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السليمانية ـ عباس اركوازي:
اكد رئيــس كتلة حــزب االحتاد 
االســامي في برملان كردستان، 
اســتياء مواطني اإلقليم وقوى 
حزبية  فيه من االوضاع الراهنة 
فــي اقليم كردســتان، في ظل 
تفشي الفساد والتربح واالخفاق 
الثــروات،  واهــدار  احلكومــي 
قبل بعض  والهيمنة عليها من 
ان  الى  احلاكمة، مشيرا  العوائل 
حلل الوحيد امام اقليم كردستان 
يتمثــل باتفــاق نفطــي مــع 

احلكومة االحتادية باسرع وقت.
االحتاد  رئيس كتلــة حزب  ووجه 
كردستان  برملان  في  االســامي 
اتهامات  الدكتور شيركو جودت 
في  احلاكمني  للحزبــني  خطيرة 
ســرقا  انهما  مؤكدا  االقليــم 
اموال  مــن  الــدوالرات  مليارات 

شعب كردستان.
واضاف جودت في مؤمتر صحفي 
الســبت مبحافظة  امس  عقده 
الصباح  حضرته  الســليمانية، 
اجلديــد، ان نحو 250 مليون دوالر 
من ايرادات النفــط الذي يبيعه 
الى  وتذهب  تختفــي  االقليــم 
في  املتحكمة  االحــزاب  جيوب 

االقليم.
وكان رئيــس حكومــة االقليم 
مسرور بارزاني قد اعلن في مؤمتر 
صحفي عدم قدرة حكومته على 
تأمني مرتبــات املوظفني البالغة 
دينار شــهريا رغم  786 مليــار 
ارتفــاع ايرادات بيــع النفط في 
الكبير  االرتفاع  عقــب  االقليم، 
في اسعاره عاملياً الى قرابة مليار 

و250 مليون دوالر شهرياً.

واضاف جــودت، ان احلقيقة املرة 
فــي االقليــم تتمثــل باختفاء 
الدنانيــر ومئات مايني  مليارات 
الدوالرات شهريا من بيع النفط 
والرســوم،  الكمارك  وايــرادات 
تكون  بــان  اســفه  عــن  وعبر 
الســلطة الراهنة التي وصفها 
بغيــر االمينة نتــاج االنتفاضة 
الشعبية لشعب كردستان عام 

.1991
واكد جــودت ، ان افضــل دليل 

على  والتجــاوز  الســرقة  على 
قوتهم  وسرقة  املواطنني  حقوق 
يكمن في عدم تقدمي السلطات 
واحلكومــة ميزانية االقليم منذ 

سبع سنوات الى برملان االقليم.
ان حكومــة  واوضــح جــودت، 
االقليم قامت دون وجه حق ببيع 
االقليم  لنفــط  الناقل  االنبوب 
الــى ميناء جيهــان التركي الى 
شــركتي روس نفت الروســية 
اململوكة  وشــركة كار كــروب 

مببلــغ  الدميقراطــي،  للحــزب 
ملياري دوالر، دون ان يتم تسليم 
هذا املبلــغ الــى وزارة املالية او 
حكومة  في  املعنية  املؤسسات 

االقليم.
ولفــت جــودت الــى، ان وقوف 
احلكومة  بوجه  االقليم  حكومة 
النفط  ملــف  فــي  االحتاديــة 
سيحمل االقليم تبعات قانونية 
الن  االقليم  ستخنق  واقتصادية 
الكثير  االحتادية  احلكومــة  لدى 

من االوراق التي اذا ما جلات اليها 
ســتدمر اقتصاد االقليم، واشار 
الى ان حلل الوحيــد امام اقليم 
كردســتان يتمثــل باالتفاق مع 
احلكومة االحتادية باســرع وقت، 
وتســليم انبوب نفــط االقليم 
الــى احلكومة االحتاديــة، واعادة 
النظر بالعقود النفطية، مشيراً 
االقليم تســرق  ان حكومة  الى 
عانية ثروات وقوت املواطنني في 
االقليم، النها تخالف القانون وال 

تتجاوب مع طلبات اعضاء برملان 
كردستان للمثوول امام اعضائه 
كما  اســئلتهم،  على  واالجابة 
انهــا متنع ديــوان الرقابة املالية 
وهيئــة النزاهــة مــن االطاع 
علــى تفاصيــل ملــف النفط 
وقعتها  التي  النفطية  والعقود 
الشــركات  من  العشــرات  مع 
النفطيــة لبيع نفــط االقليم 
بنحو غيــر مــدروس بعيدا عن 

الشفافية والرقابة.   

كشف اختفاء مئات ماليين الدوالرات من ايراداته.. حزب االتحاد اإلسالمي: 

الحل االمثل لحكومة االقليم في تسليم 
النفط الى الحكومة االتحادية بأسرع وقت

الموارد المائية تباشر المرحلة األولى
6 من إنشاء سد مكحول االستراتيجي حريق جانب من محطة زابوريجيا

3يثير قلق الغرب من »كارثة نووية«

خاص - الصباح الجديد:
فتــح مجلــس النــواب، أمــس 
الســبت، باب الترشــيح مجدداً 
وفيمــا  اجلمهوريــة،  لرئاســة 
الثاثي مبرشح  التحالف  يتمسك 
الكردســتاني  الدميقراطي  احلزب 
ريبر أحمــد، دعا االحتــاد الوطني 
السياسية  القوى  الكردســتاني 
إلى مزيد من احلوارات بهدف إكمال 

الرئاسات وتشكيل احلكومة.
أمس  النــواب  مجلــس  وعقــد 
السبت جلســة خصصها لفتح 
بــاب الترشــح ملنصــب رئيــس 
اجلمهوريــة، وصوت علــى القرار 

بحضور 256 نائباً.
الدميقراطي  احلــزب  وقال عضــو 
الكردســتاني عمــاد باجان، في 
تصريح إلــى "الصباح اجلديد"، أن 
تنفيذ  في  الثاثي جنح  "التحالف 
قرار احملكمة االحتادية العليا بإعادة 
فتح باب الترشــح ملنصب رئيس 

اجلمهورية مجدداً".
أن "العملية قد  باجــان،  وتابــع 
بدأت مجدداً وسيكون هناك تقدمي 
الراغبني،  للترشــيح من جميــع 

وبعد إكمال االجــراءات القانونية 
ســوف يتم حتديد موعد النتخاب 

رئيس اجلمهورية".
الدميقراطي  "احلزب  أن  إلى  وأشار، 
الكردستاني يجّدد ترشيحه لريبر 
أوراقه مرة  الذي ســيقدم  أحمد، 
أخرى، وهو يحظى بدعم شركائنا 

في التحالف الثاثي".

"تلجأ  أن  باجــان،  وال يســتبعد 
بعض األطراف إلــى الطعن بقرار 
انه  بداعي  الترشــيح  بــاب  فتح 
أمام  بســيطة  بأغلبيــة  صــدر 
احملكمة االحتادية العليا"، موضحاً 
أن "الدســتور نص علــى أغلبية 
الثلثني فقط في جلســة انتخاب 
رئيــس اجلمهورية وليس في إعادة 

فتــح بــاب الترشــيح، وبالتالي 
سيكون مصير أي طعن مبا اتخذه 

مجلس النواب الرد".
وشــدد، على أن "موقف التحالف 
الثاثي ثابت نحو تطبيق برنامجه 
الذي اتفق عليه في وقت ســابق 
وهو يحقــق املزيد مــن اخلطوات 
من خــال متريره قــرار إعادة فتح 

باب الترشــيح وهو من سيتكفل 
بحكم  اجلمهورية  رئيس  بانتخاب 
عــدد مقاعده ومن ثم تشــكيل 

حكومة األغلبية الوطنية".
ومضى باجــان، إلــى أن "االطار 
التنسيقي ومن معه لن يستطيع 
التحالــف  يعرقــل مشــروع  أن 
الثاثي، والقول بأنه يتملك الثلث 
املعطل هذا غير صحيح وســوف 
تثبتــه جلســة انتخــاب رئيس 

اجلمهورية".
من جانبه، ذكــر النائب عن حزب 
االحتاد الوطني الكردســتاني أسو 
فريدون فــي تصريح إلى "الصباح 
اجلديــد"، أن "حزبنا يحترم قرارات 
احملكمة االحتادية العليا وال يتعامل 
معها بانتقائيــة ويلتزم مبا يصدر 

عنها".
وأضاف فريــدون، أن "قرار مجلس 
النواب بإعادة فتح باب الترشــيح 
جــاء تطبيقــاً لقــرار القضــاء 
نتعامل معه  أن  وينبغي  العراقي، 

في الوقت الراهن".
إلــى أن "حســم بقية  ولفــت، 
الرئاســات ال بد أن يأتي في ضوء 

والتقارب  احلــوارات السياســية، 
سواء داخل البيت الكردي أو البيت 

الشيعي".
وأوضح فريــدون، أن "التفاهم هو 
مفتاح احلل، وال ميكن أن تســتمر 
العملية السياســية بالشــكل 
احلالي من اخلافات والتقاطعات".

ورأى، أن "اللجــوء إلــى تعطيــل 
جلســات البرملان السيما املعنية 
بانتخــاب رئيــس اجلمهورية ومن 
بعدها تشــكيل احلكومة لن جتد 

لها قبوالً لدى الشارع العراقي".
وانتهــى فريدون، إلــى أن "االحتاد 
أبوابــه  الكردســتاني  الوطنــي 
القوى  مــع  للحــوار  مفتوحــة 
وأن هناك  السياســية الســيما 
فســحة مــن الوقــت تســمح 
تتفق مع  توافقــات  إلى  للوصول 

املصلحة العامة للعراق".
االحتادية  احملكمــة  أن  إلى  يشــار 
العليا كانت قــد قضت في وقت 
سابق بأن رئاســة البرملان ال يحق 
لهــا فتح باب الترشــيح ملنصب 
رئيس اجلمهورية، مؤكدة أن القرار 

ينبغي اتخاذه من مجلس النواب.

مجلس النواب يصّوت على فتح الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية 
االتحاد الكردستاني يدعو الكتل المتخالفة الى الحوار

تقريـر

بغداد - الصباح الجديد:
طالــب زعيــم التيــار الصدري 
مقتدى الصدر بتخصيص نسبة 
من عائدات النفط، لكل مواطن، 
لتجاوز  ضمن عــدة مقترحــات 

ارتفاع األسعار.
وجــاء في تغريــدة للصدر امس 
السبت على موقع تويتر: "حسب 
املالية  وزير  إن اســتدعاء  فهمي 
إلى البرملان غير كاف، فالفقير ما 
زال متضرراً.. واألسعار في ارتفاع 

كما  األسف،  مع شديد  مستمر 
وال ينبغي التذرع بارتفاع األسعار 
عاملياً، فــا بد من وضــع حلول 

سريعة".
واضـاف: ان هنـاك مـن ال يتـورع 
عن أذى الفقير بلقمته، فجـــل 
مـــا يريد ان يســتزيد من ثروته 

فقط".
ووضع الصدر مقترحات تضمنت، 
زيادة مفــردات احلصة التموينية 
وإيصالها ملستحقيها، وال سيما 

واألرياف، وتفعيل  والقرى  الفقراء 
واالقتصــادي وحتديد  االمــن  دور 
األســعار ومعاقبــة كل مــن ال 
يلتزم بذلــك وبأقصى العقوبات 
احمللية  والبضاعة  الفــاح  ودعم 
ودعــم  ممكــن،  وقــت  بأســرع 
الطبقــة الفقيرة واملســحوقة 
خاصة  متوينية  غذائيــة  بحصة 
املبارك شهر  رمضان  في شــهر 
اخلير والبركة، وإيصال حصة من 
النفــط لكل مواطن، وحســب 

نظــام خاص صــارم، ومــن دون 
تســويف، الفتاً الــى أن مطالب 
قــد طالت منذ  بذلك  املواطنني 

سنوات.
الصــدري طالــب  التيــار  وكان 
بتخصيص نســبة مــن عائدات 
النفط ابــان حكومة املالكي، اال 
ان األخير رفــع دعوى في احملكمة 
االحتاديــة، للتخلــص مــن هذا 
احملكمة  له  واســتجابت  الطلب 

في حينها.

كرر ما رفضه نوري المالكي في حينه

زعيم التيار الصدري يطالب بتخصيص
نسبة من عائدات النفط لكل مواطن

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أغلقت أسعار النفط على مكاسب 
اسبوعية كبيرة بلغت اكثر من 20% 
جراء احلرب بني روسيا وأوكرانيا، حيث 
تشهد أسعار النفط صعود قوي منذ 
أن فرضت الواليات املتحدة وحلفاؤها 
عقوبــات على روســيا، حيث يواجه 
البائعون صعوبة في إبرام الصفقات 
حتــى مع اخلصومــات الكبيرة التي 
يتم عرضها على أســعار خام برنت 

القياســي. واغلق خام برنت في آخر 
جلسة له اجلمعة على ارتفاع مبقدار 
7.65 دوالر ليصل الــى 118.11 دوالر، 
إال أنه حقــق ربحا اســبوعيا كبيرا 
 .20.61% 20.18 دوالرا مبا يعــادل  بلغ 
وأغلق خام غرب تكســاس الوسيط 
األميركــي على ارتفــاع ايضا مبقدار 
115.68 دوالر  8.01 دوالر ليصل الــى 
اســبوعية  ارباحا  وحقــق  للبرميل 
بلغت 24.09 دوالر أو ما يعادل 26.3%.

بغداد ـ الصباح الجديد:
انطلقــت فعاليات املؤمتــر الثاني 
الســبت،  امس  بغداد،  في  للمياه 
بهدف حتقيق التنمية املســتدامة 
للمياه والتنســيق مــع دول اجلوار 
املتشــاطئة لتقليل الضرر نتيجة 
شــحها. وتشــارك فــي املؤمتــر، 
"املياه  انطلــق حتت شــعار  الذي 
والتغيــرات املناخيــة" ويســتمر 
لثاثة أيــام برعاية رئيــس الوزراء 
دول عربية  الكاظمــي،  مصطفى 

وأجنبية بينها تركيا وسوريا وإيران. 
ويهدف املؤمتــر إلى حتقيق التنمية 
املســتدامة للمياه والتنسيق مع 
دول اجلــوار املتشــاطئة لتقليــل 
الضرر نتيجة شح املياه، إضافة إلى 
وأثرها  املناخية  التغيرات  مناقشة 
واالســتجابة  املائية  املــوارد  على 
العاملية لهذا املوضــوع، وفق وزارة 
املوارد املائيــة العراقية التي تتولي 

تنظيم املؤمتر.
تفصيات أوسع ص 2

النفط يغلق على مكاسب اسبوعية 
كبيرة باكثر من 20 %

بمشاركة الدول المتشاطئة.. بغداد 
تحتضن فعاليات المؤتمر الثاني للمياه 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
لرئيس  االقتصادي  املستشــار  عّد 
الوزراء مظهــر محمد صالح امس 
الســبت، أن احلرب الروســية على 
أوكرانيــا، "فرصــة تاريخية" يجب 
على احلكومة اغتنامها، فيما رجح 
احتساب ســعر برميل النفط في 
موازنة 2022، على أســاس سبعني 

دوالر للبرميل.
وقــال في تصريــح تابعته الصباح 
الروســية  "احلــرب  إن  اجلديــد، 
األوكرانيــة فتحــت الفرصة أمام 
العراق لتطويــر قطاعيه الصناعي 
العراق  "أمام  أن  مبينــا  والزراعي"، 
من  االســتفادة  أوالهما  فرصتــني 
العوائــد اإليجابية الرتفاع أســعار 
النفط في تطوير االســتثمار لديه، 
والثانية أن أزمة الغاز واحلبوب يجب 
اإلمكانيات  تطويــر  إلى  تدفعنا  أن 

الذاتية".

وأضاف صالــح أن "احلرب اليوم في 
العراق،  العالم ليســت بعيدة عن 
ولها آثار إيجابية تصب في املصلحة 
املالية للعراق، بسبب ارتفاع إيرادات 
النفط، إضافة إلى أن أوبك قد ترفع 
القيــود عن تصديــر النفط لوجود 
نقص في الطاقة"، مســتدركا أنه 
"في املقابل هناك آثار ســلبية في 
العراق الذي يعتمد في تأمني غذائه 
على االستيراد والسيما احلبوب التي 
معتبرا  باملئة"،   ٣٠ بنسبة  ارتفعت 
هذه احلرب "فرصــة تاريخية يجب 
علــى احلكومة بحــث إمكانية ما 
ميكن إنتاجه من خال ارتفاع أسعار 
النفط وتســخيرها ملصلحة النمو 
االقتصادي للباد، منوها بأن العراق 
في نقطــة تعادل من هــذه اآلثار، 
لكن املنافع ســتكون أكبر في حال 
واملالية  اإلدارية  األمور  دراســة  متت 

االقتصادية بصورة صحيحة". 

مستشار الكاظمي: الحرب الروسية 
االوكرانية "فرصة تاريخية" 

ينبغي استثمارها 

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــف اخلبيــر النفطــي حمــزة 
اجلواهــري، امس الســبت، عن ترقب 
انتهاء الباد من مشروع زيادة انتاجه 
النفطي الشهر املقبل، مبينا ان لدى 
وزارة النفط بحدود الـ600 الف برميل 
من النفــط يوميا فائضة من املمكن 
اطاقهــا بــاي وقت ما يعــد العراق 
االكثر اســتعداد لتلبيــة متطلبات 

السوق.
وقــال اجلواهري في تصريــح تابعته 
منظمة  "توجه  ان  اجلديــد،  الصباح 

بزيادة  العالم ســيكون  اوبــك ودول 
االنتاج بســبب قلة املعروض العاملي 
النفطي ســيما مــع ازمة روســيا 
واوكرانيا فــي وقت تعاني منه بعض 
الــدول مــن تخفيض خــارج ارادتها 
تعمل  التــي  اخلليجية  الــدول  مثل 
على صيانة بعض مشاريعها، فضا 
والنيجري  الليبي  االنتــاج  عن توقف 

وصعوبة وصول النفط الروسي".
واضــاف ان "العراق االكثر اســتفادة 
من اي زيادة في االنتــاج كونه ميتلك 
التصدير بشــكل كبير  القدرة على 

للغايــة خال الشــهر املقبل فضا 
عن امكانية االستفادة من التوسعة 
واشــار  النفطية".  املشــاريع  فــي 
اجلواهري الى ان "الســوق العاملية ال 
النفط  تكفيه االعتماد علــى خزين 
العظمى  الدول  لدى  االســتراتيجي 
من الصني وامريكا وبريطانيا وستتم 
االســتعانة بالدول النفطية لســد 
العجز بشكل سريع سيما مع وصول 
اسعار النفط حلدود 120 دوالرا". وجتدر 
اإلشــارة هنا الى ان شــركة تسويق 
النفــط "ســومو"، تلقــت طلبات 

إلمــدادات خام إضافيــة، خال األيام 
األخيرة، مع بحث املشترين عن بدائل 
للكميات الروســية. وذكــرت وكالة 
آرغوس ميديا نقا عن مسؤول عراقي 
رفيع قوله إن "بعض الطلب اإلضافي 
جاء من مشــترين في أوروبا والصني 
املشترين في  أنظار  وحولت  والهند". 
أســواق الطاقة العاملية إلى منطقة 
الشرق األوســط، خاصة إلى النفط 
الروسية،  اخلامات  جتنُّب  مع  العراقي، 
في أعقاب فــرض العقوبات الغربية 

على موسكو لغزوها أوكرانيا.

مستهلكو النفط يحولون أنظارهم صوب البالد 

خبير نفطي: البالد مستعدة لتلبية متطلبات
السوق بفائض يومي يبلغ 600 الف برميل 

بغداد ـ الصباح الجديد:
رجح راصد جوي امس السبت، 
ان تتأثر عــدة مناطق في الباد 

مبوجات غبار كثيفة.
وافــاد الراصــد اجلــوي صادق 
اطلعت  عطية فــي منشــور 
عليــه الصباح اجلديــد: "فجر 
ونهار االثنني 7 آذار ســتتعرض 
االوسط  والفرات  الوسط  مدن 
بالرياح  عاٍل  لنشــاط  واجلنوب 
الشرقية  اجلنوبية  السطحية 
مــع تقلباتهــا الى شــمالية 
غربية يســبب تشكل موجات 

من الغبار".
وأضاف عطيــة؛ أن "الغبار من 
املتوقع ان يكــون كثيفا ويؤدي 
إلــى تقليــل الرؤيــة االفقية 

بسبب الفوارق احلرارية"، مشيرا 
الرياح سيستمر  إلى أن نشاط 

نهار االثنني ويخف ليا. 
املوجة  أن  اجلــوي؛  الراصد  ورأى 
من  اخف شدة  تعتبر  املتوقعة 
موجــة الغبار التــي اجتاحت 
املاضي،  اخلميــس  يــوم  الباد 
محذرا من بالســفر ليل االحد 
/ االثنني وكذلك نهار االثنني برا 

وبحرا.
اخلميس  يــوم  الباد  وتعرضت 
ترابية  إلى عواصــف  املاضــي 
مســتوى  انخفاض  إلــى  أدت 
املئات  باختناق  وتسببت  الرؤية 
الــذي دخلوا  املواطنــني  مــن 
املساعدة  لتلقي  املستشفيات 

الطبية.

