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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنــت محافظة ذي قــار امس 
الثالثاء، القاء القبض على املمول 
التي  الشغب  ألعمال  الرئيســي 

حثت امس األول االثنني.
وقال املكتــب اإلعالمي حملافظ ذي 
قار في بيان اطلعت عليه الصباح 
اجلديــد: »مت القــاء القبض على 
الشغب  ألعمال  الرئيسي  املمول 

يوم أمس«.
احلصــول  »بعــد  انــه  وأضــاف 
يوزع  وهــو  فيديو  على مقاطــع 
امــوال ويحرض علــى حرق مبنى 

احملافظة«.
وفي وقت ســابق من امس اصدر 
وشــرطة  ســومر  عمليات  قائد 
محافظة ذي قار سعد علي عاتي 
احملافظة  ألهالي  توضيحاً  احلربية، 
حول أحــداث التظاهرات االخيرة، 
فيمــا أكد أن املظاهــرات حتولت 
من مسار الســلمية الى العنف 

والشغب.
وقال احلربيــة في بيــان: »نود أن 

نوضــح ألهلنا في ذي قــار حول 
األحــداث التــي تضمنــت جتاوز 
على  مندســة  ضالة  مجاميــع 
دخول  األمنيــة خــالل  القــوات 
قنابــل  بحوزتهــم  مندســني 
املولوتوف وكذلك أســلحة نارية 
مع  تركي محور(  نوع  )مسدسات 

املتظاهرين«.
وأضــاف، ان » مســار التظاهرات 
تغيير من الســلمية آلى العنف 
والشــغب في محاولــة إلضرام 
النــار في مبنى احملافظــة مما أدى 
إلى إصابــات وجــروح بليغة في 
صفــوف املنتســبني والضبــاط 
وحــرق كرفانات أمــام املبنى متت 
السيطرة عليه«، مبينا ان »قواتنا 
تعاملت مع املوقف مبهنية عالية 
رغــم اإلصابات وحتملــت الكثير، 
وعدم استخدامها للرصاص احلي 
في  والشجاعة  املهنية  قمة  كان 
ضبط النفس من أجل عدم إراقة 
الدمــاء حفاظا علــى ارواح أبناء 

احملافظة«.

 الصباح الجديد ـ وكاالت: 
ارتفاعها  النفط  أســعار  واصلت 
التعامالت  فــي  الثانــي  لليــوم 
اآلســيوية املبكرة، وسط توقعات 
بأن أوبك+ قــد توافق على خفض 
كبيــر فــي إنتــاج اخلــام عندما 
اخملاوف  األربعــاء، لكن  جتتمع غدا 
بشــأن االقتصاد العاملي حدت من 

املكاسب.
اول  النفــط  أســعار  وارتفعــت 
أمــس االثنني علــى خلفية جتدد 
اخملاوف بشأن شح املعروض. وثمة 
توقعــات بــأن منظمــة البلدان 
املصدرة للبترول )أوبك( وحلفاءها، 
املعروفني مجتمعني باسم أوبك+، 
ســيخفضون اإلنتــاج بأكثر من 
مليون برميل يوميا في أول اجتماع 
حضوري شخصي لهم منذ 2020 

اليوم األربعاء.
»رويترز« عن مصادر  ونقلت وكالة 
في أوبك قولهــا إن التخفيضات 
الطوعية مــن قبل األعضاء ميكن 

أن تأتي عالوة على ذلك، مما يجعلها 
أكبر موجة خفض منذ بداية وباء 

كوفيد19-.
وارتفعت العقود اآلجلة خلام برنت 
41 سنتا أو 0.46 باملئة إلى 89.27 
الســاعة  للبرميــل بحلول  دوالر 
0444 بتوقيــت غرينتــش بعد أن 
كســب أكثر من أربعة باملئة في 

اجللسة السابقة.
وزادت كذلك العقود اآلجلة للخام 
األميركي 22 سنتا أو 0.3 باملئة إلى 
83.85 دوالر للبرميــل. وكانت قد 
ارتفعت بأكثر من خمســة باملئة 
مسجلة  الســابقة،  اجللسة  في 

أكبر مكسب يومي له منذ مايو.
من جانبه، قــال إدوارد مويا، احمللل 
البارز فــي أواندا، في مذكرة »على 
الرغــم من كل شــيء يجري مع 
احلرب في أوكرانيا، لم تكن أوبك+ 
بهذه القوة على اإلطالق، وســوف 
تفعل كل ما يلزم للتأكد من دعم 

األسعار«.

القبض على ممول
اعمال الشغب في ذي قار 

اسعار النفط تواصل ارتفاعها 
قبيل اجتماع أوبك+ المقرر اليوم

خاص - الصباح الجديد:
الدميقراطــي  احلــزب  حــذر 
اإلطار  إقــدام  من  الكردســتاني 
التنسيقي على تشكيل حكومة 
داعياً  احلالي،  الشهر  جديدة خالل 
إلى عدم اســتفزاز التيار الصدري، 
مشدداً على ضرورة إقناعه بالعودة 

إلى طاولة املفاوضات مجدداً.
أنه  يبدو  التنســيقي  اإلطار  لكن 
عازم علــى هذه اخلطــوة، وحتدث 
عن ضرورة االســراع فــي إكمال 
محمد شياع الســوداني مهمته 
في تشــكيل احلكومة لكي يقدم 
إلــى مجلس  املوازنــة  مشــروع 

النواب.
وقال القيادي في احلزب الدميقراطي 
الكردســتاني علــي الفيلي، في 
تصريح إلــى »الصباح اجلديد«، أن 
إدارة  حتالف  تشكيل  نحو  »املضي 
أســس  على  مبني  كان  الدولــة 

متعددة«.
وتابــع الفيلــي، أن »إحــدى هذه 
األســس هــو االتفاق مــع االحتاد 
حسم  على  الكردستاني  الوطني 
منصب رئيس اجلمهورية بالوصول 

إلى مرشح واحد«.
نريد  التي  »الرسالة  أن  إلى  وأشار، 
أن نوصلها هي علــى العكس مما 
يدله البعض في وســائل اإلعالم، 
ألننا نقــول بأننا قطعنا شــوطاً 
طويالً على صعيد املباحثات بشأن 

منصب رئيس اجلمهورية«.
وشــدد الفيلي، علــى أن »البيت 
الكــردي هــو أقرب مــن أي وقت 
مضى على االتفاق بشــأن جميع 
امللفات العالقة بينها ملف رئاسة 

اجلمهورية«.

وبني، ان »املتبقي لنا هو القليل، مع 
وجود وجهة نظر بأننا ال نكون على 
السياســية  العملية  الن  عجالة 
التي  اجلراح  الى تضميــد  بحاجة 

نزفت خالل املرحلة املاضية«.
ودعــا الفيلــي، إلى »عــدم إثارة 
إمنا على  التيار الصــدري،  جمهور 
اســتيعابه،  ينبغــي  العكــس 
وإقناعــه باجللــوس مجــدداً إلى 

طاولة احلوارات«.
وشــدد، علــى أن »هنــاك اطرافا 

التنسيقي  اإلطار  داخل  سياسية 
حتــاول املضــي نحــو تشــكيل 
احلكومة خالل الشهر احلالي، وهو 

خطأ كبير«.
اية  »اتخاذ  أن  إلى  الفيلي،  ومضى 
خطوة بهذا االجتاه يعني أن اإلطار 
الصدري  والتيار  الشــارع  يتحدى 
وهو امــر ال يتفق مــع املصلحة 

العامة«.
دولة  ائتالف  من جانبه، ذكر عضو 
القانــون عادل املانــع في تصريح 

إلى »الصباح اجلديد«، أن »الظروف 
اليــوم من أجل جناح  باتت مهيأة 
مهمة محمد شياع السوداني في 

تشكيل احلكومة«.
وأضاف املانع، ان »القوى الشيعية 
الكرد بعض  والسنية ســتعطي 
الوقت في مهلة ال تتجاوز الشهر 
احلالي من أجل االتفاق على مرشح 

لرئيس اجلمهورية«.
ونوه، إلــى أن »عدم اتفــاق الكرد 
على هذا املرشــح يعني نزول كل 

مــن احلزبني الرئيســني مبرشــح 
برهم  حظوظ  ســتكون  وحينها 
صالح هي األقوى وسيصوت اإلطار 
التنسيقي له ويجدد الثقة به مرة 

أخرى«.
ولفــت املانــع، إلــى أن »اإلطــار 
التنسيقي لن يغلق باب احلوار أمام 
التيار الصدري وهو يريد أن يشترك 

معه في تشكيل احلكومة«.
السياســي  »االنســداد  ان  وأورد، 
قد وصل إلى النهايــة وال نعتقد 

بأن هنــاك وقتاً أخــر إلطالة هذا 
الوضع«.

وانتهــى املانــع، إلــى أن »العراق 
ويحتاج  كبيــرة،  حتديــات  أمامه 
إلى تشــكيل حكومــة مكتملة 
الصالحيات لكي تعمل على تقدمي 

مشروع قانون املوازنة«.
معقداً  السياسي  الوضع  زال  وما 
فــي وقت لــم تســتطع الكتل 
السياســية إقناع التيار الصدري 

في اللجوء إلى احلوار.

نصح بعدم استفزاز التيار الصدري

الديمقراطي الكردستاني يحذر من إصرار اإلطار
على تشكيل الحكومة هذا الشهر: خطأ كبير 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلنت احملكمــة االحتادية )أعلى 
العراق(  فــي  ســلطة قضائية 
امس الثالثاء، عن عدم دستورية 
الســلطة احلصرية للمفوضية 
لالنتخابات  املســتقلة  العليــا 
واالستفتاء في إقليم كوردستان.

جــاء ذلــك فــي احلكــم على 
رئيس  بها  تقدمت  التي  الدعوى 
كتلة اجليــل اجلديد في مجلس 
النــواب العراقي النائب ســروة 
برملان  رئيســة  الواحد ضد  عبد 
كوردســتان ريواز فائــق إضافة 
إلــى و ظيفتهــا بشــأن عدم 
دستورية قانون املفوضية العليا 
لالنتخابــات واالســتفتاء فــي 

اإلقليم.
وأوضحــت احملكمــة االحتاديــة 
في قــرار حكمها فــي الدعوى 
التصويــت  حــق  إن  املقامــة، 
احلقوق  من  والترشح  واالنتخاب 
الدســتور  مبوجــب  املكفولــة 
وعلى الســلطات كافــة توفير 

متتع  لضمــان  الالزمة  الســبل 
املواطــن بهــا وبخالفــه تفقد 
قيمتها  االنتخابيــة  العمليــة 
الدميقراطية وميثــل ذلك خروجاً 
على الدستور وتفقد السلطات 
شريعة وجودها التي تستمد من 
الشعب اســتناداً ألحكام املادة 
العراق  دستور جمهورية  من   )5(

لعام 2005.
وأضاف البيان ان من اهم السبل 
ايجاد  هو  الدميقراطية  لتحقيق 
هيئــة مســتقلة تتولــى ادارة 
العملية االنتخابية وعم التدخل 
بشأنها من قبل سلطات الدولة 
او الكتل السياســية وان جعل 
مرجعية تلــك الهيئة للجهات 
فــي  املشــاركة  السياســية 
يفقدها  السياســية  العملية 

حياديتها واستقاللها .
كما أشــار البيان إلــى ان عدم 
فــي  الشــعب  حــق  ضمــان 
التصويت واالنتخاب والترشــح 
يفقــد العمليــة السياســية 

مقوماتها الدستورية ويؤثر على 
مــدى مشــاركة املواطنني في 

االنتخابات من عدمه.
بيانها  فــي  احملكمــة  وذكــرت 
ان االنتخابــات يجــب ان تكون 
االفكار  بــني  للتنافس  ســاحة 
واملبــادئ الوطنيــة التــي متس 
احلقوق  وضمان  واملواطن،  الدولة 

مكونات  لكافــة  الدســتورية 
عن  بعيــداً  العراقي  الشــعب 
التنافس الســلبي الــذي يقوم 
على اتباع كافــة الطرق لغرض 
لتحقيق  السلطة  الى  الوصول 

املصالح الشخصية.
واختتمت احملكمة بيانها بالقول 
ان عبــارة الســلطة احلصريــة 

التــي خصــت بهــا املفوضية 
لالنتخابات  املســتقلة  العليــا 
اقليم كردستان  واالستفتاء في 
من  اوالً(  )الثانيــة/  املادة  مبوجب 
القانــون رقم )4( لســنة 2014 
تخالف احكام املادتني )20 و 102) 
العراق  من دســتور جمهوريــة 
2005 ملساسها باستقالل  لعام 

املفوضيــة العليــا املســتقلة 
لالنتخابات االمــر الذي يقتضي 

بعدم دستوريتها.
وكانت رئيسة كتلة اجليل اجلديد 
العراقي،  النــواب  في مجلــس 
ســروة عبدالواحد، رفعت دعوى 
االحتادية  طالبت فيهــا احملكمة 
للبــالد بإلغاء القانــون رقم )4) 
2014، اخلاص بتشكيل  لســنة 
لالنتخابات  العليــا  املفوضيــة 
واالستفتاء في إقليم كوردستان، 
معتبــرة أن القانون املعتمد في 
إقليم كردســتان يخالف  برملان 

مواد الدستور العراقي.
وارجأت احملكمــة االحتادية النظر 
في الدعوى عــدة مرات، للتأكد 
ما اذا كان قانون مفوضية إقليم 
كردســتان يختلف عــن قانون 
املفوضيــة العليــا املســتقلة 
لالنتخابــات، ليتبــني فيما بعد 
بشــأن  يختلفان  القانونــني  ان 
باجراءات  اخلاصــة  الصالحيــة 

االنتخابات.

المحكمة االتحادية تقضي بعدم دستورية
سلطة مفوضية االنتخابات في إقليم كردستان

تقريـر

تبخر 46 تريليون دوالر خالل 10 أشهر 
6والركود العالمي يقترب من نسبة 98 % تركيا تعزز نفوذها في ليبيا بتوقيع

3اتفاقيات جديدة مع حكومة الدبيبة

السليمانية ـ عباس اركوازي:
عمق متديد عمر برملان كردستان لعام 
اخر االزمة السياسية التي يواجهها 
يســتعد  وبينما  كردســتان،  اقليم 
85 نائبــا للتصويت علــى التمديد، 
اعلنت كتل املعارضة رفضها مؤكدة 
ان برملــان االقليــم ســيكون فاقد 
للشرعية مع انتهاء مدته القانونية 
في السادس من شهر تشرين الثاني 

نوفمبر املقبل.
واكدت كتــل اجليل اجلديــد واالحتاد 
وجماعة العدل االســالميتني ونواب 
مستقلون انهم يرفضون متديد عمر 
االنتخابات  تاجيــل  عادين  البرملــان، 
فــي االقليــم جتــاوزا علــى حقوق 

املواطنــني الدميقراطيــة وقفز على 
االستحقاقات القانونية.

ويعقد برملان كردستان اليوم االربعاء 
جلسة يتضمن جدول اعمالها قانون 
متديد عمــره لعام اخــر، ايدته كتل 
الوطني  واالحتــاد  الدميقراطي  احلزب 
وحركة التغيير وبعض املكونات. وقال 
رئيس كتلة جماعة العدل االسالمية 
عبــد الســتار مجيد فــي تصريح 
للصبــاح اجلديد، ان حزبه يرفض هذا 
القانــون الذي يدعو الــى متديد عمر 
البرملان لعام اخر. واشــار مجيد الى 
ان كتلتــه تعتبر هذا االجــراء عرفا 
خاطئا ال يجوز تكراره،«ونحن نرفضه 
ولن نصوت عليه في جلســة برملان 

االقليــم« النه يرســخ التجاوز على 
حقوق الشــعب في اختيــار ممثليه. 
بدوره اعتبر رئيس كتلة اجليل اجلديد، 
كاوة عبد القادر متديــد عمر البرملان 
اجــراء غير قانونــي، ترفضه كتلته، 
قائالً ،«لن نكون جــزء من التصويت 
على هذا املشــروع غيــر القانوني«. 
وطالب عبد القادر القوى السياسية 
التي تعتبر نفســها ممثلة عن شعب 
كردستان، ان يكون لها موقف واضح 
القانوني،  اخلــرق  هــذا  جتاه  وصريح 
وان تتخــذ موقــف املقاطعة نظرا 
فاقدا  كردستان ســيكون  برملان  الن 
للشرعية مع انتهاء مدته القانونية 
في السادس من شهر تشرين الثاني 

املقبل. بدوره عد الباحث في الشــان 
السياســي عدنان عثمان متديد عمر 
برملــان االقليــم مهزلة حتــدث في 
االقليم الفتا الى ان اجراء االنتخابات 
الــى توافق  في موعدهــا ال يحتاج 
او موافقة االحزاب عليه،  سياســي 
اختصــاص مفوضية  مــن  وامنا هو 
االنتخابات. واكــد عثمان بدالً من ان 
يتم اغالق برملان االقليم نظرا لفشله 
وعدم قدرته علــى التصدي لالزمات 
املواطنني  يواجهها  التي  واملشــاكل 
في االقليــم، فاننا جند انه ميدد عمره 
لعام اخر الذي اعتبــره مهزلة اخرى 
التي  الكبيــرة  املاســي  الى  تضاف 

يشهدها اإلقليم. 

بغداد - الصباح الجديد:
أفــاد مصدر أمنــي رفيع امس 
الثالثاء، بــأن النية تتجه صوب 
إلى إرســال تعزيزات عسكرية 
البصرة  محافظة  إلى  إضافية 
لدعم األمن، فيما أشار إلى أن 
وفدا عســكرياً عالي املستوى 

سيزورها األسبوع املقبل.
األنباء  لوكالــة  املصــدر  وقال 
العراقيــة )واع(، إن »وفداً أمنياً 
عالي املســتوى سيزور البصرة 
جميع  ويلتقي  املقبل  األسبوع 
على  للوقوف  هنــاك  األطراف 

ملف األمن في احملافظة«.
وأضــاف، أن »هنــاك توجهــا 

عســكرية  تعزيزات  بإرســال 
إضافيــة للبصــرة بغية دعم 

األمن فيها«.
البصــرة  شــهدت  وكانــت 
مســاء امس االثنني مواجهات 
مســلحة قيل انهــا جرت بني 
اهل  وعصائب  الســالم  سرايا 
القصور  منطقــة  فــي  احلق، 
فيها  تتواجد  التي  الرئاســية 

فصائل مسلحة.
محلــي  مســؤول  وكشــف 
البصرة  محافظة  في  ســابق 
امس الثالثــاء، ان التوتر االمني 
ناجت عــن صراع  في احملافظــة 
اقتصادي بني جهات متصارعة 

نقلت هذا الصــراع من بغداد 
الى احملافظة.

وقــال عضو مجلــس البصرة 
في  الشــواك  املنحــل كــرمي 
تصريح تابعته الصباح اجلديد، 
إن »ما جرى في احملافظة خالل 
صراع  هو  املاضية،  الســاعات 
اجلهات  بني  بامتيــاز  اقتصادي 
املتصارعة في بغداد وقد نقلت 

صراعها إلى البصرة«.
وأضاف الشــواك »لم يسجل 
نــزاع فجــر امــس أي اصابات 
بشرية باستثناء االضرار املادية 
التي خلفها االشتباك املسلح، 
والوضــع طبيعي فــي الوقت 

احلالي باحملافظة«.
ودعا عضــو مجلس محافظة 
البصرة السابق سكان البصرة 
لصراعات  حطباً  يكونوا  »ال  ان 
من خارج حدودها وأن يكونوا يد 
واحدة فــي مواجهة مثل هذه 

األحداث«.
ويذكر انه في وقت ســابق من 
يــوم امس وصل رئيــس أركان 
اجليش الفريق أول قوات خاصة 
الركن عبد األمير رشيد ياراهلل 
ونائب قائد العمليات املشتركة 
الفريــق أول ركن عبــد األمير 
الشــمري إلى ذي قار والبصرة 
ملتابعة األوضاع األمنية فيهما.

برلمان كردستان يمدد عمره بنحو غير قانوني لعام اخر
اعترضت عليه كتل المعارضة الفتقاره الى الشرعية بعد احداث شغب ومواجهات مسلحة

ارسال تعزيزات عسكرية إضافية الى البصرة لدعم االمن فيها

بغداد ـ الصباح الجديد: 
نبيل  االقتصــادي  اخلبيــر  توقع 
املرســومي أمــس الثالثــاء، ان 
ســوف  النفطية  البالد  عائدات 
ترتفع في حــال اتخذت منظمة 
أوبك + قرارا بخفض مهم لإلنتاج. 
صفحته  في  املرســومي  وكتب 
أوبك  بوك:«تعقد  فيس  في  على 
بلس األربعــاء اجتماعاً ملواجهة 
في  الكبيــرة  العــرض  فجــوة 
الســوق النفطية العاملية التي 
تقدر بنحــو 1.7 مليــون برميل 
التــي تضغــط على األســعار 
باالجتــاه التنازلــي«. وأضاف، ان« 
هذا االجتماع يأتي في ظل ظروف 
معقدة سياسياً واقتصادياً ألقت 
فيها احلرب الروسية – األوكرانية 
ظالالً من القلق واالضطراب على 
واالقتصاد  العاملي  الطاقة  سوق 
عموماً، فالعالم يعاني من شبح 
والسياســة  االقتصادي  الركود 
النقدية املتشددة التي يعتمدها 
األميركــي  الفدرالــي  البنــك 
والبنــوك األوروبيــة التي رفعت 
فيها مــن أســعار الفائدة عدة 
حتى  التضخم  ملواجهــة  مرات 
ولو أدى ذلك إلــى االضرار بالنمو 

االقتصادي فيها«.
وتابع، » فأن أي تخفيض جوهري 

فــي انتــاج أوبك بلــس ملعاجلة 
االختالل في أساســيات السوق 
من شــأنه أن يؤدي إلــى ارتفاع 
العاملي  الطلب  وتآكل  التضخم 
علــى النفــط مما قد يــؤدي إلى 
اتســاع فجوة العــرض بدالً من 
»روســيا  أن  واوضح  تضييقها«. 
تقتــرح خفضاً لإلنتــاج مقداره 
لشــهر  يومياً  برميــل  مليــون 
نوفمبــر القادم، فيمــا ترى دول 
السعودية  مقدمتها  وفي  أخرى 
أن اخلفــض ينبغــي اال يتجــاوز 
النصف مليون برميل يومياً، وإذا 
ما وافقت أوبك بلس على املقترح 
الروسي فهذا يعني أنها اتخذت 
أكبر تخفيــض لإلنتاج منذ عام 
2020 ومن شــان مثل هذا القرار 
أن يرفع أسعار النفط في األجل 
القصير فوق مســتوى 90 دوالراً 
»في  أنه  الى،  واشــار  للبرميل«. 
هذه احلالة ستكون حصة العراق 
%12 أي ما يعادل  من التخفيض 
120 ألــف برميل يوميــاً وبذلك 
اإلنتاجية  العراق  حصة  ستكون 
احملددة له في أوبــك بلس 4.531 
ماليــني برميــل يومياً بــدالً من 
4.651 ماليني برميــل يومياً وهو 
أعلى من إنتاجــه الفعلي حالياً 
البالغ 4.525 ماليني برميل يومياً.

خبير اقتصادي: تخفيض أوبك+ لإلنتاج 
سيرفع العائدات النفطية للبالد



محليات2

بغداد - الصباح الجديد: 

تســببت موجة اجلفــاف ملناطق 
األهــوار جنوبــي العــراق بهجرة 
جديــدة طالت املئات من األســر 
في  جسيمة  خســائر  جانب  إلى 
نفوق املواشــي واحليوانات وتدمير 
املزروعات، األمر الذي دفع عدداً من 
بينهم  من  التحّرك،  إلى  املهتمني 
ناشطون ومدّونون عراقيون الطالق 
حملة واسعة النقاذ أهوار العراق”.

واملعنيون باالمر يعلمون ان األهوار 
العراقية التــي تتفّرد بها طبيعة 
مائية  مسّطحات  هي  البالد  هذه 
ضخمة تستمّد مياهها من نهرَي 
دجلة والفرات بشكل رئيس ، ومتتد 
فــي محافظات ذي قار وميســان 
حدودية  ومناطق  واملثّنى  والبصرة 
شــرقي  وجنوب  جنوبي  إيران  مع 
البالد، أّما أبرزهــا فأهوار اجلبايش 
والدجيلــة،  والشــيب  واحلّمــار 
وتضّم أنواعاً عديــدة من الطيور 
ونبات  املائية  والنباتات  واألسماك 
القصب والبــردي، في حني تعيش 
حولها آالف األســر العراقية على 
وتربية  الزراعــة وصيد الســمك 
املواشــي ، اضافــة الــى كونها 
مصدرا مهما وحيويا الستقطاب 
املهاجرة من شــتى بقاع  الطيور 

االرض .
وكانــت منظمــة األمم املتحــدة 
والثقافــة  والعلــوم  للتربيــة 
السابع  في  وافقت  قد  )يونسكو( 
عشــر من متوز 2016 علــى إدراج 
األهوار في قائمــة التراث العاملي، 
إضافة  دولية،  طبيعيــة  محمّية 
إلى مدن أثريــة قدمية قريبة منها 

مثل أور وأريدو والوركاء.
ضرب  احلالي  العــام  مطلع  ومنذ 
اجلفــاف البالد، وقد تســّبب فيه 
الواصلة  املياه  مســتويات  تراجع 
عبر نهرَي دجلــة والفرات، نتيجة 
سياسات مائية إليران وتركيا، من 
خــالل بناء ســدود وحتويل مجرى 
أنهار فرعية ومنع دخولها العراق. 
أمام حتدٍّ  العراق  أهوار  تبدو  واليوم 

خطيــر من أجل البقــاء، في ظّل 
تفاقــم أزمة اجلفاف التي يصفها 
خبــراء بأّنها األكثر قســوة منذ 
عقود طويلة، إذ تراجعت مناسيب 
حات املائية التي  املياه في املســطّ
تغّطــي مســاحات كبيــرة من 
مصدر  وتَُعــّد  عــّدة،  محافظات 
حياة بيئية خصبة تكّونت حولها 
جتّمعات ســكنية كثيرة من قرى 
عشرات  تضّم  مختلفة  وقصبات 

آالف من املواطنني العراقيني.
وقد ســّجلت األســابيع األخيرة 
نزوح عدد غير قليل من األسر من 
مناطق األهوار بســبب اجلفاف، إذ 
تربية اجلواميس  إّنها تعتمد على 
واملواشــي وصيد السمك اللذين 
الزراعة  تأّثرت  فيما  باجلفاف،  تأّثرا 

بذلك أيضاً.
وأطلق ناشــطون عراقيون حملة 
مســاعدة  على  احلكومــة  حلّث 

وقفة،  ولتنظيم  األهــوار،  أهالي 
مركز  الناصريــة  مدينة  وســط 
محافظة ذي قار، تنديداً بفشــل 
األزمة  احتــواء  فــي  احلكومــة 
من  املتضّررين  األهالي  ومساعدة 

أزمة اجلفاف.
في هــذا الســياق أّنــه يتوّجب 
علــى األمم املتحــدة التدّخل في 
مثــل هــذه “الظــروف اخلانقة” 
وحّل أزمة األهوار الكبرى، ســّيما 
التراث  قائمة  علــى  مدرجة  أّنها 
العاملي ، اضافة الى ان األزمة تعد 
اشارة  “تقصيرا سياســيا”، وهي 
العراقية  احلكومة  لتعّثر  واضحة 
فــي إكمــال مفاوضاتهــا مــع 
وحتقيق  واإليراني،  التركي  اجلانَبني 
النتائج املرجّوة لرفع كميات املياه 
الواصلة إلى نهري دجلة والفرات.

