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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
توقع البنك الدولي، امس الســبت، 
أن يحتل العراق املرتبة األولى عربياً 
بأكبر منــو للناجت احمللــي اإلجمالي، 

وبنصيب الفرد لعام 2022.
وذكــر البنك، في تقرير له لشــهر 
نيســان، أن "الناجت احمللي االجمالي 
للعراق قــد ينمو خالل العام احلالي 
بنســبة %8.9 متجاوزا بذلك باقي 
الدول العربية ومنها قطر التي من 
 4.9% بنسبة  املتوقع أن تشهد منواً 

 5.7% والكويــت   7% والســعودية 
%3.2 ومصر  %4.9 واجلزائر  واالمارات 

%5.5 واالردن %2.3 واملغرب 4.3%".
وأضاف التقرير، أن "النمو سيتراجع 
للعراق في عــام 2023 اال انه يبقى 
العربية  الدول  باقي  ايضا اعلى من 
باستثناء مصر"، مبينا ان "منو الناجت 
ومتاثله   4.5% للعراق سيكون  احمللي 
بنفس النسبة قطر وسيرتفع لدى 
%5 وسيكون لدى  مصر ليصل الى 
الســعودية %3.8 والكويــت 3.6% 

%3.5 واالردن  %1.3 وتونــس  واجلزائر 
."2.3%

إلى  الدولي،  البنــك  تقرير  وأشــار 
أن "العــراق ســيكون األعلى أيضا 
من بني الــدول العربيــة من حيث 
منو نصيــب الفرد مــن الناجت احمللي 
االجمالي خالل عــام 2022، وبواقع 
%6.3 فيما سيكون منو نصيب الفرد 
لدى السعودية %5.5 والكويت 4.5% 
والبحريــن %1.4 ومصر %3.6 وقطر 
املغرب  %4.5 فيما سينخفض لدى 

."0.1%
ورجح خبراء البنك، بحسب التقرير، 
أن يكــون "منــو منطقة الشــرق 
األوســط وشــمال إفريقيا بنسبة 
%5.2 في عام 2022، بعد تســجيل 
انتعاش بنسبة %3.3 في عام 2021.
كما توقع البنــك الدولي، أن يرتفع 
معدل النمو فــي نصيب الفرد من 
املنطقة  في  احمللــي  الناجت  اجمالي 
إلى %3.6 عام 2022 بعد تســجيل 

تعافي قدره %1.7 عام 2021.

في توقعات للبنك الدولي

العراق سيحتل المرتبة األولى عربيا بنمو الناتج المحلي 
ونصيب الفرد هذا العام

الخارجية األميركية تدعو الفلسطينيين
واإلسرائيليين إلى ضبط النفس

السليمانية - عباس اركوازي:
اقليــم  زالــت حكومــة  مــا 
موقفها  وفق  تتحرك  كردستان 
برفــض االلتزام بقــرار احملكمة 
االحتادية القاضي بعدم قانونية 
بنحو  االقليــم  نفــط  تصدير 
ان  من  الرغم  وعلى  مســتقل، 
قرار احملكمة يقضي بان يقتصر 
تصديره علــى وزارة النفط في 
احلكومــة االحتاديــة، اال انهــا 
لتصدير  مســاعيها  تواصــل 
والتي  وأوروبا،  تركيــا  الى  الغاز 
متثل آخرها بزيارة رئيس حكومة 
األول  امس  تركيــا  الى  اإلقليم 

اجلمعة . 
حكوميــة  مصــادر  واكــدت 
مطلعة للصباح اجلديد، ان وزارة 
حكومة  في  الطبيعية  الثروات 
على  رسمي  بنحو  ردت  االقليم 
كتاب وجهتــه وزارة النفط في 
واعلنت  االحتاديــة،  احلكومــة 
بقرار احملكمة  االلتــزام  رفضها 

االحتادية.
واضافــت املصــادر، ان حكومة 
االقليم ردت بكتــاب موقع من 
في  الطبيعية  الثــروات  وزيــر 
اجلاري  نيســان  من  الســادس 
علــى كتــاب ســابق وجهته 
وزارة النفــط، الذي طالبت فيه 
االحتادية  احملكمــة  قرار  بتنفيذ 
الصــادر بتأريخ 15 من شــباط 
املنصرم، لبدء احلوارات بني بغداد 

وحجم  ارقام  وتســليم  واربيل 
العقود  من  ونســخ  الصادرات 
التي وقعتهــا حكومة االقليم 
مع شركات النفط العاملة في 

االقليم.   
واضافــت املصــادر، ان الكتاب 
الذي ردت بــه حكومة االقليم 
على بغــداد يتضمــن رفضها 

االحتادية،  احملكمة  بقرار  االلتزام 
مضيفــة ان كتــاب حكومــة 
قبل  من  باستياء  قوبل  االقليم 
ترى  التي  االحتادية،  النفط  وزارة 
بان حكومة االقليم تتنصل من 
تنفيذ ما يقع على عاتقها من 
التزامات جتــاه بغداد وفقا لقرار 

احملكمة االحتادية.

الوطني  االحتــاد  عبــر  بــدوره 
الكردســتاني عــدم ممانعتــه 
احلكومة  الى  النفط  تســليم 
التزمت  حــال  فــي  االحتاديــة 
احلكومــة مبنح اســتحقاقات 
املواطنني في اقليم كردســتان 

وتوفير اخلدمات والرواتب.
النفط  وزارة  اعلنــت  وكانــت 

االحتادية، ثالثــة طرق حلل ملف 
النفــط مع حكومــة االقليم، 
نفط  شركة  تأســيس  احداها 

كردستان.  
وقــال وزير النفط في احســان 
عبد اجلبار فــي تصريح تابتعه 
الصباح اجلديــد، ان هناك ثالثة 
سبل ملعاجلة ملف نفط االقليم، 

النظر في  االول يتمثل باعــادة 
العقود التــي وقعتها حكومة 
تأســيس  والثانــي  االقليــم، 
والثالث  كردستان  نفط  شركة 
املشــاركة بني بغداد واربيل في 
تطوير احلقــول النفطية داخل 

اقليم كردستان.  
اقليم  مــن حكومة  وفد  وكان 
كردســتان قد زار بغداد في 11 
من شهر نيسان اجلاري واجتمع 
مع املســؤولني في وزارة النفط 
االحتاديــة، دون التوصــل الــى 
اتفــاق او توافق حول ايجاد الية 
قرار احملكمة  لتنفيذ  مناســبة 

االحتادية.
وبينمــا يواجــه ملــف تصدر 
النفط فــي اقليم كردســتان 
وتراكم  والتربح  بالفساد  تهماً 
الدوالرات،  مبليارات  يقدر  للديون 
فــان حكومة االقليم تســعى 
الى  الطبيعي،  الغــاز  لتصدير 
اوربا، عبر  الــى  تركيــا وعبرها 
زيارات اجراها املســؤولون الكرد 
الى تركيــا كان اخرها زيارة قام 
االقليم  حكومــة  رئيــس  بها 
مســرور بارزانــي اليهــا امس 
خاللها  والتقى  اجلمعــة،  االول 
بالرئيــس التركــي رجب طيب 
اعالم  وســائل  واكدت  اردوغان، 
الغاز  تصدير  ملــف  بأن  تركية 
الطبيعي كان على راس امللفات 

التي ناقشها اجلانبان.    

حكومة إقليم كردستان تواصل تحركها
لتصدير الغاز الى تركيا واوروبا

على الرغم من خيارات عرضتها عليها وزارة النفط في 11 نيسان 

a

بغداد - وعد الشمري:
ينتظــر حتالف انقاذ وطــن انتهاء 
مهلــة زعيــم التيــار الصــدري 
الســابع من  الصــدر في  مقتدى 
تشكيل  حوارات  الستئناف  شوال، 
حكومــة األغلبيــة السياســية 
قدرة  اســتبعد  فيما  أخــرى،  مرة 
استغالل  على  التنســيقي  اإلطار 
هــذه املهلة في حتقيــق املزيد من 
املكاســب أو عقد جلسة انتخاب 

رئيس اجلمهورية.
لكــن اإلطار التنســيقي الذي بدأ 
مستســلماً أمام عدم قدرته على 
املضــي بتشــكيل احلكومة بدون 
تواجد الصدريني، وجه اتهامات إلى 
أطراف خارجيــة بأنها تتدخل ضد 
الشيعي،  املكون  ميثل  حتالف  وجود 
وأقــر بأن الوضع ســوف يســتمر 
على نفس احلال إذا لم ينشــأ هذا 

التحالف.
وقــال عضــو احلــزب الدميقراطي 
الكردســتاني وفــاء محمــد في 
اجلديد"،  "الصبــاح  إلــى  تصريح 
أن "جميــع الكتل السياســية ال 
تستطيع أن تشكل الكتلة األكثر 
عــدداً في الوقــت الراهــن لعدم 
امتالكهــا نواباً أكثر مما لدى حتالف 

انقاذ وطن".
أن  ينتظر  ان "اجلميع  وتابع محمد، 
زعيم  التــي حددها  املهلة  تنتهي 
التيــار الصــدري مقتــدى الصدر 
للقــوى الشــيعية األخــرى بــان 
احلكومة  تشــكيل  على  تتفاوض 

قبل السابع من شهر شوال".
وأشــار، إلى أن "اإلطار التنسيقي 
لم يســتطيع لغاية الوقت احلالي 
املؤيدين لكي  املزيد مــن  كســب 
يعقــد جلســة انتخــاب رئيــس 
نصابها  يتطلب  التــي  اجلمهورية 

حضور 220 نائباً".
ولفــت محمــد، إلــى أن "األجواء 
السياســية تشــهد مفاوضــات 
خاللها  مــن  يحاول  واجتماعــات 
اإلطار أن يجمع أكبر عدد من النواب 
لكنه لن يستطيع ألننا لن نشترك 

معه دون تواجد التيار الصدري".
التنســيقي  اإلطار  "قوى  أن  ويرى، 
وبعد انتهاء مهلــة الصدر عليها 
وأن  السياســية  اإلرادة  حتتــرم  أن 
تكون على قدر املسؤولية وتسمح 

لتحالــف انقاذ وطن بان تشــكل 
احلكومة وال تستخدم ما بات يعرف 
بالثلث املعطل"، مبيناً أن "شركاء 
الصدر داخــل التحالف وهم كتلة 
الدميقراطــي  واحلــزب  الســيادة 
الكردســتاني ال يعارضون حصول 
مفاوضــات أو اتفاقات داخل البيت 
الشــيعي بل هــم يرحبــون بها 

وداعمني لها".
ومضى محمــد، إلــى أن "الوضع 
السياسي ماض نحو أن ينفذ حتالف 
وأن  باألغلبية  وطن مشروعه  انقاذ 
إلى  إليه املستقلون إضافة  ينضم 
قوى مرحب داخل اإلطار التنسيقي 

مرحب بها من قبل الصدر".
إلــى ذلك، أفاد عضــو ائتالف دولة 
القانون فاضل مــوات في تصريح 

إلى "الصبــاح اجلديد"، بأن "اجلمود 
السياســي داخل البيت الشيعي، 
وهو املكون األكبر، ما زال مستمراً؛ 
الصدري  التيار  رغبة  والسبب عدم 
بأن يحصل هنــاك اتفاق مع اإلطار 

التنسيقي".
وتابــع مــوات، ان "طرفــي البيت 
الشيعي ال ميلك أي منهما النصاب 
الكامل لعقد جلسة انتخاب رئيس 
اجلمهوريــة لغاية الوقــت احلالي، 
لكــن اإلطــار التنســيقي يطرح 
مبادرات لم تشهد آذان صاغية من 

قبل التيار الصدري".
ولفــت، إلــى أن "جوهــر اعتراض 
الصــدر هو رفضه لدخــول ائتالف 
املقبلة،  احلكومة  في  القانون  دولة 
رغم أنــه هذه الكتلة ضمن حتالف 
ميثل %80 من املكون الشــيعي وال 

ميكن اقصاءه".
وبني موات، أن "اللجنة اخلماســية 
أجــرت بعض  التنســيقي  لإلطار 
الصدري  التيــار  على  التحــركات 
وبقية الكتل لكن يبــدو أن هناك 
تأثيرات خارجيــة ال تريد أن تتوصل 
الكتل الشــيعية إلى توافق تدخل 

من خالله إلى البرملان موحدة".
ويواصــل، أن "اســتمرار الوضــع 
بالشــكل احلالي سوف يضر باألداء 
التنفيذي، خصوصــاً وأن احلكومة 
نشــاهدها اليوم ترسل مشروعات 
خــارج  اســتراتيجية  قوانــني 
صالحياتها بوصفها تصريف مهام 

يومية".

اإلطار التنسيقي يقّر بعدم مقدرته تشكيل الحكومة تقريـر

انقاذ وطن ينتظر انتهاء مهلة الصدر
الستئناف حوارات األغلبية

6

بغداد - الصباح الجديد:
حددت وزارة التربية امس الســبت، 
يومي التاســع والرابع عشــر من 
االمتحانات  لبدء  املقبل،  الشــهر 
املنتهية  النهائية  للمراحــل غير 
والثانوية  االبتدائيــة  للدراســتني 

على التوالي.
واوردت الــوزارة فــي بيــان تلقت 
الصبــاح اجلديد نســخة منه، أن 
"موعــد امتحانــات املراحــل غير 
االبتدائيــة  للدراســة  املنتهيــة 

ســيكون فــي 9/ 5 / 2022، فيما 
ســيكون موعد اجــراء امتحانات 
نهايــة الكورس الثاني للدراســة 
الثانوية )املتوسطة، االعدادية( في 

."2022 / 5 /14
املتداولة  الــوزارة "االخبــار  ونفت 
عــن تغيير مواعيــد االمتحانات"، 
مشــددة على ان " املواعيد ملزمة 
جلميع ادارات املدارس، مشددة على 
التــزام املديريات العامــة للتربية 

وادارات املدارس باملواعيد احملددة ".

 الصباح الجديد ـ وكاالت: 
اغلقت اسعار النفط على مكاسب 
اســبوعية مبا يقارب تسعة دوالرات 
للبرميل مع اختتام تعامالت األسبوع. 
واغلق خام برنت في آخر جلســة له، 
على ارتفاع مبقدار 2.92 دوالران ليصل 
الــى 111.70 دوالراً، وليســجل بهذا 
مكاسب اسبوعية كبيرة بلغت 8.92 
دوالرات مبا يعــادل %8.68. وأغلق خام 
األميركي  الوســيط  تكساس  غرب 

2.70 دوالر  مبقــدار  ايضاً  ارتفاع  على 
ليصل الــى 106.95 دوالرات للبرميل 
وســجل ايضاً مكاســب اسبوعية 
بلغــت 8.84 دوالرات او مــا يعــادل 
النفط  أســعار  وارتفعــت   .  8.69%
شحة  نتيجة  املاضي  األسبوع  خالل 
أوبك  االمدادات ومع حتذيــر منظمة 
من أنه ســيكون من املستحيل زيادة 
اإلمدادات  لتعويض  مبا يكفي  اإلنتاج 

الروسية املفقودة.

بغداد - الصباح الجديد:
فــاز مؤيد الالمي امس الســبت، 
الصحفيــني  نقيــب  مبنصــب 
على  بحصوله  مجدداً،  العراقيني 
1184 صوتــا بعد االنتخابات التي 

جرت اول أمس اجلمعة.
يذكر أن الالمــي اختير نقيباً عام 
2008 بعد وفاة النقيب الســابق، 

بجراحه،  متأثراً  التميمي،  شهاب 
بعــد إصابته فــي عملية اغتيال 
تعرض لهــا. ثم اختيــر في عام 
2011، وعام 2014 و2018 للدورات 
الثانيــة والثالثــة والرابعــة في 
االنتخابــات التي جتــري كل ثالثة 

أعوام.
تفصيالت أخرى واوسع ص 2

مؤيد الالمي يفوز مجددا بمنصب 
نقيب الصحفيين العراقيين

9 و14 أيار المقبل بدء االمتحانات 
النهائية لالبتدائية والثانوية 

مكاسب اسبوعية كبيرة للنفط.. 
ما يقارب تسعة دوالرات للبرميل

تتقدم رئيس التحرير ظفار زاير ومدير 
التحرير ماهر فيصل واسرة الصباح 

الجديد، بخالص التبريكات والتهنئة 
القلبية الى الزميل األستاذ مؤيد الالمي 

لفوزه مجددا بمنصب نقيب الصحفيين 
العراقيين، والى الزميلين خالد جاسم 

ومحمد حنون لفوزهما بمنصب نائب 
النقيب والى كل الزمالء الذين فازوا 

بعضوية المجلس، ولجنتي االنضباط 
والمراقبة، ونسأله تعالى في عاله ان يوفق 
قيادة النقابة واعضاءها في الذي يصبون 
اليه على طريق خدمة االسرة الصحفية 

واالنتقال بها الى فضاءات ارحب، تمكنها 
من أداء واجباتها على اكمل وجه، 

وبما يليق بالسلطة الرابعة، واهلل ولي 
التوفيق.

اللقاح أمانك وامان عائلتك

تهنئة



تقرير

محليات2

بغداد - الصباح الجديد:
فــاز الزميــل مؤيد الالمــي أمس 
السبت، مبنصب نقيب الصحفيني 
العراقيني مجــدداً، بحصوله على 
1184 صوتا بعد انتخابات جرت اول 
أمس اجلمعة، شارك فيها ما يقرب 
مــن 1500 صحفيا مــن األعضاء 

العاملني في النقابة.
العاملــون  األعضــاء  واختــار 
املشاركون في االنتخابات، الزميالن 
خالد جاسم ومحمد حنون، نائبني 

للنقيب.
الصحفيــني  نقابــة  وأعلنــت 
العراقيــني امــس الســبت، جناح 
مؤمترها االنتخابي، مشيدة بجهود 
اللجنــة القضائية التي أشــرفت 
على االنتخابات التي جرت بحضور 

دولي وعربي.
وجــاء في بيــان أصدرتــه النقابة 
نســخة  اجلديد  الصباح  وتلقــت 
منــه، ان “ االنتخابــات التي جرت  
15 من شــهر  يوم اجلمعة املوافق 
نيســان اجلاري، أشرف عليها فريق 
ممثلني  قضائي متخصص، بحضور 
للصحفيني  الدولــي  االحتــاد  عن 
العرب  للصحفيني  العــام  واالحتاد 
حيث فاز مبنصب نقيب الصحفيني 
مؤيــد الالمي الــذي حصل على ) 
1184 ( صوت بعــد إن تنافس على 
منصب النقيــب أربعة زمالء فيما 
النقيب  نائب  الفائز مبنصــب  كان 
كل من خالد جاســم محمد الذي 
حصل علــى )740 ( صوتا ومحمد 
حنون كرمي الذي حصل على )664 ( 
صوتا وفاز بعضوية مجلس النقابة 
كـــــل من حسن العبودي ) 783 ( 
صوتا وجبار طـــراد الشمري ) 632 
( صوتا وبان القبطان ) 517 ( صوتا 
وســعد محســن ) 509 ( اصوات 
وصادق فــرج ) 506 ( اصوات وناظم 
ومبنصب  ( صوتــا   490( الربيعــي 
أعضاء مجلــس االحتياط كل من 
 ( على  وحصلــت  النقاش  ســناء 
466 ( صوتا وزهــرة اجلبوري ) 453 ( 
صوتا وعالء احلطــاب ) 446 ( صوتا 
وفــاز بعضوية جلنــة املراقبة كل 

مـــــن هادي جلو مرعــي ) 678 ( 
صوتا وكاظم تكليف ) 619 ( صوتا 
وهبة حســني قاسم ) 421 ( صوتا 
واالحتياط في عضوية جلنة املراقبة 
كل من محمد جاســم الساعدي 
) 352 ( صوتــا وزياد طــارق حرب ) 
306 ( اصوات وفــاز بعضوية جلنة 
االنضبــاط كل من فراس احلمداني 
) 633 ( صوتــا ورعد املشــهداني 
) 437 ( صوتا وكــرمي كلش ) 309 ( 
اصوات وكأعضاء احتياط في جلنة 
االنضبــاط كل من ثمــني الفهد ) 
246 ( صوتا وســالم تكليف )240 

( صوتا.

حســب  النقابة  مجلس  وأشــاد 
البيان “باجلهود الكبيرة التي بذلها 
الذي اشرف على  القضائي  الفريق 
هيئة  وكذلــك  االنتخابات  ســير 
رئاســة املؤمتر االنتخابي واألجهزة 
األمنيــة كافة التي وفــرت أجواء 
أمنة لعقد املؤمتر االنتخابي لنقابة 
الصحفيــني العراقيــني في دورته 
الثانية والعشــرين والذي عـــقد 
حتت شــعار) صحفيو العراق عيون 
إلى غــد احملبة  املتطلع  الشــعب 

والسالم  (
ويذكر أن الالمــي اختير نقيباً عام 
2008 بعــد وفاة النقيب الســابق 

شــهاب التميمي، متأثراً بجراحه، 
بعــد إصابته في عمليــة اغتيال 
تعرض لها. ثم اختير في عام 2011، 
الثانية  للدورات  و2018   2014 وعام 
االنتخابات  فــي  والرابعة  والثالثة 

التي جتري كل ثالثة أعوام.
ويشــغل الالمي إضافة الى رئاسة 
العراقيــني،  الصحفيــني  نقابــة 
منصــب رئيس إحتــاد الصحفيني 
العرب ، إضافة الــى عضويته في 
اللجنة التنفيذية لإلحتــاد الدولي 

للصحفيني.
 واألستاذ مؤيد الالمي

 / العمارة  ** من مواليــد مدينــة 

ميسان 
** حاصل على شهادة البكالوريوس 
اإلعالم  كليــة  مــن  اإلعــالم  في 

بجامعة بغداد.
**  عمل مراســالً جلريــدة العراق 
وإذاعــة بغداد مطلــع الثمانينات 
ومديــرا لتحريــر جريدة ميســان 
ومدير حترير جريــدة الزوراء ومن ثم 
رئيــس حتريرها ورئيس مجلس أدارة 
لألنباء/ العراقية  الوطنية  الوكالة 

نينا/ وما زال في هذا املوقع .
الصحافة  دعــاة حريــة  أحــد   **
واســتقالليتها ومن دعــاة حماية 
الصحفيــني ، ويحظى بشــعبية 

العراق  الصحفيني في  بني  واسعة 
دعم  في  الرصينة  ملواقفــة  عامة 
مسارات العمل الصحفي والدفاع 
عن حقــوق الصحفيني ومظاملهم 
، وكان من أشــد املطالبــني باقرار 
قانون حمايــة الصحفيني الذي مت 
اقراره من قبــل مجلس النواب في 
اب عــام /2011 بعد جهود مضنية 
والــذي حقق لالســرة الصحفية 

مكاسب وامتيازات مهمة .
** أســهم مبنع إصــدار أي حكم 
قضائــي يتعلــق بالنشــر وحرية 
التعبير ضد اي صحفي الى جانب 
سراح  باطالق  وجهوده  مساهماته 
املعتقلــني مــن الصحفيني خارج 
العــراق ومنهم كادر قنــاة اجلزيرة 
الذيــن اعتقلتهم قــوات العقيد 

القذافي في ليبيا .
** تولــى قيادة النقابــة بعد أن مت 
في  للصحفيني  نقيبــا  انتخابــه 
18/متوز/2008  في  متتاليتني  دورتني 

وفي 28/اب/2011
** تعــرض حملاولتــي اغتيــال في 
زرعت  ناســفة  بعبوة   20/9/2008
عند مدخل بناية نقابة الصحفيني 
مبنطقــة الكســرة والثانيــة في 
21/3/2010 عندما أطلق مسلحون 
النار على ســيارتة في  مجهولون 
منطقة البياع /جنوب غرب بغداد/ 
مما ادى الى إصابــة مرافقه بجروح 

خطيرة حتولت الى شلل نصفي.
اللجنة  فــي  أنتخــب عضــوا   **
الدولــي  لالحتــاد  التنفيذيــة 
أعمال  فــي ختــام  للصحفيــني 
املؤمتر الســادس والعشرين لالحتاد 
مبدينة قاديس جنوب اســبانيا في 
29/5/2010 ، ويعد هذا املنصب املرة 
االولى بتأريــخ الصحافة العراقية 
منذ تأســيس نقابــة الصحفيني 

العراقيني عام 1959 .
**  فــاز برئاســة االحتــاد العــام 
ايار  العرب في شــهر  للصحفيني 
مع  الالمي  وتنافــس   ،2016 عــام 
15 عضــواً بانتخابــات رئيس احتاد 
الصحفيني العرب التي اقيمت في 

تونس آنذاك.

