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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

بغداد - الصباح الجديد:
الدميقراطــي  احلــزب  كشــف 
الكردستاني امس األحد، عن موافقة 
السيد مقتدى  الصدري  التيار  زعيم 
الصدر، لقــاء أعضاء جلنة ثالثية من 
الفتح  وحتالفي  الدميقراطــي  احلزب 
والســيادة، من املقرر أن تزور احلنانة 

قريباً. 
النائــب عــن كتلــة احلزب  وقــال 
الدميقراطي محما خليل، إن »الصدر 
املذكور  الوفد  اســتقبال  وافق على 
للبحث في مبادرتهم الرامية إلخراج 
العراق من أزمته، وسيستقبل زعيم 
التيــار الصدري الوفد في احلنانة في 

األيام املقبلة«.
وأوضح خليل أن »الصدر موافق على 
عــدد من بنود املبــادرة، لكنه ال يزال 
يرفض البعــض اآلخر منها، واخلالف 
قائم على طريقة العمل على إجراء 
حلكومة  والتمديد  مبكرة،  انتخابات 
تصريف األعمال احلالية أو تشــكيل 

حكومة جديدة«.
ورأى أن املبــادرة احلالية مختلفة عن 
موافقة  األطــراف  »ألن  ســابقاتها 
على إجــراء انتخابات مبكرة، والكل 
موافق على تشكيل حكومة مؤقتة 
ثم إجــراء االنتخابات املبكرة، لكنها 
الذي  القانون  على  متفقة  ليســت 
سيعتمد في إجراء تلك االنتخابات«.
ويعتقــد محمــا خليــل أن »مــن 
التوصل إلى اتفاق وحل  احملتمل جداً 

املشاكل القائمة« بعد احملادثات التي 
ســيجريها وفد احلــزب الدميقراطي 
السيادة وهادي  الكردستاني وحتالف 

العامري مع الصدر«.
كما قــال محما خليــل إن »محمد 
شياع الســوداني ال يزال هو مرشح 
اإلطار التنســيقي لرئاسة احلكومة 
تغيير  ولــم يطرأ  اجلديدة،  العراقية 
على ترشيحه، لكن اتخذت خطوات 
في هذا الســياق ومن املمكن تغيير 
مرشــح اإلطار، واملبادرة تشــير إلى 

تغيير املرشح لرئاسة الوزراء«.
احلــزب  مبــادرة  تفاصيــل  وعــن 
الدميقراطــي الكردســتاني وحتالف 
الســيادة وهــادي العامــري، أوضح 
محما خليل أن »املبادرة تقضي بعقد 
جلسة جمللس النواب واتفاق األطراف 
على قانون االنتخابات وحســم آلية 
عدد  مــن حيث  االنتخابات،  إجــراء 
الدوائر االنتخابية، وأن جتري مناقشة 

آلية تشكيل حكومة مؤقتة«.
وكانــت رشــحت انباء اثنــاء أيام 
الزيارة االربعينية، ان اتفاقا مت على 
تشكيل وفد يضم جنيرفان بارزاني 
عن احلــزب الدميقراطــي وخميس 
اخلنجر رئيس حتالف السيادة وهادي 
العامــري رئيــس حتالــف الفتح، 
لزيــارة الصدر فــي احلنانة وعرض 
الدميقراطي  احلــزب  توالها  مبادرة 
االنســداد  لفــك  الكردســتاني 

السياسي في البالد.

 الصدر سيلتقي وفدا من الحزب الديمقراطي 
وتحالفي السيادة والفتح في الحنانة 

النائب محما خليل:

بغداد - الصباح الجديد: 
حذر امــن عام حركة نــازل اخذ 
مشــرق  الدميقراطيــة  حقــي 
الفريجي، القوى السياسية التي 
النواب  مجلس  كراســي  احتلت 
الصدرين،  النواب  استقاالت  بعد 
وغالبيتها ضمن اإلطار التنسيقي 
اكد  فيما  الشــارع،  استفزاز  من 
استقاللية احلركة وبعدها عن اية 
شــراكة احتجاجية مع اي طرف 

في السلطة.
نقلته  الفريجي في تصريح  وقال 
عنه شــبكة رووداو ان »القضية 
التي نطمح لها بشــكل كبير ان 
يجري كل شــيء بشكل سلمي، 
بالدماء  اســتهتار  وجــود  وعدم 
والســالح«، مضيفــا: »اذا كانت 
هنــاك احتجاجات ســلمية من 
قبل اطراف غير محســوبة على 
يكون صوتها  ان  اعتقد  السلطة 

اكبر«.
وعّول الفريجي على »وعي الشباب 
في قضية كبــرى ومطلب مهم 
وهدف سام وهو التغيير الشامل« 
الوطنية  »القــوى  ان  الــى  الفتا 
والقــوى السياســية الناجتة من 
واليات  بوصلة  وضعت  االحتجاج 
اول من تكلمــت عن حل  وهــي 
بصالحيات  وحكومــة  البرملــان، 

محددة تهيء النتخابات مبكرة«.
امن عــام احلركة التــي انبثقت 
عن حراك تشرين اوضح ان »اخلط 
االحتجاجي هو واضح ولن يتوقف 
حلن الوصول الى الهدف السامي، 
امــا محاولــة الصــاق التهــم 

باخلطــوط االحتجاجية الوطينة 
الســلطة  احزاب  عــن  البعيدة 
واهنة  التقليدية هذه حســابات 
ونســمع عنها في االعالم وليس 

لها واقع على االرض«.
ان  علــى  الفريجــي  وشــدد 
»تظاهراتنــا لــن نســمح بــان 
يسرقها احد، ونحن لسنا واجهة 
الحد، وال نقبل ان ميلي احد علينا 

شروطه«.
ان » تظاهرات تشــرين هي  ويرى 

حية وشــامخة ومســتمرة، ولن 
تتوقف، وفيها شباب قادرون على 
التغيير  وعلــى  صوتهــم  اثبات 
»نحن  مؤكــدا  نأملــه«،  الــذي 
لســنا ادوات لقوى سلطة سواء 
او ملحقاتها من  او اطارية  تيارية 
فمحاولة  اخرى،  سياســية  قوى 
االشــاعة عن شراكة احتجاجية 
مــع اي طرف في الســلطة هذه 
حســابات واهمة وغير صحيحة، 
وهــي محاولة مــن البعض جلرنا 

لصراعه«.
وبشــأن مطالــب تظاهراتهــم 
الفريجي  مشــرق  اوضح  املقبلة 
ان »مطالبنا التغيير الشامل عبر 
والسلمية  الدميقراطية  الوسائل 
بوصلــة حقيقية  وهــذه  فقط، 
بأنه نحن ضد القوى السياســية 
فهــذه  بالســلطة  املوجــودة 
عملية  الــى  حتتاج  التظاهــرات 
مســتقبلية  تدريجية  تنظيمية 
مــع النــاس والتهيئــة لوضــع 

انتخابات  سياســي، وحضور في 
حقيقة بشــكل موحــد اكثر مما 
مضى، بالتالي ستختلف معادلة 
احلكــم فــي العــراق التنفيذية 
املعارضة  ومعادلة  والتشــريعية 

احلقيقية«. 
»يلتحــق  ان  الفريجــي  وتوقــع 
في  كبيرة  باعــداد  املتظاهــرون 
ان  الى  الفتا  املقبلة«،  التظاهرات 
»الناس تبحث عن بديل سياسي 
او وطني بعيدا عن قوى السلطة«.

وتطرق امن عــام حركة نازل اخذ 
الفائتة  االنتخابــات  الــى  حقي 
بالقول: »في االنتخابات السابقة 
كان هنــاك اكثر مــن 2.5 مليون 
للشــخصيات  ذهبــت  صــوت 
السياســة  وللقوى  املســتقلة 
اجلديدة والقــوى املدنية الوطنية 

فهناك ناس طامحة للتغيير«.
وأشــار الى ان  »هنــاك 80 % من 
ورافضة  مقاطعة  كانــت  الناس 
للعمليــة السياســية، باغلبية 
»االســتثمار  ان  مؤكدا  صامتة«، 
في هذا املوضوع مجدي، فجماهير 

قوى السلطة تضعف«. 
القــوى  الفريجــي  وطالــب 
السياســية فــي البرملــان التي 
غالبيتها من االطار التنســيقي، 
بأن »ال يستفزوا الشارع باختيارات، 
اياهم  داعية  عليكم«،  ناقم  فهو 
الى ان »يتحدثــوا عن حل البرملان 
فــي توقيتــات محــددة، وتكون 
هناك حكومة بصالحيات محددة 
لتمشــية امور الناس وحل بعض 
العقد املوجــودة ، وحل موضوعة 
احلكومة  وتشكيل  االكبر  الكتلة 
واليــة التصويــت عليها حتى ال 
نقع في اشــكاليات مستقبلية 

اخرى«.
التنسيقي  االطار  الفريجي  وحذر 
بالقول: »اذا بقيت تتحدى الشارع 
ايها االطار ســتكون هناك نقمة 
للشــارع بشــكل اكبر، ممكن ان 
او  لشــهرين  تشــكلوا حكومة 
ثالثة، لكن ال تأمن خروجه بصورة 

اكبر«.

مؤكدة استقالليتها ومحذرة من استفزاز الشارع..نازل اخذ حقي:

اعداد كبيرة ستلتحق بالتظاهرات المقبلة 
والناس تبحث عن بديل بعيد عن قوى السلطة 
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السليمانية - عباس اركوازي:
هــدد نائــب رئيس حكومــة اقليم 
كردســتان قبــاد طالبانــي باتخاذ 
اجــراءات قانونية ضــد كل املافيات 
انهــم  قــال  الذيــن  واملنتفيعــن، 
االراضي  يســعون لالســتيالء على 
ومنع االســتثمارات فــي محافظة 
الســليمانية. وقــال طالباني خالل 
مشــاركته في منتدى االســتثمار 
االول الــذي عقد في الســليمانية 
االقليم  ان  اجلديد،  الصباح  وحضرته 
يعاني بنحو عام من عجز في املوازنة، 
لكــن العجز في الســليمانية أكبر 
االيرادات  توزيــع  التفــاوت في  جراء 
وتوابعها.  بأربيــل  مقارنة  واملوازنات 
واكد ان الثقة بن املستمثر وحكومة 
مفقودة،«ونحــن  شــبه  االقليــم 
بحاجة الى اعادتها وتذليل العقبات 
الراغبن  املستثمرين  امام  واملشاكل 
بتوظيف رؤوس اموالهم في مشاريع 

مبحافظات االقليم«.
وانتقد طالباني ما اسماها »معادلة 
43-57« في توزيع االيرادات بن إدارتي 
الســليمانية وأربيل ما تســبب في 
زيادة عجز موازنة الســليمانية حتى 

في دفع رواتب املوظفن.     
القائمن على  أن  واضاف طالبانــي، 
نظــام اإلدارتــن فــي االقليم خالل 
الســنوات الســابقة اتفقــوا على 
توزيع االيرادات بن ادارتي السليمانية 
وأربيل بنســبة %43 للســليمانية 
و %57 ألربيل، مشــيراً الــى ان هذا 
التقســيم ما زال ساريا حتى اآلن مبا 
فيها األموال اخملصصة للرواتب رغم 

أن الرواتب من األمور السيادية.    
املنتــدى  فعاليــات  وانطلقــت 
االســتثماري واالقتصــادي األول في 
الســليمانية يوم الســبت، لتعزيز 
وجــذب  االســتثمارية  املشــاريع 

املستثمرين الى احملافظة.
وصناعة  جتارة  غرفة  مســؤول  وقال 
محمــد،  ســيروان  الســليمانية 
الهــدف من  ان  للصبــاح اجلديــد، 
اقامة هــذا املنتدى هو زيــادة تعزيز 
املشاريع االستثمارية وبناء العالقات 
الفتاً  واملســتثمرين،  احلكومــة  بن 
الــى ان املؤمتر حضــره اكثر من الف 
وناقش  واجنبــي  محلي  مســتثمر 
السليمانية  في  االستثمار  معوقات 
واقليم كردســتان وســبل تذليلها. 
واوضــح محمد ان الوضع في العراق 
غير مشــجع لالســتثمار بســبب 
السياسية  االوضاع  اســتقرار  عدم 
واالقتصادية، واردف،«لكن الوضع هنا 
محافظات  وباقي  الســليمانية  في 
االقليم مختلف متاما، لهذا سنعمل 
على تشــجيع املســتثمرين احمللين 
واألجانب على االســتثمار، نظرا الن 
مواتية  بيئة  والسليمانية  كردستان 

لالستثمار«.
بدوره قــال رئيس هيئة االســتثمار 
في االقليم محمد شكري، للصباح 
اجلديــد، ان حكومــة االقليم اعدت 
املزيد من  2023 جللب  للعام  برنامجاً 
وتقدمي  واملســتثمرين،  االستثمارات 
مختلف  على  الالزمة  التســهيالت 
الصعد لهم حلثهم على االستثمار 

في االقليم.

نائب رئيس حكومة االقليم يطالب 
بإلغاء نظام االدارتين في توزيع 

ايرادات االقليم  

خاص - الصباح الجديد:
أفــاد اإلطــار التنســيقي بارتفاع 
استئناف  املوقعن على طلب  عدد 
جلســات البرملان إلــى 190 نائباً، 
وفيمــا اورد أن الظــروف مهيــأة 
الدستورية،  االستحقاقات  إلكمال 
اكد احلزب الدميقراطي الكردستاني 
اتفاقــا كرديــا على الذهــاب إلى 
بغداد مبرشــح واحد ملنصب رئيس 
اجلمهورية، فيما اشــترط حوارات 
تضمن موافقة التيار الصدري على 

احلكومة املقبلة.
وقال النائب عن ائتالف دولة القانون 
عــارف احلمامي، فــي تصريح إلى 
»الصبــاح اجلديــد«، إن »نحو 190 

نائباً قدموا طلباً إلى رئيس مجلس 
النواب محمد احللبوســي من أجل 
خالل  البرملان  جلســات  استئناف 
األيام املقبلة، بعــد أن كانوا خالل 

االيام املاضية 180 نائباً«.
»اإلطــار  أن  احلمامــي،  وأضــاف 
التنسيقي ينتظر من احللبوسي أن 
ينصاع إلى الســياقات الدستورية 
والقانونية ورغبــة النواب من اجل 
سير العملية السياسية ونتخلص 
مــن حالــة التعطيــل املتعمــد 

للسلطة التشريعية«.
وبــن احلمامــي، أن »الوضع داخل 
مبنــى البرملــان وفــي محطيــه 
طبيعــي، وال توجد هناك تهديدات 

املتظاهرون  أن انسحب  أمنية بعد 
من املنطقة اخلضراء مع وجود رغبة 

سياسية باستئناف اجللسات«.
وشدد، على أن »املكون الشيعي له 
ممثلون في مجلــس النواب وميثلون 
بعد  التنســيقي  اإلطــار  حاليــاً 
الذين قدموا  الصدرين  انســحاب 
اســتقاالتهم بناء علــى رغبتهم 
ولم يتعرضــوا إلى ضغوط داخلية 

وخارجية«.
وأكد، »عدم وجود مســوغ قانوني 
إلى  الصدريــن  بعــودة  يســمح 
مجلس النواب، ولكن هذا ال يعني 
حدوث تفاهمات سياســية بشأن 

احلكومة ومنهاجها«.

ومضــى احلمامي، إلــى أن »اإلطار 
التنســيقي اختار مرشــحه وهو 
محمد شياع السوداني، وقد حسم 
أمــوره بــأن يذهب نحو تشــكيل 
احلكومة ويده ممدودة للجميع سواء 

داخل البرملان أم خارجه«.
مــن جانبــه، ذكــر عضــو احلزب 
علي  الكردســتاني  الدميقراطــي 
الفيلي في تصريــح إلى »الصباح 
االحتاد  أن »عالقتنا مــع  اجلديــد«، 
أفضل  في  الكردســتاني  الوطني 
مراحلها وتوافق على عدم الذهاب 
البرملان في جلســة  إلى  متفرقن 
انتخــاب رئيس اجلمهورية لكن من 

خالل مرشح واحد«.

وأضــاف الفيلــي، أن »املشــكلة 
ليست في البيت الكردي، إمنا هناك 
خالف سياسي واضح داخل البيت 

السياسي الشيعي«.
وأوضــح، ان »الكرد يريــدون حواراً 
سياسياً قبل اإلجراءات الدستورية 
املتعلقة بانتخاب رئيس اجلمهورية 

وتشكيل احلكومة«.
وشــدد الفيلــي، علــى أن »هناك 
وهي  البرملان  خارج  جهة سياسية 
التيار الصــدري، يجب أن نحتويها 
موافقة  دون  احلكومة  تشكيل  ألن 
العمليــة  أن  يعنــي  الصدريــن 

ستواجه مشكالت كبيرة«.
ودعا، إلــى »تهيئة أجــواء مثالية 

ومناسبة تسبق استئناف جلسات 
البرملان مــرة أخرى لعــدم حدوث 

خالفات جديدة«.
وانتهى الفيلي، إلى أن »االتفاق هذا 
يشــمل ايضاً كتلة السيادة التي 
اتفقنا معهــا على أن تكون الرؤية 
موحدة من أجــل حتقيق املصلحة 

العامة«.
وكان اإلطــار التنســيقي قد أكد 
البرملان  جلســات  استئناف  عزمه 
بعد انتهاء الزيارة االربعينية وهو ما 
يرفضه الصدريــون ملوحن بعودة 
احتجاجات  مع  للتظاهرات  أشــد 
أخرى حتضر لهــا القوى املدنية في 

األول من الشهر املقبل.

االطار التنسيقي: 190 نائبا وقعوا على طلب باستئناف جلسات البرلمان
الديمقراطي الكردستاني يحذر من تشكيل حكومة ال تحظى بقبول الصدريين

الصباح الجديد - متابعة:
أضحى لبنان الوجهة الســياحية 
املفضلة للكثير من املواطنن، بعد 
القرار الــذي اتخذه مجلس الوزراء 
اللبنانــي قبل اكثر من أســبوع، 
بإعفــاء العراقيــن مــن احلصول 
وخفض  دخــول،  تأشــيرة  علــى 
شــركة اخلطوط اجلوية العراقية، 
أســعار الطيران، ما بن بغداد إلى 
بيــروت، األمر الذي جعــل الفقراء 
يشــاركون  احلــال  ومتوســطي 
األغنياء واملوسرين، السياحة خارج 

البالد.
يقول علي خضيــر )34 عاماً(، من 
بغداد، إّنه »لم يســافر في حياته 
إلى أي دولة، بسبب املشاكل املادية 
وغالء تكاليف الســفر، لكنه بعد 
إلغــاء لبنان التأشــيرة للعراقين 
وتخفيف الشــروط املالية، ميكنه 
السفر ملدة أسبوع، من دون احلاجة 
حتى لشركات الســياحة«، مبيناً 
»الفقراء  أّن  اجلديــد«  لـ«العربــي 
في العراق ال يســتطيعون السفر 
من العراق بهدف الســياحة، فهم 
العراقية،  باحملافظــات  يكتفــون 
سواء في الوسط واجلنوب، وإقليم 

كردستان )شمال(«.
ويضيــف خضير أّن »الســفر إلى 
لبنــان بات ســهالً، وهــو لم يعد 
معقداً، كذلك فإّن اللغة مشتركة، 
وبالتالي إّن قضاء مدة أسبوع أو 10 
أيام، قد يحتاج إلى 300 دوالر، وهو 
مبلغ من الســهل جمعه وإنفاقه 

التأثير في املصروفات اليومية  دون 
واملنزلية«، مؤكــداً أّن »الكثير من 
أصدقائه سافروا بالفعل إلى لبنان 

خالل األيام املاضية«.
اللبناني،  الوزراء  قرار مجلس  ووفق 
الصــادر مطلع األســبوع املاضي، 
مُينح العراقيــون الذين يرغبون في 

القــدوم إلى لبنان تأشــيرة دخول 
قابلة  ملدة شــهر  وإقامة مجانية 
للرعايا  أشهر  ثالثة  حتى  للتمديد 
القادمن للسياحة. كذلك ُشطب 
العراق من املــادة املتعلقة بحيازة 
القادمــن على مبلــغ ألفي دوالر 
أميركــي نقداً أو شــيكاً مصدقاً 

من بنك معروف، كشرط أساسي 
للدخول إلى األراضي اللبنانية.

عقــب القــرار اللبنانــي، أعلنت 
العراقية تخفيض  اجلوية  اخلطوط 
ســعر تذكرة الســفر إلى لبنان، 
للذهــاب واإلياب لتصبح ما يُقارب 
العــروض  بحســب  دوالراً،   160

اخلاصة بالشركة.
تقول إيناس عبــد اهلل )28 عاماً(، 
بابل،  وهي محاميــة من مدينــة 
وســط العراق إّن »من أكثر الدول 
التي كّنا نريد السفر إليها والتمتع 
في مناطقها والتنــزه في مدنها، 
اللبنانية  احلكومــة  لكــّن  لبنان، 
كانت تشدد اخلناق على العراقين 
لكّنها  القاسية،  الشروط  ببعض 
أزيلت اآلن، وصار بإمكان العراقين 

جميعاً دخول لبنان«.
تشــير إيناس إلــى أّن »العراقين، 
املتوسطة  الشــرائح  من  وحتديداً 
والفقيــرة، كانوا خالل الســنوات 
املاضيــة يســافرون إلــى إيــران، 
الســفر  أســعار  بســبب رخص 
واملعيشــة والتنقل فيها، لكّنهم 
كانــوا يعانون من ســوء املعاملة 
اإليرانين،  مــع  التواصل  وصعوبة 

بن  الطويلة  املسافات  إلى  إضافة 
لبنان صغير  اإليرانية، لكــنّ  املدن 
وباتت  العربية  ويتحدثون  املساحة 
األســعار مناســبة« مؤكدة أّنها 
»ستتوجه قريباً إلى لبنان مع عدد 

من زمالئها وزميالتها«.
السامرائي،  أمير  يقول  جهته،  من 
للســفر  عطــارد  شــركة  مدير 
والســياحة في بغداد، إّن »اإلعالن 
األخير من احلكومة اللبنانية جعل 
العراقين يفكرون جدياً في السفر 
إلى لبنان، من دون احلاجة حتى إلى 
شــركات الســفر، وبالرغم من أّن 
هذا اإلعالن أضّر بعملنا، إاّل أنه أمر 
جيد للكثير من العراقين الراغبن 

في السفر بغية السياحة«.
ويضيــف الســامرائي أّن »تكلفة 
الطيران  تذاكر  شــاملة  الســفر 
دوالراً   450 تتجــاوز  ال  واإلقامــة 
لألســبوع، وقــد تكــون أقل من 
أّن »لبنان ســيكون  ذلك«، معتبراً 
بعدما  للعراقين،  اجلديدة  الوجهة 
كانت إيران، كذلك فإّن الســياحة 
في إقليم كردســتان ســتتراجع، 
إلى  بالنظر  ألّنها ستكون مكلفة 

تكاليف السفر إلى لبنان«.

متوسطو الحال والفقراء يشاركون األغنياء والموسرين السياحة في لبنان
بعد اعفاء السلطات اللبنانية العراقيين من حيازة الفي دوالر وتأشيرة الدخول تقريـر

بغدادـ  الصباح الجديد:
اخلزانــة  وزارة  أعلنــت 
االمريكيــة، امــس االحد، 
ان العــراق زاد مــن حيازته 
ألكثر  االمريكية  للسندات 
مــن 2.5 مليــار دوالر خالل 

شهر متوز املاضي.
أحدث  في  اخلزانــة  واوردت 
»حيــازة  ان  لهــا  جــدول 
العراق من ســندات اخلزانة 
 34.587 بلغــت  االمريكية 
زيــادة  اثــر  دوالر،  مليــار 
دوالر  مليار   2.622 مقدارها 
في متــوز املاضــي، بعد ان 
دوالر  31.965 مليار  كانــت 
في شــهر حزيران املاضي«، 
مبينة ان » هذه الســندات 
ارتفعت عن نفس الشــهر 
من العــام املاضــي 2021 
العراق  حيازة  كانت  عندما 
من السندات تبلغ 19 مليار 

دوالر«.
واضافت ان من »الســندات 
ضمانات طويلة األمد مبقدار 
14.149 مليار دوالر وضمانات 

قصيرة االجل مبقدار 20.393 
مليار دوالر«، مشــيرة الى ان 
هذه الســندات متثل 0.45% 

من سندات العالم.
عربيــا تأتي الســعودية في 
مقدمة الــدول األكثر حيازة 
حيث بلغــت 121.611 مليار 
دوالر، وتأتــي الكويــت ثانيا 
بواقــع 49.377 مليــار دوالر، 
وتأتي اإلمــارات ثالثا 41.315 
مليار دوالر، ومــن ثم العراق 
رابعا وعمان خامســا بواقع 
ثــم  دوالر،  مليــارات   6.996
مليارات   3.783 بواقع  املغرب 

دوالر.
واشــارت الى ان »اكثر الدول 
حيازة للســندات االمريكية 
هي اليابان وبواقع 1.234.289 
الصن  تليها  دوالر،  ترليــون 
وبواقــع 970.014 مليار دوالر 
تليهــا اململكــة املتحــدة 
دوالر،  مليار   634.628 وبواقع 
ومــن ثم تأتي لكســمبورغ 
مليــارات   304.218 بواقــع 

دوالر«.

وزارة الخزانة األميركية:

حيازة العراق من سندات الخزانة 
االمريكية بلغت 34.587 مليار دوالر 



محليات2

بغداد - الصباح الجديد: 

التقى وزير الزراعة املهندس محمد 
اخلفاجــي وفدا من مركــز التجارة 
الدولية ITC امس االحد وبحث معه 
تطوير التعاون مع البرامج الداعمة 
لتطوير القطــاع الزراعي من حيث 
وحتقيق  التسويق  أســاليب  تطوير 
التكامل في توفير احملاصيل الزراعية 
بني كافــة احملافظــات العمل على 

تصدير الفائض إلى البالد.
وأثنى الوزير على عمل مركز التجارة 
الدولية، داعيا إلى عقد ورشة عمل 
الطرق  افضل  ملناقشــة  متكاملة 
في تطوير أساليب اخلزن والتسويق 
القطاع  واشــتراك  واخلارجي  احمللي 

اخلاص من املصدرين واملنتجني.
وبــنّي اخلفاجــي، ان هنــاك تطورا 
حصــل في كميــات انتــاج بيض 
األخرى  املشــاريع  ومختلف  املائدة 
ولكن هناك حاجة إليجاد أســاليب 
إلــى حتقيق  تؤدي  افضل  تســويق 
جدوى اقتصاديــة للمنتجني فضال 
عن حتقيق توازن في األســعار وعدم 

اثقال كاهل املواطن.
التمور  تصدير  الى  اخلفاجي  وتطرق 
خالل الســنوات املاضية واإلسهام 
والتعفيــر  التبخيــر  بعمليــات 
مســتوى  رفع  لغرض  والتعقيــم، 
، مؤكدا  التمور كثروة وطنية  انتاج 
إشــراك  أهمية  علــى  اخلفاجــي 
القطاع اخلــاص ووضع خطة عمل 
بالتعــاون مع اجلهات املعنية، مبينا 
بالتعاون مــع مركز  أنــه مهتــم 
التجــارة كونه يعد ســاندا لعمل 

القطاع الزراعي.
من جهته، عبــر الوفد الضيف عن 
شــكره وامتنانه الوزير مثنيا على 
تفهمه ملشــاريع التعاون املشترك، 
وأســتعداد الوزارة ملناقشة ملفات 
زراعيــة يختص بها املركز للنهوض 

مبستويات التنمية الزراعية.
علــى صعيد متصل عقــدت وزارة 
الجتماعات  الثانية  اجللسة  الزراعة 

اللجنة الفنية الستكمال مناقشة 
بنود مذكرة التفاهــم للتعاون في 
اجملــال الزراعي بني عــدد من الدول 
العربية الشقيقة )اململكة األردنية 
العربية  اجلمهوريــة  الهاشــمية، 
اللبنانية(،  اجلمهوريــة  الســورية، 
التفاهم  مذكرة  بنود  الســتكمال 
للتعاون فــي اجملــال الزراعي بغية 
االربعة  الــدول  بني  العالقات  تعزيز 

املشاركة. 
واضافت الــوزارة، إن الوكيل الفني 
ميثاق عبد احلسني   الدكتور  للوزارة 
آلية  ملناقشــة  اإلجتمــاع  تــرأس 
التعاون في اجملال النباتي و البيطري 
فضال عــن التأكيد على مســودة 
الرباعي  للتعــاون  التفاهم  مذكرة 
التعــاون في مجاالت  تطوير  وآلية 

األبحــاث الزراعية وتبــادل اخلبرات، 
الزراعي،  التعاون  عالوة على تفعيل 
و تطويــر التبادل التجاري و إجراءات 
النقــل والترانزيــت لتحقيق األمن 

الغذائي بني الدول األربعة.
كما اكد الوكيــل الفني للوزارة إن 
من األهداف املهمة التي يتم العمل 
عليهــا هو حتقيق أمــن غذائي من 
خالل التبــادل التجــاري و إجراءات 
النقل وفقــا لروزنامة زراعية ضمن 
مــواد معينة مبا ال يؤثــر على الناجت 

احمللي لهذه البلدان.
و في ختام اإلجتمــاع قدم الوكيل 
الفني شــكره لوفود الدول العربية 
البالغة  األهمية  مبينا  املشــاركة 
لهــذه االجتماعــات كونهــا تعد 
مقدمــة تعــاون حقيقــي خلدمة 

أبناء البلــدان األربعة و توفير األمن 
الغذائي لهذه البلدان.

إســتكماالً  اإلجتماع  هــذا  ويأتي 
حــول  الســابقة  لإلجتماعــات 
التفاهم والتعاون املشــترك ما بني 
املشاركة  الشقيقة  العربية  الدول 
فــي مذكرة التفاهــم في مجاالت 
القطــاع الزراعي بشــقيه النباتي 
واحليوانــي من أجل عقــد مذكرة 
األربعة  األشــقاء  بــني  التفاهــم 
الزراعية وتطوير  العمليــة  وتنمية 

العالقات بينهم.
وكان الوزيــر قد اكد علــى ضرورة 
إعتماد الري بالرش وتوفير منظومات 
ري ثابتة بسبب قلة اإليرادات املائية، 
فيما صوتت هيئة الرأي على شمول 
في محافظة  واملزارعــني  الفالحني 

وبعشــيقة(  )احلمدانيــة  نينــوى 
باخلطة الزراعية واســتثنائهم من 
الضوابط والتعليمات املعمول بها، 
املالية  التخصيصــات  عــن  فضالً 
لدعم محصــول الزيتون في ناحية 

بعشيقة.
من جانبها وافقت هيئة الرأي على 
عدد من املواضيع التي تســهم في 
وحتســني  الزراعية  العملية  تنمية 
اخلدمــات اإلدارية وفقــاً للضوابط 
والتعليمــات املعمول بهــا، ومنها 
املوافقــة على مطالعة مشــروع 
اســتخدام تقانات الــري واملكننة 
منظومات  وتوزيع  وجتهيــز  احلديثة 
الري بالــرش للفالحــني واملزارعني، 
الطائــرات  موضــوع  ومناقشــة 
الزراعيــة، واملوافقــة علــى تقدمي 

الدعم املالي ملديريــة زراعة كربالء 
املقدسة وذلك لتغطية النشاطات 
واملشــاريع التي تنفذها وفق اخلطة 
املقررة مــن الوزارة، وشــمول دائرة 
الثروة احليوانيــة بالنخالة واحلنطة 
الشركة  قبل  من  املنتجة  العلفية 
العامــة لتصنيع احلبــوب التابعة 

لوزارة التجارة.
وجرى خالل اجللسة مناقشة بحث 
آلية تنفيذ اخلطة الزراعية للموسم 
الزراعــي الشــتوي وكيفية تذليل 
املشــاكل واملعوقات التي تواجهها 
وذلــك لضمان جناحهــا ومالئمتها 
لألحــوال والظــروف التــي مير بها 
القطاع الزراعي بســبب املتغيرات 
والتخصصات  املياه  وشح  املناخية 

املائية وتقليص املساحات املزروعة.

العراق ووفد التجارة الدولي يبحثان تطوير
 اساليب الخزن والتسويق للمحاصيل الزراعية 

الزراعة تستكمل مناقشة بنود مذكرة التفاهم بين عدد من الدول العربية 

كشف وزير الزراعة 
ان هناك تطورا 

حصل في كميات 
انتاج بيض المائدة 

ومختلف المشاريع 
األخرى ولكن هناك 
حاجة إليجاد أساليب 

تسويق افضل تؤدي 
إلى تحقيق جدوى 
اقتصادية للمنتجين
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بغداد - خاص: 

الكهربائية  الطاقــة  توفير  بغية 
العــراق،  كوردســتان  ملنطقــة 
ومناطــق املوصل وكركوك وصالح 
إلكتريك  “جنــرال  الديــن، وقعت 
لطاقة الغــاز” املدرجة في بورصة 
اتفاقية مع   ،GE بالرمــز  نيويورك 
“ تــورس ارم “ املالكة حملطة بازيان 
بطاقــة   الكهربائيــة   للطاقــة 
500 ميجــاواط، لتوفيــر اخلدمات 
الفنية لصيانــة الوحدات الغازية 
  9F.04 للتوربينات الغازية من طراز
وملدة 16 عاماً، وتندرج هذه اخلطوة 
إلكتريك  “جنــرال  التزام  إطار  في 
للطاقــة الغازيــة” وذلــك بدعم 
البنية التحتية لقطاع الطاقة في 

العراق.  
حيث مت توريــد التوربينات الغازية 
لشــركة  تورس ارمعلى من  قبل 
شــركة “جنرال إلكتريك” في عام 
2021 ضمــن املشــاريع ســريعة 
التنفيذ، ومت دعم التوريد الســريع 
من قبل شــركة جنرال الكتريك، 

إلكتريــك  “جنــرال  وســتقدم 
إدارة  برمجيات  الرقمية”  للتقنيات 
لزيــادة   APM التشــغيلي   االداء 
وثوقية وتوافر التوربينات، وتقليص 
التكاليــف، واحلــد مــن اخملاطــر 

التشغيلية. 
وفــي هذا الســياق، قال ســيوان 
ادارة  صالح, عضــو في مجلــس 
“تورس ارم “: “حيث يعتبر مشــروع 
بازيان كمنشأة هامة في محافظة 
الطاقــة  وتقــدم  الســليمانية 
ملنطقة  الضروريــة  الكهربائيــة 
ومناطــق  العــراق،  كوردســتان 
املوصــل وكركوك وصــالح الدين، 
إلى جانب مناطق أخرى في العراق. 
الوثيقة  تعزيز عالقتنا  ويســعدنا 
مع ’جنرال إلكتريــك‘ لدعم األداء 
اآلمن للمحطة، مبا يســاعدنا في 
تلبية احتياجات اجملتمع في العراق 

بأفضل شكل ممكن”.  
بوجــود أكثــر مــن 1,700  توربني 
  F-class أسطول توربينات ، عاملياً 
لتابع لشــركة  “جنرال إلكتريك” 
وتتميز  العالــم.  في  األضخم  هو 
توربينــات 9F الغازيــة مبرونتهــا 

في اســتخدام الوقود، األمر الذي 
يجعلهــا خيــاراً مثاليــاً للعراق،  
حيث تســاعد كــوادر تشــغيل 
أنواع  استخدام  بسهولة  احملطات 

الوقود السائل  والغاز. كما تتميز 
التوربينــات أيضــاً  بســرعة بدء 
التشــغيل تصل إلــى 20 دقيقة 
دقيقة  و30  البســيطة  بالــدورة 

بالــدورة املركبة.  لكي تســاهم 
إلضافة مزيــد من مصادر  الطاقة 
املتجــددة إلــى شــبكة  انتــاج  
الطاقــة، وبذلك يتمكــن العراق  

التي  التشــغيلية  املرونة  بفضل 
توفرها التوربينات من اســتكمال 
املتغيرة   البديلة  الطاقــة  مصادر 
بطاقة  ثابتة عند الطلب  بسرعة 
اســتقرار  لتعزيــز  االســتجابة 

الشبكة. 
أنيس،  جوزيــف  قال  جانبــه،  من 
لوحدة  التنفيذي  واملديــر  الرئيس 
وأنظمة  الطاقة  خدمــات  أعمال 
“جنرال  لــدى  الغازيــة  الطاقــة 
والشــرق  أوروبا  فــي  إلكتريــك” 
“تواصل تقنيات  األوسط وأفريقيا: 
من  املدعومــة  الطاقــة  توليــد 
’جنرال إلكتريك‘ لعب دور هام في 
املتنامية  الطاقة  احتياجات  تلبية 
للشــعب العراقــي ودعــم حتول 
نحو مســتقبل منخفض  العراق 
الكربــون فــي قطــاع الطاقــة. 
والشــك أن العمليــات املوثوقــة 
ضمن املنشآت االستراتيجية على 
غرار محطــة بازيان للطاقة تعتبر 
عنصراً أساسياً لضمان استدامة 
جهــود التنميــة االقتصادية في 
البالد. ويسعدنا التعاون مع شركة  
’تــورس ارم ‘ ضمن هذا املشــروع 

العالية  ثقتهم  ونشــكر  احليوي، 
الدائم  التزامنا  ونؤكــد  بأعمالنا، 
املتطورة  الطاقــة  بتقدمي حلــول 

والرائدة في العراق”.
يشــار إلــى أن شــركة “جنــرال 
إلكتريــك” تواصل تطويــر البنية 
التحتية للطاقــة الكهربائية في 
50 عاماً.  أكثر مــن  العراق منــذ 
وســاعدت فرق عمل الشركة في 
الطاقة  محطــات  وصيانة  بنــاء 
للشــبكة؛  الفرعيــة  واحملطــات 
تأهيــل  إعــادة  إلــى  باإلضافــة 
محطات توليد الكهرباء في البالد؛ 
واســتخدام االبتكارات مثل حلول 
القطع املتطورة AGPلتحسني أداء 
التوربينات الغازية املركبة؛ وتدريب 
الكــوادر العراقيــة العاملــة في 
قطاع الطاقــة؛ وغير ذلك الكثير. 
وبالشــراكة مــع وزارات الكهرباء 
واملاليــة والتخطيط فــي العراق، 
بالتعاون  إلكتريك”  “جنرال  جنحت 
مع العديد من املؤسســات املالية 
في تأمني متويل بلغ 2.4 مليار دوالر 
2015 لدعم مشــاريع  العام  منذ 

قطاع الطاقة في البالد. 

