عن تصّلب 
اجللد مناطق صلبة وســميكة مــن اجللد، 
وميكن أن تسبب أحيانًا مشكالت في األعضاء 
الداخلية واألوعية الدموية، إذ يهاجم اجلهاز 
املناعي للضحّية النسيج الضاّم حتت اجللد«، 
لكن أّي دليل لم يظهر حتى اآلن يُشير إلى أن 

يوليا كانت تعاني من هذه احلالة.

ملكة جمال تفقد القدرة على إغالق عينيها
بسبب عملية تجميل

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقربالعذراء

مــن احملتمل أن تســمع بعض الشــائعات 
الغريبــة هــذا اليوم. ســمع شــخص ما 
معلومة ما وأساء فهمها ثم ذهب ليروجها. 
يجب أن تتأكد أوال من هــذه املعلومة قبل 

استنتاج أي شيء.

يعدك هذا اليوم بالنجاح واحلظ في مشــاريعك 
ومساعيك، لكن حاول أن تتجنب اجلدال مع بعض 
الزمالء. شــجارات ونزاعات مع الشريك على أمور 
غيــر ذات أهمية توتر األجواء بينكما. تقدمي بعض 
التنازالت مفيد أحيانا للتوصل إلى حل املشكلة. 

الظروف ليســت لصاحلك اليوم، ولكــن ال تنزعج 
فالوضع سيتحسن قريبا. سيتفهم اجلميع موقفك 
وســيتعاطفون معك. لديك رغبة في حتقيق شيء 
ما اليــوم ولكن ال تســتطيع. هناك شــخص ما 

سيساعدك هذا اليوم في إجناز أعمالك.

تأجيل غير مبرر في تنفيذ مشروع ما ونتيجة لذلك رمبا 
تشــك في قدراتك ومهاراتك. كن حذرا وال تفكر بهذه 
الطريقة السلبية. األمر ال يتعلق مبهاراتك أو خبراتك. 
القلق الذي تشــعر به بســبب انشــغالك بوضعك 

االقتصادي وقد ينتج عنه تأجيل أو تعليق نشاط ما.

يبدو أن كل شيء يعمل تلقائيا، وتستطيع 
القيام بــأي مهمة مهمــا كانت معقدة. 
لكن لســوء احلظ لن يســتمر هذا الوضع 
دائما، لذا يجب أن تنتفــع من هذه الفترة 

انتفاعا كليا.

حتصل اليــوم على مبلغ ال بأس بــه من املال. 
يوم رائع جــدا حقا. هذه األحداث الســعيدة 
تســتدعي التحضير حلفل ما ودعوة األصدقاء 
الفترة  حلضــوره. ال تســتثمر أموالك هــذه 

بالتحديد وملدة شهرين على األقل. 

لست متأكدا من األفكار التي تؤمن بها اآلن. ذهنك 
مليء باألفكار واألسئلة والتناقضات. تأكد أن رحلة 
البحث عن إجابات وتفسيرات لهذه األسئلة حتتاج 
إلى وقت طويل جدا. ليس من املتوقع أن تعثر على 

كل اإلجابات في الوقت احلالي.

يتيح لك هذا اليــوم فرصا جديدة وخصوصا 
إذا كنت تعمل في مجال التجارة. ال تدخل في 
مناقشات عنيفة قد تؤدي إلى تدهور العالقة 
بينك وبني احلبيــب، ألن املصاحلــة قد تكون 

مستحيلة بعد ذلك.

أنت عاطفي جدا ورومانســي بشــكل عام هذا 
اليوم. كن حذرا فهناك بعض األشخاص يتأمرون 
لتعكير صفــوك. لن يتغير مزاجك بســهولة 
اليوم، ولكن رمبا حتدث بعض املشاكل الصغيرة 
كضياع بعض املفاتيح أو فقدان بعض األغراض.

حماســك ميكنك من العمــل بنجاح من خالل 
الفريق، كمــا ميكنك ترك بصمتــك بهدوء إذا 
قمــت بإجناز املهــام مع اآلخرين. متيــل للقيام 
ببعض املغامرات ولكن هناك بعض الظروف قد 

متنعك من املشاركة في أي مغامرة أو نشاط.

تبدو اليوم متقلب املزاج قليال. أنت لست مريضا 
ولكنك فقط تشعر بإجهاد وإرهاق بسبب اجملهود 
الذي بذلته في العمل مؤخرا. تقلب املزاج دليل 
واضح على الضغط ورمبا يكون مؤشــرا ينبهك 

بضرورة توقف العمل والراحة في املنزل.

الجديالدلو

ستكون متســلطا أحيانا هذا اليوم. تضع 
الكثيــر من املعايير لنفســك وللشــريك. 
تشك كثيرا في من حتب وفي الناس بشكل 
عــام ولكن ال تظهر لهم هذا الشــيء. خذ 

حذرك من أي كلمة تنطق بها.

الميزان

القوس

الحوت

الجوزاء



وزارة الصناعة واملعادن
الشركة العامة لألنظمة اإللكترونية
الشركة العامة للمنظومات سابقا

الشركة العامة لنظم املعلومات سابقا
القسم التجاري

إعالن املناقصة املرقمة 2/ تشغيلية/2022
جتهيز ميزان جسري

تدعو )الشــركة العامة لألنظمة اإللكترونية( أحد تشــكيالت وزارة الصناعة واملعادن كافة الشــركات املتخصصة العراقية والعربية واالجنبية الى تقدمي عطاءات مغلقة من مقدمي عطاءات ذوي 
اهلية ومؤهلني لتنفيذ مشروع )جتهيز ميزان جسري( نوع )PIT LESS( وبكلفة تخمينية مقدارها )175000000 دينار عراقي( فقط مائة وخمسة وسبعون مليون دينار عراقي ومن منشأ أميركي ومن 

شركة CARDINAL حصرا، على ان ال يتم تسديد املستحقات إالَّ بعد استالم مستحقات شركتنا املالية واخلاصة بتجهيز العقد من اجلهة املستفيدة.
- مدة التجهيز )110 أيام من تاريخ توقيع العقد(. على ان يتم تقدمي اخملططات املدنية وامليكانيكية والكهربائية خالل مدة )30 يوما( من تاريخ توقيع العقد.

1- تنفيــذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافســية الوطنية التي حددتها تعليمــات تنفيذ العقود احلكومية العامة الصادرة من وزارة التخطيط رقــم )2( لعام 2014،والقوانني النافذة في 
جمهورية العراق ومفتوح جلميع املناقصني.

2-  ميكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )الشــركة العامة لألنظمة اإللكترونية/ القســم التجاري/ شعبة املناقصات والعقود( في العنوان أدناه وذلك خالل 
أيام الدوام الرسمي من الساعة 8:00 صباحا الى 1:00 ظهرا.

3- تشمل متطلبات التأهيل )على أن تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات املشتري( ما يلي:
أ- تقدمي احلســابات اخلتامية للسنتني األخيرتني كحد أدنى مصادق عليها من محاســب قانوني وتكون باللغة العربية بالنسبة للشركات االجنبية مع ذكر العملة وتوضيح حجم االلتزامات املالية 

للبائع خالل السنة والقدرة على االلتزام مبواعيد اإلجناز والتسليم وتعتبر معيارا للتأهيل.
ب- تقدمي كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب معنون الى الشركة العامة لألنظمة اإللكترونية حصرا. بالنسبة للشركات العراقية وفروع الشركات العربية واالجنبية في العراق.

ت- تقدمي قائمة باألعمال املماثلة مؤيدة من اجلهات التعاقدية.
ث- تقدمي تعهد بااللتزام الكامل باملواصفة الفنية املعلنة وبكافة شروطها وان تتعهد الشركات املقدمة لعطاءاتها بتقدمي شهادة فاحص ثالث معتمد لدى وزارة التخطيط وشهادة املنشا مصدقة 

السفارة العراقية في امريكا وقبل دخول البضاعة الى العراق
ح- تقدمي وثائق تأســيس الشــركة مبا فيها شهادة وعقد التســجيل والنظام الداخلي والوضع املالي لها واسم اخملول املسؤول مصدق من الســفارة العراقية بالنسبة للشركات العربية واالجنبية 

وتستبعد العطاءات في حالة عدم تقدميه حتى لو كانت اوطأ االسعار.
خ- أن تكون الشركة غير مدرجة في القائمة السوداء

د- تقدمي ما يؤيد براءة ذمة صادرة عن دائرة التقاعد والضمان االجتماعي في وزارة العمل والشؤون االجتماعية
ذ- تقدمي تخويل من الشركة املصنعة.

ر- تقدمي كشف حساب يبني مقدار السيولة النقدية حسب املعادلة = مبلغ الكلفة التخمينية × 20% وتذكر مببلغ مقطوع وليس نسبة مئوية
ز- تقدمي ما يؤيد التنفيذ لعمل مماثل سابق منجز وخالل 10 سنوات سابقة ومبا ال يقل عن 30% من مبلغ الكلفة التخمينية.

4- ميكن شــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في العنوان أدناه ودفع رســم غير مســترد مقداره )150000 دينار عراقي( )فقط مائة وخمسون الف دينار 
عراقي( اعتبارا من يوم الثالثاء املصادف 2022/3/1.