تضرب مناطق بالوسط والفرات االوسط والجنوب
راصد جوي يرجح تعرض البالد الى 

عواصف ترابية جديدة يوم غد 



محليات2

بغداد ـ الصباح الجديد:
الــوزراء،  مجلس  رئيــس  برعايــة 
ومبتابعة  الكاظمــي،  مصطفــى 
وإشراف وزير املوارد املائية، املهندس 
انطلقت  احلمداني،  رشــيد  مهدي 
صبــاح امــس الســبت فعاليات 
مؤمتر بغداد الدولــي الثاني للمياه 
فــي العاصمة بغــداد، وملدة ثالثة 
أيام حتت شــعار )امليــاه والتغيرات 

املناخية(.
والقــى وزيــر املــوارد املائية خالل 
املؤمتر كلمــة عبر فيها عن امتنانه 
للقائمني على تنظيــم هذا املؤمتر 
وقــال الوزيــر ان منطقة الشــرق 
هي  افريقيــا  وشــمال  االوســط 
من أشــد مناطق العالــم تعرضا 
للكوارث وازمات املياه وخاصة أزمة 

شحة املياه واجلفاف . 
واضاف الوزير أن منطقة نهري دجلة 
والفرات هي واحدة من تلك املناطق 
التــي تتعــرض للتحديــات حيث 
يتزايد الضغــط على مياه النهرين 
امليــاه املطلوبة  من حيــث كمية 
ونوعيتهــا يرافق ذلــك ما تتعرض 
تغييرات مناخية  املنطقة من  اليه 
تنعكــس علــى تذبذب االيــرادات 
املائية فتــارة تتعرض لقلة االمطار 
وارتفــاع درجات احلرارة وزيادة معدل 
التبخر من املسطحات املائية وتارة 
اخرى تشــهد فيضانات وســيول 
مدمره . واكد الوزيــر ان أزمة املياه 
سوف تزداد مستقبال وتصبح اكثر 
سريعة  إجراءات  تتخذ  مالم  سوءا 
ملواجهة هــذه االزمة والتكيف مع 
من  والتخفيف  املناخية  التغييرات 
آثارها من خــالل إدارة املوارد املائية 
إدارة فعالة على املســتوى الوطني 
واالقليمــي والعاملي ووضع خطط 

تعاونيــة عاملية لتحقيــق أهداف 
العالقة  ذات  املســتدامة  التنمية 
باملياه ، مضيفا ان وزارة املوارد املائية 
الستثمار  تنظيمية  اسس  وضعت 
املوارد املائية ودعم املؤسسات التي 
تعنــى بادارة وتشــغيل املياه ،فقد 
اجنزت دراســة استراتيجية شاملة 

االراضي  وادارة  املائيــة  املوارد  الدارة 
في العــراق لغاية عام 2035 ،والتي 
متثل خارطة طريق تعتمدها الوزارة 

الستثمار وتطوير املوارد املائية . 
كمــا دعــا الوزير الى امنــاء الوعي 
بأحداث  االهتمــام  عــل  والتركيز 
امليــاه والنشــاطات والفعاليــات 

املياه مثل  العالقــة بقضايــا  ذات 
الذي صادف  للميــاه  العربي  اليوم 
اذار اجلــاري وحتت  الثالث مــن  في 
شــعار ) حافظ على املياه لتحقيق 
االســتدامة ( فضــال عــن قيــام 
الوزارة بأقامــة مؤمتر بغداد الدولي 
االول للميــاه والــذي كان حدثــا 

مهمــا وفرضة لتبــادل الرؤى حول 
األطر  وفق  املائي  التعاون  مستقبل 
الدوليــة ملواجهــة حتديــات املياه 
والذي ســيكون مؤمترا سنويا . هذا 
واشــار الوزير الى أننا اليوم نحتفل 
باليوم العاملي للمياه الذي يصادف 
اذار  الثاني والعشــرون مــن  فــي 

وحتت شــعار ) تثمني املياه ( والذي 
واالنتاجية  احليويــة  اجلوانب  يثمن 
والبيئية  واالجتماعية  واالقتصادية 
وغيرهــا للمياه مؤكــدا دورها في 
حياة البشــر ، مشــددا عل توحيد 
الرؤى في ظل ماتواجهه منطقتنا 
والعالم من حتديــات، مؤكدا فيها 
علــى ضرورة العمل املشــترك في 
ضوء االهــداف احملدده فــي اجندة 
التنمية املستدامة ، داعيا الى بذل 
اجلهود على كل املستويات من اجل 
احملافظة على كل قطرة من مياهنا 
وخاصــة امليــاه العذبــة وحماية 
 . الفؤائد للجميع  البيئة وحتقيــق 
اما رؤية املؤمتر فهي “حتقيق التنمية 
املســتدامة للموارد املائية في ظل 
التغييــرات املناخيــة، وعلى املدى 
البعيد وحتقيق التنســيق والتعاون 
املشــترك مع الدول املتشاطئة من 
املؤمتر  الضرر. ويهدف  مبدأ تقاسم 
املناخية  التغييرات  مناقشــة  إلى 
وأثرها فــي املوارد املائيــة، وكذلك 
تعزيز االســتجابة العاملية لتهديد 
تغيير املنــاخ واالحتبــاس احلراري، 
بغيــة وضــع العالم على مســار 
تنمية أكثر أمانــا وازدهارا، وجعله 
اخلبرات  لتبادل  جديدة  دولة  منصة 
حتديات  علــى  والتغلب  واملعرفــة 
التغييرات  بســبب  املياه،  شــحة 
إدارة  محــاور  وضمــن  املناخيــة، 
املــوارد املائية في ظــل التغييرات 
املياه  استدامة  عن  املناخية، فضالً 
واحلد من  واجلوفيــة،  الســطحية 
مصادر التلوث واســتدامة النظام 
اإليكولوجــي لألراضــي الرطبــة، 
األحيائي،  التنــوع  علــى  واحلفاظ 
وتطور السياسة املائية مبا ينسجم 

مع تأثير التغييرات املناخية. 

عامر عبدالعزيز
بحــث مدير عام الشــركة العامة 
لتجــارة احلبوب محمــد حنون مع 
محافظ النجف االشــرف د. ماجد 
الوائلي واقع اخلدمات التي تقدمها 
شــركات ودوائــر وزارة التجارة في 
مفردات  حتهيــز  واليــات  احملافظة 

السلة الغذائية.
بيان للشعبة االعالمية في شركة 
جتــارة احلبوب اكــد ان مديــر عام 
البطاقة  مبلف  واملكلف  الشــركة 
التموينيــة فــي محافظة النجف 

رأس فريــق ميثــل معاونــي املدراء 
اهمية  الغذاء  في شركات  العامني 
حملصول  التســويقي  املوسم  اجناح 
الذي ينطلق مطلع نيسان  احلنطة 
املقبل وحث الفالحني على املشاركة 
في عمليات التسويق في ظل دعم 
حكومــي مرتقب كذلــك التأكيد 
الشلب  تسويق  تفعيل خطة  على 
املوجود في مخازن فرع الشركة في 
والسبل  االشرف  النجف  محافظة 
الكفيلة التي من شــانها االسراع 
في عملية تصنيع الــرز  من خالل 

حث اصحاب اجملارش االهلية للتوجه 
للتعاقد مع الشركة العامة لتجارة 
التصنيع  بعمليات  والبــدء  احلبوب 
من  املعتمدة  الضوابــط  وفق  على 
قبل الشركة . واستعرض مدير عام 
من  لالستفادة  احلاجة  احلبوب  جتارة 
كميات  الشلب اجملهز  من املسوقني 
في محافظة النجــف كونه خزين 
ســتراتيجي يتطلب االســراع في 
باملال  الضرر  احلــاق  ومنع  تصنيعة 
العام .  وعلى الصعيد نفســه اكد 
الوحدات  حنون على اهمية اشراك 

االدارية واحلكومة احمللية في عملية 
متابعــة جتهيــز مفردات الســلة 
الغذائية واستحدات وحدات متابعة 
النحهيز  عمليــات  فــي  للتدقيق 
احمللية في  احلكومــة  مثمنا” جهد 
املتابعة وتشــكيل فرق مشــتركة 
احملافظة   في  التجاريــة  الدوائر  مع 
.  واوضح  ان نســبة جتهيز مفردات 
الســلة الغذائية ومــادة الطحني 
في النجف االشــرف وصلت نسبة 
١٠٠٪ لعمو مناطق احملافظة وهناك 
استعدادات جتري االن لتجهيز وجبة 

جديدة من تلك املفردات فصال” عن 
الوضع  باستقرار  ايجابية  مؤشرات 

الغذائي  
بدوره اكد محافظ النجف الدكتور 
احمللية  احلكومة  ان  الواقلــي  ماجد 
التجارة في متابعة  وزارة  مع جهود 
عمليات التجهيــز والتدقيق بعمل 
اجملارش االهلية في موضوع تصنيع 
مادة الرز وحتقيق االستفادة القصوى 
من كميات الشــلب املستلمة هذا 
املوسم   ، مثمنا جهود وزارة التجارة 
فــي املنابعة والتدقيق وتشــكيل 

والوسطى  العليا  االدارات  من  فريق 
ملتابعــة االعمــال التي تقــوم بها 
فــي احملافظة كذلك نقــدر اجلهود  
التــي تبذل من اجل توفير الســله 

الغذائية.
وكشــف مدير عام الشركة الى ان 
حضورنا اليوم كوفد ميثل شــركات 
300 ســلة غذائية  الغذاء حاملني 
وجــه الدكتــور عالء اجلبــوري وزير 
التجــارة  بتوزيعها علــى العائالت 
الفقيرة في احملافظه واملســنني في 

دور الرعاية االجتماعية . 

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــفت وزارة الزراعة عن تشكيل 
جلنة برئاســة رئيس مجلس الوزراء 
العمل  الكاظمي إلعادة  مصطفى 
باملبــادرة الزراعيــة، فيمــا أوصت 
بتخصيــص أموال ضمــن املوازنة 

لصندوق اإلقراض امليسر.
الــوزارة مهدي  وقــال مستشــار 
القيســي إن “أمــراً ديوانيــاً صدر 
رئيس  برئاســة  بتشــكيل جلنــة 
الســيد مصطفى  الوزراء  مجلس 
وزراء  الســادة  وعضوية  الكاظمي 

واملالية  املائيــة  واملــوارد  الزراعــة 
وعدد من اخملتصــني، تهدف للعمل 
باملبادرة الزراعيــة”، معرباً عن أمله 
وتضع  اللجنــة  هذه  “جتتمــع  بأن 
أبواب املبادرة  اآللية املناسبة لفتح 
بطريقة محكمة تتجاوز السلبيات 
التي رافقت املبادرة الســابقة التي 

انطلقت عام 2008”.
 2008 “مبادرة  أن  املستشار  وأضاف 
كانــت لها مــردودات ممتــازة على 
القطــاع الزراعــي ألن لهــا أبواب 
وسياقات عمل منها ما يخص وزارة 

املــوارد املائية ومنها ما يخص وزارة 
الزراعة واجلزء الثالث إلقرار صناديق 
اإلقراض”، الفتاً الى أن “هناك تطوراً 
السابقة  املبادرة  يخص  ملموســاً 
رغم وجود بعض االخفاقات خاصة 

التي تخص االقراض”.
وتابــع القيســي “ســنحاول قدر 
اللجنة  االمــكان عنــد اجتمــاع 
اخلاصة بإعادة املبــادرة الزراعية أن 
نوضح جميع الســلبيات السابقة 
كي يتم جتاوزهــا “، مؤكداً “احلاجة 
في  ونأمل  األمــوال  تخصيص  الى 

يتم تخصيــص مبلغ  أن  املوازنــة 
لصنــدوق اإلقراض امليســر اخلاص 

باملشاريع الصغيرة”.
الزراعي  “القطاع  أن  القيسي  وأكد 
مهــم وحيوي كونه املســؤول عن 
حيــاة املواطنني، لذلــك فإنه يتم 
وله  الغذائي،  باألمن  عليه  التعويل 
دور كبير مرتبط بالقطاع الصناعي 
أن  الى  الفتــاً  النقــل”،  وبقطــاع 
“الزراعة هي املســتقبل الذي نعول 

عليه بدالً من النفط” .
وزير  وبتوجيــه من  من جهة اخرى 

الزراعــة محمــد كــرمي اخلفاجي، 
احلسني  عبد  ميثاق  الدكتور  افتتح 
عبيد الوكيــل الفني لوزارة الزراعة 
بــذور االعالف على  توزيع  فعاليات 
مربــي املزارعني واملدعــوم من قبل 
منظمة الفاو في محافظة كربالء 

املقدسة. 
واكد الوكيل الفنــي للوزارة خالل 
كلمــة باملناســبة، علــى اهمية 
العاملية  املنظمــات  مــع  التعاون 
الدعــم ملربي  وحثها علــى تقدمي 
الثروة احليوانيــة كما جاءت كلمة 

الدكتــور صالح احلاج حســن ممثل 
على  مؤكدة  العــراق  في  املنظمة 
الدعم  استمرار املنظمة في تقدمي 

للمزارعني وحتسني واقعهم.  
ومت خالل احلفل توزيع دبس الســكر 
التغذيــة  لتحســني   ) )املــوالس 
ومربي  املزارعني  وتدريــب  احليوانية 
الثــروة احليوانية على اســتعماله 
إضافة إلــى توزيع بذور ) الفا- الذرة 
لزراعة  املزارعــني  علــى  العلفية( 
التغذية  االعالف اخلضراء لتحسني 

احليوانية وإنتاج احلليب ودسومته.

وجهــت وزارة الصناعــة واملعادن 
التعاقــدات  باطــالق  العراقيــة 
لتدشــني العمــل فــي املدينــة 
الصناعية في ذي قار لتكون بذلك 
العمل  تدخل  مدينة صناعية  اول 
في عموم البالد وهو ما ســبق وان 
وعــد به احملافــظ الدكتور محمد 

هادي الغزي .

املــدن الصناعية  وطلبــت هيئة 
في الوزارة من الشــؤون القانونية 
فــي محافظة ذي قــار في كتاب 
رســمي التعاقد على 20 مصنعاً 
تنوعت تلك املصانع على نشاطات 
مختلفة  ، على ان ينظر في بقية 
طلبــات التعاقد بعد اســتكمال 

االوليات املطلوبة .

ويعــد اطــالق التعاقــدات ايذانا 
بتدشني املدينة الصناعية في ذي 
قار االمر الذي من شانه فتح بوابة 
االســتثمار في احملافظة وحتويلها 
من مجرد محافظة مســتهلكة 
الى مدينــة منتجة مع ما يرافقه 
ذلك مــن اتاحة املزيــد من فرص 
العمل للشباب في القطاع اخلاص 

دون احلاجــة النتظــار الوظائــف 
احلكومية .

وكان ملــف املدينة الصناعية في 
ذي قــار احــد اهم وابــرز  امللفات 
التي تبناهــا احملافظ بعد ان كانت 
معطلة ســنوات عديــدة ، اذ قام 
بزيارتها عــدة مرات حني كان نائبا 
معوقات  علــى  ووقف  للمحافظ 

العمــل فيها وعمل مــع اجلهات 
اخملتصــة على حل ازمــة امللكية 
ونقلها مــن وزارة املالية الى وزارة 
الصناعة فضال عــن العمل على 
اطفــاء 70 مليار دينار كانت بذمة 

الصناعة لوزارة املالية .
وتضافرت جهود السيد احملافظ مع 
جهود االمني العــام جمللس الوزراء 

حميد الغزي والذي اسهم باصدار 
مجلس الوزراء لقرار اطفاء الديون 
وتذليل املعوقات ، فضال عن جهود 
عادل  الصناعيــة  الغــرف  رئيس 
عكاب و الســيد رئيس هيئة املدن 
هيئة  رئيس  و معــاون  الصناعية 
علي  الصناعي  الصناعيــة  املدن 

الدخيلي.

صالح الدين ـ الصباح الجديد:
أعلنت دائــرة البيئة في محافظة صالح 
الديــن قرب تشــغيل محطــة الصرف 
الصحــي فــي منطقة النباعــي، فيما 
مشــاريع  إدراج  متطلبات  إكمال  أكدت 

الصرف الصحي ضمن موازنة 2022.
وأوضح مدير البيئة محمد مجيد حمد، 
أنه “سيتم تشغيل محطة مياه الصرف 
الصحي مبنطقة النباعي خالل الشهرين 
املقبلني ، وتشــغيل بقية محطات مياه 
الصــرف الصحي مرهون بربط شــبكة 
اجملاري في احملافظة والتي تشمل قضاءي 

بيجي وسامراء”.
وأضــاف مدير البيئــة أن “محطات مياه 
الصرف الصحــي تعمل بنصف طاقتها 

في كل مــن قضاءي الدور وبلد، وهناك 6 
مستشفيات في احملافظة ال توجد فيها 
وحدات معاجلة امليــاه الثقيلة”. ، ولفت 
إلى أنه “متت كتابة تقرير مفصل حملافظ 
صالح الديــن الصيف املاضي، بخصوص 
والتي يؤدي  املتوقفــة  املعاجلــة  وحدات 
الى  السائلة  النفايات  لتصريف  توقفها 
نهر دجلة مباشرًة، او نقلها ووضعها في 
احواض تعفني تؤثر علــى املياه اجلوفية، 
وبدوره أكد احملافظ عــدم قدرة احملافظة 
على تنفيذ مشــاريع معاجلــة الصرف 
او  الصحي ضمن موازنة تنمية االقاليم 
موازنة دائرة صحــة احملافظة، وأنه وفقا 
لصالحياته ســيلحق وحــدات املعاجلة 
ملستشفيات احملافظة مبشروع الشرقاط 

- بيجي”.
واشــار مدير البيئة الى أنــه “ناقش هذا 
املوضوع مــع وزير الصحة بحضور رئيس 
الســابق  النيابية  والبيئة  الصحة  جلنة 
قتيبة اجلبــوري، ومت ادراج موضوع وحدات 
مياه الصــرف الصحي ضمن مشــاريع 
الــوزارة للعــام 2022، فيمــا أكملــت 
احملافظــة جميــع املتطلبات مبــا فيها 
اخملططات واالســتمارات والكلفة املالية 

التي يتطلبها هذا اإلدراج”.
وأشــار إلى أنه “مت ادخال شركة الفارس 
التابعة لوزارة الصناعة بهذا املوضوع، ومت 
االنتهاء من االجراءات وسترسل الكلفة 
مع االستمارة مطلع االسبوع املقبل الى 
املصادقة على  لغــرض  التخطيط  وزارة 

املشروع 
وأن “دائرة اجملــاري في قضاء بيجي تعمل 
حاليا على تأهيل شبكة اجملاري من اجل 

تشغيل وحدة املعاجلة”.
 مؤكــدا أن “عصابات داعــش االرهابية 
دمرت البنــى التحتية، مــا دفع اجلهات 
املعنيــة فــي احملافظة لتصريــف املياه 
الثقيلــة حالًيا على املبــزل في منطقة 

احلريجية”.
ولفت مديــر البيئــة الى “عــدم وجود 
البيئة  دائــرة  مشــاريع متلكئة تخص 
باستثناء اخملتبر، وأنه متت احاطة محافظ 
صالح الديــن علما بحاجــة الدائرة الى 
جتهيز مختبر كونه يتطلب مبالغ كبيرة”، 
مبينــا أن “احملافظة بانتظــار اقرار قانون 

املوازنــة لتجهيز اخملتبــر باجهزة جديدة 
بدال عن تلــك التي ســرقتها عصابات 

داعش االرهابية”.
وفيما يخــص مواقع الطمر الصحي في 
احملافظة، أشار مدير بيئة صالح الدين الى 
أن “جميــع املواقع غير نظامية، ومت فرض 

غرامات على اخملالفني لكن دون جدوى”.
الفتا الى أنه “ال ميكن غلق مواقع الطمر 
الصحي من قبل بلدية تكريت بســبب 
عدم توفر مواقع بديلة او بســبب حاجة 
املوقع البديل الــى اعادة تفعيل من قبل 
وزير االعمار واالســكان، وســيتم عقد 
اجتماع بعد غد بحضور ممثل االمم املتحدة 
بخصوص  للمحافــظ  الفني  والنائــب 

مواقع الطمر الصحي”. 

انطالق فعاليات مؤتمر بغداد الدولي 
الثاني للمياه بحضور دولي واقليمي 

تحت شعار )المياه والتغيرات المناخية(

بغداد ـ الصباح الجديد:
ألتقى مديــر عام دائرة شــؤون االلغام املهندس 
ظافــر محمود خلف اليــوم اخلميس في مكتبه 
املدير القطري ملنظمة ماك MAG الســيد جاك 
مورغــان وبحث معه األجــراءات الفنية واألدارية 

اخلاصة بأعمال شؤون األلغام اخملتلفة
وقال بيان صادر عن دائرة شؤون األلغام  أن اللقاء 
أنصب على بحث  بعض املعوقات االدارية والفنية 
التي تعترض سير األعمال وكيفية أيجاد احللول 
واملعاجلات العاجلة بصددها فضالً عن مناقشــة 
أيجاد تسهيالت لوجســتية تتيح مردود أنتاجي 
أعلى بالنســبة لهــذه املنظمــة أو غيرها من 
املنظمات العاملة األخرى  يذكر ان دائرة شــؤون 
االلغام هي دائرة مسيرة لعمل البرنامج الوطني 
ألدارة شــؤون االلغام في العراق وهي تزاول أعمال 
رقابيــة وأشــرافية على عمل كافــة املنظمات 
والشركات العاملة حتت هذه املظلة وهذا األطار.

واسط ـ الصباح الجديد:
افتتــح محافــظ واســط د.  محمــد جميــل 
املياحي،اليــوم اجلمعــة ، مشــروع مدخل حي 
الفالحية وســط مدينة الكوت الذي نفذ ضمن 

خطط تطوير األحياء بعموم احملافظة .
وذكــر املياحي علــى هامش مشــاركته بحفل 
افتتاح هذا املشروع اخلدمي الذي حضره عدد من 
الشــخصيات البرملانية والرسمية واالجتماعية 
ونخــب مــن ابناء احلــي “ان  اجناز هذا املشــروع 
املستحدث جديدا قد إضاف مسحات من  اجلمال 
على مظهر وبنية املنطقة وذلك من خالل اجراء 
عدة أعمال خدمية وبإســلوب التنفيذ املباشــر 
باالعتمــاد على اجلهــود الذاتيــة ملديرية بلدية 
الكوت “. وكشــف املياحي ان افتتاح املشــروع 
ياتي خطط تنفيذ املشاريع اخلدمية الكبرى التي 
متت احالتها  ضمــن املوازنات واخلطط اإلعمارية 

اخلاصة مبختلف املناطق”.

احمد عبد الصاحب كريم 
برعاية معالي رئيس صندوق اعادة اعمار املناطق 
املتضررة من العمليات االرهابية الدكتور ) محمد 
هاشــم العاني( و معالي وزيــر الصحة الدكتور 
)هاني موســى بدر العقابــي( و القائم بأعمال 
ســفارة جمهورية املانيا االحتادية الســيد )بيتر 
فيلنت( و بأشــراف مدير عام دائــرة صحة بغداد 
الكرخ الدكتور )ســعد كامــل الالمي( مت افتتاح 
مستشــفى الســالم في العامريــة اخملصصة 
لعالج مرضى جائحة كورونا ســعة )100( و التي 
مت تنفيذها من قبل صندوق اعادة االعمار بتمويل 

من برنامج التعاون العراقي االملاني 
و بني وزيــر الصحة الدكتور )هاني موســى بدر 
العقابــي( ان افتتــاح املستشــفى ميثل اضافة 
كبيرة للوزارة من خالل زيادة اعداد املستشفيات 
و زيادة الســعة الســريرية و البنية التحتية من 
خالل دعم صنــدوق اعادة اعمار املناطق املتضررة 
بالتعاون مــع وزارة الصحــة و احلكومة االملانية 
مؤكدا ان الوزارة واجهــت جائحة كورونا بعزمية 
كافــة مالكاتها الطبية و الصحية و الســاندة 
و االداريــة و الهندســية و قدمنــا الكثيــر من 
الشــهداء و املصابني جراء تفشي فيروس كورونا 
و احلمد هلل جنحنا في اســتيعاب الزخم الكبير 
للمرضى و االصابــات و افتتــاح الكثير العديد 
من املستشــفيات و اخملتبرات التشخيصية بعد 
ان كان هنــاك مختبــر واحد فقــط اصبح االن 
لدينا )70( مختبر و كانت الســعة السريرية في 
العنايــة املركزة )300( ســرير اصبحت االن اكثر 
من )3500( ســرير و نســبة الوفيات ال تتجاوز )١ 
%( مقدما شكره الى كافة املالكات العاملني في 
دائــرة صحة بغداد الكرخ علــى دورهم الكبير و 

تضحياتهم في مواجهة جائحة كورونا 
و اضاف مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور 
)ســعد كامل الالمــي( ان افتتاح املستشــفى 
سيســاهم في زيادة السعة السريرية في جانب 
الكرخ و كذلك تقدمي اخلدمات الطبية و الصحية 
ملرضى جائحة كورونا مؤكدا مت جتهيز املستشفى 
بأحدث االجهزة الطبية و االســرة و املستلزمات 
الطبية و الفندقية و اخملتبرات املتطورة و االشعة 
التشــخيصية و املستشفى مبنية بطرق انشاء 
حديثــة عازلة للحرائق و مجهزة بجدران تتحمل 
درجات احلــرارة العالية و مجهزة مبنظومة اطفاء 
احلرائق حتت األرض اضافة الــى مخارج الطوارى 
ومنظومــة تنقية امليــاه و مولــدات كهرباء و 
منظومة اوكســجني متكاملة كذلك مت رفدها 
بأكفــأ املالكات الطبيــة و الصحية و اخملتبرية و 

الساندة و اخلدمية .

