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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

بغداد ـ الصباح الجديد:
االقتصادي  الشأن  في  اخلبيرة  أكدت 
ســام سميســم امس السبت، ان 
عــدم إقــرار املوازنة جــراء اخلافات 
السياســية ســوف ينعكس سلبا 
باعتباره يشكل  الباد،  اقتصاد  على 
كارثة اقتصادية، اذ قالت سميسم، 
ان »هنــاك خطورة كبيرة من »كارثة 
اقتصاديــة« تضــرب العــراق خال 
املقبلــة، والســبب األول  املرحلــة 
قانون  وجود مشــروع  عــدم  لذلك، 
موازنــة الدولة لســنتني متتاليتني 
وهذه كارثة ماليــة كبيرة، وال ميكن 
ان حتصل بــاي دولة في العالم، وهذا 

السياسي  واخلاف  الصراع  بســبب 
احلالــي وله تأثير كبيــر على الوضع 

االقتصادي«.
وبينت ان »هناك تخبطا واضحا في 
إدارة امللف املالــي واالقتصادي، وهذا 
اقتصادية  الى كارثــة  ما ســيدفع 
تضرب العــراق خال املرحلة املقبلة، 
ولهذا علــى اجلميع احلذر من الوضع 
االقتصادي املقبل، خصوصاً مع عدم 
وجود قانون موازنة للســيطرة على 
النفقــات العامة ومنع هدر األموال، 
ولهــذا يجب تشــكيل حكومة من 
املوازنة  تشــريع  في  اإلســراع  اجل 

العامة للدولة العراقية«.

اربيل ـ الصباح الجديد: 
الدميقراطــي  احلــزب  أعلــن 
الســبت،  امــس  الكردســتاني 
إعادة احياء مبــادرة رئيس اإلقليم 
نيجيرفــان بارزانــي، عــن طريــق 

تشكيل جلنة خماسية للحوار.
وقال القيادي في احلزب وفاء محمد 
في تصريح تابعته الصباح اجلديد، 
كانت  بارزاني  نيجيرفان  »مبادرة  إن 
قبــل ١٢ يومــاً، ومت اجــراء اتصال 
احملتمل  الصدر ومــن  الســيد  مع 
ان جتــرى زيارة الى الســيد الصدر 

بلجنــة خماســية، مكونــة من 
االطار التنسيقي والسيادة واالحتاد 

الوطني واحلزب الدميقراطي«.
وأشار الى ان »هذه اللجنة ستبحث 
مع الســيد الصدر ارسال ممثليهم 
للحوار، اال ان االحداث االخيرة غيرت 
بعض نصوص املبــادرة، وهي حتى 
االن موجودة واالتصاالت مستمرة« 
، ولفت الى ان »الدميقراطي يسعى 
لتكون مبادرته السياســية مثمرة 

وتأتي بنتائج إيجابية«.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلنت وزارة النقل امس الســبت، 
التي  الرحــات  عدد  إجمالــي  أن 
اجلوية  اخلطوط  أســطول  نفذها 
العراقية خال شــهر آب املاضي، 
بلغ 998 رحلة مباشــرة، انطلقت 
مختلف  الى  البــاد  مطارات  من 
والدوليــة  اإلقليميــة  اجلهــات 
وبالعكــس ومت مــن خالها نقل 

161,529 مسافراً.
وقــال مدير عــام الشــركة كرمي 
كاظم حسني في بيان إن »جميع 
الرحات نفــذت في توقيتها احملدد 
على جدول رحات الشركة من دون 

أي معوقات وبنسب امتاء عالية«.
 وأضاف ، أنه »مــن املرجح حتقيق 
الرحات واملسافرين  زيادة في عدد 
خال شــهر أيلول اجلاري لتزامنه 
مع الزيــارة املليونية إلحياء ذكرى 
)ع( فضاً  احلسني  اإلمام  أربعينية 
عن التوجيهــات احلثيثة من قبل 
الشركة  لتطوير عمل  النقل  وزير 
وافتتــاح مكاتب جديــدة للناقل 
الوطنــي في بلدان عــدة وكذلك 
استمرار العمل على إطاق عروض 
والتنافسية  التشجيعية  السفر 
لتتائم مع  القطاعــات  خملتلــف 

رغبة املسافرين«.

الخبيرة سالم سميسم تحذر من كارثة 
اقتصادية في حال عدم إقرار الموازنة

قيادي في الديمقراطي: احياء مبادرة بارزاني 
بتشكيل لجنة خماسية تلتقي الصدر

النقل: الخطوط الجوية نفذت 998 
رحلة مباشرة خالل الشهر الماضي

بغداد - الصباح الجديد:
القضاء  مجلس  رئيس  فســر 
القاضــي فائــق زيــدان، قرار 
احملكمة االحتادية برد دعوى حل 
مجلس النــواب، فيما دعا إلى 

إعادة النظر مبواد دستورية.
وقال زيدان في مقال أدناه نصه: 
»القاضي مثله مثل اي مواطن 
في اجملتمع يشــخص اخلطأ او 
أو  اجتماعية  ظاهرة  ســلبية 
ويعاني  اقتصادية  أو  سياسية 
من أثرهــا الســلبي باعتباره 
جزءاً من اجملتمع، لكن معاناته 
هــذه تكون بدرجــة اكبر ألنه 
يجد نفسه عاجزا عن ممارسة 
دوره كقاٍض ملعاجلة هذا اخلطأ 
باعتبار  مرتكبــه  ومســاءلة 
ان ذلــك من صميــم واجباته 
كقــاٍض، وهذا العجز ســببه 
ازاء  وجود نص دســتوري  عدم 
اخلرق الدســتوري او عدم وجود 
الذي  ازاء الفعل  نص قانونــي 
فعل  انــه  البعــض  يعتقــد 
ذلك  مرتكبه  مســاءلة  يجب 
ان القاضــي مقيــد بالقاعدة 
املنصوص عليها  الدســتورية 
في املادة )19/ ثانيا( من دستور 
 2005 لسنة  العراق  جمهورية 
التــي تنــص علــى )ال جرمية 
وال عقوبــة اال بنــص( كذلك 
القاعــدة القانونية املنصوص 
عليها في املــادة )1( من قانون 
لســنة   )111( رقم  العقوبات 
1969 املعــدل التي تنص على 

)ال عقــاب على فعل  او امتناع 
اال بناء علــى قانون ينص على 

جترميه وقت اقترافه(.
 لذا فان اخلروقات الدستورية او 
االفعال غير املقبولة اجتماعيا 
للقاضي  ميكــن  ال  واخاقيــا 
ســواء  مرتكبهــا  مســاءلة 
اال بوجود  افراد  او  مؤسســات 

عليها  يعاقــب  صريــح  نص 
وفق الشــروط القانونية التي 
الدســتوري  النص  ينظمهــا 
او القانونــي، ومثال على ذلك 
ان القضــاء يدرك متامــا االثار 
السلبية للخروقات الدستورية 
التي حصلــت بعد االنتخابات 
التشــريعية في تشرين االول 

ســنة 2021 املتمثلــة  بعدم 
بالتوقيتات الدستورية  االلتزام 
الســلطة  تشــكيل  فــي 
رئيس  بشــقيها  التنفيذيــة 
الوزراء  اجلمهوريــة ومجلــس 
بحســب  نص املــادة )66( من 
الدســتور، ورغــم وضوح هذا 
القضاء  ان  اال  الدستوري  اخلرق 

لم يكــن قادرا علــى معاجلة 
هذا اخلرق او مساءلة مرتكبيه 
بسبب عدم وجود نص دستوري 
يجيز له ذلك، وهذا ما ملســناه 
جليا في قرار احملكمة االحتادية 
العليا العــدد 132 وموحداتها 
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دعوى طلب حل مجلس النواب 
اذ رغــم ان القضــاء يتفق مع 
املدعي في تلك الدعوى واقعيا 
بوجــود خروقــات دســتورية 
مرتكبة من قبل مجلس النواب 
وشخص تلك اخلروقات بشكل 
واضح اال ان القضاء الدستوري 
مجلس  حل  بطلب  الدعوى  رد 
النواب الن جزاء هذا اخلرق )حل 
اجمللس( اوكلتــه املادة )64( من 
الدســتور الى مجلس  النواب 
ذاته بان يحل اجمللس باالغلبية 
املطلقة لعدد اعضائه اما بناء 
على طلب من ثلث اعضائه او 
طلب من رئيس مجلس الوزراء 

ومبوافقة رئيس اجلمهورية.
كذلك بــررت احملكمة االحتادية 
قرارها -وهــي على صواب في 
ذلك- بان اختصاصاتها محددة 
 (93( املــادة  مبوجب  دســتوريا 
وال يوجد بينهــا صاحية حل 
مجلــس النــواب، وازاء وضوح 
هذا النص فا مساغ لاجتهاد 

بخاف ما ورد فيه.
هذه احلالة وغيرها توجب اعادة 
الدستور  مواد  بصياغة  النظر 
السلطات  لتشكيل  املعرقلة 
الدســتورية والتــي ســببت 
وما  السياسي  االنسداد  حالة 
رافقها من احداث مؤسفة بان 
النص على جزاء مخالفة  يتم 
النص  بنفس  دستوري  نص  اي 
بصياغــة واضحة غيــر قابلة 

لاجتهاد او التأويل.

اكد ادراك الخروقات فيه.. رئيس مجلس القضاء األعلى: 

ينبغي اعادة النظر بصياغة مواد الدستور 
المعرقلة لتشكيل السلطات

خاص - الصباح الجديد:
التيار  أفصــح حلفــاء زعيــم 
الصدري مقتــدى الصدر، أمس 
الســبت، عن شروطهما لقبول 
دعوته في حل البرملان، ودعوا إلى 
مستبعدين  احلوارات،  استئناف 

تكرار حالة العنف.
وفي مقابــل ذلك، أكــد االطار 
التنسيقي املضي نحو تشكيل 
ملدة  مهــام  متــارس  حكومــة 
ال تتجــاوز 18 شــهراً متهيــداً 

لانتخابات املبكرة.
وكان الصدر قــد وجه دعوة إلى 
شركائه وهما احلزب الدميقراطي 
السيادة  وحتالف  الكردســتاني 
فضاً عن املســتقلني، من أجل 
حل البرملان وطنياً مع بقاء رئيس 
اجلمهوريــة برهم صالح ورئيس 
احلكومــة مصطفى الكاظمي 

في منصبيهما.
الدميقراطي  احلــزب  عضو  وقال 
الكردســتاني هيثم املياحي في 
تصريح إلــى »الصباح اجلديد«، 
إن »اجلميــع اتفــق علــى عدم 
تكرار حالة العنف التي حصلت 
قبل أيام فــي املنطقة اخلضراء 

وأوقعت عدداً من الضحايا«.
»االطــار  أن  املياحــي،  وتابــع 
التنسيقي قد استعجل عندما 
الصدرية  الكتلة  نواب  استبدل 
بأخرين بعد اســتقالتهم وكان 
عليهم االنتظار والســعي حلث 
الصدريــني علــى العــدول عن 

موقفهم«.
وأشــار، إلى أن »موقــف احلزب 

أصبح  الكردستاني  الدميقراطي 
املبكرة  االنتخابات  مــن  واضحاً 
وهي معها لكن بشروط أن تتوفر 
والسياسية  القانونية  ارضيتها 

وأن يتم احترام نتائجها«.
ومضى املياحي، إلــى أن »التيار 
املشــهد  الصدري هو مؤثر في 
السياســي ســواء أكان داخل 
خارجها  او  السياسية  العملية 

لكننــا نتمنــى تواجــده فيها 
وعودته إلى احلكومة«.

من جانبــه، ذكر عضــو حتالف 
السيادة يوســف السبعاوي، أن 
»موقفنــا ثابت بوجــوب إجراء 
تشــكيل  مع  مبكرة  انتخابات 
حكومــة ذات صاحيات كاملة 

تسير أمور البلد«.
وتابع الســبعاوي، أن »احلكومة 

ذات صاحيات منقوصة  احلالية 
ال تستطيع إرسال القوانني إلى 
مجلس النــواب مبا فيها املوازنة 

العامة«.
حتالف  »قيــادة  أن  إلى  وأشــار، 
الســيادة هــي مــن ســتقّرر 
التعامل مع دعــوة زعيم التيار 
الصدري مقتــدى الصدر بإبقاء 
برهم صالح  اجلمهوريــة  رئيس 
ورئيس مجلس الوزراء مصطفى 
نتائج  الكاظمــي حلني ظهــور 

االنتخابات املبكرة«.
وانتهــى الســبعاوي، إلــى أن 
»الوضــع احلالي يتطلــب املزيد 
من احلوارات والتفاهمات لاتفاق 
علــى خارطة طريــق للمرحلة 
االنتخابات  إلــى  وصوالً  املقبلة 

املبكرة«.
لكن عضــو ائتاف دولة القانون 
رسول راضي يتحدث عن خيارات 
أخرى لإلطار التنسيقي، موضحاً 
»الصباح  إلــى  تصريــح  فــي 
اصبحت  »الكــرة  أن  اجلديــد«، 
اليوم فــي ملعب رئيس مجلس 
النــواب محمد احللبوســي في 
حتديــد جلســة برملانيــة بعد 

لوجود  بالنظر  االربعينية  الزيارة 
تداعيات توجب هذه اجللسة«.

»البرملان عليه  أن  راضــي،  وتابع 
االســراع فــي انتخــاب رئيس 
احلكومة  وتشــكيل  اجلمهورية 
فضاً عن تفعيــل جلنة متابعة 
لألمن  الطــارئ  الدعم  قانــون 

الغذائي«.
ينبغي  »اجللسات  أن  إلى  ولفت، 
أن تكــون متســارعة، وبعد أن 
الكردية على  االطــراف  تتفــق 
اجلمهورية  رئيــس  شــخصية 
لتشــكيل  مهيأة  األمور  تكون 

احلكومة«.
ان  بالقــول،  راضــي  وأكمــل 
»احلكومة التي نريد تشــكيلها 
محددة  زمنيــة  ملدة  ســتكون 
ال تتجــاوز 18 شــهراً من أجل 

التهيئة النتخابات مبكرة«.
االحتادية  احملكمة  أن  إلى  يشــار 
العليا كانت قــد ردت في وقت 
ســابق دعوى أقامها الصدريون 
وأطــراف أخــرى مــن أجل حل 
انتخابات  البرملان واملضــي نحو 
مبكرة، مؤكدة أن ذلك يخرج عن 

اختصاصها.

شركاء الصدر يدعون الى خارطة طريق لقبول دعوته في حل البرلمان
اإلطار يفكر بتشكيل حكومة تستمر 18 شهرًا تمّهد لالنتخابات المبكرة

تقريـر

أكبر شحنة مخدرات إيرانية شهدها
3تاريخ المانيا في قبضة الشرطة هيئة السياحة تتابع دخول المجاميع 

2السياحية ألحياء الزيارة االربعينية

بغداد - الصباح الجديد:
افادت وزارة الكهرباء، امس الســبت، 
بان موعد إجناز الربــط الكهربائي مع 
األردن ســيكون في الصيــف املقبل، 
وفيما اشــارت إلى توقفه حتى اشعار 
آخر مع تركيا بســبب أزمــة الطاقة 
العاملية، أكــدت إجناز غالبية اخلطوط 
اخلاصة بالربــط اخلليجي مع الكويت 
داخــل العراق وحتقيق تقــدم في هذا 
اجملال، ولفتت في الوقت نفسه إلى أن 
الربط مع السعودية سيجعل العراق 

عضواً مهما في سوق الطاقة.
الكهرباء  وزارة  باســم  املتحدث  وقال 
العراقية  األنباء  لوكالة  أحمد موسى 
)واع(: إن »الربــط مع األردن مت من خال 
خطوط ريشة - قائم ومحطة القائم 
التحويلية والعمل أحيل إلى شــركة 

جنــرال الكتريك المتام اخلــط بعد أن 
أجنزنــا دراســة نقاط الربــط وحددنا 

مسارات اخلطوط«.
وأضــاف: »اتفقنا مع اجلانــب األردني 
على إجناز العمل بشــكل سريع ومن 
املؤمل أن ينتهي الربط بحلول الصيف 

املقبل«.
وفي ما يخص الربط مع تركيا أوضح: 
»أجنزنا خطوط )سلوبي – فايدة( وجزرة 
- موصل ومحطة الكسك بطاقة 400 
ووقعنا  تفرعاتها،  بجميــع  ميغاواط 
اتفاقية التشغيل النهائية مع اجلانب 
التركي والتي نصــت على توفير 300 
للمحافظات  أولى  كمرحلة  ميغاواط 

الشمالية«.
وتابع أن »إكمال املوضوع توقف بسبب 
أزمة توفير الغاز عاملياً بعد زيادة الطلب 

عليه نتيجة الشــح املوجود بســبب 
احلــرب الروســية - األوكرانية وهو ما 
أدى الى ارتفاع األســعار وحالياً نبحث 
موضوع التعرفــة ومبجرد االتفاق على 
أســعار معقولة ســتدخل االتفاقية 

العراقية التركية حيز التنفيذ«.
وعن الربــط اخلليجي وما أجنز منه بني 
موســى أن »العــراق أمت إجناز خطوط 
)فاو رقم واحد( و )فــاو أبو فلوس رقم 
اثنني(، ونأمل اآلن بأن يجري اتفاق على 
خط الربط بني محطة الفاو العراقية 
ومحطة الزور الكويتية والذي سيكون 
بطول 220 كم ، 80 كم منها ستكون 
داخــل العــراق والباقي فــي الكويت 
وحصلنا على تعرفة جيدة وأســعار ال 

بأس بها«.
مع  الربط  »أمــا بخصــوص  وتابــع: 

الســعودية فقد وقعنا اتفاقية تنص 
على أن تربــط اخلطوط الناقلة ما بني 
العراق والســعودية مــن خال منفذ 
وهناك  اليوســفية،  ومحطــة  عرعر 
حالياً دراســات فنيــة لتحديد نقاط 
واجلدوى  اخلطــوط  ومســارات  الربط 

االقتصادية والفنية«.
ولفــت إلــى ان »مشــاريع الربط مع 
ســتعطي  والســعودية  الكويــت 
عالية  واستقرارية  وجاهزية  موثوقية 
ألن  ومتهد  الكهربائيــة  للمنظومــة 
يكــون العــراق عضواً مهماً بســوق 
الطاقة اخلليجي والعربي مع استثمار 
موقعه االســتراتيجي ليكــون رابطاً 
وحاكمــاً علــى خطوط النقــل وممراً 
للطاقــة ما بــني اخلليــج ودول غرب 

آسيا«.

السليمانيةـ  عباس اركوازي:
عد احلزب الدميقراطي الكردستاني 
ان رســالة زعيم التيــار الصدري 
التي  الصــدر،  الســيد مقتــدى 
طالب فيها مجــددا بحل البرملان 
والتحضير الجراء انتخابات مبكرة، 
تســتوجب اتخاذ قرار مشــترك، 
مؤكدا ان حل البرملان ينبغي ان يتم 
عبر السبل الدســتورية والتوافق 

بني القوى واالحزاب السياسية.
وقــال املتحــدث باســم احلــزب 
الدميقراطي محمــود محمد، في 
تصريح تابعته الصباح اجلديد، أنه 
لغاية االن لم جتر اية حوارات بشأن 

انســحاب حزبه من البرملان وحله، 
الفتــاً الى ان مثل هــذه املواضيع 
أن تبحث في االجتماعات  يفترض 
إلى  للتوصل  سياسية موســعة 

قرار باالجماع بشأنها.
وكان صالــح محمــد العراقــي 
وزير الصــدر، قد دعا فــي تغريدة 
االنســحاب  الى  والســنة  الكرد 
من مجلس النــواب، مبيناً ان ذلك 
سيفقد البرملان شرعيته وسيحّل 

مباشرة.
وتابــع املتحــدث باســم احلــزب 
أن احلــزب لديه جلنة  الدميقراطي، 
األطراف  مــع  للتفــاوض  خاصة 

هذه  »مثل  بــأن  ويرى  العراقيــة، 
املواضيــع، بفتــرض أن تبحث في 
القرار  إلى  للتوصــل  االجتماعات 

الذي يجب إتخاذه«.
وحــول موقــف حزبه مــن اجراء 
االنتخابات املبكــرة، أكد أن حزبه 
ال مانع لديه من إجرائها، شريطة 
أن تتفق األطراف السياسية على 
قبــول نتائجهــا، وعندهــا فقط 

ستكون مؤثرة.
أوضح محمود محمد، أن املشكلة 
األساســية في تشكيل احلكومة 
تكمن في االتفاق على الشــخص 
الوزراء، وهي  الذي سيتولى رئاسة 

مسألة لم يتم االتفاق بشأنها حلد 
االن بني القوى الشــيعية، منّوهاً 
إلى أن االتهامات التي توجه للكرد 
بانهم وراء تاخير تشكيل احلكومة 
ذريعة لتبرئة أنفسهم من املسار 

الذي يتبعونه.
وبينما اعلنت املتحدث باسم مقر 
البارزانــي فيان دخيل بــان حزبها 
ال مانع لديه مــن بقاء مصطفى 
للــوزراء  كرئيــس  الكاظمــي 
جددت  فانها  االنتقالية،  للمرحلة 
موقف حزبها الرافض لبقاء رئيس 
برهــم صالح في هذا  اجلمهورية 

املنصب.

الديمقراطي الكردستاني: دعوة الصدر لحل البرلمانالكهرباء: الربط مع دول الجوار يجعل البالد عضوا مهما في سوق الطاقة 
تستوجب الحوار التخاذ قرار مشترك

اكد رفضه بقاء برهم صالح رئيسا للجمهورية يكتمل مع األردن في الصيف المقبل 

الصباح الجديدـ  وكاالت:
ارتفعت أســعار النفط 4% 
امس بعــد تهديد روســيا 
بقطــع إمــدادات النفــط 
والغاز رغم أن العقود اآلجلة 
انخفاضاً  ســجلت  للخام 
لألســبوع الثاني مع ارتفاع 
حاد،  بشكل  الفائدة  أسعار 
فرضتها  التي  القيود  وتأثير 
الصــني للحد من تفشــي 

كورونا.
وهدد الرئيس الروسي فادمير 
النفط  تصدير  بوقف  بوتني 
وضعت  إذا  أوروبا  إلى  والغاز 
حداً أقصى لألســعار، كما 
تلقــت األســعار دعماً من 
األســبوع  هذا  أوبك+  إعان 

خفضاً طفيفاً في اإلنتاج.
وارتفعت العقود اآلجلة خلام 
برنت 3.69 دوالرات، أي 4.1%، 
للبرميل،  دوالراً   92.84 إلــى 
خلام  اآلجلة  العقــود  وزادت 
الوســيط  غرب تكســاس 
دوالرات،   3.25 األمريكــي 
دوالراً   86.79 إلــى   ،3.9% أي 

للبرميل.
وقــال ســتيفن برينوك من 
في  للوســاطة  )بي.في.إم( 
»خــال  النفــط:  أســواق 
سيتعني  املقبلة،  األشــهر 
مواجهــة  الغــرب  علــى 
إمــدادات  فقدان  مخاطــر 
وارتفاع  الروســية  الطاقة 

أسعار النفط«.
كما قال مســؤول في وزارة 
البيت  إن  الطاقة األمريكية 
في سحب  يفكر  ال  األبيض 
االحتياطــي  مــن  جديــد 
االســتراتيجي  النفطــي 
يتجاوز ســحب 180 مليون 
برميل الــذي أعلنه الرئيس 

جو بايدن قبل أشهر.
وتأثــرت األســعار بإعــان 
هذا  األوروبي  املركزي  البنك 
في  با سابق  زيادة  األسبوع 
ســعر الفائدة بـ 75 نقطة 
أســاس، فضاً عن مزيد من 
اإلغاقات بسبب كورونا في 

الصني.
تقرير أوسع ص 6

أسعار النفط ترتفع بنسبة
4 % بعد التهديد الروسي 

بقطع امدادات الوقود

القاضي فائق زيدان
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بغداد ـ نجالء صالح الدين:

السيد  الســياحة  هيئة  رئيس  عّد 
ظافر مهدي عبد اهلل مدينة كربالء 
للزيارة  مهمــا  مقصدا  املقدســة 
الدينيــة يؤم اليها ماليــن الزائرين 
مــن داخل العــراق وخارجــه وهي 
مرتكزا اساســيا للسياحة الدينية 
على  االســتدالل  وميكن  العراق  في 
ذلك من خالل ارتفــاع عدد الزائرين 
االجانــب الحياء الزيــارة االربعينية 
، فيمــا بلغ عدد الزائريــن اإليرانين 
الذيــن دخلوا عبر املنافــذ احلدودية 
اكثر من مليوني زائر حســب رئيس 

املنافذ احلدودية اللواء عمر الوائلي.
الســياحة  هيئة  اجراءات  وبشــأن 
الســياحة  وتشــجيع  لتنشــيط 
الدينية ، اكد رئيس هيئة السياحة 
أن “ الهيئة تســعى جاهدة لتوفير 
جميع اخلدمات والتي تشمل الفنادق 
واملطاعم واماكن الراحة واالســواق 
التجاريــة والصناعات الشــعبية ، 
تاريخ وحضارة  الزائر بعمق  لتعريف 

بالد الرافدين .
واشــار الى اكتســاب الســياحة 
أهمية كبيرة ملســاهمتها في دعم 
االقتصــاد الوطني نتيجة ملا حتققه 
من موارد مالية تساهم في عملية 
التنمية، كما تساهم في زيادة فرص 
اســتيعاب  على  لقدرتها  العمــل 
إعداد كبيرة من القوى العاملة ومن 
األنشطة  املســتويات في  مختلف 

السياحية املتعددة واملتشعبة .
وأوضح  بــأن املوارد املالية املتحققة 
مــن الســياحة تعمل علــى خلق 
األمر  املدفوعات  ميــزان  في  التوازن 
الذي يبرر حصولها على املساعدات 
اخملتلفة لتنميتها، الفتا الى امتالك 
العراق عدداً مــن اإلمكانات الدينية 
التي تؤهله ألن يكون بلداً ســياحياً 
تنوع  بســبب  االولى  بالدرجة  دينيا 

املزارات املوجودة فيه.
وذكر رئيــس هيئة الســياحة أن “ 
اجتماع موسع عقد مع كوادر املنافذ 
احلدودية واللجان االمنية ومحافظة 
كربــالء لتأمــن الزيارة بالشــكل 

املطلوب ، مبينا أن “هيئة السياحة 
تســعى بصورة مســتمرة ملتابعة 
ســير االعمال بشــكل ميداني من 
والتفقدية  امليدانيــة  اجلوالت  خالل 
ملنافذنــا ومكاتبنا الســياحية في 

احملافظات واملطارات .
ولفت رئيس هيئة الســياحة ظافر 
مهــدي عبــد اهلل  أهميــة تعزيز 
اجلهد االســتخباري لتأمــن الزيارة 
االربعينيــة فــي كربالء، مشــيداً 
باجلهــود املتحققة من قبل اللجنة 
الداخلية  وزارة  مابــن  املشــتركة 
وهيئة الســياحة لتأمن زوار االمام 

احلسن “عليه السالم “ .
لها  الدينية  العوامــل  ان  واكمــل 
القطاع  تنشــيط  في  مهمــاً  دوراً 
الســياحي، الســيما املناطق التي 

تكثر فيها الرمــوز واملعالم الدينية 
التي يُتخذ منهــا طقوس وعبادات 
دينية تسهم في زيادة جذب السكان 
نحوهــا، متطرقــا الــى ان بدايات 
املدن منــت وتطورت تعود ألســباب 
دينيــة ،كما هو معــروف في مكة 
املكرمــة واملدينة املنــورة والقدس 
الشــريف والنجف األشرف وكربالء 
الكاظميــة  والروضــة  املقدســة 
الشريف  الرضوي  واملشهد  املطهرة 
وغيرها من املدن األخرى، إذ أصبحت 
هــذه األماكــن نقاط جــذب تؤثر 
في اســتقطاب أعــداداً كبيرة من 

السكان.
وبدورها أكدت هيئة املنافذ احلدودية 
امس السبت، خضوع جميع الزائرين 
للتفتيش وختم اجلوازات، مبينة أنه 

ال يســمح مبرور أي زائــر إال بوثيقة 
اجلوازات.  بنظام  معتمدة  رســمية 
احلدودية  املنافذ  هيئــة  رئيس  وقال 
“آلية دخول  إن  الوائلــي  اللواء عمر 
الزائريــن عبــر املنافــذ احلدودية مت 
العليا  األمنية  اخلطة  اقرارها ضمن 
أن  الى  الداخلية”، الفتاً  برئاسة وزير 
“االجراءات تســير وفــق اآللية التي 
تفتيــش كافة  مــن خالل  وضعت 
الزوار الوافدين وكذلك ختم اجلوازات 
وال يســمح مبرور أي زائــر إال بوثيقة 
رســمية معتمــدة تدخــل بنظام 
اجلــوازات ونظام )البايــزز( العراقي 
ومن ثم إجراء عملية تفويجهم الى 

محافظة كربالء املقدسة”.
وأضاف: “نطلــب من اجلانب اإليراني 
بإجراء عملية تفويج وليس إرســال 

الزائريــن دفعــة واحدة ألنــه يؤثر 
الزائرين كما  على صحة وســالمة 
ندعوهم أيضــا الى االلتزام باألعداد 
املقررة بــن اجلانبن علــى وفق ما 
نصــت عليــه االتفاقيــة األمنية 
أن “عدد  اإليرانيــة”، مبيناً  العراقية 
الذيــن دخلوا  اإليرانيــن  الزائريــن 
عبــر املنافذ احلدودية بلــغ مليوني 
زائــر لذلك يحتاج الى دراســة هذا 

املوضوع بشكل جيد”.
تنســيق عال  “وجــود  الى  وأشــار 
ووزارة  املنافذ احلدوديــة  بن هيئــة 
الداخليــة والقيــادات املشــتركة 

واحملافظات”.
وفيما يلي إحصائيــة بعدد الزائرين 
الوافديــن واملغادريــن فــي املنافذ 
املشمولة بالزيارة األربعينية ولغاية 

اجلمعة  املاضية” في منفذ زرباطية 
احلدودي وصل  ،  ٩٤٩،٤١٧ ، فيما قدر 
أعداد املغادرين  ١٨٣،٧١٦ ، فيما شهد 
منفذ الشالمجة احلدودي  ٥٢٤،٩٨٥ 
، املغادرين ٩٥،١٢٢ ، أما منفذ الشيب 
احلــدودي  وصل الوافدين  ٢٢٢،٠٢٨ ، 
واملغادريــن ٥٤،٨٦٧ ، ومنفذ املنذرية 
احلدودي وصــل الوافدين ١٤٢،٢٦٩ ، 
املغادرين١٢،٣٩٧ ،   إضافة  الى مطار 
والوافدين ٧٤،٧٠٣  الدولــي  النجف 
أعداد  أما منفذ ســفوان احلدودي   ،
الوافديــن١٣،٨٧٤  واملغادرين ٥،٨٣٢ 
، فيمــا يخص مطار بغــداد الدولي 

وصل أعداد الوافدين٦،٦٦٢
، هذا وأعلنت هيئة املنافذ احلدودية 
اجملمــع الكلــي  ألعــداد الوافدين 

١،٩٣٣،٩٣٨ واملغادرين٣٥١،٩٣٤ .

اعالم المحافظة 
أفتتح محافظ ميســان علي دواي 
األولى  جديدتــن  مدرســتن  الزم 
في  للبنــات  إبتدائيــة  )مدرســة 
صفا(   18 ســعة  العمــارة  قضاء 
)ساحل  قبل شــركة  واملنفذة من 

العرب للمقاوالت العامة(، والثانية 
مختلطــة  إبتدائيــة  )مدرســة 
في قضــاء قلعة صالح ســعة 9 
صفوف( واملنفذة من قبل شــركة 
العامة(  للمقــاوالت  الكاظم  )نور 
األقاليم  تنمية  تخصيصات  ضمن 

حملافظة ميســان.  وتقع املدرســة 
االولى على ثالثة طوابق مع التأثيث 
وأجهزة  ومختبرات  لإلدارة  وأجنحة 
لالنتشــار  وســاحات  حاســبات 
وحدائــق ومجاميع صحية وأجهزة 
للمياه  وبــرادات  وتدفئــة  تبريــد 

واملســتلزمات  بالرحالت  ومجهزة 
الثانية  امــا   ، املدرســية احلديثة  
تتضمــن جناح لإلدارة وحاســبات 
وساحة لالنتشار ومجاميع صحية 
واملســتلزمات  بالرحالت  ومجهزة 

املدرسية احلديثة واألثاث. 