5- يجب تســليم العطاءات في أو قبل يوم الثالثاء املصادف 2022/3/15 الســاعة 12:00 ظهرا. العطاءات اإللكترونية )ال يسمح بها( . العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا 
وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين اختاروا احلضور شخصيا في العنوان التالي:

الوقت: الساعة 12:00 ظهرا حسب التوقيت احمللي ملدينة بغداد.
التأريخ: يوم الثالثاء املصادف 2022/3/15 .

العنوان: )بغداد- حي الوحدة- محلة 906- زقاق 47- مبنى 30- مجاور اجلامعة التكنولوجية/ قاعة االجتماعات(.
6- يتضمــن العطاء تأمينات اولية مقدارها 3500000 دينار عراقي )فقط ثالثة مليون وخمســمائة الف دينــار عراقي( مبوجب كفالة مصرفية صادرة من مصرف عراقي معتمد من قبل البنك املركزي 
العراقي باصدار خطابات الضمان )عدا املصارف التي تظهر عليها مالحظات والتي متنع التعامل معها( ومثبت عليه اسم ورقم املناقصة ونافذة ملدة )28 يوما( من تاريخ انتهاء نفاذية العطاء وسوف 

يتم استبعاد العطاء الذي لم يرفق معه التأمينات االولية املطلوبة
7- مدة نفاذية العطاء )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة.

8- الغرامات التأخيرية: حتسب الغرامات التأخيرية بنسبة 10% من مبلغ العقد وحسب املعادلة اآلتية:
مبلغ العقد/ مدة العقد )باأليام( × )10%( = الغرامة التأخيرية لليوم الواحد

9- يتضمن العطاء كلفة تدريب لـ)3( اشخاص الغراض التنصيب والتشغيل والصيانة في تركيا ملدة خمسة ايام عدا ايام السفر ويتحمل اجملهز كافة مصاريف االيفاد وحسب التعليمات النافذة
10- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات

11- في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها سيتم استبعاد عطائه مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي(
12- يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واالعالن.

13- إذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون موعد الغلق في يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم العطلة.
14- للدائرة احلق في إلغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبل اإلحالة وعدم إجراء املفاضلة وحســب مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمشــتركني في املناقصة املطالبة بأي تعويض جّراء 

ذلك.
15- يكون يوم انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشاركني هو يوم االثنني املوافق 2022/3/7.

16- تكون األسعار نهائية وغير قابلة للتفاوض وباللدوالر االمريكي CIP واصل مخازن اجلهة املستفيدة )الشركة العامة لصناعة االسمدة اجلنوبية/ خور الزبير- محافظة البصرة(
dgoffice@gsc-iraq.com :17- العنوان املشار إليه أعاله: بغداد- حي الوحدة- محلة 906- زقاق 47- مبنى 30- مجاور اجلامعة التكنولوجية/ القسم التجاري( البريد اإللكتروني
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جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف األنبار 
االحتادية

دار القضاء في هيت
محكمة االحوال الشخصية في هيت
العدد/ 177/ش/2022
التاريخ/ 2022/2/28

الى/ املدعى عليه )نصير جناح نفس(
م/ إعالن

الدعوى  زباله(  ثامر  املدعية )مروج  أقامت 
محكمة  أمــام  177/ش/2022  املرقمــة 
االحــوال الشــخصية في هيــت والذي 
تطلــب فيها دعوتــك للمرافعة واحلكم 
بتأييد حضانتها للطفله بســمه نصير 
جناح نفس وقد وردت الدعوتية غير مبلغه 
كونــك مجهول محل االقامة وحســب 
شــرح القائم بالتبليغ واملؤيــد من قبل 
اخملتــار فقد عني يــوم 2022/3/13 موعدا 
للمرافعة وتبليغك بصحيفتني محليتني 
وعليك احلضــور في املوعد احملــدد او من 
ينوب عنك قانونا وبعكســه سوف جتري 
املرافعة بحقــك غيابيا وعلنا وحســب 

االصول.
القاضي
فتح اهلل داود مهيدي

فقدان وصل امانات
املرقــم  األمانــات  وصــل  فقــد 
)1742026( الصــادر مــن مديريــة 
بلدية الدور بتاريخ 2021/2/16 مببلغ 
)270،000 فقــط مائتان وســبعون 
الف دينار( وباسم )عبد الناصر عامر 
عبود جابر( فمن يعثر عليه تسليمه 

الى اجلهة املذكورة أعاله وشكرا...

فقدان هوية
فقدت الهويــة الصادرة من 
الشركة العامة لتجارة املواد 
باســم/ ههجى  الغذائيــة 
ضياء عبد احلسني، فمن يعثر 

عليها تسليمها ملصدرها...

فقدان هوية
فقدت هويــة املوظف )مكي 
كاظم برهان مزعل( صادرة من 
املرافق  دائرة  السياحة-  هيئة 
االعراس  جزيرة  الســياحية- 
عليها  يعثر  فمن  السياحية، 

يسلمها الى جهة اإلصدار...

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
محكمة بداءة الناصرية

العدد: 1110/ب /2020
التأريخ: 2022/2/21

إعالن
ســتبيع محكمــة بــداءة الناصريــة عن 
طريــق املزايــدة العلنية العقار تسلســل 
51125/110 جزيرة وخالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليــوم التالي للنشــر وإذا صــادف يوم 
الثالثون عطلة رســمية ففــي اليوم الذي 
يليه وفي متام الســاعة الثانية عشرة ظهرا 
فــي قاعة محكمة البــداءة فعلى الراغبني 
بالشــراء احلضور في املكان والزمان املعينني 
القانونية  التأمينات  معهم  مســتصحبني 
بنسبة 10% بصك مصدق مع رسم تسجيل 
العقار بنســبة 3% وال نقبل املبالغ النقدية 
إن لم يكونوا من الشــركاء علما أن الداللية 

على املشتري.
القاضي 
حسني عبد حامت

األوصاف:
1- العقار عبارة عن عرصة خالية من البناء

2- مساحة العقار 200 م2.
3- القيمة املقدرة للعقار ثالثون مليون دينار 

فقط.

ورقة تكليف باحلضور
الى املتهم الغائب/ ش.أ/ مصطفى 

حامد محمد حسني
محل العمل/ مديرية دفاع مدني 

محافظة االنبار/ القانونية
العنوان/ محافظة االنبار- قضاء 

الرمادي- حي 30 متوز
مبــا انك متهــم وفق احكام املــادة )1/4/ 
ارهــاب( من قانــون عقوبات قــوى االمن 
الداخلي رقــم 14 لســنة 2008 املعدل 
تبليغك  اقتضى  اقامتك  وجملهولية محل 
بواســطة هذا االعالن على ان حتضر امام 
محكمــة قوى االمــن الداخلي املنطقة 
الرابعــة للمنطقــة الثالثــة خالل مدة 
تاريخ  اقصاها ثالثــون يوما اعتبــارا من 
تعليــق هــذا االعالن في محــل اقامتك 
وجتيــب على التهمــة املوجهة لك وعند 
عدم حضورك ســوف جتــرى محاكمتك 
غيابا استنادا الحكام املواد )65 و68 و69( 
من قانــون اصول احملاكمات اجلزائية لقوى 

االمن الداخلي.
اللواء احلقوقي
رئيس محكمة قوى االمن الداخلي 
الرابعة
املنطقة الثالثة

مديرية تنفيذ سدة الكوت
رقم اإلضبارة/ 1131/2021
التاريخ/ 2022/2/24

إعالن
تبيع مديرية تنفيذ ســدة الكوت العقار املرقم 
)2860/1 م37 ام هليل( الواقع في )الكوت( العائد 
للمدين )احمد مهدي مزبان( احملجوز لقاء طلب 
الدائن )لواحظ سمير عبود( البالغ )13,160,000( 
دينار عراقي فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة )30( يوما تبدأ من اليوم التالي 
التأمينات القانونية  للنشر مســتصحبا معه 
عشــرة من املائة من القيمة املقدرة وشــهادة 
اجلنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية 

على املشتري.
املواصفات:

1- موقعه ورقمه: 2860/1 م37 ام هليل
2- جنســه ونوعه: حتتوي القطعــة على حفر 
اســاس بســيط يحتوي على الصخر واجللمود 
وعموم املنطقة غير مجهزة باملاء والكهرباء وال 

حتتوي على بناء في محيط املنطقة
3- حدوده واوصافه: 

4- مشتمالته: 
5- مساحته: 200 م

6- درجة العمران:
7- الشاغل: ال يوجد

8- القيمــة املقــدرة: 60,000,000 مليون دينار 
عراقي

املنفذ العدل: فائد عبد الكرمي احمد

فقدان بطاقة موحدة
فقــدت البطاقــة املوحــدة 
الصادرة عــن دائرة االعظمية 
باســم )أميــن عمــار حامد( 
 2022/2/28 فقــدان  بتاريــخ 
فمن يعثر عليها يسلمها الى 

جهة االصدار...