البصرة ـ سعدي السند :
العامه  االداره  مندوبــة  اوضحت 
ملصرف الرافدين /املنطقة اجلنوبية 
منى الزم الفاضل عن آلية التقدمي 
على الســلف والقروض في ضوء 
التعليمــات الصادرة مــن األدارة 
العليــا ملصرف الرافديــن / بغداد 
التــي تنــص على منح ســلف 
ماليني  الى عشرة  ماليني  خمسة 
والفائدة ٥% ســنويا تسدد  دينار 
على مدى خمس ســنوات و إلغاء 
شــرط الكفيل لسلف منتسبي 
دوائر الدولة ومنتســبي الداخلية 
والدفاع عند تقدميهم على سلف 
خمســة ماليني مليون و عشــرة 

ماليــني  دينار وبضمانــة بطاقة 
املاســتر كارد توطــني الرافديــن 

حصرا((
وأوضحــت : عندما يزيد املبلغ عن 
ولغاية خمســة  ماليني  عشــرة 
يكون  دينــار  مليــون  وعشــرين 
بكفالة كفيل موظف توطني على 
الرافدين حصرا على ان يغطي 50 
% من راتب مبلغ القسط والفائدة 
كمــا ان املصــرف يقبــل كفالة 
منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية 

لكافة انواع السلف والقروض.
وبّينــت : كمــا يعلــن مصــرف 
الرافدين عن اطالق سلفة خمسة 
ماليــني وعشــرة ماليــني دينــار 

ملوظفي العقود فــي دوائر الدولة 
مصرفنا  علــى  رواتبهم  املوطنة 
حصرا مشيرة الى ان التقدمي على 
ألســلفه يكــون بضمانة كفيل 
موظف مدني من موظفي الدولة 
موّطن راتبــه على املصرف حصرا 
او كفيلني مــن موظفي العقود و 
ألســلفة خمس سنوات  ان مدة 

وبنسبة الفائدة 5 %سنويا .
واشــارت الى ان مصرف الرافدين 
يعلن عن اطالق ســلفة خمسة 
ماليــني وعشــرة ماليــني دينــار 
للحشد الشعبي املوطنة رواتبهم 
لدى املصرف حصــرا و ان التقدمي 
بضمانة  يكــون  الســلفة  على 

كفيل مدنــي ضامن من موظفي 
دوائــر الدولة موّطــن راتبه على 
مصرفنا حصرا وعلى املالك الدائم 
او كفيلني من منتســبي احلشد 
الشعبي و ان مدة ألسلفة خمس 
سنوات وبنسبة الفائدة 5 باملائة. 
العامة  األدارة  مندوبــة  واكــدت 
ملصرف  اجلنوبيــة  املنطقــة  في 
:  لقــد عقدنا اجتماعا  الرافدين 
منح  آليــة  ملناقشــة  موســعا 
السلف والقروض وفق التعليمات 
حيث  مؤخرا  صدرت  التي  اجلديدة 
مت منــح صالحيــة لكافــه فروع 
مصــرف الرافدين ملنح الســلف 
والقروض بعــد أن مت جتهيز الفروع 

باجهــزة حاســوب وبرامج معدة 
لهــذا الغرض لتســهيل عمليه 
املواطنني  طلبات  الستقبال  املنح 
الراغبني باحلصول على الســلف 
املصرفية  واخلدمــات  والقــروض 
األخرى وقــد حضر االجتماع مدير 
مكتــب تدقيق اجلنوبيــة ومدراء 
فــروع محافظه البصــرة ومدير 
شــعبة االئتمان و موظفي مركز 
اإلسناد واحلث على تظافر اجلهود 
واستقبال املواطنني وتذليل كافه 
االدارات  تواجــه  التي  الصعوبات 
بالتنسيق مع االداره العليا ملصرف 
الرافدين الجنــاز املعامالت اخلاصة 
بالسلف بأســرع وقت ممكن كما 

أنها تطلب من حســابات الدوائر 
التعاون مع مصرف الرافدين ليتم 

املنح ملنتسبيهم بأسرع وقت .
احلقيبــة  ان   : ايضــا  وقالــت   
حتتوي  الرافدين  االئتمانية ملصرف 
علــى أنــواع أخرى مــن القروض 
كافة  الصحيه  املهن  قروض  مثل 
االســتثمارية  املشــاريع  وقروض 
والقــروض العقاريــه )شــراء دار 
على   ) بناء  سكن...ترميم..اضافه 
باإلمكان  وفق ضوابــط معينــه 
االطالع عليها مــن خالل فروعنا 
وتتراوح املبالغ بني خمسني مليون 
دينار   دينار ومائة وخمسني مليون 

ومدة التسديد عشر سنوات

بغداد - عامر عبدالعزيز
اعلــن مدير عام الشــركة العامة 
لتجارة احلبوب محمــد حنون كرمي 
مباشــرة مخازن الــرز في صومعة 
وعطش  ومخازن كسرة  العطيفية 
العنبــر   ( احمللــي  الــرز  بتجهيــز 
السلة  مفردات  ضمن   ) والياسمني 

الغذائية. 
وقال تنفيذا لتوجيهات وزير التجارة 

باشرت مالكاتنا العامله في مخازن 
الرز التابعة ملواقعنا في العطيفية 
وكالء  بتجهيــز  وعطش  وكســرة 
بغداد في مناطق  الكرخ والرصافة 
الســلة  مفردات  احمللي ضمن  بالرز 

الغذائية .
واضاف املدير العام انه و بعد مناقلة 
كميــات  الرز احمللي مــن احملافظات 
املصنعة للشلب الى مخازن بغداد 

وجهنــا باطالق جتهيز الــرز العنبر 
و الياســمني الهالي بغــداد ضمن 

مفردات السلة الغذائية .
وكشــف ان كميــات الــرز اجملهزة  
للــوكالء من املوقعــني العطيفية 
 )319.673( جهزت الوكالء بكميــة 
املبارك   طنا كحصة لشهر رمضان 
، فيمــا بلغــت كميات الــرز احمللي 
اجملهزة من مخازن كســرة وعطش 

) 85 ( طنــا ، الفتا الــى ان املناطق 
التي جهــزت من مخــازن الرز في 
العطيفية شــملت مناطق بغداد 
/ الكرخ ) اللطيفيــة واحملمودية ( ، 
فيما جهزت مخازن كسرة وعطش 
مناطــق بغــداد / الرصافــة وكالء 
مدينة الصــدر ملراكز متوين ) املقداد 

ومحمد القاسم ( .
مــن جانــب اخــر تواصــل مواقع 

العطيفية وكسرة وعطش استالم 
الرز احمللي احملــول من فرعي النجف 
الديوانيــة املصنع في  و  االشــرف 
اجملــارش االهلية علــى وفق خطة 
املناقلة املعتمدة في قسم ااتسويق 
واصلــت مالكاتنا  البصــرة  وفي   .
العامله فــي مخازن الــرز التابعة 
لفرع البصرة اســتالم الــرز احمللي  
وجتهيــزه على وفق احملــاور التالية ، 

وارد محور الديوانيــة الكلي لغاية 
١٥/٤ يبلــغ / 5045 طنا  ) 100800 
( كيس ، وبلغت كميات الرز الواردة 
يبلغ/  الكلي  الســماوة  سايلو  من 
٥٢٥ طــن ) ١٠٥٠٠ ( كيس ليصبح 
رصيــد الوارد الكلــي ) ٥٥٧٠ ( طنا  
)١١١٤٠٠ (  كيــس  ، وبلغ مجموع 
كميات الرز الصادر )٢٥٤٠٢ ( كيس 

) ١٢٧٠(  طنا .

الصباح اجلديد – متابعة 
تهديد جديد يحيط بالعراق اقتصاديا 
وتعالي  الصيــف  اقتــراب فصل  مع 
األصوات احملــذرة من مخاطر قد تهدد 
الزراعي نتيجــة النخفاض  املوســم 
منســوب املياه ألســباب عديدة من 
بينها عدم التزام دول اجلوار باحلصص 

املائية للعراق وارتفاع درجات احلرارة.
ومــا أثــار اخملــاوف أكثر هــو تضارب 
املعلومــات والتصريحــات بني وزارتي 
التجــارة والزراعة بشــأن اخلزين الذي 
ميتلكــه العــراق من احلنطــة وما اذا 
ســيكون بحاجــة لالســتيراد ام ال، 
وبينما من املفتــرض ان اخلزين انتهى 
مع حلول شــهر نيســان اجلاري، وفق 
حســابات وزارة التجارة، تتحدث وزارة 
الزراعة عــن وجود خزيــن يكفي لـ3 
أشهر، فضاًل عن ما يتم حصده خالل 
موسم التسويق اجلاري، ليكون العراق 

ليس بحاجة الى االستيراد.
واالهوار  وامليــاه  الزراعة  عضو جلنــة 
بالبرملان الســابق علي البديري، حمل 
وزارات الزراعة واملوارد املائية واخلارجية 
املســؤولية عــن حالــة التلكؤ في 
معاجلة ملف املياه، مشــددا على اننا 
القرار  ارادة مــن أصحاب  الى  بحاجة 
ملعاجلة هذا امللف والتحرر من سطوة 

الفاسدين.
واكد البديري في تصريحات صحفية 

ان “حالــة التصحــر بــدات بالزحف 
وبشــكل يومي ملناطق جديدة وبدأنا 
نــرى نتائجه مــن خــالل العواصف 
الترابية التي تشهدها مناطق العراق 
خالل هذه األيام نتيجة لعدم متاســك 
وشحة  األشجار  قلة  بســبب  التربة 
املياه، وهذا الوضع لن تنعكس نتائجة 
الزراعي فقط  الواقع  الســلبية على 
بل تتعداه الى التأثير على املشــاريع 
االســالة خصوصا في مناطق القرى 
التي قد تشهد حالة هجرة من الريف 
الــى املدن نتيجة لقلة مياه الشــرب 
في تلك املناطق واحتمالية انقطاعها 
بشكل تام مع شحة املياه وما قد يزيد 
املشكلة هو ارتفاع درجات احلرارة التي 
يتوقع اصحــاب االختصاص ان تكون 
أشــد حرارة من العام السابق بسبب 

غياب الغطاء األخضر”.
واضــاف البديري، ان “املشــهد العام 
يثير احلزن ونحن نــرى حالة التجريف 
ومتصاعد  ســريع  بشكل  للبساتني 
بدل إنشــاء مناطق زراعية تقلل من 
ضرر ارتفــاع درجات احلرارة وحتمينا من 

حالة التصحر”.
ولفت إلى ان “موســم احلنطة للعام 
املاضي كان اربعــة ماليني طن لكنها 
في هذا العام لن تتجاوز املليوني طن 
في معادلة غريبة خصوصا ان جميع 
دول العالــم اليوم تتقاتــل من أجل 

تأمــني األمن الغذائــي وحتصينه في 
لكننا  االوكرانية  الروسية  االزمة  ظل 
بالعكس منهــم نزهد بحصصنا من 
احلنطة بتقليل اإلنتــاج إلى النصف 
الصحيحة  غير  للسياســات  نتيجة 

التــي أرهقــت القطــاع الزراعي في 
البلد”.

وتابــع ان “وزارات الزراعة واملوارد املائية 
واخلارجية يتحملون جميعا مسؤولية 
واملائي،  الزراعي  امللفــني  في  االخفاق 

خصوصــا ان املفــاوض العراقي بدل 
الضغط والتحرك بقوة على دول اجلوار 
لتأمني احلصص املائية الكاملة للعراق 
يوجد  وال  متوقفــة  املفاوضــات  نرى 
ان حترك ملعاجلة هذا امللف احلســاس 

واخلطيــر والذي في حــال خروجه عن 
السيطرة ســينذر بكارثة كبيرة على 
اجلانب اإلنســاني و الثروتني احليوانية 

والزراعية”.
ارادة من  الــى  اننا “بحاجــة  وتابــع، 
أصحــاب القــرار ملعاجلة هــذا امللف 
والتحرر من ســطوة الفاسدين على 
مقــدرات البلد لضمان بقاءه أســيرا 

لالستيراد وهيمنة املافيات املتنفذة”.
بدوره، اكــد اخلبير االقتصــادي نبيل 
العلــي، ان الوضع احلالي واخملاطر التي 
تهدد املوســم الزراعي يستوجب من 
على  التركيز  العالقــة  ذات  اجلهــات 
اســتثمار امليــاه اجلوفيــة لتوفير ما 
الزراعة من مياه لضمان عدم  حتتاجه 

فشل املوسم الزراعي.
وقــال العلي في حديث للســومرية 
نيــوز، ان “ملف الزراعــة يعتبر واحدا 
من اصعب امللفات في التعامل معها 
كونها ترتبط بعوامل عديدة من بينها 
مبعنى  واملزارعني  بالفالحــني  ارتباطه 
انه يرتبــط بالقطاع اخلاص بعيدا عن 
األدوات احلكوميــة، وهو قطاع يرتبط 
بعوامــل متنوعة تؤثر علــى القدرة 
وقدرات  باحملصــول  ســواء  االنتاجية 
اإلنتاج واملنــاخ ووفرة املياه الطبيعية 
والسياســة  والتســويق  للســقي 
االمنية  واجلوانــب  واحلــدود  النقدية 
وغيرها مــن العوامل االخرى املرتبطة 

واملؤثرة على الزراعة ومدى جناحها”.
واضــاف العلي، ان “هنــاك 13 مليون 
دومن صاحلة للزراعة في العراق لكن ما 
يستغل منها هو خمسة ماليني دومن 
فقط والتي مت قســمها ضمن اخلطة 
النصف  الى  العام الســابق  الزراعية 
ما يعني مليونــني ونصف دومن فقط 
اســتغلت فعليا وفي هــذا العام قد 
التتجاوز املســاحة نفس الرقم ان لم 
تكن اقل ما يعني ان العراق استغنى 
عــن أكثر مــن 80 % من املســاحات 
اجلاهزة للزراعة ناهيك عن مســاحات 

تضاف اليها بحاجة الى استصالح”.
ولفت الى ان “هذا التنازل واالستغناء 
عن هكذا مساحات كبيرة جدا سببه 
االساسي هو شحة املياه”، مستدركا 
“غيــاب النظــرة الواقعيــة والفنية 
لتطوير األداء في ملف معاجلة شحة 
املياه ادى الى هذه اخلســائر بشــكل 

دوري”.
اننا “اليوم بحاجة ماســة الى  وتابع، 
االســتثمار الواقعي للميــاه اجلوفية 
ب العراق مــن خالل خطــة متكاملة 
النشاء ابار في عموم العراق خصوصا 
املناطق الوسطى واجلنوبية وتغذيتها 
باحملطات لتوفير املياه اجلوفية للزراعة 
الى جميع الرقع الزراعية ملعاجلة ازمة 
ارهقــت القطاع الزراعــي والفالحني 

بشكل عام”.

مؤيد الالمي يفوز بمنصب نقيب الصحفيين العراقيين مجددا

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنـــت دائرة التقاعد والضمان االجتماعي 
للعمال في وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
اطــالق اســتمارة التقاعد رقــم )١( اخلاصة 
مبراجعة العمال املضمونني قسم املضمونني 
لغرض ســحبها وملئها ومن ثم اعادتها الى 
القســم املعني لغرض اســتكمال اجراءاته  

املتعلقه بإجناز معاملة الراتب  التقاعدي. 
اخلطــوة تســهيال لالجراءات  وجاءت هــذه 
واختــزاال للحلقات االدارية التي من شــانها 
تاخير العمل وعرقلتــه للتخفيف عن كاهل 

املراجعني واختصارا للوقت واجلهد.
من جطانب اخر ناقشـــت وكيل وزارة العمل 
والشــؤون االجتماعية الدكتورة عبير اجللبي 
مســودة خطة التعاون املقدمــة من الفريق 
القطري للرصــد والتبليغ التابع لالمم املتحدة 
بشــأن متابعة جتنيد االطفال ممــن هم دون 
)18( ســنة وعدم اشــراكهم فــي النزاعات 
املسلحة، وذلك خالل ترؤســها اجتماعا مع 
الفريق القطري التابع لالمم املتحدة املكون من 
)يونامي ويونيســيف( وهيئة رعاية الطفولة 
واللجنة الوطنية العليا للرصد واالبالغ التي 
تضم اعضــاًء مــن وزارات )الداخلية والدفاع 
واخلارجية والتربية والعدل( ومفوضية حقوق 

اإلنسان وهيئة احلشد الشعبي. 
كما بحث اجملتمعون مسودة اخلطة من جميع 
جوانبهــا وجرى التــداول بشــأن التغييرات 
التي متت اضافتها لصياغة اخلطة بشــكلها 
التعديالت  ومناقشــة  املتكامــل  النهائــي 
التي وضتها اللجنة العليــا للرصد واالبالغ، 
فضال عن تعزيز آليــات حماية االطفال وعدم 
االمر  املســلحة  النزاعــات  في  اشــراكهم 
الذي يعكــس التزام العــراق بقوانني حقوق 
اإلنسان واتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل 
وبرتوكولها بشــأن عدم اشراك االطفال في 

النزاعات املسلح. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكــد وزيــر التخطيــط الدكتور خالــد بتال 
الوزارة ماضية بتحديث السياسات  ان  النجم 
الســكانية في العراق، مبا يســهم في حتويل 
زيــادات الســكان احلالية واملتوقعــة الى قوة 
انتاجية متثل محركا ايجابيا وفاعال اساســيا 
في عمليــة التنمية، مبا يحقــق رفع معدالت 
النمــو االقتصادي وعوامل الرفاه الســكاني، 

االجتماعية والثقافية.
جاء ذلك خالل ترؤس الوزيــر، االجتماع الثاني 
للسياســات  الوطنية  الوثيقة  حتديث  لفريق 
الوزارة  الســكانية ، حضره الســيد وكيــل 
الدكتورة ماهر حماد وعدد من املديرين العامني، 
واخلبراء ، مضيفا ان هناك الكثير من التحديات 
التي ينبغــي االلتفات اليهــا، من خالل وضع 
البرامج والسياســات املناســبة ملعاجلة هذه 
املشــكالت ومن بينها، االهتمام بذوي االعاقة 

واالحتياجات اخلاصة واملسنني واالطفال.
وشدد الوزير على تبني سياسات قابلة للتنفيذ 
فيما يتعلق بتحســني نوعية احلياة االســرية 
وتعزيــز االوضاع الصحية لالم وافراد االســرة 
وخفــض معدالت  وفيات االمهــات واالطفال 
الرضع ودون اخلامسة، الفتا الى  ان السياسات 
الســكانية التي تعمل وزارة التخطيط على 
والصحة  للتعليــم  اهتماما  تولي  رســمها، 
والســكن ومتكني املرأة والشــباب، فضال عن 
معاجلة اســباب الهجرة الداخلية واخلارجية، 
اضافة الى حمايــة البيئة ومواجهة التغيرات 
املناخيــة، وتأثيراتها على الســكان، مبينا ان 
االعالم ســيكون له دور محــوري في عملية 
التوعية االجتماعية وتغيير االمناط السلوكية 

في العيش.

وزارة العمل ُتطلق استمارة 
التقاعد رقم )١( الخاصة 

بالعمال المضمونين

وزير التخطيط يترأس اجتماعا 
لفريق تحديث الوثيقة 

الوطنية للسياسات السكانية 

»مندوبة الجنوبية«: آليات جديدة معتمدة من االدارة العليا لقروض الرافدين

تجارة الحبوب تجهز وكالء بغداد بالرز المحلي ضمن مفردات السلة الغذائية 

تضارب المعلومات بين وزارتي التجارة والزراعة بشأن الخزين

مع اقتراب الصيف.. شح المياه »يهدد« حياة المواطنين وينذر بكارثة زراعية
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت وزارة البيئة التونســية امس السبت 
أن سفينة شــحن جتارية تنقل 750 طنا من 
الوقود تعرضت حلادث بحري قبالة السواحل 
اجلنوبية لتونس ومت اجالء طاقمها املكون من 

سبعة أشخاص.
وقال مصدران أمنيان لرويترز، امس السبت، 
إن الســفينة غرقت قبالة ســواحل قابس 
في تونس، وإن البحريــة أنقذت جميع أفراد 

طاقمها السبعة.
وأضاف املصدران أن الســفينة كانت حتمل 
ألف طن من الوقود، وأرســلت نداء استغاثة 
على بعد سبعة أميال من قابس، استجابت 

له البحرية التونسية.
وقالت وزارة البيئة إن ســبب احلادث هو سوء 
األحوال اجلوية، مضيفة أن املياه تسربت إلى 
»داخل غرفة احملــركات« ووصل ارتفاعها إلى 

مترين.
وتابعت الوزارة في منشور على »فيسبوك« 
أن السلطات تعمل على »تفادي كارثة بيئية 

واحلد من تداعياتها«.
وأوضحت الوزارة أن احلادثة متعلقة بسفينة 
الشــحن التجارية )XELO(، وهي ترفع علم 
غينيــا االســتوائية، ومحملــة بنحو 750 
طن من مــادة »الغاز أويل«، مشــيرة إلى أن 
الســفينة كانت قادمة من مينــاء دمياط 

املصري ومتجهة إلى مالطا.
وأكــدت أنهــا »تتابــع بكل قلــق وضعية 
الوطنية  اخلطة  »تشغيل  وأعلنت  الباخرة«، 
للتدخل العاجل في حالة وجود تلوث بحري 

ومن أجل احليلولة دون غرق الباخرة«.
ولفتــت إلى أنها ســتقوم بذلك بـ »العمل 
والتنســيق املشــترك واملكثف مــع وزارات 
الدفاع الوطنــي والداخلية والنقل«، مؤكدة 

أن »الوضع حاليا حتت السيطرة«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أن  األملانية   ”Handelsblatt“ تــرى صحيفــة 
املستشــار األملاني، أوالف شولتس، سيواجه 
صعوبــات فيما يخص تنفيــذ خطته لزيادة 

النفقات العسكرية.
وكتبــت الصحيفــة: “أعلن )شــولتس( في 
خطابه عــن “نقطة حتــول” وتخصيص 100 
مليار يورو أضافي لألغراض الدفاعية، وقال إنه 
سيســتثمر ألغراض الدفاع  أكثر من %2 من 

الناجت احمللي اإلجمالي”.
وعبــرت الصحيفة عــن شــكوكها في أن 
االئتالف احلاكم ســينفذ وعوده حقا، مذكرة 
أن املصادقــة على تخصيص هــذا املبلغ لم 
تتم بعد. ودققت أن مشــروع امليزانية األملانية 
لعام 2022 ال يضم بندا حول تخصيص أموال 
إضافيــة. واألكثر من ذلــك، فتقضي اخلطة 
املالية املوجودة للسنوات املقبلة بأن امليزانية 
الدفاعيــة للبالد قبل عام 2025 ســتبلغ 50 
مليار يورو ســنويا، أي أقل مــن %2 من الناجت 
احمللي اإلجمالــي )%75 مليار يــورو(. وتابعت 
أنه في الوقت ذاته يؤكــد احلزب الدميقراطي 
االشتراكي األملاني أن تعزيز امليزانية الدفاعية 
يأتي من الصناديــق اخلاصة. وفي هذا الصدد 
قــال عضو جلنة البوندســتاغ فــي امليزانية، 
سيباســتيان شــيفر، إن هدف رفع النفقات 
الدفاعيــة إلى %2 من النــاجت احمللي اإلجمالي 
ال يجــب أن يكــون أهم قضيــة، مضيفا أن 
امتالك أملانيا القــدرات الدفاعية التي وعدت 
بتقدميها لشركائها ســيكون عامال رئيسيا 
في هذا اجملال. وأشارت الصحيفة إلى أن حزب 
اخلضر ينتقد بشــكل عام فكرة زيادة اإلنفاق 
دعا  االنتخابية  العســكري. وخالل حملتــه 
اخلضــر إلى نزع الســالح التدريجي.  وتابعت 
أن املستشار أوالف شــولتز سيحتاج لتنفيذ 
خطة األمــوال اإلضافية للدفــاع إلى تعديل 
الدســتور. وهذا يتطلب ثلثي أصوات البرملان، 
وبالتالــي ســيعتمد شــولتز علــى أصوات 
املعارضة التي ستحدد شــروطها، كما أنها 

وجهت مؤخرا انتقادات شديدة للمستشار.