البنايتان هما  : تعــد  وقال احملافظ 
)الثامنة عشــر والتاســعة عشر( 
التي مت افتتاحهــا خالل هذا العام، 
وســيتم إفتتاح عدد مــن املدارس 
واملشــاريع األخرى بالفترة القليلة 
املقبلة ، مضيفا وصلنا إلى نســب 

إجنــاز متقدمــة في عــدد االبنية 
املدرســية املنجزة فــي محافظة 
ميســان وهدفنا خالل الســنوات 
القليلة القادمة الوصول إلى الدوام 
االحادي في عموم مدارس احملافظة 

ان شاء اهلل . 

بغداد ـ الصباح الجديد:
يشــكو مواطنــون فــي بغــداد 
املتســولن في  اعداد  ارتفــاع  من 
التقاطعات والشوارع داعن اجلهات 
املعنية لوضع حــد لهذه الظاهرة 

التي باتت تتنامى يوما بعد اخر .
بغداد  وشــوارع  تقاطعــات  داخل 
باتوا ينتشــرون  مئات املتســولن 

بطرق مختلفة يجبرون من خاللها 
املواطنن على دفع املال فاما الدفع 
او االعتداء بضرب الســيارة او على 
االقل رش املياه على الزجاج ليبقى 
الســائق ملتزما الصمت في اغلب 
االحيان  وعند محاولته القيام بأي 
حترك او اجراء فســيواجه عددا من 
الذين يقفــون في اخلفاء مهمتهم 

حمايــة املتســولن ومراقبتهــم 
بشــبكة كبيرة ال نهايــة لها من 
افــراد وجماعات تتنــوع مهامهم 

وواجباتهم .
امــا اجلديــد فــي املوضــوع فهو 
دول  مــن  متســولن  اســتقدام 
عربية واســيوية ، يستعطفون من 
مبحاولة  البسيط  املواطن  خاللهم 

املــال بطريقــة جديدة  لكســب 
لنالحظ بــان اعدادهم باتت كبيرة 
خاصــة في التقاطعــات واملناطق 
ويعتبر  بالســيارات  تكتــظ  التي 
اذن فهي   ، سكانها ميسوري احلال 
عمليــة ابتزاز من نــوع جديد باتت 
حتتم الوقوف علــى تفاصيلها من 
تتجاهل  التي  اخملتصة  اجلهات  قبل 

في اغلب االحيان وجودهم ..او تقوم 
بحمالت بســيطة بن فترة واخرى 

العتقالهم .
فــي وقت يقــول فيه املســؤولون 
عــن االمن بان ذلــك اليجدي نفعا 
بســبب عدم وجود مــادة قانونية 
حقيقية رادعــة فاقصى االجراءات 
هي حجزهم ملدة يومن ليتم حتويل 

اوراقهم للقاضي الذي يفرج عنهم 
بدوره لعدم وجود املــواد القانونية 
الكافيــة التــي ميكــن احلكم من 
خاللهــا علــى املتســولن لترمى 
الكرة بالنهاية بيد املشرعن الذين 
ينتظر منهم املواطن قانونا صارما 
للحد من هــذه الظاهرة التي باتت 

تشكل اذى كبيرا على اجملتمع . 

البصرة ـ سعدي السند:
وقعت الشــركة العامة للنقل البري 
النقــل عقداً  وزارة  احد تشــكيالت 
مع  الداب  ســماد  لنقل  استراتيجياً 
العامة لصناعة األسمدة  الشــركة 

اجلنوبية.
بواسطة األسطول  النقل  ســيكون 
احلكومي حصــرا حيثوقال مدير عام 
الشركة رئيس مجلس اإلدارة مرتضى 
كرمي الشحماني واضاف : مبتابعة من 
الكابنت ناصر حســن الشــبلي وزير 
النقل وتأكيده على انفتاح الشــركة 
اإليرادات  وتعظيم  الدولة  وزارات  على 
املتحققــة من خالل تنوع نشــاطها 
وقعت  الدخــل  مصــادر  وتعظيــم 
الشــركة وللمرة األولــى هذا العقد 
الذي يعد إجنازاً يضــاف إلى اجنازاتها 
املســتمرة ، ويعمل هذا العقد على 
نقل ســماد الداب من معمل صناعة 
األســمدة اجلنوبية فــي البصرة إلى 
جميع مخازن وزارة الزراعة املنتشــرة 
في محافظات العــراق ملا لهذه املادة 
من أهمية كبيرة في إجناح مواســم 
االســتزراع على مدى فصول السنة 
مشــيراً إلــى أن النقــل ســيكون 
بواســطة األسطول احلكومي حصرا 
حيث تعمل الشــركة العامة للنقل 
بأهمية  إميانهــا  مــن منطلق  البري 
مؤسسات  مع  القطاعي  التشــابك 
الدولة واحداث تطور ملموس بواقعها 

والنهــوض بهــا لتحقيــق التنمية 
االقتصادية املستدامة

حرفية وتخصص 
واضــاف الشــحماني : ان مدير عام 
بديع  معاونه  اناب  األســمدة  شركة 
عبــد اهلل احمد الذي أكــد بدوره أن 
توقيــع هذا العقد جاء ملا ألســطول 
النقــل البري مــن حرفية وتخصص 
في النقل سيما األســمدة الزراعية 
وسرعة وأمانة في إيصال املنتوج إلى 

وجهته املقصودة. 

شاحنات النقل البري تباشر نقل 
مادة الداب 

وأكد مديــر عام النقل البــري : بعد 
توقيع عقد الســماد الستراتيجي … 
باشرت شــاحنات النقل البري بنقل 
مادة الــداب لصالــح وزارة الزراع من 
معمل األســمدة اجلنوبيــة لصالح 
الشركة العامة للتجهيزات الزراعية 
زار مدير قســم البصرة أحمد  حيث 
شــنون معمــل األســمدة اجلنوبية 
واللقاء مبعاون مديرها العام بديع عبد 
اهلل احمد ، وذلك لإلشراف على حتميل 
شــاحنات شــركتنا ملادة الداب ، إذ مت 
أطالق العمــل بالعقد املبرم معهم ، 
وهــو األول مــن نوعه الــذي يعقده 
الناقل الوطني بعد تأكيد وزير النقل 
بأهميــة تدعيم سياســات اإلنفتاح 

الدولة كافة  ومؤسسات  وزارات  على 
الوطني وتعظيم  لتنمية االقتصــاد 

اإليراد وتبادل اخلبرات .

 )630( نقلة خالل آب 
وبّن الشحماني : لقد حَقّق أسطول 

النقــل البري خالل شــهر آب املاضي 
) 630 ( نقلــة خملتلف املــواد التجارية 
والزراعيــة والكهربائية واملشــتقات 
النفطية لعدد من الوزارات والهيئات 
بحمولة  والشــركات  واملؤسســات 
بلغت )31( الف طناً خملتلف احلموالت 

أهمية  النقــل  لقطاع  إن  موضحــا 
االقتصادية  احلياة  كبيرة في تنشيط 
وايصاله  واملستورد  احمللي  املنتج  ورفد 
الى مخازن التجارة والصناعة وغيرها 
لتعزيــز إقتصــاد البلــد ، ومواصلة 
صناعــة نقل متطــور وحديث يلبي 

احتياجات الوطــن واملواطن على حٍد 
سواء

من جانبهم أبدى ســواق النقل البري 
إستعدادهم التام لتنفيذ املهام التي 
تــوكل إليهم من قبــل االدارة العليا 
وتنفيذ عقود النقل املبرمة مع كافة 
ودقة مهما  مهنية  بكل  الشــركات 

بلغت كمياتها واماكنها.
وواصل الشــحماني حديثه بالقول : 
نقل أسطول الشركة العامة للنقل 
البري )4200 ( طًن من مادة الســماد 
100 نقلة  وبواقع  )اليوريا(  الكيمياوي 
من معمل أســمدة خــور الزبير في 
البصرة إلى اجلهات احملّددة في العقد 
املبرم مع وزارة الزراعة خالل شهر آب 

املنصرم .
وأوضح : أن ســائقي النقل البري لم 
يتوانــوا عن نقل تلك املادة وحســب 
الكميــة املتوفرة منه  وأن أســطول 
الشركة يسهم وبشــكل فّعال في 
نقل األســمدة ألنها مادة أساســية 
في منو وزيــادة احملاصيل الزراعية التي 
لتحقيق  العراقي  الســوق  يحتاجها 
الغذائي لشــعبنا من شماله  األمن 

إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه .
كما أن شاحنات الشركة والشركات 
املؤتلفة معها نقلت وخالل الشــهر 
كهربائية  معــدات  أيضــاً  الثامــن 
متنّوعة لصالح وزارة الكهرباء ضمن 
العقد املوّقع بينهم من ميناء أم قصر 

إلى محافظة صالح الدين .

نقل محولة زنة )175( طن لصالح 
وزارة الكهرباء

وحققت الشركة العامة للنقل البري 
والشركات املؤتلفة معها نقلة نوعية 
أمنت  الكهربــاء، حيث  وزارة  لصالح 
الشــركة إيصال محولة كهرباء زنة 
)175( طنا مــن مخازن وزارة الكهرباء 
الى محطــة خور الزبير في محافظة 
البصرة ،حيث مت التحميل بواســطة 
رافعــات عدد )2( حمولــة )200( طن 
ومت رفع احملولة املعطوبــة الى مواقع 
الصيانــة التابعة لوزارة الكهرباء عن 
طريق استخدام شاحنات تخصصية 

توفرها الشركة لهكذا حموالت.
الزيير  حيث تعرضــت محولة خــور 
االحتراق  الى  البصــرة  في محافظة 
حرارة  نتيجــة  املاضية  االيــام  خالل 
اجلو االســتثنائية ولضغط التحميل 

املفرط.
للنقل  العامــة  الشــركة  إن  ويذكر 
البــري والشــركات املؤتلفــة معها 
ترتبط بعقود نقــل ضخمة مع وزارة 
الكهربــاء تنقل مــن خاللها احملوالت 
واملعــدات  الكهربائيــة  واحملطــات 
املســتوردة ذات االوزان الكبيــرة عبر 
موانئ العراق وايصالها الى مشــاريع 
الوزارة املنتشرة في محافظات العراق 

كافة.

هيئة السياحة تتابع دخول المجاميع
السياحية ألحياء الزيارة االربعينية

دخول مليوني زائر إيراني عبر المنافذ الحدودية

تسعى هيئة السياحة 
جاهدة لتوفير جميع 

الخدمات والتي 
تشمل الفنادق 

والمطاعم واماكن 
الراحة واالسواق 

التجارية والصناعات 
الشعبية ، لتعريف 
الزائر بعمق تاريخ 

وحضارة بالد 
الرافدين

 بغداد ـ الصباح الجديد:
أصــدرت وزارة املالية امس الســبت توضيحاً 
بشــأن كتاب ايقاف ترويــج معامالت األجور 

والعقود.
وقالت املالية في بيان “لوحظ استمرار بعض 
وحدات اإلنفاق من بعض اجلهات اســتمرارها 
بالتعاقد قبل وبعد نشر قانون األمن الغذائي 
وهو ما يشــكل مخالفة للقانون 315 ويراعى 
النظر إليها لكونها تتعارض مع الســياقات 

واالنظمة املعمول بها”.
وأضافــت املالية في بيانهــا : “فاحتنا األمانة 
العامــة جمللس الوزراء للنظــر للمعينن بعد 
تأريخ 2019/10/2 من منتســبي شركات وزارة 
الصناعــة واحملاضريــن في التعليــم العالي 

وصناديق التعليم ودواوين األوقاف”.
وأشــارت الوزارة الــى ان “العقــود الـ 1000 
اخملصصة لــكل محافظة على وفــق قانون 
األمن الغذائي ليســت مشــمولة بإعمامنا 

اخلاص بإيقاف معامالت العقود”. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
التجــارة على اســتمرار مواقع  وزارة  أكــدت 
الشركة العامة لتجارة احلبوب جتهيز املطاحن 
باحلنطة املقررة للحصة اخلامســة إلى جانب 
مناقلــة احلنطــة بــن املواقع لتعزيــز خزين 

احملافظات من احلنطة.
وأوضــح مدير عام الشــركة العامــة لتجارة 
احلبوب محمــد حنون كرمي ان مالكاتنا العاملة 
في مواقع الناصرية والشــطرة ونينوى جهزت 
املطاحــن باحلنطة املقررة للحصة اخلامســة 
الدفعه األخيرة  ، مضيفا أن  اجلهد الهندســي 
والفنــي في فرع ذي قــار واصل جتهيز مطحنة 
سومر احلكومية  باحلنطة احمللية انتاج 2022 . 

وبــن املدير العام ان الكميات التي جهزت لهذا  
اليوم بلغت )161،040(  طنا وبواقع  9 شاحنات .

هذا وتواصــل املــالكات العاملة في ســايلو 
الناصرية  مطاحــن  جتهيز  املعدني  الشــطرة 
باحلنطة احمللية اذ مت جتهيز )730( طن ليســهم 

في رفد مفردات البطاقة التموينية.

 بغداد ـ الصباح الجديد:
تشهد العاصمة بغداد إنطالق أعمال أضخم 
مشــروع في قطاع الطرق يشــمل تطوير و 

تأهيل مداخلها اخلمسة في آن واحد.
وتتضمــن اإلعمال، توســعة ممــرات الطرق 
الرئيســة، وإضافة وتوســعة ممرات الطرق 
اخلدمية، وانشــاء 5 جسور فوقية إلستدارة 
املركبات وانشــاء جســور مشــاة، وانشاء 
محطات لوزن الشــاحنات، وتشييد ساحات 
اســتراحات  وانشــاء  التجــاري،  للتبــادل 
للمســافرين، وتشــجير املقربات بشــكل 

كامل، وإضاءة الطرق بشكل كامل.
وتشــمل أعمال التطوير املداخــل- الطرق 
اخلمسة التالية:   طريق بغداد - احللة بطول 
34 كم وطريق بغــداد - كوت بطول 32 كم 
وطريق بغداد - موصل بطول 32 كم وطريق 
بغداد - الفلوجة القــدمي بطول كم وطريق 

بغداد - بعقوبة القدمي بطول 12 كم.
ومن املؤمل أن ينجز املشــروع بأســرع وقت 
ممكن وبأفضل جودة لتكــون النتيجة تليق 

ببغداد.

المالية توضح بشأن كتاب 
ايقاف ترويج معامالت 

األجور والعقود

مواقع تجارة الحبوب 
تواصل تجهيز المطاحن 
بحنطة الحصة الخامسة 

اعمال توسعة وتأهيل 
مداخل بغداد الخمسة 

وصل عدد المدارس التي تم افتتاحها خالل هذا العام 19 مدرسةفي آن واحد

محافظ ميسان يفتتح مدرستين جديدتين في قضائي العمارة وقلعة صالح 

الشوارع والتقاطعات تغرق بالمتسولين.. ودعوات اليقاف هذه الظاهرة

مدير عام الشركة العامة للنقل البري للصباح الجديد :

تدعيم سياسات اإلنفتاح على وزارات ومؤسسات الدولة لتنمية االقتصاد الوطني 
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3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تســلم اللواء في اجليش األميركي، ماثيو 
ماكفارلــن، قيادة قوة املهام املشــتركة 
خلفــا للواء فــي اجليــش األميركي، جون 
برينان، وفق ما أفاد بيان صادر عن قوة املهام 

املشركة، عملية العزم الصعب.
وخالل املراســم، قال قائد القيادة املركزية 
األميركية، اجلنرال إريك كوريال، إن قوة املهام 
املشتركة، عملية العزم الصلب، مستعدة 
لنقل مســاعدتها من خالل املشــورة إلى 
املرحلــة التالية، وإن الشــركاء من قيادة 
العمليات املشــتركة  في العــراق وقوات 
األمن العراقية وقوات ســوريا الدميقراطية 
يوســعون قدراتهم يوميا ولديهم ما يلزم 

لهزمية داعش.  
وأضــاف: “ال ميكننــا مواجهــة التحديات 
اإلرهابية  اجلماعات  املعقدة مثل تهديدات 
مبفردنــا. ويجب أن نعتمد اعتمــادا كبيرا 
علــى قــدرات بعضنا البعــض. ويجب أن 
تكون الواليات املتحدة  شــريكا موثوقا به 

في الشرق األوسط”.
وأضــاف البيــان أنه خالل مراســم تغییر 
القيــادة التي جرت في الثامن  ســبتمبر، 
قال قائد القوة اجلديــد اللواء ماكفارلن : 
“قدمنا مع شــركائنا العراقين الكثير من 
الدماء على مدى السنوات الثماني املاضية 
ملنع عودة داعش، إلى األبد، مجددا التزامه 
الشخصي لشــركاء الواليات املتحدة بأنه 
معا ومن خالل اجلهود املشــتركة سيبقى 
داعــش مهزوما متاما وغير قادر على تهديد 

سيادة العراق ومنطقة الشرق األوسط”.
من جانبه قال اللواء جون برينان: “لقد حقق 
التحالف خــالل العام املاضي مكاســب 
حاسمة ضد داعش وسيستمر هذا التقدم 
وتلك املكاســب حتت قيادة اللــواء ماثيو 

ماكفارلن”.
وبــدأ التحالــف، الذي ضم أكثــر من 70 
دولة، عملياته العســكرية ضد التنظيم 
املتطرف في العراق ثم ســوريا في صيف 

العام 2014.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
يشارك اجليش املغربي في مؤمتر عسكري 
دولي ســيعقد في إســرائيل األســبوع 

املقبل، حسبما أعلن اجليش اإلسرائيلي.
وأعلن اجليش اإلســرائيلي فــي بيان عبر 
“تويتــر” أن املؤمتر الدولي حــول االبتكار 
العملياتي، سيستمر أسبوعا، وسيجمع 
ممثلن عن رؤســاء أركان وقادة جيوش من 
مختلف دول العالم، ليبحثوا “التحديات 

املستقبلية”.
وحسب منشــور اجليش اإلسرائيلي، فإن 
املغرب سيشــارك في املؤمتــر إلى جانب 
أملانيا، واململكة املتحدة،  دول عدة بينها: 
والواليات املتحدة، وكندا، وفرنسا، والهند، 

وأستراليا.
وقال الناطق باســم اجليش اإلســرائلي، 
أفيخاي أدرعــي، أن املؤمتر هــو األول من 
نوعــه، ويعرف مشــاركة قــادة جيوش 

العالم من بينها دول عربية.
مع  بتطبيــع عالقاتــه  املغــرب  وقــام 
إســرائيل في العام 2020 بوســاطة من 
الواليات املتحــدة، مقابل اعتراف األخيرة 
بـ”سيادته” على إقليم الصحراء الغربية 

املتنازع عليه.
ويترافق هــذا التطبيع مع تدّفق منتظم 
وتوّجه  املغرب.  إلى  اإلســرائيلية  للوفود 
وزيــر اخلارجية املغربي إلى إســرائيل في 
بداية السنة في إطار القمة التي جمعت 
قادة الواليات املتحدة والدول العربية التي 

قامت بتطبيع عالقاتها مع إسرائيل.

عملية العزم الصلب.. 
تغيير قيادة المهام 

المشتركة في العراق وسوريا

مؤتمر عسكري دولي في 
إسرائيل بمشاركة عربية

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد :
غداة وفــاة امللكة إليزابيــث الثانية، 
لفتــت وســائل إعــالم إســرائيلية 
وبريطانيــة إلى أن امللكــة زارت 120 
دولة حول العالم على مدى ســبعة 

عقود من احلكم، إال إسرائيل.
وقالت صحيفة هآرتس اإلســرائيلية 
إن امللكــة الراحلة “تخطت عن عمد” 
زيارة إســرائيل في عام 1984، عندما 
كانــت فــي املنطقــة وزارت األردن، 
معربة حينها عن “إحباطها” بشــأن 
املســتوطنات وطائرات ســالح اجلو، 

وفقا للصحيفة.
ولفت مقال نشرته صحيفة جورزاليم 
زارت  إليزابيث  امللكة  أن  إلى  بوســت 
تقريبا جميع دول الكومنولث، وقامت 
بـ 27 زيارة لكندا، وبعد بلوغها ســن 
اخلمسن زارت 43 دولة، من بينها دول 
في الشــرق األوسط وإفريقيا، لكنها 

لم تذهب إلسرائيل أبدا.
“هذا األمر ســوف يظــل طويال محال 
العلوم  أســتاذ  يقــول  للتســاؤل”، 
السياســية في اجلامعة العبرية في 

القدس، مئير مصري، ملوقع “احلرة”.
ويضيف “أتفهم هذا االســتياء متاما، 
إذ تربعــت امللكــة الراحلة على مدى 
سبعة عقود على عرش مجموعة من 

الدول الهامة والكبيرة، والتي تربطها 
بإســرائيل وبالشعب اليهودي صالت 
قدمية ومصالح متعددة، سواء حتدثنا 
عن اململكة املتحدة التي اســتقلت 
عنها إسرائيل أو عن بلدان مثل كندا 
وأستراليا تربطها بنا عالقات صداقة 

قدمية ومتميزة”.
ولفت مصري إلــى أن “ملك بريطانيا 
األجنليكية  الكنيسة  رئيس  أيضا  هو 
التــي لديهــا ممتلــكات ورعايــا في 
الرغم من ذلك فإن  إســرائيل؛ وعلى 
تقم  لم  الثانيــة  إليزابيث  الراحلــة 

بزيارة واحدة لألراضي املقدسة”.
ورغم التصريحــات “املتعاطفة” التي 
أدلت بها حول معاناة الفلسطينين 
واســتنكارها لألفعال اإلســرائيلية، 
اســتقبلت امللكــة الراحلــة قــادة 
إسرائيل آنذلك حاييم هرتسوغ وعيزر 
الســابق  الرئيس  ومنحت  وايزمــان، 
شــيمعون بيريز وســام الفروســية 

الفخري.
وكشــف مقال جورازيلم بوســت أن 
الزيارة الوحيدة الرسمية إلى إسرائيل 
كانت لـ األمير ويليام، وسبقها زيارات 
غير رسمية من زوج امللكة دوق أدنبرة 
وأبنائها األمير إدوارد واألمير تشــارلز 

حينها.

امللكة  زيارة  لعــدم  التكهنات  وحول 
الراحلة إلسرائيل، حدد أستاذ العلوم 
“األول  ســببان  مصري  السياســية 
حرص مبالغ فيه على مجاملة العالم 
العربي واإلســالمي الذي طاملا اعتبر 
إســرائيل عدوا له ومصدرا للتهديد؛ 

حتى وإن تغيرت تلك الصورة النمطية 
التــي عفا عليهــا الزمــن وتطورت 

األفكار”.
وثانيا “رمبا احلــرص على عدم إغضاب 
املكون اإلسالمي في اململكة املتحدة 
الــذي كثيرا مــا اعتبــر أن بريطانيا 

في  الصهيونية  للحركــة  انحــازت 
الســابق وســاهمت في إنشاء دولة 
إسرائيل”، مشــيرا إلى أن “هذا تصور 
شــائع ومغلــوط، حيــث أن احلركة 
ببريطانيا في  الصهيونية اصطدمت 
املاضي  القرن  وأربعينيــات  ثالثينيات 

ودارت اشــتباكات مسلحة بن قوات 
مناطق  في  احلماية  ووحدات  االنتداب 
احلكم الذاتي اليهودي في إســرائيل 

قبل عام 1948”.
الفكرة  “مراجعة”  إلــى  مصري  ودعا 
السائدة في العالم العربي بخصوص 
الصهيونية  للحركــة  بريطانيا  دعم 
“بريطانيا من  أن  وإســرائيل، مضيفا 
الــدول القليلة في الغــرب التي لم 
تصــوت لصالح قرار التقســيم في 
اجلمعيــة العامة لــألمم املتحدة عام 
باالمتنــاع عن  بــل اكتفــت   ،1947

التصويت”.
ويعــزو مقال جورزاليم بوســت عدم 
زيارة امللكة إلســرائيل لـ”اعتقاد بأن 
وزارة اخلارجيــة البريطانيــة نصحت 
امللكة بذلك” بســبب مخــاوف من 

“املقاطعة وحظر النفط”.
وأرجعت تقارير إعالمية ســبب عدم 
التي ال تنتهي  “التوتــرات  إلى  الزيارة 
فــي املنطقــة” واملرتبطــة بالصراع 
اإلسرائيلي الفلسطيني، وفق ما نقل 
موقع “إكســبرس” عن تقرير ســابق 

لصحيفة “تلغراف”.
وأضاف املوقع أن “زيارة ملكية إلى أمة 
غير مســتقرة ال تعتبر حكيمة”، وأن 
هناك “الكثير من السياسات العالقة 

في إسرائيل، ومن األفضل جتنب هذه 
التعقيدات متام من خالل عدم الذهاب 

إلى هناك”.
عالقــة “جيدة”، هكــذا وصف مقال 
جورزاليم بوســت عالقــة امللكة مع 
اجلالية اليهودية في بريطانيا، خاصة 
وأنها منحت العديد من اليهود هناك 

ألقاب النبالء والفرسان.
وكانــت دائمــا ما تســتقبل اعتماد 
ســفراء إســرائيل في بريطانيا، كما 
تستقبل الســفراء اجلدد من البلدان 

األخرى.
وأكد تقرير نشرته صحيفة “ذا تامي أوف 
إســرائيل” أن امللكة إليزابيث الثانية 
كانت علــى “عالقة طويلة ودافئة مع 
طول  البريطانية”  اليهوديــة  اجلالية 

فترة حكمها.
وأعــاد التقريــر التذكير مبــا كتبته 
رئيســة مجلس النواب ماري فان دير 
زيــل لليهود البريطانيــن بأن امللكة 
كانت “صخرة لألمة” وأنها استطاعت 
تطوير “تاريخ طويل من املشاركة مع 

اجلالية اليهودية”.
إفــرامي  البريطانــي،  احلاخــام  وكان 
ميرفيس، قد أشاد بامللكة و”تواضعها 
التي  بالواجب واخلدمة  وإحساســها 

تقدمها لألمة”.

زارت 120 دولة حول العالم..

 سر عدم زيارة الملكة إليزابيث إسرائيل

متابعة ـ الصباح الجديد:
أملانيا  قال ممثلــون لالدعــاء فــي 
اجلمعة إن أربعــة اعُتقلوا بعد أن 
نفذت الشرطة أكبر ضبطية خملدر 
الهيروين في تاريخ البالد إذ صادرت 
نحــو 700 كيلوغــرام فــي إطار 
عملية أمنية ضد عصابة لتهريب 

اخملدرات من إيران.
الكمية  هذه  السلطات  وضبطت 
من اخملدرات في مدينــة هامبورغ، 
الســاحلية في نهاية آب. ونفذت 
الشــرطة االعتقــاالت خالل ليلة 
اخلميــس بعدما فتشــت عشــر 
دريســدن  مدينتي  فــي  بنايــات 
وكيمنتــس فــي هامبــورغ وفي 

هولندا حسب »رويترز«.
بأن  األملانية  األنبــاء  وأفادت وكالة 
حملة االعتقاالت طالت مجموعه 
الشديد  لالشــتباه  رجال  خمسة 
اعتقال بحق  أوامــر  بهم وصدرت 
أربعــة منهم. ومت وضــع اثنن من 
في  املقبــوض عليهم  املتهمــن 
بينما  التحفــظ،  رهن  دريســدن 
يوجد الثالثة اآلخرون رهن االحتجاز 

بانتظار تسليمهم.
وأجهزة  وثائق  الشــرطة  وصادرت 
كمبيوتــر محمولة وهواتف ذكية 
ومركبــات، واألصــول التي بحوزة 

املتهمن.
وقــال مكتــب املدعــي العام في 
دريســدن إن هنــاك أنبــاء عن أن 
املتهمــن قامــوا بتهريب كميات 
كبيرة من الهيرويــن من إيران إلى 
أملانيــا من أجل توزيعها بشــكل 
أكبــر في جميع أنحــاء أوروبا، وإن 
نقطة إعــادة التوزيع موجودة في 
منطقة دريسدن الكبرى- كما متت 

عملية التسليم الضخمة هناك.
يحمل  رجــل  هــم  واملعتقلــون 
في  والصربية  التركية  اجلنسيتن 
األربعن من العمر ويُشتبه في أنه 
من  يبلغ  وإيراني  العصابــة  زعيم 
العمــر 35 عاما في هولندا وأملاني 
يبلغ من العمر 54 عاماً يشتبه في 
أنه استخدم مزرعته وموارده لنقل 

اخملدرات ووســيط تركــي يبلغ من 
العمر 53 عاماً.

خلفيــة  علــى  ذلــك  ويأتــي 
مكتب  أجراها  التــي  التحقيقات 
املدعي العام في دريسدن واملكتب 
)مكتب  اجلنائية  للشرطة  االحتادي 
مكافحــة اجلرمية( لالشــتباه في 
اخملدرات  باســتيراد  عصابات  قيام 

بكمية كبيرة.
وشــارك في املداهمات العديد من 
مكافحة  مكتــب  مــن  الضباط 
أملانيا ومباحث اجلمارك  اجلرمية في 
في كل مــن هامبورغ ودريســدن 

وســلطات التحقيــق اجلنائي في 
هامبورغ وسكســونيا، وشــرطة 
واليتــي هامبــورغ وسكســونيا 
وكذلــك  االحتاديــة،  والشــرطة 
مع  بالتعــاون  احمللية  الســلطات 

السلطات في اخلارج.
وبحسب مكتب املدعي العام فإن 
التحقيقات جارية - مبا في ذلك مع 

أفراد العصابات األخرى.
وجتدر اإلشــارة في هذا الصدد الى 
ان كميــات اخملــدرات هــذه، تذكر 
في  الوربا  علنية  إيرانية  بتهديدات 
اثر تذبذب   ،2019 منتصف ســنة 

املوقــف األوربي من اشــتداد ازمة 
ايران  املفروضة علــى  العقوبــات 
وانسحاب ترامب من االتفاق النووي، 
اذ هددت إيــران عالنية عبر صحف 
دوال  ومسؤولن حكومين  رسمية 
باخملدرات  أراضيها  بإغــراق  أوروبية 
التخفيف  حيال  تقصيرها  بدعوى 
األمريكية  العقوبــات  وطــأة  من 

املفروضة على طهران.
ونقلــت صحيفة جــوان اإليرانية 
)أصولية مقربة من مليشيا احلرس 
الثوري( عن إسكندر مؤمني األمن 
العام للجنة مكافحة اخملدرات في 

إيران )رسمية( أن طهران لن تكافح 
طاملا  اخملــدرات،  تهريب  عمليــات 
بقيــت العقوبــات املفروضة منذ 
نوفمبر/تشــرين الثاني املاضي من 

قبل واشنطن.
وزعــم مؤمني أن الــدول األوروبية 
تغض الطرف عن دعم بالده حيال 
جهود مكافحــة اخملدرات، مضيفا 
أن طهران ليســت لديهــا القدرة 
على مواجهــة تهريب اخملدرات من 
خالل وســائل تعود إلــى 30 عاما 

مضت، حسب قوله.
واعتبــرت الصحيفــة املقربة من 

مليشــيا احلرس الثــوري أن الدول 
أملانيا(  فرنسا،  )بريطانيا،  األوروبية 
الباقية رهن االتفاق النووي اإليراني 
املبــرم عام 2015 ليســت حاضرة 
لدفــع نفقات تصرفهــا إيران في 
هــذا الصدد. وأشــار أمــن جلنة 
مكافحة اخملــدرات اإليرانية إلى أن 
في طريقة  النظر  طهران ستعيد 
مكافحة اخملدرات، في ابتزاز واضح 
جتاه البلــدان األوروبية التي ترغب 
إيران من خاللهــا في التوصل إلى 
قنــاة مالية بديلة تتيــح لألخيرة 
عن  بعيدا  مصرفــي  تبــادل  إمتام 
في  فرضتها  التي  أمريكا  عقوبات 
ونوفمبر/تشــرين  أغســطس/آب، 

الثاني املاضين.
وعلــى املنوال ذاته، هــددت وكالة 
ملؤسســة  التابعة  مهــر  أنبــاء 
الدعايــة اإلســالمية )خاضعــة 
لســلطات مرشــد إيــران علــي 
خامنئي( أن اخملدرات ستغرق كافة 
أرجاء بلدان القــارة األوروبية طاملا 
إيران، في  استمرت العقوبات على 
حن طلبت مــن دول أوروبا الدفاع 

عن حدودها.
األمــر لم يقــف عند هــذا احلد، 
أيضا على  التهديدات  حيث جاءت 
مكافحة  شــرطة  رئيس  لســان 
اخملدرات اإليرانية مســعود زاهديان 
في مقابلة مع وكالــة أنباء مهر، 
مدعيا أن الــدول األوروبية يتوجب 
عليهــا تقدمي الدعــم إليران بغية 
اســتمرارها في عمليات مكافحة 
ســيكونون  وإال  اخملــدرات  تهريب 

عرضة للخطر، وفقا لتعبيره.
وميثل ما تقــدم للمراقبن االوربن 
ان ايــران تتعمــد ابتــزاز الــدول 
على  التهديدات،  بهــذه  األوروبية 
غرار تصريحات أدلــى بها الرئيس 
مايو/أيار  روحاني،  حســن  اإليراني 
2019، مهددا أوروبا بقدوم موجات 
من اخملدرات، واإلرهابين، واملهاجرين 
صــوب أراضيها من ناحيــة إيران، 
النووي  االتفاق  انهيــار  حال  وذلك 
املبرم مع قوى عاملية قبل 4 سنوات.

