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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

بغداد - الصباح الجديد:
اكد اخلبير القانونــي علي التميمي 
امس الســبت، ان قــرارات احملكمة 
االحتادية، ملزمــة وال حتتمل الطعن 
ان  التمييز واالستئناف، ومبا يعني  او 
حل البرملان سيكون حاسما وملزما، 

فيما اذا حكمت به هذه احملكمة.
تابعته  تصريح  فــي  التميمي  وقال 
الصباح اجلديــد، إن »قرارات احملكمة 
كافة،  للســلطات  ملزمة  االحتادية 
وانــه مبوجب املادة ٩٤ من الدســتور 
فان القرارات غير قابلة ال لالستئناف 

او التمييز او الطعن«.
وبــن ان »البرملان يحل من ســاعة 
لقرارها،  االحتاديــة  احملكمــة  اصدار 

وســيتم دعوة رئيس اجلمهورية الى 
انتخابــات مبكرة بعد شــهرين من 
تاريخها«، مبيناً انه »ال ضير من دعوة 
رئيــس اجلمهوريــة وان كان منتهي 

الصالحية«.
الى  الصدد،  وجتدر اإلشــارة في هذا 
ان احملكمة االحتاديــة حددت األربعاء 
املقبــل موعــدا للنطــق باحلكــم 
النهائــي بشــأن الدعــاوى املقامة 
أمامها حلّل مجلس النواب، واملقدمة 
من التيار الصدري وقوى وشخصيات 
مدنيــة أخرى، وان ما يتــداول حاليا 
بشــأن احلكم، ال يزيد عن تفسيرات 
وافتراضــات  لتكهنــات  قانونيــة 
يتداولها بدورهم مراقبون واعالميون.

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت وزارة التجارة امس الســبت، 
اعتمــاد آليات جديدة لبــدء العمل 
التجــاري فــي اســتيراد احلنطــة 
واحلبــوب، وفيما أوردت ان الهدف من 
هذا اإلجــراء تقليــل االعتماد على 
الطحن املســتورد، اكدت ان العمل 
التجاري لن يكون بديال عن البطاقة 

التموينية
وأفــاد مديــر عام الشــركة محمد 
حنون في بيان نقلتــه وكالة األنباء 
العراقية )واع(، إن »الشــركة العامة 
لتجارة احلبوب اعتمدت آليات جديدة 
التجاري باســتيراد  لبــدء العمــل 
احلنطة واحلبوب من املناشئ العاملية 

إلــى البالد، لســد حاجة الســوق 
احمللية وتقليل االعتماد على استيراد 
الطحن الذي يكون باســعار عالية 
في كثير من االوقات، فضال عن توفير 
خزين استراتيجي كبير للبلد وله اثار 

ايجابية على االقتصاد العراقي«.
التجاري لن  أن »العمل  إلى،  وأشــار 
يكون بديال عــن البطاقة التموينية 
التي توفــر وزارة التجــارة مفرداتها 
البناء الشعب«، مبينا أن »جناح هذه 
التجربة سيمهد الستيراد منتجات 
اخرى غيــر احلنطة واحلبوب وهذا من 
لتجارة  العامة  الشركة  صلب عمل 
املوضوعة  اخلطــة  وضمن  احلبــوب 

للنهوض بواقعها«

بغداد - الصباح الجديد:
أعلــن وزارة النقل، أن اجملــال اجلوي 
للبالد، بات ممرا دوليا ويستقبل مئات 

الطائرات يوميا.
وافــادت وزارة النقل فــي بيان امس 
السبت، إن األجواء العراقية أصبحت 
تدار بأيد عراقية من قبل 300 مراقب 
جــوي، ما شــجع مــرور الطائرات 
الدولية العابرة ليبلغ عددها حوالي 

800 طائرة يوميا.
وأضــاف أن هذه الطائــرات العابرة 
تســجل وفق نظــام لتحقيق دعم 
ايــرادات الدولــة، باإلضافــة إلــى 
اضافياً  ســيكون  الــذي  الترانزيت 

للخزينة.
وأشار البيان إلى أنه قبل عام 2021 
كان عدد الطائــرات العابرة لألجواء 
العراقية ال يتجاوز 150 طائرة يومياً.

 قرارات المحكمة االتحادية ملزمة وحل 
البرلمان سيكون حاسما في حال حكمت به 

الخبير القانوني علي التميمي: 

التجارة تعتزم فتح باب التداول التجاري 
للحبوب وتؤكد: لن يكون بديال للتموينية

وزارة النقل: 800 طائرة لخطوط طيران 
دولية تعبر أجواء البالد يوميا

خاص - الصباح الجديد:
املدنية لتظاهرات  القوى  تســتعد 
كبيرة بعد انتهاء الزيارة االربعينية، 
إذا اســتمر الوضع السياسي على 
مــا هو عليه مــن دون التوصل إلى 
أن أسباب  إلى  حلول، فيما تشــير 
انتفاضة تشــرين مــا زالت قائمة 

لغاية الوقت احلالي.
وقال القيادي في احلزب الشــيوعي 
العراقي جاسم احللفي، إن »احلركة 
االحتجاجية لم تتوقــف يوماً، إمنا 
تتخذ مختلف األساليب واألشكال 

للتعبير عن مطالبها«.
»العراق شــهد  ان  احللفي،  وأضاف 
منــذ انتهــاء انتفاضــة تشــرين 
أو خدمية في  احتجاجات مطلبية 

عدد من املناطق لقضايا معينة«.
وأشــار، إلى أن »الوضع السياسي 
بعد أن وصل إلى ما هو عليه حالياً 
وبات يهــدد حياة الناس والســلم 
األهلي، فأن القــوى املدنية يفترض 

بها أن تساهم في بيان رأيها«.
ونفى احللفي، »وجود اتفاقات حالية 
مع التيار الصدري بشــأن إمكانية 
اللجوء إلى اعتصامات موحدة بعد 

انتهاء الزيارة االربعينية«.
وشــدد، على أن »العوامل التي أدت 
إلى انتفاضة تشرين ما زالت قائمة 
بل زاد عليها تغيير ســعر الصرف 
وما خلفه من اثار، بوصول املوظفن 
من الدرجات اخلامســة والسادسة 
والســابعة حتــت مســتوى خط 

الفقر«.
ورأى احللفي، أن »هذه القضايا سوف 
مبيناً  االحتجاج«،  إلى  الناس  تدفع 

ان »هناك صعوبة فــي حتديد زمان 
أو حتى العصيان  ومكان االعتصام 
املدني لكن نتوقع باحتجاج شعبي 
ما لــم تتمكن القــوى النافذة من 
إيجــاد حلــول ألزمة السياســية 

اخلانقة التي نعيش فيها«.
وشــّدد، على أن »التيار املدني ليس 
إطارا تنظيميــا موحدا، بل حركات 
لالجتهادات  ويخضع  ومســتقلن 
الشخصية، والبعض من املنضوين 

إليه قد خرج مع الصدرين«.
وأفــاد، بأنــه » كانت هنــاك فكرة 
التيار  احتجاجات  إلــى  باالنضمام 
بإقامة  ثانيــة  وفكــرة  الصــدري، 
احتجاجات مســتقلة في ساحات 
أخرى مثل ساحة التحرير والفردوس 
واالندلــس والنســور، وهنــاك من 
وأخــر دخل في  بالتريــث  طالــب 
حوارات مباشــرة وغير مباشرة مع 
التيار الصدري لكن سرعة االحداث 

قطعت  الصدرين  انســحاب  بعد 
التواصل«.

وأوضح، أن »تقييماً شــامالً حصل 
النتفاضة تشرين ما لها وما عليها، 
ومــن أهــم القضايا التــي يجب 
ان نخــرج بهــا هــي االقتصاد في 

التضحيات«.
وأكد احللفــي، أن »احلكومة عليها 
واجــب أن حتمــي املتظاهريــن وال 
في  عليهم كمــا حصل  تعتــدي 

تشرين، كما شــمل التقييم فتح 
حوار شــامل مــع جميــع أطراف 
موحدة  قيادة  وتكون  املدني  اجملتمع 

لالحتجاجات«.
وأورد، أن »العديــد مــن األمــور قد 
نضجــت منها ظهــور مجموعة 
قــوى التغييــر واللجنــة املركزية 
للتظاهرات وحوار موجود ومستمرة 

وستبرز قيادة«.
ومضــى احللفي، إلــى أن »اخلطوة 

التي ســيتم اتخاذها بعــد الزيارة 
باملوقــف  مرهونــة  االربعينيــة 
السياســي، ومعرفة القرارات التي 

سيتم اتخاذها من املتنفذين«.
يذكــر أن القــوى املدنيــة كانــت 
قــد خرجت يــوم اجلمعــة املاضي 
بتظاهــرات في ســاحة النســور 
ببغداد، وحتدثت عن إمكانية انطالق 
موجة جديدة مــن التظاهرات في 

األول من الشهر املقبل.

الشيوعي العراقي: أسباب انتفاضة تشرين ما زالت قائمة

القوى المدنية تحّضر لتظاهرات كبيرة بعد
الزيارة األربعينية وموعدها المرجح تشرين المقبل

بغداد ـ الصباح الجديد: 
حتدثت السفيرة األمريكية لدى 
امس  رومانوسكي  إلينا  بغداد، 
السبت، عن أزمة املناخ وتغيره 
في العراق، الفتة إلى أن درجات 
والعواصف  احلارقــة  احلــرارة 
واجلفاف  الشــديدة  الرمليــة 
املســتمر باتت أوضاعاً سائدة 
من شــأنها أن تؤّثر سلباً على 
جوانب احلياة اليومية للمالين 

من العراقين.
وقالت رومانوسكي، في كلمة 
لهــا بخصــوص أزمــة املناخ 
في العــراق، إن »تأثير انبعاثات 
يسببها  التي  الدفيئة  الغازات 
اإلنســان ال يقتصر على تغيير 
املناظــر الطبيعية فحســب، 
كمــا أنهــا ليســت مجــرد 
مشــكلة مرتبطة باملستقبل 

وحده«.
اتخــاذ  »عــدم  أن  وأضافــت 
قبل  من  الفوريــة  اإلجــراءات 
احلكومــات في جميــع أنحاء 
العالــم - مبا في ذلك احلكومة 
العراقية – َســُيفضي لتسارِع 
وتيرة التغييرات هذه، األمُر الذي 

ســيحّول مناطق كاملة داخل 
املنطقــة التي أُطلــق عليها 
)الهــالل اخلصيب(،  مــرة  ذات 
الى اراٍض غير صاحلة للســكن 

لألجيال القادمة«.
األمريكية،  السفيرة  وأوضحت 
أّن »الواليــات املتحدة، ملتزمٌة 
باتخــاذ إجــراءات هادفــة في 
التصــدي العاملــي املُّتخذ إزاء 
تغّير املنــاخ، حيّث وقع الرئيس 
)بايدن( خالل هذا الشهر قانوناً 
تشــريعياً تاريخياً يضمن أكبر 
استثمار على اإلطالق مِلواجهِة 
أزمــة املنــاخ، وهو اســتثمارٌ 
بقيمــِة )369( مليــار دوالر من 
شــأنه أن يُســهم بالنهوض 
على نحٍو كبيٍر بكفاءة الطاقة 
ويُقّلــل من انبعاثــات الغازات 

الدفيئة«.
وأشــارت إلى أن »نطاق االلتزام 
الدولــّي هــذا ميتد ليشــمل 
العراقية  احلكومة  مســاعدة 
للتصدي ألزمــة تغيير املناخ«، 
مؤكــدة أن بالدهــا »قدمــت 
للعــراق مــن خــالل الوكالة 
الدولّية،  للتنميــة  األمريكية 

دعماً تََضّمن متويالً وخبرة فنية 
فضالً عــن األنظمــة الالزمة 
مواجهــِة  علــى  ملســاعدتِه 

حتديات املستقبل«.
وبينت أن الدعم شمل »حتسن 

قدرة العراق على إدارته ملسألة 
املياه واملســاعدة في توســيع 
على  احلصول  إمكانيــة  نطاق 
هذا املــورد احليــوي ألكثر من 
كما  عراقــّي،  مالين  عشــرة 

إلى مؤّسسات  االنضمام  جرى 
العراقية  التجاريــة  االعمــال 
واملدارس واملؤسسات احلكومية 
احمللية بدءاً مــن نينوى وانتهاًء 
الوعي  لزيادة  بالبصرة ســعياً 

العام حول آثار تغّير املناخ«.
وتابعت رومانوســكي: »قدمنا 
الدعــم للحكومــة العراقية 
لتطوير اســتراتيجية مناخية 
تهدف  أمدها خمس ســنوات 
لتحسن التواصل مع املزارعن 
بشــأن التوقعــات املناخيــة 
وللحِد من األضرار التي تصيب 
الى  باإلضافة  والتربة  احملاصيل 
الغذائية  اإلمــدادات  حمايــة 
التي  األخطار  مــن  العراق  في 
تُشّكلها تقلبات الطقس غير 

املستقرة على نحٍو متزايد«.
األمريكية،  الســفيرة  وأعربت 
بالدها  جهــود  إزاء  فخرها  عن 
الرامية لـ«مِد جسور التواصل 
واألمريكين،  العراقيــن  بــن 
لكــي يســتلهم مــن جتارب 
البلدين لكون ِكالهما يواجهان 
على حٍد ســواء حتديــات تغّير 

املناخ«.
عاد  أســبوعن،  »قبل  وأردفت: 
أكثــر من عشــرين مســؤوالً 
عراقيــاً بعــد أن اختتموا زيارة 
َشملت مواقع في جميع أنحاء 
الواليــات املتحدة، حيث التقوا 

وغيرهم  الهيدرولوجيا  بعلماء 
من اخلبراء وتعّرفوا على كيفية 
تكّيــف الواليــات املتحدة مع 

تغّير املناخ«.
واستدركت: »حلسِن احلّظ، فقد 
انضّمــْت احلكومــة العراقية 
الهادفة  العامليــة  اجلهود  إلى 
للحِد مــن االنبعاثات والتحول 
إلــى الطاقة املُتجــّددة فضالً 
عن تبّني املمارســات املناخية 
أن  إلــى  مشــيرة  الذكيــة«، 
»بانضمــام احلكومة العراقية 
في  باريــس(  )اتفاقيــِة  إلــى 
العــام 2021، فهــي بذلك قد 
حّددت هدف خفض االنبعاثات 
بنســبة )1( إلــى )2( ٪ كجزء 
من أوِل ُمســاهمٍة ُمحّددٍة من 
على  احمُلّددة  املُساهمات  ضمن 

. ( »(NDC الصعيد الوطنّي
بحســب  العــراق،  وانضــم 
»التعّهد  إلــى  رومانوســكي، 
امليثان«،  غــاز  بشــأن  العاملي 
املتحدة  الواليات  تَُبِشُر  وبينما 
بااللتزامــات التاريخيــة هذه، 
فمن الضــروري اآلن للعراق أن 
يبدأ بالشــروع باتخاذ التدابير 

الالزمة للوفاء بتلك االلتزامات.
وحثــت الســفيرة األمريكية، 
العراق على »االســتفادة  قادة 
من مؤمتــر األمم املتحدة للتغّير 
املزمــع   )  )COP 27 املناخــي 
انعقاده في وقٍت الحق من هذا 
الشيخ  شرم  مدينِة  في  العام 
في مصر، من أجل إعادة النظر 
في ُمســاهمات العراق احمُلّددة 
على الصعيد الوطني وتعزيزها 
فضالً عن االستثمار على نحٍو 
التكنولوجي  اجملال  في  حاسٍم 
واالستثماري الضروري لتحقيق 

األهداف احمُلّددة«.
خفــض  »مســألة  أّن  ورأت 
العــراق قد  االنبعاثــات فــي 
تبــدو صعبــة، إّذ أّن الضغط 
على  للحصــول  االقتصــادي 
للكربون  إطالقا  األكثر  الطاقة 
ميثــل واقعــاً ماديــاً، ورمبا في 
الشــرق األوســط أكثر من اّي 
مكاٍن آخــر، بيد أن هذا الهدف 
يبقى في متناول اليد والظروف 
احلالية لها املزايا التي لم يكن 
من املمكن تصّورها في السابق 

بالنسبة للبعض«.

تغيرات المناخ تضعنا امام تحديات مشتركة تحتم عملنا معًا لتجاوزها
واشنطن تحث بغداد: 

تقريـر

»اإلدارة الذاتية « لشمال سوريا تبحث الهجمات
3التركية على »قسد « مع المندوب االميركي التربية النيابية تؤشر مشكالت العام الدراسي الجديد

2عدم طبع كتب جديدة ونقص األبنية المدرسية

الصباح الجديد ـ وكاالت:  
وصف تقرير لوكالة رويترز لألنباء امس 
السيد  األعلى  الديني  املرجع  السبت، 
علي السيســتاني، بأنه »أقوى رجل« 

في العراق.
ونشرت رويترز تقريرها بعنوان: »كيف 
أوقف رجل دين يبلغ من العمر 92 عاًما 

انزالق العراق مرة أخرى إلى احلرب«
وجاء في ســياق التقرير: »عندما دفع 
تصريح من قبــل عالم ديني في إيران 
العراق إلى شفا حرب أهلية األسبوع 
املاضي، لم يكن هناك سوى رجل واحد 
إيقاف ذلك: رجل دين شــيعي  ميكنه 
عراقي يبلغ مــن العمر 92 عاًما أثبت 

مرة أخرى أنه أقوى رجل في بالده«.

آيــة اهلل العظمى  وأضاف: »لم يقل 
علي السيســتاني شــيًئا علنًيا عن 
شوارع  في  اندلعت  التي  االضطرابات 
حكومين  مســؤولن  لكــن  العراق. 
يقولون إن موقف السيد السيستاني 
وحده مــن وراء الكواليــس هو الذي 

أوقف االنهيار«.
وبن التقريــر، ان »رويترز حتدثت مع ما 
يقرب من 20 مســؤوالً مــن احلكومة 
والفصائل  الصــدري  والتيار  العراقية 
الشــيعية حتدث معظمهم بشــرط 
عدم الكشــف عــن هويتهم وجميع 
املقابالت اشــارت إلى تدخل حاســم 
وراء الكواليــس مــن قبــل الســيد 
السيســتاني، الذي لم يشــغل قط 

منصًبا سياسًيا رسمًيا في العراق«.
وقال مســؤول في احلكومة العراقية 
السيستاني بعث  »السيد  ان  ل رويترز: 
مفادها  الصدر  مقتدى  إلى  برســالة 
أنه إذا لم يوقف العنف فســيضطر 
السيستاني إلى إصدار بيان يدعو إلى 

وقف القتال«.
شــخصيات  ثــالث  تؤكــد  ولــم 
من  ومقربة  النجف  شــيعية مقرها 
السيســتاني أن مكتب السيستاني 
إلــى الصدر،  بعث برســالة صريحة 
لكنهم قالــوا إنه كان مــن الواضح 
للصدر أن السيســتاني ســيتحدث 
عمــا قريــب ما لــم يوقــف الصدر 

االضطرابات«، بحسب التقرير.

السليمانية ـ عباس اركوازي:
حذر نائب فــي برملان االقليم من 
مخاطر تواجه اقليم كردســتان 
والتنازع  التوتر  في حال اســتمر 
بن حكومة االقليم وبغداد حول 

ملف النفط.
واوضح رئيس جلنــة الطاقة في 
شــيركو  الدكتور  االقليم  برملان 
جودت ان استمرار االزمة والتحدي 
بن حكومة االقليم والعراق ينذر 
اقتصاد  بعواقــب كارثية علــى 

االقليم.
وتابع جــودت في حديث للصباح 
اجلديد، ان االجراءات التي اتخذتها 
وزارة النفط في احلكومة االحتادية 
العاملة  االجنبية  الشركات  ضد 

في االقليم، دفع بحكومة االقليم 
املتحدة  الواليات  الى  اللجوء  الى 
لتلعب دور الوســيط وتضع حد 
بغداد  اتخذتها  التــي  لالجراءات 

ضد حكومة االقليم.
السياســة  ان  الى  ولفت جودت 
اخلاطئــة حلكومــة االقليم في 
قطاع الطاقة وانعدام الشفافية 
في ملف النفط فتح الباب امام 
تربح وفساد كبير، دفع بالشركات 
العاملية لالقبال على االســتثمار 
اغلب  ان  الــى  االقليم، الفتا  في 
كردستان  في  النفط  ملف  ارباح 
تذهــب الــى جيوب الشــركات 
كردستان  شعب  بينما  االجنبية 
ومشــاكل  ازمات  مــن  يعانــي 

اقتصادية ومعيشية.
ان اســتمرار تلك  الــى  واشــار 
النفط  وزارة  االجراءات من قبــل 
من  مبزيــد  االحتاديــة، ســيدفع 
الشــركات االجنبية الى التخلي 
االقليم  فــي  اســتثماراتها  عن 
االحتادية  احلكومة  ملطالب  تلبية 
وهو ما اوضح بانه ينذر بانخفاض 
ويهدد  االقليم  ايرادات حكومــة 
اقتصــاده مســتقبالً، الذي اكد 
بانه يعتمد على النفط بالدرجة 

االساس.
وكانــت وكالة رويتــرز قد ذكرت 
في  تعمل  نفطية  بان شــركات 
من  طالبت  العــراق  كردســتان 
في  املســاعدة  املتحدة  الواليات 

نزع فتيــل التوتر بــن احلكومة 
االحتادية وحكومة االقليم.

وذكرت مصادر أن األمر يســتلزم 
تدخــال لضمان اســتمرار تدفق 
النفط من اقليم كردســتان إلى 
تركيا، حتــى ال تضطر أنقرة إلى 
زيادة وارداتهــا النفطية من إيران 
وروسيا، مشــيرة الى إن اقتصاد 
لالنهيار  عرضة  كردستان  إقليم 

إذا فقد إيراداته النفطية.
وقضت احملكمة االحتادية العراقية 
فــي شــباط املنصــرم بعــدم 
دستورية قانون النفط والغاز في 

اقليم كردستان.
بانتهاك  تركيــا  بغــداد  وتتهم 
باخلــط  اخلاصــة  االتفاقيــة 

صــادرات  مبــرور  بســماحها 
كردســتان، والتــي تعتبرها غير 
إلى  األنابيب  عبر خــط  قانونية، 

ميناء جيهان التركي.
وُعقــدت اجللســة األخيــرة في 
القضية بباريس فــي يوليو متوز، 
الدولية  التجارة  غرفة  وسُتصِدر 
قرارا نهائيا خالل األشهر القادمة 
حســبما ذكــرت وزارة النفــط 

العراقية.
وال يزال من غير الواضح اخلطوات 
التي قد تتخذهــا تركيا إذا صدر 
حكــم لصالح العــراق، وهو أمر 
لثالثــة مصادر  وفقــا  مرجــح، 
اطالعا  األمــر  علــى  مطلعــة 

مباشرا.

رويترز تصف المرجع الديني علي السيستاني
بـ«اقوى رجل» في البالد

ترجيحات بانهيار اقتصاد االقليم في حال عدم التوصل الى اتفاق نفطي مع بغداد
الحكومة المحلية تلجا الى الواليات المتحدة لنزع فتيل االزمة في كشفها رسالة منه الى الصدر اليقاف اشتباكات الخضراء



محليات2

بغداد ـ الصباح الجديد:
حددت وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي اليوم األحد املوافق 4/9/2022 
موعدا لبدء التقدمي الى قناة القبول 
املباشــر للســنة الدراســية 2023 

.2022/
وأوضحت دائرة الدراسات والتخطيط 
واملتابعــة أن التقــدمي ينتهــي في 
19/9/2022 ليبــدأ بعد ذلــك إجراء 
االختبــارات التي تســتمر الى غاية 
املشمولة  للتخصصات   29/9/2022
بالقبول املباشر في الكليات خلريجي 
الدراسة اإلعدادية من فروع اإلحيائي 
واملهني  والفنون  واألدبي  والتطبيقي 

واإلسالمي.
وتابعت دائرة الدراســات أن الكليات 

املعنيــة بقناة القبول املباشــر هي 
كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة 
البدنيــة وعلوم  التربيــة  وأقســام 
اجلميلة  الفنــون  وكليات  الرياضــة 
وأقســام التربيــة الفنية وأقســام 
اللغة الكردية وأقسام اللغة التركية 
الفنون  وقسم رياض األطفال وكلية 
التقنية  اجلامعــة  في  التطبيقيــة 
الوســطى وقســم التربية األسرية 
واملهــن الفنية في كليــات التربية 
األساسية وكليات العلوم اإلسالمية 

والفقه. 
من جانــب اخــر والتزامــا مبهامها 
واألكادمييــة  العلميــة  ووظائفهــا 
باشــرت الهيئــات التدريســية في 
اجلامعات والكليات واملعاهد العراقية 

احلكومية واألهلية كافة واســتأنف 
أكثــر مــن ثالثــة وخمســن ألف 
في  التخصصية  برامجهم  تدريسي 
والتعليمية  العلمية  اخلدمات  تقدمي 
فــي املؤسســات اجلامعيــة علــى 
وفق ســياقاتها وتوقيتاتهــا اإلدارية 

والقانونية.
وتعرب وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي عن ثقتها العالية باجلامعات 
ومالكاتهــا على حتمل املســؤوليات 
بروح  التحديات  العلمية ومواجهــة 
الكفاية  وتأمــن  الواحــد  الفريــق 
املهنية ومتطلبــات اجلودة واالعتماد 
وقيــاس  واملؤسســي  البرامجــي 
مؤشراتها على وفق رسالة املؤسسة 
اجلامعية ورؤيتها وأهدافها في خدمة 

اجملتمع وحتقيق التنمية املستدامة.
واســتعدادا الختبارات الــدور الثاني 
املؤشــرة في التقومي اجلامعي للعام 
للعــام  واســتقباال   2021/2022
الدراســي اجلديــد 2022/2023 الذي 
ســينطلق حضوريا بشــكل كامل 
 4/9/2022 في الدراســات العليا في 
والدراســات األولية فــي 2/10/2022 
فــإن وزارة التعليــم العالي والبحث 
العلمــي تؤكــد على أهميــة األداء 
وتعزيز  ومراعــاة  النوعــي  املهنــي 
في  ومواقعهــا  اجلامعــات  مراكــز 
ومتكينها  العاملــي  التنافس  خارطة 
من الشــراكات األكادمييــة املنتجة 
واملتغيرات  املســتجدات  ومســايرة 

املعرفية.