وفي وقت ســابق، أفاد مقّرر جلنة 
النائب  النــواب  املياه في مجلس 

“دعت  بــأّن جلنتــه  اخملتار  عــادل 
استخدام  إلى  الثالث  الرئاســات 
أوراق الضغــط علــى دول اجلوار 
االتفاقيــات  اســتغالل  منهــا 
مع  املبرمة  والتجارية  االقتصادية 
هذه الدول حلملها على االنضمام 
إلى االتفاقات واملعاهدات الدولية 
“، موضحاً  امليــاه  بتوزيع  اخملتّصة 
في تصريحــات صحافية “ضرورة 
وضع احللول ملعاجلة اآلثار السلبية 
النخفاض مناسيب املياه، وأهّمها 
ارتفــاع نســب التلّوث، ســّيما 
باملناطــق الوســطى واجلنوبية ، 
وزيادة مســاحات التصّحر، فضالً 
عن اتساع هجرة العائالت ، سيما 
من ســكنة األهــوار والقرى إلى 

مراكز املدن” .
من جانبها كشــفت وزارة املوارد 
املائية، عن أنــه لم يتم حتى اآلن 
تخصيص مبالغ ملواجهة الشــح 

املائي في البــالد، منبهة على أن 
مؤشرات هطول األمطار ال تبشر 

بخير .
املناقشــة  الــوزارة خالل  واكدت 
التي جــرت على هامش  احلوارية 
العراق..  في  املائيــة  )املوارد  مؤمتر 
املواجهات واخملاطــر( الذي أقامته 
جامعة )كومار( في الســليمانية 
اســتمرار حالة اجلفاف للموسم 
الرابــع علــى التوالي وهـــو ما 
لــم يحصل منــذ العــام 1930، 
كاشفة عن أن أولوياتها للصيف 
مياه  تأمــني  ســتكون  املقبــل، 
املنزلية  واالســتخدامات  الشرب 

للمواطنني بالدرجة األولى.
وقال وزير املــوارد مهدي احلمداني 
إن مؤشــرات  املؤمتر،  خالل أعمال 
اآلن  هطول األمطار، مازالت حتى 
ال تبشــر بخير، مــا يؤكد دخول 
العراق مبوسم جفاف للعام الرابع 

على التوالي وهــو ما لم يحصل 
له منذ العــام 1930، الفتا الى أن 
كل املؤشــرات العامليــة تؤكد أن 
األمطار إن هطلت اآلن، فســوف 

تختفي العام املقبل.
أولويــة  أن  احلمدانــي،  وذكــر 
الصيفــي  للموســم  وزارتــه 
مياه  تأمــني  ســتكون  املقبــل، 
املنزلية  واالســتخدامات  الشرب 
للزراعة  توفيرها  ثــم  للمواطنني 
والصناعة، كاشفاً عن وجود تأخير 
الشــح  مواجهة  بإجراءات  كبير 
أية  املائي، بسبب عدم تخصيص 

مبالغ له حتى اآلن. 
التي  تنفيــذ اإلجراءات  إلى  ودعا، 
دعــت لها وزارتــه وأهمها تقنني 
االســتهالك وتقليل املســاحات 
الزراعيــة وزيــــادة غلــة الدومن 
الســيما  املعتمدة  باملســاحات 

ضفاف األنهر.

اهوار العراق تسجل موجة جفاف غير مسبوقة
 تسببت في تهجير المئات من اسرها  

دعوة الى التحرك الطالق حملة واسعة النقاذها 
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بغداد - الصباح الجديد: 

احلمايــة  هيئــة  رئيــس  دعــت 
االجتماعية د.ســناء املوسوي الى 
اختصار روتني العمل واالنتقال الى 
الدعم الفعلي باالمور اللوجستية 
االجتماعية  احلمايــة  هيئــة  الى 
، مؤكــدة خالل افتتاحها ورشــة 
العمــل اخلاصة بتعزيز شــبكات 
االمــان االجتماعــي فــي العراق 
التــي اقامتهــا منظمــة البنك 
الدولي مؤخــرا على اهمية تطوير 
احلمايــة خاصة  وبرامج  انظمــة 
باعداد  التوســعة احلاصلــة  بعد 
املشمولني حيث بلغ عددهم اكثر 
من مليون و)٧٠٠( الف مشمول في 
عموم العراق بعــد اطالق الدفعة 

الثامنة من الشمول. 
رئيس الهيئة بينت ضرورة السرعة 
في معاجلة املشكالت التي تعتري 

الفنية  احلماية خاصة  عمل هيئة 
التحديات  اجــل جتــاوز  منها من 
الى  لتحقيــق االهداف ،مشــيرة 
حاجــة الهيئة الى دعم املنظمات 
الدوليــة ومنهــا البنــك الدولي 
ملا متتلكــه من خبــرة وامكانيات 

واسعة وكبيرة. 
يذكر ان البنــك الدولي افتتح اول 
امس االثنني ورشــة خاصة بتعزيز 
شــبكات االمــان االجتماعي في 
العراق مبشــاركة وفد مــن وزارات 
التخطيــط(.  العمل،املاليــة،   (
ومراجعة  تقدمي  الورشة  وتتضمن 
اعاله  املذكور  للمشــروع  شاملة 
فضال عن فتح النقاشــات الفنية 
قابلة  نهائية  عمل  خريطة  لوضع 
للتنفيذ من اجــل حتقيق االهداف 

من املشروع.
علــى صعيد متصل عقــد املدير 
العــام لدائــرة العمــل والتدريب 
املهني في وزارة العمل والشــؤون 
االجتماعيــة رائــد جبــار باهض 

اجتماعاً الكترونياً مع برنامج األمم 
املتحدة االمنائي )UNDP( عن طريق 

موقع
برنامج  انتقال  ملناقشة   )  )ZOOM
الطوارئ  العيش في حالة  ســبل 
الى الكيان احلكومــي لتتم ادارته 
من قبــل وزارة العمل والشــؤون 
االجتماعية/ دائرة العمل والتدريب 
املهنــي كونها اجلهــة احلكومية 
الرئيســة املضطلعة بدعم سبل 
العيش لالســر احملتاجــة والفئات 
عن  والباحثني  والضعيفة  الهشة 

العمل. 
وقال املدير العام خالل االجتماع انه 
من الضروري دراسة ومواكبة عمل 
الكروب املسؤول عن هذا البرنامج 
ليتســنى لنا التقييــم واملتابعة 
واختيــار اإلجراء املناســب خلدمة 
الفئــات التــي تعنى بهــا الوزارة 
التنسيقية  املنصة  اســتالم  عبر 
املبنية على املعلومــات والبيانات 
التي تخــص الفئات املذكورة انفاً، 

مبيناً اســتعداد الوزارة الســتالم 
توفر  البرنامــج بعــد  ادارة هــذا 
االرضية املناســبة لها من خبرات 
بطبيعــة  وميدانيــة  معرفيــة 
عمــل هذه اجملموعة مــع التاكيد 
التخصيصات  توفــر  اهمية  على 
بهذا  العمل  الدامة  الالزمة  املالية 
البرنامج مما يستدعي لقاءات اكثر 
ودراسة مكثفة لكي نصبح على 
البرنامج.  الســتالم  تام  استعداد 
واكد ان الوزارة وحتديدا دائرة العمل 
املهنــي حتــرص على  والتدريــب 
دعم الفئات الضعيفة والهشــة 
عــن طريق اخلدمــات املقدمة من 
تدريب وقــروض واعادة تاهيل على 
القائمني على  اللقاء مــع  يتم  ان 
هــذا البرنامج حضوريا لكي نضع 
بعد  الســتالمه  النهائية  النقاط 
االتفاق على تشــكيل فريقني من 
االجتماعية  والشؤون  العمل  وزارة 
االحتاديــة ووزارة العمل في اقليم 

كردستان. 

الموسوي تؤكد اهمية تطوير انظمة وبرامج الحماية االجتماعية لتواكب التوسعة 
خالل افتتاحها ورشة تعزيز نظم شبكات االمان 

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلنت دائرة اإلصالح العراقية التابعة لوزارة العدل 
 عــن إطالق ســراح )720( نزيالً خالل شــهر ايلول 

 املاضي بعد انتهاء مدة محكوميتهم . 
وقــال بيان صادر عــن الــوزارة، إن الدائرة اطلقت 
 سراح ) 629( نزيالً من الرجال في االقسام التابعة 
 حملافظة بغداد ، وكذلك إطالق ســراح ) 91( نزيله 
من ســجن النســاء / بغداد خالل الشهر املاضي، 
منوها البيــان الى ان الدائرة اتخذت كافة التدابير 
 واإلجراءات التي من شــأنها تســريع وتيرة حركة 

 التسفير وتأمني النزالء إمام احملاكم . 
واشــار البيان، إن مالكات الدائرة كل من التسفير 
 ونقل النزالء واللجان القانونية واآلليات واحلراسات 
 والطوارئ تعمل بشــكل يومي ولســاعات تعدت 
 ســاعات الدوام الرســمي بغية متابعة القضايا 
 والدعــاوى مع اجلهــات القضائيــة واجلهات ذات 
 العالقة للتســريع بإجراءات إطالق سراح النزالء، 

 حرصاَ منها على إمتام العمل بالشكل األمثل .  

 بغداد - الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة التعليم العالــي والبحث العلمي، 
احتساب العام الدراســي 2022/2021 سنة عدم 

رسوب.
وذكر بيان للوزارة :”سعيا منها الى معاجلة حاالت 
الطلبة ومتكينهم من حتقيق متطلبات الدراســة 
والبحث  العالي  التعليــم  وزارة  اجلامعية قــررت 
العلمي استنادا الى الصالحيات القانونية اخملولة 
لوزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم 
عبد الصاحب اعتبار العام الدراســي 2022/2021 
ســنة عدم رســوب للطلبة الذي ترقن قيودهم 
في الدراســات األولية الصباحية واملســائية في 

اجلامعات والكليات احلكومية واألهلية”.
وبهذا الصدد وجهت وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمــي اجلامعــات والكليات واملعاهــد بإصدار 
األوامر الالزمة باملعاجلة حســب املــادة )18/ثالثا( 
من التعليمات االمتحانية رقم 134 لســنة 2000 
املعدلة وتأشير حاالت الطلبة على وفق السياقات 

العلمية واألكادميية املعتمدة.

 بغداد - الصباح الجديد: 
أفــاد مصدر أمني في قيــادة عمليات بغداد امس 
الثالثــاء، بإعادة فتح اجلســر املعلــق أمام حركة 

املركبات وسط العاصمة بغداد .
وذكر املصــدر إن “القوات االمنية باشــرت باعادة 
فتح اجلســر املعلق امام حركة املركبات، وســط 
العاصمة بغداد”. ، مضيفا ان “عبور اجلسر من دون 

احلاجة الى بطاقات التعريف )الباجات(”. 

بغداد - الصباح الجديد: 
قررت مديرية األحــوال املدنية واجلــوازات واإلقامة/ 
مديريــة شــؤون البطاقــة الوطنية الغــاء احلجز 

االلكتروني باستثناء محافظتي نينوى واالنبار.
وبحســب وثيقة صادرة من املديرية انــه “بناء على 
توجيــه وكيل الــوزارة االقــدم تقرر الغــاء احلجز 
االلكتروني لكافة دوائر البطاقة الوطنية، عدا دوائر 

محافظتي )نينوى – االنبار(”.
وعلى وفق الوثيقة فإن “النظام البديل يكون حسب 
الرقعة اجلغرافية بداللة بطاقة الســكن بدل احلجز 

االلكتروني”. 

العدل: اإلفراج عن )720( نزياًل 
خالل شهر  ايلول لعام 2022 

التعليم تقرر احتساب العام 
الدراسي 2021/2022 سنة 
عدم رسوب للمرقنة قيودهم

بعد اغالق استمر ألسابيع..
اعادة فتح الجسر المعلق 

امام حركة المركبات

الغاء الحجز اإللكتروني 
للبطاقة الوطنية 

باستثناء نينوى واالنبار 

وافقت منظمة األمم 
المتحدة للتربية والعلوم 
والثقافة )يونسكو( في 

17 تموز 2016 على 
إدراج األهوار في قائمة 
التراث العالمي، محميّة 

طبيعية دولية، إضافة 
إلى مدن أثرية قديمة 

قريبة منها مثل أور 
وأريدو والوركاء

دهوك - الصباح الجديد: 
أعلـــن مركـــز إدارة األزمـــات 
إقليـــم  داخليــة  بـــوزارة 
كوردستـــان، أن النازحــني في 
كوردســتان  إقليم  مخيمــات 
فــي إزدياد مستمـــر بســبب 
االجنــاب، في وقـــت قلصـــت  
والــوكاالت  فيهاملنظمــات 
الدولية من مساعداتها بشكل 

ملحوظ.
وكان مدير الهجــرة واملهجرين 
فــي محافظة دهــوك، بيرديان 

بير جعفر ، أن %70 من النازحني 
إلــى  يعــودوا  لــم  اإلزيديــني 
مرور  رغم  اآلن،  مناطقهم حتى 
خمس سنوات على حترير املوصل 

من داعش.
املدير العام ملركــز إدارة األزمات 
إقليم كوردستان،  داخلية  بوزارة 
حسني كالري، بنّي أن “املساعدات 
الــوكاالت  تقدمهــا  التــي 
 54% الدولية تقلصت بنســبة 
يؤثـــر  ما  األماكن،  بعــض  في 
تقديـم  علـى  سلبـي  بشكـل 

اخلدمـات”.
ورأى أن إجناب املزيد من األطفال 
ال يرتبط مبكون معني، إمنا ظاهرة 
منتشــرة فــي عمــوم العراق، 
األسرة  “تنظيم  أن  مســتطرداً 
يجري بطريقة صحية في إقليم 
كوردســتان حيث عدد الوالدات 
في األســرة الواحدة أقل بكثير، 
األخرى في  املناطق  باملقارنة مع 

العراق”.  
التي يقدموها  بشــأن اخلدمات 
للنازحني، قال إن “حكومة إقليم 

كوردســتان ترى في اســتقبال 
النازحني، واالســتمرار في تقدمي 
اخلدمات لهم، واجباً ومسؤولية 
تقع على عاتقها”، منّوهاً إلى أن 
“العبء على كاهلنا يزداد، كلما 
زاد عدد أفراد تلك األســر بسبب 

اإلجناب”. 
بحسب أرقام مركز إدارة األزمات، 
يعيــش 940 ألف نــازح والجئ 
من  كوردســتان،  إقليــم  فــي 
محلي،  نــازح  ألف   665 بينهم 
و253 ألف الجئ مـــن سوريـــا 

وروجآفـــا، ومـن بيـن النازحيـن 
احملليـني، هنـاك 330 ألـف نـازح 
إزيـدي، يعيـش معظمهـم فـي 

اخمليمـات. 
إلــى  لفــت  كالري  حســني 
الدوليــة  املنظمــات  “كل  أن 
وحسب  مســاعداتها،  قلصت 
اإلعالن األخير الــذي وردنا، فقد 
خفضت مفوضيــة األمم املتحد 
ميزاينتهــا   UNHCR لالجئــني 
لعام 2023 بشــكل كبيـــر، ما 
علـى  كبيـر  بشكـــل  سيؤثـر 

للنازحيـن  اخلدمـــات”  تقديـم 
والالجئيـن.

واالســتقرار  األمن  غياب  وميثل 
في ســنجار واملناطــق احمليطة 
بها، إلى جانــب غياب اخلدمات 
واإلعمار، مثل الكهرباء واملدارس 
واالحتياجات األساسية للحياة، 
باإلضافة إلى عــدم وجود فرص 
للعمل، عوامل متنع النازحني من 
الهجرة  دائرة  بحســب  العودة، 
محافظـــة  فــي  واملهجريــن 

دهـوك. 

بغداد - الصباح الجديد: 
اصــدرت خلية اإلعــالم األمني 
بشــأن  بياناً   ، الثالثــاء  امــس 
االحداث التــي وقعت مبحافظة 

ذي قار.
وقالــت اخللية في بيــان، “تبذل 
كبيرة  جهــوداً  األمنية  القوات 
لتأمــني احلمايــة للمتظاهرين 
بحقوقهم  املطالبني  السلميني 

املشــروعة، اال ان هناك عناصر 
مخربــة خارجــة عــن القانون 
تندس وسط جموع املتظاهرين، 
كمــا حصل فــي محافظة ذي 

قار”.
وأضاف البيــان “أقدمت عناصر 
كرفانات  حــرق  علــى  ضالــة 
احملافظة  مجلــس  ملبنى  تابعة 
وتدمير وحرق املمتلكات العامة 

ويعاقب  مرفــوض  األمــر  وهذا 
جميع  داعيــاً  القانــون”،  عليه 
على  “احلفاظ  الــى  املتظاهرين 
وعــدم  التظاهــرات  ســلمية 
بالتواجد  للمندســني  السماح 
داخــل التظاهــرات والتعــاون 
التام مـــع األجهـــزة األمنيـة 

اخملتصـة”.
وكان مصدر أمني أفاد اول امـس 

بحرق  محتجني  بقيــام  االثنني، 
قـرب  النيـران  وانـدالع  إطـارات 
مبنـى محافظـة ذي قـار، قبـل 
أن يتـم فـرض حظـر للتجـوال. 
كما أعلنت خلية اإلعالم األمني، 
إصابة منتســبني خالل أحداث 

مدينة الناصرية.
وذكر بيان للخلية :”تبذل القوات 
األمنيــة جهوداً كبيــرة لتأمني 

احلماية للمتظاهرين السلميني 
املشروعة،  بحقوقهم  املطالبني 
اال ان هنــاك عناصــر مخربــة 
خارجة عن القانون تندس وسط 
جمــوع املتظاهرين، كما حصل 

في محافظة ذي قار”.
“أقدمــت عناصر ضآلة  وأضاف 
تابعة  كرفانــات  حــرق  علــى 
ملبنى مجلــس احملافظة وتدمير 

العامة وهذا  املمتلــكات  وحرق 
األمــر مرفوض ويعاقــب عليه 
“الدعوة  البيان  وجدد   ، القانون”. 
باحلفاظ  املتظاهريــن  جلميــع 
على ســلمية التظاهرات وعدم 
بالتواجد  للمندســني  السماح 
داخــل التظاهــرات والتعــاون 
التام مـــع األجهـــزة األمنيـة 

اخملتصـة”. 

 ازدياد أعداد النازحين بسبب اإلنجاب تزامنًا مع تقليص المساعدات الدولية

 إصابة منتسبين وحرق كرفانات تابعة لمجلس ذي قار من عناصر ضالة



3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
فيما ال تزال التظاهرات مستمرة في إيران ألكثر 
من أســبوعني، تنديدا مبقتل الشــابة الكردية 
مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاماً، أكدت 
اخملابرات األميركية أن استمرار تلك االحتجاجت 

ومدة انتشارها أمر مفاجئ فعال.
ووصف مدير وكالة اخملابــرات املركزية بيل بيرنز، 
“مدى انتشــار تلــك االحتجاجــات بالصاعق”، 
الســيما أنها طالت عشــرات املدن واحملافظات، 

وشتى الطبقات أيضاً.

“فاض بهم الكيل”
واعتبر بيرنز في مقابلة مع شــبكة سي بي أس 
األميركية، أن الشباب اإليراني اكتفى من القمع 

السياسي للسلطات اإليرانية.
كما رأى أن االيرانيني الشــباب السيما النساء، 
فاض بهم الكيل، ســواء من األزمة االقتصادية 
أو الفساد والقيود  والظرف املعيشية الصعبة، 
االجتماعية والقمع السياســي فــي البالد، ما 

جعلهم مستعدين للمخاطرة بكل شجاعة..
وكان الرئيــس األميركي جو بايــدن أعلن أمس 
االول اإلثنني، أن بالده “ســتفرض هذا األســبوع 
أكالفاً إضافية على مرتكبي أعمال العنف ضّد 
املتظاهرين السلميني”، معربا عن قلقه الشديد 
إزاء التقارير الواردة عن اســتمرار العنف املتزايد 
ضّد احملتجني في إيــران، مبا في ذلك ضّد الطالب 

والنساء.
فيمــا اتهــم املرشــد اإليراني علــي خامنئي 
واشــنطن وتل أبيب بالوقــوف وراء املتظاهرين 

واملشاغبني.

شعلة مهسا
يذكــر أن أميني، التي تنحدر من مدينة ســقز 
الكردية في شــمال غربي إيــران، توفيت في 16 
ســبتمبر )2022( بعد ثالثة أيام مــن اعتقالها 
من قبل شرطة األخالق، ومن ثم نقلها إلى أحد 

املستشفيات في طهران.
وقد أشــعلت وفاتها نار الغضب في إيران، حول 
عدة قضايا مــن بينها القيــود املفروضة على 
احلريات الشخصية والقواعد الصارمة املتعلقة 
مبالبــس املــرأة، فضالً عــن األزمة املعيشــية 
واالقتصادية التي يعاني منها اإليرانيون، ناهيك 
عن القواعد الصارمة التي يفرضها نظام احلكم 
وتركيبته السياسية بشكل عام، باإلضافة إلى 

الفساد والقمع
وشــكلت التظاهرات التي عمت عشرات املدن 
في كافــة أنحاء البالد خالل األســابيع املاضية 
وال تزال، شــاملة مختلف األعــراق والطبقات، 
االحتجاجــات األكبــر منذ تلك التــي خرجت 
اعتراضا على أســعار الوقود فــي 2019، وأفيد 
وقتها مبقتل 1500 شــخص )حسب رويترز( في 

حمالت قمع ضد املتظاهرين. )سبتمبر 2022(.

مدير السي آي إي: شباب 
إيران فاض بهم الكيل

متابعة ـ الصباح الجديد:
“الوحــدة”  حكومــة  حصلــت 
الليبيــة املؤقتــة، برئاســة عبد 
احلميــد الدبيبة، علــى مزيد من 
الدعم من أنقرة، التي عززت أمس 
ليبيــا، بعدما  نفوذها فــي غرب 
املســتوى  رفيع  تركي  وفــد  أبرم 
طرابلس  للعاصمة  زيارتــه  خالل 
ومذكــرات  جديــدة  اتفاقيــات 
تفاهم مع حكومة الدبيبة، أثارت 
غضب مجلس النــواب وحكومة 
االستقرار، برئاسة فتحي باشاغا، 
إلى جانب أطراف إقليمية معنية 
البحر  في شــرق  الطاقة  مبخزون 

املتوسط، وفي مقدمتها اليونان.
توقيع  الوحدة  حكومــة  وأعلنت 
اتفاقيــات ومذكــرات تفاهم مع 
تركيا في مجــال التدريب األمني، 
والطاقــة النفطيــة، والغاز وفي 

مجال اإلعالم.
وأكد وزير اخلارجية التركي، مولود 
جاويــش أوغلــو، توقيــع مذكرة 
تفاهم بــني بالده وليبيا في مجال 
املــوارد الهيدروكربونيــة )النفط 
والغاز الطبيعــي(. وقال في مؤمتر 
نظيرته  صحافي مشــترك مــع 
الوطنية  الوحــدة  حكومــة  في 
املؤقتة، جنالء املنقوش، إنه “ال يحق 
االتفاقية  في  التدخل  أخرى  لدول 
ذوي ســيادة  بلدين  بــني  املوقعة 

)تركيا وليبيا(”.
ويشير تصريح جاويش أوغلو، على 
ما يبدو، إلى ما قاله وزير خارجية 
اليونــان نيكوس دنديــاس من أن 
بالده تتابــع عن كثب تنفيذ تركيا 
التفــاق مع ليبيا على اســتغالل 
مصــادر الطاقة فيها، وذلك خالل 
لقائــه مع ســفير فرنســا لدى 
اليونــان، باتريك ميزونــاف، بحثا 
خالله التطورات في شــرق البحر 
املتوســط وليبيا، مبقــر اخلارجية 

اليونانية.
من جانبــه، قال الدبيبة إنه ناقش 

بصفته وزيراً للدفاع مع وزير الدفاع 
التركــي، خلوصــي آكار، التعاون 
البلديــن، وعدداً  العســكري بني 
مــن البرامــج التدريبية للجيش 
الليبي، وســبل توفيــر كمية من 
التجهيــزات املتطــورة لعدد من 
فيما  باجليــش.  العامــة  األركان 
قال جاويش أوغلــو، إنه ناقش مع 
الدبيبة خطوات احلل السياســي 
والعالقات املشــتركة، معلناً عن 
التوقيع على مذكــرة تفاهم في 
ومجال  البروتوكولــي،  التعــاون 
الهيدروكربونات والغاز واالستثمار 
مذكــرة  أن  واعتبــر  النفطــي. 
التفاهــم األمنــي والعســكري 

“مهمة من أجل اســتقرار ليبيا”، 
وقال إن املذكــرة البحرية تضمن 
وتعهــد  املشــتركة،  املصالــح 
مبواصلة اجلهــود التركية لوصول 
إلى تكويــن جيش نظامي.  ليبيا 
كمــا أوضح أن مذكــرة التفاهم 
تشمل التنقيب عن النفط والغاز 
بحــراً وبــراً، عبر شــركات ليبية 
تركيــة مشــتركة، مشــيراً إلى 
العمل على عودة رحالت اخلطوط 
اجلوية التركية إلى مطارات ليبيا.