متابعة ـ الصباح الجديد:
أعلن مجلــس اجللوس على العرش 
السبت رسميا تشارلز ملكا  امس 

لبريطانيا.
وقام أعضــاء مجلس اجللوس على 
تنصيب  علــى  بالتوقيع  العــرش 

تشارلز الثالث ملكا.
ومت اإلعــالن عن تشــارلز ملكا من 
على شرفة قصر ســانت جيمس 
في مراسم رسمية بعد يومن على 
الثانية ومع  إليزابيــث  والدته  وفاة 

دخول البالد فترة حداد وطني.
وللمــرة األولى منــذ 70 عاما ، عال 
النشيد الوطني البريطاني بصيغة 
ذي كينغ”)فليحفظ  “غود ســايف 
كاتدرائية ســانت  في  امللك(  الرب 
بول في ختام مراســم دينية تكرميا 
إلليزابيث الثانية. وحل هذا النشيد 
مــكان “غــود ســايف ذي كوين” 
)فليحفــظ الرب امللكــة( املعتمد 
منــذ جلوس امللكــة الراحلة على 

العرش العام 1952.
وقبيل ذلك، توجه تشــارلز الثالث 
من قصــر باكينغهام للمرة األولى 
إلــى مواطنيه بصفتــه ملكا في 
مشيدا  مســجلة،  متلفزة  كلمة 
بتأثر بوالدته “احلبيبة” التي توفيت 
عــن 96 عاما بعد حكم اســتمر 
70 ســنة وسبعة أشــهر. ووصف 
إليزابيث الثانية بأنها “مصدر إلهام 

ومثال” له ولعائلته.
ووعــد بــأن يكــون فــي خدمــة 
البريطانين طوال حياته على غرار 
والدتــه التي قطعت هــذا العهد 
وهي في احلادية والعشــرين. وأكد 
بلهجــة واثقة “على غــرار امللكة 
التي قامــت بذلك بتفان راســخ، 
أتعهد أنا أيضا رســميا اآلن طوال 
الوقــت الــذي مينحني إيــاه الرب، 
التي  الدستورية  املبادئ  عن  الدفاع 

هي في صلب أمتنا”.
استقبال شعبي حار

اجتمع  الســبت  امــس  وصبــاح 
“مجلس اجللوس على العرش”، وهو 
العائلة  الوجهاء من  مجموعة من 
سياســية  وشــخصيات  امللكية 
ودينية، بينهــم زوجة امللك كاميال 
ليز  الــوزراء  ورئيســة  وليام  وجنله 

تراس ورئيس أساقفة كانتنبري في 
قصر سانت جيمس إلعالن تشارلز 
ملكا بصفة رسمية. ومت نقل هذه 
املراســم في بث تلفزيوني مباشر 
األولى. وســيتم اإلعالن من  للمرة 
على شــرفة القصر ومــن ثم في 

اسكتلندا وإيرلندا الشمالية وويلز.
ومن ثم يعلن البرملان الوالء للملك 
اجلديد ويقــدم تعازيه بوفاة امللكة. 
الظهر، يســتقبل  في فتــرة بعد 
والوزراء  الوزراء  رئيسة  اجلديد  امللك 

الرئيسين.
ويعتلي تشارلز الثالث العرش فيما 
البالد متر مبرحلة صعبة مع أســوأ 
أزمة اقتصادية تشــهدها اململكة 
املتحدة منــذ 40 عاما. وتوالى على 
رؤساء  أربعة  فيها  احلكومة  رئاسة 

وزراء في غضون ست سنوات.
عاما   73 البالــغ  تشــارلز  وأصبح 
أكبر امللوك سنا لدى اعتالئه عرش 

اململكة املتحدة.
وخصت احلشود اجملتمعة أمام قصر 
باكينغهام امس األول اجلمعة امللك 
اجلديد باســتقبال حار لدى عودته 
مــن اســكتلندا. وصافــح برفقة 
زوجته كاميال عشــرات األشخاص 
الذين جتمعوا وراء حواجز حديد أمام 

القصر. وتوافد آالف األشخاص إلى 
املكان منــذ اإلعالن عن وفاة امللكة 
لوضع باقات الزهر ورسائل التعزية.

وتوفيت إليزابيــث الثانية اخلميس 
“بهــدوء” في قصــر باملــورال في 
اسكتلندا محاطة بنجلها تشارلز 
وابنتها آن. وقد وصل جنالها اآلخران 
أندرو وادواردز واألمير وليام الذي بات 
وريث العرش ومــن ثم األمير هاري، 

بعد وفاتها.
وأعلن امللك أن فتــرة احلداد امللكي 
امللكية  العائلــة  تشــمل  التــي 
والعاملن لديها، ستستمر سبعة 
أيــام بعد اجلنــازة التي لــم يحدد 
وســتبقى  بعد.  نهائيا  موعدهــا 
الدارات امللكية مغلقة حتى اجلنازة 
احلداد  أما  منكســة.  األعالم  فيما 
احلكومة  أعلنتــه  الــذي  الوطني 
اجلنازة.  يــوم  فسيســتمر حتــى 
وســتوارى امللكة الثرى في مراسم 
خاصة في كنيسة قصر ويندسور.

أكبر شحنة مخدرات إيرانية شهدها
تاريخ المانيا في قبضة الشرطة

اعتقال عصابة خططت لتوزيع 700 كلغ من الهيرويين في كل أوروبا

للمرة األولى منذ 70 عامًا تتغير كلمة في النشيد الوطني

مجلس الجلوس على العرش يعلن رسميا تشارلز ملكا لبريطانيا

االحد 11 ايلول 2022 العدد )4971(

Sun. 11 Sep. 2022 issue )4971(



اعالن4 االحد 11 ايلول 2022 العدد )4971(

Sun .11 Sep. 2022 issue )4971(

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 19778/39
التأريخ/ 2022/9/8

إعالن اول

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصــرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار 
العقــارات املبينة أرقامهــا ومواقعها في أدناه العائدة الى مديريــة بلدية البصرة وملدة إيجار 
)ثالث سنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني 
باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة ســكرتير اللجنة في ديــوان محافظة البصرة خالل 
)30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم 
التأمينــات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقــدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك 
مصدق وســتجرى املزايدة في الســاعة الثانية عشــرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم 
األخير من مدة نشــر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى اليوم التالي 

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

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف مديرية بلدية البصرة.
- ال يحق لألشــخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا 

ولم يحن موعد السداد.
- جلب هوية األحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.

مالحظــة/ يكون مبلــغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلســابية املعمول بها في 
مؤسسات البلدية ويكون آخر موعد الستالم التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة 

الثانية عشرة ظهراً.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 19760/39
التأريخ/ 2022/9/8

إعالن اول

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

ويشترط االشتراك باملزايد
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

- يتحمل من ترســو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشــراف مديرية بلدية 
البصرة.

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

- جلب هوية األحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.
مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلسابية املعمول بها في 
مؤسســات البلدية ويكون آخر موعد الســتالم التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة 

الساعة الثانية عشرة ظهراً.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

القبلة/ حي املهندسنيثالث سنوات19،80 م827/4357/12محل1

القبلة/ حي املهندسنيثالث سنوات19،14 م827/4357/32محل2

القبلة/ حي املهندسنيثالث سنوات19،43 م827/4357/42محل3

القبلة/ حي املهندسنيثالث سنوات18،80 م827/4357/102محل4

القبلة/ حي املهندسنيثالث سنوات17،98 م827/4357/112محل5

القبلة/ حي املهندسنيثالث سنوات17،88 م827/4357/122محل6

القبلة/ حي املهندسنيثالث سنوات99 م827/4357/132محل7

القبلة/ حي املهندسنيثالث سنوات18،48 م827/4357/142محل8

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

االبلةثالث سنوات20 م62محل1

االبلةثالث سنوات16 م72محل2

االبلةثالث سنوات32،84 م82محل3

االبلةثالث سنوات22 م442حانوت4

االبلةثالث سنوات24 م622حانوت5

اجلزرة الوسطيةثالث سنوات11 م152محل6

اجلزرة الوسطيةثالث سنوات12 م282محل7

اجلزرة الوسطيةثالث سنوات11 م362محل8



5 اعالن

First Extension Announcement for Tender No: 035-SC-21-EBS (2nd Announcement) 
Provision of Comprehensive Support Services for EBS  

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 Comprehensive Support Services for EBS   
Tender No.: 035-SC-21-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 seeking (1) one to (2) two Contractors who have enough experience and ability to carry 
out the project of Provision of Comprehensive Support Services for EBS. 
For more details, please refer to ITB document
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 Mr. Zhang 
Xianqiao zhangxianqiao@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 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 are sealed separately before 
the tender submission deadline 4:00 PM, 11th September 2022 based on the ITB documents. As per this first extension 
announcement, proposals submission deadline is extended to 4:00 PM, 18th September 2022 (Iraqi Time).
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. The Bid Bond value should be USD 113,000.00 and valid for 210 days from the closing 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: Mr. Zhang Xianqiao zhangxianqiao@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.

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 19415/38
التأريخ/ 2022/9/5

إعالن اول

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديــوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار 
العقارات املبينــة أرقامها ومواقعها في أدناه العائدة الى مديريــة بلدية البصرة وملدة إيجار 
(ثالث سنوات) وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني 
باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة ســكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل 
(30) يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم 
التأمينات القانونية البالغة (30%) مــن القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك 
مصدق وســتجرى املزايدة في الساعة الثانية عشــرة ظهرا في (قاعة بلدية البصرة) لليوم 
األخير من مدة نشــر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى اليوم التالي 

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

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف مديرية بلدية البصرة.
- ال يحق لألشــخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا 

ولم يحن موعد السداد.
- جلب هوية األحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن (أصل وصورة).

مالحظة/ يكــون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلســابية املعمول بها في 
مؤسسات البلدية ويكون آخر موعد الستالم التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة 

الثانية عشرة ظهراً.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

Second Extension Public Tender Announcements for Tender No: 002-PC-22-EBS(2nd Announcement)
Provision of 85,000m 3 12/» EUE Tubing for EBS Oilfield 

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 85,000m 3 12/» EUE Tubing for EBS Oilfield 
Tender No.: 002-PC-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 with EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement 
date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after fill and sign Bidding Documents Purchase Request.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek one contractor who can carry the project Provision of 85,000m 3 12/» EUE Tubing for EBS Oilfield. Country 
of Origin should be USA, Canada, Japan or Western Europe. Term of Delivery: CIF Umm Qasr Port Republic of Iraq, Incoterms 2020.
REQUESTED MATERIAL LIST:

For more details, please refer to ITB document.
Part Two: Purchase the ITB
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents before the deadline of submission. please email to 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 Copy of Company registration documents, etc. 
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email)
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 September 4th 2022 based on the ITB documents and has been extended to 4:00 PM September 11th 2022 and now will be extended 
to 04:00 pm September 18th 2022.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp before the deadline of 
tender mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compile).
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compile).
C. Bid Bond with a value of USD 70,000.00 And Valid for 180 days since the tender close day.
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 not later than 7 days 
before the submission deadline date for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contract Person:  baoxiaofang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above announcement.

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 19759/39
التأريخ/ 2022/9/8

إعالن اول

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار 
العقارات املبينــة أرقامها ومواقعها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار 
(ثالث سنوات) وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني 
باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل 
(30) يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم 
التأمينات القانونية البالغة (30%) من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك 
مصدق وســتجرى املزايدة في الساعة الثانية عشرة ظهرا في (قاعة بلدية البصرة) لليوم 
األخير من مدة نشر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى اليوم التالي 

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

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف مديرية بلدية البصرة.
- ال يحق لألشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا 

ولم يحن موعد السداد.
- جلب هوية األحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن (أصل وصورة).

مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلســابية املعمول بها في 
مؤسســات البلدية ويكون آخر موعد الســتالم التأمينات هو اليــوم االخير ملوعد املزايدة 

الساعة الثانية عشرة ظهراً.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

االحد 11 ايلول 2022 العدد (4971)

Sun .11 Sep. 2022 issue (4971)

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

حي املهندسنيثالث سنوات17،92 م827/4357/152محل1

حي املهندسنيثالث سنوات18،76 م827/4357/162محل2

حي املهندسنيثالث سنوات19،60 م827/4357/172محل3

حي املهندسنيثالث سنوات18،18 م827/4357/182محل4

حي املهندسنيثالث سنوات18،48 م827/4357/192مكتب عقارات5

حي املهندسنيثالث سنوات18،76 م827/4357/202محل6

حي املهندسنيثالث سنوات18،76 م827/4357/212محل7

حي املهندسنيثالث سنوات17،60 م827/4357/22محل8

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

مقام عليثالث سنوات44 م6/19712محل1

صناعية حمدانثالث سنوات150 م12محل تصليح سيارات2

صناعية حمدانثالث سنوات90 م252محل3

صناعية حمدانثالث سنوات150 م3462محل4

صناعية حمدانثالث سنوات60 م412محل جناره5

صناعية حمدانثالث سنوات378 م7641/12محل حدادة6

صناعية حمدانثالث سنوات90 م582محل حدادة7

اجلمعياتثالث سنوات12 م62محل8



اقتصاد6

متابعة ـ الصباح الجديد:
خالل  النفــط  أســعار  ارتفعــت 
تعامالت نهاية األســبوع، اجلمعة، 
املســتثمرين  باهتمام  مدعومــة 
بتحذير روســيا من وقــف صادرات 
النفــط والغاز لبعض املشــترين. 
ويأتــي ذلــك بعد أن ســجل اخلام 
تراجعــات خالل األســبوع مع تأثر 
الطلب بالزيادات الكبيرة في أسعار 
الفائدة مــن جانب البنوك املركزية 
املرتبطــة بفيروس  القيود  وتأثيــر 

كورونا في الصني.
وبحســب “رويترز”، سجلت العقود 
اآلجلة خلــام برنت عند التســوية 
92.84 دوالر للبرميل، مرتفعة 3.69 

دوالر أو 4.14 في املائة.
بينمــا ســجلت العقــود اآلجلة 
للنفــط األمريكي عند التســوية 
86.79 دوالر للبرميل، مرتفعة 3.25 

دوالر أو 3.89 في املائة.
وقالت تينا تنج احملللة في شــركة 
للخدمات  ماركتس  سي.إم.ســي 
يشير  أساســي،  “بشــكل  املالية 
االنخفــاض احلــاد فــي احتياطي 
البتــرول االســتراتيجي األمريكي، 
إلى أن نقص املعــروض ال يزال ميثل 
النفط  مشكلة سائدة في أسواق 
الفعلية، لكن مخــاوف الركود قد 

تستمر في الضغط”.
وأعاق انخفاضات األســعار، الشح 
الواضح في املعروض، وســط حتذير 
روســيا بقطع تدفقات النفط إلى 
أي دولــة تدعم وضع حــد أقصى 
خفض  جانب  إلى  خامها،  لســعر 
بســيط لإلنتاج من جانب منظمة 

أوبك وحلفائها.
وقالــت إدارة معلومــات الطاقــة 
األمريكية أمــس األول، “إنها تتوقع 

ارتفاع إنتــاج اخلام األمريكي مبقدار 
540 ألف برميــل يوميا إلى 11.79 
مليــون برميــل يوميا فــي 2022، 
انخفاضا من توقعات سابقة بزيادة 
اإلنتــاج مبقــدار 610 آالف برميــل 

يوميا”.
وقال محللون “إنه في ضوء توقعات 
التي  البيع،  فإن عمليــات  العرض، 
قللت املتوســط املتحــرك ملدة 50 
يوما إلى ما دون املتوســط املتحرك 
ملدة 200 يوم في منتصف األسبوع، 
رمبا تكون مبالغا فيها، إذ إن الطلب 

في الصني، أكبر مســتورد للنفط 
فــي العالــم، ميكــن أن يتعافــى 

سريعا”.
وأفاد محللو بنك أستراليا الوطني 
“التنبــؤ بالطلــب الصينــي أكثر 
صعوبة، وســط تداعيات انتشــار 
اجلائحــة، لكن إعــادة الفتح بعد 
بدال  تراجعا  كوفيد شهدت سابقا 

من ارتفاع الطلب تدريجيا”.
وتصاعــدت حدة التوتــر أكثر يوم 
األربعاء بني موسكو واالحتاد األوروبي 
حول تسليم شحنات الغاز الروسي 

في حني حذرت كييف من أن كارثة 
في محطــة زابوريجــا النووية قد 
تكون لهــا عواقب تتجــاوز حدود 

أوكرانيا.
ونفى الرئيس الروسي فالدميير بوتني 
األربعاء أن تكون روســيا تستخدم 
الطاقة “ســالحا” ضد أوروبا، وهدد 
إذا  الروسي  الغاز  بوقف شــحنات 
حدد سقف ألســعار النفط والغاز 

الروسيني.
ويعتزم االحتــاد األوروبي فرض حظر 
الروسي  اخلام  النفط  استيراد  على 

بــدءا من اخلامس مــن كانون األول 
املقبــل وعلى املنتجــات النفطية 
شباط  من  اخلامس  يوم  الروســية 
املقبل، في حني مت إعفاء بلغاريا من 

تطبيق احلظر حتى نهاية 2024.
وفي حني يســعى االحتــاد األوروبي 
إلى تبني سياســة مشــتركة في 
مجال الطاقة، توقفت هذه احملاولة 
بسبب احلرب الروسية في أوكرانيا، 
حيث تصر بعض الدول األعضاء في 
التكتل، علــى إعفاء بعض اجملاالت 
على أســاس عــدم وجــود بدائل 

إلمداداتها من روسيا.
وجتــري بلغاريا محادثــات مع فادمي 
فوروبيــوف، رئيس شــركة النفط 
الروســية لوك أويل، بشأن إمدادات 
الوقود الروسي لبلغاريا قبل احلظر 
الوشــيك على اســتيراد  األوروبي 
روســيا بســبب حرب  النفط من 

أوكرانيا.
اجتماع مع  وقال فوروبيوف خــالل 
الرئيس البلغــاري رومني راديف، إن 
األعمال  “ممثلــي حكومة تســيير 
في بلغاريا، والشــركة الروســية، 
يناقشون السبل املمكنة الستقرار 
مع  والتعامل  االقتصاديــة  البيئة 
التضخم”، بحســب بيان صادر عن 

املكتب الرئاسي.
أويل”،  لـ”لوك  تابعة  شركة  وهناك 
تعمل في بلغاريا باســم لوك أويل 
من  بالقرب  بورجــاس،  نفتوكيــم 
على  البلغارية  بورجــاس  مدينــة 
أويل  “لــوك  وتعد  األســود.  البحر 
نفتوكيم بورجانس” أكبر شــركة 
جزيرة  في شــبه  النفط  لتكريــر 
البلقان واملــورد الرئيس للوقود إلى 
“من  إن  فوروبيــوف  وقــال  بلغاريا. 
املتوقــع تشــكيل مجموعة عمل 
خالل الربع األول مــن العام املقبل، 
لبحــث املقترحــات واملشــكالت 
احملتملة التي ميكن أن تظهر عندما 
يدخل احلظــر األوروبي على النفط 

الروسي حيز التطبيق في بلغاريا”.
وبحسب بيان للحكومة البلغارية، 
ناقــش كاالب دونــي رئيــس وزراء 
أويل”  “لــوك  رئيــس  مع  بلغاريــا 
إمكانيــة خفــض أســعار الوقود 
املقرر  ومن  النهائي.  للمســتهلك 
 2 أن تنتخب بلغاريــا برملانا جديدا 

أكتوبر املقبل.

 الصباح الجديد ـ وكاالت:
قيدت الهنــد صادرات الــرز بعد أن 
قفزت الشــحنات بشــكل حاد في 
األشــهر القليلــة املاضية وســط 
املوســم  محصول  حيــال  مخاوف 
اجلديد بســبب تسجيل معدل أدنى 
املتوســط لهطول األمطار في  من 

أربع واليات رئيسة منتجة للرز.
الرز  صــادرات  الســلطات  وحظرت 

املكســور وفرضت رســوما 20 في 
املائة على صــادرات درجات مختلفة 
من الــرز أمــس األول، فيمــا حتاول 
الهنــد، أكبر مصــدر للحبوب في 
العالــم، دعــم اإلمــدادات وتهدئة 
أن أدى هطول  األســعار احمللية بعد 
دون املتوسط لألمطار املوسمية إلى 

تقليص الزراعة.
وقال سودهانشو باندي، أكبر موظف 

وزارة شؤون املستهلك واألغذية  في 
أمس،  العــام، للصحافيني  والتوزيع 
إن أســعار الرز املكســور قفزت 38 
في املائة منذ بداية العام مع ارتفاع 
نيســان  الفترة من  الصادرات خالل 
إلى آب إلى 2.13 مليون طن من 1.58 

مليون طن قبل عام.
وأضاف بانــدي “كانت هنــاك زيادة 
هائلة في صادرات الرز املكســور في 

األعوام األربعــة املاضية، اإلنتاج قد 
ينخفض مبــا يصل إلــى 12 مليون 
طن في أسوأ الســيناريوهات، وفقا 
الرز  صــادرات  وارتفعت  لـ”رويتــرز”. 
الهندية في األشهر الثمانية األولى 
مــن 2022 إلى 15.25 مليون طن من 
14.5 مليون طن في الفترة نفســها 
قبل عام. ومتثل الهند 40 في املائة من 
حجم جتارة الرز العاملية، ومن ثم، فإن 

التصديرية  سياستها  في  تغيير  أي 
يؤثر بشكل كبير للغاية في مليارات 
األشخاص الذين يعتمدون على هذه 

السلعة الغذائية األساسية.
وخالل أزمة الغــذاء “2007 - 2008”، 
أوقفت الهند صــادرات الرز، ما دفع 
منتجني آخرين مثــل فيتنام إلى أن 
حتذو حذوهــا. وأثار ذلــك حالة من 
الشــراء احملموم، مــا أدى إلى ارتفاع 

أســعار الرز إلى أكثر من ألف دوالر 
للطن، أي أكثر من ضعف املســتوى 
احلالي. وقال بيتر تيمر، وهو أســتاذ 
فخــري في جامعة هارفارد ســاعد 
احلكومات  على حتديــد سياســات 
ذلك  األزمة في  اآلســيوية ملواجهة 
الوقت، إن القيود على الرز الكســر 
ليس من املرجح أن تــؤدي إلى أزمة 

مماثلة ملا حدث في 2007 و2008. 

التلويح الروسي بقطع تدفقات النفط يعيق انخفاض اسعاره

أكبر مصدر للحبوب يقيد صادرات الرز 

األسعار قفزت 38 % منذ بداية العام

بغداد ـ الصباح الجديد:
بلغت مبيعــات البنك املركزي مــن العملة 
األســبوع  االمريكي خالل  للــدوالر  الصعبة 

املاضي أكثر من مليار دوالر. 
وذكــر مصدر صحفــي ، أن البنك املركزي باع 
خالل االســبوع املاضي لأليام اخلمســة التي 
فتــح بها املزاد وابتداء من يــوم االحد ولغاية 
اخلميــس مقدار  1 مليــار و 150 مليوناً و204 
االف و 624 دوالرا مبعدل يومي بلغ 230 مليوناً 
و40 الفــاً و924 دوالراً، منخفضا مبقدار 7.5% 

عن االسبوع الذي سبقه. 
واضاف املصدر ، ان اعلى مبيعات للدوالر خالل 
األســبوع املاضــي كان ليــوم اخلميس حيث 
بلغت فيهــا املبيعات 240 مليونــاً و58 الفاً 
و250 دوالراً، فيمــا كانت أقــل املبيعات ليوم 
االثنني التــي بلغت فيها املبيعات 201 مليونا 

و113 الفا و441 دوالرا. 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعت عملة “البتكوين”حاجز 20 ألف دوالر، 
وتتطلع لتســجيل أفضل يوم لها في ستة 
أســابيع، إذ انخفض الدوالر ووجدت األسواق 

أسبابًا للتفاؤل في نهاية أسبوع صعب.
وصعدت “بتكوين”، وهي أكبر عملة مشــفرة 
من حيــث القيمة الســوقية، بأكثر من 7% 
لتصل إلى 20796 دوالرًا، وهو أعلى مســتوى 

في أسبوعني.
كما ارتفعت عملة “إيثر”، وهي ثاني أكبر عملة 
مشفرة، %5 مسجلة أيًضا أعلى مستوى في 

أسبوعني عند 1717 دوالرًا.
وكانت “بتكوين” متراجعة يوم األربعاء املاضي، 

إلى 18540 دوالرًا.
وقال مشــاركون في السوق إنه ال يوجد دافع 
بعينه وراء املكاسب، بخالف التفاؤل الواضح 
اليوم اجلمعة، املدفــوع بانخفاض في الدوالر، 
الــذي يعتبر مــالذًا آمًنا، وانتعاش األســهم 

الصينية.
وقد تتزايد تقلبات إيثر فــي اليومني املقبلني 
بســبب حتديث برمجي مزمع معروف باسم 
“الدمــج”، من املقرر إجراؤه في وقت ما بني 10 
و20 أيلول. وســيغير هذا التحديث بشــكل 
جذري كيفية معاجلة املعامالت، ومن املفترض 

أن يخفض استهالك الطاقة.

أكثر من مليار دوالر 
مبيعات البنك 

المركزي في اسبوع

مع تراجع الدوالر االمريكي 
الـ«بتكوين«“ تقفز فوق 

20 ألف دوالر
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يســر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى  دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ مشــروع تاهيل وتبليط 
شوارع في الهالل واجملد والسوير مع متديد شبكات مجاري في الهالل. تتبخص اعمال املشروع بعدة اجزاء، من ابرزها: 

أ – اعمال البلدية: وتتضمن ازالة التعارضات والدفن بالتراب النظيف مع احلدل وفرش وحدل احلصى اخلابط صنف )B(  بسمك )20( سم،وفرش وحدل 
طبقة من االســاس االسفلتي )ستاباليزر( بسمك اليقل عن )10( ســم، وفرش وحدل طبقة اسفلتية سطحية بسمك اليقل عن )5( سم،وكذلك 
تنفيذ اعمال القالب اجلانبي )الكربستون( وعمل الساقية الكونكريتية وتنفيذ اعمال الشتايكر املقرنص )االنترلوك(،وتتضمن ايضا نصب وتاسيس 

اعمدة انارة، مع تخطيط الشوارع بااللوان املرورية.
ب – اعمال اجملاري: وتشتمل على تنفيذ شبكة مجاري وخطط الدفع مع محطات الرفع وبناء محطة غاطسة في الهالل.

ج – اعمال املاء: وتتضمن متديد انابيب مياة الشرب.
وكل مايلزم الجناز املشروع ومبوجب الشروط واملواصفات الفنية احملددة في جدول الكميات ووثائق املناقصة.

 مع مالحظة ما يأتي:
1 ـ ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشــتراك في املناقصة كما هو محدد في النشــرة التوضيحيــة الصادرة عن االمم املتحدة )اخلاصة 

بتعريف الولة املؤهلة(.
pc.muthana@) 2ـ   على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات اضافية االتصال بدائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى

  )yahoo.com
 خالل ايام الدوام الرســمي من الساعة التاســعة صباحا ولغاية الســاعة الواحدة والنصف من بعد الظهر وكما موضحة  بالتعليمات ملقدمي 

العطاءات
3 ـ ان مصدر متويل املشــروع هو املشاريع واالعمال املشــمولة بقانون الدعم الطارىء لالمن الغذائي والتنمية حملافظة املثنى / تنمية االقاليم نوع 

االستثمار: 2، نوع املشروع: ادراج جديد، الباب: 59، القسم: 1، الفصل: 4، املادة: 13، النوع :18، التسلسل: 210
4 – درجة وصنف الشركة العراقية املطلوبة هي انشائية/ رابعة )كحد ادنى(. اما بالنسبة للشركات االجنبية اخملتصة باالشغال واملقاوالت العامة 

فاملطلوب شهادة التأسيس مع وجود فرع للشركة االجنبية داخل العراق.
5 - متطلبات التاهيل املطلوبة : وتشمل ما ياتي : 

أ ـ االهلية القانونية : وتشــتمل على اجلنســية ، تضارب املصالح ، قائمة الشركات املتلكئة والقائمة الســوداء ، أملنع مبوجب قرارات االمم املتحدة 
ومجلس االمن الدولي 

ب ـ الســيولة املالية: وتعرف بانها كشــف مصرفي يبني حركة التدفق املالي الخر ســنة وتكون متوافرة قبل موعد غلق املناقصة بفترة قصيرة 
،وباملبلغ املطلوب الذي التقل قيمته عن )856,000,000( دينار )ثمامنائة وســتة وخمســني مليون دينار عراقي(, وفي حالة تقدمي عطاء مشترك، يكون 

لزاما على احد الشريكني حيازة ما اليقل عن 25 % من مبلغ السيولة املالية احملدد.
ج - احلســابات اخلتامية: هي امليزانية العامة ملقدم العطاء والتي تعكس الوضع املالي للســنوات املطلوبة من حيث موجودات الشركة من اصول 

ثابتة ومتحركة مع بيان مقدار نفقات الشركة وايراداتها  ونسبة االرباح واخلسارة فيها وعلى النحو االتي
1 ـ تقدمي امليزانية العامة املدققة من قبل احملاسبني القانونيني تعرض الوضع املالي الخر سنتني ويجب ان تكون حساباتها رابحة لكل سنة 

2 ـ يجوز تقدمي احلسابات اخلتامية الخر سنتني تسبق االزمة املالية لعام 2014
د - معدل االيراد السنوي : وهو املبالغ املستلمة من الدفعات والسلف املرحلية للعقود املنجزة او املستمرة خالل املدة املطلوبة وعلى النحو االتي :
1 - ان  احلد االدنى ملعدل االيرادات السنوية ملقدم العطاء يبلغ )6,936,000,000( دينار )ستة مليارات وتسعمائة وستة وثالثون مليون دينار عراقي( 

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

هـ ـ أخلبرة التخصصية في تنفيذ االشــغال :هي اخلبرة الســابقة في مجال وتخصص هذا العمل كمقاول رئيســي او شــريك او مقاول ثانوي. 
وعلــى مقدم العطاء تقدمي عمل مماثل واحد منجز وخالل مدة ال تتجاوز )10( عشــر ســنوات قبل املوعد النهائي لتقــدمي العطاء ومببلغ ال يقل عن 

)4,162,000,000(  )اربعة مليارات ومائة واثنني وستني  مليون دينار عراقي(
و - ألكادر القيادي للمشروع والعاملني : على مقدمي العطاءات اثبات توافر العاملني للمناصب الرئيسية لتنفيذ العقد وبعقود رسمية صادرة عن 

نقابة املهندسني العراقيني وحتقيق املتطلبات االتية :
1 - مدير مشــروع )مهندس مدني (: بخبرة كلية عامة في تنفيذ االشــغال ملدة )10( عشر ســنوات وخبرة تخصصية في االعمال املماثلة ملدة )7( 

سبع سنوات.
2 – مهندس مدني عدد/ 2: بخبرة كلية عامة من تنفيذ االشغال ملدة )5( خمس سنوات، وخبرة تخصصية في االعمال املماثلة ملدة )3( ثالث سنوات.