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة بداءة الناصرية
العدد/ 4184/ب/2021
التاريخ/ 2022/2/23

إعالن
الى/ املدعى عليه )سلوان عبد الكرمي 

صبيح(
بناًء علــى الدعــوى البدائية املرقمة 
أعاله واملقامة مــن قبل املدعي )عادل 
مطشــر عنيد( )بشــأن إزالة شيوع 
ســراي(   167/225 تسلســل  العقار 
وجملهوليــة محــل اقامتكــم تقــرر 
صحيفتني  بواسطة  اعالنا  تبليغكم 
املوافق  املرافعة  موعد  على  محليتني 
2022/3/16 وفي حالة عدم حضورك او 
ارسال من ينوب عنك قانونا ستجري 

املرافعة بحقك غيابيا وفق األصول
مع التقدير...

القاضي
حسني عبد حامت

وزارة اإلعمار واإلسكان
 والبلديات واألشغال العامة

شركة الفاو الهندسية العامة
إعالن مزايدة علنية رقم )7( لسنة 2022

تعلن شركة الفاو الهندســية العامة أحد تشكيالت وزارة 
اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشــغال العامة  الكائنة في 
بغــداد/ التاجيــات/ مقابل معهد النفــط العربي عن إجراء 
مزايــدة علنية لبيع ))انابيب قطــر 300 ملم( في موقع خان 
ضــاري في منطقــة أبو غريب  فــي يوم االثنــني  املصادف 
2022/3/28 الساعة العاشرة صباحا وفقا الحكام قانون بيع 
وايجــار اموال الدولة رقم )21( لســنة 2013، فعلى الراغبني 
باالشــتراك في املزايدة مراجعة مقر الشــركة/ جلنة البيع 
املركزية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 
)9،000،000( تسعة ماليني دينار والتي متثل )20%( من القيمة 
التخمينية وعلى شــكل صك مصدق حلساب شركة الفاو 
الهندســية العامة ويتحمل من ترســو عليه املزايدة اجور 
االعالن واخلدمة واملصاريف االخرى بنسبة )2%( من قيمة البيع 
على ان يتم تسديد املبلغ بالكامل ورفع املواد من املوقع خالل 
مدة )15( يوما من تاريخ التبليغ باملصادقة وبخالفه تستوفى 
اجور خزن مقدارهــا )2/1%( دينار عن كل يوم تأخير وملدة )30( 

ثالثني يوما بعدها يصبح املشتري ناكال وتصادر التأمينات.
مع التقدير...

املدير العام
E-mail:info@faoco.moch.gov.iq

Http://faoco.moch.gov.iq

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت

تنفيذ/ 30
رقم اإلضبارة- 2021/2178
التاريخ/ 2021/11/2

الى/ املنفذ عليه/ علياء حسوني عليوي

لقد حتقق لهــذه املديرية من جهات مختصة أنك مجهــول محل اإلقامة وليس لك 
موطن دائم او مؤقت او مختار ميكن إجراء التبليغ عليه واستنادا للمادة )27( من قانون 
التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا باحلضور في مديرية تنفيذ الكوت خالل خمسة عشر يوما 
تبدأ من اليوم التالي للنشــر ملباشــرة املعامالت التنفيذية بحضورك وفي حال عدم 

حضورك ستباشر هذه املديرية بإجراءات التنفيذ اجلبري وفق القانون.
املنفذ العدل
محمد عبدالرضا الطائي

اوصاف احملرر:
قرار محكمة جنايات واســط بالعدد 269/ج/2019 في 2019/6/9 املبلغ لصالح دائرتنا 
)مليارين وثمامنائة وخمســة وخمســون مليون وثالثمائة وثالثة عشر الف واربعمائة 
وواحد دينار( وكذلك مبلغ )تسعمائة وثالثة وعشرون مليون وسبعمائة وتسعة عشر 

الف واربعمائة وثالثة وعشرون(

شركة البادية للنقل العام
م/ إعالن بيع سيارات

تعلن شركة البادية للنقل العام/ قطاع مختلط عن بيع السيارات املدرجة 
ادناه اســتنادا لقانون بيع واموال الدولة فمن يجد في نفســه الرغبة من 
الشــركات واالفراد احلضور الى مقر الشركة/ بغداد– شارع املعرض- مقابل 
الشــركة العامة للنقل البري في متام الساعة العاشرة صباح يوم األربعاء 
املصادف 2022/4/9 مستصحبا معه التأمينات القانونية البالغة )20%( من 
مبلغ التأمني ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النشر واالعالن والداللية 
والتســجيل في دوائر املرور واللوحــات والضريبة وال تتحمل الشــركة أي 

مصاريف..
مع التقدير.....

داود سلمان علي
املدير املفوض

مديرية بلدية الكوت
جلنة البيع واإليجار األولى

العدد/ 760
التاريخ/ 2022/2/23

إعالن

تعلن جلنــة البيع واإليجار األولى في مديرية بلدية الكوت عن تأجير 
األمالك املبينة اوصافهــا ادناه باملزايدة العلنية ملدة ســنة واحدة 
استنادا لقانون بيع وإيجار أمالك الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل، 
فعلى الراغبني االشــتراك باملزايدة مراجعــة مديرية بلدية الكوت 
خالل مدة 30 يوما تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبني معهم 
التأمينات القانونية البالغة 100% من القيمة املقدرة بصك مصدق 
مع هوية االحوال املدنية اصلية زائد مصورة وســتجرى املزايدة في 
اليــوم االخير من مدة االعالن وفي متام الســاعة 12 ظهرا في  مقر 
مديرية بلدية الكوت ويتحمل من ترســو عليه املزايدة اجور النشر 
واملناداة وكافــة املصاريف االخرى بنســبة 2% مــن مبلغ اإلحالة 
القطعية ويلزم املســتأجر في حال تصديــق اإلحالة بتعهد خطي 

بإبرام العقد خالل )30( يوما...
املهندس االقدم / علي عبد صيوان
مدير بلدية الكوت/ رئيس اللجنة

الثالثاء 1 آذار 2022 العدد )4848(

Tue. 1 Mar. 2022 issue )4848(

املوديلرقم السيارةنوع السيارةت

413592009/ فحص حكومييبجو روى1

2252342008/ بغدادجيب كومندر2

72582007/ جنفكيا بنكو3

مدة االيجار رقم العقار رقم القطعة 
واملقاطعة

رقم العقار وموقعه ت

سنة واحدة 2212 11250/2 م29 
داموك

ساحة وقوف السيارات قرب 
معمل املرور

1

سنة واحدة 2203 774/3 م38 
اخلاجية

ساحة وقوف السيارات خلف 
مديرية املرور

2

سنة واحدة - 1607/16 م16 
احلاوي

ساحة وقوف ابو الهيل 3

وزارة االعمار واالسكان والبلديات 
العامة

صندوق االسكان العراقي
فرع صالح الدين

العدد: 236
التاريخ: 2022/2/23

م/ نشر إعالن
حتية طيبة:

الى الشركاء )فوزية احمد حبيب وعلي 
الى  اقتضــى حضورك  محمد جميل( 
صندوق االســكان العراقي فرع صالح 
تربية  )تكريــت( خلف مديريــة  الدين 
صالح الدين لتثبيــت اقرارك باملوافقة 
على قيام الشريك في العقار السيدة 
القطعة  علــى  فاضل(  عــادل  )احمد 
طوز   /5 مقاطعة   )5136/92( املرقمــة 
لغــرض تســليفه قرض مــن صندوق 
االســكان وخــالل مدة اقصاهــا )15( 
يوما داخــل العــراق من تاريخ نشــر 
االعالن وبعكســه يسقط حقكم في 

االعتراض.
خلدون عبداهلل خلف
مدير فرع صالح الدين

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنايات واسط/ الهيأة الثانية

رقم الدعوى: 120/ج/2022
التاريخ: 2022/2/15

م/ إعالن
الى املتهم الهارب/ زياد حامد كامل محمود 
دلبوحي/ اسم والدته/ زينب مغامس/ تولد/ 

1988
الى املتهــم الهارب/ احمــد حامد كامل 
زينب  والدتــه/  دلبوحي/ اســم  محمــود 

مغامس/ تولد/ 1995
الى املتهم الهارب/ علي محســن جدعان 
نصار/ اسم والدته/ تغريد ثامر/ تولد/ 1992

بالنظر جملهولية محل إقامتكم في الوقت 
احلاضــر ولكونكم متهمــني في القضية 
اعاله وفق أحــكام املــادة 11/444 ق.ع من 
تبليغكم  تقــرر  العقوبات فقــد  قانــون 
باالعــالن بصحيفتــني محليتني للحضور 
أمام هــذه احملكمة فــي 2022/4/25 وفي 
حال عدم حضوركم ســوف جترى احملاكمة 

بحقكم غيابا وحسب االصول.
القاضي
عبد االمير سلمان النعيمي
رئيس محكمة جنايات واسط هـ 2



رياضة
حسين الشمري

15

متابعة ـ الصباح الجديد:

والرياضة،  الشــباب  وزيــُر  بارَك 
رئيس االحتاد املركزي لكرِة القدم، 
عدنان درجــال، رفَع احلظر الدولي 
عن مالعبنا، وصــدور قرارِ االحتاد 
الدولّي بإنصاِف جمهورنا وحتديد 
العاصمِة  فــي  املدينِة  ملعــِب 
بغداد الستضافِة ُمباراة منتخبنا 
الوطني وشــقيقه اإلماراتي في 
الشــهر  من  والعشــرين  الرابع 
كأس  تصفياِت  حلســاِب  املُقبل 
بعد  جاَء  والقــرارُ   ،٢٠٢٢ العالم 
قناعِة االحتاد الدولي بقدرِة العراق 

على استضافِة املُباراة .
الصحفي  وهنأ درجال، في املؤمترِ 
الذي أقيــَم أمس في مقّر االحتاد، 
اجلماهيــرَ العراقّيــة مبناســبِة 
احلبيبة  العاصمــة  اســتضافة 
بغــداد املباريــات الدولّيــة بعد 
غياب داَم ٢١ ســنًة. وقاَل درجال: 
إن جناح االحتاد بكســبِ قرار رفِع 
بدعٍم مباشــٍر من  احلظر جــاَء 
دولــِة رئيس الــوزراء، مصطفى 
الكاظمــي، إضافــًة إلــى دعِم 
وإسنادِ االحتادِ اآلسيوي واالحتاداِت 
ورئيــس  الشــقيقة،  العربّيــة 
اخلليجي  التعــاون  مجلس  احتاد 
واإلعالم الرياضــي، وكذلك الدور 
البارز للجماهيــر الرياضّية التي 
في  احلضارّية  الصورَة  عكســت 
التي  الودّية  الدوليــة  املباريــاِت 
أقيمــت فــي البصــرة وكربالء 

وأربيل. 
احتاد  رئيس  دور  أن  إلــى:  وأشــارَ 
غربي آســيا، ســمو األمير على 
بن احلســن، بنقِل نهائي بطولة 
غربي آسيا للشباب وإقامتها في 
ملعب املدينة، كان اخلطوَة األولى 

بقرارِ رفــع احلظر، حلقتُه موافقُة 
االحتاد الدولــي على إقامِة ُمباراة 
أوغندا الودّية فــي بغداد، وخالل 
ساعاٍت كان هناك مؤشٌر ايجابي 
بالنسبِة لنا على موافقِة االحتاد 
الدولي على خوِض املُباراة املُقبلِة 
أمــام اإلمارات فــي التصفيات.. 
وتابَع رئيــس االحتاد: إن طلبنا بأن 
االمارات  منتخب  مواجهُة  تكون 
في  العالم  تصفيــاِت كأس  في 

العاصمة بغــداد كنا واثقن من 
موافقِة االحتــاد الدولي عليه من 
تســلمناها  التي  التقارير  خالل 
بوقٍت مبكــٍر والتي كانت توضح 
لنــا إشــاراٍت ايجابيــة تطمئن 
احتادنــا بضرورِة اختيــار مالعب 
الســتضافِة  بغداد  العاصمــِة 
املباراة.. وأكَد درجال: أنه ســتتم 
دعوُة رئيســي االحتاديــن الدولي 
واآلســيوي  انفانتينــو  جيانــي 

الشــيخ ســلمان بــن إبراهيم، 
فضالً عن عددٍ من رؤساِء االحتادات 
الشــخصيات  وبعض  األخــرى 
ملُباراة اإلمارات في تصفياِت كأس 
العالم، وكشــَف درجال عن: إنه 
ال توجد أي اشــتراطاٍت من قبل 
ُمباراة  الدولي بخصــوِص  االحتادِ 
منتخبنا، والقرارُ جاَء بعد قناعِة 
الفيفا بقدرة العراق على تنظيِم 
املبــاراة، وهّمنــا النجــاُح فيها 

لنؤكــَد للجميــع أن العراق قادرٌ 
على استضافِة املُباريات الدولّية، 
العاصمِة  إلى  املبارياِت  عودة  وان 

بغداد هو استحقاٌق طبيعي.
مــن جانب اخــر، تفتتــح اليوم 
الثالثاء املوافق 1 آذار منافســات 
املمتاز،  الكــرة  لدوري   24 اجلولة 
اذا تقام اربع مواجهات، الكهرباء 
يالقي الطلبة في ملعب التاجي 
والنصف  الواحدة  الســاعة  في 

أمانة  والنفط يضيــف  ظهــراً، 
الثانية  الســاعة  فــي  بغــداد 
الزوراء  والنصف ظهــرا، ويلتقي 
وسامراء في الساع الرابعة عصرا 
نفط  ويتواجه  الزوراء،  في ملعب 
والقاســم في ملعب  ميســان 
الســاعة  في  األوملبي  ميســان 
السادســة والنصف مساء،وفي 
يوم غد األربعــاء جترى 5 مباريات، 
زاخو يالقي الشــرطة في ملعبه 
والنصف  الواحدة  الســاعة  في 
ظهرا، وفي ملعب الســليمانية 
تقام مباراة نــوروز والصناعة في 
الســاعة الثانية والنصف ظهرا 
مبلعب  ذاته  التوقيت  في  ويلتقي 
الســاحر احمد راضــي في نادي 
الكرخ اهل الدار وضيوفهم فريق 
اجلوية، ويلعب أربيــل والديوانية 
في  فرانســوا حريري  في ملعب 
وفي  السادســة مساء  الساعة 
ملعب الفيحاء تقام مباراة نفط 
البصــرة والنجف في الســاعة 
وتختتم  مســاء،  والربع  الثامنة 
املقبل  اخلميس  اجلولــة  مباريات 
ونفط  املينــاء  بإقامــة مبــاراة 
الوســط في ملعب الفيحاء في 
الســاعة الرابعة عصرا.ويتصدر 
الشــرطة ترتيب الــدوري املمتاز 
برصيــد 63 نقطة، ثــم الطلبة 
وله 46 نقطة وللجوية 44 نقطة 

فالزوراء رابعا برصيد 43 نقطة.
مــن جانبه ميلك العب الشــرطة 
السوري احملترف محمود املواس 15 
هدفا ليأتي في مقدمة الهدافن، 
تاله اجلزائري لهواري طويل محترف 
10 أهداف، ثم مهيمن  الزوراء وله 
ســليم مــالخ العــب الكهرباء 
برصيــد 8 أهــداف، وملهنــد عبد 
الرحيــم العب نفط الوســط 8 

أهداف في املركز الرابع.
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جانب من املؤمتر الصخفي الحتاد الكرة أمس

مهمة صعبة
 وفوز مشرط 

الشك ان اقامة مباراة منتخبنا الوطني بكرة القدم امام 
شــقيقه االماراتــي ضمن تصفيــات كاس العالم على 
ملعبنا وبن جمهورنا في االســبوع االخير من الشــهر 
احلالي هو  انتصار  جلماهيــر العراقية الوفية التي كانت 
متني النفس مبشاهدة منتخب بالدها وهو يخوض مبارياته 
على ملعبه وبن جمهوره  وهــو انتصار حفيقي لصوت 
الرياضة العراقية وعلى اثرها سيحسم امر تأهل كتيبة 
االسود عبر  احلصول على البطاقة الثالثة في مجموعتنا 
من عدمه للذهاب  ملواجهــة صاحب الترتيب الثالث في 
اجملموعة الثانية واعتقد ان املنتخب االسترالي هو االقرب 

الينا للعب معه في امللحق االسيوي.
مهمة مدرب منتخبنا الوطني اجلديد عبد الغني شــهد 
ليســت ســهلة على االطالق وهي في الوقت نفســه 
ليست مســتحيلة ولكنها حتتاج الى جهود مضنية من 
احتاد الكرة راعي اللعبة ودعم معنوي من رجال الصحافة 
واالعالم كي نضع كتيبة االســود في  وضع نفسي وفني 
يليق بهم قبل مواجهتي االمارات وسوريا لتحقيق الفوز 
ووضع النقاط الست في جعبتنا ولكن وبالرغم من ذلك 
فان فوزنا ســيكون مشــروطا بتعثر منافسينا املنتخب 
االماراتي امام منافســه الكوري اجلنوبي في لقائه معه  
فــي املباراة االخيرة وهو امر شــبه محســوم ولكن كرة 
القدم ال  امان فيها ابدا ومن ثم خسارة منافسنا املنتخب 
اللبناني في مباراته املقبلة امام سوريا او تعثره مع ايران 
في اجلولة االخيرة مما يعني ان فوزنا سيكون مشروطا اي 
يتوقــف على اخفاق وتعثر منتخبــي االمارات ولبنان مع 

ضمان حتقيق الفوز في مباراتينا املقبلتن.
ال نختلف مع احد بان اداء منتخبنــا في جميع مبارياته 
السابقة لم يســر صديقا وال عدوا حيث وجدنا االرتباك 
وتواضع االداء لعدد غير قليل مــن العبينا  احمللين الذين 
خيبوا االمــل فيهم وخصوصــا في خط الدفــاع الذي 
جعل الطرق ممرا سهال لهز شباكنا ممكنا في اية هجمة 
مرتدة او في حالة وضع دفاعاتنا حتت الضغط الهجومي 
املتواصــل من منافســينا لنضطر بعدها  لالســتعانة 
باملغتربن الذين تباينت مستوياتهم ومنهم من لم مينح 
الفرصة احلقيقة للكشف عن مستواه وال نعرف السبب 
ومن يتحمل ذلك علــى الرغم من ان بعضهم يلعب في 
دوريات متقدمة املستوى لكنهم اهملوا بفعل فاعل عن 
قصــد او دون قصد نامل ان يضع مدربنا شــهد ذلك من 