الذي طالب اجملتمع  أوغلو،  وأضاف 
الدولــي بالكف عــن التدخل في 
الشــأن الليبــي، أنــه يعمل مع 
اســتئناف  على  الدبيبة  حكومة 

في  التركية  الشــركات  أعمــال 
ليبيــا والتعاقــد على مشــاريع 
جديدة، الفتاً إلى أن رئيس البرملان 
الشرقية  املنطقة  سيزور  التركي 
قريباً للقــاء رئيس مجلس النواب 

الليبي.
من جهتهــا، دافعت املنقوش عن 
االتفاقية باعتبارها “حتقق مصالح 
البلدين، وتساعد العالم في جتاوز 
قالت  لكنها  والغاز”،  النفط  أزمة 
الســابقة،  البحرية  االتفاقية  إن 
التي مت توقيعها بني تركيا وحكومة 
“الوفاق” الســابقة برئاســة فائز 
الســراج، “حتتاج لتصديق من األمم 
املتحدة قبل البــدء في تنفيذها، 

املناقشات  في  نتناولها  لم  ونحن 
فنية ما  تفاصيــل  ألنها تتضمن 

زلنا بحاجة لالتفاق عليها”.
لكن أوغلــو حتدث في املقابل عما 
وصفه بســوء تفاهــم، وقال إنه 
“مت تفعيــل االتفاقيــة وإبالغ األمم 
املتحــدة بهــا، واتفاقيــة احلدود 
البحريــة هــي لصالــح البلدين 
وتضمــن مصاحلهمــا”، وادعــى 
الليبية  األطــراف  جميع  موافقة 
اآلن عليها. كما زعم أن االتفاقية 
ذوي سيادة،  بلدين  »شــأن يخص 
ومت إبرامهــا وفقاً ملبدأ رابح - رابح، 
وليس لدى أي دولة أخرى احلق في 

التعليق عليها«.

في ســياق ذلك، دعــت املنقوش، 
مع  االتفــاق  عــن  أعلنت  التــي 
الوفد التركي على حشــد اجلهود 
الدوليــة لدعــم خريطــة طريق 
مختصرة إلجــراء االنتخابات، إلى 
تكثيف جهود اجلهات التشريعية 
بإنهاء اخلالف حــول بنود القاعدة 
الدســتورية لتحقيق االنتخابات، 
مشيرة إلى ضرورة التزام األجسام 
التشــريعية بإصــدار القاعــدة، 
وقالت إنه في حال تعذر ذلك ميكن 
االستفتاء على الدستور أو اللجوء 

للمحكمة الدستورية.
بأن احلل في  أوغلو  وعقب جاويش 
ليبيا “ال يأتي إال باحلوار، ولن يكون 
إال سياســياً، وال بد مــن التوافق 
على قاعدة دســتورية”، مؤكداً أن 
بالده تدعم عمل األمم املتحدة في 

ليبيا.
ورداً علــى هذه اخلطوة، ســارعت 
جلنة الطاقة مبجلــس النواب إلى 
لالتفاقيات،  رفضهــا  تســجيل 
وحذرت فــي بيان لهــا أمس من 
“التصرفــات الفردية، التي تهدف 
السلطة على حساب  للبقاء في 
مقدرات الشعب الليبي”، واعتبرت 
أن حكومــة الدبيبــة “انتهت وال 
أثر قانونياً لهــا، واالتفاقيات التي 
توقعها غير ملزمة للدولة الليبية. 
داعية اجلانب التركي التباع الطرق 
االتفاقيات  العتمــاد  القانونيــة 
مع مجلس النــواب، كما طالبت 
التعامل  بعدم  الدوليني  الشركاء 
مــع حكومة الدبيبــة، باعتبارها 
حكومة فاقدة للشرعية واألهلية 
القانونية وال متثل الشعب الليبي.

باشــاغا  حكومة  أعلنت  بدورها، 
أنها سترد بشــكل مناسب على 
جتــاوزات حكومة الدبيبــة “التي 
تهدد األمن والسلم في املنطقة”، 
وأعلنت أنها ستبدأ مشاورات مع 
الشــركاء اإلقليميــني والدوليني 

للرد على هذه التجاوزات.

تركيا تعزز نفوذها في ليبيا بتوقيع
 اتفاقيات جديدة مع حكومة الدبيبة

شملت التدريب األمني والنفط واإلعالم وأثارت غضب اليونان
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متابعة ـ الصباح الجديد:
دعــت الســلطات اليابانية، أمس 
الثالثــاء، ســكان منطقتــني في 
شمال شرق األرخبيل لالحتماء بعد 
إطالق بيونغ يانغ صاروخاً باليستياً 
حلق فوق اليابان قبل أن يسقط في 
احمليط الهــادئ، في جتربة صاروخية 
لم تســفر عن إصابات بشــرية أو 

أضرار مادية.
وكان هذا أول صاروخ كوري شمالي 
يتبــع مثل هــذا املســار منذ عام 
2017، وقالــت طوكيو إن مســاره 
البالغ 4600 كيلومتر رمبا كان أطول 
كوريا  اختبارات  في  تُقطع  مسافة 
الشمالية، التي غالباً ما تكون على 
ارتفاع كبيــر لتجنب التحليق فوق 

الدول اجملاورة.
من جانبــه، أعلن اجليــش الكوري 
اجلنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت 
صاروخــاً باليســتياً غيــر محدد، 
فــي حلقة جديدة من مسلســل 
التجارب التي جتريها بيونغ يانغ في 
وقت تكثف فيه ســيول مناوراتها 
العسكرية املشتركة مع واشنطن.

وقالت رئاسة األركان في سيول إن 
صاروخاً  أطلقت  الشمالية  "كوريا 
باليستياً غير محدد باجتاه الشرق"، 

من دون مزيد من التفاصيل.

حدث نادر
نــادر، تســببت هذه  وفي حــدث 
الكوريــة  الصاروخيــة  التجربــة 
الشــمالية بتفعيل نظــام اإلنذار 
اليابان،  املبكــر "جي-أليرت" فــي 
إذ ظهــر على شاشــات التلفزيون 
حتذير  كــي"  إتــش  "إن  الوطنــي 
يدعو ســكان املناطق الشــمالية 
لالحتماء  الشــرقية  والشــمالية 

داخل مبان أو حتت األرض.
احلكومة  باســم  املتحــدث  وقال 
للصحافيني  ماتســونو  هيروكازو 
امس  أطلقت  الشمالية  "كوريا  إن 
باجتاه  باليســتياً  ، صاروخاً  الثالثاء 
الشــرق"، وأضــاف "نحــن نحلل 
التفاصيل، لكن الصاروخ حلق فوق 

منطقة توهوكو اليابانية )شــمال 
شرق( ثم سقط في احمليط الهادئ 
خارج املنطقة االقتصادية اخلالصة 
لليابان"، وأكد املتحدث أن التجربة 
لم  الشمالية  الكورية  الصاروخية 
تتسبب بأي إصابات بشرية أو أضرار 

مادية.
ولفــت وزيــر الدفــاع ياســوكازو 
هامادا إلى أن اليابان لن تســتبعد 
أي خيارات، ومنهــا قدرات الهجوم 
املضــاد، ألنهــا تتطلع إلــى تعزيز 
دفاعاتهــا في مواجهــة عمليات 
إطالق الصواريخ املتكررة من جانب 

كوريا الشمالية.

"عمل عنف"
وسارع رئيس الوزراء الياباني فوميو 
كيشــيدا إلــى التنديــد بتحليق 
الصــاروخ فوق أراضي بــالده، وقال 
كيشــيدا للصحافيني إن "صاروخاً 
باليســتياً َعَبر علــى األرجح فوق 
بلدنــا قبل أن يســقط في احمليط 
الهادئ. إنــه عمل عنف يأتي عقب 
عمليــات إطالق متكــررة وحديثة 

لصواريــخ باليســتية. نحن ندين 
بشدة هذا األمر".

وعلــى إثر إطالق الصــاروخ، فعلت 
اليابــان نظــام اإلنــذار املبكر من 

الصواريخ في امس االول اإلثنني.

حتذير للسفن
وجاء في اإلنذار أن "كوريا الشمالية 
أطلقت على ما يبدو صاروخاً. رجاء 

احتموا داخل مبان أو حتت األرض".
وبعد قرابة نصف ساعة من صدور 
هــذا التحذير، قــال مكتب رئيس 
الوزراء في تغريــدة على "تويتر" إن 
"مقذوفاً، يبدو أنه صاروخ باليستي 
األرجح  كوري شــمالي، حلق على 

فوق اليابان".
بدوره، قال خفر السواحل اليابانية، 
الكوري  الصــاروخ  إن  بيــان،  فــي 
الشمالي ســقط على مايبدو في 
احمليط الهادئ، ودَعوا الســفن إلى 
عــدم االقتراب من األجســام التي 

تسقط من اجلو.

"رد حازم"

يون  اجلنوبية  كوريــا  رئيس  وتعهد 
إطالق  على  حازم"  بـ"رد  سوك-يول 
باليستياً  الشمالية صاروخاً  كوريا 

متوسط املدى.
اجلنوبية  الكورية  الرئاســة  وقالت 
في بيان إن هذه التجربة الصاروخية 
"استفزاز"  هي  الشمالية  الكورية 
جديــد "ينتهــك بوضــوح املبادئ 
الدوليــة ومعايير األمم املتحدة، وقد 
أمر )يون( برد حازم و)باتخاذ( إجراءات 
مناســبة بالتعــاون مــع الواليات 

املتحدة واجملتمع الدولي".

"اخلطير واملتهور"
أميركيــاً، قالت الواليــات املتحدة 
إنها تســتنكر بشــدة قرار كوريا 
الشمالية "اخلطير واملتهور" إطالق 
صاروخ باليســتي طويل املدى فوق 

اليابان.
وأعلــن البيت األبيــض أن الواليات 
املتحدة تتشــاور مع اليابان وكوريا 
إطالق  "بقــوة" على  للرد  اجلنوبية 
باليستياً  الشمالية صاروخاً  كوريا 
حّلق فوق اليابان وسقط في احمليط 

الهادئ.
املتحّدثة  واتســون  أدريــان  وقالت 
القومي  باســم مستشــار األمن 
األميركــي جيــك ســوليفان، في 
أجــرى محادثتني  األخير  إن  بيــان، 
منفصلتــني مع نظيريــه الياباني 
رّد "دولي  لبلــورة  والكوري اجلنوبي 
التأكيد على  وأعاد  وقوي"  مناسب 
"االلتزام الراسخ" للواليات املتحدة 

الدفاع عن اليابان وكوريا اجلنوبية.
ولفــت دانييــل كريتنبرينك كبير 
الدبلوماســيني األمريكيني لشؤون 
شرق آسيا، خالل مؤمتر عبر اإلنترنت 
الدراســات  معهــد  اســتضافه 
األميركية الكوريــة، إلى أن إطالق 
صاروخ فــوق اليابان "مؤســف" و 
"ليس طريقاً مثمراً للمضي قدماً".

ظروف أكثر واقعية
وقــال أنكيت باندا من مؤسســة 
"كارنيغي" للسالم الدولي، ومقرها 
الواليات املتحــدة، إن إطالق صاروخ 
لعلماء  يســمح  ملســافة طويلة 
الصواريخ  باختبار  الشمالية  كوريا 

واقعية.  أكثــر  في ظــل ظــروف 
املعتاد  باملســار  وأضــاف "مقارنة 
املرتفــع للغاية، فإن هذا يســمح 
لهم بتعريــض مركبة بعيدة املدى 
لألحمال احلراريــة وضغوط معاودة 
التي  الغالف اجلــوي  الدخول فــي 
تعد أكثر متثيــاًل للظروف التي قد 
تواجههــا إذا ما اســتخدمت في 
العالم احلقيقي )اإلطالق الفعلي ال 

التجريبي(".
واعتبر محللون أن سلســلة جتارب 
كوريا  جتريهــا  التــي  الصواريــخ 
الشــمالية تساعد في جعل املزيد 
مــن أســلحتها جاهــزة للعمل، 
وفي تطوير قــدرات جديدة، وتبعث 
التطوير حق  بأن  مفادها  برســالة 

سيادي.
النوويــة  األســلحة  وبرامــج 
الشــمالية  لكوريا  والصاروخيــة 
محظــورة مبوجب قــرارات مجلس 
التي فرضت عقوبات  الدولي  األمن 

على بيونغ يانغ.
وهذه هــي خامــس عملية إطالق 
تقدم عليها بيونغ يانغ خالل عشرة 
الواليات  اســتعراض  أيام، وســط 
قوتهما  اجلنوبية  وكوريــا  املتحدة 

العسكرية.

تدريبات ثالثية
وأجرت ســيول وطوكيو وواشنطن 
فــي 30 أيلول تدريبــات ثالثية ضد 
غواصات، في سابقة من نوعها منذ 
خمس سنوات. وأتت هذه التدريبات 
بعيــد أيام مــن مناورات واســعة 
النطــاق أجرتها القــوات البحرية 
األميركية والكورية اجلنوبية قبالة 

شبه اجلزيرة.
29 ســبتمبر الفائــت أجرت  وفي 
كاماال  األميركــي  الرئيــس  نائبة 
هاريــس زيارة إلى ســيول تفقدت 
خاللها املنطقة املنزوعة الســالح 
بني الكوريتني، في رحلة هدفت إلى 
التأكيد على التزام الواليات املتحدة 
"الثابت" الدفاع عن كوريا اجلنوبية 

في مواجهة الشمال.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
11 دولــة بإصــدار بيان  قامــت 
مشــترك خالل مجلــس حلقوق 
اإلنســان تابع لــألمم املتحدة في 
جنيف يديــن التمييز ضد الروس 
والناطقني باللغة الروسية والذي 
أطلقته ســلطات عدد من الدول 

في األشهر األخيرة.
 حيث قدمت هــذه الدول وثيقة 
لألمم  التابع  اإلنسان  حقوق  جمللس 

املتحدة في دورته الـ 51 دعت فيه 
للهســتيريا  فوري  إلى وضع حد 
 “ الناجمــني عــن  واالضطهــاد 
الروســوفوبيا”، قــرأ البيان خالل 
اجللســة نائب ممثل روسيا الدائم 
لــدى األمم املتحــدة فــي جنيف 

نيكيتا جوكوف.
قلق  تعمق  عــن  جوكوف  وأعرب 
بالده إزاء اتســاع نطــاق التمييز 
األخيرة  األشهر  أطلق خالل  الذي 

من قبل ســلطات عدد من الدول 
ضد املواطنــني الروس والناطقني 
باللغة الروســية، وأكد أن الروس 
يتعرضون لتمييــز منهجي منذ 
نهاية شــهر فبراير املاضي على 

أساس عرقي ولغوي.
ودعــا حكومات هــذه الدول إلى 
التوقف الفوري عن “الروسوفوبيا” 
والعــودة إلى الوفــاء بالتزاماتها 

مبراعاة حقوق اإلنسان.

املمارســة  الوثيقــة  ذكــرت 
إلى  امتــدت  التــي  التمييزيــة 
والطبية  التعليميــة  اخلدمــات 
واملصرفيــة وغيرهــا والتدابيــر 
التــي اتخــذت ضد الشــركات 
الروســية حيث يتم االســتيالء 
ومنع  الروســية  املمتلكات  على 
الروس من املشاركة في األحداث 

الرياضية والثقافية.
باإلضافة إلى اســتخدام العنف 

وإحلاق أضرار متعمدة باملمتلكات 
من  الــروس  املواطنني  وحرمــان 
وظائفهــم، وقــال إن القائمــة 

تطول.
الدعوات  إلى  االنتبــاه  كما لفت 
التــي وجهــت على مســتويات 
الثقافة  الســتبعاد  سياســية 
الروسية من التراث العاملي، وأشار 
إلى أن فرض قيود على التأشيرات 
للــروس يتعارض مــع االلتزامات 

التي تعهدت بها هذه الدول وفقا 
للقانــون الدولي وميكــن اعتباره 
العاملي  لإلعالن  صارخــا  انتهاكا 

حلقوق اإلنسان.
وقد شــارك فــي رعايــة البيان 
باإلضافــة إلــى روســيا كل من 
بيــالروس، وبوليفيــا، وفنزويــال، 
وإيران، والصني وكوريا الشمالية، 
وســوريا،  ونيكاراغوا،  وميامنــار، 

وإثيوبيا.

صاروخ من كوريا الشمالية يحلق فوق اليابان وطوكيو تدعو السكان لالحتماء

11 دولة تدين التمييز ضد الروس والناطقين باللغة الروسية

البيت األبيض: نتشاور مع حلفائنا لبلورة رّد (دولي مناسب وقوي(

في بيان مشترك خالل مجلس حقوق اإلنسان االممي
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Public Tender Announcements for Tender No: 024-PC-22-EBS
Provision of modified containers and security facilities for EBS project

Tender Type: Public Tender 

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 modified containers and security facilities for EBS project
Tender No.: 024-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 with EBS Petroleum Company 
Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee )100$( after 
fill and sign Bidding Documents Purchase Request.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek one contractor who can carry the project Provision of modified containers and 
security facilities for EBS project.  The scope of supply includes containers, generators, water supply system and etc. For 
more details, please refer to ITB document.
Part Two: Purchase the ITB
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents before the deadline of submission. 
please email to xuxiaowei@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in 
advance. 
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company
B: Valid Copy of Company registration documents, etc. 
C: Information for S2 Camp entry pass )form could be obtained from the above email(
Note: Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following 
conditions:1- Who is on the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes 
with Company or its affiliates at Company›s sole discretion, whether it is litigation or non-litigation.
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp. One person can only represent one company
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the 
tender submission deadline 4:00 PM October 30th 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 of tender 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 compile(.
B. Commercial proposal (one original and two copies, with one USB flash for the commercial offer that can be read and 
compile(.
C. Bid Bond with a value of USD 4,000.00 And Valid for 120 days since the tender close day.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted 
strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact 
information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P 
Dept not later than 7 days before the submission deadline date for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contract Person:  xuxiaowei@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above announcement.

Public Tender First Extension Announcement for Tender No: 018-PC-22-EBS 
Provision of Instrumentation and Electrical Materials

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, with 
its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of 
East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of Instrumentation and Electrical Materials
Tender No.: 018-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 to seek One or Two contractors who has enough experience and ability to Provide Provision of 
Instrumentation and Electrical Materials. Contractor shall perform study and design the implementation plan for the proposal include 
but not limited to the following: pressure gauges, level gauges, gas detectors, thermometers, and related accessories, etc., and 
electrical materials such as power plug, relay, switch, breaker, AC contractor, cables, control panel, outdoor lighting, etc. for OM 
department.
Contractor shall deliver materials to the appointed location after receiving the delivery notice issued by Company user department. 
Contractor can only provide the materials within the period stated in the Contract.
The detailed information should strictly comply with the detail scope of work in 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. Pan Youjun 
panyoujun@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.
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. 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.
3. 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, 6th October 2022 based on the ITB documents. As per this first extension announcement, proposals 
submission deadline is extended to 4:00 PM 20th October 2022 )Iraq 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 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 6,600.00 USD and valid for 120 days from the closing date )separate enveloped(.
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. 3 
days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Mr. Pan Youjun panyoujun@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.
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Public Tender Announcement for Tender No: 022-PC-22-EBS 
Provision of Heat Exchangers Materials Supply and Relevant Service for EBS

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, with its 
headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East 
Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of Heat Exchangers Materials Supply and Relevant Service for EBS
Tender No.: 022-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 to seek One contractor who has enough experience and ability to Provision of Heat Exchangers Materials 
Supply and Relevant Service for EBS. Contractor shall perform study and design the implementation plan for the proposal include but not 
limited to the following: 
1-  All work related to heat exchangers shall be in the scope of Contractor’s work, including but not limited, purchase original spare parts, 
inspection, maintenance, repair, replace tube bundles, training for operators and engineers, technical support, trouble shooting, supply 
pulling tools if necessary, etc. All Service Provider shall “Upon Request” from the user department of EBS;
2- Contractor shall deliver required materials to the appointed location after receiving the work order issued by Company user department. 
Contractor can only provide the materials within the period stated in the Contract.
The detailed information should strictly comply with the detail scope of work in 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. Pan Youjun panyoujun@
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.
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. 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.
3. 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, 6th November 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 4,100.00 USD and valid for 120 days from the closing date )separate enveloped(.
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. 3 days 
before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Mr. Pan Youjun panyoujun@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: 010-SC-22-EBS
Provision of CPF EPCC Project

Tender Type: Public Tender 

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 CPF EPCC Project
Tender No.: 010-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: General Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek one qualified contractor which can conduct detailed design, engineering, 
procurement, construction/installation, testing, pre-commissioning, commissioning and performance test of the facilities and 
this Project includes two parts, one is Central Process Facilities (CPF(, the other is Field Production Facilities (FPF(
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 & Mr. Xu xiaowei xuxiaowei@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, 4th December 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 3,000,000.00 USD and duration should be one year 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 & Mr. Xu xiaowei xuxiaowei@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.



5 اعالن

فقدان هوية وكالة طحني 
طحني  وكالــة  هوية  فقــدت 
التجــارة/  وزارة  مــن  صــادرة 
لصنيــع  العامــة  الشــركة 
الدين  )عمــاد  باســم  احلبوب 
خضر عباس( فمن يعثر عليها 

تسليمها ملصدرها.

فقدان هوية
من  الصــادرة  الهويــة  فقــدت 
وزارة التخطيــط /اجلهاز املركزي 
لالحصاء /مديريــة احصاء االنبار 
باســم )رســول ريــكان صالح(
)٣٤٧٨( فعلى من  الهويــة  ورقم 
يعثر عليها تســليمها الى جهة 

االصدار .

فقدان هوية وكالة طحني 
طحني  وكالــة  هوية  فقــدت 
التجــارة/  وزارة  مــن  صــادرة 
الشركة العامة لصنيع احلبوب 
باســم )جناح حســن خضير( 
فمــن يعثر عليها تســليمها 

ملصدرها.

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف نينوى االحتادية
محكمة بداءة املوصل 

العدد: ٧9٧0/ب/2022
التاريخ: 2022/10/2

اعالن

الى املدعى عليهم )باســم وبدر وبشار أوالد محمد يونس( 
الســاكنني محافظة نينوى / حي البريد سابقا ومجهولي 

محل اإلقامة حاليا 
اقام املدعــي )مدير بلدية املوصل إضافة لوظيفته( الدعوى 
املرقمة أعاله لــدى هذه احملكمة طلب فيها فســخ عقد 
املســاطحة اخلاصة مبحطة التعبئــة الواقعة في احلدباء 
املشيدة على العقار املرقم 25٤2/6٤ م٤0 القاضية وبالنظر 
جملهولية محل اقامتكم حسب اشعار مختار حي العسكري 
تقرر تبليغكــم بصحيفتني محليتــني يوميتني للحضور 
امام هذه احملكمة صباح يوم املرافعة املصادف 2022/10/19 
الســاعة 9:00 صباحا لذا اقتضى عليكم احلضور او ارسال 
وكيل عنكم وبعكسه ســتجرى املرافعة بحقكم غيابيا 

وحسب األصول.
القاضي 
إبراهيم محمود سعدون

جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية
 قسم التعاقدات

العدد: 12٤٨
التاريخ: 2022/9/29

مناقصـة رقم )45(/ إعـالن للمرة األولى
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية 

حملافظة املثنى/ من متويل تنمية االقاليم
»تاهيل وتبليط شوارع قضاء السوير )داخل التصميم االساسي(«

يســر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ 
املشــروع الذي تتلخص ابرز االعمال فيه بقشط الشــوارع القدمية وصوال الى منسوب املطلوب وفرش طبقات من التراب 
النظيف ال تزيد ســمك الطبقة الواحدة عن )25( ســم، وفرش وحدل طبقة من احلصى اخلابط بسمك )20( سم، وفرش 
وحدل طبقة اسفلت اساس مبسك )10( سم، واالكساء باالسفلت طبقة سطحية بسمك )5( وكل ما يلزم الجناز املشروع 

ومبوجب الشروط واملواصفات الفنية احملددة في جدول الكميات ووثائق املناقصة، مع مالحظة ما يأتي:
1. علــى مقدمــي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول علــى معلومات إضافية االتصال بدائــرة العقود احلكومية في 
محافظة املثنى )dpc.muthana@yahoo.com(  خالل أيام الدوام الرســمي من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة 

الواحدة والنصف من بعد الظهر، وكما هو موضح في التعليمات ملقدمي العطاءات. 
2. إن مصدر متويل املشــروع هو املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة املثنى/ 
تنمية األقاليم، نوع االســتثمار:2، نوع املشروع: إدراج جديد، الباب:59، القسم:1، الفصل:٤، املادة:1٣، النوع:1٨ التسلسل: 
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٣ . درجة وصنف الشركة املطلوبة هي: انشائية / تاسعة )كحد ادنى( 

٤. متطلبات التأهيل املطلوبة: وتشمل ما يأتي: 
أ- األهلية القانونية: وتشتمل على كل من تضارب املصالح وقائمة الشركات املتلكئة والقائمة السوداء .

 ب-الســيولة املالية: وهي توافر مبلغ بقيمة ال تقل عن )6٤,000,000( دينار )أربعة وســتون مليون دينار«، عن طريق تقدمي 
كشف مصرفي يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة، وتكون متوافرة قبل موعد غلق املناقصة بفترة قصيرة. 

ج- الكادر القيادي للمشــروع والعاملني فيه: ويشــتمل الكادر القيادي على مدير مشروع )مهندس مدني( وبعقد رسمي 
صادر عن نقابة املهندسني العراقية وكما يتوجب على مقدم العطاء تقدمي ما يؤيد خبرات الكادر القيادي للمشروع. ويجب 
تقدمي الكوادر واالختصاصات الفنية املطلوبة قبل موعد املباشــرة باالعمال، وبعكســه تتحمل الشركة كافة التبعات 

القانونية الناجتة عن تقدميها ومن ضمنها اجراءات االخالل بااللتزامات التعاقدية. 
د- إضافة الى املتطلبات القانونية كهوية التصنيف. عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشتراك في املناقصة.

5 . إن الكلفة التخمينية للمشروع هي )٨٤0،٤05،000( دینار )ثمامنائة واربعون مليون واربعمائة وخمسة االف دينار عراقي( 
وإن املدة الالزمة لتنفيذ اعمال املشروع هي )٣60( يوماً.