مدير دائرة شؤون االلغام
 يلتقي المدير القطري 
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يتقدم الزميل محمود خيون من اســرة 
اجلريدة، بالشــكر والتقدير الى منتسبي 
دائرة أحوال مدينة الصدر على تعاونهم 
مع املواطنني وتقدمي املساعدة في سرعة 
اجنــاز معامالتهم وعلى رأســهم مدير 
الدائــرة العقيد منيع جمال عبد الوهاب 
قدوري الشمري والرائد كرار سعد عباس 
والنقباء مهنــد جبار بنيان وخليل برهان 
محمد وباســم هاشــم حســن لكن 
واملوظف جاســم منــان رحيمة معاون 
لهم  الدائرة.. متمنني  ومنتســبي  مدير 

دوام التطور .. ومن اهلل التوفيق..

شكر وتقدير



3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ســتزيد الصني ميزانيتها العسكرية بنسبة 
7,1 في املئة هذا العام، وفــق ما أعلنت وزارة 
املال، السبت، وســط توتر عاملي على خلفية 

الغزو الروسي ألوكرانيا. 
وهــذه النســبة )%7,1+( مرتفعــة قليال عن 

الزيادة في العام املاضي، والتي بلغت 6,8%. 
ومتّ تخصيــص نحو 1,45 تريليــون يوان )230 
مليــار دوالر( للدفــاع الوطني، وفقــا لتقرير 
امليزانية احلكومّية. وبذلك، متتلك الصني ثاني 
أكبر ميزانّية دفاعّية في العالم بعد الواليات 

املتحدة.
وتُعّد الزيادة في اإلنفاق العســكري الصيني 
أعلى بكثير مــن النمّو املتوّقع إلجمالي الناجت 
احمللي والذي حّدده امس السبت رئيس الوزراء 

لي كه تشيانغ عند %5,5 للعام احلالي.
وتأتي الزيادة في امليزانّية العسكرّية في وقٍت 
يتصاعــد فيــه التوّتر العاملي بســبب الغزو 
الروسي ألوكرانيا، وهو األمر الذي رفضت بكني 
حّتى اآلن إدانته، قائلــة إّنها “تتفهم” اخملاوف 

األمنّية ملوسكو.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
بعد أن ناشد رئيس بلدية ماريوبول، املدينة 
األوكرانية الساحلية، فتح ممرات إنسانية، 
مؤكدا أن القوات الروسية حتاصرها، أعلنت 
موسكو امس الســبت، وقفا إلطالق النار 
للســماح بإجالء املدنيني من مدينتني في 
شــرق أوكرانيا، إحداهما مرفــأ ماريوبول 
االســتراتيجي، وذلك بعد مشــاورات بني 

ممثلني عن كييف وموسكو.
وأوضحت وزارة الدفاع الروســية في بيان، 
بحسب ما نقلت وسائل إعالم رسمية، أن 
“اجلانب الروسي أعلن وقفا للنار اعتبارا من 
الساعة السابعة بتوقيت غرينتش، وفتح 
ممرات إنسانية إلجالء املدنيني من ماريوبول 

وفولنوفاخا”.
كمــا أضافت أنه مت حتديــد مواقع املمرات 
اإلنســانية ونقــاط اخلــروج باالتفاق مع 

السلطات األوكرانية.
لكنها أكدت في الوقت عينه، أن العملية 
مستمرة،  النطاق  واســعة  العســكرية 
2037 موقعا  إلــى اســتهداف  مشــيرة 
عسكريا للجيش األوكراني منذ انطالقها.

حصار وهجوم عنيف
فــادمي  ماريوبــول  بلديــة  رئيــس  وكان 
بويتشــينكو، أعلن في وقت سابق اليوم، 
أن مينــاء املدينــة الواقعة شــرق البالد، 
الروسي  اجليش  يفرضه  لـ”حصار”  يتعرض 
ولهجمات “عنيفة”. وقال في رســالة على 
حســاب “تليغرام” التابــع للمدينة البالغ 
عدد سكانها نحو 450 ألف نسمة واملطلة 
على بحر آزوف، بحســب ما نقلت فرانس 
برس: “نبحث حاليا عن حلول للمشــاكل 
اإلنســانية وعــن كل الســبل املمكنــة 

للخروج من حتت احلصار”.

الصين ترفع
 إنفاقها العسكري

روسيا: أعلنا وقفًا 
للنار في مدينتين

 بشرق أوكرانيا

الصابح الجديد ـ متابعة:

مع سيطرة القوات الروسية على 
أكبــر محطــة طاقــة نووية في 
املاضية  اجلمعة  أوروبا، في معارك 
بني اجليشــني الروسي واألوكراني، 
حول  والقلق  اخملاوف  موسكو  تثير 

العالم من وقوع كارثة نووية؟
وقال مســؤولون في األمم املتحدة 
ومــن الســلطات األوكرانية ، ان 
احلريق،  أخمــدت  اإلطفاء  كــوادر 
فيما واصلت روسيا هجومها على 
جبهات متعددة، وتســببت مبوجة 

جلوء لنحو 1.2 مليون أوكراني.
وبالتزامن مع اإلدانــات الدولية ملا 
فعلته موســكو، اتخذ الكرملني 
إجــراءات صادمــة ضــد تدفــق 
مت  روســيا، حيث  داخل  املعلومات 
حظر فيســبوك وتويتــر، ناهيك 
إعالم  وسائل  نشاطات  توقف  عن 
غربية بعدما وقع الرئيس الروسي، 
يعاقب  قانونــا  بوتــني  فالدمييــر 
بالســجن ملدة تصل إلى 15 عاما 
إذا مت نشــر أخبار تراها السلطات 

بحسب وجهة نظرها كاذبة.
الدولية  الوكالــة  رئيــس  وقــال 
لألمم  التابعــة  الذريــة  للطاقــة 
املتحدة، رافائيل غروسي، إن قذيفة 
روسية أصابت مركزا للتدريب في 
 6 التي تضم  زابوريجيــا،  محطة 

مفاعالت للطاقة.
وخوفا  عامليا  قلقــا  الهجوم  وأثار 
من كارثــة ميكن أن جتعــل كارثة 
 ،1986 عــام  تشــيرنوبيل  حادثة 
حادثــا بســيطا أمامهــا، إذ أنه 
لــو وقع انفجــار فــي زابوريجيا، 
ســيكون أثره أكثــر بأضعاف من 
حادثة تشــرنوبيل، وهــو ما حذر 
منه الرئيــس األوكراني، فولودميير 

زيلينسكي.
وقالــت الســلطات األوكرانية إن 
السلطات الروسية سيطرت على 
احملطــة النووية، ولكــن مت اإلبقاء 
املنشأة إلدارته،  العاملني في  على 
فيما قال غروسي إن مفاعال واحدا 
يعمل حاليا بنســبة 60 في املئة 

من طاقته.
وكان غروســي قد حــذر في وقت 

إلى  الهجمات  ســابق من وصول 
نحو 15 مفاعــال للطاقة النووية 
فــي أوكرانيــا، تتواجد فــي أربع 

منشآت.
الهجــوم علــى احملطة  وأســفر 
النوويــة عــن إصابة شــخصني 
في احلريق، فيمــا قتل ثالثة جنود 

أوكرانيني.
الدفــاع  وزارة  باســم  املتحــدث 
األميركيــة، جون كيربــي، قال إن 
“هذه الواقعة تؤكــد التهور الذي 
الروس بهــذا الغزو غير  ميارســه 

املبرر”.
وفــي اجتماع طــارئ جمللس األمن 
الدولي، قال ســفير أوكرانيا لدى 
األمم املتحدة سيرجي كيسليتسيا 

القصف  نتيجة  اندلــع  احلريق  إن 
الروسي للمحطة واتهم موسكو 

بارتكاب “عمل إرهابي نووي”.
مــن جانبه زعم متحدث باســم 
إيغــور  الروســية،  الدفــاع  وزارة 
مجموعــة  أن  كوناشــينكوف 
النار  أشعلت  أوكرانية  “تخريبية” 

في احملطة النووية.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن 
“إن  الذرية قولهم  خبراء السالمة 
خوض احلرب باستهداف املفاعالت 
النووية ميثل وضعا غير مســبوق 

وخطيرا للغاية”.
وقال أدوين ليمان، من احتاد العلماء 
في واشنطن إنه “لم يتم تصميم 
أي محطــة نووية لتتحمل تهديد 

بهجوم عسكري واسع النطاق”.
من جانبه قــال أليكس روزين، من 
منظمة األطباء ملنع احلرب النووية 
إن “احلادث رمبا كان نتيجة املبالغة 
فــي تقدير الوحدات العســكرية 
لدقــة أســلحتها، بالنظر إلى أن 
الرياح السائدة كانت ستحمل أي 
تداعيات إشــعاعية مباشرة نحو 

روسيا”.
وأشــار إلى أنه “ال يوجد لروســيا 
أراضيها”،  مصلحة فــي تلويــث 
موضحا أن “اخلطر ال يأتي فقط من 
املفاعالت، بل من منشآت التخزين 
أيضــا التــي حتتوي علــى الوقود 

املستهلك”.
فــي أعقــاب الهجــوم، ناشــد 

زيلينسكي حلف شمال األطلسي 
لفــرض منطقة حظر  أخرى  مرة 
طيران فوق بالده. لكن األمني العام 
ينس ســتولتنبرغ  الناتــو،  حللف 
استبعد هذا االحتمال، مشيرا إلى 
خطر اندالع حرب أوسع بكثير في 

أوروبا.
وقال إنــه لفــرض منطقة حظر 
طائرات  علــى  ســيتعني  طيران، 

الناتو إسقاط الطائرات الروسية.
انتقــد  فــي خطــاب عاطفــي 
زيلينسكي تردد حلف الناتو، قائال 
متاما  روســيا  قيود  “ســيفك  إنه 
أثناء تصعيدهــا هجومها اجلوي”، 
مضيفا إلى أن “الناتو بذلك يعطي 
الضــوء األخضــر لقصــف املدن 

والقرى األوكرانية”.
وبعد أكثر من 9 أيــام على الغزو 
الروسية  القوات  الروسي، لم حترز 
تقدما كبيرا، حيث يواجه مقاومة 

أوكرانية شرسة.
بني  احملادثات  من  جولة  وأســفرت 
روسيا وأوكرانيا اخلميس عن اتفاق 
مبدئي إلنشــاء ممرات آمنة إلجالء 
املواطنني وتوصيل الغذاء واألدوية.

وأصيــب في احلرب علــى أوكرانيا 
حتى اآلن أكثر من 840 طفال، وقتل 
األوكرانية،  السلطات  28 بحسب 
كما أكد مكتب حقوق اإلنســان 
التابــع لألمم املتحــدة مقتل 331 
مدنيــا، ويتوقع أن تكــون األرقام 

احلقيقية أعلى من ذلك.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اإلرهاب  مكافحة  شــرطة  أعلنت 
مواطنــا  أن  اجلمعــة،  املغربيــة 
بلجيكيا من أصل مغربي يشــتبه 
بتورطــه فــي اإلعــداد خملططات 
“إرهابيــة وشــيكة” فــي املغرب، 
اعتقــل في بلجيــكا بالتعاون مع 

االستخبارات املغربية.
وقــال املكتــب املركــزي لألبحاث 

القضائيــة، في بيان، إن “املعلومات 
الدقيقــة التي وضعتهــا املديرية 
العامــة ملراقبــة التــراب الوطني 
رهــن إشــارة الســلطات األمنية 
والقضائيــة البلجيكيــة، مكنت 
مــن توقيف املشــتبه فيــه الذي 
يحمل االســم احلركــي عبد اهلل 

البلجيكي”.
وأضــاف أن املشــتبه بــه وضــع 

القضاء  االعتقال مــن طرف  “رهن 
البحث  ذمــة  علــى  البلجيكــي 
اإلرهاب  قضايا  إطار  في  والتحقيق 
القضية  وهذه  العنيف”.  والتطرف 
مرتبطة بتوقيف “متطرف” مغربي 
فــي جنوب املغــرب، األربعــاء، له 
ارتباط بتنظيم الدولة اإلســالمية 
“حتضيره مشــروعا  في  ويُشــتبه 
أجانب  إرهابيا” يستهدف مواطنني 

ومســؤولني أمنيني كبــار ومواقع 
حساسة،  أمنية  ومبانَي  عسكرية 

حسب شرطة مكافحة اإلرهاب.
بني حني  املغربية  السلطات  وتعلن 
وآخر توقيــف أفراد أو تفكيك خاليا 
إرهابيــة موالية لتنظيــم الدولة 

اإلسالمية خصوصا.
الشرطة  أوقفت  املاضي،  يناير  وفي 
شخصا يشــتبه في قتله مواطنة 

فرنسية بسالح أبيض، وجرح أخرى 
بلجيكية في مدينة أكادير )جنوب(.
والشخص الذي اعُتِقل في بلجيكا 
أرســل “حوالــة ماليــة بالعملة 
األوروبية ، للمشــتبه فيه املوقوف 
باملغرب، بداية شــهر مارس اجلاري، 
وذلــك كدفعــة أولى مــن ضمن 
التدريجي القتناء  التمويل  عمليات 
الكيميائية  واملواد  املســتحضرات 

التــي تدخل في صناعــة وحتضير 
املكتب  بيان  املتفجرات”، بحســب 

املركزي لألبحاث القضائية.
البحث  تورط  “كما أكدت إجراءات 
الشــخص املعتقــل ببلجيكا في 
وتشــكيل  خلق  على  التحريــض 
تنظيــم إرهابــي محلــي للقيام 
وفق  باملغرب”،  تخريبيــة  بعمليات 

البيان.

حريق جانب من محطة زابوريجيا يثير قلق الغرب من »كارثة نووية«
منظمة األطباء لمنع الحرب النووية: ال مصلحة لروسيا في تلويث اراضيها

واصلت روسيا 
هجومها على 

جبهات متعددة، 
وتسببت بموجة 
لجوء لنحو 1.2 
مليون أوكراني

إحباط مخطط إرهابي يستهدف المغرب.. بروكسل تعتقل »عبد اهلل البلجيكي«
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جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن

مناقصة رقم )103 لسنة 2021(
1- يســر محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص بـــمشروع )متديد شبكات متفرقة قطر 
)110-160-225( ملم الى مناطق أبو كفوف الغربي، أبو كفوف الشمالي، منطقة احلضن، منطقة غضيب مع حي األمير( في قضاء املهناوية وبكلفة 
تخمينية )166،000،000( فقط مائة وســتة وســتون مليون دينار عراقي ال غيرها ضمن تخصيصات اســتراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2021 

وحسب التبويب )الباب )58(، القسم )1(، االستثمار )2(، الفصل )4(، املادة )4( النوع )4(، التسلسل )126(( ومبدة عمل )120(  يوما )قطاع ماء(.
2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشــروع ســوف تنشر 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:

* الســيولة املالية: وتعرف الســيولة النقدية بأنها كشــف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر ســنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل 
التســهيالت املصرفية وللفترة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ الســيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )16،600،000( فقط ستة 

عشر مليونا وستمائة 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 احلسابات/ أمني الصندوق في ديوان احملافظة وسوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في 

املناقصة عند الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم )االثنني( املصادف )2022/3/14( 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 الرســمية املذكورة أعاله ولغاية الساعة العاشــرة صباحا في يوم غلق املناقصة وال يسمح التقدمي عن طريق البريد اإللكتروني، 
وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات( في 
نفس موعد غلق املناقصة في يوم )االثنني( في متام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتأريخ )2022/3/21( وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم 
فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على أن تقدم 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 )4،980،000( فقط أربعة ماليني وتسعمائة وثمانون 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- يتــم اعتماد الوثائق القياســية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مســتجيبة عنــد تثبيتها ملعايير التأهيل 
احملددة فيها بفروعها كافة والشروط 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- تبقى 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 يشّغل 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 مباشــر وخالل مدة )30( يوماً من تأريخ اســتالم املركز 

للطلب.
12- في حالة 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 أسباب مبررة من دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شراء وثائق املناقصة 

فقط للمناقصني.
زهير علي الشعالن
محافظ الديوانية 

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن

مناقصة رقم )105 لسنة 2021(
1- يســر محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص بـــمشروع )جتهيز أجهزة ملديرية 
األحوال املدنية واجلوازات واإلقامة في محافظة الديوانية( وبكلفة تخمينية )434،780،000( فقط اربعمائة وأربعة وثالثون مليونا وســبعمائة 
وثمانون الف دينار عراقي فقط ال غيرها ضمن تخصيصات تنمية االقاليم لعام 2021 وحسب التبويب )الباب )58(، القسم )1(، االستثمار )2(، 

الفصل )4(، املادة )12( النوع )1(، التسلسل )116(( ومبدة عمل )120( يوما )قطاع املتفرقة(.
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:
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 )86،956،000( فقط 

ستة وثمانون مليونا وتسعمائة وستة 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 شــراء يقطع من قبل قسم احلســابات/ أمني الصندوق في ديوان احملافظة وســوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على 
استفســارات املشاركني في املناقصة عند الســاعة الثانية عشــرة ظهرا من يوم )االثنني( املصادف )2022/3/14( 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 )االثنني( في متام الســاعة الثانية عشــرة ظهرا بتأريخ )2022/3/21( وســوف 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،043،400( فقط ثالثة عشر مليون وثالثة 
واربعون الف واربعمائة دينار عراقي الغيرها ومعنون الى جهة التعاقد )محافظة الديوانية/ قســم العقود( ويذكر فيه رقم واســم 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 العطــاءات 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 التشــغيل 
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 )102 لسنة 2021(
1- يســر محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص بـــمشروع )توسيع مجمع ماء العطاء 
إليصال املاء الى اجملمع الســكني )الكرفانات( في مركز الديوانية سعة 100 م3/ ســاعة( وبكلفة تخمينية )419،097،000( فقط اربعمائة وتسعة 
عشر مليونا وســبعة وتسعون الف دينار عراقي فقط ال غيرها ضمن تخصيصات تنمية االقاليم لعام 2021 وحسب التبويب )الباب )58(، القسم 

)1(، االستثمار )2(، الفصل )4(، املادة )4( النوع )5(، التسلسل )93(( ومبدة عمل )180( يوما ضمن مشاريع )قطاع املاء(
2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشــروع سوف تنشر 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 مدني      عدد 1
2- مهندس كهرباء    عدد1

3- مهندس ميكانيك   عدد1
4- دبلوم فني كهرباء عدد1

ب- املتطلبات املالية:
* الســيولة املالية: وتعرف السيولة النقدية بأنها كشــف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر ســنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل 
التســهيالت املصرفية وللفترة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ السيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )41،909،700( فقط  واحد 

واربعون مليونا وتسعمائة وتسعة آالف وسبعمائة 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 شراء 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 سيتم مبوجب 
وصل شراء يقطع من قبل قسم احلسابات/ أمني الصندوق في ديوان احملافظة وسوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في 

املناقصة عند الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم )االثنني( املصادف )2022/3/14( 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 نشر 
لإلعالن في اجلرائد الرسمية املذكورة أعاله ولغاية الساعة الثانية عشرة ظهرا في يوم غلق املناقصة وال يسمح التقدمي عن طريق البريد اإللكتروني، 
وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات( في 
نفس موعد غلق املناقصة في يوم )االثنني( في متام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتأريخ )2022/3/21( وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم 
فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على أن تقدم 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 )12،572،910( فقط اثني عشر مليونا وخمسمائة واثنني 
وسبعني الفا وتسعمائة وعشرة 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 القياســية الصادرة مــن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مســتجيبة عند تثبيتها ملعايير التأهيل 
احملددة فيها بفروعها كافة والشروط 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 وملزمــة ملقدمي العطاءات ملدة )90( يوما اعتبارا مــن تأريخ غلق املناقصة، وأن جهة التعاقــد 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 التشــغيل في 
بغداد واحملافظات إال في حال اعتذار املركز عن توفير األعداد والتخصصات املطلوبة وبكتاب رســمي مباشــر 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 أسباب مبررة من دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شراء وثائق املناقصة 

فقط للمناقصني.
زهير علي الشعالن
محافظ الديوانية 

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن

مناقصة رقم )104 لسنة 2021(
1- يسر محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص بـــمشروع )تأهيل مجمعات ماء في ناحية 
نفر)مجمع ماء البيضان ســعة 50م3/ ســا مع متديد أنبوب قطر 8 اجن، ومجمع ماء الدرعية القدمي ســعة 50 م3/ ســاعة مع متديد أنبوب قطر 8 اجن( 
وبكلفة تخمينية )384،657،000( فقط ثالثمائة وأربعة وثمانني مليونا وســتمائة وســبعة وخمســني الف دينار عراقي ال غيرها ضمن تخصيصات 
استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2021 وحسب التبويب )الباب )58(، القسم )1(، االستثمار )2(، الفصل )4(، املادة )4( النوع )5(، التسلسل )109(( 

ومبدة عمل )180( يوما )قطاع ماء(.
2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشــروع ســوف تنشر 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

)yahoo.com@2005 _EMAIL: dewaniarc( 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-دبلوم فني كهرباء    عدد 1
ب- املتطلبات املالية:

* الســيولة املالية: وتعرف الســيولة النقدية بأنها كشــف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر ســنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل 
التســهيالت املصرفية وللفترة التي تســبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ السيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )38،465،700( فقط ثمانية 

وثالثون مليونا واربعمائة وخمسة وستون الفا وسبعمائة 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 احلسابات/ أمني الصندوق في ديوان احملافظة وسوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في 

املناقصة عند الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم )االثنني( املصادف )2022/3/14( 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 الرســمية املذكورة أعاله ولغاية الساعة العاشــرة صباحا في يوم غلق املناقصة وال يسمح التقدمي عن طريق البريد اإللكتروني، 
وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات( في 
نفس موعد غلق املناقصة في يوم )االثنني( في متام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتأريخ )2022/3/21( وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم 
فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على أن تقدم 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 )11،539،710( فقط احد عشر مليون وخمسمائة وتسعة 
وثالثون الف وســبعمائة وعشــر دينار عراقي الغيرها ومعنون الى جهة التعاقد )محافظة الديوانية/ قسم العقود( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة 

ويكون نافذا ملدة )120( يوما من تأريخ غلق املناقصة الفعلي.
8- يتــم اعتماد الوثائق القياســية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مســتجيبة عنــد تثبيتها ملعايير التأهيل 
احملددة فيها بفروعها كافة والشروط 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- تبقى 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 يشّغل 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 مباشــر وخالل مدة )30( يوماً من تأريخ اســتالم املركز 

للطلب.
12- في حالة 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 أسباب مبررة من دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شراء وثائق املناقصة 

فقط للمناقصني.
زهير علي الشعالن

محافظ الديوانية 



5 اعالن

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن

مناقصة رقم )126 لسنة 2019(
1- يســر محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ العمل اخلاص بـــمشروع )هدم وبناء مدارس 12 صفا عدد/ 3 في عموم احملافظة على 

طريقة البناء اجلاهز( وفق التفاصيل املدرجة في ادناه:

ضمن تخصيصات تنمية االقاليم لعام 2019 وحسب التبويب )الباب )58(، القسم )1(، االستثمار )2(، الفصل )5(، املادة )7( النوع )1(، التسلسل )264(( ضمن مشاريع )خطة قطاع التربية 
لعام 2019(.