اولويات مهمته وعمله.  
وهنا يأتي السؤال هل سنجد احللول الناجعة في مفكرة 
مدربنا شهد من حيث وضع االسلوب املناسب الذي يخدم 
منتخبنا النتزاع النقاط الســت على الرغــم من امياننا 
املطلق ان املهمة ولن تكون سهلة كما يتوقعها البعض 
الســيما وان منافســينا ميتلكان احلظوظ  والطموحات 
نفسها اذ ان فوزهما سيغير مالمح صورة صاحب املركز 

الثالث. 
ونحن في الوقت نفســه ال نريد ان نحمل املدرب شــهد 
فــوق طاقته بعد ان اهدرنا العديد من النقاط الســهلة 
التــي كانت في متناول اليد والتي كان باإلمكان ان جتنبنا 
انتظار خدمة مجانيــة من احد االصدقاء وكثيرا ما تكرر 
هذا املشــهد مع كتيبة االســود في اكثر من استحقاق 

عربي او اسيوي او دولي...
اليوم علينا ان نكون متفائلــن ونقف مع منتخبنا  وهو 
يلعب على ارضه  بن وجماهيره   السيما ونحن نطمح ان 
يكون اجراء املباراة على ارضبنا فال خير في حسم تاهلنا 
بخظف البطاقــة الثالثة وان الفرصــة مازالت مواتية 
وقائمــة برغم من صعوبتها وما عليه ســوى بذل املزيد 
من اجلهود وتقدمي افضل االداء الذي يليق بهم وستجدون 
الفــوز بانتظاركم كي متنحوا جماهيركــم الوفية التي 
تقف معكــم بصيص امل فــي النفق الــذي وضعتم 
انفسكم ومصير كرتنا فيه وهو الذي يبدو صعب  اخلروج 
منه السيما واننا سنالقي الفريق صاحب الترتيب الثالث 
من اجملموعــة االخرى ومن ثم  ســنواجه احد منتخبات 
قــارة امريكا في مباراتن وهي صعبة للغاية نظرا للفارق 
الفني بن املســتوين ولكن املهم علــى منتخبنا تقدمي 
افضــل املســتويات لتأكيد احقيته في تكــرار الوصول 

ملونديال العالم في قطر العام احلالي.

حسام عبد الرضا* 
اليد  أنظار عشــاق كــرة  تتوجه 
الرابعة  الســاعة  فــي  العراقية 
قاعة  صوب  الثالثــاء  اليوم  عصر 
نــادي وســام اجملد ) ملعــب نادي 
اجليــش ( التي ســتحتضن لقاء 
ختــام مباريــات املرحلــة األولى 
للــدوري املمتــاز لكــرة اليد  بن 
املنافســن التقليديــن اجليــش 

لغاية  يتمسك  .. حيث  والشرطة 
االن فريق الشرطة بصدارة الدوري 
بـ 30 نقطة من 10مباريات وبفارق 

األهداف عن فريق اجليش.
من جانب اخر، قــرر االحتاد املركزي 
لكرة اليــد إجراء تكــرمي نحو 86 
من رواد اللعبة في حفل حتتضنه 
في  الوطنية  األوملبيــة  اللجنــة 
الســاعة 10 مــن صبــاح اليوم 

الثالثاء املوافق األول من شهر آذار، 
في خطوة تأتــي تثمينا ملا قدمه 
رواد كرة اليد من جهود اســهموا 
فيهــا بتحقيق اإلجنــازات محليا 
وخارجيا، وبحسب جلنة الرواد فانه 
مت اختيار 86 شــخصية لتكرميها 

اليوم.

* املنسق اإلعالمي الحتاد كرة اليد

إعالم اللجنة األولمبية
إنتظم منتخبا ناشــئي وشباب 
العــراق بالكاراتيــه مبعســكر 
مبحافظــة  مغلــق  تدريبــي 
السليمانية في كردستان العراق 
نهاية األســبوع  تســتمر حتى 
اجلاري وذلك إستعداداً  لبطوالت 
العربية  والبطولة  آســيا  غربي 
ودورة ألعاب التضامن االسالمي.

العراقي  االحتــاد  رئيــس  وقــال 

عادل  الدكتور  للكاراتيــه  املركز 
التدريبي  املعســكر  إن  عيــدان 
يجري لفعاليتي )الكاتا والقتال( 
العبي  قــدرات  مــن  وســيعزز 
على  يشــرف  حيث  املنتخبــن 
التدريبات اجلهــاز الفني املصري 
مؤخراً  معــه  التعاقد  مت  الــذي 
بدعم مباشــر من رئيس اللجنة 
األوملبيــة رعد حمــودي وأعضاء 
املكتب التنفيذي. واوضح عيدان 

ان اجلهــاز الفنــي املصري متكن، 
وخــالل فترة وجيزة مــن إحداث 
تقدم ملموس فــي أداء الالعبن 
كما أجرى تغييــرات مالئمة في 
أيضا  املنتخبات.وبــن  صفــوف 
ان إدارة االحتــاد واثقة من ان تلك 
أثر  التغييــرات ســيكون لهــا 
إيجابــي في مســتويات ونتائج 
الالعبــن فــي االســتحقاقات 

الرسمية املقبلة.

هشام السلمان* 
توجــت  البعثــة العراقية للجنة 
الباراملبيــة العراقية باحلصول على  
املركز االول  في منافســات بطولة 
اختتمت مؤخراً   التي  اســيا  غربي 
فــي العاصمة البحرينيــة املنامة 
بعد ان جمعت  52 وســاما ملونا 
31 وساما ذهبيا 14 فضيا 7 برونزية  

مبشاركة 12 منتخبا عربيا.
 وقال االمن العام للجنة الباراملبية 
العاني  احمــد  الدكتــور  وكالــة 
ســعداء جدا بهــذه احلصيلة من 

صدور  طرزت  التي  امللونة  االوسمة 
ابطالنا بعد ان شــاركنا في ستة 
فعاليات وهــي العاب القوى وتنس 
والبوتشــيا  االثقال  ورفع  الطاولة 
والريشة  للمكفوفن  الهدف  وكرة 

الطائرة.
واضــاف االمــن العــام ان هــذه 
احتاداتنا  تقاســمتها  قد  االوسمة 
املشــاركة حيث حصل احتاد العاب 
القوى علــى 20 وســام ذهبي و 8 
فضيــة و5 برونزية ثــم احتاد تنس 
7 اوسمة ذهبية  الطاولة الذي نال 

و3 فضية  فيمــا كان نصيب احتاد 
رفــع االثقال 3 اوســمة ذهبية في 
حن حصــل احتاد البوتشــيا على 
وســاما ذهبيا واخر فضيا وحصل 
احتاد الريشة الطائرة على وسامن 
فضين ووســامن  برونزين  وكان 
مســك اخلتام مع احتاد كرة الهدف 
حيث خطــف منتخب كرة الهدف 
للمكفوفن الوســام الذهبي بعد 
فوزه على منافسه املنتخب االردني.

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

ساجد سليم*
بعــد غيــاب دام 20 عامــا تعــود 
العاصمة احلبيبة بغداد باحتضانها 
بطولــة املرحلــة االولى مــن دوري 
االربعة  للفئات  بالدراجــات  األندية 
املتقدمــن والشــباب والناشــئن 
والنساء وذلك على الطريق السريع 
في ابو غريب وشارع ابونؤاس وسط 
ابغداد مبشاركة واســعة من اندية 
والشمال  االوسط  والفرات  الوسط 
واجلنوب .هذا وقال امن ســر االحتاد 
فؤاد حمد نحن ســعداء جدا بعودة 
املنافسات والســباقات الى احلبيبة 
بغداد بعــد االنقطاع الطويل لهذه 
املسابقة عن بغداد بسبب الظروف 
االمنيــة وقطع الطرق للســباقات 
لكن هذه املرة جنــح االحتاد الفرعي 
في بغداد وبعــد جهود مكثفة من 
قبل رئيس االحتــاد الفرعي الدكتور 
معن غريب الذي بذل كل مابوسعه 
من اجل تامن الطــرق القامة هذه 
االتفاق مع  املرحلة في بغداد بعــد 
اجلهات االمنيــة وحتديد الطرق التي 

ستجري عليه املنافسات.
جاهــزة الحتضان  بغداد  ان  واضاف 
ابنائها من جميع محافظات العراق 
.هــذا وحددت جلنة املســابقات في 
االحتاد موعدا القامة هذه املرحلة هو 
يوم اخلميس املقبــل املوافق الثالث 
من اذار اجلاري ويسبقه املؤمتر الفني 
للبطولة الذي ســيقام في اجلامعة 
املســتنصرية فــي بغــداد في متام 

الثاني  يوم  اخلامسة عصرا  الساعة 
من اذار .اما ســباقات اليــوم االول 
تنطلق في متام الســاعة التاسعة 
صباحا لسباق الفردي العام للنساء 
لقطع مســافة ٤٠ كم اما السباق 
الثاني هو لفئــة املتقدمن للفردي 
العــام لقطع مســافة ٨٠ كم اما 
اخر ســباقات اليوم االول هو سباق 
لقطع  للشــباب  العــام  الفــردي 
مســافة ٦٠ كم يذكر ان ســباقات 
علــى طريق  االول ســتجري  اليوم 
ابــو غريب الســريع .اما ســباقات 
اليــوم الثاني والتي ســتجري على 
طريق ابو نؤاس وســتنطلق في متام 

الساعة التاسعة صباحا هي سباق 
فردي ضد الســاعة للشباب لقطع 
مســافة ١٥ كم وايضا سباق فردي 
ضــد الســاعة للمتقدمن لقطع 
مســافة ٣٠ كم اما السباق االخير 
للناشئن سباق الفردي العام لقطع 
مسافة ٤٠ كم .وذكر امن سر االحتاد 
ان على جميع الفرق املشاركة جلب 
وعلى  الالعبن  باســماء  كشوفات 
العمرية جلب  الفئات  جميع العبي 
االصولية  مسمســكاتهم  معهم 

منها جواز سفر ام بطاقة موحدة.