 6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق العطاء ابتداء من يوم اخلميس املصادف 2022/10/6، وذلك بعد تقدمي طلب 
حتريري إلى دائرة العقود احلكومية في احملافظة، ودفع قيمة البيع للوثائق البالغة )100،000( دينار )مائة الف دينار(، غير قابل 

للرد، ويقدم وصل الشراء االصلي مع العطاء.
 ٧. يتم تســليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: محافظة املثنى/ دائرة العقود احلكومية، وان موعد الغلق في متام الســاعة 
الثانية عشــر ظهرا  من يوم الثالثاء املصادف 2022/10/25 إن العطاءات املتأخرة ســوف ترفض، وســيتم فتح العطاءات 
بحضــور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي: الطابــق االول من بناية اإلدارة العامة واحمللية 
في نفس موعد الغلق. وإن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشــتركني في املناقصة سيكون في 
الســاعة احلادية عشــر صباحاً من يوم الثالثاء املصادف 2022/10/1٨ في مبنى دائرة العقــود احلكومية في املثنى. ان كل 
العطاءات تبقى نافذة ملدة )90( يوما وان تتضمن ضمانا للعطاء على شــكل خطاب ضمان مصرفي يذكر فيه اسم ورقم 
املناقصة املعنية وان يكون غير مشــروط ويدفع حني الطلب نفس موعد الغلــق. وإن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة 
على استفسارات املشتركني في املناقصة سيكون في الساعة احلادية عشر صباحاً من يوم الثالثاء املصادف 2022/10/1٨ 
في مبنى دائرة العقــود احلكومية في املثنى. ان كل العطاءات تبقى نافذة ملدة )90( يوما وان تتضمن ضمانا للعطاء على 
شكل خطاب ضمان مصرفي يذكر فيه اسم ورقم املناقصة املعنية وان يكون غير مشروط ويدفع حني الطلب ونافذا ملدة 
ال تقــل عن )120( يوما من تاريخ غلق املناقصة الفعلي وان يكون بصيغــة واضحة من حيث مبلغه )رقما وكتابا( وحتديد 
تاريخ نفاذه وشــروطه والغرض من اصداره او صك مصدق ومببلغ مقطوع مقداره )15،000،000( دينار )خمسة عشر مليون 
دينار عراقي( وعلى ان تكون صادرة عن مصرف معتمد في العراق ملصلحة جهة التعاقد )محافظة املثنى/ حسابات اخلطة 

االستثمارية(.
٨. ان اســم جهة التعاقد هو محافظة املثنى والعنوان هو السماوة- شارع احملافظة . بناية االدارة العامة واحمللية والقسم 

اخملتص هو دائرة العقود احلكومية في املثنى.
9 . عند الترشيح لإلحالة تختار جلنة التحليل العطاء املستجيب لكافة الشروط القانونية املطلوبة في املناقصة وكذلك 
املواصفات الفنية ومعايير التأهيل املطلوبة )أي مســتجيب بشــكل كلي مالياً وفنياً وإدارياً( مع كونه أوطا عطاء متوازن 
ومنســجم مع الكلفة التخمينية املرصــودة لإلحالة وبعد التأكد من أهليته وقدراته علــى تنفيذ العقد بأفضل صورة 

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

بيانات العطاء.
 11. ان احلد االقصى لقبول عطاءات املشــاركة هو شــركتان من نفس الصنف واالختصاص لغرض الصعود درجة واحدة 

حصرا.
12. ال ميكن إحالة املناقصة على شــركة و بعهدتها مشــروع أو مشاريع غير منجزة إال بعد التأكد من عدم وجود انحراف 

عن البرنامج الزمني لها )جدول تقدم العمل( بنسبة 20% أو أكثر.
 1٣. ال تصرف أول سلفة لألعمال املنفذة للمشروع إال بعد أن تتجاوز نسبة االجناز املالي 25% ومبا ال يتجاوز مبلغ السيولة 

النقدية )املالية( املطلوبة ابتداء. 
1٤. ان احلد االقصى لعدد املشاريع التي ستحال على جهة واحدة هو مشروعان فقط.

أحمد منفي جودة 
محافظ املثنى

جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية
 قسم التعاقدات

العدد: 12٤9
التاريخ: 2022/9/29

مناقصـة رقم )46(/ إعـالن للمرة األولى
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية 

حملافظة املثنى/ من متويل تنمية االقاليم
»تبليط وتاهيل شوارع حي الزهراء )ماء+ مجاري+ بلدية( / الوركاء«

يسر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 
عطاءاتهم لتنفيذ املشروع الذي تتلخص ابرز االعمال فيه بعدة اقسام، وعلى النحو االتي:

أ - اعمال البلدية: تتضمن حدل االرض الطبيعية، وفرش طبقات من التراب النظيف ال تزيد ســمك 
الطبقة الواحدة عن )25( ســم وفرش وحدل طبقة من احلصى اخلابط صنف )B( بسمك )20( سم، 
وفرش وحدل طبقة من  االساس االسفلتي )ستاباليزر( بسمك )10( سم وكذلك تنفيذ اعمال القالب 
اجلانبي )الكربســتون( وعمل الســاقية الكونكريتية وتنفيذ اعمال الشتايكر املقرنص )االنترلوك( 

ونصب وتاسيس اعمدة نارة بارتفاع )12( م وعمل تخطيط ارضي مبادة الثرموبالستيك.
ب - اعمال اجملاري: وتشــتمل على تنفيذ شــبكة مجاري وخط دفع مــن محطة الرفع وبناء محطة 
 )UPVC( غاطسة وكذلك متديد شبكة مجاري مياه االمطار التي تتضمن متديد انابيبب بالستيك نوع
وباقطار مختلفة )٤00،٣15( ملم بعد حفر مســار االنبوب بعرض )0.6m+D( وكذلك عمل منهوالت 
كونكريتية مسلحة، وعمل وصالت الكليات باستخدام انابيب نوع )UPVC( قطر )250( ملم وغيرها 

من االعمال.
ج - اعمال املــاء: وتتضمن متديد انابيب ماء بولــي اثيلني باقطــار )225،160،110( ملم وعمل عبارة 

.)Casing(
وكل ما يلزم الجناز املشــروع ومبوجب الشــروط واملواصفات الفنية احملددة في جدول الكميات ووثائق 

املناقصة مع مالحظة ما ياتي:
1. على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بدائرة العقود 
احلكومية في محافظة املثنى )dpc.muthana@yahoo.com(  خالل أيام الدوام الرسمي من الساعة 
التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر، وكما هو موضح في التعليمات 

ملقدمي العطاءات. 
2. إن مصدر متويل املشــروع هو املشاريع واألعمال املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي 
والتنمية حملافظــة املثنى/ تنمية األقاليم، نوع االســتثمار:2، نوع املشــروع: إدراج جديد، الباب:59، 

القسم:1، الفصل:٤، املادة:1٣، النوع:1٨ التسلسل: 210
٣ . درجة وصنف الشركة املطلوبة هي: انشائية / خامسة )كحد ادنى( 

٤. متطلبات التأهيل املطلوبة: وتشمل ما يأتي: 
أ- األهلية القانونية: وتشــتمل على كل من تضارب املصالح وقائمة الشــركات املتلكئة والقائمة 

السوداء .
 ب-الســيولة املالية: وهي توافر مبلغ بقيمة ال تقل عن )291,000,000( دينار )مائتان وواحد وتسعني 
مليون دينار«، عن طريق تقدمي كشــف مصرفي يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة، وتكون متوافرة 
قبل موعد غلــق املناقصة بفترة قصيرة. وفي حالة تقدمي عطاء مشــترك يكــون الزاما على احد 

الشريكني حيازة ما ال يقل عن 25% من مبلغ السيولة املالية احملددة.
ج- الكادر القيادي للمشــروع والعاملني فيه: ويشــتمل الكادر القيادي على مدير مشروع )مهندس 
مدني( + مهندس مدني+ مهندس ميكيانيك وبعقود رســمي صادر عن نقابة املهندســني العراقية 
وكما يتوجب على مقدم العطاء تقدمي ما يؤيد خبرات الكادر القيادي للمشروع. ويجب تقدمي الكوادر 
واالختصاصات الفنية املطلوبة قبل موعد املباشــرة باالعمال، وبعكســه تتحمل الشركة كافة 

التبعات القانونية الناجتة عن تقدميها ومن ضمنها اجراءات االخالل بااللتزامات التعاقدية. 
د- إضافة الى املتطلبات القانونية كهوية التصنيف. عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشــتراك في 

املناقصة.
5 . إن الكلفــة التخمينية للمشــروع هي )٣،٨6٧،٧٧٧،500( دینار )ثالثة مليارات وثمامنائة وســبعة 
وستون مليون وســبعمائة وسبعة وسبعون الف وخمسمائة دينار عراقي( وإن املدة الالزمة لتنفيذ 

اعمال املشروع هي )٣60( يوماً.
 6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق العطاء ابتداء من يوم اخلميس املصادف 2022/10/6، 
وذلــك بعد تقدمي طلب حتريري إلــى دائرة العقود احلكومية في احملافظة، ودفــع قيمة البيع للوثائق 
البالغة )٣00،000( دينار )ثالثمائة الف دينار(، غير قابل للرد، ويقدم وصل الشراء االصلي مع العطاء.

 ٧. يتم تسليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: محافظة املثنى/ دائرة العقود احلكومية، وان موعد الغلق 
في متام الساعة الثانية عشر ظهرا  من يوم الثالثاء املصادف 2022/10/25 إن العطاءات املتأخرة سوف 
ترفض، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان 
اآلتــي: الطابق االول من بناية اإلدارة العامة واحمللية في نفــس موعد الغلق. وإن موعد انعقاد املؤمتر 
اخلاص باإلجابة على استفسارات املشتركني في املناقصة سيكون في الساعة احلادية عشر صباحاً 
مــن يوم الثالثاء املصادف 2022/10/1٨ في مبنى دائرة العقود احلكومية في املثنى. ان كل العطاءات 
تبقى نافذة ملدة )90( يوما وان تتضمن ضمانا للعطاء على شــكل خطاب ضمان مصرفي يذكر فيه 
اســم ورقم املناقصة املعنية وان يكون غير مشروط ويدفع حني الطلب ونافذا ملدة ال تقل عن )120( 
يوما من تاريخ غلق املناقصة الفعلي وان يكون بصيغة واضحة من حيث مبلغه )رقما وكتابا( وحتديد 
تاريخ نفاذه وشــروطه والغرض من اصداره او صك مصدق ومببلغ مقطوع مقداره )55،000،000( دينار 
)خمسة وخمسون مليون دينار عراقي( وعلى ان تكون صادرة عن مصرف معتمد في العراق ملصلحة 

جهة التعاقد )محافظة املثنى/ حسابات اخلطة االستثمارية(.
٨. ان اســم جهة التعاقد هو محافظة املثنى والعنوان هو الســماوة- شارع احملافظة . بناية االدارة 

العامة واحمللية والقسم اخملتص هو دائرة العقود احلكومية في املثنى.
9 . عند الترشيح لإلحالة تختار جلنة التحليل العطاء املستجيب لكافة الشروط القانونية املطلوبة 
في املناقصة وكذلك املواصفات الفنية ومعايير التأهيل املطلوبة )أي مستجيب بشكل كلي مالياً 
وفنياً وإدارياً( مع كونه أوطا عطاء متوازن ومنســجم مع الكلفة التخمينية املرصودة لإلحالة وبعد 

التأكد من أهليته وقدراته على تنفيذ العقد بأفضل صورة ممكنة. 
10. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة أقسامها؛ فإنه سيتم 
اســتبعاد عطائه، مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي. حيث يتم ملئ القسم الرابع من قبل مقدم 
العطاء ثم تقدم ورقياً بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشركة املقدمة للعطاء مع الوثائق املكونة 

للعطاء املشار إليها في التعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء.
 11. ان احلد االقصى لقبول عطاءات املشــاركة هو شــركتان من نفس الصنف واالختصاص لغرض 

الصعود درجة واحدة حصرا.
12. ال ميكن إحالة املناقصة على شركة و بعهدتها مشروع أو مشاريع غير منجزة إال بعد التأكد من 

عدم وجود انحراف عن البرنامج الزمني لها )جدول تقدم العمل( بنسبة 20% أو أكثر.
 1٣. ال تصرف أول ســلفة لألعمال املنفذة للمشروع إال بعد أن تتجاوز نسبة االجناز املالي 25% ومبا ال 

يتجاوز مبلغ السيولة النقدية )املالية( املطلوبة ابتداء. 
1٤. ان احلد االقصى لعدد املشاريع التي ستحال على جهة واحدة هو مشروعان فقط.

أحمد منفي جودة 
محافظ املثنى 
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اقتصاد6

متابعة ـ الصباح الجديد:

اســتهلت أســعار النفــط اخلام 
تعامالت األسبوع كما كان متوقعا 
على قفزة ســعرية بنحو خمسة 
فــي املائة بعــد أنباء عن دراســة 
إنتاجي  +”، خلفــض  “أوبــك  حتالف 
كبيــر يتجاوز مليــون برميل يوميا 
للمجموعة  الوزاري  االجتماع  خالل 
اليوم االربعاء، الذي يعقد ألول مرة 

حضوريا منذ أكثر من عامني.
تراجع  السعرية  االرتفاعات  ويدعم 
الدوالر األمريكي الذي يرتبط بعالقة 
عكسية مع أسعار النفط، إضافة 
إلــى تعافي الطلــب الصيني بعد 
فتح البالد بالتزامن مع زيادة اخملاوف 
من شــح اإلمدادات، وبالتزامن مع 
اقتــراب موعد فرض حظــر أوروبي 
الروســية  النفطية  الواردات  على 
املنقولة بحرا بدءا من 5 كانون األول 
النفطية  املنتجــات  وعلى  املقبل، 

بدءا من شباط املقبل.
ويقول محللون نفطيون: بعد عدة 
السعرية  االنخفاضات  من  أسابيع 
تداوالت  النفط  بــدأ  اخلام،  للنفط 
مكاســب  محققا  األول  تشــرين 
مدفوعة بخطــط “أوبك +” خلفض 
اإلنتــاج مبقدار كبيــر، حيث أفادت 
تقارير دولية بأن املناقشــات جارية 
خلفض أكبــر من املتوقــع لإلنتاج 
بقية  وتأييد  روســيا  مــن  باقتراح 

األعضاء.
وأوضح احملللــون، أن اخلفض إذا جاء 
أقل من مســتوى 500 ألف برميل 
يوميــا لن يكــون لــه أي تأثير في 
الســوق، ولذا يرجــح املعنيون في 
الســوق النفطية أن هناك فرصة 
وقــوي في  كبيــرة خلفــض مؤثر 
األســعار يصل إلى مليــون برميل 

يوميا أو أكثر.
وذكــر احملللون، أن احتمــال حدوث 
ركود اقتصــادي عاملي يلقي بظالل 
قوية على الطلب على النفط الذي 
يقابله الصراع بني روسيا وأوكرانيا، 
املعروفة  غيــر  النتائــج  أن  كمــا 
املقبلة في  النصفيــة  لالنتخابات 
الواليات املتحدة، ما يوجد كثيرا من 
القلق في مجتمــع النفط، الفتني 
إلــى أن االســتثمارات النفطيــة 
اجلديدة تنتظــر مزيدا من الوضوح 

في مقومات السوق.
وفــى هــذا اإلطــار، يقــول روبرت 
شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي 
أسعار  إن  االقتصادية:  للدراســات 

النفــط اخلام انتعشــت في بداية 
األسبوع وبدأت في حصد مكاسب 
وتفاؤل  كبيرة  توقعات  وسط  قوية 
حتالف  في  الطاقة  وزراء  باجتمــاع 
لتنفيذ تخفيضات كبيرة   ”+ “أوبك 
ومؤثرة في نوفمبر املقبل، استجابة 
خملاوف وتوقعــات الركود االقتصادي 
العاملي، بعد رفع الفائدة األمريكية 
للمــرة الثالثة خالل العــام اجلاري 

لكبح التضخم.
اجلديــد  التخفيــض  أن  وأوضــح 
سيكون له تأثير واسع في السوق، 
وهــو ثاني خفــض علــى التوالي 
+”، لكــن اخلفض  “أوبك  جملموعــة 
األول في الشهر املاضي لم يتجاوز 
100 ألف برميل يوميا، ولم يكن له 
تأثير في األسواق، خاصة  أي  فعليا 
مع اتساع صعوبات بعض املنتجني 
في الوفاء بحصص اإلنتاج املطلوبة 
منهم. من جانبه، يقول ردولف هوبر 

الباحث في شــؤون الطاقة ومدير 
أحد املواقــع املتخصصة: إن “أوبك 
+” كانت أقل مــن هدفها اإلنتاجي 
بأكثر من مليوني برميل يوميا منذ 
يونيو على األقل، ما يعني أن خفض 
الصعوبات  بســبب  ضرورة  اإلنتاج 
التي  والتشــغيلية  االســتثمارية 
تواجــه كثيرا مــن املنتجني، بينما 
تنحصر الطاقة اإلنتاجية الفائضة 
في الســعودية واإلمــارات، اللذين 
يتعامالن بحذر شــديد مع تقلبات 

السوق ومخاطرها.
ونوه إلــى أن أســعار النفط اخلام 
بــدأت فــي االنتعاش مــع تعافي 
الطلب على النفط بشــكل أسرع 
إنهــاء عمليات  املتوقــع، بعد  من 
اإلغــالق الوبائية في الصني حتديدا، 
لكن  العاملي،  الطلــب  وهي محور 
األســعار فقدت إجمــاال نحو ربع 
قيمتها خالل الربع الثالث من العام 

اجلاري.
من ناحيته، يقول ماثيو جونســون 
احمللل في شركة “أوكسيرا” الدولية 
القامتة  التوقعات  إن  لالستشارات: 
العاملي  لالقتصاد  متزايد  بشــكل 
ضغطت على أســعار النفط، ورمبا 
تكون احملرك الرئيس ملنتجي النفط 
اخلام فــي “أوبك +”، من أجل خفض 
الغــد، حيث  اجتماع  فــي  اإلنتاج 
استمر التضخم في الضغط على 
االقتصادات وحتولت البنوك املركزية 
إلى سياســات مالية مشددة برفع 

الفائدة واخملاطرة باتساع الركود.
ورجح أن تدفع التخفيضات املرتقبة 
لإلنتاج األســعار إلى األعلى، ، لكن 
في الوقت نفسه قد يعني خفض 
اإلنتاج مزيدا من الطاقة الفائضة، 
ومن ثم تراجع األســعار على املدى 
تقديرات شركة  - بحسب  الطويل 

“في جي إيه” لالستشارات -.

بدورها، تقول ليزا أكســوي احملللة 
الصينية ومختصة شؤون الطاقة: 
إن الطلــب علــى النفــط اخلــام 
يســتعيد عافيته مع إنهاء اإلغالق 
في الصــني، وكان مــن املمكن أن 
يرتفع الطلب على الطاقة بشكل 
مطــرد جنبا إلى جنب مــع النمو 
أزمة  لــوال  العاملــي،  االقتصــادي 
اجلائحة وزيادة العمــل الدولي في 
مجال مكافحــة تغير املناخ، وهما 
رمبا قد  اللذان  الرئيســان  العامالن 
النمو  توقعــات  غيرا  قــد  يكونان 

بشكل دائم.
إلــى بيانات صــادرة عن  ولفتــت 
بريتيش  شــركة  الطاقة  عمــالق 
بتروليوم، التي ترى أن جائحة كورونا 
واملستمرة منذ أكثر من عامني لم 
تؤد إلــى انخفاض كبير في الطلب 
على النفط، مشــيرة إلى أن احلرب 
في أوكرانيا دفعت أســعار الطاقة 

العاملية إلــى األعلى، وألقت بظالل 
النفط  غير مؤكــدة على قطــاع 
والغــاز في روســيا في األشــهر 

األخيرة.
مــن ناحية أخــرى، قفزت أســعار 
النفط نحو أربعة دوالرات أمس، في 
الوقت الذي تــدرس فيه مجموعة 
“أوبك +” خفض اإلنتاج مبا يزيد على 
مليــون برميل يوميا،    ما ســيكون 
أكبر خفض منذ جائحة كورونا، في 

محاولة لدعم السوق.
برنت  خلام  اآلجلة  العقود  وارتفعت 
3.46 دوالر أو 4.1 في املائة إلى 88.60 
دوالر للبرميــل بحلــول الســاعة 

09:15 بتوقيت جرينتش.
وارتفــع أيضا خام غرب تكســاس 
الوسيط األمريكي 4.3 في املائة أو 
3.39 دوالر إلى 82.88 دوالر للبرميل.

وتراجعت أســعار النفــط ألربعة 
أشــهر متتالية منذ يونيو بعد أن 
أضر إغالق كوفيد - 19 في الصني، 
أكبر مســتهلك للطاقة، بالطلب، 
الفائدة  ارتفاع أســعار  أثــر  بينما 
في  األمريكــي  الــدوالر  وارتفــاع 

األسواق املالية العاملية.
ثالثة  قالــت  وفي ســياق متصل، 
“أوبــك +” أمــس، إن  مصادر فــي 
التكتل ألغــى اجتماعا كان مقررا 
للجنة الفنية املشتركة اليوم قبل 
دول اجملموعة لتحديد  وزراء  اجتماع 

سياسة اإلنتاج.
ووفقــا لـ”رويتــرز” تقــدم اللجنة 
الفنية املشــتركة املشورة للجنة 
املشــتركة  الوزاريــة  املراقبــة 
لـ”أوبــك +”، واالجتماعــات العامة 
الوزارية لـ”أوبك +” بشــأن العوامل 

األساسية في السوق.
وقال أحــد املصادر، إن قــرار إلغاء 
اجتمــاع اللجنة الفنيــة جاء من 
جلنة املراقبة الوزارية املشتركة، دون 

أن يذكر مزيدا من التفاصيل.
من جانب آخر، تراجعت ســلة خام 
92.34 دوالر  “أوبك” وسجل سعرها 
للبرميل اجلمعة، مقابل 92.76 دوالر 

للبرميل في اليوم السابق.
وقال التقرير اليومي ملنظمة الدول 
إن ســعر  )أوبك(،  للبترول  املصدرة 
متوســطات  تضم  التي  الســلة 
أســعار 13 خاما من إنتــاج الدول 
األعضاء باملنظمة، حقق أول تراجع 
التوالي،  علــى  ارتفاعات  عدة  بعد 
تقريبا مقارنة  السلة استقرت  وإن 
املاضي،  باليوم نفسه من األسبوع 
الــذي ســجلت فيــه 92.67 دوالر 

للبرميل.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قفزت أســعار الفحم فــي الواليات 
املتحدة متجاوزة مســتويات الـ 200 
دوالر للطن للمرة األولى على اإلطالق، 
مع تصاعد الطلب على أســوأ أنواع 
بفعل  املناخ  علــى  األحفوري  الوقود 
أســعار  ارتفعت  الطاقــة.  نقــص 
التسليم الفوري للفحم في سنترل 
أباالتشــي إلــى 204.95 دوالر للطن 

الثالثني من  املنتهي في  في األسبوع 
شــهر ســبتمبر املاضي، وهو أعلى 
مستوى منذ بدء رصد السجالت في 
عام 2005، بحسب بيانات صادرة عن 

إدارة معلومات الطاقة األميركية.
وبحســب وكالة “بلومبيرغ”، ال يزال 
الفحم مصدرا رئيســًيا لتشــغيل 
األميركية،  الطاقــة  توليد  محطات 
وستؤدي األســعار املرتفعة إلى زيادة 

الضغط على األســر األميركية التي 
تكافح بالفعل مــع فواتير الكهرباء 
الباهظــة. هنــاك نحــو 20 مليون 
عائلة في جميع أنحاء البالد ، أو نحو 
واحد من كل ســتة ، قد تخلفت عن 
ســداد فواتير املرافــق، وفًقا جلمعية 
مديري مســاعدة الطاقــة الوطنية 
التي أوضحت أن هذه هي أسوأ أزمة 
واســتجابت  تاريخها.  فــي  وثقتها 

الفحم  أســعار أســهم شــركات 
إيجابي،  بشــكل  الكبرى  األميركية 
فقد ارتفعت أســهم شركة بيبودي 
للطاقة بنسبة 6.5 باملئة لتصل إلى 
26.42 دوالرًا في تداوالت وول ستريت 
يوم أمس، كما صعدت أسهم شركة 
7.4 باملئة لتصل إلى  آرتش بنســبة 

127.41 دوالرًا.
ارتفاعات  الفحم  وتشــهد أســعار 

معاناة  مــع  املاضيــة،  الفتــرة  في 
نقص  مــن  العامليــة  االقتصــادات 
الطاقة باملقارنــة مع الطلب املتزايد 
تداعيات  مــن  التعافي  أعقــاب  في 
وباء “كوفيد19-”. كما تســببت أزمة 
الذي  الطبيعي  الغاز  ونقص  أوكرانيا 
تصدره موســكو إلى الغرب في زيادة 

الطلب على الفحم.
وفــي الوقت نفســه، يعمل منتجو 

الفحــم بكامل طاقتهــم ولديهم 
قدرة قليلــة على زيادة اإلنتاج، وحتى 
إن اســتطاعوا، فإن سالسل التوريد 
املســدودة تعني أنهم ســيواجهون 
أطنان  أي  توصيــل  فــي  مشــكلة 
إضافيــة. كل هــذا يضــع ضغًطا 
تصاعديًــا ثابًتا على األســعار، التي 
قفزت إلى مســتويات قياســية في 

الواليات املتحدة وآسيا وأوروبا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلــن مصرف النهرين االســالمي 
احلكومــي، امس الثالثاء، عن اطالق 
النظافة  عقــود  ملوظفــي  قروض 
مببلــغ 15 مليــون دينــار، مبينا ان 
القرض يعتبر من القروض املسماة 
الشريعة  مع  وتتطابق  “باحلســن” 

اإلســالمية. وقــال معــاون مدير 
“القرض  ان  رســن  املصرف عمــاد 
املقدم من املصــرف ملوظفي عقود 
دوائر  في  يعملــون  الذين  النظافة 
امانة بغداد تأتي ضمن مبادرة البنك 
بالقرض  تســمى  والتي  املركــزي 
“احلسن” التي تتطابق مع الشريعة 

االسالمية ألنها بدون ارباح او فوائد 
وامنا فقط عمولة ادارية مت حتديدها 
من قبل البنك املركزي بـ 4 باملئة”، 
مبينا ان “القرض مينح لألشــخاص 
مصرفنا  لــدى  رواتبهم  املوطنــة 
“القــرض  ان  واضــاف  )حصــرا(”. 
مينح حســب أنصاف الرواتب التي 

يتقاضونها بحيث ال يتعدى القرض 
15 مليون دينار وفي مدة تســديد 
تبلغ خمس ســنوات”، مشيرا إلى 
التمويــل تقدمي  أنه “علــى طالب 
أكثر من  أو  واحــد  كفيل ضامــن 
دوائر الدولة، ولديــه خدمة ال تقل 
عن ســنتني”. كما أشــار املسؤول 

املصرفــي إلــى أن “القــرض يأتي 
املهمة في  الشــريحة  لدعم هذه 
اجملتمع لتلبية بعض حاجاته”، داعيا 
“عمال النظافة لالستفادة من هذه 
التمويالت الشخصية امليسرة التي 

ليست فيها فوائد أو أرباح”.
العراقي  املركــزي  البنــك  ووجــه 

فــي تشــرين األول 2021 املصارف 
اجملازة مبنح قروض ميســرة ملوظفي 
العقود )عمال النظافة( املشمولني 
بالقرار )315( لســنة 2019، ضمن 
القروض  اخلاصــة مبنح  التعليمات 
ملوظفــي  امليســرة  الشــخصية 

الدولة.