جنرال الكترك توقع اتفاقية لصيانة الوحدات للتوربينات الغازية لمدة 16 عامًا
يعزز الطاقة الكهربائية في كردستان والموصل وكركوك

 بغداد - الصباح الجديد: 
أقترح اخلبيــر االقتصــادي، قصي صفــوان اربعة حلول 

الستدامة نفقات مفردات البطاقة التموينية .
وقال صفوان، في تصريح متلفز مســاء السبت  :”نحتاج 
الى موازنة احتاديــة عامة خالل 2023 لكــي يكون لدينا 
اســتدامة على مســتوى مفردات البطاقة التموينية”. ، 
مضيفا “ال ميكــن ان نقف عاجزين بحالة توفر االموال عن 
تســديد هذه املســتحقات”. واضاف صفوان “يفترض ان 
يســهم العراق من خالل النظام احلالي 1/12 او من خالل 
عملية اطالق مفردات اضافيــة عن طريق االعانات وميكن 
االســتفادة ايضاً من صناديــق التمويــل الذاتي والبنك 

املركزي في عملية استدامة هذه النفقات”.  

 بغداد - الصباح الجديد: 
أعلنت األمانــة العامة جمللس الــوزراء، ان مجلس الوزراء 
قرر منح وزارة التربية صالحية التعاقد املباشــر لطباعة 

املناهج املدرسية مع املطابع.
وأشــارت األمانة في بيان الى ان “مجلس الوزراء أستثنى 
مبوجب القرار الوزارة من أساليب التعاقد املنصوص عليها 
في تعليمات تنفيذ العقود احلكومية ) ٢ لســنة ٢٠١٤ ( 
،على أن يكون التعاقد ضمــن إجمالي املبلغ املتبقي من 
اإلنفاق الفعلي لوزارة التربية للسنة السابقة دون التقيد 
باألبواب والفــروع”. ولفتت الى ان “قرار اجمللس أشــار الى 
ان تكون املطابع املشمولة باالســتثناء ) شركة النهرين 
، التعليــم العالي ، شــبكة االعالم العراقــي ، العمال ، 

الكفيل ، التبوغ (”. 

نينوى - الصباح الجديد: 
حذرت مديرية شــرطة ســنجار، من قطع أشجار اجلبل 
وحتويلهــا إلى فحم وبيعها خــارج القضاء، فيما توعدت 
اياهم باجــراءات قانونية صارمة. وطالبــت املديرية، في 
بيان أهالي القضاء بـ”بالتعاون مع الشــرطة لزيادة األمن 
واألمان واالســتقرار في هذه املدينة والقضاء على كل من 
يخالف القانون”. واشارت الى “وصول معلومات تؤكد وجود 
مجاميع تقطع أشــجار اجلبل وحتويلها إلى فحم وبيعها 
خارج قضاء سنجار، وبتاريخ 15 ايلول اجلاري وفي الساعة 
20:00 وحســب معلومات أمنية دقيقة مت ضبط ســيارة 

محملة بـ 200 كيس فحم في سيطرة ام الشبابيط”. 
واضافت املديرية “كما ضبطت ســيارة أخرى في سيطرة 
اجلبل  محملة 30 كيــس فحم من قبل مفارز املديرية ومت 
توقيفهم وفق قــرار القاضي على الفــور وإحالتهم إلى 
القضاء وســوف يتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم 

خالل األيام القليلة القادمة”. 

خبير يطرح 4 حلول الستدامة 
نفقات البطاقة التموينية

مجلس الوزراء يمنح التربية 
صالحية التعاقد المباشر 
لطباعة المناهج المدرسية

شرطة سنجار تحذر من 
قطع اشجار الجبل 

اعالم الشركة 
الزلزالي  املســح  عمليات  مشــروع  يعد 
لرقعة اخلليــج العربي نقلــة نوعية في 
سجل أعمال القطاع النفطي حيث ميثل 
االستكشــافي  للعمل  االنطالقة  نقطة 
في املياه االقليمية العراقية  وهو التجربة 
للقطاع  االستكشافي  العمل  في  األولى 
االقليمية  امليــاه  في  العراقــي  النفطي 
والتي حتتوي على مــوارد هايدروكاربونية 

ذات احتمالية عالية 
شــركة  عــام  مديــر  صــرح  لذلــك 
االستكشــافات النفطية املهندس علي 
جاســم حمود قائأل  إن باكــورة أعمالنا 
في هذا املشــروع أصبحت وشيكة فقد 
اقتربنــا من نقطة البدء إلبــرام عقد مع 
شركة ســينوك الصينية خاص باملسح 
االستكشافي في مياه اخلليج العربي )اجلزء 
البري واجلزء البحري مــن املياه االقليمية 
العراقية(  ويحدونا األمــل والطموح إلى 
الوطني  االحتياطي  واســتثمار  تعظيم  
للثروة الهايدروكاربونية من خالل االعتماد 
على تظافر اجلهــود الوطنية بغية إجناح 
هذه التجربة التــي تعد األولى من نوعها 

في عمليات املسوحات الزلزالية لشركتنا
ونأمــل في تنفيذ خطط شــركة النفط 
الوطنيــة العراقية في حتويــل التوقعات 
إلى واقع ملموس وبدقة متناهية وسرعة 
إجناز قياســية من خالل اســتثمار جهود 

وخبرات منتســبي شركتنا .  مضيفاً  أنه 
الحدود لســقف طموحاتنا فــي العمل 
علــى تعظيــم الثــروة الهايدروكابونية 
وتعويض املســتنزف منهــا ، وكلنا ثقة 
بقدرة منتسبينا على النهوض بالصناعة 
النفطيــة الوطنية ، والعمــل جنباً إلى 

جنب لتحقيق جميع أهداف شركتنا 
مع مراعــاة الدقة املتناهيــة في أعمال 
املســوحات الزلزالية واقتران ذلك باختزال 
عاملي اجلهد والوقــت للوصول إلى أعلى 
درجــات اجلــودة واالتقــان وان من ضمن 
الفعاليــات التي ســوف جنريهــا ضمن 
الدراســة املشتركة مع شــركة سينوك 
الصينيــة هــي مســوحات باثومتريــة 
ومسوحات جيوفيزيائية مختصة وكذلك 
ملنطقة  الدقة  عالية  جذبية  مســوحات 

العمل 
واختتم احلديث ســنجني قطاف مراحل 
العمل وســنخرج بحصيلة تليق باســم 
الشــركة والقطاع النفطي فــي العراق 
بســواعد مالكاتنا البطلــة التي التعرف 
الكلــل وهي تقــدم عصــارات جهودها 

القيمة خدمة لصالح الوطن واملواطن.

قريبا ..تنفيذ عمليات المسح 
الزلزالي في المياه اإلقليمية العراقية 

مدير عام شركة االستكشافات النفطية :   
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متابعة ـ الصباح الجديد:

لتطبيق  إســرائيل  تســتعد 
سلسلة من اخلطط ستوسع 
معهــا عملياتهــا فــي مدن 
الضفة الغربيــة، مع التركيز 
على نابلس وجنني شماالً، قبل 
بــدء األعيــاد اليهودية نهاية 

الشهر احلالي.
وفي ظل عمل اجليش املتواصل 
في الضفة، أعلنت الشــرطة 
اإلســرائيلية أنها بــادرت إلى 
القيــام ببضع خطــوات ملنع 
تصاعــد أمنــي مــع اقتراب 
بني  ومن  اليهوديــة.  األعيــاد 
اعتقاالت  تنفيــذ  اخلطــوات 
احترازية وإصدار أوامر إبعاد عن 

احلرم القدسي والقدس.
الشــرطة  في  مصادر  وقالت 
واألوقــاف اإلســالمية إن كال 
االتصاالت  يكثفــان  الطرفني 
بينهمــا  فيمــا  والتعــاون 
للحيلولة دون تصعيد األوضاع 

في األقصى املبارك.
وكان وزيــر األمــن الداخلــي 
عومر بار ليف قد عقد جلسة 
من  كبار  مســؤولني  بحضور 
والشــرطة،  األمنية  األجهزة 
واستمع إلى حتذير من مغبة أن 
ينتشــر التصعيد في الضفة 
وخصوصاً  إسرائيل  داخل  إلى 

إلى منطقة القدس.
وجاءت اخلطوات اإلســرائيلية 
متصاعدة  تقديــرات  ظل  في 
في  األمنيــة  األوضــاع  بــأن 
الغربية ستتدهور مع  الضفة 
وهو  اليهودية،  األعيــاد  دخول 
إلى  ما ســيضطر إســرائيل 
توســيع عملياتها في شمال 
الغربيــة، خصوصاً  الضفــة 
أن  اتضح إلســرائيل  بعدمــا 
أحــد منفذي عمليــة اجللمة 
األسبوع املاضي هو ضابط في 

األمن الفلسطيني.
وذكرت وســائل إعــالم عبرية 
أمــس الســبت أن األجهــزة 
األمنية اإلســرائيلية تشــعر 
بالقلق أكثر مع زيادة مشاركة 
األمنيــة  األجهــزة  عناصــر 
الفلســطينية في العمليات 

املسلحة.
وأشــارت قناة “ريشــت كان” 
العبريــة، إلى أن هنــاك قلقاً 
إســرائيلياً أيضــاً من تصدي 
األمنيــة  األجهــزة  عناصــر 
التي  اإلســرائيلية  للقــوات 
تقوم بنشاطات عسكرية في 
أضافت  الغربية.  الضفة  مدن 
العملية في كفر  أنه “خــالل 
دان قــرب جنني يــوم اخلميس 
والتي قتل فيهــا الفتى عدي 
فلســطيني  أصيب  صــالح، 
النار  ويطلق  آخر كان مسلحاً 

اإلســرائيلية،  القــوات  على 
وتبــني أنه عنصر فــي أجهزة 

وحالته  الفلســطينية  األمن 
خطيرة”.

وبحســب القناة، فــإن “مدير 
زهران  ســائد  جنني  شــرطة 

شــارك في جنازة التشــييع 
معتبرة  بالطفــل”،  اخلاصــة 

ذلــك “مؤشــراً علــى توجه 
الســلطة  عناصر  لدى  جديد 
الفلسطينية رغم أنه ال توجد 
تعليمــات بذلك من قبل كبار 

املسؤولني”.
ولفتــت القناة إلــى أن “هذه 
املشــاركة ليســت األولــى، 
أنــه اعتقل وأصيب  خصوصاً 
عدد آخــر من عناصــر األمن 
الفلسطيني في حوادث مماثلة 
مؤخــراً، كمــا أن أحمد عابد 
أحــد منفذي عمليــة اجللمة 
عنصر في جهاز االستخبارات 

الفلسطينية”.
اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  وكان 
يائير لبيد قد اعتبر “أن حقيقة 
املتورطني  املســلحني  أحد  أن 
في قتــل ضابط فــي اجليش 
األربعاء هو  اإلســرائيلي فجر 
عنصر في أجهزة األمن التابعة 
للسلطة الفلسطينية يُعتبر 
تصعيداً”، ملمحاً إلى أن احلادثة 
متثل فقداناً للسيطرة من قبل 

السلطة الفلسطينية.
للسلطة  املتزايدة  واالتهامات 
جاءت في وقت لم تتجاوب فيه 
مع ضغوط إسرائيلية للعمل 
شــمال  في  املســلحني  ضد 

الضفة.
اإلضافي،  الضغط  من  وكنوع 
قرر اجليش اإلسرائيلي تشديد 
األجهزة  مع  التعامل  إجراءات 

في  مبا  الفلسطينية،  األمنية 
ذلك اعتقال أي مشتبه فيه أو 
ناشط في هذه األجهزة من دون 
التنســيق مع الفلسطينيني. 
أعرب  التصعيــد،  هــذا  ومع 
منســق األمم املتحــدة اخلاص 
الشرق  في  الســالم  لعملية 
األوســط تور وينســالند، عن 
القلق البالغ إزاء تدهور الوضع 
واخلسائر اليومية غير املقبولة 
في األرواح في الضفة الغربية 

احملتلة.
األمني  باســم  املتحدث  وحذر 
العام لألمم املتحدة، ســتيفان 
دوجاريــك، من مغبــة “خروج 
وقال  الســيطرة”.  الوضع عن 
في املؤمتــر الصحافي اليومي 
من املقر الدائــم في نيويورك، 
نقــالً عــن وينســالند فــي 
سلسلة تغريدات عبر حسابه 
“ال  إنه  “تويتــر”،  موقــع  على 
ميكن أن يكون هنــاك رابحون 
إذا استمر العنف احلالي فـــي 

التصعيـد”.
املدنيــني  أن  إلــى  وأشــار 
يستمرون في دفع ثمن الفشل 
العنف  “أن  وتابع  السياســي. 
واســتخدام القوة ال يؤديان إال 
أن  األزمــة، وينبغي  إدامة  إلى 
يتوقف ذلــك، ونحن نعمل مع 
جميع األطــراف املعنية للحد 

من التوترات على الفور”.

إسرائيـل تعتـزم استبـاق تصعيـد 
امنـي محتمـل يزامـن األعيـاد اليهوديـة  

باالعتقاالت في القدس وتوسيع العمليات في الضفة

Open 

 

 

PCIHBV TENDER ADVERTISEMENT 

IS NOW AVAILABLE ONLINE 
 

-our-us/be-https://www.petronas.com/join
tender-partner/pcihbv 

GARRAF OIL FIELD DEVELOPMENT PROJECT IN THI QAR 
 مشروع تطوير حقل الغَراف بذي قار 

TENDER ANNOUNCEMENT 
 إعالن مناقصة /عطاء 

  
PETRONAS Carigali Iraq Holding B.V. (PCIHBV) is engaged in the exploration, development and production operations for the Garraf Oil Field pursuant to a Development 
and Production Service Contract (DPSC) with South Oil Company of the Republic of Iraq. PCIHBV, as the Operator of the Garraf Oil Field, hereby invites prospective 
bidders with relevant experience and resources to participate in the following tender : 

  وهي الجنوب  نفط  شركة مع  المبرم  النفطي  الغَراف  حقل وإنتاج  تطوير خدمة  عقد بموجب وذلك النفطي الغَراف   لحقل واإلنتاج والتطوير  االستكشاف  بعمليات تقوم( بتروناس) القابضة العراق   كاريجالي بتروناس شركة
:التالية المناقصة   في للمشاركة والقدرة  الخبرة   ذوي من  الراغبين  المتعهدين تدعوا  النفطي،  الغَراف لحقل  الُمَشِغل   هي وباعتبارها  بتروناس شركة. العراقية  الحكومة  تملكها عامة  شركة  

و عنوان المناقصة   المناقصة رقم   / Tender No. & Titleرقم المناقصة  
PCIHBV/2019/TS/2364 (REBID) 

PROVISION OF ENGINEERING, PROCUREMENT, CONSTRUCTION AND COMMISSIONING 
(EPCC) OF GARRAF INTEGRATED WAREHOUSE AND MAINTENANCE FACILITIES (IWMF)  

FOR PETRONAS CARIGALI IRAQ HOLDING B.V.

PCIHBV/2019/TS/2364  )أعادة أعالن( 
  منشأة صيانة ومستودع الغراف المتكاملة لمشروع  والتشغيلتوفير  الهندسة والمشتريات و البناء 

(IWMF)    كاريجالي العراق القابضة.   لصالح شركة بتروناس 

Tender Brief : العمل  نطاق ملخص: 
The Bidder’s Scope of Work shall include, but not necessarily limited to, the following: 
• Contractor shall perform the Engineering, Procurement, Construction and 

Commissioning (EPCC) of Integrated Warehouse and Maintenance Facilities (IWMF) 
which comprises Workshop Building, Warehouse Building, Chemical Warehouse 
Building, Production Laboratory Building, Chemical Laboratory Building, Open Yards 
and Shades, Container Area, Logistic Area, Fabrication Yard Area etc. 

• Contractor shall be responsible for all angle of EPCC administrative, consultation etc. 
from effective date until completion of the project. 

 يشمل نطاق عمل مقدم العطاء ، على سبيل المثال ال الحصر ، ما يلي: 

لمشروع منشأة صيانة ومستودع الغراف    والتشغيلة والمشتريات و البناء  لهندس يقوم المقاول بتوفير ا •
  مختبرات   مبنى  ،  الكيميائية   المستودعات   بناء   ،  المستودعات   بناء  ،  الورشة  مبنى   تضم   التي   المتكاملة و  

  اللوجستية  المنطقة  ،  الحاوية  منطقة  ،  والظالل  المفتوحة  الساحات  ،  الكيميائية  المختبرات  مبنى  ،  اإلنتاج
   .الخ تصنيع منطقة ،

المقاول مسؤولية   • تفعيل  يتحمل  تاريخ  الى ذلك من  الفنية وما  للمشروع واالستشارات  االدارية  االمور 
 المشروع الى تاريخ االنتهاء.  

 

Tender Requirement Mandatory / Minimum Qualifications   المؤهالت   من  األدنى الحد   \ االلزامية  متطلبات المناقصة 
• Bidder shall have a minimum of one (1) completed building EPCC project with 

minimum overall contract value of USD15Million for one project within Middle East 
and North Africa (MENA) region within the last ten (10) years. 

• Bidder to provide original form of Tender Deposit/Bid Bond of USD291,000.00 from 
acceptable bank during bid proposal submission. 

• Bidder to provide complete project documentation i.e. Project Execution Plan, Project 
Organization Structure and Key Personnel and QA/QC Management etc.  

• Bidder shall have minimum paid up capital IQD 2 Billion or USD Equivalent. 
• Bidder to provide evidence of registration or application for company registration 

with Iraqi Ministry of Trade (MOT). 

الهندسة والمشتريات و  العمال   مشروع واحد مكتمليجب أن يكون لدى مقدم العطاء ما ال يقل عن  •
مليون دوالر كحد أدنى لمشروع واحد في الشرق االوسط و شمال افريقيا    15بقيمة    والتشغيلالبناء 

 . خالل العشر سنوات االخيرة 

  المقبول لدى شركة بتروناس على مقدم العطاء تقديم وصل دفع رسوم العطاء االصلي من البنك يجب  •
 دوالر امريكي اثناء تقديم العطاء.     291,000.00والذي يقدر بفيمة 

 المشروع  تنظيم هيكل ، المشروع   تنفيذ خطة  مثل  ،  كاملة المشروع  وثائق تقديم لى مقدم العطاء ع •
 . و غيرها  الجودة   مراقبة/  الجودة   ضمان  وإدارة الرئيسيين والموظفين

  بالدوالر  يعادله  ما أو  عراقي  دينار  ن ملياري العطاء مقدم   مال  لرأس األدنى   الحد   يكون أن  يجب •
 . األمريكي

 .العراقية  التجارة  وزارة لدى  الشركة   تسجيل طلب  أو  التسجيل  على دليل  تقديم يجب على مقدم العطاء  •

Instruction To Tender العطاءات   لتقديم تعليمات 

1. The Tender is scheduled as follows: 
i. Tender Announcement Date: 19 & 20 September 2022 
ii. Tender Fee Deadline: 02 October 2022 
iii. Bid Closing Date: 12 October 2022, 1500 hours (Iraq Time, GMT+3) 

 
2. Strategy 

i. Tender Strategy: Competitive Bidding tender. 
ii. Submission: Three (3) Separate Envelopes for Technical Proposal, Commercial 

Proposal and Tender Deposit.  
iii. Evaluation: This tender is open competitive bidding with 2 tier evaluation, i.e. 

Firstly Bidders’ technical proposal will be evaluated. Commercial proposal 
evaluation will be only for technically acceptable bidder which is aligned with 
instructions for the Implementation of Government Contracts (Law No.2 of 
2014, Third Chapter: Contracting Method, Public Tender through the Technical 
Qualification). 

3. Interested Bidders shall pay the Tender Fee not later than the above Tender Fee 
Dateline. The Fee for one set of RFQ Documents is United States Dollars Two 
Thousand (USD2,000.00). The Payment is non-refundable. For Payment Method 
and Details, kindly submit your interest to participate to 
tender_iraq05@petronas.com.my. 

4. RFQ/ITB document shall be issued via email or CD by PCIHBV after receipt of a 
scanned copy of Tender Fee.  

5. The Bidders shall bear all costs arising from or incidental to the preparation, 
clarification, finalization and delivery of their Bid Proposals. 

6. The successful bidder will bear the advertisement fee of this tender as mentioned 
in ITB. 

7. PCIHBV reserves the right to award or not to award this tender at its sole discretion; 
as well as the right to cancel the tender without prior notice. 

8. All communications and accompanying material shall be in English.  
9. If you have further enquiries regarding this Tender Announcement, please email 

tender_iraq05@petronas.com.my. 

 
 ل أعمال العطاء/المناقصة تكون كما يلي: إن التوقيتات المنظمة لجدو .

i. :2022 أيلول 20و    19تاريخ اإلعالن عن العطاء/المناقصة . 
ii.  :2022 األول  تشرين  02 تاريخ انتهاء العطاء  . 
iii. 3, +  العراق  بتوقيت) 1500  الساعة  2022 األول  تشرين 12  :األسعار  عرض  إغالق  تاريخ  

 ( العالمي   جرينيتش توقيت  من  ساعات 
 ستراتيجية اال .

i.  تنافسية  مناقصة : المناقصة إستراتيجية 
ii. ووديعة العطاء االصلي  والتجاري  التقني للمقترح منفصل  مغلف  3: تقديم . 
iii. الفنيه   العروض  فتح  سيتم   انه اي بمرحلتين،  مفتوحه  تنافسيه   مناقصه   هي المناقصه  هذه   : التقييم  

  مع   يتماشى   فقط والذي   فنيا   تأهيلهم   تم   الذين   للمزايدين  التجاريه   العروض   ثم   ومن   اوال   للمزايدين 
  ،   التعاقد   طريقة:  الثالث  الفصل  ،  2014  لعام   2  رقم   القانون )   الحكومية  العقود  تنفيذ  تعليمات

 ( الفني المؤهل  خالل  من  العامة  المناقصة 

على مقدمي العطاءات المهتمين دفع رسوم المناقصة في موعد أقصاه ما ورد أعاله.    يجب .
الدفع    دوالر امريكي(.  2000)   دوالر أمريكي  الفا   العطاءرسوم مجموعة واحدة من وثائق  

غير قابل لالسترداد. للحصول على طريقة الدفع والتفاصيل، يرجى تقديم اهتمامك للمشاركة  
 tender_iraq05@petronas.com.myعلى البريد االلكتروني 

المناقصة عن طريق البريد   تصدر وثيقة طلب الحصول على الوثائق بعد تلقي نسخة من رسوم يجب ان  .
   اس. شركة بتروناإللكتروني أو القرص المضغوط من 

سيتحمل المتعهد كل المصروفات الناتجة عن تقديمه للعطاء بما فيها مصروفات إعداد العطاء وملئه   .
 والتوضيحات المتعلقة به وتسليمه. 

 
 . المناقصة /العطاء  إعالن رسوم  عليه  العطاء  سيرسو الذي  المقاول/  المتعهد سيتحمل .

 
لشركة بتروناس الحق في منح العطاء أو االمتناع عن منحه وذلك وفقاً لتقديراتها الخاصة كما لها الحق   .

 في إلغاء العطاء/المناقصة دون إنذار أو إبداء أسباب. 
 كل المكاتبات والمستندات المرفقة يجب أن تكون مكتوبةً باللغة اإلنجليزية.   .
غبة والذين لهم استفسارات بخصوص هذا االعالن عليهم إرسالها للبريد اإللكتروني  كل المتعهدين ذوي الر .

tender_iraq05@petronas.com.my. 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
الهيئة  إدارة  أعلن رئيس مجلس 
الســعودية،  للترفيه  العامــة 
تركــي آل الشــيخ، امس األحد، 
إطالق برنامج فعاليات وأنشطة 
اليوم الوطني الســعودي الـ92 

حتت شعار "هي لنا دار".
وتســتمر فعاليــات البرنامــج 
تســعة أيام بعــدة مناطق في 
الفترة من 18 إلى 26 ســبتمبر 
احلالي، وتشــمل عــروض جوية 
وبحريــة مهيبــة "ســتنفذها 
قطاعــات عســكرية ومدنيــة 
املقاتــالت  مــن  مبجموعــة 
واملروحيــات والطائــرات املدنية 
لوكالة  وفقا  والزوارق"،  والسفن 
األنبــاء الســعودية الرســمية 

"واس".
ويعتبر ذلك "مــن أكبر العروض 
اجلوية والبحرية التي شــهدتها 
األيــام الوطنيــة"، وســتنظم 
العروض حتت شعار "حتية وطن".

وتنفــذ القوات اجلويــة امللكية 
السعودية على مدى عشرة أيام 

عروضا جوية بطائرات "تايفون"، 
و"أف - 15 أس"، و"تورنيدو"، و"أف 

- 15 سي" في 14 مدينة.
وتشارك القوات البحرية امللكية 
السعودية، مبسيرة وطنية تضم 
عربات عســكرية وفريق دراجني 
إضافــة  خيالــة،  واســتعراض 
بالقطع  بحري  اســتعراض  إلى 
البحريــة احلديثة، واســتعراض 
البحرية  األمن  زوارق مجموعــة 
جــوي  واســتعراض  اخلاصــة، 

بالطائرات العمودية.
وزارة  مشــاركة  وســتكون 
الداخليــة في االحتفــاالت عبر 
"عروض موسيقية حية تقدمها 
الفرقة املوســيقية العسكرية 
للــوزارة، إضافــة إلــى أجنحة 
الفئات  لكافة  ترفيهية متنوعة 

العمرية".
وستشــهد العاصمــة الرياض 
ومدينة جدة حدثــا مميزا، يتمثل 
فــي "انطــالق مســيرة ملوكب 
وخيالــة احلرس امللكــي بجولة 
مبشــاركة   ، الرئيســة  بالطرق 

بالســالم  املوســيقية  الفرقة 
امللكي الســعودي والســيارات 
احلرس  برئاســة  الكالســيكية 

امللكي".
ويقــدم ســيرك "دو ســوليه" 
عرضا مميزا في واحد من أضخم 
املنفــردة  العامليــة  عروضــه 
واملصممــة خصيصــا لليــوم 
الـ92، على  الســعودي  الوطني 
مســرح جامعــة األميــرة نورة 
بالرياض، حتت  الرحمن  عبد  بنت 
عنوان: "ثروة وطن"، على مدى 4 
أيام متتاليــة، في الفترة من 21 
إلى 24 سبتمبر احلالي. وحتتضن 
13 منطقــة "مهرجانات حتتفي 
بتاريــخ اململكة وتراثها الوطني 
،وتضــم عشــرات الفعاليــات 
الترفيهية واألنشطة التفاعلية 
والعــروض التراثيــة واألعمــال 
عروض  إلــى  إضافة  احلرفيــة"، 
األلعاب الناريــة الضخمة التي 
"ســتزين ســماء 18 مدينة في 

مختلف املناطق"، وفقا لواس.
وحتتضن مدينة األمير محمد بن 
املدينة  الرياضية في  العزيز  عبد 
الوطنــي"،  "األوبريــت  املنــورة 
إضافــة إلــى "إطــالق معرض 
تاريخي مصاحــب لألوبريت يبرز 

تاريخ السعودية".
وستشهد عدد من مدن اململكة 
لالحتفاء  احلفالت  من  مجموعة 
باليوم الوطني في الرياض وأبها 
والقصيــم وجــدة واألحســاء، 
يحييها جنوم الطرب الســعودي 
واخلليجــي والعربــي، ومنهــم 
اجلوهر  وعبــادي  عبــده  محمد 
املهندس  وماجــد  ورابح صقــر 

وأحالم وأنغام وأحمد سعد.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
من املقــرر أن يعلن البيت األبيض، 
هذا األســبوع، عن تسمية سفير 
أميركي جديد لدى روســيا، رغم 
احلرب الدائرة فــي أوكرانيا، والتي 
أدت إلى تدهور غير مســبوق في 

عالقات واشنطن وموسكو.
وجاء اإلعالن عن هذه اخلطوة على 
اخلارجية  وزير  مســاعدة  لســان 
األميركي للشــؤون السياســية 
مقابلة  خــالل  نوالند  فيكتوريــا 
الروســي  “دوزهاد”  تلفزيــون  مع 

املستقل.
اجلديد  الســفير  إن  نوالند  وقالت 

لــدى موســكو ســيكون للمرة 
األولى ســيدة، دون أن تكشف عن 
اسمها، مشــيرة ضمنيا إلى دقة 

تقارير سابقة بهذا االجتاه.
وكانــت شــبكة “ســي أن أن “ 
األميركية ذكرت في وقت ســابق، 
نقال عــن مصــادر، أن الرئيس جو 
الســفيرة  الختيار  يخطط  بايدن 
األميركية لدى أرمينيا لني تريسي، 
التي تشــغل املنصب األخير منذ 

.2019
وتأمــل إدارة بايــدن بــأن يوافــق 
الكونغــرس ســريعا على تعيني 
روســيا،  لدى  تريســي ســفيرة 

تبدو  التي  تباشــر مهمتها  حتى 
الدســتور  ويقتضــي  صعبــة.  
األميركي موافقة الكونغرس على 
تعيني كبار املســؤولني مبن فيهم 

السفراء.
وكان الفتــا فــي األمــر أن وكالة 
نشــرت  لألنباء  الروســية  “تاس” 
اخلبــر، وليس ذلك فحســب، بل 

أبرزته على موقعها اإللكتروني.
وحاليا ال يوجد سفير أميركي لدى 
موســكو، فاملنصب شــاغر منذ 
مدة، وذلك بعد مغادرة الســفير 
السابق، جون سوليفان )62 عاما(.

وكان الرئيــس األميركــي، دونالد 
ترامــب، قــد عنّي ســوليفان في 

منصبه عام 2019.
الروســية  العالقــات  وشــهدت 
األميركية تدهور شديدا مع اندالع 
احلرب في أوكرانيا، خاصة مع فرض 
واشــنطن عقوبــات هائلة على 
باألسلحة  ودعم كييف  موسكو، 

النوعية.
وفي األصل، توترت العالقات كثيرا، 
خاصة مــع تصريحات بايدن التي 
انتقد فيها بوتن بشدة، حتى قبل 

اندالع احلرب.

برنامج ضخم لالحتفاالت
 باليوم الوطني السعودي

رغم الحرب.. سفير أميركي
 جديد في روسيا قريبا
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
أفــاد مكتب األرصاد اجلويــة في تايوان، 
امس األحد، بأن زلزاال قوته 6.8 درجة هز 
اجلزء اجلنوبي الشرقي منخفض الكثافة 
السكانية من اجلزيرة، لكن لم ترد تقارير 

فورية عن وقوع أضرار.
اجليولوجــي  املســح  هيئــة  وقــدرت 
األميركيــة قوة الزلزال عنــد 7.2 درجة، 
وأصدر املركــز األميركــي للتحذير من 
أمواج املد العاتية )تسونامي( حتذيرا في 

تايوان بعد الزلزال.
وقال مرصد املسح اجليولوجي األميركي 
إن زلــزاال بقــوة 6,5 درجات وقــع قبالة 
األول  امس  لتايوان،  الشــرقي  الساحل 
السبت، بدون تســجيل وقوع ضحايا أو 

أضرار.
وأضاف أن الزلزال ضرب بعيد الســاعة 
9:30 مســاء )13:30 ت غ( على بعد نحو 
50 كيلومتــرا شــمال مدينــة تايتونغ 
الساحلية على عمق عشرة كيلومترات.
وذكرت وسائل إعالم محلية على الفور 
أنه لم يســجل وقوع إصابــات أو أضرار 

جراء الزلزال، امس األول السبت.
وقدر مكتــب األرصاد اجلوية التايواني أن 
شدته بلغت 6,4 درجات وأنه ضرب على 

عمق 7,3 كيلومترات.
وال تصــدر اجلزيرة حتذيــرات من حدوث 
تســونامي ما لم يكن الزلزال أقوى من 

7 درجات.
وميكن أن تكــون بعض الزالزل التي تبلغ 
قوتهــا 6 درجات أو أكثر مميتة، لكن ذلك 
يعتمد على مكان وقــوع الزلزال وعلى 

عمقه.
وتقــع تايــوان على “حــزام النــار” في 
الصفائح  الهادئ حيث تصطدم  احمليط 

التكتونية.

زلزال قوي قرب 
تايوان وتحذير من 

تسونامي جديد
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متابعة ـ الصباح الجديد:

دعــا وزيــر اخلارجيــة األميركي 
إدارة  الســابق مايــك بومبيــو، 
الرئيس األميركــي جو بايدن إلى 
إعــادة العقوبات التــي فرضتها 
إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب 
إيران على الفور، محذرا من  على 

إعفائها من العقوبات السابقة.
وقــال في تغريدة على حســابه 
تويتــر “لقد أوضح ســلوك إيران 
وهو يجب  واحًدا،  اخلبيث شــيًئا 
علــى إدارة بايــدن إعــادة فرض 
العقوبــات التــي فرضناها على 

الفور”.
وتابع “لقد جنحت تلك العقوبات”، 
وحذر قائــال “منح إيران إعفاء من 

العقوبات خطأ فادح”.
نائبة  قالــت  ســابق،  وقت  وفي 
وزيــر اخلارجيــة األميركي ويندي 
شيرمان، وكبيرة املفاوضني بشأن 
االتفــاق النووي املبرم مــع إيران 
العــام 2015، إن اجلولــة األخيرة 
مــن احملادثات وصلــت إلى طريق 

مسدود.
لصحيفــة  شــيرمان  وقالــت 
“واشــنطن بوســت”: “نحن في 
طريق مســدود، مبعنــى أن إيران، 
في اجلولة األخيرة من املفاوضات، 
أعادت لنــا ردًا صارًما للغاية، وهو 
لنا”.  بالنســبة  مقبــول  غير  رد 
وتابعــت “لقد أرســلنا رســالة 
أنــه ضروري وما  حول ما نعتقد 
واآلن  هنا،  احلاسمة  العناصر  هي 

الكرة في ملعب إيران”.
ومن خالل العمل مــع نائب وزير 

أنتوني  آنذاك  األميركي  اخلارجية 
بلينكن، كانت شيرمان مهندًسا 
وقالت   .2015 لصفقة  رئيســًيا 
شــيرمان إن الرئيــس األميركي 
جو بايدن “ســيواصل البحث عن 
طرق للمضــي قدًما طاملــا أننا 
نعتقد أنه مــن املنطقي القيام 
بذلك”. وتابعت “نحن نخطط ألي 
احتمال، وســواء متت الصفقة أو 
ال، فــإن الرئيس ال يزال يعتقد أنه 
الصفقة،  متابعة  مصلحتنا  من 

وسنواصل القيام بذلك طاملا كان 
هذا هو احلال”.

ويعتقد رئيــس الواليات املتحدة 
ووزيــر اخلارجية ووزيــر الدفاع أن 
إيران يجب أال حتصل على ســالح 

نووي.
وأضافت “نعتقــد أن العودة إلى 
خطة العمل الشاملة املشتركة 
لضمان  طريقــة  أفضــل  هــي 
ذلك، لكننا ســنكون مستعدين 
لكل احتمال إذا لــم يتم تنفيذ 

الصفقة”.
وقد تغير الوضع السياســي في 
الواليــات املتحدة، حيــث يواجه 
الكونغــرس  انتخابــات  بايــدن 
النصفية في نوفمبر، والتي جتعل 
من الصعب التوصل إلى صفقات 

مع إيران.
وأدلى منسق السياسة اخلارجية 
فــي االحتــاد األوروبــي جوزيــب 
بشــأن  مماثلة  بتصريحات  بوريل 
املفاوضــات اجلارية إلعــادة إيران 

والواليات املتحدة إلى االتفاق الذي 
يحد من برنامــج طهران النووي 
مقابل رفع العقوبات. وقال بوريل 
“أخشى أنه مع الوضع السياسي 
في الواليات املتحدة، سنبقى اآلن 

في حالة من اجلمود”.
ونســق بوريل اجلهــود على مدار 
املاضيني  العــام  ونصــف  العام 
حملاولــة إحيــاء االتفــاق النووي 
اإليراني لعــام 2015، الذي تضرر 
الرئيس  بشــدة عندما ســحب 

ترمب  دونالــد  آنذاك  األميركــي 
أميركا منه في عام 2018.