* املنسق اإلعالمي الحتاد الدراجات

بغداد ـ الصباح الجديد:
تبدأ بعد غــد اخلميس املوافق 3 
آذار اجلاري منافســات اجلولة 17 
لدوري الصــاالت املمتاز فتقام 6 
يواجه نفط  الشــرطة  مباريات، 
البصرة في قاعة نادي الشــباب 
فــي الســاعة الثانية عشــرة 

في  تعقبها  ظهــرا،  والنصــف 
الســاعة الثالثة عصــرا مباراة 
أمانة بغــداد والظفر، وفي قاعة 
اجلنسية  مباراة  جترى  األعظمية 
واملصافي في الســاعة 2 ظهرا، 
ويلتقي في قاعــة اجلنوب فريقا 
الســاعة  في  واجليش  اجلنــوب 

والنصف ظهرا،  الثانية عشــرة 
وفــي قاعة املعهــد الفني جترى 
والشرقية في  اجلنوب  غاز  مباراة 
والنصف  الثانية عشرة  الساعة 
ونفط  املــرور  ويلتقــي  ظهــرا، 
الوســط في قاعــة احلكيم في 

الساعة الثانية ظهرا.

الجولة 17 لممتاز الصاالت تبدأ الخميس 

اليوم.. اتحاد اليد يختتم المرحلة 
األولى ويكرم رواد اللعبة 

اتحاد الكاراتيه يجري معسكرًا تدريبيًا 
مشتركًا لمنتخبي الناشئين واألشبال

بعد غياب 20 عاما.. بغدادأبطال البارالمبية يتوجون بكأس غربي آسيا
 تحتضن دوري األندية بالدراجات

لقطة دراجات

11:00 مساًء

 10:45 مساًء

مفكرة اليوم

ميالن ـ إنتر ميالن

بيرنلي ـ ليستر سيتي

نصف نهائي كأس إيطاليا

الدوري اإلنجليزي

بغداد ـ الصباح الجديد:
يشكل املدرب حميد رزاق إضافة مهمة 
لرعاية  الوطنــي  املركز  اســرة  ملالكات 
املوهبــة الرياضية بكرة الســلة، نظراً 
ملا ميلكه مــن خبرات طويلة ومســيرة 
إيجابيــة جدا العباً اشــترك في حتقيق 
عزز  العديد مــن اإلجنــازات ثم مدربــاً 
للمدرب  عندما عمل مساعدا  مسيرته 
اخلبير محمــد النجار في نــادي الكرخ 

الرياضي.
واصبح املــدرب حميــد رزاق، عضوا في 
املالك التدريبي ملركــز املوهبة الرياضية 
بكرة الســلة إلى جانــب املدربن عالء 
محمــد علــوان والدكتور لؤي ســامي 
ومهند مهــدي وإبراهيم جليــل، بإدارة 

الكابنت نصير أحمد.
املدرب حميد، ابدى سعادته في االلتحاق 
باملــالك التدريبي ملركــز املوهوبن لكرة 
السلة، مشيدا مبا حتقق من جناحات حتت 
الذين اسهموا  العاملن  اشراف املدربن 

فــي صقل مواهب الالعبــن وتقدميهم 
بنحو متميــز إلى املنتخبــات الوطنية 

في شــتى عنواناتها واشــتركوا ضمن 
بطوالت خارجية كانوا فيها على موعد 
مع التميز والتفوق وكســبوا اإلشادة مبا 
قدموه مــن إمكانات فنيــة رفيعة في 
التعامل مع الكرة البرتقالية وصوالُ إلى 
حتقيق النجاح واعتالء منصات التتويج، 
إلى جانب ان العشرات من الالعبن الذين 
تخرجوا مــن املركز الوطنــي للموهبة 
الرياضية ميثلون حاليــا أندية الدرجتن 
املمتــازة واألولى في دوري الســلة وهذا 

جناح يحسب للمركز بإدارته ومدربيه.
وأشار رزاق إلى انه يعمل مع بقية املدربن 
في االرتقاء مبؤهــالت الالعبن الواعدين 
الذيــن انضموا إلى املركــز الوطني في 
الدفعــة اجلديدة بعد ترحيــل الالعبن 
واملنتخبات،  األنديــة  إلــى  الســابقن 
بانتظام  التدريبــات جتــرى  ان  مؤكــدا 
وهنالــك برنامج اعد اليصــال املواهب 
إلى املســتويات الفنية املتقدمة، املني 
باسكت واألشبال والناشئن والشباب(.

حميد رزاق .. يدعم مالكات
 الموهبة الرياضية لكرة السلة 

حميد رزاق مدرب السلة



--1
هناك كلمات متداولة بني الناس ، 

منها قولهم ) التاريخ يعيد نفسه ( .
ولعّل املراد بذلك :

أنَّ األحداث التي مّرت بالناس قبل 
العديد من السنني متر بغيرهم أيضا 

فاملعاصرون اليوم قد يشهدون ما 
شهده أسالفهم قبل قرون .

--2
وفي كتب األدب أشعار تتغنى ببغداد ، 
وجمالها ، وطيب هوائها ، ورقة طباع 
أهلها ، إالّ أنها ال حتقق العيش الرغيد 

إالّ ألهل املال .
فاملوسرون ينعمون بحياة هانئة فيها 

،
أما الفقراء والضعفاء فهم يعانون 

فيها الصعوبات واملشاق الكبيرة 
قال الشاعر :

بغدادُ دارٌ ألهِل املاِل طّيّبٌة 
وللمفاليِس دارُ الَضْنِك والِضيِق 

أصبحُت فيها ُمضاعاً بنَْيَ أَْظُهرِهم 
كأنني ِمْصَحٌف في ببِت زنديِق 

فكما أّن املصحف الشريف يبخس 
حقه في منزل الزنادقة، فاّن قلَة ذاِت 
اليد جتعل الفقراء الضعفاء يعانون 

فيها ألوان العناء .
وقال آخر :

َفلَْم تَرَ عيني مثَل بغداد منزالً
ولم تر عيني مثَل دجلَة واديا 

وال مثل أهليها أرق شمائال 

وأعذب ألفاظاً وأحلى َمعانِيا 
وقائلٍة لو كان ودَُّك صادقاً 

لبغدادَ لم ترْحْل فقلُت : جوابيا 
يُقيُم الرجاُل املوسرون بأرضها 
وترمى النوى باملُْقِترين املراميا 

فاكّد اّن االقامة في بغداد امنا تطيب 
للموسرين من ذوي السعة في املال، 
وأما املقترون – وهم املضّيق عليهم 

في الرزق – فانهم يضطرون الى 
مغادرتها بحثاً عن الرزق.

وال نذيع سراً اذا قلنا:
اّن العيش في بغداد اليوم يعاني منه 

الفقراء أُسد ألوان املعاناة،
وما يُدفع من راتب شهريٍّ خلريج 

اجلامعة قد ال يسد بدل ايجار املنزل 
الذي يسكنه.

وأما الذين لم يُكملوا دراستهم 
اجلامعية فرواتبهم الشهرية قد ال 

تسد ما يدفعونه ألصحاب املولدات 
الكهربائية حيث ينقطع التيار 

الكهربائي عنهم معظم الساعات 
!!...

واألقبال على الوظائف احلكومية 
شديد بلحاظ صعوبة العمل في 

القطاع اخلاص الذي يئن حتت وطأه 
الكساد ...
واخلالصة:

اّن املاليني من سّكان بغداد يعيشون 
حتت خط الفقر، وناهبو الثروة 

الوطنية بشتى الطرق والوسائل 
الشيطانية يعيشون حالة الترف 

الباذخ هم وأوالدهم وعوائلهم 
وأتباعهم، في عملية إثارة مرهقة 

ملشاعر وأحاسيس املستضعفني من 
املواطنني.