متابعة ـ الصباح الجديد :
تومــض أضواء التحذير فــي االقتصاد 
ارتفــاع معدالت التضخم  العاملي مع 
والزيــادات الكبيــرة بأســعار الفائدة 

واستمرار احلرب الروسية ضد أوكرانيا.
أزمات  ورمبا تســببت احلرب في تفاقم 
مما ضاعف  واإلمداد،  التوريد  سالســل 
ليشــهد  والطاقة،  الغــذاء  أســعار 
االقتصاد العاملي أكبر موجة تضخمية 

خالل عقود.
وكشف تقرير حديث عن أنه توجد في 
الوقت احلالي فرصة بنســبة 98.1 في 
املئة حلــدوث ركود عاملــي، وذلك وفقاً 
لنمــوذج االحتماالت الــذي تديره “نيد 

ديفيس ريسيرش”.
واملــرات األخرى التــي كان فيها منوذج 
الركود بهذا االرتفاع كانت خالل فترات 
الركــود االقتصادي احلــاد، وآخرها في 
2020 وأثناء األزمــة املالية العاملية بني 

عامي 2008 و2009.
وكتب االقتصاديون “يشــير هذا إلى أن 
خطر حدوث ركود عاملــي حاد آخذ في 

االرتفاع لبعض الوقت في عام 2023”.
اضطرابات عنيفة

البنــوك املركزية جهودها  مع تكثيف 
للســيطرة على التضخم يزداد تشاؤم 
االقتصاديني واملســتثمرين، ففي وقت 

البنوك تشديد سياستها  فيه  تواصل 
النقدية برفع أسعار الفائدة، يزداد القلق 
علــى جميع القطاعات االســتثمارية 

وعلى مستوى األعمال ككل.
وفيمــا تواصــل البنــوك املركزية رفع 
الفائدة، فإن كلفــة اإلقراض  أســعار 
تصعد بالتــوازي، وهو ما يضيف مزيداً 
من األعباء، ســواء على قطاع األعمال 
واالســتثمار، أو احلكومــات والديــون 

السيادية.
ويعتبــر ســبعة مــن أصل عشــرة 
من  االستطالع  شــملهم  اقتصاديني 
أن  العاملي،  االقتصــادي  املنتــدى  قبل 
الركــود العاملي محتمل إلــى حد ما 
على األقــل، وتراجــع االقتصاديون عن 
ظل  في  ويرجحون  للنمــو،  توقعاتهم 
األزمات احلالية أن تستمر األجور املعدلة 
بحسب التضخم في االنخفاض بقية 
هذا العــام والعام املقبــل، وذلك على 
رغم املوجة القياســية مــن ارتفاعات 

األسعار عاملياً.
ونظراً إلى ارتفاع أسعار املواد الغذائية 
والطاقــة بســبب اســتمرار احلــرب 
الروســية في أوكرانيــا، إضافة إلى ما 
تعانيه سالســل التوريــد واإلمداد من 
أزمــات، هناك مخــاوف مــن أن يؤدي 
ارتفاع تكاليف املعيشة إلى زيادة حدة 

االضطرابات، إذ توقــع 79 في املئة من 
االقتصاديني الذين شملهم االستطالع 
ارتفاع األسعار إلى اضطرابات  أن يؤدي 
اجتماعيــة فــي البلــدان منخفضة 
الدخل، مقارنــة بتوقع 20 في املئة من 

االقتصادات ذات الدخل املرتفع.

كما أصبح املســتثمرون أكثر قلقاً، إذ 
الصناعي  “داو جونز”  انخفض مؤشــر 
في سوق هابطة للمرة األولى منذ آذار 
2020، خــالل تعامالت جلســة اإلثنني 

املاضي.
ســتانلي  امللياردير  املســتثمر  وقــال 

دروكنميلر في مؤمتر صحافي، “قضيتنا 
املركزية هي هبوط صعب بحلول نهاية 
2023، ســأذهل إذا لم يكن لدينا ركود 

في هذا العام”.
املؤشرات السلبية تتصاعد عاملياً

حتى مســؤولي االحتياطي الفيدرالي 

اعترفــوا بوجود خطــر متزايد بحدوث 
رئيس  وحتــدث  اقتصــادي،  انكمــاش 
األميركي  الفيدرالي  االحتياط  مجلس 
)البنك املركزي( جيــروم باول، في أكثر 
من مناســبة عن مزيد من األلم الذي 
ينتظر األسر بالواليات املتحدة، بسبب 
اتخاذها  التي يتم  اإلجراءات املتسارعة 

في إطار احتواء التضخم املرتفع.
ومع ذلك هناك نقاط مضيئة بشــكل 
واضح، خصوصاً بالواليات املتحدة التي 
تعد أكبر اقتصــاد في العالم، فال يزال 
ســوق الوظائف قوياً تاريخياً، إذ يقترب 
معدل البطالة من أدنى مستوياته منذ 
عام 1969، فيما يســتمر املستهلكون 
فــي إنفــاق األمــوال، كمــا أن أرباح 

الشركات قوية.
هنــاك أيضــاً آمال في أن يهدأ أســوأ 
تضخم في الواليــات املتحدة منذ 40 
عاماً خالل األشــهر املقبلــة، إذ يلحق 
العرض بالطلب، ويرى الباحثون واحملللون 
في “نيــد ديفيس ريســيرش” أنه على 
رغم ارتفاع مخاطر الركود، لكن منوذج 
احتمالية الركــود في الواليات املتحدة 

“ال يزال عند مستويات احلضيض”.
وكتب الباحثون في التقرير “ليس لدينا 
دليــل قاطع علــى أن الواليات املتحدة 
فــي حال ركود حالياً”، لكن املؤشــرات 

الناجت احمللي  السلبية تتفاقم، إذ شهد 
األميركي تراجعاً خــالل النصف األول 
من العام احلالي، وهو ما اعتبره محللون 

اقتصاديون بداية ركود اقتصادي.
تبخر 46 تريليون دوالر

في مــا يتعلق بقلق املســتثمرين فإن 
حال عدم اليقني االقتصادي والتســارع 
البيانات واألرقام السلبية  املستمر في 
يدفع إلى تعزيز سيطرة حال من القلق 

والترقب واحلذر.
في مذكرة بحثية حديثة، قال “بنك أوف 
أميركا” إن أســواق األسهم والسندات 
تريليون دوالر   46.1 العاملية فقدت نحو 
تشــرين  منذ  الســوقية  قيمتها  من 

الثاني 2021.
وذكر كبير محللي االستثمار في البنك 
مايكل هارتنــت أن التراجع القوي أدى 
إلــى عمليات تصفية قســرية بـ”وول 
ســتريت”، ما قد يفسر الهبوط األخير 

في السوق األميركي.
ويعتقــد هارتنــت أن اخلســائر فــي 
األسواق العاملية لن تتوقف حتى ينهي 
االحتياطــي الفيدرالي سياســة رفع 
املركزية  البنوك  مع  بالتنسيق  الفائدة 
األخــرى، لكن التوقعات تشــير إلى أن 
املركزي األميركي سيواصل رفع  البنك 
أسعار الفائدة حتى نهاية العام احلالي.

النفط يستهل تداوالت هذا الشهر بقفزة سعرية 5 % 
ترقب خفض اإلنتاج في اجتماع “أوبك +” اليوم

بغداد ـ الصباح الجديد :
بلغــت مبيعات البنك املركــزي العراقي من 
العملــة الصعبة للدوالر خالل شــهر أيلول 

املاضي ما يقارب من خمسة  مليارات دوالر.
وذكر مصدر صحفــي، أن البنك املركزي باع 
خالل شهر ايلول املاضي في االيام التي فتح 
الــدوالر االمريكي  فيها مزاده لبيع وشــراء 
اربعــة مليارات و724 مليونــاً و149 الفاً و21 
دوالراً ومبعــدل 236 مليونــاً و207 اآلف، و451 
دوالرا يوميا، منخفضا عن شــهر اب املاضي 
الذي بلــغ معدل املبيعات فيــه 264 مليوناً 

و571 الفا و976 دوالرا.
واضاف املصدر ان مبيعات البنك جتاوزت 230 
مليــون دوالر يوميا خالل شــهر أيلول، كما 
توقف البنك عن إجراء املزاد ملدة ايام العطل 

الرسمية والتي بلغت عشرة ايام.
واشــار الى ان معظم هــذه املبيعات ذهبت 
على شــكل حواالت للخارج لتمويل التجارة 
اخلارجية، فيما بلغ ســعر بيــع الدوالر احملول 
حلسابات املصارف في اخلارج، اضافة الى البيع 

النقدي 1460 ديناراً لكل دوالر.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أكــد الرئيس التنفيذي لشــركة “أرامكو” 
الســعودية، أن ســوق النفــط يركز على 
اقتصاديات املدى القصيــر وليس الطويل، 
وأننــا نبقي على ســوقنا في آســيا رغم 

الطلب األوروبي.
وقــال املهندس أمني الناصــر خالل منتدى 
للطاقة في لندن امــس الثالثاء، أن “طاقة 
اإلنتاج الفائضة للنفط منخفضة للغاية، 
حيــث متثل 1.5 % من إجمالــي اإلمدادات”، 
موضحا أن امتالك طاقة إنتاج فائضة ليس 

مسؤولية السعودية وحدها.
وأضــاف، نتوقــع أن ينتعــش الطلب على 
النفط حتــى 2030 وما بعدهــا، مبينا أن 
مشــكلة أوروبا هي الغاز والغاز الطبيعي 

املسال نظرا لنقص السعة الفائضة.

بغداد ـ الصباح الجديد :
ارتفعت أســعار الذهب، امس الثالثاء، مع 
تراجــع الــدوالر وعائدات ســندات اخلزانة 

األمريكية.
وارتفع سعر الذهب في املعامالت الفورية 
0.69 في املئة إلى 1703.48 دوالرات لألوقية 
)األونصة( بحلول الســاعة 03:39 بتوقيت 
جرينتش، وهو ما قد يكون أكبر مكســب 

يومي منذ الثامن من مارس آذار.
وارتفعت العقود األمريكية اآلجلة للذهب 
0.58 في املئــة عند التســوية إلى 1711 

دوالرا.
وهبــط الدوالر، ممــا جعل الذهــب املقوم 
بالعملة األمريكية أقل تكلفة للمشترين 
في اخلارج، كما انخفضت عوائد ســندات 
 16 10 ســنوات  اخلزانــة األمريكية ألجل 
نقطة أســاس إلى ٪3.639.ممــا دعم أيضا 

الطلب على الذهب.
قفز  األخرى،  النفيسة  للمعادن  وبالنسبة 
ســعر الفضة 8.8 باملئة إلــى 20.67 دوالرا 
لألوقيــة، أعلى مســتوى منــذ منتصف 
أغسطس آب. وارتفع ســعر البالديوم 2.9 
باملئة إلى 2219.83 دوالرا، والبالتني خمسة 

باملئة تقريبا إلى 901.52 دوالر لألوقية.

نحو خمسة مليارات دوالر 
مبيعات البنك المركزي 

خالل ايلول 

رئيس »أرامكو« : امتالك 
طاقة إنتاج فائضة ليس 

مسؤولية السعودية وحدها

ارتفاع الذهب مع تراجع 
الدوالر والسندات

أسعار الفحم ترتفع بمستويات تاريخية جراء أزمة الطاقة

»النهرين«: قروض عقود النظافة بمبلغ 15 مليون دينار تتطابق مع الشريعة اإلسالمية

اضطرابات متوقعة تثير قلق المستثمرين قبل نهاية العام 

تبخر 46 تريليون دوالر خالل 10 أشهر والركود العالمي يقترب من نسبة 98%
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7 اعالن

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
تكريت

العدد: 1676/ش/2022
التاريخ: 2022/10/4

اعالن
الى/ املدعى عليه/ رهام حسن عبد

اقامت املدعية )وســام جاسم محمد( 
الدعوى املرقمة 1676/ش/2022 في هذه 
احملكمة تطالب فيهــا احلكم بتصديق 
اقامة  محــل  وجــود  ولعدم  الطــاق 
معلومة لــك عليه تقرر تبليغك مبوعد 
املرافعــة يــوم 2022/10/30 عن طريق 
النشر بالصحف احمللية وفي حالة عدم 
بحقك  املرافعة  حضورك ســوف جتري 

غيابيا وفق االصول القانونية.
مع التقدير

القاضي
عبداهلل حسن خلف احلبيب
قاضي اول محكمة االحوال 
الشخصية في تكريت

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
الناصرية

العدد: 4459/ش/2022
التاريخ/ 2022/10/4

الى/ املدعى عليه
 )عباس فرهود غضبان(

م/ تبليغ بقرار حكم غيابي
بتاريــخ 2022/8/7 وفي الدعوى املرقمة 
احملكمة  هذه  اصــدرت  4459/ش/2022 
الطاق  بتصديق  غيابيا قضــى  حكما 
بينــك وبني املدعية)ســندس هشــام 
اقامتك  وبالنظر جملهولية محل  عباس( 
في الوقت احلاضر حســب شرح املبلغ 
القضائــي )طــارق عدنــان( عليه تقرر 
تبليغك في صحيفتني يوميتني باحلكم 
املذكور اعاه وبإمكانك االعتراض خال 
مدة عشــرة ايام من اليــوم التالي من 

تاريخ نشر االعان.
القاضي
عباس معني كاظم

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة بداءة الكوت
العدد: 2708/ب/2022
التاريخ: 2022/10/4

وبراء  وزينب  الثالثة/حوراء  األشــخاص  الى 
وعباس وحسن ومرمي وزهراء وفاطمة وعذراء 
وحســناء أبناء عبد الواحد صيهود واقبال 

تعبان 
اعالن

الدعوى  املدعي عامر جاســم عبــود  اقام 
البدائيــة املرقمــة أعــاه يطالبكم فيها 
احلكــم بالتعويــض عن فــرق البدلني من 
جراء نكولكم عن تســجيل العقار باسمه 
وجملهولية محل اقامتكم حســب اشــعار 
مختار منطقة حي اخلليــج قضاء الكوت 
واملرفق بكتاب مركز شــرطة الكوت املرقم 
بالعــدد 9273 فــي 2022/8/31 لــذا تقرر 
تبليغكــم اعانــا بصحيفتــني محليتني 
حلضوركم او من ميثلكــم قانونا في موعد 
املرافعة املصــادف 2022/10/16 وعند عدم 
حضوركم او من ينوب عنكم قانونا ســوف 

جتري املرافعة بحقكم غيابيا وفق القانون.
القاضي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
الناصرية

العدد/ 15065/ش/2022
التاريخ/2022/10/2
الى/ املفقود/سرحان عليوي حمود/او 

كل من له علم مبصيره
م/تبليغ

اقام ولدك املدعي) عباس سرحان عليوي( 
الدعوى الشرعية املرقم7316/ش/2022 
والتــي يطلب فيهــا احلكــم بوفاتك 
لفقدانك منذ سنة 1991 وعدم معرفة 
مصيــرك حلــد االن وبغيــة التحقيق 
عــن حياتك من مماتك تقرر النشــر في 
صحيفتني محليتني يوميتني وفي حالة 
وجودك او كل من يكــون له العلم عن 
مصيرك احلضــور امام هذه احملكمة في 
 2022/10/20 املصــادف  املرافعة  موعد 

املوافق التاسعة صباحا.
القاضي
جواد حسني نايف

مجلــس القضاء األعلـى
 رئاسة محكمة استئناف ميسان االحتاديه

 محكمة االحوال الشخصية في على الغربي

العدد:- 164/ش/2022
التاريخ:- 2022/10/2

اعالن
املدعية / اسراء جبار هادي / تسكن محافظة ميسان /قضاء علي الغربي
 املدعى عليه / احلسن ليث عبد جاسم / مجهول محل االقامه والعنوان

بناءاً علـى قرار هذه احملكمة فـي علي الغربي ولكونك مجهول محل اإلقامة والعنـوان 
حســــــــب كتاب مركز شــرطة علي الغربي بالعدد )7496( فــي 2022/9/28 واملؤيد 
واملصــدق من قبل مختار محلة القلعة عليه قررت هـــذه احملكمة تبليغك بواســطة 
صحيفتني محليتني واسعتني االنتشــار بقرار احلكم الغيابي بالعدد 164/ش/2022 في 
2022/9/26  واملتضمن رد دعوى املدعية )اســراء جبار هادي( وحتميلها الرسوم واملصاريف 
القضائية وصدر القرار استناداً الحكام املادة )57( مـــن قانون االحوال الشخصية و)21و 
22( من قانـــون االثبات و 4 و1/80 و156/154 و166/161 و 203 و300( من قانون املرافعات 
املدنية حكمــا حضورياً بحق املدعية قابلة للتمييز وغيابيــا بحق املدعى عليه وافهم 
علنا في 2022/9/26 وفي حالة عدم حضورك او ارســال من ينوب عنك قانوناً لاعتراض 

والتمييز فسـوف يكتسب القرار الدرجه القطعية وفق القانون
القاضي
علي يحيى كاظم 

جمهورية العراق
شركة نفط البصرة

منوذج إعالن )دعوة عامة(

يســر وزارة النفط/ شــركة نفط البصرة أن تعلن  عن وجود املناقصة املبنية اعاه واملعلنة باسلوب 
الدعوة العامة فعلى  الراغبني  باالشــتراك فيها احلضور الى مقر الشــركة /اســتعامات باب الزبير 
/ لغرض اســتام  جدول الكميات واملواصفات اخلاصة بها وعلى املناقص املتقدم االشــتراك فيها ان 
يقوم بتزويدنا بنســخة ورقية ملونة للمناقصة بعد شراءها من ممثل شركتنا مع نسختني اضافيتني 
استنســاخ لغرض ختمها من قبل ممثلنا قبل تسعيرها من قبل املناقصني  وعلى ان تكون كافة اورق 

املناقصة 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 مع ارفاق الوثائق الشــخصية  للمدير املفوض للشركة وكتاب تخويل بالشخص 
اخملول بالتوقيع مصدق من كاتب العدل مع كتاب عدم ممانعة صادرة من الهياة العامة  للضرائب لسنة 
2022 وهوية تصنيف املقاولني العراقيني نافذة. مع كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية وكذلك تقدمي 

ما يؤيد شمول العاملني لدى الشركات بالضمان االجتماعي قبل صرف املستحقات املالية
علماً بأن موعد الغلق يوم االربعاء املصادف 2022/10/26 الساعة الثانية عشرة ظهراً وهو نفس موعد 
فتح العطاءات وموعد الزيارة ملوقع العمل يوم الثاثاء املصادف 2022/10/18 وســيتم عقد مؤمتر للرد 
على استفسارات املشتركني صباح يوم االربعاء املصادف 2022/10/19 في متام الساعة العاشرة صباحا 
في القاعة الرئيســية في بناية الزقورة في موقع باب الزبير وتــودع العطاءات الى صندوق جلنة فتح 

العطاءات الداخلية في استعامات باب الزبير ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور االعان.
- تكــون نفاذية العطاءات مــن تاريخ غلق املناقصة مبدة )90( يوما والتأمينــات االولية مبدة )28( يوما 

إضافة الى مدة نفاذ العطاء.
علماً بأن الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات وثمن العطاء غير قابل للرد.

- باإلمكان االطاع على شروط املناقصة من خال زيارة موقع الشركة اإللكتروني:
www.boc.oil.gov.iq

ع/ املدير العام
هاني مكطوف ناصر
الوكيل االول ملدير هيئة العقود واملشتريات

جمهورية العراق 
الشركة العراقية النتاج البذور 

مساهمة مختلطة 
اجلهة القطاعية-/وزارة الزراعة 

قسم القانونية
)351(

العدد/3301
التاريخ/2022/10/4

اعالن 

تعلن الشــركة العراقية النتاج البذور )م.م( عن اجراء مزايدة علنية  وللمرة الثانية لبيع مخلفات 
بذور احلنطة وبكمية )150طن( قابلة للزيادة والنقصان واخملزونة في فرع الشركة في نينوى . فعلى 
الراغبني بالشــراء احلضور الى املوقع املذكور وذلك في متام الســاعة )11( احلادية عشر من صباح 
يوم االحد املوافق 2022/10/23 مســتصحبني معهم التامينات القانونية البالغة )16,000,000(

ســتة عشر مليون دينار لغرض املشاركة في املزايدة العلنية وسيتم استيفاء مبلغ قدره )5000( 
دينــار غير قابلة للرد )أجور خدمة( من كل مزايد الذي يروم الدخول في املزايدة ويلتزم من ترســو 

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

- رفع املال املباع خال مدة )15( خمســة عشــر يوما اعتبارا من تاريخ اإلحالة )املصادقة( بعدها 
يحق للشركة فرض أجور تخزين بنسبة 2/1% من كامل بدل البيع بعدها يحق للشركة بيع املال 

للمرة الثانية .
- يتحمل أجور الداللية بنسبة 3% من بدل البيع وكذلك أجور نشر اإلعان مع أجور التحميل واي 

مصاريف أخرى .
املدير املفوض
إسماعيل نصيف لطيف

جمهورية العراق
الشركة العراقية إلنتاج البذور

مساهمة مختلطة
اجلهة القطاعية-/ وزارة الزراعة 

قسم القانونية
)349(

العدد: 3292
التاريخ: 2022/10/4

إعالن

تعلن الشــركة العراقية إلنتاج البذور )م- م( عن إجــراء مزايدة علنية وملرة الثانية لبيع مخلفات 
بــذور احلنطة وبكمية )250 طــن( قابلة للزيادة والنقصان واخملزونة فــي معمل تنقية البذور في 
اخلالدية. فعلى الراغبني بالشــراء احلضور الى املوقع املذكور وذلك في متام الســاعة )11( احلادية 
عشــرة من صباح يوم اخلميس املوافق 2022/10/20 مســتصحبني معهم التأمينات القانونية 
البالغة )23،000،000( ثاثة وعشــرون مليون دينار لغرض املشــاركة في املزايدة العلنية وسيتم 
استيفاء مبلغ قدره )5000( دينار غير قابلة للرد )أجور خدمة( من كل مزايد الذي يروم الدخول في 

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

-  رفع املال املباع خال مدة )15( خمســة عشــر يوما اعتبارا من تاريخ اإلحالة )املصادقة( بعدها 
يحق للشــركة فرض - اجور خزن بنســبة2/1% من كامل بدل البيع ملــدة )30(يوما بعدها يحق 

للشركة بيع املال للمرة الثانية. 
- يتحمــل اجور الداللية بنســبة 3% باملائة من بــدل البيع وكذلك اجور نشــر االعان مع أجور 

التحميل وأي مصاريف أخرى.
املدير املفوض 
إسماعيل نصيف لطيف

تنويه
متديد/ إعالن ملناقصة توفير خدمة انشاء مخيم دائمي )مرحلة 

اولى(  
 Extension for 1st Announcement for Provision of Permanent

)Camp Project )Phase 1
023/SC/22 : رقم املناقصة

نوع املناقصة / مناقصة عامة بطريقة التاهيل الفني

1 – مت متديد تاريخ غلق املناقصة من  2022/10/11 الى 2022/10/18
وعليه يجب على املشــاركني تقدمي العروض الفنية والتجارية وخطاب الضمان 
بظــروف مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم الشــركة في 

املوعد النهائي لغلق املناقصة 2022/10/18 عند الساعة 4:00 عصرا
2– معلومــات املناقصة األخرى مشــار اليها  في إعــان الصحيفة بتاريخ 28/ 

2022/8
3 – لاستفسار االتصال باالمييات التالية :

haneen.monam@petroalwaha.com; 
mayan@petroalwaha.com;
wujie@petroalwaha.com;
 chengqiming@petroalwaha.com; 

    AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.
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موضوع رقم املناقصةت
ثمن بيع وثائق املواصفاتاملناقصة

املناقصة
املبلغ التخميني 

منشا الدرجة االولى
التأمينات 

األولية
نوع تبويب 

املوازنة

 9/ب/12022
إعالن ثاني

جتهيز ونصب 
وربط محولة 

 16MVA-
 11KV/33
مع قاطع 

دورة خارجي 
  outdoor 33kv

ملستشفى 
النفط 

جتهيز ونصب وربط 
وفحص محولة 

 11KV/16MVA- 33
مع قاطع دورة 33 كي 
في مع جتهيز قابلو 

33 كي في لربط 
احملولة مع قاطع الدورة 
وجتهيز قابلو 11 كي 
في لربط احملولة مع 

لوحة مفاتيح الضغط 
املتوسط

175,000 مائة 
وخمسة وسبعون 

الف دينار عراقي

منشا الدرجة 
األولى فرنسي, 
املاني ,إنكليزي, 

سويدي, بلجيكي, 
ياباني 510,000,000 
خمسمائة وعشرة 
مليون دينار عراقي 

منشا الدرجة 
الثانية تركي , عراقي 
480,000,000اربعمائة 
وثمانون مليون دينار 

عراقي 

 12,750,000
اثنا عشر 

مليون 
وسبعمائة 
وخمسون 
الف دينار 

عراقي ملنشا 
الدرجة األولى 
 12,000,000
اثنا عشر 

مليون دينار 
عراقي ملنشا 

الدرجة 
الثانية

تشغيلي

شركة نفط البصرة

منوذج إعالن دعوة عامةعنوان النموذج

تاريخ االصدار: 2018/9/20رقم االصدار:BOC-P-05/F061رمز النموذج
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العراق انعكســت بشــكل مباشــر على 
الفنون، فهي لــم تكتِف  الثقافــة  ملف 
بــإذكاء الطبيعة التناحريــة للصراع بني 
ممثلي ايديولوجيات مســلحة، كما خلقت 
مفــردات ومفاهيــم إقصائية شــجعت 
على االنقســامات داخل املشــهد الفني 

والتشكيلي بوجه خاص.
كان اخللــط بني مرســم الفنــان ومنصة 
اخلطابة السياسية شامالً وعميقاً، رافقه 
تعثر البحث التشــكيلي البصري البحت 
لصالح إبراز عناصر خارجــة عنه، فما بدا 
بعــد 1958 خالصــاً للفنان من تعســف 
الشروط القدمية وقيود املفاهيم املتهافتة؛ 
إلى عائــق منهجي يصعب  حتول الحقــًا 
جتــاوزه، ويقوم على منع تدفــق الدماء في 
نســغ احلرية الفنية ويحصرها في وجهة 

مقصودة.
هذا اخللــط أدى إلى إدماج مجمل العملية 
الفنية في املشــروع السياســي العاملي، 
وهذا ما دفــع إلى تكريس االلتباس الناجم 
عــن عملية اخللط هذه وتقلص مســاحة 

احلرية التي يتحرك عليها الفنان.

