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بغداد - الصباح الجديد
الثــاث،  الرئاســات  ثمنــت 
بإكبــار عــال موقــف زعيم 
مقتدى  السيد  الصدري  التيار 
الصــدر، الــذي اتخــذه امس 
الثاثــاء لدرء الفتنــة وانهاء 
اقتتال االخوة في الباد، وفيما 
عــد رئيس الــوزراء مصطفى 
الصدر  دعــوة  ان  الكاظمــي 
إلى إيقــاف العنف متثل أعلى 
واحلرص  الوطنية  مســتويات 
دعا  العراقي،  الدم  على حفظ 
صالح  برهم  اجلمهورية  رئيس 
الى إجــراء انتخابــات جديدة 
ُمبكــرة وفق تفاهــٍم وطني، 
ألنهــا متثــل مخرجــاً لازمة 
اخلانقة التي متر بها الباد، كما 
اقر بأن املنظومة السياســية 
الدســتورية  واملؤسســات 
عجزت عن تفادي ما حصل من 
احداث عصفــت بالباد امس 

األول الثاثاء.
ه زعيم التيار الصدري  وكان وجَّ
امس  الصدر  الســيد مقتدى 
الثاثــاء، بانســحاب انصــار 
البرملان  مــن  الصدري  التيــار 
خال ســاعة واحــدة، وانهاء 
اعتصامهــم الــذي أرادوا من 
تنفيذه خال الشــهر املاضي، 
ملطاليبهــم  االســتجابة 
واملتمثلــة بحل البرملان واجراء 
انتخابــات مبكــرة، واحلالــة 
والذي  القضاء،  الى  الفاسدين 
دامية امس  الى احداث  انتهى 
األول االثنــن، أوقعت اكثر من 
ثاثن شهيدا ومئات اإلصابات، 
القصــر  اقتحامهــم  بعــد 
األول  احلكومي ظهيــرة امس 

نفسه.
وقال السيد الصدر خال مؤمتر 
صحفــي عقده فــي منطقة 
احلنانــة في النجف االشــرف 
وتابعتــه الصباح اجلديد امس 
من  املتظاهرين  أدعو  الثاثاء:« 
اإلنسحاب  إلى  الصدري  التيار 

ســاعة  خال  البرملــان  مــن 
واحدة».

ما  أحزنني كثيــراً  واضــاف:« 
يحــدث فــي العــراق، وأقدم 
العراقي  الشعب  إلى  اعتذاري 

.«
وأورد الصــدر: » العراقــي هو 
املتضرر الوحيد من ما يحدث، 
وأن الوطن اآلن أســير للفساد 
والعنف، وكنــا نأمل أن تكون 
ســلمية  احتجاجات  هنــاك 
ال بالســاح، وأن الثــورة التي 
ليست  فهي  العنف  شــابها 
ثورة، وأنا اآلن انتقد ثورة التيار 

الصدري ».
وتابع: » أشكر القوات األمنية 
وقفت  التي  الشعبي  واحلشد 
احلياد واشــكر القائــد العام 

للقوات املسلحة ».
ولفت الــى ان » الدم العراقي 
شــرعي  هو  واعتزالي  حــرام 
ال سياســي، واعتزالــي مــن 

السياسة نهائي ».
وشــهد امس الثاثــاء انتهاء 
احــداث العنــف بعــد يــوم 
وليلــة من لعلعــة الرصاص، 
وانفجــار صواريخ لــم تعرف 
مصادرهــا، اثر دعــوى الصدر 
التــي حظيــت بــردود أفعال 
مباركة على املستويات احمللية 
قال  اذ  والعامليــة،  والعربيــة 
رئيس مجلــس النواب محمد 
احللبوســي في هــذا الصدد، 
السيد  سماحة  لكم  »شكراً 
مقتــدى الصــدر، فموقفكم  
بحجم العراق الذي يســتحق 
منا الكثيــر«، فيما قال رئيس 
صالح:«  برهــم  اجلمهوريــة 
موقف سماحة السيد مقتدى 
الصدر لوقــِف احداث العنف، 
وشجاع  مســؤول  موقٌف  هو 
وحريص على الوطن وهو محل 

تقدير عاٍل من العراقين ».
الــوزراء  رئيس  وبــدوره أكــد 
اليوم  الكاظمــي،  مصطفى 

الســيد  دعــوة  أن  الثاثــاء، 
إيقاف  إلــى  الصدر  مقتــدى 
العنف متثل أعلى مســتويات 
الوطنيــة واحلرص على حفظ 

الدم العراقي.
وقــال الكاظمي فــي تغريدة 
عبر صفحته بتويتر: إن »دعوة 
الســيد مقتدى الصــدر إلى 
إيقــاف العنــف متثــل أعلى 
واحلرص  الوطنية  مســتويات 

على حفظ الدم العراقي«.
الســيد  »كلمة  أن  وأضــاف، 
ل اجلميع  مقتدى الصــدر ُتمِّ
ووطنية  أخاقية  مســؤولية 
العــراق  مقــدرات  بحمايــة 

التصعيد  لغــة  عن  والتوقف 
السياســي واألمني والشروع 
في احلوار الســريع املثمر حلل 

االزمات«.
في السياق، واثر انتهاء احداث 
العنف، دعــا رئيس اجلمهورية 
برهم صالح امس الثاثاء، قادة 
للتواصل  التنســيقي  اإلطار 
التيــار الصدري  مــع زعيــم 
السيد مقتدى الصدر لتهدئة 
النفوس، واخلروج بحل سياسي 
يتنــاول قضيــة االنتخابــات 

املُبكرة وإدارة الفترة املقبلة.
في  اجلمهورية  رئيــس  وقــال 
األحــداث  تناولــت  كلمــة 

االمس  »مشــاهد  إن  األخيرة، 
هــزت نفــوس كل العراقين 
وجرحت مشاعرهم واعتصرت 
اإلقرار  وعلينا  حزنــاً،  قلوبهم 
السياســية  املنظومة  بــأن 
الدســتورية  واملؤسســات 

عجزت عن تفادي ما حصل«.
أن »موقف ســماحة  وأضاف، 
الســيد مقتدى الصدر لوقِف 
موقٌف  هــو  العنف،  احــداث 
وحريص  وشــجاع  مســؤول 
على الوطــن وهو محل تقدير 
عــاٍل من العراقيــن، وينبغي 
اســتثماره لصالــح اخلــروج 
ببلدنا من االزمة السياســية 

مســؤولة  حلول  عبر  الراهنة 
تطلعات  لتحقيــق  ضامنــة 

النـاس«.
وتابع أن »انتهاء احداث العنف 
والصدامــات وإطاق الرصاص 
امر ضــروري ومهم حلقن دماء 
العراقيــن، لكنــه ال يعنــي 
انتهــاء االزمــة السياســية 
البلــد  فــي  املُســتحكمة 
شــهدناه  وما  أشــهر...  منذ 
بل  آنية فحســب،  ازمة  ليس 
ازمــٍة ُمســتحكمٍة مرتبطٍة 

مبنظومة احلكم وعجزها«.
وأشــار إلــى أن »االنتخابــات 
األخيرة لــم ُتقق مــا يأملُه 

املواطــن، وواجهــت الكثيــر 
والتحديات..  اإلشــكاالت  من 
التأخير في تلبيــة التوقيتات 
حكومة  وتشكيل  الدستورية 
اســتقالة  وقضية  جديــدة، 
الكتلــة الصدريــة الفائــزة 
فــي االنتخابات، ومــا لها من 
واجتماعية  سياســية  آثــار 

جسيمة«.
الصامتة  »األغلبيــة  أن  وأكد 
التــي قاطعــت االنتخابــات 
أكثُر  شــّكلت  والتي  املاضية 
العراقين  الناخبن  نصف  من 
انــذار وعقاٌب لألداء  هو جرس 
السياســي... يجــب التوقف 
كثيراً..  والتفكــر  ذلــك  عند 
فاالنتخابات في نهاية املطاف 
ليســت غاية بحــد ذاتها، بل 
يَضمُن  وسيلة ومسار سلمي 
للعراقين  واســعة  مشاركة 
في جتديــِد خياراتهم وتقيق 

تطلعاتهم في االصـاح«.
وأضــاف، أن »إجــراء انتخابات 
جديــدة ُمبكرة وفــق تفاهٍم 
وطنــي، ُيثل مخرجــاً لازمة 
عوًضا  البــاد  فــي  اخلانقــة 
السياســي  الســجال  مــن 
وأن  والتناحــر...  التصــادم  او 
تضمن االســتقرار السياسي 
وتســتجيب  واالجتماعــي 
وال  العراقيــن،  لتطلعــات 
مناص بعد اليوم من الشــروع 
وقطعاً  بإصاحات حقيقيــة، 
ال منصــب او موقــع اهم من 
هو  واالهم  الوطــن،  مصلحة 
اصــاح الوضع جذريــاً لوقف 

دوامة االزمات«.
أن  اجلمهوريــة  رئيــس  ورأى 
ترفــض  التــي  »احملاصصــة 
مغــادرة واقعنا مُتثل اشــكاالً 
خطيراً وعقبــٍة امام الوصول 
الى احلكم الرشــيد، فهي أبرز 
أســباب النزيف في بلدنا، بل 
إنها سببا في تعميق غيـــاب 
الهويــة الوطنيــة اجلامعــة 

لصالح هويـات فرعيـة زّجـت 
بتـــوترات  ومواطنيه  البلــد 
طائفيـة ومذهبـية وعرقيـة«.
ولفت إلى أن »استمرار الوضع 
الراهن سُيمّكن الفساد أكثر.. 
يهدد  الــذي  الســرطان  هذا 
كيــان الدولــة، ويعرقل فرص 
تقدم بلدنــا ويُكّبل إمكانيات 
شعبنا  بنقل  الكفيلة  وطننا 
الى مصاف آخــر.. وما قضايا 
ُمقدرات  على  والتآمر  الفساد 
الدولة التــي ظهرت الى الرأي 
الى  مؤخراً سوى مؤشر  العام 
وقطعا  احلقيقيــة،  الكارثــة 
تســتوجب متابعــة قانونية 

جدية«.
وتابع أن »هناك حاجة لتعديات 
دســتورية يجب الشروع فيها 
وعبر  املقبلــة  الفتــرة  فــي 
اآلليات الدستورية والقانونية، 
جميعــاً  شــهدنا  لبنــود 
على مســؤوليتها ملشــاكل 
ُمســتحكمة.. بنود كّرســت 
وباعدت  حلهــا،  بــدل  أزمات 

املسافات بدل تقريبها«.
وفي ملــف ثاٍن أشــار إلى أن 
االتادية  احلكومة  بن  »االزمة 
وإقليم كردســتان هي األخرى 
باتت غيــر مقبولــة، وكّبدت 
البلد الكثيــر، وأوصلتنا لهذه 
اللحظة املفصلية حيث نواجه 
تبعاتها اليوم بسبب املماطلة 
ويجب  للمشاكل...  والترحيل 
إطاق حوار جــاد بن احلكومة 
االتاديــة وحكومــة اقليــم 
يضُع حلوال جذريٍة  كوردستان 

دائمٍة ال ترقيعية«.
ودعا قادة اإلطار التنسيقي الى 
التواصل مع ســماحة السيد 
الصــدر لتهدئــة النفــوس، 
واخلروج في هذا احلوار الوطني 
بحل سياســي حاسم يتناول 
اجلديدة  االنتخابــات  قضيــة 
احلكومة  وتشــكيلة  املُبكرة 

وإدارة الفترة املقبلة.

الرئاسات الثالث تثمن دور الصدر في درء الفتنة وانهاء اقتتال االخوة

برهم صالح يدعو الى اجراء انتخابات مبكرة جديدة ويؤكد: 
المحاصصة عقبة امام الحكم الرشيد 

متابعة ـ الصباح الجديد:
أكــد تقريــر لوكالــة بلومبيرغ 
االمريكية امس الثاثاء، ان احداث 
امس األول االثنــن التي جرت في 
الباد اثارت مخاوف من ازمة اوسع 
نطاقا بشأن ازمة الطاقة العاملية 
خشــية تعطل امــدادات النفط 
العراقيــة، دفعت جتار وشــركات 
االوضاع  مراقبــة  الــى  النفــط 

السياسية في العراق. 
وذكر التقريــر ان » العقود االجلة 
ارتفعت بشدة  التي  اخلام  للنفط 
يوم امــس األول االثنن تخلت عن 
معظم مكاســبها امس الثاثاء، 
بعد ان قــال مســؤول عراقي إن 
اإلنتاج والصادرات لم تتأثر باألزمة 
التي جرى احتواؤها إلى حد كبير 

في العاصمة بغداد«.   
واضاف التقرير انــه » ومع اندالع 
أعمال عنــف منفصلة في ليبيا، 
الدولة  إنتاج  يؤكد هشاشــة  مما 
الواقعــة فــي شــمال إفريقيا، 
البراميل  فإن خســارة كبيرة من 
بالســوق  أن تضر  العراقية يكن 

العاملية بشدة«. 
من جانبه قال رئيس إستراتيجية 

بنك في  الســلع في ساكســو 
يأمل   « هانســن  اولي  الدمنــارك 
الســوق في ايجاد حل في العراق، 
البلد  لكن حتى ذلك احلــن، فان 
املعــروف بتقلباتــه واضطراباته 
السياســية ســتبقي الســوق 
العامليــة متوترة للغاية »، ذلك ان 
قدرة العراق واســتعداده ملواصلة 
الضخ على الرغم من االضطرابات 

االســتفهام  عامــات  ليســت 
الوحيدة لتجار النفط«.   

اوروبا تكافح   « ان  التقرير  واوضح 
من أجــل الوصول إلــى إمدادات 
تهــدد مقاطعة  بديلــة حيــث 
املنقولة بحراً  الروســية  الواردات 
واخملطــط لهــا في كانــون االول 
القادم، بتفاقم توقعات اإلمدادات 
احملدودة بالفعــل فيما قال رئيس 

شركة تســويق النفط العراقية 
) ســومو( عاء الياسري إن العراق 
ســيرفع صادراتــه النفطية إلى 
أوروبا إذا طلب منــه ذلك ويدرس 
رفــع حصة أوروبا مــن الصادرات 
العراقيــة إلــى 40 باملائة  من 20 

باملائة حاليا«.
وبن التقرير ان » وفدا من شــركة 
أملانيا  إلى  سومو يخطط للسفر 

إلجــراء محادثــات تصدير حيث 
العراق عن عماء جدد في  يبحث 
أوروبا. آسيا هي أكبر سوق ملوردي 
الشرق األوســط مثل العراق وقد 
تلقت سومو طلبات إلرسال املزيد 
من اإلمدادات إلى آســيا، بشكل 

رئيسي من الهند والصن«.  
وأورد التقرير: » وفًقا ألمريتا سن، 
النفط في شركة  كبيرة محللي 
»ال  أسبكتس.  إنرجي  استشارات 
السياسي صعًبا في  الوضع  يزال 
العــراق، ولكن يبــدو أن العناوين 
األخيرة قد هدأت اخملاوف في سوق 
النفط بشأن اضطرابات اإلمدادات
وبحسب »رويترز«، ارتفعت العقود 
اآلجلــة خلام برنــت 2.6 دوالر إلى 
خــال  للبرميــل  دوالر   103.60
االثنن.  األول  أمــس  التعامــات 
اآلجلة  العقــود  صعــدت  بينما 
للنفط األمريكي ثاثة دوالرات إلى 

96.17 دوالر للبرميل.
وقــال محللو الســلع فــي بنك 
مذكرة  فــي  الوطني  أســتراليا 
»أسعار النفط كانت أقوى وسط 
الضغط املســتمر علــى الطلب 
على الوقود جراء أزمة الطاقة في 

أوروبا والقيود على املعروض«.
وأثــارت اشــتباكات عنيفة في 
الليبية أســفرت عن  العاصمة 
مقتــل 32 شــخصا في مطلع 
األسبوع مخاوف من انزالق الباد 
إلى صراع شامل قد يعطل مرة 
أخرى إمدادات اخلــام من الدولة 
العضــو فــي منظمــة الدول 

املصدرة للبترول »أوبك«.
اخلامــن  كا  تــداول  وجــرى 
في  انخفاض  على  القياســين 
وقت سابق من أمس، حيث ارتفع 
جيروم  تعليقــات  بعــد  الدوالر 
باول رئيس مجلــس االحتياطي 
التي  اجلمعة،  األمريكي  االتادي 
قال فيهــا »إن الواليات املتحدة 
تواجــه فترة طويلة مــن النمو 
البطيء وســط ارتفاع أســعار 

الفائدة«.
وقالت تينا تنج احملللة في »سي.
إم.ســي ماركتس«، »في حن إن 
أســعار  من  يحد  القوي  الدوالر 
احملتمل  فمن  األساسية،  السلع 
أن تستمر قضية نقص املعروض 
في أسواق النفط في دعم االجتاه 

الصعودي«.

التقلبات السياسية في العراق تثير مخاوف سوق النفط و تفاقم ازمة الطاقة 
إثر احداث أمس األول االثنين في البالد..بلومبيرغ: 

تقريـر

بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

بغداد - الصباح الجديد:
العمليــات  قيــادة  نفــت 
الثاثــاء،  امــس  املشــتركة 
إنزال  بعمليات  قيام  طائــرات 
مباني  سطوح  على  لقناصن 
املنطقة اخلضراء، مشددة على 
أهمية توخــي الدقة في نقل 
املعلومات ومعرفة احلقائق من 

مصادرها الرسمية. 

وذكر بيان خللية اإلعام األمني، 
تلقت الصباح اجلديد نســخة 
منه: »فــي الوقت الذي أكدت 
فيه قيادة العمليات املشتركة 
مكافحــة  ضــرورة  علــى 
الشــائعات وعدم نقل األخبار 
الكاذبــة وامللفقــة أو إعــادة 
مقاطع فيديو او صور تعود إلى 
أحداث سابقة ومحاولة ايهام 

أنهــا حصلت  اآلخريــن على 
حديثــاً، ناحــظ أن هناك من 
مثل هكذا  نشــر  على  يعمد 
مواضيع بدون التدقيق فيها«. 

وأضاف البيان، أن »بعض مواقع 
التواصــل االجتماعي تداولت 
فديو يدعي من نشره أن هناك 
إنزال   طائرات تقــوم بعمليات 
مباني  سطوح  على  لقناصن 

املنطقة اخلضراء«.
وتابــع: »نود أن ننــّوه بأن هذا 
الفديــو يعــود إلــى عمليات 
تدريــب قام بهــا األبطال في 
جهــاز مكافحــة اإلرهاب في 
اجلميع  وقت ســابق«، داعيــاً 
الــى »توخي الدقــة في نقل 
املعلومات ومعرفة احلقائق من 

مصادرها الرسمية«.

العمليات المشتركة تنفي إنزال 
قناصين على مباني المنطقة الخضراء

بغداد - الصباح الجديد:
العراقي امس  الفقهــي  أكد اجملمع 
إلى  داعياً  الدمــاء،  الثاثاء، حرمــة 
إصدار ميثاق وطني لإلصاح والسلم 

واألمن اجملتمعي.
وجاء في وثيقــة للمجمع الفقهي 
)واع(:  العراقية  األنباء  وكالة  نقلتها 
»في ظــل التصعيد اخلطيــر الذي 
يشــهده بلدنا ، وانطاقاً من واجبنا 

الشرعي والوطني فأن اجملمع الفقهي 
العراقي يؤكد  حرمة الدماء، ونحذر 
من استمرار فتنة االقتتال الداخلي، 
وندعو اجلميع إلى تغليب لغة العقل 
وتبني احلوار الوطني ووضع مصلحة 
الوطــن فــوق كل املصالــح، ونحن 
مع اإلصاح السياســي الســلمي 
فــي معاجلــة األزمات، ولســنا مع 
الصراعات الدموية التي تزهق األرواح 

وتهدد األمن واالستقرار اجملتمعي«.
وأضــاف أنه »مــن أجل املســارعة 
بحســم تداعيات هذه الفتنة فإننا 
إلى  كافة  العراقية  املرجعيات  ندعو 
تمل مسؤوليتها التاريخية، واملبادرة 
العاجلــة إلى إصــدار ميثاق وطني 
لإلصاح والســلم واألمن اجملتمعي، 
وإلــزام جميــع القوى السياســية 
القبول بــه والعمل مبوجبه إلى حن 

إيجاد حــل لهذا املأزق السياســي 
اخلطير«.

ودعا اجملمع الفقهي بحسب الوثيقة 
األمنية  واألجهزة  املسلحة  »القوات 
كافة إلــى التعامــل مبهنية عالية 
وروح وطنيــة وهم يــؤدون واجبهم 
فــي حمايــة أبنــاء شــعبنا كافة 
واحلفاظ على  )املتظاهرين وغيرهم(، 

املمتلكات العامة واخلاصة«.

المجمع الفقهي يؤكد حرمة الدم ويدعو مرجعيات 
البالد إلى إصدار ميثاق وطني لإلصالح والسلم 

بغداد - الصباح الجديد:
النيابية  املاليــة  اللجنة  أفادت 
مواعيد صرف  بــأن  اثاثاء،  ملس 
لن  واملتقاعدين،  املوظفن  رواتب 
تتغير، بســبب االحداث األخيرة 

في املنطقة اخلضراء.
املالية  اللجنــة  وقــال عضــو 
في  الشــبلي  ناظم  النيابيــة، 
تصريــح تابعته الصباح اجلديد، 
إن »موعد إطاق رواتب املوظفن 
بســبب  يتغير  لن  واملتقاعدين 
األحــداث التــي جــرت مؤخرا 

وتعطيل الدوام«.
في  ماضية  »احلكومــة  وأضاف 
عملهــا، وما حصــل أمس من 

أحداث لن يكون لها تأثير يذكر، 
أحداث ســابقة  وقد حصلــت 
مشــابهة ملا جرى ولم تتأثر به 

رواتب املوظفن واملتقاعدين«.
ومنــذ ظهيرة يوم أمــس األول 
االثنــن، وحتى منتصــف نهار 
امس الثاثاء، شــهدت املنطقة 
اخلضــراء في العاصمــة بغداد 
القوات  بن  مسلحة  مواجهات 
التيار الصدري  األمنية وأنصــار 
اثــر اقتحام للقصــر احلكومي 
وتطويق بعض املؤسسات، االمر 
الذي أدى الى ســقوط عدد من 
من  املصابن  وعشرات  الضحايا 

الطرفن.

مواعيد صرف رواتب 
الموظفين والمتقاعدين لن 

تتغير بفعل االحداث االخيرة

المالية النيابية: 



محليات2

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنــت دائرة ماء صالح الدين، اليوم االثنني، عن مشــروعني 
لتوفير املاء الصالح للشــرب في مدينة سامراء، مؤكدة أنها 

اتخذت إجراءات عاجلة لسد احلاجة الضرورية.
وقال مدير الدائرة، علي فاضل، لوكالة األنباء العراقية )واع(، إن 
“مدينة سامراء تضم مشروع ماء مركزيا، مت إنشاؤه في بداية 
عقد الثمانينات من القرن املاضي، بسعة 2000 متر مكعب/ 
ساعة، لكن التوسع احلالي في املدينة أدى إلى احلاجة امللحة 

بزيادة الطلب لكميات اضافية من املاء الصالح للشرب”.
وتابع، “مت إنشــاء مجمع ماء ســعة 400 متر مكعب/ ساعة 
قبل عدة ســنوات كتعزيز للماء املنتج، لكن هذا املشروع ال 
يغطي التوســع الكبير باملنطقة خاصة في أطراف مدينة 

سامراء”.
وأشــار إلى، أن “بعض مناطق مدينة ســامراء يتم تزويدها 
باملياه عن طريق املراشــنة، من خالل ضخ املاء اليها بني يوم 
وآخر، لكن االنقطاعات املستمرة للتيار الكهربائي، تؤدي الى 

عدم ضخ املاء بشكل مستمر”. 
وأضاف، أن “املديرية عملت على ادراج مشــروع ســعة 1000 
متر مكعب /ســاعة، في مدينة سامراء، إضافة إلى مشروع 
مرتقب من قبل وزارة االعمار سعة 6000 متر مكعب / ساعة، 
وسيكون أكبر مشروع في احملافظة، من املؤمل أن يعلن عنه 
بداية الســنة القادمة”. وأوضح، أن “االزمة احلالية ناجتة عن 
التوسع السكاني الكبير وعدم االخذ بنظر االعتبار املشاريع 
املائية القدمية التي نفذت قبل 40 عاماً”، مؤكداً أن “ســامراء 

بحاجة ملحة ملشروع ماء مركزي اضافي جديد”.

بغداد - الصباح الجديد:
أكــدت وزارة التخطيط، امــس الثالثاء، 
أن منصــة الرقم الوظيفي ســتقضي 
علــى اشــكالية ازدواج الرواتب، وفيما 
حددت أســباب تلكؤ املشروع، أكدت أن 
جلنة مشــكلة من مجلس الوزراء تقوم 
بتدقيــق بيانات املوظفــني لضمان دقة 

معلومات الرقم الوظيفي.
الزهرة  الوزارة عبد  وقال املتحدث باسم 
الهنــداوي لوكالة األنباء العراقية )واع(، 
الوظيفي متثل أهمية  الرقم  إن “منصة 
تنموية”،  كبيرة ملا ستضيفه من قيمة 
مبينــا أن “الهدف من املنصــة هو بناء 
واعتبارات  أســس  بشــرية على  كوادر 
مهنيــة، ميكن مــن خاللهــا أن متضي 
عملية االداء بشكل افضل وفق املعايير 

العاملية”. 
“وزارة التخطيط باشــرت  أن  وأضــاف، 
باملنصة في عام 2017 بقرار من مجلس 
الوزراء، لكن العمل لم ينجز بسبب عدم 
توافر البنى التحتية ملؤسســات الدولة 
والتي متكنها من جتهيز الوزارة بالبيانات 

اخلاصة مبوظفيها”. 