2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر 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 مدني    عدد 1
2-مهندس كهرباء  عدد 1
ثانيا:- اخلبرة التخصصية

• تقدمي عمل مماثل ومنجز خالل )5( ســنوات الســابقة لتاريخ غلق املناقصة ومببلغ )1,059,199,650( فقط واحد مليار وتســعة وخمســون مليون ومائة وتسعة وتسعون الف وستمائة 
وخمسون دينار عراقي ال غيرها.

ب- املتطلبات املالية:
* الســيولة املالية: وتعرف الســيولة النقدية بأنها كشف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املصرفية وللفترة التي تسبق 
تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ السيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )186,917,585( فقط مائة وستة وثمانون مليون وتسعمائة وسبعة عشر الف وخمسمائة وخمسة وثمانون 

دينار عراقي 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 الشركة وهوية تصنيف املقاولني )نافذة( وتكون درجة وصنف املقاول أو الشركات املقاولة املطلوبة هي )اخلامسة(.

خامسا: وصل شراء املناقصة )نسخة اصلية(.
5- بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني شراء وثائق العطاء باللغة )العربية( بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد في التعليمات ملقدمي العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة 
)400,000( اربعمائة ألف دينار عراقي فقط ال غيرها غير قابل للرد وأن أســلوب الدفع ســيتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم احلسابات/ أمني الصندوق في ديوان احملافظة وسوف 
يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشــاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشــرة ظهرا من يوم )اخلميس( املصادف )2022/3/24( في بناية احملافظة/ الطابق الثاني/ 

قاعة االجتماعات.
6- يتم تسليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قسم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداًء من اليوم التالي من تاريخ آخر نشر لإلعالن في اجلرائد الرسمية املذكورة أعاله 
ولغاية الســاعة العاشــرة صباحا في يوم غلق املناقصة وال يسمح التقدمي عن طريق البريد اإللكتروني، وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور 
الى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات( في نفس موعد غلق املناقصة في يوم )اخلميس( في متام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتأريخ )2022/3/31( وسوف ترفض 
العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على أن تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثّبت عليها رقم واســم املناقصة 

واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف وعنوانه اإللكتروني.
7- كل العطــاءات يجــب أن تتضمن ضمانا للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو ســفتجة صــادر من مصرف معتمد في العراق 
وبنسبة )2%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومببلغ )70,613,310( فقط سبعون مليون وستمائة وثالثة عشر الف وثالثمائة وعشرة 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 القياســية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مســتجيبة 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- تبقى 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 يشّغل 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 رسمي مباشر وخالل مدة )30( يوماً من تأريخ استالم املركز للطلب.
12- في حال 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 أسباب مبررة من دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شراء وثائق املناقصة فقط للمناقصني.

14- أ/ يتم اســتقطاع مبلغ التثمني )هدم وبناء مدرســة 12 صفا في الدغارة( بعد تثمينها من قبلكم على ان ال يقل مبلغ التثمني عن )4,500,000( فقط أربعة مليون وخمســمائة الف 
دينار عراقي ال غيرها ويتم االستقطاع في الدفعة األولى من االعمال املنجزة.

ب/ يتم اســتقطاع مبلغ التثمني )هدم وبناء مدرســة حجر بن عدي 12 صفا( بعد تثمينها من قبلكم على ان ال يقل مبلغ التثمني عن )3,000,000( فقط ثالثة مليون دينار عراقي ال غيرها 
ويتم االستقطاع في الدفعة األولى من االعمال املنجزة.

ج/ يتم اســتقطاع مبلغ التثمني )هدم وبناء مدرســة امليثاق 12 صفا( بعد تثمينها من قبلكم على ان ال يقل مبلغ التثمني عن )3,000,000( فقط ثالثة مليون دينار عراقي ال غيرها ويتم 
االستقطاع في الدفعة األولى من االعمال املنجزة.

زهير علي الشعالن
محافظ الديوانية 

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعادة إعالن للمرة الثانية

مناقصة رقم )10 لسنة 2021(
1- يســر محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص بـــمشروع )إنشاء ملعب في السدير( 
وبكلفة تخمينية )625,768,000( فقط ســتمائة وخمسة وعشرون مليونا وسبعمائة وثمانية وستون الف دينار ال غيرها وحسب التبويب )الباب 

)58(، القسم )5(، االستثمار )2(، الفصل )4(، املادة )9( النوع )8(، التسلسل )94(( ومبدة عمل )300( يوم.
2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر 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 مدني    عدد 1

2- مساح            عدد 1
ب- املتطلبات املالية:

* الســيولة املالية: وتعرف الســيولة النقدية بأنها كشف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر ســنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل 
التســهيالت املصرفية وللفترة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ السيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )56,319,120( فقط ستة 

وخمسون مليونا وثالثمائة وتسعة عشر الفا ومائة وعشرون 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 شراء 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 سيتم مبوجب 
وصل شــراء يقطع من قبل قسم احلسابات/ أمني الصندوق في ديوان احملافظة وسوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشاركني 

في املناقصة عند الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم )الثالثاء( املصادف )2022/3/15( 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 نشر 
لإلعالن في اجلرائد الرســمية املذكورة أعاله ولغاية الساعة العاشرة صباحا في يوم غلق املناقصة وال يسمح التقدمي عن طريق البريد اإللكتروني، 
وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات( 
في نفس موعد غلق املناقصة في يوم )الثالثاء( في متام الســاعة الثانية عشــرة ظهرا بتأريخ )2022/3/22( وســوف ترفض العطاءات 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 العطــاءات يجب أن تتضمن ضمانا للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو ســفتجة 
صادر من مصرف معتمد في العراق وبنسبة )2%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومببلغ )18,773,40( ثمانية عشر مليونا وسبعمائة وثالثة 
وســبعون الفا واربعون 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 القياســية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مســتجيبة عند تثبيتها ملعايير التأهيل 
احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شــروط املناقصة وفي حال عدم التــزام مقدم العطاء مبا تتطلبه 

الوثيقة القياسية لكافة أقسامها يتم استبعاد عطائه تعتبر غير مستجيبة.
9- تبقــى العطــاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملــدة )90( يوما اعتبارا من تأريخ غلق املناقصة، وأن جهــة 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 التشــغيل 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 مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه على ان يقدم 

عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء
13- جلهــة التعاقــد 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 )125 لسنة 2019(
1- يسر محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ العمل اخلاص بـــمشروع )بناء مدارس 12 صفا عدد/ 2 في عموم احملافظة على 

طريقة البناء اجلاهز( وفق التفاصيل املدرجة في ادناه:

ضمن تخصيصات تنمية االقاليم لعام 2019 وحسب التبويب )الباب )58(، القسم )1(، االستثمار )2(، الفصل )5(، املادة )7( النوع )1(، التسلسل )298(( ضمن مشاريع )خطة قطاع 
التربية لعام 2019(.

2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر 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 مدني    عدد 1
2-مهندس كهرباء  عدد 1
ثانيا:- اخلبرة التخصصية

• تقدمي عمل مماثل ومنجز خالل )5( سنوات السابقة لتاريخ غلق املناقصة ومببلغ )706،133،100( فقط سبعمائة وستة ماليني ومائة وثالثة وثالثون الفا ومائة دينار عراقي ال غيرها.
ب- املتطلبات املالية:

* الســيولة املالية: وتعرف الســيولة النقدية بأنها كشف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املصرفية وللفترة التي 
تسبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ السيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )141،226،620( فقط مائة وواحد واربعون مليونا ومائتان وستة وعشرون الفا وستمائة وعشرون 

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 الشركة وهوية تصنيف املقاولني )نافذة( وتكون درجة وصنف املقاول أو الشركات املقاولة املطلوبة هي )السادسة(.

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 )400,000( اربعمائة ألف دينار عراقي فقط ال غيرها غير قابل للرد وأن أســلوب الدفع ســيتم مبوجب وصل شــراء يقطع من قبل قسم احلسابات/ أمني الصندوق في ديوان 
احملافظة وســوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشــاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشــرة ظهرا من يوم )اخلميس( املصادف )2022/3/24( في بناية 

احملافظة/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات.
6- يتم تسليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قسم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداًء من اليوم التالي من تاريخ آخر نشر لإلعالن في اجلرائد الرسمية املذكورة 
أعاله ولغاية الساعة العاشرة صباحا في يوم غلق املناقصة وال يسمح التقدمي عن طريق البريد اإللكتروني، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني 
باحلضور الى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات( في نفس موعد غلق املناقصة في يوم )اخلميس( في متام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتأريخ )2022/3/31( 
وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على أن تقدم 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 )2%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومببلغ )47،075،540( فقط سبعة واربعون مليونا وخمسة وسبعون الفا وخمسمائة واربعون دينارا عراقيا 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 والشروط 
القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شــروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية لكافة أقســامها يتم اســتبعاد عطائه تعتبر غير 

مستجيبة.
9- تبقى 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 يشّغل 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 رسمي 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 مشــاركة مصادق عليه 

اصوليا مع العطاء
13- جلهة التعاقد إلغاء املناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة بناًء على أسباب مبررة من دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شراء وثائق املناقصة فقط للمناقصني.

زهير علي الشعالن
محافظ الديوانية 

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن

مناقصة رقم )123 لسنة 2019(
1- يسر محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ العمل اخلاص بـــمشروع )بناء مدارس 12 صفا عدد/ 2 في عموم احملافظة على طريقة 

البناء اجلاهز( وفق التفاصيل املدرجة في ادناه:

ضمن تخصيصات تنمية االقاليم لعام 2019 وحسب التبويب )الباب )58(، القسم )1(، االستثمار )2(، الفصل )5(، املادة )7( النوع )1(، التسلسل )298(( ضمن مشاريع )خطة قطاع التربية 
لعام 2019(.

2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر 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 مدني    عدد 1
2-مهندس كهرباء  عدد 1
ثانيا:- اخلبرة التخصصية

• تقدمي عمل مماثل ومنجز خالل )5( سنوات السابقة لتاريخ غلق املناقصة ومببلغ )706،133،100( فقط سبعمائة وستة ماليني ومائة وثالثة وثالثون الفا ومائة دينار عراقي ال غيرها.
ب- املتطلبات املالية:

* الســيولة املالية: وتعرف الســيولة النقدية بأنها كشف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املصرفية وللفترة التي تسبق 
تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ الســيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )141،226،620( فقط مائة وواحد واربعون مليونا ومائتان وستة وعشرون الفا وستمائة وعشرون 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 الشركة وهوية تصنيف املقاولني )نافذة( وتكون درجة وصنف املقاول أو الشركات املقاولة املطلوبة هي )السادسة(.

خامسا: وصل شراء املناقصة )نسخة اصلية(.
5- بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني شراء وثائق العطاء باللغة )العربية( بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد في التعليمات ملقدمي العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة 
)400,000( اربعمائة ألف دينار عراقي فقط ال غيرها غير قابل للرد وأن أســلوب الدفع ســيتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم احلسابات/ أمني الصندوق في ديوان احملافظة وسوف 
يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشــاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشــرة ظهرا من يوم )اخلميس( املصادف )2022/3/24( في بناية احملافظة/ الطابق الثاني/ 

قاعة االجتماعات.
6- يتم تسليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قسم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداًء من اليوم التالي من تاريخ آخر نشر لإلعالن في اجلرائد الرسمية املذكورة أعاله 
ولغاية الســاعة العاشــرة صباحا في يوم غلق املناقصة وال يسمح التقدمي عن طريق البريد اإللكتروني، وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور 
الى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات( في نفس موعد غلق املناقصة في يوم )اخلميس( في متام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتأريخ )2022/3/31( وسوف ترفض 
العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على أن تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثّبت عليها رقم واســم 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 
)2%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومببلغ )47،075،540( فقط سبعة واربعون مليونا وخمسة وسبعون الفا وخمسمائة واربعون دينارا عراقيا 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 القياســية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مســتجيبة 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- تبقى 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 يشّغل 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 رسمي مباشر وخالل مدة )30( يوماً من تأريخ استالم املركز للطلب.
12- في حال 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 أسباب مبررة من دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شراء وثائق املناقصة فقط للمناقصني.

زهير علي الشعالن
محافظ الديوانية 

االحد 6 آذار 2022 العدد )4851(

Sun. 6 Mar. 2022 issue )4851(

مدة العملالكلفة التخمينيةاسم املشروعت

 بناء مدرسة 12 صفا على القطعة املرقمة 22/9334 م18 صدر1
1,176,888,500اليوسفية/ حي اجلنوب

450 يوما

1،176،888،500بناء مدرسة 12 على القطعة املرقمة 25/2736 م5/ أم عباسيات2

مجموع الكلفة التخمينية للمشروع )2،353،777،000( فقط اثنان مليار وثالثمائة وثالثة وخمسون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون 
الف دينار ال غيرها.

مدة العملالكلفة التخمينيةاسم املشروعت

1,176,888,500بناء مدرسة 12 صفا )البرهان(/ في قضاء الدغارة.1
450 يوما

1،176،888،500بناء مدرسة 12 صفا )براعم الوفاء( في قضاء السنية.2

مجموع الكلفة التخمينية للمشروع )2،353،777،000( فقط اثنان مليار وثالثمائة وثالثة وخمسون مليون وسبعمائة 
وسبعة وسبعون الف دينار ال غيرها.

مدة العملالكلفة التخمينيةاسم املشروعت

1,176,888,500هدم وبناء مدرسة امليثاق 12 صفا في حي الوحدة(.1

510 يوما 1،176،888،500هدم وبناء مدرسة 12 صفا بدل مدرسة حجر بن عدي2

1،176،888،500هدم وبناء مدرسة الدغارة االبتدائية 12 صفا على القطعة 137/937 م19 اجلزرة3

مجموع املبلغ التخميني للمشروع )3,530,665,500( فقط ثالثة مليارات وخمسمائة وثالثون مليونا وستمائة وخمسة وستون الفا وخمسمائة دينار عراقي ال غيرها.



تقرير

اقتصاد6

الصباح الجديد ـ متابعة:

اعلن مســؤول حكومي في صالح 
املباشــرة  الســبت،  امس  الدين 
باملرحلة األولى التحضيرية ملشروع 
الذي  الستراتيجي  منكحول  سد 
بــدأت مراحلــه التمهيدية العام 

املاضي.
التابعة  الزوية  ناحيــة  وقال مدير 
لقضــاء بيجــي شــمالي صالح 
الديــن محمد زيــدان: إن “الكوادر 
التابعة لوزارة  الفنية والهندسية 
املوارد املائية أجنزت مراحل اجلســر 
الكونكريتي والبدء بإنشاء معمل 
للكونكريــت الى جانب التحضير 
إلنشــاء 80 منــزال بقرب الســد 
الفنية  والكــوادر  للمهندســن 

العاملة”.
املائية  املوارد  وبحسب  زيدان  واكد 
تعويض األسر املتضررة من أعمال 
السد والقريبة منه ضمن خطط 

متسلسلة من املشروع.
زيدان وصــول فوج من  أعلن  كما 
اجليش للتمركز في منطقة السد 
وتأمــن احلماية الالزمــة للكوادر 

العاملة.
املــوارد  وزارة  كــوادر  وباشــرت 
املائيــة بتشــييد ســد مكحول 
االستراتيجي مطلع ايار من العام 
املاضي مبراحل التهيئة التمهيدية.

ولعــل انخفاض اإليــرادات املائية 
لنهر دجلة إثر إقامة كل من إيران 
وتركيا عشرات السدود على النهر 
وروافده، وقلة مياه األمطار وما قد 
زادت  تداعيات ســلبية،  ينتج من 
احلاجة إلنشاء ســدود في العراق 
الســتخدامها وقــت احلاجــة، ال 
ســيما أنه عازم على التوسع في 
األراضــي الزراعية إلنتاج مختلف 
احملاصيــل، خصوصــاً أنــه حقق 
محصول  مــن  الذاتي  االكتفــاء 
احلنطة وبعض اخلضراوات، وعزمه 
التي  احملاصيل  بعــض  زراعة  على 

تدخل في الصناعات التحويلية.
وافرز ملف ســد مكحــول املقرر 
انشــاؤه بن كركوك وصالح الدين 
تداعيــات اجتماعية ومعيشــية 
واســعة، إذ يتطلب نزوح ســكان 
نحــو ثــالث وحــدات اداريــة في 
احملافظتن، وســط مخــاوف من 
فقدان مصادر املعيشــة في تلك 
الوحدات التي تعتاش على الزراعة 
وتربية احليوانات كمصادر أساسية 

ووحيدة للعيش.
وميتد موقع الســد وحدود انشائه 

الزوية شــمالي قضاء  ناحية  من 
ايســر  ناحية  الى  بيجي وصــوال 
الشــرقاط واجــزاء واســعة من 
نواحي العباســي والزاب االسفل 
التابعــة لقضــاء احلويجة جنوب 

غربي كركوك.
ويبلغ طول السد 3227 الى 3600 
متــر وبطاقة تخزينيــة تتجاوز 3 

مليارات متر مكعب.
وعملت وزارة املوارد املائية العراقية 
العام املاضي على موافقة رئاسة 
الوزراء لتمويل إكمال مشــروعي 
الدين  ســد مكحول في صــالح 
بطاقــة 3 مليارات متــر مكعب، 
وســد بــادوش مبحافظــة نينوى 
بطاقــة 11 مليــار متــر مكعب، 
ليكون بديالً عن ســد املوصل في 
إال  حال تعرضه النهيــار مفاجئ، 
أن اخملصصــات املالية كانت عائقاً 
في تنفيذ املشــروع فــي حينها، 
على أمل أن يتم وضع مخصصات 
العراق  ماليــة ضمــن موازنــات 
بناؤه  املقرر  السد  بناء  الستكمال 

خالل ثالث سنوات.
املباشرة بالعمل خالل أيام

ولعل حتــرك الوزارة جــاء بعد أن 
أعطــت وزارة التخطيــط الضوء 
بسد  العمل  األخضر الســتئناف 
ضمن  مبالغ  وخصصت  مكحول، 
أقرها  التي  املاضــي  العام  موازنة 
البرملان لوزارة املوارد املائية للشروع 
بتنفيذه، وأعلنت قرب اســتئناف 
العمل به خــالل األيام املقبلة في 
مدة زمنية تصل إلى ثالث سنوات، 
3 مليارات  بـ  وبسعة تخزين تقدر 

متر مكعب.
املوارد  وزارة  باسم  املتحدث  ويقول 
املائيــة عون ذيــاب، “مت تخصيص 
أمــوال لبناء ســد مكحول ، مثل 
سد لتخزين املياه ولتوليد الطاقة 
الكهربائية على نهر دجلة جنوب 
ســد بادوش القادم من نهر الزاب 
األعلى”. ويشير إلى أنه “كان هناك 
جدل منذ ســنوات طويلة يتعلق 
بسالمة األســس، إال أنه ستكون 
لنا إجراءات ملعاجلة التربة اجلبسية 

التي قد تكون حتت األســس وقبل 
بناء الســد، حتى ال يتكرر ما جرى 

في سد املوصل”.
حتريات لألسس وحجم األضرار

وأوضح أنه مــن اخملطط أن تكون 
3 مليارات  التخزينية  سعة السد 
متــر مكعــب، إال أن هناك بعض 
املشــكالت يجــب أن حُتــل قبل 
تتعلق  الســد،  ببنــاء  املباشــرة 
بالســاكنن في حــوض البحيرة 

التي سيقام عليها.
وخصصت احلكومــة أموال البناء 
ووضعت موازنة سنوية، إال أنه لم 
يُعرف مقدار تلك األموال، بحسب 
ذياب. الفتاً الى أنه ستجري عملية 
إنشاء  قبل  األســس  على  حتريات 

السد وحجم األضرار إلزالتها.
وميتد موقع الســد وحدود إنشائه 
من ناحية “الزوية” شــمال قضاء 
بيجي، التابع حملافظة صالح الدين، 
الشرقاط  أيسر  ناحية  الى  وصوالً 
وأجزاء واسعة من نواحي العباسي 
والــزاب األســفل التابعة لقضاء 

احلويجة جنوب غربي كركوك.
خدمة لألراضي الزراعية في حوض 

دجلة
مــن جهته أوضــح رئيــس احتاد 
حيــدر  الفالحيــة  اجلمعيــات 
عبدالواحــد، أن “إنشــاء الســد 
ســيخدم جميع األراضي الواقعة 
في حــوض نهر دجلة ونســبتها 
تقدر بـ 70 فــي املئة من مجموع 
األراضــي الزراعية املســتصلحة 
السد  إنشــاء  أن  بالعراق، معتبراً 
يعتبر خطوة جيدة في زيادة حجم 
األراضي املســتصلحة، وسيعمل 
الفيضان  خطــر  تقليــل  علــى 

مستقبالً”. 
ويضيــف، “هذه املــرة األولى منذ 
عقــود ســيتم مبوجبهــا إضافة 
مساحة تخزين للسدود العراقية، 
حيث إن الســد سينشأ على نهر 
دجلة، وســيخزن كميات األمطار 
السيول  ويدرأ خطر  املتســاقطة 
ويحافظ على امليــاه املنبعثة من 
تركيا أوقات الفيضانات”. ويشــير 

إلى أن هذا الســد سيعمل على 
زيــادة التخزيــن املائــي للعــراق 
املياه،  نقص  أوقات  الســتخدامه 
وكذلــك سيســهم فــي تقليل 
عمليــة الهدر من خــالل تخزين 
الفائض بدل أن يذهب إلى البحر”.