تونس تحاول تفادي »كارثة 
بيئية« بعد غرق سفينة 

وقود قبالة شواطئها

صعوبات تواجه تنفيذ 
المستشار األلماني وعده 

بزيادة الميزانية العسكرية

تقرير

الصباح الجديد ـ متابعة: 

عززت احلــرب في أوكرانيــا االهتمام 
أوروبا ببناء محطات  في جميع أنحاء 
طاقة نوويــة جديــدة أو إطالة عمر 
احملطات القدميــة لتقليص اعتمادها 

الكبير على النفط والغاز الروسي.
وتقول صحيفة واشنطن بوست في 
هذا الصــدد، إن بلجيكا أجرت تغييرا 
بقرارها اإلبقاء على مفاعلني كان من 
إغالقهما. كما دعت جمهورية  املقرر 
بإمدادها  الغربية  الشركات  التشيك 
بوقود نــووي ليحل محــل اإلمدادات 
الروســية. أما بولندا فتتفاوض لبناء 
بلدة ســاحلية  مفاعالت جديدة في 

هادئة. 
كما أعلنت بريطانيا، في وقت سابق 
من أبريــل اجلاري، اعتزامها تشــييد 
ثمانية مفاعالت نووية جديدة وتوسيع 
إنتاج طاقة الرياح ضمن مســاعيها 
والغاز  النفط  االعتماد علــى  خلفض 

الطبيعي من روسيا واملوردين األجانب 
اآلخرين، وذلك بعد غزو أوكرانيا.

رئيــس  عــن  الصحيفــة  وتنقــل 
أعمــال أنظمة الطاقة في شــركة 
قوله:  دورهام  ديفيد  ويستينغهاوس، 
“هدف جميع هذه الدول واحد: تقليل 
انبعاثات الكربون، وأمن الطاقة واألمن 

القومي”.
أوائل  وقد وقعت ويستينغهاوس، في 
19 شركة  أبريل، مذكرات تفاهم مع 
دولة، مبا   12 ووكالــة حكومية فــي 
ورومانيا وجمهورية  بولنــدا  ذلك  في 

التشيك، في مجال الطاقة النووية.
ويأتي االهتمــام املتزايــد بهذا اجملال 
فــي الوقت الذي تُظهر فيه احلرب في 
أوكرانيــا مخاطر بناء مفاعالت نووية 
على خط املواجهة مع حلف شــمال 

األطلسي. 
وأثار القتال حــول املواقع النووية في 
التي  األضــرار  إنذارا بشــأن  أوكرانيا 
والطائرات  العــدو  قوات  تلحقها  قد 
بــدون طيــار والصواريخ باملنشــآت، 

األمر الذي قد يؤدي إلى نشــر إشعاع 
يسبب مجموعة من السرطانات بعد 

سنوات.
الروســية  القوات  احتلــت  حينمــا 
موقعني نوويني، مبا في ذلك تشرنوبيل، 
نووية شــهدها  كارثة  أســوأ  موقع 
دعــت هيئات   ،1986 العالــم عــام 
الدولية الجتماعات  النووية  السالمة 
األوروبي  االحتاد  شــحن  بينما  طارئة، 
حلماية  أوكرانيــا  إلى  يوديــد  أقراص 
النــاس من اآلثار الضــارة ألي انبعاث 

إشعاعي.
املســؤولون  يصــف  مــا  وكثيــرا 
األميركيون واألوروبيون، الذين يدعمون 
الطاقة النووية، املفاعالت في أوكرانيا 
بأنها “قوية” ألنها صمدت أثناء القتال 

األخير. 
وفي املقابــل يقول اخلبــراء النوويون 
إن مجمعات الوقــود وخطوط النقل 
وطاقة الديــزل االحتياطية هي نقاط 
ضعف لم تستهدفها روسيا مباشرة 
إدارة  بعد. وقال مســؤول كبير فــي 

الرئيــس األميركي جــو بايدن، نقلت 
“محطات  بوســت:  واشــنطن  عنه 
الطاقــة النووية قويــة للغاية، لكن 
للتخفيف من  لدينا خيارات محدودة 
العواقب إذا قامت القوات العسكرية، 
وال سيما القوات العسكرية املتطورة، 

بضرب تلك احملطات عمدا”.
النوويني  اخلبــراء  بعــض  ويتســاءل 
عما إذا كان املبنــى املصمم الحتواء 
اإلشعاع بالداخل ميكنه حتمل صاروخ 

من اخلارج.
يقــول املدير التنفيــذي جلمعية احلد 
من األسلحة، ومقرها واشنطن، داريل 
جي كيمبــال: “احلقيقة البســيطة 
هي أن الهجوم الروسي على أوكرانيا 
الكبيرة  النوويــة  التحتية  وبنيتهــا 
تظهر نقاط ضعف هذه املنشآت في 

الصراع”.
غادرت موقع  الروسية  القوات  وكانت 
تشــرنوبيل النــووي امللوث بشــدة، 
في آخر شــهر مارس، بعــد أن أعادت 

السيطرة عليه لألوكرانيني.

رغم المخاطر..

 الحرب في أوكرانيا تدفع أوروبا نحو الطاقة النووية

الصباح الجديد ـ متابعة:

دعت وزارة اخلارجية األميركية امس 
األعمال  النفــس وجتنب  إلى ضبط 
واخلطابات االستفزازية حيال العنف 
في القــدس، بعد ما شــهد احلرم 
دامية،  صدامات  الشريف  القدسي 
أسفرت عن إصابة 152 فلسطينيا، 
ثالثــة منهــم جراحهــم صعبة، 
وإصابة ثالثة عناصر من الشــرطة 
 300 نحو  واعتقــال  اإلســرائيلية، 

فلسطيني 
وقال املتحدث باســم اخلارجية، نيد 
برايــس في بيان صحفــي في وقت 
مبكر من امس الســبت بالتوقيت 
احمللــي إن “الواليات املتحدة تشــعر 
بقلق عميق إزاء تزايد أعمال العنف 

في احلرم الشريف في القدس”.
اجلميع  تدعو  واشــنطن  أن  وأضاف 
النفس وجتنب  إلى “ممارســة ضبط 
االســتفزازية،  اخلطابات  األعمــال 
واحملافظــة على الوضــع التاريخي 

الراهن في احلرم الشريف”.
املســؤولني  برايــس  وحــث 
الفلســطينيني واإلسرائيليني على 
التعــاون للعمل مــن أجل خفض 

التوترات وضمان سالمة اجلميع.
تتابع  أن اخلارجيــة األميركية  وأكد 
عن كثب التطورات، وســتظل على 
وثيــق مع كبار املســؤولني  اتصال 
والفلســطينيني  اإلســرائيليني 

للسعي إلى تهدئة التوترات.
شــهد احلرم القدســي الشــريف 
إصابة  عن  أسفرت  دامية،  صدامات 
منهــم  ثالثــة  فلســطينيا،   152
جراحهــم صعبــة، وإصابــة ثالثة 
اإلسرائيلية،  الشــرطة  من  عناصر 
فلســطيني،   300 حوالي  واعتقال 
مستوطنون  أشــعل  أن  بعد  وذلك 
يهود متطرفون نيران الغضب، التي 
أثارت ردود فعل من الفلســطينيني 
الذيــن احتشــدوا فــي املســجد 
األقصــى وقامــت قــوات االحتالل 
وتفريقهم  مبهاجمتهم  اإلسرائيلي 
بالقوة واقتحمت ألجل ذلك املسجد 
القبلي لألقصى وحولته إلى معتقل 

لعدة ساعات.
وقعــت الصدامــات علــى خلفية 
التوتــر الــذي ســاد فــي صفوف 
الفلسطينيني، عند إعالن مجموعة 
قبل  متطرفني،  يهود  مســتوطنني 
أيــام، أنهم ينوون اقتحام “ســاحة 
جبل الهيــكل”، أي باحات األقصى، 
وذبــح اجلديان قربانا مبناســبة عيد 
الفصح اليهودي، الذي حل مســاء 
أمس اجلمعة. فهب الفلسطينيون، 
مبؤسســاتهم الدينية اإلســالمية 
السياسية  وفصائلهم  واملسيحية 
ويعلنون  يســتنكرون  واملســلحة، 
احلكومــة  وســارعت  النفيــر. 
اإلســرائيلية إلى إصدار بيان أكدت 
فيه أنها لن تســمح بذبح القربان 
فــي األقصــى، كما أعلــن احلاخام 
الرئيس في البــراق أن ذبح القرابني 

الفلســطينيني  لكــن  محظــور. 
رفضوا تصديقهم، خصوصاً بعدما 
قام قائــد مجموعة املســتوطنني 
املذكوريــن بالتأكيــد علــى أنهم 
مصممون على ذبــح القرابني، ودعا 
اليهود إلى االنضمام إليه ألداء هذه 
150 دوالرا  الفريضة. وعرض مبلــغ 
فهرع عشــرات  ينضم.  مــن  لكل 
وأعلنت  احلرم.  للرباط في  املسلمني 
الشرطة اإلســرائيلية عن اعتقاله 
وثلة مؤيديه. بدا أن املشكلة ُحلت، 
اشــتبهوا  الفلســطينيني  لكــن 
بحشــود هائلــة مــن الشــرطة 
تدفقت إلى القدس وراحت تنتشــر 
في األحيــاء الفلســطينية وحول 
أســوار البلدة القدمية. وفي ساعة 
املســاء، ضبط حراس األقصى ثالثة 
باللباس  يتخفون  يهود  مستوطنني 
العربــي ويحاولون االندســاس بني 
فســلموهم  املســلمني.  املصلني 
إلى الشرطة اإلســرائيلية. وعندها 
راح ألوف الفلســطينيني يتدفقون 
للرباط داخل احلرم. وحمل بعضهم 
احلجارة والعصي ومواســير احلديد، 
فــي حــني كان قناصة الشــرطة 
من  يجري  ما  يراقبون  اإلســرائيلية 
منطقة باب املغاربة، التي تطل على 
احلرم. وســار املرابطون في مظاهرة 
وراحوا يكبرون ويهتفون  داخل احلرم 
الفتداء األقصى. وقــام أحد الفتية 
بقذف حجر باجتاه باحة البراق، حيث 
يقيم اليهود صلوات الفجر اخلاصة 

بهم. وحاول حراس احلرم الســيطرة 
على الفتية ومنعهم من االستمرار 
في إلقاء احلجارة. لكن قائد شرطة 
باقتحام  أمر  القدس  في  إســرائيل 
اشتباك  فوقع  واعتقالهم.  األقصى 
ألف شــرطي  بــني حوالي  عــارم، 
مدججني بكل أسلحة القمع، وبني 
املواطنني  من  وغالبيتهم  املرابطني، 
العرب في إســرائيل ومن ســكان 
وقراها.  احملتلــة  الشــرقية  القدس 
ووصف أحد شــهود العيان املشهد 
اإلسرائيلي  اجليش  أن  “شعرنا  قائال: 
أخطر  علــى  حربيا  هجومــا  ينفذ 
األعداء. لم يرحمــوا طفال وال امرأة 
وال رجال مسنا. ضربوا حتى طواقم 
راحــوا  والصحافيــني.  اإلســعاف 
يضربــون بهراواتهم كل من يجدون 
القنابل  وأطلقــوا  طريقهــم.  في 
الغازيــة مبختلــف صنوفها وأطلق 
اإلســفنجي.  الرصاص  القناصــة 
واقتحموا املســجد القبلي من دون 
أن يراعــوا املكان املقــدس. وجعلوا 
منــه معتقــال، كل من ميســكون 
به يقيدون يديه مــن خلف الظهر 
بطنه  علــى  ويبطحونه  باألغــالل 
وراحوا  املسجد.  أرضية  بالقوة على 
يجــرون املعتقلــني إلى الســجون 

اإلسرائيلية”.
وفرضت القوات اإلسرائيلية حصاراً 
اخلروج  مينــع  احلرم،  منطقــة  على 
منه أو الدخــول إليه. ومنعت حتى 
أعضاء الكنيســت )البرملان( العرب 

من الدخــول ملعرفة ما يجري. وبعد 
ست ســاعات من القمع املتواصل، 
انسحبوا من احلرم مخلفني وراءهم 
خرابا كبيرا. وادعى الناطق بلســان 
الشرطة اإلسرائيلية أن “أفراد قواته 
قاموا باســتخدام وســائل لتفريق 
أعمال شــغب لصد خارقي القانون 
ومثيري الشــغب. إلــى جانب ذلك، 
من  العديد  وأعطيــت  حــوار  جرى 
التحذيرات والفرص لفترة متواصلة 
من الزمــن من أجل تفريــق مثيري 
الشغب بأنفسهم بشكل تطوعي، 
ووقف أعمال الشغب العنيفة، لكن 
من دون جدوى. قبــل قليل، مت إخالء 
مثيري الشــغب من احلرم القدسي، 
وألقت الشرطة القبض على املئات 
داخل  حتصنوا  الذين  املشتبهني  من 
آالف  وألقوا  أضراراً،  وأحلقوا  املسجد 
واأللعاب  املفرقعات  وألقوا  احلجارة، 
النارية وقاموا بأعمال شغب عنيفة 

لساعات طويلة. 
في غضون ذلك، مت نشــر منشورات 
كاذبــة عبــر شــبكات التواصــل 
االجتماعي منذ ساعات الصباح مبا 
في ذلك تشويش وتضليل احلقيقة، 
حول مجريات األمــور. مهم جدا أن 
نوضح في هذا الصــدد، أن الهدف 
من دخول القوات إلى منطقة احلرم 
القدسي هو السماح جلمهور كبير 
القدســي ألداء  احلرم  إلى  بالوصول 
بأمان وسالم واحلفاظ  صالة اجلمعة 
على القانون والنظام. نتيجة أعمال 

العنيفة،  والشغب  بالنظام  العبث 
أصيب ثالثة من رجال الشرطة حتى 
اآلن بجروح طفيفة جراء رشــقهم 
باحلجارة الثقيلــة. فتم إجالء اثنني 

منهم لتلقي العالج”.
املشــتركة”  “القائمــة  وأصــدرت 
لألحزاب العربية املعارضة، برئاســة 
النائــب أمين عودة، بيانــا أدانت فيه 
“عــدوان االحتــالل على املســجد 
العشــرات  وإصابة  املبارك  األقصى 
من املصلني ومنع الناس من الوصول 
وحشر  البوابات  وإغالق  للمســجد 

الناس في البلدة القدمية وغيرها”. 
حكومــة  تصــرف  أن  واعتبــرت 
إلى  يهدف  االحتاللية  بينت  نفتالي 
التصعيد خاصًة أنها اعتبرت تهويد 
القدس والســيطرة عليهــا هدفاً 
أساسيا لها منذ تأسيسها. وقالت: 
“الشعب الفلســطيني لم يتوقف 
يومــاً عــن النضال ضــد االحتالل، 
أكبر حتى  وســيواصل فيه بقــوة 

انتهاء هذا االحتالل”.
املوحدة”  العربية  “القائمة  وأصدرت 
برئاســة  اإلســالمية،  للحركــة 
النائــب منصور عباس، الشــريكة 
في االئتــالف احلكومي مــع بنيت، 
بيانا جاء فيــه: “في أعقاب األحداث 
املدانة واملرفوضة أمس األول اجلمعة 
والتي كانت ذروتها اقتحام املسجد 
األقصــى املبارك وانتهــاك حرمته، 
أكدت القائمــة العربية املوحدة أن 
نواب املوحــدة ومنذ أســابيع قبل 

بداية رمضــان ولغاية اليوم يبذلون 
جهدهــم ملنــع هــذه االقتحامات 
واالنتهــاكات حلرمة األقصى املبارك 
وجمهــور املصلــني، ويؤكــدون أن 
احلــل احلقيقي يكمن فــي منع أي 
شــخص غير مســلم من اقتحام 
املســجد األقصى حتت مســميات 
األقصى  فاملسجد  مختلفة.  وذرائع 
املبارك حق خالص للمسلمني، وفي 
تعد  املتكررة  اليوميــة  االقتحامات 
على هذا احلق اخلالص، واســتجالب 
لــردود فعــل غاضبــة”. أضافــت: 
“ســنقوم بواجبنــا جتاه املســجد 
األقصى املبــارك وحمايتــه من أي 
اعتداءات، فاملسجد األقصى عقيدة 
وال محــل لالعتبارات السياســية 

عندما متس حرمة املسجد”.
وهــدد النائــب عن هــذه القائمة، 
االئتالف  باالنسحاب من  مازن غنامي، 
وإسقاط احلكومة. وكتب في رسالة 
يقول:  احلكومة  لرئيس  مستعجلة 
الشــكل  بهذا  تتصرف  “حكومــة 
داخل أروقة املسجد األقصى املبارك 
ال حق لها بالبقــاء. أدعوك للعمل 
فــورا لتهدئــة النفوس مــن أجل 
إتاحة ألبنــاء كل الديانات االحتفال 

بأعيادهم بهدوء”.
يذكــر أنه، ورغم إجــراءات االحتالل 
بعرقلة وصــول املصلني من الضفة 
املصلني  بلــغ عدد  الغربية وغيرها، 
في امس األول اجلمعــة الثانية من 

رمضان حوالي 50 ألفا.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
نشــرت صحيفــة “غلوبــال تاميز” 
احلكوميــة الصينيــة، تقريرا حول 
روســيا،  ضد  األمريكية  العقوبات 
ووصفتهــا باملغامرة السياســية 
غير املدروســة، التي سيتعني على 

العالم بأسره دفع ثمنها.
أحدث  فــأن  للصحيفــة  ووفقــا 
البيانات حول التضخم في العالم 

أن هذا نتيجة  إلى  تشــير بوضوح 
والعقوبات  أوكرانيــا  فــي  لألزمة 
االقتصاديــة التــي فرضتها الدول 

الغربية على روسيا.
إلى جانب  إلــى  إنه  التقرير  وقالت 
والعقوبــات  األوكرانيــة  األزمــة 
الغربيــة ضد روســيا، ميثــل وباء 
كورونا أيضا أحد األســباب الهامة 
للتضخــم احلاد في جميــع أنحاء 

العالــم. وأضافت الصحيفة أنه ال 
ميكــن أن يكون هناك شــك في أن 
“ارتفاع أســعار الطاقة والســلع، 
األوكرانية،  األزمــة  الــذي غذتــه 
والعقوبات االقتصادية الغربية غير 
املدروســة بقيادة الواليات املتحدة 
ضد روســيا، قــد أدى إلــى تفاقم 
التضخم العاملي”. وبحسب التقرير 
لدول  األمريكيــة  االتهامــات  فإن 

أخرى بشــأن مسألة التضخم هي 
محاولة فاشلة لتحويل الذنب “من 
الرأس املريضة إلى الرأس السليمة، 
وهي مؤامرة خبيثة”، والغرض منها 

إخفاء إخفاقات اإلدارة األمريكية.
وقال التقريــر: “في الوقت الذي لم 
تتعاف فيه سالسل التوريد العاملية 
بالكامل بعد من الوباء، يؤدي الوضع 
روسيا  والعقوبات ضد  أوكرانيا  في 

إلــى تفاقــم انقطاع اإلمــدادات. 
فالعالم يشــهد نقصــا في موارد 
الطاقة واملواد اخلام واملواد الغذائية، 
ودول العالــم في ظل هذه الظروف 
تتحمل العبء األكبر من املغامرات 
املتحدة”.  للواليات  اجليوسياســية 
كما أكد تقرير الصحيفة الصينية 
أنــه باإلضافــة إلى ذلــك، تلحق 
العقوبــات الغربية ضــررا خطيرا 

مبصالح الــدول النامية غير احملمية 
من التضخم املرتفع في اســتيراد 
املواد الغذائية والســلع األساسية 
إلــى أن “الصورة  األخرى، مشــيرا 
قامتة، وفي مثل هذه الظروف، يبقى 
األمل في أال يلــوم الغرب اآلخرين، 
بل يركــز على حل العــدد املتزايد 
من املشــاكل االقتصادية احملفوفة 

بالعواقب العاملية اخلطيرة”.

الخارجية األميركية تدعو الفلسطينيين
 واإلسرائيليين إلى ضبط النفس

مواجهات األقصى: 152 جريحًا فلسطينيًا ومئات المعتقلين

صحيفة صينية: العقوبات األمريكية ضد روسيا مغامرة جيوسياسية سيدفع ثمنها العالم
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إعالن للمرة الثانية/ ملناقصة توفير خدمة اإلطعام للموظفني الصينيني في مخيم الواحة 
2nd Announcement for Provision of Chinese Catering Service for Al-waha base camp

087/SC/21 :رقم املناقصة
نوع املناقصة/ مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني

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

املنشآت السطحية اجلارية في العراق.
اسم املشروع: إعالن للمرة الثانية/ ملناقصة توفير خدمة اإلطعام للموظفني الصينيني في مخيم الواحة 

087/SC/21 :رقم املناقصة
Tender Information:

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

1.Scope of Work: 
Prepare and serve three )3( main buffet meals every day for 160 persons within two years.

2 - سيتم استقطاع رسوم االعالن من الشركة الفائزة.
3 - خــالل فتــرة التقدمي للمناقصة، يجب ان تكون قيمة خطاب الضمان املقدم هــي 90,000 دوالر أميركي. نافذ ملدة عام واحد من تاريخ إغالق 

املناقصة على شكل خطاب ضمان صادر من بنك مسجل في منصة البنك املركزي العراقي اإللكترونية او صك مصدق
4 - على من يرغب االشــتراك في هذه املناقصة دفع اجور املناقصة مائة دوالر فقط الى قســم املالية قبــل 2220/5/11 املوعد النهائي لغلق 

املناقصة وقبل الساعة 11.00 صباحا حسب طرق الدفع اآلتية:
الطريقة األولى: ميكن للمشــاركني دفع رســوم املناقصة 100 دوالر للحصول على وثائق املناقصة )ITB( مباشــرة إلى الدائرة املالية لشــركة 
الواحة النفطية احملدودة، العنوان املفصل: الغرفة رقم 309 قسم املالية، شركة الواحة النفطية احملدودة/ حقل االحدب النفطي ناحية االحرار– 

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

5 - توضع العــروض الفنية والتجارية وخطاب الضمان بظروف مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم الشــركة قبل املوعد 
النهائي لغلق املناقصة 2220/5/11 قبل الساعة 11:00 صباحا عدا ذلك سوف يهمل أي عطاء غير مطابق للشروط.