3 - مهنــدس كهرباء عدد/ 1: بخبرة كلية عامة من تنفيذ االشــغال ملدة )5( خمس ســنوات، وخبرة تخصصية فــي االعمال املماثلة ملدة )3( ثالث 
سنوات.

4 - مهندس ميكانيك عدد/ 1: بخبرة كلية عامة من تنفيذ االشــغال ملدة )5( خمس ســنوات، وخبرة تخصصية في االعمال املماثلة ملدة )3( ثالث 
سنوات.

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

ان الكوادر واالختصاصات الفنية املطلوبة لتنفيذ املشــروع احملددة ابتداء ال يجوز استبدالها اال عند حدوث قوة قاهرة تستدعي االستبدال ومبوافقة 
جهة التعاقد كما يتوجب على مقدم العطاء تقدمي مايؤيد خبرات الكادر القيادي للمشروع.

ز-املعدات التخصصية: على مقدمي العطاءات اثبات حيازته للمعدات الرئيســية املطلوبــة وفق البرنامج الزمني لتقدم العمل واملقدم من قبله 
بشــكل اولي معمل اســفلت عدد/1 فارشــة عدد/1 حادلة مطاطية عدد/2 وحادلة فوالذية عدد/2 ويجب تقدميها قبل موعد املباشــرة باالعمال 

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

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

6 ـ على مقدمي العطاء االلتزام بالتعليمات والشــروط اخلاصة باملناقصة وبضمنها الشــروط الواردة في القسم الثاني من الوثيقة ورقة بيانات 
املناقصة/ ج : اعداد العطاء وبخالفه يستبعد العطاء 

7 ـ ان الكلفة التخمينية للمشــروع هي )6,935,414,990( دينار )ســتة مليارات وتسعمائة وخمســة وثالثون مليون واربعمائة واربعة عشر الف 
وتسعمائة وتسعون  دينار عراقي( ،وان املدة الالزمة لتنفيذ اعمال املشروع هي )365( يوما.

8 -  بامكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق  العطاء باللغة العربية ابتداء من يوم الثالثاء  املصادف 2022/9/27،بعد تقدمي طلب حتريري الى دائرة 
العقود احلكومية في املثنى، وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )350,000( دينار)ثالثمائة وخمســون دينار عراقي( غير قابلة للرد ويتم دفع املبلغ 

نقدا الى قسم احلسابات في محافظة املثنى وتقدم النسخة االصلية من وصل الشراء مع العطاء
9 ـ يتم تســليم العطاءات الى العنوان االتي محافظة املثنى /  دائرة العقود احلكومية وان موعد الغلق هو في متام الســاعة الثانية عشــر ظهرا 
مــن يوم الثالثاء املصادف 2022/10/18 التقدمي بالبريد االلكتروني غير مســموح به ان العطاءات املتاخرة ســوف ترفض، وســيتم فتح العطاءات 
بحضــور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان االتي الطابق االرضي من بناية االدارة العامة واحمللية في نفس موعد الغلق وان 
موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باالجابة على استفســارات املشتركني في املناقصة ســيكون في الساعة احلادية عشر صباحا من يوم الثالثاء املصادف  
2022/10/11 في بناية دائرة العقود احلكومية في املثنى ان كل العطاءات تبقى نافذة ملدة )90( يوما وان تتضمن ضمانا للعطاء على شــكل خطاب 
ضمان مصرفي يذكر فيه اســم ورقم املناقصة املعنية وان يكون غير مشــروط ويدفع حني الطلب ونافذا ملدة  ال تقل عن )120( يوما من تاريخ غلق 
املناقصة الفعلي وان يكون بصيغة واضحة من حيث مبلغه )رقما وكتابة( وحتديد تاريخ نفاذه وشروطه والغرض من اصداره او صك مصدق  ومببلغ 

مقطوع مقداره
)100,000,000( دينــار ) مائة مليون دينــار عراقي ( وعلى ان تكون صادرة عن مصرف معتمد في العراق ملصلحــة جهة التعاقد ) محافظة املثنى / 

حسابات أخلطة االستثمارية (
10 ـ ان اسم جهة التعاقد: هو محافظة املثنى والعنوان السماوة ـ شارع احملافظة - بناية االدارة العامة واحمللية  والقسم اخملتص: هو دائرة العقود 

احلكومية في املثنى
11 ـ عند الترشــيح لالحالة  تختار جلنة التحليل العطاء املستجيب لكافة الشــروط القانونية املطلوبة في املناقصة وكذلك املواصفات الفنية 

ومعايير التاهيل املطلوبة )اي مستجيب بشكل كلي ماليا وفنيا وقانونيا ( مع كونه اوطا  عطاء متوازن 
12 ـ في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة اقســامها فانه سيتم استبعاد عطائه مما يقتضي مراعاة ذلك  عند  
التقدمي حيث يتم ملىء القســم الرابع من قبل مقدم العطاء ثم تقدم ورقيا بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشركة  املقدمة للعطاء مع الوثائق 

املكونة للعطاء املشار اليها في  التعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء
13 ـ ان احلد االقصى لقبول عطاءات املشاركة  هو شركتان من نفس الصنف واالختصاص لغرض الصعود درجة واحدة حصرا

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

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

 احمد منفي جوده
محافظ املثنى

يســر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى  دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ مشــروع تاهيل وتبليط شــوارع متديد 
شبكات مجاري مياه ثقيلة ومياه امطار في الرميثة. تتلخص اعمال املشروع في عدة اقسام، من ابرزها: 

أ – اعمال البلدية: تتضمن الدفن بالتراب النظيف على شكل طبقات اليزيد سمك الطبقة عن )25( سم وفرش وحدل مادة احلصى اخلابط صنف )B( بسمك )20( 
ســم،وفرش وحدل طبقة من االساس االسفلتي )ستاباليزر( بســمك اليقل عن )10( سم، مع فرش طبقة تعديلية من اخلرسانة االسفلتية  بسمك اليقل عن )6( 
سم، واملعاجلة باجللمود لبعض املناطق بسمك )40( سم وكذلك تنفيذ اعمال القالب اجلانبي )الكربستون( وعمل الساقية الكونكريتية وتنفيذ اعمال الشتايكر 

املقرنص )االنترلوك(،وتتضمن ايضا نصب وتاسيس اعمدة انارة باتفاعات مختلفة )12,9,3( م وعمل نافورة ونصب تذكاري.
ب – اعمال اجملاري: وهي على نوعني، متديد شبكة مجاري املياه الثقيلة ومتديد شبكة مجاري مياه االمطار. وتشتمل على متدي انابيب  بالستيك نوع )UPVC( وباقطار 

مختلفة )400,315,250( ملم بعد حفر مسار االنبوب بعرض )0.6m+D(  وكذلك عمل منهوالت كونكريتية مسلحة وغيرها من االعمال.
ج – اعمــال املــاء: من اهمها، متديد انابيب بولي اثيلني )HDPE( باقطار مختلفة )400,225,160,110( ملم وكذلك متديد انابيب دكتايل قطر )500( ملم وعمل قناطر 

كونكريتية. 
د – اعمال الكهرباء.

وكل مايلزم الجناز املشروع ومبوجب الشروط واملواصفات الفنية احملددة في جدول الكميات ووثائق املناقصة، مع مالحظة ما يأتي.
1 ـ ســيتم العمل وفق االلية املعتمدة للمناقصات الدولية العامة والتي تتيح ملقدمي  العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشــتراك في املناقصة كما هو محدد 

في النشرة التوضيحية الصادرة عن االمم املتحدة )اخلاصة بتعريف الولة املؤهلة(.
2 ـ  ان مصدر متويل املشروع هو املشاريع واالعمال املشمولة بقانون الدعم الطارىء لالمن الغذائي والتنمية حملافظة املثنى / تنمية االقاليم نوع االستثمار: 2، نوع 

املشروع: ادراج جديد، الباب: 59، القسم: 1، الفصل: 4، املادة: 13، النوع :18، التسلسل: 210
  )dpc.muthana@yahoo.com) 3 - على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات اضافية االتصال بدائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى

 خالل ايام الدوام الرسمي من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الواحدة من بعد الظهر وكما موضحة  بالتعليمات ملقدمي العطاءات 
4 – متطلبات التاهيل املطلوبة : وتشمل ما ياتي :

أـ  االهلية القانونية : وتشتمل على اجلنسية ، تضارب املصالح ، قائمة الشركات املتلكئة والقائمة السوداء ، أملنع مبوجب قرارات االمم املتحدة ومجلس االمن الدولي
ب – املطالبات املوقوفة )النزاعات القضائية العالقة(: وتشتمل هذه املطالبات على:

1 – يجب ان التشكل كافة الدعاوي القضائية املعلقة مبجموعها اكثر من )40 %( من صافي القيمة احلالية ملقدم العطاء.
2 – املطالبات املوقوفة = مبلغ املطالبات املوقوفة/ مجموع املبالغ الكلية الخر )3( سنوات للعقود السابقة.

3 – ناجت املعادلة يجب ان يكون مساويا او اصغر من )40 %( ،اي من النسبة احملددة في )1( اعاله.
ج ـ السيولة املالية: وتعرف بانها كشف مصرفي يبني حركة التدفق املالي الخر سنة وتكون متوافرة قبل موعد غلق املناقصة بفترة قصيرة ،وباملبلغ املطلوب الذي 
التقل قيمته عن )3,486,000( دينار )ثالثة مليارات واربعمائة وســتة وثمانني  مليون دينار عراقي(, وفي حالة تقدمي عطاء مشــترك، يكون لزاما على احد الشريكني 

حيازة ما اليقل عن 25 % من مبلغ السيولة املالية احملدد.
د - احلسابات اخلتامية: هي امليزانية العامة ملقدم العطاء والتي تعكس الوضع املالي للسنوات املطلوبة من حيث موجودات الشركة من اصول ثابتة ومتحركة مع 

بيان مقدار نفقات الشركة وايراداتها  ونسبة االرباح واخلسارة فيها وعلى النحو االتي
1 ـ تقدمي امليزانية العامة املدققة من قبل احملاسبني القانونيني تعرض الوضع املالي الخر سنتني ويجب ان تكون حساباتها رابحة لكل سنة 

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

1 ـ ان  احلد االدنى ملعدل االيرادات السنوية ملقدم العطاء يبلغ )14,135,000,000( دينار ) اربعة عشر مليار ومائة وخمسة وثالثون مليون دينار عراقي ( 
2 – على مقدم العطاء تقدمي معدل االيراد الســنوي لثالث ســنوات لكافة العقود املنجزة من قبله من ضمن عشر سنوات من تاريخ غلق املناقصة. ويتم احتسابه 

وفقا للسنوات املقدمة من قبله مع مراعاه عدم ضرورة ان تكون سنوات العمل متسلسه.
وـ  أخلبرة العامة :وهي اخلبرة الســابقة في مجال االشــغال بصورة عامة كمقاول او شريك او مقاول ثانوني او ادارة العقود وعلى مقدم العطاءات تقدمي عقد واحد 

منجز خالل مدة التتجاوز )3( ثالث سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء.
 ز –  أخلبرة التخصصية في تنفيذ االشــغال :هي اخلبرة الســابقة في مجال وتخصص هذا العمل كمقاول رئيسي او شريك او مقاول ثانوي. وعلى مقدم العطاء 
تقدمي عمل مماثل واحد منجز وخالل مدة ال تتجاوز )10( عشــر ســنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء ومببلغ ال يقل عن )13,500,000,000(  )ثالثة عشــر مليار 

وخمسمائة  مليون دينار عراقي(
و - ألــكادر القيادي للمشــروع والعاملني : على مقدمــي العطاءات اثبات توافر العاملني للمناصب الرئيســية لتنفيذ العقد وبعقود رســمية صادرة عن نقابة 

املهندسني العراقيني وحتقيق املتطلبات االتية :
1 - مدير مشروع )مهندس مدني (: بخبرة كلية عامة في تنفيذ االشغال ملدة )15( خمس عشر سنة، وخبرة تخصصية في االعمال املماثلة ملدة )10( عشر سنوات.

2 – مهندس مدني عدد/ 4: بخبرة كلية عامة من تنفيذ االشغال ملدة )7( سبع سنوات، وخبرة تخصصية في االعمال املماثلة ملدة )5( خمس سنوات.

3 - مهندس كهرباء عدد/ 2: بخبرة كلية عامة من تنفيذ االشغال ملدة )5( خمس سنوات، وخبرة تخصصية في االعمال املماثلة ملدة )3( ثالث سنوات.
4 - مهندس ميكانيك عدد/ 2: بخبرة كلية عامة من تنفيذ االشغال ملدة )5( خمس سنوات، وخبرة تخصصية في االعمال املماثلة ملدة )3( ثالث سنوات.

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

ان الكوادر واالختصاصات الفنية املطلوبة لتنفيذ املشروع احملددة ابتداء ال يجوز استبدالها اال عند حدوث قوة قاهرة تستدعي االستبدال ومبوافقة جهة التعاقد 
ط – املعدات التخصصية: على مقدمي العطاء اثبات حيازته للمعدات الرئيسية املطلوبة وفق البرنامج الزمني لتقدم العمل املقدم من قبله بشكل اولي : معمل 

اسفلت عدد/ 1، خباطة مركزية او محطة خرسانية 
( عدد/ 1، فارشــة عدد/ 1، حادلة مطاطية عدد/2 وحادلة فوالذية عدد/2 .   يجب تقدميها قبل موعد املباشــرة باالعمال وبعكســه تتحمل الشركة كافة التبعات 

  )concreie barching piantالقانونية الناجتة عن عدم تقدميها ومن ضمنها اجراءات االخالل بالتزامات التعاقدية
ي ـ ميكن مراجعة القسم الثالث من الوثيقة ملعرفة التفاصيل اخلاصة مبعايير التقييم والتأهيل املذكورة اعاله.

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

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

6 -  بامــكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق  العطاء باللغــة العربية ابتداء من يوم الثالثاء  املصادف 2022/9/27،بعد تقــدمي طلب حتريري الى دائرة العقود 
احلكومية في املثنى، وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )450,000( دينار)اربعمائة وخمسون دينار عراقي( غير قابلة للرد ويتم دفع املبلغ نقدا الى قسم احلسابات 

في محافظة املثنى وتقدم النسخة االصلية من وصل الشراء مع العطاء
7 ـ يتم تســليم العطاءات الى العنوان االتي محافظة املثنى /  دائرة العقود احلكومية وان موعد الغلق هو في متام الســاعة الثانية عشــر ظهرا من يوم الثالثاء 
املصادف 2022/10/18 التقدمي بالبريد االلكتروني غير مسموح به ان العطاءات املتاخرة سوف ترفض، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم 
الراغبني باحلضور في العنوان االتي الطابق االرضي من بناية االدارة العامة واحمللية في نفس موعد الغلق وان موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باالجابة على استفســارات 
املشتركني في املناقصة سيكون في الساعة احلادية عشر صباحا من يوم الثالثاء املصادف  2022/10/11 في بناية دائرة العقود احلكومية في املثنى ان كل العطاءات 
تبقى نافذة ملدة )90( يوما وان تتضمن ضمانا للعطاء على شكل خطاب ضمان مصرفي يذكر فيه اسم ورقم املناقصة املعنية وان يكون غير مشروط ويدفع حني 
الطلب ونافذا ملدة  ال تقل عن )120( يوما من تاريخ غلق املناقصة الفعلي وان يكون بصيغة واضحة من حيث مبلغه )رقما وكتابة( وحتديد تاريخ نفاذه وشــروطه 

والغرض من اصداره او صك مصدق  ومببلغ مقطوع مقداره
)270,000,000( دينار ) مائتان وسبعون مليون دينار عراقي ( وعلى ان تكون صادرة عن مصرف معتمد في العراق ملصلحة جهة التعاقد ) محافظة املثنى / حسابات 

أخلطة االستثمارية (
8 - ان اســم جهة التعاقد: هو محافظة املثنى والعنوان السماوة ـ شــارع احملافظة - بناية االدارة العامة واحمللية  والقسم اخملتص: هو دائرة العقود احلكومية في 

املثنى
9 - درجة وصنف الشركة العراقية املطلوبة هي انشائية/ ثانية )كحد ادنى(. اما بالنسبة للشركات االجنبية اخملتصة باالشغال واملقاوالت العامة فاملطلوب شهادة 

التأسيس مع وجود فرع للشركة االجنبية داخل العراق.
10 - الكلفة التخمينية للمشروع هي )19,361,714,870( دينار )تسعة عشر مليار وثالثمائة وواحد وستون مليون وسبعمائة واربعة عشر الف وثمامنائة وسبعون  

دينار عراقي( ،وان املدة الالزمة لتنفيذ اعمال املشروع هي )500( يوما.
11ـ  عند الترشــيح لالحالة  تختار جلنة التحليل العطاء املســتجيب لكافة الشروط القانونية املطلوبة في املناقصة وكذلك املواصفات الفنية ومعايير التاهيل 

املطلوبة )اي مستجيب بشكل كلي ماليا وفنيا وقانونيا ( مع كونه اوطا  عطاء متوازن 
12 ـ في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فانه سيتم استبعاد عطائه مما يقتضي مراعاة ذلك  عند  التقدمي حيث يتم 
ملىء القســم الرابع من قبل مقدم العطاء ثم تقدم ورقيا بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشــركة  املقدمة للعطاء مع الوثائق املكونة للعطاء املشار اليها في  

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

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

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

 احمد منفي جوده
محافظ املثنى

جمهورية العراق
محافظة املثنى 

دائرة العقود احلكومية
قسم التعاقدات

العدد : 1223
التاريخ :2022/9/8

مناقصة رقم )31(/ اعالن للمرة االولى
املشاريع واالعمال املشمولة بقانون الدعم الطارىء لالمن الغذائي والتنمية حملافظة املثنى / من متويل تنمية االقاليم

1 ـ »تأهيل وتبليط شوارع في قضاء السوير )داخل التصميم االساسي(«
2 – »تأهيل وتوسيع الشارع الرئيسي من محطة الضخ القدمية الى اجمللس احمللي مرحلة اولى«/ اجملد

3 – »تأهيل شوارع محلة 105 حي االمير في قضاء الهالل«

جمهورية العراق
محافظة املثنى 

دائرة العقود احلكومية
قسم التعاقدات

العدد : 1225
التاريخ :2022/9/8

مناقصة رقم )29(/ اعالن للمرة االولى
املشاريع واالعمال املشمولة بقانون الدعم الطارىء لالمن الغذائي والتنمية حملافظة املثنى / من متويل تنمية االقاليم 

1 ـ »تأهيل وتطوير شارع احلمزة السياحي وشارع رميثة – جنمي«/ الرميثة
2 – »تأهيل وتطوير الشوارع املتبقية في مدينة الرميثة والفلكة املقابلة لبلدية الرميثة وفلكة ثورة العشرين«

3 – »تأهيل الشارع احلولي بامتداد شارع املهندسني الى شارع احلمزة السياحي املرحلة االولى« الرميثة
4 – »متديد شبكة مجاري ثقيلة وامطار في منطقة في منطقة 57 مع تاهيل وتبليط منطقة 57 في مدينة الرميثة املرحلة االولى«

5 – تأهيل وتبليط املهندسني اجلزء الثاني املنطقة املقابلة ملدينة االلعاب في الرميثة«
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على نظم القصائد هو حزنه على مقتل 
أخيه الشــيخ كليب زعيم تغلب والذي 
البسوس  بسبب مقتله نشــبت حرب 

بني قبليتي تغلب وبكر.
ولهذا )نيكلســون( يقــرن تاريخ ظهور 
فجر القصيدة الشعرية في بالد العرب 
بتلك احلــرب. فالشــعراء الذين أعقبوا 
املهلهل ساروا على نفس قواعد نظمه.
فالشــعراء كانوا  في األسواق يتباهون 
أقوامهم  وحتى  بالشــعر،  ويتسابقون 
يفتخرون بهم ويرددون قصائدهم منها 
األولى في  الفائزة  القيس  امرئ  قصيدة 
سوق عكاظ التي نظمها في حب ابنة 

عمه )عنيزه( مطلعها:
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل

بسقط اللوى بني الدخول فحومل
كمــا أخذت تغلــب تفتخــر بقصيدة 
عمرو بــن كلثــوم التغلبــي، حيث إن 
معلقــة عمرو ابن كلثوم تشــير إليها 
األخبار أنهــا كتبت في زمنيني ومكانني 
منفصلني، فــكان عمرو قد أرجتل بعض 
أبيات القصيدة أمام امللك عمرو بن هند 
ملك احليــرة مفتخرا بقومه، وحذره من 
على  وامليل معهم  للوشــاة  االستماع 

تغلب قائال:
أبا هند فال تعجل علينا
وانظرنا نخبرك اليقينا

بانا نورد الرايات بيضا
ونصدرهن حمرا قد روينا

ثم أكمــل أبيات القصيــدة بعد موت 
امللك عمــرو بن هند وانشــدها كاملة 
في موســم عكاظ، مما نالت شهرة بني 
العــرب، فكانت تغلب ال تــرى قصيدة 
أفضل منها ويرويها صغارهم وكبارهم 
حتى هجوا بذلك قال بعض شعراء بكر 

بن وائل
الهي بني تغلب عن كل مكرمة

قصيدة قالها عمرو بن كلثوم
الغــرض الرثــاء كان من ابــرز األغراض 
الشــعرية في مواســم عكاظ األدبية 
وصوت النســاء كان له نصيب كبير مما 
تعرض له النساء من مصائب في فقدان 

اآلباء واإلخوة واألزواج.
الشــاعرة اخلنســاء من ابرز الشاعرات 
اللواتي ذاع صيتهن في عكاظ، فوجدته 
متنفسا لها لتعبر عن حزنها وشجنها 

لفقدها أباها واخويا قائلة:
أُبَك أَبي عمرا بِعني غزيرة

قليل إِذا نام اخللِي هجودها
وَِصنوي ال أَنسى معاوِية الَّذي

له ِمن سراِة احلرتنَي وفودها
وصخرا ومن ذا مثل صخر إِذا غدا

بِساحته األَبطال قزم يقودها
فَذلَك يا هند الرزية فاعلمي

ونيران حرب حنَي شب وقودها
فأجابتها هند قائلة:

أبكي عميد األبطحني كليهما
وحاميهما من كل باٍغ يريدها

أبي عتبة اخليرات ويحك فاعلمي
وشيبة واحلامي الذمار وليدها

أولئك آل اجملد من آل غالٍب
وفي العز منها حني ينمي عديدها

كانــت الشــعرية بني اخلنســاء وهند 
مشــهدا رائعا في التفاخر في األسواق 

وتخليد  عــن مصائبهن  والبوح  األدبية 
األدبيــة، ومن  احملافــل  أشــعارهن في 
الشــاعرات في ســوق عكاظ فاطمة 
بنت االحجم التي فجعت بزوجها أثناء 

حروب الفجار.
ومن أشــهر ما قيل في هذا اللون الرثاء 

أثنــاء حــروب الفجار التــي وقعت بني 
هوازن وقريش وحليفتها كنانة في سوق 
عكاظ، فشعراء هوزان يتفاخرون باأليام 
التــي كانت لهم الغلبــة فيها، فقال: 

خداش بن زهير الهوازني:
أال ابلغ عرضت به هاشما

وعبد اهلل ابلغ والوليدا
بانا يوم شمطة قد اقمنا

عمود اجملد أن له عمودا
يــوم شــمطة: أول أيام الفجــار الرابع 
ووقع عند العبالء وهي موضع إلى جنب 

عكاظ.
وعندما تغلبت قريش وكنانة على هوازن 
بيوم شرب قال أمية بن االسكر الكناني

إال سائل هوزان يوم القوا
فوارس من كنانة معلينا

لدى شرب قد جاشوا وجشنا
فاوعب في النفير بنو ابينا

أن ســبب شــهرة عــكاظ دون غيرها 
من األســواق يعود لقربهــا من مكة، 
فاألسواق واملواسم أنتجت لهجة واحدة 
وهي لهجة احلجاز التي أصبحت في ما 
بعــد لغة العرب عابرة احلــدود القبلية 
لتصبح بلسان واحد دليل على الوحدة 
الفكرية والثقافية التي هي نواة الوحدة 
للشــعراء  منبرا  السياســية..فكانت 
يعرضون مــن خاللها ما يودون البوح به 
وظهور النقد األدبي في األسواق فالعرب 
كانوا على مســتوى رفيع في حسهم 
وتذوقهــم للــكالم ونقــده.. منه قول 

حسان بن ثابت قال:
لنا اجلفنات الغر يلمعن بِالضحى ...

وأَسيافنا يقطرن ِمن جندة دما
ولدنا بني العنقاء وابني محرق...

فأَكرم بِنا خاال وأَكرِم بِنا اِبنما
فقال النابغة حلسان: أنت شاعر ولكنك 
أقللت جفانا وأسيافا وفخرت مبن ولدت 

ولم تفخر مبن ولدك.

طالب زعيان

لنقف قليال عند كلمة )سوق( اشتقاقا، 
قيل: أنها مشــتقة من سوق األرجل، ألن 
الناس تســاق إلى موضع الســوق على 
سوق األرجل، ولفظة السوق مؤنثة، وقد 

تذكر، والكثير يؤنثونها وهو األرجح.
آنذاك األســواق مقتصرة على  لم تكن 
األعمال التجارية فحسب، بل تعدت إلى 
غير ذلك إلى أنشطة أخرى منها النشاط 
االجتماعي والثقافي والسياسي، فكانت 
مهمة لدى اجلميع، ألنها متثل دورا تاريخيا 
وحضاريــا وثقافيا في حيــاة العرب في 
ترسيخ شعورهم القومي، وفي وحدتهم 

اللغوية.
يقول العالم األملاني هردر )يظهر أن جزيرة 
العرب، وهي من بقــاع الدنيا اخملتارة، قد 
أعدتها الطبيعة لتهب لشــعبها خلقا 
خاصــا وتهيئ لهم أســباب الدور الذي 

ينتظرهم(
فكانت األســواق مثل: )عــكاظ ومجنة 
وذو احلجاز( هي نقطة لقاء، ووسيلة من 
وسائل التعارف والتقارب بني العرب على 
أحوالهم وقصصهم في البادية، من رخاء 
أو جدب وحرب أو سلم .. مما اتضحت لهم 
العوامل املشــتركة في القيم والعادات 

وعرض اآلراء واألفكار والدعوات.
أمــا عن الدور الثقافــي واألدبي واللغوي 
شــكلت األســواق حركة أدبية واسعة 
النطاق في الفكر والثقافة.. فبرز الشعر 
وهو كالم موزون ومقفى يعود كما يقول 
املؤرخون إلى خمسني ومائة قبل اإلسالم 
وإذا امتــد ال يتجاوز مائتي عــام. فكان 
الشعر يتناقل على السن الرواة شفاها 
القســم منه تعــرض للضيــاع لعدم 
تدوينه، لكــن ما وصلنا منه يســتحق 

الدراسة والوقوف عليه.
يــرى املؤرخون أن املهلهل بــن ربيعة أول 
مــن نهج القصيــدة، والتي قــال عنها 
نيكلســون )لم تكن تركيبا متناســقا 
بل عبارة عن أللــئ تختلف حجما ونوعا 
انتظمت في عقد( والــذي دفع املهلهل 

حركة أدبية واسعة النطاق في الفكر والثقافة
»ســـوق عكــــاظ»..

كانت األسواق مثل: )عكاظ 
ومجنة وذو الحجاز( هي 

نقطة لقاء، ووسيلة من 
وسائل التعارف والتقارب 
بين العرب على أحوالهم 
وقصصهم في البادية، 

من رخاء أو جدب وحرب أو 
سلم .. مما اتضحت لهم 

العوامل المشتركة في 
القيم والعادات وعرض اآلراء 

واألفكار والدعوات.

قصة قصيرة

شعراصدارات

شوقي كريم حسن
* الشيء يأتي من الليل،سوى تلك اللهاثات 
املوجعة لالفئدة،يأخذك بإستسالم ليرمي 
ماتلبث  دياجير عتمته،التــي  بك وســط 
عشــتها،ومتنحك  التي  االزمنــة  جتلي  ان 
منبشــا حاد احلواف،طالبة رمي ما التريد 
الــى بعيد روحــك التي ترقــب مخاوفها 
وهي ترفرف مثل فاختــة مذبوحة،تنحني 
الرغبة قليال حلظة متر االيام مســتعرضة 
كلــك الضائع فــي كلها،تقيــس مديات 
وجودكما لكن الفشــل يجلدك بســياط 
عنــد  نســيانك،وخوفك،وترددك،فتجلس 
وهموم،التدري  انينا  يأسك،الشاخب  حافة 
مالذي ورطك، محســنا لك افكار االختيار 
الشــاذة،حني رأيتهــا اول مرة،رفــت عند 
فراشات  احلمراوين،اجنحة  حواف شفتيها 
القبول،أشــارت إليك بأن تأتــي الى حيث 
تخفــي نصفها،وراء ضلفــة الباب نصف 
تلعثمت  مضطربا،  تراجعت  املوارب،لكنك 
الكلمــات عنــد مهابط حنجرتــك التي 
اصابتها رياح اجلفاف واحليرة،خطى جسدك 
بضع خطوات،لكنه تراجع،الئما ليلك الذي 
ما ســتر عري رغباتــك املاجنة،عند طرف 
الوســادة الريش،تراها تلوح،تقترب،تدفعك 
جســدها  الحتواء  املســافات  فاســحة 
املكتشفة  االنوثة غير  امللتهب بهشــيم 
بعد،تنساب اصابعك مبكر العارف باالسرار، 
لتجس اســمرار التنهدات املنطلقة مثل 
ســيول عارمة مــن االفاعــي والعقارب، 
لكنهــا تبصــرك بعينني كدرتــني متتالن 

بالذبول،والوساوس،تقول.
* - اذا كنت ترغب بي خذني الى بعيد؟!!

* -البعيد الذي ترغبني به أين ميكن ايجاده!!

* —نروح الى ما تعرف من االمكنة..البقاء 
داخل هذه النيران املســتعرة التســمى 

حياة!!
* — والفشل..اخاف الفشل!!

* —نفشل هناك احسن من ان منوت هنا..
االيام التي تتشابه موت !!
* — انت حتسنني التوسل!!

* -ال احسن اختيار ما اريد.!!
* —دعينا منأل  ليلنا بخيارات عذوبتها!

االرواح  المينــح  بقبــول  امــل  —ال   *
القــا!! تضع ســالل االمانــي الغريبة 
االطوار،عنــد هامــة مخاوفــي التــي 
اعماقي  تكاثرت مثل ســرب جراد،البت 
باحثــة عــن درب خــالص يوصلها الى 
حقيقة االكتشــاف،لكنها ومثل عديد 
غفت  استســالمها،و  مرات،صافحــت 
عند ثرثــرات الوقت امللــيء بالهواجس 
االرمتاء  املتخاذلة  لروحي  والشرور،الميكن 

،واملهتز  جســدها،الفائر  محاسن  عند 
مع انغــام  حنجرتها الدافئــة،ال فائدة 
مــن اعالن احلب..وليس ثمــة ما مينحك 
االقتراب،االناث تدجني ،واالفرشة مدافن..
واالكف بحــث عن فــراغ اخلالص،حتاول  
بالهيامات  املدجــج  ســلطانها  فرض 
مســراتك  متنح  ال  واجلنون،تقول—-لــم 

قبول؟!!
* —ال ادري لقــد اضاعتي دروب املدن التي 
ال اعرف كيفيــة اجتيازها..ليتك تعرفني 
ما معنى وجود االنســان وحيدا ضائعا 
داخل دوامة التســتقر..تدور وأدور معها 

دون انتظار ملنقذ او مخلص!!
* —روحــك الئبــة هي مــن اخذتك الى 
تيه االزقة وخيار النســيان...لم اهملت 
نداءاتي..لم تركتنــي ارقب الفراغ علك 
تبزغ منه؟!! االســئلة ال متطــر اجابات 
على  يســتحوذ  احملال  حقيقية،مــادام 

وجودهــا العاجز عن اخلــالص، ابصرها 
تلعق شــفتيها املدهونتني بالديرم،وهي 
تبصــر عثراتــي املربكة خلطــوي احلذر 
الراغب بإجتياز احملنة التي اعيش،جرأتها 
املاكرة  بالدوار،وضحكاتهــا  تصيبنــي 
املتقطعــة النغمات،تشــدني الى قاع 
ذكورتي غير املكتشفة بعد،ثمة مخاوف 
تراود ليلي الهابط الى قاع التوســالت، 
ثمة اناث قدن من صور احلائط الكامش 
بهن بقوة الميكنهن الفرار منها،لكنهن 
يأتــني مثــل ســيول ماء،ليحطــن بي 
،بغولية متوحشــة، تهمــد جمجمتي 
املمرغلة  بالفتور،تقول  جســدي  ،ويلوذ 

بالبياض— قتلته مخاوفه!!
الثانية..والثالثة..والرابعــة.. تقــول   *

وجود  اصعب  وااللف—مــا  والعاشــرة.. 
اضاع ذكورته الى ماذا يلتجيء..