وأشار إلى أن “وزير التخطيط خالد بتال 
اليات خاصة،  النجم شكل جلنة ووضع 
واُســتؤنف العمل من خالل تشــكيل 
جلنة فنية برئاســة رئيس اجلهاز املركزي 
لإلحصاء مبوجــب األمــر الديواني 55”، 
موضحا أن “اللجنة نســقت مع وزارتي 

املالية واالتصاالت، وديوان الرقابة املالية، 
ووزارة  الداخلية للشروع بالعمل”. 

ولفت إلــى أن “اللجنة بدأت عملها عام 
2021 واستمرت طيلة العامني املاضيني، 
ومت الى االن ادخال اكثر من 3 ماليني رقم 
وظيفــي خملتلف املؤسســات والوزارات 

واجلهات غير املرتبطة بوزارة واحملافظات”، 
الكثير  “املنصة ســتعالج  أن  مؤكــدا 
من االشــكاالت املوجودة ضمن اجلسد 

الوظيفي”. 
وبني أن “االجتماع االخيــر جمللس الوزراء 
بخصوص ملف الرقم الوظيفي تضمن 

االولى  املــادة  منها  ملفات،  مناقشــة 
برئاســة  التي تتضمن تشــكيل جلنة 
وكيل وزارة التخطيط لشــؤون االدارية 
وعضويــة وزارة املالية والداخلية وديوان 
الرقابــة املاليــة على أن تقــوم اللجان 
مبقاطعــة البيانــات اخلاصــة ملوظفي 
الدولة للتأكد مــن دقة البيانات، فضال 
عن إلــزام موظفي الدولة غير احلاصلني 
املوحدة بضرورة  الوطنية  البطاقة  على 

احلصول على هذه البطاقة”. 
وأكــد الهنــداوي، أن “قاعــدة البيانات 
بيانات املوظفني  ميكن مقاطعتها مــع 
للتأكد من دقة املعلومــات البيومترية 
للموظــف”، الفتــا الى أنه “ســيكون 
هنالك ربــط لصرف الرواتب عبر منصة 

الرقم الوظيفي”. 
وأضاف، أن “املنصة تشــعر وزارة املالية 
باطــالق الرواتــب للموظفــني، وبذلك 
تتحمل املؤسسات دقة املعلومات التي 
ترسلها الى هذه املنصة لكي تكون دقة 
في عملية صرف الرواتب وإطالق الرواتب 
للموظفني”، مبينا أن “املنصة ستعالج 

اشكاالت ازدواجية الرواتب”.

لضمان الدقة في معلومات الرقم الوظيفي

لجنة مشكلة من مجلس الوزراء تدقق بيانات الموظفين
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كانت السنوات اخلمس االولى من نفاذ 
الدســتور كافية للكشــف عن اهم 
واخطر ثغرة يتضمنهــا، فبعد اعالن 
 ٢٠١٠ عام  البرملانية  االنتخابات  نتائج 
وتقدم احــدى الكتل او القوائم بفارق 
مقعدين عــن قائمة أخــرى، وظهور 
خالف بينهمــا عن احقيــة القائمة 
التــي  تتولى تســمية رئيس مجلس 
الوزراء، مت اللجوء الى احملكمة االحتادية 
بوصفهــا اجلهــة اخملتصة بتفســير 
نصوص الدستور .ذلك ان املادة ٧٦ منه 
تنص على ان يكلف رئيس اجلمهورية 
النيابية االكثر عددا  مرشــح الكتلة 
بتشكيل مجلس الوزراء .. وكان اخلالف 
ينصب آنذاك على الكتلة االكثر عددا 
هل هي الفائزة في االنتخابات ام التي 

تتشكل داخل مجلس النواب؟

في حكمها  بينــت  االحتادية  احملكمة 
ان الكتلــة التــي تكون اكثــر عددا 
هي الكتلة التي لها احلق بتشــكيل 

احلكومة .
اخرى  وتفســيرات  التفســير  هــذا 
للمحكمة شــكلت مدخــال الزمات 
سياســية عديدة بداياتها معروفه و 

النهايات ال حدود لها ..
لعبــت احملكمة  االخيرة  اآلونــة  وفي 
دورا كبيــرا فــي توجيهــه وتنظيم 
ووضــع االســس واالطر التي تســير 
السياســية  العمليــة  مبوجبهــا 
الدستورية،  باالســتحقاقات  واملضي 
وكثرة الدعــاوى والطلبات التي ترفع 
للمحكمة االحتادية تشــير الى وجود 
يتمثل  الدســتوري  النــص  في  خلل 
بعــدم قــدرة النص على اســتيعاب 

احلالة التي وجد ملعاحلتها ،او ان الفاظ 
النص تكون مبهمه وفضفاضة وغير 

حاسمة 
االكثر  النيابية  )الكتلــة  كمصطلح 
عددا(.فلو كان النص الدستوري ينص 
على ) الكتلة الفائزة في االنتخابات ( 
الكثير  السياسية  العملية  لتجنبت 
من االشــكاليات التي تبرز بعد اعالن 
نتائــج االنتخابات وهنا تبــرز احلاجة 
لتعديل الدســتور بغية التغلب على 
العقبات واالشــكاليات السياســية 

والقانونية .
الدستور ورغم ان تشريعه والتصويت 
عليــه كان في ظروف غيــر طبيعية 
فــال وضع امنــي مســتقر وال نظام 
سياســي مســتقر وال وجود الرضية 
شــعبية وسياســية قادرة على سن 

دســتور دائم قادر على ارســاء دعائم 
.ورغم  البرملاني  والنظام  الدميفراطية 
كل ذلك، وضع املشــرع اليات معقدة 
وشبه مســتحيلة  لتعديل الدستور، 
وهذه االلية نصت عليهــا املادة ١٢٦ 
وفي  اخلمس  بفقراتهــا  الدســتورية 
اللحظات االخيــرة وقبل انتهاء عمل 
جلنــة كتابة الدســتور مت اقحام املادة 
١٤٢ التي وضعت اليــة اكثر تعقيدا 
وصعوبة مــن املادة ١٢٦ ،هــذه املاده 
وضعت لغرض ارضاء جهات سياسية 
معينــة بغيــة اقناعهــا للتصويت 
اية  ان  .املشــكلة  لصالح الدســتور 
محاولة لتعديل الدستور تنصرف، الى 
املادة ١٤٢ وليس الــى املادة ١٢٦ ،وهو 
ما حــدث في الفتــرة املاضية عندما 
لتعديل  جلنة  تشكيل  احلكومة  قررت 

الدســتور وفقــا للمــادة ١٤٢وليس 
للمادة ١٢٦ ،علما ان املادة ١٤٢ محددة 

بوقت معني وليست مفتوحه .
املــادة ١٢٦ منحت رئيــس اجلمهورية 
او  الــوزراء مجتمعني  ورئيس مجلس 
النواب  اعضــاء من مجلــس  خمس 
.ويكون  الدســتور  تعديل  اقتراح  حق 
التعديــل او التعديــالت التي اجريت 
على الدســتور مقدمة من قبل جلنة 
برملانية وبعــد االنتهاء من التعديالت 
ملوافقة  وحتتــاج  للتصويت   تعــرض 
وموافقة   النواب  اعضاء مجلس  ثلثي 
الشعب باالســتفتاء العام ومصادقة 
رئيس اجلمهورية خالل ٧ ايام علما ان 
التعديل يعد مصادقا غليه بعد انتهاء 
املــدة املنصوص  عليها فــي البندين 

ثالثا و ثانيا في خال عدم تصديقه .

امــا للمــادة ١٤٢ فإنهــا نصت على 
بداية  النواب في  ان يشــكل مجلس 
عمله جلنة من اعضائــه تكون ممثلة 
للمكونات الرئيسية للمجمتع ، تقوم 
هذه اللجنة بتقدمي توصية للتعديالت 
التي يجب القيام بها .وتلك التعديالت 
تقــدم للتصويت عليهــا في اجمللس 
ويشــترط لتمريــر تلــك التعديالت 
موافقــة االغلبيــة ،ًاملطلقــه ًلعدد 
اعضاء اجمللس وليس هذا فحسب ،بل 
تقدم للتصويت باســتفتاء عام ويعد 
االستفتاء ناجحا او لصالح التعديالت 
اذا لم يرفضها ثلثا املصوتني في ثالث 
محافظات او اكثر مما يعني ان التعديل 
اصبح مســتحيال وال ميكن القيام به 
واجملتمعي  السياســي  االنقسام  مع 

الذي يشهده البلد .

تعديل الدستور )ضرورة(

 سالم مكي

مشروعان لتوفير الماء الصالح 
للشرب في سامراء



3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
حــذر الكرملني، امــس األول الثالثــاء، من أن 
روسيا سترد إذا قرر االحتاد األوروبي تعليق منح 
تأشــيرات دخول للروس، ردا على الغزو الروسي 

ألوكرانيا.
ويأتي هذا التحذير، بينما تريد بعض الدول منع 
الســياح الروس من دخول أوروبا، بينما تفضل 
دول أخرى إجراء أكثر رمزية مثل تعليق اتفاقية 
تنص على تسهيالت إصدار التأشيرات لفئات 

معينة من الروس.
وســيكون هذا النقاش في قلــب احملادثات بني 
وزراء اخلارجيــة األوروبيــني، الذيــن يجتمعون 

الثالثاء واألربعاء في براغ.
وقال دميتري بيسكوف املتحدث باسم الكرملني 
“نعلــم أن هنــاك وجهات نظــر مختلفة بني 
األوروبيني ونتابع ذلك عن كثب. هذا قرار خطير 
للغاية ميكن اتخاذه بحق مواطنينا وال ميكن أن 
ميــر هذا القرار دون رد”. وأضــاف: “من خالل ردنا 
علينا أن نضمن خدمــة مصاحلنا على أفضل 
وجه ونحمي مصالح مواطنينا. وال نعرف بعد 

اإلجراءات” التي سيتخذها األوروبيون.
وقال بيسكوف “شيئا فشيئا تُظهر بروكسل 
كما العواصــم األوروبية افتقارا تاما للحكمة 
، انعــدام املنطق هذا الذي يقتــرب من اجلنون 
هو الذي يســمح مبناقشة مثل هذه اإلجراءات 
أوروبية  دول  وفرضت  بالتأشــيرات(”.  )املتصلة 
مجموعــة عقوبــات اقتصادية على روســيا 

ملعاقبة موسكو على هجومها على أوكرانيا.
فيما يتعلق بالتأشيرات، يستبعد فرض حظر 
شــامل على الــروس في غياب توافق بشــأن 
هذا اإلجراء، الذي طالــب به الرئيس األوكراني 
فولودميير زيلنســكي. ومثل هذا احلظر الصدار 
تأشــيرات للســياح الروس في تكتل شنغن، 
والذي ســيكون إجراء غير مســبوق، تطالب 
به بشــكل خاص دول البلطيق، لكــن أملانيا 

تعارضه، وال تؤيده املفوضية األوروبية.
وتلقت 26 دولة في تكتل شــنغن )22 دولة في 
االحتاد األوروبي باإلضافة إلى النروج وأيســلندا 
وسويسرا وليختنشــتاين( ثالثة ماليني طلب 
2021 لغايات  إقامة قصيــرة عــام  تأشــيرة 
مختلفة )السياحة والدراسة ورحالت العمل(، 

والروس هم األكبر عددا مع 536 ألف طلب.

الكرملين يحذر االتحاد 
األوربي من مغبة منع 
التأشيرات عن الروس

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة الداخلية التركية، امس 
األول الثالثاء، أن السلطات في ألبانيا 
ألقت القبض على مؤسس منصة 
“ثوديكس” للعمالت املشــفرة، فاحت 
أوزور، فيما بدأت اإلجراءات املتعلقة 
بعملية تسليمه، وهو االسم الذي 
وصفتــه وســائل إعالم فــي وقت 
ســابق بأنه “أكبر محتال في تاريخ 

اجلمهورية التركية”.
أبريل  أوزور إلى شــهر  وتعود قصة 
2021. وحينهــا كان قد فر وبحوزته 
مليارا دوالر من أموال املســتثمرين 
فــي املنصة التي أسســها، بينما 
أن  التركية  الســلطات  كشــفت 
توجه إلى ألبانيا، انطالقا من مطار 

إسطنبول.
والبورصــة، التي يقــع مقرها في 
تركيا، كانت تعمل مبوجب ترخيص 
“FinCen MSB” في الواليات املتحدة، 
وكانت مفتوحة للمستخدمني في 

أنحاء العالم.
العام  أبريل،   20 يــوم  لكنها، ومنذ 
عبر  موقعهــا  أغلقــت  املاضــي، 
اإلنترنت، ونشــرت بيانا أعلنت فيه 
أن املســتخدمني لــن يتمكنوا من 
استخدام املوقع ملدة ستة  ساعات 

أوال، ثــم ملــدة أربعة إلى خمســة 
أيام، على أساس أنها جتري إجراءات 

تخص “شراكة جديدة”.
وبعدمــا أثار اإلغالق جدال واســعا 
بني أوســاط املســتثمرين، اجتهت 
الســلطات في البــالد لإلعالن عن 
فراره وبحوزته مبلــغ امللياري دوالر، 
391 ألف حســاب على  من صالح 

املنصة.
التركية،  للداخليــة  بيان  في  وجاء 
امس  “األناضــول”،  وكالة  نشــرته 
األول الثالثاء 30 أغســطس 2022، 
أن “فاروق فاحت أوزور الهارب ومؤسس 
منصة ثوديكس واملطلوب بنشــرة 

حمراء مت القبض عليه في ألبانيا”.
وأضاف البيان: “وقــد بدأت إجراءات 
تســليمه إلى تركيا”، مشــيرا إلى 
الئحة االتهــام التي صدرت ضد 21 
مشــتبها في وقت ســابق بشأن 
عملية االحتيال، مــن بينهم أوزور، 
مع طلب أحكام بالسجن تصل إلى 
40564 سنة في 3 جرائم منفصلة.

وحسب بيان الداخلية التركية فقد 
بجمهورية  الداخليــة  وزير  “اتصل 
ألبانيــا، بليــدار تشوتشــي، بوزير 
على  صويلو  ســليمان  الداخليــة 
أن  ونقل  اليــوم  الهاتــف صبــاح 

أوزر، مؤســس  فاحت  فــاروق  الهارب 
شركة ثوديكس مت القبض عليه في 

منطقة فلورا”.
ونشــر موقــع “خبر تــورك” صورة 
ملؤســس منصــة العمــالت، بعد 
عمليــة إلقــاء القبــض عليه في 

ألبانيا.
وقال إن السلطات األلبانية أرسلت 
وإنه  التركية،  نظيرتها  إلى  الصورة 
“مت التأكــد مــن هويتــه من خالل 

النتائج البيومترية”.
وفي يناير 2022 كانت تركيا وألبانيا 
وقعتا سبعة  اتفاقيات في مجاالت 
التركي،  الرئيس  بحضور  مختلفة، 
الوزراء  إردوغــان ورئيس  رجب طيب 

األلباني، إيدي راما.
وفي هذا اإلطار، وقع وزيرا الداخلية 
فــي البلدين على مذكــرة تفاهم 
بشــأن التعاون في مجــال تدريب 
قوات األمن بني حكومتي جمهورية 

تركيا وجمهورية ألبانيا.
كمــا وقعــت وزارتــا اخلارجية في 
بشــأن  تفاهم  مذكــرة  البلديــن 
البروتوكول،  مجــال  فــي  التعاون 
بحضور وزير اخلارجية التركي مولود 
تشــاووش أوغلو ونائب وزيــر أوروبا 
بألبانيا ميجي  والشــؤون اخلارجية 

فينــو. وكان مكتــب املدعي العام 
العام  في إســطنبول فتح حتقيقا 
املاضي بعد إغالق موقع “ثوديكس”، 
والتقاريــر التي حتدثــت عن هروب 

مؤسسها إلى اخلارج.
وفي غضون ذلــك قدم احملامي، عبد 
اهلل أسامي كيران، شكوى جنائية 
ضد فاحت فاروق أوزور، بدعوى “احتيال 
املنصة تضم  أن  جســيم”، مؤكدا 
400 ألف عضو، من بينهم 390 ألفا 

ينشطون في التداول.
املطالبة  الشكوى، متت  من  وكجزء 
أصول  علــى جميــع  باالســتيالء 
املنصــة، مبــا فــي ذلــك املركبات 
واملمتلكات  املصرفية  واحلســابات 

واألسهم.
وبعد هذه اخلطوة أصدرت الشرطة 
الدوليــة )االنتربول( نشــرة حمراء 
إللقــاء القبض علــى التركي “فاحت 
أوزر”، بطلب من أنقرة، وبعد اإلعالن 

عن “عملية االحتيال”.
وقالــت املديرية العامــة لألمن في 
تركيا، فــي بيان فــي 24 من العام 
املاضي إنها تلقــت طلبا من نيابة 
إسطنبول الستصدار نشرة حمراء 
بحــق أوزر، الذي غادر البالد، ويعتقد 

أنه موجود في ألبانيا.

تركيا تعلن اعتقال فاتح اوزور أكبر محتال في تاريخها

متابعة ـ الصباح الجديد:
أدت احلرب في أوكرانيا إلى استنفاد 
اخملزونــات األميركيــة مــن بعض 
أنــواع الذخيــرة، مما أثــار مخاوف 
بــني املســؤولني األميركيني حول 
األميركية  العســكرية  اجلهوزية 
بسبب  للخطر  تعرضها  واحتمال 

النقص.
وحسب تقرير نشرته صحيفة “وال 
ســتريت جورنــال”، زودت الواليات 
األشــهر  أوكرانيا خالل  املتحــدة 
الستة املاضية بـ16 قاذفة صواريخ 
“هيمارس”،  باسم  تعرف  أميركية، 
وآالف البنادق والطائرات بدون طيار 
املعدات.  مــن  وغيرها  والصواريخ 
يقول مسؤولون دفاعيون إن الكثير 
من تلك األســلحة، مبــا في ذلك 
الذخيرة، جاء مباشــرة من اخملزون 
األميركــي، مما أدى إلى اســتنفاد 
غير  لتهديدات  اخملصصة  اخملزونات 

متوقعة.
أكثر األســلحة فتكاً  واحد مــن 
التــي أرســلها “البنتاغــون” هو 
مدفع “الهاوتزر” الذي يطلق ذخيرة 
 155 شــديدة االنفجار من عيــار 
ملم تــزن كل منهــا حوالي 100 
رطــل وقادر على إصابــة األهداف 
األميال.  بعد عشــرات  بدقة على 
حتــى 24 آب، قال اجليش األميركي 
إنه زود أوكرانيــا مبا يصل إلى 806 
آالف طلقــة من عيــار 155 ملم. 
عدد  األميركي حتديد  اجليش  رفض 
الطلقــات التي كانت في مخزونه 
بداية العام. قال مســؤول دفاعي 
أصبح  األخيرة،  األســابيع  في  إنه 
عدد الطلقــات القتالية من عيار 
155 ملــم في اخملازن العســكرية 
بشــكل  “منخفضاً  األميركيــة 
غيــر مريح”.  وأضاف املســؤول أن 
األمر ليــس حرجا بعد ألن الواليات 
املتحدة ليســت منخرطة في أي 
صراع عســكري كبير، لكنه أشار 
إلــى أنه “ليــس باملســتوى الذي 

يخولنا خوض حرب”.
اســتخدم اجليش األميركي مدفع 
املاضي  األســبوع  مؤخراً  “هاوتزر” 
لضرب اجلماعات املدعومة من إيران 
في ســوريا، ويثير استنفاد ذخيرة 
155 ملــم قلقاً متزايــداً للجيش 
للتخطيط  عموما  يســعى  الذي 
ألي سيناريو. قال اجليش إنه يجري 
لتحديد  خملازنــه  “تقييما”  اليــوم 
أوكرانيــا مع حماية  دعم  كيفية 
بنا”.  اخلاصة  اإلمدادات  “احتياجات 

ولفــت إلى أنــه طلــب أيضاً من 
دوالر  مليون   500 النــواب  مجلس 
ســنوياً لتعزيز مصانــع الذخيرة 
التابعــة لــه. ويعتمــد اجليــش 
احلالية  العقــود  على  األميركــي 
لزيــادة إنتاج الذخيــرة، لكنه لم 
يوقــع عقــوداً جديــدة حلســاب 
سيحتاجها  التي  األكبر  الكميات 
لتجديد مخزونه، وفقاً ملســؤولني 

باجليش.
األركان  هيئــة  رئيــس  أجــرى 

مارك  اجلنرال  للجيش  املشــتركة 
ميلي مراجعات شهرية للترسانة 
األميركيــة لتحديد مــا إذا كانت 
مســتويات االســتعداد ال تــزال 
مناســبة بالنظر إلــى احتياجات 
الذخيــرة فــي أوكرانيــا، وفقــاً 
ملســؤولني عســكريني أميركيني. 
قال املسؤولون إن الواليات املتحدة 
املاضي  األســبوع  أوكرانيــا  زودت 
“هاوتزر” مختلفة  بذخيرة ملدافــع 
احلجــم، 105 ملم، وهو ما يعكس 

القلق بشأن مخزوناتها من  جزئياً 
الذخيرة عيار 155 ملم.

النقص الذي يلــوح في األفق في 
الذخيرة ليس بسبب شح األموال، 
وفقاً ملــن هم على دراية باملوضوع. 
املتحــدة هذا  الواليــات  أعلنــت 
األســبوع أنها خصصت ما يقرب 
3 مليارات دوالر كمســاعدات  من 
طويلة األجل تهدف إلى مساعدة 
اإلنفاق  إجمالي  رفــع  مما  أوكرانيا، 
على األسلحة هناك إلى 14 مليار 

دوالر. طلبت إدارة الرئيس األميركي 
جو بايدن ميزانية للبنتاغون للعام 

املقبل تقدر بـ773 مليار دوالر.
تبدأ عملية شــراء األســلحة في 
“البنتاغون” عموماً بتحديد اجليش 
ملتطلباته. ثم تتــم مراجعة تلك 
الطلبات ويفتح املزاد أمام القطاع 
اخلــاص. لكن منذ الغزو الروســي 
ألوكرانيــا في شــباط، اشــتكى 
مســؤولو صناعة األسلحة من أن 
“البنتاغون” لم يبلغ دائماً عن تلك 
املتطلبات، والتــي غالباً ما تتغير، 
مما يؤدي إلى حدوث تأخيرات، ويترك 
مقاولــي وزارة الدفــاع غير قادرين 

على االستعداد ملزيد من اإلنتاج.
اإلمداد  ال ميكن تشــغيل خطوط 
اخلاملــة بــني عشــية وضحاها، 
وقد يســتغرق رفع إنتاج اخلطوط 
النشــطة وقتاً. تقوم الشــركات 
بالفعــل بإنتاج ذخيــرة عيار 155 
ملــم، ولكن ليس بالســعة التي 
ســيحتاجها “البنتاغون” لتجديد 

مخزونه.
املتحدة، يســتغرق  الواليــات  في 
األمر من 13 إلى 18 شهراً من وقت 
تقدمي الطلبــات لتصنيع الذخائر، 
وفقــاً ملســؤول فــي الصناعــة 
العســكرية. قد يســتغرق جتديد 
مخزونات األســلحة األكثر تطوراً 
مثــل الصواريخ والطائــرات بدون 

طيار وقتاً أطول.
يعزو مسؤولو الدفاع و”الكونغرس” 
النقص  القضية  علــى  املطلعون 
الذي يلوح فــي األفق إلى عدد من 
العوامل. ويقولون إن البيروقراطية 
في “البنتاغــون” بطيئة في تقدمي 
مخزونها.  لتجديــد  جديدة  عقود 
املشــكلة  من  جزءاً  يعــزون  كما 
إلى نقص التنســيق بني جزء من 
“البنتاغــون” الــذي يعمــل على 
تزويد أوكرانيا بســرعة باألسلحة 
عن  املســؤولني  والبيروقراطيــني 

شراء املعدات.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
إســرائيلية،  محكمة  قضــت 
امس األول الثالثاء، بالسجن 12 
ملنظمة  الســابق  للمدير  عاما 
غير  األميركية  فيجــن”  “وورلد 
احلكومية في قطــاع غزة، بعد 
إدانتــه بتهمــة اختالس ماليني 
الدوالرات حلساب حركة حماس.