تقـرير

اليوم .. التعليم تحدد موعد التقديم الى قناة القبول المباشر
مباشرة أكثر من 53 ألف تدريسي في الجامعات

 بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــفت خليــة اإلعــالم احلكومي في 
األمانة العامة جمللس الوزراء، عن إجراءات 
وزارة املوارد املائية ملواجهة الشحة املائية، 
منها املتعلق بســحب اخلزين املائي امليت 

وحتويله إلى مجاري نهري دجلة والفرات.
وذكرت اخللية في بيــان ان » ذلك جاء في 
أثناء الزيارة امليدانيــة التي نفذتها خلية 
اإلعــالم احلكومي إلى محافظــة األنبار، 
بالتنســيق مع املكتب اإلعالمي في وزارة 
املوارد املائية ملتابعة املشاريع التي تنفذها 
تشكيالتها في عدد من املواقع باحملافظة، 
وشــملت الزيارة تفقد مواقع عدة أبرزها 
نصب املضخات العائمة في بحيرة الثرثار، 
العامة لتشــغيل  الهيئة  تنفــذه  الذي 
و صيانــة نهر دجلة و دائــرة كري األنهر/ 
الفلوجــة، وأعمالهم في عمليات الكري 
القنوات  وحفر  الطينية  الترسبات  وإزالة 
الناقلة لسحب اخلزين املائي امليت وحتويله 
إلــى ناظمي الثرثار والتقســيم لتغذية 

دجلة والفرات«.
اطلعت  التي  الفنية  التقارير  وبحســب 
عليهــا اخللية، فإن موقع نصب املضخات 
العائمة في بحيرة الثرثار جتاوزت نســبة 
االجناز فيه ٥٥%، بدءا من تاريخ املباشــرة 
فــي ٢٤ ايار ٢٠٢٢، وأن مشــروع إنشــاء 
محطة ضخ الثرثار العائمة يتضمن حفر 
قناة بطول ٢,٢٠٠ كم داخل بحيرة الثرثار 
مع إزالة الترســبات من حوض املضخات 
وعلى منســوب ٤٠  وإلى منسوب ٣٤ مع 
اســتمرار تقوية ســداد حوض املضخات 
الترســبات من  إزالة  العائمة، فضالً عن 
القناة الرئيسة لناظم الثرثار وباستخدام 
اآلليــات التخصصية متعــددة األغراض 
لإلفادة من خزين بحيــرة الثرثار في زيادة 

التصاريف املائية لنهري دجلة والفرات. 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن مســؤول روســي اســتعداد بالده 
ملساعدة العراق في إنتاج النظائر املشعة 

ألغراض علمية.
وأضــاف أن مؤسســة الطاقــة النووية 
الروســية }روســاتوم{ والهيئة العراقية 
تواصالن  املشعة  املصادر  على  للسيطرة 
اســتعداداتهما لتوقيع مذكرة التفاهم 
بشــأن التعاون في االستخدام السلمي 

للطاقة النووية.
وأخبر ألكســندر كينشــاك، مدير دائرة 
الشــرق األوسط وشــمال أفريقيا بوزارة 
اخلارجية الروســية، بأن »الطرف الروسي 
الشــركاء  ملســاعدة  اســتعداده  أبدى 
العراقين في مجال اســتخدام الطاقة 
النووية ألغراض ال تتصل بإنتاج الكهرباء 
وتوريــد النظائر املشــعة وأيضا تعليم 
العراقين في مؤسسات التعليم العالي 

اخملتصة الروسية«.
وأشــار إلى أن روسيا مســتعدة لتنفيذ 
مشاريع مشــتركة كبيرة في هذا اجملال ، 
موضحا أن الطرف الروسي يرى بأنه ميكن 
معاودة بحث هذا املوضــوع من الناحية 
العملية عندما يتزايد التعاون في مجال 
البحــث العلمي هــذا ويدقــق الطرف 

العراقي خططه.
وكان رئيس الهيئة العراقية للســيطرة 
علــى املصادر املشــعة كمال حســن 
لطيــف، أعلن العام املاضي ، إن »احملادثات 
مع شــركة }روس آتوم{ الروسية قطعت 
شوطاً ممتازاً في استخدام الطاقة النووية 
الغراض ســلمية«، مبيناً أن العراق يجري 

مناقشات مماثلة مع دولة أخرى«.
 وأوضح لطيــف أن »ثمانية مفاعالت ال 
تنتج  باعتبارها  النهائي،  الرقم  تشــكل 
فقــط 8 آالف ميغاواط، مما يغطي احلاجة 
احلالية لالستهالك لغاية 2030 – 2035«، 
الفتاً إلــى »إمكان بناء عــدد أقل أو أربع 
مفاعــالت، وبذلك نكــون حققنا 70 في 

املئة من خطتنا«. 

الموارد المائية تغذي 
دجلة والفرات من 
»الخزين الميت«

العراق وروسيا ... مذكرة 
تفاهم في االستعمال 

السلمي للطاقة النووية

بغداد ـ الصباح الجديد:
حــذرت جلنــة التربيــة النيابية، 
مــن واقع العام الدراســي اجلدي: 
»الوضــع تأزم بســبب، نقص حاد 
في األبنية املدرســية، مما يتسبب 
الواحدة،  البناية  باالكتظاظ فــي 
املــزدوج وعدم  الــدوام  فضال عن 
وجــود طباعة كتب لهــذا العام، 
بسبب غياب التخصيصات املالية، 
رغم وجــود عائدات هائلة للنفط، 
لكن أزمة تشكيل احلكومة حالت 

دون االستفادة منها.
وقال عضــو اللجنة جواد الغزالي 
في تصريح صحفي امس السبت 
:«مع حلول املوســم الدراسي في 
العراق، تواجه وزارة التربية حتديات 
كتب  طبع  عــدم  أبرزها  كبيــرة، 
جديدة للعــام احلالي والنقص في 
األبنية املدرســية، وذلك بســبب 

األزمة السياسية الراهنة«.
أن »الوضع  اللجنــة  وبن عضــو 
تأزم بسبب، نقص حاد في األبنية 
باالكتظاظ  يتسبب  مما  املدرسية، 
فــي البناية الواحــدة، فضال عن 
الدوام املــزدوج وعدم وجود طباعة 
كتــب لهذا العام، بســبب غياب 
التخصيصــات املالية، رغم وجود 
عائدات هائلــة للنفط، لكن أزمة 
تشــكيل احلكومــة حالــت دون 

االستفادة منها«.
وأشــار الــى ان »طباعــة الكتب 
بحاجــة إلى أمــوال طائلــة، وال 
ميكن اللجــوء إلى طرق أخرى مثل 
الطبــع باآلجل أو غيره، بســبب 
التعقيدات ورفــض أغلب اجلهات 
اخملتصة ذلك«.، ولفت الغزالي الى 
إلى اســتخدام  الطلبة  »اضطرار 
الكتــب القدميــة، واالعتماد على 
املسترجع حلن إيجاد مخرج لهذه 

األزمة«.

التربوية  الكوادر  قدرة  »عدم  وأكد 
علــى أداء مهامها، بســبب قلة 
املستلزمات  لتوفير  التخصيصات 

اللوجستية واألدوات الضرورية.
وكانت وزارة التربيــة، أعلنت انها 
جديدة  ومناهج  كتباً  تســلم  لن 
العام  والطلبــة فــي  للتالميــذ 

الدراسي اجلديد.
»املناهج  ان  الــوزارة  اعــالم  وقال 
الدراســية لم تطبــع لهذا العام 
واالعتمــاد بشــكل كامــل على 
املناهج املســترجعة بسبب عدم 

إقرار املوازنة املالية«.
من جهة اخرى أكدت وزارة التربية 

أن حتديد موعد بدء العام الدراسي 
اجلديد سيتم بعد انتهاء امتحانات 
الدور الثاني اجلاريــة حالياً، وفيما 
مالكاتها،  لتطوير  سعيها  جددت 
حددت أبرز املتطلبات التي حتتاجها 

لتطوير العملية التربوية.
حيدر  الوزارة  باسم  املتحدث  وقال 
فــاروق، في تصريحــات صحفية 
إن »العمليــة التعليمية واجهت 
والذي  اجلاري  الدراســي  العام  في 
اقتــرب مــن نهايتــه العديد من 
املعوقــات منهــا قلــة االبنيــة 
الدراســية،  واملناهج  املدرســية 
الصفوف  اكتظــاظ  عــن  فضال 

نتيجة زيادة اعــداد الطلبة، وقلة 
ازمة  وكذلك  التدريسية  املالكات 
االمور  رافقتها مــن  ومــا  كورونا 
التي ألقت بظاللها على العملية 

التعليمية«.
وأضــاف، »نأمل فــي العام املقبل 
أن تكــون هناك ابنية مدرســية 
خصوصاً وأن الــوزارة عملت على 
تبديــد العقبات واملشــاكل التي 
أوقفــت البنــاء فــي الكثير من 
املدارس«، مشــيرا الى أن »الكثير 
من املديريات بدأت بتسلم املشاريع 
املتلكئــة ومت اضافــة الكثير من 
االبنية املدرســية جملموعة املباني 

اخلاصة باملديريات العامة«.
وأوضــح، أن »مشــروع املــدارس 
النموذجيــة والذي يشــرف عليه 
رئيس الوزراء بشكل مباشر ضمن 
العقد الصيني، يتألف من 7 االف 
مدرســة، وعند اجنازه ســيحقق 
للطلبــة  ومســاحة  فســحة 

وللعملية التعليمية«.
العام  بــدء  موعــد  وبخصــوص 
أن  فاروق  أوضح  اجلديد  الدراســي 
»الوزارة لم حتــدد حتى اآلن املوعد 
الدراسي  العام  بدء  الدقيق العالن 
تنته من  وأنها لم  اجلديد، السيما 
العام الدراســي احلالــي اذ التزال 

هنــاك امتحانــات الــدور الثاني 
واملراحل  املتوسط  الثالث  للطلبة 
غيــر املنتهيــة وكذلــك مرحلة 
بأنه  منوها  االعدادي«،  الســادس 
الدور  امتحانات  من  االنتهاء  »بعد 
الثاني ســيتم حتديد موعد بداية 

العام الدراسي اجلديد«.
وأشــار إلى أن »الوزارة بحاجة الى 
تخصيــص موازنة كبيرة لها إذ أن 
وطالب،  تلميذ  مليــون   13 لديها 
فضال عن 750 ألف شــخص من 
التدريســية  التعليمية  املالكات 
منهم عقود ومنهــم على املالك 

الدائم«.

 بغداد - الصباح الجديد:
كشفت وزارة الصحة امس السبت، 
أربعينية  لزيارة  إستباقية  عن خطة 
االمــام احلســن }ع( فــي كربــالء 

املقدسة.
وقال مدير شــعبة الرقابة الصحية 
في قســم الصحة العامــة بدائرة 
صحة كربالء املُقدســة ، كرار جواد 
العباســي، إنــه »ضمــن خطتنــا 
اإلســتباقية املَُعدة لزيــارة األربعن 
املُرتقبــة ، ضمــن اخلطــة املركزية 
 )50( بتهيئــة   « قمنــا   ، للدائــرة 
فرقة صحية جوالة من الشــعبة ، 
ونظيراتها في القطاعات الصحية ) 

املركز ، احلر ، احلسينية ، الهندية(«.
وأضاف مدير الشعبة : »حيث قامت 
تفتيشــيٍة صباحيٍة  الفرق بجوالت 
ومســائية ، والتحــري عــن املــواد 
الغذائية غير الصاحلة لإلســتهالك 
اليومن  البشــري، متَكنــت خــالل 

املاضين من ضبط وإتالف ) 5 ( أطنان 
ونصف من املواد الغذائية الصلبة، و) 
2800 ( لتر من املواد السائلة ، ومواد 
وُمخالفة  بالتنظيف  أخرى خاصــة 

للمواصفات القياسية العراقية«.
إتالفها  »ســبب  العباســي  وعــزا 
إلنتهاء مدة صالحيتها وسوء خزنها، 
وجــرى إتالفهــا في آليــات البلدية 
متهيداً لنقلها ملواقع الطمر الصحي 
باحمُلافظة على وفق محاضر رسمية 
 : وبحضور أصحاب العالقة ».، وتابع 
»كما أسفرت احلمالت عن غلق ) 3 ( 
معامل غذائية ، و ) 12( محالً ، وفرض 
غرامــاٍت ماليٍة علــى ) 27 ( معمالً 

ُمخالفاً للشروط الصحية«.
وأشار العباســي الى«اجلهد الرقابي 
الــذي تقوم به الفــرق الصحية في 
مراقبــة مشــاريع املــاء ومحطات 
احلر  الكلور  نقــاط  ورصد  التصفية 
املُتبقي داخل الشــبكة »، كما مت » 

متديد ساعات العمل في السيطرات 
اخلارجية ، ليكون على مدار الساعة 
بغية ُمراقبة املواد الغذائية الداخلة 
الى احمُلافظة عبــر منافذها األربعة ، 
واملُوردة للتجار واملواكب احلســينية 
اخلدميــة ، وإحالــة تلك املــواد الى 
في  عرضها  قبــل  اخمُلتبري  الفحص 
األســواق العامــة ، أو توزيعها على 
أصحاب  قبل  من  والزائرين  املُواطنن 

تلك املواكب«.
وزاد: »مت تكثيــف احلمــالت الرقابية 
والتوعويــة فــي األســواق واحملــال 
باجلملة  البيــع  ومخــازن  التجارية 
الباعة  وأماكــن  واملطاعم  واملفــرد 
اجلوالــن ، والتأكيــد علــى ضرورة 
التوعويــة  باإلرشــادات  اإللتــزام 
اجلهات  مــن  الصادرة  والتثقيفيــة 
باألمراض  اإلصابة  لتجنب  الصحية 
اإلنتقالية ) فيروس ُكورونا ، الكوليرا 

واحلمى النزفية(«.

 بغداد ـ الصباح الجديد:
والفنية في  الهندسية  املالكات  أجنزت 
وزارة االعمار واالسكان %50 من أعمال 
تنفيذ جسر الكريعات الثابت للمشاة 
الــذي يعد أطول  العاصمة بغداد  في 

وأول جســر مشــاة قائم على نهر في 
العراق . وشــارفت األعمدة اخلرسانية 
على االنتهــاء بالتزامن مع املباشــرة 
بتصنيــع الفواصل الفوالذية اجلســر 
البالغ طوله 225 مترا وبعرض 14.5 متراً 

وإياب  ذهاب  للمشاة  ليشمل مسارات 
مع مناطق مؤثثة مخصصة للجلوس 
ليحل محل اجلسر القدمي العائم احلالي 
الذي يربــط مدينة الكاظمية مبنطقة 

الكريعات.

بغداد ـ الصباح الجديد:
االجتماعية  احلمايــة  هيئة  رئيس  عقـــدت 
د.سناء املوســوي اجتماعاً ضم مديري دائرتي 
املعلومات  وتكنولوجيــا  احلمايــة  صنــدوق 

وقسم البحث االجتماعي .
رئيــس هيئــة احلماية تابعت آخــر اخلطوات 
لالســر  الثامنة(  )الوجبــة  اســماء  الطالق 
والداخلة في قاعدة  املســتوفية للشــروط 
بيانــات الهيئــة وضمن املبلــغ اخملصص في 
قانون األمــن الغذائــي الطــارئ، إذ وجهت 
بتحقيق العدالة عبر توزيع النســب حسب 
كل محافظة وقضــاء وناحية وفق تصنيف 
الفئات بقانون احلمايــة االجتماعية رقم ١١ 

لسنة ٢٠١٤.
واســتمعت رئيس الهيئة من اجملتمعن الى 
وذلك  واعدادها  الفئــات  خالصة لتصنيــف 
متهيدا ألخذ القرار املناســب قبل اإلعالن عن 
االســماء )الوجبة الثامنة( علــى وفق املبلغ 

اخملصص للهيئة.
هذا واجرت املوســوي جولة بن اقسام دائرة 
تكنولوجيا املعلومات وشعبها لالطالع على 
ســير العمل والتعرف على املعوقات من اجل 
تذليلها ، كما وجهت رئيس الهيئة اقســام 
احلماية االجتماعية باالسراع في ادخال بيانات 
األســر املبحوثة في النظــام االلكتروني من 

أجل حسم هذا امللف.

 بغداد ـ الصباح الجديد:
حظرت قيادة شرطة بغداد امس السبت منع 
جتوال احليوانات املفترسة في األماكن العامة 

والشوارع في العاصمة.
وذكر بيان لقيادة الشــرطة انه »وإنطالقا من 
املســؤولية الوطنية وحفاظا على ســالمة 
املواطنــن مــن مخاطــر اقتنــاء احليوانات 
املفترسة والتجوال بها في الشوارع واالماكن 
العامة، تدعو قيادة شــرطة محافظة بغداد 
املواطنــن الى التعــاون والتبليــغ عن هذه 
احلاالت، حيث مت رصد بعــض الفديوات حول 
كاالســود  املفترســة  احليوانات  هذه  تواجد 
والنمور ببعــض املناطق العامــة في االونة 
االخيــرة عبر جتول بعض مــن يجهل خطورة 
تواجدهــا والتجوال بها في بعض الشــوارع 
والســاحات وفي املطاعم واحملال التجارية مما 

يضع حياة املواطنن فــي خطر ورمبا يتعرض 
من يقتنيها الى ذات اخلطر«.

ولفتت شــرطة بغداد في بيانها الى ان »هذا 
الفعــل مخالــف للقانون ويعــرض صاحبه 
للمســاءلة القانونية على وفق املادة ٤٩٥ من 
قانون العقوبات العراقي وكذلك قانون حماية 
احليوانات البرية رقم ١٧ لسنة ٢٠١٠ في املادة 
٩ التــي نصت على العقوبة باحلبس لكل من 
يقتني هذه احليوانات املفترســة ويتركها في 

الشوارع واالماكن العامة .
وتهيب القيادة باملواطنن الكرام الى التبليغ 
عن هــذه احلاالت عبــر االتصــال على اخلط 
الســاخن واجملاني للقيادة والذي يحمل الرقم 
٤٢٧ وســتكون هوية املتصل طــي الكتمان 
وستباشــر دوريات ومفــارز القيــادة باتخاذ 

اإلجراءات القانونية بحق اخملالفن«. 

صحة كربالء تكشف خطتها
 االستباقية للزيارة األربعينية

انجاز %50 من مشروع أول وأطول 
جسر للمشاة في البالد

هيئة الحماية تتابع خطوات إطالق أسماء 
)الوجبة الثامنة( المستوفية للشروط 

شرطة بغداد تفعل حظر تجوال الحيوانات 
المفترسة ودعوة لإلبالغ عنها

التربية النيابية تؤشر مشكالت العام الدراسي الجديد
عدم طبع كتب جديدة ونقص األبنية المدرسية

تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد 

 تأزم الوضع 
بسبب، نقص 
حاد في األبنية 
المدرسية، فضال 
عن الدوام المزدوج 
وعدم وجود 
طباعة كتب لهذا 
العام، بسبب غياب 
التخصيصات 
المالية، برغم وجود 
عائدات هائلة 
للنفط
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الصباح الجديد - متابعة

أكــد مــاك شــرقاوي، اخلبيــر فــى 
الشــؤون األمريكية املقيــم بالواليات 
املتحدة، حدوث توتر غير مســبوق بني 
وتصاعد  واجلمهوريــني،  الدميقراطيني 
وتيرة التراشق بينهما عقب االنتخابات 

الرئاسية األخيرة.
وفــي حديث خــاص لـRT، قــال ماك 
شرقاوي إن »هناك الكثير من الشكوك 
حول التصويت فى االنتخابات الرئاسية 
األمريكية األخيرة، أدت حلدوث توتر غير 
واجلمهورين  الدميقراطيني  بني  مسبوق 
وتصاعد وتيرة التراشق بينهما«، الفتا 
إلى أن »الشــكوك والتســاؤالت حول 
أن  أثيــرت، خاصة  بالبريد  التصويــت 
نصف املصوتني لبايدن صوتوا بالبريد«.
وتســاءل اخلبير في الشؤون األمريكية 
قائال: »ملاذا لــم ميت ماليني اجلمهوريني 
الذين توجهوا فعليا إلى مراكز االقتراع 

بكورونا«، الفتا إلــى أن »هناك الكثير 
من األسئلة حول تلك االنتخابات التى 

لم تتم اإلجابة عليها حتى اآلن«.
وأردف شــرقاوي: »بعض الدميقراطيني 
في  شــوائب  عــن  يتحدثــون  هنــا، 
االنتخابــات األمريكيــة، خاصة فيما 
يتعلــق باألرقام التى تغير من شــكل 
النتيجة، وهو ما يعــد اعترافا ضمنيا 
العملية  منهــم بخروقات مــا فــى 
شــواهد  »هناك  متابعا:  االنتخابية«، 
تدل على وجــود رغبة حقيقة من قبل 
الرئيس  مــن  لالنتقام  الدميقراطيــني 
الســابق دونالد ترامب، والشاهد على 
ذلــك وجود قضيــة معلقــه خاصة 

بامللفات الضريبية لترامب«.
وأكمل: »ثم يأتــي املدعى العام لوالية 
التحقيقات  بفتــح  ويطالب  نيويورك 
مرة أخرى مع الرئيس ترامب واستدعائه 
فــى هذا التوقيت عــام 2022، رغم أن 
القضيــة منذ عــام 2019، فهذا يدل 
على ما ذكرناه ســلفا فى وجود رغبة 

ترامب بهذا  فى تصفية احلسابات مع 
التوقيــت، مع أن هذا يأتــي تزامنا مع 
اقتراب انتخابات التجديد النصفي في 

فى  ترشحه  ترامب  وإعالن  الكونغرس، 
االنتخابات املقبلة 2024«.

تربص  واستطرد ماك شرقاوي: »هناك 

من قبل الدميقراطيني بشخص الرئيس 
ترامب، وكل هذه احملاوالت هي من جلنة 
6 يناير، التــي أعتقد أنها لن تصل إلى 

شيء، وهناك نواب جمهوريون عددهم 
10 يناصبــون العــداء لترامــب، تعثر 
بعضهم في االنتخابات، واعتزل آخرون 
منهم العمل العــام«، متابعا: »فرص 
ترامب فى الفوز باالنتخابات األمريكية 
القادمــة كبيرة جدا، ولن يســتطيع 
ومن  وجهه،  فى  الوقوف  الدميقراطيون 

هنا جاء تربص الدميقراطيني به«.
وأوضح شــرقاوي أن »آخر اســتطالع 
للرأى بني الدميقراطيني أنفسهم، أظهر 
أن ثالثــة من كل أربعــة غير موافقني 
علــى ترشــيح بايدن فــى االنتخابات 
يؤكد  مما  القادمة،  األمريكية  الرئاسية 
على وجود انقسامات بني الدميقراطيني 

أنفسهم«.
وأضاف اخلبير لـــRT: »هناك رغبة في 
التعتيــم على الواقــع األمريكي اآلن 
من اقتصاد متدني، والفشــل الواضح 
للسياسة اخلارجية األمريكية فى إدارة 
األزمة األفغانية، واالنسحاب اخملزي من 
أفغانســتان، واخلروج مــن الكثير من 

امللفات فى الشــرق األوسط، ومعاجلة 
كلها  وهي  األوكرانية،  الروسية  األزمة 
مشــيرا  الدميقراطيني«،  من  إخفاقات 
يعاني  األمريكــي  »االقتصاد  أن  إلــى 
اآلن من تضخم لم يشــهده منذ عام 
الرئيس  1929«. وعــن تفتيش منــزل 
ماك  علــق  ترامب،  دونالــد  الســابق 
شــرقاوي قائال: »إنها سابقة لم حتدث 
فى التاريخ األمريكي، عالوة على أنه ال 
توجد مدعاة لهذه اإلغــارة غير املبررة 
على منزل الرئيس األمريكي الســابق 
فى فلوريدا«. واســتغرب شرقاوي من 
»حترك املدعى العــام فى هذا التوقيت 
ضد ترامب، مدعيا أنه يوجد خطر على 
األمن القومي األمريكي«، مضيفا: »أين 

كان املدعي منذ سنتني؟«
وأشــار اخلبيــر إلــى أن »القاضي أمر 
بتفتيــش منــزل ترامب يــوم جمعة، 
وتأخر األجراء إلى االثنني، وهو أمر غريب 
ومثير للضحك«، مكمال: »ملاذا لم يتم 

التفتيش فور صدور القرار«.

تقـرير
خبير فى الشؤون األمريكية:

 الديمقراطيون يتعزمون االنتقام من ترامب قبيل انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أفادت صحيفة »وول ستريت جورنال« نقال عن 
مصادر بــأن وزارة الدفاع األمريكية )البنتاغون( 
شــكلت مجموعة عمل لتســريع تســليم 

األسلحة إلى حلفاء واشنطن.
ووفقا للمصادر، فإن البنتاغون شكل مجموعة 
العمل في أغسطس املاضي، وضمت مسؤولني 
كبارا، وهدفها هو معاجلة املشكلة التي طال 
أمدها املتمثلة في بطء شــحنات األســلحة 
األمريكية والتي تقدر مبليــارات الدوالرات إلى 

دول أخرى.
وقالت املصادر ذاتها إن هدف اجملموعة هو نقل 
األســلحة إلى أيدي حلفاء وشــركاء الواليات 

املتحدة بشكل أسرع من أي وقت مضى.
وأوضحت أن حتديد املشاكل في توريد األسلحة 
أصبح أكثر إحلاحا بسبب التوترات بني الواليات 

املتحدة والصني والوضع في أوكرانيا.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن الرئيس الكولومبي غوســتافو بيترو أن 
هجومــا باملتفجرات في جنوب غرب كولومبيا 
أسفر، امس األول اجلمعة، عن مقتل ثمانية من 

عناصر الشرطة.
وقــال بيترو على تويتر »أندد بشــدة بالهجوم 
باملتفجــرات الذي ُقتل فيــه ثمانية من رجال 
مــع  التضامــن  »كل  مضيفــا  الشــرطة« 

عائالتهم«.
ووقع الهجوم في منطقة ريفية على بعد أكثر 
من ساعتني من نيفا، أكبر مدينة في مقاطعة 

هويال.
وقالت متحدثة باسم الشرطة لوكالة فرانس 
برس إنه كان »هجوما على دورية للشــرطة«، 
وأن  اســُتخدمت  متفجــرات  أن  مضيفــة 

الشرطيني قِتلوا »بطلقات نارية«.
ولم تقدم الســلطات حتى اآلن أي معلومات 

عن مرتكبي هذه العملية.
ويعتبر هــذا الهجوم األخطر الذي يُرتكب ضد 
القوات العامة في كولومبيا منذ وصول بيترو 

إلى السلطة في بداية أغسطس.
وكان الرئيس أكد لدى تســلمه الســلطة أن 
مهمته ســتكون مــن اآلن فصاعدا »احلد من 
العنف واجلرمية« وفرض »احترام حقوق اإلنسان 

واحلريات العامة«.

الصباح الجديد  ـ وكاالت:
قال مســؤول أميركي إن إيران أعــادت قاربني 
مسيرين أميركيني اســتولت عليهما، صباح 
اجلمعــة، لكن تبني إنهما فقــدا كاميراتهما، 
بحســب ما نقلــت صحيفة »وول ســتريت 

جورنل«.
وأضاف املسؤول للصحيفة أنه لم يتضح ما إذا 
كان اإليرانيــون قد احتفظوا بالكاميرات، أو ما 
إذا كانت قد سقطت عندما سحب اإليرانيون 
الســفينتني من البحر األحمر وأعادوها الحقا 

إلى املاء.
الكاميرات  إن  أميركيــون  وقــال مســؤولون 
والــرادارات وغيرها من املعــدات متاحة جتاريا 
وليســت تكنولوجيا ســرية. لكن االحتفاظ 
بالكاميرات وفحصها عن قرب ميكن أن يعطي 

إيران فكرة أفضل عن قدرات النظام.
والكشــف عن اختفاء الكاميــرات هو أحدث 
تطــور فــي لعبة القــط والفأر بــني القوات 

البحرية اإليرانية واألميركية هذا األسبوع.
وتنشــر البحرية األميركية شبكة من أجهزة 
املتقدمة في  والبحريــة  االستشــعار اجلوية 
املنطقة، تعرف باســم فرقة العمل 59، والتي 
مت تصميمها الســتخدام الذكاء االصطناعي 
ملراقبة أنشــطة إيران في البحــر والتهديدات 

احملتملة.