وردت إيــران بالتراجــع العلنــي 
وزيادة  بتعهداتها،  التزامهــا  عن 
مخزونها مــن اليورانيوم اخملصب 
بشــكل كبير، وإغــالق كاميرات 
الوكالة  تديرهــا  التــي  املراقبة 
الدولية للطاقــة الذرية التابعة 

لألمم املتحدة.
الشــهرين  إنه خالل  بوريل  وقال 
املقترحــات  “كانــت  املاضيــني، 
بعد  لألســف  ولكن  متقاربــة، 
املقترحات  تتقــارب  لم  الصيف 

األخيرة، إنها متباينة”.
وقالــت األطــراف األوروبيــة في 
وفرنسا  بريطانيا  النووي..  االتفاق 
وأملانيــا، األســبوع املاضــي، إن 
لديها “شــكوكاً جدية” بشــأن 
صــدق إيــران فــي رغبتهــا في 
استعادة االتفاقية. ووصفت إيران 
اإلعالن املشــترك بأنه “غير بناء” 

و”مؤسف”.
وزار رئيس الوزراء يائير البيد برلني 
هــذا األســبوع، حيث قــال إنه 
أوالف  األملاني  للمستشــار  قدم 
شولتس “معلومات استخباراتية 
حساســة وذات صلــة” بشــأن 

برنامج إيران النووي.
وضغطت إسرائيل على حلفائها 
الغربيني ضد التوقيع على االتفاق 
اجلديد، وقال مســؤول إسرائيلي 
رفيع امس األحد، إن إســرائيل ال 
تعتقد أن إيــران والقوى العاملية 
ســتعود إلى االتفاق النووي قبل 
النصفي  التجديــد  انتخابــات 
في تشــرين الثاني فــي الواليات 

املتحدة”.

واشنطن: إيران لن تحصل على سالح نووي.. ومستعدون لكل الخيارات
من غير المرجح العودة إلى االتفاق النووي قبيل االنتخابات النصفية في أميركا

Open 
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GARRAF OIL FIELD DEVELOPMENT PROJECT IN THI QAR 
 مشروع تطوير حقل الغَراف بذي قار 

TENDER ANNOUNCEMENT 
 إعالن مناقصة /عطاء 

  
PETRONAS Carigali Iraq Holding B.V. (PCIHBV) is engaged in the exploration, development and production operations for the Garraf Oil Field pursuant to a Development 
and Production Service Contract (DPSC) with South Oil Company of the Republic of Iraq. PCIHBV, as the Operator of the Garraf Oil Field, hereby invites prospective 
bidders with relevant experience and resources to participate in the following tender : 

  وهي الجنوب  نفط  شركة مع  المبرم  النفطي  الغَراف  حقل وإنتاج  تطوير خدمة  عقد بموجب وذلك النفطي الغَراف   لحقل واإلنتاج والتطوير  االستكشاف  بعمليات تقوم( بتروناس) القابضة العراق   كاريجالي بتروناس شركة
:التالية المناقصة   في للمشاركة والقدرة  الخبرة   ذوي من  الراغبين  المتعهدين تدعوا  النفطي،  الغَراف لحقل  الُمَشِغل   هي وباعتبارها  بتروناس شركة. العراقية  الحكومة  تملكها عامة  شركة  

و عنوان المناقصة   المناقصة رقم   / Tender No. & Titleرقم المناقصة  
PCIHBV/2022/HSE/2907 

PROVISION OF MEDICAL SERVICES FOR PETRONAS CARIGALI IRAQ HOLDING B.V
PCIHBV/2022/HSE/2907 

 .في العراق القابضة بي  جاليشركة بتروناس كارصالح توفير الخدمات الطبية ل

Tender Brief : العمل  نطاق ملخص: 
The Bidder’s Scope of Work shall include, but not necessarily limited to, the following: 
a) This tender calls for the provision of Supply of Medicine, Medical Consumables & 

Equipment, Medical Services and Medical Personnel. 
b) Contractor shall be responsible for: - 

 
• To provide medical manpower which include, but not be limited to Doctor 

(General Practitioner), Occupational Health Doctor, Assistance 
Physicians/Nurses, Paramedics, Medical Assistant and Ambulance Driver. 

• To provide medicine, medical consumables and clinical waste management to all 
COMPANY Worksite Health Facilities as per COMPANY requirements 

• To supply and maintenance services for medical equipment and instruments as 
per COMPANY requirements and maintain all COMPANY’s site clinics with 
relevant and necessary medical equipment and/or instruments and supply of 
medical equipment when requested by the COMPANY. 

• To provide MEDEVAC Support with immediate medical advice and case follow up 
for any medical emergencies occurring at the COMPANY Work Site when 
required. 

• To provide support for Mass Casualty Management (MCM) and Pandemic and 
Infectious Disease Management as and when required. 

• Contractor to ensure to fulfilled and obtained all local regulatory requirement to 
operate medical facilities as well as importing medicine, medical supplies and 
equipment in PCIHBV before contract effective date. 

• Bidder to provide original form of Tender Deposit/Bid Bond of USD49,200.00 
from acceptable Bank during bid proposal submission 

• To advise PCIHBV on any Iraq Legal requirement related to medical services while 
operating in this country. 

 

 يشمل نطاق عمل مقدم العطاء ، على سبيل المثال ال الحصر ، ما يلي: 

توفير األدوية والمستهلكات والمعدات الطبية والخدمات الطبية والعاملين في المجال  تدعو هذه المناقصة إلى  أ.  
 الطبي. 

 - ب( يكون المقاول مسؤوالً عن: 
توفير القوى العاملة الطبية التي تشمل ، على سبيل المثال ال الحصر ، طبيب )ممارس عام( ،   •

ومسعفون ، ومساعد طبي ، وسائق  وطبيب في الصحة المهنية ، وأطباء / ممرضات مساعدون ،  
 سيارة إسعاف. 

توفير األدوية والمواد االستهالكية الطبية وإدارة النفايات السريرية لجميع المرافق الصحية في   •
 . موقع العمل للشركة وفقًا لمتطلبات الشركة

لتوريد وصيانة خدمات المعدات واألدوات الطبية وفقا لمتطلبات الشركة والحفاظ على جميع   •
وتوريد  ع األدوات  أو   / و  والضرورية  الصلة  ذات  الطبية  المعدات  مع  الشركة  موقع  يادات 

 المعدات الطبية عندما تطلبها الشركة. 
الخالء الطبي  بالمشورة الطبية الفورية ومتابعة الحاالت ألي حاالت طبية طارئة    تقديم دعم   •

 . تحدث في موقع عمل الشركة عند االقتضاء
إلدارة  • الدعم  )  تقديم  الجماعية  عند  MCMاإلصابات  المعدية  واألمراض  األوبئة  وإدارة   )

 االقتضاء. 
المرافق   • لتشغيل  عليها  والحصول  المحلية  التنظيمية  المتطلبات  جميع  استيفاء  المقاول  يضمن 

قبل تاريخ سريان    لصالح بتروناس الطبية وكذلك استيراد األدوية واإلمدادات الطبية والمعدات في  
 . العقد 

عل • بمبلغ  يجب  العطاء  ضمان   / العطاء  إليداع  األصلي  النموذج  تقديم  العطاء  مقدم   ى 
 <دوالر أمريكي من بنك مقبول أثناء تقديم عرض العطاء49,200,00

بشأن أي متطلبات "العراق القانونية" المتعلقة بالخدمات الطبية    شركة بتروناس تقديم المشورة   •
 أثناء العمل في هذا البلد. 

 

Tender Requirement Mandatory / Minimum Qualifications   المؤهالت   من  األدنى الحد   \ االلزامية  متطلبات المناقصة 
a) Bidder to provide valid license or approval from regulatory bodies to operate clinic 

or medical facilities in PCIHBV’s facilities. 
b) Bidder possessed medical facilities in Basra & Baghdad. 
c) Bidder to provide valid International Medical Standard practice certificate. 
d) Bidder able to mobilize its manpower, equipment and consumables to PCIHBV 

facilities within 4 weeks or less from issuance of Letter of Award or official 
mobilization notice by PCIHBV. 

e) Bidder possessed minimum 5 years of company experience in supply of medicine, 
consumables, services and medical personnel. 

f)  

مقدم العطاء لتقديم ترخيص أو موافقة سارية المفعول من الهيئات التنظيمية لتشغيل العيادة أو المرافق   •
   منشأهشركة بتروناس.الطبية في 

 امتلك العارض منشآت طبية في البصرة وبغداد.  •

 مقدم العطاء لتقديم شهادة ممارسة سارية المفعول للمعايير الطبية الدولية.  •

شركة  أن يكون مقدم العطاء قادًرا على تعبئة القوى العاملة والمعدات والمواد االستهالكية لمنشآت   •
أسابيع أو أقل من إصدار خطاب الترسية أو إشعار التعبئة الرسمي من قبل  4في غضون  بتروناس

 . شركة بتروناس
األدوية والمواد االستهالكية  سنوات في الشركة في مجال توريد   5يمتلك مقدم العطاء خبرة ال تقل عن  •

 والخدمات والعاملين في المجال الطبي 
 

Instruction To Tender العطاءات   لتقديم تعليمات 

1. The Tender is scheduled as follows: 
i. Tender Announcement Date: 12 & 19 September 2022 
ii. Tender Fee Deadline: 26 September 2022 
iii. Bid Closing Date: 05 October 2022, 1500 hours (Iraq Time, GMT+3) 

 
2. Strategy 

i. Tender Strategy: Competitive Bidding tender. 
ii. Submission: Three (3) Separate Envelopes for Technical Proposal, Commercial 

Proposal and Tender Deposit/Bid Bond.  
iii. Evaluation: This tender is open competitive bidding with 2 tier evaluation, i.e. 

Firstly Bidders’ technical proposal will be evaluated. Commercial proposal 
evaluation will be only for technically acceptable bidder which is aligned with 
instructions for the Implementation of Government Contracts (Law No.2 of 
2014, Third Chapter: Contracting Method, Public Tender through the Technical 
Qualification). 

 
 إن التوقيتات المنظمة لجدول أعمال العطاء/المناقصة تكون كما يلي:  .

i. :2022 أيلول 19و   12 تاريخ اإلعالن عن العطاء/المناقصة . 
ii.  :2022 يلولأ 26  تاريخ انتهاء العطاء  . 
iii. 3, +  العراق  بتوقيت) 1500  الساعة  2022 األول  تشرين 05  :األسعار  عرض  إغالق  تاريخ  

 ( العالمي   جرينيتش توقيت  من  ساعات 
 ستراتيجية اال .

i.  تنافسية  مناقصة : المناقصة إستراتيجية 
ii. ووديعة العطاء االصلي  والتجاري  التقني للمقترح منفصل  مغلف  3: تقديم . 
iii. الفنيه   العروض  فتح  سيتم   انه اي بمرحلتين،  مفتوحه  تنافسيه   مناقصه   هي المناقصه  هذه   : التقييم  

  مع   يتماشى   فقط والذي   فنيا   تأهيلهم   تم   الذين   للمزايدين  التجاريه   العروض   ثم   ومن   اوال   للمزايدين 
  ،   التعاقد   طريقة:  الثالث  الفصل  ،  2014  لعام   2  رقم   القانون )   الحكومية  العقود  تنفيذ  تعليمات

 ( الفني المؤهل  خالل  من  العامة  المناقصة 

على مقدمي العطاءات المهتمين دفع رسوم المناقصة في موعد أقصاه ما ورد أعاله.    يجب .
الدفع غير    دوالر امريكي(.   100)  دوالر أمريكي  الفا   العطاء رسوم مجموعة واحدة من وثائق  

الصباح الجديد - وكاالت:
ايران  تتواصــل االحتجاجات فــي 
عقب مقتل الشابة مهسا أميني 
حتت التعذيب. فيما أعلنت األحزاب 
الكردية وولي عهد إيران الســابق، 
العام واإلضراب  رضا بهلوي، احلداد 
امس األحد واليوم االثنني، في وقت 
تواصل الســلطات اإليرانية إنكار 

مسؤولية النظام في احلادث.
كمــا أفــادت منظمــة حقوقية 
بإصابة خمســة أشخاص بينهم 
حاالت حرجة برصاص األمن اإليراني 

ضد محتجني في مدينة سقز.
ليلية  إيران تظاهــرات  وشــهدت 
تنديدا مبقتل الفتاة الكردية مهسا 
أميني على يد شرطة األخالق، فقد 
أفاد ناشــطون بعمليــات كر وفر 
في  األمن  وقــوات  املتظاهرين  بني 

سنندج عاصمة كردستان إيران.
كمــا قطــع محتجــون طريقــا 
إلى سنندج عاصمة  يؤدي  رئيسيا 

كردستان، وفق ما أفاد ناشطون.
وأفادت مصادر بأن مدينة ســنندج 
أيضا  ليلية  مبظاهــرات  انتفضت 
احتجاجــاً على تصرفــات القوات 

األمنية.
جــاء ذلــك بعدمــا أقدم شــبان 
غاضبــون أثنــاء تشــييع جثمان 
الفتــاة البالغة من العمر 22 عاماً 
والتي قضت جــراء التعذيب على 
أيدي األمن، في مســقط رأســها 
إيران،  مبدينة سقز في كردســتان 
على متزيــق صور املرشــد اإليراني 
علي خامنئي، ورجمها باحلجارة ثم 

حرقها.
أيضا، ردد عدد مــن احملتجني الذين 
جتمعــوا بعــد التشــييع أمــام 
قائمقامية هــذه املدينة الكردية، 
هتافات "املــوت للدكتاتور" و"عار 

عليك"، في إشارة إلى خامنئي.
القــوات األمنية  فيمــا تصــدت 
الرصاص  وأطلقت  للمتظاهريــن، 
لتفريقهم، ما أدى إلى إصابة عدد 
أكدت منظمة  ما  منهم، بحسب 

"هنغاو" احلقوقية.
العشــرينية  الشــابة  أن  يذكــر 
واســمها الكامل جينا )مهســا( 
أمينــي، كانت أتت قبــل أيام من 
مع  إلــى طهــران  مدينة ســقز 
أن  إال  أقاربهــا،  لزيــارة  عائلتهــا 
الشــرطة الدينيــة أو مــا يعرف 
بشــرطة األخــالق، اعتقلتها يوم 
الثالثــاء املاضــي، واصطحبتهــا 
مع أخريات إلى الســجن بســبب 

لبســها "حجابــا غيــر الئــق"، 
بحجة إخضاعها لدورة إرشــادية 
وتوجيهية في األخالق، وفق زعمها.
فيمــا أكــدت لشــقيقها أنهــا 
ســتطلق ســراحها بعد ساعة، 
لكــن ذلك لم يحصــل، بل نقلت 
الشابة إلى مستشفى كسرى في 
غيبوبة  في  األربعاء  يوم  العاصمة 
دماغية تامة شــبه ميتة، لتؤكد 

عائلتها الحقا أنها توفيت.
أتــت وفاة تلك الشــابة وســط 
إيــران وخارجها  جدل متناٍم داخل 
بشــأن ســلوك شــرطة األخالق 
العنيف والتشــدد فــي القوانني. 
فخالل الســنوات املاضية، نظمت 
العديد من احلمالت النســائية في 
البالد ضــد فرض احلجاب اإلجباري، 
إال أن الســلطات كانــت في كل 
مــرة تقمعها، وتعتقل عشــرات 

الناشطات.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اشــتكى املغرب قلة املساعدات 
البالغــة 500 مليون يــورو على 
مدى سبع ســنوات التي قدمها 
للمملكــة  األوروبــي  االحتــاد 

ملكافحة الهجرة غير النظامية.
“إيفي” اإلســبانية عن  ونقلــت 
الوالــي مدير  الزروالــي،  خالــد 
الهجــرة ومراقبة احلــدود بوزارة 
املساعدات  أن  املغربية  الداخلية 
أقل مما تريــده الرباط، وال يغطي 
نفقاتهــا التي تقدرهــا بـ 427 

مليون سنويا.
املغربي في مقابلة  املسؤول  وقال 
مع الوكالة اإلســبانية “في إطار 
اجلوار  وحســن  اجليــد  التعــاون 
واملسؤولية املشتركة، نعتبر أن ما 

مت تخصيصه أقل مما نريد”.
وأوضــح الزروالي علــى أن الدعم 
املالــي البالــغ 300 مليــون يورو 
و200 مليــون إضافية من الدعم 
التقني الذي منحه االحتاد األوروبي 
“أقل   2021-2027 للمغرب للفترة 
بكثير مما ننفقه، والذي يقدر بنحو 

427 مليون يورو سنويا”.
ومــع ذلــك، يؤكــد الزروالــي أن 
الرباط ال تضع املســاعدات املالية 
على جهودها  للحفاظ  كشــرط 
بشــأن الهجــرة: “أوروبا شــريك 
دخال  نحقق  ال  ونحن  استراتيجي، 

من قضيــة الهجــرة. نحن دولة 
مســؤولة، ســواء كانــت هناك 
مساعدات أم ال، سيواصل املغرب 

القيام مبا يتعني عليه القيام به”.
وميثل الدعم املالي من بروكســل 
زيادة بنســبة ٪50 تقريبا عن 346 
مليون دوالر التي تلقاها املغرب في 
حزمة امليزانية الســابقة )-2014

.)2020
ونفى أن يكون املغرب يســتخدم 
الهجرة كسالح سياسي، مشيرا 
انخفاض  أظهــرت  األرقام  أن  إلى 
عــدد الوافدين إلى إســبانيا هذا 
العام، بالتزامــن مع التغلب على 

األزمة الدبلوماسية بني البلدين.
الهجرة  تعــد مكافحــة  وبينما 
أساســيا  ملفا  النظامية  غيــر 

في التعاون بني املغرب وإســبانيا، 
تدافع املنظمات احلقوقية عن حق 
باعتبارهم  التنقل،  في  املهاجرين 
طالبي جلوء يســعون حلياة أفضل 
هربا من ظروف حروب أو مجاعات 

أو فقر.
وغالبا ما تسفر محاوالت الهجرة 
ســواحل  عبر  النظاميــة  غيــر 
الكناري  اجلنوبية نحو جزر  املغرب 
اإلســبانية في احمليط االطلسي، 

عن حوادث غرق. 
وقضى أو ُفقد أثر نحو ألف مهاجر 
في عرض البحر في النصف األول 
2022 خــالل محاولتهم  من عام 
العبــور إلــى إســبانيا، وفق آخر 
حصليــة ملنظمــة “كامينانــدو 

فرونتيراس” غير احلكومية.

إيران.. توسع االحتجاجات بعد مقتل 
فتاة على يد شرطة االرشاد

مكافحة الهجرة غير النظامية.. 
المغرب يشكو قلة المساعدات
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جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى

العدد/ 16875/33
التأريخ/ 2022/8/2

العدد/ 16879/33
التأريخ/ 2022/8/2

العدد/ 16877/33
التأريخ/ 2022/8/2

العدد/ 16881/33
التأريخ/ 2022/8/2

العدد/ 16882/33
التأريخ/ 2022/8/2

العدد/ 16884/33
التأريخ/ 2022/8/2

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء 
أدناه  في  ومواقعها  أرقامها  املبينة  العقارات  إليجار  العلنية  املزايدة 
العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث سنوات( وفق قانون 
بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني 
ديوان  في  اللجنة  سكرتير  مراجعة  العلنية  املزايدة  في  باالشتراك 
محافظة البصرة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن 
في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم التأمينات القانونية 
مبوجب  التأجير  مدة  في  مضروبا  املقدرة  القيمة  من   )%30( البالغة 
الثانية عشرة ظهرا في  املزايدة في الساعة  صك مصدق وستجرى 
)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.

السكن  وبطاقة  التموينية  والبطاقة  املدنية  األحوال  هوية  جلب   -
)أصل وصورة(.

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

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء 
أدناه  في  ومواقعها  أرقامها  املبينة  العقارات  إليجار  العلنية  املزايدة 
العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث سنوات( وفق قانون 
بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني 
ديوان  في  اللجنة  سكرتير  مراجعة  العلنية  املزايدة  في  باالشتراك 
محافظة البصرة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن 
في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم التأمينات القانونية 
مبوجب  التأجير  مدة  في  مضروبا  املقدرة  القيمة  من   )%30( البالغة 
الثانية عشرة ظهرا في  املزايدة في الساعة  صك مصدق وستجرى 
)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.

السكن  وبطاقة  التموينية  والبطاقة  املدنية  األحوال  هوية  جلب   -
)أصل وصورة(.

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

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء 
أدناه  في  ومواقعها  أرقامها  املبينة  العقارات  إليجار  العلنية  املزايدة 
العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث سنوات( وفق قانون 
بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني 
ديوان  في  اللجنة  سكرتير  مراجعة  العلنية  املزايدة  في  باالشتراك 
محافظة البصرة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن 
في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم التأمينات القانونية 
مبوجب  التأجير  مدة  في  مضروبا  املقدرة  القيمة  من   )%30( البالغة 
الثانية عشرة ظهرا في  املزايدة في الساعة  صك مصدق وستجرى 
)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.

السكن  وبطاقة  التموينية  والبطاقة  املدنية  األحوال  هوية  جلب   -
)أصل وصورة(.

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

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء 
أدناه  في  ومواقعها  أرقامها  املبينة  العقارات  إليجار  العلنية  املزايدة 
العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث سنوات( وفق قانون 
بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني 
ديوان  في  اللجنة  سكرتير  مراجعة  العلنية  املزايدة  في  باالشتراك 
محافظة البصرة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن 
في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم التأمينات القانونية 
مبوجب  التأجير  مدة  في  مضروبا  املقدرة  القيمة  من   )%30( البالغة 
الثانية عشرة ظهرا في  املزايدة في الساعة  صك مصدق وستجرى 
)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.

السكن  وبطاقة  التموينية  والبطاقة  املدنية  األحوال  هوية  جلب   -
)أصل وصورة(.

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

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء 
أدناه  في  ومواقعها  أرقامها  املبينة  العقارات  إليجار  العلنية  املزايدة 
العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث سنوات( وفق قانون 
بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني 
ديوان  في  اللجنة  سكرتير  مراجعة  العلنية  املزايدة  في  باالشتراك 
محافظة البصرة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن 
في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم التأمينات القانونية 
مبوجب  التأجير  مدة  في  مضروبا  املقدرة  القيمة  من   )%30( البالغة 
الثانية عشرة ظهرا في  املزايدة في الساعة  صك مصدق وستجرى 
)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.

السكن  وبطاقة  التموينية  والبطاقة  املدنية  األحوال  هوية  جلب   -
)أصل وصورة(.

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

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء 
أدناه  في  ومواقعها  أرقامها  املبينة  العقارات  إليجار  العلنية  املزايدة 
العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث سنوات( وفق قانون 
بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني 
ديوان  في  اللجنة  سكرتير  مراجعة  العلنية  املزايدة  في  باالشتراك 
محافظة البصرة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن 
في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم التأمينات القانونية 
مبوجب  التأجير  مدة  في  مضروبا  املقدرة  القيمة  من   )%30( البالغة 
الثانية عشرة ظهرا في  املزايدة في الساعة  صك مصدق وستجرى 
)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.

السكن  وبطاقة  التموينية  والبطاقة  املدنية  األحوال  هوية  جلب   -
)أصل وصورة(.

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

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

إعالن ثاني

إعالن ثاني

إعالن ثاني

إعالن ثاني

إعالن ثاني

إعالن ثاني

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

اجلبيلةثالث سنوات18 م172/15/92حانوت 1

اجلبيلةثالث سنوات70 م10/232/142مكتب2

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

االبلةثالث سنوات24 م562حانوت 1

اجلزرة الوسطيةثالث سنوات16،5 م572محل2

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

ثالث 12 م1187/137/92محل 1
سنوات

اجلمهورية/ سوق 
الباالت

ثالث 12،5 م282حانوت2
سنوات

اجلمهورية قرب 
السوق القدمي

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

صناعية حمدانثالث سنوات150 م942محل تورنة1

صناعية حمدانثالث سنوات150 م1182محل حدادة2

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

البصرةثالث سنوات6 م7/4742حانوت1

سوق الطيورثالث سنوات6 م6/5/392حانوت2

سوق الطيورثالث سنوات8 م5/5/392حانوت3

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

البصرة/ القبلةثالث سنوات5،31م4/15/162مكتب الطابق الثاني1

البصرة/ القبلةثالث سنوات5،31م4/15/192مكتب الطابق الثاني2

اجلمهورية/ قرب ثالث سنوات12 م42حانوت3
السوق احلديث

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية 
محكمة االحوال الشخصية في احلي

العدد/ 737/ش/2022
الى// املدعى عليها 

افراح شمران محمد

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في الكوت
العدد 3702/ش/2022

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
محكمة االحوال الشخصية في الناصرية

العدد: 2022/5341
التاريخ: 2022/9/12

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
محكمة األحوال الشخصية في الناصرية 

العدد/3656/ش/2022
التاريخ/2022/9/13

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
محكمة األحوال الشخصية في الناصرية 

العدد/3655/ش/2022
التاريخ/2022/9/13

هذه  امام  عجيل(  حسون  )تركيه  املدعية  اقامت 
طالبه  اعاله  املرقمة  الشرعية  الدعوى  احملكمة 
حجة  باسقاط  واحلكم  للمرافعة  دعوتك  فيها 
الوصايه املرقمة 2017/4 على اوالدك القاصرين كل 
محل  جملهولية  وبالنظر  وفاطمة  ورضا  محمد  من 

اقامتك حسب اشعار اخملتار
في  النشر  طريق  عن  اعالنا  تبليغك  احملكمة  قررت 
هذه  امام  احلضور  لغرض  محليتني  صحيفتني 
وفي حالة  املوافق 2022/9/25  املرافعة  يوم  احملكمة 
عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف 

جتري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.

القاضي
حاكم ثابت االمير

املرقمة  الدعوى  محمد  باسم  امل  املدعية  اقامت 
واحلكم  للمرافعة  دعوتك  فيها  تطلب  والتي  اعاله 
حسب  اقامتك  محل  وجملهولية  للهجر  بالتفريق 
بكتاب  واملرفق  شوان  ناحية  محلة  مختار  اشعار 
في   7993/26 ق  بالعدد  شوان  شرطة  مركز 
صحيفتني  بواسطة  تبليغك  تقرر   2022/9/11
احملكمة  هذه  امام  للحضور  رسميتني  محليتني 
وعند  التاسعة صباحا  الساعة   2022/9/27 بتاريخ 
عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف 

جتري املرافعة بحقك غيابيا وحسب االصول.

القاضي 
محمد شاكر محمود

بتاريخ 2022/8/16 وبعدد اضبارة 5341/ش/2022 
بحقك  غيابيا  حكما  احملكمة  هذه  أصدرت 
يقضى للمدعية )ثناء غموس نتيش( بتصديق 
تبليغك  تقرر  عليه  منك  املدعية  طالق 
اعاله  املذكور  باحلكم  اليوميتني  بالصحيفتني 
ايام من  االعتراض خالل مدة عشرة  وبإمكانك 

اليوم التالي لتاريخ نشر اإلعالن مع التقدير...

القاضي
ضياء قاسم الهاللي

الى/ املدعى عليه/ إيهاب السيد محمد محمد
املرقمة  الشرعية  الدعوى  حسم  ملقتضيات 
)فاطمة خضر  أعاله واملقامة من قبل املدعية 
دعوى تسليم  عبد الكرمي( واملتضمنة طلبها 
اثاث وجملهولية محل اقامتك قرر تبليغك اعالنا 
امام  باحلضور  محليتني  صحيفتني  بواسطة 
هذه احملكمة مبوعد املرافعة املصادف 2022/9/27 

الساعة التاسعة صباحا . 

القاضي
جواد حسني نايف

الى/ املدعى عليه/ إيهاب السيد محمد محمد
املرقمة  الشرعية  الدعوى  حسم  ملقتضيات 
)فاطمة  املدعية  قبل  من  واملقامة  أعاله 
بنفقة  طلبها  واملتضمنة  الكرمي(  عبد  خضر 
ماضية ومستمرة خاصة بها وجملهولية محل 
اقامتك قرر تبليغك اعالنا بواسطة صحيفتني 
مبوعد  احملكمة  هذه  امام  باحلضور  محليتني 
املرافعة املصادف 2022/9/27 الساعة التاسعة 

صباحا . 
القاضي
جواد حسني نايف

م/تبليغ
الى املدعى عليه/ 

قارمان ظاهر محمد امني
الى/املدعى عليه )ميثم قاسم حسن(

م/ تبليغ بقرار حكم غيابي
تبليغتبليغ



اقتصاد6

متابعة ـ الصباح الجديد :

فــي وقــت يبحــث العالم عــن طاقة 
متجددة ملواجهة التغير املناخي، يعتمد 
املاليني في الشرق األوسط اعتماداً شبه 
كامل علــى املولدات اخلاصة التي تعمل 
واحلروب  األزمــات  أدت  بعدمــا  بالديزل، 
والفساد وســوء االدارة إلى تدمير البنية 

التحتية للشبكات الوطنية.
وفــي الســاحات العامــة وكذلك فوق 
والتجارية  الســكنية  املباني  أســطح 
والطبية، تنفث املولدات انبعاثات سامة 
فــي الهواء علــى مدار الســاعة، وهي 
بـ”انتحار وطني  ظاهرة وصفها خبــراء 

على الصعيدين الصحي والبيئي”.
وأظهــرت دراســة جديدة، صــدرت عن 
التابعــة للجامعة  البيئية  األكادمييــة 
األميركيــة في بيروت وأشــرفت عليها 
النائبة اللبنانية جناة صليبا املتخصصة 
في تلوث الهواء، أن مستويات االنبعاثات 
بنســبة  ارتفعت  الهواء  في  الســامة 
300 في املئة بســبب تشغيل املولدات 
لســاعات طويلة، مــا يرتــب تداعيات 
وخيمة علــى األوضاع الصحية وارتفاعاً 
في عــدد اإلصابــات بأمــراض خطيرة. 
ووصفت صليبا الوضع بـ”كارثة”، مشيرة 
إلــى أنه مرهــق للبيئة، وال ســيما في 
ظل انبعاث كميــات كبيرة من الكربون 
األســود، وغياب ترشيح اجلسيمات قبل 

انتشارها في الهواء.
ووجد باحثون من اجلامعة األميركية في 
بيروت أن مســتوى االنبعاثات الســامة 
ارتفــع أربعة أضعاف منــذ بداية األزمة 
في لبنان بســبب االعتماد املتزايد على 
املولدات. وكشــف املؤسس املشارك في 
األكادميية سامي قايد أن املولدات تنشر 
أكثر من 40 ملوثاً ســاماً في الهواء، مبا 
في ذلك مواد تســبب أمراضاً سرطانية. 

وأكد أن التعرض لهــذه االنبعاثات يزيد 
القلب  بأمراض تستهدف  خطر االصابة 

واألوعية الدموية واجلهاز التنفسي.
أما على الصعيــد البيئي، فتخلف هذه 
اجلســيمات تداعيات تشــمل تساقط 
أمطار حمضيــة ميكنها إتالف املزروعات 
وتلويث املياه وقتل األســماك والنباتات 
البحريــة. وتنتج املولــدات التي تعمل 
للتغير  انبعاثات مسببة  معدل  بالديزل 
املناخــي أعلى بكثيــر مقارنة مبحطات 
الطاقة التي تعتمد على الغاز الطبيعي.
وشــدد اخلبير العراقي في مجال البيئة 
والصحة حيــدر معتز على خطورة هذه 
الظاهرة، موضحاً أن املولدات التي تعمل 
بالديزل حتتاج إلى مادة الكبريت، ما يؤدي 
إلــى انبعاث بخار املاء الــذي ينتقل إلى 

الغالف اجلوي ويزيد االحتباس احلراري.
وتضاف هذه الظاهــرة إلى أزمات بيئية 
كثيرة في الشــرق األوسط، الذي يعتبر 
إحدى املناطق األكثر عرضة لتأثير التغير 
املناخي، ما يبرز في موجات احلر الشديد 

واملوارد املائية التي باتت محدودة.

سوء اإلدارة 
واليمن وفلســطني  والعراق  في لبنان 
وغيرهــا مــن دول املنطقــة، تعجــز 
احلكومــات عن احلفاظ على شــبكة 
مركزية قويــة للكهرباء، نتيجة حروب 

وصراعات وسوء إدارة وفساد.
وعلى ســبيل املثال، لم تؤسس الدولة 
لتوليد  جديــدة  محطــة  اللبنانيــة 
الكهرباء منذ عقود. وفشلت مشاريع 
عــدة بســبب السياســة وتضــارب 
مصالح واحملســوبية. ومنذ ســنوات، 
باتت املصانــع التي تعمل بزيت الوقود 
الثقيل القليلة فــي البالد عاجزة عن 

تلبية الطلب املتزايد. 
أكبر  بأحد  العــراق  يتمتع  املقابل،  في 
احتياطات النفط في العالم. مع ذلك، 

دائماً ما يكون الصيف احلارق مصحوباً 
بضجيــج املولدات فــي األحياء، حيث 
على  الهواء  مكيفات  السكان  يشغل 

مدار الساعة للحفاظ على البرودة.
ودمرت احلروب املتكررة التي اســتمرت 
لعقود شبكة الكهرباء العراقية، كما 
سلب الفساد مليارات الدوالرات بهدف 
إصالح قطاع الطاقة. والواقع أن حوالي 
17 مليار متر مكعــب من الغاز يحرق 
ســنوياً كنفايات، في ظل التخلف عن 
بناء بنية حتتية تسمح باالستفادة من 

هذه الثروة لتزويد املنازل بالطاقة. 
وحتدث معتز عن االســتخدام شــبه 
الدائم للمولدات نتيجة انقطاع التيار 
الدولة عن  الكهربائي. وذكر أن عجــز 
إلى  دفع  مواطنيها  احتياجــات  تلبية 
مقابل  اخلاصــة  املولدات  اســتخدام 
أسعار مرتفعة، مشيراً إلى عدم تأمني 
االمدادات الكافية، والتخلف عن ســد 
احلاجة في مختلف احملافظات، رغم أن 

العراق ميتلك ثروات نفطية ضخمة.  
أما فــي ليبيا، فدمرت احلــرب األهلية 

التي استمرت لسنوات وغياب احلكومة 
املركزية شبكات الكهرباء الوطنية. 

واشــتكى اجلــزار الليبي مــن مدينة 
بنغازي معتز شــبيك، الذي يستخدم 
مولداً لتشــغيل مبرداته، من انقطاع 
التيار الكهربائي خالل اجلزء األكبر من 
اليــوم، مضيفاً أن كل مشــروع جتاري 
مجبر على تأمني حل بديل عن شبكة 

الكهرباء الوطنية.
ويعتمد ســكان قطاع غزة، الذي يبلغ 
2.3 مليوني نســمة، بدورهم  عددهم 

على حوالي 700 مولد كهربائي لتلبية 
اآلالف  احتياجــات منازلهــم. وتعمل 
مــن املولــدات اخلاصة على تشــغيل 
الشــركات واملؤسســات احلكوميــة 

واجلامعات واملراكز الصحية.
ومنذ قصفت إسرائيل محطة الطاقة 
الوحيــدة في األراضي الفلســطينية 
التي تســيطر عليها حركة “حماس” 
عــام 2014، لــم تعد املنشــأة تعمل 
بطاقتهــا الكاملة. ويشــهد القطاع 
اليوم انقطــاع الكهرباء ملدة قد تصل 

إلى 16 ساعة في اليوم.

تغير منط احلياة
باتت املولدات حتكم حياة املواطنني في 
لبنان، وتخطت سمعة أصحابها حدود 
الكارتيل  هــذا  ليصير  الصغير،  البلد 
النافذ حديث وســائل اإلعالم الغربية، 

التي وصفته بـ”مافيا املولدات”.
وفي ظل األزمة املزمنة النقطاع التيار 
الكهربائــي، التي لم جتــد احلكومات 
املتتالية حالً لها رغــم إنفاق مليارات 
األزقة  املولدات في  تنتشــر  الدوالرات، 
واألقبيــة واألماكــن الفارغة وفي كل 
أنحاء املدن والبلدات اللبنانية، ويفرض 
و”تسعيراتهم”  شــروطهم  أصحابها 
على اللبنانيــني املضطرين الى الدفع 

“بال حول وال قوة”.
وبدأ لبنان يســتخدم املولدات اخلاصة 
خالل احلرب األهلية التي اســتمرت 15 
ســنة، إال أن االعتماد ارتفع منذ انهيار 
االقتصاد في أواخر عام 2019، الذي أدى 
إلى انقطاع التيــار الكهربائي لفترات 
أطــول. وفــي الوقت نفســه، اضطر 
أصحاب املولدات إلى تقنني االستخدام 
ودرجات  الديزل  أســعار  ارتفاع  بسبب 

احلرارة املرتفعة.
 هــذه اإلجــراءات باتت حتكــم حياة 
املواطنــني، إلــى حد تفــرض عليهم 

موعداً محدداً ملغادرة منازلهم والعودة 
إليها. ويتســارع املقيمــون في املباني 
الســكنية إلى املغادرة قبــل انقطاع 
وينتظرون تشــغيل  الكهربائي،  التيار 
املولدات للعودة إلى منازلهم، محاولني 

تفادي صعود الساللم.
وفــي حــاالت أكثــر خطــورة، جتــد 
املستشــفيات صعوبة في االستمرار 
الكهربائية حتى  املولدات  في تشغيل 
تتمكن اآلالت املنقذة حلياة املرضى من 

العمل من دون انقطاع.