ان املواطنني العراقيني متلهفون الى 
َمْن يرفع عنهم احليف، ويقّدم لهم 

اخلدمات الضرورية، كما أنهم ينتظرون 
أْن يروا بأعينهم كبار اللصوص وحيتان 

الفساد يقفون أمام احملاكم اجلنائية 
العراقية لينالوا جزاءهم العادل، بعد 

ان خانوا الشعب والوطن ، واكتنزوا 
املال العام بعمليات القرصنة والغش 

والتحايل وعملوا ليل نهار من أجل 
مصاحلهم الشخصية والفئوية على 

حساب املواطنني العراقيني جميعاً .

هل يعيد التاريُخ نفسه ؟

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

تعزية
ظفار  التحريــر  رئيــس  تتقدم 
زايــر واســرة الصبــاح اجلديد 
الى  واملواساة  التعزية  بخالص 
عائلة الفقيد الزميل والصديق 
محمد عبد اخلالق الذي كان من 
بني أعضاء هذه االسرة، ونسأل 
اهلل العلــي القديــر ان يتغمده 
اهله  ويلهم  له  ويغفر  برحمته 
وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، 
انــه نعــم املولى وهــو الغفور 

الرحيم

انا هلل وانا اليه راجعون

دعمت النجمة العاملية مادونا، أوكرانيا بصور جديدة 
نشــرتها في صفحتها اخلاصة على موقع التواصل 

االجتماعي.
وظهــرت مادونا بالصــور وهي حتمل علــم أوكرانيا 
مشيرًة في تعليقها على الصورة أنها تعطي دعمها 
الكامل ألوكرانيا. وتفاعل عدد كبير من املتابعني مع 

الصورة.
اجلدير بالذكر أنه يعرض فستان الفنانة مارلني مونرو 
الــوردي، الذي ارتدتــه جنمة البوب مادونــا في فيديو 
كليب أغنيتها "ماتيريل جيرل" عام 1984 ومجموعة 
الطبول التي اســتخدمها فريق البيتلز قبل ظهوره 
بشكله املعروف ضمن أشــياء أخرى سيتم طرحها 

في مزاد للتذكارات املوسيقية في كاليفورنيا.
ومن املقّدر أن يباع فستان مادونا وقفازات من الساتان 
وأســاور مصنوعة من حجر الراين مبا يتراوح بني 100 
ألــف و200 ألف دوالر لدى عرضهــا للبيع كجزء من 

"أيقونات املوسيقى" في مزادات جوليان في أيار.

أكد املنتج عصام اإلمام شــقيق الفنان عادل إمام، 
أنــه يحضر حالًيا لفيلم جديد مــن إنتاجه بعنوان 
"الــواد وأبوه"، يجمع "الزعيم" بابنه األصغر الفنان 

محمد إمام، ومن إخراج ابنه رامي إمام.
وأوضــح عصام فــي مداخلــة هاتفيــة لبرنامج 
"احلكاية" على قناة "MBC"؛ أنهم ليسوا في عجلة 
من أمرهم لتقدمي الفيلم في وقٍت محدد كموسم 
عيــد الفطر املقبل مثالً، خاصة أن حكايته وفكرته 
ما تزال قيد التطوير، من خالل جلســات يومية مع 

الفنان عادل إمام.
واســتغرب عصام إمام "حدة وكثافة" الشــائعات 
التــي تطال صحة شــقيقه، ومنها شــائعة وفاة 
"الزعيم" التي انتشــرت خالل الســاعات األخيرة، 
مؤكًدا أنه "بصحة جيدة"، ولو كان هناك أي شيء 
من هــذا القبيل فلن تخفيه أســرته عن اجلمهور، 

بحسب قوله.
وكانت أحدث إطالالت الفنان عادل إمام التلفزيونية، 
في مسلســل "فالنتينو" من بطولته في موسم 

درما رمضان ٢٠٢٠.

مادونا

عادل إمام

أخبــارهــــــــــم

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEED

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

Tue. 1 Mar. 2022 issue (4848( الثالثاء 1 آذار 2022 العدد

بغداد - زينب الحسني:
ورود حمــر وبيض يحملهــا التالميذ 
الــى  متوجهــني  االعمــار  بشــتى 
مدارسهم يحملون فرحتهم الكبيرة 

بأسرتهم الثانية االسرة التعليمية.
 في عيد املعلــم حملوا االزهار واحلب 
لــكل معلــم ومعلمه، اذ شــهدت 
ســاعات الــدوام األولى فــي مدارس 
االوســاط  نظمتها  احتفاالت  بغداد، 
التربويــة والطالبيــة مبناســبة عيد 
املعلم العراقي الذي يصادف االول من 

اذار من كل عام.
الرســالة  هــي  التعليــم  رســالة 
السامية، وشــعلة الروح، فمن خالله 
ينير املستقبل لألجيال ويطور احلضارة 
مبرور  احليــاة  وعادات  أســاليب  ويعزز 
الوقت. اذ يعد املعلم، املربي األساسي 
واألول الذي يشــارك في تطور الدولة 
وتقدمها في جميــع اجملاالت احلياتية، 
فيحتفل كل شــعب من الشــعوب 
العربية بهذا اليوم، ولعل شعب البالد 
يحتفــل به كل ســنة ليمنح املعلم 
أهمية عظيمــة، حيث يعبر التالميذ 
والطالب في مثل هذا اليوم عن حبهم 
ملعلميهم وتقديراً لهم يقدمون بعض 
الهدايــا لهيئة املعلمــني واملعلمات 
فــي املــدارس التعليميــة، وليعبروا 
عن احترامهم لهــم بتكرميهم بورود 

وهدايا يقدموها بكل حب واحترام.
الصبــاح اجلديد كان لهــا وقفة حب 
بهذه املناســبة مع اراء وتهاني بعض 
التالميذ واملعلمني ليعبروا عن حبهم 
وامتنانهم لكل من يســعى ان يقدم 
فموقف  باحلب  مزينــا  العطاء  لبالدِه 
املعلم في ظل اجلانحه التي اجتاحت 
العالــم في الســنتني املاضية كانت 
وقفة بطولة من اجل إيصال الرسالة 
التعليمية فتحيــة حب واعتزاز لكل 
معلمة ومعلــم وكل عام وأنتم أكثر 

عطاء وحب.
التلميــذ نور جابر قال: اريد ان أرســل 
ترفع وسام  التي  الى معلمتي  رسالة 
األخالق احلســنة والصفــات احلميدة 
على صدرها وأعبر عن مدى شــكري 
لها. إلى املعلمــة التي علمتني احلب 

بــال مقابل أمتنــى لــِك كل التوفيق 
والسعادة.

الطالــب اجلامعي احمد هــادي قال: 
كل عام واملعلم اب يأخــذ بيد ابنائِه 
من أجل النهوض بهم نحو الســمو 
بالعلم،  اال  والرفعة وهذا ال يتحقــق 
ومن قبل بالتربية واحلرص على ترسيخ 
مبادئنــا وقيمنا الدينيــة واالخالقية 
اعددنا معلمني  إذا مــا  واالجتماعية، 
قادرين على النهوض بالقطاع التربوي 
والتعليمي من خالل تســخير جميع 
انواع الدعم للعاملني في هذا القطاع 
الــذي يعد األهــم في البلــدان التي 
ونهضة  إصــالح حاضرها  تبحث عن 
مســتقبلها نسأل اهلل تعالى احلفظ 

والسالمة لكل الكوادر.
األســتاذ اجلامعي علــي منصور قال: 
الذي يعلمنا  املربي اجلميل  املعلم هو 

ويهتم بنا ويغرس في نفوســنا حب 
العلم واالستطالع في عالم الدراسة، 
هو الشــخص الذي يرشــدنا للخير 
ويقــدم لنا النصيحة، وهــو النبراس 
الذي يضيء لنا حياتنا فشكرا لك من 

علمني حرفا.
الطالبــة رمي فاخر قالت: تعلمنا منك 
إن للنجاح قيمة ومعنى ومنك تعلمنا 
كيف يكــون التفانــي واإلخالص في 
العمل ومعك آمًنا أن ال مستحيل في 
ســبيل اإلبداع والرقي لذا فرض علينا 

تكرميك بأكاليل الزهور اجلورية.
اما املعلمة جنان حامت فقالت سعيدة 
جدا بتالميــذي وفخــورة بهم بهذه 
املناســبة أتذكــر قول بــوب تالبرت: 
املعلم املوهوب مكلــف، لكن املعلم 

السيئ أكثر كلفة.
وتابعت حامت: رحمــك اهلل يا معلمي 

العزيــز فقد كنت تبــذل النصح لنا، 
نفســك  وحترم  لتعلمنــا،  وتســهر 
لتعطينا، ولم يهدأ لك بال حتى وزعت 
نور بصرك جيال بعد جيل ، ونحن اليوم 
منشي على خطاك معلمي فبرغم من 
اني اعلم التالميــذ اليوم لكن يبقى 
معلمي هو ســبب وجــودي في هذا 

املكان .
سهاد منذر أم لثالثة طالب تقول ان دور 
املعلم اليوم دور كبير فقد أصبح االب 
واملعلم والطبيب احلريص على سالمة 
طالبــة في ظل جانحــة كورونا التي 
اثــرت كثيراً على املســيرة التعليمة 
فنحن مدينون لــكل معلمة ومعلم 
وســيذكر  واالحترام  احلب  كل  فلهم 
التاريخ املعلم بــكل حب وكيف كان 
له الــدور األكبر في ســالمة وتعليم 

التالميذ فكل عام وأنتم بخير.