وصدر احلكم ضد محمد احللبي 
عن احملكمــة املركزيــة في بئر 
الســبع فــي جنوب إســرائيل 
بالسجن “12 عاما مع احتساب 
املدة التــي أمضاها فعليا” منذ 
أنه موقوف منذ  إذ  احملاكمة  بدء 
ست سنوات وفقا للحكم الذي 
فرانس  وكالــة  عليه  اطلعــت 

برس.
“وورلــد فيجن” احلكم  ورفضت 
ووصفت  احللبــي،  بحق  الصادر 
مع  “يتناقض بشدة  بأنه  احلكم 
األدلــة والوقائع فــي القضية”، 
واصفة احملاكمــة بأنها “مخيب 
على  لبيان  وفقا  بشدة”،  لآلمال 

حسابها على موقع “تويتر”.
وكان احللبــي أديــن فــي يونيو 
بتهمــة االنتماء إلــى “جماعة 
إرهابيــة” هــي حركــة حماس 
و”نقل  إرهابية”  أنشطة  و”متويل 

معلومــات إلى العــدو” وحيازة 
ســالح، بحســب الئحة التهم 
التي حصلت وكالة فرانس برس 

على نسخة منها.
املوجهة  التهم  احللبــي  ورفض 
إليه كما ندد محاميه مبا أسماه 
“محاكمة سياســة” خصوصا 
وأن التدقيق الداخلي للمنظمة 
أنه لم يحول أي  األميركية أكد 

أموال حلماس.
وقال محاميــه، ماهر حنا، امس 
األول الثالثاء، “إنه بريء لم يفعل 
شيئا وليس هناك دليل ضده بل 
للمحكمة  أثبتت  العكس  على 

عدم حتويل أي أموال حلماس”.
وأضاف حنا الذي يعتزم استئناف 
احلكــم “كان محمد يعول على 
أنهــا  يعتقــد  وكان  العدالــة 

ستتحقق في نهاية املطاف.
وفي يونيو 2016، ألقت إسرائيل 
الفلســطيني،  علــى  القبض 
محمــد احللبي، ووجهــت إليه 
نفسه  العام  من  أغسطس  في 
الدوالرات  ماليني  اختالس  تهمة 

وحتويلها حلركة حماس.
وأعلنــت احلكومة األســترالية 
وهــي مانــح رئيســي ملنظمة 
“وورلــد فيجــن”، أنهــا جمدت 

متويلهــا ملشــاريع فــي قطاع 
غزة بعــد توقيــف احللبي، ولم 
احلكومة  أجرتــه  حتقيــق  يجد 
األســترالية الحقا أي دليل على 

حدوث اختالس.
وأُبقــي الكثير مــن األدلة ضد 
احللبي طــي الكتمــان، وقالت 
الســلطات اإلســرائيلية “إنها 

ملفات أمنية سرية”.
وفي تعليــق على احلكم، أعربت 
مفوضية األمم املتحدة السامية 
“مخاوفها  اإلنســان عن  حلقوق 
اخلطيــرة” مشــيرة إلى “نقص 
األدلة” و”عدم االمتثال للمعايير 

الدولية للمحاكمة العادلة”.
وكانت املنظمــة اخليرية “وورلد 
فيجن” التــي يعمل معها أكثر 
ألف شــخص في  أربعــني  من 
قرابة مئــة بلد، قــد أعلنت أن 
برامجها تخضع “لتدقيق داخلي 
منتظــم ومســتقل لتجنــب 

اساءة استخدام مساعداتها”.
األميركية  املنظمــة  وتعمــل 
املتحــدة،  األمم  مــع  بالتعــاون 
وتقوم في غالب األحيان بتنفيذ 
مشاريعها، وبدأت أنشطتها في 
إسرائيل واألراضي الفلسطينية 

منذ العام 1975.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
حتاصــر املياه معظــم إحيــاء العاصمة 
السودانية اخلرطوم في ظل ارتفاع مستمر 
منذ أكثر من 4 أيام في مستوى املنسوب 
الذي سجل 16.58 مترا، امس األول الثالثاء، 
فــي ظل اســتعدادات أقل مــن املطلوب 
ملواجهة احتماالت فيضانات جديدة يتوقع 
أن تكون تأثيراتها أكبر من تلك التي حدثت 
في العامني املاضيني والتي أدت إلى خسائر 

بشرية ومادية كبيرة.
وشهد مجرى النيل في اخلرطوم انكماشا 
بفعل  املاضية  الســنوات  خالل  ملحوظا 
عمليات التطوير املعمــاري والزراعي التي 
لم تضــع في حســاباتها احتمالية تأثير 
ذلك على مســتوى املياه في مناطق اخرى 
وما يصاحبه من تهديــد كبير على أرواح 

وممتلكات الناس.
وأقرت ســلطات واليــة اخلرطوم بضعف 
االســتعدادات ملواجهــة الفيضانات وآثار 
موســم األمطــار احملتملة؛ وقــال الوالي 
املكلف في إفادات إعالمية إن االستعدادات 
أقل من املطلوب بســبب نقص التمويل؛ 
التمويل  امللحة إليجاد  إلى احلاجة  مشيرا 
الــالزم لعمل الردميــات واحلواجز الواقية 
إرتفاع مناسيب  التعامل مع  القادرة على 

النيل.
وال تنفصل مشــاكل اخلريف املتكررة عن 
تهالك البنيــة التحتية في اخلرطوم التي 

يسكنها نحو تسعة  ماليني نسمة.
ويؤكد مختــار عمر صابر مدير عام الطرق 
بوالية  التحتية  البنيــة  بوزارة  واجلســور 

اخلرطوم ملوقع ســكاي نيوز عربية أن مياه 
اخلريــف غالبا ما تشــكل عبئا ملحوظا 
على البنية التحتية من طرق وشــبكات 

مياه وصرف صحي.

ويوضح صابــر أن الطبيعة التيموغرافبة 
املياه  انسياب  للخرطوم ال تســاعد على 
حالة  فــي  املطلوب خصوصا  بالشــكل 

األمطار الغزيرة والسيول والفيضانات.

تتزايد  امليــاه  ارتفاع مناســيب  وفي ظل 
اخملاوف في أوســاط السكان خصوصا في 
املناطق الواقعة جنوب اخلرطوم والتي عادة 

ما تكون أكثر تأثرا.
وقال محمود علي وهــو من مواطني حي 
الكالكلة بجنوب اخلرطوم ملوقع ســكاي 
نيوز عربية إن ســكان املناطق القريبة من 
مجري النيل األبيــض يراقبون الوضع عن 
كســب وينظمون دوريات ليلية يشــارك 

فيها الشباب ملراقبة اي خطر محتمل.
وأوضح علــي أن جتربــة العامني املاضيني 
كانت قاسية عليهم، إذ فقد الناس ارواحا 
وممتلــكات وواجهوا العديــد من األمراض 
واألوبئة بسبب تراكم املياه وسوء األحوال 

البيئية.
وفــي العامــني املاضيني قتــل نحو 200 
اجتاحت  التي  الفيضانات  شــخص جراء 
معظم مناطق الســودان وأضــرت بأكثر 
من مليون مواطــن وقضت على نحو ألف 
منزل واتلفت آالف االفدنة من املســاحات 

الزراعية.
ومنذ أكثر من ثالثة أسابيع تعيش مناطق 
البالد مأساة  واسعة في شمال ووســط 
كبيرة بسبب السيول التي اجتاحت أكثر 
من 250 قريــة وأدت إلى مقتــل قرابة ال 
100 شخص؛ وســط صعوبات بالغة في 
من  املقدمة  اإلنسانية  املساعدات  إيصال 
اخلارج ومن منظمات محلية، وذلك بسبب 
امليــاه اجلارفــة التي عزلــت معظم تلك 
القرى وأحدثت أضرارا بالغة ببعض الطرق 

الرئيسية.

البنتاغون: حرب أوكرانيا تستنزف مخزونات الذخيرة األميركية
اجرى تقييما لمخازنه

السجن 12 عاما لمدير سابق
 في منظمة إغاثة بقطاع غزة

المياه تحاصر الخرطوم.. واستعدادات محدودة لمواجهة الكارثة
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محافظة واسط/ قضاء االحرار 
حقل االحدب النفطي 

قسم العقود/ شركة نفط الواحة احملدودة 

تنويه / متديد موعد استالم العطاءات ملناقصة جتهيز أجهزة تكنولوجيا 
املعلومات ومواد استهالكية أخرى لشركة الواحة النفطية

Extension for 1st Announcement for Provision of Supplying IT 
Equipment and Consumables for Al-Waha Petroleum Company

)014/PC/22( :رقم املناقصة

إشارة الى اإلعالن اخلاص باملناقصة أعاله املعلن بتأريخ 11\08\2022, تعلن شركة 
نفط الواحة احملدودة العاملة على مشــروع تطوير حقــل األحدب النفطي في 
محافظة واســط / قضاء االحــرار عن متديد موعد اســتالم العطاءات اخلاصة 
باملناقصــة أعاله من تاريــخ 30\08\2022 الــى 07\09\2022. )باقي الشــروط 

واملتطلبات كما في اإلعالن األصلي املذكور أعاله(.
 www.petroalwaha.com :املوقع اإللكتروني اخلاص بشركة الواحة النفطية

ملزيد من التفاصيل واالستفسارات يرجى التواصل على اإلمييالت التالية:
 ahmed.nahedh@petroalwaha.com

 CC to:  youhao@petroalwaha.com / khalid.jamal@petroalwaha.com

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 74
التاريخ: 2022/8/29

م/ إعالن كسر قرار

عمالً بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل ونظرا حلصول كسر قرار على 
االمالك العائدة الى مديرية بلدية )الرفاعي( عدد ) 1 ( واملوضحة تفاصيلها ادناه تعلن جلنة البيع 
واإليجار في مديرية بلديات ذي قار عن اعادة املزايدة العلنية فعلى الراغبني باالســتئجار مراجعة 
محاسب البلدية خالل مدة )7( يوم  تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن لدفع التأمينات القانونية 
بنســبة ال تقل عن )20%( من قيمة مبلغ الضم االخير مع نســبة 15% )كسر قرار( واحلضور في 
اليوم التالي من مدة انتهاء االعالن في ديوان البلدية حســب الوقت احملدد مع جلب هوية االحوال 
املدنية ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور نشــر االعالن والداللية البالغة 2% وأي مصاريف 

اخرى.
م.ر. مهندسني
حيدر محسن جري
مدير بلديات ذي قار

شركة النفط الوطنيه العراقيه  
Inoc

شركة نفط البصره )شركه عامه(
العدد 5913٦ 
2022 /  8  /  29 

تاجيل غلق طلبيات 
احلاقا بكتابنا ذي العدد 50287  في 24 / 7 / 2022 
واملنشــور بعدد صحيفة الصباح اجلديد 4950 
فــي 25 / 7  /  2022 تقرر تاجيل غلق الطلبيات 
املدرجه ضمن كتابنا اعاله واملعلنه على غلق 15  
/  8  / 2022 لتكــون علــى غلــق 7 /  9  /  2022 

للعلم مع التقدير ... 
املدير العام

االربعاء 31 آب 2022 العدد )4964(

Wed .31 Aug. 2022 issue )4964(

اعالن
قدم املدعي 

)شيماع ناصر حسون( 
طلبــا يــروم فيــه تبديــل 
)شيماع(  من  اجملرد  اســمها 
الــى )شــيماء( فمــن لديه 
الدعــوى  علــى  اعتــراض 
مراجعة هــذه املديرية خالل 
عشر  )خمسة  اقصاها  مدة 
ينظر  سوف  وبعكسه  يوما( 
املادة  احــكام  وفق  بالدعوى 
)22( مــن قانــون البطاقــة 
الوطنيــة رقــم )3( لســنة 

 .201٦
موقع
اللواء
رياض جندي الكعبي
املدير العام/ وكالة

جمهورية العراق
وزارة الداخلية 

مديرية االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة

مديرية احوال بغداد/ الرصافة
قسم شؤون احوال بغداد/ الرصافة
العدد: 28217
التاريخ: 2022/8/28

م// إعالن
)نــوري هاشــم عبد(  قــّدم املواطن 
وجعله  )لقب(  لتبديل  قضائية  دعوى 
)اجلوراني( بدال من )الالمي( فمن لديه 
اعتراض مراجعة هــذه املديرية خالل 
)15( خمســة عشــر يوما من تاريخ 
النشــر وبعكسه ســوف تنظر هذه 
املديريــة بطلبه اســتنادا الى احكام 
املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية 
رقم )3( لســنة 201٦ املعدل على ان 
يكون النشــر باســم مدير اجلنسية 

احملترم.... مع التقدير.
موقع اللواء
رياض جندي الكعبي
املدير العام / وكالة

جمهورية العراق
وزارة الداخلية 

مديرية االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة

مديرية احوال بغداد/ الرصافة
قسم شؤون احوال بغداد/ الرصافة
العدد: 28252
التاريخ: 2022/8/28

م// إعالن
املواطــن )عباس نوري هاشــم(  قّدم 
وجعله  )لقب(  لتبديل  قضائية  دعوى 
)اجلوراني( بدال من )الالمي( فمن لديه 
اعتراض مراجعة هــذه املديرية خالل 
)15( خمســة عشــر يوما من تاريخ 
النشــر وبعكسه ســوف تنظر هذه 
املديريــة بطلبه اســتنادا الى احكام 
املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية 
رقم )3( لســنة 201٦ املعدل على ان 
يكون النشــر باســم مدير اجلنسية 

احملترم.... مع التقدير.
موقع اللواء
رياض جندي الكعبي
املدير العام / وكالة

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف صالح 

الدين االحتادية
محكمة االحوال الشخصية في 

تكريت
العدد: 1390/ش/2022
التاريخ: 2022/8/28

اعالن
الى/ املدعى عليه/ مروان نور الدين نامق

اقامت املدعية )رؤى ياسر عبد الرحمن( 
امــام هــذه احملكمة  الدعــوى املرقمة 

1390/ش/2022
الطالق  )بتصديق  تطلب فيها احلكــم 
اقامتك  اخلارجــي( وجملهوليــة محــل 
حســب شــرح القائم بالتبليغ وتاييد 
اخملتار لذا قــررت احملكمة تبليغك مبوعد 
املرافعة املوافق يوم 2022/9/25 بالنشر 
في صحيفتــني محليتني يوميتني وفي 
حــال عدم حضورك او مــن ينوب عنك 
قانونا فســوف جتري بحقك غيبا وعلنا 

وفق القانون.
مع التقدير...

القاضي 
عبد اهلل حسن خلف احلبيب

جمهورية العراق
وزارة الداخلية 

مديريــة االحــوال املدنيــة واجلوازات 
واالقامة

مديرية احوال بغداد/ الرصافة
قسم شؤون احوال بغداد/ الرصافة

العدد: 28219
التاريخ: 2022/8/28

م// إعالن
نوري هاشــم(  املواطــن )صباح  قّدم 
وجعله  )لقب(  لتبديل  قضائية  دعوى 
)اجلوراني( بدال من )الالمي( فمن لديه 
اعتراض مراجعة هــذه املديرية خالل 
)15( خمســة عشــر يوما من تاريخ 
النشــر وبعكسه ســوف تنظر هذه 
املديريــة بطلبه اســتنادا الى احكام 
املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية 
رقم )3( لســنة 201٦ املعدل على ان 
يكون النشــر باســم مدير اجلنسية 

احملترم.... مع التقدير.
موقع اللواء

رياض جندي الكعبي
املدير العام / وكالة

جمهورية العراق
وزارة الداخلية 

مديرية االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة

مديرية احوال بغداد/ الرصافة
قسم شؤون احوال بغداد/ الرصافة
العدد: 28247
التاريخ: 2022/8/28

م// إعالن
قــّدم املواطــن )حيدر نوري هاشــم( 
وجعله  )لقب(  لتبديل  قضائية  دعوى 
)اجلوراني( بدال من )الالمي( فمن لديه 
اعتراض مراجعة هــذه املديرية خالل 
)15( خمســة عشــر يوما من تاريخ 
النشــر وبعكسه ســوف تنظر هذه 
املديريــة بطلبه اســتنادا الى احكام 
املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية 
رقم )3( لســنة 201٦ املعدل على ان 
يكون النشــر باســم مدير اجلنسية 

احملترم.... مع التقدير.
موقع اللواء
رياض جندي الكعبي
املدير العام / وكالة

AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.

 مبلغ الضم األخير+ نسبة 15%مدة االيجارنوع امللكرقم امللكمديرية بلديةت
كسر قرار

 2،196،500 مليونان ومائة وستةثالث سنواتمحل/ السراي1291/5الرفاعي1
وتسعون وخمسمائة دينار



5 اعالن

جمهورية العراق
وزارة الداخلية 

مديرية االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة

مديرية احوال بغداد/ الرصافة
قسم شؤون احوال بغداد/ الرصافة
العدد: 28251
التاريخ: 2022/8/28

م// إعالن
ناطق هاشــم(  )فائزة  املواطــن  قّدم 
وجعله  )لقب(  لتبديل  قضائية  دعوى 
)اجلوراني( بدال من )الالمي( فمن لديه 
اعتراض مراجعة هــذه املديرية خالل 
)15( خمســة عشــر يوما من تاريخ 
النشــر وبعكسه ســوف تنظر هذه 
املديريــة بطلبه اســتنادا الى احكام 
املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية 
رقم )3( لســنة 2016 املعدل على ان 
يكون النشــر باســم مدير اجلنسية 

احملترم.... مع التقدير.
موقع اللواء
رياض جندي الكعبي
املدير العام / وكالة

جمهورية العراق
وزارة الداخلية 

مديرية االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة

مديرية احوال بغداد/ الرصافة
قسم شؤون احوال بغداد/ الرصافة
العدد: 28249
التاريخ: 2022/8/28

م// إعالن
هاشم(  ناطق  )حســن  املواطن  قّدم 
وجعله  )لقب(  لتبديل  قضائية  دعوى 
)اجلوراني( بدال من )الالمي( فمن لديه 
اعتراض مراجعة هــذه املديرية خالل 
)15( خمســة عشــر يوما من تاريخ 
النشــر وبعكسه ســوف تنظر هذه 
املديريــة بطلبه اســتنادا الى احكام 
املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية 
رقم )3( لســنة 2016 املعدل على ان 
يكون النشــر باســم مدير اجلنسية 

احملترم.... مع التقدير.
موقع اللواء
رياض جندي الكعبي
املدير العام / وكالة

جمهورية العراق
وزارة الداخلية 

مديرية االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة

مديرية احوال بغداد/ الرصافة
قسم شؤون احوال بغداد/ الرصافة
العدد: 28250
التاريخ: 2022/8/28

م// إعالن
قّدم املواطن )ســجاد ناطق هاشــم( 
وجعله  )لقب(  لتبديل  قضائية  دعوى 
)اجلوراني( بدال من )الالمي( فمن لديه 
اعتراض مراجعة هــذه املديرية خالل 
)15( خمســة عشــر يوما من تاريخ 
النشــر وبعكسه ســوف تنظر هذه 
املديريــة بطلبه اســتنادا الى احكام 
املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية 
رقم )3( لســنة 2016 املعدل على ان 
يكون النشــر باســم مدير اجلنسية 

احملترم.... مع التقدير.
موقع اللواء
رياض جندي الكعبي
املدير العام / وكالة

جمهورية العراق
وزارة الداخلية 

مديرية االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة

مديرية احوال بغداد/ الرصافة
قسم شؤون احوال بغداد/ الرصافة
العدد: 28248
التاريخ: 2022/8/28

م// إعالن
هاشــم(  ناطق  )محمد  املواطن  قّدم 
وجعله  )لقب(  لتبديل  قضائية  دعوى 
)اجلوراني( بدال من )الالمي( فمن لديه 
اعتراض مراجعة هــذه املديرية خالل 
)15( خمســة عشــر يوما من تاريخ 
النشــر وبعكسه ســوف تنظر هذه 
املديريــة بطلبه اســتنادا الى احكام 
املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية 
رقم )3( لســنة 2016 املعدل على ان 
يكون النشــر باســم مدير اجلنسية 

احملترم.... مع التقدير.
موقع اللواء
رياض جندي الكعبي
املدير العام / وكالة

محافظة واسط/ قضاء االحرار /حقل االحدب النفطي 
شركة نفط الواحة احملدودة / قسم العقود 

إعالن للمرة االولى/ مناقصة جتهيز مناقصة جتهيز مزيل الدهون )Degreaser( حملطة املعاجلة املركزية في حقل األحدب
1st Announcement for Provision of Supplying Degreaser for CPF in Ahdeb Oilfield

نوع املناقصة: )مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني(
)018/PC/22( :رقم املناقصة

تعلن شــركة نفط الواحة احملدودة العاملة على مشــروع تطوير حقل األحدب النفطي في محافظة واســط / قضاء االحرار للمرة األولى عن مناقصة جتهيز مزيل الدهون )Degreaser( حملطة املعاجلة 
املركزية في حقل األحدب فعلى من يجد لديه القدرة والكفاءة من الشــركات احمللية والعاملية واملكاتب املتخصصة  مخاطبة )شــركة نفط الواحة احملدودة \ قسم العقود( بنية األشتراك في املناقصة 
عبر عناوين البريد اإللكترونية املذكورة ادناه اعتباراً من تاريخ نشــر اإلعالن للحصول على وثائق الدعوة ) ITB Documents ( والشــروط املطلوبة مقابل مبلغ قيمته 100 دوالر امريكي الغير, وتكون وثائق 

املناقصة جزء ال يتجزأ من املشروع. 
على جميع املتقدمن األلتزام بالشروط التالية عند تقدمي عطاءاتهم:

1. جلب نسخة )ملونة( لكافة الوثائق املذكورة ادناه على أن تلتزم الشركة الفائزة بجلب كافة الوثائق األصلية عند اإلحالة:
1.1. على الشركات العراقية احمللية جلب ما يلي:

أ ( هوية الشركة صادرة من غرفة التجارة او من وزارة التخطيط نافذة ومجددة.
ب ( شهادة تأسيس الشركة الصادرة من وزارة التجارة )مسجل الشركات(.

1.2. جلب عدم ممانعة غير منتهية الصالحية لدخول املناقصات نافذة من هيئة الضرائب العامة العراقية.
1.3. يجب على الشركات االجنبية تقدمي وثائق تسجيل الشركة الصادرة من بلدهم باللغة االنكليزية، او تقدمي اوراق تسجيل الشركة في العراق, وتقدمي عدم ممانعه نافذة  من الهيئة العامه للضرائب.
2. على الشركات تقدمي تأمينات أولية بقيمة )7,000 $( بالدوالر األمريكي فقط، تقدم على شكل صك مصدق أو خطاب ضمان )على أن يكون صادر من احد املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي العراقي 
ومسجل على املنصة اإللكترونية اخلاصة بالبنك املركزي, معنون إلى )شركة نفط الواحة احملدودة( ويتضمن اإلشارة ألسم ورقم املناقصة ويكون نافذ ملدة )سنة( اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على أن 

تكون التأمينات األولية باسم مقدم العطاء أو )أي من املساهمن في الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة( علما إن مدة نفاذ العطاء )6 أشهر( من تاريخ غلق املناقصة.
3. أن تقدمي العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشــركة أو أحد املســاهمن أو من يخوله مبوجب وكالة صادرة من كاتب العدل كشرط أساسي لتقدمي العطاء والتوقيع على طلب شراء وثائق 

املناقصة.
4. في حالة اشتراك أكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم )تضامنية تكافلية( في ذلك لتنفيذه على أن يقدم عقد مشاركة مصادق عليه أصوليا مع العطاء.

5. على مقدمي العطاءات تقدمي عطاءاتهم باللغة اإلجنليزية قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاءات وتتكون العطاءات من:
أ ( العرض الفني مع )Flash Memory يحتوي على العرض الفني(

ب ( العرض التجاري مع )Flash Memory يحتوي على العرض التجاري(
ج ( خطاب الضمان بقيمة )7,000 دوالر أمريكي(

يجب أن تكون املتطلبات املذكورة أعاله في ثالثة ظروف مغلقة ومختومة، ويجب تقدميها وفقا ملتطلبات لوثائق الدعوة، ويجب أن يكون اسم املشروع ورقم العطاء واضحا على الظروف، يجب ان توضع 
الظروف الثالثة في ظرف واحد مغلق ومختوم ويذكر علية اسم املشروع ورقمه ومعلومات اتصال الشركة املقدمة. 

6. تقدمي ورقة بيانات سالمة املادة MSDS للمادة املطلوبة في العرض الفني.
7. على جميع املتقدمن جتهيز منوذج للمادة املطلوبة في نفس موعد تسليم العطاءات, النموذج يكون على شكل 3 عبوات وكل عبوة حتوي ليس أقل من 100 ملل من نفس املادة, توضع عليها ملصقات 

تبن )معلومات املنتج, إسم الشركة املقدمة, وأسم املصنع أو الوكيل.(
8. موعد اســتالم العطاءات من الســاعة 09:30 صباحاُ الى الســاعة 12:00 ظهراً بتوقيت مدينة بغداد من يوم االربعاء املوافق 2022/9/21 في الباب الرئيســي حلقل األحدب النفطي، وبعد هذا املوعد 
ال يقبل أي عطاء، وســتجري عملية فتح العطاءات بعد الســاعة الثانية عشــر من نفس اليوم وإذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعداً للغلق والفتح وان جهة 

التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
9. في حال وجود اي استفســار او طلب توضيح بخصوص التفاصيل الفنيه اخلاصة باملشــروع يرجى مخاطبة قســم العقود قبل تأريخ 16\09\2022 بواســطة رسالة عبر البريد االلكتروني املذكور او 

تسليمها باليد الى قسم العقود لغرض األجابة بالسرعة املمكنة قبل موعد تقدمي العطاءات.
10.  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة.

)ITB Documents( 11. املتطلبات االخرى والتفاصيل الفنية مذكورة في وثائق الدعوة
مالحظة )1(: في حال عدم تقدمي الوثائق املذكورة في الفقرة رقم )1( او تقدمي وثائق منتهية الصالحية يكون لشركة الواحة احلق في اتخاذ االجراءات الالزمة حسب الضوابط والتعليمات النافذة. 