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

ب- تقدمي عدم املمانعة من الضريبة نافذة لغاية تاريخ تقدمي العطاء.
7- يجب على الشركة احمللية العراقية تقدمي:

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

ب- تقدمي عدم املمانعة من الضريبة نافذة لغاية تاريخ تقدمي العطاء.
8-  لالستفسار االتصال باالمييالت التالية

haneen.monam@petroalwaha.com; mayan@petroalwaha.com; suhaib.saad@petroalwaha.com

CPF إعالن للمرة األولى/ ملناقصة توفير مانع التآكل لوحدة املعاجلة املركزية
1st Announcement for Provision of Corrosion Inhibitor in CPF

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

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

السطحية اجلارية في العراق.
CPF اسم املشروع: إعالن للمرة االولى/ ملناقصة توفير مانع التآكل لوحدة املعاجلة املركزية

003/PC/22 :رقم املناقصة
Tender Information:

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

1. Scope of Work: 

2 - سيتم استقطاع رسوم االعالن من الشركة الفائزة.
3 - خــالل فترة التقدمي للمناقصة، يجب ان تكون قيمة خطاب الضمان املقدم هي 50,000 دوالر أميركي. نافذ ملدة عام واحد من تاريخ إغالق املناقصة 
على شــكل خطاب ضمان صادر من بنك مســجل في منصة البنك املركزي العراقي اإللكترونية او صك مصدق -4 على من يرغب االشتراك في هذه 
املناقصة دفع اجور املناقصة مائة دوالر فقط الى قســم املالية قبل 2022/5/24 املوعد النهائي لغلق املناقصة وقبل الساعة 4.00 عصرا حسب طرق 

الدفع اآلتية:
الطريقة األولى: ميكن للمشــاركني دفع رســوم املناقصة 100 دوالر للحصول على وثائق املناقصة )ITB( مباشــرة إلى الدائرة املالية لشــركة الواحة 
النفطية احملدودة، العنوان املفصل: الغرفة رقم 309 قســم املالية، شــركة الواحة النفطية احملدودة/ حقل االحدب النفطي ناحية االحرار– محافظة 

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

5 - توضع العروض الفنية والتجارية وخطاب الضمان بظروف مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم الشــركة قبل املوعد النهائي 
لغلق املناقصة 2022/5/24 قبل الساعة 4:00 عصرا عدا ذلك سوف يهمل أي عطاء غير مطابق للشروط.

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

ب- تقدمي عدم ممانعة نافذة من الهيئة العامة للضرائب.
7- يجب على الشركة احمللية العراقية تقدمي:

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

ب- تقدمي عدم ممانعة نافذة من الهيئة العامة للضرائب.
8- لالستفسار االتصال باالمييالت التالية

 haneen.monam@petroalwaha.com; caijingnan@petroalwaha.com; lixiwen@petroalwaha.com

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 8584/17
التأريخ: 2022/4/3

إعالن أول

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصــرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة ارقامها ومواقعها في أدناه العائدة الى 
مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ســنة واحدة( وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة )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 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 نشــر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر 

أجور نشر اإلعالن واملصاريف االخرى ويشترط االشتراك باملزايد:
- 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

تنويه
متديد/ إعالن للمرة الثالثة ملناقصة توفير خدمة الصيانة الرئيسية 

)T-04350A/B( خلزان الزيادة
 Extension of 3rd Announcements for Provision of Major

)Maintenance for Surge Vessel (T-04350A/B
071/SC/21 :رقم املناقصة

نوع املناقصة/ مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني

1 – مت متديد تاريخ غلق املناقصة من 2022/4/18 الى 2022/4/20
وعليه يجب على املشــاركني تقدمي العروض الفنيــة والتجارية وخطاب 
الضمان بظــروف مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم 
الشركة في املوعد النهائي لغلق املناقصة 2022/4/20 عند الساعة 3:00 

عصرا
2– معلومات املناقصة األخرى مشــار اليها في إعــالن الصحيفة بتاريخ 

2022/4/5
3 – لالستفسار االتصال باالمييالت التالية:

 haneen.monam@petroalwaha.com, xubo@petroalwaha.com;
qixin@petroalwaha.com,meishisheng@petroalwaha.com;
liming@petroalwaha.com;wujie@petroalwaha.com ;  

AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.

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

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 25
التاريخ: 2022/4/12

م/ إعالن اول

عمال بقانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل تعلن جلنة البيع وااليجار في مديرية بلديات 
ذي قــار عن وجود مزايــدة علنية اليجار أمالك مديرية بلدية )قلعة ســكر( والبالغ عددها )33( وكما مبينة 
مواصفاتها ادناه ، فعلى الراغبني باالســتئجار مراجعة محاسب البلدية خالل مدة )30( يوما تبدأ من اليوم 
التالي لنشــر اإلعالن لدفع التأمينات القانونية بنسبة ال تقل عن )20%( من القيمة التقديرية لكامل مدة 
االيجار واحلضور في اليوم التالي من مدة انتهاء اإلعالن في ديوان البلدية حسب املوعد احملدد مع جلب هوية 
األحوال املدنية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور نشر اإلعالن والداللية البالغة 2% واية مصاريف اخرى.
م. ر. مهندسني
حيدر محسن جري
مدير بلديات محافظة ذي قار

Item Qty Description Delivery Point

1 950m3

Corrosion Inhibitor Warehouse of Ahdeb Oilfield

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

مقام عليثالث سنوات6،5 م1/12272محل1

مقام عليثالث سنوات6،5 م2/12272محل2

مقام عليثالث سنوات6،5 م3/12272محل3

مقام عليثالث سنوات6،5 م4/12272محل4

مقام عليثالث سنوات6،5 م5/12272محل5

مقام عليثالث سنوات6،5 م6/12272محل6

مقام عليثالث سنوات6،5 م7/12272محل7

مقام عليثالث سنوات7،5 م8/12272محل8

مقام عليثالث سنوات7،5 م9/12272محل9

مقام عليثالث سنوات60 م10/12272محل10

مقام عليثالث سنوات9 م11/12272محل11

مقام عليثالث سنوات8 م12/12272محل12

مقام عليثالث سنوات8 م13/12272محل13

مقام عليثالث سنوات7،5 م14/12272محل14

مقام عليثالث سنوات7،5 م15/12272محل15

مقام عليثالث سنوات6،5 م16/12272محل16

مقام عليثالث سنوات9 م17/12272محل17

مقام عليثالث سنوات8 م18/12272محل18

مقام عليثالث سنوات8 م19/12272محل19

مقام عليثالث سنوات6،5 م20/12272محل20

مقام عليثالث سنوات6،5 م21/12272محل21

مقام عليثالث سنوات38م22/12272محل22

مقام عليثالث سنوات34 م23/12272محل23

مقام عليثالث سنوات50م24/12272محل24

مقام عليثالث سنوات60 م25/12272محل25

مقام عليثالث سنوات38،5 م26/12272محل26

مقام عليثالث سنوات50 م28/12272محل27

مقام عليثالث سنوات60م29/12272محل28

القيمة التقديرية )االيجار السنوي)مدة االيجارنوع امللكرقم امللكاسم البلديةت

1,250,000 مليون ومائتان وخمسون الف دينارسنة واحدةحانوت4/672قلعة سكر1

2,000,000 مليونا دينارسنة واحدةحانوت5/672قلعة سكر2

1,900,000 مليون وتسعمائة الف دينارسنة واحدةحانوت6/672قلعة سكر3

1,000,000 مليون دينارسنة واحدةحانوت9/672قلعة سكر4

425,000 اربعمائة وخمسة وعشرون الف دينارسنة واحدةحانوت10/672قلعة سكر5

1,900,000 مليون وتسعمائة الف دينارسنة واحدةحانوت12/672قلعة سكر6

1,900,000 مليون وتسعمائة الف دينارسنة واحدةحانوت13/672قلعة سكر7

1,900,000 مليون وتسعمائة الف دينارسنة واحدةحانوت14/672قلعة سكر8

1,900,000 مليون وتسعمائة الف دينارسنة واحدةحانوت16/672قلعة سكر9

1,900,000 مليون وتسعمائة الف دينارسنة واحدةحانوت20/672قلعة سكر10

2,300,000 مليونان وثالثمائة الف دينارسنة واحدةحانوت33/672قلعة سكر11

2,000,000 مليونا دينارسنة واحدةحانوت34/672قلعة سكر12

1,900,000 مليون وتسعمائة الف دينارسنة واحدةحانوت35/672قلعة سكر13

2,750,000 مليونان وسبعمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةحانوت40/672قلعة سكر14

2,500,000 مليونان وخمسمائة الف دينارسنة واحدةحانوت4/673قلعة سكر15

2,200,000 مليونان ومائتان الف دينارسنة واحدةحانوت6/673قلعة سكر16

3,450,000 ثالثة ماليني واربعمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةحانوت9/673قلعة سكر17

800,000 ثمامنائة الف دينارسنة واحدةحانوت12/673قلعة سكر18

2,350,0000 مليونان وثالثمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةحانوت15/673قلعة سكر19

1,900,000 مليون وتسعمائة الف دينارسنة واحدةحانوت20/673قلعة سكر20

2,200,000 مليونان ومائتان الف دينارسنة واحدةحانوت33/673قلعة سكر21

1,500,000 مليون وخمسمائة الف دينارسنة واحدةحانوت35/673قلعة سكر22

1,500,000 مليون وخمسمائة الف دينارسنة واحدةحانوت36/673قلعة سكر23

1,500,000 مليون وخمسمائة الف دينارسنة واحدةحانوت40/673قلعة سكر24

1,500,000 مليون وخمسمائة الف دينارسنة واحدةحانوت45/673قلعة سكر25

1,450,000 مليون واربعمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةحانوت6/985قلعة سكر26

1,350,000 مليون وثالثمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةحانوت7/985قلعة سكر27

1,500,000 مليون وخمسمائة الف دينارسنة واحدةحانوت10/985قلعة سكر28

1,650,000 مليون وستمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةحانوت12/985قلعة سكر29

1,200,000 مليون ومائتان الف دينارسنة واحدةحانوت23/985قلعة سكر30

1,500,000 مليون وخمسمائة الف دينارسنة واحدةحانوت30/985قلعة سكر31

1,450,000 مليون واربعمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةحانوت32/985قلعة سكر32

1,750,000 مليون وسبعمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةحانوت3/515قلعة سكر33



5 اعالن

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 8582/17
التأريخ: 2022/4/3

إعالن اول

تعلــن 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 )سنة واحدة( وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة )21( لسنة 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 رسمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف االخرى ويشترط االشتراك باملزايد:
- 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: 7968/16
التأريخ: 2022/3/27

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 سنوات( وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة 
)21( لسنة 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 مستصحبني معهم التأمينات 
القانونيــة البالغة )30%( من القيمة املقــدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في 
الســاعة 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 

باملزايد:
- 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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 7960/16
التأريخ: 2022/3/27

إعالن اول
تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عــن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة ارقامها ومواقعها في أدناه العائدة الى 
مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة )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 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 نشــر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر 

أجور نشر اإلعالن واملصاريف االخرى ويشترط االشتراك باملزايد:
- 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: 8635/17
التأريخ: 2022/4/4

إعالن اول
تعلن جلنــة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايــدة العلنية إليجار العقارات املبينة ارقامها 
ومواقعها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )سنة واحدة( وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة )21( 
لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير 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 وســتجرى املزايدة في الســاعة 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 باملزايد:
- 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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 7975/16
التأريخ: 2022/3/27

إعالن اول
تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عــن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة ارقامها ومواقعها في أدناه العائدة الى 
مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة )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 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 نشــر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر 

أجور نشر اإلعالن واملصاريف االخرى ويشترط االشتراك باملزايد:
- 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: 7967/16
التأريخ: 2022/3/27

إعالن اول
تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عــن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة ارقامها ومواقعها في أدناه العائدة الى 
مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة )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 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 نشــر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر 

أجور نشر اإلعالن واملصاريف االخرى ويشترط االشتراك باملزايد:
- 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
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موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

اجلمهورية/ سوق االريجثالث سنوات9 م577/137/172حانوت1

اجلمهورية/ سوق االريجثالث سنوات12 م577/137/662حانوت2

املوفقيةثالث سنوات12 م6745/137/72محل3

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

الصفاة اجلديدثالث سنوات12 م302حانوت1

البصرة/ الصفاةثالث سنوات33،90 م4/4742محل2

البصرة/ الصفاةثالث سنوات16 م5/4892محل3

البصرة/ الصفاةثالث سنوات9 م7/6172محل4

الصفاة اجلديدثالث سنوات9 م632حانوت5

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

سوق الطيورثالث سنوات12م1/5982محل1

خلف القسم البلديثالث سنوات17 م92معرض2

البصرةثالث سنوات8م23/6172محل3

البصرةثالث سنوات16 م4/4892محل4

مناوي باشاثالث سنوات82 م12فرن صمون5

البصرة القدميةثالث سنوات24 م24/6172محل6

عز الدين / مجاور السوقثالث سنوات12 م832محل7

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

مقام عليثالث سنوات31،50 م8/17282محل1

الشعلة/ السوق اجلديدثالث سنوات21 م1844/2219/62محل2

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

املوفقية/ قرب سوق البلديةثالث سنوات12م6745/137/82حانوت1

املوفقية/ قرب سوق البلديةثالث سنوات12 م6745/137/22حانوت2

 املوفقية/ قرب الكازينوثالث سنوات15 م2/7944/1372حانوت3

املوفقية/ الكازينو سابقاثالث سنوات45 م1/7944/1372حانوت4

املوفقية/ سوق الوكاالتثالث سنوات18 م6337/137/122حانوت5

املوفقية / خلف مدرسة الصباحثالث سنوات12 م12كشك6

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

البصرةثالث سنوات9 م132دكة1

البصرةثالث سنوات9 م142دكة2

البصرةثالث سنوات9 م152دكة3

عز الدين خلف السماكهثالث سنوات12 م22أكشك4

البصرةثالث سنوات9 م162دكة5

عز الدين خلف السماكهثالث سنوات12 م52كشك6

عز الدين خلف السماكهثالث سنوات12 م22 بحانوت7

جمعية الشعراءثالث سنوات15،20 م32محل8



اقتصاد6

الصباح الجديد ـ متابعة:

اعلنــت منظمــة “اوبــك”، امس 
الســبت، أن البالد ســجلت زيادة 
قليلــة في انتاجهــا النفطي في 
شــهر آذار املاضــي على أســاس 
املصادر الثانوية التي تعتمد عليها 

املنظمة.
وقالت املنظمة في تقرير ، إن “إنتاج 
الــدول األعضاء الـ 13 في منظمة 
أوبــك من النفط ارتفــع بنحو 57 
ألف برميــل يومًيا خالل الشــهر 
املاضــي، ليصل الى 28.557 مليون 
اإلمدادات  زيادة  بدعم  يومًيا  برميل 

من 8 دول بينها العراق”.
وأضافــت أن “الزيادات األكبر جاءت 
مــن الســعودية، إذ ارتفع إنتاجها 
النفطــي بنحــو 54 ألــف برميل 
10.262 ماليني  يومًيا، ليصل إلــى 
برميل يومًيا، كما زاد انتاج الكويت 
واالمــارات، مبقــدار 25 - 23 الــف 
برميل يومياً علــى التوالي ليصل 
2,639 مليونا برميل  الى  انتاجهما 
يوميــا للكويــت، و 2,983 مليونا 

برميل يومياً لالمارات”.
وتابعت أن “باقي الدول جاءت الزيادة 
لديها قليلة حيث ســجلت اجلزائر 
زيادة 14 الف برميل يومياً، وسجلت 
كل مــن فنزويــال وايــران وغينيا 
إمدادات  فــي  زيادات  االســتوائية 
النفط الشهر املاضي تتراوح بني 8 

الى 4 االف برميل يومًيا”.
وأشــار إلى أن “العراق سجل زيادة 
قليلة ايضاً من بــني دول االعضاء 
في املنظمة فــي انتاجه النفطي 
لشــهر اذار ومبقدار 11 الف برميل 

يوميــاً ليصل الــى 4,309 ماليني 
برميــل يوميــاً مقارنة مع شــهر 
شباط املاضي الذي بلغ االنتاج فيه 

4,298 ماليني برميل يوميا”.
إنتاج  “تراجع  الى  املنظمة  واشارت 

النفط لدى 5 دول في أوبك الشهر 
املاضي، وهــي ليبيا مبقدار 37 الف 
برميل يوميــا وتراجع انتاج النفط 
لدى دولة نيجيريــا مبقدار 24 الف 
برميل يوميــا والكونغو مبقدار 15 

الف برميــل يوميا وتراجــع انتاج 
انغوال مبقــدار 8 االف برميل يوميا 
وتراجع انتاج الغابون مبقدار 4 االف 

برميل يوميا”.
وتتألف سلة منظمة الدول املصدرة 

للنفط )أوبك( املرجعية من ما يلي: 
مزيج الصحراء )اجلزائر( ، جيراسول 
زافيرو   ، )الكونغو(  ، دجينو  )أنغوال( 
ربيع اليت   ، االســتوائية(  )غينيــا 
الثقيلة )جمهورية  إيران   ، )اجلابون( 

إيران اإلســالمية( إيــران( ، البصرة 
اخلفيف )العراق( ، الكويت للتصدير 
)الكويت( ، إس ســدر )ليبيا( ، بوني 
اليت )نيجيريا( ، عرب اليت )اململكة 
مربــان   ، الســعودية(  العربيــة 
)اإلمارات العربيــة املتحدة( وميري 

)فنزويال(.
مــن ناحية أخــرى، فيمــا يخص 
اآلجلة  العقود  ارتفعت  األســعار، 
خلام برنت 42 سنتا، أو 0.4 في املائة، 
عنــد 109.17 دوالر للبرميل، بينما 
ارتفعت العقــود اآلجلة خلام برنت 
األمريكيــة 23 ســنتا أو 0.22 في 
املائة إلى 104.39 دوالر للبرميل عند 
الســاعة 16:22 بتوقيت جرينتش. 
وعلى الرغم من وجود إشارات على 
اإلمدادات  تعطل  استمرار  احتمال 
النفط  مخزونات  ارتفعت  العاملية 
األمريكية بأكثر من تسعة ماليني 
برميــل األســبوع املاضــي. وكان 
“رويترز”  اســتطلعت  قد  محللون 
آراءهم قد توقعــوا ارتفاع اخملزونات 

مبقدار 863 ألف برميل.
مــن جانب آخــر، ارتفعت ســلة 
خــام “أوبــك” وســجل ســعرها 
األربعــاء  للبرميــل  دوالر   106.07
في  للبرميل  دوالر  مقابــل102.41 
اليوم السابق. وقال التقرير اليومي 
ملنظمــة الدول املصــدرة للبترول 
“أوبك” اخلميس، إن ســعر السلة، 
أســعار  متوســطات  تضم  التي 
13 خاما من إنتــاج الدول األعضاء 
في املنظمة حقــق ثاني ارتفاع له 
على التوالي، وأن الســلة استقرت 
تقريبا، مقارنة باليوم نفســه من 
األسبوع املاضي والذي سجلت فيه 

106.7 دوالر للبرميل.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
نشر الرئيس األمريكي جو بايدن 
وقرينته جيل في وقت متأخر من 
امس الســبت عائداتهما التي 
يُســتحق عنها ضرائب احتادية 
وهو ما أوضح أن الزوجني كسبا 
أكثر من 600 ألف دوالر في العام 
املاضي وأنهما دفعا ضريبة دخل 
احتادية فعلية نسبتها 24.6 في 

املئة.
وتبرع الرئيس وقرينته مبا نسبته 

2.8 فــي املئة مــن دخلهما أو 
17384 دوالرا للجمعيات اخليرية 
مبا في ذلك 5000 دوالر ملؤسسة 
بو بايدن التي تعمل ملنع اإلساءة 
لألطفال. وتوفــي بو بايدن، جنل 
بالســرطان في عام  الرئيــس، 

.2015
وقــال البيت األبيــض إن بايدن 
بدخلهما  إقــرارا  قدما  وزوجته 
في عــام 2021، وهــو أول عام 
لهما فــي البيت األبيض، والذي 

جــاء متماشــيا تقريبــا مــع 
احتادية  بضرائب  املاضــي  العام 

مستحقة بنسبة 24.6 باملئة.
وذكر الزوجان فــي إقرار الدخل 
أن إجمالي الدخل االحتادي الذي 
حققاه بلغ 610702 دوالر ودفعا 
احتادية  ضرائــب  دوالرا   150439
قد  الزوجان  كان  الدخــل.  على 
األسبق عندما كان  العام  أعلنا 
بايدن مرشــحا للرئاسة حتقيق 

دخل بلغ 607336 دوالرا.

 378333 بايدن علــى  وحصــل 
دوالرا كراتــب رئاســي، وهو ما 
الراتب  يقل بشكل طفيف عن 
املعتاد وهــو 400 ألف دوالر ألنه 
دخل البيت األبيض في 20 يناير 
كانــون الثاني. وكســبت جيل 
بايدن 67116 دوالرا من وظيفتها 
كأستاذ في كلية نورث فرجينيا. 
وقال البيت األبيض في بيان “من 
خالل هذا اإلعالن، يشارك الرئيس 
مدى  على  األمريكيني  املواطنني 

24 عامــا في اجملمــل في تقدمي 
يظهر  مما  الضريبيــة،  اإلقرارات 
مع  بالشفافية  التزامه  مجددا 
يتعلق  فيما  األمريكي  الشعب 
بالشــؤون املالية للقائد األعلى 

للقوات املسلحة”.
الرئيــس األمريكــي  وأحجــم 
الســابق دونالــد ترمــب عــن 
الكشــف عن دخله قائال إنه ال 
بينما  بذلك  القيام  يســتطيع 
الداخلية  اإليــرادات  إدارة  تقوم 

على  حســاباته،  في  بالتدقيق 
الرغــم مــن أن اإلدارة قالت إن 
وقال  عنها.  الكشــف  بوسعه 
البيت األبيــض إن نائبة الرئيس 
كامــال هاريــس وزوجهــا دوج 
إميهوف أعلنا عــن حتقيق دخل 
و655563  مليونــا  بلغ  إجمالي 
دوالرا   523371 ودفعــا  دوالرا 
الدخل  علــى  احتادية  ضرائــب 
 31.6 بلغــت  ضريبة  بنســبة 

باملئة.