بغداد - الصباح الجديد:
الفنانــني  جمعيــة  حــددت 
الثالثــاء  اليــوم  التشــكيليني، 
آخــر موعــد للمشــاركة مبعرض 

تشكيليات عراقيات.
رئيس اجلمعية قاسم سبتي،  وقال 
إن "اجلمعية ســتقيم يوم اخلميس 
)تشكيليات  املقبل، معرض  آذار   10

عراقيات( مبناسبة عيد املرأة".
ودعا ســبتي، "الراغبات باملشاركة، 
الى تقــدمي أعمالهن خــالل موعد 
أقصاه اليوم الثالثاء"، مشــترطاً أن 

"تكون الفنانة عضوة في اجلمعية، 
وأاّل يتجاوز قياس العمل متراً × متٍر 
ونصف املتر، أما املوضوعات فمتروك 

اختيارها للمشاركة".

تحديد آخر موعد للمشاركة بمعرض تشكيليات عراقيات

نقف كلنا تبجيال لرسل قادونا الى النور 
وعلمونا الحب من دون مقابل   

في عيدهم الكبير

بغداد - الصباح الجديد: 
من املؤمــل أن تتبع البالد طريقة جديدة لتتبع اآلثار التي تتعّرض 
للســرقة في العالم، حيث ســتقوم جامعة ريدنغ البريطانية 

بتزويد املتاحف العراقية بتقنية "املياه الذكية".
والتقنيــة احلديثة، هي نوع من احملاليــل الكيميائية توضع على 

القطع األثرية من دون أن تؤثر فيها. 
وبحســب مدير متحف الناصرية سجاد عبد احلسن منجل، فإّن 
"اســتخدام تقنية املياه الذكية لتتبع اآلثار املســروقة واقتفاء 
أثرها في أي مكان من العالم من شأنه أن يساعد على اقتفاء أثر 
أي قطعة أثرية تتعرض للسرقة، كما أن باإلمكان أن يساعد على 

استرداد النفيسة املسروقة".
ويضيــف، إّن "متحف الناصرية احلضاري الذي يضم آالف القطع 
األثرية النادرة ســيزود بهذه التقنية بعد أن مت تدريب كوادره على 

استخدامها".
واملقتنيــات األثريــة املوجودة فــي متحف الناصرية ســتكون 
مســجلة برقم خاص بها ميكن حتديده عندما تتعرض اآلثار إلى 
الســرقة أو النهب، ما يعني أن التقنية التي تستعمل ألول مرة 
في البالد ستوفر احلماية الكاملة لكل القطع األثرية التي توضع 
في احملاليل الكيميائية املستعملة ضمن تقنية املياه الذكية من 

دون أن تتأثر، وفًقا ملنجل. 
ويشــير منجل إلى أّن "هذه التقنية سبق وأن اتبعت في العديد 
من الدول ومن بينها بريطانيا فضالً عن الدول غير املســتقرة من 

أجل حماية القطع األثرية املوجودة في املتاحف".

المياه الذكية.. تقنية حديثة 
لتتبع اآلثار المسروقة من البالد

بغداد - الصباح الجديد:  
َصَدرَ مؤخراً للشاعر والناقد رضا احملمداوي الكتاب النقدي 
اجلديد )جمرة النقد املتوهجــة( كتابات نقدية في الدراما 

العراقية.
وضم الكتاب  ســتني مقالة نقدية متتد تاريخيا ملســاحة 
20 عاماً للفترة من 1983 إلى 2003، ويقع الكتاب في عدة 
فصول منهــا )الدراما العراقية في الثمانينيات( و)اســم 
وجتربة( و)الدراما العراقية في التســعينيات( و)من القصة 
القصيرة الى الدراما( و)الدرامــا العراقية والتأريخ( و)قراءة 

في ازمة الدراما العراقية( وغيرها..
وجــاء في كلمة الناقد الكبير ناطــق خلوصي في تقدميه 
للكتاب )إنَّ مــا مُيّيز الناقد رضا احملمــداوي عّنا نحن الذين 
مارسنا النقد التلفزيوني زمناً أنُه يجمع بني الوعي النقدي 
والتحصيل األكادميــي واإلملام بآليات العمــل التلفزيوني 
بحكم ممارســته الفعلية الطويلة من خالل عمله مخرجاً 
في التلفزيون بعد تخرجه من قســم الســينما في كلية 
الفنون اجلميلة، لقد أكســبُه هذا العمــل خبرًة مضافة 
وأهّلُه ألن يكون ناقداً رصيناً ترفدُه لغة الشاعر التي يتوفر 

عليها ويأتي هذا الكتاب مثاالً على ذلك.

رضا المحمداوي: اصدار جديد 
وكتابات نقدية في الدراما العراقية

بغداد - الصباح الجديد: 
كرمــت جامعة عني شــمس 
املوســيقي  واملؤلف  الباحــث 
النعيمــي،  قتيبــة  العراقــي 
عــن ابتكاره اجلديــد في عالم 
الدرجات  لنظــام  املوســيقى 
اجلزئية متعدد األصوات املبتكر 
العربية  املوســيقية  للساللم 
وربطهــا بعالــم املوســيقى 

الغربية.
النعيمي فــي لقاء معه  وقال 
بعد تقدمي ورشــة في قســم 
التربيــة  بكليــة  املوســيقى 
النوعية جامعة عني شــمس، 
إنني "أشــعر بســعادة بالغة 
بتواجدي في بلدي العزيز الثاني 
مصر، من خالل تقدمي ورشــات 
اجلزئية  الدرجات  لنظام  العمل 
انطلق  الذي  األصــوات  متعدد 
بدعــم من مهرجــان ابو ظبي 

للعالم".
وأضــاف، "قدمــت سلســلة 
الدرجات  العمل لنظام  ورشات 
األصــوات  متعــدد  اجلزئيــة 
املوسيقية  للســاللم  املبتكر 
العربية الذي ســيفتح االبواب 
واعتبره  العرب  للموســيقيني 
الــرد الذي طال انتظــاره على 
رغبتنا في إنشاء وتعزيز اجلسور 
الثقافيــة بني أوروبا والشــرق 

"بعد  أنه  موضحا  األوســط"، 
هذه الورشة ســتكون األبواب 
مفتوحــة بني احلضــارات، وأن 
املســتقبل يحمــل إمكانيات 
ال حصــر لهــا مــن اإلبداعات 
التعاونية بني الشــرق االوسط 

واوربا في اجملال املوسيقي".
وشــكر النعيمــي، "أعضــاء 
وخاصة  شــمس  عني  جامعة 

دكتــورة داليا حســني فهمي 
في  املوسيقي  قســم  رئيسة 
كليــة التربية النوعية جامعة 
عني شــمس والدكتــورة مروة 

عمرو عبداملنعم" .
النعيمي قدم سلســلة  وكان 
بلجيكيا  فــي  عمل  ورشــات 
نوعها في  واألولى من  وفرنسا، 

املنطقة العربية.  

عين شمس تكرم المؤلف قتيبة 
النعيمي عن ابتكاره الموسيقي

متابعة - الصباح الجديد: 
استطاع شاب عراقي دخول موسوعة 
"جينيس" لألرقام القياسية، من خالل 
حمله 18 بيضة على أصابع يد واحدة.

وجنــح إبراهيــم صــادق فــي حتطيم 
رقم قياســي مسجل ســابقا باسم 
مايو/  منــذ  هاريس  البريطاني جــاك 
أيــار 2020، وهو ما جعله شــريكاً في 
االستحواذ على الرقم القياسي، وفقا 

لوكالة "يو بي آي" األمريكية.
وقال إبراهيم صادق الذي قام مبحاولته 
الناجحة في مدينة الناصرية، للوكالة 

إنــه "أصبــح مهتماً بشــدة مبهارات 
التــوازن بعدما شــاهد مقطع فيديو 
لرجــل يكدس الصخور فــوق بعضها 

البعض".
وأشــار صادق إلى أن "مشــاهدة ذلك 
كان أمراً رائعاً بالنســبة له، حيث "بدأ 
في موازنة األشياء واكتشف أنه ماهر 
في ذلك، وبعد فترة، أصبح أســرع في 
موازنة األشــياء مقارنة باألشــخاص 

الذين شاهدهم على اإلنترنت".
وأضــاف أنــه كان يتــدرب 4 أيام كل 
أسبوع، خالل التحضير حملاولته حتقيق 

الرقم القياســي، متابعــا: "يجب أن 
تتمتع مبســتوى عال من التركيز عند 

محاولة حتقيق هذا الرقم القياسي".
وبحســب الوكالة، فــإن قواعد عمل 
"جينيــس" تتطلب من صادق أن يبقى 
البيض فــي مكانه ملــدة 5 ثوان على 

األقل من دون أن يسقط أي بيضة.
كما نقل التقرير عن صادق قوله: "ليس 
بإمكانــي أن أصف بســهولة الســر 
خلف مهارة التــوازن، لكني أقول إنها 
حتتاج إلى الكثير مــن الصبر والتركيز 

والهدوء".

عراقي يدخل موسوعة جينيس بـ18 بيضة
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