مالحظة )2(: تلتزم الشركة الفائزة بتقدمي الوثائق املذكورة ادناه قبل توقيع العقد
 قرص CD + نسخة ورقية )يحتوي على معلومات الشركة كاملة + هوية وزارة التخطيط او هوية غرفة التجارة مجددة ونافذة + شهادة التأسيس ملونة ومحضر االجتماع + نسخة نافذه من كتاب عدم 

ممانعة من هيئة الضرائب( تقدم لشركة نفط الوسط وتعد كجزء من متطلبات توقيع العقد.
 www.petroalwaha.com :املوقع اإللكتروني اخلاص بشركة الواحة النفطية

 osama@petroalwaha.com :ملزيد من التفاصيل واالستفسارات يرجى التواصل على اإلمييالت التالية
 CC to:  khalid.jamal@petroalwaha.com and youhao@petroalwaha.com

إعالن للمرة الثانية/ ملناقصة توفير خدمات املوارد البشرية العامة )مشرفني ومهندسني تقنيني , اخصائيي 
االعمال ومشرفني لقسم السالمة( 

2nd Announcement for Provision of General Human Resource Service )Technical Supervisors & 
Engineers, Business Specialists and HSSE Supervisors(

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

اجلهة املســتفيدة : شركه الواحة النفطيه احملدوده املقاول واملشغل حلقل االحدب النفطي مع شركه نفط الوسط ) شركه عامه(/ وزاره النفط بعقد تطوير 
وانتاج حقل االحدب النفطي بعقد مت اعاده توقيعه في 2008/11/10 .في الوقت احلالي العمال االستكشــاف والتطوير, االنتاج واجناز املنشــاءات الســطحيه 

اجلارية في العراق.
اسم املشروع: إعالن للمرة الثانية/ ملناقصة توفير خدمات املوارد البشرية العامة )مشرفن ومهندسن تقنين , اخصائيي االعمال ومشرفن لقسم السالمة( 

010/SC/22 : رقم املناقصة
Tender Information:
تود شــركة الواحة النفطية احملدودة اإلعالن عن املناقصة اعاله للمرة الثانية . ميكن جلميع الشركات املتخصصة التي لديها القدرة واخلبرة أن تشارك في هذه 

املناقصة من خالل دفع رسوم املناقصة )100 دوالر( للحصول على وثائق املناقصة ) ITB( بداية من تاريخ نشر هذا االعالن .
1. Scope of Work: 
AL-WAHA is to seek a contractor to provide General Human Resource Service. Contractor shall provide all kinds of Technical Supervisors & 
Engineers, Business Specialists and HSSE Supervisors, please refer to ITB for more details.

2-  سيتم استقطاع رسوم االعالن من الشركة الفائزة.
3-  خــالل فتــرة التقدمي للمناقصة، يجب ان تكون قيمة خطاب الضمان املقدم هو200,000 دوالر امريكــي . نافذ ملدة عام واحد من تاريخ اغالق املناقصة على 
شــكل خطاب ضمان صادر من بنك مسجل في منصة البنك املركزي العراقي االلكترونية او صك مصدق 4 -  على من يرغب االشتراك في هذه املناقصة دفع 

اجور املناقصة مائة دوالر فقط  الى قسم املالية قبل 2022/9/14  املوعد النهائي لغلق املناقصة وقبل الساعه 4.00 عصرا. حسب طرق الدفع االتية :
  الطريقة األولى: ميكن للمشــاركن دفع رســوم املناقصة 100 دوالر للحصول على وثائق املناقصة )ITB(  مباشرة إلى الدائرة املالية لشركة 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 للمشاركن دفع رسوم املناقصة 100 دوالر كحوالة مصرفية حلساب شركة الواحة النفطية احملدودة.
5 - توضــع العروض الفنية والتجارية وخطــاب الضمان بظروف مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم الشــركة قبل املوعد النهائي لغلق 

املناقصة  9/14 /2022 قبل الساعة 4:00  عصرا عدا ذلك سوف يهمل أي عطاء غير مطابق للشروط
6- يجب علي الشركات االجنبية تقدمي:

أ -  تقدمي نسخه من جميع وثائق التسجيل اخلاصة بالشركة االجنبية وفرعها في العراق 
ب - تقدمي عدم ممانعة  نافذة من الهيئة العامة للضرائب 

7-يجب علي الشركة احمللية العراقية تقدمي:
أ - تقدمي نســخه من جميع وثائق التســجيل اخلاصة بالشركة والنسخة امللونة من بطاقة الهوية النافذة )هوية وزاره التخطيط او غرفة التجارة ( مرفقة مع 

العروض  .يلتزم مقدمي العروض بتقدمي جميع املستندات االصليه قبل استالم خطاب االحالة.
ب - تقدمي عدم ممانعة  نافذة من الهيئة العامة للضرائب 

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

;zhangwen@petroalwaha.com; wujie@petroalwaha.com 
;chengqiming@petroalwaha.com 

AL-WAHA Petroleum CO., LTD AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.
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متابعة ـ الصابح الجديد:
الهجمات  دفعت سلســلة مــن 
الصاروخيــة علــى حقــل للغاز 
فــي شــمال العــراق املتعاقدين 
في  يعملون  الذيــن  األميركيــن 
إلى حزم  احلقل  توســعة  مشروع 
مما وجه ضربة  والرحيل،  حقائبهم 
زيادة  الكردية في  آلمال املنطقــة 
للغاز  صغير  بديل  وتقدمي  إيراداتها 

الروسي.
وحســب تقرير لرويتــرز، مت تعليق 
مشــروع توســعة حقل خور مور 
نهاية حزيران بعــد ثالث هجمات 
صاروخية. واملشــروع تديره شركة 
متتلك  التــي  كونســورتيوم  بيرل 
شــركة دانة غــاز أبوظبي ووحدة 
األغلبية  لها  التابعة  الهالل  نفط 

فيها.
وقالت مصادر فــي الصناعة ومن 
من  عماالً  “إن  الكرديــة،  احلكومة 
شــركة إكســتران في تكساس 
عادوا الشــهر املاضي الســتئناف 
العمل، لكن صاروخن آخرين أصابا 
املوقع في 25 متوز، مما أجبر الشركة 
على املغــادرة مرة أخــرى من دون 

حتديد موعد للعودة”.
خور مور واحد من أكبر حقول الغاز 
الرامية  اخلطة  وتهدف  العراق،  في 
إلى توسعته إلى مضاعفة اإلنتاج 
مبنطقة في أمس احلاجة إلى مزيد 
من الغاز لتوليــد الكهرباء ووضع 
للتيار  اليومي  لالنقطاع شبه  حد 

الكهربائي.
وقالت املصادر إنه لــم تقع أضرار 
ولم  الهجمــات  جراء  جســيمة 
لكن  احلالية،  العمليــات  تتعطل 
مشروع التوسعة مت تعليقه إلى أن 

تنعم املنطقة باألمن.
ويتم متويل املشروع جزئياً من خالل 
250 مليون دوالر  اتفاقية بقيمــة 
مع شــركة متويل التنمية الدولية 

األميركية.
ثالث شركة  “إكستران”  وأصبحت 
تعلــق أعمالهــا منــذ أن بــدأت 
الهجمات في استهداف احلقل في 
21 يونيو، بعد أن أوقفت شــركتان 
تركيتان من الباطن هما “هافاتك” 

و”بيلتك” العمل بالفعل.
التعقيب،  “دانة غاز” عن  وامتنعت 
و”هافاتك”  “إكســتران”  تــرد  ولم 

و”بيلتك” على طلبات للتعليق.
احلكومة  وقعت  املاضي،  العام  في 

الكردية عقداً مع شركة كار احمللية 
للطاقة لبناء خط أنابيب من خور 
مور عبر العاصمة اإلقليمية أربيل 
إلى مدينة دهوك بالقرب من احلدود 
بالتــوازي مع خط  وذلك  التركية، 

أنابيب قائم بالفعل.
وقد تكلــف التأخيــرات حكومة 
بالديون  املثقلة  إقليم كردســتان 
اخلطط  غرامة كبيرة وســتعطل 

الكردية الرامية إلى تصدير الغاز.
وقــال املصــدر احلكومي إنــه إذا 
لم تكــن البنيــة التحتية جاهزة 
بحلول أيار 2023، وهو املوعد احملدد 
الدفع، فسيتعن على  أو  للتسلم 
40 مليون  احلكومة الكرديــة دفع 
دوالر لشــركة دانة غاز شهرياً إلى 

أن تصبح جاهزة.
برنامج  مدير  الصفــار،  علي  وقال 
أفريقيا  وشــمال  األوسط  الشرق 
في وكالة الطاقة الدولية، “األكثر 
من ذلك هــو الضرر الــذي يلحق 
األمنية  التهديدات  ألن  بالسمعة، 

املتزايــدة تضيــف بعــداً آخر من 
اخملاطر التي ميكن أن تؤثر في كلفة 

رأس املال والتأمن”.
ومتتلك “دانة غاز” احلق في استغالل 
اثنن مــن أكبر حقــول الغاز في 
العراق وهمــا خور مور وجمجمال، 
اللذين ينتجان نحو 450 مليون قدم 
مكعب من الغــاز يومياً. وتخطط 
الشــركة ملضاعفة اإلنتاج إلى ما 
يصل إلى مليار قدم مكعب يومياً 
في السنوات القليلة املقبلة، وهو 
ما يكفــي لتغطيــة االحتياجات 

احمللية.
ومع وجود 16 تريليون قدم مكعب 
من االحتياطــات املؤكدة، ميكن أن 
1.5 مليار قدم  يرتفع اإلنتاج إلــى 
مكعــب يوميــاً، مما يتيــح كمية 

كبيرة للصادرات.
وتوفر “دانة غــاز” نحو 80 في املئة 
من املــواد اخلام للغــاز باملنطقة، 

وفقاً ملصدر في الصناعة.
ومــع ذلك، فــإن خطــة املنطقة 

لتصديــر الغاز قد تهــدد مكانة 
إيران كمورد رئيس للغاز إلى العراق 
وتركيا في وقــت ما زال اقتصادها 

يعاني العقوبات الدولية.
الثوري  وقال مســؤولون إن احلرس 
آذار عشــرات  في  أطلق  اإليرانــي 
أربيل،  على  الباليستية  الصواريخ 
في هجوم بدا أنه يستهدف خطط 
املنطقة لتزويد تركيا وأوروبا بالغاز.
وفــي حن لــم تعلــن أي جماعة 
مسؤوليتها عن الهجمات اخلمس 
علــى خور مــور منذ يونيــو، قال 
ودبلوماســيون  أكراد  مســؤولون 
في  وخبــراء  بالصناعة  ومصــادر 
أن فصائل  إنهم يعتقدون  الطاقة 
تدعمهــا إيران هي املســؤولة عن 

الهجمات.
لكــن اثنن مــن الدبلوماســين 
املقيمن فــي العراق قــاال إنهما 
التنافس داخل االحتاد  أن  “يعتقدان 
الوطني الكردســتاني، وهو احلزب 
الذي يســيطر علــى األرض التي 

انتقام  إلى  أدى  يقع فيها احلقــل، 
طرف ما الســتبعاده من مشروع 

التوسعة”.
ونفى مســؤول في االحتاد الوطني 
الكردســتاني، حتدث شريطة عدم 
الكشــف عن هويته، هذه الرواية 

لألحداث.
منطقة ال تخضع لسيطرة أحد

يقع حقل خور مــور قرب منطقة 
عازلة بن اجليش العراقي والقوات 
شــيعية،  وميليشــيات  الكردية 
الهجمات  أولــى  منها  وانطلقت 

الصاروخية.
وبسبب عدم االتفاق على السيطرة 
علــى األراضي، فإن ثمــة مناطق 
ال يســتطيع اجليــش العراقي وال 
القوات الكرديــة دخولها، مما يترك 
فراغــاً أمنياً يتيح للميليشــيات 

املسلحة حرية العمل.
لكن الهجومن األخيرين بصواريخ 
أكبــر حجماً انطلقــا من مناطق 
أقرب إلى مدينة كركوك اخلاضعة 

لسيطرة احلكومة االحتادية.
مور  “خــور  وقال مســؤول كردي، 
يحتوي على كثيــر من اإلمكانات 
نتعرض  األكراد.  أن يساعد  وميكنه 
اجلهات.  جميــع  مــن  للهجــوم 

املستقبل غير واضح متاماً”.
وتأتي االنتكاسة التي تعرضت لها 
اخلطط املتعلقــة بالغاز في وقت 
يعاني فيه قطاع النفط، شــريان 
مشكالت  للمنطقة،  املالي  احلياة 

أيضاً.
وبــدأت احتياطــات النفــط في 
مــن ضعــف  بأكثــر  النضــوب 
املتوســط العاملــي، وأدى حكــم 
فبراير  في  العليا  االحتادية  احملكمة 
)شــباط(، الــذي اعتبر األســس 
القانونيــة لقطــاع النفط والغاز 
في إقليم كردستان غير دستورية، 
النفط  إلى إجبار بعض شــركات 

األجنبية على املغادرة.
وقالت مصادر فــي الصناعة ومن 
احلكومــة إن “إكســتران” أوقفت 
العمــل ألســباب أمنيــة وليس 

بسبب احلكم.
ومن شــأن أي تأخيــر إضافي في 
االســتثمار في القطــاع أن يكون 
له تأثير كبير فــي حكومة إقليم 
كردســتان، التــي تواجــه أزمــة 
بالفعل  تواجه  مبنطقة  اقتصادية 
صعوبــات نتيجــة حالــة عــدم 

االستقرار بالعراق.
إقليــم  ديــون حكومــة  وتبلــغ 
كردستان حالياً نحو 38 مليار دوالر، 
وفقاً ملا أعلنه مســؤول حكومي. 
وقال النائــب كروان غازناي العضو 
في جلنة النفــط والغاز باملنطقة 
إن صــادرات النفط متثــل 85 في 
املئة من ميزانية إقليم كردســتان 

العراق.
وأدى التأخير في دفع رواتب القطاع 
العــام وضعف اخلدمــات العامة 
االحتجاجات،  تأجيج  إلى  والفساد 
التي اتســمت بالعنــف في كثير 
مــن األحيان، على مــدى العامن 
املاضين ضد األحزاب السياســية 

التي تدير املنطقة.
وتعــد الصعوبــات االقتصاديــة 
املنتشــرة بــن الشــباب األكراد 
أزمة  وراء  الرئيســة  العوامل  أحد 
املهاجرين على احلدود بن بيالروس 
واالحتاد األوروبي والتي بدأت في عام 
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أكــد مســؤولون، امــس الثالثــاء، 
استمرار احلركة التجارية بن العراق 
وإيران، مشــيرين إلى أن الغلق أمام 

املسافرين فقط. 
رفيع  عراقــي  أمني  وقال مســؤول 
في ديالــى، إن الســلطات اإليرانية 
وباالتفاق مع اجلانب العراقي أصدرت 
أوامر بإيقاف توافــد ودخول الزائرين 
العتبات  الــى  املتجهن  االيرانيــن 
املقدســة لدواع أمنية على خلفية 
املنطقة اخلضراء  العنف في  أحداث 
وعــدة محافظات، مبينــا أن القرار 
األوضاع   اســتتباب  حلــن  مؤقــت 
األمنية وإعادة فتح الطرق ورفع حظر 
التجوال. وأوضح املسؤول األمني، أن 

إيقاف دخول الزائريــن اإليرانين جاء 
لتحوطــات أمنيــة احترازية حلماية 
الزائرين مــن أي خطر  أمني، مؤكدا 
في الوقــت ذاته أن منفــذ املنذرية 
ميــارس نشــاطه التجاري بشــكل 

طبيعي ولم يتأثر بأحداث العنف.
وبــن أن القوافل التجاريــة ال زالت 
تتوافــد من اجلانــب  االيراني دون أي 

عوائق او موانع تذكر.
من جانبها أصــدرت إدارة معبر حاج 
عمران احلدودي توضيحا بشأن السفر 
الى إيران، وقالــت “ننوه الى ان معبر 
حاج عمران احلدودي مغلق أمام سفر 
املواطنن إلى إيران وذلك بعد ابالغنا 
من قبل ادارة معبر مترچن الواقع في 
اجلانب االيراني اغالق املعبر امام سفر 

املواطنن اليــران الى اشــعار اخر”.  
واشار البيان الى ان “احلركة التجارية 
املعبر ستبقى مفتوحة بشكل  في 
طبيعــي”. وأعلنــت وزارة الداخلية 
اإليرانية امــس الثالثاء، إغالق احلدود 
البريــة مع العراق وذلك على خلفية 
تشــهدها  التي  األمنية  التوتــرات 
العــراق.   وجنــوب  وســط  مناطق 
ونقلت وكالة “إرنا” شــبه الرسمية 
الداخلية  وزيــر  نائب  عــن  اإليرانية 
االيراني لشؤون االمن وانفاذ القانون 
مجيــد ميراحمدي، قوله في أعقاب 
التطورات واالضطرابات وفرض حظر 
التجول في عدة مدن عراقية، فقد مت 
إغالق احلدود البريــة جلمهورية إيران 

اإلسالمية والعراق حتى إشعار آخر

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت هيئــة االحصاء التركية، ان 
العراق جاء رابعا كأكبر مستورد من 
تركيا في شــهر متوز، مبينة ارتفاع 
الصادرات والواردات التركية بنسبة 

٪13.4 و ٪41.4 على التوالي.
وقالــت الهيئة في تقريــر لها ، ان 
“صادرات تركيا لشهر متوز بلغت 18 
مليارا و 551 مليون دوالر، مسجلة 
ارتفاعا بنسبة 13.4 باملئة، مقارنة 
بنفس الشــهر من العــام 2021، 
مبينــة أن “واردات تركيــا في متوز 
بلغت 29 مليارا و 240 مليون دوالر، 
 41.4 زيادة  بنسبة  ارتفاعا  مسجال 
باملئــة، عن نفس الفتــرة من عام 
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وأشــارت إلى أن “العراق جاء رابعا 
في صــادرات التركية لدول العالم 
في شــهر متوز املاضــي بقيمة 1 
مليــار ومليونــي دوالر، فــي حن 
كانت أملانيا هي الدولة الشــريكة 
الرئيســية للصادرات بـ 1 مليار و 
490 مليــون دوالر، تلتهــا الواليات 
املتحدة االمريكية بـ 1 مليار و 315 
مليون دوالر، ومن ثم جاءت اململكة 
املتحدة ثالثا بـ 1 مليار و15 مليون 
دوالر وايطاليا خامسا بـ 850 مليون 
دوالر، مبينة ان نسبة الدول اخلمس 
األولى من إجمالي الصادرات بلغت 

٪30.6 في متوز 2022.
وبينــت ان الصــادرات التركية من 
كانــون الثانــي الى متــوز 2022 ، 

كانت أملانيا هي الدولة الشــريكة 
الرئيســية للصــادرات بقيمة 12 
مليــارا و 114 مليــون دوالر، تلتها 
املتحــدة األمريكية مببلغ  الواليات 
دوالر،  مليــون   938 و  مليــارات   9
واململكة املتحدة بقيمة 7 مليارات 
 7 وايطاليــا  دوالر،  مليونــا   501 و 
مليــارات 460 مليونا دوالر، والعراق 
7 مليارات 355 مليونا دوالر، وبلغت 
نســبة الدول اخلمــس األولى من 
إجمالي الصادرات ٪30.7 في الفترة 

من كانون الثاني إلى متوز 2022.
ويســتورد العراق معظم الســلع 
والبضائع واملــواد الغذائية من دول 
اجلوار وخاصة تركيا وايران، وبنسبة 

اقل من دول اخلليج واالردن.

الصباح الجديد ـ متابعة:
 يعد املســؤولون األوروبيــون خططاً 
الكهرباء  تســعير  كيفيــة  إلصالح 
في القارة فــي محاولة لتوفير بعض 
الراحة للمستهلكن مع ارتفاع كلفة 
الطاقة قبل موسم التدفئة الشتوي. 
وهذه اخلطط جزء من جهد أوسع من 
قبل االحتاد األوروبي للتحضير لألشهر 
الباردة مــع وصول محــدود للطاقة 
من روســيا، التي وًفرت العام املاضي 
نحو 40 في املئــة من الغاز الطبيعي 

املستهلك في الكتلة.
وأدت أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء 
املرتفعة إلى مســتوى قياســي من 
الضغط على املنازل والشــركات في 
جميع أنحاء القارة، ويتوقع املسؤولون 
أن تزداد ضغوط األســعار سوءاً مبجرد 
أن يبدأ األوروبيون في تشغيل التدفئة 
األوروبي  االحتــاد  ويحاول  اخلريف.  هذا 
الطاقة  على  اعتماده  بســرعة كبح 
رداً على هجوم موســكو  الروســية 

ألوكرانيا واحلرب املستمرة. 
ويقول املســؤولون إنهم لــم يعودوا 
موثوق  كمــورد  روســيا  إلى  ينظرون 
بــه ويحاولــون إيجاد مصــادر بديلة 
مع تشــجيع خــزن الطاقــة. وقالت 
التنفيذية  الذراع  األوروبية،  املفوضية 
للكتلة، في وقت سابق، إنها ستنظر 

في احتمــاالت جتديد ســوق الطاقة 
األوروبيــة. وكان قد ضغــط قادة من 
دول من بينها فرنســا وإســبانيا من 
أجل التغيير خالل العام املاضي، لكن 
املفوضية قاومــت الفكرة حتى وقت 

قريب.
وعادة ما يتم حتديد أسعار الكهرباء في 
أوروبا كدالة إلجمالي العرض والطلب 
على الطاقة، بغض النظر عن مصدر 
الطاقة، وهذا يعني أن ارتفاع أســعار 
يؤثر بشــكل مباشر  الطبيعي  الغاز 
للكهرباء،  اإلجمالي  التســعير  على 
على الرغم من أن بعض الكهرباء يتم 
إنتاجها بكلفة أقل من مصادر أخرى، 

مثل مصادر الطاقة املتجددة.
واقترحت رئيســة املفوضية األوروبية 
أورســوال فون دير اليــن أن املفوضية 
على وشــك تقــدمي اقتــراح لتغيير 
طريقة عمل ســوق الكهرباء. وقالت 
فون ديــر الين في خطــاب ألقته في 
سلوفينيا، “إن االرتفاع الصاروخي في 
أســعار الكهرباء يكشف اآلن القيود 
املفروضة على تصميم سوق الكهرباء 
احلالي لدينا”. وأضافت، “لقد مت تطويره 
لظروف مختلفة. لهذا السبب نعمل 
اآلن على تدخل طارئ وإصالح هيكلي 

لسوق الكهرباء”.
معاجلة املضاربة في أسواق الطاقة

في نقاش على خشــبة املســرح مع 
وزيــر االقتصاد األملانــي روبرت هابيك 
في وقت الحق، قالــت فون دير الين إن 

اللجنة بحاجــة إلى معاجلة املضاربة 
في أسواق الطاقة والتأثير الذي حتدثه 

على أسعار الكهرباء. 

وقالــت إن تدخالً طارئــاً قصير املدى 
ميكــن أن يبدأ في األســابيع املقبلة، 
في حن أن اإلصــالح الهيكلي األكثر 

شموالً سيســتغرق مزيد من الوقت. 
وقال وزير الصناعة والتجارة جلمهورية 
التشيك جوزيف سيكيال التي تتولى 
الرئاســة الدورية لالحتــاد األوروبي، إن 
أن يعقدوا  املقــرر  الطاقــة من  وزراء 
اجتماعــاً طارئاً ملناقشــة إصالحات 
سوق الطاقة في التاسع أيلول القادم. 
وكتب سيكيال على “تويتر”، “يجب أن 
إن احلل  الطاقة”. وقال  نصلح ســوق 
األوروبي سيكون  االحتاد  على مستوى 

اخليار األفضل.
وتدفــع أســعار الطاقــة املرتفعــة 
بالفعــل املســتهلكن والشــركات 
إلى تقليل اســتهالكهم، مما يسمح 
لالحتاد األوروبي بتخزين الغاز الطبيعي 
لفصــل الشــتاء بوتيــرة أســرع مما 
توقعــه املســؤولون، لكن األســعار 
في بعــض املناطق مرتفعــة للغاية 
لدرجة أن بعض املسؤولن قلقون في 
تأثيرها على األسر والشركات  شــأن 
اضطرابــات  حــدوث  وإمكانيــة 

اجتماعية. 
وكانــت دول االحتاد األوروبي قد وافقت 
فــي وقت ســابق من هــذا الصيف 
على خفض اســتهالك الغاز طواعية 
بنسبة 15 في املئة اعتباراً من آب، وهو 
إجراء ميكن أن يصبح إلزامياً في حاالت 

الطوارئ. 

واقترحــت اللجنــة أن تنظــر الدول 
األعضاء فــي إجراءات مثــل املزادات 
لعرض الغاز مقابل ســعر، كجزء من 
املباشــر. التقنن  لتجنــب  محاولة 

قلقهم  عن  األوروبيــون  القادة  ويعبر 
املتزايــد في شــأن أســعار الطاقة 
وإمداداتهــا. وقالــت رئيســة الوزراء 
الفرنســية إليزابيث بورن، امس األول 
اإلثنــن ، إن احلكومة قــد تضطر إلى 
الشــتاء وحًثت  الطاقــة هذا  تقنن 
الشركات على اتخاذ خطوات لتقليل 
رئيس  االســتهالك.من جانبه، هــدد 
الشيوعي، وهي مدينة  بلدية مونتاير 
تقع شــمال باريس، بالتوقف عن دفع 
بيان  في  فواتير الطاقة للبلدية، قائالً 
إنه من املســتحيل تغطيــة الكلفة 
من دون إغــالق اخلدمات العامة، قائالً، 
“ليس لدينا صندوق حــرب”. في حن 
قــال بعض قادة شــركات الطاقة إن 
ارتفاع  يغذيها  التي  القياسية  األرباح 
األسعار تساعد في دفع االستثمارات 

في مصادر الطاقة املتجددة. 
وقال الرئيس التنفيذي لشركة “توتال 
إنيرجيــز أس أي” الفرنســية، باتريك 
بوياني، امس األول اإلثنن، إن مزيداً من 
األرباح من النفط والغاز مينح الشركة 
“كثيراً من الراحة” في مجاالت تشمل 

الرياح البحرية.