البنتاغون شكل مجموعة 
لتسريع عملية تسليم 

األسلحة للحلفاء

مقتل ثمانية من رجال 
الشرطة في هجوم 

بالمتفجرات في كولومبيا

إيران تعيد قاربين 
أميركيين »من دون 

كاميرات«

متابعة ـ الصباح الجديد:
اخلارجيــة  وزارة  مبعــوث  بحــث 
األميركيــة اخلــاص إلى ســوريا، 
وفد من  نيكــوالس غرينجر، مــع 
التابعــة  السياســية  األحــزاب 
لـ«اإلدارة الذاتية« لشــمال وشرق 
ســوريا، التلويــح التركي بعملية 
الدولــي  والدعــم  عســكرية، 
م للمنطقة التي  واألميركي املقــدَّ
تنتشــر فيها عشــرات السجون 
ومراكز االحتجــاز اخلاصة بعناصر 
اإلرهابــي،  »داعــش«  تنظيــم 
عائالت مسلحيه،  تؤوي  ومخيمات 
ال ســيما في محافظة احلســكة 

بشمال شرقي سوريا.
السياســية،  األحزاب  وفــد  وأكد 
وبينها »حــزب االحتاد الدميقراطي« 
و«حركة  السرياني«  االحتاد  و«حزب 
أن  أخــرى،  وِجهــات  اإلصــالح« 
الهجمات التركيــة وزيادة وتيرتها 
في الفتــرة األخيرة، مبــا في ذلك 
من  عســكريني  قادة  اســتهداف 
الدميقراطيــة«  ســوريا  »قــوات 
)قســد(، ســيؤدي إلى زعزعة أمن 
املنطقــة واســتقرارها، ونســف 
إعــالن وزارة اخلزانة األميركية منح 
اســتثناءات ملناطق شمال شرقي 
البالد وإعفاءها من عقوبات »قانون 

قيصر«.
وقال أمجد عثمان، سكرتير »حركة 
املشــاركني  أحد  وهو  اإلصــالح«، 
الدبلوماســي  مع  االجتمــاع  في 
»ناقش مع  الوفــد  ،إن  األميركــي 
الســفير األميركــي اســتهداف 
اجليش التركي قــادة ومقاتلني في 
قوات )قسد( وشخصيات سياسية 
وســقوط عــدد مــن الضحايــا 

املدنيني«.
وأضاف أن النقاش تناول أيضاً دعم 
اإلدارة األميركيــة املمنــوح لإلدارة 
الذاتيــة، موضحاً: »قلنــا إنه غير 
كاٍف لترسيخ نظام احلوكمة«. وزاد: 

»بحثنا غيــاب ممثلي اإلدارة الذاتية 
)مسد( عن مسار جنيف  ومجلس 
وضرورة  السياســية،  والعمليــة 
وجود موقــف دولي واضــح حيال 
ذلك«، في إشــارة إلى غياب األكراد 
عن مفاوضــات جنيف بني النظام 

السوري واملعارضة.
وأوضح عثمان أيضاً أن وفد األحزاب 
االجتماع  تطرق خــالل  الســورية 

إلــى احلملة األمنية فــي »مخيم 
الهول«، شــرق محافظة احلسكة، 
التي دخلت يومها العاشــر، وتردي 
األوضــاع األمنية واإلنســانية في 
اخمليمات املكتظــة إليواء النازحني، 
أفــراد أســر مقاتلــني  وبينهــم 
على  الوفد  وشــدد  »داعشــيني«. 
ضــرورة حصول تدخــل دولي حلل 

مشكلة »مخيم الهول«.

من جانبه، أوضح نيكوالس غرينجر 
لوفــد األحــزاب أن وجــود متثيــل 
في  املتحدة  للواليات  دبلوماســي 
شمال شرقي ســوريا ميّثل تأكيداً 
علــى جديــة اإلدارة األميركية في 
دعــم املنطقة والســعي لتثبيت 
األمن واالســتقرار فيهــا. وقال إن 
»واشنطن أرســلت رسائل رافضة 
للهجمــات التركيــة... وشــددت 

علــى ضرورية تفعيل مســار احلل 
وتابع  السورية«.  لألزمة  السياسي 
أن اإلدارة األميركية وقوات التحالف 
الدولي تســعى جاهدة مع اجملتمع 
الدولــي حلــل معضلــة »مخيم 
الهــول«، وحث الدول علــى إعادة 

رعاياها إلى بلدانهم.
إلى ذلك، قالت الرئيسة التنفيذية 
الدميقراطية«  ســوريا  لـ«مجلس 

تدخل  إن  أحمــد،  إلهام  )مســد(، 
األطراف الدولية بالشــأن السوري 
لن يساهم في إنهاء احلرب بالبالد. 
أمام ملتقى  وأكدت في مداخلــة 
الرقــة التشــاوري الــذي ُعقــد، 
التدخالت  أن  اجلمعــة،  األول  أمس 
اخلارجية في ســوريا شــكلت أبرز 
التحديــات أمام احلل السياســي، 
و«هناك نسبة كبيرة من السوريني 
متوافقون على احلل السياسي في 
سوريا، لكن هذه األصوات صامتة. 
يتوجب علينا جتميع هذه األصوات، 
وتوحيدهــا باجتــاه التغيير، إلنهاء 
حالــة الهيمنة االســتبدادية في 

سوريا«.
وعن اللقاءات التشاورية بني القوى 
السياسي،  باحلل  املؤمنة  السورية 
اعتبرتها أحمد مبثابة فرصة لبلورة 
للقوى  ــد  موحَّ سياســي  موقف 
السياســية حــول ضــرورة إنهاء 

احلرب.
وقالت إن »الســوريني قادرون على 
اجملتمع  على  السياسي  احلل  فرض 
اتفاقهم على موقف  الدولي، حال 
القوى  ــد تقرِّر مــن خاللــه  موحَّ
السياســية آلية احلل«. وشــددت 
أن السوريني بإمكانهم تقرير  على 
مصيرهم »إذا توافقنا على معالم 
سوريا اجلديدة... أما إذا انتظرنا من 
القوى اخلارجية، فمن املستحيل أن 
وشعب  سوريا  إنقاذ  في  يساهموا 
ســوريا«. وأكــدت أحمــد أن أبرز 
مخرجات »مسار آستانة« واجتماع 
وإيران(  وتركيا  )روسيا  الثالث  دولها 
في طهــران، 25 متوز املاضي، إيقاف 
اللجنة الدســتورية وتغيير مكان 
يعني  و«هذا  اجتماعاتهــا،  انعقاد 

إنهاء عمل اللجنة الدستورية«.
والنظام  تركيا  بــني  التطبيع  وعن 
الســوري، شــددت علــى أن هذا 
التقارب »ســيكون على حســاب 

تضحيات الشعب السوري«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
إقليم  أدى جتدد االشــتباكات في 
النيــل األزرق فــي جنوب  واليــة 
18 شخصا  إلى مقتل  الســودان 
علــى الرغم من اتفاق وقف إطالق 
النار بــني اجلماعات املتحاربة الذي 
أعقــب أعمال عنــف دامية قبل 
وكالة  أعلنت  ما  أسابيع، بحسب 
إغاثة حكومية امس األول اجلمعة.

املســاعدات  وقالــت مفوضيــة 
اإلنسانية الســودانية في بيان إن 
املنطقة تشهد جتددا لالشتباكات 
بــني قبيلة الهوســا ومجتمعات 

النيل األزرق. 
وأضافت »مت حتى اآلن تسجيل 18 
وفاة و23 إصابة«، مشــيرة إلى أن 

آالفا الذوا بالفرار.
وقالــت وكالة األنباء الســودانية 

الرسمية )ســونا( في وقت سابق 
امس األول اجلمعة إن أعمال عنف 
اندلعت بعد ظهــر اخلميس »دون 
أية أســباب واضحة وعلى الرغم 
تبذلها  التي  اخمللصــة  من اجلهود 

احلكومة لوقف القتال«. 
وأضافــت الوكالة نقــال عن بيان 
صادر عن أجهــزة األمن في النيل 
األزرق أن القتــال دار حــول قريــة 

قنيص وبلدة الروصيرص.
وقال حســني موســى من سكان 
قرية تقع شرق الروصيرص لوكالة 
فرانس برس إن »الوضع سيئ جدا 

اآلن ، إطالق النار في كل مكان«. 
وقعــت مواجهات في  يوليو  وفي 
الهوســا  املنطقــة بني شــعب 
وجماعات منافســة مبــا في ذلك 
البارتا، ما أســفر عن مقتل ما ال 

يقل عــن 105 أشــخاص وإصابة 
عشرات. 

بعد  االشــتباكات  تلك  واندلعت 
أن طلبت قبيلة الهوســا إنشــاء 
اعتبرتهــا  مدنيــة«  »ســلطة 
وســيلة  املنافســة  اجلماعــات 

للوصول إلى األراضي. 
وأدى العنــف إلى نــزوح نحو 31 
إلى  ألف شخص، جلأ كثير منهم 

مدارس حتولت مخيمات للنازحني.
أيضــا  االشــتباكات  وأثــارت 
احتجاجــات غاضبة فــي جميع 
أنحاء السودان، حيث طالب شعب 

الهوسا بالعدالة للقتلى.
إلــى  أخــرى  ودعــت تظاهــرات 
في  القبلية«  و«إنهــاء  »الوحدة« 
الدولة الفقيرة الواقعة في شمال 

شرق أفريقيا.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
توعدت الصني، امس األول اجلمعة، 
بلســان املتحدث باسم سفارتها 
في واشــنطن باتخــاذ »إجراءات 
مضــادة« إذا لم تتخــلَّ الواليات 
املتحدة عن صفقــة جديدة لبيع 

أسلحة لتايوان.
وقال املتحدث ليو بينغيو في بيان 
إجراءات  بحزم  ســتتخذ  »الصني 
في  وضرورية،  مضادة، مشــروعة 

ضوء الوضع« املستجد.
وكان مــن املقــرر أن تعلــن إدارة 
الرئيس األميركــي، جو بايدن، عن 
بيع أسلحة بقيمة أكثر من مليار 
دوالر لتايــوان، امس األول اجلمعة، 
مع تصاعــد التوترات بني الواليات 
املتحــدة والصــني بشــأن وضع 
اجلزيرة، وفقا ملســؤولني أميركيني 

ومســاعد في الكونغرس مطلع 
على األمر.

وقــال املســؤولون إن الصفقــة 
البالغة قيمتهــا 1.09 مليار دوالر 
تشمل 355 مليون دوالر لصواريخ 
مضادة للسفن من طراز »هاربون« 
و85 مليــون دوالر لصواريــخ جو 
- جــو قصيــرة املدى مــن طراز 

»سايدويندر«.
وأضافــوا أن القــدر األكبــر من 
الصفقــة، رغم ذلــك، هو حزمة 
دعم لوجستي بقيمة 655 مليون 
دوالر لبرنامــج رادار االســتطالع 
التايوانــي، الــذي يوفــر حتذيرات 

الدفاع اجلوي.
وأصبحــت أنظمــة الدفاع اجلوي 
أهمية في  أكثــر  املبكر  لإلنــذار 
حــني تكثــف بيجــني التدريبات 

تايوان  مــن  بالقرب  العســكرية 
صينية  مقاطعة  تعتبرهــا  التي 

منشقة.
اإلدارة  أن  املســؤولون  وأوضــح 
إخطــار  تعتــزم  األميركيــة 
انتهاء  بعد  بالصفقة  الكونغرس 

العمل، اجلمعة.
ومن املتوقــع أن تقــول اإلدارة إن 
سياســة  مع  تتوافق  الصفقــة 
»صني  بشــأن  املتحدة  الواليــات 
التزامات  مــع  وكذلك  واحــدة«، 
الواليــات املتحــدة بالدفــاع عن 
تايــوان. وتفاقمت حــدة اخلطاب 
احلاد واخلطير بني الواليات املتحدة 
جدي  بشكل  تايوان  حول  والصني 
منذ أن زارت رئيسة مجلس النواب 
اجلزيرة  بيلوسي  نانسي  األميركي 

الشهر املاضي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال وزير اخلارجيــة التركي مولود 
األول  امــس  أوغلــو،  تشــاووش 
اجلمعة، إن »أجندة توسعة االحتاد 
املصالح  أســيرة  باتت  األوروبــي 
ضمــن  الضيقــة  السياســية 

التكتل«.
جــاء ذلك فــي كلمة لــه خالل 
مشاركته في العاصمة الصربية، 
في قمــة بلغراد ملبــادرة البلقان 
أمام  ألقى كلمة  املفتوحة، حيث 
ممثلــي صربيــا وألبانيا وشــمال 
مقدونيا والبوســنة والهرســك 

واجلبل األسود واجملر.
أن  إلى  أوغلــو  تشــاووش  ولفت 
البلقان  مبــادرة  تعتبــر  تركيــا 
املفتوحة مبثابة جســر مع االحتاد 
التوسعة  أن  إلى  األوروبي، مشيرا 

كانت إحدى أجنح السياسات التي 
اتبعها االحتاد األوروبي في املاضي.

واســتدرك قائــال: أن »االحتاد بات 
منغلقا على نفســه، وإن أجندة 
أســيرة  أصبحــت  التوســعة 

املصالح السياسية الضيقة«.
وأضاف متســائال: »ال ميكن ألحد 
أن يعطي تفســيرا معقوال حول 
ألبانيا وشــمال  انتظــرت  ملــاذا 
مقدونيا كل هــذه املدة الطويلة 
لبدء محادثــات العضوية«، وهنأ 
مبناسبة  البلدين  أوغلو  تشاووش 

بدء مفاوضات العضوية.
وأعــرب عــن أمله فــي أن تكون 
جتربتهمــا مختلفــة عــن جتربة 
تركيا في هذا اإلطار، في إشــارة 
إلــى عراقيــل االحتاد في مســار 

العضوية.

وقال إنــه ال يرغــب باخلوض في 
انضمام  تسييس مسألة  كيفية 
تركيــا لالحتــاد عبــر املصالــح 

الضيقة.
ولفت تشــاووش أوغلو إلى وجود 
البلقان  اثنني راهنــني في  حتديني 
يتمثالن في األزمة السياسية في 
البوسنة والهرسك، ومسار احلوار 

بني صربيا وكوسوفو.
ونوه بــأن الرئيــس التركي رجب 
طيب أردوغان ســيزور األســبوع 
البوســنة  مــن  كال  املقبــل 

والهرسك، وصربيا، وكرواتيا.
وأكــد أنــه ال ميكــن لتركيــا أن 
تسمح بنشــوء صراع جديد في 
البلقان، مشــددا على أنها  قلب 
ســتواصل بذل ما بوســعها من 

أجل خير املنطقة.

»اإلدارة الذاتية« لشمال سوريا تبحث الهجمات
التركية على »قسد« مع المندوب االميركي

مقتل 18 شخصا في اشتباكات إتنية في جنوب السودان

هددت بـ«إجراءات مضادة«
بكين تطالب واشنطن بإلغاء

 صفقة أسلحة لتايوان

تشاووش أوغلو:
 توسيع االتحاد األوروبي أسير 

المصالح السياسية الضيقة
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جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

قسم العقود
العدد: 22952

التاريخ: 2022/9/1 

اعالن للمرة االولى
على  حساب قانون الدعم الطارئ لالمن الغذائي رقم 2 لسنة 2022

 وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال املتوسطة 
1. يسر ديوان محافظة واسط / قسم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة  لتقدمي عطاءاتهم لعمل املشاريع املذكورة في اجلدول املرفق 

ربطا  وفقا السلوب املناقصة العامة .
2.  إن املناقصات  لهذا املشروع  سوف تنشر في الصحف الوطنية ) الصباح اجلديد, العدالة , املستقبل( .

3.  فعلى مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني من الشركات املقاولة واملقاولني العراقيني وفقا للتصنيف املذكور في اجلدول والشركات العامة وكذلك 
الشركات العربية واألجنبية املتخصصة  ممن لها فرع داخل العراق ومسجلة في وزارة التجارة في احلصول على معلومات إضافية االتصال بـــ ) ديوان 
محافظة واســط / قسم العقود ( خالل ) أوقات الدوام الرسمي ( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات واميل القسم cd@wasit.iq  علما ان 

نتائج املناقصات والتبليغات تنشر على املوقع www.wasit.iq  ويعتبر تبليغا رسميا .
4.   متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة : املعايير احملددة في اجلزء الثالث )معايير التقييم والتأهيل( من الوثيقة والتي يلتزم مقدم العطاء بجميع 

ما ورد فيها  .
5. يتم تقدمي تعد خطي بعدم وجود عقود مبرمة مع الشــركة من أي جهة تعاقدية حكومية مت االخفاق في تنفيذ التزاماتها وادى الى ســحب العمل 
او تلكأ فيها وعدم وجود مشاريع مختلف عليها ومعروضة امام القضاء للنظر بها ولم حتسم بعد في كافة املؤسسات احلكومية سواء في احملافظة 

او خارجها .
6. املتطلبات القانونية :-

أوال – األهلية / وتشــمل جنسية مقدم العطاء ، أن ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل عدم إقصاء مقدم العطاء مؤقتا )معلقة أنشطته اجلديدة ، 
مدرج  في القائمة السوداء أو مدرج في قائمة الشركات املتلكئة بقرار صادر عن اجلهة املعنية في وزارة التخطيط عن املشاركة في عمليات التعاقدات 
العامة أو اســتنادا إلى قرار صــادر من قبل األمم املتحدة / مجلس االمن للمشــاركة في املناقصات ,  ال يوجد تضارب في املصالح،الشــركات العامة 

احلكومية واململوكة للدولة أن تثبت إنها مستقلة قانونيا وماليا وإنها تعمل وفق القانون  التجاري وقانون الشركات العامة.
ثانيا : -على مقدمي العطاءات من الشــركات العربية واألجنبية )واملسجلة( في وزارة التجارة/دائرة تسجيل الشركات تقدمي شهادة تأسيس  الشركة 

داخل العراق و وثائق الشركة مصدقة اصوليا .
ثالثا : على الشركات تقدمي ماهوا مطلوب في ورقة بيانات العطاء احد اقسام الوثيقة القياسية .

7. - على مقدم العطاء تقدمي  نســخ إضافية طبق األصل عدد )2( من العطاءات اخلاصة باملناقصة إضافة الى العطاء األصلي وتكون جميع النســخ 
مختومة بختم حي من الشركة وفقا لاللية املثبتة في ورقة بيانات  العطاء وبخالفة اليستلم العطاء و يعتبر مستبعدا خملالفته شروط اإلعالن .

8. بعد مراعاه الفقرة 7 أعاله بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق املناقصة اعتبارا من تاريخ نشره باجلريدة الرسمية بعد تقدمي طلب حتريري 
إلى ( ديوان محافظة واســط /  ســكرتير جلنة فتح العطاءات ( لغاية يوم ) االثنني ( املصادف  19 /  8 /2022  لغاية الســاعة 12 ظهرا وهو )تاريخ غلق 
املناقصــة(  وبعــد دفع قيمة البيع للوثائــق البالغة )2000000( مليونا دينار غير قابلة للرد, علما بان العطاءات املتأخرة ســوف ترفض وســيتم فتح 
العطاءات بحضور مقدمي العطاءات باحلضور في العنوان التالي ) واســط / الكوت / شارع احملافظة  / بناية ديوان محافظة واسط / غرفة جلنة الفتح 

( في الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا من يوم )االثنني ( املصادف  19/   9 /2022.
9. كل العطــاءات يجــب إن تتضمن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مصرفي أو صك مصدق أو ســفتجة ( وباملبلغ احملدد في ادناه معنون إلى محافظة 
واسط / اإلدارة العامة واحمللية )هيئة االعمار ( ويتضمن اإلشارة السم ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واسط ويحمل 
عنوان البريد االلكتروني للمصرف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعشــرون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات 
األولية باسم مقدم العطاء أو)أي من املساهمني في الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة ( ويجب ان ترسل بكتاب رسمي مذكور فيه 

رقم املنصة االلكترونية ويستبعد العطاء في حال كون خطاب الضمان غير داخل في املنصة االلكترونية .
10. إن مــدة نفاذ العطاء )90( تســعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة وان شــراء وثائق املناقصة و تقدمي العطاء يجــب أن يكون من قبل املدير املفوض 
للشــركة او بصيغة شــهادة تسجيل الشركة )شهادة تأسيس الشــركة التي تظهر حق التوقيع عليها (  كشرط أساسي  لشراء و لتقدمي العطاء 

والتوقيع على جميع صفحات مستندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة .
11. على مقدم العطاء تقدمي احلســابات اخلتامية الرابحة ألخر سنتني املتتاليتني والتي تســبق موعد اإلعالن عن املناقصة مصدقة ومدققة من قبل 
محاســب قانوني معتمد وفي حالة عدم امتالك الشركة احلسابات اخلتامية ألخر ســنتني فيتم تقدمي احلسابات اخلتامية الرابحة ألخر سنتني والتي 

تسبق عام 2014 .
12. على مقدم العطاء تقدمي كشف  حساب اصلي  ومرسل بكتاب رسمي الى ديوان محافظة واسط مرفقه نسخة  من  )فيشة إيداع باملبلغ املشار 
اليه في الكشــف مصدقة بختم حي من املصرف (  يبني حركة التدفق املالي الخر ســنة للفترة التي تسبق غلق املناقصة وبالتالي اليعتمد الكشف 

املصرفي الصادر من احد املصارف االهلية والذي يتضمن فقط إيداع مبلغ معني دون وجود أي حركة للتدفق املالي للمدة املطلوبة .
13. إن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .

14. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األشــغال الكبيرة( بكافة أقســامها فأنه ســيتم استبعاد عطاءه مما يقتضي  
مراعاة  ذلك عند التقدمي   

15. ال يترتب اي اثر تعاقدي على االعالن اعاله وتلغى في حالة عدم استكمال املتطلبات وليس ملقدم العطاء املطالبة باي تعويض او فوات ربح او خسارة 
نتيجة ذلك اإللغاء .

16. مقدم العطاء ملزم بكشف التوازن وتسري إجراءات اإلحالة وان لم يتم التوقيع على كشف التوازن من قبل مقدم العطاء .
17. على مقدم العطاء ملئ االســتمارات اخلاصة بالقســم الرابع من الوثيقة وتقدمي ما يثبت املعلومات التي مت تدوينها من قبله وتقدميها في العطاء 

مع كامل الوثيقة وتكون مختومة وموقعة من قبله على جميع صفحاتها وتعد من شروط املنافسة .
18. في حالة تقدمي احد الشــركاء ألي من املعايير املطلوبة ومت اســتيفاءها من قبله فيتم قبول العطاء املشترك دون النظر الى الشريك االخر استنادا 

الى كتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية العامة /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 24537/7/4 .
19. يتم تنفيذ املشروع وفقا للكشوفات الفنية واخملططات بجميع ما ورد فيها من متطلبات وشروط ومواصفات .

20. إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .
21. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة .

22. يعقد املؤمتر اخلاص باملشاريع بتاريخ   13 -9  -2022 في مديرية بلديات واسط – قاعة االجتماعات  الساعة 10 ونص صباحا لذا اقتضى التنويه .
الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

الكلفة التخمينيةاسم املناقصةرقم املناقصةت
مبلغ ضمان العطاءمدة االجناز)دينار(

هوية التصنيف)دينار(
 مبلغ بيع وثائق

 املناقصة
بالدينار

 تطوير حي التراث  في12022-4-73
 ثامنه كهربائي6,890,170,800400137,803,416ناحية شيخ سعد

2000000رابعة انشائي

6,287,280,8٥٥معدل االيراد السنوي4,134,102,480اخلبرة التخصصية املطلوبة

77٥,144,21٥السيولة املالية املطلوبة

الكلفة التخمينيةاسم املناقصةرقم املناقصةت
مبلغ ضمان العطاءمدة االجناز)دينار(

هوية التصنيف)دينار(
 مبلغ بيع وثائق

 املناقصة
بالدينار

.22022-4-74

 تطوير حي اجلمعية األولى
 والثانية )املرحلة الثانية (
 وحي الشرطة في قضاء

النعمانية

رابعة انشائي6,482,72,3٥00300129,6٥4,470
2000000 ثامنة كهرباء

7,887,313,٥92معدل االيراد السنوي3,889,634,100اخلبرة التخصصية املطلوبة

729,306,393السيولة املالية املطلوبة

الكلفة التخمينيةاسم املناقصةرقم املناقصةت
مبلغ ضمان العطاءمدة االجناز)دينار(

هوية التصنيف)دينار(
 مبلغ بيع وثائق

 املناقصة
بالدينار

.32022-4-7٥

 تطوير مدخل النعمانية
 من جهة الشوملي من

 تقاطع الكراج الى مثلث
الكالبيني وبواقع 30 م

 خامسة انشائي894,730,600320117,894,612,٥
2000000ثامنة كهرباء

6,723,677,090معدل االيراد السنوي3,٥36,838,360اخلبرة التخصصية املطلوبة

828,946,491السيولة املالية املطلوبة

الكلفة التخمينيةاسم املناقصةرقم املناقصةت
مبلغ ضمان العطاءمدة االجناز)دينار(

هوية التصنيف)دينار(
 مبلغ بيع وثائق

 املناقصة
بالدينار

.42022-4-76
 تطوير شوارع حي احلسني

 )ع( األولى والثانية في
قضاء النعمانية

خامسة انشائي010,٥004٥0141,62٥,7,081,2٥0
2000000 سادسة كهرباء

٥,743,680,961معدل االيراد السنوي4,248,7٥0,300اخلبرة التخصصية املطلوبة

708,12٥,0٥0السيولة املالية املطلوبة



5 اعالن

يســر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشــروع املتمثل 
بتبليط طرق ريفية ضمن احلدود اإلدارية لقضاء السماوة. تتلخص أعمال املشروع بقشط الطريق وتسويته وإزالة كافة التعارضات وتثبيت 
املناطق الرخوة من الطرق )إن وجدت(؛ ومن ثم الدفن بالتراب النظيف مع احلدل وفرش وحدل طبقة احلصى اخلابط صنف )B( بســمك )20(

سم؛ وفرش وحدل طبقة من األساس القيري بسمك )10(سم؛
كمــا تتضمن بعض الطرق تنفيذ قناطر أنبوبية بالســتيكية وقناطر أنبوبية كونكريتية، وكل ما يلزم الجناز املشــروع ومبوجب الشــروط 

واملواصفات الفنية احملددة في جدول الكميات ووثائق املناقصة، مع مالحظة ما يأتي:
 1. ملقدمــي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشــتراك في املناقصة كما هو محدد في النشــرة التوضيحيــة الصادرة عن األمم املتحدة 

)اخلاصة بتعريف الدولة املؤهلة(.
dpc.( 2. على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بدائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى
muthana@yahoo.com( خالل أيام الدوام الرســمي من الســاعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر، وكما 

موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
 3. إن مصدر متويل املشــروع هو املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة املثنى/ تنمية األقاليم، 

نوع املشروع: إدراج جديد، الباب:59، القسم:1، الفصل:4، املادة:13، النوع:18، التسلسل: 210.
4.  درجة وصنف الشــركة العراقية املطلوبة هي إنشائية/ رابعة )كحد أدنى(. أما بالنسبة للشركات األجنبية اخملتصة باألشغال واملقاوالت 

العامة فاملطلوب شهادة التأسيس مع وجود فرع للشركة األجنبية داخل العراق. ه. متطلبات التأهيل املطلوبة: وتشمل ما يأتي:
أ- األهلية القانونية: وتشتمل على اجلنسية، تضارب املصالح، قائمة الشركات املتلكئة والقائمة السوداء، املنع مبوجب قرارات األمم املتحدة 

ومجلس األمن الدولي.
 ب- الســيولة املالية: وتعرف بأنها كشــف مصرفي يبني حركة التدفق املالي آلخر ســنة وتكون متوافرة قبل موعد غلق املناقصة بفترة 

قصيرة، وباملبلغ املطلوب الذي ال تقل قيمته عن )737،000،000( دينار سبعمائة وسبعة وثالثني مليون دينار عراقي«.
 ج- احلســابات اخلتامية: هي امليزانية العامة ملقدم العطاء والتي تعكس الوضع املالي للســنوات املطلوبة من حيث موجودات الشركة من 

أصول ثابتة ومتحركة، مع بيان مقدار نفقات الشركة وإيراداتها ونسبة األرباح واخلسارة فيها، وعلى النحو اآلتي: 
تقدمي امليزانية العامة املدققة من قبل احملاســبني القانونيني تعرض الوضع املالي آلخر ســنتني، ويجب أن تكون حساباتها رابحة   -1

لكل سنة. 2
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 د- معدل اإليراد السنوي: وهو املبالغ املستلمة من الدفعات والسلف املرحلية للعقود املنجزة أو املستمرة خالل املدة املطلوبة، وعلى النحو 
اآلتي: 

1- إن احلد األدنى ملعدل اإليرادات الســنوية ملقدم العطاء يبلغ )5,975,000,000( دينار »خمسة مليارات وتسعمائة وخمسة وسبعون مليون 
دينار عراقي«.