الصباح الجديد ـ متابعة:
يعمل االحتــاد األوروبي على توســيع نطاق 
العقوبات املفروضة على روســيا لتشــمل 
حظــرا علــى النفــط والغاز، لكــن هذه 
اإلجراءات قد تســتغرق “أشــهرا”، كما قال 

مسؤولون أوروبيون لـ”الفرنسية” أمس.
وكانت الكتلة أعلنت األسبوع املاضي فرض 
حظر على الفحم الروســي، في أول خطوة 
أوروبية موحدة تســتهدف صادرات الطاقة 
الروســية، مصدر العملة الصعبة الرئيس 

ملوسكو.
لكن حظر اســتيراد الفحم لن يكون ساريا 
قبل منتصف آب وســيؤثر في نحو ثمانية 
مليارات يورو من مبيعات روســيا في اخلارج 

سنويا.
ومتثــل مبيعات النفــط والغاز الروســية 
إلى االحتاد األوروبي نســبة أعلى بكثير من 
العائدات مــا بني ربع مليار إلــى مليار يورو 

يوميا، بحسب تقديرات مختلفة.
ومييــل الرأيان العام والسياســي في االحتاد 
األوروبي نحو فرض حظر شامل على مصادر 
الطاقة مع اســتمرار احلرب الروســية في 

أوكرانيا واكتشاف فظائع مرتبطة بها.
وقال مســؤول في االحتاد األوروبي يشــارك 
في مناقشــات حول خفض واردات الطاقة 
الروســية، إن املفوضية األوروبية “تفكر في 
املفوضية  رئيسة  وحتدثت  املتاحة”،  اخليارات 
أورســوال فون دير اليني علنا عن استهداف 

النفط الروسي.
لكن املســؤول قال إن “اتخاذ تدابير مرتبطة 
بالنفط يعنــي إلغاء عقــود قائمة وإيجاد 
بدائــل. هذا ال ميكن أن يحصل بني عشــية 

وضحاها. يحتاج إلى أشهر على األقل”.
وأدت إثارة غضب االحتــاد األوروبي إزاء احلرب 
إلى إنهاء تردد دول أعضاء تعتمد على النفط 
والغاز الروسيني مثل أملانيا، أكبر اقتصاد في 

الكتلة، وإيطاليا واليونان والنمسا.
وأعلنــت بعــض دول االحتــاد األوروبي مثل 
ليتوانيــا، حظرا وطنيا علــى النفط والغاز 

الروسيني.
قد يكــون أحد اخليارات لوقف عائدات احلرب 
الروسية بسرعة هو دفع ثمن واردات الطاقة 
عبر حســاب مضمــون ال ميكن موســكو 

الوصول إليه حتى تسوية ما بعد احلرب.
ويبقى هنــاك التفكير فــي الطريقة التي 
ستنتقم روسيا من خاللها، بقطع اإلمدادات 
عــن أوروبا أو، كما قال الرئيس فالدميير بوتني 

هذا األسبوع، بيع مزيد إلى آسيا.
في كل األحوال، من الواضح أنه ســيتوجب 
على القطاع واملستهلكني األوروبيني خفض 
اســتهالك النفط والغاز، وهــو أمر يطلق 

عليه االقتصاديون “تدمير الطلب”.
وقال مسؤول آخر في االحتاد األوروبي “خفض 
الطلب سيكون له تأثير مع ارتفاع األسعار” 
مرددا تصريحات عديد من الوزراء في الكتلة.
وأشــار هؤالء إلى أن احلليف الرئيس لالحتاد 

األوروبي في العقوبات، الواليات املتحدة التي 
فرضت قبل شهر حظرا على واردات الطاقة 
الروسية، يخشى ارتفاع أسعار البنزين على 

السائقني األمريكيني.
وأوضح مسؤول في االحتاد األوروبي “باإلضافة 
إلى ذلك، إذا باعت روسيا النفط الذي رفضه 
األوروبيون إلى مشــترين آخرين، فلن يكون 

للعقوبات جدوى”.
إلى جتنب  األوروبيون واألمريكيون  ويســعى 
إضعاف العقوبات من خالل استمرار الصني 

والهند في التعاون مع روسيا.
في الوقت نفســه، يعتزم االحتــاد األوروبي 
احلفاظ على الوحدة بني أعضائه الـ27 فيما 
يتعامل مع املصالح الوطنية احلساسة في 

مجال الطاقة.
ومــع ذلك، كان التصميم على اســتهداف 
واضحــا خالل  الروســية  الطاقــة  واردات 
االحتاد  لــوزراء خارجيــة  األخير  االجتمــاع 

األوروبي اإلثنني في لوكسمبورج.
وقال وزير اخلارجية األيرلندي سامين كوفيني 
وقتها “إن االحتاد األوروبي ينفق مئات املاليني 
من اليورو على اســتيراد النفط من روسيا، 
وهذا بالتأكيد يسهم في متويل هذه احلرب”.
وأضاف “نحن نحتاج إلى قطع هذا التمويل 
رغم أن ذلك يوجد حتديات ومشكالت هائلة 

أمام االحتاد األوروبي”.
من جانبه، قــال وزير خارجية االحتاد األوروبي 
جوزيب بوريــل عقب ذلك االجتمــاع إن “ال 
شــيء مطروح على الطاولة مبــا في ذلك 
العقوبــات على النفط والغاز” لكن لم يتم 

اتخاذ أي قرار بعد.
وأوضــح بوريل أنــه في 2021، دفــع االحتاد 
األوروبي لروســيا 80 مليــار دوالر “74 مليار 
يورو” مقابل النفط و20 مليارا مقابل الغاز، 
هو ما يعادل 250 مليون يورو في املتوســط 

يوميا.

كما حتدثت مصــادر أوروبية أخرى عن قيمة 
واردات الوقود الروســي، التي تصل إلى 700 

مليون يورو يوميا.
من جهتــه، كتب وزيــر الطاقة الروســي 
ألكســندر نوفاك في مقــال افتتاحي في 
إحــدى الصحف يقــول إنه ســيكون من 
املســتحيل أن يتــم ضمان أمــن الطاقة 
فــي أوروبا دون االعتماد علــى واردات الوقود 

الروسي على املدى املتوسط.
وكتــب نوفاك فــي صحيفــة “إنرجيتيك 
ايســكايا بوليتيكا” أو )سياسة الطاقة(: “ 
يكاد ال يكون هناك أي بديل منطقي ملصادر 
الطاقة من روســيا. ومع وضع حصة روسيا 
بالسوق في احلســبان، يتضح أنه دون موارد 
الطاقة الروسية يســتحيل أن يتم ضمان 

أمن الطاقة في أوروبا”.
وبحسب نوفاك سيستغرق استبدال االحتاد 
األوروبي النفــط والغاز الروســي بالكامل 
من خمســة إلى عشرة أعوام. وأشار إلى أن 
املصدرة  الدول  ومنظمــة  املتحدة  الواليات 
للنفــط “أوبــك” ال متلكان فائضــا يكفي 
للسماح ألوروبا بإنهاء االعتماد على الواردات 

الروسية على املدى القصير.
وبحســب “األملانيــة”، أضــاف “لذلك فإن 
مصير الصناعة األوروبية ومصلحة املواطن 
األوروبي تعتمد كليا علــى احتكام قرارات 

زعماء االحتاد األوروبي للمنطق”.
بدوره، قال ألكســندر نوفــاك، نائب رئيس 
الوزراء الروســي أمس إن عددا من مشتري 
الغاز الروسي وافق على تغيير عملة السداد 

لتكون الروبل الروسي.
وأضاف فــي تصريحــات نشــرتها مجلة 
خاصة في الوزارة “نتوقع اتخاذ مســتوردين 
آخرين قرار التحول إلى اســتخدام الروبل”. 
ولم يفصح عــن هوية العمالء الذين حتولوا 

بالفعل الستخدام الروبل.

11 الف برميل يوميا زيادة انتاج البالد النفطي في الشهر الماضي

خالل عام 2021.. بايدن وزوجته كسبا أكثر من 600 ألف دوالر

الصباح الجديد ـ وكاالت:
انخفضت أسعار صرف الدوالر األمريكي مقابل 
العراقي بشكل طفيف، امس السبت،  الدينار 
بالعاصمة بغداد. وقال  الرئيسية  البورصة  في 
مصدر صحفــي ، إن بورصتي الكفاح واحلارثية 
املركزيتــني في بغداد، ســجلتا صبــاح اليوم، 
147750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دوالر أمريكي. 
وسجلت االسعار اخلميس املاضي 147775 دينار 
اً مقابل 100 دوالر  وأشــار املصدر إلى أن اسعار 
البيع والشــراء اســتقرت في محال الصيرفة 
باألسواق احمللية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  
148250 ديناراً عراقيــاً لكل 100 دوالر امريكي، 
بينمــا بلغت أســعار الشــراء 147250 ديناراً 
لــكل 100 دوالر. أما في اربيــل عاصمة اقليم 
كردســتان، فان بورصة الدوالر ال تتــداول ايام 

العطل الرسمية فيها.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اعلنت شركة تسويق النفط العراقية سومو، 
امس الســبت، تصدر العراق الســوق الهندي 
على الرغم من ارتفاع واردات الهند من النفط 

الروسي.
وقال مدير الشركة، عالء الياسري، في تصريح 
متلفــز إن “دوال عــدة ومنها الهنــد وجدت أن 
النفط اخلــام الروســية التي أصبحــت تباع 
بخصومــات ســعرية كبيــرة جــدا بديال عن 
النفوط اخلام” واضاف أن “العراق ال يزال يحتفظ 
بحصته العالية من الســوق في الهند بفضل 
العقود التي أبرمها مع مصافي النفط الهندية 

احلكومية واخلاصة”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلــن مصــرف الرافديــن احلكومــي، امس 
السبت، قبول كفالة منتسبي وزارتي الدفاع 
والداخلية في التقدمي على السلف والقروض.
بيان  املكتــب االعالمي للمصــرف في  وقال 
صحفي ، إن املصرف قرر قبول كفالة منتسبي 
وزارتي الدفاع والداخلية لكافة انواع السلف 
والقروض وحسب الضوابط والشروط اخلاصة 
بنظام الكفاالت، مشيراً إلى أن منح السلف 
والقــروض يكون عبــر فروع املصــرف كافة 

املتواجدة في بغداد واحملافظات.

انخفاض طفيف بأسعار 
صرف الدوالر في بغداد

العراق في المركز االول الكبر 
مصدري النفط الخام للهند

الرافدين يعلن قبول كفالة 
منتسبي الدفاع والداخلية
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في غياب البدائل اآلنية

االتحاد األوروبي يحتاج عدة أشهر 
لحظر النفط والغاز الروسيين 
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جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
العدد: 3927
التاريخ: 2022/4/14

إعالن مناقصة رقم )64( لسنة 2022
استنادا الى الفقرة رقم )2( من قرار مجلس الوزراء رقم )14( لسنة 2022.

تعلن محافظة ميســان/ قسم العقود احلكومية عن إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )انشــاء جسر مشاة في قرية املصطفى مقابل مدرسة أبو 
األســود الدؤلي قضاء علي الغربي طريق عمارة/ بغداد بطول 45م( و)انشاء جسر مشاة في قرية الصبيحة مقابل مدرسة جابر ابن عبداهلل االنصاري 
قضاء علي الغربي بطول 45م( و )انشــاء جسر مشاة عدد 2 في قضاء امليمونة بطول 60م( واملدرجة ضمن تخصيصات )موازنة تنمية االقاليم لسنة 
2019( وبكلفة تخمينية مقدارها )277,290,000( مائتان وسبعة وسبعون مليونا ومائتان وتسعون الف دينار عراقي ال غيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )300( 

يوم.
فعلى الراغبني باالشتراك في املناقصة من الشركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم خالل اوقات الدوام الرسمي الى 
العنوان )ميسان- العمارة- الشبانة – بناية ديوان محافظة ميسان- الطابق األول- قسم العقود احلكومية(، وللحصول على معلومات اضافية االتصال 

على مدير قسم العقود احلكومية- الهاتف )07710909440(.
على ان تقدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة 

مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية البالغة )2,773,000( )مليونني وســبعمائة وثالثة وســبعني الف دينار عراقي ال غيرها(، وعلى شكل خطاب ضمان )صادر من احد 

املصارف املعتمدة وعبر املنصة االلكترونية للبنك املركزي العراقي( او صك مصدق او سفتجة وتكون نافذة ملدة )120( يوما من تاريخ غلق املناقصة.
2. براءة الذمة او كتاب عدم ممانعة من االشتراك في املناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب معنون الى محافظة ميسان/ قسم العقود احلكومية.

3. شهادة تأسيس الشركة مصدقة من مسجل الشركات في وزارة التجارة.
4. وصل شراء وثائق املناقصة بنسخته االصلية.

5. تقدم شهادة املنشأ للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ املشروع. 
6. في حال املشاركة ألكثر من شركة أو مقاول في التقدمي لالشتراك في تنفيذ املناقصات يتم مراعاة ما يلي:

أ. تعتمد نسبة الشراكة بني الشركاء وحسب ما محدد في عقد الشراكة وفي حال لم تذكر النسبة في عقد الشراكة فيتم القسمة بينهم على 
عدد الشركاء بالتساوي.

ب. يعتمد عقد الشراكة املبرم بينهما على ان يكون مصدقا من كاتب العدل اخملتص ويجوز تقدمي منوذج اتفاق اولي على الشراكة موقع من قبل اطراف 
الشراكة معززا بتعهد يقدم من قبلهم بعدم التنازل او االنسحاب في حال رسو املناقصة عليهما على ان يتم تقدمي عقد الشراكة بينهما مصدق من 
كاتب العدل اخملتص بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز )14( يوما من تاريخ توقيع العقد وفي حال انسحاب احد الشركاء فيتم معاملة املشتركني 

معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال.
7. بإمكان مقدمي العطاءات شراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشركة او من يخوله قانونا الى قسم العقود احلكومية 
لغرض شراء الوثائق القياسية على ان يتم دفع مبلغ مستندات املناقصة والبالغ )250,000( )مائتني وخمسني الف دينار عراقي ال غيرها( غير قابل للرد.

علما ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة سيكون يوم )الثالثاء( املصادف )2022/4/26( وان موعد غلق املناقصة سيكون يوم )االربعاء( املصادف )2022/4/27( 
الساعة )الثانية عشرة ظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشكل علني في نفس يوم الغلق أمام مقدمي العطاءات، وإذا صادف يوم الفتح عطلة رسمية 
فيؤجل الى اليوم الذي يليه وســوف يهمل أي عطاء يتم تقدميه بعد موعد غلق املناقصة على ان تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق 

املناقصة. يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن، وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
سيتم عقد مؤمتر خاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة )الواحدة ظهرا( من يوم )االربعاء( املصادف )2022/4/20( ويكون 

املؤمتر في قسم العقود احلكومية.
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير املدرجة في ادناه فضال عن املعايير االخرى املذكورة في الوثيقة القياسية:

مالحظة// يتم اعتماد )وثيقة عقود االشــغال القياســية الصغيرة( الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة 
عند تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط القانونية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة في حال عدم التزام مقدم العطاء 

مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطائه ويعد غير مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
العدد: 3928
التاريخ: 2022/4/14

إعالن مناقصة رقم )63( لسنة 2022
استنادا الى الفقرة رقم )2( من قرار مجلس الوزراء رقم )14( لسنة 2022.

تعلن محافظة ميســان/ قسم العقود احلكومية عن إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )انشاء جسر مشاة في قضاء العمارة منطقة الطيب بطول 
45م/ وانشــاء جسر مشــاة عدد )3( في ناحية بني هاشم بطول 60 م لكل جســر( واملدرجة ضمن تخصيصات )موازنة تنمية االقاليم لسنة 2019( 
وبكلفة تخمينية مقدارها )277,115,000( مائتان وســبعة وســبعون مليونا ومائة وخمسة عشر الف دينار عراقي ال غيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )200( 

يوم.
فعلى الراغبني باالشــتراك في املناقصة من الشــركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم خالل اوقات الدوام الرسمي 
الى العنوان )ميســان- العمارة- الشــبانة – بناية ديوان محافظة ميسان- الطابق األول- قسم العقود احلكومية( ، وللحصول على معلومات اضافية 

االتصال على مدير قسم العقود احلكومية- الهاتف )07710909440(.
على ان تقدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة 

مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية البالغة )2,772,000( )مليونني وســبعمائة واثنني وســبعني الف دينار عراقي ال غيرها(، وعلى شكل خطاب ضمان )صادر من احد 

املصارف املعتمدة وعبر املنصة االلكترونية للبنك املركزي العراقي( او صك مصدق او سفتجة وتكون نافذة ملدة )120( يوما من تاريخ غلق املناقصة.
2. براءة الذمة او كتاب عدم ممانعة من االشتراك في املناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب معنون الى محافظة ميسان/ قسم العقود احلكومية.

3. شهادة تأسيس الشركة مصدقة من مسجل الشركات في وزارة التجارة.
4. وصل شراء وثائق املناقصة بنسخته االصلية.

5. تقدم شهادة املنشأ للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ املشروع. 
6. في حال املشاركة ألكثر من شركة أو مقاول في التقدمي لالشتراك في تنفيذ املناقصات يتم مراعاة ما يلي:

أ. تعتمد نسبة الشراكة بني الشركاء وحسب ما محدد في عقد الشراكة وفي حال لم تذكر النسبة في عقد الشراكة فيتم القسمة بينهم على 
عدد الشركاء بالتساوي.

ب. يعتمد عقد الشراكة املبرم بينهما على ان يكون مصدقا من كاتب العدل اخملتص ويجوز تقدمي منوذج اتفاق اولي على الشراكة موقع من قبل اطراف 
الشراكة معززا بتعهد يقدم من قبلهم بعدم التنازل او االنسحاب في حال رسو املناقصة عليهما على ان يتم تقدمي عقد الشراكة بينهما مصدق من 
كاتب العدل اخملتص بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز )14( يوما من تاريخ توقيع العقد وفي حال انسحاب احد الشركاء فيتم معاملة املشتركني 

معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال.
7. بإمكان مقدمي العطاءات شراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشركة او من يخوله قانونا الى قسم العقود احلكومية 
لغرض شراء الوثائق القياسية على ان يتم دفع مبلغ مستندات املناقصة والبالغ )250,000( )مائتني وخمسني الف دينار عراقي ال غيرها( غير قابل للرد.

علما ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة سيكون يوم )الثالثاء( املصادف )2022/4/26( وان موعد غلق املناقصة سيكون يوم )االربعاء( املصادف )2022/4/27( 
الساعة )الثانية عشرة ظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشكل علني في نفس يوم الغلق أمام مقدمي العطاءات، وإذا صادف يوم الفتح عطلة رسمية 
فيؤجل الى اليوم الذي يليه وســوف يهمل أي عطاء يتم تقدميه بعد موعد غلق املناقصة على ان تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق 

املناقصة. يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن، وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
سيتم عقد مؤمتر خاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة )الواحدة ظهرا( من يوم )االربعاء( املصادف )2022/4/20( ويكون 

املؤمتر في قسم العقود احلكومية.
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير املدرجة في ادناه فضال عن املعايير االخرى املذكورة في الوثيقة القياسية:

مالحظة// يتم اعتماد )وثيقة عقود االشــغال القياســية الصغيرة( الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة 
عند تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط القانونية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة في حال عدم التزام مقدم العطاء 

مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطائه ويعد غير مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

محافظة نينوى 
قسم العقود

العدد: 9143
التاريخ: 2022/4/13

م/ إعالن مناقصة عامة رقم 2022/60/ ماء/ 
)خطة األرصدة اجملمدة لعام 2021(

يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ:
)مد خط ناقل بولي اثيلني قطر 250 ملم 10 بار لقرية الزاوية/ 

القيارة(

ضمن تخصيصات )خطة األرصدة اجملمدة حملافظة نينوى لعام 2021( وبكلفة 
تخمينية )351،050،000 دينار( ثالثمائة وواحد وخمســون مليون وخمسون 

الف دينار عراقي  ومبدة تنفيذ )120( يوم.
 على مقدمي العطاءات من الشــركات الراغبني بدخول املناقصة مراجعة 
قســم العقود في ديوان احملافظة )خالل أوقات الدوام الرسمي وابتداءاً من 
تاريخ نشر اإلعالن ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم )2022/4/25( للحصول 
على نسخة من الوثائق لقاء مبلغ مقطوع قدره 250 الف دينار فقط )مائتان 

وخمسون الف دينار( غير قابلة للرد.
تسلم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من يخوله بظرف مغلق ومختوم 
ويكتب عليه رقم املناقصة واسم مقدم العطاء وعنوانه ويودع في صندوق 

العطاءات لدى جلنة فتح العطاءات 
مرفقا معه الوثائق واملستمســكات املذكورة في الصفحة رقم )2( علما 
ان تاريخ الغلق يوم الثالثاء املوافق 2022/4/26 الســاعة الثانية عشر ظهرا 

وسوف ترفض العطاءات بعد هذا املوعد.
يكون مؤمتر ما قبل الغلق في الساعة العاشرة من صباح يوم االثنني املوافق 
2022/4/18 لإلجابــة على االستفســارات في العنــوان املذكور في وثيقة 

العطاء.
مع التقدير

جنم عبداهلل عبد
محافظ نينوى

محافظة نينوى 
قسم العقود

العدد: 9144
التاريخ: 2022/4/13

م/ إعالن مناقصة عامة رقم 2022/41/ ماء/ 
)خطة األرصدة اجملمدة لعام 2021(

يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ:
)مد خط ناقل بولي اثيلني قطر 250 ملم 10 بار لقرية البواوي 

مع شبكات لقرى احلاج علي/ القيارة(

ضمن تخصيصــات )خطة األرصــدة اجملمدة حملافظة نينــوى لعام 2021( 
وبكلفة تخمينية )460،050،000 دينار( اربعمائة وســتون مليون وخمسون 

الف دينار عراقي ومبدة تنفيذ )120( يوم.
 على مقدمي العطاءات من الشــركات الراغبني بدخول املناقصة مراجعة 
قســم العقود في ديوان احملافظة )خالل أوقات الدوام الرسمي وابتداءاً من 
تاريخ نشر اإلعالن ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم )2022/4/25( للحصول 
على نسخة من الوثائق لقاء مبلغ مقطوع قدره 250 الف دينار فقط )مائتان 

وخمسون الف دينار( غير قابلة للرد.
تسلم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من يخوله بظرف مغلق ومختوم 
ويكتب عليه رقم املناقصة واسم مقدم العطاء وعنوانه ويودع في صندوق 

العطاءات لدى جلنة فتح العطاءات 
مرفقا معه الوثائق واملستمســكات املذكورة في الصفحة رقم )2( علما 
ان تاريخ الغلق يوم الثالثاء املوافق 2022/4/26 الســاعة الثانية عشر ظهرا 

وسوف ترفض العطاءات بعد هذا املوعد.
يكون مؤمتر ما قبل الغلق في الساعة العاشرة من صباح يوم االثنني املوافق 
2022/4/18 لإلجابــة على االستفســارات في العنــوان املذكور في وثيقة 

العطاء.
مع التقدير

جنم عبداهلل عبد
محافظ نينوى

االحد 17 نيسان 2022 العدد )4879(

Sun.17 Apr. 2022 issue )4879(

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. مدير املشروع/ مهندس )مدني( 
عدد )1( 

1. سيولة نقدية مببلغ )27,711,500( دينار 
عراقي

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

2. فني )مساح(/ عدد )1(

2. يقدم عمل مماثل واحد منجز وخالل مدة 
ال تتجاوز )10(

 سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء 
ومببلغ ال يقل

عن )83,134,500( دينار عراقي

2. شهادة تأسيس الشركة مقدمة
 من مسجل الشركات في وزارة 

التجارة

3. هوية تصنيف الشركات واملقاولني 
الدرجة )العاشرة( وإجازة ممارسة مهنة. 

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. مدير املشروع/ مهندس )مدني( عدد 
1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة1. سيولة نقدية مببلغ )24,956,100( دينار عراقي)1( 

 القياسية

2. فني )مساح(/ عدد )1(
2. يقدم عمل مماثل واحد منجز وخالل مدة ال تتجاوز )10(
 سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء ومببلغ ال يقل

عن )83,187,000( دينار عراقي

2. شهادة تأسيس الشركة مقدمة
 من مسجل الشركات في وزارة 

التجارة

3. هوية تصنيف الشركات واملقاولني الدرجة 
)العاشرة( وإجازة ممارسة مهنة. 