الهجمات على حقل خور مور تضع حكومة
 إقليم كردستان في ورطة مالية كبيرة

دفعت متعاقدين أميركيين لمغادرة شمال العراق

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن سوق العراق لألوراق املالية، امس الثالثاء، 

عن إيقاف نشاطه نتيجة حظر التجوال.
وقال الســوق في بيان مقتضــب ورد لوكالة 
شــفق نيوز، ان “الســوق لن ينظم جلســة 

التداول اليوم، إلعالنها عطلة رسمية”.
ويُنظم السوق خمس جلسات تداول أسبوعيا 
من األحــد الى اخلميس، وفيه 103 شــركات 
املصارف  عراقية متثل قطاعــات  مســاهمة 
واالتصــاالت والصناعــة والزراعــة والتأمن 
واالســتثمار املالــي والســياحة والفنــادق 
العمليات املشتركة  وأعلنت قيادة  واخلدمات. 
أمس األول االثنن حظر التجوال الشامل في 

جميع محافظات العراق إلى اشعار اخر.
ووجــه رئيــس الــوزراء العراقــي، مصطفى 
الكاظمي، امس األول االثنن، بتعطيل الدوام 
الرسمي  امس الثالثاء، في جميع محافظات 
البالد، واستمرار حظر التجوال الشامل، وذلك 
األخيــرة وصدامات  التطورات  على خلفيــة 

املنطقة اخلضراء.

بغداد ـ الصباح الجديد :
املتوســط  البصرة  خامــي  أســعار  ارتفعت 
والثقيل بشــكل طفيف، امــس الثالثاء، مع 

ارتفاع اسعار النفط عامليا.
وارتفع خام البصرة املتوســط املصدر آلســيا 
ثالثة ســنتات وبنســبة تغييــر بلغت 0.03% 

ليصل الى 100.10 دوالر للبرميل الواحد.
وارتفع خام البصرة الثقيل املصدر ألسيا  ثالثة 
سنتات وبنسبة تغيير بلغت 0.03 % ليصل الى 
95.50 دوالرا. وارتفعت أســعار خامات منظمة 
أوبك أيضا حيث بلغ سعر خام العربي اخلفيف 
السعودي 107.98 دوالرات بارتفاع  بلغ 25 سنتا 
وارتفع خام مربان اإلماراتي  إلى 104.76 دوالرات 

بارتفاع بلغ 4.41 دوالر .
وانخفضت أسعار النفط امس الثالثاء قبل أن 
تعاود االرتفاع مرة اخرى بعد تهديدات سعودية 
بالعودة الى تخفيــض انتاج منظمة اوبك في 

حال انخفاض األسعار.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة التجــارة، امس الثالثــاء، وصول 
الباخرة ) NEMEA ( الى منطقة اإلدالء واحململة 
بكمية ) 42000 ( الف طن مــن الرز التايلندي 

حلساب السلة الغذائية للوجبة السابعة.
وقالت مدير عام الشــركة العامة لتجارة املواد 
الغذائية ملى املوســوي في بيان امس الثالثاء ، 
ان مــالكات الســيطرة النوعيــة العاملة في 
امليناء مع فريق دائــرة الرقابية التجارية قامت 
فور وصول الباخرة بعد منتصف الليل بسحب 
النماذج األولية الرســالها الى مختبر الشركة 
املركــزي فــي بغداد لغــرض اجــراء الفحص 
اخملتبري لبيان صالحيتها لالســتهالك البشري 

ومطابقتها للمواصفات التعاقدية .
واشــارت إلى انــه بعد ظهــور نتائج الفحص 
اخملتبري ستقوم الشركة بتفريغها واعداد خطة 
تسويقية لهذه الكمية وتوزيعها للمحافظات 
وحسب حاجة كل محافظة لغرض جتهيز املادة 
ضمن مفردات السلة الغذائية. واعتمد العراق 
التموينية عقب صــدور قرار  البطاقــة  نظام 
مجلس األمن الدولي رقم 661 الصادر بتاريخ 6 
آب 1990 القاضي بفرض حصار اقتصادي على 
البالد جراء غزو نظام صدام حســن للكويت. 
ومرت البطاقة التمونيــة مبراحل مختلفة بن 
ازدهار وتعــدد انواع مفرداتها بعــد اتفاق االمم 
املتحــدة مع العراق ما يســمى النفط مقابل 
الغذاء والدواء في نهايــة عام 1996، وتقليص 
املفردات وتراجع انواعها بانتهاء االتفاق وسقوط 

نظام صدام حسن في عام 2003.

سوق األوراق المالية 
يوقف نشاطه

ارتفاع طفيف في أسعار خامي 
البصرة المتوسط والثقيل

42 ألف طن من الرز 
التايلندي لحساب السلة 

الغذائية تصل البالد

استمرار الحركة التجارية 
بين البالد وإيران

العراق رابع أكبر مستورد
 من تركيا خالل شهر

أوروبا تستعد لمعالجة ارتفاع أسعار الطاقة مع هيكلة سوق الكهرباء
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مديرية شؤون األحوال 
العدد: 2357
التاريخ: 2022/8/28

إعالن
بنــاًء على طلــب املدعي )علي 
يطلب  والذي  شــريف(  يعقوب 
)لقبه( من  تبديــل  من خاللــه 
)البــو عظم( الى )احلســيناوي( 
واســتنادا ألحكام املادة )22( من 
قانون البطاقة الوطنية رقم )3( 
لسنة 2016 تقرر نشر طلبه في 
اجلريدة الرســمية فمن له حق 
مراجعة  الطلب  على  االعتراض 
املديرية خالل )15( خمسة عشر 
وبخالفه  النشــر  تاريخ  يوم من 
سينظر في الطلب وفق القانون.
موقع اللواء
رياض جندي الكعبي

مدير االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة العامة

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف البصرة االحتادية
محكمة بداءة القرنة

العدد 417/استمالك/2021
التاريخ: 2022/8/28

اعالن
طالب االســتمالك / مدير بلديــة القرنة إضافة 
لوظيفته / وكيلــه احلقوقي مهدي صالح هادي 
املطلوب االســتمالك ضــده / ســندس مردان 

عكرش 
أصدرت هذه احملكمــة قرارها املرقم أعاله بتاريخ 
2022/8/22 القاضي باســتمالك جزء من العقار 
املرقم 1/173 شط العرب ومبساحة 1876,50 م2 
من عموم مساحة العقار أعاله وتسجيله باسم 
مديريــة بدليــة القرنة ملكا صرفــا بعد إيداع 
صندوق احملكمة بدل االستمالك الذي يوزع على 
مالكي العقار ومن ضمنهم املطلوب االستمالك 
ضدها أعاله بعد اســتقطاع مبلــغ التعويض 
السابق يصبح مبلغ االستمالك )4717714338( 
أربعة مليار وســبعمائة وســبعة عشر مليون 
وســبعمائة وأربعة عشر الف وثالثمائة وثمانية 
وثالثون دينــار وجملهولية محــل إقامة املطلوب 
االســتمالك ضدها أعاله قررت احملكمة تبليغها 
بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني ولها حق 
التمييز خالل املدة القانونية وبعكســه ســوف 

يكتسب القرار درجة البتات 
القاضي 
عادل قاسم حنون

فقدان هوية
فقــدت الهوية الصادرة 
من كلية املأمون / قسم 
االنكليــزي باســم نور 
علي حســن رجي على 
من يعثر عليه تسمليه 

الى جهة االصدار

فقدان هوية 
وكالة  هويــة  مني  فقدت 
الصادرة من  مواد غذائيــة 
لتجارة  العامة  الشــركة 
املــواد الغذائيــة باســم/ 
انتصار عبــاس ثجيل فمن 
تســليمها  عليها  يعثــر 

ملصدرها.

7 اعالن

جمهورية العراق
وزارة الداخلية 

مديرية االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة

مديرية احوال بغداد/ الرصافة
قسم شؤون احوال بغداد/ الرصافة
العدد: 28264
التاريخ: 2022/8/28

م// إعالن
قــّدم املواطــن )كرمي دشــر ضاحي( 
وجعله  )لقب(  لتبديل  قضائية  دعوى 
)الدلفي( بدال من )العلياوي( فمن لديه 
اعتراض مراجعة هــذه املديرية خالل 
)15( خمســة عشــر يوما من تاريخ 
النشــر وبعكسه ســوف تنظر هذه 
املديريــة بطلبه اســتنادا الى احكام 
املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية 
رقم )3( لســنة 2016 املعدل على ان 
يكون النشــر باســم مدير اجلنسية 

احملترم.... مع التقدير.
موقع اللواء
رياض جندي الكعبي
املدير العام / وكالة

محمة بداءة الكوت 
تنويه

املرقم  بإعالننا  احلاقا 
2022فــي  3235/ب/ 
املنشــور   2022/8/28
الصباح  جريــدة  في 
اجلديد وجريدة العدالة 
في 2022/8/29   حيث 
ورد خطــا في اســم 
حسن  عصام  املدعي 
محمد دلي والصحيح 

حسن محمد دلي
لذا اقتضى التنويه

جمهورية العراق
وزارة الداخلية 

مديرية االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة

مديرية احوال بغداد/ الرصافة
قسم شؤون احوال بغداد/ الرصافة
العدد: 28245
التاريخ: 2022/8/28

م// إعالن
قــّدم املواطن )احمد ناطق هاشــم( 
وجعله  )لقب(  لتبديل  قضائية  دعوى 
)اجلوراني( بدال من )الالمي( فمن لديه 
اعتراض مراجعة هــذه املديرية خالل 
)15( خمســة عشــر يوما من تاريخ 
النشــر وبعكسه ســوف تنظر هذه 
املديريــة بطلبه اســتنادا الى احكام 
املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية 
رقم )3( لســنة 2016 املعدل على ان 
يكون النشــر باســم مدير اجلنسية 

احملترم.... مع التقدير.
موقع اللواء
رياض جندي الكعبي
املدير العام / وكالة

جمهورية العراق
وزارة الداخلية 

مديرية االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة

مديرية احوال بغداد/ الرصافة
قسم شؤون احوال بغداد/ الرصافة
العدد: 28218
التاريخ: 2022/8/28

م// إعالن
قّدم املواطن )نتاليا كرمي دشــر( دعوى 
وجعله  )لقــب(  لتبديــل  قضائيــة 
)الدلفي( بدال من )العلياوي( فمن لديه 
اعتراض مراجعة هــذه املديرية خالل 
)15( خمســة عشــر يوما من تاريخ 
النشــر وبعكسه ســوف تنظر هذه 
املديريــة بطلبه اســتنادا الى احكام 
املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية 
رقم )3( لســنة 2016 املعدل على ان 
يكون النشــر باســم مدير اجلنسية 

احملترم.... مع التقدير.
موقع اللواء
رياض جندي الكعبي
املدير العام / وكالة

جمهورية العراق
وزارة الداخلية 

مديرية االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة

مديرية احوال بغداد/ الرصافة
قسم شؤون احوال بغداد/ الرصافة
العدد: 28253
التاريخ: 2022/8/28

م// إعالن
قّدم املواطن )ســحر ناطق هاشــم( 
وجعله  )لقب(  لتبديل  قضائية  دعوى 
)اجلوراني( بدال من )الالمي( فمن لديه 
اعتراض مراجعة هــذه املديرية خالل 
)15( خمســة عشــر يوما من تاريخ 
النشــر وبعكسه ســوف تنظر هذه 
املديريــة بطلبه اســتنادا الى احكام 
املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية 
رقم )3( لســنة 2016 املعدل على ان 
يكون النشــر باســم مدير اجلنسية 

احملترم.... مع التقدير.
موقع اللواء
رياض جندي الكعبي
املدير العام / وكالة

جمهورية العراق
وزارة الداخلية 

مديرية االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة

مديرية احوال بغداد/ الرصافة
قسم شؤون احوال بغداد/ الرصافة
العدد: 28246
التاريخ: 2022/8/28

م// إعالن
قــّدم املواطــن )علي نوري هاشــم( 
وجعله  )لقب(  لتبديل  قضائية  دعوى 
)اجلوراني( بدال من )الالمي( فمن لديه 
اعتراض مراجعة هــذه املديرية خالل 
)15( خمســة عشــر يوما من تاريخ 
النشــر وبعكسه ســوف تنظر هذه 
املديريــة بطلبه اســتنادا الى احكام 
املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية 
رقم )3( لســنة 2016 املعدل على ان 
يكون النشــر باســم مدير اجلنسية 

احملترم.... مع التقدير.
موقع اللواء
رياض جندي الكعبي
املدير العام / وكالة
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جمهورية العراق
محافظة املثنى 

دائرة العقود احلكومية
قسم التعاقدات

العدد : 1194
التاريخ 2022/8/29

مناقصة رقم )9( اعالن للمرة االولى
املشاريع واالعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لالمن الغذائي والتنمية حملافظة املثنى / من متويل تنمية االقاليم 

1 ـ تبليط طرق متعددة في قضاء السوير بطول )24,550( كم / اجملموعة االولى 
 2 ـ تبليط طرق متعددة في قضاء السوير بطول )22,900( كم / اجملموعة الثانية

3 ـ  تبليط طرق متعددة في مناطق البركات وال غامن والصفران بطول 24,2 كم / الكرامة 

يســر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى  دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشــروع املتمثل بتبليط طرق ريفية في قضاء السوير 
وناحية الكرامة وتتلخص اعمال املشروع بقشط الطريق وتسويته وازالة كافة التعارضات وتثبيت املناطق الرخوة من طرق )ان وجدت( ومن ثم الدفن بالتراب النظيف مع احلدل 
وفرش وحدل طبقة احلصى اخلابط  صنف )B( بســمك )20( ســم وفرش وحدل طبقة من االساس القيري بسمك كلي محدول )10( سم وعمل االكتاف من خالل فرش طبقة من 
احلصى اخلابط صنف  )C( بسمك )10( سم مع الرش واحلدل اجليد كما تتضمن بعض الطرق تنفيذ قناطر انبوبية  بالستيكية وقناطر انبوبية كونكريتية وعمل قنطرة صندوقية 

وكل ما يلزم الجناز املشروع  ومبوجب الشروط واملواصفات الفنية احملددة في جدول الكميات ووثائق املناقصة مع مالحظة ما ياتي :
1 -  سيتم العمل وفق االليه املعتمدة للمناقصات الدولية العامة والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشتراك فيها كما هو محدد في النشرة التوضيحية 

الصادرة عن االمم املتحدة ) اخلاصة بتعريف الدول املؤهلة(
2 - ان مصدر متويل املشــروع هو املشــاريع واالعمال املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة املثنى / تنمية االقاليم نوع املشروع ادراج جديد الباب 59 

القسم 1 الفصل 4 املادة 13 النوع 18 التسلسل 210 
3 - على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات اضافية االتصال بدائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى

))dpc.muthana@yahoo.com 
خالل ايام الدوام الرسمي من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الواحدة من بعد الظهر  وكما  موضحة  بالتعليمات ملقدمي العطاءات 

4 ـ متطلبات التاهيل املطلوبة: وتشمل ما ياتي :
ا - االهلية القانونية : وتشتمل على اجلنسية ، تضارب املصالح ، قائمة الشركات املتلكئة والقائمة السوداء، أملنع مبوجب قرارات االمم املتحدة ومجلس االمن الدولي 

ب - املطالبات املوقوفة )النزاعات القضائية العالقة(: وتشتمل هذه املطالبات على : 
1 - يجب ان ال تشكل كافة الدعاوى القضائية املعلقة مبجموعها اكثر من )40%( من صافي القيمة  احلالية ملقدم العطاء

2 - العطاءات املوقوفة = مبلغ املطالبات املوقوفة / مجموع املبالغ الكلية الخر )3( سنوات للعقود السابقة 
3 - ناجت املعادلة يجب ان يكون مساويا او اصغر من )40%( اي من النسبة احملددة في )1( أعاله 

ج - السيولة املالية : وتعرف بانها كشف مصرفي يبني حركة التدفق املالي الخر سنة  وتكون متوافرة قبل موعد غلق املناقصة بفترة قصيرة وباملبلغ املطلوب الذي ال تقل قيمته 
عن )1,157,000,000( دينار )مليار ومائة وسبعة وخمسني مليون دينار عراقي( 

د - احلســابات اخلتامية هي امليزانية العامة ملقدم العطاء والتي تعكس الوضع املالي للســنوات املطلوبة من حيث موجودات الشركة من اصول ثابتة ومتحركة مع بيان مقدار 
نفقات الشركة وايراداتها  ونسبة االرباح واخلسارة فيها وعلى النحو االتي 

1 ـ تقدمي امليزانية العامة املدققة من قبل احملاسبني القانونيني تعرض الوضع املالي الخر سنتني ويجب ان تكون حساباتها رابحة لكل سنة 
2 ـ يجوز تقدمي احلسابات اخلتامية الخر سنتني تسبق االزمة املالية لعام 2014

هـ - معدل االيراد السنوي : وهي املبالغ املستلمة من الدفعات والسلف املرحلية للعقود املنجزة او املستمرة خالل املدة املطلوبة وعلى النحو االتي:
1 - ان  احلد االدنى ملعدل االيرادات السنوية ملقدم العطاء يبلغ )4.691,000,000( دينار )اربعة مليارات وستمائة وواحد وتسعون مليون دينار عراقي( 

2 - على مقدم العطاء تقدمي معدل  االيراد الســنوي لثالث ســنوات لكافة العقود املنجزة من قبله ضمن عشر ســنوات من تاريخ غلق املناقصة ويتم احتسابه وفقا للسنوات 
املقدمة من قبله مع مراعاة عدم ضرورة ان تكون سنوات العمل متسلسلة 

و - اخلبرة العامة وهي اخلبرة الســابقة في مجال االشــغال بصورة  عامة كمقاول او شريك  او مقاول ثانوي او ادارة العقود وعلى مقدم العطاء تقدمي عقد واحد منجز خالل مدة 
ال تتجاوز )3( ثالث سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء

ز - أخلبرة التخصصية في تنفيذ االشــغال :هي اخلبرة الســابقة في مجال وتخصص هذا العمل كمقاول  رئيسي او شريك او مقاول ثانوي وعلى مقدم العطاء تقدمي عمل مماثل 
واحد منجز وخالل مدة ال تتجاوز )10( عشر سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء ومببلغ ال يقل عن )7,200,000,000(  سبعة مليارات ومائتا مليون دينار عراقي 

ح ـ ألكادر القيادي للمشــروع والعاملني : على مدقيم العطاءات اثبات توافر العاملني للمناصب الرئيسية لتنفيذ العقد وبعقود رسمية صادرة عن نقابة املهندسني العراقيني 
وحتقيق املتطلبات االتية:

1 ـ مدير مشروع )مهندس مدني ( بخبرة كلية عامة من تنفيذ االشغال ملدة )7( سبع سنوات وخبرة تخصصية في االعمال املماثلة ملدة )4( اربع سنوات 
2 ـ مهندس مدني عدد /2 بخبرة كلية عامة من تنفيذ االشغال ملدة )5( خمس سنوات وخبرة تخصصية في االعمال املماثلة ملدة )3(  ثالث سنوات 

ويجب تقدمي الكوادر واالختصاصات الفنية املطلوبة قبل موعد املباشــرة باالعمال وبعكســه تتحمل الشــركة كافة التبعات القانونية الناجتة  عن عدم تقدميها ومن ضمنها 
اجراءات االخالل بااللتزامات التعاقدية 

ان الكوادر واالختصاصات الفنية املطلوبة لتنفيذ املشروع احملددة ابتداء ال يجوز استبدالها اال عند حدوث قوة قاهرة تستدعي االستبدال ومبوافقة جهة التعاقد.
ط ـ املعدات التخصصية على  مقدمي العطاءات اثبات حيازته للمعدات الرئيســية املطلوبة وفق البرنامج الزمني لتقدم العمل واملقدم من قبله بشكل اولي معمل اسفلت 
عدد 1 فارشــة عدد 1 حادلة ظلفية عدد 3 حادلة مطاطية عدد 2 حادلة مزدوجة عدد 2 وحادلة فوالذية عدد 2 يجب تقدميها قبل موعد املباشــرة باالعمال وبعكســه تتحمل 

الشركة كافة التبعات القانونية الناجتة عن عدم تقدميها ومن ضمنها اجراءات االخالل بااللتزامات التعاقدية 
ي ـ ميكن مراجعة القسم الثالث من الوثيقة  ملعرفة التفاصيل اخلاصة مبعايير التقييم والتاهيل املذكورة اعاله 

ك - أَضافة الى املتطلبات القانونية على مقدم العطاء تقدمي هوية التصنيف النافذة عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشتراك في املناقصة. 
ل ـ آل تخضع العطاءات العطاء االفضلية ملقدمي العطاء احملليني 

5 - على مقدمي العطاء االلتزام بالتعليمات والشــروط اخلاصة باملناقصة وبضمنها الشــروط الواردة في القســم الثاني من الوثيقة ورقة بيانات املناقصة ج : اعداد العطاء 
وبخالفه يستبعد العطاء 

6 ـ  بامكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق العطاء باللغة العربية ابتداء من يوم اخلميس  املصادف 2022/9/1 بعد تقدمي طلب حتريري الى دائرة العقود احلكومية في املثنى 
وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )400,000( اربعمائة الف دينار عراقي غير قابلة للرد ويتم دفع املبلغ نقدا الى قسم احلسابات في محافظة املثنى وتقدم النسخة االصلية 

من وصل الشراء مع العطاء
7 - يتم تسليم العطاءات الى العنوان االتي محافظة املثنى/  دائرة العقود احلكومية وان موعد الغلق هو في متام الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الثالثاء املصادف 2022/9/27 
التقدمي بالبريد االلكتروني  غير مسموح به ان العطاءات املتاخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان االتي 
الطابق االرضي من بناية االدارة العامة واحمللية في نفس موعد الغلق وان موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باالجابة على استفســارات املشــتركني في املناقصة ســيكون في الساعة 
احلادية عشــر صباحا من يوم الثالثاء املصادف 2022/9/20 في بناية دائرة العقود احلكومية في املثنــى ان ل العطاءات تبقى نافذة ملدة )90( يوما وان تتضمن ضمانا للعطاء على 
شكل خطاب ضمان مصرفي يذكر فيه اسم ورقم املناقصة املعنية وان يكون غير مشروط ويدفع حني الطلب ونافذا ملدة  ال تقل عن )120( يوما من تاريخ غلق املناقصة الفعلي 
وان يكــون بصيغة واضحة من حيث مبلغه )رقما وكتابة( وحتديد تاريخ نفاذه وشــروطه والغرض من اصداره او صك مصدق  ومببلــغ مقطوع مقداره )145,000,000( دينار )مائة 

وخمسة واربعون مليون دينار عراقي( وعلى ان تكون صادرة عن مصرف معتمد في العراق ملصلحة جهة التعاقد ) محافظة املثنى / حسابات أخلطة االستثمارية (
8 - ان اسم جهة التعاقد هو محافظة املثنى والعنوان هو السماوة - شارع احملافظة - بناية االدارة العامة واحمللية  والقسم اخملتص هو دائرة العقود احلكومية في املثنى

9 - درجة وصنف الشركة  املطلوبة  للعراقيني هي انشائية /ثالثا )كحد ادنى ( اما  بالنسبة للشركات االجنبية اخملتصة باالشغال واملقاوالت العامة فاملطلوب شهادة التاسيس 
مع وجود فرع للشركة االجنبية  داخل العراق.

10 - ان الكلفة التخمينية للمشــروع هي ) 10,281,270,500( دينار )عشــرة مليارات ومائتان وواحد وثمانون  مليون ومائتان وســبعون الف  دينار عراقي وان املدة الالزمة لتنفيذ 
اعمال املشروع هي )800( يوم

11 - عند الترشــيح لالحالة  تختار جلنة التحدرجة وصنفليل العطاء املستجيب لكافة الشــروط القانونية املطلوبة في املناقصة وكذلك املواصفات الفنية ومعايير التاهيل 
املطلوبة )اي مستجيب بشكل كلي ماليا وفنيا وقانونيا( مع كونه اوطا  عطاء متوازن ومنسجم مع الكلفة التخمينية املرصودة لالحالة وبعد التاكد من اهليته وقدراته على 

تنفيذ العقد بافضل صورة ممكنة
12 - في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فانه سيتم استبعاد عطائه مما يقتضي مراعاة ذلك  عند  التقدمي حيث يتم ملىء القسم 
الرابع من قبل مقدم العطاء ثم تقدم ورقيا بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشركة  املقدمة للعطاء مع الوثائق املكونة للعطاء املشار اليها في  التعليمات ملقدمي العطاءات 

وورقة بيانات العطاء
13 - ان احلد االقصى لقبول عطاءات املشاركة  هو شركتان من نفس الصنف واالختصاص لغرض الصعود درجة واحدة حصرا

14 ـ ال ميكن احالة املناقصة على شــركة وبعهدتها مشــروع  او مشاريع غير منجزة اال بعد التاكد من عدم وجود انحراف عن البرنامج الزمني لها )جدول تقدم العمل( بنسبة 
20% او اكثر

15 ـ ال تصرف اول سلفة لالعمال املنفذة للمشروع اال بعد ان تتجاوز نسبة االجناز املالي 25% ومبا ال يتجاوز مبلغ السيولة النقدية )املالية( املطلوبة ابتداء
احمد منفي جوده
محافظ املثنى

مديرية شؤون األحوال املدنية
إعالن

بناًء على طلب املدعي )عالوي داخل عبد احلســن( والذي يطلب من خالله تبديل 
)لقبه( من )ال عبد احلسن( الى )الفضيلي( واستنادا ألحكام املادة )22( من قانون 
البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016 تقرر نشر طلبه في اجلريدة الرسمية فمن 
له حق االعتراض على الطلب مراجعة املديرية خالل )15( خمســة عشر يوم من 

تاريخ النشر وبخالفه سينظر في الطلب وفق القانون.
موقع اللواء
رياض جدي الكعبي
مدير األحوال املدنية واجلوازات واإلقامة العامة

قسم شؤون األحوال املدنية
العدد/ 2368
التاريخ/ 2022/8/29

إعالن
بنــاًء على طلــب املدعي )عباس 
عمود ســبل( والــذي يطلب من 
خالله تبديــل )لقبه( من )الفراغ( 
الى )النعيمي( واســتنادا ألحكام 
املــادة )22( من قانــون البطاقة 
الوطنيــة رقم )3( لســنة 2016 
تقــرر نشــر طلبه فــي اجلريدة 
الرســمية فمن له حق االعتراض 
علــى الطلب مراجعــة املديرية 
خالل )10( عشــر ايــام من تاريخ 
النشــر وبخالفــه ســينظر في 

الطلب وفق القانون.
موقع العميد
حيدر عكلة يحيى
مدير قسم شؤون االحوال 
املدينة في ذي قار

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 14990/30
التأريخ/ 2022/7/3

إعالن ثاني

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى فــي ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة 
العلنية إليجار العقارات املبينة أرقامها ومواقعها في أدناه العائدة الى مديرية 
بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفق قانــون بيع وإيجار أموال الدولة 
رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية 
مراجعة ســكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )15( يوما تبدأ من 
اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم 
التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير 
مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الســاعة الثانية عشرة ظهرا في 
)قاعة ديوان محافظة البصرة في املعقل( لليوم األخير من مدة نشــر اإلعالن 
وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليــوم التالي ويتحمل 

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

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف مديرية 
بلدية البصرة.