2۔ على مقدم العطاء تقدمي معدل اإليراد الســنوي لثالث ســنوات لكافة العقود املنجزة من قبله ضمن عشــر ســنوات من تاريخ غلق 
املناقصة. ويتم احتسابه وفقاً للسنوات املقدمة من قبله مع مراعاة عدم ضرورة أن تكون سنوات العمل متسلسلة.

هـ - اخلبرة التخصصية في تنفيذ األشغال: هي اخلبرة السابقة في مجال وتخصص هذا العمل كمقاول رئيسي أو شريك أو مقاول ثانوي. 
وعلى مقدم العطاء تقدمي عمل مماثل واحد منجز وخالل مدة ال تتجاوز )10( عشــر سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء، ومببلغ ال يقل 

عن )5,893,000,000( خمسة مليارات وثمامنائة وثالثة وتسعني مليون دينار عراقي(.
 و- الكادر القيادي للمشــروع والعاملني: على مقدمي العطاءات إثبات توافر العاملني للمناصب الرئيســية لتنفيذ العقد وبعقود رسمية 

صادرة عن نقابة املهندسني العراقيني، وحتقيق املتطلبات اآلتية:
1-  مدير مشــروع )مهندس مدني(: بخبرة كلية عامة في تنفيذ األشــغال ملدة )7( سبع ســنوات، وخبرة تخصصية | في األعمال 

املماثلة ملدة )4( أربع سنوات.
مهندس مدني عدد/2: بخبرة كلية عامة من تنفيذ األشــغال ملدة )5( خمس سنوات، وخبرة تخصصية في األعمال املماثلة ملدة   -2

)3( ثالث سنوات. 
ويجب تقدمي الكوادر واالختصاصات الفنية املطلوبة قبل موعد املباشــرة باألعمال، وبعكســه تتحمل الشــركة كافة التبعات القانونية 
الناجتة عن عدم تقدميهــا؛ ومن ضمنها إجراءات اإلخالل االلتزامات التعاقدية. إن الكوادر واالختصاصات الفنية املطلوبة لتنفيذ املشــروع 

احملددة ابتداء ال يجوز استبدالها إال عند حدوث قوة قاهرة تستدعي االستبدال ومبوافقة جهة التعاقد، كما يتوجب على مقدم العطاء تقدمي 
ما يؤيد خبرات الكادر القيادي للمشروع.

 ز- املعدات التخصصية: على مقدمي العطاء إثبات حيازته للمعدات الرئيســية املطلوبة وفق البرنامج الزمني لتقدم العمل واملقدم من 
قبله بشكل اولي: معمل أسفلت عدد/1، فارشة عدد/ 1حادلة ظلفية عدد/3، حادلة مطاطية عدد/2، حادلة مزدوجة عدد/2 وحادلة فوالذية 
عدد/2. ويجب تقدميها قبل موعد املباشــرة باألعمال، وبعكسه تتحمل الشــركة كافة التبعات القانونية الناجتة عن عدم : تقدميها؛ ومن 

ضمنها إجراءات اإلخالل بااللتزامات التعاقدية. 
ح- ميكن مراجعة القسم الثالث من الوثيقة ملعرفة التفاصيل اخلاصة مبعايير التقييم والتأهيل املذكورة أعاله.

طـــ إضافة إلى املتطلبات القانونيــة؛ على مقدم العطاء تقدمي هويــة التصنيف النافذة، عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشــتراك في 
املناقصة.

ي- ال تخضع العطاءات إلعطاء األفضلية ملقدمي العطاء احملليني.
 6. على مقدمي العطاء االلتزام بالتعليمات والشــروط اخلاصة باملناقصة، وبضمنها الشــروط الواردة في القسم الثاني من الوثيقة: ورقة 

بيانات املناقصة/ج: إعداد العطاء، وبخالفه يستبعد العطاء. 
7. إن الكلفة التخمينية للمشــروع هي )9،820،407،000( دينار )تســعة مليارات وثمامنائة وعشــرون مليون واربعمائة وســبعة االف دينار 

عراقي«، وإن املدة الالزمة لتنفيذ أعمال املشروع هي )600( يوماً. 
8. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق املناقصة ابتداء من يوم االربعاء املصادف 2022/9/7 وذلك بعد تقدمي طلب حتريري إلى دائرة 
العقود احلكومية في احملافظة، وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )350,000( دينار ثالثمائة وخمسون ألف دينار عراقي، غير قابل للرد، ويتم 

دفع املبلغ نقداً إلى قسم احلسابات في محافظة املثنى، وتقدم النسخة األصلية من وصل الشراء مع العطاء.
 9. يتم تســليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: محافظة املثنى/ دائرة العقود احلكومية، وإن موعد الغلق هو في متام الســاعة الثانية عشر 
ظهراً من يوم االربعاء املصادف 2022/10/5. التقدمي بالبريد االلكتروني غير مســموح به. إّن العطاءات املتأخرة ســوف ترفض، وسيتم فتح 
العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي: الطابق األرضي من بناية اإلدارة العامة واحمللية في نفس 
موعد الغلق. وإن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشتركني في املناقصة سيكون في الساعة احلادية عشر صباحاً من 
يــوم االربعاء املصادف 2022/9/28 في بناية دائرة العقود احلكومية في املثنى. إن كل العطاءات تبقى نافذة ملدة )90( يوماً وأن تتضمن ضماناً 
للعطاء على شــكل خطاب ضمان مصرفي يذكر فيه اسم ورقم املناقصة املعنية، وأن يكون غير مشروط ويدفع حني الطلب ونافذاً ملدة ال 
تقل عن )120( يوماً من تاريخ غلق املناقصة الفعلي، وأن يكون بصيغة واضحة من حيث مبلغه )رقماً وكتابة( وحتديد تاريخ نفاذه وشروطه 
والغــرض من إصداره؛ أو صك مصدق ومببلغ مقطوع مقداره )140،000،000( دينار مائة واربعون مليون دينار عراقي، وعلى أن تكون صادرة عن 

مصرف معتمد في العراق ملصلحة جهة التعاقد )محافظة املثنى/ حسابات اخلطة االستثمارية(.
10. إن اســم جهة التعاقد هو محافظة املثني، والعنوان هو السماوة- شــارع احملافظة- بناية اإلدارة العامة واحمللية. متوازن ومنسجم مع 

الكلفة التخمينية املرصودة لإلحالة وبعد التأكد من أهليته وقدراته على تنفيذ العقد بأفضل صورة ممكنة. 
11- عند الترشــيح لإلحالة تختار جلنة التحليل العطاء املســتجيب لكافة الشــروط القانونية املطلوبة في املناقصة وكذلك املواصفات 
الفنية ومعايير التأهيل املطلوبة )أي مستجيب بشكل كلي مالياً وفنياً وقانونياً( مع كونه أوطا عطاء العطاء متوازن ومنسجم مع الكلفة 

التخمينية املرصودة لالحالة وبعد التاكيد من اهليته وقدراته على تنفيذ العقد بافضل صورة ممكنه.
12. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها؛ فإنه سيتم استبعاد عطائه، مما يقتضي مراعاة ذلك 
عند التقدمي، حيث يتم ملئ القســم الرابع من قبل مقدم العطاء ثم تقدم ورقياً بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشركة املقدمة للعطاء 

مع الوثائق املكونة للعطاء املشار إليها 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. ال ميكن إحالة املناقصة على شركة وبعهدتها مشروع أو مشاريع غير منجزة إال بعد التأكد من عدم وجود انحراف عن البرنامج الزمني 
لها )جدول تقدم العمل( بنسبة 20% أو أكثر. 

15. ال تصرف أول ســلفة لألعمال املنفذة للمشــروع إال بعد أن تتجاوز نسبة االجناز املالي 25% ومبا ال يتجاوز مبلغ السيولة النقدية )املالية( 
املطلوبة ابتداء.

أحمد منفي جودة 
محافظ املثنى 

يســر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشــروع املتمثل 
بتبليط طرق ريفية في قضاء النجمي، تتلخص أعمال املشــروع بقشط الطريق وتســويته وإزالة كافة التعارضات وتثبيت املناطق الرخوة 
من الطرق )إن وجدت(؛ ومن ثم الدفن بالتراب النظيف مع احلدل وفرش وحدل طبقة احلصى اخلابط صنف )B( بسمك )20(سم؛ وفرش وحدل 
طبقة من األساس القيري بسمك )10(سم؛ كما تتضمن بعض الطرق تنفيذ قناطر أنبوبية بالستيكية وقناطر أنبوبية كونكريتية، وكل ما 

يلزم الجناز املشروع ومبوجب الشروط واملواصفات الفنية احملددة في جدول الكميات ووثائق املناقصة، مع مالحظة ما يأتي:
1. ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشتراك في املناقصة كما هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة عن األمم املتحدة )اخلاصة 

بتعريف الدولة املؤهلة(.
dpc.( 2. على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بدائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى
muthana@yahoo.com( خالل أيام الدوام الرســمي من الســاعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر، وكما 

موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
 3. إن مصدر متويل املشــروع هو املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة املثنى/ تنمية األقاليم، 

نوع املشروع: إدراج جديد، الباب:59، القسم:1، الفصل:4، املادة:13، النوع:18، التسلسل: 210.
4.  درجة وصنف الشــركة العراقية املطلوبة هي إنشائية/ رابعة )كحد أدنى(. أما بالنسبة للشركات األجنبية اخملتصة باألشغال واملقاوالت 

العامة فاملطلوب شهادة التأسيس مع وجود فرع للشركة األجنبية داخل العراق. ه. متطلبات التأهيل املطلوبة: وتشمل ما يأتي:
أ- األهلية القانونية: وتشتمل على اجلنسية، تضارب املصالح، قائمة الشركات املتلكئة والقائمة السوداء، املنع مبوجب قرارات األمم املتحدة 

ومجلس األمن الدولي.
 ب- الســيولة املالية: وتعرف بأنها كشــف مصرفي يبني حركة التدفق املالي آلخر ســنة وتكون متوافرة قبل موعد غلق املناقصة بفترة 

قصيرة، وباملبلغ املطلوب الذي ال تقل قيمته عن )693،000،000( دينار ستمائة وثالثة وتسعني مليون دينار عراقي«.
 ج- احلســابات اخلتامية: هي امليزانية العامة ملقدم العطاء والتي تعكس الوضع املالي للســنوات املطلوبة من حيث موجودات الشركة من 

أصول ثابتة ومتحركة، مع بيان مقدار نفقات الشركة وإيراداتها ونسبة األرباح واخلسارة فيها، وعلى النحو اآلتي: 
تقدمي امليزانية العامة املدققة من قبل احملاســبني القانونيني تعرض الوضع املالي آلخر ســنتني، ويجب أن تكون حساباتها رابحة   -1
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 د- معدل اإليراد السنوي: وهو املبالغ املستلمة من الدفعات والسلف املرحلية للعقود املنجزة أو املستمرة خالل املدة املطلوبة، وعلى النحو 
اآلتي: 

1- إن احلد األدنى ملعدل اإليرادات الســنوية ملقدم العطاء يبلغ )5,619,000,000( دينار »خمســة مليارات وستمائة وتسعة عشر مليون دينار 
عراقي«.

2۔ على مقدم العطاء تقدمي معدل اإليراد الســنوي لثالث ســنوات لكافة العقود املنجزة من قبله ضمن عشــر ســنوات من تاريخ غلق 
املناقصة. ويتم احتسابه وفقاً للسنوات املقدمة من قبله مع مراعاة عدم ضرورة أن تكون سنوات العمل متسلسلة.

هـ - اخلبرة التخصصية في تنفيذ األشغال: هي اخلبرة السابقة في مجال وتخصص هذا العمل كمقاول رئيسي أو شريك أو مقاول ثانوي. 
وعلى مقدم العطاء تقدمي عمل مماثل واحد منجز وخالل مدة ال تتجاوز )10( عشــر سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء، ومببلغ ال يقل 

عن )4,619,000,000( اربعة مليارات وستمائة وتسعة عر مليون دينار عراقي(.
 و- الكادر القيادي للمشــروع والعاملني: على مقدمي العطاءات إثبات توافر العاملني للمناصب الرئيســية لتنفيذ العقد وبعقود رسمية 

صادرة عن نقابة املهندسني العراقيني، وحتقيق املتطلبات اآلتية:
1-  مدير مشــروع )مهندس مدني(: بخبرة كلية عامة في تنفيذ األشــغال ملدة )7( سبع ســنوات، وخبرة تخصصية | في األعمال 

املماثلة ملدة )4( أربع سنوات.
مهندس مدني عدد/2: بخبرة كلية عامة من تنفيذ األشــغال ملدة )5( خمس سنوات، وخبرة تخصصية في األعمال املماثلة ملدة   -2

)3( ثالث سنوات. 
ويجب تقدمي الكوادر واالختصاصات الفنية املطلوبة قبل موعد املباشــرة باألعمال، وبعكســه تتحمل الشــركة كافة التبعات القانونية 
الناجتة عن عدم تقدميهــا؛ ومن ضمنها إجراءات اإلخالل االلتزامات التعاقدية. إن الكوادر واالختصاصات الفنية املطلوبة لتنفيذ املشــروع 
احملددة ابتداء ال يجوز استبدالها إال عند حدوث قوة قاهرة تستدعي االستبدال ومبوافقة جهة التعاقد، كما يتوجب على مقدم العطاء تقدمي 

ما يؤيد خبرات الكادر القيادي للمشروع.
 ز- املعدات التخصصية: على مقدمي العطاء إثبات حيازته للمعدات الرئيســية املطلوبة وفق البرنامج الزمني لتقدم العمل واملقدم من 
قبله بشكل اولي: معمل أسفلت عدد/1، فارشة عدد/ 1حادلة ظلفية عدد/3، حادلة مطاطية عدد/2، حادلة مزدوجة عدد/2 وحادلة فوالذية 
عدد/2. ويجب تقدميها قبل موعد املباشــرة باألعمال، وبعكسه تتحمل الشــركة كافة التبعات القانونية الناجتة عن عدم : تقدميها؛ ومن 

ضمنها إجراءات اإلخالل بااللتزامات التعاقدية. 
ح- ميكن مراجعة القسم الثالث من الوثيقة ملعرفة التفاصيل اخلاصة مبعايير التقييم والتأهيل املذكورة أعاله.

طـــ إضافة إلى املتطلبات القانونيــة؛ على مقدم العطاء تقدمي هويــة التصنيف النافذة، عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشــتراك في 
املناقصة.

ي- ال تخضع العطاءات إلعطاء األفضلية ملقدمي العطاء احملليني.
 6. على مقدمي العطاء االلتزام بالتعليمات والشــروط اخلاصة باملناقصة، وبضمنها الشــروط الواردة في القسم الثاني من الوثيقة: ورقة 

بيانات املناقصة/ج: إعداد العطاء، وبخالفه يستبعد العطاء. 
7. إن الكلفة التخمينية للمشروع هي )7،696،884،000( دينار )سبعة مليارات وستمائة وستة وتسعون مليون وثمامنائة واربعة وثمانون الف 

دينار عراقي«، وإن املدة الالزمة لتنفيذ أعمال املشروع هي )500( يوماً. 
8. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق املناقصة ابتداء من يوم االربعاء املصادف 2022/9/7 وذلك بعد تقدمي طلب حتريري إلى دائرة 
العقود احلكومية في احملافظة، وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )350,000( دينار ثالثمائة وخمسون ألف دينار عراقي، غير قابل للرد، ويتم 

دفع املبلغ نقداً إلى قسم احلسابات في محافظة املثنى، وتقدم النسخة األصلية من وصل الشراء مع العطاء.
 9. يتم تســليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: محافظة املثنى/ دائرة العقود احلكومية، وإن موعد الغلق هو في متام الســاعة الثانية عشر 
ظهراً من يوم االربعاء املصادف 2022/10/5. التقدمي بالبريد االلكتروني غير مســموح به. إّن العطاءات املتأخرة ســوف ترفض، وسيتم فتح 
العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي: الطابق األرضي من بناية اإلدارة العامة واحمللية في نفس 
موعد الغلق. وإن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشتركني في املناقصة سيكون في الساعة احلادية عشر صباحاً من 
يــوم االربعاء املصادف 2022/9/28 في بناية دائرة العقود احلكومية في املثنى. إن كل العطاءات تبقى نافذة ملدة )90( يوماً وأن تتضمن ضماناً 
للعطاء على شــكل خطاب ضمان مصرفي يذكر فيه اسم ورقم املناقصة املعنية، وأن يكون غير مشروط ويدفع حني الطلب ونافذاً ملدة ال 
تقل عن )120( يوماً من تاريخ غلق املناقصة الفعلي، وأن يكون بصيغة واضحة من حيث مبلغه )رقماً وكتابة( وحتديد تاريخ نفاذه وشروطه 
والغرض من إصداره؛ أو صك مصدق ومببلغ مقطوع مقداره )110،000،000( دينار وعشرة ماليني مليون دينار عراقي، وعلى أن تكون صادرة عن 

مصرف معتمد في العراق ملصلحة جهة التعاقد )محافظة املثنى/ حسابات اخلطة االستثمارية(.
10. إن اســم جهة التعاقد هو محافظة املثني، والعنوان هو السماوة- شــارع احملافظة- بناية اإلدارة العامة واحمللية. متوازن ومنسجم مع 

الكلفة التخمينية املرصودة لإلحالة وبعد التأكد من أهليته وقدراته على تنفيذ العقد بأفضل صورة ممكنة. 
11- عند الترشــيح لإلحالة تختار جلنة التحليل العطاء املســتجيب لكافة الشــروط القانونية املطلوبة في املناقصة وكذلك املواصفات 
الفنية ومعايير التأهيل املطلوبة )أي مستجيب بشكل كلي مالياً وفنياً وقانونياً( مع كونه أوطا عطاء العطاء متوازن ومنسجم مع الكلفة 

التخمينية املرصودة لالحالة وبعد التاكيد من اهليته وقدراته على تنفيذ العقد بافضل صورة ممكنه.
12. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها؛ فإنه سيتم استبعاد عطائه، مما يقتضي مراعاة ذلك 
عند التقدمي، حيث يتم ملئ القســم الرابع من قبل مقدم العطاء ثم تقدم ورقياً بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشركة املقدمة للعطاء 

مع الوثائق املكونة للعطاء املشار إليها 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. ال ميكن إحالة املناقصة على شركة وبعهدتها مشروع أو مشاريع غير منجزة إال بعد التأكد من عدم وجود انحراف عن البرنامج الزمني 
لها )جدول تقدم العمل( بنسبة 20% أو أكثر. 

15. ال تصرف أول ســلفة لألعمال املنفذة للمشــروع إال بعد أن تتجاوز نسبة االجناز املالي 25% ومبا ال يتجاوز مبلغ السيولة النقدية )املالية( 
املطلوبة ابتداء.

أحمد منفي جودة 
محافظ املثنى 

جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية
قسم التعاقدات

العدد: 1198
التاريخ: 2022/8/29

مناقصـة رقم )16(/ إعـالن للمرة األولى
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة املثنى/ من متويل تنمية األقاليم

1- »تبليط طرق مناطق جنوب مدينة السماوة ومناطق املهدي في مدينة السماوة .
2- »تنفيذ طريق آل هلول بطول )1.6(كم وطريق شياع آل ناصر بطول )1.5(كم وطريق مدرسة إبن النفيس بطول )300(م وطريق ناجح نور علي بطول )1,8(كم وطريق مدرسة الهادي األمني بطول )600(م وطريق آل لوتي قرب اخملازن الغذائية 

بطول )1,2(كم وطريق فليح حسني ضايف السوالم بطول )450(م«/ السماوة 
3- »تبلیط طرق منطقة البساتني الشرقية بطول )22،225( كم .

4- »تنفيذ طريق شنشول آل مطلب العمية بطول )5,5(كم وتبليط طريق آل مري النگار )منطقة املهدي( بطول )3,4(كم وتبليط طريق آل فريج آل عواد آل جبر بطول )3(كم«/ السماوة »/ السماوة

جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية
 قسم التعاقدات

العدد: 1196
التاريخ: 2022/8/29

مناقصـة رقم )15(/ إعـالن للمرة األولى
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة املثنى/ من متويل تنمية األقاليم

1- »تبلیط طرق قرى )آل جماح- احلوش- آل حيدر- سید محيل- آل عوض آل حزمي- احلسينات- البركات وآل عزوز- آل دبوش- العماريني- سيد فاهم(«/ النجمي 
2 - »تبليط طرق قرى )الرابط بني النجمي وطريق احلمزة السياحي املرحلة الثانية- طريق السودة. طريق فارس آل مغير- طريق آل جعاز وآل توبة(«/ النجمي

3- »تبليط طرق قرى اجلبور )سامي جريذي- حسوني دحام- عبد النبي محيسن- آل برشاوي وآل دعيجي- آل نغيش- آل بو خالل- كرمي ناصر اجلبالي(«/ النجمي
 4- »تبليط طريق أم خمســني )مدرســة املســجد األقصى( بطول )1,200( كم والطريق الرابط بني طريق الســودة وطريق اللواح بطول )2,300( كم وطريق العماريني/ احلاج ساجت بطول )1,200( کم/ 

النجمي
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اقتصاد6

بغداد ـ الصباح الجديد :
ارتفعت أســعار الذهب »االجنبــي والعراقي« 
في األســواق احمللية بالعاصمة بغداد بشكل 
اربيل  طفيف، فيمــا اســتقرت في اســواق 

عاصمة اقليم كردستان، امس السبت.
وقال مصــدر صحفي ، ٕان أســعار الذهب في 
أســواق اجلملة ب   شــارع النهر فــي العاصمة 
  بغداد سجلت امس االحد، سعر بيع للمثقال 
الواحد عيار 21 مــن الذهب اخلليجي والتركي 
واألوربي 353 الف دينار، وسعر الشراء 349 الفاً، 
فيما كانت اســعار البيع ليوم اخلميس املاضي 

352 الف دينار للمثقال الواحد.
وأشــار املصدر، ٕالى أن سعر بيع املثقال الواحد 
عيار 21 مــن الذهب العراقي ســجل ارتفاعا 
أيضاً عند 323 الف دينار، وبلغ ســعر الشــراء 

319 ألفاً.
وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، 
فإن ســعر بيع مثقال الذهب اخلليجي عيار 21 
يتراوح بني 350 الف دينار و 360 ألفاً، فيما تراوح 
سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 320 الفاً 

و 330 الف دينار.

بغداد ـ الصباح الجديد :
أكد مصرف »الرافدين«، امس السبت، توفر 
األمــوال الالزمــة لتمويل جميــع اخلدمات 

املصرفية من ضمنها السلف والقروض.
واوضح املكتــب االعالمي للمصرف في بيان 
صحفي ، أن ما يشاع عن ايقاف منح السلف 
والقروض والتسهيالت املصرفية األخرى غير 
صحيح اطالقا، مشددا على أن فروع املصرف 
مستمرة في منح االئتمان مبختلف أشكاله 

وتقدمي اخلدمات للزبائن من دون توقف.
تســتنفذ  التــي  الفــروع  البيــان  ودعــا 
تخصيصاتهــا مفاحتــة املصــرف من أجل 
رفدهــم باملبالغ لتغطية نفقات الســلف 
والقــروض وذلــك بهدف ضمان انســيابية 

العمل من دون تأخير .

الصباح الجديد ـ وكاالت:
في أعقاب ٕاعالن شــركة جازبروم الروسية 
عدم اســتئناف توريد الغاز عبر خط أنابيب 
»نورد ســترمي 1« الذي مير عبر بحر البلطيق 
فــي الوقت احلالي، أكــدت الوكالة األملانية 
االحتاديــة للشــبكات أهميــة اإلجــراءات 

االحترازية األملانية ملواجهة األزمة.
وغــرد رئيــس الوكالــة، كالوس مولر، عبر 
التواصل االجتماعي »تويتر« مســاء  موقع 
اجلمعة: »في ضــوء القرار الروســي بعدم 
الســماح بتدفق أي غاز عبر نورد ســترمي 1 
في الوقت احلالــي، أصبحت محطات الغاز 
الطبيعي املسال ومســتويات التخزين ذات 
الصلــة واحلاجة ٕالى حتقيق وفــورات كبيرة 
أكثر أهمية... من اجليــد أن تكون أملانيا اآلن 
أفضل استعدادا، لكن األمر يعتمد اآلن على 

اجلميع«.
وحتصــل أملانيــا اآلن علــى معظــم الغاز 

الطبيعي من النرويج وهولندا وبلجيكا.
ووفقا للوكالة، تدفق حوالي 2900 جيجاوات 
/ ســاعة من الغاز الطبيعي من هذه الدول 
ٕالى أملانيا أول أمس اخلميس. وعلى ســبيل 
املقارنة: في يوم االثنــني - اليوم األخير قبل 
التخفيــض املعلن لإلمــدادات - نقل خط 
»نــورد ســترمي 1« حوالــي 348 جيجاوات / 

ساعة من الغاز الطبيعي الروسي.
وبحســب »األملانية««، كانت الكميات التي 
التي  للكميات  أملانيــا مضاعفــة  تخزنها 
تســتلمها من روســيا. وعلى سبيل املثال، 
مت تخزين 965 جيجاوات / ســاعة من الغاز 
الطبيعي فــي أملانيا، وفي نفــس الوقت مت 
سحب 354 جيجاوات / ساعة من التخزين؛ 
ما يعني االحتفاظ بـ611 جيجاوات / ساعة 

في مرافق التخزين.