جمهورية العراق
وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة

مديرية البلديات العامة
مديرية بلدية الناصرية

الشعبة: الواردات
العدد: 27622
التاريخ: 2022/4/14

))إعالن((
إحلاقا بإعالننا املرقم )55548( في 2021/10/27 املنشور في جريدة الصباح اجلديد بعددها 
)4768( في 2 تشرين الثاني 2021 ونظرا حلصول موافقة وزارة االعمار واإلسكان والبلديات 
واالشــغال العامة مديرية البلديات العامة بكتابها املرقم )19983( في 2021/8/3  تعلن 
جلنــة البيع وااليجار عن إجــراء املزايدة العلنية لبيع قطع أراضي عــدد )20( العائد الى  
)مديريــة بلدية الناصرية( املدرجــة اوصافها ادناه وفق أحكام قانــون بيع وإيجار أموال 
الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل، وملدة )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن 
في اجلريدة الرسمية وملنتسبي الوزارة حصرا حسب املادة 15 – أوال- فان لم يتقدم راغب 
من منتسبي الوزارة او بقى قسم منها فتعلن مجددا للبيع الى منتسبي الدولة عامة 
وفي حالة عدم حصول راغب في الشراء منهم فتعلن مجددا للبيع الى املواطنني كافة 
ممن تتوفر فيهم شــروط التملك ، فعلى الراغبني باملشــاركة مراجعة سكرتير اللجنة 
ومحاســب البلدية اعاله خالل مدة االعالن مســتصحبني معهم التأمينات القانونية 
وقدرها 20% من بدل التقدير مع تقدمي إقرار خطي )عائلي( وفق القرار 120 لســنة 1981 
مصدق من قبل شــعبة القانونية على ان يجلب املزايد ما يؤيد براءة ذمته من الضريبة 
والبلدية لعام 2022 وسيوثق اسم من ترسو عليه املزايدة في قاعدة البيانات )احلاسبة( 
اخلاصة ببلدية الناصرية منعا لتكرار التخصيص او البيع وســتجري املزايدة في مبنى 
بلدية الناصرية شــعبة الواردات وفي متام الساعة الثانية عشــر ظهرا واذا صادف يوم 
املزايدة عطلة رسمية فتمدد الى اليوم الذي يليه من أيام العمل الرسمي مع جلب هوية 

األحوال املدنية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور خدمة بنسبة 2% من بدل البيع.
م. ر. مهندسني
محمد عكاب جاسم
مدير بلدية الناصرية
رئيس جلنة البيع وااليجار

محكمة االحوال الشخصية 
في الغراف

العدد/ 32/ش/2022
إعالن

الى املدعى عليه
 محمد جاسم عبداهلل 

نظــرا لصــدور القــرار املرقم 
 2022/2/28 فــي  32/ش/2022 
غيابيــا تقــرر تبليــغ املدعى 
عليه محمد جاســم عبداهلل 
وجملهوليــة محــل اقامته في 
الوقت احلالي في مضمون هذا 
القرار في صحيفتني محليتني 
االعتراض  اجــل  مــن  وذلــك 
والتمييز خــالل املدة القانونية 
اعتراضك  وفــي حــال عــدم 
الدرجة  القــرار  سيكتســب 

القطعية.
القاضي/ صباح خشني حنون

محكمة بداءة الناصرية
العدد: 181/ب ع/2018

إعالن
ســتبيع محكمة بداءة الناصرية وعن طريق 
العقار تسلســل 1/453  العلنيــة  املزايــدة 
سيف وخالل خمسة عشــر يوما اعتبارا من 
اليوم التالي للنشــر وإذا صادف اليوم اخلامس 
عشــر عطلة رســمية ففي اليوم الذي يليه 
وفــي متــام الســاعة الثانية عشــرة ظهرا 
في قاعة محكمــة البداءة فعلــى الراغبني 
املعينني  والزمان  املكان  بالشــراء احلضور في 
مســتصحبني معهم التأمينــات القانونية 
بنسبة 10% بصك مصدق مع رسم تسجيل 
العقار بنسبة 3% وال نقبل املبالغ النقدية إن 
لم يكونوا من الشركاء علما إن الداللية على 

املشتري.
 القاضي االول/ عادل خلف جاسم

األوصــاف: 1- العقــار جتاري يقع في شــارع 
احلبوبي ركن وهو عبارة عن تسعة محال اربعة 
منها تقع على الشارع الرئيسي وخمسة تقع 
على الشــارع الفرعي كانــت مغلقة حلظة 
إجراء الكشــف مبنية من الطابوق ومسقف 
بالكونكريت ويوجد خلف هذه احملال بناء قدمي 
مبني من الطابوق ومســقف بالشيلمان -2- 

مساحة العقار: 170/74م2 .
 -3-القيمة املقدرة للعقار ارضا وبناًء ثمامنائة 

مليون دينار فقط 
-4- العقار مغلق وغير مشغول من احد حلظة 

إجراء الكشف.

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
بيجي

العدد: 2022/2833
التاريخ: 2022/4/13

إعالن
الى/ املدعى عليه

 مشعل حماد موسى
اقامت املدعية )بشرى جاسم احمد( 
امام هذه احملكمــة بالدعوى املرقمة 
التفريق  250/ش/2022 تطلــب فيه 
القضائــي للضــرر وجملهولية محل 
اقامتك قررت احملكمة تبليغك مبوعد 
املرافعة املؤرخ 2022/4/25 وعند عدم 
ينوب عنك  إرســال من  او  حضورك 
ستجرى املرافعة بحقك غيابا وعلنا 

وفق القانون.
مع التقدير..

القاضي
مهند علي حسني

وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية واجلوازات 

واالقامة
مديرية االحوال املدنية واجلوازات 

واالقامة
صالح الدين

قسم شؤون االحوال املدنية
العدد: 4261
التاريخ: 2022/4/11
شــامل  )عريبــي  املواطــن  قــدم 
اســماعيل( طلباً يروم فيه تسجيل 
اللقب لقيده وجعله )اخلزرجي( بدال 
من )فراغ( فمن لديه اعتراض مراجعة 
هذه املديرية خالل )10( أيام من تاريخ 
نشر االعالن وبعكسه سيتم النظر 
في الدعوى وفق احــكام املادة )24( 
من قانــون البطاقة الوطنية رقم 3 

لسنة 2016.
اللواء
رياض جندي الكعبي

مدير االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة العام

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين

محكمة األحوال الشخصية في 
الصينية

العدد: 21/ش/2021
التاريخ: 2022/4/13

إعالن
الى/ املدعى عليه رافد عباس محمد

بتاريــخ 2022/3/22 أصــدرت محكمة 
األحــوال الشــخصية فــي الصينية 
حكما غيابيا مبوجب قرار احلكم بالعدد 
بتأييد  احلكم  واملتضمــن  21/ش/2021 
حضانة املدعية ســليمه احمد محمد 
على طفلتها ســجى وجملهولية محل 
بالنشــر في  اقامتــك تقــرر تبليغك 
صحيفتــني محليتني وفــي حال عدم 
حضورك او من ينوب عنك قانون سوف 
القطعية وفقا  الدرجة  القرار  يكتسب 

للقانون.
مع التقدير...

القاضي
رائد حسن خلف

دائرة التسجيل العقاري في النصر
إعالن

طلب تسجيل عقار مجدد
بناًء على الطلب املقدم إلى هذه الدائرة 
العقار  متام  لتسجيل   2022/3/2 بتاريخ 
باســم/  ابو غرافه  تسلســل 711/27 
كريدي فنفون محيــل مجددا باعتباره 
حائــزا بصفة املالك للمــدة القانونية 
املذكورة متهيدا  امللكية  تثبيت  ولغرض 
للتسجيل وفق إحكام قانون التسجيل 
العقاري رقــم 43 لســنة 1971 قررنا 
إعالن هذا الطلب، فعلى كل من يدعي 
بوجود عالقة او حقوق معينة على هذا 
العقار تقدمي ما لدية من بينات الى هذه 
الدائرة خالل مدة ثالثني يوما اعتبارا من 
اإلعالن وكذلك  التالي لنشر هذا  اليوم 
احلضور في موقع العقار في الســاعة 
العاشرة صباحا من اليوم التالي النتهاء 
مدة هذا االعالن وذلــك إلثبات حقوقه 
موقعيا في الكشف الذي سيجرى في 

اليوم املذكور لهذا الغرض.
مالحظ دائرة التسجيل العقاري في 
النصر/ بيداء عبد علي طريخم

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف 
صالح الدين

محكمة األحوال الشخصية 
في بيجي

العدد/ 2022/2463
التاريخ/ 2022/3/30

م/ اعالن
الى/ املدعو )حسام سعد عبد(

قدم طالب احلجة الســيد )سعد 
عبــد يعقــوب( طلبا يــروم فيه 
لــك عليه  الوفاة  اصدار حجــة 
تقرر تبليغــك باحلضور امام هذه 
أيام من  احملكمة خــالل عشــرة 
وعند عدم حضورك  النشر  تاريخ 
ســتنظم حجة وفاة بحقك وفق 

القانون.
القاضي
مهند علي حسني

وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية واجلوازات 

واالقامة
مديرية االحوال املدنية واجلوازات 

واالقامة
صالح الدين

قسم شؤون االحوال املدنية
العدد: 4258
التاريخ: 2022/4/11

قــدم املواطــن )إبراهيــم شــامل 
اســماعيل( طلباً يروم فيه تسجيل 
اللقب لقيده وجعله )اخلزرجي( بدال 
من )فراغ( فمن لديه اعتراض مراجعة 
هذه املديرية خالل )10( أيام من تاريخ 
نشر االعالن وبعكسه سيتم النظر 
في الدعوى وفق احــكام املادة )24( 
من قانــون البطاقة الوطنية رقم 3 

لسنة 2016.
اللواء
رياض جندي الكعبي

مدير االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة العام

اجمالي بدل القطعةالقيمة املقدرة م2/ ديناراملساحةنوع امللك وموقعهت

65،000،000 خمسة وستون مليون دينار325،000 ثالثمائة وخمسة وعشرون الف دينار200 م5/1879/1172 العويجة1

65،000،000 خمسة وستون مليون دينار325،000 ثالثمائة وخمسة وعشرون الف دينار200 م5/1853/1172 العويجة2

65،000،000 خمسة وستون مليون دينار325،000 ثالثمائة وخمسة وعشرون الف دينار200 م5/1779/1172 العويجة3

65،000،000 خمسة وستون مليون دينار325،000 ثالثمائة وخمسة وعشرون الف دينار200 م5/1816/1172 العويجة4

65،000،000 خمسة وستون مليون دينار325،000 ثالثمائة وخمسة وعشرون الف دينار200 م5/1777/1172 العويجة5

65،000،000 خمسة وستون مليون دينار325،000 ثالثمائة وخمسة وعشرون الف دينار200 م5/11844/1172 العويجة6

65،000،000 خمسة وستون مليون دينار325،000 ثالثمائة وخمسة وعشرون الف دينار200 م5/1829/1172 العويجة7

65،000،000 خمسة وستون مليون دينار325،000 ثالثمائة وخمسة وعشرون الف دينار200 م5/1898/1172 العويجة8

65،000،000 خمسة وستون مليون دينار325،000 ثالثمائة وخمسة وعشرون الف دينار200 م5/1841/1172 العويجة9

65،000،000 خمسة وستون مليون دينار325،000 ثالثمائة وخمسة وعشرون الف دينار200 م5/1819/1172 العويجة10

70،00،000 سبعون مليون دينار350،000 ثالثمائة وخمسون الف دينار200 م23/847/422 العكر11

70،00،000 سبعون مليون دينار350،000 ثالثمائة وخمسون الف دينار200 م23/831/422 العكر12

70،00،000 سبعون مليون دينار350،000 ثالثمائة وخمسون الف دينار200 م23/843/422 العكر13

70،00،000 سبعون مليون دينار350،000 ثالثمائة وخمسون الف دينار200 م23/835/422 العكر14

70،00،000 سبعون مليون دينار350،000 ثالثمائة وخمسون الف دينار200 م23/839/422 العكر15

70،00،000 سبعون مليون دينار350،000 ثالثمائة وخمسون الف دينار200 م23/833/422 العكر16

70،00،000 سبعون مليون دينار350،000 ثالثمائة وخمسون الف دينار200 م23/838/422 العكر17

70،00،000 سبعون مليون دينار350،000 ثالثمائة وخمسون الف دينار200 م23/846/422 العكر18

70،00،000 سبعون مليون دينار350،000 ثالثمائة وخمسون الف دينار200 م23/844/422 العكر19

70،00،000 سبعون مليون دينار350،000 ثالثمائة وخمسون الف دينار200 م23/842/422 العكر20
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جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن

مناقصة رقم )110 لسنة 2021(
1- يسر محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص بـمشروع )تأهيل الشارع املؤدي الى مجمع دور واطئة 
الكلفــة( وبكلفة تخمينية )1،100،000،000( فقط مليار ومائة مليون دينار عراقي ال غيرها ضمن تخصيصات اســتراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2021 

وحسب التبويب )الباب )58(، القسم )1(، االستثمار )5(، الفصل )3(، املادة )4( النوع )2(، التسلسل )555(( ومبدة عمل )300( يوما )قطاع البلدية(
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(وwww.dewaniarc.com

خالل الدوام الرسمي للدائرة وكما موضحة في التعليمات ملقدمي العطاءات، وال يخضع مقدمو العطاءات احملليون لألفضلية.
4- متطلبات التأهيل املطلوبة:

أ- املتطلبات الفنية:
أوال: الكوادر/

1- مهندس مدني        عدد 1
2- مساح                عدد 1

ب- املتطلبات املالية:
* الســيولة املالية: وتعرف السيولة النقدية بأنها كشف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر ســنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت 
املصرفية وللفترة التي تســبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ الســيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )99,000,000( فقط تسعة وتسعني مليون 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 )الثامنة(

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 أسلوب 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 )اخلميس( املصادف )2022/4/21( 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 العاشرة صباحا في يوم غلق املناقصة وال يسمح التقدمي عن طريق البريد اإللكتروني، وسيتم فتح العطاءات 
بحضور مقدمي العطــاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات( في نفس موعد غلق املناقصة في 
يوم )اخلميس( في متام الســاعة الثانية عشرة ظهرا بتأريخ )2022/4/28( 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 واســم املناقصة واســم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف 

وعنوانه اإللكتروني.
7- كل العطــاءات يجب أن تتضمن ضمانا للعطــاء )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 )22,000,000( فقط اثنني وعشرين مليون 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 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- يلتــزم الطــرف الثاني )منّفذ العقد( بأن يشــّغل ما ال يقل عن )50%( من عمالــه وموظفيه من العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشــغيل 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 اشتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه  مع مراعاة ما يلي:-

أ - تعتمد نســبة الشراكة بني الشركاء وحســب ما حدد في عقد الشراكة وفي حال لم تذكر النسبة في عقد الشــراكة فيتم القسمة بينهم على عدد 
الشركاء بالتساوي.

ب - يعتمد عقد الشــراكة املبرم بينهمــا على أن يكون مصدقا من كاتب العدل اخملتص ويجوز تقدمي منوذج اتفاق اولي على الشــراكة موقعا من قبل اطراف 
الشــراكة معززا بتعهد يقدم من قبلهم بعدم التنازل او االنسحاب في حال رسو املناقصة عليهم على ان يتم تقدمي عقد شراكة بينهما مصدقا من كاتب 
العدل اخملتص بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز )14( يوما من تاريخ توقيع العقد وفي حال انسحاب احد الشركاء فيتم معاملة املشتركني معاملة الناكل 

او اخملل وحسب واقع احلال.
ت - ميكن تقدمي التأمينات األولية او النهائية باسم أي من الشركاء.

ث - في حال تقدمي احد الشــركاء ألي من املعايير املطلوبة ومت اســتيفائها من قبله فيتم قبول العطاء املشــترك دون النظر الى الشريك اآلخر إالَّ إذا نص في 
الوثيقة نسب وشروط معينة ينبغي توافرها في الشريك عند ذلك يعتمد على ما مت تثبيته في الوثيقة.

ج - على جميع الشركاء تقدمي براءة ذمة من الضريبة عند االشتراك في املناقصات وال يتم االكتفاء بتقدمي احد الشركاء لها.
ح - على جميع الشــركاء ان يكونوا مؤهلني من حيث سالمة املوقف القانوني لهم من ناحية اإلدراج في القائمة السوداء او القائمة املتلكئة او ممن لم يحظر 

التعامل معهم مبوجب القوانني والتشريعات الوطنية والدولية.
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

مناقصة رقم )111 لسنة 2021(
1- يســر محافظــة الديوانية دعــوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبــرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص بـــمشروع )بناء مدارس ســعة 9 صفوف عدد/ 2 في 
عمــوم احملافظة )1- بناء مدرســة 9 صفوف )اخلليل( في الدغارة 2- بناء مدرســة 9 صفوف على القطعة املرقمة )6( مقاطعة 10 فــي ناحية نفر( وبكلفة تخمينية 
)1،389،101،000( فقط واحد مليار وثالثمائة وتســعة وثمانني مليونا ومائة وواحد الف دينار عراقي ال غيرها ضمن تخصيصات استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 

2021 )خطة املدارس( وحسب التبويب )الباب )58(، القسم )1(، االستثمار )2(، الفصل )5(، املادة )3( النوع )1(، التسلسل )68(( ومبدة عمل )300( يوما )قطاع التربية(
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(وwww.dewaniarc.com

خالل الدوام الرسمي للدائرة وكما موضحة في التعليمات ملقدمي العطاءات، وال يخضع مقدمو العطاءات احملليون لألفضلية.
4- متطلبات التأهيل املطلوبة:

أ- املتطلبات الفنية:
أوال: الكوادر/

1- مهندس مدني                   عدد 1
2- مهندس كهرباء                 عدد 1

ب- املتطلبات املالية:
* الســيولة املالية: وتعرف السيولة النقدية بأنها كشــف 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 )125،019،90( فقط مائة وخمسة وعشرين مليونا وتسعة عشر الفا 

وتسعون 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 )الثامنة(

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 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 )اخلميس( 

املصادف )2022/4/21( 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 العاشرة صباحا في يوم غلق املناقصة وال يسمح التقدمي عن طريق البريد اإللكتروني، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 
العطــاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الى )ديوان محافظــة الديوانية/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات( في نفس موعد غلــق املناقصة في يوم )اخلميس( في متام 
الساعة الثانية عشرة ظهرا بتأريخ )2022/4/28( 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 )27,782,020( فقط سبعة وعشرين مليونا وسبعمائة واثنني وثمانني الفا وعشرين 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 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 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 رسمي مباشر وخالل مدة )30( يوماً من تأريخ استالم املركز للطلب.
12- في حال اشتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه مع مراعاة ما يلي:

أ - تعتمد نســبة الشــراكة بني الشركاء وحسب ما حدد في عقد الشراكة وفي حال لم تذكر النسبة في عقد الشــراكة فيتم القسمة بينهم على عدد الشركاء 
بالتساوي.

ب - يعتمد عقد الشــراكة املبرم بينهما على أن يكون مصدقا من كاتب العدل اخملتص ويجوز تقدمي منوذج اتفاق اولي على الشــراكة موقعا من قبل اطراف الشــراكة 
معززا بتعهد يقدم من قبلهم بعدم التنازل او االنســحاب في حال رسو املناقصة عليهم على ان يتم تقدمي عقد شراكة بينهما مصدقا من كاتب العدل اخملتص بعد 
توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز )14( يوما من تاريخ توقيع العقد وفي حال انسحاب احد الشركاء فيتم معاملة املشتركني معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال.

ت - ميكن تقدمي التأمينات األولية او النهائية باسم أي من الشركاء.
ث - في حال تقدمي احد الشركاء ألي من املعايير املطلوبة ومت استيفائها من قبله فيتم قبول العطاء املشترك دون النظر الى الشريك اآلخر إالَّ إذا نص في الوثيقة نسب 

وشروط معينة ينبغي توافرها في الشريك عند ذلك يعتمد على ما مت تثبيته في الوثيقة.
ج - على جميع الشركاء تقدمي براءة ذمة من الضريبة عند االشتراك في املناقصات وال يتم االكتفاء بتقدمي احد الشركاء لها.

ح - على جميع الشركاء ان يكونوا مؤهلني من حيث سالمة املوقف القانوني لهم من ناحية اإلدراج في القائمة السوداء او القائمة املتلكئة او ممن لم يحظر التعامل 
معهم مبوجب القوانني والتشريعات الوطنية والدولية.

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

مناقصة رقم )112 لسنة 2021(
1- يســر محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص بـــمشروع )بناء مدارس ســعة 6 صفوف عدد/2 في عموم 
احملافظة )1- بناء مدرسة 6 صفوف )محمد الباقر( في الشافعية- بناء مدرسة 6 صفوف )اركان الهدى( في السدير(، )1،177،463،000( فقط واحد مليار ومائة وسبعة 
وســبعني مليونا واربعمائة وثالثة وستني الف دينار ال غيرها، ضمن تخصيصات اســتراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2021 )خطة املدارس( وحسب التبويب )الباب 

)58(، القسم )1(، االستثمار )2(، الفصل )5(، املادة )3( النوع )1(، التسلسل )68(( ومبدة عمل )300( يوما )قطاع التربية(
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

ب- املتطلبات املالية:
* الســيولة املالية: وتعرف السيولة النقدية بأنها كشــف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املصرفية 
وللفترة التي تســبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ الســيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )117،746،300( فقط مائة وسبعة عشر مليونا وسبعمائة وستة 

واربعني الفا وثالثمائة دينار 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 )الثامنة(

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 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 )اخلميس( 

املصادف )2022/4/21( 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 العاشرة صباحا في يوم غلق املناقصة وال يسمح التقدمي عن طريق البريد اإللكتروني، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 
العطــاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الى )ديوان محافظــة الديوانية/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات( في نفس موعد غلــق املناقصة في يوم )اخلميس( في متام 
الساعة الثانية عشرة ظهرا بتأريخ )2022/4/28( 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 )23،549،260( فقط ثالثة وعشرين مليونا وخمسمائة وتسعة واربعني الفا ومائتني وستني دينارا 
عراقيا ال غيرها 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 القياســية الصادرة من 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- 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 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 رسمي مباشر وخالل مدة )30( يوماً من تأريخ استالم املركز للطلب.
12- في حال اشتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه مع مراعاة ما يلي:-

أ - تعتمد نســبة الشــراكة بني الشركاء وحسب ما حدد في عقد الشراكة وفي حال لم تذكر النسبة في عقد الشــراكة فيتم القسمة بينهم على عدد الشركاء 
بالتساوي.

ب - يعتمد عقد الشــراكة املبرم بينهما على أن يكون مصدقا من كاتب العدل اخملتص ويجوز تقدمي منوذج اتفاق اولي على الشــراكة موقعا من قبل اطراف الشــراكة 
معززا بتعهد يقدم من قبلهم بعدم التنازل او االنســحاب في حال رسو املناقصة عليهم على ان يتم تقدمي عقد شراكة بينهما مصدقا من كاتب العدل اخملتص بعد 
توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز )14( يوما من تاريخ توقيع العقد وفي حال انسحاب احد الشركاء فيتم معاملة املشتركني معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال.

ت - ميكن تقدمي التأمينات األولية او النهائية باسم أي من الشركاء.
ث - في حال تقدمي احد الشركاء ألي من املعايير املطلوبة ومت استيفائها من قبله فيتم قبول العطاء املشترك دون النظر الى الشريك اآلخر إالَّ إذا نص في الوثيقة نسب 

وشروط معينة ينبغي توافرها في الشريك عند ذلك يعتمد على ما مت تثبيته في الوثيقة.
ج - على جميع الشركاء تقدمي براءة ذمة من الضريبة عند االشتراك في املناقصات وال يتم االكتفاء بتقدمي احد الشركاء لها.

ح - على جميع الشركاء ان يكونوا مؤهلني من حيث سالمة املوقف القانوني لهم من ناحية اإلدراج في القائمة السوداء او القائمة املتلكئة او ممن لم يحظر التعامل 
معهم مبوجب القوانني والتشريعات الوطنية والدولية.