التــي  احملافظــات  أن  ويؤكــد 
ستستفيد من املشروع هي جميع 
األراضــي الزراعيــة الواقعة على 
حوض نهر دجلة، ســواء كانت في 
صالح الدين أم في بغداد وميسان 
ووســط والبصرة، الفتاً إلى أنه ال 
يوجد خزان مائي كبير بعد ســد 

املوصل، واملوجود خزانات صغيرة”.
ويود في العراق أكثر من 20 ســداً 
وخزاناً للمياه بُنيت غالبيتها قبل 
العام 2003، وهي دوكان ودربندخان 
والرمــادي  وحمريــن  والعظيــم 
واملوصــل وســامراء  والفلوجــة 
والكــوت والوند ودهــوك والدبس 
وديالى والشامية والكوفة وحديثة 
والــرزازة  واحلبانيــة  والفلوجــة 

والثرثار.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
مــن املقــرر أن تتبنــى املفوضية 
األوروبية فــي الثامن من آذار اجلاري 
اســتراتيجية جديــدة لتعزيز أمن 
ارتفاع  آثــار  وتخفيــف  الطاقــة 
أســعار الغاز، وتســريع االستفادة 
وزيادة  املتجددة  الطاقة  من مصادر 

فعالية الطاقة.
كما يــدرس االحتاد األوروبــي زيادة 
وارداته مــن الغاز من دول من بينها 
الواليــات املتحدة وقطــر والنرويج 

ومصر واجلزائر وأذربيجان.
وقالت كادري سيمســون، مفوضة 

االحتاد األوروبي لشــؤون الطاقة، إن 
التكتل مســتعد ملواجهة عواقب 
اقتصاديــة وخيمة إذا مــا أوقفت 
روســيا إمدادات الغاز الطبيعي ردا 

على العقوبات املفروضة عليها.
وذكرت سيمســون في تصريحات 
لوكالــة “بلومبيــرج” لألنبــاء “أن 
االحتاد، الذي يضم 27 دولة، مستعد 
ملواجهة عدة احتماالت، مبا في ذلك 
توقف شــحنات الغاز من روســيا، 
وهي أكبر مــورد للغاز إلى التكتل، 

في أعقاب غزو أوكرانيا”.
الســيناريوهات  أحد  أن  وأوضحت 

الغاز  أن يوقف الكرملن تدفق  هي 
إلى أوروبا بشكل كامل، وهذا اخليار 
بالقطع يعنــي أن علينا اتخاذ كل 

اإلجراءات املتاحة لدينا”.
وأضافت “ذلك سينطوي على تأثير 
كبير في املســتهلكن واالقتصاد، 
إذا كانت هناك  بالتأكيــد  ولكــن 
حرب تدور فــي دولة مجاورة، فال بد 
أن تكون مســتعدا التخاذ إجراءات 

استثنائية”.
وتأتي 40 في املائة، من واردات الغاز 
روسيا،  من  األوروبي  باالحتاد  اخلاصة 
ويعــزز التكتل جهــوده للحد من 

اعتماده على الغاز الروسي.
وموســكو لم تعط أي مؤشــرات 
شحنات  خفض  اعتزامها  بشــأن 
إلــى االحتاد األوروبــي، بل إن  الغاز 
تدفق الغاز قد ارتفع منذ بدء الغزو 

الروسي ألوكرانيا.
أن تظــل عمليات ضخ  املقرر  ومن 
الغــاز الطبيعــي الروســي إلــى 
ســلوفاكيا عبر طريق رئيس مير في 
أوكرانيا، مرتفعة بحسب ما ورد في 
بيانات أصدرتها شــركة “يوسترمي” 
وذكرت  الغاز.  أنابيب  املشغلة خلط 
“بلومبيــرج” أنه من املتوقع أن تبلغ 

الغاز عبر محطة “فيلكي  إمدادات 
كابوشاني” الواقعة في سلوفاكيا، 
نحو 83 مليون متر مكعب في اليوم، 
بناء على الطلب املرتفع عليها. ومن 
املتوقع أن يصل إجمالي حجم الغاز 
الروســي، الذي يدخل أوكرانيا عبر 
وســوخرانوفكا  سودجا  محطتي 
الواقعتن على احلــدود، إلى 109.5 
مليون متر مكعــب في اليوم، وهو 
معدل مســتقر، وفقا ملســتويات 

اليوم السابق.
وقالــت وكالة الطاقــة الدولية إن 
أوروبا ميكنها أن تقلل استيراد الغاز 

الروسي بأكثر من الثلث خالل عام، 
من عشــر  الوكالة خطة  وأعلنت 
نقاط لتقليل اعتماد االحتاد األوروبي 

على الغاز الروسي. 
وذكر فــاحت بيرول، الرئيس التنفيذي 
“لم يعد  الدولية  الطاقــة  لوكالة 
أحــد لديــه أي أوهام، اســتغالل 
روســيا ملواردها من الغاز الطبيعي 
اقتصادي وسياسي يظهر  كسالح 
حاجــة أوروبا امللحة إلــى التحرك 
ملواجهة  لتكون مستعدة  بسرعة، 
غموض كبير يكتنف إمدادات الغاز 

الروسية للشتاء املقبل”.

الصباح الجديد ـ متابعة:
جتاوز النفــط 111 دوالرا للبرميل خالل 
تعامالت أمس، في جلســة شــهدت 
تقلبات، إذ تغلبت اخملاوف من اضطراب 
الروســية بســبب  صــادرات النفط 
عقوبــات غربية على توقعــات بزيادة 
إمدادات النفط اإليرانية في حال إبرام 

اتفاق نووي مع طهران.
واضطربت األســواق بسبب مؤشرات 
الروســي  الصراع  في  التصعيد  على 
أنباء عن اشــتعال  ورود  األوكراني مع 
النووية  للطاقة  محطــة  في  النيران 
في أوكرانيا قبل أن تعلن الســلطات 
أن احلريق شــب في مبنى يســتخدم 

كمركز للتدريب ومت إخماده.
دوالر   114.23 إلــى  برنــت  وزاد خــام 
للبرميــل وبحلــول الســاعة 09:20 
بتوقيت جرينتش ارتفع 63 سنتا أو 0.6 
111.09 دوالر للبرميل،  في املائة إلــى 
ووفقــا لـ”رويتــرز”، ارتفع خــام غرب 
تكساس الوسيط 64 سنتا أو 0.6 في 
املائة إلى 108.31 دوالر للبرميل بعدما 

المس 112.84 دوالر للبرميل.
أعلــى  النفــط  أســعار  وســجلت 
مســتوياتها في عشــرة أعــوام هذا 
األســبوع محققــة أقوى مكاســب 
أســبوعية منذ منتصــف 2020 مع 
ارتفاع اخلام األمريكي بأكثر من 18 في 

املائة وزيادة خام برنت 13 في املائة.

النفطــي مخاطر  املعروض  ويواجــه 
اندالع  قبل  احلادة  واالنقطاعات  الشح 
احلرب، وقــد تفاقمت األزمة بعد وقوع 
احلرب في ظل توقعات بفرض عقوبات 
رســمية على اإلمــدادات الروســية 
واختفائها من الســوق في األشــهر 
املقبلــة، الفتــا إلى أن أمــن تدفقات 
الطاقــة في روســيا أصبــح محركا 
للســوق، بحســب تأكيــدات بنــك 

ستاندرد شارتريد.
وتكثــف دول االحتــاد األوروبــي حاليا 
الطاقــة  مــوارد  لتنويــع  جهودهــا 
واالبتعــاد عن االعتمــاد على النفط 
والغاز الروســين على املدى املتوسط، 
وال ســيما أن أي إطــالق مــن اخملزون 
االســتراتيجي للنفط قــد يكون أداة 
ضعيفة فــي الظــروف الراهنة، ولن 
ميكن من إدارة السوق النفطية بشكل 

جيد.
وحــض عديد من أعضــاء الكوجنرس 
األمريكي اخلميــس الرئيس جو بايدن 
على حظر اســتيراد النفط من روسيا 
ردا علــى تدخلهــا العســكري فــي 
أوكرانيا، وهو ما يرفضه البيت األبيض 

حتى اآلن.
وقالت الســناتورة عن والية فيرجينيا 
الغربية شــيلي مور كابيتو إنه “يجب 
على الواليــات املتحدة أال تدعم احلرب 
فــي أوكرانيا عن طريق شــراء النفط 

الروسي واستيراده”.
ومور كابيتــو هي عضو في مجموعة 
تضم أعضــاء من مجلس الشــيوخ 
جمهورين ودميقراطين قّدموا مشروع 
قانون يهدف إلــى حظر هذه الواردات، 
وكثر منهــم ميثلون واليــات معروفة 

بإنتاج النفط.
وقال الرئيــس جو بايــدن األربعاء إنه 

“لم يتم اســتبعاد أي شــيء” بشأن 
لكن  الــواردات.  هذه  وقــف  إمكانية 
البيت األبيض حذر في الوقت نفســه 
من اخملاطر املرتبطة مبثــل هذا القرار، 
مثل ارتفاع أسعار اخلام، التي قد تضر 

باملستهلكن األمريكين.
البيت  باســم  املتحدثــة  وصرحــت 
األبيض جن ســاكي “هدفنــا هو أن 

يكون لــكل خطــوة نتخذها أقصى 
تأثير في الرئيــس بوتن وأدنى حد من 

التداعيات على الشعب األمريكي”.
ومع ذلــك، تلقت مجموعــة أعضاء 
الكوجنرس دعم رئيسة مجلس النواب 
النافذة نانسي بيلوسي، التي قالت في 

مؤمتر صحافي “أؤيد ذلك، احظروها”.
ورغــم عدم فرض عقوبــات حتى اآلن 

على قطــاع النفط والغاز الروســي، 
دفع الغزو الروســي ألوكرانيا أســعار 
النفط إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر 
من عقد، بينما وصل ســعر الغاز إلى 
مستويات قياسية جديدة. بينما حتاول 
التدهور  تتكيف مع  أن  األسواق حاليا 
الســريع في األزمة وهــي األمور التي 
بدلت أوضاع الســوق جذريا خالل أيام 
وحلفاؤها  واشــنطن  وفرضت  قالئل. 
لكن  روســيا،  على  عقوبات  الغربيون 
اإلجراءات لم تصــل حتى اآلن إلى حد 
اســتهداف صــادرات النفــط والغاز 
الروســية. وحظرت جولة جديدة من 
العقوبــات أعلنهــا البيــت األبيض 
معينة،  تكرير  تقنيات  تصدير  األربعاء 
ما يجعــل من الصعب على روســيا 

حتديث مصافي النفط.
ودعت “لوكويــل” اجملموعة الثانية في 
قطاع النفط الروسي إلى إنهاء سريع 
للحرب فــي أوكرانيــا، لتصبح بذلك 
أول شركة روســية كبرى تعارض غزو 

موسكو لهذا البلد.
إدارة شركة لوكويل في  وقال مجلس 
بيان “ندعــو إلى إنهاء ســريع للنزاع 
املســلح وندعــم حلــه دون حتفــظ 
مــن خــالل عملية تفاوض والســبل 
إنها  وقالت اجملموعة  الدبلوماســية”. 
“قلقة لألحداث املأســوية احلالية في 
أوكرانيا” معربة عن “تعاطفها العميق 

مــع جميع الذيــن تضــرروا من هذه 
املأســاة”، وأكدت “أنهــا ال توفر جهدا 
العمل بطريقة مستقرة في  ملواصلة 
جميع البلدان واملناطــق” في العالم. 
واجملموعــة مدرجة فــي بورصة لندن 
وليســت شــركة عامة، على عكس 
اجملموعات الروسية الكبرى األخرى في 
مجال الطاقة مثل روسنفت وغازبروم.
وقرر تكتــل “أوبك +” الذي يضم الدول 
األعضاء في منظمــة الدول املصدرة 
ومنهم  وحلفاءهــا  “أوبــك”  للبترول 
روســيا عدم زيادة اإلنتاج على املقدار 
املتفق عليه في اتفــاق اإلنتاج البالغ 
400 ألف برميل يوميــا في آذار ، على 
زيــادة األســعار ومطالبة  الرغم من 

املستهلكن مبزيد من اخلام.
مــن جانب آخــر، ارتفعت ســلة خام 
“أوبك” وسجل ســعرها 112.20 دوالر 
للبرميل األربعــاء مقابل 103.89 دوالر 

للبرميل في اليوم السابق.
وقــال التقرير اليومــي ملنظمة الدول 
املصدرة للبترول “أوبك” أمس، “إن سعر 
السلة، التي تضم متوسطات أسعار 
13 خاما مــن إنتاج الدول األعضاء في 
املنظمة حقق ثالــث ارتفاع حاد على 
التوالــي، وإن الســلة كســبت نحو 
11 دوالرا، مقارنــة باليوم نفســه من 
األســبوع املاضي، الذي ســجلت فيه 

101.22 دوالر للبرميل”.

الموارد المائية تباشر المرحلة األولى
 من إنشاء سد مكحول االستراتيجي

بعد توقف العمل به ألكثر من ثالثة عقود

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تلقــت شــركة تســويق النفــط العراقية 
اململوكــة للدولة “ســومو” طلبات إلمدادات 
خــام إضافية، خالل األيــام األخيرة، مع بحث 

املشترين عن بدائل للكميات الروسية.
وذكرت وكالة آرغوس ميديا نقال عن مســؤول 
عراقي رفيع قولــه إن “بعض الطلب اإلضافي 

جاء من مشترين في أوروبا والصن والهند”. 
وأضاف أن “قــدرة العراق لتصدير النفط اخلام 
احملدودة ستجعل من الصعب تلبية الطلبات”.
وحولت أنظار املشــترين في أســواق الطاقة 
العاملية إلى منطقة الشــرق األوسط، خاصة 
إلــى النفــط العراقي، مــع جتنُّــب اخلامات 
الروسية، في أعقاب فرض العقوبات الغربية 

على موسكو لغزوها أوكرانيا.
وكانت شركة ســومو قد اعلنت امس األول 
اجلمعة عن حتقيق العراق اعلى معدل تصدير 
خالل شهر شباط املاضي منذ سنتن مبعدل 
3.314 مليون برميل يوميــا بزيادة مقدار 112 
ألف برميل يوميا عن الشــهر املاضي وباعلى 
إيراد مالية منــذ 2014 مببلغ قدره 8.54 مليار 
دوالر من خالل قيام شــركة تســويق النفط 
)ســومو( بتصدير كافــة الكميــة املتوفرة 

لتصدير من نفط خام البصرة وكركوك.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنــت إدارة معلومات الطاقة األمريكية امس 
السبت، عن ارتفاع الصادرات العراقية النفطية 
ألمريكا خالل االسبوع املاضي لتصل الى معدل 
295 الف برميــل باليوم. وقالت اإلدارة في تقرير 
لها ، ان “متوسط االســتيرادات األمريكية من 
النفط اخلام خالل األســبوع املاضي من تســع 
دول بلغت 5186 مالين برميل يوميا منخفضة 
مبقدار 928 ألف برميل باليوم عن األسبوع الذي 
ســبقه والذي بلغ 6.114 مالين برميل يوميا”. 
واضافت ان “الصادرات العراق النفطية ألمريكا 
بلغت معــدل 295 ألــف برميــل يوميا خالل 
األســبوع املاضي، مرتفعة عن األســبوع الذي 
ســبقه والذي بلغ متوسط الصادرات فيه 285 
ألف برميل يوميا”. واشارت الى ان “اكثر اإليرادات 
النفطية ألمريكا خالل األســبوع املاضي جاءت 
من كنــدا مبعدل بلغ 3.630 مالين برميل يوميا، 
تلتها الســعودية مبعدل 520 ألف برميل يوميا، 
ومن ثم املكسيك مبعدل 497 ألف برميل يوميا، 
ومن ثم كولومبيا مبعدل 144 ألف برميل يوميا، 

ومن ثم البرازيل مبعدل 57 ألف برميل يوميا”.
ووفقا لإلدارة فإن “كمية االستيرادات األمريكية 
من النفط اخلام مــن  نيجيريا بلغت مبعدل 43 
ألف برميل يوميا، ، فيما لم تســتورد امريكا اي 
كمية من ترينيداد وتوباغو او من روســيا او من 

االكوادور”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
والعراقي”  “االجنبي  الذهب  أســعار  ارتفعت 
في األسواق احمللية ، امس السبت وقال مصدر 
صحفي ، إن أسعار الذهب في أسواق اجلملة 
ب   شــارع النهر في العاصمة   بغداد ســجلت 
صباح اليوم، ســعر بيع للمثقال الواحد عيار 
والتركــي واألوربي  الذهــب اخلليجي  21 من 
403 آالف دينار، وســعر الشراء 399 الفاً، بعد 
ان سجلت اسعار البيع ليوم اخلميس املاضي 

394 الف دينار للمثقال الواحد.
وأشار املصدر ، إلى أن سعر بيع املثقال الواحد 
عيــار 21 من الذهب العراقي ســجل ارتفاعا 
أيضاً عند 363 الف دينار، في حن بلغ ســعر 

الشراء 359 ألفا.
وفيمــا يخــص أســعار الذهب فــي محال 
الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب اخلليجي 
عيار 21 يتراوح بــن 405 الف دينار و415 ألفاً، 
فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي 

بن 365 الفاً و375 الف دينار.

المستهلكون يتحولون صوب 
البالد لتعويض النفط الروسي

صادرات البالد النفطية 
ترتفع إلى أمريكا في اسبوع

ارتفاع كبير ألسعار الذهب 
في االسواق المحلية

استراتيجية أوروبية لتعزيز أمن الطاقة وتقليل االعتماد على موسكو

ارتفاع برنت 13 % واألمريكي 18 %

أقوى مكاسب أسبوعية للنفط منذ منتصف 2020 
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محافظة نينوى 
قسم العقود

العدد: 5744
التاريخ: 2022/3/3

م/ إعالن مناقصة عامة رقم 2022/10/ تربية/ )تنمية 
األقاليم املبالغ اإلضافية لعام 2021(

يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ:
)بناء قاعة بأبعاد 17*10 م ذات جزئي متماثلني في مدرسة اميرة اجلنة(

ضمــن تخصيصات )خطة تنمية األقاليــم )املبالغ اإلضافية( حملافظة 
نينوى لعام 2021( وبكلفة تخمينية )263,292,000 دينار( مائتان وثالثة 
وســتون مليون ومائتان واثنان وتســعون الف دينار عراقي. ومبدة تنفيذ 
)180( يــوم. على مقدمي العطــاءات من الشــركات الراغبني بدخول 
املناقصة مراجعة قسم العقود في ديوان احملافظة )خالل أوقات الدوام 
الرســمي وابتداًء من تاريخ نشــر اإلعالن ولغاية نهاية الدوام الرسمي 
ليوم )2022/3/16( للحصول على نسخة من الوثائق لقاء مبلغ مقطوع 

قدره 250 الف دينار فقط )مائتان وخمسون الف دينار( غير قابل للرد.
تســلم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من يخوله بظرف مغلق 
ومختوم ويكتب عليه رقم املناقصة واسم مقدم العطاء وعنوانه ويودع 
فــي صندوق العطاءات لدى جلنة فتح العطــاءات مرفقة معه الوثائق 
واملستمسكات املذكورة في الصفحة رقم )2( علما ان تاريخ الغلق يوم 
اخلميس املوافق 2022/3/17 الساعة الثانية عشرة ظهرا وسوف ترفض 

العطاءات بعد هذا املوعد.
يكون مؤمتر ما قبل الغلق في الساعة العاشرة من صباح يوم اخلميس 
املوافق 2022/3/10 لإلجابة على االستفسارات في العنوان املذكور في 

وثيقة العطاء.
مع التقدير

جنم عبداهلل عبد
محافظة نينوى

محافظة نينوى 
قسم العقود

العدد: 5745
التاريخ: 2022/3/3

م/ إعالن مناقصة عامة رقم 2022/13/ طرق وجسور/ 
)تنمية األقاليم املبالغ اإلضافية لعام 2021(

يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ:
)إنشاء جسر بني حي االقتصاديني والعريبي(

ضمــن تخصيصات )خطة تنمية األقاليــم )املبالغ اإلضافية( حملافظة 
نينــوى لعام 2021( وبكلفــة تخمينيــة )1,038,120,000 دينار( مليار 
وثمانية وثالثون مليون ومائة وعشــرون الف دينــار عراقي ومبدة تنفيذ 
)300( يــوم على مقدمي العطــاءات من الشــركات الراغبني بدخول 
املناقصة مراجعة قسم العقود في ديوان احملافظة )خالل أوقات الدوام 
الرســمي وابتداًء من تاريخ نشــر اإلعالن ولغاية نهاية الدوام الرسمي 
ليوم )2022/3/16( للحصول على نسخة من الوثائق لقاء مبلغ مقطوع 
قدره 750 الف دينار فقط )ســبعمائة وخمســون الف دينار( غير قابل 

للرد.
تســلم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من يخوله بظرف مغلق 
ومختوم ويكتب عليه رقم املناقصة واسم مقدم العطاء وعنوانه ويودع 
فــي صندوق العطاءات لدى جلنة فتح العطــاءات مرفقة معه الوثائق 
واملستمسكات املذكورة في الصفحة رقم )2( علما ان تاريخ الغلق يوم 
اخلميس املوافق 2022/3/17 الساعة الثانية عشرة ظهرا وسوف ترفض 

العطاءات بعد هذا املوعد.
يكون مؤمتر ما قبل الغلق في الساعة العاشرة من صباح يوم اخلميس 
املوافق 2022/3/10 لإلجابة على االستفسارات في العنوان املذكور في 

وثيقة العطاء.
مع التقدير

جنم عبداهلل عبد
محافظة نينوى

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
إعادة إعالن للمرة الثانية

مناقصة رقم )86 لسنة 2021(
1- يســر محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص بـــمشروع )إنشاء وتأهيل مالعب عدد 9( 
ضمن تخصيصات تنمية االقاليم لســنة )2021( قطاع )الشــباب والرياضة( وبكلفة تخمينية قدرها )3,227,987,500( فقط ثالثة مليارات ومئتان 
وســبعة وعشرون مليونا وتسعمائة وســبعة وثمانون الفا وخمسمائة دينار ال غيرها وحســب التبويب )الباب )58(، نوع االستثمار )2(، القسم )5(، 

الفصل )4(، املادة )9( النوع )8(، التسلسل )93(( ومبدة عمل )400( يوم.
2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشــروع ســوف تنشر 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 مدني    عدد 2
2- مهندس كهرباء  عدد 1

2- مساح            عدد 1
ب- املتطلبات املالية:

* الســيولة املالية: وتعرف الســيولة النقدية بأنها كشــف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر ســنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل 
التسهيالت املصرفية وللفترة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ السيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )217,889,156( مئتان وسبعة 

عشر مليونا وثمامنائة وتسعة وثمانون الفا ومائة وستة وخمسون دينارا 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 )اخلامسة(

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 )500,000( خمسمائة ألف دينار عراقي فقط ال غيرها غير قابل للرد وأن أسلوب الدفع سيتم مبوجب وصل شراء 
يقطع من قبل قســم احلسابات/ أمني الصندوق في ديوان احملافظة وسوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة 

عند الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم )الثالثاء( املصادف )2022/3/15( 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 الرســمية املذكورة أعاله ولغاية الساعة العاشــرة صباحا في يوم غلق املناقصة وال يسمح التقدمي عن طريق البريد اإللكتروني، 
وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات( في 
نفس موعد غلق املناقصة في يوم )الثالثاء( في متام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتأريخ )2022/3/22( وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم 
فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على أن تقدم 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 )64,559,750( اربعة وستون مليونا وخمسمائة وتسعة 
وخمســون الفا وســبعمائة وخمســون دينارا عراقيا 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- يتــم اعتماد الوثائق القياســية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مســتجيبة عنــد تثبيتها ملعايير التأهيل 
احملددة فيها بفروعها كافة والشروط 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- تبقى 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 يشّغل 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 مباشــر وخالل مدة )30( يوماً من تأريخ اســتالم املركز 

للطلب.
12- في حالة 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 أسباب مبررة من دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شراء وثائق املناقصة 

فقط للمناقصني.
زهير علي الشعالن

محافظ الديوانية 
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جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن

مناقصة رقم )124 لسنة 2019(
1- يســر محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص بـــمشروع )هدم وبناء مدارس 12 صفا عدد/ 2 في عموم احملافظة على طريقة 

البناء اجلاهز( وفق التفاصيل املدرجة في ادناه: 

ضمن تخصيصات تنمية االقاليم لعام 2019 وحسب التبويب )الباب )58(، القسم )1(، االستثمار )2(، الفصل )5(، املادة )7( النوع )1(، التسلسل )264(( ضمن مشاريع )خطة قطاع التربية 
لعام 2019(.