أسعار الذهب.. ارتفاع في 
بغداد واستقرار باربيل

»األموال متوفرة«.. 
الرافدين ينفي إيقاف 

السلف والقروض  

ألمانيا تؤكد أهمية 
التدابير االحترازية 
لمواجهة أزمة الغاز

متابعة ـ الصباح الجديد:

العاملية  األسعار  مؤشر  انخفض 
للســلع الغذائية في آب للشهر 
اخلامس علــى التوالي، مع هبوط 
املرجعية،  الســلع  أغلب  أسعار 
بحســب ما أفاد به تقرير جديد 
صــادر عــن منظمــة األغذيــة 

والزراعة لألمم املتحدة »فاو«.
وبلغ متوســط مؤشــر منظمة 
األغذية  ألسعار  والزراعة  األغذية 
اخلاضع ملراقبة حثيثة 138 نقطة 
في أغســطس، بانخفــاض 1.9 
في املائة عــن يوليو ولــو أنه ال 
يزال أعلى بنســبة 7.9 في املائة 
مــن قيمته قبــل عــام. ويتتبع 
الشهرية  التغيرات  املؤشــر  هذا 
الدولية لسلة من  في األســعار 

السلع الغذائية األكثر تداوال.
وانخفض مؤشر منظمة األغذية 
والزراعــة ألســعار احلبــوب 1.4 
في املائة عن الشــهر الســابق، 
وهذا التراجــع مدفوع بانخفاض 
 5.1 للقمح  الدوليــة  األســعار 
فــي املائــة، ما يعكس حتســنا 
فــي توقعات اإلنتــاج في أمريكا 
الشمالية واالحتاد الروسي، فضال 
عن اســتئناف عمليات التصدير 
مــن موانــئ البحر األســود في 

أوكرانيا.
وظلــت أســعار األرز ثابتــة في 
املتوســط خالل الشــهر، بينما 
ارتفعت أســعار احلبوب اخلشنة 
بنسبة هامشــية بلغت 0.2 في 
املائــة، حيث مت تعويــض ارتفاع 
الناجم  العامليــة  الذرة  أســعار 
عن األحــوال اجلوية احلارة واجلافة 
احمليطــة بزراعتهــا فــي االحتاد 
املتحــدة  والواليــات  األوروبــي 
أســعار  بانخفاض  األمريكيــة، 

الشعير والذرة الرفيعة.
وتراجع مؤشــر منظمة األغذية 
والزراعة ألســعار الزيوت النباتية 
3.3 فــي املائة عــن يوليو، حيث 
أصبح أدنى بقليل من املســتوى 
الــذي كان عليه في أغســطس 
العاملية  األسعار  وارتفعت   .2021
معتدال  ارتفاعــا  الصويا  لزيــت 
األحوال  تأثير  القلق من  بســبب 
اجلوية غير املواتية في اإلنتاج في 

الواليات املتحدة األمريكية.
لكن هذه الزيادة قابلتها أســعار 
متدنيــة لزيــت النخيــل وزيت 
دوار الشــمس وزيت بذور اللفت، 
املتاح  زيــادة  الــذي عكس  األمر 
من زيت النخيل من ٕاندونيســيا 

بســبب انخفاض الضرائب على 
التدريجي  واالستئناف  الصادرات، 
لشــحن زيت دوار الشــمس من 

موانئ أوكرانيا.
األغذية  منظمة  مؤشــر  وهبط 
األلبان  منتجات  ألسعار  والزراعة 
2 في املائة في أغسطس ولو أنه 
بقي أعلى بنسبة 23.5 في املائة 
مــن قيمته املســجلة في يوليو 

.2021
وارتفعت األسعار العاملية لألجبان 
للشــهر العاشــر على التوالي، 
بينمــا تراجعت أســعار احلليب 
اإلمدادات  بزيادة  توقعات  وســط 
انخفاض  رغــم  نيوزيلنــدا،  من 
اإلنتاج في أوروبا الغربية والواليات 

املتحدة األمريكية.
األغذية  منظمة  مؤشــر  وتدنى 
والزراعة ألســعار اللحوم 1.5 في 
املائة عــن يوليو، لكنه ظل أعلى 
بنســبة 8.2 في املائة من قيمته 
وانخفضت  املســجلة قبل عام. 
الدواجن  للحوم  الدولية  األسعار 
ازدياد  وســط  أغســطس  فــي 
الكمية املتاحــة منها للتصدير 
العاملــي، فيمــا تدنت األســعار 
العامليــة للحوم األبقار بســبب 
ضعف الطلــب احمللي عليها في 

بعض الدول املصدرة الرئيسة.
وانخفض مؤشر منظمة األغذية 
والزراعة ألســعار السكر 2.1 في 
املائة ٕالى أدنى مســتوى له منذ 

يوليو 2021، وهذا ناجم بشــكل 
أساســي عن زيادة الصادرات من 
اإليثانول  وانخفاض أسعار  الهند 

في البرازيل.

تراجع إنتاج احلبوب
أصــدرت املنظمة أيضا توقعاتها 
احملدثــة بشــأن ٕانتــاج احلبــوب 
لـــ2022، التي ترتقــب مبوجبها 
انخفاضــا ملحوظا. ومن املتوقع 
أن يهبط اإلنتاج العاملي للحبوب 
مبقدار 38.9 مليون طن، أي بنسبة 

1.4 في املائة عن العام السابق.
ويتعلق اجلــزء األكبر من توقعات 
التراجع باحلبوب اخلشــنة، حيث 
من املرتقب أن تنخفض محاصيل 

الذرة في االحتــاد األوروبي 16 في 
املائة عن متوســطها املســجل 
خالل فترة خمســة أعوام، وذلك 
بسبب األحوال اجلوية التي بلغت 
مستويات اســتثنائية من احلرارة 

واجلفاف.
رفعــت منظمة  املقابــل،  فــي 
توقعاتهــا  والزراعــة  األغذيــة 
للقمح عن  العاملي  اإلنتاج  بشأن 
املســتوى املســجل في تقريرها 
777 مليون  ٕالى  يوليو،  األخير في 
طن، أي بانخفاض ال يذكر مقارنة 
علــى خلفية  وذلــك  بـــ2021، 
في  املتوقعة  القياسية  احملاصيل 
اجلوية  واألحوال  الروســي  االحتاد 
املواتيــة في أمريكا الشــمالية. 
ومن املتوقــع أن ينخفض اإلنتاج 
العاملــي لألرز 2.1 فــي املائة عن 
أعلى ذروة لــه كان قد بلغها في 

.2021
وحــدد اآلن االســتخدام العاملي 
للحبــوب للفتــرة 2022 - 2023 
بينما  طن،  مليــون   2792 مبقدار 
من املتوقــع أن تتقلص اخملزونات 
العامليــة للحبــوب فــي نهاية 
مواســم 2023 بنســبة 2.1 في 

املائة لتصل ٕالى 845 مليون طن.
أن  ونتيجــة لذلك، مــن املتوقع 
تنخفض نسبة اخملزونات العاملية 
ٕالــى االســتخدام  مــن احلبوب 
بشكل طفيف من 30.9 في املائة 
في الفترة 2021 - 2022 ٕالى 29.5 
فــي املائة، وهو مســتوى ال تزال 
تعــده املنظمة مرتفعا نســبيا 
مقارنة باألرقام املسجلة تاريخيا.

ومن املتوقــع أن ينخفض حجم 
التجــارة العامليــة فــي احلبوب 
بنســبة 1.9 في املائة في الفترة 
2022 - 2023 »يونيو - يوليو« عما 
كان عليه فــي العام املاضي، ٕالى 

469.6 مليون طن.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أرتفع مستوى التضخم السنوي في العراق 
لشهر متوز املاضي، مبقدار %12.3 مقارنة مع 
نفس الفترة من عــام 2019، ليصل الرقم 
القياسي في متوز من 2022 ٕالى 117.8، وهي 
أعلى نسبة تضخم سجلت في البالد منذ 

أكثر من عشر سنوات.
وأوضــح اخلبير االقتصــادي واملالــي، منار 
العبيدي، في تصريح صحفي، أن »مستوى 
ارتفع  الغذائية  املــواد  بأســعار  التضخم 
بنســبة %11.2، بينمــا ارتفــع مســتوى 
التضخم بأسعار السكن واملياه والكهرباء 

والغاز ٕالى 10.1%«.
زادت نسبة  النقل،  وعلى مستوى أســعار 
التضخــم في العراق مبقــدار %16.8، وكان 
أكثر النســب تضخما هي أسعار اخلدمات 
الصحيــة والطبية والتــي ارتفعت مبقدار 
%27.8 مقارنة مع متوز 2019، وليصل الرقم 
القياسي العام لقسم الصحة ٕالى 149.9 
أي بارتفاع بلغ %50 مقارنة مع سنة القياس 

والتي تعتبر سنة 2012، وفقاً للعبيدي.
وأرجع اخلبيــر االقتصادي ، أســباب ارتفاع 

نســب التضخم ٕالى عوامــل كثيرة منها 
»ارتفــاع أســعار النفــط والتــي تعكس 
بظاللها على مجمــل البضائع واخلدمات، 
ٕاضافة ٕالى تغيير ســعر صرف الدينار أمام 
الــدوالر«، وهذان الســببان كفيالن بارتفاع 
نسب التضخم لتصل ٕالى هذه املستويات 

القياسية.
ووفقــا لبيانــات وزارة التخطيط العراقية، 
فإن عدد املواطنني حتت مستوى خط الفقر 
قد بلغ »تسعة ماليني شخص« ومع ارتفاع 
نســب التضخم فمن املتوقــع ارتفاع هذه 

النسبة مستقبال، بحسب العبيدي.
العراقية  أن »احلكومة  ٕالى  العبيدي،  ولفت 
ال تقــوم بأي ٕاجــراءات فعلية من شــأنها 
تقليل نســب التضخم املؤهلــة لالرتفاع 
نتيجة عدم ٕاقرار املوازنة وعدم وجود برامج 
حتد من تأثير مستوى التضخم على املواطن 

العراقي«.
وأشــار ٕالى أن »املنتوجــات احمللية التي من 
شأنها أن تقلل من نسب التضخم، ما زالت 
دون املستوى وغير قادرة على تغطية احلاجة 

عن املنتجات املستوردة«.

بغداد ـ الصباح الجديد :
اعلنت وزارة الكهرباء في حكومة اقليم 
املرحلة  أن  الســبت،  امس  كردســتان، 
املقاييس  نصــب  الثانية من مشــروع 
الذكية تتضمن نصب 500 الف مقياس 
جديد، الفتــة ٕالى نصب اكثر من مليون 
و300 الــف مقياس ملشــتركيها خالل 

املرحلة السابقة من املشروع. 
وجــاء فــي بيان للــوزارة ، انهــا قامت 
خالل املرحلة االولى من مشــروع نصب 
املقاييس الذكية للمشــتركني بنصب 
اكثر من مليون و300 الف مقياس ذكي 
في عمــوم مناطق اقليم كوردســتان، 
مشــيرا الــى ان اكثر احملافظــات التي 
مت نصــب املقاييس الذكيــة فيها هي 

محافظة اربيل. 
البيان ان نصــب املقاييس كان  واوضح 
بواقــع اكثر من 411 الــف مقياس في 
الف   352 واكثر مــن  اربيــل  محافظة 
الســليمانية،  محافظة  فــي  مقياس 
233 ألــف مقيــاس في  واكثــر مــن 
محافظة دهــوك ونحو 33 الف مقياس 

في محافظة حلبجة.
وفي بيان منفصل، اعلنت وزارة الكهرباء 
في اقليم كردستان االنتهاء من مشروع 
ازالــة عواميــد الكهربــاء القريبة من 
قلعة اربيل.  وقالت الــوزارة في بيان ان 
الوزراء كلف في وقت ســابق  »مجلس 
اجلهات املعنية بتنفيذ مشــروع العادة 

تنظيم قلعة اربيل مبا يناسب أهميتها 
بإزالة  الكهرباء  وزارة  وُكلفت  التاريخية 
القلعة  القريبة من  الكهربــاء  عواميد 

للمحافظة على طابعها األثري«. 
واضاف البيان ان »املشروع اجُنز في وقت 
قياسي حيث جرى ازالة العواميد  ودفن 

اسالك الكهرباء«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
الطاقة  معلومات  ٕادارة  أعلنــت 
األمريكيــة، امس الســبت، عن 
ارتفاع صــادرات العراق النفطية 
ٕالى أمريكا خالل األسبوع املاضي 

ليتجاوز بذلك السعودية.
وقالت اإلدارة فــي تقرير لها ، ٕان 

»متوسط االستيرادات األمريكية 
من النفط اخلام خالل األســبوع 
املاضي من تسع دول بلغت 5.121 
ماليني برميــل يوميا، منخفضة 
مبقدار 234 الف برميل باليوم عن 
األســبوع الذي سبقه والذي بلغ 

5.356 ماليني برميل يوميا«.

العراق  »صــادرات  أن  وأضافــت 
النفطية ألمريــكا بلغت معدل 
401 ألف برميل يوميا األســبوع 
املاضــي، مرتفعة عن األســبوع 
الذي ســبقه الــذي بلغت فيه 
ألمريكا  النفطيــة  الصــادرات 
معــدل 225 ألف برميــل يوميا، 

الســعودية  بذلــك  ليتجــاوز 
وليصبــح ثالــث أكبــر مصدر 

ألمريكا األسبوع املاضي«.
اإليرادات  »أكثر  أن  ٕالى  وأشــارت 
النفطية ألمريكا خالل األسبوع 
املاضي جاءت من كندا مبعدل بلغ 
3.093 ماليني برميل يومياً، تلتها 

املكسيك مبعدل 440 ألف برميل 
النفطية  اإليرادات  وبلغت  يومياً، 
من الســعودية مبعدل 330 ألف 
برميل يوميــاً، ومن ثم كولومبيا 

مبعدل 289 ألف برميل يومياً«.
ووفقــاً لــإلدارة، فــإن »كميــة 
االســتيرادات األمريكيــة مــن 

النفط اخلام مــن نيجيريا بلغت 
مبعــدل 137 ألف برميــل يومياً، 
ومــن البرازيل مبعــدل 134 ألف 
برميل يوميا، ومن ترينيداد توباغو 
مبعدل 67 الف برميل يوميا، فيما 
لــم يتم اســتيراد أي كمية من 

روسيا«.

األعلى منذ 10 سنوات.. التضخم
 في البالد يصل مستويات قياسية

كهرباء كردستان تزيل اعمدة قلعة اربيل
 وتنجز أولى مراحل نصب المقاييس  

العراق يتجاوز السعودية بصادراته النفطية إلى أمريكا في اسبوع

مؤشر األسعار العالمية للسلع 
الغذائية ينخفض للشهر الخامس 

5.1 % للقمح و3.3 % للزيوت النباتية
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اعالن
الى املتهم الغائب

 ش. اول منتصر صبار فرحان محمد
محل العمل/ مديرية دفاع مدني 

محافظة االنبار
العنوان/ االنبار/ هيت / حي اخلضر

مبا انك متهــم وفق احكام املادة /5/ من 
قانون عقوبات قوى االمن الداخلي رقم 
14 لسنة 2008 وجملهولية محل اقامتك 
اقتضى تبليغك بواســطة هذا االعالن 
على ان حتضر امام محكمة قوى االمن 
الداخلــي الثالثة املنطقة الثالثة خالل 
مدة اقصاها ثالثون يوم اعتبارا من تاريخ 
تعليــق هذا االعالن فــي محل اقامتك 
وجتيب على التهمة املوجه ضدك وعند 
عدم حضورك ســوف جتري محاكمتك 
غيابيا اســتنادا الحكام املواد )65 و66( 
من قانون اصول احملاكمات اجلزائية لقوى 

االمن الداخلي رقم 17 لسنة 2008.
عميد الشرطة احلقوقي
ماجد عبد علي حردان
رئيس محكمة قوى االمن الداخلي 
الثالثة
املنطقة الثالثة

اعالن
الى املتهم الغائب

 )احمد يوسف عبداهلل محمد 
احملمدي(

محل العمل/ مديرية دفاع مدني 
محافظة االنبار

العنوان/ االنبار/ الفلوجة
مبا انك متهــم وفق احكام املادة /5/ من 
قانون عقوبات قوى االمن الداخلي رقم 
14 لسنة 2008 وجملهولية محل اقامتك 
اقتضى تبليغك بواســطة هذا االعالن 
على ان حتضر امام محكمة قوى االمن 
الداخلــي الثالثة املنطقة الثالثة خالل 
مدة اقصاها  ثالثون يوم اعتبارا من تاريخ 
تعليــق هذا االعالن فــي محل اقامتك 
وجتيب على التهمة املوجه ضدك وعند 
عدم حضورك ســوف جتري محاكمتك 
غيابيا اســتنادا ألحكام املواد )65 و66( 
من قانون اصول احملاكمات اجلزائية لقوى 

االمن الداخلي رقم 17 لسنة 2008.
عميد الشرطة احلقوقي
ماجد عبد علي حردان
رئيس محكمة قوى االمن الداخلي 
الثالثة
املنطقة الثالثة

فقدان هوية 
فقــدت الهوية الصادرة من 
وزارة التجــارة مع  وبطاقة 
لقــاح دولية باســم )زينب 
محمــد عبــد العطــوف( 
يعثر عليها تسليمها  فمن 

ملصدرها.

7 اعالن

EXTENSION Public Tender Announcement for Tender No: 011-SC-22-EBS-2nd Announcement( 
Provision of Dynamic Pressure Surveillance and Data Interpretation Service

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, 
with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the 
Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of Dynamic Pressure Surveillance and Data Interpretation Service
Tender No.: 011-SC-22-EBS-2nd Announcement( 
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the Second Time. All the specialist 
companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ 
C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee )100$( after procedures 
mentioned below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek one qualified contractor which can conduct competitive services for dynamic 
pressure surveillance with competitive price for two firm years plus one optional year, such as downhole sampling, downhole 
pressure gradient survey, downhole pressure/temperature survey, running and pulling completion tools, fishing etc., and will 
deliver high qualify raw data and interpretation reports/recommendations for reservoir surveillance and production optimization. 
One interpretation engineer service at EBS Oilfield.
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Ms.Bao xiaofang 
baoxiaofang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Color Copy of Company Registration Documents etc.
C: Information for S2 Camp entry pass )form could be obtained from the above email address(.
Note: Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following 
conditions:1- Who is on the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes with 
Company or its affiliates at Company›s sole discretion, whether it is litigation or non-litigation.
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the 
tender submission deadline 4:00 PM, 7th September 2022 based on the ITB documents and will be extended to 04:00 PM 14th 
September 2022.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp 
before the deadline mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal )one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled(. 
B. Commercial proposal )one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compiled(.
C. Bid Bond with a value of 50,000.00 USD and duration should be 120  days since the bid submission date.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly 
in accordance with the ITB documents, and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should 
be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept. 
Seven days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Ms.Bao xiaofang baoxiaofang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

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

جمهورية العراق
محافظة املثنى

دائرة العقود احلكومية
قسم التعاقدات

العدد: 1197
التاريخ: 2022/8/29

مناقصـة رقم )17(/ إعالن للمرة األولى املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ
 لألمن الغذائي والتنمية حملافظة املثنى/ من متويل تنمية األقاليم

» جتهيز مديرية طرق وجسور املثنى باإلسفلت بكمية )25000( طن لتنفيذ تأهيل الطرق في محافظة املثنى«

يسر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم لتجهيز مديرية طرق وجسور املثنى بكمية )25000( طن من اإلسفلت 
بغرض استخدامها في تأهيل طرق احملافظة املتضررة، ومبوجب الشروط واملواصفات الفنية احملددة في جدول الكميات ووثائق املناقصة، مع مالحظة ما يأتي: 

1. على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بدائرة العقود احلكومية/ محافظة املثنى خالل أيام الدوام الرســمي من الســاعة التاســعة 
صباحاً ولغاية الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر، وكما هو موضح في التعليمات ملقدمي العطاءات.

2. إن مصدر متويل املشــروع هو املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة املثنى/ تنمية األقاليم، نوع االستثمار:2، نوع املشروع: إدراج جديد، 
الباب:59، القسم:1، الفصل:4، املادة:13، النوع:18 التسلسل: 210

3. درجة وصنف املكتب أو الشــركة املطلوبة للعراقيني هي هوية غرفة جتارة )ممتازة(، يختص نشــاطها التجاري بالتجهيز، أما بالنسبة للشركات واملكاتب األجنبية فيجب أن تكون 
متخصصة بالتجهيز. د. إضافة إلى املتطلبات القانونية كهوية غرفة جتارة، عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشتراك في املناقصة، األهلية.

4 . تكون التأمينات األولية ملقدمي العطاءات مبلغ مقطوع مقداره )27،000،000( دینار »سبعة وعشرون مليون دينار عراقي، على شكل خطاب ضمان يذكر فيه اسم ورقم املناقصة 
املعنية؛ وأن يكون غير مشروط ويدفع حني الطلب ونافذاً ملدة ال تقل عن )120( يوماً من تاريخ غلق املناقصة الفعلي وأن يكون بصيغة واضحة من حيث مبلغه )رقماً وكتابة( وحتديد 
تاريخ نفاذه وشروطه والغرض من إصداره، أو على شكل صك مصدق أو سفتجة وعلى أن تكون صادرة من مصرف معتمد في العراق ملصلحة جهة التعاقد )محافظة املثنى/ حسابات 

اخلطة االستثمارية(.
ه. متطلبات التأهيل املطلوبة: وتشمل ما يأتي: 

أ- األهلية القانونية: وتشتمل على كل من تضارب املصالح وقائمة الشركات املتلكئة والقائمة السوداء واملنع مبوجب قرارات األمم املتحدة ومجلس األمن الدولي.
 ب-السيولة النقدية: وهي توافر مبلغ بقيمة ال تقل عن )385,000,000( دينار )ثالثمائة وخمسة وثمانون مليون دينار عراقي«، وذلك عن طريق تقدمي كشف مصرفي يبني حركة التدفق 

املالي آلخر سنة، وتكون متوافرة قبل موعد غلق املناقصة بفترة قصيرة . 
ج- على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح أن استخدامات اآلليات اجملهزة تفي باملتطلبات واملواصفات الفنية املثبتة في جدول الكميات اخلاصة باملشروع ومستندات املناقصة.

د- إضافة الى املتطلبات القانونية كهوية غرفة جتارة. عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشتراك في املناقصة االهلية.
6 . إن الكلفة التخمينية للمشروع هي )1،925،000،000( دینار )مليار وتسعمائة وخمسة وعشرون مليون دينار عراقي(، وإن املدة الالزمة إلمتام عملية التجهيز هي )240( يوماً.

 7. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق العطاء ابتداء من يوم األربعاء املصادف 2022/9/7، وذلك بعد تقدمي طلب حتريري إلى دائرة العقود احلكومية في احملافظة، ودفع قيمة 
البيع للوثائق البالغة )200،000( دينار )مائتا ألف دينار عراقي، غير قابل للرد، ويقدم وصل الشراء مع العطاء.

 8. يتم تســليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: محافظة املثنى/ دائرة العقود احلكومية، وســيكون موعد غلق املناقصة في متام الســاعة الثانية عشر ظهراً من يوم األربعاء املصادف 
2022/10/5 إن العطاءات املتأخرة ســوف ترفض، وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور في العنــوان اآلتي: الطابق األرضي من بناية اإلدارة 
العامة واحمللية في نفس موعد الغلق. وإن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشــتركني في املناقصة ســيكون في الساعة احلادية عشر صباحاً من يوم األربعاء 

املصادف 2022/9/28 في مبنى دائرة العقود احلكومية في املثنى.
9 . عند الترشــيح لإلحالة تختار جلنة التحليل عطاء اجملهز املســتجيب لكافة الشــروط القانونية املطلوبة في املناقصة وكذلك املواصفات الفنية ومعايير التأهيل املطلوبة )أي 
مستجيب بشكل كلي مالياً وفنياً وإدارياً( مع كونه أوطا عطاء متوازن ومنسجم مع الكلفة التخمينية املرصودة لإلحالة وبعد التأكد من أهليته وقدراته على تنفيذ العقد بأفضل 

صورة ممكنة. 
10. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها؛ فإنه سيتم استبعاد عطائه، مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي. حيث يتم ملئ القسم الرابع 
من قبل مقدم العطاء ثم تقدم ورقياً بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشركة املقدمة للعطاء مع الوثائق املكونة للعطاء املشار إليها في التعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات 

العطاء.
 11. ال ميكن إحالة املناقصة على مكتب أو شركة )مجهز( وبعهدتها مشروع أو مشاريع غير منجزة إال بعد التأكد من عدم وجود انحراف عن البرنامج الزمني لها )جدول تقدم العمل( 

بنسبة 20% أو أكثر.
 12. ال تصرف أول سلفة لألعمال املنفذة للمشروع إال بعد أن تتجاوز نسبة االجناز املالي 25%؛ ومبا ال يتجاوز مبلغ السيولة النقدية )املالية( املطلوبة ابتداء. 

13. فيما يتعلق بشراء السلع واملنتجات من الشركات املنتجة للمنتوج الوطني؛ فُتعطى أفضلية سعرية بنسبة 10% للمنتج احمللي وفق أقل األسعار للعروض املقدمة املستجيبة 
وحسب ما جاء في كتاب وزارة التخطيط دائرة العقود احلكومية العامة قسم االستشارات والتدريب املرقم بالعدد )32923/7/4( في 2021/12/19.