حداثة الرواد: ترسيخ حرية الفن 
والبحث عن هوية

إن تأســيس أول جماعة فنيــة في العراق 
يعود إلى أوائــل األربعينيات وهي )جماعة 
الرواد( التي كانت جتمعاً يضم هواة للفنون، 
وبعد عقدين من الزمن تأسســت )جماعة 
بغداد للفن احلديث(، وقد لعبت دوراً عميقاً 

بسبب الظروف التي رافقت تأسيسها.
في واقع احلال كان اجلدل بني أطرف احلركة 
اهتماماً  يولــي  العراقيــة  التشــكيلية 
للطريقة التي يتعني النظر من خاللها إلى 
العملية الفنية في وقت صعود تيار احلداثة 
التشــكيلية في أوروبا، وتزايد أتباعها في 
الســاحة التشــكيلية العراقية أكثر من 
للعمل  السياســية  االجتماعية  الوجهة 

الفني.
تلــك األرضية هــي التي احتكــم إليها 
الفنانون التشكيليون العرقيون، وقد تبلور 
قطبان أحدهما حداثوي يضم جواد سليم 
وأكرم شكري ومحمود صبري ضمن جماعة 
الفــن احلديث واآلخــر تقليــدي محافظ 
ميثله فائق حســن وخالــد القصاب  فنياً 
واسماعيل الشــيخلي، وكتلة الرواد التي 
متســكت بنزعاتها البدائية والعفوية في 
املمارسة الفنية. لقد ابدى هؤالء الفنانون 
بتياريهما نزعة اســتقاللية قوية ومتسكاً 
بحريتهم في البحث والتعبير في مواجهة 

القوالب احمللية الضاغطة.
يكمن عنصر التمرد فــي بيان أول جماعة 
عراقية جادة في املشــهد التشكيلي في 
أنه لفظ بوضوح الكليشــيهات السائدة 
واالساليب التي تعبر عن نفسها واملفاهيم 
التي تقف وراءها، األمــر الذي منح الفنان 
التمايز اجلدي،  ينطوي على  العراقي مناخاً 
الفردي  آفاقاً جديدة على املســتوى  وفتح 

واجلماعي.

طغيان السياسي وتراجع  الفني
إن احلركــة الثقافية والفنيــة عبرت بقوة 
كلما ضعفــت احلكومة املركزية والعكس 
عندما تعززت املركزيــة، إذ اضطر الفنانون 
إلى الرحيل واختيار املنفى، وعندما تراخت 
قبضة الســلطة أيام عبــد الرحمن عارف 
تنامت حركة الفنــون، إن املركزيات القوية 
الواقعية  أســاليب  دعمــت  العــراق  في 
الســاذجة والتعبيرية املباشرة وكل أنواع 
الفنون التي تهدف إلى الدعاية السياسية.
لقد شكلت فترة نهاية الستينيات أفضل 
الثقافــي والفني بعد  فتــرات النشــاط 
االســتقالل، تلك الفترة أتاحــت للفنانني 
مراجعة املقوالت، ومنحتهم فرصة العودة 

إلى املتحف العراقي بكنوزه اخملبأة بإهمال، 
من أجل تقييم اخملــزون البصري التاريخي 
للرسم  وموضوع  كمادة  ومعاجلته  للعراق، 
من منظــور جديد يفحص ســمات الفن 
اآلشوري والســومري واإلسالمي، وال سيما 

مدرسة بغداد ورائدها الواسطي.
ومن املالحظ أن الفنان العراقي وحتت وطأة 
القمع السياســي جلأ إلى تغيير اساليبه 
بداية  التجريبية  النزعات  فازدهرت  الفنية، 
الســتينيات، وطغت على أعمال الفنانني 
والبحث الشكلي  الفني  التجريد  أساليب 

البحت.

الفن التشكيلي واملنفى
يخص هذا العنــوان الفنانني الذين انتقلوا 
إلى املنفى في لبنان منذ 1978، ودفعتهم 
متطلبــات احليــاة وضغط املنافســة مع 
أقرانهــم مــن الفنانني العــرب إلى طرح 

أشكال تعبير فرضتها حاجة السوق.
والشكلية،  بالسطحية  نتاجاتهم  ومتيزت 
ألنها ارتبطت بحاجــات العمل الصحفي 
والتدريــس وتصميــم األغلفة، اتســمت 
اســاليبهم الشــخصية مبزايا تفصيلية 
أكثــر مــن خالفــات أســلوبية، وحتولوا 
رســامني جتاريني يفتقدون الروح اإلبداعية، 
وكان للطابع السياســي دور في جتســيد 

مواقفهــم وحتوالت أســاليبهم، فانعدام 
إجناز  إلى  دفعهــم  واالمكانيات  املراســم 
واقتصر عملهم  والتنفيــذ،  النقل  أعمال 
والباستيل، فيما  على مواد احلبر والكواش 
واحلفر  الزيتية  واألعمال  املنحوتات  اختفت 

والسيراميك.
إن ذلــك الواقــع اغتــال موهبــة البحث 
والتواصل التي تأسس عليها الفن العراقي، 
وطغى على أعمالهم اخلطاب السياســي 
املباشر وســيطرت الروح التبسيطية، غير 
أن هذه اجملموعات حافظت على روح العمل 

اجلماعي.
أما الفنانون الذيــن انتقلوا إلى أوروبا فقد 
واجهوا مشــكالت مختلفة، ومع تكريس 
وجودهم في أوروبــا؛ نحا االختالف والتنوع 
مســاراً متشــبعاً اعتمد على شخصية 
الفنــان، غيــر أن ذلك ال يعنــي عدم وجود 
اندماجهم  تأمــني  أولهــا  أخــرى  عوامل 
األوروبية كفنانني  الســوق  االقتصادي في 
يعيشــون من عمل الرســم، وهي مهمة 

شاقة.
وعنــد النظر إلــى املتأخريــن منهم فقد 
اجتهــوا للتنويــع والتجريب علــى عناصر 
تكوين  في  والسيكولوجي  البصري  القرب 
الفنان، وهــو البحث في اللون والســعي 
نحو جتريدية حتاول االحتفاظ بأقل ما ميكن 
من التشــخيصية والنزعة الواقعية التي 
غطــت منجز املراحل الســابقة في املهد 

التشكيلي العراقي.
ومجمل القول أن بعضهم بقي محتفظاً 
مبالمحــه األولــى وســاعياً إلــى مزاوجة 
عصية بني عالم ذاكرتــه العراقية وعالم 
العرض االستهالكي بأمناطه املعروفة التي 

يتطلبها الكليشيه الغربي.
وحاول عدد من الفنانني التمســك بالرموز 
واألشــكال احمللية والسعي إلى تكريسها، 
كونها الهوية الفنية واألســلوبية للفنان 

في مواجهة النزعة االندماجية مع اآلخر.
واســتندت هــذه احملاولــة فــي توظيف 
املالمح املعروفة فــي الواقع العراقي على 
املستوى التشــخيصي والترميزي، اعتمد 
األول أســاليب قريبة من الفن اإلســالمي 
بنسخته املتقدمة تشكيلياً التي جسدها 

الواسطي.
وظهر اهتمام بالرمــوز احمللية، منها احلرف 
العربــي منــذ أواخر اخلمســينيات وحتى 
انحســارها أواخر الثمانينيات في محاولة 
هدفت إلى ابتداع شــخصية محلية للفن 
عبر اســتخدام الرموز احلرفية وخلفياتها 

الفلسفية والتشكيلية في هذا املسعى.

مهدي علي ازبين

إن احلركة التشــكيلية العراقيــة ما زالت 
إلقاء نظرة ســريعة  دأبها، ويكفي  تواصل 
على املشــهد التشــكيلي العراقي لنجد 
حركة فنيــة تتجاوز فــي حجمها النخبة 

التي قادت عملية االختراق التاريخية..
هــذه مــا يطلعنا عليــه كتــاب الفقيد 
اسماعيل زاير املوسوم )احلداثة التشكيلية 
العراقيــة(، الصادر عن مؤسســة الصباح 

اجلديد حديثاً.
 كما يرى اسماعيل زاير في كتابه: إن هناك 
العديــد من الفنانــني العراقيني يجتمعون 
في وقتنــا احلالي حتت راية احلداثة، وينتجون 
التقنيات يكفي مللء متاحف  متنوع  إبداعاً 
عديــدة، وأكثر من ذلك ما زال الهم الَبَصري 
يشــغل الفن العراقي على اختالف أجياله، 
وبرغم مرور ســنني طويلة علــى انطالقة 
الفنون التشــكيلية العراقية ما تزال هناك 
حاجة ماســة لتعريف احلداثة التشكيلية 

كمعطى ال غنى عنه للجدل الفني.

عقد اخلمسينيات واالنقالب امللون
العثمانية وحلول  الدولــة  مع اضمحــالل 
االســتعمار في املنطقة بدأ العراق بتلقي 
تعبيرات تشكيلية جديدة أنضجتها حركة 
الفنون في اوروبا والغــرب، وجاء هذه النقل 
عبر املؤسسات العسكرية التي استوعبت 
بعــض الضباط العــرب واألتــراك ومن ثم 

ارسال املبعوثني من ابناء البالد.
وكان يتعني االنتظار عشــرات السنني قبل 
أن تتبلور جتربة الفنانــني العرب وخبراتهم 
ويعلنــوا حضورهم القــوي كنخبة واعية 
لدورهــا وأدواتهــا اجلديدة.. ولــم يكن من 
اليسير أن يشــقوا طريقهم دون قوة االرادة 
واحلماســة كنخبــة تتصدى خللــق جتربة 
محلية تتواءم مع التجربة احلسية والتقنية 

األوروبية املشابهة.
مع الزمن وتطور التجربة الفردية وتنويعاتها 
بــدأ يتبلور ما ميكــن تســميته املرجعية 
الفنية للتجربة التشكيلية العراقية، وهي 
مرجعية حتمل قلقها ومقدرتها على التطور 
وأرجحيتهــا في التعبير عــن متايزها، فهي 
تتغذى من اجنازات الفنانني وتكتسب أرضية 
إقناع حضاري وتفاعــل تقني من خاللهم، 
وقد قيض لهذه املرجعية أن جتري مراجعات 
ضرورية ملوروثها الفنــي والثقافي، ليصبح 

جزءاً من ذاكرة الفنان العراقي املعاصر.

بني السياسي والفني.. اجلدل اخملتل
إن التقلبات احلادة يساراً ومييناً التي شهدها 

التحليق بأجنحة ملونة.. في )الحداثة التشكيلية العراقية( لـ«إسماعيل زاير»

تلك األرضية هي التي احتكم 
إليها الفنانون التشكيليون 

العرقيون، وقد تبلور قطبان 
أحدهما حداثوي يضم 

جواد سليم وأكرم شكري 
ومحمود صبري ضمن 

جماعة الفن الحديث واآلخر 
تقليدي محافظ فنيًا يمثله 

فائق حسن وخالد القصاب 
واسماعيل الشيخلي، وكتلة 

الرواد التي تمسكت بنزعاتها 
البدائية والعفوية في 

الممارسة الفنية

سينما

شعراصدارات

جيفري ماكناب *     

مرت 60 ســنة منــذ ظهر العميل الســري 
007 الذي يجسده شون كونري للمرة األولى 
على الشاشــة الكبيرة في فيلم »دكتور نو« 
Dr No عام 1962 في مشــهد تــدور أحداثه 
عند الســاعة الثالثة فجراً بأحد كازينوهات 
منطقة مايفير بلندن. كان يلعب القمار ضد 
سيلفيا ترينش )املمثلة يونيس غيسون( وفاز 
بكل األموال التي راهنت بها. يكشف الرجل 
عن اسمه قائالً: »بوند... جيمس بوند«، عندما 
أظهــرت الكاميــرا أخيراً وجهــه الذي كان 

مغطى بضباب من دخان سيجارته.
للســينما خالل  البريطاني  املعهد  ويحتفل 
الذكرى  عطلة نهاية هذا األســبوع بهــذه 
بعرض عدد من أفالم بوند، مبا في ذلك »دكتور 
نو« وعرض متهيدي للفيلــم الوثائقي اجلديد 
»صــوت The Sound of 007 »007 للمخرج 
مات وايت كروس الذي يحكي قصة املوسيقى 

التصويرية الشهيرة لسلسلة األفالم.
وتأتــي هــذه الفعاليــات بينمــا يتســاءل 
اجلميــع... من ســيلعب دور جيمس بوند في 
الفيلم املقبل؟ أنهى دانييل كريغ جتســيده 
 No »للشــخصية مع فيلم »ال وقت للموت
Time to Die عــام 2021. واآلن، هناك موجة 
من اإلثارة حــول املتنافســني احملتملني على 
شــخصية بوند. هناك أقاويل إن الشــخص 
الذي ســيتم اختياره سيلتزم لعب الدور ملدة 

عقد من الزمن.
وال يــزال املمثل ضخم البنيــة هنري كافيل 
الذي لعب دور ســوبرمان في السابق املرشح 
املفضل، يليه ريج جان باج بطل املوسم األول 
Bridgerton، ثم  من مسلسل »بريدجيرتون« 
إدريس إلبا الذي لعب الشــخصية الرئيسة 

في مسلسل »لوثر« Luther، ويتبعه بفارق 
ضئيل توم هاردي الذي حاز أخيراً على لقب 
بطل رياضة اجلوجيتسو في بلدة ميلتون 
كينز. تتساوى حظوظ جيمس نورتون مع 
إيدن تيرنر الذي اشتهر بدوره في مسلسل 
جنم  دورنان  وجيمــي   Poldark »بولدارك« 
 Shades »فيلم »خمسون طيفاً من غراي

.of Grey 50
ال يتوقــع املتراهنــون أن تلعــب امرأة دور 
العميل 007. مت اســتبعاد ســوران جونز 
التي شاركت في مسلسلي »كورونيشن 
Coronation Street و«جنتلمان  ستريت« 
جاك« Gentleman Jack، وليديا ويســت 
 It’s a »بطلة مسلســل »إنها خطيئــة
Sin، والشــانا لينش التي قدمت أداء يثير 
اإلعجاب في »ال وقــت للموت«. على كل 
حال، دعا اخملرج واملنتج ســام مينديز الذي 
أخــرج فيلمني في سلســلة بوند، إلى أن 
تقــوم امرأة بإخــراج العمــل املقبل من 

االمتياز.
لكن بغض النظر عن الهســتيريا الدائرة 
التالي،  اجلاسوســية  تتويج ملــك  حول 
يزعم املنتجان باربرا بروكولي ومايكل جي 
ويلسون أن البحث عن بوند اجلديد ال يزال 

في بداياته.
بروكولــي: »بــادئ ذي بدء، نحن  تخبرني 
ال نقــوم حالياً باختيار املمثلني بشــكل 
فاعل... كما ميكنــك أن تتخيل، نحن في 
وضع يفرض علينا إعادة إطالق السلسلة 
بحلــة جديــدة بالكامل. هنــاك مهمة 
بأكملها يجب أن تنجــز قبل بدء عملية 
االختيار. يسعدنا وجود كثير من االهتمام، 
ولكن فكرة وجود أســماء محتملة كما 
لــو أننا نلتقي فعليــاً باملمثلني ونتناقش 

معهم، غير موجودة على اإلطالق«.

تتابــع: »نريد االحتفال بالذكرى الســتني 
وسنبدأ العام املقبل باحلديث عن وجهتنا 
ونشرع في التفكير في القصص. مبجرد أن 
تتكون لدينا فكرة عن ذلك، سنبدأ فعلياً 

في اختيار املمثلني«.
مع ذلك، يبحث املنتجون عن املمثل الذي 
سيلتزم أداء الشــخصية في أفالم عدة. 
تكهن بعض املعلقني بأن هذا يعني أن إلبا 
البالغ من العمر اآلن 50 ســنة، سيكون 
أكبر من أن يتمكــن من أداء الدور. إذاً، هل 

يبحثون عن شخص شاب؟
أول عمــل في  بروكولــي عــن  وتقــول 
السلســلة التي تضم 25 فيلماً: »ما كنا 
نصــل إلى هنــا اليوم لوال شــون كونري 

وجميع األشــخاص الذين صنعوا الفيلم 
األصلي... نحن نراجعه كثيــراً. إنه فيلم 

رائع. ال يزال صامداً«.
في املقابل، يستشهد ويلسون باللحظة 
التــي قال فيهــا بوند »لقد اســتعملت 
طلقاتك الست« بعد نفاد الرصاصات من 
قاتله احملتمل. ثم يقوم بوند بقتل الرجل. 
يضيف ويلسون: »حتى تلك اللحظة، لم 
يقم أي بطل في السينما بإعدام شخص 
ما. لقد أسس ]دكتور نو[ حقاً لنوع جديد 

من صناعة األفالم«.
لم يكن متويــل هذا الفيلــم أو صناعته 
ســهلة. كانت هناك مشكالت متعلقة 
بالطقــس فــي جامايكا. كانــت موازنة 

اإلنتــاج األصلية متواضعة جــداً بقيمة 
322069 جنيهاً اســترلينياً، على رغم أن 
وهاري سالتزمان  بروكولي  كابي  املنتجني 
أنفقــا أكثــر من ذلــك بكثير وشــجعا 
مصمــم الرؤيــة اإلنتاجية الــذي يعمل 
معهما، كني آدم، علــى التفكير بخطط 
كبيرة. عندما جتــاوزت موازنة الفيلم 70 
ألــف جنيه اســترليني، تولت املشــروع 
شــركة تتعهد بإجناز املشاريع في الوقت 
احملدد، وهي خطوة غالباً ما تعد مؤشــراً 

إلى كارثة تلوح في األفق.
ومع ذلك، كان سالتزمان وكابي بروكولي 
ميتلــكان قــدرات تســويقية ســحرية 
وضعت االمتياز فــي حيز الوجود، مما خلق 
ترقبــاً كبيراً محيطاً بــه، لكنهما تأكدا 
مــن معرفة اجلمهور بأقل مــا يكمن من 

التحديات التي واجهتهم في الكواليس.
تتنهــد بروكولي وهي تفكــر في املعارك 
التي خاضتها شــخصياً في بعض أفالم 
بونــد الالحقــة، وتقول: »الشــيء الذي 
أدهشــني حقاً هــو كيــف أن األمور لم 
تتغير... كانت لديهم موازنة صغيرة جداً. 
الطقس،  مع  مشــكالت  يواجهون  كانوا 
ومشــكالت في اجلدولة، ]كانوا[ يخسرون 
مواقع التصوير، وما إلى ذلك من الفوضى، 
ولــم يتغيــر شــيء. لدينا املشــكالت 
ذاتها. صارت املوازنــات أكبر بكثير، ولكن 

املشكالت ال تزال قائمة«.

* ناقد سينمائي بريطاني

1
»رقصة احلياة: الزمن الثقافي والزمن 

املعيش«
بترجمة قاســم املقــداد، صدرت عــن »دار 
نينوى«، النســخة العربية من كتاب »رقصة 
احليــاة: الزمــن الثقافــي والزمــن املعيش« 
لعالِــم األنثروبولوجيــا األميركــي إدوارد ت. 
هــول. ينتمي العمل إلى سلســلة مؤّلفات 
هول التي حــاول من خاللها فهــم »األبعاد 
اخملفّية« في الثقافات اإلنســانية، وال سّيما 
عبر مســألَتي املكان والزمــان، حيث يدرس 

هنا ــ في أحد عشــر فصــالً ــ اإلخالف 
في النظر إلــى الزمن، مثالً، بني اجملتمعات 
االسكندنافية )الزمن اخلّطي( ومجتمعات 
اجلنوب )الزمن الدائرّي(، كما ميّيز بني الزمان 
د لالجتمــاع )الثقافي( وزمان التجربة  احملدِّ

)املعيش(.

2
»الرغبة والفلسفة: مدخل إلى قراءة 

ُدلوز وغَوتاري«
عــن دارَْي »تكويــن« و«الرافدين«، صدرت 
طبعة ثانية من كتاب »الرغبة والفلسفة: 

مدخل إلى قراءة دُلــوز وغَوتاري« للباحث 
واملترجــم محمد آيت حّنا. يلتقط العمل 
مركزّيَة مفهوم الرغبة في أعمال الثنائي 
الفرنســي، والتجديد الــذي جاء به جيل 
دلوز وفيليكس غواتاري في هذا الســياق، 
حيث دافعا عن أّن املرء ال يرغب شــخصاً 
أو شــيئاً بحّد ذاته، كما ســبق للتحليل 
النفســي أن قال، بل يرغــب مجموعاً أو 
سياقاً تترابط فيه مجموعة من العناصر. 
كما يشــير املؤّلف إلى الدور السياســي 
الذي تلعبــه الرغبة في حتليالتهما، حيث 
تفترض الثورة اجملتمعية ثورًة في الرغبات.

عبد الرّزاق الربيعي *
هل هو اآلن بضيافتك

أّيها األبد؟
أم هو كاذب

خبر ذهابه إلى األبد؟
ألّنه ال يحب األبد

فكيف يدع ما يحّب
إلى ما ال يحّب

إلى األبد؟
وما الذي يغريه

في األبد؟
وكيف سيسلك طريق األبد

وليست معه خريطة
موقع األبد

ترى
هل جاء إليه األبد

وجرجره من سريره؟
هل قال له:

صباح اخلير أيها األبد
كما كان يقولها لي

عندما أوقظه
بدون أبد

وملاذا لم يقاوم األبد؟
كيف سار خلف األبد؟

ليظّل بيننا
األبد

فال نضطّر 
إلى القول له:

وداًعا إلى األبد.

* شاعر عراقي/ ُعمان

»بوند« في عيده الـ 60: كيف وصل العميل السري إلى الشاشة الفضية ؟
المعهد البريطاني للسينما يحتفي بعرض عدد من أفالمه

غالف الكتاب

في وداع األبد»رقصة الحياة«.. »الرغبة والفلسفة«

5 - 1

من اعمال الفنان ضياء العزاوي



9 اعالن

محافظة واسط/ قضاء االحرار
حقل االحدب النفطي 

قسم العقود 

أعالن للمرة االولى /مشروع تأهيل وتشييد شبكة كهربائية جديدة ألحياء وقرى متفرقة في قضاء االحرار
نوع املناقصة: )مناقصة عامة(

)035/SC/22( :رقم املناقصة
التعاقد مع شركة نفط الواحة احملدودة على حساب شركة نفط الوسط من مبالغ املساهمة األجتماعیة حلقل األحدب النفطي

تعلن شركة نفط الواحة احملدودة العاملة على مشروع تطوير حقل األحدب النفطي في محافظة واسط / قضاء االحرار عن املناقصة املذكورة أعاله فعلى من يجد لديه القدرة 
والكفاءة من الشركات احمللية املتخصصة في هذا اجملال (كهربائية ميكانيكية \ درجة سابعة( مراجعة )حقل األحدب النفطي\هيئة نفط واسط\ قسم حقل األحدب النفطي 
أو االتصال على ارقام هواتف جلنة املساهمة األجتماعية املذكوره أدناه( اعتباراً من تاريخ نشر اإلعالن للحصول على وثائق املناقصة والشروط املطلوبة مقابل مبلغ قيمته 100 

دوالر امريكي الغير, بعد ملء أستمارة طلب شراء وثائق املناقصة, وتكون الوثائق جزء اليتجزاء من املشروع.
على جميع املتقدمني االلتزام بالشروط التالية عند تقدمي عطاءاتهم:

1 جلب الوثائق التالية مصورة )صورة ملونة(:
• هوية الشركة النافذة الصادر ة من وزارة التخطيط.

• شهادة التأسيس )نسخة ملونة(.
• جلب كتاب عدم ممانعة نافذة )نسخه ملونة( من هيئة الضرائب العامة.

على أن تلتزم الشركة الفائزة بجلب الوثائق األصلية اخلاصة بالشركة عند اإلحالة.
2 تقدمي نسخه من االعمال املماثلة املؤيدة واملصدقة من اجلهة املستفيدة.

3 تقدمي جدول تقدم عمل لتنفيذ املشروع على أال تتجاوز الفترة الكلية لتنفيذ املشروع 270 يوم.
4 على الشــركات تقدمي تأمينات أولية بقيمة )%1 من قيمة الكلفة التخمينية املرصدة واخملصصة للمشــروع البالغة1,260,248 $   فقط( بالدوالر أألمريكي فقط تقدم على 
شــكل صك مصدق أو خطاب ضمان أو ســفتجة معنون إلى )شركة نفط الواحة احملدودة( صادر من احد البنوك املعتمدة من قبل البنك املركزي العراقي ومسجل على املنصة 
االلكترونية اخلاصة به, ويتضمن اإلشــارة ألســم ورقم املناقصة نافذة ملدة ال تقل عن )ستة أشهر( اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باسم مقدم 

العطاء  أو )أي من املساهمني في الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة ( علما إن مدة نفاذ العطاء )120( مئة وعشرون يومأ من تاريخ غلق املناقصة.
5 على جميع املتقدمني األلتزام بعدم جتاوز الكشــف التخميني املُعد من قبل احلكومة احمللية، علما بأنه ال يوجد مبالغ إضافية أو كلف احتياطية لعدم وجود تخصيص مالي 

أضافي.
6 على جميع الشركات املتقدمة االلتزام بالتعليمات والشروط واملعايير الترجيحة املرفقة في اوراق املناقصة.

7 تقدمي العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشــركة أو أحد املســاهمني أو من يخوله مبوجب وكالة صادرة من كاتب العدل كشرط أساسي لتقدمي العطاء والتوقيع 
على طلب شراء وثائق املناقصه.

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

9 على مقدمي العروض تقدمي العروض قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاءات. ويتكون العرض من:
العرض الفني، العرض التجاري وخطاب ضمان.