- ال يحق لألشــخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا 
الدين مقسطا ولم يحن موعد السداد.

- جلب هويــة األحوال املدنيــة والبطاقة التموينية وبطاقة الســكن )أصل 
وصورة(.

مالحظــة/ يكون مبلــغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلســابية 
املعمول بها في مؤسســات البلدية ويكون آخر موعد الستالم التأمينات هو 

اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهراً.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
محكمة بداءة الناصرية 

العدد: 3985/ب/2021
التاريخ:2022/8/29

اعالن
 حلصــول الضــم قبل الشــريك )مجيد علــي عودة(
ولقبوله كونه واقع ضمن املدة القانونية لذا ســتبيع 
محكمة بداءة الناصرية وعن طريــق املزايدة العلنية 
العقار تسلســل 27461/110 جزيــرة وخالل ثالثة ايام 
اعتبارا من اليوم التالي للنشر وإذا صادف اليوم الثالث 
عطلة رسمية ففي اليوم الذي يليه وفي متام الساعة 
الثانية عشــر ظهرا في قاعة محكمة البداءة فعلى 
الراغبني بالشــراء احلضور في املكان والزمان املعينني  
مستصحبني معهم التأمينات القانونية بنسبة %10 
بصك مصدق مع رسم تسجيل العقار بنسبة 3% وال 

نقبل املبالغ النقدية  إن لم يكونوا من الشركاء. 
القاضي
عزيز شنته اجلابري

االوصاف: 
1- العقار يقع في الناصرية شــارع عشرين قرب دائرة 
البريد القدمية والعقار مفرز الى محل ودار بصورة غير 
رســمية احملل متخذ ذو بابني لتصليح اإلطارات والدار 
مؤلفــة من كلــدور ومطبخ وغرفتني نــوم وصحيات 
وعموم العقار مبني من الطابوق ومسقف بالشيلمان.

2- مساحة العقار 116.86م2 .
3- القيمة املقدرة للعقار مائتان وتسعة عشر مليون 

وخمسمائة وخمسة االف دينار فقط.
4- احملل مشــغول من قبل املدعي والدار مشغولة من 
قبل املدعى عليه الذي ال يرغب بالبقاء مستأجر للدار 

بعد البيع

 مدةمساحتهرقمهجنس العقارت
موقعهاإليجار

 ثالث300 م16272/1/12علوة1
اراضي الصبخسنوات

 ثالث350 م16272/2/12علوة2
اراضي الصبخسنوات

 ثالث300 م12141/1/782علوة3
اراضي الصبخسنوات

 ثالث300 م1220/1/362علوة4
اراضي الصبخسنوات

 ساحة وقوف5
 ثالث1500 م1/192 و2/19السيارات

البصرة/ عز الدينسنوات
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جمهورية العراق
محافظة املثنى 

دائرة العقود احلكومية
قسم التعاقدات

العدد : 1192
التاريخ 2022/8/29

مناقصة رقم )11( اعالن للمرة االولى
املشاريع واالعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لالمن الغذائي والتنمية حملافظة املثنى / من متويل تنمية االقاليم 

1 ـ تبليط طرق متفرقة في قضاء الرميثة بطول )20,945( كم / اجملموعة الثانية 
 2 ـ تبليط طرق متفرقة في قضاء الرميثة بطول )29,250( كم / اجملموعة االولى

يســر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى  دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشــروع املتمثل بتبليط طرق ريفية في قضاء 
الســوير وناحية الكرامة وتتلخص اعمال املشــروع بقشط الطريق وتســويته وازالة كافة التعارضات وتثبيت املناطق الرخوة من طرق )ان وجدت( ومن ثم الدفن بالتراب 
النظيف مع احلدل وفرش وحدل طبقة احلصى اخلابط  صنف )B( بسمك )20( سم وفرش وحدل طبقة من االساس القيري بسمك كلي محدول )10( سم وعمل االكتاف 
من خالل فرش طبقة من احلصى اخلابط صنف )C( بســمك )10( ســم مع الرش واحلدل اجليد كما تتضمن بعض الطرق تنفيذ قناطر انبوبية  بالستيكية وقناطر انبوبية 

كونكريتية وكل ما يلزم الجناز املشروع  ومبوجب الشروط واملواصفات الفنية احملددة في جدول الكميات ووثائق املناقصة مع مالحظة ما ياتي:
1 -  ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشتراك فيها كما هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة عن االمم املتحدة ) اخلاصة بتعريف الدول املؤهلة(

 ) )dpc.muthana@yahoo.com 2 - على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات اضافية االتصال بدائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى
خالل ايام الدوام الرسمي من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الواحدة من بعد الظهر  وكما  موضحة  بالتعليمات ملقدمي العطاءات 

 3 - ان مصدر متويل املشروع هو املشاريع واالعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لالمن الغذائي والتنمية حملافظة املثنى / تنمية االقاليم نوع املشروع ادراج جديد الباب 
59 القسم 1 الفصل 4 املادة 13 النوع 18 التسلسل 210 

4 ـ  درجة وصنف الشركة  املطلوبة  للعراقيني هي انشائية /رابعة )كحد ادنى ( اما  بالنسبة للشركات االجنبية اخملتصة باالشغال واملقاوالت العامة فاملطلوب شهادة 
التاسيس مع وجود فرع للشركة االجنبية داخل العراق

5 ـ متطلبات التاهيل املطلوبة : وتشمل ما ياتي :
ا - االهلية القانونية: وتشتمل على اجلنسية ، تضارب املصالح ، قائمة الشركات املتلكئة والقائمة السوداء، أملنع مبوجب قرارات االمم املتحدة ومجلس االمن الدولي 

ب - الســيولة املالية : وتعرف بانها كشــف مصرفي يبني حركة التدفق املالي الخر سنة  وتكون متوافرة قبل موعد غلق املناقصة بفترة قصيرة وباملبلغ املطلوب الذي ال 
تقل قيمته عن )421,000,000( دينار )اربعمائة وواحد وعشرون  مليون  دينار عراقي(

جـ  احلســابات اخلتامية هي امليزانية العامة ملقدم العطاء والتي تعكس الوضع املالي للســنوات املطلوبة من حيث موجودات الشركة من اصول ثابتة ومتحركة مع بيان 
مقدار نفقات الشركة وايراداتها  ونسبة االرباح واخلسارة فيها وعلى النحو االتي

املطالبات املوقوفة )النزاعات القضائية العالقة(: وتشتمل هذه املطالبات على : ـ 
1 ـ تقدمي امليزانية العامة املدققة من قبل احملاسبني القانونيني تعرض الوضع املالي الخر سنتني ويجب ان تكون حساباتها رابحة لكل سنة .

2 ـ يجوز تقدمي احلسابات اخلتامية الخر سنتني تسبق االزمة املالية لعام 2014
د - معدل االيراد السنوي : وهي املبالغ املستلمة من الدفعات والسلف املرحلية للعقود املنجزة او املستمرة خالل املدة املطلوبة وعلى النحو االتي:

1 ـ ان  احلد االدنى ملعدل االيرادات السنوية ملقدم العطاء يبلغ )3.414,000,000( دينار )ثالثة مليارات واربعمائة  واربعة عشر مليون دينار عراقي( 
2 -على مقدم العطاء تقدمي معدل  االيراد الســنوي لثالث ســنوات لكافة العقود املنجزة من قبله ضمن عشــر ســنوات من تاريخ غلق املناقصة ويتم احتسابه وفقا 

للسنوات املقدمة من قبله مع مراعاة عدم ضرورة ان تكون سنوات العمل متسلسلة
ه - أخلبرة التخصصية في تنفيذ االشغال :هي اخلبرة السابقة في مجال وتخصص هذا العمل كمقاول  رئيسي او شريك او مقاول ثانوي وعلى مقدم العطاء تقدمي عمل 
مماثل واحد منجز وخالل مدة ال تتجاوز )10( عشــر ســنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء ومببلغ ال يقل عن )4,125,000,000( اربعة مليارات ومائة وخمسة وعشرون 

مليون دينار عراقي
و- ألكادر القيادي للمشــروع والعاملني: على مقدم العطاءات اثبات توافر العاملني للمناصب الرئيســية لتنفيذ العقد وبعقود رســمية صادرة عن نقابة املهندســني 

العراقيني وحتقيق املتطلبات االتية:
1 ـ مدير مشروع )مهندس مدني( بخبرة كلية عامة من تنفيذ االشغال ملدة )7( سبع سنوات وخبرة في االعمال املماثلة ملدة )4( اربع سنوات

2 ـ مهندس مدني عدد /2 بخبرة كلية عامة من تنفيذ االشغال ملدة )5( خمس سنوات  وخبرة تخصصية في االعمال املماثلة ملدة )3( ثالث سنوات
 ويجب تقدمي الكوادر واالختصاصات الفنية املطلوبة قبل موعد املباشــرة باالعمال وبعكســه تتحمل الشــركة كافة التبعات القانونية الناجتة  عن عدم تقدميها ومن 

ضمنها اجراءات االخالل بااللتزامات التعاقدية 
ان الكوادر واالختصاصات الفنية املطلوبة لتنفيذ املشــروع احملددة ابتداء ال يجوز اســتبدالها اال عند حدوث قوة قاهرة تســتدعي االستبدال ومبوافقة جهة التعاقد كما 

يتوجب على مقدم العطاء تقدمي ما يؤدي خبرات الكادر القيادي للمشروع 
ز - املعدات التخصصية على  مقدمي العطاءات اثبات حيازته للمعدات الرئيســية املطلوبة وفق البرنامج الزمني لتقدم العمل واملقدم من قبله بشــكل اولي معمل 
اسفلت عدد 1 فارشة عدد 1 حادلة ظلفية عدد 3 حادلة مطاطية عدد 2 حادلة مزدوجة عدد 2 وحادلة فوالذية عدد 2 يجب تقدميها قبل موعد املباشرة باالعمال وبعكسه 

تتحمل الشركة كافة التبعات القانونية الناجتة عن عدم تقدميها ومن ضمنها اجراءات االخالل بااللتزامات التعاقدية 
ح ـ ميكن مراجعة القسم الثالث من الوثيقة  ملعرفة التفاصيل اخلاصة مبعايير التقييم والتاهيل املذكورة اعاله 

ط - أَضافة الى املتطلبات القانونية على مقدم العطاء تقدمي هوية التصنيف النافذة عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشتراك في املناقصة 
ي ـ ال تخضع العطاءات العطاء االفضلية ملقدمي العطاء احملليني 

6 - على مقدمي العطاء االلتزام بالتعليمات والشروط اخلاصة باملناقصة وبضمنها الشروط الواردة في القسم الثاني من الوثيقة ورقة بيانات املناقصة ج : اعداد العطاء 
وبخالفه يستبعد العطاء 

7 - ان الكلفة التخمينية للمشــروع هي )6,874,358,500( دينار )ســتة مليارات وثمامنائة واربعة وســبعون مليون وثالثمائة وثمانية وخمسون الف  دينار عراقي وان املدة 
الالزمة لتنفيذ اعمال املشروع هي )735( يوما

8 ـ  بامكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق العطاء باللغة العربية ابتداء من يوم اخلميس  املصادف 2022/9/1 بعد تقدمي طلب حتريري الى دائرة العقود احلكومية في 
املثنى وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )350,000( ثالثمائة وخمســون الف دينار عراقي غير قابلة للرد ويتم دفع املبلغ نقدا الى قســم احلسابات في محافظة املثنى 

وتقدم النسخة االصلية من وصل الشراء مع العطاء
9 - يتم تســليم العطاءات الى العنوان االتي محافظة املثنى/  دائرة العقود احلكومية وان موعد الغلق هو في متام الســاعة الثانية عشــر ظهرا من يوم الثالثاء املصادف 
2022/9/27 التقدمي بالبريد االلكتروني غير مسموح به ان العطاءات املتاخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور 
في العنوان االتي الطابق االرضي من بناية االدارة العامة واحمللية في نفس موعد الغلق وان موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باالجابة على استفســارات املشتركني في املناقصة 
ســيكون في الساعة احلادية عشــر صباحا من يوم الثالثاء املصادف  2022/9/20 في بناية دائرة العقود احلكومية في املثنى ان ل العطاءات تبقى نافذة ملدة )90( يوما وان 
تتضمن ضمانا للعطاء على شكل خطاب ضمان مصرفي يذكر فيه اسم ورقم املناقصة املعنية وان يكون غير مشروط ويدفع حني الطلب ونافذا ملدة  ال تقل عن )120( 
يومــا من تاريخ غلق املناقصة الفعلي وان يكون بصيغة واضحة من حيث مبلغه )رقما وكتابة( وحتديد تاريخ نفاذه وشــروطه والغرض من اصداره او صك مصدق  ومببلغ 
مقطوع مقداره )97,000,000( دينار )ســبعة وتســعون  مليون دينار عراقي( وعلى ان تكون صادرة عن مصرف معتمد في العراق ملصلحة جهة التعاقد )محافظة املثنى/ 

حسابات أخلطة االستثمارية(
10 ـ ان اسم جهة التعاقد هو محافظة املثنى والعنوان هو السماوة ـ شارع احملافظة - بناية االدارة العامة واحمللية  والقسم اخملتص هو دائرة العقود احلكومية في املثنى
11 - عند الترشيح لالحالة  تختار جلنة التحليل العطاء املستجيب لكافة الشروط القانونية املطلوبة في املناقصة وكذلك املواصفات الفنية ومعايير التاهيل املطلوبة 
)اي مســتجيب بشــكل كلي ماليا وفنيا وقانونيا( مع كونه اوطا  عطاء متوازن ومنسجم مع الكلفة التخمينية املرصودة لالحالة وبعد التاكد من اهليته وقدراته على 

تنفيذ العقد بافضل صورة ممكنة
12 - في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة اقســامها فانه سيتم استبعاد عطائه مما يقتضي مراعاة ذلك  عند  التقدمي حيث يتم ملئ 
القســم الرابع من قبل مقدم العطاء ثم تقدم ورقيا بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشــركة  املقدمة للعطاء مع الوثائق املكونة للعطاء املشار اليها في  التعليمات 

ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء
13 - ان احلد االقصى لقبول عطاءات املشاركة هو شركتان من نفس الصنف واالختصاص لغرض الصعود درجة واحدة حصرا

14 ـ ال ميكن احالة املناقصة على شــركة وبعهدتها مشروع  او مشــاريع غير منجزة اال بعد التاكد من عدم وجود انحراف عن البرنامج الزمني لها )جدول تقدم العمل( 
بنسبة 20% او اكثر

15 ـ ال تصرف اول سلفة لالعمال املنفذة للمشروع اال بعد ان تتجاوز نسبة االجناز املالي 25% ومبا ال يتجاوز مبلغ السيولة النقدية )املالية( املطلوبة ابتداء
احمد منفي جودة
محافظ املثنى

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 
االحتادية

محكمة جنايات صالح الدين/ الهيئة 
االولى

العدد/ 464/ج 2022/1
التاريخ/ 2022/8/17

إعالن
الى املتهم الهارب

 خالد عطية محمود صالح اجلواري
أحالــك الســيد قاضي محكمــة حتقيق 
الضلوعيــة مبوجب قــرار اإلحالــة املرقم 
154/ إحالــة/2022 فــي 2022/7/17 إلجراء 
محاكمتــك بدعوى غير موجزة وفق أحكام 
اإلرهاب  الرابعة/1 من قانون مكافحة  املادة 
رقــم 13 لســنة 2005 وجملهوليــة محل 
إقامتــك تقــرر تبليغك إعالنــا بالصحف 
احمللية للحضــور أمام هيأة هــذه احملكمة 
صباح يوم 2022/11/30 او تســليم نفسك 
الى أقــرب مركز شــرطة وفي حــال عدم 
حضورك ســتجرى احملاكمــة بحقك غيابا 

وفق االصول.
القاضي
علي حسني علي اخلزرجي

رئيس محكمة جنايات صالح الدين/ 
الهيأة االولى

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 22602
التاريخ: 2021/8/29

م/ إعالن

تعلن جلنة بيع وايجار أمالك اإلدارة احمللية في محافظة واســط عــن تأجيرها في املزايدة العلنية وملدة 
سنة واحدة وفق قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل فعلى من يرغب باالشتراك 
في املزايدة العلنية مراجعة ديوان محافظة واســط - األمالك خالل فترة )30( يوم تبدا من اليوم التالي 
لنشرها في الصحف اليومية مستصحبا معهم التأمينات القانونية البالغة )20%( من القيمة املقدرة 
مبوجب صك مصدق ألمر محافظة واسط - قسم احلسابات وستجري املزايدة في اليوم األخير من مدة 
اإلعالن في ديوان محافظة واسط في متام الساعة الثانية عشر ظهرا ويتحمل الناكل أجور نشر االعالن 
وكافة املصاريف األخرى وعلى املســتأجر جلب هوية األحوال املدنية اصلية ومصورة واملســتأجر ملزم 

بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من ديوان احملافظة 
احلقوقي
حسن علوي سبع
معاون احملافظ للشؤون اإلدارية وكالة

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

قسم العقود
العدد: 22679
التاريخ: 2022/8/29

م- تنويه وإلغاء مناقصة 
احلقا بكتابنا املرقم 22339 في 2022-8-25 

يكون التصنيــف املطلوب ملشــروع )تاهيل مع تغيير 
جزء من مســار مغذي كيلو 51 بطول 5 كم مع تاهيل 
شــبكة ض . وبطول 3 كم في ناحية واسط القدمية( 

هو عاشرة كهربائي .
احلاقــا بكتابنــا املرقم 22338 فــي 25-8-2022 تلغى 
مناقصة 56-26-2022 )تاهيل وتوســيع مركز صحي 
الزبيديــة( وذلك لتكرار إعالنها مبوجــب كتابنا املرقم 

22336 في 25-8-2022 برقم مناقصة 2022-26-49 .
لذا اقتضى التنويه مع التقدير

الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف صالح 

الدين االحتادية
محكمة بداء بيجي

العدد: 376/ب/2022
التاريخ: 2022/8/28

إعالن
الى املدعى عليه

 عيسى حماد موسى مضعن
اقام املدعي/ تاج الدين عباس شبيب 

الدعوى املرقمة 376/ب/2022
بالزام  والتي يطلــب فيها احلكــم 
األرض  قطعة  بتحويل  عليه  املدعى 
باســم املدعي تــاج الديــن عباس 
اقامتك  محــل  وجملهولية  شــبيب 
قــررت احملكمــة تبليغــك مبوعــد 
بالنشر   2022/10/9 املوافق  املرافعة 
بصحيفتــني محليتــني وعند عدم 
حضــورك او من ينوب عنــك قانونا 
غيابيا  بحقــك  املرافعة  ســتجري 

حسب القانون
القاضي
رائد حسن خلف

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة بداءة الكوت
العدد: 3230/ب/2022
التاريخ: 2022/8/29
الى املدعى عليه/ عالء محمد سالم

اعالن
اقام املدعــي احمد عزيز عبد الســادة 
الدعــوى املرقمة اعــاله يطلب دعوتك 
للمرافعة واحلكم بتســديد مبلغ قدره 
مليونــان وثمامنائة الف دينار عراقي عن 
وصل امانــة وجملهولية محــل اقامتك 
حسب اشــعار مختار منطقة اخلاجية 
األولــى )احمــد كــرمي جيــاد( وكتاب 
بالعــدد8675  اخللــود  شــرطة  مركز 
في2022/8/15 لذا تقرر تبليغك مبضون 
3230/ب/2022  املرقمة  الدعوى  عريضة 
ونشر بصحيفتني محليتني لذا اقتضى 
حضوركم يوم 2022/9/6وفي حال عدم 
حضوركم ســوف يتم السير اجراءات 

الدعوى غيابيا بحقكم.
القاضي
محمد حران السراي 

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة الشخصية في الناصرية 
العدد/ 6411/ش/2022
التاريخ/ 2022/8/29

م/تبليغ
الى/ املدعى عليه

 اسعد يحيى مكطوف
الدعــوى  حســم  ملقتضيــات 
الشــرعية املرقمة أعــاله واملقامة 
من قبل املدعية )رواء قاســم احمد( 
واملتضمنة دفع نفقــه ماضية لها 
وإلبنائها )فضــل والياٍس( وجملهولية 
محــل اقامتك قرر تبليغــك اعالنا 
بواســطة صحيفتــني محليتــني 
احملكمة  هذه  امام  باحلضور  يوميتني 
 2022/9/11 املصادف  املرافعة  مبوعد 
وافهم  التاســعة صباحا   الساعة 

علنا.
القاضي
حسن والي حسني

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف صالح 

الدين االحتادية
محكمة االحوال الشخصية في 

تكريت
العدد: 534/ش/2022
التاريخ: 2022/8/7

اعالن
الى/ املدعى عليه/ نادم محمد وملان

محكمة  أصــدرت   2022/8/7 بتاريــخ 
تكريت بحقك  الشخصية في  األحوال 
)باثبات نســب  حكما غيابيــا يقضي 
الطفل مصعب تولــد 2016/6/1 والده 
املدعى عليه نــادم محمد وملان ووالدته 

املدعية رنا ناظم عباس 
تبليغك بصحيفتني محليتني  تقرر  لذا 
وفي عــدم حضورك الى هــذه احملكمة 
او ارســال من ينــوب قانونيا لالعتراض 
والتمييز خالل مدة أقصاها ثالثون يوما 
من تاريخ النشر في الصحف يعتبر قرار 
احلكــم نافذا بحقك ومكتســبا درجة 

الثبات . 
القاضي
عبد اهلل حسن خلف احلبيب 

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية 

محكمة األحوال الشخصية في 
ناحية واسط

العدد: 109/ش/2022
التاريخ: 2022/8/29
الى// رئاسة محكمة استئناف واسط 

االحتادية / قسم احلاسبات 
م/ اعالن في الصحف 

ملقتضيات حسم الدعوى الشرعية املرقة 
أعاله واملقامة من قبل املدعية )حياة جبر 
عطية( ضد املدعــى عليهما األول )هند 
مالك عاجل( واملدعــى عليه الثاني )زهير 
ناظــم نزال( والتي تطلــب فيها تصديق 
واقعة الزواج احلاصلة بني املدعى عليهما 
إقامة  بتاريخ 2017/2/10 وجملهولية محل 
املدعى عليه الثاني )زهير ناظم نزال( تقرر 
يوميتني  تبليغك بصحيفتــني محليتني 
 2022/9/4 املصــادف  املرافعــة  مبوعــد 

الساعة الثامنة صباحا واعالمنا 
...مع التقدير .

القاضي 
أسامة عنوان شلش 

مدة االيجاراملساحة الكلية للقطعةرقم القطعة واملقاطعةنوع امللكت

سنة واحدة210 م967/12م3 نهير وقيراوي قضاء بدرةدار سكن1

سنة واحدة222 م976/12م3 نهير وقيراوي قضاء بدرةدار سكن2

سنة واحدة300 م87/12م1 جزمان في ناحية زرباطيةدار سكن3

سنة واحدة168 م232/12م1 جزمان في ناحية زرباطيةدار سكن4
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اعالن10

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 17947/35
التأريخ/ 2022/8/17

إعالن اول

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة أرقامها 
ومواقعها أدناه والعائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )9 سنوات( تسعة سنوات وفق قانون بيع وإيجار أموال 
الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في 
ديوان محافظة البصرة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني 
معهم التأمينات القانونية البالغة )25%( من القيمة املقدرة املصدقة لبدل االيجار السنوي مضروبة في مدة اإليجار 
الكلية مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الســاعة الثانية عشــرة ظهرا في )قاعة محافظة البصرة في 
املعقل( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل 

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

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

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

- الشروط الفنية والقانونية إلنشاء ســوق مفتوح بطابق واحد لبيع املواد الغذائية واملنزلية على القطعة املرقمة 
)4459/827( القبلة البالغ مساحتها )782 م2( بعد حصول موافقة التخطيط العمراني بكتابكم ذي العدد )1262( 

في 2019/6/23 
1. مساحة املوقع وفق اخملططات 782م2

2. يقوم املســتاجر باســتخراج أجازة بناء أصولية وفق الضوابط واملباشــرة بالعمل خالل )شهر( من تاريخ تنظيم 
العقد وال تتحمل البلدية أي تبعات قانونية في حالة حصول تعارض مع أي التزام يعود الى الدوائر األخرى.

3. على املســتاجر دفع امانات تعادل بدل املساطحة خالل مدة التشــييد لضمان تشييد املساطحة في حال عدم 
التشييد خالل املدة تصادر االمانات ويعتبر عقد املساطحة الغيا وتؤول كافة املشيدات القائمة الى البلدية. 