أحمد منفي 
جودة محافظ املثنى 

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

قسم العقود
العدد: 22953

التاريخ: 2022/9/1 

إعالن للمرة الثانية 
نظرا لعدم االشتراك في اإلعالن االول 

على حساب إيرادات املنافذ احلدودية لسنة 2022  )وفقا لوثيقة عقود التجهيز( 
1. يســر ديوان محافظة واسط / قســم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة من الشركات واملكاتب املتخصصة واملسجلة في وزارة التجارة / 
دائرة تسجيل الشركات ممن لديه هوية غرفة التجارة نافذة جتارة عامة صنف )ممتاز ( وكذلك شركات القطاع العام املتخصصة لتقدمي عطاءاتهم للمناقصات 

املدرجة في ادناه  وبأسلوب املنافصة العامة .
2.  إن املناقصة لهذا املشروع سوف تنشر في الصحف الوطنية ) الصباح اجلديد, العدالة , املستقبل (

3.  علــى مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال ) ديوان محافظة واســط / قســم العقــود ( خالل ) أوقات الدوام 
 www.wasit.iq وكما موضحة ورقة بيانات ملقدمي العطاءات يتم نشر نتيجة املناقصة والتبليغ على املوقع  cd@wasit.iq الرسمي(  او عبر البريد االلكتروني

4.  يلتزم مقدم العطاء بجميع ما ورد في وثيقة التجهيز وان يحتوي عطاءه على  جميع املتطلبات املثبتة في ) ورقة بيانات العطاء ( .
5. على مقدم العطاء تقدمي  نســخ إضافية طبق األصل عدد )2( من العطاءات اخلاصة باملناقصة إضافة الى العطاء األصلي وتكون جميع النســخ مختومة 

بختم حي من الشركة وفقا لاللية املثبتة في ورقة بيانات  العطاء وبخالفة ال يستلم العطاء و يعتبر مستبعدا خملالفته شروط اإلعالن .
6. على مقدم العطاء تقدمي كشــف  حساب اصلي  ومرسل بكتاب رسمي الى ديوان محافظة واسط مرفقه نسخة  من  )فيشة إيداع باملبلغ املشار اليه في 
الكشــف مصدقة بختم حي من املصرف (  يبني حركة التدفق املالي الخر ســنة للفترة التي تسبق غلق املناقصة وبالتالي اليعتمد الكشف املصرفي الصادر 
من احد املصارف االهلية والذي يتضمن فقط إيداع مبلغ معني دون وجود أي حركة للتدفق املالي للمدة املطلوبة ويجب ان تغطي الســيولة املالية للمشــروع 
املعلن جميع املشــاريع احملالة ســابقا ملقدم العطاء )قيد اإلجناز ( و ال يعتمد كتاب املصرف الذي يتضمن عبارة )بعدم ترتب أي اثر مالي او قانوني ناجت عن هذا 

الكتاب ( أي يجب ان ال يكون مشروطا  .
7.  يتم تسليم العطاءات إلى )ديوان محافظة واسط / سكرتير جلنة فتح العطاءات ( في موعد أقصاه الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم ) االثنني ( املصادف 
19 /9 /2022 وهو )تاريخ غلق املناقصة(, علما بان العطاءات املتأخرة ســوف ترفض وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمــي العطاءات او ممثليهم الراغبني 
باحلضور في العنوان التالي ) واسط / الكوت / شارع احملافظة  / بناية ديوان محافظة واسط /الطابق األول قاعة االجتماعات ( في الساعة الثانية عشر والنصف 

ظهرا من يوم ) االثنني  ( املصادف    19 /  9  /2022.
8. كل العطاءات يجب إن تتضمن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مصرفي أو سفتجة أو صك مصدق (  معنون إلى محافظة واسط / اإلدارة العامة واحمللية)هيئة 
االعمار( ويتضمن اإلشارة السم ورقم املناقصة ويجب أن يكون صادرا من احد املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي  ويحمل عنوان البريد االلكتروني للمصرف 
الصــادر منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعشــرون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باســم مقدم العطاء  أو )أي من 
املســاهمني في الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة ( وان يكون صادرا وفقا لنموذج البنك املركزي ومحمال لدى املنصة االلكترونية  وبخالفة 

يستبعد العطاء .
9. يتم  شــراء وثائق املناقصة و تســليم العطاء حتريريا من قبل املدير املفوض حصرا او من الوكيل اذا كان احد مساهمي الشركة  او بصيغة شهادة تسجيل 

الشركة )شهادة تأسيس الشركة التي تظهر حق التوقيع عنها(.
10. إن مدة نفاذ العطاء )90( تسعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة  ويجب ترقيم و ختم جميع صفحات مستندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق 

ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة مع CD يحتوي على )الكشف املسعر – كشف احلساب – خطاب الضمان (.
11. إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .

12. إن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .
13.  في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه ) وثيقة عقود التجهيز( بكافة أقسامها فأنه سيتم استبعاد  عطاءه مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي .
14. يتحمل من ترســو عليه املناقصة أجور النشــر و اإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة ويكون املنشأ واملواصفات وفقا ملا هو مثبت في كشف التجهيز بجميع 

متطلباته وشروطه  وعلى املناقصني ملئ احلقول املطلوبة في وثائق املناقصة بدقة و بتمعن وارفاق  جميع املستمسكات املطلوبة .
13.يحق جلهة التعاقد الغاء املناقصة في أي وقت كان وليس لصاحب العطاء املطالبة باي تعويض .ال يترتب عن االعالن اعاله أي التزام تعاقدي ويلغى في حالة 

عدم استكمال االجراءات املطلوبة وليس ملقدم العطاء املطالبة باي تعويض او فوات منفعة جراء ذلك .
14- سوف يتم عقد مؤمتر للمشروع بتاريخ 13-9-2022 في ديوان محافظة واسط  -قسم اخلدمات اإلدارية الساعة العشرة صباحا .

الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

اسم املناقصةرقم املناقصةت
 الكلفة

التخمينية
)دينار(

مدة االجناز
 مبلغ ضمان

العطاء
)دينار(

 هوية
التصنيف

مبلغ القطع
)دينار
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م/ إعالن مناقصة عامة رقم 2022/185/ هندسة االدارة احمللية/ 
)خطة االرصدة اجملمدة لعام 2021( للمرة الثانية

يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ:
)انشاء بناية مصرف الرشيد/ فرع الدواسة(

ضمــن تخصيصات )خطة االرصدة اجملمــدة حملافظة نينوى لعام 
2021( وبكلفة تخمينية )1،727،926،592 دينار( مليار وسبعمائة 
وســبعة وعشــرون مليون وتســعمائة وستة وعشــرون الف 

وخمسمائة واثنان وتسعون دينار عراقي ومبدة تنفيذ )240( يوم.
 على مقدمي العطاءات من الشركات الراغبني بدخول املناقصة 
مراجعة قســم العقود في ديوان احملافظة )خــال أوقات الدوام 
الرســمي وابتداءاً من تاريخ نشــر اإلعان ولغايــة نهاية الدوام 
الرسمي ليوم 2022/9/14( للحصول على نسخة من الوثائق لقاء 
مبلغ مقطوع قدره 1,000,000 دينار فقط )واحد مليون دينار( غير 

قابلة للرد.
تســلم العطاءات من قبل صاحب العطــاء او من يخوله بظرف 
مغلق ومختوم ويكتب عليه رقم املناقصة واســم مقدم العطاء 
وعنوانــه ويودع في صندوق العطاءات لــدى جلنة فتح العطاءات 
مرفقا معه الوثائق واملستمســكات املذكورة في الصفحة رقم 
)2( علما ان تاريخ الغلق يوم اخلميس املوافق 2022/9/15 الســاعة 

الثانية عشر ظهرا وسوف ترفض العطاءات بعد هذا املوعد.
يكون مؤمتر ما قبل الغلق في الســاعة العاشــرة من صباح يوم 
االربعاء املوافق 2022/9/7 لإلجابة على االستفسارات في العنوان 

املذكور في وثيقة العطاء.
مع التقدير
جنم عبداهلل عبد
محافظ نينوى

اعالن8

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية 
محكمة بداءة الكوت

العدد/ 1787/ب/2022
التاريخ: 2022/8/29 

املوضوع / اعالن بيع عقار باملزايدة 
املدعي )الدائن(// مــرمي محمد صيوان 2- اميان معله خلف 3- 

امل معله خلف 
املدعــى عليهم )املديــن(// علي وحياة وحضــوة أوالد خلف 
صيوان واحمد وضمياء وهدى وبلسم أوالد هال خلف ومقدام 

ووئام ووسام أوالد قاسم داخل 
تنفيــذا لقــرار احلكم الصــادر من هــذه احملكمــة بالعدد 
1787/ب/2022 واملتضمن اعان املزايدة إلزالة شــيوع العقار 
املرقم )19/1م23 مشــروع الغراف وتوزيــع صافي الثمن بني 
الشــركاء كا حســب ســهامه . فقد تقرر العان عن بيعه 

باملزايدة العلنية 
خال )30( يوما اعتبارا من اليوم التالي للنشر في صحيفتني 
محليتــني فعلى الراغبني بالشــراء مراجعة هــذه احملكمة 
مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 10% من 
القيمة التقديرية للعقــار بصك معنون الى )محكمة بداءة 
الكوت(وســوف جترى املزايدة في اليوم األخير الساعة الثانية 
عشــر ظهرا , واذا صادف اليوم األخير عطلة رسمية فيعتبر 

اليوم الذي يليه من الدوام الرسمي موعدا للمزايدة .
القاضي األول
محمد حران السراي

مواصفات العقار
جنسه: / دار سكن يقع في منطقة العزة دور الشؤون مكون 
من طابق واحد وحالة البناء قدمية ومت معاينة الدار من اخلارج 
كونه مقفل ســاعة الكشف وغير مشــغول من احد كما 
يوجد محل نصفه مشيد داخل العقار والنصف الثاني خارج 

حدود العقار وان املنطقة مجهزة بكافة اخلدمات 
املساحة : 50,45. 1 م2 

الشاغل : ال يوجد
القيمة التقديرية : / )125,000,000(مليون دينار عراقي 

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية  

محكمة األحوال الشخصية في هيت
العدد/ 894/ش/2022

التاريخ/ 2022/9/1  
الى/ املدعى عليه )طالب شاحوذ 

خليفة(
م/ اعالن

اقامت املدعية )انعام زبن عصفور( الدعوى 
الشــرعية املرقمــة 894/ش/2022 امــام 
محكمــة األحوال الشــخصية في هيت 
والتي تطلب فيها للمرافعة واحلكم بتأييد 
حضانــة األطفال )اســراء وعلي وســناء 
ورجــاء(( وقــد وردت الدعوتيــة غير مبلغ 
كونك مجهول محل اقامتك وحســب ما 
ورد بشرح القائم بالتبليغ واملؤيد من قبل 
مختــار احمللة عليه فقد عــني2022/9/12 
موعــدا للمرافعة وتبليغــك بصحيفتني 
محليتني وعليــك احلضور في املوعد احملدد 
او من ينوب عنك قانونا وبعكســه سوف 
جتري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وحسب 

األصول 
القاضي 
احمد فرحان يوسف

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

قرم الدعوى: 2128/ج/2022
التاريخ: 2022/8/29

الى املتهم الهارب:
 محمد رشيد مجيد جلبي

م/ إعالن
اقامتك  محــل  جملهولية  بالنظــر 
بالوقــت احلاضر ولكونــك متهما 
بالقضية املرقمة 2128/جنح/2022 
وفق احكام املــادة )459( من قانون 
العقوبات فقد تقرر تبليغك باإلعان 
عن طريــق صحيفتــني محليتني 
للحضور أمام هذه احملكمة في يوم 
2022/10/9 وفــي حال عدم احلضور 
ســوف جترى احملاكمة غيابا بحقك 

وحسب االصول.
القاضي
خالد فزع سوادي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
الكرمة

العدد: 370/ش/2022
التاريخ:2022/9/1

اعالن
الى/ املدعو )حسني كامل محمود(

أصــدرت هــذه احملكمة حكمــا غيابيا 
بحقــك بالدعــوى املرقمة أعــاه من 
املدعية )نبراس نبيل خليل( على املدعى 
عليه )حسني كامل محمود( واملتضمن 
التفريــق للضــرر بينك وبــني زوجتك 
املدعية وجملهولية محــل اقامتك قررت 
هذه احملكمة تبليغك عن طريق النشــر 
بصحيفتني رسميتني يوميتني وفي حال 
عدم حضورك او مــن ينوب عنك خال 
شــهر من تاريخ االعان سوف يكتسب 

احلكم الدرجة القطعية.
القاضي
ياسني حسني خلف

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

قرم الدعوى: 2398/جنح/2022
التاريخ: 2022/8/28

م/ إعالن
الى املتهم الهارب:

 علي حسني عبداالمير
اقامتك  محــل  جملهولية  بالنظــر 
بالوقــت احلاضر ولكونــك متهما 
بالقضية املرقمة 2398/جنح/2022 
وفق احكام املادة )1/456/أ( عقوبات 
فقد تقرر تبليغك باالعان عن طريق 
صحيفتني محليتني للحضور أمام 
يــوم 2022/9/28  احملكمة في  هذه 
وفي حال عدم احلضور ســوف جترى 
وحســب  بحقك  غيابا  احملاكمــة 

االصول.
القاضي
محمد عبد الرضا مهدي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة جنح احلي

العدد: 283/ج/2022
التاريخ: 2022/8/17
الى املتهم/ ياسر عبد فرج علي 

العماري
يسكن / ذي قار / ناحية املنار/ 

قرب مركز شرطة املنار
م// اعالن

للشــكوى املقامة بحقك من قبل 
املادة  اســتنادا ألحكام  العام  احلق 
292 من قانون العقوبات وجملهولية 
محل اقامتك قــررت هذه احملكمة 
تبليغــك باحلضــور يــوم احملاكمة 
سوف  وبخافه   2022/9/29 املوافق 
وفق  غيابيــا  محاكمتــك  جتــري 

القانون.
القاضي
حاكم ثابت االمير

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية 
محكمة بداءة الكوت

العدد/ 1854/ب/2021
التاريخ: 2022/8/31 

املوضوع / اعالن بيع عقار باملزايدة 
املدعي )الدائن(// عبد الرضا هليل فرج وظافر نعيم عليوي 
وحتســني عليوي عليان وصاح نعيم عليــوي وعلي عبد 

الرضا هليل وسيف رعد سعدون وسجى رعد سعدون 
املدعى عليهم )املدين(// حيدر سعدون محمد

تنفيــذا لقــرار احلكــم الصــادر مــن هــذه احملكمــة 
بالعــدد1854/ب/2021 واملتضمــن اعان املزايــدة إلزالة 
شــيوع العقار املرقم 22/1 م 33 نصف الزاوية( مشــروع 
الغــراف وتوزيع صافي الثمن بني الشــركاء كا حســب 
سهامه . فقد تقرر العان عن بيعه باملزايدة العلنية  خال 
)30( يوما اعتبارا من اليوم التالي للنشــر في صحيفتني 
محليتني فعلى الراغبني بالشــراء مراجعة هذه احملكمة 
مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة %10 
من القيمة التقديرية للعقار بصك معنون الى )محكمة 
بداءة الكوت(وسوف جترى املزايدة في اليوم األخير الساعة 
الثانية عشــر ظهــرا , واذا صادف اليــوم األخير عطلة 
رســمية فيعتبر اليوم الــذي يليه من الدوام الرســمي 

موعدا للمزايدة .
القاضي األول
محمد حران السراي

مواصفات العقار
جنســه: / ارض زراعية تســقى بالواســطة وخالية من 
الزراعة اثناء الكشــف عدا بعض املســاحات الصغيرة 
مزروعة مبحاصيل احلنطة والسيسبان كم توجد فيها ابار 
نفط عدد 2 داخل األرض الزراعية ووجود بعض الكرفانات  

العائدة الى مركز شرطة النفط 
املساحة // 63 م2 و 01 اولك و 208 دومن 

القيمــة التقديريــة : 676,211,900 ســتمائة وســتة 
وسبعون مليون ومائتان واحد عشر الف وتسعمائة دينار 

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ديالى 
االحتادية

محكمة بداءة خانقني
العدد:375/ب/2022
التاريخ: 2022/9/1

م/ اعالن
إلى املدعى عليه/  دلير ظافر احمد

أقام املدعي ) عبد الســتار حمه وهاب 
( الدعــوى البدائية املرقمــة أعاه امام 
هــذه احملكمة يطالبــك فيهــا بإزالة 
شيوع العقار املرقم 306/26م8 حاج قره 
اقامتك حســب شرح  وجملهولية محل 
القائم التبليغ واشــعار اخملتار منطقة 
)احلميدية -قضــاء خانقني( عليه قررت 
بصحيفتني  اعانــا  تبليغك  احملكمــة 
محليتني يوميتني باحلضــور في موعد 
املرافعــة 2022/9/14 وفــي حالة عدم 
حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا 
وبعكسه ســوف جتري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وحسب األصول 
القاضي 
محمد عبداهلل سعيد

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

قرم الدعوى: 1810/ج/2022
التاريخ: 2022/8/31

املشتكي: 
 احمد ستار جبار حسون الوائلي

حتية طيبة:
م/ إعالن

اقامتك  محــل  جملهولية  بالنظــر 
بالوقت احلاضر ولكونك املشــتكي 
بالقضية  املرقمــة 1810/ج/2022 
وفق احــكام املــادة )35( من قانون 
املــرور فقد تقــرر تبليغك باإلعان 
عن طريــق صحيفتــني محليتني 
للحضــور أمام هــذه احملكمة في 
يوم  صباحــا  الثامنــة  الســاعة 

.2022/10/9
القاضي
خالد فزع سوادي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح احلي
العدد: 352/ج/2022
التاريخ: 2022/8/11
الى املدان/ همام زامل مناتي عبد 

علي الساعدي
يسكن / ميسان/ قضاء املشرح

م// اعالن
للشــكوى املقامة من قبل املشتكي 
كامــل عليــوي خفيف قــررت هذه 
احملكمة احلكم عليك باحلبس البسيط 
ملدة سنة واحدة استنادا الحكام املادة 
1/438 مــن قانون العقوبات لذا عليك 
تسليم نفسك واالعتراض على احلكم 
الغيابــي الصادر بحقك خــال فترة 
ثاثة اشــهر وبخافة سيعتبر احلكم 

باتا وفق القانون
القاضي
حاكم ثابت االمير

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

قرم الدعوى: 2069/جنح/2022
التاريخ: 2022/8/22

م/ إعالن
الى املتهم الهارب: 

ريسان كناوي حسني زعالن
اقامتك  محــل  جملهولية  بالنظــر 
بالوقــت احلاضر ولكونــك متهما 
بالقضية املرقمة 2069/جنح/2022 
وفــق احكام املــادة )432( عقوبات 
باالعان عن  تبليغــك  تقــرر  فقد 
محليتــني  صحيفتــني  طريــق 
للحضور أمام هذه احملكمة في يوم 
2022/9/22 وفــي حال عدم احلضور 
ســوف جترى احملاكمة غيابا بحقك 

وحسب االصول.
القاضي
محمد عبد الرضا مهدي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة جنح احلي

العدد: 251/ج/2022
التاريخ: 2022/5/30

الى املدان/ 
مسلم حسن ناتي فندي جرمي

يسكن / واسط/ احلي / حي الوحدة 
سابقا

م// اعالن
قــررت هــذه احملكمة احلكــم عليك 
وبغرامة  واحــدة  ملدة ســنة  باحلبس 
مالية مقدارها خمســة مايني دينار 
اســتنادا الحكام املادة 32  من قانون 
اخملــدرات واملوثرات العقليــة رقم 50 
لسنة 2017 لذا عليك تسليم نفسك 
واالعتراض على احلكم الغيابي الصادر 
بحقك خال فترة ثاثة اشهر وبخافة 

سيعتبر احلكم باتا وفق القانون.
القاضي
حاكم ثابت االمير

العدد: 21304
التاريخ: 2022/8/31

محافظة نينوى 
قسم العقود
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وزارة املالية/ دائرة عقارات الدولة
اعالن

جمهورية العراق
وزراة الكهرباء

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

العدد: 16390
التاريخ: 2022/8/31

م/ إعالن املناقصة العامة املرقمة ت/2022/22
إيصال التيار الكهربائي للقرى واالحياء السكنية لفرع توزيع 

كهرباء بابل غير املنورة 
تاريخ غلق املناقصة: يوم االثنني املصادف 2022/9/5

استنادا ملوافقة السيد مسؤول قطاع الكهرباء في منطقة الفرات األوسط اخملول بصالحيات قرار 
مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2022 الواردة الينا بكتاب الشركة العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية 

/الفرات األوسط ذي العدد 17/245 في 2022/8/29 
1- يســر الشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات االوســط دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي 
اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم لـ)إيصال التيار الكهربائي للقرى واالحياء الســكنية لفرع توزيع كهرباء 
بابل غير املنورة( وحســب مناشــئ املواد املبينة في جدول الكميات )املرفق طيــا( )وفقا للوثائق 
القياســية لعقود االشــغال واملواصفات الفنية املعتمدة لدى وزارة الكهرباء املبينة في القرص 

املدمج الـCD )املرفق ربطاً(.
2الكلفة التخمينية االجمالية تبلغ)3,578,850,000( ثالثة مليار وخمســمائة وثمانية وسبعون 
مليون وثمامنائة وخمســون الف دينار عراقي الغير ويكون التســديد على شــكل شكل دفعات 

وحسب توفر السيولة النقدية.
3- بامكان مقدمي العطاءات املؤهلني املهتمني شراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري ودفع 
قيمة بيع للوثائق البالغة )150,000( فقط مائة وخمســون الف دينار عراقي غير قابل للرد اال في 
حال الغاء املناقصة من قبل شركتنا حيث يعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض مقدمي العطاءات.

تسلم العطاءات )باليد( في مقر شركتنا الكائن في مدينة احللة/ شارع 60 قرب مجسر اجلمعية 
متضمنــا التأمينات االولية والتي متثل )1%( من مبلغ العطاء على شــكل صك مصدق او خطاب 
ضمان نافذ ملدة )28( يوما بعد انتهاء فترة نفاذ العطاء البالغة 120 يوم من تاريخ الغلق من خالل 

كتاب رسمي صادر من مصرف معتمد لدى البنك املركزي العراقي.
4- اخر يوم لتقدمي العطاءات سيكون الساعة )1,00( الواحدة بعد الظهر من يوم األربعاء املصادف 
2022/9/7 وفي حال صادف موعد الغلق عطلة رسمية يكون الغلق في نفس الوقت من اليوم الذي 
يلي العطلة سيتم رفض العطاءات املتأخرة ويكون الفتح بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم 
الراغبني باحلضور في العنوان اعاله في نفس يوم الغلق وشركتنا غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 

ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن مع مراعاة ما يلي:
أ- يلتــزم مقدم العطاء بتقدمي عطائه وفق ما جاء بالفصــل الرابع من الوثائق بعد ملئه وتقدميه 
ورقيا وختمه باخلتم احلي وتوقيعه من املدير املفوض للشركة مع الوثائق املكونة لعطائه وحسب 
القرص املدمج الـCD الذي يســتلمه اضافة الى اســتمارة تقدمي العطــاء ومنوذج ضمان العطاء 
)الكفالــة املصرفية( داخل ظرف مغلق ومختوم مثبت عليه اســم ورقم املناقصة ويحتوي على 
)ظرف مغلق يحتوي على 3 ظروف الظرف األول يحتوي العطاء األصلي والظرفني االخرين نســخ 

طبق األصل من العطاء األصلي(.
ب- للحصول على معلومات اضافية االتصال بـ)الشــركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات االوسط( 
عبــر البريد االلكتروني )moelc.gov.iq@mfuratd1_33( او البريد االلكتروني لقســم الشــؤون 
التجارية )trade@moelc.gov.iq( خالل ايام الدوام الرســمي من االحد الى اخلميس من الســاعة 
الثامنة صباحا الى الســاعة الثالثة ظهرا وكما موضحة بالتعليمات وســتعقد الشركة مؤمتر 
في يوم االثنني املصادف 2022/2/28 الســاعة العاشــرة صباحا في توقيت بغــداد لالجابة على 
https:// استفساراتكم وسيتم نشر التفاصيل اخلاصة باملناقصة املعلنة على املوقع االلكتروني

. /moelc.gov.iq/go/mfd
مع التقدير...

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

9 اعالن

مديرية شؤون األحوال 
إعالن

بناًء على طلــب املدعي )عالوي 
داخل عبد احلسن( والذي يطلب 
من خاللــه تبديل )لقب( من )ال 
)الفضلي(  الــى  احلســن(  عبد 
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 
)15( خمسة  املديرية خالل  هذه 
النشــر  تاريخ  من  يوما  عشــر 
وبخالفه ســينظر فــي الطلب 

وفق القانون.
موقع اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية واجلوازات
واالقامة العامة

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية 

محكمة جنح الكوت
العدد: 1659 /ج / غيابي/ 2022
التاريخ: 2022/8/28 

املتهمة الهاربة
 نغم إبراهيم خليل سلمان

م / اعالن
حتية طيبة.. 

1. بتاريــخ 2022/8/15 حكمت احملكمة 
إبراهيم خليل  )نغم  الهارب  املدان  على 
ســلمان( باحلبس الشــديد ملدة )ثالث 
سنوات( وفقا إلحكام املادة )1/459( من 
قانون العقوبات رقم 111 لســنة 1969 

املعدل النافذ.
2. اصدار امر قبض وتفتيش بحقك .

3. لــك حق االعتراض خــالل فترة ثالثة 
اشــهر من تاريخ صدور احلكم وبخالفه 
مكتســبا  وجاهيا  املذكور  احلكم  يعد 

الدرجة القطعية 
القاضي 
خالد فزع سوادي

مجلس القضاء األعلى 
رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة األحوال الشخصية في 

الكوت
العدد:3847/ش/2022 

الى املدعى عليه/علي حسني 
عاصي

اقامت املدعيــة )صابرين ضاري ذياب( 
الدعــوى املرقمة أعــاله والتي طلب 
فيها دعوتك للمرافعة واحلكم نفقة 
العدة واجرة احلضانة وجملهولية محل 
اقامتك حسب اشــعار مختار محلة 
الشهداء الرابعة واملرفق بكتاب مركز 
شرطة الشــهداء بالعدد  10122 في 
2022/8/16 تقــرر تبليغك بواســطة 
رســميتني  محليتــني  صحيفتــني 
يوميتني للحضــور امام هذه احملكمة 
التاسعة  الســاعة  بتاريخ 8\9\2022 
صباحا وعنــد عدم حضــورك او من 
ينوب عنك قانونا سوف جتري املرافعة 

بحقك غيابيا وحسب األصول .
القاضي 
محمد شاكر محمود

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم اإلضبارة 2020/782
التأريخ 2022/9/1

إعالن
تبيع مديرية تنفيذ سدة الكوت العقار تسلسل 10003/2 
م29 دامــوك الواقع في الكــوت العائــد للمدين عصام 
محمــد علي احملجوز لقــاء طلب الدائن وزيــر الداخلية / 
إضافة لوظيفته البالغ ملياران وتســعمائة وثالثة ماليني 
واربعمائة واثنان واربعون الف و ثالثمائة وثالثة عشــر دينار 
، فعلى الراغب بالشــراء مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
ثالثني يوما تبدأ من اليوم التالي للنشــر مستصحبا معه 
التأمينات القانونية عشــرة من املائة من القيمة املقدرة 
وشهادة اجلنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية 

على املشتري.
املوصفات/

1- موفع ورقمه /كــوت داموك 10003/1م 29 داموك داخل 
شارع فرعي عبارة عن مشتملني 

2- جنسه ونوعه / ملك صرف مسجل باسم املدين يتكون 
من مشــتملني األول يتكون من غرفة ومطبخ واستقبال 
وصحيات داخلية وخارجية وهول وارضية البيت سيراميك 
ومطبــخ مغلف ســيراميك والطابق الثانــي يتكون من 
غرفة نوم وصالــة وصحيات اما املشــتمل الثاني يتكون 
طارمه امامية واســتقبال ومطبخ وغرفــة نوم ومطبخ 
مغلف سيراميك وكذلك الطابق الثاني غرفة نوم وصالة 

وصحيات ومجهز باملاء والكهرباء 
3- مساحته / 200 متر مربع
4- درجة العمران / جيدة جدا

5- الشاغل املســتاجر حميد عبد ناصر / املستاجر عماد 
جابر فرحان 

6- القيمة التقديرية 150,000,000 مائة وخمسون مليون 
دينار 

املنفذ العدل 
عقيل خليل اخلرساني 

مجلس القضاء األعلى 
رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة األحوال الشخصية في 

الكوت
العدد:3976/ش/2022 

الى املدعى عليه\ فراس منصور 
علي 

اقامت املدعية )اثار قاســم محمد( 
والتي طلب  أعــاله  املرقمة  الدعوى 
واحلكم  للمرافعــة  دعوتــك  فيها 
بالتفريــق للهجــر وجملهولية محل 
واملرفق  اخملتار  اقامتك حسب اشعار 
بكتاب مركز شرطة الفالحية بالعدد  
13078 في 2022/8/31 تقرر تبليغك 
بواســطة صحيفتــني محليتــني 
رســميتني يوميتــني للحضور امام 
 2022\9\13 بتاريــخ  احملكمــة  هذه 
الساعة التاسعة صباحا وعند عدم 
حضــورك او من ينوب عنــك قانونا 
ســوف جتري املرافعة بحقك غيابيا 

وحسب األصول .
القاضي 
محمد شاكر محمود

مجلس القضاء األعلى 
رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة األحوال الشخصية في 

الكوت
العدد:3876/ش/2022 

الى املدعى عليه/ علي حسني 
عاصي

اقامت املدعيــة )صابرين ضاري ذياب( 
الدعــوى املرقمة أعــاله والتي طلب 
بزيادة  فيها دعوتك للمرافعة واحلكم 
النفقــة املســتمرة وجملهولية محل 
اقامتك حسب اشــعار مختار محلة 
الشهداء الرابعة واملرفق بكتاب مركز 
شرطة الشــهداء بالعدد  10124 في 
2022/8/16 تقــرر تبليغك بواســطة 
رســميتني  محليتــني  صحيفتــني 
يوميتني للحضــور امام هذه احملكمة 
التاسعة  الســاعة  بتاريخ 8\9\2022 
صباحا وعنــد عدم حضــورك او من 
ينوب عنك قانونا سوف جتري املرافعة 

بحقك غيابيا وحسب األصول .
القاضي 
احمد حامد الكالبي
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جمهورية العراق
الشركة العراقية إلنتاج البذور

مساهمة مختلطة
اجلهة القطاعية-/ وزارة الزراعة 

قسم الشؤون القانونية
)344(

العدد: 3084
التاريخ: 2022/8/31

إعالن

تعلن الشــركة العراقية إلنتاج البذور )م- م( عن إجــراء مزايدة علنية لبيع مخلفات بذور احلنطة 
وبكمية )150( طن قابلة للزيــادة والنقصان واخملزونة في معمل تنقية البذور في اخلالدية.. فعلى 
الراغبني بالشراء احلضور الى املوقع املذكور وذلك في متام الساعة )11( احلادية عشرة من صباح يوم 
االحد املوافق 2022/9/11 مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )15،000،000( خمسة 
عشر ماليني دينار لغرض املشــاركة في املزايدة العلنية وسيتم استيفاء مبلغ قدره )5000( دينار 
غيــر قابلة للرد )أجور خدمة( من كل مزايد الذي يروم الدخول في املزايدة ويلتزم من ترســو عليه 

املزايدة اآلتي:
- دفع كامل بدل البيع وكافة املصاريف خالل مدة )7( أيام اعتبارا من تاريخ املصادقة )اإلحالة(.