احللول البديلة
في ظل تفاقم األزمة وارتفاع أســعار 
ألواح  اجتاحــت  املولدات،  تســعيرات 
املنازل  الطاقة الشمســية أســطح 
اللبنانيــة. وبدأ عدد كبيــر من األفراد 
أن بعضهم  ميتهنون هذا اجملال، رغــم 

غير متخصص فيه.
وفي العراق، تستخدم األسر املتوسطة 
10 ســاعات  املولــدات مبعدل  الدخل 
يومياً، وتصل بدالت االشتراك إلى 240 
دوالراً للميغاوات بالساعة، وهي من بني 
لتقرير صدر  األعلى في املنطقة، وفقاً 

عن وكالة الطاقة الدولية.
ويرى اخلبير العراقي أن األزمة تعود إلى 
غياب استراتيجية حقيقية منذ 2003 
ذلك،  إلى  املواطــن.  احتياجات  لتلبية 
أدى الفساد املتفشي في وزارة الطاقة 
إلى هدر املال العام، ما فاقم األزمة وزاد 
التي حتاول سد  املولدات  االعتماد على 

عجز الدولة. 
وعن احللول البديلة، اقترح معتز انشاء 
محطات للطاقة بشــكل متسلسل، 
في فترات زمنية مختلفة، والعمل على 
سد حاجة محافظة تلو األخرى. وألقى 
احتياجات  أهميــة حتديد  الضوء على 
اســتراتيجية  ووضع  محافظــة  كل 

واضحة وجدول زمني لتحقيقها.

“مافيا المولدات” تتحكم بمواطني لبنان والعراق واليمن وفلسطين وليبيا 
سمومها تهّدد حيواتهم وبيئاتهم
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PCIHBV TENDER ADVERTISEMENT 

IS NOW AVAILABLE ONLINE 
 

-our-us/be-https://www.petronas.com/join
tender-partner/pcihbv 

GARRAF OIL FIELD DEVELOPMENT PROJECT IN THI QAR 
 مشروع تطوير حقل الغَراف بذي قار 

TENDER ANNOUNCEMENT 
 إعالن مناقصة /عطاء 

  
PETRONAS Carigali Iraq Holding B.V. (PCIHBV) is engaged in the exploration, development and production operations for the Garraf Oil Field pursuant to a Development 
and Production Service Contract (DPSC) with Thi Qar Oil Company of the Republic of Iraq. PCIHBV, as the Operator of the Garraf Oil Field, hereby invites prospective 
bidders with relevant experience and resources to participate in the following tender : 

  وهي  ذي قار نفط  شركة مع  المبرم  النفطي  الغَراف  حقل وإنتاج  تطوير خدمة  عقد بموجب وذلك النفطي الغَراف   لحقل واإلنتاج والتطوير  االستكشاف  بعمليات تقوم( بتروناس) القابضة العراق   كاريجالي بتروناس شركة
:التالية المناقصة   في للمشاركة والقدرة  الخبرة   ذوي من  الراغبين  المتعهدين تدعوا  النفطي،  الغَراف لحقل  الُمَشِغل   هي وباعتبارها  بتروناس شركة. العراقية  الحكومة  تملكها عامة  شركة  

 رقم المناقصة   / Tender No. & Titleرقم المناقصة
PCIHBV/2022/SCM/2884 

PROVISION OF ENGINERING, PROCUREMENT, CONSTRUCTION AND COMMISSIONING 
(EPCC) OF NEW JUNKYARD FOR PETRONAS CARIGALI IRAQ HOLDING B.V. 

PCIHBV/2022/SCM/2884 
الي  جكاري بتروناس شركة   المستهلكات لصالحساحة حزن   توفير الهندسة والمشتريات والبناء والتكليف 

   العراق القابضة بي في.
Tender Brief : العمل  نطاق ملخص: 

Brief Scope of Works:  
The Bidder’s Scope of Work shall include, but not necessarily limited to, the following: 
• Contractor shall perform the construction works, including providing construction 

engineering, labour, equipment, materials, consumables, supervision, inspection, 
quality assurance (QA)/ quality control (QC) and safety procedures in accordance 
with design specification, drawings, technical documents and schedule. 

• Contractor shall be fully responsible on supervision, planning, scheduling, reporting 
of progress, forecasting and independently controlling progress to ensure that the 
work shall be completed in compliance with this contract. 

• Contractor shall liaise with all the relevant local authorities to get the necessary 
permit and approval required for the project.  

لمخلص نطاق االعما  
سبيل المثال ال الحصر ، ما يلي:يشمل نطاق عمل مقدم العطاء ، على   

 

يجب على المقاول تنفيذ أعمال البناء ، بما في ذلك توفير هندسة البناء والعمالة والمعدات والمواد والمواد   •
الجودة )QAاالستهالكية واإلشراف والتفتيش وضمان الجودة ) ( وإجراءات السالمة QC( / مراقبة 

 والرسومات والوثائق الفنية و برنامج.وفقًا لمواصفات التصميم 
يجب أن يكون المقاول مسؤوالً بالكامل عن اإلشراف والتخطيط والجدولة واإلبالغ عن التقدم والتنبؤ  •

 والتحكم بشكل مستقل في التقدم لضمان إكمال العمل وفقًا لهذا العقد.
الصلة   • ذات  المحلية  السلطات  بجميع  االتصال  المقاول  على  والموافقة  يجب  التصريح  على  للحصول 

 الالزمة للمشروع.

Tender Requirement Mandatory / Minimum Qualifications   متطلبات المناقصة 
• Bidder shall have at least four (4) project experience in EPCC of commercial building 

such as offices. 
• The Bidder should be able to provide key personnel requirement as per below: 

1. Project Manager - Candidate shall has minimum (5) years’ experience as Project 
Manager in construction and civil works. 

2. Civil Engineer - Candidate shall has minimum (5) years’ experience as Civil Engineer 
in construction and civil works. 

• Bidder shall have complete Health, Safety, Environment documents to supervise and 
execute the building construction project. 

• Bidder must be registered with Ministry of Trade (MOT) Republic of Iraq 

 للمباني التجارية مثل المكاتب.  مشاريع( 4أربعة ) خبرة في يجب أن يكون لدى مقدم العطاء  •
 :يجب أن يكون مقدم العطاء قادًرا على توفير متطلبات الموظفين الرئيسيين كما هو موضح أدناه   •

أعمال البناء  ( سنوات كمدير مشروع في  5يجب أن يتمتع المرشح بخبرة ال تقل عن )   - مدير المشروع   -1
 .واألعمال المدنية

( سنوات كمهندس مدني في أعمال البناء  5يجب أن يتمتع المرشح بخبرة ال تقل عن )  -مهندس مدني    -2
 واألعمال المدنية. 

الكاملة لإلشراف على مشروع تشييد  • الصحة والسالمة والبيئة  العطاء مستندات  لدى مقدم  يكون  أن  يجب 
 المبنى وتنفيذه. 

 العراق  بجمهورية التجارة وزارة لدى مسجالً   مقدم العطاء  يكون أن يجب •

INSTRUCTION TO TENDER العطاءات   لتقديم تعليمات 

1. The Tender is scheduled as follows: 
i. Tender Announcement Date: 29 & 30 August 2022 
ii. Tender Fee Deadline: 25 September 2022 

iii. Bid Closing Date: 28 September 2022, 1600, hours (Iraq Time, GMT+3)  
2. Strategy 

i. Tender Strategy: Competitive Bidding tender. 
ii. Submission: Separate Envelope for Technical Proposal, Commercial 

Proposal and Tender Deposit.  
iii. Evaluation: This tender is open competitive bidding with 2 tier evaluation, 

i.e. Firstly Bidders’ technical proposal will be evaluated. Commercial 
proposal evaluation will be only for technically acceptable bidder which is 
aligned with instructions for the Implementation of Government Contracts 
(Law No.2 of 2014, Third Chapter: Contracting Method, Public Tender 
through the Technical Qualification). 

3. Interested Bidders shall pay the Tender Fee not later than the above Tender Fee 
Dateline. The Fee for one set of RFQ Documents is United States Dollars One  
Hundred (USD100.00).  The Payment is non-refundable. For Payment Method and 
Details, kindly submit your interest to participate to 
tender_iraq05@petronas.com.my 

4. RFQ/ITB document shall be issued via email or CD by PCIHBV after receipt of a 
scanned copy of Tender Fee.  

5. The Bidders shall bear all costs arising from or incidental to the preparation, 
clarification, finalization and delivery of their Bid Proposals. 

6. The successful bidder will bear the advertisement fee of this tender as mentioned 
in ITB. 

7. PCIHBV reserves the right to award or not to award this tender at its sole discretion; 
as well as the right to cancel the tender without prior notice. 

8. All communications and accompanying material shall be in English.  
9. If you have further enquiries regarding this Tender Announcement, please email 

tender_iraq05@petronas.com.my   

 
 إن التوقيتات المنظمة لجدول أعمال العطاء/المناقصة تكون كما يلي:  .

i.  2022   اب   30و   29:  تاريخ اإلعالن عن العطاء/المناقصة 
ii. 2022 ايلول 25: تاريخ انتهاء العطاء 
iii. 3, +  العراق  بتوقيت) 1600 الساعة   2022  ايلول  28األسعار:   عرض  إغالق تاريخ  

 ( العالمي جرينيتش توقيت من ساعات
 استراتيجية .

i. تنافسية مناقصة : المناقصة  إستراتيجية 
ii. ووديعة العطاء االصلي  والتجاري التقني  للمقترح  منفصل   مغلف: تقديم . 
iii. ة الفني  العروض   فتح  سيتم  انه   اي  بمرحلتين،  ةمفتوح   ةتنافسي  مناقصه   هي  المناقصه  هذه   :  التقييم  

  يتماشى   فقط والذي  فنيا  تأهيلهم  تم  الذين للمزايدين  ةالتجاري  العروض  ثم  ومن   اوال  للمزايدين
  التعاقد   طريقة:  الثالث   الفصل  ،  2014  لعام  2  رقم  القانون)  الحكومية  العقود  تنفيذ   تعليمات  مع
 (. الفني  المؤهل  خالل من  العامة  المناقصة ،

 
أعاله.    يجب . ورد  ما  أقصاه  في موعد  المناقصة  دفع رسوم  المهتمين  العطاءات  مقدمي  ال على  رسوم  تدفع 

دوالر أمريكي(. الدفع غير    100)   دوالر أمريكي  مائة     طلب عرض االسعارمجموعة واحدة من وثائق  ل
في  للمشاركة  اهتمامك  تقديم  يرجى  والتفاصيل،  الدفع  طريقة  على  للحصول  لالسترداد.    قابل 

tender_iraq05@petronas.com.my 
ان   . البريد يجب  المناقصة عن طريق  تلقي نسخة من رسوم  بعد  الوثائق  الحصول على  تصدر وثيقة طلب 

 اإللكتروني أو القرص المضغوط من بتروناس  
  

وملئه   . العطاء  إعداد  مصروفات  فيها  بما  للعطاء  تقديمه  عن  الناتجة  المصروفات  كل  المتعهد  سيتحمل 
 والتوضيحات المتعلقة به وتسليمه. 

 
 . المناقصة/العطاء  إعالن رسوم  عليه العطاء سيرسو  الذي المقاول/  هدالمتع  سيتحمل .

 
لشركة بتروناس الحق في منح العطاء أو االمتناع عن منحه وذلك وفقاً لتقديراتها الخاصة كما لها الحق في   .

 إلغاء العطاء/المناقصة دون إنذار أو إبداء أسباب. 
 

 كل المكاتبات والمستندات المرفقة يجب أن تكون مكتوبةً باللغة اإلنجليزية.   .
 

كل المتعهدين ذوي الرغبة والذين لهم استفسارات بخصوص هذا االعالن عليهم إرسالها للبريد اإللكتروني   .
tender_iraq05@petronas.com.my 

بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتفعت أســعار صــرف الدوالر 
األمريكي مقابل الدينار العراقي 
، امــس األحــد، فــي البورصة 
الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي 

اقليم كردستان.
وقال مصدر صحفي ، إن بورصة 
في  املركزية  واحلارثيــة  الكفاح 
اليوم  صبــاح  ســجلتا  بغداد، 
147900 دينار عراقي مقابل 100 

دوالر أمريكي.
فيمــا كانت االســعار اخلميس 
املاضــي 147800 دينــار عراقي 

مقابل 100 دوالر امريكي.
اســعار  أن  إلى  املصدر  وأشــار 
البيــع والشــراء ارتفعــت في 
باألســواق  الصيرفــة  محــال 
احملليــة فــي بغداد، حيــث بلغ 
سعر البيع 148500 دينار عراقي 
100 دوالر امريكي، بينما  لــكل 

بلغت أســـعار الشراء 147500 
دينار عراقـــي لكـــل 100 دوالر 

امريكـي.
أما فــي اربيل عاصمــة اقليم 
كردســتان، فقد شهدت اسعار 
الدوالر ارتفاعــا ايضا حيث بلغ 
ســعر البيع 148100 دينار لكل 
ســعر  وبلغ  امريكي،  دوالر   100
 100 لكل  دينار   148000 الشراء 

دوالر امريكي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنــت شــركة نفــط البصرة، 
الســبت، عودة عمليات التحميل 
والتصديــر مــن مينــاء البصرة 
النفطي الى معدالتها الطبيعية 
،بعــد ان متكنــت الفــرق الفنية 
نفط  شــركة  في  والهندســية 
البصــرة مــن معاجلة التســرب 
النفطــي، وبوقت وزمن قياســي 

اليتجاوز 24 ساعة .
وذكرت الشــركة ، إنها ســتقوم 
بتعويــض فتــرة التوقفات خالل 
كميات  بضــخ  املقبلــة  االيــام 
اضافية ، ومبا ال يؤثر على معدالت 

التصدير اخملطط لها.

وأفادت وكالة رويترز لألنباء اجلمعة 
املاضية نقال عــن مصادر بقطاع 
النفط العراقي، بأن صادرات اخلام 
من ميناء البصــرة توقفت الليلة 
املاضية بســبب تسرب، مبينة أن 
إصالح اخللل قد يستغرق أكثر من 

أسبوع.
“عمليات حتميل  أن  رويترز،  وذكرت 
النفط متوقفة من ميناء البصرة 

حلني اكتمال إصالح اخللل”.
أربع منصات حتميل  امليناء  ويضم 
بطاقــة تصديرية تبلغ 1.8 مليون 
برميل يومياً. وبلغ إنتاج النفط في 
العراق خالل شــهر أغسطس اب 
املاضي 4.561 مليون برميل يومياً 

وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن 
منظمة “أوبك”.

البصرة،  نفط  أصدرت شــركة  و 
إيقاف  بشــأن  توضيحاً  بعدهــا، 
مبوانئ  تســرب  نتيجة  الصادرات 
البصرة، مؤكدة استئناف عمليات 

الضخ تدريجياً.
وقالــت الشــركة في بيــان ، إن 
“الفــرق الفنية والهندســية قد 
عاجلت تســرباً للنفــط اخلام في 
في  الفوائض  خزانــات  منظومة 
، ومت  مينــاء البصــرة النفطــي 
استئناف عمليات الضخ تدريجياً 
، حلني اســتكمال أعمال الصيانة 

الطارئة”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
فــي  الكهربــاء  وزارة  كشــفت 
اقليم كوردســتان، امس االحد، ان 
نســبة هدر الطاقــة الكهربائية 
في اإلقليــم تبلغ ضعــف املعيار 
العاملي، مبينة أن ساعات التجهيز 
بالكهربــاء الوطنية تتراوح بني 11 

الى 12 ساعة يوميا.
وقال مدير عام توزيع كهرباء اربيل، 
كمال عساف، ان “نسبة استخدام 
الكهربــاء فــي اربيل لم تشــهد 

انخفاضــا حتى اآلن رغم انخفاض 
درجات احلــرارة مقارنة بالشــهور 

املاضية”.
واضــاف ان “حكومة االقليم حتاول 
في الوقــت احلالي زيادة ســاعات 
التجهيز من خالل الطاقة البديلة 
وزيادة احملطات املنتجة”، موضحا ان 
“محافظة اربيــل حتتاج من  1400 
الى 1500 ميغاواط لرفع ســاعات 
التجهيز الى ما بني 20 و24 ساعة 
يوميا، لكــن الطاقة احلالية 1050 

ميغاواط في احملافظة من مجموع 
انتاج  نســبة  هي  ميكاوات   3500

االقليم الكلية”.
العاملية  “املعايير  ان  وبني عســاف 
تشير إلى أن نسبة الهدر يجب أن 
ال تتجاوز %17 لكن نســبة الهدر 
فــي اإلقليــم تتراوح بــني 32 الى 
%34”، مؤكدا على “استمرار اجلهود 
خلفض هذه النسبة وقد انخفضت 
بتنفيذ مشروع  البدء  بالفعل بعد 

املقياس الذكي للكهرباء”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
الطاقة  إدارة معلومــات  أعلنــت 
ارتفاع  األحد، عن  امس  األمريكية، 
صــادرات العــراق النفطيــة الى 
امريــكا لتصل ألكثر من 340 الف 
برميل يوميا خالل االسبوع املاضي.
وقالت اإلدارة في تقرير إن “متوسط 
النفط  االمريكية من  االستيرادات 
اخلــام خالل االســبوع املاضي من 
ماليني   5.235 بلغــت  دول  تســع 
برميل يوميا منخفضة مبقدار 547 
الــف برميل باليوم عن األســبوع 
الــذي ســبقه والذي بلــغ 5.782 

ماليني برميل يوميا”.
العــراق  “صــادرات  أن  وأضافــت 
النفطيــة ألمريــكا بلغت معدل 
343 ألــف برميل يوميا األســبوع 
املاضي، مرتفعة عن األسبوع الذي 
ســبقه الذي بلغت فيه الصادرات 
222 الف  النفطية ألمريكا معدل 

برميل يوميا”.
كما أشــارت إلى أن “اكثر اإليرادات 
النفطية ألمريكا خالل األســبوع 
املاضي جاءت من كندا ومبعدل بلغ 
2.937 مليون برميــل يومياً، تلتها 
املكســيك مبعدل 484 الف برميل 

يومياً، وبلغت االيــرادات النفطية 
من الســعودية مبعــدل 425 الف 
كولومبيا  ثــم  ومن  يومياً،  برميل 

مبعدل 288 الف برميل يومياً”.
“كميــة  فــإن  لــإدارة،  ووفقــاً 
النفط  األمريكية من  االستيرادات 
اخلام من البرازيل بلغت مبعدل 255 
الــف برميل يومياً، ومــن نيجيريا 
مبعدل 232 الف برميل يوميا، ومن 
199 الف برميل  االكوادور مبعــدل 
يوميا ومن ترينداد توباغو معدل 72 
الف برميل يوميا فيما لم تستورد 

اي كمية من روسيا”.

ارتفاع أسعار صرف الدوالر 
في بغداد و إقليم كوردستان

عودة عمليات التحميل والتصدير من ميناء 
البصرة النفطي الى معدالتها الطبيعية

كهرباء كوردستان: نسبة هدر الطاقة 
في اإلقليم ضعف المعيار العالمي

ارتفاع صادرات العراق النفطية 
ألمريكا خالل أسبوع
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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 سنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في 

ديوان محافظة البصرة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة 
املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة في الساعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند 

مصادفة يوم املزايدة عطلة 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 حسب التعليمات احلسابية املعمول بها في مؤسسات البلدية ويكون آخر موعد الستالم التأمينات هو اليوم االخير ملوعد 

املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهراً.
الشروط الفنية والقانونية

1- على من ترسو عليه املزايدة نصب كشك جاهز وفق النموذج املعد من قبل البلدية وبنفس املساحة واملوقع.
2- على املستاجر االلتزام باملوقع احملدد في االعالن وال يجوز تغييره اال مبوافقة حتريريا من البلدية.

3- مدة االيجار ثالث سنوات يؤول بعدها الكشك الى البلدية دون عوض.
4- على املستاجر استغالل الكشك باحدى الفعاليات التالية )بيع الصحف واجملالت- بيع السكائر واملرطبات واملشروبات الساخنة- االستنساخ وكتابة العرائض-بيع 

الزهور- بيع املواد التذكارية والتحفيات البسيطة- بيع بطاقات شحن الهواتف واالكسسوارات اخلاصة بالهواتف( وحسب ما جاء بكتاب مديرية البلديات العامة/ قسم 
تنظيم املدن ذي العدد )43089( في 2014/12/23 وبخالفه يتم فسخ العقد دون اللجوء للمحاكم.

5- على املستاجر احلفاظ على سالمة ونظافة وجمالية الكشك خالل فترة التعاقد.
6- ينسب مهندس لالشراف على تنفيذ الشروط الواردة باالعالن.

7- تعتبر الشروط املذكورة اعاله جزء ال يتجزء من العقد.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى

العدد/ 16887/33
التأريخ/ 2022/8/2

العدد/ 16885/33
التأريخ/ 2022/8/2

العدد/ 16883/33
التأريخ/ 2022/8/2

العدد/ 16886/33
التأريخ/ 2022/8/2

العدد/ 16876/33
التأريخ/ 2022/8/2

البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء  تعلن جلنة 
أدناه  في  ومواقعها  أرقامها  املبينة  العقارات  إليجار  العلنية  املزايدة 
العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث سنوات( وفق قانون 
بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني 
ديوان  في  اللجنة  سكرتير  مراجعة  العلنية  املزايدة  في  باالشتراك 
اإلعالن  لنشر  التالي  اليوم  تبدأ من  يوما   )15( البصرة خالل  محافظة 
القانونية  التأمينات  معهم  مستصحبني  احمللية  الصحف  إحدى  في 
البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك 
)قاعة  في  الثانية عشرة ظهرا  الساعة  في  املزايدة  مصدق وستجرى 
يوم  وعند مصادفة  اإلعالن  نشر  مدة  من  األخير  لليوم  البصرة(  بلدية 
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.

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

- جلب هوية األحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل 
وصورة(.

مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حسب التعليمات احلسابية 
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

املزايدة  إجراء  عن  البصرة  محافظة  ديوان  في  األولى  واإليجار  البيع  جلنة  تعلن 
العلنية إليجار العقارات املبينة 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 باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة 
سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي 
لنشر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم التأمينات القانونية 
البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق 
وستجرى املزايدة في الساعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم 
األخير من مدة نشر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى 
ويشترط  األخرى  واملصاريف  اإلعالن  نشر  أجور  املستأجر  ويتحمل  التالي  اليوم 

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.

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

- جلب هوية األحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.
مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حسب التعليمات احلسابية 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

العلنية  املزايدة  إجراء  البصرة عن  ديوان محافظة  األولى في  واإليجار  البيع  تعلن جلنة 
البصرة  بلدية  الى مديرية  العائدة  أدناه  في  ومواقعها  أرقامها  املبينة  العقارات  إليجار 
 2013 لسنة   )21( رقم  الدولة  أموال  وإيجار  بيع  قانون  وفق  سنوات(  )ثالث  إيجار  وملدة 
املعدل، فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان 
محافظة البصرة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن في إحدى الصحف 
املقدرة  القيمة  من   )%30( البالغة  القانونية  التأمينات  معهم  مستصحبني  احمللية 
الثانية  الساعة  في  املزايدة  وستجرى  مصدق  صك  مبوجب  التأجير  مدة  في  مضروبا 
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.

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

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

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

الساعة الثانية عشرة ظهراً.

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء 
أدناه  في  ومواقعها  أرقامها  املبينة  العقارات  إليجار  العلنية  املزايدة 
العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث سنوات( وفق قانون 
بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني 
ديوان  في  اللجنة  سكرتير  مراجعة  العلنية  املزايدة  في  باالشتراك 
محافظة البصرة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن 
في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم التأمينات القانونية 
مبوجب  التأجير  مدة  في  مضروبا  املقدرة  القيمة  من   )%30( البالغة 
الثانية عشرة ظهرا في  املزايدة في الساعة  صك مصدق وستجرى 
)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.

السكن  وبطاقة  التموينية  والبطاقة  املدنية  األحوال  هوية  جلب   -
)أصل وصورة(.

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

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

إعالن ثاني إعالن ثاني إعالن ثاني

إعالن ثاني إعالن ثاني

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

مقام عليثالث سنوات8 م1/8352محل1

مقام عليثالث سنوات24 م1/18462 و2/1846محل2

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

ثالث 12 م702حانوت1
سنوات

اجلمهورية/ السوق اجلديد

ثالث 12 م632حانوت2
سنوات

اجلمهورية/ السوق اجلديد

جنس ت
العقار

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمه

القبلة / حي ثالث سنوات15 م1947/8112محل1
اجلامعة

املشراق اجلديدثالث سنوات208،72 م3/3652فرن صمون2

مناوي باشاثالث سنوات209،36 م1622فرن صمون3

مقام عليثالث سنوات13،50 م1/2/8022محل4

اجلمهورية/ قرب ثالث سنوات12 م532محل5
السماكة

جنس ت
العقار

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمه

اجلمهورية/ سوق الباالتثالث سنوات12 م1187/137/122محل1

اجلمهورية/ السوق ثالث سنوات16 م232حانوت2
القدمي

اجلمهورية/ نادي الثغرثالث سنوات18 م32حانوت3

اجلمهورية/ نادي الثغرثالث سنوات40 م42حانوت4

اجلمهورية/ نادي الثغرثالث سنوات26،80 م52حانوت5

اجلمهورية/ نادي الثغرثالث سنوات57،90 م62حانوت6

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

ثالث 16 م22كشك جاهز 1
سنوات

التاميم / جزء من رصيف اجلزرة 
الوسطية

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
محكمة بداءة الغراف

العدد/ 22/ب/2022
التاريخ/ 2022/9/11

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية 
محكمة بداءة الكوت
العدد/ 1814/ب/2022
التاريخ: 2022/9/14 

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية 
محكمة بداءة الكوت
العدد/ 3063/ب/2021

التاريخ: 2022/9/4 

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف االنبار االحتادية  
محكمة األحوال الشخصية في هيت

العدد/ 927/ش/2022
التاريخ/ 2022/9/13  

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار االحتادية
دار القضاء في هيت

محكمة االحوال الشخصية في هيت
العدد/3413

نظرا لصدور القرار املرقم 22/ب/2022 في 2022/8/31 
محسن  )وادي  عليه  املدعى  تبليغ  تقرر  غيابيا 
حميده( واجملهول محل اقامته في الوقت احلالي في 
متام  بتمليك  احلكم  املتضمن  القرار  هذا  مضمون 
الشهداء(  /حي  الغراف  تسلسل)431/55  العقار 
واملسجل باسم املدعى عليه)وادي محسن حميده( 
وتسجيله باسم املدعي )شاكر طاهر خليف( اعالنا 
االعتراض  اجل  من  وذلك  محليتني  صحيفتني  في 
والتمييز خالل مدة القانونية في حال عدم اعتراضك 

سيكتسب القرار الدرجة القطعية مع التقدير.
القاضي
كاظم سعود جبر

املدعني:/1 امل عويد عبود 2 حسن حسنني محمود 3 زيد حسنني محمود4  حنان 
حسنني محمود 5 شذى محمود عباس 6 هدى محمود عباس

املدعى عليها:/ كوثر محمود عباس
الشخص الثالث:/ الشريك نبيل مراح حسني 

في  والصادر  1814/ب/2022  بالعدد  احملكمة  هذه  من  الصادر  احلكم  لقرار  تنفيذا 
2022/6/1 واملتضمن اعالن املزايدة إلزالة شيوع العقار املرقم 16/1 م 39 الهورة وتوزيع 
. فقد تقرر اعالن عن بيعه باملزايدة  صافي الثمن بني الشركاء كال حسب سهامه 
العلنية خالل )30( يوما اعتبارا من اليوم التالي للنشر في صحيفتني محليتني فعلى 
القانونية  التامينات  معهم  مستصحبني  احملكمة  هذه  مراجعة  بالشراء  الراغبني 
البالغة 10% من القيمة التقديرية للعقار بصك معنون الى )محكمة بداءة الكوت(
وسوف جترى املزايدة في اليوم األخير الساعة الثانية عشر ظهرا , واذا صادف اليوم 
للمزايدة  الرسمي موعدا  الدوام  يليه من  الذي  اليوم  األخير عطلة رسمية فيعتبر 

ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور اإلعالن واملزايدة .
القاضي 
ياسني خضير الدريعي

مواصفات العقار
جنسه/ ملك صرف

بجانب مصرف  عام  على شارع  يقع  جتاري  بطابقني  الكرامة سابقا  فندق  اوصافه/ 
اخلليج / 14 متوز 

مشتمالته/ مشيد عليه محالت جتارية عدد )6( احدهما ذو بابني مع مدخل لكراج 
متخذ ورشة لتصليح السيارات مع غرفتني 

املساحة/ 873,75 م2
الشاغل/ مستاجرين

القيمة التقديرية ارضا وبناءا / 000و750و140و3 ثالثة مليارات ومائة واربعون مليون 
وسبعمائة وخمسون الف دينار ال غيره بواقع سعر املتر الواحد ثالثة ماليني واربعمائة 

الف دينار ومائة وسبعون مليون دينار قيمة املشيدات . 

املدعي)الدائن(// عالء حسني علي
والهام  وفاطمة  وهدية  وكاظمية  وسعدية  رسمية  و  نورية  عليه)املدين(  املدعى 

واوالد علي سلمان وضياء وصفاء وزهراء ودعاء أوالد حسني علي
واملتضمن  )3063/ب/2021(  بالعدد  احملكمة  هذه  من  الصادر  احلكم  لقرار  تنفيذا 
وتوزيع  الدجيلة(  نصف  م46   978/5(11 املرقم  العقار  شيوع  إلزالة  املزايدة  اعالن 
صافي الثمن بني الشركاء كال حسب سهامه . فقد تقرر اعالن عن بيعه باملزايدة 
التالي للنشر في صحيفتني محليتني  اليوم  اعتبارا من  )30( يوما  العلنية خالل 
التامينات  معهم  مستصحبني  احملكمة  هذه  مراجعة  بالشراء  الراغبني  فعلى 
القانونية البالغة 10% من القيمة التقديرية للعقار بصك معنون الى )محكمة 
 , الثانية عشر ظهرا  الساعة  األخير  اليوم  في  املزايدة  الكوت(وسوف جترى  بداءة 
واذا صادف اليوم األخير عطلة رسمية فيعتبر اليوم الذي يليه من الدوام الرسمي 

موعدا للمزايدة 
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور اإلعالن واملزايدة .

القاضي األول
محمد حران السراي

مواصفات العقار
نوم  وغرفة  داخلي  وهول  واستقبال  تتكون من كراج صغير  دار سكن   /  : جنسه 
البناء  وحالة  واحد  طابق  من  يتكون  وهو  وداخلية  خارجية  وصحيات  ومطبخ 
متوسطة ومسقف بالكونكريت املسلح ومبلط بالكاشي املوزاييك ومجهز باملاء 

والكهرباء 
املساحة : 150 م2 

الشاغل : / اسعد عليوي سايش
القيمة التقديرية : / )80,000,000( مليون دينار عراقي

قيمة األرض// 50 مليون قيمة البناء // 30 مليون 

الشرعية  الدعوى  كردي(  وحيد  )رنا  املدعية  اقامت 
األحوال  محكمة  امام  927/ش/2022  املرقمة 
دعوتك  فيها  تطلب  والتي  هيت  في  الشخصية 
للمرافعة واحلكم بالتفريق للضرر وقد وردت الدعوتية 
ما  اقامتك وحسب  غير مبلغ كونك مجهول محل 
مختار  قبل  من  واملؤيد  بالتبليغ  القائم  بشرح  ورد 
للمرافعة  موعدا  عني2022/9/22  فقد  عليه  احمللة 
في  احلضور  وعليك  محليتني  بصحيفتني  وتبليغك 
املوعد احملدد او من ينوب عنك قانونا وبعكسه سوف 

جتري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وحسب األصول 
القاضي 
احمد فرحان يوسف

محسن  )امينة  املدعوة  قدمت   2021/9/12 بتاريخ 
اصدار  فيها  تطلب  احملكمة  هذه  الى  طلبا  عبيد( 
بادارة  القيام  لغرض  عليك  والقيمومة  احلجر  حجة 
التحقيقية  باالوراق  فقدانك  ثبت  حيث  شؤونك 
والصادرة من محكمة حتقيق اخلالدية قررت احملكمة 
االعالن عنك بصحيفتني محليتني وعليك احلضور او 
ارسال من ينوب عنك خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ 
احملكمة  تقوم  احلضور سوف  عدم  حالة  وفي  النشر 

باالجراءات القانونية الالزمة.

القاضي 
احمد فرحان يوسف

اعالن
الى / املدعى عليه/ وادي محسن حميده

املوضوع / اعالن بيع عقار باملزايدةاملوضوع / اعالن بيع عقار باملزايدة

الى/ املدعى عليه )مهدي صالح شهاب(
م/ اعالن

الى/ املفقود / خلف إبراهيم عبيد
م/ اعالن
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1. يسر شركة مصافي اجلنوب/ شركة عامة بدعوة أصحاب الشركات واملكاتب لالشتراك 
في املناقصة أعاله على أن يكون املراجع املدير املفوض أو وكيال له بوكالة رســمية صادرة 

ومصدقة من كاتب العدل.
2. تقدمي طلب حتريري معنون الى قســم العقود واملشــتريات ودفع قيمــة البيع للوثائق 
القياسية للمناقصة البالغة )150،000 دينار( فقط مائة وخمسون ألف دينار عراقي فقط 
مع صورة من هوية تصنيف املقاولني نافذة املفعول وشــهادة تأسيس الشركة على ان ال 

يقل راسمال الشركة  عن )2( اثنان مليار دينار عراقي .
3. الكلفة التخمينية تبلغ )192.000.000( فقط مائة واثنان وتسعون مليون دينار عراقي

4. التأمينات األولية املطلوبــة )3،840،000( فقط ثالثة مليون وثمامنائة واربعون الف دينار  
صادرة من مصرف معتمد لدى شــركة مصافي اجلنوب ونافــذ لغاية 28 يوما بعد انتهاء 

نفاذية العرض التجاري.
5. ملقدمــي العطاء الراغبني في احلصول على معلومات إضافيــة زيارة املوقع اإللكتروني 

.WWW.SRC.GOV.IQ للشركة
contracts@ :ولالستفسار عن أي معلومة ميكنكم مراسلة شركتنا وعلى العنوان التالي

.src.gov.iq
6. يتم تســليم العطاءات في مقر شركة مصافي اجلنوب- شركة عامة/ غرفة جلنة فتح 
العطاءات احمللية وآخر موعد الســتالم العطاءات الساعة الثانية عشرة ظهرا ليوم الغلق 
املصادف 2022/10/30 وفي حال مصادفة يوم الغلق عطلة رســمية يســتمر االعالن الى 
ما بعد العطلــة ويعتبر اليوم الذي يلي العطلة آخر يوم لغلق املناقصة، وســيتم رفض 

العطاءات املتأخرة.
7. ســيكون انعقاد املؤمتر لإلجابة على استفســارات املشــاركني في املناقصة الساعة 
العاشرة صباحاً يوم 2022/10/23 في مقر الشركة الكائن في محافظة البصرة/ الشعيبة.
8. إجراء الكشــف املوقعي من قبل املناقصني وتوقيع محضر مشــترك بذلك قبل موعد 

غلق املناقصة.
9. يتم تقدمي القســم الرابع من الوثيقة القياسية بعد ملء املواصفات الفنية املطلوبة 
وجداول الكميات املسعرة )ضمن اجلزء الرابع حصراً( وحسب ما موضح في الوثيقة وتقدمي 
القســم الســادس للتأكيد على املواصفات املطلوبة على أن تكــون موقعة ومختومة 
علــى جميع أوراقها ومغلفة في ظرف واحد مغلق ومختوم مثبت عليه العنوان القانوني 
الكامل للشــركة مع رقم موبايل املدير املفوض ورقم واســم املناقصة مع تزويدنا بقرص 

)CD( للوثيقــة كاملة، إضافة لظرف ثــاٍن يتضمن املستمســكات املطلوبة والتأمينات 
االولية.

10. في حال عدم التزام مقدمي العطاءات مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها 
مللء اجلزء الرابع منها فسيتم استبعاد عطائه مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي.