4. يلتــزم من حتال عليه املســاطحة بعد توقيع العقد بتقدمي اخملططات التفصيلية األولية )االنشــائية والصحية 
والكهربائية( وخالل مدة )30( يوم  من  تاريخ توقيع العقد لغرض دراســتها من قبل املشــاريع في البلدية وإعطاء 
املالحظات ان وجدت خالل )15( يوم من تاريخ اســتالمها وبعد إعطاء املوافقة على اخملططات اال ولية املشــار اليها 
اعاله يلتزم املساطح بتزويدنا باخملططات النهائية خالل )45( يوم وتعتبر املدة البالغة )90( يوم العداد اخملططات خارج 
التشــييد وضمن مدة التاجير مدفوعة البدل وتقدم اخملططات بنســختني مع قرص )CD( ومن ضمنها الكشوفات 
املتكاملة على ان يتم تزويد املهندس املشــرف وشــعبة تنظيم املدن بنسخة من اخملططات النهائية بعد مصادقة 

شعبة املشاريع.
5. على املســاطح اجراء فحص التربة للموقع وعلى ان تكون مخططات األســس تتحمل االثقال املتوقعة مبوجب 

فحص التربة املطلوب ومؤيد من مكتب استشاري مختص.
6. على املساطح تعيني مهندس مختص ويكون مسؤول عن سالمة التنفيذ إضافة الى املهندس املشرف املعني من 

قبل البلدية.
7. يغرم املستاجر )خمسون الف دينار( عن كل يوم تأخير او تقصير او مخالفة بالتشييد وفي حالة وصوول اخملالفات 
الى )50%( من مبلغ االيجار يفســخ العقد ويتم ســحب العمل دون اللجوء الى احملاكم وتؤول كافة املشــيدات الى 

البلدية.
8. يلتزم املســاطح بتسجيل حق املســاطحة لدى مديرية التسجيل العقاري ويتحمل املســتاجر كافة التبعات 

القانونية 
9. يدفع املســتاجر تقدمي امانات قدرها )25%( من القيمة التقديرية مضروبا بعدد ســنوات املساطحة لكامل مدة 

العقد استنادا الى املادة )12/خامسا( من قانون 12 لسنة 2013.
10. جميع االعمال املنفذة باالستناد الى اعمال أخرى تعتبر مرفوضة وعلى املساطح رفعها ومعاجلة االعمال الرديئة 

ومن ثم إعادة االعمال كاملة.
 11. على املســتاجر تقدمي مخططات تفصيلية كاملة معتمدة وتطبق فقرات الكشــف الفني وحتت اشراف من 
البلدية بتعيني مهندس مهندس لتنفيذ سير الفقرات وتطبيق املواصفات الفنية ويتعهد املستاجر بتوفير وسيلة 
نقل ملهندس الدائرة املشرف من قبلها لتنفيذ ومتابعة االنشاء وفق اخملطط والكشف املعد تؤمن  وصوله من والى 

موقع العمل في أي وقت.
12. ال يجــوز التغيير في اخملططات او التحوير وعند حصول ذلك يســحب العمل من دون اللجوء الى احملاكم اال في 

حالة وجود سبب انشائي ضروري لذلك وبتاييد املهندس املشرف.
13. مدة اإلجناز )سنة واحدة( من تاريخ حصوله على إجازة البناء خالل الفترة احملددة بالفقرة )2( أعاله 

14. يلتزم املساطح بتطبيق اخلرائط وخصوصا الواجهات االمامية باستعمال مواد انشائية مطابقة للمواصفات.
15. مدة العقد )تســع سنوات( من تاريخ اإلحالة على ان يتم مراجعة بدل االيجار كل خمس سنوات من تاريخ ابرام 

العقد استنادا الى املادة )16ب( من قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 
16. يستعمل قالب خشب لكافة االعمال اخلرسانية جديدة ويكون موزون وحسب املواصفات الفنية ويكون الصب 

باستعمال خباطة كونكريتية ولكافة االعمال وال يجوز التحوير والتغيير في اخملططات.
17. يلتزم املساطح بكافة الشروط التعاقدية وحسب قانون 21 لسنة 2013

18. وتؤول كافة املشيدات ال البلدية دون عوض عند نهاية عقد االيجار.
19. في حالة مخالفة املســتاجر الي فقرة من الشــروط أعاله ويعتبر العقد مفسوخ تلقائيا وتؤول كافة املشيدات 
الى البلدية دون عوض مع حتميله كافة التبعات املالية والقانونية دون حاجة الى انذار رسمي او اللجوء الى احملاكم.

20. على املستاجر توفير متطلبات ومستلزمات الوقاية من احلرائق وعدم استخدام مواد قابلة لالشتعال.
21. توفير شروط السالمة واألمان في كافة مندرجات السوق والبلدية غير مسؤولة عن أي ضرر يصيب املستخدمني 

بسبب ذلك.
22. تعتبر الشروط الفنية جزء ال يتجزء من العقد.

23. يتعهد من ترســو عليه املزايدة بتقــدمي كفالة مالية عقارية لضمان االتــزام بتعهداته او كرهن مقابل ضمان 
تسديد األقساط وفي حال املوافقة على تقسيط بدل االيجار اصوليا علما بان هذه الكفالة تقدم من قبل من ترسو 
عليــه املزايدة بعد اإلحالة وقبل توقيع العقد اســتنادا الى كتاب مديرية بلدية البصرة / األمالك العدد )21531( في 

2019/7/11
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

وزارة املوارد املائية
دائرة تنفيذ أعمال كري األنهر

القسم القانوني
إعالن

اســتنادا الى قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013، تعلن دائرة تنفيذ 
أعمال كري األنهر أحد تشــكيالت وزارة املوارد املائية عــن إجراء مزايدة علنية )نواجت 

كري( في )محافظة واسط/ موقع كري الكوت( وكما مبني باجلدول ادناه.

وذلك في يــوم )الثالثاء( املوافق )2022/9/20( في متام الســاعة )العاشــرة صباحا( 
وإذا وافق في يوم املزايدة عطلة رســمية فســتجرى املزايدة في اليوم الذي يليه في 
)محافظة واسط/ موقع كري الكوت( فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية 
االطالع ميدانيا على مواقع نواجت الكري وترســبات اجلزرات التي فيها الكميات واخذ 
الشــروط الفنية وجدول الكميات اخلاصة باملزايدة من القســم القانوني في مركز 
دائرة تنفيــذ اعمال كري االنهر الكائــن في بغداد/ الدورة/ طريــق احملمودية/ خلف 
مركــز الوليد، وقبل الدخول في املزايدة عليهــم احلضور في الزمان واملكان املعينني 
مستصحبني معهم التأمينات القانونية وكما مبني في اجلدول اعاله بصك مصدق 
ألمر دائرة تنفيذ اعمال كري االنهر على ان تســتكمل بقية التأمينات بالسعر الذي 
ترســو عليه املزايدة وعلى املزايد تقدمي املستمسكات املطلوبة البطاقة املوحدة او 
بطاقة االحوال الشخصية– بطاقة السكن- شــهادة اجلنسية العراقية )االصلية 
واملصورة( ويتحمل من ترســو عليه املزايدة اجور نشر االعالن والداللية البالغة )%2( 
كما عليه تسديد كامل املبلغ بصك مصدق ألمر الدائرة خالل سبعة ايام من تاريخ 
املصادقــة على البيع ورفع املواد خالل املدة املبينة في اجلدول اعاله وبعكســه يعد 
ناكال ويتم مصادرة املبلغ املتبقي وعدم تسليمه ترسبات اجلزرات إضافة الى حتمله 
التبعات القانونية وفي حال احلاجة ألي استفســارات تخص املزايدة ميكن مراجعة 

القسم القانوني في مركز الدائرة قبل موعدا املزايدة.
مع التقدير...

املدير العام

وزارة الصناعة واملعادن 
هيئة املدن الصناعية      

قسم الشؤون التجارية  
اعالن للمرة الثانية

فرصة استثمارية النشاء مدينة صناعية متخصصة بالصناعات 
الدوائية والغذائية في محافظة نينوى

يســر هيئة املــدن الصناعية احدى تشــكيالت وزارة الصناعــة واملعادن العراقية دعــوة املطورين 
والشــركات العاملية والعربية والعراقية املتخصصة في مجال تطوير املدن الصناعية لغرض انشاء 
مدينة صناعية متخصصة بالصناعات الدوائية والغذائية على القطعة املرقمة واملدرجة تفاصيلها 
ادناه في محافظة نينوى ( علما بان فترة االعالن للمرة الثانية )30 يوم( من تاريخ نشرها في الصحف 
الرســمية , فعلى الشــركات واملطورين الراغبني باالســتثمار ان يقدموا طلباتهــم الى هيأة املدن 

الصناعية الكائنة في الباب الشرقي / شارع النظال / قرب ساحة الطيران  

الشروط :
1- تقدمي الطلبات بظروف مغلقة قبل نفاذ مدة االعالن 

2- تقدمي الوثائق  )شهادة التأسيس وهوية تصنيف املقاولني( بالنسبة للشركات العراقية املتخصصة 
والبيانات املالية آلخر سنتني ومصادق عليها من مكتب محاسب قانوني أو شركة تدقيق دولية على 

ان تصدق كافة الوثائق بالنسبة للشركات االجنبية في سفارة جمهورية العراق في بلد الشركة 
3- تقدمي خطة العمل واجلداول الزمنية اخلاصة بتطوير املدينة الصناعية 

4- تقدمي اجلدوى االقتصادية والفنية اخلاصة باملشروع 
5- تقدمي كتاب عدم ممانعة من الهيأة العامة للضرائب بالنسبة للشركات العراقية 

6- تقــدمي الوثائق الثبوتية مصدقة اصوليا في حال وجود تعاون مع شــركات عاملية متخصصة في 
هذا اجملال 

7- تقدمي اعمال مماثلة مصادق عليها اصوليا 
8- ال يتم فتح العروض اال بعد مضي )30( يوم من تاريخ نشر االعالن 

9-  تقدم هيئة املدن الصناعية كافة املعلومات الفنية والتفصيلية والتســهيالت الالزمة واخلاصة 
باألرض املراد تطويرها كذلك تامني الزيارات امليدانية الى موقعها في محافظة نينوى

10- تودع العروض في صندوق العطاءات في مقر هيئة املدن الصناعية في بغداد وفي حالة مصادفة 
يوم الغلق عطلة رسمية يكون الغلق في أول يوم يليه من ايام الدوام الرسمي.

11-  يكون االعالن ساري املفعول اعتبار من تاريخ نشره في الصحف الرسمية .
12- يتحمل من ترسوا عليه االحالة اجور النشر واالعالن

13- لالجابة على االستفســارات حول الفرصة االســتثمارية , يرجى زيارة موقع الهيئة  االلكتروني 
. icc@industry.gov.iq البريد االلكتروني

على الراغبني في االشــتراك في هذه الفرصة احلصول على نسخة امللف املعلن من مقر هيئة املدن 
الصناعية الكائن في مقر وزارة الصناعة واملعادن / بغداد / الباب الشــرقي – شــارع النضال – قرب 

ساحة الطيران مقابل مبلغ قدره )250000( مئتان وخمسون الف دينار عراقي غير قابل للرد 
رئيس الهيئة

موقع العملت
الكمية 
الكلية 

التخمينية

املدة احملددة 
لرفع 

الكميات
التأمينات القانونيةاملالحظات

حوض رقم )2( / مقدم 1
الكمية مطروحة في 5 اشهر40607 م3سدة الكوت

3،248،560 دينارحوض الترسبات

حوض رقم )4( / مقدم 2
الكمية مطروحة في 9 اشهر96361 م2سدة الكوت

7،707،880 دينارحوض الترسبات

رقم القطعةاملساحةرقم القطعة

م45 االجبلة وادي احلاج محمد553 دومن و 44 متر2/20

م45 االجبلة وادي احلاج محمد646 دومن و11 اولك1/20

موقعهمدة االيجارمساحتهجنس العقارت

1

قطعة ارض يراد تاجيرها 
النشاء سوق مفتوح من 
طابق واحد ملدة )9( سنة 

وحسب املادة )16( من قانون 
21 لسنة 2013 املعدل

القبلة)9( تسع سنوات782م2
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صكبان الربيعي

تمسكوا بالقشور 
وتركوا اللب 

املعروف في عالــم الرياضة ان يتعلم املرء من خالل 
املشــاهدة ما هو املفيــد خاصة ممن هــو األفضل 
واملقررة على املســتطيل األخضــر حيث تتيح قناة 
الرياضيــة العراقية هذه األيام الفرصة املناســبة 
عندما عرضت املباريات الوديــة التي تخوضها فرق 
األندية الشهيرة في العالم قبيل بدء املوسم اجلديد 

الذي انطلق قبل أيام قالئل.
قيل في الســابق من علمني حرفــا ملكني عبداً 
وضمن هــذا املفهوم فأن املشــاهدة احلقيقية من 
املقومات األساســية في العالم لذلك أولت األندية 
الرياضية فــي عمــوم العالم اهتمامهــا الكبير 
للمعايشة امليدانية لفرقها الكروية مع فرق األندية 

اجلماهيرية املتقدمة لتكون الفائدة أعم وأشمل.
وإذا علمانــا أن كرة القدم احلديثة فنونها واســعة 
كوسع البحر وهي متشعبة كتشعب مراكز اللعب 
من حراســة املرمى ثم الدفاع والوســط منتصف 
امليــدان ثم الهجــوم والعاقل واجليــد واملدرك من 
يحســن تعلمها.. وبعد أن تعذر على العبينا الذين 
نعول عليهــم الكثير حاليا فــي تطوير والنهوض 
مبستقبل الكرة العراقية التعلم ممن هو أرفع وأعلى 
منهم مرتبــة ومكانة، نراهم لألســف قد اهتموا 
بالقشــور وتركوا اللب كما يقال في املثل الشعبي 

العراقي والعاقل يفهم!.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنــت اللجنة االوملبية العراقية عــن تعيني الكابنت 
خليل ياسني مشرف عام على مدرسة عمو بابا الكروية.
واعربت ادارة املدرســة واملدربني عن سعادتهم بتعيني 
ياســني بهذا املنصب ملا يتمتع به من شخصية قوية 
فضال عن خبرته كونه العبا دوليا سابقا ومثل العديد 
من االندية واملنتخبات الوطنية  العراقية واحترف خارج 
العراق.واكدت ادارة املدرســة ان الكابنت خليل ياســني 
ســيعطي الدعم الكبير للمدرســة وسيكون سندا 
قويا لدعم الكادر التدريبــي واالدارة من اجل النهوض 
بواقع املدرســة.وقدمت ادارة املدرســة الشكر للجنة 
االوملبية على تســميه مشــرفا عام ملدرسة عمو بابا 
الكروية لدعم مشــوارها الرياضي.يذكر ان مدرســه 
عمو بابا قدمت الكثير  من الالعبني لألندية واملنتخبات 
الوطنية.وميلك خليل ياســني تاريخا حافــال أيام كان 
العبا في نادي الزوراء وبعد االعتزال اجته إلى التدريب ثم 

العمل اإلداري في أكثر من مفصل مهم.

خليل ياسين مشرفًا عامًا 
على مدرسة عمو بابا 

بغداد ـ الصباح الجديد:

للناشــئني  منتخبنــا  اختتــم 
مبارياته حلســاب اجلولة األخيرة 
للمجموعــة الثالثة في بطولة 
17 ســنة  كأس العــرب حتــت 
اجلارية احداثها في مدينة وهران 
ملثله  بهدف  بالتعــادل  اجلزائرية 
امــام منتخب موريتانيا مســاء 
أمس الثالثاء في ملعب مستغامن 
وانتهــى الشــوط األول لصالح 
منتخــب موريتانيــا بهدف في 
الدقيقة السابعة من ركلة جزاء 
عن طريق الالعب سيدي با، وادرك 
التعادل ملنتخبنا الالعب حســن 
علي من ركلة جزاء في الدقيقة 
68 .. وبذلك يشدد منتخبنا على 
 7 برصيد  للمجموعــة  صدارته 
نقاط، وسيلعب منتخبنا مباراته 
في الدور ربــع النهائي للبطولة 
في الساعة السادسة والنصف 
من مســاء بعد غد اجلمعة امام 
صاحب املركز الثاني في اجملموعة 

الرابعة، مصر او السعودية.
من جهــة أخرى، أرســل االحتادِ 
جدوالً  القــدم  لكرِة  اآلســيوي 
ملباريــاِت التصفياِت املؤهلة إلى 
نهائياِت كأس آســيا للشــباِب 
التي  الثامنة  اجملموعة  حلســاب 
تقام في البصــرة للمدة من 14 
ولغاية 18 أيلول املقبل.. اذ يلعب 
في الساعة التاسعة مساء يوم 
14 أيلــول مبلعب البصرة الدولي 

العراق والكويت.
ذاته مســاء  التوقيت  وجترى في 

اجلمعة املوافــق 16 أيلول مباراة 
الكويت والهند، وتختتم مباريات 
اجملموعة بلقاء العراق والهند في 
الســاعة 9 من مساء يوم االحد 
املنتخب  وكان  آيلول..   18 املوافق 
من  انسحابه  أعلن  األســترالي 
منتخبنا  ويقــود  التصفيــات.. 
املؤلف  التدريبي  املالك  الشبابي 

من عمــاد محمد ومســاعديه 
حيدر جبار وحسان تركي واحمد 
والي ومدرب حــراس املرمى نوري 
عبد زيــد ومدرب اللياقة البدنية 

وليد جمعة.
من جانب اخــر، تغلب منتخبنا 
على  الصــاالت  لكرة  الوطنــي 
فريق صنعت بتروشــيمي فارس، 

بهدفــني مقابــل هــدف واحد، 
اليوم االثنني، ضمن آخر مبارياته 
مبدينة  معسكره  في  التجريبية 
للمشاركة  شيراز االيرانية تأهباً 
في نهائيات كأس آسيا في دولة 
املقبل..  أيلــول  شــهر  الكويت 
منتخبنا  فــوز  هدفي  وســجل 
الالعبني فهد  الوطني كل مــن 

ميثاق وعلي شهاب.

اجلوية بطالً لدوري االشبال
تــوج فريق نــادي القــوة اجلوية 
األشبال  دوري  بلقب  القدم  لكرة 
املمتاز.. وجــاء تتويج »الصقور« 
بعد فوزه بثالثــة أهداف نظيف 
على نــادي الطلبة، فــي املباراة 

التــي جرت علــى ملعب دهوك 
هو  التتويج  هــذا  األوملبي.ويعد 
الثاني على التوالي للقوة اجلوية.

ثالث وديات للشرطة مبعسكر 
أربيل

أمس،  الشــرطة،  فريــق  خاض 
مرانه البدنــي في جتمعه الثاني 
أربيل، حتضيراً  مبدينــة  املتواصل 
التي  الســوبر،  كأس  ملواجهــة 
الكــرخ مطلع  ســتجمعه مع 
اجلهاز  وركز  املقبل.  األول  تشرين 
مؤمن  املصــري  بقيــادة  الفني 
سليمان، على اجلانب البدني، من 
خالل تدريبات مكثفة باستخدام 
البدنيــة  القــدرة  لرفــع  أدوات 
والعضلية لالعبني، قبل الدخول 
مبرحلة خوض املباريات التجريبية 

في معسكر أربيل.
وســيخوض الشــرطة حامــل 
باملوســم  املمتاز  الــدوري  لقب 
املاضــي 3 مباريــات جتريبية مع 
شــباب  ومنتخب  واحلدود  أربيل 
العــراق الذي يســتعد للدخول 
بالتصفيات اآلســيوية.. يذكر أن 
نادي الشــرطة، أعلــن في وقٍت 
التعاقدات، ومت  سابق، غلق ملف 
الكشــف عن القائمة النهائية 
للموســم اجلديــد 2023/2022، 
مت  كمــا  العبــاً،   36 وشــملت 
5 العبني من الفريق،  اســتدعاء 
لتمثيــل املنتخــب العراقي في 
وهم:  الرباعيــة  األردن  بطولــة 
أحمد باسل، مناف يونس، سجاد 
بســام  فرحان،  أحمد  جاســم، 

شاكر.

الناشئة يتعادل امام موريتانيا بكأس العرب
 ويلعب ربع النهائي.. الجمعة 

العراق والكويت يفتتحان تصفيات المجموعة الثامنة للشباب في البصرة 

حاوره ـ سمير خليل:

حلبجة، املدينة الكردســتانية الوادعة، 
التــي عانــت الكثيــر، يحــاول اهلها 
مغمســا  تاريخا  ورثوا  الــذي  الطيبني 
باملآســي والويالت والظلــم ان يعيدوا 
البســمة ملدينتهم وان تقف على ارض 
ثابتة خصبة، الرياضة وعلى رأسها كرة 
القــدم جانب مهم مــن مظاهر احلياة 
في حلبجــة، وللحديث عن الرياضة في 
مدينــة حلبجة حاورنا الكابنت شــوان 
افراســيام علي احلکم الدولی فی کرة 
القدم، حتدث اوال عــن تاريخ كرة القدم 
في مدينــة حلبجة فقــال: تاریخ کرة 
القدم كارشــفة رســمیة وفنیة یرجع 
الی حوالــی عام ١٩٥٠  حيث تشــكل 
اول فريق شــعبي فی حلبچة باســم 
)االهلی( ،قوتابیان ئازادی، ثم فریق )هیوا( 
والــذي عد من افضل الفــرق فی وقته، 
فی سنوات الســتینيات والسبعینيات، 
تشــكلت  الکثیر من الفرق الشعبیة،  
وجیال بعد جیل تغیرت تشكيالت الفرق 
الفنية حســب  والنواحي  الالعبني  من 

العصر او الزمن«.
ويضيــف : اليوم التــزال مجموعة من 
فرق املدينة الشعبية تلعب ضمن دوري 
الدرجــة االولی والثانیة، باشــراف جلنة 
الفــرق الشــعبیة وهي جلنة رســمیة 
تتبــع  اللجنة االوملبیة في کوردســتان 
وتشــارك فــی البطــوالت الرســمیة 
لنــادی حلبچة  بالنســبة   لالقلیــم، 
فقد تشكل ســنة  ١٩٩٢ وهواول نادی 
يحمل اســم املدينة،  تبعــه نادی پیام 

الریاضی سنة ١٩٩٤  وكلمة پیام تعني 
الرســالة، وكان لهذين الناديني دورهما 
البارز واملهم فی النشــاطات الریاضیة 
على مســتوی حلبچة واطرافها، ومتكن 
نادي حلبجة مــن االرتقاء الــى املباراة 
النهائية في الدوري الكردســتاني لكرة 
القدم عــام ١٩٩٤ لكنه خســر املباراة 
بركالت الترجيح امام نادي برايتي، ايضا 
هناك  والكاراتيه  الطائــرة  الكــرة  في 
مســتويات عالية في نادي حلبجة، اما 
نادي پیام فيظهر مبســتوى عال في کرة 
القتالیة  والفنــون  واملنضدة  الطائــرة 
الکونــك فو، الکیك بوکســینك وکرة 
القدم ، كذلك تضــم حلبجة عدد من 
مدارس کرة القدم للبراعم والناشــئین 

والشباب ».

فرق شعبية عدة 
وتابع: خالل سنوات التسعينيات وصوال 
الى االلفية الثانية تشكلت فرق شعبية 
هي  )کوردستان، شــنروى، شة هیدان، 
راســتی( وهي من الفــرق املتميزة فی 
حلبجة واطرافها، كما احتضنت مدینة 
حلبچة الکثیر من البطوالت فی االلعاب 
الطائرة،   الکــرة  القدم،  ،کــرة  اخملتلفة 
کرة املنضــدة، التنس، الــخ ، من هذه 
البطوالت )الرباعیة، االندیة، الشــهداء،  
االبطال، املنتخبات، البطولة الســنویة 
للفرق الشــعبیة، بطــوالت املدارس او 
الخ،  الناشــئین  او  للبراعم  االکادیمیة 
وكما ذكرت ان نادی حلبچة حصل علی 
الكوردستانی  الدوری  فی  الثانیة  املرتبة 
فــی کــرة القدم فــی الســنة ١٩٩٤، 
باالضافة ان املدینة تضم مجموعة من 

ابرز الالعبني:  شــاهوحمة فرج ومحمد 
عبداهلل وغيرهم من الالعبني  املعروفین،  
وبالنسبة للمدربین فهناك عبدالقادرره 
ش ، محمد فتاح ، ســاالر محمد، کاوة 
عبداهلل، علی ســعید، سوران عبداهلل، 
لطیف امین، ئارام عبــداهلل، مه ریوان،  
محمودبیاويله، بة رزان عمر،  وبالنسبة 
للحكام فاعتبر انا اول حکم فی حلبچة 
واطرافها يحصل علی شــهادة الدرجة 
االولــی والدولیة لکرة القــدم، كما ان 
وضع احلکام فی االقلیم عموما مبستوی 
متوسط ومستوی حکام حلبچة جید، 
واقیمت عدة دورات حتکیمیة فی حلبچة 

من بدأت من عام ١٩٩٥ و ١٩٩٦ و١٩٩٧«.