* قالت اخلامسة،التي تلوح بعذوبتها بني 

يدي مثل بيرق—أنا من يخلص كدره ..!
* قالــت االولى—شــمس فحولته افلت 
منسي يلم فتات موائد احلكايات ليصنع 

منها مجده الكاذب!!
على  القضاء  اخلامســة—اريد  تقــول   *
ماتبقــى منــه!! تشــدني الرؤيــا الى  
اجد سوى  الغابرة،فلم  ازمنتي  سفاالت 
ولد مطروح عند ضفاف  شطآن ايبسها 
نــواح االمهــات اللواتي عبــأن الدروب 
االوالد املشــتولني  باالنتظــار، وعــراك 
ملراقبة اصابع اجلكليت وهي متسد وجه 
املاء مبتسمة بحبور من يتمنى الرحيل 
مع االمتــداء الــى مدن جتعــل منهن 
انــاث ميتهن الغواية،يفــرك قذا عينيه، 
مبتســما،الويا رأسه عله يرى ما يبحث 
عنه من خالل ســتر نفنوفها املنحسر 
من  حمام،وغابات  اعشــاش  قليال،مــع 
االلوان التي ظل ال مييز بينها،تشير إليه 
باالقتراب، تبعده املســافة رامية بنحول 
جســده املنحني مثل قصبة،الى وسط 
ضجيــج  املارقني الــى الليل،تخيط له 
الذاكــره ثيابا ،مــن الهواجس الفائحة 
بروائح تبث شــذواتها عند زاوية اجلدار 
الــذي اختاره مختال..يتحســس ما بني 
فخذيه بإرتباك تشوبه التنهدات،ينصت 
إليها تقول— جــوادك اليجيد الصهيل..
اجلياد التي التصهل اشكال ميته!! على 
مضض يغمض عينيه،الغائرتني وســط 
ظلمــة الشــرود،محاوال الفــرار صوب 
حطــام  الوحدة التي ادمنها ،تتوســل 
االصوات الرانة مثل اجراس الكنائس أن 
يعود،لكنه يتوغل..يتوغل محاوال اجتياز 

فضيحته التي ادمنتها الشفاه.!!

مدرسة فرانكفورت..
 ضمــن »سلســلة ترجمان« فــي »املركز 
السياســات«،  ودراســة  لألبحاث  العربي 
صــدرت النســخة العربيــة مــن كتاب 
»مدرســة فرانكفــورت: تاريخها وتطورها 
النظــري وأهميتها السياســية« للباحث 
األملاني رولف فيغرسهاوس؛ بترجمة عصام 
ســليمان وغامن هنا. يحّدد الكتاب اخلطوط 
العريضة لتاريخ هذه املدرسة منذ تأسيس 
»معهــد البحــث االجتماعــي« في عهد 
جمهورية فاميــار، والذي أصبــح بعد عام 
1930 مركزاً للفكر اليساري، مروراً بانتقال 
أعضائها إلى املنفى بعد وصول النازيني إلى 
الســلطة، فعودتهم إلى أملانيا بعد احلرب، 
وطبيعة العالقات بني رموزها والســجاالت 

بينهم...

»روايات يوسف السباعي..«
ضمــن »سلســلة آفاق« فــي »الهيئة 
العامة لقصور الثقافة« بالقاهرة، صدر 
بني  الســباعي  يوســف  »روايات  كتاب 
الواقع والشاشــة« للباحث إسالم علي 
جعفر. يتنــاول الكتاب تاريــخ العالقة 
بني الرواية والشاشــة في مصر والتأثير 
الروائي  املتبادل بينهما، ويقّســم جتربة 
املصري )1917 ــ 1978( إلى ثالث مراحل: 
مرحلة ما قبــل ثورة يوليــو 1952، وما 
بعد الثورة، ومرحلة الســبعينيات حتى 
اغتياله، وكيف انعكســت طبيعة كل 
مرحلــة وأحداثها على كتاباته، ســواء 
الروايات التي حتّولت ألفالم سينمائية، أو 
السيناريوهات التي أّلفها بنفسه لعدد 

من األفالم

»التفكير سوسيولوجياً«
في طبعــة مشــتركة بــني دارَْي »ابن 
صدرت  الثقافيــة«،  و«الروافد  النــدمي« 
»التفكير  كتاب  من  العربية  النســخة 
سوسيولوجياً« لكّل من عاملَْي االجتماع، 
البولندي زيغمونــت باومان، والبريطاني 
تيم ماي، بترجمة حّجاج أبو جبر وتقدمي 
الباحــث اللبنانــي في علــم االجتماع 
ســاري حنفي. ميّثل العمــل مدخالً إلى 
التفكيــر بــأدوات علــم االجتماع من 
باب فكر باومان )1925 ــــ 2017(، الذي 
الســائلة،  احلداثة  ُعرف مبفاهيمه حول 
ويتطّرق املؤّلفان إلى قضايا مثل األخالق 
واالســتهالك واحلب، وكيف ميكن لقراءة 
سوســيولوجية أن تفــّكك الظواهــر 

عبد الكريم كاصداملعاصرة املرتبطة بها.
مــن أجــواء اجملموعة هــذه القصائد 

القصيرة:
شبح

كم تبدو بغدادُ هادئًة
حتى أنك قــد تبصُر أحيــاًء جتول بها 

األشباح
حني مررُت بها
أومأ لي شبٌح

لكني آثرُت السيرَ بعيًدا
وسط الناس

إلى جهٍة أخرى
من يدري

قد يومئ لي شبٌح
في اجلهة األخرى

من بغداد؟

هؤالء
كّلما هبطوا املدينة

جلبوا معهم روائَحهم
وأغناَمهم

وسجائرَهم اللف
مزدرين كلَّ شيء حتى كلماتِهم

وحني يقولون: »نعْم«
ال يعنونها أبًدا
كلماُت الشرْف

تتخللُها بذاءاتُهم
وبذاءاتُهم

تتخللُها كلماُت الشرْف
يعودون غير آبهني

بثغاء أغنامهم
وقد نُحرْت
في الوالئم

 
أمنّية

ال أريدِك مسجًدا
على عتباتِه أُنحُر كالذبيحًة

وال كنيسًة
لتعلن موتَي أجراُسها

حتى وال صومعًة
أريدك أرًضا أسيُر عليها

كما يسيُر البشُر الوادعون على األرض.

* مجموعة شعرية للشاعر العراقي 
عبد الكرمي كاصد

اآلتي من الليل

»بغداد..»مدرسة فرانكفورت..« - »روايات يوسف السباعي..« - »التفكير سوسيولوجيًا«
باتجاه النهر«* 

من اعمال الفنان جبر علوان



الشركة العامة لتصنيع احلبوب
اعالن مناقصة رقم ))2022/17(( جتهيز مولدات 

تعلن الشــركة العامة لتصنيع احلبوب للمرة األولى عن ارجاء مناقصة جتهيز مولدات 
عدد)4( أربعة مبوجب املواصفات املثبتة في شــروط املناقصة وعلى التبويب احملاســبي 
رقــم)113( وبكلفــة خمينية تبلغ ))277500000(( مائتان وســبعة وســبعون مليون 
وخمســمائة الف دينار عراقــي للمولدة الواحدة فعلى الراغبني باالشــتراك مراجعة 
القســم القانوني في مقر الشــركة الكائن في محافظة بغداد /ساحة عدن/مدخل 
مدينة احلرية لشــراء شــروط املناقصة لقاء مبلغ قدره )1000000( مليون دينار بصك 
مصــدق غير قابــل للرد من احد املصــارف احلكومية ويقدم العطــاء في ظرف مغلق 
ومختوم مع جميع املستمسكات ومثبت عليه اسم املناقصة ورقمها ويتم وضعه في 
صندوق العطاءات الكائن في مكتب الســيد املدير العام في مقر الشركة ويكون غلق 
املناقصة مبوعد أقصاه الساعة العاشرة من صباح يوم 2022/10/2 ويتم فتح العطاءات 
بذات الوقت والتاريخ وان األســعار املقدمة في العطاءات هي أسعار نهائية غير قابلة 
للتفاوض وسوف يســتبعد أي عطاء غير مستوفي للشــروط أعاله وان الشركة غير 
ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترســو بعهدته املناقصة أجور نشر اإلعالن 
واية مصاريف أخرى ويقع على مقدم العطاء حتمل كافة املســؤولية القانونية املترتبة 

بحقه وعلى مقدم العطاء حتديد نفاذيته بأربعة اشهر من تاريخ غلق املناقصة.
علما)) تسري كافة النصوص الواردة في تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم 2 لسنة 
2014 والضوابــط امللحقة بها في كل ما لم يرد بص نــص في هذا اإلعالن او يتعارض 

معها في املضمون((
املستمسكات املطلوبة:

1- شهادة تأسيس الشركة مقدمة العطاء مع براءة ذمة عن رسوم التجديد لدى دائرة 
مسجل الشركات

2- التأمينــات األولية تقدم بصــك مصدق او خطاب ضمان مببلــغ )33300000( ثالثة 
وثالثون مليون وثالثمائة الف دينار الذي ميثل 3% من الكلفة التخمينية من احد املصارف 
املعتمدة ومحرر ألمر الشــركة العامة لتصنيع احلبوب من قبل املناقص حصرا« او من 

يخوله قانونا« على ان ال تقل نفاذيته عن 35 يوم من تاريخ انتهاء نفاذية العطاء . 
3- كتاب عدم ممانعة من الدخول في املناقصات من الهياة العامة للضرائب لعام 2022 
ومعنون الى الشــركة العامة لصناعة احلبوب حصرا ) على ان يلتزم املناقص بجلب ما 

يؤيد براءة ذمته عند إحالة املناقصة بعهدته( 
4- وصل شراء شروط املناقصة .

5- تقدمي اعمال مماثلة )تخصصية(
6- تقدمي هوية غرفة جتارة .

7- تقدمي ما يؤيد حجب البطاقة التموينية عند اإلحالة . 
8- في حالة كون املستمســكات املقدمة مصورة يجب ان تكون مختومة طبق األصل 
من جهــة االصدار اما بخصوص املستمســكات الثبوتية )البطاقــة املوحدة_ هوية 
األحوال املدنية_ شهادة اجلنســية بطاقة السكن وغيرها( تتم مطابقتها مع األصل 

عند اإلحالة .
9- يتم انعقاد املؤمتر اخلاص لإلجابة على استفســارات املشــاركني في هذه املناقصات 
في الساعة العاشرة صباحا حسب توقيت بغداد من يوم 2022/9/25 في مقر الشركة 

/ القسم القانوني . 
10- فــي حالة مصادفة يوم الغلق املناقصة عطلة رســمية يكون اليوم التالي موعدا 

الستالم وفتح العطاءات 
اثير داود سلمان 
املدير العام ورئيس مجلس اإلدارة وكالة
http:/www./tasneehobob.mot.gov.iq
e.mail:grain_contract@yahoo.com

تنويه
متديد/  إعالن ملناقصة توفير مزيالت االوكسجني لوحدة املعاجلة املركزية 

 Extension for 1st Announcement for Provision of Oxygen Scavenger
for CPF

019/PC/22 : رقم املناقصة
نوع املناقصة / مناقصة عامة بطريقة التاهيل الفني

1 – مت متديد تاريخ غلق املناقصة من  2022/9/13 الى 9/20/ 2022
وعليه يجب على املشــاركني تقدمي العروض الفنيــة والتجارية وخطاب الضمان 
بظروف مغلقــة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم الشــركة في 

املوعد النهائي لغلق املناقصة 2022/9/20 عند الساعة 4:00 عصرا

 2– معلومات املناقصة األخرى مشار اليها  في إعالن الصحيفة بتاريخ 
2220 / 8 / 11

3 – لالستفسار االتصال باالمييالت التالية :
haneen.monam@petroalwaha.com;
chengqiming@petroalwaha.com;
wujie@ptroalwaha.com; eng.firas@petroalwaha.com

تنويه
متديد/  إعالن ملناقصة توفير خدمة بناء قاعات الطعام للمخيم رقم #3

 Extension for 1st Announcement for Provision of Mess Hall
Building Service in Camp 3#

012/SC/22 : رقم املناقصة
نوع املناقصة / مناقصة عامة بطريقة التاهيل الفني

1 – مت متديد تاريخ غلق املناقصة من  2022/9/13 الى 9/20/ 2022
وعليه يجب على املشــاركني تقــدمي العروض الفنيــة والتجارية وخطاب 
الضمان بظروف مغلقة ومنفصلة عن بعضهــا البعض ومختومة بختم 
الشــركة في املوعد النهائي لغلق املناقصة 2022/9/20 عند الساعة 4:00 

عصرا
2– معلومات املناقصة األخرى مشار اليها  في إعالن الصحيفة بتاريخ

2022 /7/21 
3 – لالستفسار االتصال باالمييالت التالية : 

haneen.monam@petroalwaha.com;
chengqiming@petroalwaha.com;
 wujie@ptroalwaha.com;
eng.firas@petroalwaha.com

AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.

AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 81
التاريخ: 2022/9/8 

م/ إعالن أول /إعادة تقدير

عمال بقانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعــدل تعلن جلنة البيع وااليجار في 
مديرية بلديات ذي قار عن وجود مزايدة علنية إليجار امالك مديرية بلدية )ســوق الشيوخ( والبالغ 
عددها )32( وكما مبينة مواصفاتها ادناه فعلى الراغبني باالســتئجار مراجعة محاسب البلدية 
خالل مدة )30( يوم تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن لدفع التأمينات القانونية بنسبة ال تقل عن 
)20%( من القيمة التقديريــة لكامل مدة االيجار واحلضور في اليوم التالي من مدة انتهاء اإلعالن 
في ديوان البلدية حســب الوقت احملــدد مع جلب هوية األحوال املدنية ويتحمل من ترســو عليه 

املزايدة أجور نشر اإلعالن والداللية البالغة 2% واية مصاريف اخرى.
م.ر مهندسني 
حيدر محسن جري 
مدير بلديات ذي قار

يســر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى  دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ مشــروع تاهيل وتبليط 
شوارع متديد شبكات مجاري مياه ثقيلة ومياه امطار في الرميثة. تتلخص اعمال املشروع في عدة اقسام، من ابرزها: 

أ – اعمال البلدية: تتضمن الدفن بالتراب النظيف مع احلدل، وفرش وحدل احلصى اخلابط   )B(  بســمك )20( ســم،وفرش وحدل طبقة من االساس 
االســفلتي )ستاباليزر( بســمك اليقل عن )10( ســم، واملعاجلة باجللمود لبعض املناطق بسمك )40( ســم وكذلك تنفيذ اعمال القالب اجلانبي 
)الكربســتون( وعمل الســاقية الكونكريتية وتنفيذ اعمال الشــتايكر املقرنص )االنترلوك(،وتتضمن ايضا نصب وتاسيس اعمدة انارة بارتفاعات 

مختلفة )12( م وعمل نافورة ونصب تذكاري.
ب – اعمال اجملاري: وتشمل على تنفيذ خط دفعه من محطة الرفع وبناء احملطة الغاطسة في حي الزهور باخلضر، وكذلك على متديد شبكة مجاري 
مياه االمطار التي تتضمن متديد انابيب بالســتيك نوع )UPVC( وباقطار مختلفة )400،315( ملم بعد حفر مســار االنبوب بعرض  )06m+D( وكذلك 

عمل منهوالت كونكريتية مسلحة وغيرها من االعمال
ج – اعمال املاء: من اهمها، متديد انابيب بولي اثيلني )HDPE(  باقطار مختلفة )220,160,110( ملم 

وكل مايلزم الجناز املشروع ومبوجب الشروط واملواصفات الفنية احملددة في جدول الكميات ووثائق املناقصة، مع مالحظة ما يأتي:
1ـ  ســيتم العمل وفق االلية املعتمدة للمناقصات الدولية العامة والتي تتيح ملقدمي  العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشــتراك في املناقصة 

كما هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة عن االمم املتحدة )اخلاصة بتعريف الولة املؤهلة(.
2 ـ  ان مصدر متويل املشــروع هو املشاريع واالعمال املشــمولة بقانون الدعم الطارىء لالمن الغذائي والتنمية حملافظة املثنى / تنمية االقاليم نوع 

االستثمار: 2، نوع املشروع: ادراج جديد، الباب: 59، القسم: 1، الفصل: 4، املادة: 13، النوع :18، التسلسل: 210
dpc.   3 - علــى مقدمي العطاء املؤهلــني والراغبني في احلصول على معلومات اضافيــة االتصال بدائرة العقود احلكومية فــي محافظة املثنى

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

4 – متطلبات التاهيل املطلوبة : وتشمل ما ياتي :
أ ـ االهلية القانونية : وتشــتمل على اجلنســية ، تضارب املصالح ، قائمة الشركات املتلكئة والقائمة الســوداء ، أملنع مبوجب قرارات االمم املتحدة 

ومجلس االمن الدولي
ب – املطالبات املوقوفة )النزاعات القضائية العالقة(: وتشتمل هذه املطالبات على:

1 – يجب ان التشكل كافة الدعاوي القضائية املعلقة مبجموعها اكثر من )40 %( من صافي القيمة احلالية ملقدم العطاء.
2 – املطالبات املوقوفة = مبلغ املطالبات املوقوفة/ مجموع املبالغ الكلية الخر )3( سنوات العقود السابقة.

3 – ناجت املعادلة يجب ان يكون مساويا او اصغر من )40 %( ،اي من النسبة احملددة في )1( اعاله.
ج ـ الســيولة املالية: وتعرف بانها كشــف مصرفي يبني حركة التدفق املالي الخر ســنة وتكون متوافرة قبل موعد غلق املناقصة بفترة قصيرة 
،وباملبلغ املطلوب الذي التقل قيمته عن )2,311،000,000( دينار )ملياران وثالثمائة واحد عشــر مليون دينار عراقي(, وفي حالة تقدمي عطاء مشــترك، 

يكون لزاما على احد الشريكني حيازة ما اليقل عن 25 % من مبلغ السيولة املالية احملدد.
د - احلسابات اخلتامية: هي امليزانية العامة ملقدم العطاء والتي تعكس الوضع املالي للسنوات املطلوبة من حيث موجودات الشركة من اصول ثابتة 

ومتحركة مع بيان مقدار نفقات الشركة وايراداتها  ونسبة االرباح واخلسارة فيها وعلى النحو االتي
1 ـ تقدمي امليزانية العامة املدققة من قبل احملاسبني القانونيني تعرض الوضع املالي الخر سنتني ويجب ان تكون حساباتها رابحة لكل سنة 

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

1 ـ ان  احلد االدنى ملعدل االيرادات السنوية ملقدم العطاء يبلغ )9,370,000,000( دينار )تسعة مليارات وثالثمائة وسبعون مليون دينار عراقي(. 
2 – على مقدم العطاء تقدمي معدل االيراد الســنوي لثالث سنوات لكافة العقود املنجزة من قبله من ضمن عشر سنوات من تاريخ غلق املناقصة. 

ويتم احتسابه وفقا للسنوات املقدمة من قبله مع مراعاه عدم ضرورة ان تكون سنوات العمل متسلسه.

و ـ أخلبرة العامة :وهي اخلبرة الســابقة في مجال االشــغال بصورة عامة كمقاول او شريك او مقاول ثانوني او ادارة العقود وعلى مقدم العطاءات 
تقدمي عقد واحد منجز خالل مدة التتجاوز )3( ثالث سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء.

 ز –  أخلبرة التخصصية في تنفيذ االشــغال :هي اخلبرة الســابقة في مجال وتخصص هذا العمل كمقاول رئيســي او شــريك او مقاول ثانوي. 
وعلــى مقدم العطاء تقدمي عمل مماثل واحد منجز وخالل مدة ال تتجاوز )10( عشــر ســنوات قبل املوعد النهائي لتقــدمي العطاء ومببلغ ال يقل عن 

)7,500,000,000(  )سبعة مليارات وخمسمائة  مليون دينار عراقي(
ح - ألكادر القيادي للمشروع والعاملني : على مقدمي العطاءات اثبات توافر العاملني للمناصب الرئيسية لتنفيذ العقد وبعقود رسمية صادرة عن 

نقابة املهندسني العراقيني وحتقيق املتطلبات االتية :
1 - مدير مشــروع )مهندس مدني (: بخبرة كلية عامة في تنفيذ االشــغال ملدة )15( خمس عشر سنة، وخبرة تخصصية في االعمال املماثلة ملدة 

)10( عشر سنوات.
2 – مهندس مدني عدد/ 3: بخبرة كلية عامة من تنفيذ االشغال ملدة )7( سبع سنوات، وخبرة تخصصية في االعمال املماثلة ملدة )5( خمس سنوات.

3 - مهندس ميكانيك عدد/ 2: بخبرة كلية عامة من تنفيذ االشــغال ملدة )5( خمس ســنوات، وخبرة تخصصية في االعمال املماثلة ملدة )3( ثالث 
سنوات.

4 - مهنــدس كهرباء عدد/ 1: بخبرة كلية عامة من تنفيذ االشــغال ملدة )5( خمس ســنوات، وخبرة تخصصية فــي االعمال املماثلة ملدة )3( ثالث 
سنوات.

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

ان الكوادر واالختصاصات الفنية املطلوبة لتنفيذ املشــروع احملددة ابتداء ال يجوز استبدالها اال عند حدوث قوة قاهرة تستدعي االستبدال ومبوافقة 
جهة التعاقد 

ط – املعــدات التخصصية: على مقدمي العطاء اثبات حيازته للمعدات الرئيســية املطلوبة وفــق البرنامج الزمني لتقدم العمل املقدم من قبله 
بشــكل اولي : معمل اسفلت عدد/ 1، فارشــة عدد/ 1، حادلة مطاطية عدد/2 وحادلة فوالذية عدد/2 .   يجب تقدميها قبل موعد املباشرة باالعمال 
 concreie barchingوبعكسه تتحمل الشركة كافة التبعات القانونية الناجتة عن عدم تقدميها ومن ضمنها اجراءات االخالل بالتزامات التعاقدية

))piant
ي ـ ميكن مراجعة القسم الثالث من الوثيقة ملعرفة التفاصيل اخلاصة مبعايير التقييم والتأهيل املذكورة اعاله.

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

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

6 -  بامكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق  العطاء باللغة العربية ابتداء مــن يوم الثالثاء  املصادف 2022/9/27،بعد تقدمي طلب حتريري الى 
دائــرة العقود احلكومية في املثنى، وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )400,000( دينار)اربعمائة دينار عراقي( غير قابلة للرد ويتم دفع املبلغ نقدا 

الى قسم احلسابات في محافظة املثنى وتقدم النسخة االصلية من وصل الشراء مع العطاء
7ـ  يتم تسليم العطاءات الى العنوان االتي محافظة املثنى / دائرة العقود احلكومية وان موعد الغلق هو في متام الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم 
الثالثاء املصادف 2022/10/18 التقدمي بالبريد االلكتروني غير مسموح به ان العطاءات املتاخرة سوف ترفض، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 
العطــاءات او ممثليهــم الراغبني باحلضور في العنوان االتي الطابق االرضي من بناية االدارة العامــة واحمللية في نفس موعد الغلق وان موعد انعقاد 
املؤمتر اخلاص باالجابة على استفسارات املشتركني في املناقصة سيكون في الساعة احلادية عشر صباحا من يوم الثالثاء املصادف  2022/10/11 في 
بناية دائرة العقود احلكومية في املثنى ان كل العطاءات تبقى نافذة ملدة )90( يوما وان تتضمن ضمانا للعطاء على شــكل خطاب ضمان مصرفي 
يذكر فيه اسم ورقم املناقصة املعنية وان يكون غير مشروط ويدفع حني الطلب ونافذا ملدة  ال تقل عن )120( يوما من تاريخ غلق املناقصة الفعلي 

وان يكون بصيغة واضحة من حيث مبلغه )رقما وكتابة( وحتديد تاريخ نفاذه وشروطه والغرض من اصداره او صك مصدق  ومببلغ مقطوع مقداره
)150,000,000( دينار )مائة وخمســون مليون دينار عراقي ( وعلى ان تكون صادرة عــن مصرف معتمد في العراق ملصلحة جهة التعاقد ) محافظة 

املثنى / حسابات أخلطة االستثمارية (
8 - ان اســم جهة التعاقد: هو محافظة املثنى والعنوان الســماوةـ  شارع احملافظة - بناية االدارة العامة واحمللية  والقسم اخملتص: هو دائرة العقود 

احلكومية في املثنى
9 - درجة وصنف الشــركة العراقية املطلوبة هي انشائية/ ثانية )كحد ادنى(. اما بالنسبة للشركات االجنبية اخملتصة باالشغال واملقاوالت العامة 

فاملطلوب شهادة التأسيس مع وجود فرع للشركة االجنبية داخل العراق.
10 - الكلفة التخمينية للمشــروع هي )10,781,395,870( دينار )عشرة مليارات وسبعمائة وواحد وثمانون مليون وثالثمائة وخمسة وتسعون الف 

دينار عراقي( ،وان املدة الالزمة لتنفيذ اعمال املشروع هي )420( يوما.
11 ـ عند الترشــيح لالحالة  تختار جلنة التحليل العطاء املستجيب لكافة الشــروط القانونية املطلوبة في املناقصة وكذلك املواصفات الفنية 

ومعايير التاهيل املطلوبة )اي مستجيب بشكل كلي ماليا وفنيا وقانونيا ( مع كونه اوطا  عطاء متوازن 
12 ـ في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة اقســامها فانه سيتم استبعاد عطائه مما يقتضي مراعاة ذلك  عند  
التقدمي حيث يتم ملىء القســم الرابع من قبل مقدم العطاء ثم تقدم ورقيا بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشركة  املقدمة للعطاء مع الوثائق 

املكونة للعطاء املشار اليها في  التعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء
13 ـ ان احلد االقصى لقبول عطاءات املشاركة  هو شركتان من نفس الصنف واالختصاص لغرض الصعود درجة واحدة حصرا

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

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

 احمد منفي جوده
محافظ املثنى

جمهورية العراق
محافظة املثنى 

دائرة العقود احلكومية
قسم التعاقدات 

العدد : 1224
التاريخ :2022/9/8

مناقصة رقم )30(/ اعالن للمرة االولى
املشاريع واالعمال املشمولة بقانون الدعم الطارىء لالمن الغذائي والتنمية حملافظة املثنى / من متويل تنمية االقاليم 

1 ـ »تأهيل مدخل املدينة سماوة- ناصرية/ اخلضر
2 تاهيل منطقة حي الزهراء الصوب الكبير/ املرحلة الثانية/ اخلضر

3- تاهيل شوارع متعددة في حي الزهور/ الصوب الصغير في قضاء اخلر
4- تاهيل وتبليط شوارع حي دور االدارة احمللية في الدراجي )مجاري امطار+ بلدية(
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القيمة التقديرية)االيجار السنوي(مدة االيجارنوع امللكرقم امللكاسم البلديةت

1,080,000 مليون وثمانون الف دينارثالث سنواتحانوت217/526سوق الشيوخ1

1,080,000 مليون وثمانون الف دينارثالث سنواتحانوت218/526سوق الشيوخ2

1,080,000 مليون وثمانون الف دينارثالث سنواتحانوت219/526سوق الشيوخ3

1,080,000 مليون وثمانون الف دينارثالث سنواتحانوت223/526سوق الشيوخ4

1,080,000 مليون وثمانون الف دينارثالث سنواتحانوت224/526سوق الشيوخ5

1,080,000 مليون وثمانون الف دينارثالث سنواتحانوت225/526سوق الشيوخ6

1,080,000 مليون وثمانون الف دينارثالث سنواتحانوت226/526سوق الشيوخ7

1,080,000 مليون وثمانون الف دينارثالث سنواتحانوت227/526سوق الشيوخ8

1,080,000 مليون وثمانون الف دينارثالث سنواتحانوت228/526سوق الشيوخ9

1,080,000 مليون وثمانون الف دينارثالث سنواتحانوت229/526سوق الشيوخ10

252,000 مائتان واثنان وخمسون الف دينارسنة واحدةكشك221/526سوق الشيوخ11

 682,500 ستمائة واثنان وثمانون الفسنة واحدةحانوت4/526/234سوق الشيوخ12
وخمسمائة دينار

385,000 ثالثمائة وخمسة وثمانون الف دينارسنة واحدةحانوت180/526سوق الشيوخ13

910,000 تسعمائة وعشرة االف دينارسنة واحدةحانوت13/6/6سوق الشيوخ14

7,000,000 سبعة ماليني دينارثالث سنواتمعرض سيارات40/124سوق الشيوخ15

4,200,000 أربعة ماليني ومائتان الف دينارثالث سنواتمعرض سيارات40/135سوق الشيوخ16

3,500,000 ثالثة ماليني وخمسمائة الف دينارثالث سنواتمعرض سيارات40/136سوق الشيوخ17

3,500,000 ثالثة ماليني وخمسمائة الف دينارثالث سنواتمعرض سيارات40/138سوق الشيوخ18

3,500,000 ثالثة ماليني وخمسمائة الف دينارثالث سنواتمعرض سيارات40/127سوق الشيوخ19

3,500,000 ثالثة ماليني وخمسمائة الف دينارثالث سنواتمعرض سيارات40/129سوق الشيوخ20

3,500,000 ثالثة ماليني وخمسمائة الف دينارثالث سنواتحانوت40/131سوق الشيوخ21

725,000 سبعمائة وخمسة وعشرون الف دينارثالث سنواتحانوت8/174/526سوق الشيوخ22

800,000 ثمامنائة الف دينارثالث سنواتحانوت22/526/234سوق الشيوخ23

800,000 ثمامنائة الف دينارثالث سنواتحانوت20/526/234سوق الشيوخ24

800,000 ثمامنائة الف دينارثالث سنواتحانوت15/526/234سوق الشيوخ25

945,000 تسعمائة وخمسة واربعون الف دينارثالث سنواتحانوت3/526/234سوق الشيوخ26

800,000 ثمامنائة الف دينارثالث سنواتحانوت24/526/234سوق الشيوخ27

850,000 ثمامنائة وخمسون الف دينارثالث سنواتحانوت23/526/234سوق الشيوخ28

800,000 ثمامنائة الف دينارثالث سنواتحانوت25/526/234سوق الشيوخ29

325,000 ثالثمائة وخمسة وعشرون الف دينارثالث سنواتحانوت9/567/470سوق الشيوخ30

420,000 اربعمائة وعشرون الف دينارثالث سنواتحانوت10/567/444سوق الشيوخ31

435,000 اربعمائة وخمسة وثالثون الف دينارثالث سنواتحانوت31/526/234سوق الشيوخ32
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SECOND 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 has been extended to 04:00 PM 14th 
September 2022, and now will be extended to 04:00 PM 18th 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.