تُقدم املتطلبات املذكورة أعاله في ظرف مغلق ومختوم، ويجب تقدميها وفقا لوثائق الدعوة، ويجب أن يكون اسم املشروع ورقم ال واضحا على الظرف.
10 موعد اســتالم العطاءات من الساعة 9:30 الى الساعة 12:00 ظهرا من يوم الثالثاء املوافق 18/10/2022 وبعد هذا املوعد ال يقبل أي عطاء، وستجري عملية فتح العطاءات 
في نفس اليوم في مقر شركة الواحة في حقل األحدب، وفي حال صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعداً للغلق والفتح وان جهة التعاقد 

غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
11 علمــاً بأن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشــاركني في املناقصة ســيكون في يوم الثالثاء املوافق 11-10-2022 فــي حقل األحدب النفطي )قاعة 

اجتماعات قسم حقل األحدب(
12  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة.

13 لالستفسار عن املناقصة واستالم الوثائق االتصال على األرقام التالية اخلاصة بلجنة املساهمة االجتماعية: 
07715924993 /  07714493195

محافظة واسط/ قضاء االحرار
حقل االحدب النفطي 

قسم العقود / شركة نفط الواحة احملدودة

إعالن للمرة االولى / مناقصة تنفيذ شبكات امطار )املرحلة االولى( في حي االسالة في قضاء االحرار/ محافظة واسط
نوع املناقصة: )مناقصة عامة(

)031/SC/22( :رقم املناقصة
التعاقد مع شركة نفط الواحة احملدودة على حساب شركة نفط الوسط من مبالغ املساهمة األجتماعیة حلقل األحدب النفطي

تعلن شــركة نفط الواحة احملدودة العاملة على مشروع تطوير حقل األحدب النفطي في محافظة واسط / قضاء االحرار عن املناقصة املذكورة أعاله فعلى من يجد لديه القدرة 
والكفاءة من الشركات احمللية املتخصصة في هذا اجملال (أنشائية \ درجة عاشرة( مراجعة )حقل األحدب النفطي\هيئة نفط واسط\ قسم حقل األحدب النفطي أو االتصال على 
ارقام هواتف جلنة املساهمة األجتماعية املذكوره أدناه( اعتباراً من تاريخ نشر اإلعالن للحصول على وثائق املناقصة والشروط املطلوبة مقابل مبلغ قيمته 100 دوالر امريكي الغير, 

بعد ملء أستمارة طلب شراء وثائق املناقصة, وتكون الوثائق جزء اليتجزاء من املشروع.
على جميع املتقدمني االلتزام بالشروط التالية عند تقدمي عطاءاتهم:

1 جلب الوثائق التالية مصورة )صورة ملونة(:
• هوية الشركة النافذة الصادر ة من وزارة التخطيط.

• شهادة التأسيس )نسخة ملونة(.
• جلب كتاب عدم ممانعة نافذة )نسخه ملونه( من هيئة الضرائب العامة.

على أن تلتزم الشركة الفائزة بجلب الوثائق األصلية اخلاصة بالشركة عند اإلحالة.
2 تقدمي نسخه من االعمال املماثلة املؤيدة واملصدقة من اجلهة املستفيدة.

3 تقدمي جدول تقدم عمل لتنفيذ املشروع على أن التتجاوز الفترة الكلية لتنفيذ املشروع 210 يوم.
4 على الشــركات تقدمي تأمينات أولية بقيمة )%1 من قيمة الكلفة التخمينية املرصدة واخملصصة للمشروع البالغة 432,670 $ فقط( بالدوالر أألمريكي فقط تقدم على شكل 
صك مصدق أو خطاب ضمان أو سفتجة معنون إلى )شركة نفط الواحة احملدودة( صادر من احد البنوك املعتمدة من قبل البنك املركزي العراقي ومسجل على املنصة االلكترونية 
اخلاصة به, ويتضمن اإلشــارة ألســم ورقم املناقصة نافذة ملدة ال تقل عن )ستة أشهر( اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باسم مقدم العطاء  أو )أي 

من املساهمني في الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة ( علما إن مدة نفاذ العطاء )120( مائة وعشرون يومأ من تاريخ غلق املناقصة.
5 علــى جميع املتقدمني األلتزام بعدم جتاوز الكشــف التخميني املُعد من قبل احلكومة احمللية، علما بأنه ال يوجد مبالــغ إضافية أو كلف احتياطية لعدم وجود تخصيص مالي 

أضافي.
6 على جميع الشركات املتقدمة االلتزام بالتعليمات والشروط واملعايير الترجيحة املرفقة في اوراق املناقصة.

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

8 في حالة اشــتراك أكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مســؤوليتهم )تضامنية تكافلية( في ذلك لتنفيذه على أن يقدم عقد مشــاركة مصادق عليه 
أصوليا مع العطاء.

9 على مقدمي العروض تقدمي العروض قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاءات. ويتكون العرض من:
العرض الفني، العرض التجاري، استمارة تقدمي العطاء وخطاب ضمان.

 Flash او CD تُقدم املتطلبات املذكورة أعاله في ظرف مغلق ومختوم، ويجب تقدميها وفقا لوثائق الدعوة، ويجب أن يكون اســم املشــروع ورقــم ال واضحا على الظرف مع قرص
Memory يحتوي على النسخة من جميع الوثائق املطلوبة.

10 موعد اســتالم العطاءات من الســاعة 9:00 الى الســاعة 12:00 ظهرا من يوم الثالثاء املوافق 2022/10/18 وبعد هذا املوعد ال يقبل أي عطاء، وستجري عملية فتح العطاءات 
في نفس اليوم في مقر شــركة الواحة في حقل األحدب، وفي حال صادف يوم الغلق عطلة رســمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعداً للغلق والفتح وان جهة التعاقد 

غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
11 علماً بأن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة سيكون في يوم الثالثاء املوافق 2022/10/11 في حقل األحدب النفطي )قاعة أجتماعات 

قسم حقل األحدب(
12  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة.

13 لالستفسار عن املناقصة واستالم الوثائق االتصال على األرقام التالية اخلاصة بلجنة املساهمة االجتماعية: 
07715924993 /  07714493195

محافظة واسط/ قضاء االحرار
حقل االحدب النفطي 

قسم العقود / شركة نفط الواحة احملدودة

إعالن للمرة االولى / مناقصة جتهيز ونصب وتشغيل وتوسعة وحدات جتميع املياه في مناطق متفرقة في قضاء االحرار
نوع املناقصة: )مناقصة عامة(

)033/SC/22( :رقم املناقصة
التعاقد مع شركة نفط الواحة احملدودة على حساب شركة نفط الوسط من مبالغ املساهمة األجتماعیة حلقل األحدب النفطي

تعلن شــركة نفط الواحة احملدودة العاملة على مشــروع تطوير حقل األحدب النفطي في محافظة واســط / قضاء االحرار عن املناقصة املذكورة أعاله فعلى من يجد لديه القدرة 
والكفاءة من الشــركات احمللية املتخصصة في هذا اجملال (كهربائية ميكانيكية \ درجة تاســعة( مراجعة )حقل األحدب النفطي\هيئة نفط واسط\ قسم حقل األحدب النفطي أو 
االتصال على ارقام هواتف جلنة املســاهمة األجتماعية املذكوره أدناه( اعتباراً من تاريخ نشــر اإلعالن للحصول على وثائق املناقصة والشــروط املطلوبة مقابل مبلغ قيمته 100 دوالر 

امريكي الغير, بعد ملء أستمارة طلب شراء وثائق املناقصة, وتكون الوثائق جزء اليتجزاء من املشروع.
على جميع املتقدمني االلتزام بالشروط التالية عند تقدمي عطاءاتهم:

1 جلب الوثائق التالية مصورة )صورة ملونة(:
• هوية الشركة النافذة الصادر ة من وزارة التخطيط.

• شهادة التأسيس )نسخة ملونة(.
• جلب كتاب عدم ممانعة نافذة )نسخه ملونه( من هيئة الضرائب العامة.

على أن تلتزم الشركة الفائزة بجلب الوثائق األصلية اخلاصة بالشركة عند اإلحالة.
2 تقدمي نسخه من االعمال املماثلة املؤيدة واملصدقة من اجلهة املستفيدة.

3 تقدمي جدول تقدم عمل لتنفيذ املشروع على أن التتجاوز الفترة الكلية لتنفيذ املشروع 180 يوم.
4 على الشركات تقدمي تأمينات أولية بقيمة )%1 من قيمة الكلفة التخمينية املرصدة واخملصصة للمشروع البالغة 634,409 $ فقط( بالدوالر أألمريكي فقط تقدم على شكل صك 
مصدق أو خطاب ضمان أو سفتجة معنون إلى )شركة نفط الواحة احملدودة( صادر من احد البنوك املعتمدة من قبل البنك املركزي العراقي ومسجل على املنصة االلكترونية اخلاصة 
به, ويتضمن اإلشارة ألسم ورقم املناقصة نافذة ملدة ال تقل عن )ستة أشهر( اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باسم مقدم العطاء  أو )أي من املساهمني 

في الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة ( علما إن مدة نفاذ العطاء )120( مائة وعشرون يومأ من تاريخ غلق املناقصة.
5 على جميع املتقدمني األلتزام بعدم جتاوز الكشف التخميني املُعد من قبل احلكومة احمللية، علما بأنه ال يوجد مبالغ إضافية أو كلف احتياطية لعدم وجود تخصيص مالي أضافي.

6 على جميع الشركات املتقدمة االلتزام بالتعليمات والشروط واملعايير الترجيحة املرفقة في اوراق املناقصة.
7 تقدمي العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشــركة أو أحد املســاهمني أو من يخوله مبوجب وكالة صادرة من كاتب العدل كشــرط أساسي لتقدمي العطاء والتوقيع على 

طلب شراء وثائق املناقصة.
8 في حالة اشــتراك 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.
9 على مقدمي العروض تقدمي العروض قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاءات. ويتكون العرض من:

العرض الفني، العرض التجاري، استمارة تقدمي العطاء وخطاب ضمان.
 Flash Memory او CD تُقدم املتطلبات املذكورة أعاله في ظرف مغلق ومختوم، ويجب تقدميها وفقا لوثائق الدعوة، ويجب أن يكون اسم املشروع ورقم ال واضحا على الظرف مع قرص

يحتوي على النسخة من جميع الوثائق املطلوبة.
10 موعد اســتالم العطاءات من الســاعة 9:00 الى الســاعة 12:00 ظهرا من يوم الثالثاء املوافق 2022/10/18 وبعد هذا املوعد ال يقبل أي عطاء، وستجري عملية فتح العطاءات في 
نفس اليوم في مقر شركة الواحة في حقل األحدب، وفي حال صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعداً للغلق والفتح وان جهة التعاقد غير ملزمة 

بقبول أوطأ العطاءات.
11 علماً بأن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشــاركني في املناقصة ســيكون في يوم الثالثاء املوافق 2022/10/11 في حقل األحدب النفطي )قاعة أجتماعات 

قسم حقل األحدب(
12  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة.

13 لالستفسار عن املناقصة واستالم الوثائق االتصال على الرقم التالي اخلاص بلجنة املساهمة االجتماعية: 
07715924993 /  07714493195

محافظة واسط/ قضاء االحرار
حقل االحدب النفطي 

قسم العقود / شركة نفط الواحة احملدودة

إعالن للمرة االولى / مناقصة انشاء طريق )عمود احلسينية( و طرق شمس احملبة وقرية صدر حوار في قضاء االحرار/واسط
نوع املناقصة: )مناقصة عامة(

)034/SC/22( :رقم املناقصة
التعاقد مع شركة نفط الواحة احملدودة على حساب شركة نفط الوسط من مبالغ املساهمة األجتماعیة حلقل األحدب النفطي

تعلن شركة نفط الواحة احملدودة العاملة على مشروع تطوير حقل األحدب النفطي في محافظة واسط / قضاء االحرار عن املناقصة املذكورة أعاله فعلى من يجد لديه القدرة والكفاءة 
من الشــركات احمللية املتخصصة في هذا اجملال (أنشائية \ درجة ثامنة( مراجعة )حقل األحدب النفطي\هيئة نفط واسط\ قسم حقل األحدب النفطي أو االتصال على ارقام هواتف جلنة 
املســاهمة األجتماعية املذكوره أدناه( اعتباراً من تاريخ نشر اإلعالن للحصول على وثائق املناقصة والشروط املطلوبة مقابل مبلغ قيمته 100 دوالر امريكي الغير, بعد ملء أستمارة طلب 

شراء وثائق املناقصة, وتكون الوثائق جزء اليتجزاء من املشروع.
على جميع املتقدمني االلتزام بالشروط التالية عند تقدمي عطاءاتهم:

1 جلب الوثائق التالية مصورة )صورة ملونة(:
• هوية الشركة النافذة الصادر ة من وزارة التخطيط.

• شهادة التأسيس )نسخة ملونة(.
• جلب كتاب عدم ممانعة نافذة )نسخه ملونه( من هيئة الضرائب العامة.

على أن تلتزم الشركة الفائزة بجلب الوثائق األصلية اخلاصة بالشركة عند اإلحالة.
2 تقدمي نسخه من االعمال املماثلة املؤيدة واملصدقة من اجلهة املستفيدة.

3 تقدمي جدول تقدم عمل لتنفيذ املشروع على أن التتجاوز الفترة الكلية لتنفيذ املشروع 10 اشهر.
4 على الشــركات تقدمي تأمينات أولية بقيمة )%1 من قيمة الكلفة التخمينية املرصدة واخملصصة للمشــروع البالغة 815,824 $ فقط( بالدوالر أألمريكي فقط تقدم على شــكل صك 
مصدق أو خطاب ضمان أو ســفتجة معنون إلى )شــركة نفط الواحة احملدودة( صادر من احد البنوك املعتمدة من قبل البنك املركزي العراقي ومسجل على املنصة االلكترونية اخلاصة به, 
ويتضمن اإلشــارة ألســم ورقم املناقصة نافذة ملدة ال تقل عن )ستة أشــهر( اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باسم مقدم العطاء  أو )أي من املساهمني في 

الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة ( علما إن مدة نفاذ العطاء )120( مائة وعشرون يومأ من تاريخ غلق املناقصة.
5 على جميع املتقدمني األلتزام بعدم جتاوز الكشف التخميني املُعد من قبل احلكومة احمللية، علما بأنه ال يوجد مبالغ إضافية أو كلف احتياطية لعدم وجود تخصيص مالي أضافي.

6 على جميع الشركات املتقدمة االلتزام بالتعليمات والشروط واملعايير الترجيحة املرفقة في اوراق املناقصة.
7 تقدمي العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشــركة أو أحد املســاهمني أو من يخوله مبوجب وكالة صادرة من كاتب العدل كشرط أساسي لتقدمي العطاء والتوقيع على طلب 

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

العطاء.
9 على مقدمي العروض تقدمي العروض قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاءات. ويتكون العرض من:

العرض الفني، العرض التجاري، استمارة تقدمي العطاء وخطاب ضمان.
 Flash Memory او CD تُقدم املتطلبات املذكورة أعاله في ظرف مغلق ومختوم، ويجب تقدميها وفقا لوثائق الدعوة، ويجب أن يكون اســم املشــروع ورقم ال واضحا على الظرف مع قرص

يحتوي على النسخة من جميع الوثائق املطلوبة.
10 موعد اســتالم العطاءات من الساعة 9:00 الى الســاعة 12:00 ظهرا من يوم الثالثاء املوافق 2022/10/18 وبعد هذا املوعد ال يقبل أي عطاء، وستجري عملية فتح العطاءات في نفس 
اليوم في مقر شــركة الواحة في حقل األحدب، وفي حال صادف يوم الغلق عطلة رســمية يعتبر يوم الدوام الرســمي الذي يليه موعداً للغلق والفتح وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول 

أوطأ العطاءات.
11 علماً بأن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشــاركني في املناقصة سيكون في يوم الثالثاء املوافق 2022/10/11 في حقل األحدب النفطي )قاعة أجتماعات قسم 

حقل األحدب(
12  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة.

13 لالستفسار عن املناقصة واستالم الوثائق االتصال على األرقام التالية اخلاصة بلجنة املساهمة االجتماعية: 
07715924993 /  07714493195

محافظة واسط/ قضاء االحرار
حقل االحدب النفطي 

قسم العقود / شركة نفط الواحة احملدودة

إعالن للمرة االولى /مناقصة انشاء مدرسه ابتدائيه 9 صف في قريه جبر الوادي مع التأثيث
نوع املناقصة: )مناقصة عامة(

)029/SC/22( :رقم املناقصة
التعاقد مع شركة نفط الواحة احملدودة على حساب شركة نفط الوسط من مبالغ املساهمة األجتماعیة حلقل األحدب النفطي

تعلن شركة نفط الواحة احملدودة العاملة على مشروع تطوير حقل األحدب النفطي في محافظة واسط / قضاء االحرار عن املناقصة املذكورة أعاله فعلى من يجد لديه القدرة 
والكفاءة من الشــركات احمللية املتخصصة في هذا اجملال (أنشــائية \ درجة تاسعة( مراجعة )حقل األحدب النفطي\هيئة نفط واسط\ قسم حقل األحدب النفطي أو االتصال 
على ارقام هواتف جلنة املساهمة األجتماعية املذكوره أدناه( اعتباراً من تاريخ نشر اإلعالن للحصول على وثائق املناقصة والشروط املطلوبة مقابل مبلغ قيمته 100 دوالر امريكي 

الغير, بعد ملء أستمارة طلب شراء وثائق املناقصة, وتكون الوثائق جزء اليتجزاء من املشروع.
على جميع املتقدمني االلتزام بالشروط التالية عند تقدمي عطاءاتهم:

1 جلب الوثائق التالية مصورة )صورة ملونة(:
•  هوية الشركة النافذة الصادر ة من وزارة التخطيط.

• شهادة التأسيس )نسخة ملونة(.
• جلب كتاب عدم ممانعة نافذة )نسخه ملونة( من هيئة الضرائب العامة.

على أن تلتزم الشركة الفائزة بجلب الوثائق األصلية اخلاصة بالشركة عند اإلحالة.
2 تقدمي نسخه من االعمال املماثلة املؤيدة واملصدقة من اجلهة املستفيدة.

3 تقدمي جدول تقدم عمل لتنفيذ املشروع على أن التتجاوز الفترة الكلية لتنفيذ املشروع 360 يوم.
4 على الشــركات تقدمي تأمينــات أولية بقيمة )%1 من قيمة الكلفة التخمينية املرصدة واخملصصة للمشــروع البالغة $572,039 فقط( بالــدوالر أألمريكي فقط تقدم على 
شــكل صك مصدق أو خطاب ضمان أو ســفتجة معنون إلى )شركة نفط الواحة احملدودة( صادر من احد البنوك املعتمدة من قبل البنك املركزي العراقي ومسجل على املنصة 
االلكترونية اخلاصة به, ويتضمن اإلشــارة ألســم ورقم املناقصة نافذة ملدة ال تقل عن )ستة أشهر( اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باسم مقدم 

العطاء  أو )أي من املساهمني في الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة ( علما إن مدة نفاذ العطاء )120( مائة وعشرون يومأ من تاريخ غلق املناقصة.
5 على جميع املتقدمني األلتزام بعدم جتاوز الكشــف التخميني املُعد من قبل احلكومة احمللية، علما بأنه ال يوجد مبالغ إضافية أو كلف احتياطية لعدم وجود تخصيص مالي 

أضافي.
6 على جميع الشركات املتقدمة االلتزام بالتعليمات والشروط واملعايير الترجيحة املرفقة في اوراق املناقصة.

7 تقدمي العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشــركة أو أحد املســاهمني أو من يخوله مبوجب وكالة صادرة من كاتب العدل كشرط أساسي لتقدمي العطاء والتوقيع 
على طلب شراء وثائق املناقصة.

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

9 على مقدمي العروض تقدمي العروض قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاءات. ويتكون العرض من:
العرض الفني، العرض التجاري، استمارة تقدمي العطاء وخطاب ضمان.

 Flash او CD تُقدم املتطلبات املذكورة أعاله في ظرف مغلق ومختوم، ويجب تقدميها وفقا لوثائق الدعوة، ويجب أن يكون اســم املشــروع ورقم ال واضحا على الظرف مع قرص
Memory يحتوي على النسخة من جميع الوثائق املطلوبة.

10 موعد اســتالم العطاءات من الساعة 9:00 الى الساعة 12:00 ظهرا من يوم الثالثاء املوافق 2022/10/18 وبعد هذا املوعد ال يقبل أي عطاء، وستجري عملية فتح العطاءات 
في نفس اليوم في مقر شركة الواحة في حقل األحدب، وفي حال صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعداً للغلق والفتح وان جهة التعاقد 

غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
11 علمــاً بأن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشــاركني في املناقصة ســيكون في يوم الثالثاء املوافق 2022/10/11 في حقــل األحدب النفطي )قاعة 

أجتماعات قسم حقل األحدب(
12  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة.

13 لالستفسار عن املناقصة واستالم الوثائق االتصال على األرقام التالية اخلاصة بلجنة املساهمة االجتماعية: 07714493195  

وزارة النقل
الشركة العامة إلدارة النقل اخلاص

القسم: األمالك والعقارات
العدد: 11735

التأريخ: 2022/9/28 م 
إعالن رقم )11735(

بالنظر لعدم حصول راغب
تعلن الشــركة العامة إلدارة النقل اخلــاص عن إجراء مزايدة علنية لتأجير املشــيدات أدناه في محافظة 
)البصرة( في اليوم )اخلامس عشر( تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 
)21( لســنة 2013 املعدل، والشــروط التي ميكن احلصول عليها من قسم الشركة أعاله لقاء مبلغ )5000( 

دينار غير قابل للرد.
 فعلى الراغبني احلضور في الســاعة احلادية عشر في قسم الشركة في محافظة )البصرة( على ان يقدم 
املزايد كتاب يؤيد براءة ذمته من الضريبة معنون الى )الشــركة العامة إلدارة النقل اخلاص( وهوية االحوال 
املدنية وشهادة اجلنسية أو )البطاقة الوطنية املوحدة( وبطاقة السكن )النسخ االصلية( ويدفع التأمينات 
القانونية البالغة 20% مضروبا في عدد ســنني العقد بصك مصدق ويتحمل من ترســو عليه املزايدة اجور 
خدمة بنســبة 2% وكذلك يتحمل الناكل فرق البدلني في عدد ســنني العقــد وفي حالة مصادفة موعد 

املزايدة عطلة رسمية جتري املزايدة في اليوم التالي.

مدة االيجار سنتان..... يدفع بدل االيجار قسط واحد لكل سنة

عبد العظيم عبد القهار جاسم
املدير العام/ وكالة
رئيس مجلس اإلدارة

شركة نفط الواحة احملدودة
AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.

شركة نفط الواحة احملدودة
AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.

شركة نفط الواحة احملدودة
AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.

شركة نفط الواحة احملدودة
AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.

شركة نفط الواحة احملدودة
AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.

االربعاء 5 تشرين االول 2022 العدد )4985(

Wed .5 Oct. 2022 issue )4985(

املالحظاتالتاميناتاسم العقارت

لكل محل229,600 الف دينارمحالت رقم)13/2( مي مراب املوفقية1

229,600 الف ديناردورة مياه في مراب املوفقية2



اعالن10

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
تكريت

العدد:1373\ش\2022 
التاريخ:2022/9/25 

اعالن
الى/ املدعى عليه/ احمد مضر فاضل

الدعوى  زامل ماهر(  )نبا  اقامت املدعية 
هــذه  فــي  1373/ش/2022  املرقمــة 
احملكمة تطالب فيهــا احلكم بتصديق 
وجود محل  ولعــدم  اخلارجي  الطــاق 
إقامة معلومة لك عليه قررت احملكمة 
تبليغك مبوعد املرافعة يوم 2022/10/16 
عن طريق النشر بالصحف احمللية وفي 
حالة عدم حضورك سوف جتري املرافعة 

بحقك غيابيا وفق األصول القانونية .
مع التقدير

القاضي 
خير اهلل خليل كلش
قاضي محكمة األحوال الشخصية 
في تكريت

اقليم كوردستان/ العراق
مجلس القضاء 

رئاسة محكمة استئناف منطقة 
اربيل

محكمة احوال شخصية اربيل
العدد/ 1846/ش2022/2
تاريخ/2022/10/2

اعالن
الى املدعى عليه/ متعب فواز صداع

اقامــت املدعيــة )نؤاس بهجــت خوام( 
/1846( املرقمــة  الشــرعية  الدعــوى 

االحــوال  محكمــة  امــام  ش2022/4( 
الشــخصية في اربيل والتي تطلب فيها 
)التفريق  واحلكــم  للمرافعــة  دعوتــك 
للهجر( وقــد وردت الدعوتية غير مبلغه 
االقامة وحســب  كونك مجهولة محل 
ماورد بشــرح القائــم بالتبليــغ واملؤيد 
من قبل مختار محلــة الدور احمللية )البو 
خليفة( عليه فقد عني يوم )2022/11/15( 
وتبليغك بصحيفتني  للمرافعــة  موعدا 
يوميتني وعليــك احلضور في املوعد احملدد 
او من ينوب عنك قانونا وبعكســه سوف 
جتري احملاكمة بحقك غيابيا وعلنا وحسب 

االصول.
القاضي
صباح حسن رشيد

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
الصينية

العدد: 2022/698
التاريخ: 2022/9/28

م/ اعالن
الى/ املدعوة 

 سلطانه عفصان ناصر
حتية طيبة...

قدم املستدعي )حامد عجاج فياض( 
طلبا الى هــذه احملكمة يطلب فيه 
اصدار حجــة وفاة بحقك وجملهولية 
محــل اقامتك قررت هــذه احملكمة 
تبليغــك بصحيفتــني محليتــني 
حضورك  وعدم  تبليغــك  حال  وفي 
سيتم اصدار حجة وفاة بحقك وفق 
األصول للتفضل باالســتام واتخاذ 

ما يلزم اصوليا... مع التقدير
القاضي
رائد حسن خلف

وزارة النفط 
شركة غاز اجلنوب

)شركة عامة(
القسم القانوني

م/ اعالن مناقصة رقم 2022/8 وثيقة التامني على احلياة 
)اعالن اول(

يسر شركة غاز اجلنوب )شركة عامة( اعادة اعان املناقصة احمللية ادناه فعلى 
الراغبني باالشتراك من الشــركات التامني املتخصصة واجملازة ممن تنطبق 
عليهم شروط االشــتراك احلضور الى مقر الشــركة- القسم القانوني- 
بصرة خور الزبير- للحصول على وثائــق املناقصة املناقصة وان اخر موعد 
لقبول العطاءات هو الساعة الثانية عشر من يوم الغلق املذكور ادناه )واذا 
صادف يوم الغلق عطلة رسمية فاليوم الذي يليه( ويتحمل من ترسو عليه 

املناقصة اجور نشر االعان وان الدائرة غير ملزمة بقبول اوطا العطاءات.