-  رفع املال املباع خالل مدة )15( خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ اإلحالة )املصادقة( بعدها يحق 
للشــركة فرض - اجور خزن بنسبة2/1% من كامل بدل البيع  ملدة )30( يوما بعدها يحق للشركة 

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

وأي مصاريف أخرى.
املدير املفوض
 عبد اجلبار عباس مشاري

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 76
التاريخ: 2022/9/1

م/ إعالن ثاني

عمالً بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعــدل، تعلن جلنة البيع واإليجار في 
مديريــة بلديات ذي قار عن إجراء مزايدة علنية إليجار األمــالك في بلدية )الفضلية( وكما مبينة 
مواصفاتها ادناه عدد )30(، فعلى الراغبني باالســتئجار مراجعة محاسب البلدية خالل مدة )15( 
يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن لدفع التأمينات القانونية بنســبة ال تقل عن )20%( من 
القيمة التقديرية لكامل مدة االيجار واحلضــور في اليوم التالي من مدة انتهاء االعالن في ديوان 
البلدية حســب الوقت احملدد مع جلب هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور 

نشر االعالن والداللية البالغة 2% وأي مصاريف اخرى.
م.ر مهندسني
حيدر محسن جري
مدير بلديات ذي قار

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد:73
التاريخ:2022/9/1

م/ اعالن

تعلــن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط عن بيع املواد املدرجة 
أوصافها في أدناه والعائدة إلى مديرية بلديـــة االحرار وفق قانون بيع وإيجار 
أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013. فعلى الراغبني باالشتراك في املزايـــدة 
العلنيـة مراجعــة مديريـــة بلدية االحرار لالطالع على مواصفاتها خالل 
فترة )30 (ثالثون يوما تبدأ من اليوم التالي لنشرها في الصحف اليوميـــة 
مســتصحبني معهم التأمينــات القانونية البالغــة )100% ( من القيمة 
التقديرية بصك مصدق أو نقدا وستجري املزايدة في اليـــوم األخيـــر مـن 
مـــدة اإلعالن في مقر املديرية اعاله في متام الساعة )العاشرة صباحا( واذا 
صادف يوم املزايدة عطلة رسمية تكون املزايـــدة فـي الـيـوم الـذي يليـه 
ويتحمـل مـن ترسو عليـــة املزايدة أجور النشر واإلعالن وكافة املصاريف 
األخرى وعلى املشــتري جلب هوية األحوال املدنية مصــورة وأصلية وعلى 
ان يتــم رفع اآللية خالل فترة 10 ايام من تاريــخ املصادقة وبخالفة يتحمل 

املشتري غرامة مالية قدرها ) 100000 ( مائة الف دينار عن كل يوم تأخير
املهندس
حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع وااليجار

جمهورية العراق 
محافظة ميسان 

مديرية زراعة محافظة ميسان 
قسم األراضي الزراعية 

جلنة تأجير األراضي 
العد: 11245
التاريخ: 2022/9/1

ترشيد الطاقة الكهربائية مسؤولية اجلميع

اعالن 
استنادا الى ما جاء بكتابي دائرة األراضي الزراعية / العقود الزراعية املرقمني 13435 و 13436 في 2022/7/28 حصلت املوافقة على 
اعالن الساحات البالغ عددها )131( ساحة ومبساحة )9881( دومن واملبينة تفاصيلها في اجلدول ادناه ضمن املقاطعتني مقاطعة 4/

اجلزرة ونهر سعد ومقاطعة 9 ثلثي الثلث الشرقي في ضمن شعبة زراعة نهر سعد .
تعلن مديرية زراعة ميســان/ جلنة تأجير االراضي الزراعية املبني تفاصيلها ادناه وفق القانون 35 لســنة 1983  والقانون )21( لسنة 
2013 فعلى الراغبني بالتأجير مراجعة اللجنة املذكورة في اليوم التالي لنشــر اإلعالن والبالغة ثالثون يوما مســتصحبني معهم 
التأمينات القانونية والبالغة 20% من القيمة التقديرية لألرض املراد تأجيرها مع ذكر رقم املســاحة واملقاطعة وســتجري املزايدة 

الساعة العاشرة صباحا من اليوم االخير من املدة املقررة والبالغة ثالثون يوما.
ارضي مروية مستصلحة بالكامل ال يوجد في أي منشات او محدثات .

مالحظة : يبدا املزاد بعد 30 يوما من تاريخ النشر في اجلريدة الرسمية ولغاية انتهاء التوزيع 
رئيس مهندسني زراعيني اقدم

د. محمد جبار عبد الرضا 
مدير زراعة محافظة ميسان 

من الشؤون القانونية
الى// الى قسم االعالم والعالقات 

م/ إعـالن مزايدة

إستنادا الى كتاب وزارة الصناعة واملعادن املرقم 33507 في 2022/8/10.
تعلن الشــركة العامة لصناعة األســمدة اجلنوبية عن إجراء مزايدة 
علنية لتأجير محالت واملبينة تفاصيلهــا أدناه وفق قانون بيع وإيجار 
أموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013 املعدل . فعلى الراغبني باألشتراك 
باملزايدة احلضور الى مقر الشركة الساعة العاشرة صباحا من صباح 
يوم 2022/9/4 مستصحبني معهم التأمينات القانونية والبالغة %20 
من القيمة املقدرة لكامل مدة التأجير ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 
إجور 2% من مبلغ األحالة على أن تغطي إجور اللجان ومصاريف نشر 

األعالن واخلدمات األخرى.
مالحظة :- على املســتأجر تطبيق املادة )22( من القانون أعاله والتي 
تنص على أن )اليســلم املاجور الى املستأجر قبل تسديده بدل األيجار 

وفق أحكام املادة )20(.
املستمســكات املطلوبة:- فايل عدد/3 يحتوي علــى )هوية األحوال 

املدنية +شهادة اجلنسية + البطاقة التموينية + بطاقة السكن(
ميالد حميد زامل
معاون مدير قانونية

نوع رقم امللكت
التاميناتمدة االيجاراملساحةموقع امللكامللك

1
 /5/4

مقاطعة 20 
شعوان

محالت 
عدد 54

احلي السكني 
التابع للشركة 
العامة لصناعة 

االسمدة 
اجلنوبية

مساحة 
مختلفة تتراوح 
ما بني 12 م2 و 
36 م2 حسب 
تسلسل احملل

ثالث 
سنوات

20% من مبلغ 
العقد الكلي 

وملدة ثالث 
سنوات حسب 

محضر جلنة 
التقدير والتثمني 
املثبت تفاصليها

القيمة التقديرية )االيجار السنوي(مدة االيجارنوع امللكرقم امللكاسم الدائرةت

1،181،000 مليون ومائة وواحد وثمانون الف دينارثالث سنواتحانوت1777/1/27بلدية الفضلية1

484،800 اربعمائة واربعة وثمانون الف وثمامنائة دينارثالث سنواتحانوت1777/1/5بلدية الفضلية2

651،450 ستمائة وواحد وخمسون الف واربعمائة وخمسون ثالث سنواتحانوت1777/1/52بلدية الفضلية3
دينار

651،450 ستمائة وواحد وخمسون الف واربعمائة وخمسون ثالث سنواتحانوت1777/1/14بلدية الفضلية4
دينار

651،450 ستمائة وواحد وخمسون الف واربعمائة وخمسون ثالث سنواتحانوت1777/1/56بلدية الفضلية5
دينار

651،450 ستمائة وواحد وخمسون الف واربعمائة وخمسون ثالث سنواتحانوت1777/1/35بلدية الفضلية6
دينار

863,550 ثمامنائة وثالثة وستون الف وخمسمائة وخمسون دينار ثالث سنواتحانوت1777/1/49بلدية الفضلية7

651،450 ستمائة وواحد وخمسون الف واربعمائة وخمسون ثالث سنواتحانوت1777/1/48بلدية الفضلية8
دينار

909،000 تسعمائة وتسعة االف دينارثالث سنواتحانوت1791/6بلدية الفضلية9

651،450 ستمائة وواحد وخمسون الف واربعمائة وخمسون ثالث سنواتحانوت1777/1/18بلدية الفضلية10
دينار

651،450 ستمائة وواحد وخمسون الف واربعمائة وخمسون ثالث سنواتحانوت1777/1/16بلدية الفضلية11
دينار

777،000 سبعة وسبعمائة وسبعة االف دينارثالث سنواتحانوت3807/1/2بلدية الفضلية12

2،474،500 مليونان واربعمائة واربعة وسبعون الف وخمسمائة ثالث سنواتحانوت3807/1/28بلدية الفضلية13
دينار

646،400 ستمائة وتستة واربعون الف واربعمائة دينارثالث سنواتحانوت3807/1/19بلدية الفضلية14

651،450 ستمائة وواحد وخمسون الف واربعمائة وخمسون ثالث سنواتحانوت1777/1/23بلدية الفضلية15
دينار

651،450 ستمائة وواحد وخمسون الف واربعمائة وخمسون ثالث سنواتحانوت16/1/3807بلدية الفضلية16
دينار

772،650 سعمائة واثنان وسبعون الف وستمائة وخمسون دينارثالث سنواتحانوت16/1/3807بلدية الفضلية17

707،000 سبعة وسبعة االف دينارثالث سنواتحانوت10/1/3807بلدية الفضلية18

646،400 ستمائة وتستة واربعون الف واربعمائة دينارثالث سنواتحانوت28/2265بلدية الفضلية19

651،450 ستمائة وواحد وخمسون الف واربعمائة وخمسون ثالث سنواتحانوت29/1/3807بلدية الفضلية20
دينار

651،450 ستمائة وواحد وخمسون الف واربعمائة وخمسون ثالث سنواتحانوت24/1/3807بلدية الفضلية21
دينار

595،900 خمسمائة وتسعة وخمسون الف وتسعمائة دينارثالث سنواتحانوت2/2265بلدية الفضلية22

772،650 سعمائة واثنان وسبعون الف وستمائة وخمسون دينارثالث سنواتحانوت12/1/3807بلدية الفضلية23

772،650 سعمائة واثنان وسبعون الف وستمائة وخمسون دينارثالث سنواتحانوت3/1/3807بلدية الفضلية24

1،181،000 مليون ومائة واحد وثمانون الف دينارثالث سنواتحانوت33/1/3807بلدية الفضلية25

646،400 ستمائة وتستة واربعون الف واربعمائة دينارثالث سنواتحانوت50/1/3807بلدية الفضلية26

545،400 خمسمائة وخمسة واربعون الف واربعمائة دينارثالث سنواتحانوت9/1/2265بلدية الفضلية27

646،400 ستمائة وتستة واربعون الف واربعمائة دينارثالث سنواتحانوت32/1/3807بلدية الفضلية28

646،400 ستمائة وتستة واربعون الف واربعمائة دينارثالث سنواتحانوت21/1/3807بلدية الفضلية29

545،400 خمسمائة وخمسة واربعون الف واربعمائة دينارثالث سنواتحانوت2/1791بلدية الفضلية30
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صكبان الربيعي

األصيل يبقى أصياًل
املتابــع ملباريات بطولة دوري أندية العــراق املمتاز بالكرة الطائرة 
التي جرت خالل الســنوات العشــر املاضية البد انب يقف وقفة 
احتــرام وإجالل لالعب أصيــل جميل كابــن منتخبنا الوطني 
فــي الكثير من البطوالت الدولية التي شــارك فيها كابن فريق 
النادي البحري حاليا احلائز على لقب بطل الدوري في العام 2021 
ووصيف دوري املوسم املنتهي 2022 ملا قدمه من مستوى مستقر 
ومتميز وعطاء متجدد يحســد عليه مــن قبل أهل االختصاص 

واخلبراء.
نعم، كان الالعب أصيــل جميل في جميع املباريات التي خاضها 
هو القائد احملنك واملقتدر لتوجيه زمالئه الالعبني في إدارة شؤون 
الدفاع والهجوم,, فهو يجيد تنفيذ كرات األرسال القوي الصاعق 
والكبس من جانبي الشبكة ويحسن املناورة في وسطها وكذلك 
متمكن في توجيه زمالئه الالعبني التخاذ مواقف الدفاع املناسبة 
في الساحة األمامية ومن ثم الســاحة اخللفية كما هو مقتدر 
في مباغته الفريق املنافس بالكرات اللوبية القوســية املرسلة 
مــن فوق حائط الصد إلى الفراغ املناســب واألكثر من ذلك فهو 
خير من يشــجع زميله الالعب الذي يخذله موقف داخل امللعب 
ويســهل مهمة املدرب عند إرشــاد الالعبني خالل اتخاذ الوقت 

املستقطع وقت الضرورة.
واألكثر من ذلــك ان الالعب أصيــل جميل برغم اجتيازه ســن 
الثالثني عاما قهو ثابت املستوى وحريص على بقاء صورته زاهية 
في أنظار املســؤولني واملدربني واجلماهير ألنه أصيل في كل شيء 
فهو خير ممثل للرعيل األول من الالعبني املهرة في مســيرة الكرة 
الطائرة العراقية واألمثولة الناضجة للجيل اجلديد من الالعبني 
الشباب الذين يعول عليهم الكثير في احلفاظ على بريق اللعبة 

وبناء املستقبل الزاهر لعا.
والشــيء بالشــيء يذكر فقد حاول الالعب أصيل جميل اعتزال 
اللعب من أجل احلفاظ على رصيده الرســمي والشــعبي ولكن 
أصرار املدربني واملسؤولني في االحتاد املركزي للكرة الطائرة اعتزازاً 
مبكانته جعله يســتمر في العطاء وهو أهــل له وهذا ما أكدته 
األيام بأنه ما يزال قادرا علــى االجتهاد في امللعب النه كما يقال 
لدى اخلبراء حامل شــهادة الدكتوراه بفنون اللعبة والعارف بكل 

فنونها او كما يقال في أسرارها.
نحن ال نريد ان نقدم التحيــة لهذا الالعب الرائع بقدر ما نتمنى 
أن يكون أمثولة لكل ممارســي هذه اللعبة الشعبية التي قدمت 
أســاطير من الالعبني العراقيني خالل املسرة الطويلة يقف في 
مقدمتهم فؤاد احليدري وجمال أين وكاظم محسن ونزار اجلمالي 
ومحمد رضــا وإبراهيم احلســني وأثير محمد صبــري ومجيد 
شغاتي وفالح فرنسيس وشقيقه سلوان فرنسيس ومنير شامل 
وصبري مجيد بنانه وغيرهم ممن كانوا جنوم ســاطعة في سماء 

اللعبة وعنوان بارز في تاريخها املشرف.

متابعة ـ الصباح الجديد:

والرياضة  الشباب  وزارة  أعلنت 
العراقيــة، جاهزيــة ملعــب 
املدينــة الدولــي بالعاصمــة 
بغــداد، الســتضافة 3 أحداث 
كرويــة محلية خالل الشــهر 
. وظهرت مرافق امللعب  اجلاري. 
بصورة  العشــبية  واألرضيــة 
زاهية، ومت تهيئة غرف الالعبني 
املتطلبات  وجتهيــز  واحلــكام، 
واإلعالميــني  للصحفيــني 
لتغطية املباريات املكثفة التي 
األحدث  امللعب  ســيحتضنها 
بالعاصمة بغداد، والذي يتسع 

ل30 ألف مقعد. 
مباراتي  امللعب  وسيستضيف 
الناصرية  بــني  أوف«  »البــالي 
ودهــوك فــي يوم غــد االثنني 
املوافــق اخلامس من الشــهر 
منهما  الفائز  ومبــاراة  اجلاري، 
مــع فريــق أمانة بغــداد في 
العاشــر من الشهر ذاته.. كما 
املدينة  ملعب  سيســتضيف 
الدولــي، تدريبــات املنتخــب 
العراقــي قبــل التوجــه إلى 
عمــان،  األردنيــة  العاصمــة 
البطولــة  فــي  للمشــاركة 

الدولية.

نوروز يلعب في السليمانية
وفي سياق اخر، اختار نادي نوروز، 
الناشط بالدوري املمتاز، ملعب 
الحتضان  الدولي،  السليمانية 
مباريات فريقه باملوسم اجلديد 
2023/2022، بعــد إعادة تأهيل 
امللعب وتغيير أرضيته.. وكانت 
إدارة نوروز بصدد اعتماد ملعب 
فرانســو حريري معقــل نادي 
أربيل، حلني إكمال ملعب النادي 
الذي مــازال في قيد اإلنشــاء 
ويتســع إلى 20 ألــف مقعد، 

وســيتم افتتاحه مطلع العام 
املقبل.

4 اندية لم ترخص حتى االن
4 أنديــة »النفــط  ومازالــت 
والكرخ«،  والصناعة  والديوانية 
أو تختار  لم ترخص مالعبهــا 
آخرى بديلة للعــب عليها في 
املوســم املقبل.. فيما اختارت 
واجلوية  والقوة  الشرطة  أندية 

الشــعب  ملعــب  واحلــدود، 
الستضافة مبارياتها.. وستقام 
مباريات الطلبــة وأمانة بغداد 
الدولي،  املدينــة  ملعــب  في 
وفضـــل الــزوراء أن يلعـــب 
جانـب  إلـى  اجلديـــد  مبلعبـه 

الكهربـاء.
 وســتجري مباريــات كربــالء 
والقاســم في ملعــب كربالء 
الدولي، علــى أن تقام مباريات 

النجف ونفط الوســط مبلعب 
يســتضيف  حني  فــي  األول.. 
ملعب ميسان األوملبي مباريات 
نفط  واختــار  ميســان،  نفط 
الفيحاء.. في  البصرة ملعــب 
حني ســتجري مباريــات أربيل 
حريري،  فرانســو  ملعــب  في 
زاخــو  ملعــب  ويســتضيف 
الدولـــي مبـــاريات أصحـاب 

األرض.

عماد محمد يثق بقدرة 
الشبابي

منتخب  مــدرب  عدَّ  ذلك،  إلى 
شباب العراق لكرة القدم، عماد 
محمــد، قرار االحتاد اآلســيوي 
بســحب  القاضــي  األخيــر 
للمجموعة  العراق  استضافة 
السادسة لنهائيات كأس آسيا 
للشــباب التي تضــم العراق 

والهنــد والكويت وأســتراليا 
من البصرة إلــى بلد آخر »أمراً 
في  محمــد،  طبيعيا«.وقــال 
تصريحات صحفيــة إن »األمر 
و لالعبي  لنا  بالنسبة  طبيعياً 
في  نلعــب  فنحــُن  فريقنــا، 
أي مــكان ولدينا ثقــة عالية 

بالعبينا«.

عزميتنا كبيرة
واضاف أن »قرار نقل املنافسات 
ال يؤثر علــى املنتخب«.وأضاف، 
أنه »برغم أننا كنا منّني النفس 
للعب فــي بلدنــا وحتديداً في 
نقل  لكن  العزيــزة،  البصــرة 
البطولــة منها لــن يقلل من 
عزميتنا وال يحبط معنوياتنا بل 
سنؤكد أننا قادرون على اللعب 

في أي مكان« .
وكان من املقرر أن تُقام تصفيات 
اجملموعة السادسة في البصرة 
للمــدة ما بــني 14 - 18 أيلول 
اجلاري، ويلعب املنتخب العراقي 
الكويت  منتخبــي  جانب  الى 
والهند بعدما اعتذرت أستراليا 

عن املشاركة.

قرار االحتاد االسيوي
لكرة  اآلســيوي  االحتــاد  لكن 
القــدم، قــرر اخلميــس، نقل 
التصفيات املؤهلة إلى نهائيات 
مــن  للشــباب  آســيا  كأس 
البصرة إلى بلد آخر يحتمل أن 
الكويت، بسبب األوضاع  يكون 
البصرة  التي شهدتها  األمنية 

االسبوع املاضي.
من جهة أخــرى، وّدَع منتخبنا 
العرب  كأس  بطولَة  للناشئني 
دون ١٧ عامــاً بخســارته أمام 
بأربعة  الســعودّية  منتخــِب 
أهــداٍف مقابل هدٍف واحٍد، في 
ملعِب  في  أقيمت  التي  املباراة 

مستغامن في اجلزائر.

غدا.. دهوك يالقي الناصرية في أولى 
مباراتي الملحق المؤهل إلى الدوري الممتاز 

نقل تصفيات شباب آسيا من البصرة والناشئة يودع كأس العرب

تقرير 

بغداد ـ فالح الناصر:

سجل املدرب الشاب، إبراهيم جليل، 
جناحات جيدة في عالــم تدريب كرة 
السلة، فقد استطاع املوسم السابق 
من الفــوز بلقــب دوري اندية العراق 
احلشد  نادي  حلســاب  الشباب  لفئة 
الشــعبي، وقبلها حصل على أربعة 
ألقاب ضمن عمله املتواصل في مركز 
املوهبة الرياضية ضمن وزارة الشباب 

والرياضة.
شــهادة  علــى  احلاصــل  واملــدرب 
املاجســتير من كلية التربية البدنية 
بغداد،  جامعــة  الرياضــة/  وعلــوم 
ولنتيجة اجتهاده في عمله التدريبي، 
إدارة نادي احلشد الشعبي  ســارعت 
التدريبي  باملالك  احلاقه  إلى  الرياضي، 
للفريق األول الذي يستعد للمشاركة 
في بطولة دوري أندية العراق للدرجة 

املمتازة أواخر شهر أيلول اجلاري.

تدريبات منتظمة 
انتظامه  الشــاب،  املــدرب  ويواصل 
في التدريبــات مع الفريق األول لنادي 
احلشد الشعبي، في معسكر تدريبي 

داخلــي اعــداد عام باشــراف املدرب 
عقيــل جنام واملدرب املســاعد ميثم 
عبد الواحد كبيان ومشــرف الفريق 
جمــال فاضــل، اذا جتــرى الوحدات 
التدريبية للفريق في قاعة الشــعب 
لأللعاب الرياضية املغلقة ومن املؤمل 
ان يتوجه الفريق يوم 10 أيلول اجلاري 
إلى لبنان القامة املعســكر التدريبي 
الذي يستمر 15 يوما ويتضمن اجراء 
اربــع مباريات ودية امــام فرق األندية 
اللبنانيــة التي تتميز بــاالداء الفني 
املتقدم في كرة السلة وهذا يسهم 
اقامة  الفنية من  الفائدة  في كسب 
املعسكر التدريبي والعودة إلى بغداد 
بجاهزية تامة من اجل االشتراك في 
املنافســات بهدف املنافسة وحتقيق 

األفضل.
وأوضح ان إدارة النــادي قررت تدعيم 
صفوف الفريــق بالتعاقد مع العبني 
محترفني وأيضا العراقي املغترب في 
كنــدا الالعب ديــاري، وبالتأكيد فأن 
إضافة هؤالء الالعبني ســيكون حافز 
لبقية الالعبني في التفوق واملنافسة 
وأيضا وجود احملترفني سيمنح الفريق 
قــوة إضافية فــي مباريــات الدوري 
املمتاز بهدف حتقيق النتائج املتقدمة 

واملنافســة على اللقــب برغم قوة 
بامتالك  تتميز  التــي  األخرى  األندية 
العبني من املنتخبات الوطنية وأيضا 

تعاقداتها مع العبني محترفني.

املنافسة واالعداد اجليد
ولدي ثقة كبيرة في ان يسجل فريق 
احلشــد الشــعبي نتائج متميزة بل 
وسيكون منافساً في املوسم اجلديد 
إدارة متفهمة ملتطلبات  نظرا لوجود 
حتقيق النجاحــات والدليل هو تفوق 
فــرق النادي فــي شــتى البطوالت 
املقدمة  مراكــز  علــى  والهيمنــة 
املــدرب عقيل جنم  لوجــود  وكذلك 
التدريبي لفريق كرة  الهرم  رأس  على 
الســلة وهو اخلبير الذي ميلك أهلية 
تامة في قيادة املباريات لصاحله، كما 
هي الثقة الكبيرة بإمكانات الالعبني 
الذين مت اختيارهــم للدفاع عن الوان 
الفريق في املوســم اجلديــد، اذا نرى 
اإلصرار باديا على الالعبني والثقة في 
التدريبــات بهدف رفــع االعداد اجليد 
واجلاهزية لتقدمي األفضل في مباريات 

املوسم السلوي 2023/2022.