11 . املستمسكات املطلوبة عند التقدمي: شهادة تأسيس الشركة، احملضر األول للتأسيس، 
قرار التأســيس، هويــة تصنيف املقاولني النافــذة، الهوية الضريبية واســتخدام الرقم 
الضريبي، تأييد سكن مصدق خاص بعنوان الشركة، تأييد حجب البطاقة التموينية عن 
املدير املفوض للشركة او املكتب، كتاب عدم ممانعة من الهيأة العامة للضرائب لالشتراك 
في املناقصات معنون الى شركة مصافي اجلنوب، براءة ذمة من دائرة الضمان االجتماعي.

12. يجــب مراعاة تقدمي الســيولة النقدية املطلوبة في القســم الثالــث من الوثيقة 
القياسية وخالف ذلك سيتم استبعاد العطاء.

13. حتديد مدة نفاذية العطاء بفترة )90( يوماً من تاريخ غلق املناقصة على ان تكون عملة 
العطاء بالدينار العراقي. 

14. ســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطــاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الى 
مقر شــركة مصافي اجلنوب- شــركة عامة/ غرفة جلنة فتح العطاءات احمللية في نفس 

اليوم الساعة الواحدة ظهراً او اليوم التالي في الساعة التاسعة صباحاً.
 HSE 15. ضرورة حصول منتســبي الشركات على شــهادة خاصة باجتيازهم لدورات الـ

)السالمة والصحة والبيئة( قبل الشروع بتنفيذ االعمال داخل الشركة.
 16. الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات. 

17. يتحمل من ترســو عليه املناقصة أجور اخر إعالن باإلضافة الى تســديد رسم عدلي 
مببلغ )10,000( عشــرة آالف دينار ورســم طابع بنســبة )0,003( من قيمة العقد ورسم 

هندسي بنسبة )0،0005( من قيمة العقد قبل توقيع العقد.
18. سيتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي تعليمات 

تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( لسنة 2014.
19. جلهــة التعاقد احلق في إلغاء املناقصة في أي مرحلــة من مراحلها قبل صدور كتاب 

اإلحالة بناء على أسباب مبررة دون تعويض مقدمي العطاء.

حسام حسني ولي 
مدير عام شركة مصافي اجلنوب

جمهورية العراق
وزارة النفط

شركة مصافي اجلنوب )شركة عامة(
هيأة املواد/ قسم العقود واملشتريات

العدد: خ26577/184/6
املوافق: 2022/9/13 

م/ املناقصة العامة احمللية 2022/278
انشاء طابق اول فوق بناية سيطرة وحدة الغاز السائل االولى في مصفى البصرة

إعالن اول على املوازنة التشغيلية

شركة نفط البصرة

منوذج إعالن دعوة عامةعنوان النموذج

تاريخ االصدار: 2018/9/20رقم االصدار:BOC-P-05/F061رمز النموذج

جمهورية العراق
شركة نفط البصرة

نموذج إعالن )دعوة عامة(

ثمن بيع وثائق املواصفاتموضوع املناقصةرقم املناقصةت

املناقصة

نوع تبويب املوازنةاملبلغ التخميني

22/ب/2022 إعالن 1

أول

الصيانة والتنظيم 

لغرف السيطرة 

والتشغيل واملرافق 

االخرى في مستودع 

PS1 في الرميلة 

الشمالية

يتضمن العمل اعمال الصيانة 

والتنظيم لغرف السيطرة  

والتشغيل واملرافق االخرى 

في مستودع PS1 في الرميلة 

الشمالية

 50.000

خمسون الف 

دينار عراقي

37،763،000 سبعة وثالثون 

مليون وسبعمائة وثالثة 

وستون الف دينار عراقي

تشغيلي

يسر شركة النفط الوطنية العراقية/ شركة نفط البصرة أن تعلن  عن وجود املناقصة املبنية اعاله واملعلنة باسلوب 
الدعوة العامة فعلى  الراغبني  باالشتراك فيها احلضور الى مقر الشركة /استعالمات باب الزبير /لغرض استالم  الوثيقة 
القياسية اخلاصة بها مبوجب  قرص مدمج  وعلى  املناقص املتقدم لالشتراك فيها أن يقوم بتزويدنا بنسخة ورقية ملونة 
من  الوثيقة بعد شراءها من ممثل شركتنا مع  نسختني إضافيتني استنساخ لغرض ختمها من قبل ممثلنا قبل تسعيرها 
من قبل املناقصني  وعلى ان تكون كافة اورق الوثيقة مرتبة بالتسلسل ومنظمة مبوجب كراس .، كما على املشترك تقدمي 

ما يلي:

تأييد بعنوان الشركة مصادق عليه من قبل اجمللس البلدي ضمن املنطقة ونسخ اصلية من الوثائق اخلاضة بتاسيس 
الشركة والوضع املالي لها وموقع  التسجيل وموقع عملها الرئيس مع ارفاق الوثائق الشخصية  للمدير املفوض للشركة 
وكتاب تخويل بالشخص اخملول بالتوقيع مصدق من كاتب العدل مع كتاب عدم ممانعة صادرة من الهياة العامة  للضرائب 

لسنة 2022 مع كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية وكذلك تقدمي ما يؤيد شمول العاملني لدى الشركات بالضمان 
االجتماعي قبل صرف مستحقات الشركة مع تقدمي كتاب بالسيولة النقدية للمشروع معنون الى شركة نفط البصرة

علماً بأن موعد الغلق يوم االربعاء املصادف 5/10/2022 الساعة الثانية عشرة ظهراً وهو نفس موعد فتح العطاءات وموعد 
الزيارة ملوقع العمل يوم الثالثاء املصادف 27/9/2022 وسيتم عقد مؤمتر للرد على استفسارات املشتركني صباح يوم االربعاء 

املصادف 28/9/2022 في متام الساعة العاشرة في القاعة الرئيسية في بناية الزقورة في موقع باب الزبير وتودع العطاءات 
الى صندوق جلنة فتح العطاءات الداخلية في استعالمات باب الزبير ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور االعالن.

- تكون نفاذية العطاءات من تاريخ غلق املناقصة مبدة )90( يوما والتأمينات االولية مبدة )28( يوما إضافة الى مدة نفاذ 
العطاء. علماً بأن الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات وثمن العطاء غير قابل للرد.

- باإلمكان االطالع على شروط املناقصة من خالل زيارة موقع الشركة اإللكتروني:

)iq.gov.oil.boc.www(

ع/ املدير العام
هشام طالب محمد
مدير هيأة العقود واملشتريات

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار

جلنة البيع واإليجار

العدد: 82
التاريخ: 2022/9/18

عمالً بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل، تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات ذي قار عن وجود مزايدة 
علنية إليجار أمالك مديرية بلدية )الغراف( والبالغ عددها )2( وكما مبينة مواصفاتها ادناه  فعلى الراغبني باالستئجار مراجعة محاسب 
البلدية خالل مدة )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن لدفع التأمينات القانونية بنسبة ال تقل عن )%20( من القيمة التقديرية 
لكامل مدة االيجار واحلضور في اليوم التالي من مدة انتهاء االعالن في ديوان البلدية حسب املوعد احملدد مع جلب هوية االحوال املدنية 

ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور نشر االعالن والداللية البالغة %2 وأي مصاريف اخرى.
م. ر. مهندسني
حيدر محسن جري
مدير بلديات ذي قار

م/ إعالن اول 

اسم ت
الدائرة

سنة نوع امللكرقم امللك
واحدة

،،القيمة التقديرية )االيجار السنوي(

مجمع 2766/40الغراف1
مدارس 

السنابل 
الذهبية 
االهلية

20،000،000 عشرون مليون دينار / على املستاجر 25 سنة 
تنفيذ فقرات الكشف الفني املعد من قبل البلدية 

والبالغ قدره )1،487،0،25،000( مليار واربعمائة 
وسبعة وثمانون مليون وخمسة وعشرون الف دينار 

على ان ينفذ خالل مدة سنتان من تاريخ العقد 
ويعاد تقديره كل خمس سنوات

محل 7245/40الغراف2
لبيع املواد 
الكهربائية

1،250،000 مليون ومائتان وخمسون الف دينار/ على 5 سنوات
املستاجر تنفيذ فقرات الكشف الفني املعد من 

قبل البلدية والبالغ قدره )83،325،000( ثالثة وثمانون 
مليون وثالثمائة وخمسة وعشرون الف دينار

جمهورية العراق
وزارة اإلعمار واإلسكان

 والبلديات واألشغال العامة
مديرية البلديات العامة
مديرية بلدية الناصرية

الشعبة: الواردات

جمهورية العراق
وزارة اإلعمار واإلسكان

 والبلديات واألشغال العامة
مديرية البلديات العامة
مديرية بلدية الناصرية

الشعبة: الواردات

العدد: 57195
التاريخ: 2022/9/6

العدد: 57199
التاريخ: 2022/9/6

اعالن اول

اعالن نكول

ادناه  اوصافها  املدرجة  الناصرية(  بلدية  الى )مديرية  العائدة  العقارات  لتاجير  العلنية  املزايدة  البيع وااليجار عن إجراء  تعلن جلنة 
وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل، وملدة )30( يوم تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن في اجلريدة 
معهم  مستصحبني  االعالن  مدة  خالل  اعاله  البلدية  ومحاسب  اللجنة  سكرتير  مراجعة  باملشاركة  الراغبني  فعلى  الرسمية، 
تأمينات قانونية قدرها 20% من القيمة التقديرية الكاملة مبوجب صك مصدق للمستاجر وستجرى املزايدة باليوم االخير من مدة 
االعالن وفي متام الساعة الثانية عشرة ظهرا في مبنى ديوان بلدية الناصرية شعبة 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 اللجنة

ادناه  اوصافها  املدرجة  الناصرية(  بلدية  )مديرية  الى  العائدة  العقارات  لتاجير  العلنية  املزايدة  إعادة  وااليجار عن  البيع  تعلن جلنة 
وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل، وملدة )15( يوم تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن في اجلريدة 
معهم  مستصحبني  االعالن  مدة  خالل  اعاله  البلدية  ومحاسب  اللجنة  سكرتير  مراجعة  باملشاركة  الراغبني  فعلى  الرسمية، 
تأمينات قانونية قدرها 20% من القيمة التقديرية الكاملة مبوجب صك مصدق للمستاجر وستجرى املزايدة باليوم االخير من مدة 
االعالن وفي متام الساعة الثانية عشرة ظهرا في مبنى ديوان بلدية الناصرية شعبة 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 2021 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 اللجنة

مدة االيجارااليجار السنوياملساحة م2رقم العقارنوع امللك وموقعهت

سنتان1,100,0000 مليون ومائة الف دينار6,25 م542كشك مشيد في حي اريدو1

سنتان850,000 ثمان مائة وخمسون الف دينار6,25 م472كشك مشيد في الصاحلية2

سنتان850,000 ثمان مائة وخمسون الف دينار6,25 م712كشك مشيد في حي الشهداء3

سنتان1,000,000 مليون دينار6,25 م652كشك في اإلدارة احمللية4

سنة واحدة850,000 ثمامنائة وخمسون دينار6,25 م10722كشك مشيدة في حي سومر5

سنة واحدة850,000 ثمامنائة وخمسون دينار6,25 م8422كشك مشيدة في سوق سومر6

سنة واحدة1,900,000 مليون وتسعمائة الف دينار6,25 م6162كشك مشيدة قرب التربية7

سنة واحدة850,000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6,25 م8452كشك مشيدة في مدينة الصدر8

سنة واحدة850,000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6,25 م8702كشك مشيدة في اإلدارة احمللية9

سنة واحدة850,000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6,25 م9552كشك مشيدة خلف السريع10

سنة واحدة850,000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6,25 م8292كشك مشيدة في حي اور11

سنة واحدة850,000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6,25 م10502كشك مشيدة في حي الشهداء12

سنة واحدة850,000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6,25 م10122كشك مشيدة في حي سومر13

سنة واحدة850,000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6,25 م10492كشك مشيدة في مدينة الصدر14

سنة واحدة850,000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6,25 م10162كشك مشيدة في مدينة الصدر15

اسم الناكلمدة االيجارااليجار السنوي االخيراملساحة م2 رقم العقارنوع امللك وموقعه ت

كشك على طريق 1
سوق الشيوخ 

سناء صالح سنة واحدة 860,000 ثمامنائة وستون الف دينار6,25 م4002
نعمة 

كشك في حي 2
سومر

875,000 ثمامنائة وخمس وسبعون 6,25 م8112
الف دينار 

زكريا درياب سنة واحدة 
محمد 

كشك في حي 3
سومر

685,000 ستمائة وخمسة وثمانون 6 م8542
الف دينار

حسني علي عبد سنتان
احلسني 

كشك في حي 4
سومر

عيدان جوال سنة واحدة 1,010,000 مليون وعشرة االف دينار6,25 م11742
مهدي

كشك قرب 5
البلديات

1,025,000 مليون وخمسة وعشرون 6 م2 1092
الف دينار

وليد حسني جبار سنة واحدة 

حانوت في 6
اللجنة األوملبية 

1,205,000 مليون ومائتان وخمسة 6,25 م262
االف دينار

مصدق حامد سنة واحدة 
سعيد

حانوت في 7
اللجنة األوملبية 

905,000 تسعمائة وخمسة االف 6,25 م272
دينار 

مصدق حامد سنة واحدة 
سعيد

كشك داخل 8
بلدية الناصرية

1,560,000 مليون وخمسمائة 6 م12462
وستون الف دينار 

عماد عواد سنتان
جاسم

كشك في شارع 9
الذرى

رافد كرمي عطيةسنة واحدة 1,010,000 مليون وعشرة االف دينار6,25 م3452

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
محكمة بداءة الناصرية

العدد: 3465/ب/2022
التاريخ: 2022/9/14

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االحتادية
محكمة بداءة تكريت

العدد/ 731/ب/2022
التاريخ/ 2022/9/15

وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية واجلوازات واالقامة
مديرية االحوال املدنية واجلوازات واالقامة

صالح الدين
قسم شؤون االحوال املدنية 

العدد: 9924
التاريخ: 2022/9/13

وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية واجلوازات واالقامة
مديرية االحوال املدنية واجلوازات واالقامة

صالح الدين
قسم شؤون االحوال املدنية 

العدد: 9885
التاريخ: 2022/9/12

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة بداءة شيخ سعد

العدد/72/ب/2022
التاريخ/2022/9/14

الى/ املدعى عليهما/ 1- حاكم كرمي زيدان 2- احمد 
عويد منيجر 

يسكنون شيخ سعد / النحاالت سابقا / مجهول 
محل اإلقامة حاليا 

و فجر  العزيز جبر عباس  )عبد  املدعى عليهما  الى/ 
جبر عباس و حسني عباس ردام(

واملقامة  اعاله  املرقمة  البدائية  الدعوى  على  بناءا 
بخصوص  ردام(  عباس  )علي  املدعي  قبل  من  ضدك 
جزيرة(    8368/110 تسلسل  العقار  شيوع  )ازالة 
تبليغكم  احملكمة  قررت  اقامتكم  محل  وجملهولية 
موعد  على  محليتني  صحيفتني  بواسطة  اعالنا 
املرافعة املوافق 2022/9/28 وفي حالة عدم حضورك 
املرافعة  ستجري  قانونا  عنك  ينوب  من  ارسال  او 

بحقك غيابيا ووفق االصول.

القاضي
عادل خلف جاسم

الى/ املدعى عليه )مازن نبيل نصيف و هنوف شريف 
جاسم(

اقام املدعي )نصر اهلل صالح حسني( الدعوى ضدكم 
بدل  باعادة  احلكم  واملتضمنة  احملكمة  هذه  وامام 
وجملهولية  مطاردة  م7   17384/2 املرقم  العقار  بيع 
باحلضور  تبليغكم  احملكمة  قررت  اقامتكم  محل 
النشر  طريق  عن   2022/10/5 املوافق  املرافعة  مبوعد 
من  او  حضوركم  عدم  وعند  محليتني  بصحيفتني 
ميثلكم قانونا للمرافعة سوف جتري بحقك املرافعة 

غيابيا.

القاضي
انور جاسم حسني

يروم  طلبا  سلمان(  يونس  )كرم  املواطن  قدم 
)املليسي(  وجعله  لقيده  اللقب  تبديل  فيه 
)املليس( فمن لديه اعتراض مراجعة  بدال من 
نشر  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  املديرية  هذه 
الدعوى  في  النظر  سيتم  وبعكسه  االعالن 
البطاقة  قانون  من   )22( املادة  احكام  وفق 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016.

اللواء
رياض جندي الكعبي

مدير االحوال املدنية واجلوازات واالقامة 
العام

تروم  طلبا  جواد(  نضال  )كيفية  املواطن  قدم 
فيه تبديل االسم اجملرد لقيدها وجعله )شيدا( 
بدال من )كيفية( فمن لديه اعتراض مراجعة 
نشر  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  املديرية  هذه 
الدعوى  في  النظر  سيتم  وبعكسه  االعالن 
البطاقة  قانون  من   )22( املادة  احكام  وفق 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016.

اللواء
رياض جندي الكعبي

واالقامة  واجلوازات  املدنية  االحوال  مدير 
العامة

في  أعاله  بالعدد  احملكمة  هذه  قبل  من  املقدم  لإلعالن  تاكيدا 
2022/8/22 اقام املدعي )منعم عباس محمد( الدعوى البدائية 
واملرافعة  للحضور  دعوتكم  فيها  يطلب  والتي  أعاله  املرقمة 
الوقت  في  اقامتكم  محل  وجملهولية  املعارضة  مبن  واحلكم 
بواسطة  تبليغكم  احملكمة  قررت  اخملتار  اشعار  احلاضر حسب 
في  احملكمة  هذه  امام  للحضور  يوميتني  محليتني  صحيفتني 
وفي  العاشرة صباحا  الساعة   2022/9/25 يوم  املرافعة  موعد 
وفق  غيابيا  بحقكم  املرافعة  جتري  عدم حضورك سوف  حالة 

القانون ... مع التقدير.
القاضي 
ناصر عبد فهد

اعالناعالن

م/اعالن 
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First Extension Announcement for Tender No: 015-PC-22-EBS 
Provision of Heating Medium System for CPF

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 Heating Medium System for CPF 
Tender No.: 015-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 Contractor who has enough experience and ability to carry out the project of Provision of Heating 
Medium System for CPF. which includes:
1 heating medium storage tank skid
1 heating medium expansion vessel skid
1 heating medium make up pump skid
1 heating medium circulation pump skid
3 heating medium heater skids
1 heating medium filter skid
1 heating medium drain drum skid
Piping and accessories between the above 9 skids
Spare parts.
Bidder’s scope of supply includes engineering, procurement, fabrication, inspection and testing, packaging, delivered based on FOB, Incoterms 
2020, Company appointed major European ports or major domestic ports (in the country of manufacture). On-site assembly and installation will be 
conducted by another Contractor.
The heating medium heaters, circulation pumps, valves, ESDV, flow meters, instruments, and control system must be imported from Western Europe, 
USA, Canada, and Japan and any company which obtained exemption from the origin restriction by Ministry of Oil, in case manufacturers with origins 
aforementioned own factories in other countries, they should give a commitment that those factories’ products are in same technical specifications & 
performances, and subject to all productional and supervisory standards used in parent factory. 
For more detail, 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 sealed separately before the tender submission 
deadline 4:00 PM, 19th September 2022 based on the ITB documents. As per this first extension announcement, proposals submission deadline is 
extended to 4:00 PM, 2nd October 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 50,000.00 USD, and valid for 120 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.

Public Tender Announcement for Tender No: 018-SC-22-EBS 
Provision of Waste Drilling & Workover Fluids, Cuttings treatment and Wellsite Restoration 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 Waste Drilling & Workover Fluids, Cuttings treatment and Wellsite Restoration Service
Tender No.: 018-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 is to Seek a qualified contractor with MoE certificate that shall provide the waste drilling & workover fluids, cuttings treatment and wellsite 
restoration service and have rich drilling&completion waste treatment experiences in oil industry and should take following responsibilities but are 
not limited to:
(1) Mobilize and demobilize equipment, chemicals, and personnel, etc. from original location to EBS oilfield.
(2) Provide waste treatment manuals and train MdOC and EBS staff on the waste treatment before commencing treatment operation.
(3) Transport the waste between operation pad and pad if needed.
(4) Perform waste testing & studying and optimize treatment proposal.
(5) Clean drilling mud pit.
(6) Treat the waste according to the HSE policy in well pad.
(7) Send the samples to the designated lab for testing.
(8) Treated water is used for discharge in standard, or reuse, irrigation, and fountain pool etc. 
(9) If smoke is emission during treatment, the discharged gas needs to meet international emission standards.
(10) Backfill the treated solid complying with the standard for drilling mud pit.
(11) Build other treatment facilities at the well pad, such as water drying pit if needed. Contractor shall restore the well pad to the same appearance 
as before any Contractor’s operation if it happens.
(12) The mud pit shall be well restored. A 400 m3 pit shall be cleaned up and reserved (Refer to wellsite layout schematic), and HDPE film (thickness 
：0.75mm)shall be laid to contain waste liquid for future operations.
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, 23th October 2022 based on the ITB documents.
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 two copies, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled). 
B. Commercial proposal (one original and two copies, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compiled).
C. Bid Bond with a value of 100,000.00 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.

االثنني 19 ايلول 2022 العدد (4974(

Mon. 19 Sep. 2022 issue (4974)

تعلن شــركة نفط الواحة احملدودة العاملة على مشروع تطوير حقل األحدب النفطي في محافظة واسط / قضاء االحرار 
للمرة الثانية عن مناقصة توفير خدمة تطوير(تخطيط, جتهيز و أنشــاء) مستودع رقم 6 في حقل االحدب النفطي, فعلى 
من يجد لديه القدرة والكفاءة من الشــركات احمللية والعاملية املتخصصة مخاطبة (شــركة نفط الواحة احملدودة \ قسم 
العقود) بنية األشــتراك في املناقصة عبر عناوين البريد اإللكترونية املذكورة ادناه اعتباراً من تاريخ نشــر اإلعالن للحصول 
علــى وثائق الدعوة ( ITB Documents ) والشــروط املطلوبة مقابــل مبلغ قيمته 100 دوالر امريكــي 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 الشــركات االجنبية تقدمي وثائق تســجيل الشــركة الصادرة من بلدهم باللغــة االنكليزية، او تقدمي اوراق 
تسجيل الشركة في العراق.

1.3 جلب عدم ممانعة لدخول املناقصات نافذة من هيئة الضرائب العامة العراقية.
2. تقدمي نسخه من االعمال املماثله املؤيدة واملصدقة من اجلهة املستفيدة.

3. على الشــركات تقدمي تأمينات أولية بقيمة (3,000 $ ) بالدوالر أألمريكي  فقط تقدم على شكل صك مصدق أو خطاب 
ضمان (على ان يكون صادر من احد املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي العراقي ومسجل على املنصة االلكترونية اخلاصة 
بالبنك املركزي, معنون إلى (شــركة نفط الواحة احملدودة) ويتضمن اإلشارة ألســم ورقم املناقصة ويكون نافذ ملدة ال تقل 
عن (ســنة) 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 (6) اشهر من تاريخ غلق املناقصة.
4. أن تقدمي العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشــركة أو أحد املساهمني أو من يخوله مبوجب وكالة صادرة من 

كاتب العدل كشرط أساسي لتقدمي العطاء والتوقيع على طلب شراء وثائق املناقصة.
5. في حالة اشتراك أكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم (تضامنية تكافلية) في ذلك 

لتنفيذه على أن يقدم عقد مشاركة مصادق عليه أصوليا مع العطاء.
6. 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 (3,000 $)
يجــب أن تكون املتطلبات املذكورة أعاله في ثالثة ظروف مغلقة ومختومــة، ويجب تقدميها وفقا ملتطلبات لوثائق الدعوة، 
ويجب أن يكون اســم املشــروع ورقم العطاء واضحا على الظروف، يجب ان توضع الظــروف الثالثة في ظرف واحد مغلق 

ومختوم ويذكر علية اسم املشروع ورقمه ومعلومات اتصال الشركة املقدمة. 
7. موعد استالم العطاءات من الساعة 09:30 صباحاُ الى الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت مدينة بغداد من يوم األربعاء املوافق 
05\10\2022 في الباب الرئيسي حلقل األحدب النفطي، وبعد هذا املوعد ال يقبل أي عطاء، وستجري 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.
8. فــي حال وجود اي استفســار او طلب توضيح بخصوص التفاصيل الفنيه اخلاصة باملشــروع يرجى حضوراملؤمتر اخلاص 
باإلجابة على استفســارات املشــاركني في املناقصة الذي ســيعقد في يوم األربعاء املوافق 28-9-2022 في حقل األحدب 

النفطي.
9.  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة.

)ITB Documents) 10. املتطلبات االخرى والتفاصيل الفنية مذكورة في وثائق الدعوة
مالحظة (1): في حال عدم تقدمي الوثائق املذكورة في (1) او تقدمي وثائق منتهية الصالحية يكون لشــركة 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 + شــهادة التأســيس ملونة ومحضر االجتماع + نسخة عدم ممانعة من هيئة الضرائب) تقدم لشركة نفط 

الوسط وتعد كجزء من متطلبات توقيع العقد.
 www.petroalwaha.com :11. املوقع األلكتروني اخلاص بشركة الواحة النفطية

ملزيد من التفاصيل واالستفسارات يرجى التواصل على اإلمييالت التالية:                                  
To: eng.ammar@petroalwaha.com

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

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

إعالن للمرة الثانية \ مناقصة توفير خدمة تطوير )تخطيط, جتهيز و أنشاء( مستودع رقم 6 في حقل االحدب النفطي
2nd Announcement for Provision of #6 Warehouse Upgrade EPC Project

نوع املناقصة: )مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني(
)013/SC/22( :رقم املناقصة تنويه \ متديد فترة استالم العطاءات ملناقصة توفير دورات

 األعمال لتدريب موظفي شركة الواحة عام 2022
Extension for 1st Announcement for Provision of Business Courses for Al-Waha 

Employees Training in 2022
Tender No.: 021/SC/22 (1st Announcement) 

تعلن شــركة نفط الواحة احملدودة العاملة على مشروع تطوير حقل األحدب النفطي في 
محافظة واســط / قضاء االحرار عن متديد فترة اســتالم العطاءات اخلاصة باملشروع أعاله 
من تاريخ 2022/09/20 الى تاريخ 2022/09/27 من الســاعة 09:30 الى الساعة 12:00 ظهراً 

بتوقيت بغداد، (باقي الشروط واملتطلبات كما في اإلعالن األصلي املذكور أعاله).

ملزيد من التفاصيل واالستفسارات، يرجى التواصل على االمييالت التالية:
Email: eng.firas@petroalwaha.com

 CC to: khalid.jamal@petroalwaha.com ; youhao@petroalwaha.com
 www.petroalwaha.com :أو زيارة املوقع االلكتروني اخلاص بشركة الواحة

محافظة واسط \ قضاء األحرار
حقل األحدب النفطي

شركة نفط الواحة احملدودة \ قسم العقود

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

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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جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار

م/ إعالن
تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واسط عن تأجير األمالك املدرجة أوصافها في أدناه العائدة 
الــى مديرية بلدية احلي وفق الحــكام املادة 12 الفقرة )ثالثا أ( من قانون بيــع وإيجار أموال الدولة رقم 
)21( لســنة 2013، فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية احلي خالل فترة 
)30( ثالثون يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــرها في الصحف اليومية مســتصحبني معهم التأمينات 
القانونية البالغــة )%30( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا ولكامل مدة االيجار وســتجرى 
املزايدة في اليوم األخير من مدة اإلعالن في مقر البلدية أعاله في متام الســاعة )العاشــرة صباحا( وإذا 
صادف يوم املزايدة عطلة رسمية تكون املزايدة في اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور 
النشر واإلعالن وكافة املصاريف األخرى وعلى املستأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة وأصلية ويتم 

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

العدد: 85
التاريخ: 2022/9/12

مدة االيجار الموقعالمساحة م2 رقم الملكنوع الملكت
سنة واحدةالعروبة9762 م802علوة بيع الفواكه والخضر 1

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنايات واسط/ الهياة الثانية

العدد: 388/ج/2022
التاريخ: 2022/9/5

رئاسة محكمة استئناف واسط
م/ إعالن

حتية طيبة
الى املتهمة الهاربة/ رســل ناهض عبد حمزه 
الكالبي/ اســم والدتها/ زينب حســني/ تولد/ 

.1988
بالنظر جملهوليــة محل اقامتك بالوقت احلاضر 
ولكونك متهما بالقضية اعــاله  وفق احكام 
املــادة 1/406/أ  من قانــون العقوبات فقد تقرر 
تبليغك باالعالن عن طريق صحيفتني محليتني 
للحضور أمام هذه احملكمة في يوم 2022/11/15 
وفي حال عدم احلضور ســوف جتــرى احملاكمة 

غيابا بحقك وحسب االصول. مع التقدير
القاضي
صالح حسن خضير اخلالدي
رئيس محكمة جنايات واسط/ هـ

فقدان وكالة
مواد غذائية

هوية  منــي  فقدت 
وكالة مــواد غذائية 
الصادرة من الشركة 
املواد  لتجارة  العامة 
الغذائية باسم/ علي 
عيسى سيد حسني 
فمــن يعثــر عليها 

تسليمها ملصدرها.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
العلم

العدد/2022/1611
التاريخ: 2022/9/13

الى/ املفقود / سبع جنيب سعود 
على اجلبوري

م/ اعالن
باســم  )نضال  املدعوى  زوجتك  قدمة 
ســعود( طلب على هذه احملكمة والتي 
تطلب فيه حجرك ونصبها قيما عليك 
ولغيابــك ومجهولية محــل اقامتك 
وفي حالة عدم حضورك خالل عشــرة 
ايام فسوف تنظر احملكمة بالطلب وفق 

القانون تبليغك.
القاضي
عامر رشيد حمادي



11اعالن
وزارة التخطيط

اعالن مناقصة عامة رقم )17( لسنة 2022
)تأهيل بناية مديرية احصاء بابل (

يسر وزارة التخطيط دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم ملشروع تأهيل بناية مديرية احصاء بابل . 
1. على مقدمــي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات اضافية مراجعة )وزارة التخطيط / قســم العقود (خالل 

ساعات الدوام الرسمي من ساعة )8( صباحاً ولغاية الساعة )12( بعد الظهر وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات . 
2.   متطلبات التأهيل املطلوبة :

أ - السيولة النقدية مببلغ قدره )24,725,000( اربعة وعشرون مليون وسبعمائة وخمسة وعشرون الف دينار عراقي . 
ب - تقدمي اعمال مماثلة مبا ال يقل عن )74,173,000( اربعة وســبعون مليون ومائة وثالث وسبعون الف دينارعراقي  خالل مدة ال تتجاوز 

العشر سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء . 
ت - الكادر القيادي للمشروع والعاملني فيه / على مقدمي العطاءات اثبات توفر العاملني باملناصب الرئيسية لتنفيذ العقد وبعقود 

رسمية صادرة من نقابة املهندسني العراقيني . 
3. بإمكان مقدمي العطاء الراغبني في شــراء وثائــق العطاء باللغة العربية بعد تقدمي طلب حتريري الى )وزارة التخطيط / قســم 
العقود( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غير املســتردة البالغـــــــة )150,000( ) مائة وخمســون الف دينارعراقي( وبإمكان مقدمي 

العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات اضافية االتصال )وزارة التخطيط /قسم العقود ( على البريد االلكتروني
contracts.dep@mop.gov.iq 

4.  يتم تسليم العطاءات الى العنوان االتي ) بغداد / كرادة مرمي / مقر وزارة التخطيط / االستعالمات االلكترونية / صندوق العطاءات 
( في املوعد احملدد يوم االحد املوافق 2022/10/9 الســاعة 11 صباحاً بتوقيت بغداد غير مســموح التقدمي بالبريد االلكتروني ، سوف 
ترفــــــــــــــــــض العطاءات املتأخرة عن التوقيت احملدد وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني 
باحلضــور في العنوان االتي )بغــداد / وزارة التخطيط /الطابق االرضي / القاعة املدرجة( في الســاعة 11 صباحــاً يوم االحداملوافق 

 .    2022/10/9
5. ســيتم عقد مؤمتر في مقر وزارة التخطيط / الطابق االول / القاعة املدرجة يوم االثنني املوافق 2022/9/26 الســاعة )10( صباحاً 

لإلجابة على االستفسارات اخلاصة باملناقصة .
6. يجب ان تتضمن العطاءات ضمان للعطاء ) تأمينات اولية ( على شــكل خطاب ضمان او صك مصدق مببلغ )2,473,000( مليونني 

واربعمائة وثالث وسبعون الف دينار عراقي  (نافذ ملدة ال تقل عن 120 يوم من تاريخ غلق املناقصة.
7. الوزارة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات . 

8. يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن . 
9. الكلفة التخمينية االجمالية للمناقصة )247,242,000( )مئتان وسبعة واربعون مليون ومئتان واثنان واربعون الف دينار عراقي ( 

10. في حال مصادفة تاريخ غلق املناقصة عطلة رسمية فان اليوم الذي يليه سيكون موعد تاريخ الغلــق.
11. تخضع هذه املناقصة الى تعليمات تنفيذ العقود احلكومية العام رقم )2( لسنة 2014 والضوابط امللحقة بها والقوانني واالنظمة 

املعتمدة في جمهورية العراق . 
12. تكون االسعار شاملة للضرائب والرسوم . 

13. يلتزم مقدمي العطاءات مبليءاجلزء الرابع من الوثيقة وفي حالة عدم ملئ اية معلومات تخص االقيــام سوف يهمل العطاء . 
14. يلتزم مقدم العطاء بتلبية املتطلبات احملددة في اجلزء الثاني/ ورقة بيانات العطاء / الفقرة )13-1( من الوثيقة القياسية .  