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
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 1199
التاريخ: 2022/4/4

م/ إعالن
تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط عن تأجير االمالك املدرجة أوصافها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية النعمانية وفق قانون بيع وإيجار أموال 
الدولة رقم )21( لســنة 2013، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية النعمانية خالل فترة )30( ثالثني يوما تبدأ من اليوم التالي 
لنشرها في الصحف اليومية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة التقديرية بصك مصدق ولكامل مدة االيجار وستجري املزايدة 
في اليوم األخير من مدة اإلعالن في مقر البلدية أعاله في متام الســاعة )العاشرة 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 املســتأجر 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: 1219
التاريخ: 2022/4/6

م/ إعالن
تعلــن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط عن بيع املواد املســتهلكة املدرجة أوصافها في أدناه 
العائــدة الــى مديرية بلدية النعمانية وفق قانــون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013، فعلى 
الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية النعمانية خالل فترة )30( ثالثني يوما تبدأ من 
اليوم التالي لنشــرها في الصحف اليومية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )100%( من 
القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا وســتجرى املزايدة في اليوم األخير من مدة اإلعالن في مقر البلدية 
أعاله في متام الساعة )العاشرة صباحا( وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية تكون املزايدة يوم العمل الذي 
يليه ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور النشــر واإلعالن وكافة املصاريف األخرى وعلى املستأجر جلب 
هوية االحوال املدنية مصــورة وأصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا 
الصدد على املشتري رفع املواد خالل مدة )10( عشرة ايام من تاريخ املصادقة وبعكسه تفرض غرامة تأخيرية 

قدرها )100000( مائة الف دينار عن كل يوم تأخير.
املهندس
حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واإليجار

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 1223
التاريخ: 2022/4/6

م/ إعالن

تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط عن تأجير االمالك املدرجة أوصافها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية النعمانية وفق 
قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 )بطريقة املساطحة(، فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديرية 
بلدية النعمانية خالل فترة )30( ثالثني يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــرها في الصحف اليومية مستصحبني معهم التأمينات القانونية 
البالغة )100%( من القيمة التقديرية بصك مصدق ولكامل مدة االيجار وستجري املزايدة في 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 
املزايــدة أجور النشــر واإلعالن وكافة املصاريف األخرى وعلى املســتأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة وأصليــة ويتم االلتزام بكافة 

التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.
الشروط:

1- ان مدة العقد )16( سنة حسب محضر التقدير ومن ضمنها مدة التنفيذ
2- يلتزم استيفاء بدل املساطحة سنويا على ان يتم مراجعة البدل كل خمس سنوات من تاريخ إبرام عقد املساطحة

3- يلتزم املساطح بتنفيذ املساطحة وفق املواصفات احملددة في الكشف وبإشراف اجلهة املستفيدة )البلدية(.
4- تقــدمي مبلغ ضمان التشــييد يعادل بدل املســاطحة لتلك املدة وفي حال عدم التشــييد خاللها يصار مبلــغ الضمانة ويعتبر عقد 

املساطحة الغيا ويؤول ما هو قائم من مشيدات الى اجلهة املالكة البلدية دون مقابل
5- إذا تأخر املساطح عن تسديد االيجار السنوي في موعدة ففي هذه احلالة يحمل املساطح غرامة تأخيرية

6- ليس للمساطح ان يتصرف باملساطحة بالبيع او التنازل او االيجار.
7- تنقل مليكة البناء واملنشــآت عند انتهاء عقد املساطحة الى اجلهة املســتفيدة )البلدية( وحسب محضر االستالم االبتداي وبحالة 

جيدة وصاحلة لالستعمال.
املهندس/ حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط/ رئيس جلنة البيع وااليجار

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 1080
التاريخ: 2022/3/31

م/ إعالن
تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط عن تأجير االمالك املدرجة أوصافها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية النعمانية وفق قانون بيع وإيجار أموال 
الدولة رقم )21( لســنة 2013، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية النعمانية خالل فترة )30( ثالثني يوما تبدأ من اليوم التالي 
لنشرها في الصحف اليومية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة التقديرية بصك مصدق ولكامل مدة االيجار وستجري املزايدة 
في اليوم األخير من مدة اإلعالن في مقر البلدية أعاله في متام الســاعة )العاشرة 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 املســتأجر 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

مديرية تنفيذ الكوت
تنويه

املرقــم  بإعالننــا  إحلاقــا 
و)2018/3059(   )2018/3000(
و )2018/3060( املنشــور فــي 
جريدة العدالة وجريدة الصباح 
اجلديد بتاريخ 2022/4/10 حيث 
ورد ســهوا خطأ في األسهم 
املديــن )محمد طالب  اخلاصة 
محمد( في العقار املرقم )49/2 
م37 ام هليل( حيث ان اســهم 
املدين فــي العقــار أعاله هي 
)5140( ما يعــادل )2،056 دومن( 
املدين  ويكون مجمــوع حصة 
أعاله وقدره )82،240،000( اثنان 
وثمانون مليونا ومائتان واربعون 

الف دينار لذا اقتضى التنويه..
املنفذ العدل
سراج منير يوسف

فقدان هوية وكالة طحني
طحني  وكالة  هوية  فقدت 
التجارة/  وزارة  مــن  صادرة 
الشــركة العامة لتصنيع 
احلبوب باسم )صبرية جبار 
ســلمان( فمن يعثر عليها 

تسليمها ملصدرها..

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الناصرية

رقم االضبارة:
التاريخ: 2022/4/12 
الى/ املنفذ عليه/ حسني صالح سمير

لقــد حتقــق لهــذه املديريــة الناصرية 
حسب كتاب مركز شــرطة اريدو 1381/ 
2022/2/12 ومختــار منطقــة اريدو انك 
مجهول محــل االقامة وليس لك موطن 
دائم او مؤقت او مختار ميكن اجراء التبليغ 
للمــادة )27( من قانون  عليه واســتناداً 
التنفيذ تقــرر تبليغك اعالناً بصحيفتني 
محليتني خالل خمسة عشــر يوماً تبدأ 
مــن اليوم التالي للنشــر وفي حال عدم 
بإجراءات  املديرية  حضورك ستباشر هذه 

التنفيذ اجلبري وفق القانون.
منفذ عدل الناصرية
هند سلمان بخيبخ

اوصاف احملرر:
حســب عقد الزواج الصادر من محكمة 
األحوال الشــخصية بالعدد 2014/1153 
في 2014/3/5 مهر مؤجل البالغ 2000000 

مليوني دينار

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف البصرة االحتادية
محكمة بداءة القرنة

العدد: 315/إطفاء/2021
التاريخ: 2022/4/10

اعالن
طالب إطفاء حق التصرف/ مدير بلدية القرنة/ وكيله احلقوقي مهدي 

صالح هادي 
املطلوب إطفاء حق التصرف ضدهم/

1- فاضل وباقر وحسرية وصاحله ووسميه أبناء مهلهل منشد
2- عفاتي منصب الطيخان

3- صفيه ووفيه وكافي أبناء طاهر الطيخان
4- ابنيه ومزعل وعلي أبناء طاهر الطيخان

5- التيش فهد الطيخان
6- وادي ومهودر أبناء عبداهلل الطيخان

7- رزوق صفوك الطيخان
8- محمد وبدر أبناء صفيح الطيخان

9- محسن فعل العلي
10- عاتي ومهدي وعيســى ويوســف وعبد موســى أبناء ويشخان 

السعد
11- كرمي وإبراهيم ومحمد وجعفر أبناء فنجان الطيخان

12- جبر وبدر أبناء عطوان مشعل
13- سالم وشنته ونوري وريسان أبناء عصمان مشعل

14- سدخان الطيخان السعد
15- عبد احلسن صالح املظفر

16- عباس وجنيه وحبيبه أبناء هاشم جواد
17- الشخص الثالث/ لعيبي مهلهل منشد

أصدرت هــذه احملكمــة قرارها 315/إطفــاء/2021 فــي 2022/3/30 
والقاضي بنزع ملكية مساحة مقدارها )840 م2( من عموم مساحة 
العقار املرقم 107 مقاطعة 86  النهيرات اجلنوبية وتســجيل األرض 
املطفأ حق التصرف فيها باســم طالب اإلطفاء مديرية بلدية القرنة 
ملكا صرفا بعد إيداع صندوق احملكمة حصتها من بدل اإلطفاء البالغ 
)مائة وأربعة وثالثــون مليون واربعمائة الف دينار( ليوزع على أصحاب 
حق التصرف أعاله كل حســب حصته الــواردة في صورة قيد العقار 
وجملهولية محل إقامة املطلوب اإلطفــاء ضدهم أعاله قررت احملكمة 
تبليغه بواســطة صحيفتني محليتني يوميتــني ولها حق االعتراض 
والتمييز خالل املدة القانونية وبعكســه ســوف يكتســب الدرجة 

القطعية.
القاضي
عادل قاسم حنون

فقدان هوية
فقدت الهوية الصادرة 
التجــارة/  وزارة  مــن 
كاظم  )حسن  باسم 
فرج( فمن يعثر عليها 

تسليمها ملصدرها..

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ سدة الكوت

تنفيذ/ 30
رقم اإلضبارة: 2022/1069
التاريخ/ 2022/4/4
الى/ املنفذ عليه محسن سعدون عبد

لقد حتقــق لهذه املديرية مــن جهة ذات 
اختصــاص أنك مجهول محــل اإلقامة 
وليــس لك موطن دائم او مؤقت او مختار 
ميكن إجراء التبليغ عليه واستنادا للمادة 
)27( مــن قانــون التنفيذ تقــرر تبليغك 
اعالنا باحلضور في مديرية تنفيذ ســدة 
الكوت خالل خمســة عشر يوما تبدأ من 
اليوم التالي للنشــر ملباشــرة املعامالت 
التنفيذيــة بحضــورك وفي حــال عدم 
بإجراءات  املديرية  حضورك ستباشر هذه 

التنفيذ اجلبري وفق القانون:
املنفذ العدل
فائد عبد الكرمي احمد
اوصاف احملرر: قرار حكم صادر من محكمة 
املرقم 199/ش/2022  األحوال الشخصية 

في 2022/2/9 )نفقة شهرية(
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القيمة التقديريةاملوقعالوصفالعددنوع امللكت

74 مادةمواد مستهلكة1
مواد احتياطية 

للسيارات 
)مستهلكة(

كراج 
بلدية 

النعمانية
861850

املوقعمدة االيجارمساحتهرقم امللكنوع امللكت

مدخل املدينةسنة واحدة200 م650/62 م18كافتريا مع ساحة استراحة1

مجاور الكراج املوحدسنة واحدة1098 م4922ساحة بيع مباشر للسيارات2

الكراج املوحدسنة واحدة13 م13122محل3

سوق القصابنيسنة واحدة6 م422محل4

الكراج املوحدسنة واحدة10 م1172كشك5

السوق الشعبيسنة واحدة16 م2382محل6

السوق الشعبيسنة واحدة16 م2392محل7

مقابل مستشفى النعمانيةسنة واحدة20 م3832محل8

مقابل الكراج املوحدسنة واحدة6 م4632كشك9

سوق الشيشانسنة واحدة12 م6562محل10

احلي الصناعيسنة واحدة17,25 م6322محل11

احلي الصناعيسنة واحدة12 م6332محل12

احلي الصناعيسنة واحدة17,25 م6342محل13

سوق الشيشانسنة واحدة12 م7002محل14

سوق الشيشانسنة واحدة24 م5242محل15

سوق الشيشانسنة واحدة12 م7052محل16

سوق الشيشانسنة واحدة12 م7212محل17

سوق الشيشانسنة واحدة12 م7222محل18

سوق الشيشانسنة واحدة5 م6252محل19

مدة االيجاراملوقعمساحتهرقم امللكنوع امللكت

سنة واحدةشارع/ 16013 م972قاعة جتارية1

سنة واحدةحلف احملكمة3 دومن98بستان2

سنة واحدةخلف اجملمع الطبي1568 م4792ساحة وقوف السيارات3

سنة واحدةخلف اعدادية النعمانية213 م7452محل4

سنة واحدةمقابل حسينية قريش3250 م4562ساحة وقوف السيارات5

سنة واحدةقرب الشيشان32 م4102محل6

سنة واحدةالشوق الشعبي15 م2482محل7

سنة واحدةركن متنزه معمل املعجون16 م7572كشك8

سنة واحدةركز متنزه شارع 1660 م7562كشك9

سنة واحدةركن متنزه الشهيد برير16 م7642كشك10

سنة واحدةالكراج املوحد64 م4442محل11

سنة واحدةالكراج املوحد604 م3862كراج12

سنة واحدةشارع 64813 م1012كراج13

سنة واحدةسوق احلدادين10 م582محل14

سنة واحدةسوق القصابني12 م412محل15

سنة واحدةمقابل جامع الزهراء12 م2242محل16

سنة واحدةمقابل جامع الزهراء12 م2232محل17

املوقعمدة االيجار/ مساطحةمساحتهرقم امللكنوع امللكت

مساطحة انشاء مبنى 1
جتاري

6016/6م 18 
طريق نعمانية/ 16 سنة3 أولك و 29,62 م2البغيلة

شوملي



رياضة
ياسمين الشمري

11

إعالم اللجنة األولمبية

اللجنــة األوملبية  إســتقبل رئيس 
الوطنيــة العراقــي رعــد حمودي 
مبكتبــه الســفير الفرنســي في 
شــوفاليه.ورّحب  أيريــك  العــراق 
حمودي بضيفه قائالً ان زيارته تؤشر 
مدى إهتمامه برياضة اإلجناز العالي 
آملني ان تشّكل هذه اخلطوة متهيداً 
مطلوباً لتسهيالت حتتاجها إحتاداتنا 

الرياضية الوطنية.
من جانبه عّبر شوفاليه عن سعادته 
بلقاء جنم كروي كبير بقامة حمودي 
مؤكداً بأنه إطلع على املشــاركات 
التي  واملناســبات  الكثيرة  الكروية 
تألــق بها، احلــارس الدولــي وقائد 
منتخب العراق السابق بكرة القدم 
رعد حمودي.وقال حمودي ان اللجنة 
لديها  العراقية  الوطنيــة  األوملبية 
تواصالً دائماً مع نظيرتها الفرنسية 
مثلمــا تواصلت أيضــاً مع اللجنة 
 2024 باريس  ألوملبيــاد  التحضيرية 
وتأمل تعاون الســفارة الفرنســية 
في بغداد بصدد تســهيل إجراءات 
املشاركة العراقية وإدخال الرياضيني 
العراقيني في فتــرات حتضيرية في 
باريــس تســبق مشــاركتهم في 

األوملبياد املقبل.
وجميع  إستعداده،  شوفاليه  وأبدى 
الرياضيني  لتمكني  أركان ســفارته 
العراقيني من مشــاركة فاعلة في 
رغبته  مبدياً   2024 باريــس  أوملبياد 
اجلادة في حــراك مبكر وتواصل بني 
أحد أعضــاء اللجنــة التحضيرية 
لالوملبيــاد مع األمني العــام للجنة 
األوملبية العراقية هيثم عبداحلميد.

أوضح  شــوفاليه  تساؤل  على  ورّداً 
حمودي بان اللجنة األوملبية العراقية 

وطنيا  إحتاداً  وأربعني  تضم ســبعة 
ولها ثماني عشرة ممثليًة، واحدة في 
كل محافظة عراقيــة حيث ترعى 
األوملبية رياضة االجناز العالي ولديها 
خطة ســتراتيجية ملشاركة جيدة 

في أوملبياد باريس 2024.
وتســائل شــوفاليه فيما اذا ميلك 
باعداد  مختصــاً  مركــزاً  العــراق 
األبطــال األوملبيني كما هو احلال في 
فرنســا حيث بني حمودي ان العراق 
اخلارج  فــي  رياضييه  يلجأ العــداد 
لعدم وجود مثل هذا املنشــأ، لذلك 

أبرمنا إتفاقيات تفاهم مشترك مع 
وتركيا  بلدان متقدمة مثل إسبانيا 
وإيران و.قمنا بخطوات جادة لتفعيل 
هــذه االتفاقيــات وكان آخرها زيارة 
االســبانية  األوملبية  اللجنة  رئيس 

للعراق قبل عشرة أيام.
ورّداً على تساؤل آخر أبداه شوفاليه 
قال حمودي بان التعــاون مع بلدان 
األخرى،  العربيــة  والــدول  اخلليج، 
واليحتاج  ومفتوح  ومســتمر  دائم 
فهم  تفاهــم  مذكــرات  لتوقيــع 
وناســنا،  وأهلنا  وإمتدادنا  عمقنــا 

والبيــت الواحد ال يحتــاج لتوثيق 
التعاون املشترك إمنا هو أمر وارد في 
حمودي  الدارجة.وأشار  الســياقات 
الى انــه كان زار اللجنــة االوملبية 
2010 وإطلع  العام  الفرنســية في 
أيضــاً علــى املركز اخلــاص باعداد 
لترصني  ويسعى  األبطال  الرياضيني 
العالقات األوملبية بني العراق وفرنسا 
أمالً في إشراك الرياضيني العراقيني 
في  املســتوى  عالية  بتحضيــرات 

فرنسا قبل أوملبياد باريس 2024.
ومتّنى شوفاليه حضور حمودي حلفل 

بانه  املقبــل مبيناً  األوملبياد  إفتتاح 
سيكون مميزاً من خالل إقامته بنهر 
السني حيث سيكون كبار الضيوف 
بقوارب متر في النهر فيما ســيكون 
اجلمهور متابعا علــى ضفتيه وهو 
اول حفل سيكون في فضاء خارجي 
وليــس مبلعب وهي فكرة الشــراك 
اكبر عــدد من املتابعــني احلاضرين 
وعرض معالم باريس عند أعني كبار 

الضيوف.
ودعــا شــوفاليه حمــودي لزيــارة 
بعد عطلة  الفرنســية  الســفارة 

عيد الفطر املقبل لتفعيل خطوات 
البلديــن  التعــاون االوملبــي بــني 
الثقافي  املركــز  ولزيارة  الصديقني 
الفرنســي في العاصمة بغداد امالً 
فــي تخصيص فعاليــة أوملبية في 
املركز حيــث تتعاون الســفارة مع 
التي  العراقية  الــوزارت  العديد من 

لديها فعاليات فيه.
خطوات  أيضاً  شوفاليه  وإستعرض 
األخير  العراقي  الفرنســي  التعاون 
على مســتوى كرة القدم حيث من 
املؤمل تنشيط كرة القدم النسوية 
فرنسية خالل  عبر خبرات  العراقية 
الفترة املقبلة.ولفت حمودي الى ان 
امليثاق األوملبــي الدولي يلزم اللجان 
في  املنضوية  الوطنيــة  األوملبيــة 
إســتخدام  الى  الدولية  األوملبيــة 
الرياضة كوسيلة فاعلة في ملفات 
العنصرية  ومحاربة  العاملي  السالم 
البيئة  وتنقية  اجملتمعــات  وحماية 
وتدعيم الصحة والثقافة العامتني، 
لذا نأمل في إســتقدام محاضرين 
فرنســيني متمكنني من نشر هذه 
اجملتمعيــة  الرياضيــة  املفاهيــم 

العامة، وامللزمة لنا جميعاً.
هذا وحضر اللقاء أيضاً النائب االول 
لرئيــس اللجنة األوملبيــة إياد جنف 
وأعضاء املكتــب التنفيذي الدكتور 
بيداء  والدكتورة  العميدي  حســني 
كيالن وباســم أحمد واألمني العام 
هيثم عبــد احلميد واالمــني املالي 
أحمد صبري وعضو اجلمعية العامة 
اللجنة  مهــدي شــواي وعضــوة 
النســوية ليلى محمد كما حضره 
مستشــار  الفرنســي  اجلانب  عن 
السياســية  للشــؤون  الســفير 
اآلنسة سيلني ويســال، وفي ختام 
اللقاء تبادل اجلانبان الهدايا والدروع 

التذكارية.

حمودي وشوفاليه يبحثان إمكانيةالتعاون األولمبي بين العراق وفرنسا 
أبرزها ادخال رياضيينا في فترات تحضيرية تسبق األولمبياد 
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حمودي وشوفاليه في اللقاء لبحث التعاون بني العراق وفرنسا

بطاقات الكامب نو!!
شــهدنا امس فضحية مــن العيــار الثقيل من 
مشجعي برشلونة وكم خذلوا فريقهم ببيعهم 
تذاكر اللعبة إلى فريق فرانكفورت بحيث شــهد 
ملعــب الكامب نو جمهور فرانكفورت يكتســح 
مدرجات امللعب، بيعت البطاقات بأســعار خيالية 
من قبل مشــجعي برشــلونة يا ترى هل سيتخذ 
الفيفا قرار مبعاقبة جمهور برشــلونة وما حصل 
من فريق فرانكفورت واغالقهم بوابة اخلروج والبقاء 
لالحتفال بَفوزهم هل سيتخذ الفيفا قراراً صارماً 

بهذا الشأن؟ .
اما بالنســبة للتهم التي وجهت ملشجعي فريق 
ريــال مدريد بانهم هــم من كانوا فــي املدرجات 
فهــو كذبة يضحكــون ويقنعون أنفســهم بأن 
جمهور برشــلونة خذل فريقه الــكل يعلم أن زي 
فريــق فرانكفورت هو األبيض وحتــى في التعليق 
من عصام الشــوالي قال ان هذا الزي وكان يشــير 
إلى أحد املشــجعني وقال هذا الزي كان يرتدي في 
ســنة 1960 اي ما يثبت ان زي فريق فرانكفورت هو 

األبيض. 
وايضا ال ننســى االســتوديو التحليلــي للمباراة 
وتأكيدهــم علــى أن بطاقات اللعبــة بيعت من 
أجل بعض »اليــورو« وانا اقول ليس من أجل بعض 
»اليورو بل اقول ألنه بأسعار خيالية، هكذا جمهور 
اليســتحق ان يتواجد في املدرجــات في اية مباراة 

لبرشلونة واملفترض حرمانه في االقل 5 مباريات.
وعلى فريق نادي برشــلونة تقدمي اعتذارا رســميا 
للنــادي امللكي ريــال مدريد بعد االتهــام بانهم 
هم مــن كانوا يرتدون الزي األبيــض في املدرجات، 
والعزاء ملشــجعي برشلونة ومبا قاموا به من اهانة 

لفريقهم العريق. 
ننتظر من الفيفا ســماع العقوبات التي ستطال 
فريق برشــلونة ومشــجعيه، ولقد استحق فريق 
فرانكفــورت الفــوز بجــدارة الن فريق برشــلونة 
اســتيقظ في الدقائــق اإلضافية وبــدأ الهجوم 
بالرغم من عدم وجود إصابات في الفريق، في حني 
كانت االصابات والغيابات تضرب فريق فرانكفورت.. 
ولنرى ما سيتخذه الفيفا بشأن ما جرى من احداث 

في هذه املباراة!!.

6:30 مساًء

10:00 مساًء

9:45 مساًء

مفكرة اليوم

تشيلسي ـ كريستال باالس

إشبيلية ـ ريال مدريد 

سان جيرمان ـ مارسيليا

كأس االتحاد اإلنجليزي

الدوري اإلسباني

الدوري الفرنسي 

قاسم شالكه* 
بحضور االمــني العام للجنة االوملبية 
العراقية هيثم عبد احلميد،  الوطنية 
يواصل منتخب االثقال بفئتي الرجال 
والنســاء اعداده حتت اشــراف املدرب 
البيالروسي ليونتي كوجنرنكو حتضيرا 
االســالمي  التضامن  العاب  لبطولة 
التي مــن املؤمل اقامتها مبدينة قونيا 
التركية اواســط شــهر متوز املقبل. 
الى بطولة  التي االستعداد  باالضافة 
الدورة االســيوية التي ستقام مبدينة 
هانغ زو الصينية الصني شــهر ايلول 
املقبل. وابــدى عبد احلميــد ارتياحه 
للجهــود الكبيرة التــي يبذلها احتاد 
االثقــال من اجــل تهيئــة املنتخب 
بعد  خصوصا  املقبلة  لالستحقاقات 
العراقية  االوملبية  اللجنة  تعاقدت  ان 
ليونتــي  البيالروســي  اخلبيــر  مــع 

بواقع  االرتقــاء  اجل  مــن  كوجنرنكو 
اللعبة واحلصول علــى اكبر عدد من 
االوســمة في البطوالت املقبلة، كما 
شدد االمني العام خالل لقاءه باملدربني 
التعاون  تواصل  ضــرورة  على  احملليني 
املدرب االجنبي خدمة  واالنسجام مع 

لالعبني واالرتقاء مبستوياتهم. 