EXTENSION Public Tender Announcement for Tender No: 005-PC-22-EBS(2nd Announcement) 
Provision of HSE Materials for OM 

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 HSE Materials for OM
Tender No.: 005-PC-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 with EBS Petroleum Company 
Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after 
fill and sign Bidding Documents Purchase Request.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek one or two contractors who has enough experience and ability to carry out the 
Project Provision of HSE Materials for OM, including kinds of detectors, rope, PPE, protective goggles, firefighting foams, 
etc. The kind of materials is more than 100.
Note: For more details, please refer to ITB document after purchase.
Part Two: Purchase the ITB:
Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to both Ms. Bao 
Xiaofang baoxiaofang@ebspetroleum.com  and cp@ebspetroleum.com  for S2 Camp entry pass with one day advanced. 
please submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp. And all the person, who will come to buy the 
ITB documents, should be with the following documents for the company:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company
B: Color Copy of Registered Company Document
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address).
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before 
the deadline 4:00 PM  14th September 2022 based on the ITB documents, and will be extended to  4:00 PM  18th September 
2022.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp 
before the deadline of tender mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compile).
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and 
compile).
C. Bid Bond with a value of USD 3,500.00 and valid for 120 days since the close day.
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. 7 days before submission date..
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 above this tender announcement.

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

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.
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يسـر وزارة الدفاع / املديريـة العامـة للتسليح والتجهيـز بـدعوة مقـدمي العطــاءات املـؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءتهم لتجهيز االتي:
مواد احتياطية لعجالت همفي

مع مالحظة ما يلي :
1. علــى مقدمي العطــاء املؤهلني والراغبني في احلصــول على معلومات إضافية االتصــال باملديرية العامة 

للتسليح
DGAS. والتجـهـيـــز مـن األحـد إلـى اخلمـــــس مــن الســاعة 900 إلـــى الســاعة 1500 وعلى االمييل

MOD@ucidn.iraqi-mod.org وكما موضحة في التعليمات املقدمي العطاءات 
2. إعـالن املناقصـة .. اعتبــار مـن يـوم اخلمـيس املصـــادف 2022/9/1 ولغاية الساعة 1200 من يوم اخلميس 

املصادف 2022/9/22
3. بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني شــراء وثائق العطاء بعد تقدمي طلب حتريري)كتاب رســمي( معنون الى 
وزارة الدفاع املديريـة العامـة التسليح والتجهيز وبعـد نفـع فيمـة البيـع البالغـة )200،000 دینار فقط مئتا 

ألف دينار ( لقاء وصل شراء.
 4. بامكان الراغبني باالشـــتراك باملناقصـة تســـــــليـم عـطــــــــاءاتهم علـــى العــــــوان اآلتـي ) 
وزارة الدفاع / بغداد - كرادة مرمي قرب جسر اجلمهوريـة ( و أعتبـاراً مـن يـوم اخلميس 2022/9/1 ولغايــــــــــة 
الســــــــــاعة 1200 مــــــــــن يــــــوم اخلميس املصادف2022/9/22 وسيتم رفض العطاءات املتأخرة 
في املدة الزمنية اعاله مع العــرض فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني في احلضور 
في العنوان التالي : )وزارة الدفاع / بغداد - كرادة مرمي ، قرب جسـر اجلمهوريـة فـي السـاعة 1300 مــن يــــوم 

اخلميس املصادف 2022/9/22
5. املنشأ: مبا يضمن املواصفات القياسية العاملية .

6.  أن تكون الشـــركة املقدمـة للعطـاء ) فـي حـال كـــون الشـركـة مـن الشـركات احملليـة مـن التـجـار 
الرئيسني وان تكـون شـهادة املنشـا صـادرة باسم الشركة حصراً وللـوزارة صالحية التأكد من صحة صــــور 

شـهادة املنشـا مـن السفارة العراقيـة فـي بـلـد املنشـا.
7. تقدمي التأمينات األوليـــة مـن قبـل مـقـدم العطـاء بنسبة )3%( مـن الكلفـة التخمينيـة علـى شـكـل 
صـك مصدق او خطاب ضـمـان صـادر مـن مصـرف حكـومـي أو مصـرف معتمـد مـن البنك املركزي العراقي 
وألمر وزارة الدفاع / املديريـة العامـة للتسليح والتجـهـيـز يـذكـر فيـه اسـم ورقم املناقصـة علـى أن تثبـت 

العنـــــاوين الوظيفيــة ملصــــدري خطابـــات الضمان وان يكــون نـافـذا ملـدة ســتة اشـهر.
8. تقدمي التأمينات النهائيـــة علـى شـكـل خطـاب ضـمـان حسن التنفيـذ للعقـد بنسبة )5%( من قيمـة 
العقـــد بعد التبليغ بكتـاب اإلحالـة وقبـل توقيع العقـد وان ال يكون خطـاب الضمان مشروط ويدفع حـني 
الطلب وان يكون خطـاب الضمان صـادرمن مصـرف حكومي أو مصـرف معتمـد مـن البنك املركزي العراقي.

9. يقـــدم مـقـدم العطـاء مـن الشـركات العراقيـــة واألجنبيـة التـي لـديـهـا مكـتـب متثيـل أو فرع فـي 
العـراق كتـاب عدم ممانعة من االشتراك في املناقصـة صـادر مـن الهيئة العامة للضرائب يكون معنـون إلى 

وزارة الدفاع مع تأييد منحه الهوية الضريبية والرقم الضريبي ويلتزم بجلب براءة ذمته عند االحالة
10. يحق للطرف األول مصادرة التأمينات األوليـة ملـن حتـال إليـه املناقصـة عـنـد نكولـه عـن توقيع العقـد 
بعد التبليغ بكتـــاب اإلحالة أو عند سحب مقدم العطـــاء لعطائـــه خـــالل فترة نفاذيتـه وبـعـد غـلـق 
املناقصة ورفض التصحيح علـــى أخطـائـه احلسابية فـي العطـاء وانعكاسها علـى قـرار اإلحالـة وسيتم 
اتخـاذ اإلجـراءات القانونيـة املنصوص عليهـا فـي تعليمات تنفيذ العقود احلكوميـة رقـم )2( لسنة 2014.

11. تقـديـــم بـراءة ذمـة صـادرة مـن دائـــرة التقاعد والضمان االجتماعي للشـركات العراقيـة واألجنبيـة 
التي لديها مكتب متثيل او فرع في العراق.

12. يتم استيفاء رسم الطابع بنســبة )0,003( ثالثة باأللف من قيمة العقد وبعملة العقد وفق قانون رسم 
الطابع رقم )71( لسنة 2012 ووفقا لألصـــول ولرســـم العـدلـــي البالغ )0،001( واحـد بـاأللف مـن قيمـة 

العقـد على أن ال يزيد عن)10،000( عشرة آالف دينار وحسب قانون الرسوم العدلية رقم )11( لسنة 2015.
13. ال يجوز ملنتســبي دوائر الدولة والقطاع العام االشــتراك في املناقصات بصورة مباشرة اوغير مباشرة مع 

مراعاة إحكام التشريعات النافذة 
14. تقـدم الشـركات البيانات املاليـة لـهـا آلخـر سـنتني كحـد ادنـي ضـمن أوراق الشـركة.

15. تلتزم الشركات بجلب تأييد من نقابة احملاسبني واملدققني أو جمعية احملاسبني يؤيد سالمة املوقف القانوني 
للمحاســب الذي يقدم احلســابات اخلتامية ضمن أوراق الشركة آلخر سنتني للشــركات احمللية والشركات 

األجنبية التي لديها مكتب متثيل أو فروع في العراق .
16. تدوين أسعار فقرات استمارات العطاءات )القسم الرابع والقسم السادس( ومبلغـه اإلجمـالـي ويـعـول 
على السعر املـــدون كتابـة فـي حـال اختالفه عن السعر املدون رقمـا كمـا يـعـول علـى سعر الوحـدة فـي 

حالـــة عـدم صحة مبلغ الفقرة وإذا وردت فقرة أو فقـرات لـــم يـدون السـعر ازائهـا فـي هـذه احلالـة تعـد 
كلفـة تـلـك الفقـرة أو الفقرات وبحـدود الكميات املدونـة ازائهـا مشمولة بالسعر اإلجمالي للعطـاء.

 17. يتم اعتماد عنوان الشركة املثبت في العطاء عنواناً رسميا للمراسالت والتبليغات وعلى الشركة اإلبالغ 
بكل

تغيير يطرا على هذا العنوان خالل مدة )7( ايام من تاريخ حصوله .
18. معايير التاهيل :

أ. عدم االنحراف في توقيتات التجهيز .
ب. سرعة التجهيز .
ج . دقة املواصفات .

د . االسعار التنافسية .
هـ . االعمال املنجزة ضمن االختصاص .

19. تلتزم الشــركة بتقدمي قائمة باألعمال املماثلة املنجزة معززة بتأييد جهات التعاقد املعنية مع تضمينها 
مستوى التنفيذ وكونها مطابقة للمناقصة .

20. في حالــة حتقق ديون بذمة الطرف الثاني يحق للطرف األول حتصيــل الديون مبوجب قانون حتصيل الديون 
احلكومية العراقية رقم )56( لسنة 1977.

21. العقـد خـاضـع جلميـــع القـوانني النـافـــذة بضمنها قانون الضريبة الدخل املرقم )113( لسنة 1982 
وتعديالته وتعليماته.

22. يتحمـل مـن ترسـو علـيـه املناقصـة كـافـة الضـرائب والرسوم املفروضة مبوجـب القـوانني النافذة. 
23. يتحمـل مـن تـرسـو عليـه املناقصـة اجـور النشـر واالعـالن آلخـر إعـالن عـن املناقصـة.

24. تلتزم الشــركات العراقية بتقدمي ما يثبت حجب البطاقة التموينية للمدير املفوض وأصحاب الشــركة 
استناداً لكتـاب األمانـة العامـة جمللـس الـوزراء العـدد: س ل 22543/3/7/1 فـي 2011/11/23.

25. اليجوز ملقـدم العطـاء شـطب او حـك اي بنـد مـن بنـود وثائق املناقصة أو اجـراء اي تعديل عليها .
26. في حالة اشــتراك اكثر من مناقص في تقــدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مســؤليتهم تضامنية 

تكافلية في ذلك لتنفيذه على أن يقدم عقد املشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء .
 27. في حالة الغاء املناقصة فسوف يتم اعادة ثمن شراء الوثائق اخلاصة باملناقصة فقط دون تعويض مقدمي 

العطاءات
28. اليجـوز ملـديـر مـفـوض الكثـر مـن شـركـة تقـدمي أكثـر مـن عـطـاء واحـد فـي املناقصة الواحـدة .

29. ان الدائرة غير ملزمة بقبول اوطا العطاءات .
30. . فـي حالـة مصـادفـة تـاريخ الغلـق عطـلـة رسمية فيكـون تـاريخ الغلـق اليـوم الـذي يـلـي العطلـة

والذي يكون فيه دوام رسمي .
31 . صندوق العطاءات مفتـوح طيلـة فـتـرة اإلعـالن وخـالل أيام الدوام الرسم

) من الساعة 900 ولغاية الساعة 1400(.
32. استنادا لقرار مجلس الوزراء املرقم )48( لسنة 2018 تلتزم الشركات األجنبية بتقدمي تعهدا بعدم وجود

مطالبة مالية غير محسومة جتاه املؤسسات العراقية خالل مدة ال تزيد )30( ثالثون يوما من تاريخ التبليغ بقرار 
اإلحالة على أن يكون إجراء التسوية شرطا إلصدار قرار اإلحالة وبخالفه يتم استبعاده وفي حالة وجود مطالبات 
تتعهد الشــركات األجنبية باالتفاق بالقيام بتســوية رضائية وفقا التفاقية نادي باريس أو وفقاً لقرار مجلس 
الوزراء رقم )28( لسنة 2014 أو شطب الدين كليا خالل مدة ال تزيد عن )30( ثالثون يوماً من تاريخ التبليغ بقرار 
اإلحالة على شــرط أن يكون إجراء التسوية شــرطا إلصدار قرار اإلحالة وبخالف ذلك يتم استبعادها وتتعهد 
الشركات األجنبية بعدم إجراء إي مطالبة قضائية أو إدارية على إي مديونية بحق اجلانب العراقي بعد اإلحالة 

بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خالل البيع أو التنازل للغير عن جزء أو كل الدين بصفة رضائية قضائية

33. تقوم الشــركة باالطالع على الوثائق القياسية املرفقة مع املناقصة )( وثيقة باللغة العربية مبوجب كتاب 
وزارة التخطيط العدد/27131 في 2016/12/22 مع قرص )CD( الغراض توضيحية . 

  www.mod.mil.iq : 34. للمزيد من املعلومات ميكن زيارة املوقع االلكتروني لوزارة الدفاع
لإلجابـة علـى استفساراتكم يرج راسلتنا علـي البريـد االلكترونـي :

DGAS.MOD@ucidn.iraqi-mod.org
 * تلتــزم وزارتنــا في ما يخص التمويل ومضمون املــادة ) 18 - ثانيا( من قانون الدعــم الطارئ لالمن الغذائي 

والتنمية.

املديرية العامة لتسليح والتجهيز 

11 اعالن

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

إعالن للمرة االولى/ مناقصة توفير خدمة التصليح والصيانة السريعة ألنابيب التصدير في موقع الWS2 & WS1 حلقل االحدب النفطي
1st Announcement for Provision of Rush Repair and Maintenance Service for WS2 & WS1 Export Pipeline of AHDEB Oilfield

نوع املناقصة: )مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني(
)022/SC/22( :رقم املناقصة

تعلن شركة نفط الواحة احملدودة العاملة على مشروع تطوير حقل األحدب النفطي في محافظة واسط / قضاء االحرار للمرة األولى عن مناقصة توفير خدمة التصليح والصيانة السريعة 
ألنابيب التصدير في موقع الWS2 & WS1 حلقل االحدب النفطي فعلى من يجد لديه القدرة والكفاءة من الشــركات املتخصصة مخاطبة )شــركة نفط الواحة احملدودة \ قسم العقود( 
بنية األشتراك في املناقصة عبر عناوين البريد اإللكترونية املذكورة ادناه اعتباراً من تاريخ نشر اإلعالن للحصول على وثائق الدعوة )ITB Documents( والشروط املطلوبة مقابل مبلغ قيمته 

100 دوالر امريكي الغير, وتكون وثائق املناقصة جزء ال يتجزأ من املشروع.
على جميع املتقدمني األلتزام بالشروط التالية عند تقدمي عطاءاتهم:

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

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

1.2. يجب على الشركات االجنبية تقدمي وثائق تسجيل الشركة الصادرة من بلدهم باللغة االنكليزية، او تقدمي اوراق تسجيل الشركة في العراق.
1.3. جلب عدم ممانعة لدخول املناقصات نافذة من هيئة الضرائب العامة العراقية.

2. على الشــركات تقدمي تأمينات أولية بقيمة )4000 $( بالدوالر أألمريكي فقط، تقدم على شــكل صك مصدق أو خطاب ضمان )على أن يكون صادر من احد املصارف املعتمدة لدى البنك 
املركزي العراقي ومسجل على املنصة اإللكترونية اخلاصة بالبنك املركزي, معنون إلى )شركة نفط الواحة احملدودة( ويتضمن اإلشارة ألسم ورقم املناقصة ويكون نافذ ملدة )سنة( اعتبارا من 
تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باســم مقدم العطاء أو )أي من املســاهمني في الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة( علما إن مدة نفاذ العطاء )سنة( 

من تاريخ غلق املناقصة.
3. أن تقدمي العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشركة أو أحد املساهمني أو من يخوله مبوجب وكالة صادرة من كاتب العدل كشرط أساسي لتقدمي العطاء والتوقيع على طلب 

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

العطاء.
5. على مقدمي العطاءات تقدمي عطاءاتهم باللغة اإلجنليزية قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاءات وتتكون العطاءات من:

أ ( العرض الفني مع )Flash Memory يحتوي على العرض الفني(
ب ( العرض التجاري مع )Flash Memory يحتوي على العرض التجاري(

ج ( خطاب الضمان بقيمة )4000 $(
يجب أن تكون املتطلبات املذكورة أعاله في ثالثة ظروف مغلقة ومختومة، ويجب تقدميها وفقا ملتطلبات لوثائق الدعوة، ويجب أن يكون اســم املشــروع ورقم العطاء واضحا على الظروف، 

يجب ان توضع الظروف الثالثة في ظرف واحد مغلق ومختوم ويذكر علية اسم املشروع ورقمه ومعلومات اتصال الشركة املقدمة. 
6. موعد استالم العطاءات من الساعة 09:30 صباحاُ الى الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت مدينة بغداد من يوم الثالثاء املوافق 04\10\2022 في الباب الرئيسي حلقل األحدب النفطي، وبعد هذا 
املوعد ال يقبل أي عطاء، وســتجري عملية فتح العطاءات بعد الســاعة الثانية عشر من نفس اليوم وإذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعداً للغلق 

والفتح وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
7. في حال وجود اي استفســار او طلب توضيح بخصوص التفاصيل الفنيه اخلاصة باملشــروع يرجى مخاطبة قسم العقود قبل تأريخ 02\10\2022 بواسطة رسالة عبر البريد االلكتروني 

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

)ITB Documents( 9. املتطلبات االخرى والتفاصيل الفنية مذكورة في وثائق الدعوة
مالحظة )1(: في حال عدم تقدمي الوثائق املذكورة في )1( او تقدمي وثائق منتهية الصالحية يكون لشركة الواحة احلق في اتخاذ االجراءات الالزمة حسب الضوابط والتعليمات النافذة. 

مالحظة )2(: تلتزم الشركة الفائزة بتقدمي الوثائق املذكورة ادناه قبل توقيع العقد
 قرص CD + نسخة ورقية )يحتوي على معلومات الشركة كاملة + هوية وزارة التخطيط 

مجددة ونافذة + شهادة التأسيس ملونة ومحضر االجتماع + نسخة عدم ممانعة من هيئة الضرائب( تقدم لشركة نفط الوسط وتعد كجزء من متطلبات توقيع العقد.
 www.petroalwaha.com :املوقع اإللكتروني اخلاص بشركة الواحة النفطية

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

AL-WAHA Petroleum CO., LTD    

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية  

محكمة األحوال الشخصية في هيت
العدد/ 890/ش/2022

التاريخ/ 2022/9/8  
الى/ املدعى عليه )صباح نوري سحاب(

م/ اعالن
اقامــت املدعيــة )رانيا محمــود خضر( 
الدعوى الشــرعية املرقمة 890/ش/2022 
امــام محكمة األحوال الشــخصية في 
هيت والتي تطلب فيها دعوتك للمرافعة 
واحلكــم بالتفريــق للضــرر وقــد وردت 
الدعوتية غير مبلغ كونك مجهول محل 
اقامتك وحســب ما ورد بشــرح القائم 
بالتبليغ واملؤيد من قبل مختار احمللة عليه 
فقد عــني2022/9/15 موعــدا للمرافعة 
وعليك  وتبليغك بصحيفتــني محليتني 
احلضور في املوعد احملدد او من ينوب عنك 
املرافعة  وبعكســه ســوف جتري  قانونا 

بحقك غيابيا وعلنا وحسب األصول 
القاضي 
احمد فرحان يوسف

مجلـس القضاء األعلـى
رئاسة محكمة استئناف ميسان 

االحتادية
محكمة االحوال الشخصية في علي 

الغربي
العدد :- 164/ ش /2022
 التاريخ :- 2022/9/7

اعالن
املدعيــة / اســراء جبــار هادي / تســكن 

محافظة ميسان /قضاء علي الغربي 
املدعى عليه / احلســن ليث عبد جاســم / 

مجهول محل االقامة والعنوان
بنــاءاً على قرار هذه احملكمة في الدعـــوى 
املرقمــة 164/ ش/2022 ولكونــك مجهول 
محــل اإلقامـــة والعنوان حســب كتاب 
مركز شرطة علي الغربي بالعدد 6627 في 
2022/8/28 واملؤيد مـــن مـختـار املنطقة 
واملصدقة عليه قررت هذه احملكمة تبليغكم 
بواســطة صحيفتني محليتني واســعتني 
االنتشــار للحضور امام هــذه احملكمة يوم 
املرافعــة املصــادف 2022/9/25 وفي حالة 
عدم حضوركم او ارســال من ينوب عنكم 
قانوناً ســوف جترى املرافعة بحقكم غيابياً 

وفق القانون .
القاضي
علي يحيى كاظم

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
محكمة بداءة الناصرية 

العدد: 1585/ب/2018
التاريخ:2022/9/8

اعالن
ستبيع محكمة بداءة الناصرية وعن طريق املزايدة 
العلنية العقار تسلســل 5695/30 شامية وخالل 
ثالثون يوم اعتبارا من اليوم التالي للنشر وإذا صادف 
اليوم الثالثون عطلة رسمية ففي اليوم الذي يليه 
وفي متام الســاعة الثانية عشــر ظهرا في قاعة 
الراغبني بالشــراء احلضور  البداءة فعلى  محكمة 
في املكان والزمان املعينني  مســتصحبني معهم 
التأمينات القانونية بنسبة 10% بصك مصدق مع 
رسم تسجيل العقار بنســبة 3% وال نقبل املبالغ 

النقدية  إن لم يكونوا من الشركاء. 
القاضي
عزيز شنته اجلابري

االوصاف: 
1- العقــار مفرز بصورة رســمية الى دار وشــقة 
الدار مؤلفة من باحة خارجية وصحيات مشتركة 
واســتقبال وصالة ومطبخ وحمام وغرفتني وسلم 
داخلي يؤدي الى الشقة الواقعة في الطابق العلوي 
ومؤلفــة من صالة وغــرة نوم عدد)3( ومســقف 

بالكونكريت املسلح ومجهز باملاء والكهرباء 
2- مساحة العقار 193,75 م2

3- القيمة املقدرة للعقار مائتان وخمســون مليون 
دينار فقط.

4- عموم العقار مشــغول من قبــل املدعى عليه 
األول ويرغب بالبقاء مستاجر بعد  البيع.

وزارة الدفـاع
املديرية العامة للتسليح والتجهيز

اعالن مناقصـة عامـة رقـم )3( لسنة 2022
لشراء مـواد احتياطيـة لعجـالت هـمـفي

الى : السادة
املوضوع : إعالن مناقصـة عامـة رقـم )3( لسنـة 2022 لشراء مواد احتياطي ة لعجالت همفي

االحد 11 ايلول 2022 العدد )4971(

Sun .11 Sep. 2022 issue )4971(



اعالن12

وزارة املوارد املائية
دائرة تنفيذ أعمال كري األنهر

القسم القانوني
إعالن

اســتنادا الى قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013، تعلن دائرة تنفيذ أعمال 
كري األنهر أحد تشــكيالت وزارة املوارد املائية عن إجراء مزايدة علنية لبيع )ترسبات جزرات( 

في )محافظة نينوى/ موقع املوصل( وكما مبني باجلدول ادناه.

وذلك في يوم االربعاء املوافق )2022/9/28( في متام الســاعة )العاشرة صباحا( وإذا وافق في 
يوم املزايدة عطلة رسمية فستجرى املزايدة في اليوم الذي يليه في )محافظة نينوى/ موقع 
املوصل( فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية االطــالع ميدانيا على مواقع نواجت 
الكري وترسبات اجلزرات التي فيها الكميات واخذ الشروط الفنية وجدول الكميات اخلاصة 
باملزايدة من القســم القانوني في مركز دائرة تنفيذ اعمال كــري االنهر الكائن في بغداد/ 
الــدورة/ طريق احملمودية/ خلف مركز الوليد، وقبل الدخول فــي املزايدة عليهم احلضور في 
الزمان واملكان املعينني مستصحبني معهم التأمينات القانونية وكما مبني في اجلدول اعاله 
بصك مصدق ألمر دائرة تنفيذ اعمال كري االنهر على ان تستكمل بقية التأمينات بالسعر 
الذي ترســو عليه املزايدة وعلى املزايد تقدمي املستمســكات املطلوبة البطاقة املوحدة او 
بطاقة االحوال الشخصية– بطاقة السكن- شهادة اجلنسية العراقية )االصلية واملصورة( 
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نشر االعالن والداللية البالغة )2%( كما عليه تسديد 
كامل املبلغ بصك مصدق ألمر الدائرة خالل ســبعة ايام من تاريخ املصادقة على البيع ورفع 
املواد خالل املدة املبينة في اجلدول اعاله وبعكســه يعد نــاكال ويتم مصادرة املبلغ املتبقي 
وعدم تسليمه ترســبات اجلزرات إضافة الى حتمله التبعات القانونية وفي حال احلاجة ألي 
استفســارات تخص املزايدة ميكن مراجعة القســم القانوني في مركز الدائرة قبل موعدا 

املزايدة.
مع التقدير...

املدير العام

وزارة املوارد املائية
دائرة تنفيذ أعمال كري األنهر

القسم القانوني
إعالن

اســتنادا الى قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013، تعلن دائرة تنفيذ أعمال 
كري األنهر أحد تشــكيالت وزارة املوارد املائية عن إجراء مزايدة علنية لبيع )ترسبات جزرات( 

في )محافظة نينوى/ موقع املوصل( وكما مبني باجلدول ادناه.

وذلك في يوم االثنني املوافق )2022/9/26( في متام الســاعة )العاشــرة صباحا( وإذا وافق في 
يوم املزايدة عطلة رسمية فستجرى املزايدة في اليوم الذي يليه في )محافظة نينوى/ موقع 
املوصل( فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية االطــالع ميدانيا على مواقع نواجت 
الكري وترسبات اجلزرات التي فيها الكميات واخذ الشروط الفنية وجدول الكميات اخلاصة 
باملزايدة من القســم القانوني في مركز دائرة تنفيذ اعمال كــري االنهر الكائن في بغداد/ 
الــدورة/ طريق احملمودية/ خلف مركز الوليد، وقبل الدخول فــي املزايدة عليهم احلضور في 
الزمان واملكان املعينني مستصحبني معهم التأمينات القانونية وكما مبني في اجلدول اعاله 
بصك مصدق ألمر دائرة تنفيذ اعمال كري االنهر على ان تستكمل بقية التأمينات بالسعر 
الذي ترســو عليه املزايدة وعلى املزايد تقدمي املستمســكات املطلوبة البطاقة املوحدة او 
بطاقة االحوال الشخصية– بطاقة السكن- شهادة اجلنسية العراقية )االصلية واملصورة( 
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نشر االعالن والداللية البالغة )2%( كما عليه تسديد 
كامل املبلغ بصك مصدق ألمر الدائرة خالل ســبعة ايام من تاريخ املصادقة على البيع ورفع 
املواد خالل املدة املبينة في اجلدول اعاله وبعكســه يعد نــاكال ويتم مصادرة املبلغ املتبقي 
وعدم تسليمه ترســبات اجلزرات إضافة الى حتمله التبعات القانونية وفي حال احلاجة ألي 
استفســارات تخص املزايدة ميكن مراجعة القســم القانوني في مركز الدائرة قبل موعدا 

املزايدة.
مع التقدير...

املدير العام

وزارة املوارد املائية
دائرة تنفيذ أعمال كري األنهر

القسم القانوني
إعالن

اســتنادا الى قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013، تعلن دائرة تنفيذ أعمال 
كري األنهر أحد تشــكيالت وزارة املوارد املائية عن إجراء مزايدة علنية لبيع )ترسبات جزرات( 

في )محافظة نينوى/ موقع املوصل( وكما مبني باجلدول ادناه.

وذلك في يوم الثالثاء املوافق )2022/9/27( في متام الســاعة )العاشرة صباحا( وإذا وافق في 
يوم املزايدة عطلة رسمية فستجرى املزايدة في اليوم الذي يليه في )محافظة نينوى/ موقع 
املوصل( فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية االطــالع ميدانيا على مواقع نواجت 
الكري وترسبات اجلزرات التي فيها الكميات واخذ الشروط الفنية وجدول الكميات اخلاصة 
باملزايدة من القســم القانوني في مركز دائرة تنفيذ اعمال كــري االنهر الكائن في بغداد/ 
الــدورة/ طريق احملمودية/ خلف مركز الوليد، وقبل الدخول فــي املزايدة عليهم احلضور في 
الزمان واملكان املعينني مستصحبني معهم التأمينات القانونية وكما مبني في اجلدول اعاله 
بصك مصدق ألمر دائرة تنفيذ اعمال كري االنهر على ان تستكمل بقية التأمينات بالسعر 
الذي ترســو عليه املزايدة وعلى املزايد تقدمي املستمســكات املطلوبة البطاقة املوحدة او 
بطاقة االحوال الشخصية– بطاقة السكن- شهادة اجلنسية العراقية )االصلية واملصورة( 
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نشر االعالن والداللية البالغة )2%( كما عليه تسديد 
كامل املبلغ بصك مصدق ألمر الدائرة خالل ســبعة ايام من تاريخ املصادقة على البيع ورفع 
املواد خالل املدة املبينة في اجلدول اعاله وبعكســه يعد نــاكال ويتم مصادرة املبلغ املتبقي 
وعدم تسليمه ترســبات اجلزرات إضافة الى حتمله التبعات القانونية وفي حال احلاجة ألي 
استفســارات تخص املزايدة ميكن مراجعة القســم القانوني في مركز الدائرة قبل موعدا 

املزايدة.
مع التقدير...

املدير العام

وزارة املوارد املائية
دائرة تنفيذ أعمال كري األنهر

القسم القانوني
إعالن

اســتنادا الى قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013، تعلن دائرة تنفيذ أعمال 
كري األنهر أحد تشــكيالت وزارة املوارد املائية عن إجراء مزايدة علنية لبيع )ترسبات جزرات( 

في )محافظة نينوى/ موقع املوصل( وكما مبني باجلدول ادناه.

وذلك في يوم االحد املوافق )2022/9/25( في متام الساعة )العاشرة صباحا( وإذا وافق في يوم 
املزايدة عطلة رســمية فســتجرى املزايدة في اليوم الذي يليه في )محافظة نينوى/ موقع 
املوصل( فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية االطــالع ميدانيا على مواقع نواجت 
الكري وترسبات اجلزرات التي فيها الكميات واخذ الشروط الفنية وجدول الكميات اخلاصة 
باملزايدة من القســم القانوني في مركز دائرة تنفيذ اعمال كــري االنهر الكائن في بغداد/ 
الــدورة/ طريق احملمودية/ خلف مركز الوليد، وقبل الدخول فــي املزايدة عليهم احلضور في 
الزمان واملكان املعينني مستصحبني معهم التأمينات القانونية وكما مبني في اجلدول اعاله 
بصك مصدق ألمر دائرة تنفيذ اعمال كري االنهر على ان تستكمل بقية التأمينات بالسعر 
الذي ترســو عليه املزايدة وعلى املزايد تقدمي املستمســكات املطلوبة البطاقة املوحدة او 
بطاقة االحوال الشخصية– بطاقة السكن- شهادة اجلنسية العراقية )االصلية واملصورة( 
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نشر االعالن والداللية البالغة )2%( كما عليه تسديد 
كامل املبلغ بصك مصدق ألمر الدائرة خالل ســبعة ايام من تاريخ املصادقة على البيع ورفع 
املواد خالل املدة املبينة في اجلدول اعاله وبعكســه يعد نــاكال ويتم مصادرة املبلغ املتبقي 
وعدم تسليمه ترســبات اجلزرات إضافة الى حتمله التبعات القانونية وفي حال احلاجة ألي 
استفســارات تخص املزايدة ميكن مراجعة القســم القانوني في مركز الدائرة قبل موعدا 

املزايدة.
مع التقدير...