وزارة التخطيط 
قسم العقود
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جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

العدد: 213/جنح/ عنف 
اسري/2022

التاريخ: 2022/9/5
م/ إعالن

الى املتهمني الهاربني:
1 - محمد جواد كاظم لفته

2 - ذوالفقار جواد كاظم لفته
اقامتك  بالنظــر جملهولية محــل 
بالوقت احلاضر ولكونكما متهمني 
فــي القضية املرقمــة 213/جنح/ 
احكام  وفــق  اســري/2022  عنف 
املادة )432( عقوبــات وبداللة مواد 
االشــتراك 47 و 48 و 49 منه فقد 
تقــرر تبليغك باالعــالن عن طريق 
صحيفتني محليتني للحضور أمام 
 2022/10/5 يــوم  هذه احملكمة في 
وفي حال عدم حضوركما ســوف 
جترى احملاكمة غيابا بحقك وحسب 

االصول.
القاضي
محمد عبد الرضا مهدي

جمهورية  العراق \ وزارة العدل  \ مديرية 
تنفيذ خانقني

العدد \ 130\ت\2022 
التاريخ\  8\9\2022

الى املنفذ عليه \ محمد مجيد حسني 
 لقد حتقق لهذه املديرية من خالل كتاب مركز 
شــرطة ) ازادي \ق \أ \6349 ( واشــعار مختار 
منطقة خانقــني حي رمضــان  انك مجهول 
محل االقامة وليــس لك موطن دائم او مؤقت 
او مختــار ميكن اجراء التبليغ عليه واســتنادا 
للمادة )27 من قانون التنفيــذ(  تقرر تبليغك 
اعالنا باحلضور الى مديرية تنفيذ خانقني خالل 
)15( خمسة عشــر يوما تبدأ من اليوم التالي 
للنشر ملباشرة املعامالت التنفيذية بحضورك 
وفي حالة عدم حضورك ستباشر هذه املديرية 

بإجراءات التنفيذ اجلبري وفق القانون. 
اوصــاف احملرر\  قــرار محكمة بــداءة خانقني 
بالعــدد 403\ب\2021 في 3\11\2021 املتضمن 
بالــزام املدعــى عليه ) املديــن\ محمد مجيد 
حســني ( بتأديته للمدعي ) الدائن \ديار احمد 
محمــد امني ( مبلغ قــدره ) ثالثة وعشــرون 
الــف دوالر امريكــي )23،000( $ أي مــا يعادل 
)33،589،000( ثالثة وثالثون مليون وخمسمائة 
وتســعة وثمانون الف دينار ، وحتميل الطرفني 
املدعى  النســبية وحتميل  واملصاريف  الرسوم 
عليه ) املدين( اتعــاب محاماة لوكيال املدعي ) 
الدائن( احملاميان )رغــد فوزي ومصطفى فوزي( 
مبلغ قــدره )500،000( خمســمائة الف دينار 

مناصفة بينهما.
املنفذ العدل \ بركات محمد حسني 
الزبيدي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت
العدد: 2455/ج/2022

التاريخ: 2022/9/7
الى املتهم الهارب/ عالء محمود 

عبد حمد
م/ إعالن

حتية طيبة
بالنظــر جملهوليــة محــل اقامتك 
بالوقــت احلاضر ولكونــك متهما 
2455/ج/2022  املرقمــة  بالقضية 
وفق احكام املــادة )459( من قانون 
العقوبات رقم )111( لســنة 1969 
فقد تقرر تبليغك باالعالن عن طريق 
أمام  للحضور  محليتني  صحيفتني 
هذه احملكمة في الســاعة الثامنة 
صباحا يــوم 2022/10/16 وفي حال 
عدم احلضور ســوف جترى احملاكمة 

غيابا بحقك وحسب االصول.
القاضي
خالد فزع سوادي

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف واسط 

االحتادية
محكمة االحوال الشخصية في 

الكوت
العدد 3056/ش/2022

الى املدعــى عليها/ ندى حســني 
سعيد

اقام املدعي   )حســن عواد غفله( 
الدعــوى الشــرعية املرقمة اعاله 
والتي يطلب فيها دعوتك للمرافعة 
واحلكم باســترداد حضانه الطفل 
)قائــد( والزام املدعــى عليها )ندى 
حسني سعيد( بتسمليه للمدعي 
)حسني عواد غفله( وضم حضانته 
اقامتك حسب  له وجملهولية محل 
اشــعار القائم بالتبليغ عليه تقرر 
تبليغــك بالقــرار املذكــور اعاله 
محليتني  صحيفتــني  بواســطة 
رســميتني يوميتني للحضور امام 
هذه احملكمــة وعند عدم اعتراضك 
القانونية  املــدة  القرار ضمن  على 
ســوف يكتســب القــرار الدرجة 

القطعية.
القاضي
محمد شاكر محمود االحمد

closing date : 16 / 10 / 2022
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فاملنتج)الشــاعر( فــي نصــه يتوحد مع 
احلقيقة   بوابــة  الــى  للوصــول  رمــوزه 
القائمة على احلديث الشــريف )رحم اهلل 
الفاظ  مبالمسة  نفســه(  قدر  امرىءعرف 
موحية بعيدة عــن الضبابية والغموض..
اجلاذبة.. بتراكيبهــا  لصورهــا  اخلالقــة 

اخلارجة من ملكوته الذهني صوب ملكوت 
املســتهلك)املتلقي(.. مع محافظته على 
نصه  ليمنح  اجلملي  التكثيف  مســاحة 
بعدا تأويليا بتعــدد الدالالت والرؤى..فضال 
عــن توظيفه الثنائيات الضدية )االســود 

واالقامة(و)احلــرب  و)الهجــرة  واالبيــض( 
يرتكز  والســالم(.. الضفاء دالالت نفسية 
عليها في بناء املشــهد الشعري..اضافة 
الــى انها اضفــت فاعلية شــعرية على 
النص واســهمت في توســيع فضاءاته 

الفنية والداللية.. 
انت علمتني مــا يقال..فكيف اقول ما ال 

يقال؟
خذ لساني وديعة..وعلمني عبور احملال

+            +           +
رســالتي الســرية التي وصلتك..ما زلت 

اكتبها
انا منتظر ردك منذ قرون

+         +            +
الرجل الواقف خلف الباب

هو الرجل الواقف امام الباب
وال جــواب للباب في مطارق الســائلني  /

ص44
فاملنتج )الشــاعر( يستند في كتابة نصه 
على البناء الكتلــي )املقطعي(  معتمدا 
االقتضــاب والتكثيف والتبئيــر والتركيز 
مقتربا من الصوفية ومقولة النفري)كلما 
اتســعت الرؤية ضاقت العبارة( مبا يحمل 
من دالالت على مســتوى الرؤية والوعي.. 
بتجاوزه وســعيه لتفجير اللغة وشحنها 
باعلى درجــات التكثيــف لتحقيق جتربة 
شــعرية حداثيــة تقــوم وفق املســتوى 
االســلوبي والبنائي والداللي بوعي فكري 
تقنيــات  املألوف..وهويعتمــد  يتخطــى 
العالمة  فنية واســلوبية كاالســتفهام 
الســيميوطيقية التي حتيل الى ســؤال 
الدهشــة الكونية والباحــث عن اجلواب 
الذي يســهم في توســيع مديات النص.. 
وهنــاك التكــرار اللفظــي الــدال على 
النفسية  اجلوانب  والكاشف عن  التوكيد 
الشخصية  عليها  تنطوي  التي  والداللية 
املنتجة في تشكيل رؤيتها ووصف احلالة 
الشــعورية التي تتملكها حلظــة البناء 
الشــعري.. اضافــة الى توظيفــه املكان  

الــذي يحتوي خالصة  الكيان االجتماعي 
والكائن  ومحيطه  االنســان  بني  التفاعل 
متفاوتة..والذي  الــى متظهــرات  املتحول 
النص  التي تشد جزئيات  يشكل االرضية 

بعضها ببعض.. 

اين مضى النهر في عيون الغرقى؟
فحني سألته: 

أجابني:اشششششششش
دعني نائما ايها امللحاح

حينما نام اسد بابل

اختنق شارع املوكب بروث الغزاة
بني اســد بابل وشــط احللة ساعة نائمة 

منذ عهد ياجوج وماجوج  /ص65
الســردية  يعتمــد  فاملنتج)الشــاعر(   
ببنية  دراميــة منولوجية  الشــعرية مع 
لغوية موحية واســتعارات تنم عن قدرة 
انتقائية لاللفاظ وسبكها بوحدة تركيبية 
تشكل مشهدا صوريا عبر رحلة وجدانية..
مكانية معبــرة عن ادق املعاني املتصاعدة 
بحركتها الدينامية وصورها التي)تتشابك 
بها الدالالت الفكرية والعاطفية في حلظة 

من الزمن..( على حد تعبير ازرا باوند..
يا سليمان هلمني

منطق الطير وهمس النمل
العرف من دس مدينتي في خرج الرمال    /

ص66
املســتغيثة  احلكائية  من  يقترب  فالنص 
بتدفق وجداني يسبح وسط دائرة الوعي..
مع تفعيل االثــر الذهني بتجــاوز الواقع 
اللغوية  االنزياحــات  علــى  واالشــتغال 
واجملــاز واملفارقة بقــدرة تعبيرية مختزلة 
االســاليب  بتوظيف  اجلملية  التراكيــب 
اللغويــة  كاســلوب النداء احملــرك الفق 
االحساس والكشف عن البعد النفسي..
واالستفهام الذي اسهم في حتريك دالالت 
النــص التركيبة..اضافة الى توظيف آلية 
التناص من اجل  تشــكيل بنيات داخلية 

مع توكيد موقف وترسيخ معنى..
 وبذلك قدم الشــاعر الكواز نصا تبرز فيه 
قوة التجريب اجلمالية..مع متاهي الشعري 
النصية  الذي يضــيء فضاءاته  والبصري 
التي تشكل صورا واســتيهامات تنطلق 
من الواقــع الذي تنتمــي اليه..فضال عن 
احتفائه بجماليــات املكان والطبيعة مع 
نزوع الى التصوير والسرد البصري بائتالف 
وحداته النصية على املستوى الداللي برؤى 
متآلفة بوحدتها املوضوعية..مع تخصيب 
املعنى وتكثيفه من خالل املمازجة ما بني 

الوجداني واحلسي..

علوان السلمان

للعواطــف  تلقائــي  فيــض  الشــعر..) 
الشــاعر  تعبيــر  حــد  الدافقة..(..علــى 
االنكليزي ووردزورث..كون الكتابة الشعرية..

ابداعا واتقانا..مع متكــن لغوي وقدرة على 
التقــاط اللحظة وخلقهــا بصور مكتنزة 
احلياتي  للتغيير  مكثفة..مســايرة  بفكرة 
بفعل التحــوالت احلضاريــة الكبرى التي 

اسهمت في تغيير االسلوب.. 
  وباســتحضار اجملموعــة النصية )الضوء 
فــي قناديل احلروب( التي نســجت عواملها 
الصوريــة انامــل منتجها الشــاعر جبار 
الكواز..واسهمت دار امل اجلديدة في نشرها 
تعتمد  نصوصا  وانتشــارها/2021..كونها 
البناء الكتلــي املؤطر بوحدة عضوية وهي 
حتتفي بجماليــات الطبيعة واملرأة مع نزوع 
البصري..باستلهام  والســرد  التصوير  الى 
الواقع اســلوبا ورؤية بلغة ايحائية وتعابير 
ثنائية)الذات  منظومــة  تشــكل  مجازية 
بالدالالت  اكتنازها  الــى  واملوضوع(..اضافة 
للتأويل..مع ســردية  القابلــة  واالميــاءات 
الدرامي بغية  املنولــوج  خطابية معتمدة 
والفكري..ضمن  النفســي  املنظور  اظهار 
بنائي وجمالي..فضال عن توظيف  اتســاق 
الرمز كايحــاء لتصويــر منطلقات املنتج 
الشــعرية  الدفقة  الفكرية عبر مرتكزات 
التي تتخذ من)التكثيف وااليجاز واالختزال 

اجلملي..(لتحقيق مغامرة املعنى..
حينما تسقط من سمائك جنمة حيرى

دعها تغرق في اوهامها
هي التي خدعتها املرايا

فحسبت نفسها شمسا في الظالم
+          +          +

ملا تزل في ارتباكها تقايس االسود باالبيض
والهجرة باالقامة..واحلرب بالسالم   /ص5 ـ 

ص6

قناديل الحروب لـ« جبار الكواز« .. نصوص وجيزة

قدم الشاعر الكواز نصا تبرز 
فيه قوة التجريب الجمالية..

مع تماهي الشعري والبصري 
الذي يضيء فضاءاته 

النصية التي تشكل صورا 
واستيهامات تنطلق من 

الواقع الذي تنتمي اليه..
فضال عن احتفائه بجماليات 
المكان والطبيعة مع نزوع 
الى التصوير والسرد البصري 
بائتالف وحداته النصية على 

المستوى الداللي برؤى 
متآلفة بوحدتها الموضوعية

تشكيل

شعراصدار

أسعد عرابي 
 عندما أعدت كتابة تاريــخ تيار االنطباعية 
)املوسومة بالفرنســّية - الباريسّية( مؤخرًا 
أحببــت أن يصــل معــي ســواء الفنانون 
املمارسون أم املهتمون بالذائقة التشكيلية 
عامــة وســياق تاريخهــا، إلــى أن »أغلب 
الطروحات النقديــة والتاريخية في الفن ال 
تخلو ولو في جزء كبير منها من عدم الدقة«، 
تصل إلى حد اإلجحاف وعدم احلياد، ألسباب 
خارجة عن »البارامتر« االستطيقي، وقياسه 
ومقاييســه احلدسية املعقدة. وهنا ال بد من 
ضرورة إعــادة امتحان البداهات الشــائعة، 
ومراقبــة املراجع بأنواعهــا، واالرتكاز بالذات 
على املنهج الــذي اعتبره عقيدتي العصبية 
في وثوقية البحث، وهــو منهج علم اجلمال 
املقارن، الذي ابتدعه في نهاية القرن التاسع 
عشــر عالم اجلمال إتني سورو، ودرسته عقًدا 
من الزمــان البحثي في الســوربون على يد 

تلميذيه ألكسندر بابا دوبولو وفرانك بوبير.
يبتــدئ هذا املنهــج )املوثــوق واملتقدم( من 
البصرية  باحلساســية  وينتهي  الفلســفة 
واحلدســية املتدربة على مســتوى اخملتبرين: 
النظــري والعملــي. إن مراجعــة مصدرين 
للبحث: الفلســفة وفرعها، وابنها الشرعي 
املعرفي علــم اجلمال، تضمن إعــادة كتابة 
تاريــخ الفــن بطريقة منهجية شــمولية، 
وتتمثل اإلضافة الفلســفية لهذه الكتابات 

التشكيلية اجلادة بأمثلة مبعثرة.
إذا ابتــدأ مجهرنــا التحليلي مــن النهضة 
النحتية للفلســفة اليونانيــة )في القرنني 
اخلامــس والرابع ما قبل امليالد، أي عصر نحت 
املتوفني(  وانتشــار عادة صب وجوه  فيدياس 
نعثر على أول فيلســوف مختــص بالفنون 
وهو أفالطون رغم رأيه السلبي بها. وذلك من 
خالل تهمته الشــهيرة »تقليد التقليد«، مبا 
أن أطروحته تقّســم العالم إلى مستويني: 
عالم معقول أعلى، وعالم محسوس أسفل. 
فكل األشــكال وفق تصنيفــه املنجزة في 
عالم احملســوس ما هي إال نقاًل عن مناذج عليا 

صدرت حديًثا عن الدار األهلية للنشر والتوزيع 
فــي عمــان، ودار األمان املغربية فــي الرباط، 
الرواية الرابعة للروائي وليد الشــرفا بعنوان 

»أرجوحة من عظام«.
والرواية اجلديــدة، وفًقا للناشــر، هي الرواية 
األخيــرة من رباعية بدأت بروايــة »القادم من 
القيامة« )2008(، التي تصور االنكســار الذي 
أصاب الثــورة الفلســطينية، وكانت الرواية 
الثانية عام 2017، وهي »وارث الشواهد«، التي 
ترشــحت للقائمة القصيرة جلائــزة البوكر، 
وهي رواية النكبة برؤية جديدة في أســلوبها 
وحبكتها، إذ ترصد حتول األســطورة إلى عرق، 
الثالثة  الرواية  وكانت »ليتني كنت أعمــى« 
عام 2019 التي أرخت لتعمق اخليبة بني الثورة 
واالنتفاضة الثانية في جنني ونابلس في أثناء 
االجتياح اإلسرائيلي عام 2000، وهي بشهادة 
نقدية عالمة قاســية للخيبة الفلسطينية 

في سرديتها ومضمونها ومفارقاتها. وتكمل 
»أرجوحــة من عظام« الرباعيــة برصد روائي 
التاريخ والتخييل حلصار كنيســة  مزيج بني 
املهد والفظائع التي ارتكبت فيها، في موازاة 
حكاية أخــرى حلالة من أمل الشــفاء، حيث 
احلديث عن معجزة القديس في دير مار سابا.

ويضيف الناشــر: يتوزع الســرد فــي الرواية 
بتداعيات غير منظمة بني التذكر والهلوسة، 
والواقع،  الكوابيــس  بني  املشــاهد  واختالط 
وعالقة الشــفاء باملوت، وفكــرة التداخل بني 
حاالت الغمــاء الناجمة عن املــرض، وحاالت 
الصدمة الناجمة عن معايشة األلم، واجلروح 
في كنيســة املهد. يقوم السرد الروائي، الذي 
قدم للقارئ على أنه ســيناريو مشــوه خملرج 
فاشــل لم يستطع إخراج أي فيلم إال بإخراج 
نهايته، رمبا، إن جنح فيها، حيث يعيش مفارقة 
محمومة بني األلم الذي يعايشه بني الرصاص 

والقصف واجلــروح املتعفنة واجلثث احملفوظة 
والســكينة  األمل  املهد، وبني  في كنيســة 
والهدوء في رحلة االستشــفاء من مرض في 
القلب في دير مار سابا، هذا االستشفاء وهذه 
السكينة التي يقطعها تواجد »إيلي« اجلندي 

املستوطن الطالب للشفاء أيًضا.
يتداخــل في الروايــة التخييلــي والتاريخي، 
بشــكل تتنــاوب على ســرده مجموعة من 
املالحظــات، واالســتدراكات، واملشــاهدات، 
واألحالم، وحــاالت التخدير، واألغاني، واألفالم، 
وهي أســلوبية ســردية وســمت الرباعية، 
ووسمت أســلوب الشرفا الروائي الذي يوسم 
نقديًا بأنه مكثف وجتريبي. وتتوالى املفارقات 
وتتســارع حد التداخــل، وصواًل إلــى انتهاء 
احلصار، وتوزع احملاصرين في املنافي. وال يتوقف 
األمر هنا فاللقــاء بني إيلي ويوســف يتخذ 

أبعادًا أكثر مفارقة.

وختم الناشر: قراءة هذه الرواية مغامرة مثل 
كتابتها، حوار الهث بــني اخلطيئة والتكفير 
وبطولة التراجيديــا، إنها قراءة تصل بالقارئ 

حد الشعور بالدوران وكتم األنفاس.

الرســم  »مثالية« منوذجية ال تقبل حتى 
ألنها مفاهيمية وغير مادية محسوســة 
على غرار األشــكال الهندســية كاملربع. 
فــإذا حقق النجــار في عالم احملســوس 
طاولــة مربعة، ثم نقل رســمها املصور، 
يكون بذلك قد اقترف مضاعفة التقليد: 
األول عــن منوذج العالم املعقــول والثاني 
عن العالم احملســوس. وهــي مبثابة إدانة 
عامة لفعل اإلبداع التشــكيلي. علينا أال 
نستهني بسلطة هذه األطروحة التي أثرت 
الروحانية  خالل قرون على مفاهيم الذوق 
الصوفيــة. وبأنها طريقــة للوصول إلى 
احلق. يقول أبرز تالميذ ابن عربي وهو جالل 
الدين الرومــي: »كثير من الطرق تقود إلى 
احلق، أما أنا فقد اخترت طريق املوســيقى 
والرقص«. لذا يدعــى املتصوفة بجماعة 
الذوق والعرفان. هو نفسه الذي يؤمن مثل 
اجليلي بتطابق العالم الكبيري والصغيري 
في هذه النســبية: »وحتســب أنك جرم 
صغير وفيك انطوى العالــم األكبر«، أما 
رقص املولوية التــي تعكس دوران األفالك 
يعّرف  مواجيده.  علــى  فيعتمد  والنجوم 
السيوطي الوجد »بأنه كمن يسلم نفسه 
إلى زرقة احمليط ثم ال يرجو من غرقه جناة«.
بول ســينياك يرفض تسمية التنقيطية 
مجموعــة  يؤســس  ماتيــس  وهنــري 

الوحشيني عام 1905 وهي مسّبة نقدية
يعّبر أبو حامد الغزالي عن ذروة »التواصل 
املوســيقي مع فنون البصر«، ويســتحق 
كتابه »البصر والبصيــرة« أن نتجول في 
محطته املفصلية: يتقمص الفيلســوف 
دور العارف في التصوير محاواًل اســتنارة 
املريد بدعــواه أن هناك فرًقــا بني البصر 
احلســي والبصيرة القلبيــة التي يتجلى 
عنهــا الفن، وذلك باقتــراف الطرف األول 
أو عيــوب تصححها  أخطــاء  لســبعة 
البصيرة على مثال أنها ترى البعيد صغيرًا 
والقريب كبيرًا، هو ما يشــرح منظور عني 
الطائــر أو العنقــاء )أو الســيمورغ( ألنه 
يرى األشــياء من القبة السماوية، أي من 
شــتى األطراف بعكس منظــوري ألبرتي 
)عصر النهضة( والطــاوي الصيني. اتفق 

»أهل الــذوق« على أن العقل ينتج العلوم 
الوضعيــة في حني أن احلــدس )أو القلب( 
تتجّلى عنه الفنون البصرية والســمعية 
والقوليــة. لهــذا يؤكد ابن خلــدون في 
»مقدمته«: »أول ما يفســد بعد العمران، 
صناعة املوســيقى«، هو ما رّســخه جنم 
الفلسفة األملانية شــوبنهور بتأكيده أن 

»املوسيقى رأس الفنون«.
أما التوليف بني التصوير واملوسيقى فهو 
درة مكتشفات منهج علم اجلمال املقارن 
إنهاء  بعــد  ببحوثه شــخصيًّا  )واخملتص 
دراستي كما ذكرت(. منوذجي الذي يحتذى 
هو الفنان املصور - املوســيقي احملترف في 
اجلهتني بول كلي، الذي كان عازًفا للكمان 
في فرقة البلدية في فاميار- أملانيا، قبل حرق 
الباوهاوس  النازية وإغالق  أعماله من قبل 
حيث يعمل، وهروبه إلى سويسرا. ال شك 
بأن تصويره التوأم للموســيقى الغربية - 

)الكونتربوات  باخ  ديوان  الشرقية، ســواء 
العربية واإلسالمية  أو املقامات  العمودي( 
األفقيــة، كان يغــذي عبقريتــه اللونية 
املتأثرة برحلتــه إلى تونس. ثم تبني مؤخرًا 
أنه كان مؤلًفا للنوطة املوســيقية وكان 
النوطة في لوحاته  يستثمر أشكال هذه 
الفيلهارموني  األوركسترا  قائد  املتزامنة. 
بيير بوليز أصدر كتابًا نخبويًا يكشف في 
رسومه النوتانية والبصرية هذا االستثمار 
كلي«،  لبــول  اخلصبة  »املواطــن  بعنوان 

غاليمار - 1989 مـ. جنيف وباريس.
 ســأختم هذه الدراســة بقــول حكيم 
ألعظم مصور إسالمي في القرن السادس 
عشــر في تبريز الصفوية النقشــبندية 
متزامًنا مــع عصر النهضة اإليطالي وهو 
كمال الدين بهزاد الــذي يقول: »إذا اعتبر 
طاو أن بداية اخللــق كان اخلط، أصحح له 

بعد عقود بأن بداية اخللق كان اللون«.

علي صالح بلداوي*
من أجِل مــاذا علــيَّ أن أعبرَ ليــاًل ملغوًما 

بالكوابيس
ونهارًا يأخذ مقاس رقبتي كي يضفر احلبال

ويرفعني معصوبًا إلى املشنقة
من أجــِل ماذا علــيَّ أن أكــون القتيل الذي 

يضحُك فيما توذِّره احلرب
ويشتري القصور في جناٍن يَسمُع بها فقط

م املسفوح. ووصولها تذكرة بالدَّ
 

لصوٌص سرقوا عمري وقالوا:
لَك األنهار تسعى خلفَك كّلما َخطوت

واألشجار موكُبَك البهيِّ
لَك احلسناواُت فاكهُة النَّعيم

أن  بالذي تشــتهيه قبل  واخلدُم يجيئونــَك 
تشتهيه

لَك الّسفوُح مطمئًنا تناُم عليها
وال الذي يجيُء مــن أمٍس ويغرزَ نصاله فيك، 
ًجا باخلوف  وال الذي من غٍد يهبُط عليَك ُمدجَّ

والرَّهبة
لَك كلَّ ما قلناه وما لم نقله

ولكن عليَك أن متوت أواًل،
مقتــواًل يحمُل خبرَك فزُع الرِّفــاق... منهوبًا 
أشالءَك  تُشرِّدُ  بالّرصاص،  ا  بالســيوف، غاصًّ

اخليول مذعورًة، ودُمَك بكلِّ ساقيٍة يجري.
مسروٌق من حلظٍة قالوا كثيرة عليه

حلظُة الهانئ في عياله
الّساقي أصيًصا عند عتبة بيته

الضاحِك في منامه ويقظته.
إنَّني أُساُق إلى حتفي من ِقَبل لصوٍص تلمع 

في جيوبهم حياتي.

2
أصُل إلى مــدٍن مثكولٍة بالَقتلــى فأجدنُي 

قتيالً يندبونه
إلى مدٍن مخمورٍة بالرَّزايــا فأجدني مصلوبًا 

على حاناتها وأهذي.
ُهم نقشوا صورتي على قالئِد نكبتهم 

ووشموا اسمي هناك
على ذراِع كلِّ ذبيٍح جرى في العراء حزنه 

وامتزَج بأغنيٍة قتيلة.

 3
مشغوٌل بالبالِء مطرَّزًة به ثيابي 

بالعذاب أحِمله في متاعي ثقياًل وأمشي
مشغواًل باملنايا 

أعبرها ميًِّتا على كلِّ حال.

4
مطعوٌن وفي كلِّ طعنٍة شمٌر يضحك

ُموجٌع وفي كلِّ آٍه حوافر خيٍل تُغّني
أغرُق في حضرِة جنودٍ شامتني

وأعود ألجنو أسيرًا يُصلُب على كلِّ نخلٍة
وعلى رأسه إكليٌل من رزايا كربالء.

5
حياٌة أردُت أن أعيشها 

ولكنَّهم فقأوا عينيَّ ووضعوا مكانها َعيَني 
صنٍم 

ب طيُنه في أفراِن الُفخار لآلن يُعذَّ
صوتاً أردتــه احتجاًجا وأغنيــًة ودعاًء أرفعه 

منقوًعا بحشرجٍة ولهاث
هم علــى فمي خوًفا  ــدوا أكفَّ لكنَّهم حشَّ

عليه من اخلطايا
فيما تركــوا على خــّدي صفعاتهم كختٍم 

على الّتوبة.
يداً تصلــح ألن ألوِّح بها لغريــٍب يتعثَُّر في 

متاهٍة،
قيَّدوها وصّبوا عليها شــمَع سخطهم في 

الليل.
قدمــاً كان ميكــن أن أعبرهم بهــا هاربًا من 
شــرائَع يبتكرونها وأحكاٍم تُقرأُ على رأسي 

فقط
عقدوا بها صخرًة

وحكموا على وجودي 
بالـ

غ
ر

ق.

6
راياٍت  الّثارات مكتوبــة على  تاُلحقــه  قاتٌل 

ترفرف في اآلفاق
فاح أِم الضحيِّة تنشُد ذنبها في ضحكِة السَّ

َمن أنا؟
بُة التي تكبُر على ظهر األسير العابرِ من  الندُّ

زنزانٍة إلى أخرى في رأس الطاغية
أم الّطاغية ودمه البارد 

يجري مسموًما في عروق املنهوبِة أرُضهم
هل الذي تئنُّ حجارُة بيتِه في جيوبِه 

ويشــهُق بصورِه أنيًقا كّلما خطا بعيًدا عن 
احلوش؟

من بني هؤالء أعرفني
أعرفني كلَّما ضحَك الغزاُة 

وهم يُفتِّشون بعظامي عن األرض
أنا الضاحك الباكي

واخلراُب احلّي.

7
غبارٌ أكتُب عليه تاريَخِك فيمحوه الُغبار

وحجارٌة هو اســمِك فــي حنجرتي تطحنه 
الّرحى وأتهّجاه ُمفتًَّتا

غبارٌ على صورتــِك تتدّلى مــن النَّحر حتى 
النَّحر

وغياهُب تنعقُد بها خطوتي كلَّما اتَّســعْت 
فيِك

غبارٌ على طفولتي في احلوش 
وارِع نارٌ على ِصباي في الشَّ

دٌم على شبابي يقسُم به القتلى.

8
موءودًة أواريِك 

وصوتي على كلِّ حاٍل تسمعينه
ناقوٌس في رقبتِك التي تتدّلى من املشنقة.

9
عالٌم يتهاوى حتت جفنيه

بون ينبُت نحيبهم في مالمحه. ومعذَّ

10
أثُر الفريسة وهي هاربة في نشوِة الصّياد

مختومًة بِه تذاِكُرَك
حايا. ومطبوًعا على رحيلَك في الضَّ

صورتَك في عينها 
تلمُع بينما حتتضنها النِّصال في الكمني.

أنينها ميزِّق حباَل أنينَك
عجزُك يسري في أغانيها
أأنت تركُض في الفريسِة
أم الفريسُة تركُض فيك؟

* شاعر وتشكيلي من العراق

غالف اجملموعة النصية

جدليات فنية ونقدية.. اللون وبداية الخلق

لصوٌص تلمع»أرجوحة من عظام« لوليد الشرفا
في جيوبهم حياتي

أسطورة نرسيس التي متثل غرقه في انعكاس وجهه )ووترهاوس(

غالف الرواية
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1- يسر شركة نفط ميسان دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني من ذوي اخلبرة ممن يحملون هوية تصنيف املقاولني نافذة لعام 2022 وبدرجة 
وثالثة عشر  مئتان   )213,460,000( بـ  التخمينية  احملددة كلفته  أعاله  للعمل  لتقدمي عطاءاتهم  ادنى(  )كحد  العاشرة/انشائي  تصنيف 

مليون واربعمائة وستون الف دينار عراقي )ضمن تخصيصات املوازنة التشغيلية تنفذ خاللها اعمال الصيانة ملدة )210( يوم .
2- ان وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء التي تتبع اإلعالن عن املناقصة العامة لهذا املشروع ستنشر في الصحف الوطنية ) الصباح اجلديد, 

الزمان, املواطن( 
3- سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العاطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود احلكومية العامة رقم )2( 

لسنة 2014 باعتماد الوثائق القياسية الصادرة عن وزارة التخطيط ومفتوح جلميع املناقصني .
4- على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بشركة نفط ميسان /هياة املشاريع/ قسم 
التصاميم iq.gov.oil.moc@designs وخالل ساعات الدوام الرسمي اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الثانية عشر 

ظهرا وكما موضحة بوثائق املناقصة .
5- معايير التقدمي والتاهيل :-

احلسابات اخلتامية )غير مطلوبة(	 
السيولة النقدية: على مقدم العطاء تقدمي ما يثبت تلبيته ملتطلبات السيولة النقدية واحملددة بـ)21,346,000( واحد وعشرون 	 

مليون وثالثمائة وستة واربعون الف دينار عراقي ) تعرف السيولة النقدية بانها كشف مصرفي يبني حركة التدفق املالي الخر 
سنة او كفالة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املصرفية وللفترة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة(.

اخلبرة العامة: غير مطلوبة 	 
معدل االيراد السنوي: غير مطلوب 	 
اخلبرة التخصصية: غير مطلوبة 	 
كافة املعايير والشروط األخرى املنصوص عليها في وثائق املناقصة  	 

6- بإمكان العطاءات املهتمني شراء وثائق املناقصة باللغة العربية بعد تقدمي طلب حتريري الى / شركة نفط ميسان -القسم القانوني-
شعبة العقود واملناقصات ودفع قيمة البيع للوثائق البالغة )100,000( مائة الف دينار عراقي نقدا غير قابل للرد.

 
7- يتم تسليم العطاءات الى العنوان التالي : مقر شركة نفط ميسان /استعالمات الشركة/ صندوق تقدمي العطاءات رقم )1( في املوعد 
احملدد قبل الساعة )12( ظهرا من يوم الغلق  املناقصة املصادف االثنني / 2022/10/10  وال يسمح بتقدمي العطاءات الكترونيا والعطاءات 
املتاخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في مقر شركة نفط ميسان/ موقع 

استعالمات الشركة الساعة )12( ظهرا من يوم الغلق املذكور 
8- كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان العطاء )تامينات أولية( مببلغ )6,000,000( ستة ماليني دينار عراقي على شكل صك مصدق او 

سفتجة او خطاب ضمان صادر عن مصرف معتمد من قبل البنك املركزي العراقي ونافذ ملدة )28( يوم بعد تاريخ نفاذ العطاء 
9- مدة نفاذية العطاء )120( من تاريخ غلق املناقصة .

10- سيعقد مؤمتر خاص لإلجابة عن استفسارات املقاولني في متام الساعة التاسعة  صباحا بتوقيت العاصمة بغداد من يوم االثنني 
املصادف 2022/10/3 وذلك على قاعة املركز الثقافي النفطي الواقعة في دور النفط بقضاء العمارة وان كل االستفسارات املتعلقة بوثائق 

املناقصة يجب ان تقدم في موعد أقصاه سبعة أيام تسبق تاريخ انعقاد املؤمتر وعلى العنوان املذكور في الفقرة )4(أعاله .
11- ال يجوز ملنتسبي الدولة والقطاع العام االشتراك في املناقصات بصورة مباشرة او غير مباشرة وللشركة احلق في استبعاد العطاءات 

الغير مستوفية للشروط واملعايير .
12- شركة نفط ميسان غير ملزمة بقبول اوطا العطاءات.

13- لن تقوم شركة نفط ميسان بدفع أي مستحقات مالية)دفعات مرحلية( خالل اول شهرين من العمل . 
14- اذا صادف موعد انعقاد املؤمتر او موعد الغلق عطلة رسمية فان موعد انعقاد املؤمتر او موعد غلق املناقصة حسب احلال سيكون في 

اليوم الذي يلي العطلة وبتمام الساعة احملددة  في التاريخ األساس لعقد املؤمتر وساعة غلق املناقصة .
15- العطاءات املدونة بقلم الرصاص او أي مادة قابلة للمسح سيتم استبعادها . 

الغاء اإلحالة ومصادرة ضمان  او توقيع عقد سوف يترتب عليه  الفائز في تقدمي ضمان حسن أالداء  16- في حالة فشل مقدم العطاء 
العطاء دون حاجة الى حكم قاضي . 

17- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن .
18- تكون األولوية للمواد األولية املصنعة داخل العراق لتنفيذ املشروع .

بالضمان  لديهم  العاملني  شمول  تؤيد  االجتماعي  والضمان  التقاعد  دائرة  من  صادرة  ذمة  براءة  بتقدمي  العطاءات  مقدمو  يلتزم   -19
االجتماعي .

املدير العام 

جمهورية العراق / وزارة النفط / شركة نفط ميسان 

الى: شركات املقاوالت واملقاولني
م: املناقصة 02 /ميسان/ 2202 واخلاصة بـ )انشاء بناية مطعم املناوبني في حقل العمارة(

اعالن اول

جمهورية العراق 
مجلس الوزراء 

شركة النفط الوطنية العراقية 
شركة الحفر العراقية 

شركة عامة

العدد: 18876
التاريخ : 2022/9/13 

نشيركم الى متديد موعد غلق املناقصة املرقمة )14/جتهيز /2022 لوازم/مخزنية( 
ليكون اخر موعد لشراء وثائق املناقصة يوم االحد املصادف 2022/10/9 واخر موعد 
الثالثاء  يوم  الثانية عشر صباحا من  الساعة  املناقصة  العطاءات وغلق  لتسليم 

املصادف 2022/10/11 بدال من يوم األربعاء املصادف 2022/9/21 
مع التقدير ... 

ء/املدير العام 
رئيس مجلس اإلدارة 

الى/ السادة المجهزين وأصحاب الشركات المختصة 

م/ تنويه 

جمهورية العراق
وزارة الشباب والرياضة

مديرية شباب ورياضة صالح الدين
نادي صالح الدين الرياضي

العدد/ 155
التاريخ/ 2022/9/14

تعلن الهيئة االدارية لنادي صالح الدين الرياضي عن تاجر احملالت الواقعة 
في االماكن املدرجة ادناه باملزايدة العلنية وفق القانون 32 لسنة 1986 
وذلك يوم )السبت( املوافق 2022/10/1 الساعة العاشرة صباحا في مقر 
النادي ويتحمل من ترسوا عليه املزايدة اجور النشر واالعالن والداللية .

1. احملالت الواقعة قرب مقر النادي )36( محل.
2. احملالت الواقعة قرب اسواق حنظل )20( محل.

محمد خليل عثمان
رئيس النادي

اعالن

باالوقاف  اخلاصة  املناقصات  و  املزايدات  لقانون  استناداً 
املرقم 45 لسنة 1969

السني/ مالحظية  الوقف  أموال  واستثمار  إدارة  هيئة  تعلن 
بتأجير  رغبتها  الدين عن  السني صالح  الوقف  اموال  أمالك 
 / الفاروق  جامع  من  واملستخرجة  وعددها)7(  الدكاكني 
احلوشي وجامع املعتصم باهلل / العباسية في قضاء سامراء 
وأوصافها  أرقامها  املبينة  و  صباحا  العاشرة  الساعة  في 
مقر  مراجعة  باملزايدة  االشتراك  في  الراغبني  فعلى  جانبا، 
مالحظية أمالك الوقف السني/ قضاء تكريت مستصحبني 
األحوال  التموينية وهوية  والبطاقة  السكن   معهم بطاقة 
املدنية وشهادة اجلنسية العراقية  أصل و صورة وتاييد سكن  

على  ويحتوي  ممغنط  الرافدين  مصرف  من  مصدق  صك  مع 
ختم حراري ألمر) هيئة إدارة واستثمار أموال الوقف السني ( 
بالتأمينات القانونية البالغة 20% من بدل التقدير وعلى من 
مع  واحدة  صفقة  السنوي  اإليجار  دفع  املزايدة  عليه  ترسو 
أجور اإلعالن واللجان مع مالحظة املادة 18 من نظام املزايدات 
اخلاصة باألوقاف والتي منعت املسؤولني واملوظفني في دوائر 
في  االشتراك  من  الرابعة  الدرجة  حتى  وأقاربهم  األوقاف  

املزايدة وكذلك املدينني جلهة االوقف . 
يكون موعد املزايدة يوم ) االثنني  ( املوافق  26 / 9 /2022

الدكاكني

املدير العام

إعالن

بدل التقدير كتابةبدل التقديراملساحةرقم العقار واملوقعت

مائتان الف دينار12200,000مدكان رقم)1( سامراء احلوشي / جامع الفاروق1

مائة وثمانية وثمانون الف دينار12188,000مدكان رقم)2( سامراء احلوشي / جامع الفاروق2

مائتان الف دينار12200,000مدكان رقم)3( سامراء احلوشي / جامع الفاروق3

مائتان الف دينار12200,000مدكان رقم)6( سامراء احلوشي / جامع الفاروق4

مائتان وخمسون الف دينار12250,000مدكان رقم)7( سامراء احلوشي / جامع الفاروق5

ثالثمائة وستون الف دينار24360,000مدكان رقم )8( سامراء العباسية/ جامع املعتصم باهلل6

اربعمائة وخمسون الف دينار24450,000مدكان رقم )10( سامراء العباسية/ جامع املعتصم باهلل7

مواد  وكالة  هوية  مني  فقدت 
الشركة  من  الصادرة  غذائية 
الغذائية  املواد  لتجارة  العامة 
سيد  عيسى  علي  باسم/ 
عليها  يعثر  فمن  حسني 

تسليمها ملصدرها 

فقدان وكالة
مواد غذائية 

إعالن

مديرية شؤون األحوال 
العدد: 2520

التاريخ: 2022/9/11

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الشطرة

تنفيذ/ 30
رقم االضبارة / 845/ت/2022

التاريخ/ 2022/9/7

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة 2019/147

التاريخ:2022/9/7

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة 2019/146

التاريخ:2022/9/7

وزارة العدل
دائرة كاتب العدول

دائرة كاتب عدل
انذار وعزل وكيل

العدد العمومي/ 1801
السجل/ 10

التاريخ/ 2022/8/23

جمهورية العراق
وزارة الداخلية

وكالة الوزارة لشؤون الشرطة مديرية
شرطة محافظة صالح الدين واملنشات 

مديرية شرطة االقضية والنواحي
قسم شرطة بيجي

مركز شرطة احلجاج
العدد ج/2176/1

التاريخ : 2022/9/12

سمير  )عمار  املدعي  طلب  على  بناًء 
تبديل  خالله  من  يطلب  والذي  مسير( 
)الطائي(  الى  )الشطري(  من  )لقبه( 
قانون  من   )22( املادة  ألحكام  واستنادا 
 2016 لسنة   )3( رقم  الوطنية  البطاقة 
الرسمية  اجلريدة  في  طلبه  نشر  تقرر 
الطلب  على  االعتراض  حق  له  فمن 
مراجعة هذه املديرية خالل )15( خمسة 
وبعكسه  النشر  تاريخ  من  يوما  عشر 

سينظر في الطلب وفق القانون.