امني ســر االحتــاد العراقــي لالثقال 
الدكتــور مصطفــى صالــح اكــد 
املعســكر مســتمر بواقــع وحدتني 
صباحيــة ومســائية من اجــل رفع 
املستوى الفني لالعبني كوننا نسعى 
لتحقيق اكبر عدد ممكن من االوسمة 
تنتظرنا، مشيدا  في االســتحقاقات 

بــدور اللجنــة االوملبيــة الوطنيــة 
العراقية ملــا قدمته مــن دعم كبير 
تعاونها  الى  باالضافة  املعسكر  خالل 
مــع أحتاد اإلثقــال للتعاقد مع مدرب 
املنتخب  علــى  لالشــراف  اجنبــي  
االثقال  رفع  رياضة  لتطوير مســتوى 

العراقية صاحبة االجنازات.
من جانبه ابدى املدرب ليونتي ارتياحه 
ملســتويات الرباعــني باالضافــة إلى 
االشادة مبكان التدريبات، مؤكدا العراق 
ويتأمل  رياضيــة كبيرة  قاعدة  ميتلك 
الكثير في الالعبني املعســكرين في 
بغــداد مضيفــا انه وضــع منهاجا 
تدريبيــا متكامال من اجــل مواصلة 

التدريبات مبعية املدربني احملليني.

* املنسق االعالمي الحتاد العراق لرفع 
األثقال

منتخب االثقال يواصل اعداده لبطولتي التضامن 
اإلسالمي والدورة اآلسيوية 

بغداد ـ الصباح الجديد:
للمنتخب  الفنــي  اجلهاز  أعلن 
الوطنــي لكرة الســلة، بقيادة 
املــدرب محمد النجــار، قائمة 
اســتعدادا  األوليــة  املنتخــب 

لالستحقاقات املقبلة.
 وضمــت القائمــة 24 العبــا، 
النفط،  مــن  العبني   6 منهــم 
الــدوري املمتاز،  حامــل لقــب 
وهم: إيهاب حســن وعلي مؤيد 
وكرار جاســم وخالد كرمي وفريد 
رعــدي وعبد اهلل مجيــد، وهذا 
األميركي،  اجملنــس  جانــب  إلى 
دمياريو مايفيلد، احملترف في ليجا 

ناسيونال اإليطالي.
وشــملت القائمــة أيضا ثالثي 
الشرطة: حســان علي ومحمد 
صالح وعلــي عبد اهلل، ومـــن 

أحـمد  ديـــار  البصـرة  نفـــط 
وجاســـم محمـــد وعبـــاس 

حكمـت.
كمــا مت اســتدعاء ثنائي دجلة: 
نورس ضرار وسجاد حسني، ومن 
احلشــد كل من حيــدر جمعة 
وعباس هــادي وذو الفقار فاضل، 
والعب زاخو، مراد علي، ومن احللة 
حســني زهير، باإلضافة لالعبي 
الكهربــاء، أحمــد ثائــر وعلي 
عباس، ومن غاز الشمال محمد 

أمني وخالد حسن.  
اجلديد  الفنــي  اجلهاز  ويتألــف 
للمنتخــب العراقي من محمد 
النجار مدربا، ويســاعده عقيل 
ابتداء  التدريبات  وانطلقت  جنم، 
قاعة  فــي  أمــس  مســاء  من 

الشعب املغلقة.

إعالن قائمة المنتخب 
الوطني لكرة السلة

تدريبات منتخب االثقال



--1 
يُسارع بعض الناس الى إطالق 

األحكام اجلزافية التي ال تثبت أمام 
 احلقيقة والتمحيص .

فقد يُصدر أحكاما عاّمة إثر جتربة 
من جتاربه الفاشلة التي ال يصح 

معها التعميم .

--2

كنت قد قرأُت في بعض كتب األدب 
اّن رجالً مرَّ بقوم فسّلم عليهم 

 وقال :
 السالم عليكم يا بخالء ،

 فقالوا :
 ومن أين علمت اننا بخالء ؟

 قال :
بونِي بتمرة ..  َكذِّ

 وقرأت اليوم :
اّن رجال سمع أبا العتاهية الشاعر 

 الشهير يقول :
 فارِم بَِطرِْفك حيث شئَت 

 فال تَرَى االّ بخيال 
 فقال له :

 بخّلَت الناس ُكلَّهم 
 فأجابه ابو العتاهية :

أَْكِذبني بسخيٍّ واحد .

 – -3
لسنا مع الغلو والتطرف في النظر 

الى األشخاص واألحداث ، فانكار 
السخاء واعتبار الناس جميعا من 

البخالء قول ينطوي على مجازفات 
 ال يصح قبولها .

 نعم ميكن القول :
اّن األسخياء أقل من البخالء ، وال 

يصح القول بالنفي املطلق للسخاء 
واالسخياء من املسرح االجتماعي .

--4 
 ومن األحكام اجلزافية قول القائل :

 قد بلوُت الناس ُطّرا 
 لم أجد في الناس ُحّرا 

 صار حلُو الناس في الَعْي 
 اذا ما ذِيَق ُمّرا 

أرايَت كيف نفي وجود األحرار في 
 اجملتمع بقول مطلق ؟

انها أحدى مظاهر التطرف والغلو 
 واملبالغة املمجوجة .

 ومنها أيضا قول القائل :
 فال أحٌد يُعّد ليوم خْيٍر 

 وال أحٌد يعودُ على عدميِ 
وهذا النفي املطلق خليار الناس هو 

اآلخر من مظاهر التطرف والغلو 
 املرفوضْي .

--5

ومتى ما كانت األحكام اجلزافية هي 
الغالبة على الناس فان النتيجة 

الطبيعية لتلك االضطرابات، 
واالختراقات للحدود واملوازين 

املعقولة، هو اختالط األوراق وصعوبة 
الركون الى ما يتم تداوله منها .

--6

ومن اآلفات التي نعاني منها اليوم 
هي آفة األخبار اجلزافية التي 

تتسابق الى بثها ونشرها واشاعتها 
مواقع االتصال االجتماعي ، وليس 

ثمة من غرض لها االّ التشويش 
 والتضليل ....

وكيف ميكن لالنسان أْن ينعم بشيء 
من الراحة في مثل هذه األجواء 

امللبدة باجلزافيات ؟

 ال لألحكام الجزافية 

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

يســتعيد النجم كاظم الساهر، نشاطه الفني، اعتباراً 
من الرابع من شــهر مايو املقبل، بحفــل يُحييه برفقة 
الفنانة املصرية شيرين عبد الوهاب، في قاعة االحتاد أرينا، 

بجزيرة ياس في أبو ظبي.
وكان الســاهر أوقف جولته الفنية في الواليات املتحدة 
األميركية وكنــدا، بعد أن أحيا حفلــي فقط من أصل 
ثماني حفالت معلن عنها، بســبب وفاة زوجته السابقة 

وأم أوالده، وأعلن عن تأجيل باقي احلفالت لوقت الحق.
ويأتي حفــل العيد في أبو ظبي، مبثابة إعالن اســتئناف 
الســاهر لنشــاطاته الفنية، على أن يتبعه إحياء ثالث 

حفالت في أستراليا أيام: 27 و28 و29 مايو احلالي.
على صعيد آخر، تناقلت وسائل اإلعالم خبر زيارة الساهر 
ألحد املستشــفيات في مدينة ماربيال اإلسبانية، إلجراء 
فحوص وعالجات لركبته املصابة، والتي كان الساهر قد 
أعلن عــن تعرضه إلصابة بها مؤخراً، فــي أولى حفالته 
في أميركا، ما دفعه للغناء في ذلك احلفل جالســاً على 

كرسي معظم الوقت.

تزوجت املمثلة الهندية عليا بهات من املمثل رانبير كابور 
في حفل بسيط في مومباي.

ويتواعد كابور 39 عاما وعليا 29 عاما منذ خمس سنوات 
لكنهما أبقيا عالقتهما بعيًدا عن األضواء باستثناء صور 
املناســبات على وســائل التواصل االجتماعي والظهور 
النادر معــا. وأقيم احلفل في منزل كابــور في حي باندرا 
الراقي في مومباي. وتلقى املدعون توجيهات حازمة بعدم 

نشر صور أو مقاطع فيديو للحفل.
وقالت بهات في تدوينة على وسائل التواصل االجتماعي 
"اليوم، وحولنا العائلــة واألصدقاء، باملنزل ... في موقعنا 
املفضل - الشــرفة التي قضينا فيها الســني اخلمس 

املاضية من عالقتنا - تزوجنا".
وحقــق أحدث أفالم بهــات في دور الســينما )جاجنوباي 
كاثيــاوادي( أكثر من ملياري روبيــة )26 مليون دوالر( بعد 

طرحه في فبراير شباط.
وتنتمي هي وكابور إلى عائلتي فنيتي، وحضر احلفل عدد 

من ممثلي بوليوود منهم كارينا كابور.

كاظم الساهر

عليا بهات ورانبير كابور

أخبــارهــــــــــم

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEED

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر
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بغداد - سمير خليل:
بحضور املعماري عالء معن امي بغداد 
والدكتــور جبار جودي نقيــب الفناني 
العراقيي وجمع من الفناني واملثقفي 
غفير،  متنــوع  وجمهور  واالعالميــي، 
شــهد شــارع املتنبي عرضا مسرحيا 
ضمــن إطار مســرح الشــارع بعنوان 
)يــوم حلق الكناس عبد الباســط في 
ســاحة الطيران( الذي كتبه وجســد 
الدكتور  فيه  البطلة  الشــخصية  دور 
جبار محيبــس واخرجه الفنان الدكتور 
حســي علي هارف، وشــارك فيه على 
الفنان طالل علي،  والغناء  املوســيقى 
ودراماتورج الدكتور علي حسي حمدان، 
وســينوغرافيا علي جــواد الركابي مع 

مجموعة من املمثلي.
املســرحية اســتحضرت الكناس عبد 
الباســط بطريقة االسترجاع )الفالش 
باك( ووضعته وســط اجلــو الذي غادره 
يــوم استشــهاده، ادوات التنظيــف، 
النظافــة الصغير،  وبرميل  املاســحة 
ســيارة النفايات، النفايــات واالعالنات 
في الشــارع، حترك عبد الباسط وسط 
احلضور ناثرا وبشــكل صــادم اوجاعه، 
مطالبه،  امنياتــه،  احالمــه،  آالمــه، 
ملاذا  املــوت؟،  اختــاره  ملاذا  تســاؤالته: 
اختاره االرهاب؟، لديــه احالم على قدر 
حاله اراد حتقيقها، كل هذا وســط جو 
من املوســيقى والغنــاء احلزين، فضاء 
متماســك وحــوار بكلمات مــن الم 
الدؤوب  وحبكة رصينــة قادها اخملــرج 

حسي علي هارف وترجمها بإتقان باذخ 
الفنان جبار محيبس مبعية فريق العمل 

املبدع. 
وعلى هامش العرض، سألنا امي بغداد 
املعماري عــالء معن عن هــذا التوجه 
واالهتمــام الثقافــي الفنــي فأجاب: 
الثقافة هي الرســالة الكبيرة لنهضة 
بغداد، هذه النهضة تريد ان تعيد الروح 
لبغــداد وال تعاد هذه الروح اال من خالل 
الثقافــة والفن، اعادة تغييــر الثقافة 
وهذا هو الدافع االساسي للمواطن، ان 
يهتم ويعيد الوالء ملدينته، دائما كانت 

بغداد عاصمة للثقافة، عاصمة للفن.
وأضاف: فنانونــا ومثقفونا ومعماريونا 
أبدعــوا في هذه املدينــة، نريد ان نعيد 
احلياة لهذه املدينــة من خالل كل هذه 
االعمــال الثقافية وكانــت البداية من 

زقاق املتنبي".
مخرج العمل الفنان الدكتور حســي 
علــي هارف حتــدث عن هــذه التجربة 

املتفردة فقال:
هــي مغامــرة مســرحية، مونودراما 
الشــارع، منذ مدة كلفني  امي بغداد 
بشــكل شخصي او رســمي بانه يريد 
ان يعطي لشارع املتنبي طابعا ثقافيا، 
امــاس ثقافيــة، عــروض مســرحية، 
الذي  )كلكامــش  فبدأنــا مبســرحية 
رأى( التــي قدمناها قبــل فترة هنا في 
شــارع املتنبي بحضــور جمهور غفير 
فاق عــدده االلف، اطلعــت على نص 
الدكتور جبار محيبس عن الكناس عبد 

الباسط الذي استشهد خالل التفجير 
االرهابي في ســاحة الطيران، قررت ان 
اتبنى العمل واعرب الســيد االمي عن 
بطل  الشــهيد  كون  باملوضوع  فرحته 
املسرحية هو من منتسبي امانة بغداد، 
تبنى الســيد االمي العمل مشــكورا 
وقــدم لنا كل الدعــم  وكان مخططا 
ان نعرض العمل فــي موقع احلدث في 
احياءا لالماسي  الطيران، ولكن  ساحة 
الرمضانية قررنــا ان نعرض العمل هنا 
على امل ان نعرضه خالل عطلة العيد 

او بعد ذلك فـي ساحـة الطيـران".  
امــا دراماتــورج العمــل الدكتور علي 
حســي حمدان فقال: رسالتنا بالعمل 
ان هذا الشهيد انسان مهمش يكاد ال 
يذكره او يحتفي به أحد، كما ان العمل 
التي  االرهابية  ردا على االعمال  يشكل 
حتصــد ارواح االبرياء، نتحــدث هنا عن 
شــهيد حقيقي، نحن بحاجة لرسائل 

احتجاجية ضـد االرهـاب".
الفنان املوسيقي طالل علي الذي شارك 
بالعرض املسرحي عازفا ومغنيا قال: رمبا 
يحدث للمرة االولى باملسرح ان يشارك 
شخص واحد يعزف ويترجم املوسيقى 
التصويرية بشــكل حي مع آلتي العود 

والناي .
وكذلك الغناء، اعتقد لـــم تسبقـــنا 
جتربــة كهذه، عــادة املوســيقي الذي 
يكلــف بالعمل املســرحي يحرص ان 
االســتوديو  في  موســيقاه  تســجل 
الصوت،  نقاوة وصفــاء  علــى  حفاظا 

لذلــك عملنــا اليوم لم يكن ســهال 
واحلمد هلل اســتطعت جتــاوز االمر، اذ 
روحا من  العمــل،  املوســيقى  منحت 
خــالل االغانــي واالحلان التــي رافقت 
البطل، ان شاء اهلل نكون قد وفقنا في 
هكذا عمــل، خصوصا انه يالمس حياة 
الناس في الشارع وفي مكان مثل شارع 

املتنبي املكتظ بالناس".
الفنان  وبطلهــا  املســرحية  مؤلــف 
الدكتــور جبــار محيبس قــال: كنت 
مدرســا في معهــد الفنــون اجلميلة 
التفجير االرهابي  للبنات عندما حصل 
في ســاحة الطيران، بعد ساعة واحدة 
كنت في موقع احلدث، جتولت في املكان 
وسألني أحدهم ماذا تفعل؟ اجبت فورا 
بأنني ارغب بالكتابة عن شهداء احلادث، 
انتظرت فترة ثم قررت ان اكتب عن هذا 
الرجل البسيط الكناس عبد الباسط، 
جمعت معلومــات تفصيلية عنه، زرت 
عائلته، عائلة بسيطة كادحة، تسكن 
ما يشبه البيت مبساحة )23( متر فقط، 

لديه ابنة في املرحلة االعدادية".
ويضيف: حقيقة كنــت انوي ان اعرض 
العمل فــي معهد الفنون اجلميلة ومع 
طالبات املرحلة االولى مسرح، ولكن لم 
تسنح لنا الفرصة، ويبدو ان صبرنا أثمر 
ليعرض العمل هنا في شــارع الثقافة 
وسط هذا اجلمهور اجلميل الذي اكتظ 
ملشــاهدة مســرحيتنا، وهذا اجلمهور 
الراقي والواعي هو دليل جناحنا بالعمل 

واحلمد هلل".

"الكناس عبد الباسط" يحلق في فضاء المتنبي  
في امسية رمضانية..

متابعة - الصباح الجديد:
قّررت قناة "هوملارك" البريطانّية في سابقة من نوعها 
أن تنتــج فيلماً من بطولة ممثلي مصابي بـ “متالزمة 

دوان".
ووفقــاً لقناة "ســي إن إن" األميركية، فــإن الفيلم 
املنتظر ســيحمل عنوان "لون عاملي باحلــّب" وتدور 
أحداثه حول فّنانة مصابة مبتالزمة داون متتلك موهبة 

كبيرة في رسم لوحات تعكس واقع حياتها.
وفي التفاصيل سيتمحور الفيلم حول وقوع الفّنانة 
"كيندال" التي جتســدها املمثلة "ليلي دي مور" في 
حّب "براد" الشخصية التي يجّسدها املمثل املصاب 

مبتالزمة داون "ديفيد ديسانكتيس".
وكانت قد أكدت مور أن كل شخص يحلم في الزواج 
قائلًة: "يحلم كّل شــخص بأن يقع في احلّب ويتزّوج 
يوماً ما، وكذلك األشخاص ذوو اإلعاقة. آمل أن يفهم 
كّل من سيشاهد الفيلم أّنه يدور حول رسم قّصتك 
اخلاّصة من خالل عواطفك، فاجلميع ميتلك إمكانّيات 

ال ميكن حصرها".

توفيت املمثلة األمريكية، ليز شــيريدان، التي لعبت 
دور والدة جيري في مسلســل "Seinfeld سينفيلد" 

الشهير، عن عمر يناهز 93 عاما.
وتوفيت شــيريدان في أثناء نومها ألسباب طبيعية، 
بعد 5 أيام من عيد ميالدها في 10 أبريل، بحســب ما 

قالت صديقتها أماندا هندون.
وأشــاد املمثل الكوميدي األمريكي، جيري سينفيلد، 
الذي لعــب دور البطولــة إلى جانب شــيريدان في 
السلســلة الهزلية التي حتمل اسمه، أشاد بالراحلة 
واعتبرهــا "ألطــف أم تلفزيونيــة"، وقــال إنه كان 
محظوظــا بالتعرف علــى ممثلة مثــل الراحلة ليز 

شيريدان.
وغرد سينفيلد على "تويتر"، معلقا على صورة جتمعه 
بها: "كانت ليز دائما أحلى وألطف أم تلفزيونية ميكن 

أن يرغب ابنها في احلصول عليها".

فيلم رومانسّي بطولة 
ممثلين مصابين 

بمتالزمة داون

وفاة ليز شيريدان

متابعة - الصباح الجديد:
كشــفت الفنانة املصرية شــيرين 
عبد الوهاب اخيــراً حقيقة حملها 
بعــد إنتشــار فيديو لهــا من أحد 
حفالت الزفاف التــي ظهرت فيه بـ 
بطن ُمنتفخ جعل الكثيرين يعتقد 

بأنها حامل. 
وبعد فترة جيدة مــن الزمن، أجابت 
شــيرين عبد الوهاب على اســئلة 
واملُتابعي عبر حســابها  اجلمهــور 
اخلــاص على اإلنســتغرام من خالل 
على  ردت  حيث  الســتوري،  خاصية 

اسئلة اجلمهور جميعها. 
وبعد سؤال توجه لها حول حملها، 
كانت إجابتها التالي: "ليس صحيحا 
وأنا شــرحت قبل كدة في مداخلة 
أسباب انتفاخ املعدة عندي فهو ليه 
عالقة ببكتيريا والقولون العصبي".

وحــول معاناتها من أزمة نفســية، 

نفت النجمــة املصرية األمر، وقالت 
إنها ســعيدة في حياتها في الفترة 
احلاليــة: "احلمد هلل جــداً أكيد ما 
ينفعش يكون فيه الكم ده من حب 

الناس وماكنش سعيدة".
الفني،  لنشــاطها  عودتها  وأعلنت 
إذ جتهز ثالثة  املقبلــة،  الفترة  خالل 
من  لعدد  وحتضــر  وكليبــي،  أغان، 

احلفالت الغنائية.
وعن أغنية "أكتب لك تعهد" ألنغام، 
التي قيل إنها عرضت عليها، قالت: 
"بالفعل عرضت عليا وعلى سميرة 

سعيد أيضا".
وأبــدت الفنانة إعجابهــا باملغنية 
العراقيــة رحمــة رياض، مشــيرة 
إلى أنها تراها مــن أفضل املطربي 
الصاعديــن في العــراق، وردت على 
سؤال متابعة حول ارتدائها احلجاب 
النفس  "احلجاب حجــاب  وقالــت: 

والــروح واألخالق أوالً 
قبل أي حاجة تأني"، وكشفت 

أيضاً عن عمر ابنتيها وقالت ان 
ابنتها هنــا 11 عاما وابنتها مرمي 

14 عاما.
املتابعات  إحــدى  ســألتها  كما 

أية لشــعرك  "بتســتخدمي 
طــول بســرعة، نفســي 
لتــرد  يطــول؟"  شــعري 
الوهــاب:  عبــد  شــيرين 

"خلطة زيوت طبيعية 
بنفســي  بعملها 

حقولكم عليها 
جدا  قريب 

طبعــا  و
ثــة  ا ر و

مــن 
ابويا".

شيرين عبد الوهاب
 تنفي خبر حملها 

متابعة - الصباح الجديد: 
مرتضــى حنيــص ممثل شــاب خاض 
جتربة البطولة في مسلســل حكاية 
جامعية وهو ما زال طالباً، ورث املوهبة 
عن والده الفنان حســن حنيص، أجاد 
مختلــف األدوار ولــه بصمة واضحة 
في الدراما العراقية كمسلسل صدى 
املاضــي والدهانة، وبيــوت الصفيح، 

وغيرها من األعمال.
يقول "منــذ كنت في العاشــرة من 
عمري وانــا أحلم بأن أكــون ممثالً، رمبا 
تأثــرت وتشــبهت بوالدي الشــهيد 
الفنان حســن حنيص، ولســت نادماً 
على ذلك، فأنا أحب التمثيل وأحب كل 

مجاالته". 
وأضاف: "كنت محظوظاً جداً في بداية 

مشواري حيث مت إسناد دور البطولة لي 
في العمــل الدرامي )حكاية جامعية( 
العليــم طاهر،  للكاتب واخملــرج عبد 
وكنت طالباً أدرس في قســم اإلخراج 
/ كلية الفنون اجلميلــة ببغداد، وبعد 
تخرجي منهــا العام 2010 تتالت على 
األدوار والعــروض وقدمــت العديد من 

املسلسالت واملسرحيات الفنية".
 وأشار إلى أنه "بالرغم من قلة األعمال 
السينمائية التي شاركت فيها، إال أن 
للسينما سحراً خاصاً، وأمتنى احلصول 
علــى فرص أكثــر في هذا اجملــال، أما 
املســرح العراقي فبالرغــم من كونه 
جامعاً لكل الفنون إال أنه لم يعد قادراً 
على إنتاج خطاب مؤثر عكس ما جنده 

في السينما".

تشهد  العراقية  "الدراما  أن  وأكد 
انتعاشاً حقيقياً ومنوعاً في إنتاج 
العديد من املسلســالت واألعمال 
الدراميــة بالرغــم مــن هجمات 
االنتقاد التي تواجهها إال أنني أرى 

أن في ذلك تقدماً لألمام، فالتجربة 
والعمــل هما من يطوران األعمال ال 

الركود".
وذكر: "حي كنــت صغيراً تأثرت بذئاب 
الليــل، وهســتيريا، وغربــاء، حيث إن 
هذه األعمــال ما زالت تشــكل جزءاً 
كبيراً من ذاكــرة العراقيي، لذلك فإن 

الدراما العراقية قادرة على تصحيح 
بصمتها وتسويق نفسها 

محلياً وعربياً".

مرتضى حنيص: الدراما العراقية 
تشهد انتعاشًا حقيقيًا ومنوعًا
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