املدير العام
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موقع العملت
الكمية 
الكلية 

التخمينية

املدة 
احملددة 
لرفع 

الكميات

التأمينات القانونيةاملالحظات

2،963،900 ديناروسطية270 يوم59278 م3جزرة بادوش/ اجلانب االمين1

963،600 دينارجانبية90 يوم9636 م3جزءة بادوش / اجلانب االيسر/ خواج خليل2

1،448،200 ديناروسطية150 يوم28964 م3جزرة حميدات3

4D 1 760،500 دينارجانبية75 يوم7605 م3جزءة اسكي موصل

5D 2 781،000 دينارجانبية75 يوم7802 م3جزءة اسكي موصل

6D 3 664،500 دينارجانبية60 يوم6645 م3جزءة اسكي موصل

موقع العملت
الكمية 
الكلية 

التخمينية

املدة 
احملددة 
لرفع 

الكميات

التأمينات املالحظات
القانونية

1A1 602،700 ديناروسطية90 يوم12054 م3جزرة شيخ قارة

2A2 511،650 ديناروسطية90 يوم10233 م3جزرة شيخ قارة

3A3 397،250  ديناروسطية90 يوم7945 م3جزرة شيخ قارة

4A4 387،000 ديناروسطية75 يوم7740 م3جزرة شيخ قارة

5D 4 684،000 دينارجانبية60 يوم6836 م3جزرة اسكي موصل

موقع العملت
الكمية 
الكلية 

التخمينية

املدة 
احملددة 
لرفع 

الكميات

التأمينات املالحظات
القانونية

1A5 439،500 ديناروسطية90 يوم8790 م3جزرة شيخ قارة

2A6 549،000 ديناروسطية90 يوم10976 م3جزرة شيخ قارة

3A7 254،000  ديناروسطية60 يوم5075 م3جزرة شيخ قارة

4A8 371،000 ديناروسطية75 يوم7407 م3جزرة شيخ قارة

641،000 دينارجانبية60 يوم6406 م3جزرة وسطية وانه )1(5

موقع العملت
الكمية 
الكلية 

التخمينية

املدة 
احملددة 
لرفع 

الكميات

التأمينات املالحظات
القانونية

907،500 دينارجانبية90 يوم9075 م3جزرة ناحية وانه )قصبه وانه( )2(1

760،000 دينارجانبية75 يوم7600 م3جزرة ناحية وانه )ام توثة( )3(2

725،000  دينارجانبية75 يوم7243 م3جزرة ناحية وانه )ام توثة( )4(3

904،000 دينارجانبية90 يوم9031 م3جزرة ناحية وانه )ام توثة( )5(4

392،000 ديناروسطية75 يوم7833 م3جزرة ناحية وانه )قرية املشرف( )6(5



Second Extension Announcement for Tender No: 009-PC-22-EBS 
Provision of Cummins Generator Maintenance Materials 

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 Cummins Generator Maintenance Materials 
Tender No.: 009-PC-22-EBS
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the First 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 seeking One or Two Contractors who have enough experience and ability to carry out the 
project of supplying Cummins generator maintenance material according to the delivery notice of the user department during 
the execution of the Contract. 
For more details, please refer to ITB document
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 Mr. Zhang Xianqiao 
zhangxianqiao@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 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 are sealed separately before the 
tender submission deadline 4:00 PM, 29th August 2022 based on the ITB documents. As per this second extension announcement, 
proposals submission deadline is extended from 4:00 PM, 12th September 2022 (Iraqi Time) to 4:00 PM, 27th September 2022 
(Iraqi Time).
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 10,000.00 USD. The Letter of Guarantee should be issued by banks adopted/approved on the 
electronic platform according to instructions of Central Bank of Iraq
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: Mr. Zhang Xianqiao zhangxianqiao@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.

Extension Public Tender Announcements for Tender No: 022-SC-22-EBS(2nd Announcement)
Provision of Project Management Consultancy for EBS Oilfield Surface Facilities Construction

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 Project Management Consultancy for EBS Oilfield Surface Facilities Construction
Tender No.: 022-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 with EBS Petroleum Company 
Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after 
fill and sign Bidding Documents Purchase Request.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek one contractor which has enough experience and ability to carry out the 
project of Provision of Project Management Consultancy for EBS Oilfield Surface Facilities Construction. For more details, 
please refer to ITB document.
Part Two: Purchase the ITB
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents before the deadline of submission. 
please email to  baoxiaofang@ebspetroleum.com& cp@ebspetroleum.com and and submit the following documents one 
day in advance. 
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company
B: Valid Copy of Company registration documents, etc.
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email)
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.
*  Joint venture (Consortium) bidding shall be deemed as disqualified for price opening.
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 September 14th, 2022 and will be extended to 4:00 pm 18th September 2022.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp 
before the deadline of tender mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compile).
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and 
compile).
C. Bid Bond with a value of USD 50,000.00 and valid for 120 days since the tender close day.
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 not later than 7 days before the submission deadline date for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contract Person: baoxiaofang@ebspetroleum.com& cp@ebspetroleum.com 
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above announcement.

Second Extension Announcement for Tender No: 004-SC-22-EBS (2nd Announcement) 
Provision of S2 Temporary Firefighting Modification  

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 S2 Temporary Firefighting Modification  
Tender No.: 004-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 seeking One Contractor who has enough experience and ability to carry out the project of 
Provision of S2 Temporary Firefighting Modification. 
For more details, please refer to ITB document
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 Mr. Zhang Xianqiao 
zhangxianqiao@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 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 are sealed separately before 
the tender submission deadline 4:00 PM, 29th August 2022 based on the ITB documents. As per this second extension 
announcement, proposals submission deadline is extended from 4:00 PM, 12th September 2022 (Iraqi Time) to 4:00 PM, 18th 
September 2022 (Iraqi Time).
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 10,000.00 USD. The Letter of Guarantee should be issued by banks adopted/approved on the 
electronic platform according to instructions of Central Bank of Iraq
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: Mr. Zhang Xianqiao zhangxianqiao@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.

EXTENSION Public Tender Announcement for Tender No: 030-SC-22-EBS 
Provision of Ahdeb Oil Train Mobilization EPCC Project

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, with its 
headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East 
Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of Ahdeb Oil Train Mobilization EPCC Project
Tender No.: 030-SC-22-EBS
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the First 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 Contractor who has enough experience and ability to carry out the project of Provision of 
Ahdeb Oil Train Mobilization EPCC Project
Contractor shall provide the following services:
* To dismantle and transport the Oil Train from Ahdeb Oil Field to CPF of EBS Oil Field.
* To design and incorporate provisions for the future expansion. 
* To interface smoothly the Mobilized Oil Train with other facilities, which will be concurrently in progress in the same geographical area.
* To meet the requirements of COMPANY with respect to quality, safety, operability and maintain-ability.
* To meet all the requirements with respect to Health, Safety and Environment (HSE).
* To minimize impact on existing facilities especially during construction and commissioning.
* To provide ease of maintenance for all equipment and facilities.
* To provide all equipment and facilities in expeditious and timely manner to operate at the required capacity and availability as envisaged 
in the ITB. 
* Successfully pass all performance tests required by the various process, mechanical, electrical, instrument, telecommunication and civil / 
structural systems.
For more details, please refer to ITB document
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, 14th September 2022 and will be extended to 4:00 pm 18th 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 400,000.00 USD and duration should be 210 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 company 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.

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.
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مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف صالح 

الدين االحتادية
محكمة االحوال الشخصية في 

تكريت
العدد: 1384/ش/2022
التاريخ: 2022/9/5

اعالن
الى/ املدعى عليه/ )سعد مركب حديد(

اقامــت املدعيــة )مروة حتســن حامت( 
امــام هذه احملكمــة  الدعــوى املرقمة 

1384/ش/2022
تطلــب فيها احلكــم )بإثبات نســب( 
شرح  حســب  اقامتك  محل  وجملهولية 
القائم بالتبليغ وتأييــد اخملتار لذا قررت 
احملكمة تبليغــك مبوعد املرافعة املوافق 
يوم 2022/9/18 بالنشــر في صحيفتن 
محليتــن يوميتــن وفــي حــال عدم 
حضورك او من ينوب عنك قانونا فسوف 

جتري بحقك غيبا وعلنا وفق القانون.
مع التقدير...

القاضي
عبد اهلل حسن خلف حبيب

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
الناصرية

العدد: 5323/ش/2022
التاريخ: 2022/9/8

الى املفقود/ احمد مهند فاضل /
 او وكل من له علم مبصيره

م/تبليغ
اقامــت والدتك املدعيــة )وجدان عدنان 
احمــد( الدعــوى الشــرعية املرقمــة 
5323/ش/2022 والتــي تطلــب فيهــا 
تاريخ  منــذ  لفقدانك  بوفاتــك  احلكم 
2007/5/8 وعدم معرفة مصيرك حلد االن 
وبنية التحقيق عن حياتك او مماتك تقرر 
النشر في صحيفتن محليتن يوميتن 
وفــي حالة وجــودك او كل من يكون له 
العلم عن مصيرك احلضور امام احملكمة 
 2022/9/29 املصادف  املرافعة  موعد  في 

التاسعة صباحا.
القاضي
عقيل ستار جابر

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
الناصرية 

العدد/6142/ش/2022
التاريخ/2022/9/6

اعالن
الى/ املدعى عليه/ عباس جواد ناصر

ملقتضيات حســم الدعوى الشــرعية 
املرقمة أعــاه واملقامة من قبل املدعية 
)ميادة جبار عبد( واملتضمن طلبها باملهر 
املؤجل املقوم بالذهــب وجملهولية محل 
اقامتك قــرر تبليغك اعانا بواســطة 
هذه  امام  باحلضور  محليتن  صحيفتن 
احملكمة خال ثاثة أيام من تاريخ تبليغك 
باحلضور فــي موعد املرافعــة املصادف 
2022/9/25 عند عدم حضورك او ارسال 
من ينوب عنك قانونا ســوف تستكمل 

احملكمة إجراءاتها بحقك غيابيا. 
القاضي
عقيل ستار جابر

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية  

محكمة األحوال الشخصية في هيت
العدد/ 890/ش/2022

التاريخ/ 2022/9/8  
الى/ املدعى عليه )صباح نوري سحاب(

م/ اعالن
اقامــت املدعيــة )رانيا محمــود خضر( 
الدعوى الشــرعية املرقمة 890/ش/2022 
امــام محكمة األحوال الشــخصية في 
هيت والتي تطلب فيها دعوتك للمرافعة 
واحلكــم بالتفريــق للضــرر وقــد وردت 
الدعوتية غير مبلغ كونك مجهول محل 
اقامتك وحســب ما ورد بشــرح القائم 
بالتبليغ واملؤيد من قبل مختار احمللة عليه 
فقد عــن2022/9/15 موعــدا للمرافعة 
وعليك  وتبليغك بصحيفتــن محليتن 
احلضور في املوعد احملدد او من ينوب عنك 
املرافعة  جتري  وبعكســه ســوف  قانونا 

بحقك غيابيا وعلنا وحسب األصول 
القاضي 
احمد فرحان يوسف

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

محكمة االحوال الشخصية في 
تكريت

العدد/ 3848
التاريخ: 2022/9/8

اعالن
م/ حجة حجر وقيمومة

بتاريــخ 2016 فقد املدعو )زياد ســهيل 
عبد( وانقطعت اخباره منذ ذلك التاريخ 
وحلــد االن عليه ولتقدمي والده الســيد 
)سهيل عبد عنيزي( طلبا لهذه احملكمة 
يــروم فيه نصبــه قيما علــى املفقود 
أعــاه لذا قــررت احملكمــة اإلعان عن 
صحيفتن  في  بالنشــر  الفقدان  حالة 
محليتن يوميتن فعلــى كل من لديه 
مراجعة  أعاه  املفقود  تخص  معلومات 
هذه احملكمة خال مدة أقصاها عشــرة 
أيام مــن تاريخ النشــر فــي الصحف 
وبعكسه ستصدر احملكمة حجة احلجر 

والقيمومة وفقا للقانون 
القاضي 
عبداهلل حسن خلف شبيب

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ تكريت
رقم اإلضبارة: 2022/852
التاريخ: 2022/9/6

الى/ املنفذ عليه
 خالد خليل دلف

لقد حتقــق لهذه املديرية من )مركز 
شرطة القادسية واخملتار(

أنك مجهول محــل اإلقامة وليس 
لك موطــن دائم أو مؤقت او مختار، 
واستنادا  عليه،  التبليغ  إجراء  ميكن 
للمادة )27( من قانون التنفيذ تقرر 
مديرية  في  باحلضور  إعانا  تبليغك 
تنفيذ تكريت خال خمســة عشر 
يوما تبدأ من اليوم التالي للنشــر 
التنفيذيــة  املعامــات  ملباشــرة 
وفي حالة عدم حضورك  بحضورك 
ستباشــر هذه املديريــة بإجراءات 

التنفيذ اجلبري وفق القانون.
املنفذ العدل
ضياء فرج طه

اعالن للمرة األولى
7/موانئ/2022

اعمال فرز أراضي البيبان في قضاء شط العرب )مواد + عمل(

يسر الشــركة العامة ملوانئ العراق/البصرة احدى تشكيات وزارة النقل عن دعوة مقدمي العطاءات املؤهلن وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم للمناقصة أعاه.

1- سيتم العمل وفق االلية املعتمدة للمناقصات العامة والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة باالشتراك 
فيها كما هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة عن األمم املتحدة ) اخلاص بتعريف الدولة املؤهلة( .

2- على مقدمــي العطاء املؤهلن والراغبن في احلصول على معلومات إضافية مراجعة الشــركة العامة ملوانئ العراق/ 
قسم العقود الكائن في املعقل-شارع دينار-مقابل متنزه االندلس خال أوقات الدوام الرسمي اعتبارا من تاريخ نشر اإلعان 
ولغاية تاريخ الغلق وإبتداءا من الساعة الثامن صباحا ولغاية نهاية الدوام الرسمي حسب التوقيت احمللي حملافظة البصرة 

او االستفسار عن طريق االتصال بأحد العناوين االلكترونية املبينة ادناه:-
contracts@scp.gov.iq

 ports contracts@yahoo.com
3- امليزانية التشغيلية للشركة العامة ملوانئ العراق لسنة 2022/ املتوفر على احلساب اخملصص لألراضي السكنية. 

4- الكلفة التخمينية للمناقصة قدرها )395,500,000( ثاثمائة وخمســة وتسعون مليون وخمسمائة الف دينار عراقي 
الغيرها .

5-  تقــدمي تأمينات أولية بصورة )خطاب ضمان او صك مصدق او ســفتجة( ومببلغ قــدره )8000000( ثمانية ماين دينار 
عراقي الغير على ان تكون التأمينات نافذة لغاية )120( مائة وعشرون يوما اعتبارا من من تاريخ غلق املناقصة معنون إلمر 
الشــركة العامة ملوانئ العراق صادر من احد املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي حصرا وبالدينار العراقي ويســتثنى من 

ذلك شركات القطاع احلكومي .
6- ان يكون العطاء املقدم نافذ ملدة)90( تسعون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة.

7- بإمكان مقدمي العطاء املهتمن والراغبن بشــراء وثائق املناقصة دفع قيمــة البيع البالغة )200000( مائتا الف دينار 
عراقي نقدا لدى القســم املالي/الصندوق وبعد جلب وصل قبض املبلغ أعاه يتم تســليمه الوثائق بصورة فورية على ان 

يتضمن العطاء كافة املستمسكات املدرجة ادناه:-
أ - اوليات تأسيس الشركة )شهادة التاسيس-محضر التاسيس-عقد التاسيس(

ب - كتاب عدم ممانعة من دخول املناقصة صادر من الهياة العامة للضرائب او احد فروعها )نسخة اصلية( ويكون نافذ الى 
نهاية سنة 2022 

ت - صورة ملونة من  هوية تصنيف املقاولن والشركات من ذوات التصنيف )تاسعة/صعودا/مدنية( نافذة 
ث - تقدمي هوية ضريبية مع الرقم الضريبي .

ج - وصل شراء وثائق املناقصة نسخة اصلية .
ح - تقدمي الكفاءة املالية مصدقا أصوليا .

خ - جدول تفصيلي لتقدم العمل .
د - ال يقبل أي حتفظ يقدم من قبل مقدم العطاء .

ذ - تقدمي ما يثبت حجب البطاقة التموينية بالنسبة للشركات العراقية.
ر - تقــدمي العطاء بظرفن )فني+ جتاري( موقعن ومختومن مع تضمينهما كافــة املتطلبات املنصوص عليها في الوثائق 

القياسية للمناقصة .
8- في حالة عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة اقســامها فانه ســيتم استبعاد عطاءه مما 

يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي .
9- تكون جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطا العطاءات .

10- تاريخ الغلق والفتح العلني للمناقصة هو الســاعة الثانية عشــر من ظهر يوم )االثنن(املوافق 2022/9/26 وفي حالة 
مصادفة اليوم عطلة رســمية او تعطيل الدوام الي سبب سيكون موعد غلق وفتح املناقصة في اليوم الذي يليه علما ان 
تقدمي العطاءات الكترونيا مسموح به وكذلك ســوف ترفض العطاءات املتاخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 
العطاءات او ممثليهم الراغبن باحلضور في الشــركة العامة ملوانئ العراق / قسم العقود الكائن في املعقل -شارع دينار-

مقابل متنزه االندلس/الطابق األرضي االستعامات/ قاعة التفاوض صندوق العطاءات .
11- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعان الخر اعان عن املناقصة.

12- ســيعقد مؤمتر فني لإلجابة االستفسارات املقدمة من قبل مقدمي العطاءات في مقر الشركة العامة ملوانئ العراق 
/ قسم العقود متام الساعة العاشرة من يوم ) االثنن ( املصادف 2022/9/19 حسب التوقيت احمللي حملافظة البصرة.

الدكتور املهندس
فرحان محسن غضيب 
املدير العام/وكالة
للشركة العامة ملوانئ العراق
رئيس مجلس االدارة

محكمة جنح تكريت
العدد: 305/ج/2022
التاريخ: 2022/9/7

)اعالن(
الــى املتهمن )علي رحمن شــاهن محمــد الدليمي و عاء 

رحمن شاهن محمد الدليمي(
تقرر تبليغكما باحلضــور إلجراء محاكمتكمــا في الدعوى 

اجلزائية املرقمة 305/ج/2022 
وفق احــكام املادة 456 من قانون العقوبات رقم 111 لســنة 

1969 املعدل 
يوم 2002/10/18 او تسليم نفسيكما الى اقرب مركز شرطة 
وفي حال عدم حضوركما ســتجري احملاكمة بحقكما غيابيا 

وفق األصول.
القاضي
عبد العليم فيصل العزاوي

الشركة العراقية النتاج البذور 
مساهمة مختلطة 

تنويه 
ورد سهوا في جريدة الصباح اجلديد بالعدد املرقم ) 4969( 
فــي 2022/9/7 واخلاص باالعان مزايدة بيع مخلفات بذور 
احلنطــة واخملزون في معمل تنقية البذور في نهر ســعد 
حيث يكون موعد املزايدة الساعة احلادية عشر من صباح 
يوم اخلميــس املوافق 2022/9/22 بداًل مــن يوم اخلميس 
املوافــق 2022/9/15 وذلــك ملصادفة الزيــارة االربعينية 

لإلمام احلسن عليه السام 
لذا اقتضى التنويه. 

ع/ املدير املفوض 
باسل محمد صالح

جمهورية العراق
وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة

مديرية البلديات العامة
مديرية بلدية الناصرية

الشعبة: الواردات
العدد: 57203
التاريخ: 2022/9/6

))اعالن اول((

تعلن جلنــة البيع وااليجار عن إجراء املزايدة العلنية لتأجير العقــارات العائدة الى )مديرية بلدية الناصرية( 
املدرجة اوصافها ادناه وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل، وملدة )30( يوم 
تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعان في اجلريدة الرسمية، فعلى الراغبن باملشاركة مراجعة سكرتير اللجنة 
ومحاســب البلدية اعاه خال مدة االعان مســتصحبن معهم تأمينات قانونيــة قدرها 20% من القيمة 
التقديرية مبوجب صك مصدق للمستأجر وســتجرى املزايدة باليوم االخير من مدة االعان في متام الساعة 
الثانية عشــرة ظهرا في مبنى ديوان بلدية الناصرية شــعبة الواردات وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية 
فتمدد الى اليوم الذي يليه من أيام العمل الرسمي على ان يجلب املزايد ما يؤيد براءة ذمته من الضريبة لعام 
2022 مع جلب هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة بنسبة 2% من مبلغ اإليجار.
م. ر. مهندسني
محمد عكاب جاسم
مدير بلدية الناصرية
رئيس جلنة البيع وااليجار
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 االيجار السنوياملساحة م2رقم العقارنوع امللك وموقعهت
مدة االيجارالقيمة التقديرية

 850,000 ثمامنائة6,25م10222كشك مشيد في حي الشهداء1
سنة واحدةوخمسون الف دينار

 850,000 ثمامنائة6,25م10902كشك مشيد في سومر / قرب احملطة السوق2
سنة واحدةوخمسون الف دينار

 كشك مشيد في مدينة الصدر /مقابل3
 850,000 ثمامنائة6,25م11342القسم البلدي

سنة واحدةوخمسون الف دينار

 850,000 ثمامنائة6,25م11472كشك في حي اريدو/قرب الكراج4
سنة واحدةوخمسون الف دينار

 850,000 ثمامنائة6,25م4432كشك مشيد في اإلسكان القدمي5
سنة واحدةوخمسون الف دينار

 1,500,000 مليون6,25م682كشك مشيدة في الكراج القدمي6
سنة واحدةوخمسمائة الف دينار

سنة واحدة1,000,000 مليون دينار6,25م12452كشك مشيدة في احلي الصناعي7

 كشك مشيدة في احلي العسكري/قرب8
سنة واحدة1,000,000 مليون دينار6,25م11892مدرسة بدر

سنة واحدة1,000,000 مليون دينار6,25م1062كشك مشيدة في حي الشهداء9

سنة واحدة1,000,000 مليون دينار6,25م11672كشك مشيدة داخل متنزه الناصرية /جزيرة10

 كشك مشيدة في مدينة الصدر/قرب بانزين11
سنة واحدة1,000,000 مليون دينار6,25م11762خانة
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قوى البارالمبية يبدأ 
منافسات الجائزة الكبرى

سيدات زانكو يحصدن 
لقب دوري اليد

الصربي فوجانيك 
مدربا لسلة الكرخ

محترفان برازيليان 
ينضمان لفريق النجف

بغداد ـ الصباح الجديد:
مــن املقرر ان يبدأ اليوم االحــد املوافق 11 أيلول اجلاري 
منتخبنا الوطني بالعاب القوى في اللجنة الباراملبية 
منافســاته فــي بطولة اجلائــزة الكبــرى / مراكش 
الدولية التي تضيفهــا املغرب ابتداء من اليوم ولغاية 
18 الشــهر اجلاري. ويتالف وفد منتخبنا في البطولة 
من 12 شــخصا بني رئيس وفد ومــدرب والعب والعبة 
بينهم حســن علي خلف رئيسا للوفد وعلي جبار ود. 
عمر عبد االله سالمة مدربني والالعبة فاطمة فاضل 
والالعبون هم : خضير عباس وكوفان حسن وولدان نزار 
واحمد غني نعاس وجراح نصــار وعلي مبارك وعباس 
حامت وشاكر محمود وسيحضر البطولة عضو املكتب 
التنفيــذي للجنــة الباراملبية رئيس االحتــاد العراقي 

اللعاب القوى الباراملبي مهدي باقر.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تــوج فريق زانكــو لكرة اليــد، بلقب الــدوري املمتاز 
للســيدات، بعد انسحاب منافســه أربيل قبل نهاية 
اللقــاء بدقيقة واحدة، في ختام مباريات الدور اخلامس 
واألخير.. واحتضنت صالة جامعة صالح الدين، املباراة 
اخلتامية وســط حضــور جماهيري كبيــر من أنصار 

الفريقني.
وتوقفــت املباراة قبل النهاية بدقيقة واحدة، بســبب 
أعمال الشــغب من بعــض جماهير أربيــل، وكانت 
النتيجة تشــير إلى تقدم زانكــو بنتيجة 19-15.. ومت 
احتساب النتيجة لصالح زانكو، ومت منحه لقب الدوري 
املمتاز، تاركا الوصافة لفتاة كركوك، فيما جاء النجمة 
الديواني في املركز الثالث.. وعقب اللقاء، قررت اللجنة 
املنظمة، شــطب نتائــج أربيل وإبعاده عــن الترتيب 

النهائي، وتوجيه عقوبات صارمة بحق جماهيره.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن نــادي الكرخ تعاقده مع املــدرب الصربي أنطون 
فوجانيك، لقيادة الفريق في املوســم املقبل..  ويصل 
املدرب الصربي أنطــون فوجانيك، إلى العاصمة بغداد 

مطلع األسبوع املقبل لإلشراف على تدريبات الكرخ.
وعقــدت الهيئة اإلدارية للكرخ جلســة توقيع عقود 
اجلهاز الفني املســاعد وجنوم الفريــق.. وأعلن الكرخ 
مبباشــرة احملترفان جوردن سيســزين وجــول جندريد، 
بتدريبــات الفريق املتواصلة منذ أســبوعني في قاعة 
النادي ببغداد.. وتســعى إدارة الكرخ لعــودة فريقها 
للمنافســة على لقب الدوري العراقي لكرة الســلة، 
بعد غياب دام أكثر من 4 مواسم عن املشاركات احمللية.
يذكــر أن الكرخ تعاقد رســميا في وقت ســابق مع 
مجموعة من الالعبني أبرزهم: »حســني جاوي، عباس 
حكمت، أحمد علوش، حسني عيد األمير، حسني علي، 

رشوان جواد«.

متابعة ـ الصباح الجديد:
وصل ظهر اخلميس، محترفا فريق نادي النجف البرازيليان 
بيدروز والذي يشــغل مركز الظهير األيسر وجلميرسون 
يشغل مركز الظهير االمين.. وقال علي هاشم عضو إدارة 
النادي، ان الالعبني ســينضمان لتدريبات الفريق اعتباراً 
من أمس االول اجلمعة«.. وأشــار إلى أن الالعبني اضافة 
جيدة للفريق سيما وان املالك التدريبي بحاجة الى تعزيز 
مراكزه قبل انطالق منافســات الدوري املمتاز., يذكر ان 
االدارة ســمت املدرب احمد خلف مدرباً لقيادة فريق نادي 

النجف للموسم 2023-2022.

بغداد ـ الصباح الجديد:

خطف فريق نــادي دهوك تذكرة 
لكرة  املمتاز  الــدوري  في  اللعب 
2023/2022 اثــر فــوزه  القــدم 
بهدفني نظيفني    مســاء امس 
التي  أوف«  »البلــي  مبــاراة  في 
ضيفها ملعب املدينة الدولي، اذ 
تألق الفريق الفائز، وكان شــوط 
املبــاراة األول انتهــى بتقدمــه 
بهــدف الالعب احملتــرف الغاني، 
الدقيقة  أوبوكوتو، فــي  برنــس 
15 مــن ضربة رأســية.. وأضاف 
كرمي دلي هــدف الفوز الثاني في 
بنجاح  املباراة  وادار   ..80 الدقيقة 
احلكــم الدولي أحمــد كاظم.. 
ويقود فريق دهوك املدرب سليمان 

رمضان.

اربع وديات للصاالت في 
معسكر أوزبكستان 

أعلــَن االحتــادُ املركــزي لكــرِة 
القدم خــوَض منتخبنا الوطنّي 
لكــرِة الصــاالت أربــع مبارياٍت 
في  للمشاركِة  اســتعداداً  ودّية 
نهائياِت كأس آســيا 2022 لكرِة 
الصاالت في الكويت. وقاَل رئيُس 
جلنة كرة الصاالت والشــاطئّية، 
علي عبد احلســني: إن االحتاد وفرَ 
أربع مبارياٍت ودّية أمام منتخبات 
حتضيــراً  ولبنــان  أوزبكســتان 

للنهائياِت اآلسيوية. 
الوطنّي  منتخبنــا  إن  وأضــاَف: 
صوب  األحــد  اليــوم  ســيغادرُ 
»طشقند«،  األوزبكية  العاصمِة 
أمام  وديتــني  خلــوِض مباراتــني 
منتخِب أوزبكستان. مشيراً إلى: 

إن وفد املنتخب سيتوجُه بعدها 
مباشــرًة إلــى بيــروت ملواجهِة 
منتخب لبنان في مباراتني وديتني 
. وكاَن مدير اجلهاز الفني »محمد 
ناظم الشــريعة« قــد اختار 15 
العباً للســفر إلى أوزبكســتان 
ولبنان، وهم ) وليد خالد -  حيدر 
مجيــد - رافد حميد -  ســالم 
فيصــل -  علي شــهاب - فهد 
ميثــاق -  مصطفى إحســان - 
مهند عبد الهــادي - طارق زياد -  
غيث رياض -  محب الدين جمعة 

- محمد رعد - ضرغام عبد األمير. 
واحلــراس زاهر مهــدي - محمد 
ســامي(. ويبدأ منتخبنــا لكرِة 
نهائياِت  في  مشــواره  الصاالت 
كأس آسيا ضمن اجملموعِة األولى 
أمام تايلند في السابع والعشرين 
من شــهر أيلول احلالي، ومن ثم 
مع الكويــت، وبعدها أمام عمان 
في اجلولتني الثانية والثالثة على 

الترتيب.
اجلديــُر بالذكر أن اجلهازين الفني 
واإلداري ملنتخبنا يتألفان من املدير 

الشــريعة،  ناظم  الفني محمد 
وحســني عبــد علــي وحميــد 
مســاعدين،  مدربني  شــانديزي 
ومیشــيل يوخنا بطــرس مدرباً 
حلــراس املرمــی، وعبــد وهــاب 
محمد رحيــم خان مدرباً للياقة، 
ومصطفى عبــد الكرمي مترجماً 

واملدير اإلداري علي عيسى.

حكمان عراقيان إلى الدمام
كلــَف االحتــادُ اآلســيوّي لكرِة 
القــدم احلكَم الدولّي املُســاعد 

أحمد صبــاح والدولّي يوســف 
سعيد حكماً رابعاً ليكونا ضمن 
الطاقِم التحكيمّي لقيادِة ُمباراِة 
االفتتــاِح فــي تصفيــاِت كأس 
آسيا للَشــباب حتت 20 عاماً بني 
واملالديف  أوزبكســتان  منتخبي 
الدمام  مدينــِة  في  تقــاُم  التي 
التصفيات  ..وتنطلُق  السعودّية 
من ١٠/٩ ولغاية ١٨/٩ مبُشــاركِة 
)البلد  الســعودّية  منتخبــات: 
وأوزبكستان  واملالديف  املضيف( 

والصني وماينمار.

التراخيص تدعو األندية إلى 
إكمال رفع امللفات 

التراخيص في  االحتادِ  دعت جلنُة 
املؤكزي لكرِة القدم أنديَة الدوري 
املُمتــاز إلى اإلســراِع في إكماِل 
ُمعاجلة  وكذلــك  امللفــات،  رفع 
التي  واملاُلحظــات  النقوصــاِت 
متّ تشــخيصها أثنــاء الزيــاراِت 
امليدانّيــة لألنديــة قبــل موعِد 
اإلغالق النهائّي الذي سيكون في 
. وقاَل رئيس اللجنة،   ١٥/٩/٢٠٢٢
إن هناك  محمد حيدر حســون: 
أنديًة لــم تكمل رفــَع ملفاتها 
لغاية اآلن، وهــذا األمُر يُعرضها 
خلطــر االبتعــادِ عن ُمســابقِة 

املوسم املقبل.
مبينــاً: إن هنــاك أنديــًة أخرى 
الســرعة  وجِه  وعلى  مطالبــٌة 
واملالحظات  النقوصــات  مبعاجلِة 
التي شــّخصت من قبل اللجنِة 
التفقدّية  الزيــارات  على هامش 
لألنديِة التي قامــت بها اللجنُة 
في األيام املاضية.وأشــارَ إلى: إن 
بإكماِل  األندية مطالبــٌة  جميع 
إجراءاتها الفنّية واإلدارّية واملالّية 
قبل منتصِف شهر أيلول احلالي، 
وبخالفــه فــإن النــادي املتلكئ 
عن  االبتعاد  ســيكون مصيــرُه 
بطولــِة املوســم املُقبل من دون 

أدنى شك.
التراخيص،  واختتَم رئيس جلنــة 
محمد حيــدر حســون، حديثه 
ماضيــٌة  اللجنــة  إن  بالقــول: 
التي  للمواعيد  وفقــاً  بالعمــِل 
أقرتها ســابقاً، وبهــذا فإنها لن 
بعد منتصف  ملٍف  أي  تستقبل 
الشهر احلالي حتت أي ظرٍف كان.