موقع اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية واجلوازات
واالقامة العامة

الى/ املنفذ عليه فاضل جامل عيدان 
محل  مجهول  انك  من  املديرية  لهذه  حتقق  لقد 
االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار 
ميكن اجراء التبليغ عليه واستنادا للمادة )27( من 
في  باحلضور  اعالنا  تبليغك  تقرر  التنفيذ  قانون 
يوما  الشطرة خالل خمسة عشر  تنفيذ  مديرية 
املعامالت  ملباشرة  للنشر  التالي  اليوم  من  تبدا 
حضورك  عدم  حالة  وفي  بحضورك  التنفيذية 
اجلبري  التنفيذ  باجراءات  املديرية  هذه  ستباشر 

وفق القانون:
املنفذ العدل
محمد باقر عبد الرضا محمد

اوصاف احملرر:
115/ب/2019  املرقم  الغراف  بداءة  محكمة  قرار 
في 2019/6/25 واملتضمن دين بذمة املدين )فاضل 
جامل عيدان( والبالغ )19,200,000( مليون تسعة 
التقديرية  باالضبارة  الفس  ومائتان  مليون  عشر 

املرقمة 845/ت/2022 في 2022/9/7 

تبيع مديرية تنفيذ الكوت في االضبارة التنفيذية 2019/147 
سهام املدين )باسم محمد زرزور( البالغة )1680( سهم من 
اصل االعتبار 124320 سهما في العقار 799/3 م 38 اخلاجية 
 )97,491,000( البالغ  عباس(  جعفر  )صادق  الدائن  دين  لقاء 
سبعة وتسعون مليون واربعمائة وواحد وتسعون الف دينار 
عراقي فقد تقرر اإلعالن عن بيعه في املزايدة العلنية لسهام 
املدين املذكورة خالل ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التالي للنشر 
في صحيفتني محليتني فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه 
الدائرة مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة %10 
من القيمة التقديرية لسهام املدين بصك معنون الى مديرية 
الساعة  األخير  اليوم  في  املزايدة  الكوت وسوف جتري  تنفيذ 
رسمية  عطلة  األخير  اليوم  صادف  واذا  ظهرا  عشر  الثانية 
للمزايدة   موعدا  الرسمي  الدوام  من  يليه  الذي  اليوم  يعتبر 

ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور اإلعالن واملزايدة 
موصفات العقار

1- جنس العقار بستان ملك صرف
2- سهام املدين 1680 سهم من اصل االعتبار أعاله 

واحد   71,600,000 املدين  لسهام  التقديرية  القيمة   -3
وسبعون مليون وستمائة الف دينار 

4- الشاغل ال يوجد 
املنفذ العدل 
كرمي إبراهيم عنكود

تبيع مديرية تنفيذ الكوت في االضبارة التنفيذية 2019/146 
البالغة )2360( سهم من  زرزور(  )حازم محمد  املدين  سهام 
اصل االعتبار 124320 سهما في العقار 799/3 م 38 اخلاجية 
 )49,081,000( البالغ  عباس(  جعفر  )صادق  الدائن  دين  لقاء 
عراقي فقد  دينار  الف  وثمانون  وواحد  مليون  واربعون  تسعة 
املدين  لسهام  العلنية  املزايدة  في  بيعه  عن  اإلعالن  تقرر 
للنشر  التالي  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثون  خالل  املذكورة 
في صحيفتني محليتني فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه 
الدائرة مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة %10 
من القيمة التقديرية لسهام املدين بصك معنون الى مديرية 
الساعة  األخير  اليوم  في  املزايدة  الكوت وسوف جتري  تنفيذ 
رسمية  عطلة  األخير  اليوم  صادف  واذا  ظهرا  عشر  الثانية 
للمزايدة   موعدا  الرسمي  الدوام  من  يليه  الذي  اليوم  يعتبر 

ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور اإلعالن واملزايدة 

موصفات العقار
1- جنس العقار بستان ملك صرف

2- سهام املدين 2360 سهم من اصل االعتبار 
3- القيمة التقديرية لسهام املدين 100,600,000 مائة مليون 

وستمائة الف دينار 
4- الشاغل ال يوجد 

املنفذ العدل 
كرمي إبراهيم عنكود

بواسطة السيد كاتب ميسان املسائي احملترم 
الى السيد: سمير محمد شعبال

قبل  وكالة عامة مصدقة من  توكيلكم  مت  وان  وسبق 
 15 سجل   2843 املرقم  املسائي  ميسان  عدل  كاتب 
في 2020/8/24 والنتفاء احلاجة منها عليه قررت عزلك 
عنها وعدم استعمالها من تاريخ تبليغكم بهذا االنذار.

املنذر: علي عبد احلسني مطلك
الهوية: 00669395 /س 342/ ص 68630

في 2008/4/22/ العمارة
بطاقة السكن 3414 م م الصدر

عنوان السكن/ ميسان/ العمارة/ حي 15 شعبان
قدم هذا اإلنذار من قبل املنذر السيد )علي عبد احلسني 

مطلك( 
وبعد ان وقعه امامي طلب تبليغه 

الى السيد: مصطفى علي عبد احلسني 
وحفظ األصل وارسلت النسخة الثانية للتبليغ 

الكاتب العدل 
محمد حسني لعيبي 

إعالن إعالن

املوضوع/ اعالن
بيجي  حتقيق  محكمة  قاضي  السيد  لقرار  تنفيذا 
املفقود  اوصاف  تعميم  يرجى   2022/9/7 في  املؤرخ 
)سوريه  االم  اسم  اجلبوري(  محمد  فهد  نافل  )ايسر 
احلجاج/  ناحية  بيجي/  قضاء  يسكن  سلمان(  يونس 
فقد  والذي   1997/10/15 مواليد  البوطعمه  قرية 
بتاريخ 2015/9/27 اسمر متوسط القامة لون الشعر 
يرجى  طيا  صورة  واملرفقة  عسلي  العيون  لون  اسود 

التفضل باالطالع ... مع التقدير.

العميد
عادل احمد طعمه
ضابط مركز شرطة احلجاج

الى الشريك/  محمد جاسم محمد
اقتضى حضورك.. الى صندوق االسكان العراقي الكائن قرب مجمع النهضة وذلك 
بالبناء  السيد )عقيل عباس متعب(  باملوافقة على قيام شريكك  إقرارك  لتثبيت 
على حصته املشاعة في القطعة املرقمة )3293/1( مقاطعة )22  صابيات(  لغرض 
تسليفه قرض االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة عشر يوما داخل العراق وشهر 
االعتراض  اإلعالن وبعكسه سوف يسقط حقك في  تاريخ نشر  العراق من  خارج 

مستقبال...

إعالن
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العواصم ـ وكاالت:

القوية  عروضــه  برشــلونة  واصل 
بتغّلبه على  اإلســباني  الدوري  في 
بثالثية  املتعّثــر  إلتشــي  ضيفــه 
نظيفة مساء أول أمس في املرحلة 
الليجا..  منافســات  من  السادسة 
وتناوب على تسجيل أهداف الفريق 
البولنــدي  مــن  كل  الكاتالونــي 
و48(   34( ليفاندوفســكي  روبــرت 
والهولندي ممفيس ديباي )41(.. ورفع 
البالوغرانــا رصيده إلــى 16 نقطة 
في الصــدارة مؤقًتا بفــارق نقطة 
عن ريــال مدريد الــذي يالقي األحد 
ديربي  فــي  مدريد  أتليتيكو  جــاره 
العاصمــة اإلســبانية.. وهو الفوز 
اخلامس لبرشــلونة هذا املوسم في 
الدوري اإلسباني مقابل تعادل وحيد 
مع رايو فاليكانــو )0-0( في املرحلة 

االفتتاحية من الليجا.
وبذلك جتاوز الفريــق الكاتالوني آثار 
الهزمية اخملّيبة في دوري أبطال أوروبا 
على أرض بايرن ميونيخ األملاني )0-2( 
والتي زادت من الضغوط على فريق 
املدرب تشــافي إيرنانديــث املدّجج 
بالنجــوم والذي كان أكثــر األندية 

نشاًطا في امليركاتو الصيفي.
ليفاندوفسكي هوايته  واصل  بدوره 
في تســجيل األهــداف إذ بات في 
جرابــه 8 أهداف في الدوري احملّلي )6 
8 مباريات  مباريات( و11 هدًفا فــي 
وأصبح  املسابقات.  بجميع  خاضها 
البولندي، الذي ســجّل في كل من 
مبارياتــه اخلمس األخيرة في الدوري 

اإلسباني، أول العب في القرن احلادي 
والعشرين يوّقع 8 أهداف في أول 6 
مباريات له فــي الليجا.. في املقابل 
األمرين  عانى  الذي  إلتشــي،  تكّبد 
بعد طــرد مدافعــه غونزالو فيردو 
مقابل  اخلامســة  خســارته   ،)14)

عند  رصيده  ليتجّمــد  واحد  تعادل 
نقطة يتيمة ويقبع في ذيل الترتيب.
من جانب اخر، ارتقــى توتنهام إلى 
مثيراً  فــوزاً  وحقق  مؤقتاً  الوصافة 
بستة  ليســتر سيتي  على ضيفه 
املرحلة  أهداف مقابل هدفني ضمن 

الثامنة من الدوري اإلنكليزي املمتاز 
لكرة القدم.. وخرجــت املباراة قوية 
املســتوى ومثيرة في أحداثها، ففي 
الدقيقة السادســة تقدم ليســتر 
يــوري تيليمانس من  عــن طريــق 
ركلــة جزاء قبل أن يتعادل ســريعاً 

الدقيقة  لتوتنهــام في  هاري كاين 
8.ووضع إيريك دايــر أصحاب األرض 
في املقدمة بعد تســجيله الهدف 
رائعة في  الثاني مــن ضربــة رأس 
الدقيقــة 21 وقبل نهاية الشــوط 
األول أدرك جيمس ماديسون التعادل 

لليســتر في الدقيقة 41.وفي بداية 
الثاني استغل األوروغوياني  الشوط 
ويلفريد  بنتانكور هفــوة  رودريغــو 
وانفرد  ليســتر  نديدي العب وسط 
باملرمــى قبل أن يســكن الكرة في 
ثالث أهداف  الشــباك بثقة محرزاً 

توتنهام في الدقيقة 47.
وفي الدقيقــة 73 كان اجلميع على 
موعد مــع هداف املوســم املاضي 
هيونغ مني ســون الــذي دخل بديالً 
ومتكن أخيــراً من فــك صيامه عن 
التهديف وســجل أول ثالثة أهداف 
له في املوســم دفعــة واحدة، في 

الدقائق 73 و84 و86.
رصيده  توتنهــام  رفع  الفــوز  بهذا 
إلــى 17 نقطة مرتقياً إلى الوصافة 
بفارق األهداف فقط  مؤقتاً ومتأخراً 
املتصدر،  ســيتي  مانشستر  خلف 
فيما جتمد رصيد ليستر عند نقطة 
الفريق تذيله  واحدة فقط وواصــل 
لفرق املسابقة في أسوأ انطالقة له 

في الدوري منذ سنوات طويلة.
»أوبتــا«  شــبكة  وبحســب 
لإلحصائيات، فقد أصبح ســون أول 
)هاتريك(  توتنهام يسجل  العب من 
في الدوري اإلجنليــزي كبديل، واألول 
بشــكل عــام الــذي يســجل في 
نايسميث  منذ ســتيفن  املسابقة 
ضد تشيلسي في أيلول 2015.. أما 
شــبكة »ســكواكا« لإلحصائيات 
فأشارت إلى أن ســون عادل سجل 
األســطورة البرتغالي كريســتيانو 
رونالدو الذي ســبق النجم الكوري 
في إحراز 3 أهداف في مباراة واحدة 

بالبرمييرليج، 3 مرات.

توتنهام ينتصر بسداسية وسون يعادل رقم رونالدو في 13 دقيقة

برشلونة يستعرض وليفاندوفسكي يواصل التألق في الليجا  عمان ـ وكاالت:
كشــف االحتاد األردني لكرة القدم عبر حســابه 
على »فيســبوك«، عن موعد مباراة النشــامى 
وإســبانيا الودية، املقررة فــي العاصمة عمان.. 
ولم يصــدر عن االحتاد األردني من قبل، أي تصريح 
رســمي بخصوص هذه املباراة أو موعدها، لكنه 
نشــر فيديو يروج فيه للمواجهة، التي ســتقام 
على استاد عمان الدولي.. وتضمن الفيديو حتديد 
موعد املباراة الودية، حيث ستلعب يوم 17 تشرين 

الثاني املقبل.
وينتظر أن يتم إغالق اســتاد عمان الدولي، إلجراء 
صيانة شــاملة له بهدف االستعداد الستضافة 
اللقاء، الــذي يأتي في إطار حتضيــرات منتخب 

إسبانيا للمشاركة في مونديال قطر 2022.

ميونيخ ـ وكاالت:
املتتالية  بايرن ميونخ سلســلة عثراتــه  واصل 
فــي الدوري األملانــي بتعرضه للخســارة األولى 
في البوندســليجا، على يد مضيفه أوجسبورج 
(0-1(، ضمن منافســات اجلولة السابعة.. هدف 
املباراة الوحيد ســجله ميرجيم بيريشا لصالح 
أصحاب األرض في الدقيقــة 59 من زمن املباراة.

اخلســارة جاءت بعد 3 تعادالت متتالية، ليتجمد 
رصيد بايرن عند 12 نقطة في املركز الرابع، فيما 
قفز أوجســبورج للمرتبــة 11 بوصوله للنقطة 

التاسعة.

العواصم ـ وكاالت:
بلغ املنتخُب الفرنســي نهائــي بطولة أوروبا 
لكرة السلة للمرة الرابعة في تاريخه والثالثة 
في النســخ اخلمِس األخيرة بفــوزه العريض 
على نظيره البولندي بخمس وتســعني نقطة 
مقابل أربع وخمســني.. املنتخب الفرنسي لم 
يســمح لنظيره البولندي بتسجيل أكثر من 
تســع نقاط في الربع األول، واألمر نفسه تكرر 
في الربع الثاني، لينتهي االنصف األول بتقدم 
الفرنســيني بأربع وثالثني نقطة مقابل ثماني 

عشرة.
وتواصلت معاناة البولنديني في الشوط الثاني 
فــي ظل املّد الهجومي الفرنســي الذي وصل 
إلى حاجز إحدى وســتني نقطة لتنتهيَّ املباراة 
فرنسية بفارق إحدى وأربعني نقطة.. وستواجه 
فرنســا في النهائي إســبانيا التــي انتصرت 

بصعوبة على أملانيا 96-91 بعد التمديد.

األردن يالقي إسبانيا 17 
تشرين الثاني 

أوجسبورج يذيق البايرن 
خسارته األولى بالبوندسليجا

فرنسا وإسبانيا بنهائي 
أوروبا لكرة السلة

ليفاندوفسكي يحتفل بفوز برشلونة

 PetroChina International Iraq FZE Iraq Branch 
فرع العراق نترناشيونال م.م.حاينا اششركة بترو

Tenders Announcement 
Tenders by: PetroChina International Iraq FZE Iraq Branch (PetroChina), Operator at 
Halfaya Oil Field (about 35 km southeast of Amarah city) in Iraq, PetroChina is assigned 
the operator in the consortium, alongside partners TOTAL E&P Iraq PETRONAS 
Carigali Sdn. Bhd. and the State Partner South Oil Company to develop Halfaya Oil 
field under contract (DPSC) with Missan Oil Company. The Announced Tenders are 
listed below: 

 
 

 

Tender No. Tender Title 

HFY-CON/F&C1189-1212 

Provision of Procurement, 
Construction and 

Commissioning (PCC) for 
Water Injection (Y2023-Y2025) 

1 

From 8:00 a.m. on 19th September 2022                                             
To 14:00 p.m. on  30th October 2022    

Bidding 
collection 
period 

Free of Charge 
Bid 
Collection 
fee 

1) Scope of Work;                                                                  
2) Project Schedule;                                                             
3) Comply with Technical Requirements;                             
4) Compliance with Company's HSE requirement;              
5) Technical HSE Compliance (Oil & Gas HSE 
experience);                                                                             
6) Financial Status;                                                              
7) Bidder must be an Iraqi company or foreign company 
with a valid Iraq Branch Registration Certificate 
(IBRC).                                                                                 
8) Proven experiences in similar project with supporting 
documents covering Civil and structural work, GRE 
pipeline installation and DSS piping 
welding;                                                                                
9) Compliance to Terms and Conditions of 
Contract;                                                                                
10) QA/QC Plan and Notarized ISO9001 
certificate;                                                                             
11) Organization and key personnel capability;  

Technical 
Evaluation 
Criteria 

HFY-PUR/CS1195-1182 
PURCHASE OF KITCHEN 

AND HOUSEKEEPING 
MATERIALS 

2 

From 8:00 a.m. on 19th  September  2022                                             
To 14:00 p.m. on  71th October 2022    

Bidding 
collection 
period 

Free of Charge 
Bid 
Collection 
fee 

1)The goods to be provided shall be in compliance with 
ITB requirements.                                                     
2)Compliance with PetroChina’s financial requirement.          
3) Experience in providing similar goods.              
4)Delivery schedule.                                                  
5)Compliance with Terms and Conditions of ITB   
6)Assessment of Bidder's previous performance in 
Halfayathrough Contractor/Supplier performance 
evaluation. 

Technical 
Evaluation 
Criteria 

 

2. Qualifications and documents required for ITB package request: 
2.1) please complete the registration online at PetroChina Halfaya web portal 
https://eprocurement.petrochina-hfy.com 
3. Contact information: For more information about the entrance permit to Halfaya 
Base Camp, you can send us an E-mail to halfaya_procurement@petrochina-hfy.com 
or call the number Mobile: 046907827599732 from 8.00 am to 3.00 pm during the official 
working days. 

 اتمناقصاعالن عن 
انترناشيونال م.م.ح فرع العراق )شركة بتروشاينا( المنفذة لمشروع حقل نفط الجهة المعلنة : شركة بتروشاينا 

كم للجنوب الشرقي من مدينة العمارة( في العراق، وقد اختيرت شركة بتروشاينا لتكون  53الحلفاية ) الذي يبعد 

ذ المشروع نفيبمثابة المنفذ مع شركائها شركة توتال وشركة بتروناس وشريكهم الحكومي شركة نفط الجنوب لت

 .عالن عنها مدرجة أدناهالمراد اال المناقصات المذكور أعاله تحت العقد الموقع مع شركة نفط ميسان .
 

 

 
 بالمناقصة: للمشاركةلمؤهالت و الوثائق المطلوبة ا. 2

( الرجاء اكمال تسجيل بيانات الشركة عبر موقع شركة بتروشاينا االلكتروني: 2.1
 hfy.com-https://eprocurement.petrochina  

  االتصال: معلومات. 3
يمكنكم مراسلتنا على البريد االلكتروني   للحصول على معلومات الدخولية لمخيم الحلفاية

halfaya_procurement@petrochina-hfy.com  من  446902312966281موبايل: التالي   الهاتفاو األتصال على
      مساًء خالل ايام 8.44صباحا الى الساعة  3.44الساعة 

 رقم المناقصة عنوان المناقصة

1 
 و التركيب و الشراء خدمة توفير

 األبار لحقن المبدئي التشغيل
 (0202 – 0202) ألعوام

HFY-CON/F&C1189-1212 

فترة استالم 
 العطاءات

          0200  ايلول   19يوم  من صباحا 0:22الساعة  من
 0200 شرين االولت 22من يوم  مساءا   70:22الساعة  ولغاية

رسوم المشاركة 
 الرسوم دفع دون بالمناقصة

 معايير التقييم

 الفني

 .العمل نطاق-2
 .للمشروع الزمنية الفترة -1
  .الفنية االشتراطات موافقة -8
 .البيئة و السالمة و الصحة بمتطلبات االلتزام-0
 .النفط في البيئة و السالمة و الصحة بمتطلبات االلتزام -9
  .المالية المقدرة -9
 يف التسجيل شهادة تقديم من البد العالمية الشركات حالة في-2

 .العراق
 المستندات وجود مع مشابهة مشاريع في السابقة الخبرة -3

 .لها المؤيدة
 .العقد شروط و ببنود االلتزام-6

 26442 االيزو شهادة و الجودة مستندات و خطة-24
 .الرئيسيين الموظفين و الهيكل -22

 
 

2 
 ومواد مطبخ تجهيزات شراء

 HFY-PUR/CS1195-1182 منزلية

 فترة استالم العطاءات
          0200ايلول     19يوم  من صباحا 0:22الساعة  من

 0200تشرين االول  71من يوم  مساءا   70:22الساعة  ولغاية

رسوم المشاركة 
 الرسوم دفع دون بالمناقصة

 معايير التقييم الفني

 مع متوافقة تجهيزها المراد السلع تكون أن (يجب2

 .ITB متطلبات

 .بتروشينا لشركة المالية للمتطلبات االمتثال (1

 .مماثلة سلع تجهيز في (خبرة8

 .التسليم (جدول0

 ITB وأحكام لشروط االمتثال (9

 .الحلفايا في العطاء لمقدم السابق األداء تقييم( 9

نيويورك ـ وكاالت:
قالت دار ســوذبير للمــزادات، إن 
قميًصا ألســطورة كرة الســلة 
األمريكيــة مايكل جــوردان، بيع 
باملــزاد بقيمة 10 ماليــني دوالر.. 
قميص  أن  "ســوذبيز"  وذكــرت 
جوردان أصبح أغلى تذكار رياضي 
في التاريخ، وهــو القميص الذي 
ارتداه فــي نهائي دوري الســلة 
األمريكية عام 1998، وهو موسم 
"الرقصة األخيرة" في إشارة إلى 
آخر موسم له مع فريق شيكاغو 

بولز.
وفــاز فريق شــيكاغو بولــز في 4 
مباريات مقابل اثنني، ليحصد لقب 
دوري السلة األمريكي للمرة الثالثة 
"سوذبيز"  وكشفت  التوالي..  على 
عن تلقيها حوالي 20 عرًضا لشراء 
القميــص، فيما لم تكشــف عن 

 10.1( عــرض  أعلى  صاحبة  اجلهة 
مليــون دوالر( للقميــص الــذي مت 

تقديره بنحو 5 ماليني دوالر.
وكان قميــص النجــم األرجنتيني 

أرمانــدو مارادونا في نهائي  دييجو 
كأس العالــم 1986، هو األغلى في 
التاريخ، حيث بيع فــي آيار املاضي 

مقابل 8.39 مليون دوالر.

أبو ظبي ـ وكاالت:
بلقب  كويسا،  أميلو  األجنولي  توج 
النســخة األفريقيــة الثالثة من 
اإلمارات  محاربي  بطولة  سلسلة 
للفنــون القتالية اخملتلطة بتغلبه 
علــى كيفني عمر مــن جزر القمر 
في النزال الرئيسي في وزن خفيف 
الثقيل..  وأقيــم النزال في صالة 
االحتاد أرينا في جزيرة ياس، وجاء فوز 
كويســا في أول 3 دقائق من النزال 
بالضربة القاضيــة الفنية.. وتوج 
عبد املنعم الهاشمي، رئيس االحتاد 
اإلماراتــي للجوجيتســو والفنون 
القتاليــة اخملتلطــة واآلســيوي، 
النائــب األول لرئيس االحتاد الدولي 
باإلضافة  كويســا  للجوجيتسو، 
إلــى الفائزين في النــزاالت الـ13 

األخرى.
وحضــر التتويج، صالــح اجلزيري، 
مديــر عام الســياحة فــي دائرة 
أبوظبي،  في  والســياحة  الثقافة 
وفــؤاد درويــش، رئيــس اللجنــة 
والرئيــس  للبطولــة،  املنظمــة 
التنفيذي لشــركة باملز الرياضية 

املنظمة للحدث.
ســعادته  عن  كويســا،  وأعــرب 
بالتتويــج فــي أبوظبــي، مؤكداً 
أن النــزال الرئيســي كان صعبــاً 
وحماسياً وسط حضور جماهيري 
الفت. وأكد أنه ســيواصل العمل 
للعودة مرة أخرى إلى أبوظبي خالل 
الفترة املقبلة للمشاركة في املزيد 
وقال: »أشكر كافة  البطوالت،  من 
الذي  العاملي  احلدث  على  القائمني 

نظم باحترافية«.
فيما فاز املغربي بــدر الدين دياني، 
علــى منافســه األجنولي شــدو 
اســبرانزا، في وزن املتوسط، وجنح 
الكاميروني جواريس ديا، في حتقيق 
فوز جديد بتغلبــه على الزميبابوي 
وزن  في  تشــيفنبو،  سليفســتر 
الريشــة، وفــاز الكوجنولي برنس 
عون، على منافسه اجلنوب أفريقي 
ثيانــي مانديــال، فــي وزن الثقيل 

بإجماع احلكام.
جنازي،  اميانويل  اإليفــواري  وحقق 
الكاميروني  على  مســتحقاً  فوزاً 
ماكســويل نانا، فــي وزن الثقيل 
نزال  القاضيــة، وفــي  بالضربــة 
الســيدات، تفوقــت اجلزائرية نورا 
كورنلي، على املغربية أسماء اباش.

أمستردام ـ وكاالت:
أعلن لويس فان جال، املدير الفني 
ملنتخب هولندا، قائمة الطواحني 
دوري  في  للمشــاركة  استعدادا 
ويحــل منتخب  األوروبيــة..  األمم 
هولنــدا ضيفــا علــى نظيــره 
أن  املقبل، على  اخلميــس  بولندا، 
أيلول   25 يوم  بلجيكا  يستضيف 

اجلــاري، وذلك ضمن منافســات 
اجلولتني اخلامسة والسادسة من 

دوري األمم. 
الهولندي  املنتخب  قائمــة  وجاءت 
كالتالــي: »سيليســن، فليكــني، 
بيرجوين،  آكــي،  باســفير،  نوبرت، 
دايــك،  فــان  بلينــد،  برجيــوس، 
دومفريس، جاكبو، يانسن، فرينكي 

كوومبيينيرز،  كالســني،  يــوجن..  دي 
دي ليخت، ماالســيا، مارتينز إندي، 
ممفيس ديباي، رينش، دي رون، تايلور، 

تيمبر، دي فري، فيجورست«.
جديــر بالذكر أن منتخــب هولندا 
يتصدر ترتيــب مجموعته، برصيد 
10 نقاط مــن 4 مباريات، حيث فاز 

في 3 وتعادل مرة واحدة.

بيع قميص مايكل جوردان 
مقابل 10 ماليين دوالر

األنجولي أميلو بطل نسخة
 أفريقيا من »محاربي اإلمارات«

هولندا يعلن قائمته لمواجهتي بولندا وبلجيكا

جوردان

الدوحة ـ وكاالت:
أعلن االحتاد القطري لكرة القدم، 
الترويجية  احلملــة  تفاصيــل 
لدعم ومؤازرة املنتخب القطري 
 FIFA في نهائيات كأس العالم 
قطــر 2022، التــي تقام خالل 
املدة ما بني 20 تشــرين الثاني 
حتى 18 كانــون األول املقبلني، 
تزامنا مع اإلعالن عن األنشطة 
باجلماهير،  اخلاصة  والفعاليات 
بالتعاون مع الشركاء الداعمني 

ألنشطة االحتاد.

جاء ذلك خــالل مؤمتر صحفي 
عقد اليوم بحضور خالد مبارك 
الكــواري مدير إدارة التســويق 
لكرة  القطري  باالحتاد  واالتصال 
القــدم، وعلي حســن الصالت 
باالحتاد،  االتصال  قســم  رئيس 
والدكتور حافظ علي مدير إدارة 
التسويق واالتصال في مشيرب 
النهــدي  وجمــال  العقاريــة، 
الرئيــس التنفيــذي جملموعــة 
اخلبير  املنصور  وجابــر  النهدي، 
االستراتيجي اجملتمعي في شل 

قطر.
وأكــد خالــد مبــارك الكواري 
لدعم  الترويجيــة  احلملــة  أن 
املنتخــب القطري في املونديال 
انطلقــت بالفعل عبر املنصات 
القطري لكرة  اخملتلفة لالحتــاد 
القــدم منذ توقف منافســات 
جديد  مبحتوى  القطري،  الدوري 
يقدمــه االحتــاد، الفتــا إلى أن 
تفعيــل احلملــة ســيتواصل 
عبر  املقبلــة  املرحلــة  خــالل 
وأنشــطة  متنوعة  فعاليــات 

خاصــة باجلماهيــر، كجزء ثان 
يبدأ في تشــرين  احلملــة  من 
األول املقبل، وســط توقعات أن 
تشــهد احلملة تفاعــال كبيرا 
من اجلماهير التي تؤكد دعهما 
للمنتخب القطري، كما اعتادت 
أن تفعــل في كل املناســبات 
الكواري  وأوضــح  الســابقة.. 
لدعم  الترويجيــة  احلملــة  أن 
كأس  فــي  القطري  املنتخــب 
العالم ســتكون حتت شــعار 
"فــي حــب قطــر" و"العنابي 

أقــوى بتشــجيعكم"، وهــي 
حملة تصاعدية مقســمة إلى 
جزأين ما بني اجلانب التسويقي 
والفعاليــات، واحملتوى اإلعالمي 
التواصل  منصات  على  الرقمي 

االجتماعي لالحتاد.
وأوضــح أن احلملة ستشــهد 
التي  الفعاليــات  مــن  الكثير 
تهتــم باجلماهيــر واملقدمــة 
مبادرة  ومنها  لهــم،  خصيصا 
قطر  بأعالم  الســيارات  "تزيني 
وصــور الالعبــني"، والتي تقام 

بالتعاون  لوســيل  فعالية  في 
مــع مجموعــة النهــدي في 
شــهر نوفمبر/تشــرين الثاني 
املقبل، كما ســتتضمن املبادرة 
خصومات على تزيني السيارات، 
لتزيني  القطرية  اجلماهير  داعيا 
املنــازل لدعم مبــادرة "زينة" ، 
مشــيرا إلى أنه ستكون هناك 
على  توزيعهــا  ســيتم  هدايا 
أماكن مختلفة  اجلماهير فــي 
خالل شهر تشرين األول، على أن 

يتم اإلعالن عن األماكن الحقا.

حمالت ترويجية لدعم المنتخب القطري في المونديال
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وطني الصاالت يتغلب 
على نظيره اللبناني وديًا

طاقم تحكيم عراقي لنهائي 
االسيان وآسيا الوسطى 

14 تشرين أول بدء 
ممتاز اليد 

زاخو يتعاقد مع 
مهاجم برازيلي

متابعة ـ الصباح الجديد:
تغلَب املنتخــُب الوطنّي لكرِة الصاالت على نظيره 
اللبنانّي بنتيجة )2-0( في املُباراِة الودّية التي أقيمت 
اليوم السبت في قاعِة نادي السِد.. وتأتي هذه املباراُة 
ضمن استعداداِت ُمنتخبنا لُبطولِة كأس آسيا التي 
تقاُم في الكويت في التاسع والعشرين من الشهر 
احلالي..  وأحرزَ هدفي الفوز الالعبان ســالم فيصل 
ووليد خالد.وتقاُم املباراة الثانّية بني املنتخبني اليوم 
اإلثنني في الساعِة السابعة مساًء بتوقيت ) بغداد 

( في الصالِة نفسها.

 بغداد ـ الصباح الجديد:
كلَف االحتادُ اآلســيوّي لكرِة القــدم احلكَم الدولّي 
علــي صباح وطاقمه حيدر عبد احلســن وأمير داود 
ومهند قاســم حكماً رابعاً لقيادِة املباراِة النهائّية 
ملنطقة االســيان واسيا الوســطى املؤهلة لكأِس 
االحتاد اآلسيوّي بني فريقي سوغديانا جيزك األوزبكي 
وكواالملبور املاليزي املُقرر إقامتها يوم 5 تشــرين أول 
املقبــل في أوزبكســتان، وســيكون مقّيم احلكام 

اإلماراتي علي حمد.

حسام عبد الرضا*
عقــد االحتاد املركزي لكرة اليد صبــاح أمس، اجتماعا 
واتخذ عدد مــن القرارات ابرزهــا: التأكيد على موعد 
انطالق منافســات الدوري املمتاز لكرة اليد للموسم 
2023-2022 والذي مت حتديد موعد اجلمعة 14 تشــرين 
أول املقبــل النطالقته.. كما متــت املوافقة على فتح 
مدارس تخصصية لكرة اليد من تولدات 2007-2008-

2006 في جميع احملافظات وكاالتي« مدرسة محافظة 
بغــداد – الرصافــة، وبغــداد الكرخ، وديالــى والكوت 
وبابل والســليمانية واربيل والبصرة وميسان واملثنى 
والناصريــة واملوصل وصالح الديــن والرمادي والنجف 
وكربــالء والديوانية«.. حيث ســتكون مــده العمل 6 
أشهر قابلة للتجديد ومبتابعة ميدانية من قبل االحتاد 
املركزي لكرة اليد، ويعد هذا من مشــاريع االحتاد لبناء 

قاعدة رصينة للمستقبل
ومت في االجتماع حتديد يوم االثنني املصادف 31 تشــرين 
أول املقبل موعد إجراء انتخابــات االحتاد املركزي لكرة 
اليد للــدورة االنتخابية القادمة علــى أن تصل كتب 
مرشــحني األندية إلى االحتاد وفقأ إلــى اعمام االحتاد 

املركزي لكرة اليد لالندية األعضاء.

* الناطق اإلعالمي الحتاد كرة اليد

بغداد ـ الصباح الجديد:
خســر زاخو أمام نوروز بنتيجة )0-1(، في املباراة 
الودية التي أقيمت أول أمس، في ملعب نادي آسو 
مبدينة أربيــل، ضمن حتضيــرات الفريقني خلوض 
-2022 اجلديد  املمتاز للموسم  الدوري  منافسات 

2023.. ومتكن مرتضى كصاد من إحراز هدف الفوز 
الوحيد لفريقه نوروز بالدقيقة 35 من زمن املباراة، 
التي شهدت إشهار بطاقة حمراء ضد أحد العبي 

زاخو.
وتتواصل حتضيرات الفريقني مبعســكر أربيل، إذ 
ســيلعب زاخو ضد القوة اجلويــة اليوم االثنني.. 
وســيلتقي نوروز أحد أندية أربيــل بعد أن لعب 
مباراته التجريبية األولى ضد البيشــمركة أحد 

أندية الدرجة األولى.
وعلى صعيد الصفقــات اجلديدة أعلن نادي زاخو 
تعاقده مع احملترف البرازيلي جوناثان ســانتوس.. 
وســبق للمهاجم ســانتوس )23 عاما( أن خاض 
عدة جتارب احترافية مــع زميبرو املولدوفي وتيالفا 

اجلورجي، كما دافع عن ألوان عدة فرق برازيلية.

متابعة ـ الصباح الجديد:
اختتــَم املُنتخــُب الوطنــّي آخرَ 
وحداتــه التدريبّية مســاء أمس 
بُطولِة  في  للُمشاركِة  استعداداً 
األردن الدولّيــِة للمدة من ٢٣-٢٧ 
املُنتخب  وسيخوُض  احلالي،  أيلول 
الوطنّي غداً في الســاعِة الرابعة 
والنصــف لقــاًء ودّياً أمــام نادي 
بروفاته  آخــر  الُشــرطِة ضمــن 
ِه إلى املَملكِة  النهائّيِة قبل الّتوجُّ
األردنّيــة عصر بعد غــد األربعاء ، 
وستكون املُباراُة مغلقًة بعيداً عن 

والتغطّيِة  اجلَماهيري  احلُضورِ 
اإلعالمّية.