الثقة الكبيرة واملسؤوليات 

املضاعفة 
يقــول املدرب إبراهيم جليل، اشــكر 
إدارة النــادي علــى ثقتهــا الكبيرة 
بقدراتي الفنية، فهي إدارة متلك بعد 
نظــر وتثمن اجلهود، وهــذا يضاعف 
مســؤولياتي فــي املوســم اجلديد، 
لكوني أتطلع الن اقدم شيئا للفريق 
األول كما في مهمتي مدربا لشباب 
النادي لذي ســبق ان أســهمت في 
قيادتــه العتــالء منصــات التتويج 
والفــوز بلقــب دوري شــباب العراق 
بكرة الســلة، وكان املوسم السابق 
يعد األول لي فــي تدريب األندية بعد 
مسيرتي لسنوات مدربا ضمن مركز 
التابع  السلة  بكرة  الرياضية  املوهبة 

لوزارة الشباب والرياضة.

مركز املوهبة الرياضية
وفي مركز املوهبــة، حققت جناحات 
كبيرة ضمن العمل مع فريق املدربني 
الشــهادات  وأصحــاب  املتميزيــن 
اخلبرات  ميلكــون  وممــن  االكادمييــة 
الطويلة فــي اللعب والتدريب ضمن 
كرة السلة، فقد حققت 4 ألقاب في 
بطوالت املراكز الوطنية كانت جديرة 
وكذلك  التدريبية  طاقاتنا  باكتشاف 

األندية  إلى  املواهب  تقدمي 
وهذا محــط فخر جلميع 
والتدريبي  اإلداري  املــالك 

العاملــني في مركز 
الرياضية  املوهبة 
ء  ا ســو
الذيــن 

ابتعــدوا عن 
املركــز او ممن فــارق احليــاة كاملدرب 
املوجودين حاليا وهم  او  بنيان  فاضل 
مديــر املركــز الكابن نصيــر احمد 
د. لؤي  واملدربني عالء محمد علــوان 

سامي ومهند مهدي وحميد رزاق«.

شباب وإمكانات فنية متقدمة
وأشــار إلى ان صفوف نادي احلشــد 
الشعبي تتميز بوجود العبني مؤثرين 
ميلكون االهلية في تسجيل األفضل 
فــي املوســم اجلديــد، ومت تدعيــم 
التشــكيلة بثالثــة العبني شــباب 

يتميزون 
ت  نــا مكا بإ

متقدمة،  فنية 
هم »رضا يوســف 

ونور الدين عامر 
العبا  وهمــا 
مركز املوهبة 
ضيــة  يا لر ا

في  اشــتركا 
اإلجناز  حتقيق 
في املوســم 
ضــي  ملا ا
فريق  ضمن 
ب  شــبا
 ، ي د لنــا ا

وكذلــك الالعب علي 
مــن  قادمــا  عــادل 
نادي نفــط البصرة 
والالعبــني الثالثة 
مواليــد  هــم 

.»2004

إبراهيم جليل.. خطوات تدريبية
 واثقة في كرة السلة 

يعتلي منصة التتويج خمس مرات

جانب من مباراة منتخبنا للناشئني امام السعودية

هشام السلمان *
الباراملبية  اللجنة  رئيس  بحضور 
الدكتــور  العراقيــة  الوطنيــة 
عقيــل حميد ومبشــاركة ثالثة 
انديــة وخمس جلــان فرعية توج 
نادي وســام اجملد الرياضي بكأس 
والسهم  بالقوس  العراق  بطولة 
التي اختتمت أمــس في ملعب 
وبحضــور  الدولــي  الشــعب 
مميــز اضافة الى رئيــس اللجنة 
اعضاء  ايضا  ، حضــر  الباراملبية 
املكتب التنفيذي ورؤساء واعضاء  

واعضــاء  الرياضيــة  االحتــادات 
التخصصية   الرياضيــة  االندية 
وجــاء باملركــز  الثانــي جلنة ذي 
الذرى  نادي  الثالــث  وباملركز   قار 

الرياضي.
ووزعت ظهــر أمس وعلى هامش 
اختتــام بطولة العــراق للقوس 
وســهم التي أقيمت في ملعب 
الشعب الدولي ، وزعت شهادات 
الدورة التدريبيــة باللعبة ، وقام 
الســيد رئيس اللجنة الباراملبية 
العراقية الدكتــور عقيل حميد 

بتوزيــع شــهادات الــدورة على 
املشــاركني فيها والتي استمرت 
على مدى خمسة ايام منذ الثامن 
والعشــرين من آب املاضي وحتى 
االول من شــهر ايلــول اجلاري .. 
وكان رئيس احتاد اللعبة الدكتورة 
بتوزيع  كوثر حسني قد ساهمت 
شــهادات الــدورة التدريبية  مع 
الدكتور عقيل حميد رئيس اجلنة 

الباراملبية العراقية

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

متابعة ـ الصباح الجديد:
فاز رئيس االحتاد املركزي لبناء األجســام 
فائز عبد احلسن، أول أمس، مبنصب نائب 
رئيس االحتاد االسيوي للعبة.. وأعلن عن 
فوز عبد احلسن باملنصب، في االنتخابات 
التي أقيمت في قيرغستان على هامش 
بطولــة آســيا.. وبدأ منتخــب العراق 

بطولة  في  مشــاركته  االجسام  لبناء 
قــارة آســيا اجلارية احداثهــا في دولة 
قيرغيزستان مبشــاركة عدد منتخبات 
مــن دول القارة اآلســيوية.. ويشــارك 
املنتخب العراقي بـــ 56 العباً مبختلف 
الفئات.. يذكــر ان املنتخب العراقي قد 
سافر الى قيرغيزستان في يوم السبت 

املاضي ودخل معســكراً تدريبياً مكثفاً 
استعداداً للبطولة.

وبارك وزيــر الشــباب والرياضة عدنان 
درجال فــوز رئيس االحتــاد املركزي لبناء 
األجســام فائــز عبد احلســن مبنصب 
نائب رئيس االحتاد االســيوي للعبة ، في 
قيرغستان  في  اقيمت  التي  االنتخابات 

اليوم على هامش بطولة آســيا.. وثمن 
درجــال الفوز القــاري الكبير الذي يعد 
مكســبا  للعراق في هذا الوقت بالذات 
والحتــاد اللعبة الذي حقــق الكثير من 
االجنــازات التي تؤكد مكانتــه اقليميا 
وقاريــا ، متمنيا الحتــاد اللعبة  التقدم 

واالزدهار وحتقيق افضل النتائج.

فائز عبد الحسن نائبا لالتحاد اآلسيوي ببناء األجسام

وسام المجد بطال للعراق بالقوس والسهم 

تتويج وسام اجملد باللقب
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من أروع ألوان املديح قول الشاعر مادحاً :

َعِشق املكارَم فهو ُمْشَتِغل بها 
واملكرماُت قليلُة الُعشاِق

وأقام سوقاً للثناء ولم تكن 
ُسوُق الثناِء تُعدَّ في األسواِق

--2
عشق املكارم يعني استثمار املرء لُِعمره وما ميلك ِمْن ماٍل 
وَصِحٍة وََجاٍه ونفوذ ومؤهالٍت خلدمة القيم الســامية فهو 

يدور مدارها وال يتخلف عنها.
مثاالن 

فاذا دار األمر بنَْيَ أْن يبني عمارًة بقصد التربح املادي وبني أْن 
يبِنَيها لُيســكن فيها بعض العوائل الفقيرة التي ال متلك 
ســكناً ، وال تقوى على دفع بدالت االيجــار ، فّضل الثاني 

على األول .
وهذا االيثار هو أحد العناوين املهمة ملكارم األخالق ...

واذا أراد أْن يُــزّوج ابَنــه ودار األمــر بــني أن يزوجــه وينفق 
علــى زواجه الكثير مــن األموال وبــني أن يزوجه ويقلص 
االنفاقات الكمالية ليّزوج بها بعض الشــبان من الفقراء 

واملستضعفني فّضل الثاني على األول .
وهذا البر واالحســان الى املســتضعفني هو من مصاديق 

املكرمات التي مدحها هذا الشاعر .
وهكذا .

 – -3
ان عشــق املكرمات له انعكاســاتُه االيجابية الكبرى في 

العديد من امليادين واجملاالت :
ففي امليدان العلمي 

يعني توقير العلماء واجاللهم والوفاء لالســاتذة واملربني 
والعناية بذوي املواهب العلمية واحتضانهم وتشجيعهم 

على املضي ُقدما في طريقهم الواعد 
وفي امليدان االجتماعي :

واألرامل واملســاكني  بالفقــراء والضعفاء  العناية  يعني 
وذوي الفاقة واحلرمان وإمدادهم باملساعدات الالزمة لسد 

احتياجاتهم 
وفي امليدان السياسي 

تغليب املصالح العليا للبالد على كل املصالح الشخصية 
والفئوية والطائفية والقومّية .

وفي امليدان األخالقي 
التعامــل مع النــاس بتواضَع ولنٍِي ومحبــة ، والترفع عن 
أكل حلومهــم بالِغيبة ، والتنزه عن اســتخدام األكاذيب 
واالفتــراءات وبث االشــاعات الكاذبة ، مع التــزام الوقار 
والتــوازن بعيداً عن املهاترات والتراشــقات القبيحة التي 

تذكي نار الفتنة واخلالف 
وفي امليدان الديني 

التزام الورع واالشــتمال على التقوى واالنشــغال بتقوية 
الصلة بالرب العظيم .

وفي امليدان االنساني 
اعتبار املســلمني كافة أخوة يُحب لهم ما يُحب لنفسه 
من اخلير، ويتعامل مع غير املسلمني على انه نظير له في 
اخللق، ويحفظ له كرامته كانســان ال بد من احلفاظ على 

حقوِقه وحرياتِه .
وهكذا .

--4
أما ُحبَّ الذات والنرجســية العالية – وهو ما عليه الكثرة 
الكاثرة مــن الناس – فانــه يهمل العنايــة باآلَخرِ فتبدأ 

بالظهور ألوان املشاكل التي لها أول وليس لها آخر .
وهذا هو الداء الوخيم الذي نعاني منه اليوم .

وليس له من دواء االّ االلتزام مبكارم االخالق التي من شأنها 
إشاعة روح الثقة واحملبة والتعاون والتكافل ونبذ الشقاق 
والنفــاق واالختالفات التي ما أنزل اهلل بها من ســلطان، 

وبذلك تزدان اآلفاق بأنوار الوفاق وهو املطلوب .

أيَن ُعّشاُق المكرمات؟

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

بغداد - سمير خليل:
علــى قاعــة  الديــوان، ووســط 
حضور فني وثقافــي متنوع، أقام 
نادي العلويــة ببغداد حفال تأبينيا 
مبناســبة اربعينية امللحن الكبير 
محســن فرحان والتــي اعدت له 
وادارته الفنانة التشكيلية الدؤوبة 
بشرى سميســم، وتضمن احلفل 
بآي  أســتهلت  متنوعة،  فعاليات 
من الذكر احلكيــم للقارىء احلاج 
رائد القيسي الذي اشجى احلضور 
بترنيمات حزينة ايضا، بعدهاعرض 
فيلــم عــن الراحــل، مــن اعداد 
الزميل كوكب  وسيناريو االعالمي 
الســياب، وقصيدة للشاعر رمزي 
ســاري وعزف موســيقي للفنان 
علي حسن، وتقدمي بورتريه للراحل 
بقلــم الفنان التشــكيلي احمد 
املاجد، وشــهد احلفــل مداخالت 
الرماحي  صبري  فيها،اخملرج  شارك 
وقاســم  اخلياط  رضا  والفنانــان 
اســماعيل وعلي سرحان وسامي 
والزميالن  زبــون  نســيم ومحمد 
االعالميــان زيــدان الربيعي وباقر 
احلسناوي  واالعالمية خلود  العالق 
ســالمة  الدكتــورة  والشــاعرة 
اســماعيل  واملهندس  الصاحلــي 
الدليمي  رعد  والســيد  التميمي 
الذي كان  العطار  والفنان ســعد 

مسك ختام احلفل.

وفي مقدمتها عن الراحل كتبت 
املعّدة واملقدمة بشرى سميسم:
محسن فرحان لم ولن يكن شيئا 
عابرا في ذاكرتنا العراقية املزدحمة 
باحلروب والدخان واخلســارات،فقد 
استطاع هذا )احملســن ( ان يفتح 
والســعادة  والضوء  للفــرح  كوة 
فــي جداراخلوف والقلــق ومينحنا 
احلب واحللم عبــر احلانه املتوهجة 
وصنــع حلظات مقتطعــة مازلنا 
نســتعيدها مع عبقرياته املتفردة 
من خــالل روائعة )غريبــة الروح( 
و)يكولــون غنــي بفــرح( و)ما بي 
أعوفــن هلي( وغيرهــا من األحلان 
احد  الفرحــان  محســن  اخلالدة، 
رمــوز اللحن العربــي االصيل الى 
رياض  الكبــار،  امللحنيني  جانــب 
ومحمد  حمدي  وبليغ  السنباطي 
عبد الوهاب وعمرخيرت والرحابنة 
منصــور وعاصي بــل ويتفوق في 
الوجع والعفوية والتحدي كعراقي 
حالم رغم االضداد في اســتيعاب 
الصدمــات واالصرار علــى احلياة 
وصنعها احيانــا ليبقى احد اهم 
سدنة اللحنية العراقية والعربية 

سرمدياً".

الفنان رضــا اخلياط وفي مداخلته 
ذكر ان" اغنية )غريبة الروح( كانت 
عام 1973 وليــس 1971 كما جاء 
في الفيلم، ومن ذكرياتي معه انه 
السبعينيات  التدوين منذ  علمني 
وكنت ادون ذلك في مفكرة اهداني 
اياها اخملــرج الراحل عبــد الهادي 
مبارك، وان اول صوتني اكتشفهما 
الراحل هما قحطان العطار ورضا 
اخلياط، اتذكر ايضا انه اعد لنا انا 
والفنانــة اديبة حلــن )جيت العب 
وية البيض( عــام 1972 ولم يرض 
ان يكتب احلان محســن فرحان بل 
اصر على ان يكون معدا للحن، في 
العام الذي تاله حلــن لي اغنية )يا 

البعيد(".

 ابنة الراحل ميديا حتدثت بكلمة 
مؤثرة قالت فيها:

من قال مــات ابي ؟، ابــي الميوت، 
عوده  هنــاك  اشــياء،  بيتي  ففي 
وهاتفــه ونظارتــه، واالهم هناك 
روحه باملنــزل، هل مــات ابي؟ انا 
الميوت ابي، فروحــه الغريبة التزال 
حتوم حولنا، رحل جسدا لكنه باق 
باحلانــه اخلالدة على مر الســنني، 
فطير احلمام الذي يســافر يذهب 
اليه يوميا، وروحه الغريبة حتيطني 
من كل جانــب، من قال مات ابي؟، 
فعطره مازال يســكن انفاســي، 

ابي اسطورة زمانه، باحلانه، بحبه، 
بحنانه، بابتسامته الرائعة، بقلبه 
الذي يســع الكون، بحــب الناس 

اليه، من قال مات ابي؟".
الدكتورة  متنــت  مداخلتهــا  في 
الشاعرة سالمة الصاحلي من وزارة 
الثقافة ان تفتتح متحفا ملقتنيات 
وحاجيات محســن فرحان مثل ما 
حدث مع الشاعر الكبير اجلواهري، 
الن تأثير محسن فرحان اليستهان 
به في الذائقة العراقية في تهذيب 
االنســان العراقي، تربت شاعريتنا 
ومشاعرنا واحاسيسنا على هؤالء 
رأســهم  وعلى  الكبار  امللحنــني 
محســن فرحــان وطالــب القره 
غولي ومحمــد جواد اموري، هؤالء 
اثروا فينا، فهم يقفون في مصاف 
فناني العالم الكبار، وكانت ذكرت 
في بدايــة حديثها بان محســن 
ولم  العراقية  بروحيته  متيز  فرحان 
يتأثر باملوسيقى املصرية، وماميزه 
انه جسد العراق بأحزانه، بأوجاعه، 

بحزنه الشفيف النبيل.   
اما املوســيقار سامي نسيم فقرأ 
رســالة من امللحن املغترب الكبير 
كوكــب حمزة الى روح محســن 
فرحان جــاء فيها: حتيــة وبعد أبا 
ميديا : مازلت يا عزيزي، غريب الروح 
والقلب، بوطن مــازال حزيناَ  كما 
واألوقات  الفــرص  يتحني  عهدته، 

ليبكي حظه العاثر بعراء اســمه 
اخلالدة  انشــودتك  وحتــى  وطن، 
غريبه الروح التي استوحيت حلنها 
من تراجيديا احلسني عليه السالم، 
الدموع من  جتوب روحي وتســتدر 
عيوني ، صديــق أرواحنا ابا ميديا،  
مازال كل شــيء في حياتك، وكان 
يعتصر قلبــك وروحك على حاله، 
مازال الوطن احلزين ابداَ لم ينهض 
من كبوته، وال نعرف أين هو ذاهب، 
هيبته  يصــادرون  اللصوص  مازال 
وثرواته، وميزقون عباءة مجده وفنه 
وأدبــه دون رحمــه،  لــذا ياصديق 
ودواؤها،  وداءهــا  املتعبة  أرواحنــا 
املــوت الذي منوتــه كل يوم بوطن 
مسجى على دكة الظيم والظلم 
علــى )حطــة ايــدك(، و كل يوم 
العزاءات لشــبابه  ينصب فقراءه 
الذي تســاوت عنده احلياة واملوت، 
ياصديقي اخيــرا وليس آخراَ اقول 
لك تشبث مبوتك او باألحرى منفاك 
السعيد، ذلك ألني متشبث مبوتي 
او منفاي الــذي اخترته على أمل 
أن يتحقــق احللم اجلميــل، والذي 
هو ليس اسعد من منفاك، لكون 
منذ اكثر من خمسني عاماً، وويالت 
واحزان الوطن تترى، ووأد الشــباب 
فيه بحــروب ومظاهــرات وغيره، 
مازال كما عهدتــه و )على حطة 

ايدك(".

نادي العلويـة يحتضن حفاًل تأبينيًا 
ألربعينية محسن فرحان

أعدته وأدارته التشكيلية بشرى سميسم..

كوكب حمزة راثيًا الراحل: مازلتَ غريب الروح بوطن مازال حزينَا  

ميسان - الصباح الجديد:
أصدر الناقد والشاعر حامد عبد احلسني حميدي كتاب )طبق 
أنثى.. تقنية الداللة في النص األنثوي/ دراسات نقدية( حيث 

وقع الكتاب في 116 صفحة من القطع املتوسط 14×21 .
وقال املؤلف حامد عبد احلســني حميدي: إن" الكتاب سلط 
الضوء على 20 اسماً نسوياً لشـــــواعر عراقيات وعربيات 

لهن حضورُهّن الفاعل في املشهد الثقافي".
 وأضاف أّن " القصيدة األنثوية ومبا تشــكله من معالــــم 
خاّصــة في ســـبر أغوار اخلوالـــج النفســـــــّية وإفراز 
مكابـــداتها احلــــــّية من أجل الكشف عن املـســارات 
الشعرية التي توضح حـــزمة املضامني األنثوية املتقــاربة، 
فاألسلوب األنثوي يكاد يقتـرب فيما بينه من حـيث الفكرة 
واللغة والصــــور الشــعرية ومضموناتها البوحية، إال أّن 
املَلكــــة الشعرية ونضـــوج التجربة لهما األثـر الكــبير 
في إفراز قــوة النــص ومتييزه عن غـيره، وحتـديد مسـاراته 

التي ينطلق فيها ضمـن تقنية الـداللة اخلطابية ".
وتابــع: "لقد حقـــــق النص األنثـــوي حضــوراً فاعالً في 
املشـــهد الثقافي العراقي والعـــربي، ومبا يجعله منافساً 
قوياً للنــص الذكوري.". يذكر أن الكتاب من إصدار احتاد أدباء 

ميسان 2022.

ميسان.. صدور كتاب )طبق أنثى.. 
تقنية الداللة في النص االنثوي(

بغداد - الصباح الجديد:
تســلمت دائرة املتاحف العامة إحدى تشكيالت هيئة اآلثار 
والتراث في وزارة الثقافة والســياحة واآلثــار، أكثر من 216 

قطعة آثارية تعود لعصور ومواقع مختلفة بجنوبي البالد. 
وقام بعملية تســليم القطع اإلثارية جهاز اخملابرات العراقي 
بحضور وزير الثقافة والسياحة واآلثار الدكتور حسن ناظم. 
وقال الوزير: تسلمنا اليوم عدداً كبيراً من القطع اإلثارية تعود 
إلى عصور مختلفة من عصر حلف إلى العصور اإلســالمية 
وبعضها عليها كتابات آرامية عبارة عن قدور لصهر املعادن، 
ومسكوكات معدنية إسالمية، وآثار مختلفة منها مسارج 
ومقاشــط وسكاكني، ودمًى معدنية، وجرار فخارية مزججة 

مختلفة األحجام واألشكال. 
وأشــار إلى أنَّ الوزارة متمثلة بهيئة اآلثــار والتراث ماضية 
بالتنســيق مع جهاز اخملابرات، ووزارتــي اخلارجية والداخلية 
ومنظمات اجملتمع املدني من أجل اســترداد كافة اآلثار التي 
تخــرج عن طريق النبش العشــوائي، والعمل ســوية على 
محاربة ومكافحة الســرقة، واالجتار غير املشروع بها بهدف 
احملافظة عليها وحمايتها كونها تشكل أثراً إنسانياً مهماً. 

"الثقافة" تتسلم أكثر من 
216 قطعة آثارية

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 

أربيل - الصباح الجديد:
اللبنانية  النجمــة  تســتكمل 
الفنية  جولتهــا  فــارس  ميريام 
لصيف هذا العام مبوعد جديد مع 
اجلمهور وهذه املّرة في اربيل حيث 
املسرح  ســتكون محطة ملكة 

املقبلة.

وأعلنــت ميريام عــن احلفل من 
مبواقع  الرسمية  صفحاتها  خالل 
قالت:  حيث  االجتماعي  التواصل 
املقبلة مللكة املســرح  “احملطــة 
mi9. فارس ســتكون في  ميريام 

hall فــي اربيل بتاريــخ ٢٣ أيلول 
٢٠٢٢، كونوا على املوعد”.

يذكــر أن ميريام فــارس أصدرت 
مؤخــراً أغنيتها اجلديدة “قضيها 
انبســاط”، من كلمات مصطفى 
مصطفى،  أحمد  وأحلان  حســن، 
وتوزيع هاني ربيعة، وصّورت فيديو 
كليــب األغنية فــي برلني، حيث 
ظهرت فيــه بإطــالالت عصرية 

وأّدت رقصة من تصميمها  رائعة 
اخلاص.

على صعيد آخــر، أعلنت ميريام 
تلفزيونية  تصريحــات  في  فارس 
أّنه جارٍ التفــاوض مع الفيفا من 
أجل مشــاركتها في حفل كأس 
مؤكدة  قطر،  فــي   2022 العالم 

أّنهــا بصــدد اختيــار 
األغنية املناســبة للحفل، 

لقناة “سكاي  وقالت في حديث 
نيوز عربية”: “أقوم بالتحضير مع 
الفيفا ألكثر من أغنية ســيتم 
واحــدة منها إلصدارها  اختيار 

في كأس العالم”.

المحطة المقبلة لملكة المسرح..
ميريام فارس تغني في أربيل

السليمانية - الصباح الجديد:
علي  االســتاذ  التربية  وزيــر  برعاية 
حميد مخلف وبإشراف السيد فخري 
نايــف اجلميلي املدير العــام للتربية 
وحتت  املدرسي  والنشــاط  الرياضية 
يؤسس  املدرســي  "املســرح  شعار 
لتربيــة حديثة في بناء شــخصية 
الطالــب"، اختتمت فــي محافظة 
الســليمانية اعمال الورشة الفنية 
للمسرح املدرسي للفترة من التاسع 
والثالثني من  والعشرين لغاية احلادي 
شهر آب املنصرم ومبشاركة املديريات 
العامة للتربية في بغداد واحملافظات 

كافة. 
وفــي كلمة للجميلــي، أعرب فيها 
عن شــكره وتقديره جلميع القائمني 
واملســاهمني في اجناح هذه الورشة 
والتــي نتــج منهــا عــدة توصيات 

نوقشت بإســهاب مع اخملتصني في 
املســرح املدرسي، كما اثنى اجلميلي 
على دور قســم النشــاط الرياضي 
كركوك  محافظــة  في  واملدرســي 
وعلى رأسه السيد عبد علي حسني 
الســتضافتهم  العام  املدير  طعمة 
هذه الورشــة، كما خــص اجلميلي 
السيد حســن الشويلي مدير قسم 

النشــاط املدرســي وفريــق العمل 
املرافق له من القسم على جهودهم 
احلثيثــة والهادفــة في بنــاء جيل 
متعلم ومثقف ألجل لعراقنا احلبيب.

الشــهادات  وزعــت  اخلتــام  وفــي 
وعلى  املشــاركني  على  التقديريــة 
القائمني واملســاهمني في اجناح هذه 

الورشة.

اختتام الورشة الفنية للمسرح 
المدرسي في السليمانية

بغداد - الصباح الجديد:
أصدرت قيادة شرطة بغداد، تنويها يخص 
والتجوال بها  اقتناء احليوانات املفترســة 

في الشوارع واالماكن العامة.
وقالــت القيادة في بيان ورد لـــ " الصباح 
اجلديد " انه "انطالقا من املسؤولية الوطنية 
وحفاظا على سالمة املواطنني الكرام من 
مخاطر اقتناء احليوانات املفترسة والتجوال 
العامة، تدعو  بها في الشــوارع واالماكن 
قيادة شــرطة محافظة بغــداد املواطنني 
الكــرام الى التعــاون والتبليــغ عن هذه 
احلاالت ، حيث مت رصد بعض الفديوات حول 
تواجد هذه احليوانات املفترســة كاالسود 
والنمور ببعض املناطــق العامة في االونة 
االخيرة والتجوال بها في بعض الشــوارع 
والساحات وفي املطاعم واحملال التجارية مما 
يضع حياة املواطنني في خطر ورمبا يتعرض 

من يقتنيها الى ذات اخلطر".

واضافت: "هنا تود القيــادة ان تنوه ان هذا 
الفعل مخالف للقانــون ويعرض صاحبه 

للمســاءلة القانونية وفق املادة ٤٩٥ من 
قانون العقوبــات العراقي وكذلك قانون 
رقم ١٧ لســنة  البرية  احليوانات  حماية 
٢٠١٠ فــي املــادة ٩ التــي نصت على 

العقوبــة باحلبــس لكل مــن يقتني 
في  ويتركها  املفترسة  احليوانات  هذه 

الشوارع واالماكن العامة".
انهــا "تهيب  الــى  واشــارت القيــادة 

باملواطنــني الكــرام الــى التبليغ عن 
هذه احلاالت عبــر االتصال على اخلط 

الســاخن واجملانــي للقيــادة والذي 
يحمل الرقم ٤٢٧ وســتكون هوية 

املتصل طي الكتمان وستباشــر 
دوريــات ومفارز القيــادة باتخاذ 

اإلجــراءات القانونيــة بحــق 
اخملالفني".

شرطة بغداد تتوعد بالحبس لكل 
من يتجول بالحيوانات المفترسة
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