2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر 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 مدني    عدد 1
2-مهندس كهرباء  عدد 1
ثانيا:- اخلبرة التخصصية

• تقدمي عمل مماثل ومنجز خالل )5( سنوات السابقة لتاريخ غلق املناقصة ومببلغ )706،133،100( فقط سبعمائة وستة ماليني ومائة وثالثة وثالثون الفا ومائة دينار عراقي ال غيرها.
ب- املتطلبات املالية:

* الســيولة املالية: وتعرف الســيولة النقدية بأنها كشف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املصرفية وللفترة التي تسبق 
تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ الســيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )141،226،620( فقط مائة وواحد واربعون مليونا ومائتان وستة وعشرون الفا وستمائة وعشرون 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 الشركة وهوية تصنيف املقاولني )نافذة( وتكون درجة وصنف املقاول أو الشركات املقاولة املطلوبة هي )السادسة(.

خامسا: وصل شراء املناقصة )نسخة اصلية(.
5- بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني شراء وثائق العطاء باللغة )العربية( بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد في التعليمات ملقدمي العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة 
)400,000( اربعمائة ألف دينار عراقي فقط ال غيرها غير قابل للرد وأن أســلوب الدفع ســيتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم احلسابات/ أمني الصندوق في ديوان احملافظة وسوف 
يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشــاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشــرة ظهرا من يوم )اخلميس( املصادف )2022/3/24( في بناية احملافظة/ الطابق الثاني/ 

قاعة االجتماعات.
6- يتم تسليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قسم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداًء من اليوم التالي من تاريخ آخر نشر لإلعالن في اجلرائد الرسمية املذكورة أعاله 
ولغاية الســاعة العاشــرة صباحا في يوم غلق املناقصة وال يسمح التقدمي عن طريق البريد اإللكتروني، وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور 
الى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات( في نفس موعد غلق املناقصة في يوم )اخلميس( في متام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتأريخ )2022/3/31( وسوف ترفض 
العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على أن تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثّبت عليها رقم واســم 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 
)2%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومببلغ )47،075،540( فقط سبعة واربعون مليونا وخمسة وسبعون الفا وخمسمائة واربعون دينارا عراقيا 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 القياســية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مســتجيبة 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- تبقى 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 يشّغل 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 رسمي مباشر وخالل مدة )30( يوماً من تأريخ استالم املركز للطلب.
12- في حال 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 أسباب مبررة من دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شراء وثائق املناقصة فقط للمناقصني.

14- أ/ يتم اســتقطاع مبلغ التثمني )هدم وبناء مدرســة 12 صفا مدرسة عبد اهلل بن عباس االبتدائية( بعد تثمينها من قبلكم على ان ال يقل مبلغ التثمني عن )2،000،000( اثنان مليون 
دينار ويتم االستقطاع في الدفعة األولى من االعمال املنجزة.

ب/ يتم اســتقطاع مبلغ التثمني )هدم وبناء مدرســة 12 صفا مدرسة عبداهلل بن مســعود االبتدائية( بعد تثمينها من قبلكم على ان ال يقل مبلغ التثمني عن )2،500،000( اثنان مليون 
وخمسمائة الف ويتم االستقطاع في الدفعة األولى من االعمال املنجزة.

زهير علي الشعالن
محافظ الديوانية 

مدة العملالكلفة التخمينيةاسم املشروعت

1،176،888،500هدم وبناء مدرسة 12 صفا )عبداهلل بن مسعود( البدير1

450 يوما
 هدم وبناء مدرسة 12 صفا )عبداهلل بن عباس االبتدائية(2

1،176،888،500الديوانية

مجموع الكلفة التخمينية للمشروع )2،353،777،000( فقط اثنان مليار وثالثمائة وثالثة وخمسون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون 
الف دينار ال غيرها.
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مسرح

تشكيل

سيرة

الفنانة ثريا البقصمي، اســم كبير في 
احلركة التشكيلية العربية، ورائدة من رواد 
الكويت،  التشكيلي في وطنها  املشهد 
وهي فنانة صاحبة جتربة تشكيلية ثرية 
وطويلــة متتد ألكثر من خمســة عقود، 
شــاركت خاللها في عشــرات املعارض 
والدولية،  والعربيــة  احمللية  وامللتقيــات 
وزارت شتي قارات وبلدان العالم، وأقامت 

62 معرضا شخصيا.
البقصمــي زارت أخيــرا مدينة أســوان 
التاريخيــة جنوبي مصر، وشــاركت في 
»ســمبوزيوم املرأة واحليــاة«، الذي أقيم 
علــى هامــش الــدورة السادســة من 

مهرجان أسوان ألفالم املرأة.
الكويتية  التشكيلية  الفنانة  وشاركت 
بلوحة حملت عنوان: »أم اخلير«، وحتدثت 
عن أهمية أن يحمل الفن رســائل اخلير، 
وأن يدعوا للسالم، وروت بعض التفاصيل 
عن احلــرب وما حتملــه من شــر ودمار 

للشعوب.
بأنها عرفت معنى  البقصمي  وكشفت 
احلــرب فــي مدينة بيــروت، حيــث رأت 
مشــاهد أول حرب أهلية في لبنان سنة 
1958، وهنــاك عرفت معنــى أن يحترق 

طفل في الشرفة.
وبعدهــا عــادت مــن بيــروت لوطنها 
الكويت برفقة عائلتها، حيث بقيت في 
وطنها لســنوات، ثم انتقلــت لإلقامة 

وداد إبراهيم:

اقامــت جمعية الفنانني التشــكيليني 
العراقيــني حفــل توقيع كتــاب »جواد 
ســليم  اجنحــة االثر ريــادة ام ريادات« 
للكاتــب والنقاد د. عاصــم عبد االمير 
السبت، وعلى قاعة اجلمعية في املنصور 
وبحضور حشد من التشكيليني والنقاد 
حتدث عبد االمير عــن كتابه قائال: اعتبر 
هذا االصدار ملناســبة ذكرى والدة الراحل 

جواد ســليم التي تصــادف في كانون 
الثاني. وكنت انــوي الكتابة عن الريادة 
لكن تبــني لي ان هناك اســئلة كثيرة 
على  االســئلة  اخذت  حتــى  ومتوارثة 
شــكل دراسة واســعة ألصل الى هذا 
املنجز، وهو ب 6 فصول وســتة محاور، 
واعتبره جهد ثقافي وجمالي وفلسفي 
وبالتالــي حاولت فيــه ان ادرس ظاهرة 

جواد سليم ألنه ريادة من الريادات.

 الناقد مؤيد البصام قال: على الرغم مما 
كتب عن جواد ســليم  لكن لم يكتب 
عنه حلد االن ألنه حالة خاصة في الفن 
التشــكيلي العراقي والعربي، وله ميزة 
انــه اســتطاع ان يهضــم كل الفنون 
العراقيــة والعاملية لــذا جند في نصبه 
انه  االبداع واالصالــة، علما  خليط من 
توفي وهو بعمر 38 عاما هو ليس نحاتا 

فقط بل موسيقي وشاعر. 

في القاهرة عام 1974 لدراســة الفنون 
اجلميلة، ولفتت إلــى أنها تعرفت على 
الســينما من مصر ورموزها، فالسينما 
إبداع، واخليال  إبداع والفن التشــكيلي 
اخلصب يشكل الناجت الذي بشكل الثروة 
احلقيقية، ثم تزوجت وسافرت موسكو، 
وهناك تعرفت على املدرسة السوفيتية 
في الفن، ووجدت الكثير من املمنوعات، 
وروت كيــف كان اســتاذها هناك يجبر 
الرجال  والدارسات على رسم  الدارسني 
دون النساء، جملرد أنه رجل يكره املرأة، وهو 
األمر الذي جعلها شــغوفة برسم املرأة 

فقط.
وحول بعــض مالمح جتربتهــا الفنية، 
قالت الفنانة ثريا البقصمي، لـ »ميدل 
إيســت أونالين«، بأنها تأثــرت بالثقافة 
اإلفريقية ورموزها التي ســيطرت كثير 
عليهــا، وباتت حاضرة فــي الكثير من 
أعمالهــا، وأنه في فترة أخرى من فترات 
ممارســتها للفنون، تعلمــت فن اخلزف 
وفنون أخرى واكتسبت خبرات جيدة في 
الطباعة على احلرير، وأنها وبعد غربة 15 
سنة عدت لوطنها لكويت، حيث صدر 
لهابعض الكتب من املؤلفات والقصص 
القصيرة، إلى أن جاءت مأســاة العدوان 
العراقي على الكويت، ووقتها رســمت 
85 لوحة، وكلها لوحات رمزية، وأنه بعد 
أن مت أسر زوجها لم تستطع أن تكتب أو 
ترسم، وكشفت البقصمي عن إعدادها 

ملعرض فني ضخم يتكون من ألف لوحة 
تشكيلية.

وبجانب حضورها في العديد من البلدان 
الذي  لزوجها  مرافقتها  االفريقية خالل 
الدبلوماســي، فقد  باحلقل  يعمل  كان 

كان للفنانة ثريــا البقصمي حضورها 
األملاني،  التشكيلي  املشهد  في  الكبير 
حيث ارتبطت بصداقات فنية كثيرة مع 
األملان، وأنه في العام 1973 شاركت في 
العام  وفي  األملاني،  الشــبيبة  مهرجان 

1994 أقامــت معرضــا في مقــر وزارة 
املرأة  األملانية في مناسبة يوم  اخلارجية 
العربيــة، وأنه في العــام 2001 أقامت 
برلني، وخالل  معرضا فنيا شخصيا في 
الفترة من عام 2003 وحتى العام 2014 

ظلت تشارك سنويا في معرض الفنانني 
األوروبيني الذي كانت تستضيفه مدينة 
» أســن »، بجانب ترجمــة مجموعتها 
القصصية » شموع السراب » سبق وأن 

ترجمت للغة األملانية.
وباعتبارها فنانة تنتمي جليل الرواد، فقد 
أكــدت لـ »ميدل إيســت أونالين« على 
أهمية دور الرواد العرب في مجال الفنون 
التشــكيلية، وشــددت علــى أنه من 
املهم االســتفادة من جيل الستينيات 
والسبعينيات، الذي تنتمي له، وتوظيف 
ما اكتسبوه من خبرات وما عايشوه من 
جتارب، وما حققوه من جناحات في خدمة 
جيل الشــباب مــن الفنانــني بالوطن 

العربي.
وكان »سمبوزيوم املرأة واحلياة«، واملعرض 
الــذي أقيم لعــرض أعمــال الفنانني 
املشــاركني به، قد حظي بحضور كبير 
من قبل املســئولني والفنانني واملثقفني 
الذين شــاركوا بالدورة السادســة من 
مهرجــان أســوان ألفالم املــرأة، حيث 
افتتحت املعرض اخلاص بالســمبوزيوم 
مبصر،  االجتماعــي  التضامــن  وزيــرة 
الدكتــورة نيفني قبــاج، ودار بينها وبني 
الفنانني  وبقية  البقصمي،  ثريا  الفنانة 
املشاركني حوار مطول حول دور الفنون 

في النهوض باجملتمعات.

عن ميدل ايست اون الين

متابعة ـ الصباح الجديد:
منــذ ما يزيد على عشــرين عامــاً يواصل 
الدكتــور علــي محمــد هادي  األســتاذ 
املســرحي  التوثيق  راية  »حامــل  الربيعي 
ومثابرة  بدأب  واملعاصــر«،  احلديث  العراقي 
وحرص وحماســة مســيرته البحثية في 
توثيــق جوانــب مختلفــة من مســارات 
العراقي  والفعل املسرحي  واإلبداع  العطاء 
بتمظهراته املتنوعة، فلم ينفك عن تقدمي 
املزيــد من قراءاتــه ومؤلفاتــه التوثيقية 
املعمقة املفعمة باألسلوب اجلميل واللغة 
الرشيقة والبليغة، والتي  جتاوزت أكثر من 
ثالثني مؤلفــًا رفد بها املكتبة املســرحية 
بإهتمام  والعربيــة، وحظيــت  العراقيــة 
املعنيني واملهتمني والباحثني والدارسني في 

تأريخ املسرح العراقي.
تتوجت مؤلفاته، مؤخراً، بكتاب جديد حمل 
عنوان »أحمد ساالر أيقونة املسرح الكردي« 
وجــاء فــي أربعمائة صفحة مــن القطع 
الوزيري، وصدر عن مديرية اإلعالم والطباعة 
الثقافة والشــباب في  وزارة  والنشــر في 

إقليم كردستان العراق.
يرى الربيعي، كما ورد في املقدمة، أن كتابه 
»يعد جزءاً مهماً من تأريخ املسرح الُكردي، 
ألنه يســتعرض ســيرة فنان لــه بصمات 
واضحة في الفضاء اإلبداعي هذا، وما قدمه 
من تأليفات نصية وإســهامات في مجالي 
التمثيل واإلخراج، وما جاد فيه على طلبته 
في الــدرس األكادميي مــن فيوضات علوم 
املســرح، صيرته عنواناً مائــزاً من عنوانات 
املســرح العراقي«، مؤكداً أن »هذا الكتاب 
سيحفظ تاريخه أحمد ساالر املشتت في 
املظان من جنبة، وسيقدم صحائف رهيفة 
الى القارئــني بالعربية مــن جنبة أخرى«، 
إذ المــس منجز الفنان أحمد ســاالر خالل 

رحلته الفنية التي جتاوزت اخلمســة عقود 
من التأليف والتمثيل واإلخراج.

ُقّســم علي محمد هــادي الربيعي كتابه 
على خمســة فصول، تقدمتهــا مقدمة 
وأحلقها بأكثر من ملحق، ففي الفصل األول 
تتبع املؤلف الســيرة الشــخصية للفنان 
أحمد ساالر، ومراحل ترعرعه وتكوينه. وآثر، 
فــي هذا الفصل، أن ال يقول في مســرحه 
الشــيء الكثير، بل أوجز فيه، وترك للقارئ 
أن يعب وأن يتلذذ بقراءة مســرده املسرحي 
في متون الفصــول األُخريات، متوقفاً عند 
جرد لـéنشاطه في فضاء النص املسرحي
é الذي متخض عن 26 نصاً بدأت مبســرحية 
»إســطوانة ذات وجه واحد« 1970 وانتهت 
مبسرحية »القصة مســتمرة« 2011، ومن 
ثم عند »نشــاطه التأليفــي املطبوع في 
دراســات  الذي شــمل  اإلبداعي«  الفضاء 
وبحوثــاً مســرحية بلغ عددهــا أيضاً 26 

منجزاً إبداعياً متنوعاً.
الثَّاني لألخبار والرِّيبورتاجات  كرس الفصل 
الّصحفية الفنية التي تناولت سيرة الفنان 
ساالر، التي بذل في جمعها املؤلف الربيعي 
جهــوداً واضحة من خالل البحث في مئات 
الدوريات والنشريات التي تابعت نشاط هذا 
الفنان منذ بواكير نشاطه الفني الشامل، 
مــع تثبيت عنــوان املقال واســم الكاتب 

والوسيلة اإلعالمية وتأريخ النشر.
في الفصــل الثَّالث، توقــف الباحث عند 
املقابــالت التــي أجريت مع أحمد ســاالر 
الربيعي على  الدوريات، وحرص  ونشرت في 
نسخها ونشرها كما وردت في أصولها، مع 
صور توثيقية لبعض هذه املقابالت، في حني 
حفل الفصل الرابع مــن الكتاب باملقاالت 
النقديــة التي تناولت منجز أحمد ســاالر 
املســرحي على صعيدي النــص أو العرض 
املسرحي، والتي أجراها باحثون وصحفيون 

عــرب أو ُكرد ونشــرت في دوريــات عراقية 
عدة ومتنوعــة، ومت فيها محاورته والتوقف 
عند جتاربــه ومشــاركاته وعطاءاته وآرائه 

ومواقفه املسرحية.
الفصــل األخير مــن الكتــاب، تصدى الى 
اســتعراض الدراسات البحثية التي غطت 
النَّشــاط املســرحي للفنان أحمد ساالر، 
شــارك في كتابتهــا نخبة من أبــرز نقاد 
املســرح العراقي عامة واملســرح الكردي 

خاصة.
تضمن الكتاب ملحقني كرس املؤلف أولهما 
لنص الكلمــة التي ألقاهــا الفنان أحمد 
ساالر في جتمع للحوار العربي الكردي أقيم 
في جمهورية مصر العربية في شــهر آيار/

مايو 1998، وحملت الكلمة عنوان »العالقة 
العربية الُكردية من املنظور الثَّقافي«، وقد 
شــارك وفد من اقليم ُكردستان العراق في 
هذا التجمع، وفي وقتها كان الفنان ساالر 
رئيس اللجنة الثَّقافية في برملان ُكردستان 
العــراق ورئيس جمعية فناني كردســتان. 
والكلمة بقيت حبيسة األدراج ولم تنشر، 
وآثر املؤلف نشــرها في هــذا امللحق حتى 
يّطلع عليها القراء، وقدم في امللحق الثاني 
ثبتاً شــامالً بـ«أسماء املســرحيات  التي 
قدمها أحمد ساالر طوال مسيرته الفنية« 
منذ العام 1968 مبسرحية »سيزرت« ولغاية 

العام 2020 مبسرحية »احلارس«.
وتخللــت فصــول الكتاب العشــرات من 
الصــور الفوتوغرافية التــي كانت معادالً 
وثائقياً ال غنى عنه، جلأ اليه األستاذ الدكتور 
علي محمد هادي الربيعي في اســتكمال 
النهج األكادميي الرصــني الذي متيز به هذا 
الكتاب والزم بقية مؤلفاته التوثيقية، التي 
شــكلت عالمات مهمة في تاريخ ومسيرة 
العراقية  التوثيقيــة  املســرحية  البحوث 

والعربية.

كتبه عاصم عبد االمير

»الفانين التشكيليين« تقيم حفل توقيع 
لكتاب عن جواد سليم

ثريا البقصمي تتحدث عن الحرب والخير في ›سمبوزيوم المرأة والحياة‹

محمد هادي الربيعي يقتفي سيرة
»أحمد ساالر أيقونة المسرح الكردي«

حوار

و«باب  بغداد«  في  و«فرانكشتاين  ميوت« 
باالضافة  دي«  و«مذكرات  الطباشــير« 
الى كتاب سابع هو مجموعة قصصية 

بعنوان »الوجه العاري داخل احللم«.  
يشــار إلــى أن ســعادوي حاصل على 
جائزة البوكر للرواية العربية عام 2014 
عن روايته »فرانكشــتاين فــي بغداد«، 
والتي ترجمت إلــي العديد من اللغات 
منها الفرنســية والفرسية واإلجنليزية 

واألملانية وحتى الفيتنامية مؤخراً.  
أدناه مقطع من الرواية اجلديدة:  

بعد مغادرة والده مع سائقه الشخصي 
بســيارته الفــورد الســوداء وجد عايد 
نفســه يخــرج مــن البيــت ويتجّول 
بخطواٍت متمّهلة في البساتني اجملاورة. 
يعبر على القناطر اخلشــبية املوضوعة 
على فروع األنهــر الصغيرة التي تتلّوى 
مثــل أفاعي ضخمة ما بني األشــجار. 
يتنّشــق املزيد من الهواء النقي ويحاول 
فّك اشتباك خيوط مشاعره، فهو مرتاح 
لسماع األخبار التي نقلتها له نسرين، 
لقد غادرته صور التهديد، وما عاد والده 
الناحية.  احلّر داخــل  لتجواله  مهتمــاً 
إن ســجنه، في واقع احلــال، صار أكبر 
من بيت امليزر، وغدا علــى حدود ناحية 
اإلمجعبزة ليس إال، لكنه مع ذلك ميثل 

تطوراً حسناً.  
يســير على سّدة ترابية مبحاذاة بساتني 
النخيل ويحاول تأمــل األحداث بهدوء. 
فإن كانــت انتفاضة »الشــهر الثالث 
عشــر« قد انتهت، فعليه أن يعود إلى 
دراسته، ويسترجع إيقاع حياته السابق، 
ولكن مــن دون نســرين. كان اتصالها 
األخير الــذي أبلغته فيــه بخبر إطالق 
سراح األستاذ جليل واضحاً بنبرته بأنها 
ما زالت على موقفها السابق؛ إنه صديق 
حميم لها وشريك في احلراك الشبابي، 
وليــس أكثر، ومــن العبث االســتمرار 
بالطــرق على باب لن يفتــح أبداً. عليه 

أن يــداوي جراحه العاطفية بهدوء ومن 
دون أن يحرج نفســه أكثر أمام نسرين 
أو أي شخٍص آخر. ال بّد أن ينضج ويعبر 
هذه املرحلة. ما زال شاباً والطريق أمامه 
أن  حافٌل باحملطات، وبحبيبات كثر ميكن 

يصادفهن في أثناء حياته.  
وجد نفســه على حدود مركز الناحية، 
فاستمر بسيره حتى صار في منتصف 
الشارع الوحيد. اشترى علبة سجائر من 
أحد الدكاكني وشاهد على الدّكة اجملاورة 
صبية حفاة يســتلون قناني الببســي 
الفارغة مــن صندوقها البالســتيكي 
املتبقية في بعض  الفضلة  ويشــربون 
القناني من دون أن ميانع صاحب الدكان. 
وتذكر فجأة مشهد اجللوس على قنينة 
الببسي. ميكن لألدوات واألغراض أن تقوم 
بوظائف مختلفة. ميكن ألشياء حيادية 
وادعــة مثل هــذه القنانــي الزجاجية 
الصغيــرة أن تتحّول فجــأة إلى أدوات 

للرعب واآلالم الفظيعة.  
تذكر كلمة يرّددها األستاذ جليل دائماً، 
منسوبة إلى اإلمام علّي، كان يقول إنه 
يستّمد منها القوة »إذا هبَت أمراً فقْع 
فيِه، فإن شــّدة توقيه أعظم مما تخاف 

منه«.  
جليل  األســتاذ  هــل ســيبقى  ولكن 
على موقفه هــذا إن جلس على قنينة 

الببسي؟  

متابعة ـ الصباح الجديد:

يتناول الكاتب والروائــي العراقي، أحمد 
ســعداوي، في روايته اجلديدة، »الشــهر 
الذي يعيشــه  الثالث عشــر«، الصراع 
الشــباب احملتج والناقم علــى األوضاع 
السياسية واالقتصادية االجتماعية، في 
بلده، وذلك من خالل خلق عالم افتراضي 

ورسم صور رمزية معبرة.   
ســعداوي حتدث عن روايته اجلديد، قائالً: 
إن »روايتي اجلديدة )الشهر الثالث عشر( 
تتحــدث بطريقة رمزية من خالل بطلها 
الشــاب طالــب احلقوق )عايد الشــيخ 
ضهــد( عــن االحتجاجــات، ومواجهة 

السلطة الغاشمة«.  
وأضاف أن »أحداث الرواية جتري في ناحية 
ريفية خيالية جنوبي بغداد باســم )تل 
اجملعبــزة(، وفي زمــن افتراضي يشــبه 
االربعينيــات أو اخلمســينيات من القرن 

املاضي«.  
ســعداوي أكد، أن »هذه الرواية هي حتية 
ألرواح شــهداء احلــراك االحتجاجي في 
العراق وال سيما شــهداء ثورة تشرين«، 
مشيراً إلى أن »الرواية اجلديدة صدرت عن 
منشورات نابو، وتقع في 150 صفحة من 

القطع املتوسط.  
ورواية الشــهر الثالث عشر هي الرواية 
السادســة للكاتــب ســعداوي، بعــد 
»البلد اجلميل« و«إنــه يحلم أو يلعب أو 

الكاتب سعداوي عن روايته الجديدة »الشهر الثالث عشر«

روايتي الجديدة )الشهر الثالث 
عشر( تتحدث بطريقة رمزية 

من خالل بطلها الشاب طالب 
الحقوق )عايد الشيخ ضهد( 
عن االحتجاجات، ومواجهة 

السلطة الغاشمة

سعداوي 



وزارة الكهرباء
الشركة العامة لتوزيع كهرباء 

الشمال
م/ تنويه

نشر بإعالننا متديد إعالن املناقصة املرقمة 
)2022/2( واملنشــور في جريدة الصباح 
اجلديد بالعدد 4850 في 2022/3/3 سهوا 
حيث ذكر )جتهيز قابلو نحاســي جهد 3 
كف خطأ، والصحيح هو جهد 11 كف(، 

لذا اقتضى التنويه...