عالقات جيدة جدا
*ماهي عالقة الرياضة وكرة القدم في 
حلبجة مع املؤسســات الرياضية في 
بغــداد واحملافظــات؟ والعالقة مع كرة 

القدم املصغرة؟
هناك عالقــة ریاضیة جیدة بني حلبچة 
عاصمة  مــع  الریاضیة،  واملؤسســات 
احلضارة بغداد احلبیبة واحملافظات العزيزة 
االخــری،  االنبار، کرکــوك، صالح الدین 
واحملافظات االخرى، كما ان العالقة جیدة 
بني حلبچة واقلیم کوردســتان عموما 

القدم  کــرة  مجــال  فی 
املصغــرة العــراق، التي 
اقامــت بطوالت مهمة 
وخصوصا  االقلیم  فی 
علــى  حلبچــة  فــی 
)املتقدمین،  مســتوی 
 ، یة لنســو ا ، ب لشبا ا

والرواد( والتي اقيمت 
و  حلبچــة  فــی 
و  الســلیمانیة 
باالضافة  دهــوك، 
ت  ا ر و للــد
فی  التحكيميــة 

کــرة القدم املصغــرة فــی حلبچة و 
الســلیمانیة و قة الدز باشــراف االحتاد 
القــدم املصغرة، كذلك  العراقي لکرة 
املصغرة   القدم  لكــرة  اقيمت بطوالت 
في السلیمانیة و حلبچة وبطولة کاس 
العراق للمتقدمین وبطولة کأس العراق 
والســالمة  الصداقة  وبطولــه  للرواد 
للرواد،  الصداقة  وبطولــه  للمتقدمین 
والبطولة النســویة التي حملت اسم 
، بطوله  الکابنت املرحوم احمــد راضی 
کأس العراق الثانيــة بجهود رائعة من 
والکابنت حامت  االعظمــی  محمد هادی 

عبود الدلیمی ».

فرق نسوية 
ان  ذكــر  شــوان  الكابــنت 
فی  نســویة  فــرق  هنــاك 
حلبچة في کــرة الصاالت 
والکرة  املصغــرة  والكرة 
الطائــرة وختــم حديثه 
العمل  فــي  الهــدف   :
تقدمي  هــو  الریاضــی 
للریاضیین  اخلدمــي 
 ، الشــباب  وجیــل 
الریاضةاحلقیقیــة 
التربیــة،  هــي 
االخویــة، االحترام، 
التعــاون، التعارف، 
واملنافســة  الوفاء 
حســب  الشــریفة 
الصحیــح  املنهــج 
الرئیسی  وهوالعمل  واالکادیمی، 
للوصــول الى االهداف الرئیســیه 

للریاضة.

نهضة كبيرة في رياضة حلبجة وعالقة جيدة مع الجميع
الكابتن شوان افراسياب علي:

مشاركون في دورة حتكيمية في كردستان

صراع على الكرة في مباراة أمس بني منتخبنا للناشئني وموريتانيا

  9:30 مساء

10:00 مساًء

10:00 مساًء

مفكرة اليوم

أرسنال ـ أستون فيال

تولوز ـ سان جيرمان

ليفربول ـ نيوكاسل

الدوري اإلنجليزي

الدوري الفرنسي 

هشام السلمان *
الرز  أبو  أ.د حســني  اســتقبل 
واألمــني العام مهــا البرغوثي 
اإلدارة،  مجلس  أعضاء  بحضور 
رئيس احتاد غربي آسيا الباراملبي 
د. عبدالرزاق بني رشــيد وأمني 
عام احتاد غربي آســيا الباراملبي 
د. مصباح جعفر، وكذلك رئيس 
العراقية  الباراملبيــة  اللجنــة 
اللجنة  ورئيس  حميد،  د.عقيل 
الســيد  الســورية  الباراملبية 
عبدالناصــر اجلاســم وأعضاء 
العراقية  الباراملبيــة  اللجنــة 
ســمير الكردي نائــب الرئيس 
باقر  ومهــدي  طاهر  ومجلــي 
والسيد جاســر النويران عضو 
غرب  الحتاد  التنفيــذي  املكتب 
آســيا ومدير النشاط الرياضي 

في اللجنة الباراملبية األردنية.
وجرى خــالل االجتمــاع بحث 
سبل التعاون املشترك بني كافة 
األطراف في اجملــاالت الرياضية 
وأجندة البطوالت بهدف تطوير 
رياضــات ذوي اإلعاقــة وتذليل 
العقبات.. ولفت د. حســني أبو 
الباراملبية  اللجنة  إيالء  إلى  الرز 
اهتماًمــا ببناء عالقــات تعاون 
وتبادل في اخلبــرات مع نظرائه 

فــي االحتاد الباراملبــي ملنطقة 
اللجان  غــرب آســيا وكافــة 
آسيا؛  غربي  ملنطقة  الباراملبية 
مصلحة  يخــدم  الــذي  األمر 
الالعبــني ذوي اإلعاقــة وينمي 
مواهبهم ويسهم في صقلها 
وإكســابهم خبــرات وجتــارب 
مستقبال  تســاعدهم  جديدة 
بالصعود على منصات التتويج 
القاريــة والعاملية.مــن جهته، 
أعرب د. عبدالرزاق بني رشــيد 
عن أملــه في تطويــر عالقات 

تعــاون رياضي مميــزة بني كافة 
وقــدم  الباراملبيــة  االحتــادات 
الباراملبيــة  للجنــة  الشــكر 
األردنية على حسن االستقبال.

من  جزًء  الضيــوف  كما حضر 
التنشــيطية  النخبة  بطولة 
احمللية لكرة الهدف للمكفوفني 
التي نظمتها اللجنة الباراملبية 
األردنية فــي مجمع األمير رعد 

الباراملبي.

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية 

حسين الشمري 
بلقب  الشــعبي  احلشــد  نادي  توج 
دوري العــراق بالســباحة الباراملبية 
بعد حصوله على 12 وســاما ملونا   
الثاني  املركز  نادي االشــراق  وخطف 
بعد نيله ثالثة اوســمة ذهبية فقط 
بالنجف  الفرعية  اللجنة  فريق  وحل 
ثالثا بعد ان متكن من حصد عشــرة 
 60 اوسمة ملونة مبشاركة اكثر من 
ســباحا ميثلون خمســة اندية وهي 
واجليش  واالشــراق  الشعبي  احلشد 
وذي قار واشــنونا وتسع جلان فرعية 
وهي النجف وكربالء والسماوة وبابل 
واالنبــار وديالى وواســط والديوانية 
وذي قار. وجــاء تتويج نادي احلشــد 
الشــعبي بعد حصوله على تسعة 
فضيني  ووســامني  ذهبية  اوســمة 
وبرونزيــة واحدة فيمــا خطف فريق 
االشراق ثالثة اوســمة ذهبية فقط 
في حني نال فريــق اللجنة الفرعية 
واربعة  ذهبيــني  وســامني  بالنجف 
رئيس  وقال  برونزيــة،  ومثلها  فضية 
احتــاد الســباحة الباراملبي هاشــم 
فرز.. احلمــد هلل كانت البطولة مميزة 
وناجحــة من حيث املســتوى الفني 
الرائع الذي قدمه السباحون االبطال 
من الفرق املشاركة الذي نال اعجاب 
احلضــور. واضــاف فرز نحــن كاحتاد 

باراملبي سعداء جدا بهذا االداء وهذه 
النتائج التي تشير الى تطور اللعبة 
كما كشفت منافسات البطولة عن 
تستحق  مميزة  شــبابية  وجوه  وجود 
ان تاخذ دورهــا ومكانها في صفوف 
منتخباتنا الوطنية باالســتحقاقات 
اخلارجية املقبلــة. وأنهى رئيس احتاد 
السباحة حديثه بالقول.. كل الشكر 
والتقديــر الى من حضر منافســات 
البطولة والشكر املوصول الى مدربي 
هذا  على  الفرعية  واللجــان  االندية 
املســتوى الفني الرائع الذي شهدت 
البطولة. وفــي ختام البطولة وزعت 
الكؤوس واالوسمة بني الفرق الفائزة 

باملراكــز الثالثة بحضور االمني املالي 
للجنة الباراملبيــة عبيد عنيد الغزي 
واالمــن العــام للجنــة الباراملبية 
وكالة ســعد عبد احمليد ورئيس جلنة 
اخلبراء الدكتــور احمد العاني ونائب 
رئيس احتاد ســباحة االصحاء هاشم 
محمــد ورئيس نــادي اجليش ورئيس 
ورئيس  فالح حســن  الرمايــة  احتاد 
احتاد الكرة الطائــرة الباراملبي احمد 
حسن ورئيس احتاد اجلودو للمكفوفني 
محمود شــاكر ورئيــس احتاد التنس 
على الكراسي ماجد العكيلي وعدد 
من اعضاء احتادات اللجنة الباراملبية 

والقنوات الفضائية.

العراق يشارك في االجتماع التنسيقي 
لالتحاد البارالمبي لغربي اسيا 

بطولة سباحة البارالمبية تحقق نجاحا 
كبيرا والحشد الشعبي يتوج بالكأس

من أجواء مشاركة العراق

سباحو نادي احلشد الشعبي في اللجنة الباراملبية
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القدرة على االيجاز مع احلفاظ على املعاني 

واملضامني التي البُدَّ ِمْن تبيانها ليست عملية 
سهلة ،كما أنها ليست متاحة للجميع .

انها حتتاج الى براعة خاصة ، وقدرة متّميزة .
--2

والبالغة مطابقة مقتضى احلال – كما هو 
معلوم-، 

وحني ُسئل املعّري عن السيد املرتضى علم الهدى 
أوجز اجلواب ببيَتنْي رائعنْي أغنيا عن االطناب في 

سماته وصفاته وفضائله وِعَظِم شخِصيِته .
قال املعري ُمجيبا َمْن سأله عن السيد املرتضى :

يا سائلي عنه ملا جئُت اسألُُه 
أال هو الرجُل العاري عن العارِ 

لو جئَته لرأيَت الناَس في رَُجٍل 
والدهرَ في ساعٍة واألرَض في دارِ 

وأيُّ وَْصٍف أبلغ من وَْصِفه ) بالعاري عن العار ( .
اّن االنسان العاري عن العار يفوق املالئكة قدراً ، 

ذلك أنه استطاع أْن ينتصر على كل الشهوات وان 
يتجنب كل املطبات في حني أْن املالئكة ليست 

لها شهوات يخشى عليها منها .
ولقد كان الشريف املرتضى كبيرَ األعالم علماً وأدَباً 
وفضال ونبال ، وقد اغنى املكتبة االسالمية العربية 

مبؤلفاته القيمة وأماليه الفريدة، ثم اّن السيد 
املرتضى بلغ من السمو ما جعله املمثل احلقيقي 

لالنسانية في توهجها وتألقها وشموخها ...
كما انه استطاع أْن يختصر الزمن بساعة اللقاء 
معه، تلك الساعة املتدفقة بشذا العلم واألدب 

واملعرفة واألخالق واملناقب والسجايا الرفيعة .
انها النقطة املضيئة في عمر الزمان والتي 

تُْنِسيَك ما سواها ابتهاجا بها واستغناء عن 
غيرها .

كما انه جعل داره التي مت فيها اللقاء املكان 
الفسيح الذي عكس ما ضمته االرض من روائع 

وبدائع ...
 – -3

الشريف املرتضى من أعالم القرن اخلامس الهجري 
وهو من تالميذ الشيخ املفيد ويعرف عند الناس 

بالثمانيني :
كان ميلك 80 قرية ينفق معظم ايراداتها على 

العلماء من طالبه .
وخّلف ثمانني ألف مجلد .
) والثمانون ( اسم كتبه :

وعاش ثمانني سنة وثمانية أشهر .
--4

وَمْن يرتع في رياض األدب ، ويواصل قراءاته في 
كتبه ، وال ينقطع عنها .. يثري رصيده املعرفي 

ويرهف حسه األدبي ، ويختزن في ذهنه من بديع 
النصوص ما ميأل نفسه نشوة وارتياحاً ، وذهنه 

نشاطا وحيوية، وما يوصله الى شواطئ اللذائذ 
املعنوية التي ال تقاس باللذات املادية املوقوتة .

ماذا قال المعري عن 
الشريف المرتضى؟

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

بغداد- وداد ابراهيم :
اســتذكرت مواقــع وشــخصيات 
اخلالق  الراحل عبــد  الفنــان  فنية 
الذكرى  في   "2009 1960-" اخملتــار 
الثالثة عشر لوفاته، وعد بعضها ان 
شخصية  خسرت  العراقية  الدراما 
مبدعة كبيــرة، وذّكرت هذه املواقع 
التي شارك  باالعمال  والشخصيات 
فيهــا اخملتار على املســرح العراقي 
كبيرة  فنيــة  شــخصية  باعتباره 
قدمت الكثير للدراما العراقية فيما 
اطلق عليه البعض "باشــا الدراما 

العراقية".

18 عمل مسرحي
واخملتار ولد في منطقة احلرية ببغداد 
وعــاش مــع عائلتــه دون ان يتزوج 
املاجستير في  وحصل على شهادة 
الفنون املســرحية عام 1989 وكان 
عضو مؤسسا لفرقة ابراهيم جالل 
املســرحية وعضو الفرقة القومية 

للتمثيل.
 شــارك في 45 مسلســل عراقي 
منها "ذئاب الليل، والقلب في مكان 
اخر، ومناوي باشا اجلزء األول والثاني، 
واملالذ امن امام الفنانة ليلى محمد، 
للمخرج فالح زكي، وبيت الشــمع، 
وشموع خضر الياس، ورياح املاضي، 

والسرداب".
 ولعل اهم ادواره كان في مسلسل 
"السرداب" للمخرج محمد شكري 
جميل والــذي عرض عام 2006 امام 
كبار جنــوم الدرامــا العراقية مثل 
"يوسف العاني وسامي عبد احلميد 
وانعــام الربيعــي واحمــد طعمة 

التميمي ومقداد عبد الرضا". و
شارك اخملتار في بطولة 18 مسرحية 
منها "أنتيغونا، وعندما نبعث نحن 
املوتى، واصطياد الشمس، وحبيبتي 
ديدمونة، واحتفالية املقل، وخمسة 

اصوات، والهجرة الى احلب"
ولم يكــن لــه نصيــب كبير في 
الســينما العراقية، اذ تزامنت فترة 
توهجــه الفني مــع تراجع عجلة 
الســينما العراقية اال انه شــارك 
فــي فيلم )احلب كان هو الســبب( 
للمخرج عبــد الهادي مبارك وإنتاج 
دائرة السينما واملسرح، وقد شاركته 
البطولة ســناء عبد الرحمن وجواد 
الشــكرجي ، ووقــع اختيــار اخملرج 
لــه من بني خمســة وجــوه كانت 
مرشحة للبطولة، وفيلم “حكاكه" 

إنتاج قناة السومرية.

االخراج واالنتاج
جرب عالــم االنتاج الفني اال انه لم 
يتواصــل كما دخل عالــم االخراج 

املســرحي دون ان يكون له شــغف 
به مثل شــغفه بالتمثيــل اال انه 
كان ميتلــك قــدرات فنيــة وخبرة 
"الدخول  للمسرح  فاخرج  اكادميية 
القصب  صــالح  وشــارك  خروجا" 
"ماكبث"  مســرحية  اخــراج  في 
اال انه لم يتواصل كما اشــرنا مع 
االخراج النشغاله بأدواره في الدراما 
اذاعيا  قدم  اذ  واالذاعية  التلفزيونية 
جتســيده  أبرزها  الســاعات  مئات 
العرب "محمد  لشخصية شــاعر 

مهدي اجلواهري". 

بحوث ودراسات فنية
كانت لدى اخملتار طاقة كبيرة لألبداع 
واالخــالص  واحلمــاس  والتواصــل 
لتجربتــه الفنية اذ قــدم عددا من 

ونشر  والدراسات  واملقاالت  البحوث 
الصحف  في  املقــاالت  من  العديد 
واجملــالت العراقيــة والعربيــة عن 
االجتاهــات اإلخراجية في املســرح 
العراقــي والعاملي. كما حصل على 
العديــد مــن اجلوائز والشــهادات 
الفنيــة كما حصل على  وااللقاب 

درع االبداع.   
للمختــار في اذهــان كل من عمل 
معه مكانة خاصة جًدا، سيما وانه 
عرف بدماثة خلقه واحترامه وحبه 

ال صدقائه.
وجتدر اإلشــارة الــى ان مــا اوردناه 
هنا، ملخص مــا تداوله عنه زمالؤه 
ومحبــوه وعدد من مشــاركيه في 
االعمــال الفنية، فــي صفحاتهم 

على مواقع التواصل االجتماعي. 

متابعة - الصباح الجديد:
حقق فيلم الرعــب اجلديد Nope ايرادات 
قوية وصلت إلــى 136 مليوناً و198 ألف 
دوالر، منــذ طرحه يوم 22 من شــهر متوز 
العــرض اخملتلفة حول  دور  املاضي، فــي 

العالم.
 Universal  الفيلم هو من إنتاج شــركة
Pictures، وحقــق 44 مليــون دوالر فــي 

العرض االفتتاحي األول له.
وانقسمت إيرادات الفيلم بني 116 مليوناً 
و52 ألف دوالر بدور العرض األميركية، و20 

مليونــاً و145 ألف دوالر بدور العرض حول 
العالــم. فيلم الرعــب Nope من تأليف 
وإخراج جــوردان بيل، الفائز باألوســكار 
جلائــزة أفضل ســيناريو أصلي عن فيلم 

GET OUT لعام 2018.
ويشــارك في بطولة فيلم Nope املمثل 
 GET دانيال كلويا الذي اشتهر بدوره في
OUT والذي ترشــح عنه جلائزة أوســكار 
أفضــل ممثــل لعــام 2018، ومعه ممثلني 
آخرين مثــل كيكي باملر وبرانــدون بيريا 

وستيفن يون.

منذ الوهلة األولــى للبرومو، متكن فيلم 
الرعب اجلديد Nope من إثارة احلماس لدي 
اجلمهور ممن وجدوا أنفســهم أمام عمل 
شــهد  بعدما  والرعب،  بالغموض  مليء 
ظواهر غريبة حتــدث وتلفت األنظار وتثير 
اخلوف لدى احليوانات اململوكة لدى مالك 
مزرعة خيــول فــي كاليفورنيا، ليالحظ 
أصحابهــا شــيئاً غريبــاً ومخيفــاً في 
الســماء أعالهما، مما يدفع مالك مدينة 
مالهي مجــاورة حملاولة التربــح من تلك 

الظاهرة الغامضة من خارج عاملنا.

فيلم"Nope" يحقق 136 مليون دوالر

اوساط فنية تستذكر باشا الدراما 
العراقية عبد الخالق المختار

في ذكراه الثالثة عشر

الصباح الجديد - خاص:
انتهت الفرقة الوطنية للفنون الشــعبية من تدريباتها 
اخلاصة بلوحة بغداد ال تتأملي، التي كتب كلماتها، لشاعر 
املصري " فاروق جويدة" وموســيقى واحلان وغناء كاظم 

الساهر التصميم واالخراج االستعراضي لفؤاد ذنون.
أعلــن ذلك مدربهــا الفنان فــؤاد ذنون من خــالل فديو 
للتدريبات نشــر عبــر صفحته على شــبكة التواصل 

االجتماعي 
واملعروف ان )الفرقة القومية للفنون الشــعبية(، التابعة 
لدائرة الســينما واملســرح، التي أصبح اسمها بعد عام 
2003، )الفرقــة الوطنية للفنون الشــعبية(، لها تأريخ 
عريق وطويل عرفت به، حيث كان الهدف من تأسيســها 
وانبثاقهــا في االول من آذار 1971، نشــر وتعميق الفنون 
الشــعبية العراقية، وتوفير املتعة بأسلوب رفيع وهادف 
داخل وخــارج العراق، لتنافس الفرق النظيرة عربيا ودوليا، 
وقد حصدت خالل رحلتها العديد من اجلوائز الشــهادات 

التقديرية في املهرجانات واحملافل الدولية.

الساهر وفؤاد ذنون ولوحة 
بغداد

الصباح الجديد - خاص:
تستعد جمعية التشــكيليني العراقيني الفنانني إلقامة 
معرض )النحــت العراقي 2022( وبهذه املناســبة دعت 
الهيئة اإلداريــة للجمعية كافة الفنانــني النحاتني من 
االعضاء في اجلمعية الى تقدمي اعمالهم الفنية من اجل 
املشاركة في هذا املعرض الذي سيقام في مقر اجلمعية، 
وسيكون موعد استالم االعمال اعتبارا من االول من ايلول 

املقبل  
اما آخر موعد لتسليم االعمال الفنية يوم االول من شهر 

تشرين اول املقبل.
ووضعت اجلمعية شروطا للمشاركة في املعرض هي: 

ان تكــون املشــاركة فقــط للفنانني مــن االعضاء في 
اجلمعيــة، وان يكون العمل منجــز حديثاً منذ عام 2020 
ولغاية 2022 ولم يعرض باي نشاط سابق، ألتقبل اعمال 
)النحت( املنفذة من مواد الطني اواجلبس والشــمع، على 
ان ترفق املعلومات كاملة من قبل جميع املشــاركني مع 
العمــل الفني ويقدم كل مشــارك )قرص CD( يشــمل 

السيرة الذاتية.

"التشكيليين" تستعد 
إلقامة معرض النحت العراقي

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

عنوان الجريدة: بغداد ـ الوزيرية / رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 777 لسنة 2004 / رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين 301 

رويترز - الصباح الجديد:
بأكبر  سويفت  تايلور  فازت 
جوائز احلفل السنوي لتوزيع 
املصورة،  لألغاني   MTV جوائز 
األحد، عن نسخة جديدة أشبه 

بفيلــم قصير مدتــه 10 دقائق من 
الصادرة   "All Too Well" أغنيتهــا
في عــام 2012 والتــي حتكي قصة 
انفصال بني حبيبني، وأعلنت بشكل 
مفاجئ عن اعتزامهــا إصدار ألبوم 

جديد في أكتوبر.
للمعجبني  الشكر  املغنية  ووجهت 
من على املسرح في مركز برودنشيال 
في نيوجيرسي لدى تسلمها اجلائزة.

وتعــد أغنيــة All Too Well واحدة 

مــن األغانــي الناجحة الســابقة 
أعادت ســويفت تســجيلها،  التي 
بعد خالف مع شــركة التسجيالت 

السابقة. 
وقالت ســويفت: "لم نكن لنتمكن 

من صنــع هذا الفيلــم القصير ما 
لم يكن مــن أجلكم" في إشــارة 
إلى املعجبني. وبعد ذلك أعلنت عن 
أنها ستصدر ألبومها القادم في 21 

أكتوبر.

تايلور سويفت تحصد أكبر جائزة 
في حفل MTV ..وتطرح ألبوما جديدا

بغداد - الصباح الجديد:
بحث وكيل وزارة الثقافة، الدكتور عماد 
جاسم، مع الفنان محمود أبو العباس 
والباحــث نقاء حســب اهلل، الطلب 
املقدم من قبل الفنــان أبو العباس 
فيما يخص اعداد مهرجان مبستوى 
عاملي خاص باألطفال حتت شــعار 
"ســينما الطفل"، ومبشــاركات 

عربيـة ودوليـة. 
ويهــدف املهرجــان الــى احياء 
واملواهــب  الفتيــة  الطاقــات 
الفئة  هــذه  الصغيــرة، كــون 

الثقافية  احلاضنــة  لــم جتد  العمرية 
املالئمــة للتنفيــس عــن هواياتهــا 
والتعبير عن احالمها، بســبب احلقب 
التــي مرت علــى البالد والسياســات 
املهمشة للكثير من تطلعات الشعب 
وطموحاته، وفي الوقت نفســه يعتبر 
املهرجان دافعا معنويا للمهتمني بهذا 
اجلانــب، لتفعيل األفــكار التي تصب 
االعمال  الطفل وتنشــيط  في خدمة 
املشــجعة واملُنميــة لبراعــم الوطن 

احلبيب.   
من جانب آخر، حتدث وكيل الوزارة قائال: 

"إن املهرجان يســعى لتطوير الذائقة 
وفتح آفــاق جديدة في مخيلة الطفل، 
كما يطــرح اعماال حتمل أفــكارا غير 
معقــدة وحديثة وهذا مما يشــجع الى 
الترويج ملثل هذه األنشطة، وما يجعلنا 
متفائلــني بقطف ثمــار جديدة وخلق 
األطفال".   أحــالم  لتلبية  أرحب  فضاء 
وعّد جاســم، "املهرجان من الفعاليات 
النوعية واملميزة، وأكد، سنسعى على 
فتح مجال أوسع وجعل هذه الفعاليات 
مستمرة من خالل دعم اجلانب اإلنتاجي 

لهذه الفئة العمرية".

"سينما الطفل " مهرجان لدعم الطاقات الفتية

بغداد - الصباح الجديد:
فــي يــوم 29 آب مــن عام 
أهــم  أحــد  رحــل   ١٩٩٠
أساطير املسرح وهو الفنان 
إبراهيــم جالل الــذي يعتبر 
صاحب اهم بصمة في بداية 
تشكيل جتربة املسرح العراقي 
ألنــه جــاء بتجربــة ثقافيــة 
من خالل اســتلهامه ملشــروع 

برشــت امللحمي، وتطويعه للروح 
العراقيــة، ولم يقم باستنســاخ 
جتربة برشــت كما هي، ولعل هذه 
هي امليزة التي متيز املسرح العراقي 
باستنساخ  يقم  لم  في نشــأته، 
جتارب عاملية من اخلارج، بل ســعى 
إليجاد خصوصيته التكوينية منذ 
البدايــة وفق املعطيــات احلياتية 

داخل اجملتمع العراقي.

وإبراهيم جالل )4 أغسطس 1921 
- 29 أغســطس 1991( هــو ممثل 
عراقي تخصص في املســرح وكان 
باملســرح  التمثيل  رئيس قســم 
املسرحية في  الفنون  في قســم 
بغــداد. تنقل في العمل بني بغداد 

والسعودية وأبو ظبي. 
للتمثيل،  الشعبية  الفرقة  أسس 
وفرقة املسرح الفني احلديث، كما 

املســرحيات  وأخرج عدد من  مثل 
واألفالم.

كان آخر عمل اشــترك فيه الفنان 
الراحل إبراهيم جالل فيلم )الوداع 
األخير( 1991م وهي نفس الســنة 
التــي رحــل فيهــا وكان كذلك 
مسرحية )الشــيخ والغانية( آخر 
إبراهيم  الراحل  مسرحية أخرجها 

في نفس السنة التي رحل فيها.

ربع قرن على رحيل المسرحي الرائد إبراهيم جالل
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