دهوك يخطف تذكرة اللعب في الدوري الممتاز 
الصاالت يبدأ اليوم معسكره في أوزبكستان وحكمان لقيادة كأس شباب آسيا

تقرير 

حسين الشمري

ذكر رئيس احتاد التنــس االرضي على 
الكراســي ماجد جميل العكيلي ان 
اللعبة  لتطوير  رؤى مستقبلية  لدينا 
نحو االفضل عبر ابــرام االتفاقية مع 
االحتاد الدولي للعبة ومن ثم التنسيق 

مع االحتادين السويسري وااليطالي.

بطولة رومانيا نقطة البداية 
واضاف العكيلي انا شخصيا تسلمت 
رئاســة احتــاد اللعبة مطلع شــهر 
متــوز املقبل وقد شــاركنا في بطولة 
رومانبا الدولية في شــهر آب املاضي 
املستوى  للوقوف على  برئاستي  بوفد 
ملنتخبنا ومــن ثم  لتوقيــع اتفاقية 
العاملية  االحتادات  تعاون مشتركة مع 
كما ضم الوفد  امني ســر االحتاد علي 
كاظم إداريا  واملدرب علي حامت واربعة 
العبني وهــم كل من حســني حامد 

ونصر مهدي ومحمد املهدي يوســف 
وحســني خليل وحقيقة قد ظلمتنا 
القرعــة بعد ان اوقعــت العبينا امام 
العبني مــن اســرائيل وادى ذلك الى 
انسحابنا بطريقة فنية وذكية لتجنب 
العقوبات الدوليــة وكان باالمكان ان 
القرعة  ولكن  ايجابيــة  نتائج  نحقق 

اضاعت علينا كل شيء .

استحقاقات مهمة مقبلة 
واشــار جميــل الــى ان لدينــا عدة 
مشــاركات خارجيــة خــالل الفترة 
املقبلة ومنهــا بطولة تركيا وبطولة 
ايطاليا خالل االشهر املقبلة وسنعمل 
علــى مفاحتة املكتــب التنفيذي في 
اللجنــة الباراملبية برئاســة الدكتور 
عقيل حميد لغــرض املوافقة عليها 
كون ان لعبتنــا تعتمد على التنقيط 
...الترتيب  اي  الدولــي  »الــراجن«  لرفع 
الدولي... لالعبينا لغرض املشــاركات 
في البطوالت الكبيرة مثل الباراملبياد 

وهــذا يحتاج الــى عدة مشــاركات 
لغرض التنقيط لصالح العبينا وهذا 
ما سنتحدث به مع املكتب التنفيذي 
الرســمية  املوافقات  على  للحصول 

للمشاركات اخلارجية.

معاناة وكراسي 
وبني رئيس احتــاد اللعبــة ان احتادتنا 
يعاني من الكثير من املعوقات ومنها 
كراســي اللعــب اذ ان كل كراســي 
العبينــا قدميــة وال تصلــح للعــب 
مقارنة مع كراســي العبي املنتخبات 
االخــرى كما اننا بحاجة ماســة الى 
معســكرات تدريبية لتطوير املهارات 

الفردبة لالعبينا.

مدرب ومستوى أفضل
وتابع: كما اننا بحاجة الى مدرب شاب 
قادر على انتشال العبينا الى مستوى 
أفضل وقد مت اختيار احد املدربني ومن 
املؤمــل ان يتم االفصاح عن اســمه 

بشكل رســمي خالل االسبوع املقبل 
اقامــة بطوالت  الــى  كما نســعى 
االولى  محلية وســتكون محطتنــا 
في كربــالء عبر جتمع لفــرق اللجان 
الفرات االوسط  الفرعية في منطقة 
الختيار العبني جدد وســيكون هناك 
جتمــع اخرى في املنطقتــني اجلنوبية 

والشمالية للغرض نفسه.

تعاون اللجنة الباراملبية
نقدم  بالقول  حديثه  العكيلي  وأنهى 
شــكرنا وتقديرنا الــى رئيس اللجنة 
الباراملبيــة الدكتــور عقيــل حميد 
واملكتب التنفبذي الذي وعدنا بتذليل 
كل الصعوبات واملعوقات التي تعترض 
طريقنا لغرض حلحلتها للوصول الى 
مبتغانا السيما ونحن لدينا الكثير من 
االفكار والرؤى املســتقبلية للنهوض 
بواقع اللعبة عبر املنافسة القوبة مع 
االستحقاقات  في  العاملية  املنتخبات 

اخلارجية املقبلة.

ماجد العكيلي: لدينا رؤى مستقبلية لتطوير التنس األرضي على الكراسي
بطموح تحقيق النجاح في المشاركات المقبلة

ماجد العكيليمشاركة سابقة بتنس الكراسي

فريق دهوك يعود الى دوري االضواء

  3:00 عصرًا

  9:45 مساًء

مفكرة اليوم

ريال مدريد ـ مايوركا

يوفنتوس ـ ساليرنينانا

الدوري اإلسباني 

الدوري اإليطالي

هشام السلمان* 
أعلن رئيس االحتــاد العراقي للكرة 
الطائــرة الباراملبي الســيد أحمد 
حســن عامر ، ان املنتخب العراقي 
الوطني للعبة وصل أول أمس الى 
ايران إلقامة معسكرا تدريبيا هناك 

استعدادا لبطولة كأس  العالم .
وأضاف رئيس االحتاد ان املعســكر 
التدريبي يســتمر ملدة عشرة ايام 
بقيــادة املــدرب احملتــرف االيراني 
الــذي مت التعاقد معه مؤخرا وذلك 
لتهيئــة االجواء املالؤمــة لالعداد 
وبالتالي التهيئ التام للمشــاركة 
في نهائيات بطولــة كأس العالم 

املقبلة .
وأوضح السيد أحمد حسن عامر 
التدريبي ســُيقام  املعســكر  ان 
حتديدا فــي ) االهواز ( ومن املمكن 
االستفادة من املعسكر من خالل 

توفير بعــض  املباريات التجريبية  
مــع  الفــرق املتواجــدة هناك.. 
مؤكــدا ان بطولــة كأس العالم 
بالكرة الطائرة من املؤمل ان تُقام 

في شــهر تشــرين الثاني املقبل 
بالبوسنة.

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

متابعة ـ الصباح الجديد:
علــى  الــزوراء  فريــق  تغلــب 
مســتضيفه تشــاكاليك سبور 
الودية،  مبارياته  أولى  في  التركي، 
حاليا  املقــام  معســكره  ضمن 
مبدينــة أنطاليــا.. وافتتــح عالء 
عبــاس التســجيل للــزوراء في 
32، وأضاف علي يوسف  الدقيقة 

وعزز   ،34 بالدقيقة  الثاني  الهدف 
جنــم شــوان النتيجــة بالهدف 
الثالث في الدقيقــة 78. . ودخل 
مدرب الزوراء أيوب أوديشو، املباراة 
حراســة  من:  مؤلف  بتشــكيل 
الدفاع:  املرمى: جالل حسن.. وفي 
احلسن حويبيب، برونو ليما، أحمد 
كاظم..  حســام  احلســني،  عبد 

وفي الوسط: ســعد عبد األمير، 
الكرمي،  عبد  حســن  العاني،  لؤي 
أحمد محمــود.. وفــي الهجوم: 
عالء عباس، أسعد عبد اهلل )علي 
يوسف(. يذكر أن حتضيرات الزوراء 
مبدينة أنطاليا التركية، ستستمر 
حتــى ال 18 مــن أيلــول اجلاري، 

استعدادا للدوري املمتاز.

الدوحة ـ وكاالت:
بكأس  الســعودي  الهــالل  تــوج 
ســوبر لوسيل، مســاء أول أمس، 
علــى حســاب الزمالــك املصري 
بنتيجــة )4-1( بــركالت الترجيح، 
على ملعــب لوســيل بالعاصمة 

القطرية الدوحــة.. وفرض التعادل 
(1-1( كلمته علــى الوقت األصلي 
للمباراة، بعدما تقــدم الهالل في 
الدقيقة 18 عــن طريق النيجيري، 
في  الزمالك  وتعادل  إيجالو،  أوديون 
الدقيقــة 33 بهدف أحمد ســيد 

»زيزو«.وفي ضربات الترجيح، سجل 
للهــالل: أوديــون إيجالو وســالم 
الدوسري ولوســيانو فييتو وأندريه 
كاريو.وأحرز للزمالك: محمد أشرف 
»روقة«، وأضاع أحمد ســيد »زيزو« 

ومحمود حمدي الونش.

بغداد ـ الصباح الجديد:
النسوي  يشكل فريق نخلة وطن 
في  مهمة  محطــة  للدراجــات 
تقدمي صورة ايجابية لرياضة حواء، 
ولــم يقتصر الفريــق على اعداد 
ضم  بل  وهاويــات،  متســابقات 
طاقــات واعدة من كال اجلنســني 
لتبــرز مواهبهــا في الرســم او 
غيرها.. ومن اعضــاء فريق نخلة 
وطــن يبرز االشــقاء، التــوأم، ذو 
وشــقيقهما  وعياس،  النوريــن، 

االصغر مصطفى ذاكر طالب.
مواليــد  النــوري،  ذو  الالعــب 
2009 طالــب في الصــف الثاني 
املتوسط، شــارك في مهرجانات 
عدة منها خطوة صغيرة وخطوة 
كبية وماراثون بغداد دار الســالم 
بايســكل  عندي  حلم  ومهرجان 
وغيرها.. وهــو العب كرة قدم في 
مدرســة عمو بابا باشراف املدرب 
رياض فرحان وفي الكيكو شنكاي 
القتالية حتت اشراف املدرب آصف 
محمد، يشــجع برشلونة والعبه 
املفضل البولندي ليفاندوفسكي، 
العمرية  الفئات  لبطولة  يستعد 
في الكيكو شنكاي املقررة يوم 22 
أيلول اجلاري بهدف حتقيق النجاح 

والفوز بلقب بطل العراق.

ايضا  فيلعب  عبــاس،  توأمه،  أما 
وبفريق  بابا  ضمن مدرســة عمو 
الكيكو شــنكاي، يشــجع ريال 
مدريد اإلسباني ومعجب بالالعب 
الفرنســي كرمي بنزميا، اشترك في 
املهرجانات نفســها مع توأمه ذو 

النورين.
أما شــقيقهما االصغــر الالعب 
مواليد  املوهوب مصطفــى فهو 
2016 بالصــف األول االبتدائــي، 
يلعب ايضا في مدرســة عمو بابا 
باشــراف املدرب واثق اسود وايضا 
نفسه،  شــنكاي  الكيكو  بفريق 

طموحه ان يكــون مدرباً بالفنون 
شــنكاي«  القتالية«الكيكــو 
ويهوى الرســم والعبــه املفضل 
الراحل الهداف احمد راضي وايضا 
يستعد لبطولة الكيكو شنكاي 
 29 التــي تنطلق يوم  للموهوبني 

أيلول اجلاري.
يلقى االشــقاء الثالثة الدعم من 
اســرتهم التي تواكب تدريباتهم 
الفــرق  ضمــن  ومشــاركتهم 
الرياضيــة التي ينضمــون إليها 
ويتطلعون إلى الوصول إلى عالم 

الشهرة والنجومية.

وطني الكرة  الطائرة البارالمبي ُيعسكر 
في ايـران استعدادا لكأس العالم 

الزوراء يقسو على تشاكاليك التركي بثالثية

الهالل بطال لسوبر لوسيل على حساب الزمالك

مواهب نخلة وطن.. تتفوق 
في كرة القدم والكيكوشنكاي

وفد طائرة اللجنة الباراملبية

متابعة ـ الصباح الجديد:
حراس  مــدرب  االحد  اليــوم  يغادر 
املرمى، علي حســني مشربت، الى 
لبدء  الســعودية  العربية  اململكة 
مهمتــه مدربا حلــراس مرمى نادي 
مضر أحــد أندية الدرجــة الثانية، 
وقال مشربت انه يسعى إلى اثبات 
العراقي  املرمى  جدارة مدرب حراس 
في الدوري الســعودي والعمل على 
حتقيق افضل النتائج من اجل بلوغ 

دوري األضواء مع الفريق.
وكان مشربت ضمن املالك التدريبي 
في  للناشــئني  الوطني  ملنتخبنــا 
بطولة غربي آسيا ضمن املالك الذي 
يقوده املدرب حســن كمال وسعد 
علــي كرمي،  ومحمد  احلميــد  عبد 
وســبق للمدرب مشــربت ان عمل 
مدربا حلراس املرمى في فرق الفئات 
العمرية بدولة قطر، ســيما جتربته 

الطويلة مع فريق الوكرة.

مشربت مدربا لحراس مرمى »مضر« السعودي

مشربت

مواهب نخلة وطن
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ُوصف العالم املدقق علي بن محمد احلّلي 
بأنــه ) من كبار الفقهاء( توفي رحمه اهلل 

سنة 755هـ ودفن في النجف االشرف .
وقيل عنه انه كان :

) معروفاً بدقِة الطبع ، وِحدة الفهم ، وفاق 
على حكماء عصره ، وفقهاء دهره ( 

وكان على ما قيل :
مشــغوالً باالفادة فــي العلــوم الدينية 

واملعارف اليقينية 
ونقل عنه الســيد حيــدر اآلملي انه كان 

يقول :
" غايُة ما علمُت في مدة ثمانني سنة من 

عمري :
ان هذا املصنوع يحتاج الى صانع ، 

ومع هذا يقني عجائز أهل الكوفة أكثر ِمْن 
يقيني ..!!

أرأيَت كيــف يكون التواضــع والبعد عن 
االدعاءات العريضة ؟

عالــم جليل عمالق يفّضل على نفســه 
عجائز الكوفــة في أهــم القضايا وهي 
قضية االميان باهلل الواحد األحد جّلت آالؤه 
وتقدســت اســماؤه، تاركا وراءه البحوث 

الفلسفية املعقدة ..!!
يكتفــي بالدليل الفطري الــدال على اّن 
لكل مصنوع صانعا ولكل مخلوق خالقا ، 

ولكل موجودٍ ُموِجداً ،
ويقينا :

اّنك لم تَُكــَن َفُكْنَت فمن الذي نقلك من 
مرحلة العدم الى مرحلة الوجود ؟

هل انَت خلقت نفسك ؟
أم هل ُخلقت صدفة ؟

وهــل الُصْدَفة متلــك أْن تخلَقك مجهزاً 
بأعظم االجهــزة التي جهــّزك بها اهلل 
وأولها : اجلهاز العقلي، وهل متلك الصدفة 

عقال حتى متنحك اّياه ؟
قال تعالى 

) أم ُخلقوا ِمْن غيرِ شيٍء أم هم اخلالقون ( 
الطور / 35

فان لم تكن مخلوقــا بصدفة ، ولم تكن 
قد خلقَت نََفْســَك فال بُــدَّ من االعتراف 
باخلالق الذي أفاض عليــك الوجود، واليه 
يرجع األمُر كلُّه سبحانه ِمْن خالق عظيم 

ومدبر حكيم .
ويستمر العالم الكبير في كالمه فيقول :
" فعليكم باالعمال الصاحلة ، وال تفارقوا 
طريقَة االئمة املعصومني عليهم السالم 

"
نعم 

إنَّ االميان البُّد أْن يقترن باالعمال الصاحلة ، 
وعندها يستحق وسام النجاة .

قال تعالى :
) ان الذين آمنــوا وعملوا الصاحلات اولئك 

هم خير البرية ( .
البينة / 7 

جعلنا اهلل واياكم منهم .

تواضع العلماء 

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

حاوره ـ سمير خليل:
البداية كانت من هنا، من ارض الرافدين، 
ارض االجداد والتاريخ واالصالة والفنون 
واآلداب، ارض تشربت مباء حلو وطني حر، 
هذا الطني الذي ساهم في سطر تاريخ 

وآثار شهدت على عظمة هذه االرض.
ثامــر اخلفاجي خزاف عراقــي، بدأ كاي 
بالفن مــن معهد  موهوب مســحور 
انتظم فيــه طالبا  الفنــون اجلميلة، 
يرسم بعفوية والوان قلقة لكن عينه 
كانت ترنو الى فــن االجداد، اخلزف، قرر 
ان يكــون خزافــا، ورغم ان هــذا الفن 
الــذي رمبا هو االصعب بــني الفنون اذا 
ما قورن معها، النــه يحتاج الى عمل 
كبير ومواد خاصــة وافران تتغذى على 
الطاقة الكهربائية، رغم ذلك  استفزه 
اخلــزف وصار رفيقه الدائــم الذي يزرع 
فيه ماشاء من رموز للتاريخ والفلكلور 

واخلط العربي وزخرفته، واالهم من ذلك 
جتسيد رؤاه عن واقع الناس، ناسه واهله 
ومايحبــون ان تلتمع اعينهــم بالوان 
اجلمال فيما يشاهدون من قطع فنية، 
لكن اخلفاجي حلق صوب الغربة وعالم 
جديد، استقر في لندن مدينة الضباب 
لكن ضبابها ذاب فــي ذائقته املضاءة 
باحلنني ودفء الذكريــات، في لندن لم 
يتخَل عــن احالمه وافكاره ورؤاه فزادت 
وتيرة ابداعــه وامتألت الرفوف واجلدران 

باعماله امللونة بالوان اجلمال.

في حــوار مع ثامر اخلفاجي حتدث اوال 
عن بداية العالقة مع فن اخلزف قائالً:   
بدأت عالقتي بالفن منذ دخولي معهد 
الفنــون عــام 1967 ، وتعلمت على يد 
بأكادميية  التحقت  ثم  الفنانيني،  خيرة 
الفنــون اجلميلــة عام 1971 قســم 

الســيراميك لكوني ومازلت عاشــقا 
للفن، مــررت بتجارب عديــدة وأزدادت 
وأصبح  الفــن  في  ومعرفتي  خبرتــي 
أسلوبي هو احلرف العربي كما أصبحت 
أعمالي مميزة بهذا االسلوب وبطريقتي 
اخلاصــة بعيــدا عنــوان قواعد اخلط 

العربي ".

*ســنوات العمر والغربة واحلنني ، هل 
اخذت من جــرف ابداعــك، ام زادتك 

حماسا وعطاء؟
الغربــه ربطتنــي أكثر بالعــراق وكل 
أعمالــي تنطلق من تلــك البيئة التي 
عشــت فيها ومازلت متمســكا بها 
ولــم أتأثر باحلياة هنا فــي لندن، حتى 
ان الكثيريــن طلبوا منــي ان أمزج بني 
حضارة العراق وحضارة االنكليز، لكني 
رفضــت ذلك وبقيت أعمالــي عراقية 

في أغلبها مــن دون تأثيرات أوربية ألنه 
ال ميكن ان أعكس في أعمالي احلضارة 
االوربيــة مثــل الفنانــني االنكليز في 
أعمالهم فهم تربوا وعاشــوا في هذا 
اجملتمــع، وال ميكن لــي أن أكون مبثل ما 
يفكرون وما يعكســوه فــي أعمالي، 
وعندما يريد الفنــان أن يكون مميزا هنا 
فيجــب ان تكــون أعماله أنعكاســا 
حلضارته وبيئته،  وعندما تقلد املدارس 
الفنية األوربية لن تصل الى الشــهرة 
ألنه ال ميكن ان تصــل الى طروحاتهم 
كمقلــد،  واملقلــد ال ميكــن ان يبدع، 
الفنان يجب ان ينطلق من احمللية فهي 
الشــهرة والعاملية مثل الفن الصيني 

واملكسيكي".

*واخلزف في بريطانيا؟
فن اخلزف هنا في بريطانيا يختلف عن 
اخلزف في العراق، هنــا الفن في هذا 
اجملال يفتقد األبــداع واخليال والقدرة 
الفنيــة ألن أغلــب أعمالهم تعتمد 
علــى الويل الكهربائــي،  ليس هناك 
نحت فخاري ولكن هنــا تتوافر أدوات 
العراق  فــي  اخلزف  ويبقى  متطــورة، 
أفضــل وأحســن النه ميتلــك ابداعا 

وفنا".

* الــى اي مدى اثرى عملك كمصمم 
مطبوعات في جتربتك مع اخلزف؟

عملي كمصمم ورســام في مجلتي 
واملزمار منذ عــام 1969 ولغاية 1975 
تأثير في أعمالي، فالتصميم  كان له 
هو االســاس األول في كافة أعمالي 
الذي ينظم بصــوره دقيقه كل  وهو 
عمل أعمله وكذلك الفضل يعود الى 
الذي  الناصري  رافع  املرحوم  أســتاذي 
درسني التصميم في معهد الفنون".
 وعن مشاركاته ومعارضه ختم : لي 
عمالن من اخلزف عبارة عن صحنني في 
القصور امللكيه في لندن، كما أقمت 
معرضــني في لندن ايضــا، باالضافة 
وأن شاء  ملشاركات في معارض أخرى 

اهلل لي معرض في قادم االيام ".

بغداد - الصباح الجديد :
تســتعد الــدار العراقيــة لألزياء 

لإلحتفال باليوم الوطني العراقي.
وجرى خالل اجتماع ترأســته انعام 
عبــد اجمليــد، املديــر العــام للدار 
العراقية لألزياء ، ضم رؤساء اقسام 
مناقشــة  الفنية،  الدار  وشــعب 
التحضيــرات الالزمــة والترتيبات 
الذي  الضروريــة القامــة احلفــل 
العيد  مبناسبة  الدار  تقيمه  سوف 
الوطني للجمهورية العراقية على 
قاعــة اجلواهري فــي ٣/١٠/٢٠٢٢، 
وقد استمعت عبد اجمليد الى شرح 
االقســام  من مســؤولي  مفصل 

والشــعب حــول خطــط العمل 
وتقســيمه كال حسب اختصاصه 
حيــث اكدت علــى العمــل اجلاد 
التواصل  وضــرورة  واحــد  كفريق 
والتعاون املثمر والبّناء بني االقسام 
والشعب ذات العالقة لتوفير كافة 
متطلبات النجاح، كما اكدت على 
الدقة فــي اجناز العمــل واظهاره 
بصورة فنية وجمالية رائعة يعكس 
حالة االبــداع الفني الــذي تتميز 
به دار االزياء كونهــا احد الصروح 
الفنية التي تعنــى بالفن واجلمال 
والتراث الشــعبي لكافة مكونات 

اجملتمع العراقي.

"دار األزياء" تستعد لإلحتفال باليوم الوطني العراقي

كل أعمالي من البيئة 
التي عشت فيها ومازلت متمسكًا بها

الخّزاف المغترب ثامر الخفاجي:

بغداد - وداد ابراهيم:
اجنز الفنــان والكاتب رؤف العطــار جدارية فنية حملافظة 
بغداد تتكون من مشــاهد توضح حضارة ومعالم بغداد 
واهم الرموز الثقافية واحلضارية في تاريخ املدينة. وحتدث 
العطار للصباح اجلديد قائال: هــذه اجلدارية قياس ٢ متر 
نفذت عن معالم بغداد القدمية واحلديثة، واخترت معالم 
ملرحلة تقع بــني ١٧٠٠م  والـ ١٨٠٠م  وصــورا قدمية جدا 
لرحالة زاروا بغداد، فيما وضعت في  األسفل معالم بغداد 
احلالية ومن املشاهد املتطورة، وقد وضعتها بشكل رموز 
باملربعات واألشكال الهندســية التي في أسفل الصورة 
ويتوســط اجلدارية باب املدرسة املســتنصرية اول بوابة 

للعلم في استقطاب العلماء وتخريجهم.
واضــاف: وحتمل اجلداريــة الكثير من املعالــم الثقافية 
للمدينة ومشاهد عمرانية، فيما وضعت شعار محافظة 
بغداد في الوســط داخل رســم خلريطة بغداد املدورة ومت 
تنفيــذ اجلدارية باحلبر وباإلبرة وألــوان معدنية على جلد 
وســلمت ملبنى احملافظة على ان تكــون باملدخل اجلديد 

للمبنى.

"جدارية" توّضح أبرز المعالم 
الحضارية في بغداد 

بغداد - الصباح الجديد:
أعلن وزير الثقافة والسياحة واآلثار حسن ناظم، أن األيام 
املقبلة ستشهد املباشرة مبشروع حتويل القصر الرئاسي 

في محافظة بابل إلى متحف حضاري.
وقــال ناظم خــالل مؤمتــر صحفــي، تابعتــه الصباح 
اجلديد،اخلميس املاضي إن "وفداً من الوزارة حضر حملافظة 
بابــل وبالتحديد في مدينتها اإلثارية من أجل مناقشــة 
املشــاريع املشــتركة، سيما مشــروع حتويل القصر إلى 

متحف".
وأضاف، أن "بابل تستحق أن حتتضن متحفاً يليق بتاريخها 

وسمعتها العاملية وهي متتلك إلى اآلن آثارا شاخصة".
وبني ناظم أن "الوزارة واحلكومــة احمللية في بابل تعمالن 
بتعاضد وتكاتف من أجل املباشرة بتنفيذ مشروع حتويل 
القصر إلى متحف في األيام املقبلة، خصوصاً أن امليزانية 

اخملصصة للمشروع وفرتها احلكومة احمللية".

قريبًا.. الثقافة تحّول القصر 
الرئاسي في بابل إلى متحف

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر
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متابعة - الصباح الجديد:
صّرح النجم علي يوســف بأّنه 
رياض  رحمة  النجمة  علنا،  هنأ 
علــى أغنيتهــا اجلديدة منذ 
عليه  ترّد  لــم  ولكّنها  أيام، 
وحّتى ال تتابعه على مواقع 

التواصل من دون معرفته السبب.
وتابع احلديث، خــالل حلوله ضيفا على 
برنامــج “Celebrity” مع اإلعالمي ايهاب 
عطّيــة، أّنه ليس لديه أّي مشــكلة مع 
أّي فنان ويهنئهم على أعمالهم اجلديدة 
بخاصــة الذيــن يتابعهم علــى مواقع 

التواصل.
وأشــار يوســف إلى أّنه حريــص على 
مقابالته اإلعالمية وأّنه لم يطّل إعالميا 
منــذ فترة طويلــة، ورفــض العديد من 
املقابــالت اإلعالمّيــة بســبب ابتذالها 

ومعظمها أصبحت محرجة للفنان.

وعن انتقــاد اإلعالمّية مي العيدان له، رّد 
علي يوســف أّنها زادت كثيرا في الكالم 
عنه ولــم حتترمه بتاتــا ولكّنه تخّطى 
املوضوع وال يتوّقع أن يكلمها بعد اخلالف 

بينهما.
وفــي نهاية اللقاء، ترّحم علي يوســف 

الراحــل جورج  اللبناني  علــى الفنــان 
الراسي الذي توفي منذ أسبوع في حادث 
مرّوع في لبنان، وأشــار إلى أّن جورج كان 
صديقه وأّنه جمعتهمــا أّيام في بيروت 
ودبي، وحــزن عليه كثيرا فكان إنســانا 

بسيطا ومتواضعا و"حبوب".

علي يوسف يترّحم على جورج الراسي .. ويلوم رحمة رياض

بغداد - الصباح الجديد:
حصــل الكاتــب املســرحي العراقي 
املعــروف علــي عبــد النبــي الزيدي 
النصوص  ملســابقة  االولى  اجلائزة  على 
املســرحية القصيــرة فــي مهرجان 
بالعاصمة  التجريبي  املسرح 
املصريــة القاهــرة الذي 
فعالياتــه  اختتمــت 
عن  املاضي  اخلميــس 
مســرحيته  نــص 
أيضــا  املالئكــة   "
على  ليال  يخرجون 

باب اهلل". 
مهرجان  وأعلــن 
الدولي  القاهرة 
ح  للمســر
يبــي  لتجر ا
عن أســماء 
يــن  ئز لفا ا
بقة  مبســا
ص  لنصو ا

املســرحية التجريبيــة القصيــرة التي 
تصدرها كاتبنا الزيدي، وفاز باملركز الثالث 
عزة حمــود القصابي )ســلطنة عمان(، 
واملركز الثاني إبراهيم احلســيني علي من 
الزيدي  باجلائــزة قال  )مصر(. وعقب فوزه 
للعــراق، الوطن احلبيب  "أهدي فوزي أوالً 
الذي أعشق، الى مدينتي الناصرية، القلب 
والــروح، إلى املســرح العراقي من أقصى 

الوطن إلى أقصاه".

يذكر ان 222 نصاً مسرحياً تقدم مؤلفوها 
لالشــتراك في تلك املسابقة وصل منها 
للقائمة القصيــرة 69 نصاً توافرت فيها 
أدوات الكتابــة مــع األفــكار التجريبية، 
ووصــل للقائمــة القصيرة جــداً ) 10 ( 
اإلعالن  املهرجان قبل  اعلن عنها  نصوص 
عن أصحاب املراكز الثالثة األولى، وضمت 
قائمة العشرة، نصوصا جتريبية مسرحية 
قصيرة، كانت ،اضافــة للنصوص الثالثة 
الفائزة : مســرحية " أعضــاء زائدة عن 
احلاجــة " ملثال غازي ســلمان من العراق، 
 " واخلروج  الدخــول  "وثيقة  ومســرحية 
خلالد توفيق السمان من مصر، ومسرحية 
"خروج" للمؤلف يوســف عبــد الهادي 
 Market" الريحاني من املغرب، ومسرحية
Place" لرنا محمد عبد السالم من مصر، 
و "عالقات ديجيتال" للمؤلف أحمد منير 
أحمد مــن مصر، ومســرحية "احلقيبة" 
تأليف األخوين ملص من ســوريا، واخيرا 
مسرحية "الشيطان" تأليف سعيد علي 

سليمان من مصر. 

بغداد - الصباح الجديد:
يقيم برملان الطفل العراقي بالتنسيق مع 
برنامج مواهب األطفال في ميسان ورش 

عمل لتجميل العقول وتهذيب األفكار.
عن هذا البرنامج حدثنــا امني عام برملان 
الطفل العراقي االديب محمد رشيد قائال: 
- تســتعد كوادرنا إلعــداد محاور عديدة 
منها )عــدم الكذب / أهميــة النظافة / 
اإلبتعاد عن النميمة / مكافحة العنف / 

أهمية القراءة / األمانة (.
وأوضح رشــيد: ان اغلــب العائالت تدفع 
ماليــني الدنانير من اجــل جتميل الوجه 
واجلسد لكن برنامجنا هذا يهتم بتجميل 
العقــول وتهذيب األفكار مــن أجل بناء 
اإلنسان واجملتمع اميانا منا بكلمة اقرا التي 
وردت في أول آية نزلت على نبي اإلســالم 

محمد )ص( )اقرا باسم ربك(.
واقرا هنا مبعنى)ِحب / تنظف / ســامح / 
إبــِن / فّكر / تثقف/ بــادر / إصدق القول ( 
وغيرها. ويذكر ان احملاضرات ســتكون في 

قاعــات متعددة ) قاعــة البطريق / قاعة 
بربــر / قاعة كورميك ( حتــى نبعد امللل 
عن االطفال.للمشــاركة والتسجيل عبر 

الواتس ) ٠٧٧٠٥٥٦٢٠٨٦ (.

الموصل ـ الصباح الجديد:
تقيم جمعية الفنانني التشــكيليني في 
نينوى،اليــوم االحد املعرض التشــكيلي 
3x10 وعلــى قاعتها باملوصــل، بحضور 
محافــظ نينوى، جنم اجلبوري ومبشــاركة 
عشرة فنانني من ابناء املدينة هم: حكيم 

الكاتــب ولبنى الطائــي وخليف محمود 
ومحمد ذنــون ومروان طارق واحمد مزاحم 
وعمر طــالل وســيف مطرونــور خليف 
واحمــد اجلليلي. وذكرت اجلمعية في دليل 
املعرض" عشر نخب، عشــر جتارب، عشر 
طاقــات امتزجت رؤاها واحتــدت اهدافها 

وتعاظمــت عالقاتهــا االنســانية فيما 
بينها رغم تباين االساليب وتباين اخلبرات، 
اجتمعت حتت لواء واحد بثالثة ســطوح، 
ثالثة اعمال تتجلى فيها السير والتجارب 
املتفــردة خرجت الى النــور تزين جمعية 

الفنانني التشكيليني في نينوى".. 

اليوم ..افتتاح معرض تشكيلي في الموصل

"الزيدي" يحصد الجائزة األولى 
في مهرجان مسرحي بالقاهرة

في ميسان.. ورش عمل لتجميل العقول وتهذيب األفكار  أهدى فوزه للعراق..
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