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

القسم: العقود احلكومية
العدد: 840
التاريخ: 2022/3/2

م/ تنويه إعالن
إحلاقا بكتابنا املرقم 807 في 2022/3/1 اخلاص بإعالن املناقصة 
)2021/96( ورد سهوا في ذكر املشروع )توسيع مجمعات ماء 
اخلســف )تأهيل مجمع ماء النوية بطاقة )50م3/ ساعة( في 
قضاء الشــافعية. والصحيح هو )تأهيل مجمع ماء النوية 

بطاقة )50م3/ ساعة( في قضاء الشافعية(.
لذا اقتضى التنويه...

زهير علي الشعالن
محافظ الديوانية

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 711
التاريخ: 2022/2/28

م/ إعالن
بالنظر لعدم حصول راغب

تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط عــن تأجير االمالك املدرجة أوصافها في أدناه 
العائدة الى مديرية بلدية النعمانية وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013، فعلى 
الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية النعمانية خالل فترة )15( خمسة 
عشــر يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــرها في الصحف اليومية مستصحبني معهم التأمينات 
القانونية البالغة )30%( من القيمة التقديرية بصك مصدق ولكامل مدة االيجار وستجري املزايدة 
فــي اليوم األخير من مدة اإلعالن في مقر البلدية أعاله في متام الســاعة )العاشــرة صباحا( وإذا 
صادف يوم املزايدة عطلة رسمية تكون املزايدة في اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 
أجور النشــر واإلعالن وكافة املصاريف األخرى وعلى املستأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة 

وأصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.
املهندس/ حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع وااليجار

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
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 6197/12
التأريخ: 2022/2/27

إعالن ثالث
تعلــن جلنة البيــع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجــراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينــة ارقامها ومواقعها في أدناه 
العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث سنوات( وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني 
باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة ســكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في 
إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق 
وستجرى املزايدة في الساعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة 

رسمية 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 لألشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا 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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 6203/12
التأريخ: 2022/2/27

إعالن أول

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة ارقامها 
ومواقعها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة 
رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة ســكرتير اللجنة في ديوان 
محافظة البصرة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم 
التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وستجرى 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 نشــر 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 لألشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد السداد.

- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.
مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حســب 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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موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

حي امليثاقثالث سنوات18 م102حانوت1

حي امليثاقثالث سنوات18 م112حانوت2

حي امليثاقثالث سنوات18 م122حانوت3

حي امليثاقثالث سنوات18 م132حانوت4

حي امليثاقثالث سنوات18 م182حانوت5

حي امليثاقثالث سنوات18 م313/7/222كشك6

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

اخلورة/ السيفثالث سنوات17،82م2/5/2402محل1

اخلورة/ قرب اخلفافةثالث سنوات13م342محل2

مدة االيجاراملوقعاملساحةرقم امللكنوع امللكت

اجملزرة 1
النموذجية

جزء من القطعة 10598/6 م18 
ثالث سنواتطريق االحرار5 دومنالبغيلة



اعالن10 االحد 6 آذار 2022 العدد )4851(

Sun. 6 Mar. 2022 issue )4851(

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 6198/12
التأريخ: 2022/2/27

إعالن أول
تعلــن جلنة البيــع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجــراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينــة ارقامها ومواقعها في أدناه 
العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث سنوات( وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني 
باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة ســكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في 
إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق 
وستجرى املزايدة في الساعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة 

رسمية 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 لألشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا 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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 6196/12
التأريخ: 2022/2/27

إعالن اول
تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة ارقامها ومواقعها في أدناه 
العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى 
الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر 
اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير 
مبوجب صك مصدق وستجرى 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 لألشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد السداد.

- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.
مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلســابية 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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 5385/10
التأريخ: 2022/2/13

إعالن ثالث
تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة ارقامها ومواقعها في أدناه 
العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى 
الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر 
اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير 
مبوجب صك مصدق وستجرى 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 لألشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد السداد.

- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.
مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلســابية 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

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 691
التاريخ: 2022/2/24

م/ إعالن

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 627
التاريخ: 2022/2/21

م/ إعالن
بالنظر لعدم حصول راغب

تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واسط عن تأجير االمالك املدرجة أوصافها في أدناه العائدة الى 
مديرية بلدية الصويرة وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013، فعلى الراغبني باالشتراك 
في املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية الصويرة خالل فترة )15( خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي 
لنشرها في الصحف اليومية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة التقديرية 
بصك مصدق ولكامل مدة االيجار وســتجري املزايدة في اليوم األخير من مدة اإلعالن في مقر البلدية أعاله 
في متام الساعة )العاشــرة صباحا( وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية تكون املزايدة في اليوم الذي يليه 
ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور النشــر واإلعالن وكافة املصاريف األخرى وعلى املستأجر جلب هوية 
االحوال املدنية مصورة وأصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.
املهندس
حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع وااليجار

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 525
التاريخ: 2022/2/16

م/ إعالن
بالنظر لعدم حصول راغب

تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واسط عن تأجير االمالك املدرجة أوصافها في أدناه العائدة 
الى مديرية بلدية النعمانية وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013، فعلى الراغبني 
باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية النعمانية خالل فترة )15( خمســة عشر يوما 
تبدأ من اليوم التالي لنشرها في الصحف اليومية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 
)30%( من القيمة التقديرية بصك مصدق ولكامل مدة االيجار وســتجري املزايدة في اليوم األخير من 
مدة اإلعالن في مقر البلدية أعاله في متام الســاعة )العاشــرة صباحا( وإذا صادف يوم املزايدة عطلة 
رســمية تكون املزايدة في اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النشر واإلعالن وكافة 
املصاريف األخرى وعلى املســتأجر جلــب هوية االحوال املدنية مصورة وأصليــة ويتم االلتزام بكافة 

التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.
املهندس
حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع وااليجار

جمهورية العراق
وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة

مديرية البلديات العامة
مديرية بلدية الناصرية

الشعبة: الواردات
العدد:18177
التاريح: 2022/3/3

))إعادة إعالن((

تعلــن جلنة البيع وااليجار عن إعــادة اجراء املزايدة العلنيــة لتأجير العقارات العائدة الــى )مديرية بلدية 
الناصرية( املدرجــة اوصافها ادناه وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل، 
وملدة )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر 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 الســاعة الثانية عشرة ظهرا في مبنى ديوان بلدية الناصرية شعبة الواردات وإذا صادف يوم املزايدة 
عطلة رســمية 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

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة بداءة احلي
املدعي/ ضياء جواد كاظم

املدعى عليه/ احمد رحيم خلف
م/ تبليغ حكم غيابي

سبق وان أصدرت هذه احملكمة قرارها 
املرقــم 23/ب/2022 في 2022/2/28 
والذي يقضي بإلزامــك بتأديتك له 
مبلغا مقداره أربعة وعشرون مليون 

دينار
إقامتك  محــل  جملهولية  وبالنظــر 
حسب كتاب مركز شرطة احلبيبية 
وإشعار اخملتار قررت احملكمة تبليغك 
النشر  بقرار احلكم اعالنا عن طريق 
فــي صحيفتــني محليتــني ولكم 
حق الطعــن خالل املــدة القانونية 
وبعكســه ســوف يكتسب احلكم 

الدرجة القطعية.
القاضي
حاكم ثابت االمير

تعلن جلنــة البيع واإليجار فــي مديرية بلديات 
واســط عن تأجير االمالك املدرجة أوصافها في 
أدناه العائدة الــى مديرية بلدية النعمانية وفق 
قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 
2013، فعلــى الراغبني باالشــتراك في املزايدة 
العلنية مراجعة مديرية بلدية النعمانية خالل 
فتــرة )30( ثالثــون يوما تبدأ من اليــوم التالي 
اليومية مستصحبني  الصحف  في  لنشــرها 
معهــم التأمينــات القانونيــة البالغة )%30( 
من القيمة التقديرية بصــك مصدق ولكامل 
مدة االيجار وســتجرى املزايدة في اليوم األخير 
من مــدة اإلعالن فــي مقر البلديــة أعاله في 
متام الساعة )العاشــرة صباحا( وإذا صادف يوم 
املزايدة عطلة رســمية تكون املزايدة في اليوم 
الــذي يليه ويتحمل من ترســو عليــه املزايدة 
أجور النشــر واإلعالن وكافة املصاريف األخرى 
املدنية  وعلى املســتأجر جلب هوية االحــوال 
مصورة وأصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات 

والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.
املهندس
حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع وااليجار

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة بداءة الكوت
العدد: 3282/ب/2021
التاريخ: 2021/3/3
الى املدعى عليه/ فراق جاسم فاضل

إعالن
الكــوت  بــداءة  محكمــة  أصــدرت 
حكمــا غيابيا فــي الدعــوى املرقمة 
 2021/12/23 في  واملؤرخ  3282/ب/2021 
رد دعوى املدعي )علي موسى  املتضمن 
املرقم  عبد الصاحب( عن قيمة الصك 
153372854 فــي 2007/3/15 وجملهولية 
محــل اقامتك تقــرر تبليغك مبضمون 
احلكم الغيابي ونشــر ذلك بصحيفتني 
محليتني ولك حق االعتراض على احلكم 
البالغة  القانونية  املــدة  الغيابي خالل 
عشــرة أيام اعتبارا من اليوم التالي من 
تاريخ النشــر وفي حــال عدم حضورك 
سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية
القاضي
محمد حران السراي
قاضي استئناف واسط

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف األنبار االحتادية
محكمة االحوال الشخصية في هيت

العدد: 108/ش/2022
التأريخ: 2022/3/3

الى/ املدعى عليه )خالد إبراهيم حميد(
م/ إعالن

أقامــت املدعية )نــور صالح رغيــان( الدعوى 
املرقمة 108/ش/2022 أمام هذه احملكمة والتي 
تطلب فيها دعوتــك للمرافعة واحلكم بتأييد 
حضانة األطفال )عثمان ورقية وماريه واســاور 
وتالني( وقد صدر قــرار عن هذه احملكمة بتاريخ 
2022/2/20/ 1- بتأييــد حضانــة املدعية )نور 
صالــح رغيان( الطفالها ماريه واســاور وتالني 
أوالد خالــد إبراهيــم حميد لغــرض مراجعة 
الدوائر الرســمية وشبه الرســمية باستثناء 
دائرة اجلــوازات والســفر به خــارج العراق اال 
مبوافقــة والدهــم املدعى عليــه 2- رد دعوى 
املدعيــة باملطالبــة بتأييد حضانــة كل من 
عثمان ورقية وجملهولية محل إقامتك حســب 
شــرح القائم بالتبليغ قررت احملكمة تبليغك 
بصحيفتــني محليتني بقرار احلكــم الغيابي 
وعليك مراجعة هذه احملكمة أو من ينوب عنك 
قانونا وبعكســه سوف يصبح احلكم الغيابي 
مبنزلــة احلكم احلضوري خــالل ثالثني يوما من 

اليوم التالي لتاريخ النشر وفقا للقانون.
القاضي
عادل عبداهلل جزاع

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة بداءة الزبيدية
العدد/ 614/ب/2021
التاريخ: 2022/3/2
الى/ املدعى عليهما ياسر وعلي أوالد 

عبداهلل حران صفانه
كاظم(  )عبــاس حســني  املدعي  اقــام 
ضدكمــا الدعــوى البدائيــة املرقمــة 
614/ب/2021 والتي صدر فيها قرار احلكم 
غيابــي بحقكما واملرقــم 614/ب/2021 
فــي 2022/1/11 واملتضمــن )الزامكمــا 
بتأديتكمــا إضافــة الى تركــة مورثكم 
املدعي عباس حسني كاظم مبلغ مقداره 
واحد وســتون مليونا وخمســمائة الف 
دينــار وحتميلكمــا الرســوم واملصاريف 
القضائيــة وجملهولية محل اقامتك قررت 
احملكمة تبليغكما بواســطة صحيفتني 
محليتني وفي حال عــدم املراجعة خالل 
املدة القانونية ســوف يكتســب احلكم 

بحقكما درجة البتات مع التقدير...
القاضي
عالء حيدر رياجي

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

القبلةثالث سنوات300م322مخزن1

القبلةثالث سنوات300م172مخزن2

القبلةثالث سنوات300م352مخزن3

القبلةثالث سنوات300م362مخزن4

القبلةثالث سنوات300م302مخزن5

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

مقام عليثالث سنوات22 م8/4612محل1

مقام عليثالث سنوات40 م7/20042محل2

مقام عليثالث سنوات110 م18742مخزن3

اخلورة / السيفثالث سنوات75 م6/5/24012مكتب4

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

االصمعي اجلديدثالث سنوات12 م632كشك1

االصمعي اجلديدثالث سنوات12 م602كشك2

االصمعي اجلديدثالث سنوات12 م592كشك3

االصمعي اجلديدثالث سنوات12 م622كشك4

مدة االيجارااليجار السنوياملساحة م2رقم العقارنوع امللك وموقعهت

 مولد كهربائي الواقع في شارع1
بغداد/ عدم وجود راغب

سنتان1,800,000 مليون وثمامنائة الف دينار100 م32

سنة واحدة600,000 ستمائة الف دينار6 م4522كشك في حي اريدو/ نكول2

سنة واحدة825,000 ثمامنائة وخمسة وعشرون الف دينار6 م6602كشك في حي الشهداء/ نكول3

 كشك مشيد الواقع خلف4
السريع/ عدم وجود راغب

سنة واحدة850,000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6 م8762

املوقعمدة االيجاراملساحةالرقمنوع امللكت

سوق احلدادينسنة واحدة12 م602محل صناعي1

الكراج املوحدسنة واحدة20 م832محل جتاري2

مدة االيجاراملوقعاملساحةرقم امللكنوع امللكت

سنتانشارع احللة15 م502محل جتاري1

ساحة وقوف 2
سيارات

سنة واحدةمقابل مصرف الرافدين826,5 م2362 م حسينية

سنتانشارع احللة15 م362محل جتاري3

سنة واحدةطريق بغداد/ حلة250 م7108,32 م26قطعة ارض4

مدة االيجاراملوقعاملساحةرقم امللكنوع امللكت

سنة واحدةامام شارع الشيشان16 م7792محل1

سنة واحدةالكراج املوحد12 م1092محل2

سنة واحدةمجاور الكراج املوحد6 م62محل3

سنة واحدةسوق القصابني6 م432محل4

سنة واحدةاجملمع الطبي23 م3312صيدلية5

سنة واحدةمقابل طوارئ النعمانية6 م4692كشك6

سنة واحدةشارع 13 300 م4552كراج7

سنة واحدةالكراج20 م4412محل8

سنة واحدةالكراج64 م4432مخزن9

سنة واحدةالكراج375 م4422كراج10

سنة واحدةامام املستشفى العام40 م3752محل11

سنة واحدةمجاور الكراج املوحد12 م2342محل12

سنة واحدةخلف دائرة اإلطفاء10 دومن236بستان13

سنة واحدةالكراج املوحد28 م4452محل14

سنة واحدةقرب مدرسة الفراهيدي9 م7802كشك15

سنة واحدةركن علوه الفواكه20 م7812كشك16

سنة واحدةقرب جامع الزهراء20 م2222محل17

سنة واحدةقرب جامع الزهراء20 م2212محل18

سنة واحدةالكراج املوحد20 م1522محل19

سنة واحدةالكراج املوحد3 م1512محل20

سنة واحدةالكراج املوحد10 م1432محل21

سنة واحدةشارع الشوملي28507 م952قاعة جتارية22

سنة واحدةسوق احلدادين20 م692محل23
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بغداد ـ الصباح الجديد:

وصَل إلى بـَغـــداد، أمس، كٌل من 
اإلماراتي  للمنتخِب  اإلداري  املديــر 
الشقيق )ياســر سالم الساعدي( 
واملُدرب املساعد للمنتخب )سليم 
زيارٍة  فــي  وذلــك  عبدالرحمــن(، 
الدولي  املدينِة  الى َملعب  تفّقديٍة 
الذي سيحتضُن مواجهَة ُمنتخبنا 
الوطني وشــقيقه اإلماراتي التي 
ســتقاُم في الرابع والعشرين من 
التصفياِت  ضمن  احلالي  الشــهر 
املُؤهلــة ملونديال قطر 2022. وكاَن 
في اســتقباِل الضيــوف كٌل من 
عضو االحتاد أحمد املوسوي واألمنِي 
اإلداري  واملُدير  فرحان  محمد  العاّم 
للُمنتخــب الوطني غيــث مهنا. 
وقد أبدى الوفــُد اإلماراتي إعجابه  
وبأرضيته  الدولــي،  املدينِة  مبَلعِب 
املمتازة ومرافقات امللعب بشــكٍل 
اســتحقاِق  على  مؤكديــن  عام، 
العراق وعودتــه الحتضاِن املُباريات 
الدولّيــة، وإنهم أول املســاهمني 
في موضوِع رفع احلظرِ عن املالعب 

العراقّية.
من جانبــه، اكد مدير عــام دائرة 
واحملافظــات  االقاليــم  شــؤون 
طالب جابر املوســوي انه وتنفيذا 
والرياضة  الشباب  وزير  لتوجيهات 
ملعب  بتهيئــة  درجــال  عدنــان 
املدينــة الدولي في بغداد  ســعة 
الف متفرج الستضافة مباراة   32
ســيالقي  الذي  الوطني  منتخبنا 
شــقيقه االماراتي في بغداد على 
ملعــب املدينة الدولــي في الرابع 
والعشرين من الشهر احلالي ضمن 
التصفيات املؤهلة ملونديال الدوحة 

باشــرت مــالكات  ، فقــد   2022
دائــرة شــؤون االقاليــم والدائرة 
فــورا العداد  الهندســية عملها 
بتنظيم  اخلاصة  املتطلبات  جميع 
على  الرســمية  الدولية  املبــاراة 
اكمل وجه ومبا يليق ويؤكد احقية 
مدننا احلبيبة في تضييف وتنظيم 
البطوالت الدولية بعد الغاء احلظر 
رسميا من قبل االحتاد الدولي لكرة 

القدم
منتخب  الوطني،  املنتخب  ويواجه 

زامبيــا ودياً على ملعب املدينة في 
االمارات  ملواجهة  استعداداً  بغداد 
في الـ 18 من الشهر اجلاري.. فيما 
سيعلن مدرب املنتخب عبد الغني 
شــهد قائمة أسود الرافدين خالل 

مؤمتر صحفي يوم األربعاء املقبل.
يفتقد املنتخــب العراقي خدمات 
العب الوسط سجاد جاسم، أمام 
التصفيات  اإلمارات وسوريا، ضمن 
اآلســيوية املؤهلــة ملونديال قطر 
جاســم  ســجاد  وتعرض   ..2022

لإلصابــة في مبــاراة فريقه نفط 
الوسط ومســتضيفه امليناء، إلى 
إصابة بليغة ليتم نقله إلى إحدى 

مستشفيات البصرة.
أن  تبني  الطبية،  الكشوفات  ووفق 
سجاد جاسم تعرض لكسرين في 
موضع الكتف وبحاجة إلى تداخل 
جراحي. . ووعدت إدارة نفط الوسط 
الالعب ســجاد جاسم، بنقله إلى 
إحدى مستشــفيات بيروت إلجراء 
التداخل اجلراحي.. وتواجد ســجاد 

جاســم، مع املنتخب العراقي في 
مناســبات عدة، أبرزهــا تصفيات 
العــرب،  وكأس  العالــم  كأس 
املاضية  مشــاركاته  جانــب  إلى 
مــع املنتخب األوملبي.. ويســتعد 
املنتخب العراقي ملواجهة اإلمارات، 
على ملعب املدينة الدولي، في 24 
من الشهر احلالي ضمن التصفيات 
نهائيات  إلــى  املؤهلة  اآلســيوّية 
كأس العالــم.. ويحتــل العــراق 
الترتيــب 5 فــي اجملموعــة األولى 

برصيد 5 نقــاط ويحتاج لتحقيق 
االنتصار على اإلمارات وسوريا، مع 

تعثر منافسيه في اجلولة األخيرة.
من جانب اخر، أكــد اجلهاز الفني 
للمنتخــب األوملبي أن معســكر 
منتصف  فــي  ســينطلق  بغداد 
للمشاركة  حتضيرا  اجلاري،  الشهر 
في بطولة دبي الدولية.وقال سعد 
حافــظ، املدرب املســاعد لألوملبي 
، »املنتخــب سيباشــر حتضيراته 
لبطولة دبي الدولية عبر معسكر 
بغداد، الذي ســينطلق يوم 15 من 
الشهر اجلاري«.وأضاف: »وضع اجلهاز 
استقطاب  حســاباته  في  الفني 
األوملبي،  للمنتخب  جديدة  عناصر 
لتعويــض الالعبني الذين ســيتم 
األول،  للمنتخــب  اســتدعائهم 
فرصة  بغداد  معســكر  وسيكون 
ملعرفة مســتويات بعض األسماء 
اجلديدة«.وتابــع: »بطولة دبي التي 
ستنطلق في 23 من الشهر اجلاري، 
تعد محطة مهمة جدا في طريق 
لنهائيــات كأس  املنتخب  إعــداد 
املشاركة،  املنتخبات  وأغلب  آسيا، 
نســخة  في  حاضــرة  ســتكون 
البطولة املقبلة التي ســتقام في 

أوزبكستان«.
لألوملبــي  املســاعد  املــدرب  وأمت 
العراقــي: »لم نتلقى أي إشــعار 
الكــرة بخصوص خوض  احتاد  من 
مبــاراة ودية مع األوملبــي اإليراني، 
وحتــى اآلن لم يتــم إدراجها في 
أن  التحضيرات«.يذكــر  منهــاج 
العراقي سيالقي  األوملبي  املنتخب 
نظيــره الفيتنامــي، فــي أولــى 
مبارياته ببطولــة دبي يوم 23 من 
الشــهر اجلاري، ثم يواجه املنتخب 

السعودي يوم 26 من الشهر ذاته.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بارَك االحتادُ العراقّي لكرِة القدم إدارة 
نادي مصافي الوسط واملالك التدريبي 
والالعبني لفريق كرِة القدم الشاطئية 

لتواجده فــي املركز )58( في تصنيف 
منظمِة الكرة الشاطئية عبر العالم 
)BSWW( الذي صدرَ بوجود )161( نادياً 

عامليا.