ومــن املقــرر ان يلعب 
الوطني  منتخبنــا 

البطولــة  فــي 
امــام  الرباعيــة 
سلطنة  منتخب 
الساعة  في  عمان 
مســاء  مــن   6
أيلول   23 اجلمعــة 

اجلــاري تعقبها في 
مبــاراة   9 الســاعة 
األردن وسوريا، ويلتقي 
املباراة  فــي  الفائزان 

االثنني  يــوم  النهائية 
أيلول   26 املوافق  املقبل 

في حني يلتقي اخلاســران في 
مباراة حتديد املركز الثالث.

احتضنها  التــي  أمس  تدريبــاُت 
الدولّي، وحضرها  املدينــة  ملعُب 
القدم  لُكرِة  العراقّي  االحتاد  ُعضو 

شــارَك  عريبي،  غــامن 
فيهــا )19( العباً هم 

كٌل من: جالل حسن 
، دلوفــان مهــدي 
، حســن أحمــد ، 
 ، حبيــب  حســن 

شــهاب رزاق ، حسن 
الكرمي،  عبد 

 ، كــرمي  شــيركو 
 ، بايش  إبراهيــم 
ف  منا

نس  يو
، علــي 
حســني   ، فائــز 
عبد  أحمد  عمار، 
اسو   ، احلســني 

رســتم ، زيد حتسني ، محمد علي 
عبود ، حمزة عدنان، حسني علي ، 

وكاع رمضان، وكرار عامر .
ابتــدأت الوحــدُة التدريبّية داخل 
بقياِس  املدينة  ملعِب  منازِع  غرِف 
الــوزن جلميــع الالعبــني بهدِف 
املُتابعــِة واحمُلافظــِة، ومــن ثــم 
ُمحاضــرة فنّية من قبــل املدرب 
راضي شنيشــل، تلتها التدريباُت 
على أرضيِة املَلعــب وفق واجباٍت 
الفنّي إلى  محددٍة من قبل اجلهازِ 
بنِص  الفريُق  تــدرَب  ثم  الالعبني، 
ملعــٍب متّ خاللهــا تطبيٌق عملي 
ملُفــرداِت احمُلاضــرِة الفنّيــِة التي 

سبقت انطالَق التدريبات. 

وفــي تطوراٍت جديــدٍة، فقد غادرَ 
الالعُب »محمد قاسم« مقرَّ إقامة 
رِ  وفِد املُنتخِب الوطنــّي بعد تَعذُّ
بُطولِة  للُمشــاركِة في  التحاقه 
األردن، بينما التحَق »شيركو كرمي« 

يوم أمس بوفِد املُنتخِب الوطنّي.
على صعيٍد ُمتصٍل، ستَتعذرُ على 
جعاز«  »مهند  هامربــي  ُمحترِف 
وذلك  األردن،  بُطولِة  املُشاركُة في 
بعد تعرُّضــه إلى متزٍق عضلّي في 
ُمباراِة فريقه أمس ضد هاگن في 
تأكُد  الدوري الســويدّي، وبالتالي 
إلى  بحاجٍة  حيث سيكون  غيابه، 
الراحِة والعــالج لفترة من ١٠-١٢ 

يوماً.

من جانبــه، عّبرَ العــب املنتخب 
الوطنــي »محمــد قاســم« عن 
اإلصابة  كــون  الشــديِد  حزنــه 
تكررت معه للمرِة الثانية، وحتديداً 
املنتخِب  ببعثــِة  االلتحــاِق  قبل 
الوطنــّي مــا يؤثر علــى وضعه 
النفسي، متمنياً التوفيَق لزمالئه 
فــي بطولــِة األردن الدولّية، وإنه 
خالل  ومواظباً  حريصاً  ســيكون 
فترِة العــالج والتأهيل من جديد، 
الــى املنتخِب  على أمــل العودة 

الوطنّي في املُستقبِل القريب.
من جانب اخر، أعلن نادي الشرطة، 
محمود  الفريــق  ثنائــي  غيــاب 
املــواس وعبد اجمليد أبــو بكر، عن 
املواجهــة الوديــة في الســاعة 
الرابعــة والنصف من عصر اليوم 
االثنني أمــام املنتخب الوطني في 
وجماهيرياً  إعالميا  مغلقة  مباراة 
بحسب طلب احتاد الكرة املركزي.. 
وقال هاشــم رضا املديــر اإلداري 
للشرطة، في تصريح ملوقع النادي: 
»عدم وجــود حجــوزات للطيران 
بعد املبــاراة قوض فــرص تواجد 
غادر  بكر  »أبو  الالعبني«.وأضــاف: 
لاللتحاق ببعثــة منتخب النيجر 
الذي يســتعد ملواجهة مصر يوم 
املقبل«.وزاد: »ســيغادر  اجلمعــة 
اليوم  املــواس  محمود  الســوري 
الذي  بلــده  ملنتخب  لالنضمــام 
سيشــارك في البطولة الرباعية 
باألردن، إلى جانــب العراق وعمان 

والبلد املضيف«.

المنتخب الوطني يختتم تحضيراته لمواجهة الشرطة.. اليوم
في طريقه للمشاركة ببطولة األردن الرباعية

تقرير 

صكبان الربيعي

جترى في الســاعة السادســة من مساء 
يوم غــد الثالثاء املوافــق 20 أيلول اجلاري 
مراســيم افتتاح املوسم السلول اجلديد 
في قاعة الشعب اللعاب الرياضية بلقاء 
فريقــي ناديي الشــرطة ودجلة اجلامعة 
الحراز كأس املثابرة الذي سبق وأحرزه نادي 
النفط في املواســم اخلمسة املاضية اثر 
تغلبه على فريق نادي الشرطة فيما تقرر 
ان تبدأ بعد يومني أي يوم اخلميس املوافق  
22 أيلــول اجلاري مباريــات بطولة الدوري 

املمتاز لهذا املوسم مبشاركة 14 نادياً.

األندية املشاركة في بطولة الدوري 
املمتاز 

ومت اعتمــاد فــرق األندية املشــاركة في 
منافســات دوري هــذا املوســم وهــي 
والنفط  اجلامعــة  ودجلــة  »الشــرطة 
والكهرباء  واحللــة  النجفي  والتضامــن 
وزاخو والكرخ واحلشــد الشعبي واجلوية 
والدفاع اجلوي والســماوة وغاز الشــمال 

ونفط الشمال«.

حكام مباريا الدوري 
اعلن احلكم الدولي مروان ماجد امني سر 
االحتاد املركزي لكرة السلة ان جلنة احلكام 
الرئيســة في االحتاد اعتمدت ثالثة حكام 
دوليني رســميني مؤشــرين في سجالت 
االحتاد الدولي واآلسيوي وهم »مهند جواد 
واحمد علي ومحمد حســن« للمشاركة 
في إدارة املباريات خالل البطوالت الدولية 
املعتمدة رســميا إضافة إلى الســماح 
للحكام الدوليني االخرين للمشاركة في 
إدارة املباريات الدولــي الودية وهم »جواد 
حســن ومروان ماجد وعلي سموم ومنير 
الرحمن  ونزار علي ومحمد عبد  جرجيس 
ونائل طالب ووهران حبيب وهوار حســن 
وئهريل شكري وزامن صالح وشور شغان 
نامق وجمال حسن وسمير محمد علي«.

الدوري في خدمة اعداد املنتخب 
الوطني 

وقال مروان ماجــد ان جدول مباريات دوري 
هذا املوسم التي ستجرى في محافظات 
العراق مت فيها مراعاة الفترة املناسبة بني 
أيام املباريات بالشــكل الذي يخم مقدرة 
وجهود الالعبني بهدف إمكانية حتفيزهم 
لتقــدمي العطــاء األفضل الــذي يحدم 

مسيرة اعداد املنتخب الوطني للبطوالت 
الدولية املقبلة كي تبقى صورة الســلة 
احملافل  في  وســاطعة  مشرقة  العراقية 

الدولية.

تشكيلة نادي الشرطة 
واعلن مدرب نادي الشرطة، علي فرحان، ان 
املوسم استقطبت  فريقه عذا  تشكيلة 
العبــني دوليــني مــن أصحــاب اخلبــرة 
واملمارســة الطويلة وهم » محمد صالح 
واحمد فرحان وحسني هادي وحسان علي 
عبد اهلل وذو الفقار فاهــم ومالك فالح 
وعلــي مؤيد واحلر ميثــم ومنتظر خضر 
وراشد حسن«.. مشيرا إلى ان فريقه نادي 
الشــرطة ســبق ان تقابل مع فريق نادي 
دجلة اجلامعة في تصفيات دوري املوسم 
املاضــي وكذلــك مرتني في منافســات 
املربــع الذهبي انتهــت جميعها لصالح 
نادي الشــرطة، وأضاف ان تشكيلة نادي 
الشــرطة ســتضم هذا املوسم العبني 
محترفني من الطراز العالي وهما »دمياريو 
ومارســتي« وخذا ما يجعلنــا نتطلع بل 

نسعى إلى الفوز بلقب هذا املوسم.

تشكيلة نادي دجلة اجلامعة

اما فريــق نادي دجلة اجلامعــة الذي امت 
تشــكيلته مؤخراً، فقــد اثبت كفاءته 
ومتيزه في منافسات املوسم املاضي حتت 
اشراف املدرب اجملتهد حارث مبشر واملدير 
الالعب  الطويلة  اخلبــرة  الفني صاحب 
الدولي الســابق نصير أحمد وقم ضم 
في تشكيلته عدد من الالعبني الدوليني 
منهم :علي حامت وعلي عبد اهلل وسجاد 
حســني وعبد اهلل مجيــد ونورس ضرار 
وإسماعيل مؤيد وحســني أحمد وعبد 
اهلل حيــدر والعبني محترفــني احدهما 
قادم من نادي الوصــل اإلماراتي والثاني 

قادم من الدوري التشيكي«.

مباراة املنافسة بني اخلبرة وحيوية 
الشباب

املتابع ملباريات دوري كرة الســلة املمتاز 
في املوسم املاضي ميكن القول ان مباراة 
كأس املثابرة بني ناديي الشــرطة ودجلة 
اجلامعة متثل صــراع حقيقي بني اخلبرة 
وحيوية الشــباب وبعيدا ملن ســيكون 
ان  الطموح يســود اجلميع  الفوز فــأن 
تكون على درجة كبيرة من الفن واحليوية 
املتقن  والتهديــف  الســليم  والتمرير 

السريع على السلة.

ناديا الشرطة ودجلة الجامعة يلتقيان غدا الحراز كأس المثابرة 
لمناسبة أفتتاح الموسم السلوي الجديد

تدريبات املنتخب الوطني أمس

حسين الشمري 
حصل منتخبنا الوطني بألعاب 
القوى الباراملبي على 16 وساما 
ملونا في ختام  بطولة اجلائزة 
الكبــرى التي جــرت احداثها 
املغربية  مراكــش   مدينة  في 
، وقــال رئيس الوفــد العراقي 
واالمــني املالــي الحتــاد العاب 
علي  حســن  الباراملبي  القوى 
تــوج منتخبنا بألعــاب القوى 
ب..16وســاما منوعا في ختام 
بطولــة  اجلائــزة الكبرى التي 
اختتمت امس االول في مدينة 
مراكش  املغربية على مدار ثالثة 
ايام مبشاركة 48 دولة ، واضاف 
رئيس الوفد حصل ابطالنا في 
اليوم االول للمنافســات على 
ستة اوســمة ملونة  ذهبيتان 
كانتا مــن نصيب ولــدان نزار 
في فعاليــة الرمح f41 واحمد 
غني فــي الفعالية نفســها 
f40 وثالثــة فضيــات كانــت 
من حصة فاطمــة فاضل في 
فعالية 100م t35 وعلي مبارك 
وعبــاس حــامت فــي الفعالية 
نفســها t38 و t37 اما الوسام 
البرونــزي فــكان مــن نصيب 
كوفان حســن فــي الفعالية 
نفسها اي رمي الرمح f41..اما 
في اليوم الثاني من املنافسات  
على  رياضيونــا  حصــل  فقد 
خمسة اوســمة ملونة ذهبية 
فضية  اوســمة  وثالثة  واحدة 
الوســام  وبرونزية واحدة  كان 
العداء   نصيــب  مــن  الذهبي 
علي مبارك فــي فعالية 200م  
اما االوســمة الفضية فكانت 
من حصــة كل من عباس حامت 
نصار  وجراح  200م  فعالية  في 
في قــذف الثقــل f40 وولدان 

نــزار في فعالية قــذف الثقل 
فناله  البرونــزي  الوســام  اما 
في  الرياضــي كوفان حســن 
.. اما اليوم الثالث  قذف الثقل 
واالخير من املنافسات فقد نال 
ابطالنا خمسة اوسمة ملونة 
وفضيتان  ذهبية  اوسمة  ثالثة 
فكانت االوســمة الذهبية من 
نصيب كل من علي مبارك في 
في  حامت  وعباس  400م  فعالية 
الفعالية نفســها 400 وجراح 
نصــار فــي رمي القــرص اما 
من  فكانا  الفضيني  الوسامني 
حصة احمــد غني في فعالية 
رمــي القرص وخضيــر عباس 
 ..f11 الرمح  رمــي  في فعالية 
التي  اجليدة  النتائــج  وبهذه   ..
الصــدور حصلنا على  اثلجت 

16 وساما ملونا...
واشــار حســن الى اننا نقدم 
شــكرنا وتقديرنا الى السفير 
العراقي فــي اململكة املغربية 

وممثل  دزيــا  يونــان  الدكتــور 
السفارة محمد فاضل ومحمد 
االســدي مدير ادارة الســفارة 
في  الســخية  جهودهم  على 
تذليــل كل الصعوبــات التي 
الى  اضافــة  الوفــد  رافقــت 
البطولة  منافسات  حضورهم 
الــذي منح رياضيينــا العزمية 
واالصــرار على حتقيــق افضل 
اقام الســفير  االجنــازات كما 
مشــكورا مأدبة عشــاء على 
شــرف الوفد العراقي  احتفاء 
باإلجنازات ..واختتم رئيس الوفد 
العراقــي حديثه بالقول نهدي 
هذا االجناز الــى رئيس اللجنة 
الباراملبية الدكتور عقيل حميد 
التنفيذي  املكتب  اعضاء  والى 
واملعنوي  املــادي  دعمهم  على 
الرائع لوفدنــا من اجل عكس 
عن  ومشرقة  مشــرفة  صورة 
الباراملبية  اللجنة  رياضة  واقع 

في العراق.

العراق يحرز بطولة العرب للكيك بوكسينغ 

وائل محمد.. جهود تربوية وتنظيمية 
في مركز الموهبة الرياضية 

16 وساما ملونا حصيلة قوى 
بغداد ـ الصباح الجديد:البارالمبية في الجائزة الكبرى

للكيك  العراقي  املنتخــب  حقق 
بوكسينغ، لقب البطولة العربية 
اختتمت  التــي  الثالثــة عشــر 
في العاصمة الســورية دمشــق 
مبشــاركة نحو 160 العبــاً مثلوا 
عربياً.ومتكن  منتخباً  عشــر  أحد 
العبو املنتخــب العراقي من إحراز 
واحد وثالثني وســاماً ملوناً بواقع 
سبعة عشر وساماً ذهبياً وتسعة 

أوسمة فضية، وخمسة برونزية.
واضحاً  تألقاً  البطولة  وشــهدت 
من  الدوليني  العراقيــني  للحكام 
البطولة  لنــزاالت  خالل قيادتهم 
بنجــاح وحياد مثاليــني، إذ أثنت 

اللجنــة املنظمــة واملنتخبــات 
الشــقيقة علــى براعــة احلكم 

العراقي في إدارته للنزاالت املهمة 
واحلاسمة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
التربية  مدير  محمد،  وائل  يؤدي، 
والتنظيــم في قســم املوهبة 
األقاليم  شؤون  بدائرة  الرياضية 
الشــباب  وزارة  واحملافظــات/ 
والرياضــة، دورا مهما في تعزيز 
واجنــاح عمــل مراكــز املوهبة 
الرياضية، انضــم، وائل، يوم 13 
إلى مركز   2013 أول عام  تشرين 
املوهبــة، منذ ذلــك احلني يقوم 
بالعديد مــن املهام، منها إقامة 
محاضــرات متواصلــة لالعبي 
املراكز كافــة، يتابع آليات دخول 
وخــروج الالعبني إلــى القاعات 
الرياضية في املدينة الشــبابية 
يقوم بتهيئة جميع مستلزمات 
املهرجانــات  الجنــاح  االعــداد 
نصائــح  يقــدم  والبطــوالت، 
لبرامج حديثة  وارشــادات وفقا 
مصحوبــة بعــرض فيديــوات 
عن  واإلداريني  واملدربــني  لالعبني 
النظافة والســفر وفن االتكيت 

وغيرها.
يتابــع عمله، ســرعان ما  ومن 
يشــيد بجهــوده ومــا يقدمه 
ميدانيــاً لالعبني املوهوبني، فهو 
حريص علــى التعامل املنضبط 
اخلاصة  األساسيات  وتعليمهم 
باعداد رياضيي املســتقبل، كما 

ميلك عالقات طيبــة مع اجلميع 
في عمله،  ناجحــا  فتراه  ولهذا 
الصــراره على اتقانه بالشــكل 

املثالي.
اجلديــر بالذكــر ان، وائــل، كان 
العباً ضمن فريق شــباب اجلوية 
بقيــادة املــدرب، عامــر جميل، 
احدى  اإلصابة في  ابتعد بسبب 
مباريات الفرق الشعبية مبنطقة 
اكمــال خدمة  بعــد  األمنــي، 
العلم، توجه إلى سلطنة عمان، 
في العام 2005 حيث عمل مدربا 
وأســس  العمرية  الفئات  لفرق 
مدرســة متخصصة فــي نادي 
 2005 للفترة  الرياضــي  احلمراء 
لغايــة 2011 وعاد علــى العراق 
للكابنت،  مساعدا  مدربا  ليعمل 
كاظم فليح، في تدريب شــباب 
اجلوية قبل التحاقه في قســم 
حاصل  وهو  الرياضيــة،  املوهبة 
C وb من االحتاد  على شــهادتي 

اآلسيوي لكرة القدم.

الكيك بوكسنك بطال للعرب

وائل محمد

ابطال الباراملبية على منصات التتويج

مباراة سابقة لدوري كرة السلة



بغداد- وداد ابراهيم :
املاضي بطلة  االربعــاء  املــوت  غيب 
دور "هند  "الرســالة" وصاحبة  فلم 
بنت عتبة" و فلم "اســد الصحراء" 
وصاحبة دور مبروكة السيدة املغربية 
التي زغردت حني اعدم اسد الصحراء 
شيخ الشهداء عمر اخملتار اذ جسدت 
الدور الى جانب املمثل "انتوني كوين"  

وبطلة فلــم "الزوربا" انهــا املمثلة 
اليونانية ايرين باباس بعد ان اصيبت، 
مبرض الزهامير في الســنوات األخيرة، 
وتبني أنها توفيت إثــر تدهور حالتها 

الصحية.
متتعت باباس  مبســيرة ســينمائية 
حافلــة ملــدة أكثــر من  خمســني 
عامــا قدمت خاللهــا افضل االفالم 
الســينمائية لعل ابرزهــا "زوربا ذي 

كريــك" والذي حقق جناحا ســاحقا 
تعيــد عرضه  الســينما  دور  وظلت 
لســنوات وينــال االعجــاب من كل 
محبــي الفن الســابع، كانت واحدة 
من جنمات هوليود اذ وقفت امام كبار 
جنوم الســينما االمريكيــة منهم " 
نيكوالس كيج وبينولبي كروز وانتوني 
كوين  ريتشارد بيرتون وكيرك دوغالس 
وجيمــس كاغني وجــون فويت" في 

اعمــال تعد مــن اهم ما قــدم في 
السينما العاملية.

زغرودة مغربية
 اذ قدمــت ادوارهــا بإمكانية عالية 
وقدرة علــى احتواء الــدور وتلقائية 
في االداء ملا متتلــك من مالمح قوية 
والطبية،  والدهاء  الذكاء  ميتزج فيها 
وملا تتميز به من ســحنة عربية ذات 
بأنها ذات وجه  الثاقبة، ومتيزت  نظرة 
مســتطيل والذي يقترب من مالمح 
نساء املغرب، وهذا ما ساعدها على 
النجاح في تقدمي دور ســيدة عربية 
اسمها "مبروكة"  من شمال افريقيا 
تعد من اهم النساء املناضالت خالل 
لالحتالل  املغربي  الشــعب  مقاومة 
االيطالــي في الفلم االكثر شــهرة  
وســميت النســخة العربيــة منه 
باســم "عمر اخملتار"، والفلم يعرض 
حتــى االن في املناســبات الوطنية 
الدول  مــن  الكثير  فــي  والدينيــة 
العربية  كونــه يعد من اهم ما قدم 
العربي  التاريــخ  من  الســينما  في 
البطولة والشهامة  والذي يجســد 
والشجاعة لدى الشخصية العربية، 
وتظهــر باباس في الفلــم قوة املرأة 
وصمودها وصبرهــا معبرة عن ذلك 
في مالمحها القوية، واشتهرت هذه 
الســيدة العربية "مبروكــة" بأنها 
اطلقت زغــرودة مدويــة حني اعدم 
اسد الصحراء فهل استطاعت ايرين 

باباس ان تطلق الزغرودة في الدور؟  
اسمها احلقيقي 

وبابــاس اســمها احلقيقــي ايريني 
93 عاما بعد  ليليكو توفيــت عــن 
اجمل  مــع  لعقود  امتــدت  رحلــة 
االدوار الفنيــة في افــالم  تصل الى 
اكثر مــن 70 فيلما املمثلة اليونانية 
التي عاشت في ذاكرة متابعي الفن 
الســابع واملتابع العربــي بالتحديد، 
الفنية  رحلتهــا  وحصــدت خــالل 
على الكثير من اجلوائز والشــهادات 
والدروع، وابرز ما حصلت عليه  جائزة 
"االسد الذهبي" عن مجمل اعمالها 
البندقية للسينما عام  في مهرجان 
2009 وقبلهــا جائزة افضل ممثلة في 
وقالت  الســينمائي،  برلني  مهرجان 
عنها وزيرة الثقافــة اليونانية "لينا 
ميندونــي": ايريــن باباس جســدت 
اجلمال اليوناني في الســينما وعلى 

املسرح.
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

الموت يغّيب "ارملة زوربا" 
 ايرين باباس الحاصلة على أفضل ممثلة في مهرجان برلين السينمائي

متابعة ـ الصباح الجديد:
أعربت النجمة اللبنانية ســيرين عبد النور 
عــن إعجابهــا الكبير بالكالم الــذي قالته 
النجمــة رحمة ريــاض في مقطــع فيديو 
نشرته عبر "ستوري" حسابها الرسمي على 

موقع التواصل االجتماعي "انستغرام".
وقالت رحمة رياض في الفيديو الذي نشرته 
سيرين عبر "ستوري" حسابها الرسمي على 
موقع التواصل االجتماعي "انستغرام": الرزق 
لو على البشر يا ويلنا كان راحت علينا.. بس 

دام رب العاملني فوق هو يرزقك بالناس الزينة.. 
بالزوج الصالح.. باالهل الزينني... باألصحاب.. 

بالشغل.. بكل شي".
وعّلقت سيرين على الفيديو: " شفتي ليش 

بحبك أنا.. اهلل يحميكي حبيبتي".

لتقوم رحمة رياض بإعادة نشر تعليق 
ســيرين عبر "ســتوري" حسابها 

علــى "انســتغرام" وردت علــى 
التعليق حيث كتبت: "أنا بحبك 

كتير يا متواضعة يا كبيرة".

بابل ـ خاص: 
دعت نقابة الفنانني العراقيني فرع بابل صناع املســرح 
العراقي للمشــاركة في مهرجان " ينابيع الشــهادة 
املســرحي " في نسخته التاســعة والذي سيقام في 

مدينة بابل للفترة من 21 لغاية 24 من ايلول احلالي.
ودعت النقابة الفرق املســرحية واخملرجني واملنتجني في 
احملافظات كافة للمشــاركة بأعمال مســرحية تعبر 
عن اصالة املســرح العراقي، من اجــل اعطاء املهرجان 
صــورة ناصعة ومبهــرة عن نهضة املســرح العراقي، 
ويكون نقطة انطالق نحو تصحيح الكثير من املفاهيم 
السائدة في اجملتمع، وإعطاء الدور األكبر للشباب لصنع 
التغيير املنشــود وبناء عراق جديد. وكانت النســخة 
الثامنة من املهرجان قد شهدت اعماال من محافظات 
"كربــالء وميســان وبغداد" وشــهدت حضــورا فنيا 
واسعا من املســرحيني واالساتذة واألكادمييني اذ قدمت 
اعمال تعالج قضايــا اجتماعية وثقافية ووطنية وكان 

للمهرجان بصمة على الصعيد احمللي.

بغداد - الصباح الجديد:
أعلــن املركز الثقافــي البغدادي التابع ألمانــة بغداد، تأجيل 
فعالياته الفنية واالدبية والتراثية الى يوم 23 من ايلول احلالي، 
والتي يقيمها على اروقة املتحف البغدادي الكائن قرب ساحة 
الرصافي. وكانت نشــاطات املركز املذكــور قد توقفت خالل 

جائحة كورونا ومت استعادتها مؤخراً.
واملعروف ان املركز املذكــور لديه منهاج وبرنامج يعد من قبل 
االدارة العامة في امانة بغداد يستقطب فيه شخصيات من 
خارج االمانة لها اهتمامات ببغداد ومعاملها، ويتضمن ندوات 
ومحاضرات وجلســات بغدادية وتستضيف فيها شخصيات 
تاريخية ومهتمة بالتراث واملناطــق البغدادية واالزقة، ويقدم 
الباحثون خالل الندوات مقترحاتهــم إلحياء تراث بغداد كما 
تقام فيه امســيات املقــام البغدادي والتــي تعمق روح الفن 

العراقي االصيل.  

نقابة فناني بابل تفتح باب 
المشاركة  في مهرجانها 

المسرحي التاسع

تأجيل فعاليات المركز 
الثقافي البغدادي 

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

- 1 - 
من املفارقات املّرة أْن ُتترح االساءُة بحّق اآلخر 
فــي العلن وأمــام جمع من النــاس ثم يأتي 
االعتذار في ظّل ســكون الليل البهيم بعيداً 

عمـن سمعوا االساءة واستنكروهـا ..!!
- 2 -

وهذا مــا حصــل بالفعــل مع أبــي حامد 
األسفرائني ) ت 406 ( حني واجهه أحدهم مبا 

ال يليق ثم أتاه ليالً معتذرا .
فما كان من أبي حامد أالّ أْن أنشده :

جفاٌء َجرَى جهراً لدى الناس وانبسْط 
وَُعْذرٌ أتى ِسّراً فأَكَد ما فرْط 

وَمْن َظنَّ أْن ميحو َجلِيُّ َجفائِِه 
َخِفيُّ اعتذارٍ فهو في أعظم الَغلَْط 

 - 3 -
وبقي أن نتساءل ونقول :

وهل هناك ماهو أسوأُ ِمْن هذا االعتذار السري 
؟

واجلواب :
نعم 

اّن االسوأ من ذلك هو ترك االعتذار عن االساءة 
في العلن وفي السر معاً.

وهذا هو ديدين معظم احملترفني السياســيني 
الذيــن أثقلوا كواهــل املواطنــني باألعباء ، 
وبخلوا عليهــم بكلمة اعتذار واحدة عن كل 

ما اجترحوه بحقهم من تقصير واساءات ...
وهنا تكمن الكارثة .

وقد ورد في اخلبر 
" اّن اهلل اخفى سخطه في معصيته ..!!

فرمبا كانت االساءة التي تصدر منك ازاء اخيك 
هي املعصية التي تُوجُب ســخط اهلل عليك، 
وتكون سببا لدخولك النار وفي ذلك اخلسران 

املبني .
أيْها األحبة :

علينا أْن نراقب أنفسنا بدقة، ونكبح جماَحها 
عن  االساءة الى االخرين، 

وهذا ما يقتضِيِه اخلُلــُق الكرمي، وما تقتضيه 
اخلشية من اهلل ومن عقابه ،

وفقنــا اهلل واياكــم للجميــل مــن األقوال  
واألفعال اّنــه العظيم املتعال وهو املســدد 

للصواب .

)الجهر( باالساءة 
واالعتذار )بالسّر( !

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

 رحمة رياض وسيرين عبد النور يتبادلن االطراء 

واسط ـ الصباح الجديد:
أصدر تدريسي في جامعة واسط كتابا جديدا 
عن تأثير مترينات املشــي واجلــري على العبي 
الكارتيه من املصابني مبرض الســكري، والذي 

طبع في إحدى دور النشر في مصر. 
وقال مؤلــف الكتاب وليد املانــي: إن الكتاب 
تضمن حتسني احلالة الوظيفية ملرضى السكر 

)املعاجلون باألقراص( عــن طريق وضع برنامج 
تدريبي متقن بجهاز برمجة النبض يشــمل 
املشــي والركض.  وأضــاف: أن عينة البحث 
إحداهما ضابطة  إلى مجموعتني،  قســمت 
واألخــرى تريبيــة وجميعهم غير ممارســني 
للنشــاط الرياضــي ويتبعون نظامــا دوائيا 

وغذائيا طبقا للحالة املرضية لكل فرد. 

وأوضح الكاتب :أن تدريبات املشــي والركض 
انعكاســها على  الهوائي لها  الطابــع  ذات 
خفض كل متغيرات البحــث - عالج مرضى 
الســكر باملثلث العالجي )الــدواء - الغذاء - 
الرياضة أفضــل من العالج بالــدواء والغذاء 
فقط(، فضال عن التوصل إلى بعض املسافات 
اآلمنة التي ميكن اســتخدامها كمســافات 

أمان ملرضى السكر من 40 - 50 سنة من دون 
احلاجة إلى اســتخدام أجهــزة مع مالحظة 

توقف املريض عند إحساسه بالتعب. 
وأوصى بالســماح ملرضى الســكر بالدخول 
في األندية ومراكز الشباب ملمارسة النشاط 
الرياضي كعادة يومية حتى بعد الشــفاء من 

املرض.

متابعة ـ الصباح الجديد:
ابتكر باحثــون يابانيون جهازاً آلياً باســم »إيريكا« 
قاموا بتدريبه على اكتشاف الضحك في احملادثة، ثم 
قرروا ما إذا كان ينبغي الضحك رداً على ذلك وما هو 

أفضل نوع من الضحك.
ومتــت مراقبة محادثــة الروبوتــات وضحكاتها من 
قبل املتطوعني، الذيــن قرروا أن ردود أفعالها أظهرت 

التعاطف والتشابه مع اإلنسان.

وقال املؤلف الرئيســي الدكتور كوجي إينوي، من 
جامعة كيوتو: »نعتقد أن إحدى الوظائف املهمة 
للذكاء االصطناعي للمحادثة هي التعاطف«. 
وأضــاف أينوي: »لذلك قررنــا أن إحدى الطرق 

التــي ميكن للروبــوت أن يتعاطــف بها مع 
ضحكاتهم  مشــاركة  هي  املستخدمني 

وهو ما ال ميكنك فعله باستخدام روبوت 
محادثة نصي«.

صالح الدينـ  الصباح الجديد:
عثر مواطن في قرية )ســديرة الوسطى( 
التابعة لناحية آشــور بقضاء الشرقاط 
مبحافظة صالح الديــن على جرة كبيرة 
احلجم خالل حفره لبئر يستخدم لغرض 

الصرف الصحي.
ونقلت وســائل إعــالم محلية عــن مدير 

الناحيــة جرجيس إســماعيل قوله، إن "هذه 
اجلرة يعود تاريخها إلى العصر اآلشــوري احلديث 

612 - 911 ق.م. وأضاف أن عملية احلفر متت بحضور 
وإشراف مراقبي آثار ناحية آشور ومت رفع اجلرة ونقلها 

إلى دائرة اآلثار التخاذ اإلجراءات الالزمة، وزاد "ونقال عن 
مراقبي اآلثار أن اجلرة عبــارة عن تابوت لدفن املوتى 

وهي طريقة دفن كان يتبعها اآلشوريون قدميا."

الصباح الجديد ـ خاص: 
يقيم الفنان عقيل خريف معرضا 
"انتفاضــة  بعنــوان  شــخصيا 
تشــرين" على قاعة "دكانة رؤيا" 
في شــارع املتنبي فــي االول من 
تشرين اول املقبل، وسيقدم خريف 
اعماال تعبر عن اتاهه واســلوبه 
في رســم صراعات جيل الشباب 
في ســاحة التحريــر معبرين عن 

،والعمل  احلريــة  فــي  مطالبهم 
واحليــاة. "خريف" خريــج معهد 
2003 وحاصل  الفنــون اجلميلــة 
الفنون  البكالوريــوس كلية  على 
اجلميلة قسم الفنون التشكيلية، 
وكان له اهتمــام كبير في البيئة 
اخلطورة  لتجسيد  محاوالت  وبذل 
التي تشكلها النفايات الصناعية 
والطبيــة التــي تلقى فــي مياه 

دجلة وبعض االماكن الســكنية، 
والتي تشــوه وجه بغداد، وهذا ما 
جعل بعــض اعماله ترصد الوجه 
االجتماعي والسياســي والتدهور 
البيئــي في العراق.وتتشــكل مبا 
بيئة  الى  وحتويلهــا  البيئة  يخدم 
صحيــة فاجنــذب نحــو اخمللفات 
الى  العراق  التي حولت  الصناعية 

مكب نفيات.

كربالء ـ الصباح الجديد:
إن حتقق  كربالئية،  فنانة  استطاعت 
متيزاً واسعاً عبر إنتاجها الفني، حني 
مزج  رســومات  إخراج  فــي  أبدعت 
بالوانها، مســتخدمة  فيها اخليوط 
مســامير حديدية دقــت على الواح 
اخلشــب، لتخرج لوحات فنية ثالثية 
األبعاد، تبرز فيها رســومات ذات دقة 

إبداعية مميزة.
برغم  احللفي،  توفيق  وقامت ســرى 
صغر ســنها بإخراج لوحة رســمت 
فيها الفنان الدكتور إحسان دعدوش 
مســتخدمة اخليــوط واملســامير، 
والتي طال عملهــا ثالث أيام، مبعدل 
72 ســاعة عمل متقطعة، سعيت 

أن أقــدم فنــاً مميــزاً ومختلفاً خالل 
أعمالــي القادمــة. فنهجــت هذه 
الطريقــة علــى الرغم مــا حتتاجة 
من دقة ووقــت طويل، فقمت بعمل 
صــور عديدة والتي تكــون مقترحة 
من خيالي وحتمل الكثير من املعاني 
"قمت  وأضافــت:  الكبير.  الشــيء 
بتطويــر الصــور ودمج مــع األلوان 
بصورة مهارية ورؤية فنية، لتســطر 
الصور بعض من الكلمات التعبيرية، 
لوحات  وبعــض   60*60 لوحــة  عبر 
العمل تكــون مبختلف  في ورشــه 
القياســات واألحجام، ذات وزن ثقيل 

لسمك اخلشب وزن املسامير".
وتابعت: "هــذا النوع من الفن يعرف 

باسم )سترينغ آرت( وهو من الرسم 
باخليــوط أو الفيلوغرافيا، وكثير من 
الفنانــني ممن أبدعوا فــي هذا الفن 
يرسم شخصيات وأشكال هندسية 
وأســماء، في حني قدمت هذا الفن 
وبلمســه خاصه من  بشكل جديد 
خــالل املســامير واخليــوط لتكون 
أشــبه باللوحات "ثالثيــة األبعاد". 
وابراز بعض األجزاء واملستويات داخل 
اللوحــة من حيث بــروز بعض أجزاء 

التفاصيل واملالمح".
النوع  هذا  تعلمــت  أوضحت:"  كما 
من الفن خالل ثالثة أشــهر، وحتديداً 
بعد  الصحــي،  احلجــر  أيــام  خالل 
توقف العمل وعــدم وجود التزامات 
وأخــذت  اجتماعيــة،  ومناســبات 
دروســا من عمي ودروســا متفرقة 
فاالعمال اليدوية تساعد على تفريغ 
الضغوطات اخلاصــة بالعمل وحتى 
في الدراسة، حيث أجنزت في بدايتها 
ســت لوحات أولها أسم شخصية 
لشــخص كربالئي ثم لوحة جدارية 
معلقة، ولوحة هندســية، والرابعة 
لوحة ســيارة، واخلامســة رسم يد 
متشــابكة واالخيرة لوحــة الفنان 

إحسان دعدوش ".

برنامج تدريبي للرياضيين المصابين بمرض السكري قريبًا في المتنبي.. معرض للفنان"عقيل خريف"

الروبوتات تتبادل الضحك مع البشر

مواطن يعثر على جّرة تعود إلى 
العصر اآلشوري في الشرقاط

شابة كربالئية ترسم
 بالخيوط والمسامير

إيرين باباس

من اعمال الفنانة الكربالئية
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