وقــّدَم  وزيــر الشــباب والرياضــة، 
رئيس االحتاد، عدنــان درجال، التهنئَة 
والتبريــكات للهيــأة اإلداريِة واملالك 
التدريبــي والعبي فريق الشــاطئية 

لتحقيقهــم هذا التطــور الذي يدُل 
تتبعه  الــذي  الســليم  النهِج  على 
اإلدارُة إلعدادِ فرقها الرياضّية بالشكِل 
األمثل الذي يقودها ملنصات التتويج.

وأكَد درجــال: إن عملية التطوير التي 
ينفذها االحتادُ ضمــن برنامجه املعّد 
املنظومِة  بجميع  االهتماَم  يشــمل 
الكروّية، ومنها كرُة القدم الشاطئية 

التي يتواصل دوريها بانتظام. واختتَم 
رئيــس االحتاد، عدنان درجــال، حديثه 
بالقول: نتطلُع إلى اســتثمارِ تواجد 

فريق املصافي مع الفرِق العاملّية.

مصافي الوسط ضمن التصنيف العالمي للكرة الشاطئية 

الوفد اإلماراتي يبدي إعجابه بملعب المدينة والشباب 
والرياضة تشرع بالتحضير لتضييف المباراة  

األولمبي يبدأ االعداد لبطولة دبي منتصف الشهر الجاري

األحد 5 آذار 2022 العدد )4851(

Sun. 5 Mar 2022 issue )4851(

جانب من زيارة الوفد اإلماراتي أمس مللعب املدينة الدولي

الجوية يلعب دوري أبطال 
آسيا في السعودية

غدا.. الناصرية يضيف 
الصناعات الكهربائية 

بغداد ـ الصباح الجديد:
يخوض فريق نادي القوة اجلويــة مبارياته بدور اجملموعات 
لدوري ابطال آســيا في الســعودية بعــد ان حدد االحتاد 
اآلسيوي بكرة القدم رسمياً، املالعب التي ستجرى عليها 

املواجهات للموسم 2022.
وقــال مدير املكتب االعالمــي لنادي القــوة اجلوية عالء 
محمد إن مدينة الرياض ستستضيف مباريات اجملموعة 
الثانية التي تضم كل من فريقنا القوة اجلوية ممثل العراق 
في هذه البطولة إلى جانب الشــباب السعودي واجلزيرة 
االماراتي ومومبــاي الهندي الذي يشــارك للمرة األولى 
في هــذه البطولة. وأضــاف، أن مباريــات دور اجملموعات 
لدوري أبطال آســيا 2022 ملنطقة الغرب ستقام بنظام 
التجمع في الســعودية للمدة من 7 لغاية 27 نيســان 
املقبــل، وبانتظار مصادقة املكتــب التنفيذي في االحتاد 
اآلسيوي لكرة القدم على قرار جلنة املسابقات بخصوص 

استضافة مباريات دور اجملموعات.. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
قررت جلنُة املســابقات في االحتادِ املركزي لكرِة القدم 
تغييرَ موعــد ُمبــاراِة فريقي الناصريــة والصناعات 
الكهربائيــة ضمــن اجلولــِة التاســعة عشــرة من 
منافســاِت دوري الدرجــِة األولى إلى يــوم غد االثنني 
املوافق )2022/3/7( مبلعِب الشطرة في الساعِة الثانية 
والنصف ظهراً بدالً من موعدها السابق لتحقيِق مبدأ 

العدالِة وتساوي الفرِص جلميع الفرق املُتنافسة.

5:00 مساًء

6:15 مساًء

10:45 مساًء

7:30 مساًء

مفكرة اليوم

واتفورد ـ أرسنال

ألتسي ـ برشلونة

نابولي ـ ميالن

مان سيتي ـ مان يونايتد 

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني 

الدوري اإليطالي



--1
اخلرافات دُودٌة تَْقُضُم العقَل 

وتذرو أشالَءُه الُقْدِسّية 
فاذا ما بََدْت َفثَّم َشقاٌء 

واذا َعَششْت فدنياً شقيْة 
ايُّ خرافة أكبر ِمْن اجتراح جرمية َقْتل 

فظيع للمصلني املسلمني في بيت من 
بيوت اهلل يوم اجلمعة بدم بارد انطالقا 

من أنَّ هذا العمل كفيل بادخالهم 
اجلّنة ..!!

كيف يكون َقْتُل املصلني العابدين سبباً 
لدخول اجلنة ؟

اّن قتل انسان برئ واحد هو مبثابة قتل 
البشرية جمعاء ،

وليس هذا االّ نصاً قرآنيا مقدسا ال 
يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه.

قال تعالى :
) َمْن قتل نفسا بغير نفس أو فسادٍ في 

األرض فكأمنا قتل الناس جميعاً ( 
املائدة / 32

هل كان املصلون املسلمون في مسجد 
من مساجد )بيشاور( في باكستان يوم 

اجلمعة 4 /3 /2022 مشغولني بغير 
الصالة ؟ 

وهل ميكن لعاقل أْن يعتبر أداء الصالة 
مصداقا من مصاديق الفساد ؟

--2
اّن اخللل يكمن في اعتناق االرهابيني 
للخرافات التي ما أنزل اهلل بها من 

سلطان .

 – -3
اّن أعظم إساءة الى االسالم العظيم 

– دين الرحمة واالنسانية – ممارسة 
الفظائع الدموية واجلرائم الكبرى على 
أّنها أعمال يستحق أصحابُها اخملرفون 

عليها أعظم اجلوائز ..!!
فانهم يَْقُتلون االبرياَء ويقتلون 

أنَفسهم وتّفتح لهم أبواب اجلنان ..!!
اّن هذه اخلرافة الكبرى ال بُدَّ أْن تُسلط 

عليها األضواء حتصينا للعقول .
--4

من عمليات التكفيريني األخيرة :
في افغانستان، وعلى يدْي القاعدة 

ُفجرت مساجد للشيعة،
 وفي باكستان وعلى يدْي االرهابيني 

ُفّجر باالمس مسجد من مساجد 
الشيعة باملصلني يوم اجلمعة  ) 4 /3 

. )2022/
وهذه هي أخطر النزعات االرهابية حيث 

جتعل املسلم يجرد أخاه املسلم من 
دينه ويعتبره كافراً ويستحل بذلك 

دمه ..!!
ومثل هذه اجلرائم الكبرى ال يكفي 

معها اصدار بيانات االدانة واالستنكار 
وابقاء تلك القوى الظالمية في 

بحبوحة من اكتناز األموال والسالح 
والُعدد .

اّن االرهاب عدو االنسانية جمعاء، وهو 
املهدد االكبر لألمن والسلم الدوليني، 
فأين هي برامج الدول الكبرى للقضاء 

على مصادر األرهاب ورموزه ؟
--5

ان شهداء األمس في بيشاور ليسوا 
االّ القافلة اجلديدة ونحن اذ نعيش 

الفجيعة ملا حل بهم جندد احلذر من 
التهاون مع كل االرهابيني والتكفيريني 

ونؤكد على الوحدة بني املسلمني بعيداً 
عن كل النزعات الشاذة التي حتاول 

جاهدة متزيق صفوفهم ليكونوا اللقمة 
السائغة أمام األعداء 
اللهم ارحم شهداءنا،

 وُمنَّ على جرحانا بالشفاء والعافية 
وًصْن ديارنا من كل سوء انك أنت 

الناصر واملعني .
وال حول وال قوة االّ باهلل العلي 

العظيم.

حين ُتعشش الخرافاُت

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

بعد مرور 12 عاماً على عرض املسلســل التركي 
“العشــق املمنوع” الذي متّــت دبلجته الى اللغة 
العربيــة في العــام 2010، ســيجتمع املمثالن 
التركيــان كيفانتش تاتليتوغ وبيرين ســآت من 
جديد فــي عمل متثيلي، وذلك بعدمــا كانا لعبا 

دورَي البطولة في املسلسل.
وفي التفاصيل أنهما ســيتعاونان للمرة الثانية، 
وهــذه املرة من خالل فيلم ســيعرض عبر إحدى 

املنصات العاملية.
واجلدير بالذكر أن مسلســل “العشــق املمنوع” 
شّكل سابقة في الدراما التركية وظاهرة وأحدث 
ضجة كبيرة، حاصداً حينها نســبة مشــاهدة 
عالية في تركيــا والدول العربية نظراً إلى طرحه 

اجلريء.

كّرم “ملتقى اإلبداع” فــي املعهد العالي للفنون 
املسرحية بإدارة العميد تامر العربيد في العاصمة 

السورية دمشق النجم السوري تيم حسن.
واستقبل طالب املعهد واجلماهير احملتشد الفنان 
الســوري بحفاوة منقطعة النظير منذ وصوله 
إلى مدخل املعهــد، مروراً بجولته على الصفوف 
الدراسية ومشاهدته عروض الطالب، وصوالً إلى 
الندوة التي عقدها وحتدث فيها عن جتربته وأجاب 

خاللها على األسئلة املطروحة من احلضور.
وكشــف حســن ان جتربة رفضها حني تقدم إلى 
املعهد أجدت في نفسه اإلصرار، مضيفاً أنه عند 

دخوله إلى الصرح األكادميي بات مشاغباً جداً.
وكشــف حســن أنه في صدد التحضير لعمل 
كوميدي مع اخملرج ليث حّجــو والكاتب الدكتور 
ممــدوح حمادة، لكنــه بانتظار الوقت املناســب 
على الصعيديــن العام واخلاص، معتبراً أن الوقت 
االن غيـر مالئـم بسبـب كثـــرة األهـوال حـول 

العالـم.

بيرين سات وكيفانتش تاتليتوغ 

تيم حسن

أخبــارهــــــــــم

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEED

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر
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بغداد - زينب الحسني: 
أفــاد مصدر حكومــي فــي ذي قار، 
أمس الســبت، بوصول أكثر من 120 
شــخصية دبلوماسية إلى مدينة أور 

جنوبي البالد يوم االحد املقبل.
وقــال املصــدر في تصريــح صحفي 
إن "وفــًدا مكونًا من 120 شــخصية 
بينها ســفراء لعدة دول  دبلوماسية 
ومســيحني يصلون مدينة اور االثارية 

اليوم االحد".
وأضــاف ان "زيارة الوفــد تأتي احتفاء 
بالذكرى الســنوية االولــى لزيارة بابا 

الفاتيكان
ملدينة اور االثارية وبيت النبي ابراهيم 

اخلليل.

روح أسيزي
في الســادس من آذار، وبعد عام واحد 
من صالة أبناء إبراهيــم، التي ألقاها 
األثرّية،  أور  البابا فرنسيس في مدينة 
والدينيون  السياسيون  القادة  يجتمع 
العراقيون في أســيزي من أجل إحياء 

ذكرى هذه الزيارة التاريخية.
من جانبها أطلقت جلنة "روح أسيزي" 
بالتعاون مع البطريركية الســريانية 
الكاثوليكية والبطريركية الكلدانية، 
أســيزي وســفارة  بلدية  وبدعم من 
الكرســي  لدى  العــراق  جمهوريــة 
 "Focsiv" ومتطوعــي  الرســولي 
في العالــم، مبادرة للصــالة واللقاء 
والنقاش، وذلك اليوم األحد 6 آذار بعد 
عام واحد من صالة أبناء إبراهيم التي 
ألقاها البابا فرنســيس في مدينة أور 
األثرّية، خــالل زيارتــه التاريخّية إلى 

العراق.
وقال الكاهن العراقي جالل ياكو، أحد 
املنظمني لهذه املبادرة: "نريد أن نعيش 
مجّددًا ذلك اليوم من خالل إقامة رابط 
بني أرض القديس فرنســيس ومدينة 
أور األثرّيــة، أرض إبراهيــم. كما أنها 
وســيلة لبناء الســالم بني الشعوب 
وإعادة اكتشــاف مكان مقدس مثل 

مدينة أور في أرض العراق".

مختلف األديان والثقافات
مــن جهته، قال األب تونيــو ديلوليو، 
رئيس جلنــة "روح في أســيزي": مع 
الدمار  التــي تســبب  احلــرب  هدير 
لكي  مدعوون  فنحن  واملوت،  واملعاناة 
رجاء.  جسور  ونبني  تصرفات  ننشــر 
إّن الشــهادة التي قدمهــا لنا البابا 
فرنسيس في أثناء زيارته للعراق العام 
املاضي ال ميكن وال يجب أن تذهب في 
طي النســيان. واليوم تقف أســيزي 
مــرة أخرى كعالمة ســالم ولقاء بني 
والثقافات. وأملنا هو  األديان  مختلف 
أن يتم بناء جســر ثابــت بني مدينة 
القديس فرنســيس والقديسة كالرا 
ومدينــة أور، والتــي هي أصــل إميان 

إبراهيم".

برنامج اللقاء
هذا وســُيقام احتفال إفخارســتي، 
الســرياني  الطقــس  بحســب 
رامي  املطران  يترأســه  الكاثوليكي، 
فالفيانــوس القبالن. وعند الســاعة 
احلادية عشــرة لقاء احلج "من أسيزي 
إلى أور، جميعنا إخوة". هذا وســتلي 
حتيــة األب تونيــو ديلوليــو، صــالة 
التبشير املالئكي مع البابا فرنسيس، 
في بث مباشر، ورسالة فيديو من قبل 
البطريرك الكلداني الكاردينال لويس 
رافائيل ســاكو، وأخيــرًا حتية عمدة 

أسيزي ستيفانيا برويتي.
وعند الســاعة الثالثــة بعد الظهر، 

ســُتفتتح طاولة نقاش مســتديرة 
ســيديرها الصحفي لوكا جيرونيكو 
مــن صحيفــة Avvenire اإليطالّية، 
إيطاليا  لدى  العراق  مبشاركة سفيرة 
صفية طالب علي الســهيل وسفير 
العراق لدى الكرسي الرسولي رحمن 
فرحان عبد اهلل العامري؛ واألب مارتن 
بني من الكنيســة الكلدانية؛ وممثل 
عــن احتــاد اجلاليات اإلســالمية في 
من  ســافينا  جوليانو  واألب  إيطاليا؛ 
مكتب العمل املسكوني واحلوار التابع 
جمللس أساقفة إيطاليا، والسيد غازي 
بركات من اجلماعــة األيزيدية، وإيفانا 
Focsiv. وسُيعهد  بورسوتو رئيســة 
دومينيكو  املطران  إلى  باالستنتاجات 

سورينتينو، أسقف أسيزي.

بغداد - الصباح الجديد:
أعرب الشــاب العراقــي علي الــراوي عن 
أملــه بان تدخل لوحته "الثــور اجملنح" الى 
يذكر  القياسية.  لألرقام  غينيس  موسوعة 

ان الشاب علي الراوي قد أعلن عن اجناز أكبر 
واسالك  باملســامير  اجملنح"  لـ"الثور  لوحٍة 
النحاس بقياس 204 متر مربع خالل 6 أشهر 
معبرا عن امله بأن تدخل موسوعة غينيس.

عراقي ينجز أكبر لوحة للثور 
المجنح بالمسامير والنحاس

أكثر من 120 شخصية دبلوماسية تصل 
مدينة أور اليوم

من أسيزي إلى أور، جميعنا إخوة" مؤتمر في ذكرى زيارة البابا فرنسيس إلى العراق

ديالى - الصباح الجديد:
أكد مســؤول حكومي،ان 10 مواقع ســياحية بدأت 

بفتح ابوابها بعد زوال شبح كورونا.
وقال مدير اعــالم قائممقامية قضاء خانقني ابراهيم 
يوسف في حديث ان” 10 مواقع سياحية في خانقني 
بدأت بفتح ابوابها الستقبال االســر احملتفلة بأعياد 
الربيع بعد مضي أشــهر طويلة على اغالقها بسبب 

تداعيات وباء كورونا”.
واضاف يوسف ان” اعادة فتح املواقع سيعيد انتعاش 
الســياحة احمللية التي تعرضت الى انتكاسة بسبب 
كورونا وتسببت بخسائر مادية هائلة في االشهر 20 
املاضية مؤكدا بان اعادة فتح ابواب املواقع يجري وفق 
اليــات املعتمدة من قبل الدوائــر الصحية مبا ال يؤدي 

الى اي اضرار”.
واشار الى ان” اعادة فتح املناطق السياحية في خانقني 
ســتخلق فرصة عمل للشباب خاصة مع قدوم اعياد 

الربيع” نوروز”
وكانت املواقع الســياحية في خانقني اغلقت ابوابها 
بســبب جائحة كورونا ألشــهر طويلة مــا ادى الى 

خسائر مادية جسيمة ألصحابها”.

مواقع سياحية في 
خانقين تفتح ابوابها 

بعد زوال شبح "كورونا"

بغداد - الصباح الجديد:
أكد اخملرج الشــاب أحمد لطيف، أنه يستعد إلخراج 
أغنيتني جديدتني للفنانني زيد احلبيب وجالل الزين في 

األيام املقبلة.
وذكــر لطيف في تصريح أنه "ســبق أن تعاملت مع 
أغلب جنوم الفــن العراقي والعربي وكان آخرها أغنية 
ول يكفــي، للفنان زيــد احلبيب التــي حصلت على 
نسبة مشاهدة كبيرة وصلت الى 11 مليون مشاهدة 
على اليوتيوب، وكذلك أغنية افتهمني للفنان جالل 
الزين"، فضالً عن حديثه عــن أعماله الفنية األخرى 
في مجالــي املونتاج والفوتوغراف للعديد من األغاني 

العراقية الشهيرة.

أحمد لطيف يستعد 
إلخراج أغنيتين جديدتين

متابعة - الصباح الجديد:
احتفلت الفنانة شذى حسون بشكل صاخب 
مع العديد من أصدقائها بعيد ميالدها الـ 41 
الذي أقامته في دبي بدولــة اإلمارات العربية 

املتحدة.
شــذى حسون ســيطرت األجواء االحتفالية 
على عيد ميالدها الـ 41 الذي حضره مجموعة 
كبيرة مــن محبيها وأصدقائها الذين حرصوا 
التواجد واالحتفال بها، وعلى رأســهم  على 
اإلعالمية السعودية جلني عمران، والتي قدمت 

لها هدية ثمينة عبارة عن عقد من األملاس.
األجــواء الصاخبة ســيطرت على حفل عيد 
امليالد كمــا رقصــت الفنانــة العراقية مع 
أصدقائهــا والذي كان مــن بينهم مصممة 
األزيــاء ليلى عزيــز، واإلعالمية جلني عضاضة 
التي حضرت احلفل ونشــرت كذلك بعض من 
الفيديوهات التي جتمعها مع الفنانة شــذى 
حســون التي قامت بتقطيــع الكعكة التي 
كتب عليها اسمها وســط تفاعل كبير من 

أصدقائها.
شــذى حســون نشــرت علــى خاصيــة 
“انستجرام”  على  حسابها  عبر  “االستوري” 
العديد من الفيديوهــات التي جتمعها مع 
لها  قدموها  التــي  والتهاني  أصدقائهــا 

في هذه املناســبة ومــن بينهم الفنانة 
واإلعالمية اإلماراتية مهيرة عبد العزيز 

التي اعتذرت لصديقتها شذى حسون 
على عــدم وجودها في عيد ميالدها 

فكتبت: “عيد ميالد سعيد عزيزتي 
شذي، لألســف لم أكن بجوارك 
املناسبة”،  بهذه  الحتفال معك 
كما نشــرت كذلك اإلعالمية 
فيديو  أكثر من  بوسي شلبي 
بالفنانة شذي  قدمي يجمعها 
خالله  من  وقدمت  حســون 
التهنئــة له بعيــد ميالدها 
فكتبت: “عيد ميالد ســعيد 

شذى”.

شذى حسون تحتفل
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متابعة - الصباح الجديد:
حّملت الفنانــة بتول عزيز، نقابة 
الفضائية  والقنــوات  الفنانــني 
مســؤولية عــدم ظهورها على 

شاشات التلفزيون.
وأوضحــت عزيز فــي تصريح أنه 
"يجــب التوجــه بالســؤال الى 
القنوات الفضائية وليس لها عن 
سبب عدم ظهورها على شاشات 
التلفــزة"، معربــة عن اســفها 
"لتكرار الوجوه خاصة في االعوام 
االشــتراك في  إذ أصبح  االخيرة، 
االعمال الفنية يتم على شــكل 
الفني،  بالعمل  تتحكم  )كروبات( 
أن  وتشــرك من تشــاء"، مبينة 
"نظــام )الكروبــات(، يبخس حق 
الفنان". وأكدت، أنه "ال دور لنقابة 
املشــكلة،  هذه  بحل  الفنانــني 
اال بشــكل محــدود للغاية، ألن 
القنــوات الفضائيــة هــي التي 

تلتزم الدراما وتختار املنتج واخملرج 
وتفرض اسماء املمثلني"، موضحة 
أن "العمل الفني كان في املاضي 
يقــدم بنكهة عراقيــة خالصة 
ابتداء مــن املؤلف واخملــرج مروراً 
مبالك التصويــر وانتهاًء باملمثلني 
االمر  الفكرة،  يتقمصــون  الذين 
الذي يفســر وجود اعمــال فنية 

خالدة، فيما نشــاهد في الوقت 
احلاضر اعماال ســطحية سرعان 
ما تنسى". وأضافت الفنانة عزيز، 
أن "اإلذاعــة تشــغلها وهي أهم 
عندهــا من التلفزيون واملســرح، 
ألن بدايتهــا انطلقت من االذاعة، 
توصف  ال  بســعادة  تشعر  وأنها 
عندما تتواصــل مع اجلمهور عبر 

االذاعة"، الفتة الى "مشــاركتها 
حاليا بعمــل فني يحمل عنوان 
)السرداب( وهو اجلزء الثاني من 
مسلســل )املنطقة احلمراء(، 
وأن دورها بهذا العمل شدها 
على الرغم من ظهورها فيه 
كضيفة شرف في حلقتني 
مــن أصل عشــر حلقات، 

املسلســل  وســيعرض 
رمضــان  خــالل 

املقبل".

بتول عزيز: القنوات الفضائية تتحمل 
عدم ظهوري على الشاشة
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