ويكون التقدمي على املناقصة وفق الشروط التالية:
1- تقدمي عرض فني يتضمن اخلدمة املقدمة من شركة التامني وترفق وثائق 
تأسيس الشركة واجازة ممارسة اعمال التامني على احلياة الصادرة من ديوان 

التامني واعمال مماثلة )عقود منجزة( .
2- تقدمي عرض جتاري مسعر يحتوي على مبلغ التعويض للمنتسب واملبلغ 

االجمالي لوثيقة التامني بظرف مستقل .
3- يتــم وضع العرض الفني والعرض التجاري في ظرف واحد يؤشــر عليه 

رقم واسم املناقصة واسم وعنوان شركة التامني.
4- مدة نفاذية العطاء ال تقل عن تسعني يوما.

5- ال تقبل اي تغييرات او حتفظات او اشتراطات من شركة التامني تتعارض 
مع املناقصة شروط املناقصة.

6- تلتزم شركة التامني بعد االحالة وقبل توقيع العقد بتقدمي خطاب ضمان 
بنســبة )5%( من مبلغ العقد قيمة صادر من مصرف عراقي معتمد يكون 
نافــذا طيلة مدة العقد ويعاد بعد انتهاء العقــد وانتهاء كافة االلتزامات 

العقدية بني الطرفني .
7- تقدمي براءة ذمة صادرة عن الهيئة العامة للضرائب لعام 2022.

8- للشــركة احلق في اهمال أي عطاء في حالة وجود األخطاء في األسعار 
واحلك والشطب والتصحيح والتعديل حتى وان كان املتقدم اوطا األسعار 

في املنافسة.
9- يتم تسديد اقساط التامني حســب النسب احملددة في الشروط العام 

للوثيقة.
10- يطبق قانون تنظيم اعمال التامني رقم 10 لســنة 2015 والتعليمات 

الصادرة عن ديوان التامني .
www.sgc.oil.gov.iq / موقع الشركة االلكتروني

املدير العام
حمزة عبد الباقي ناصر

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية 

دار القضاء في هيت 
محكمة جنح هيت

العدد/340/ج/2022
التاريخ/2022/10/4

الى/ املتهم الهارب
 فيصل غازي دحام زبالة املولى

م/اعالن
اقام املشــتكي )خميس صالح شــهاب( 
املرقمــة  الدعــوى  حســب  شــكواه 
والتي  هــذه محكمة  امام  340/ج/2022 
يطلب فيها محاكمتك لقيامك بإعطائه 
صك بدون رصيد وفق املادة  459 من قانون 
العقوبات وجملهولية محل اقامتك حسب 
شــرح القائــم بالتبليغ قــررت احملكمة 
مبوعد  محليتــني  بصحيفتني  تبليغــك 
 2022/11/6 بتاريــخ  املصــادف  احملاكمة 
وعليك مراجعة احملكمة او من ينوب عنك 
قانونا وبخافه ســوف تتــم محاكمتك 
غيابيا وخال ثاثون يوما من اليوم التالي 

للنشر وفقا للقانون 
القاضي 
عمر فهد سلطان

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية 

محكمة األحوال الشخصية في هيت
العدد/ 886/ش/2022

التاريخ/ 2022/10/2  
الى/ املدعى عليه )فالح طالب سرحان(

م/ اعالن
اقامــت املدعيــة )رجاء خالد ســرحان( 
الدعوى الشــرعية املرقمة 886/ش/2022 
امــام محكمة األحوال الشــخصية في 
هيت والتي تطلب فيها دعوتك للمرافعة 
واحلكــم بتأييد حضانة األطفال )ســرور 
و حســن( وقد وردت الدعوتية غير مبلغ 
اإلقامة وحسب ما  كونك مجهول محل 
ورد بشرح القائم بالتبليغ واملؤيد من قبل 
مختار احمللة عليه فقد عني 2022/10/17 
وتبليغك بصحيفتني  للمرافعــة  موعدا 
محليتني وعليك احلضور في املوعد احملدد 
او من ينوب عنك قانونا وبعكســه سوف 
جترى املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وحسب 

األصول.
القاضي 
احمد فرحان يوسف

وزارة الداخلية
مديرية األحوال املدنية واجلوازات 

واإلقامة 
مديرية األحوال املدنية واجلوازات 

واإلقامة
 صالح الدين

قسم شؤون أالحوال املدنية
العدد/ ج.ص/ 10528
التاريخ/ 2022/9/26
قّدم املواطن ) فاح ياسر خمار زوين( 
طلبــا يــروم فيه تســجيل اللقب 
وجعله )الشــمري( بدال مــن )فراغ( 
فمن لديــه اعتــراض مراجعة هذه 
املديريــة خال )10( يومــا من تاريخ 
نشر اإلعان وبعكسه سيتم النظر 
في الدعوى وفق احــكام املادة )24( 
من قانــون البطاقة الوطنية رقم 3 

لسنة 2016.
اللواء 
رياض جندي الكعبي

مدير االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة العام

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية 

دار القضاء في هيت 
محكمة جنح هيت

العدد/341/ج/2022
التاريخ/2022/10/4

الى/ املتهم الهارب
 فرح فياض بديوي فليح

م/ اعالن
اقامــت املشــتكية )ارتفــاع حمد رجب 
فليح( شكواها حســب الدعوى املرقمة 
والتي  هــذه محكمة  امام  341/ج/2022 
تطلب فيها محاكمتك لقيامك بالنصب 
واالحتيال عليها وفق املادة  456 من قانون 
العقوبات وجملهولية محل اقامتك حسب 
شــرح القائــم بالتبليغ قــررت احملكمة 
مبوعد  محليتــني  بصحيفتني  تبليغــك 
 2022/11/6 بتاريــخ  املصــادف  احملاكمة 
وعليك مراجعة احملكمة او من ينوب عنك 
قانونا وبخافه ســوف تتــم محاكمتك 
غيابيا وخال ثاثون يوما من اليوم التالي 

للنشر وفقا للقانون 
القاضي 
عمر فهد سلطان

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ سوق الشيوخ

تنفيذ/18
رقم االضبارة/2019/829
التاريخ/2022/9/22

اعالن
تبيع مديرية تنفيذ سوق الشيوخ العقار تسلسل 
3887/365 جزيرة الواقع في ســوق الشيوخ اجلزيرة 
العائد للمدين طالب عمران موســى احملجوز لقاء 
طلب الدائن شركة توزيع املنتجات النفطية البالغ 
46,245,505 دينار فعلى الراغب بالشــراء مراجعة 
هذه املديرية خال مدة ثاثــون يوما تبدا من اليوم 

التالي والداللية على املشتري
املواصفات:

1- موقعه ورقمه:- ســوق الشــيوخ طريق الكرمة 
اجلزيــرة رقم 3887/365 جزيرة مقابــل بانزين خانة 

االوزار
2- جنسه ونوعه:- عرصه

3- حدوده واوصافه:- شــرقا 3887/356 غربا طريق 
عام جنوبا 365/3889 شماال 3885/365 

4- مشــتماته :- ال يوجد بناء عرصــه خالية من 
البناء

5- املساحة:- 300م2
6- درجة العمران:- ال يوجد البناء

7- الشاغل:- ال يوجد
8- القيمــة املقدرة:- 23,000,000 ثاثة وعشــرون 

مليون دينار فقط
املنفذ العدل
واثق عبداحلسني املوسوي  

وزارة الداخلية
مديرية األحوال املدنية واجلوازات 

واإلقامة 
مديرية األحوال املدنية واجلوازات 

واإلقامة
 صالح الدين

قسم شؤون أالحوال املدنية
العدد/ 10789
التاريخ/ 2022/10/4

قــّدم املواطن ) كــرمي احمد محمد( 
يروم فيه تبديل االســم اجملرد  طلبا 
لقيــد ابنتــه القاصر)ســايه كرمي 
احمد( وجعله )دميا( بدال من )سايه( 
فمن لديــه اعتــراض مراجعة هذه 
املديريــة خال )15( يومــا من تاريخ 
نشر اإلعان وبعكسه سيتم النظر 
في الدعوى وفق احــكام املادة )22( 
من قانــون البطاقة الوطنية رقم 3 

لسنة 2016.
اللواء 
رياض جندي الكعبي

مدير االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة العام
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تاريخ الغلقثمن شراء وثائق املناقصةرقم واسم املناقصة

املناقصة 2022/8 وثيقة تامني 
على احلياة

250,000 مائتان وخمسون 
الف دينار عراقي

يوم الثالثاء املصادف 
2022/10/18
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القوة البدنية يشارك 
في بطولة آسيا بدبي

30 العبا في قائمة 
الزوراء للموسم الجديد

كروز.. ثاني برازيلي 
ينضم لكرة ديالى

بغداد ـ الصباح الجديد:
تلقى االحتاد املركزي للقوة البدنية دعوة رســمية، 
للمشــاركة في بطولة آسيا للمتقدمني والشباب 
والناشئني التي ســتقام في دبي خالل للمدة من 2 
- 7 من شــهر كانون األول املقبل، مبشاركة واسعة 

للمنتخبات القارية.
وقال رئيس االحتاد املركزي صالح فتاح »تلقينا دعوة 
رســمية إلى احتاد القوة البدنية للمشــاركة في 
البطولة القارية التي تشكل محطة مهمة ألبطال 
اللعبة«.وأشــار أن العراق سيشــارك في البطولة 
كونــه ميتلك ســجالً حافالً ورائعاً في املنافســات 

اآلسيوية، إذ حقق العديد من االجنازات«.
وبني أن »متثيــل منتخباتنا الوطنيــة في البطولة 
القارية تكون بشــكل دائم ويكون متثيالً مشــرفاً 
باجنازات جيــدة تعود للعراق«.ولفــت فتاح؛ إلى أن 
»اجلميع يأمل في حتقيق عدد من امليداليات واحتالل 
مركز متقــدم على صعيد الفرق، إال أن املنافســة 
ســتكون قوية والسيما مبشــاركة قارية واسعة«.
وفاز صالح فتــاح اخلميس املاضي مبنصب رئاســة 
احتاد القوة البدنية بعــد حصده 40 صوتاً من أصل 

46 صوتا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن الزوراء، قائمته النهائية التي ســتمثل الفريق 
في الــدوري العراقــي املمتاز، الذي ســينطلق في 
العاشر من تشــرين األول اجلاري.. وضمت القائمة، 
التي اختارها املدير الفني للفريق، أيوب أوديشو، من 

30 العبا من ضمنهم 4 حراس مرمى.
ومن أبرز العناصر التي ســتمثل الزوراء في املوسم 
اجلديد، قائد وحــارس مرمى املنتخب العراقي، جالل 
حسن، إلى جانب صانع األلعاب، حسن عبد الكرمي، 

واخملضرم سعد عبد األمير، وعالء مهاوي.
وسيقود خط الدفاع الليبرو عباس قاسم، واحملترف 
املوريتاني احلســن حويبيب، فيما يبرز في الوســط 
لؤي العاني، القــادم من جتربة احترافية في املغرب.. 
وهذا عــالوة علــى احملترفني، الســوري محمد عنز 
واملغربي ســفيان طالل والبرازيلي برونو ليما، فيما 
تضــم قائمة خط الهجــوم الدولي عــالء عباس، 
واألوغندي أكوي.وشــهدت القائمــة أيضا حضور 
لالعبني الشباب، أمثال مراد محمد وحسن عاشور 
ومصطفــى محمد وميثــم جبار.يذكــر أن الزوراء 
ينتظر التحاق مدربه أوديشــو باملعسكر احلالي في 
بغداد، بعد سفره إلى الســويد في رحلة عالجية، 

عقب نهاية معسكر أنطاليا الذي اختتم مؤخرا.

متابعة ـ الصباح الجديد: 
أعلن نــادي ديالى الرياضي، الناشــط في دوري 
الدرجة األولى، يوم الســبت، عــن التعاقد مع 
محترف برازيلي ثانــي لتدعيم صفوف فريقه 
الكروي.وقــال أمني ســر النادي فــراس حمزة، 
ان »النــادي تعاقد مع الالعــب البرازيلي هوغو 
كــروز قادماً من نادي كراتو البرازيلي الناشــط 
في الدوري البرازيلي للدرجــة األولى وهو ثاني 
محترف يتعاقد معه النــادي بعد التعاقد في 
وقت ســابق مع الالعب رينالدو قادماً من نادي 
اتلتيكو غويانيينسي في الدوري البرازيلي«، من 

دون اإلفصاح عن قيمة العقد.
وبني حمزة أن »النــادي في طريقه للتعاقد مع 
محترفني اخرين لبلوغ التأهل الى الدوري املمتاز 
املوسم املقبل«.وضمن نادي ديالى البقاء بدوري 
الدرجة األولى للموســم املقبل بصعوبة جراء 
الضائقة املاليــة وانعدام دعم احلكومة احمللية 

ووزارة الشباب والرياضة.

متابعة ـ الصباح الجديد:

اكمل منتخبنا للناشئني بكرة القدم 
امام نظيره  اليوم  ملواجهة  حتضيراته 
اللبناني حلساب تصفيات كأس آسيا 
حتت 17 ســنة اجلاريــة احداثها في 
سلطنة عمان، وســيلعب منتخبنا 
مباراتــه الثانية فــي التصفيات في 
األربع مساء، وسبق  الثامنة  الساعة 
امام  أولى مبارياته  ان خسر  ملنتخبنا 
نظيره القطري بهدف مقابل هدفني 

لصالح قطر.
املركزي  االحتــادُ  من جانب اخــر، قّررَ 
لُكــرِة القــدم، إقامَة قرعــة الدوري 
يوم   )٢٠٢٢/٢٠٢٣( للموســِم  املُمتاز 
في   )٦/١٠/2022( املُوافق  اخلميس  غد 
قاعِة احملطِة في العاصمِة بغداد في 
وسيكون  مساًء،  السادسة  الساعِة 
املوســم  منافســاِت  انطالق  موعُد 
(٢٠٢٢/٢٠٢٣( يــوم األحــد املُوافــق 

.)٩/١٠/2022)
من جانبها، صفت إدارة نادي الشرطة 
)بطل الســوبر العراقي لكرة القدم(، 
بأنه  الســوبر  مبــاراة كأس  تنظيم 
»وصمة عار« في جبــني احتاد الكرة، 
معتبرة أن جوائز البطولة ال تناســب 
حتى الفرق الشعبية، فيما عد االحتاد 
البطولة  تنظيــم  إزاء  الفعــل  ردود 

»مبالغ فيها«. 
وأثار تصميم كأس الســوبر العراقي 
لكرة القــدم، موجة ســخرية على 
بعد  االجتماعي،  التواصــل  منصات 
املباراة النهائيــة للبطولة التي توج 
بلقبها نادي الشــرطة على حساب 
نادي الكرخ بفــوزه عليه بهدف.وقال 

نائب رئيس الشــرطة غالب الزاملي 
إنه من اخملجل واملعيب أن نرى تنظيماً 
بهذا احلجم الهزيل، وكأســاً غريباً ال 
يرتقــي للقاء مهم، ما أثار ســخرية 
الفتا  العراق،  وخــارج  داخل  املتابعني 
إلى أن الشــرطة فريــق كبير وبطل 
بــه  يليــق  كأس  ويســتحق  دوري 

وبتاريخه العريق.

وأضاف الزاملــي، »لو كان االحتاد ترك 
التنظيــم ملنظمي بطــوالت الفرق 
الشــعبية لكان أفضل، كون االحتاد 
التنظيم«،  أبســط مقومات  يجهل 
االحتاد  ســينظم  »كيف  متســائالً 
25 وهو ال يستطيع احلفاظ  خليجي 
املتبارية، سيما  الفرق  على مقتنيات 
للمدرب  املوبايل  بعد ســرقة اجهزة 

والالعــب احملترف عبــد اجمليد، وكيف 
االوســمة  الميتلك كمية كافية من 
وقــام بعملية تدوير األوســمة حني 

التوزيع بعد نفاذها«.
من جانبه أكد املتحدث باسم االحتاد 
احمد املوسوي، أن الكأس مستوحى 
من التراث العراقي«، مشددا  »ال داعي 
للســخرية منه بهذا الشكل املبالغ 

»التنظيم  أن  املوســوي،  به«.وأضاف 
مناسب ملثل هذه البطولة، وال داعي 
للتهكــم مبوضوع الــكأس إلى هذا 
احلد«.وسخرت شــريحة من اجلمهور 
العراقي من تصميم الكأس واعتبروه 
بالبطولــة« وقارنه البعض  »ال يليق 

مع مواد زينة منزلية.
وإلــى جانب الســخرية التي طالت 

كأس »السوبر«، فقد سجلت املباراة، 
لهواتفهم  الشــرطة  العبي  فقدان 
الشــخصية من غرفة تبديل املالبس 
داخل ملعب املدينــة الرياضية، بعد 
بالفوز  واحتفالهــم  املبــاراة  انتهاء 

باللقب.

شنيشل يكشف حقيقة زياراته 
الندية بغداد 

من جانب اخر، أوضح مدرب املنتخب 
األوملبي العراقــي لكرة القدم، راضي 
شنيشل، أن الهدف من زيارته لألندية 
الرياضية هو البحث عن دماء جديدة 
للمنتخب، فيمــا وصف مباراة كأس 
املستوى«. »متوسطة  بأنها  السوبر 

وقال شنيشل إن »الهدف من الزيارة 
هو البحث عن اسماء جديدة باالمكان 
ان تنظم لتمثيل املنتخب األوملبي في 
الوقت  وفي  املقبلة،  االســتحقاقات 
نفسه خللق حافز لدى الالعبني لتقدمي 
انفسهم  وتطوير  جيدة  مســتويات 
وليكــون لديهم طمــوح للعب في 
»الزيارة  الوطنية«.وأضاف  املنتخبات 
تهدف أيضــاً لبناء العالقــة والثقة 
بينــي كمدرب منتخــب وبني مدربي 
بغداد«.وعن  فــي  األنديــة خصوصا 
رأيــه في مبــاراة كأس الســوبر بني 
فريقي الشــرطة والكرخ التي جرت 
أمــس وانتهت بفوز الشــرطة 0-1، 
قال شنيشل »اعتقد ان مباراة كأس 
السوبر كانت متوسطة املستوى، إال 
أن الشرطة اســتحق اللقب نتيجة 
للفــوارق الفنية بــني الفريقني كما 
احيي فريق الكرخ الذي لم يكن صيداً 
سهالً وكان نداً حقيقياً، واقول مبارك 

للشرطة هاردلك للكرخ«.

اتحاد الكرة يقيم غٍد قرعة الدوري الممتاز للموسم 2023/2022
الناشئة يالقي لبنان اليوم في تصفيات كأس آسيا 

منتخبنا الوطني للناشئني حتت 17 سنة

تقرير 

الالذقية  ـ ساجد سليم* 

الالذقية  محافظــة  فــي  اختتمت 
العرب  انديــة  بطولــة  الســورية 
االبطال بالدراجات والتي اســتمرت 
سبعة ايام باشراف مباشر من قبل 
االحتاد العربي والســوري مبشــاركة 
واسعة لالندية العراقية وهم اندية 
ونوروز  الشــعبي  واحلشد  الصناعة 

للنساء.
العراقيــة على  الفــرق  وهيمنــت 
حصد الذهــب والفضة حيث كانوا 
املشــاركة  االندية  بني  االفضل  هم 
في البطولة حيث فاز نادي احلشــد 
الشــعبي بســباق الفــردي العام 
لقطع مســافة ١٣٠ كــم وحصد 
الســباق  لهذا  الذهــب  ميداليــة 
ثم  ومن  واســتحقاق  بكل جــدارة 
حل نادي الصناعــة بالترتيب الثاني 
ليحصد فضية السباق تاركا املركز 
الثالث لنادى بردى من ســورية .وفي 
منافسات النساء احرز نادي احملافظة 
من ســورية املركــز االول وجاء في 
الترتيب الثاني فريــق نادي بردى من 
بالترتيب  العراقي  سورية وحل نوروز 

الثالث.
اما ترتيــب الالعبني بهذا الســباق 
طعني  عبداخلضــر  عبــداهلل  االول 

من احلشــد وحل بالترتيــب الثاني 
والثالــث احمد مهنــد واياد محمد 
من نادي الصناعة ..برونزية الســباق 
من احلشــد حتت منافسات ٢٣ عام 
وايضــا احمد عبداخلضــر جاء ثاني 
الترتيب من احلشــد .شارك في هذا 
الســباق ٤٥ العب.امــا نتائج اليوم 
االول والثاني هي ســباقات الفرقي 
ضد الساعة للنساء لقطع مسافة 
نادي  الســباق  واحرز ذهبية  ٤٢ كم 
احملافظــة من ســورية وجــاء نادي 
نورز من الســليمانية ثاني الترتيب 
بردى  املنافســة وحل  ليحرز فضية 
بالترتيــب الثالث .ونادي القدس رابع 
الترتيب .وفي ســباقات الفرقي ضد 
مســافة  لقطع  للرجال  الســاعة 
٥٥ كم احــرز ذهبية الســباق نادي 
العراقي عن طريق العبية  الصناعة 
ياسر ضياء الدين واحمد مهند واياد 
محمد ومهــدي حــازم .اما فضية 
احلشــد  نادي  نصيب  من  الســباق 
الشعبي عن طريق ال علية عبداهلل 
عبداخلضــر طعني وعلي عبد اخلضر 
ومحمدعبداخلضــر واحمــد عبــد 

اخلضر طعني وبرونزية السباق.

الفردي ضد الساعة 
وفي ســباقات الفردي ضد الساعة 
لليــوم الثاني للبطولــة حيث احرز 

اخلضر  الســباق علي عبــد  ذهبية 
طعني من احلشد الشعبي وحل ثاني 
نادي  من  يوسف ســورجي  الترتيب 
بردى من ســورية ومن ثم جاء ياسر 
ضياء الدين مــن الصناعة بالترتيب 

الثالــث وعبداهلل عبــد اخلضر حل 
رابع الترتيب من احلشــد الشــعبي 
وفي منافســات حتــت ٢٣ عام فقد 
الصناعة  السباق العب  ذهبية  احرز 
مهدي حازم وفضية املنافســة من 

نصيب منذر املوقــع من نادي البردى 
الســوري وبرونزية الســباق لالعب 
احمــد عبد اخلضر طعــني من نادي 
الرابع  املركز  وايضا  الشعبي  احلشد 
لالعب وهبي ســليمان من احلشــد 

النساء  منافســات  اما  الشــعبي 
لســباق الفردي ضد الساعة لقطع 
مســافة ٢٢ كم فقد احــرز ذهبية 
الســباق الالعبــة مها شــميلص 
من نادي احملافظة الســوري وفضية 
السباق من نصيب زهراء كطران من 

نادي نوروز .

توزيع اجلوائز بني الفائزين
وزعــت  الســباقات  نهايــة  بعــد 
قبل  من  املتسابقني  على  امليداليات 
املكتب  واعضاء  الالذقيــة  محافظ 
التنفيذي للجنة االوملبية الســورية 
منهم  املشــاركة  الوفود  ورؤســاء 
عباس التميمي رئيس وفد احلشــد 
رئيس  ســلمان  وشــامل  الشعبي 
.وعدد مــن ضيوف  الصناعــة  وفد 
البطولة  وكانت  .هذا  البطولة  هذه 
ناجحة  لالندية  للدراجــات  العربية 
تنظيميا واداريا وهذا يحسب لالحتاد 
هذه  في  .وشارك  للدراجات  السوري 
هم  عراقيني  حــكام  ثالث  البطولة 
الدكتــورة رقيــة عبدالرضا وجمال 
حسني وسرمد ســهيل وكانوا اهال 
للمســؤلية ومتت اناطــة الواجبات 
التحكيمية لهم بكل ثقة واحترام.

القاسمي يشيد بالتنظيم
من جانبه، حتدث فيصل القاســمي 

رئيس االحتاد العربي للدراجات حتدث 
االندية  ومشــاركة  التنظيــم  عن 
قائال: احلمداهلل علــى جناح تنظيم 
البطولة العربية العاشــرة لألندية 
مبروك  وألف  لإلناث  واألولى  األبطال 
لالشــقاء في اإلحتاد العربي السورى 
للدراجات برئاسة االخ خالد كوكش 
رئيس اإلحتاد واالخوه اعضاء مجلس 
االحتاد  دعم  وكنثمن كذلــك  االدارة 
الرياضي العام فى سوريا الشقيقة. 
ومبــروك لالندية التــى نالت القاب 
هــذه البطولة ومبــروك جلميع من 
شــارك في البطولة الجناحها  وذلك 
ليس بغريب على اإلحتاد الذى ساهم 
في تأســيس االحتاد العربي وكذلك 
اســتضافته وتنظيــم العديد من 
األنشــطة ونحن فى االحتاد العربي 
نثمن ذلك ونتمنى لهم كل التوفيق 
املشــاركة  ان  واضــاف  والنجــاح 
الواســعة لالندية العراقية اعطت 
نكه خاصة ومنافســة شريفة بني 
الــدول املشــاركة حيث اســتحق 
الصناعة واحلشــد الذهب الذي توج 
لهم وان شاهلل ســتكون البطولة 
املشاركة  ناحية  من  افضل  القدمة 
.. وفي الوقت نفســه ابــارك لالحتاد 
العراقي للدراجات واالندية املشاركة.

* املنسق اإلعالمي الحتاد الدرااجات

اندية الحشد والصناعة ونوروز ابطاال للعرب بالدراجات 
ضيفتها مدينة الالذقية السورية

دراجونا على منصة التتويج

بغداد ـ الصباح الجديد:
يستهل دجلة اجلامعة العراقي 
األنديــة  ببطولــة  مشــواره 
العربيــة لكــرة الســلة، في 
مساء  من  الســابعة  الساعة 
اجلهراء  مبواجهة  األربعاء،  اليوم 
األرض(،  )أصحــاب  الكويتــي 
ضمــن اجملموعــة الرابعة التي 
تضم أيضا بيروت اللبناني ووداد 
دجلة  اجلزائري.ويسعى  بوفاريك 
إلى حتقيق بداية قوية في أولى 
مشــاركاته العربية، بعد نيله 
الترتيب الثالث بالدوري العراقي 
املوسم املاضي، واعتذار النفط 

والشرطة عن عدم املشاركة.

أول مشاركة خارجية
 ويلعــب دجلــة اجلامعــة أول 
تأسيسه  منذ  خارجية  بطولة 
العــام املاضي، وتتطلــع إدارته 
من  العــراق  ســلة  لتمكــني 
متقدمة  مراكــز  إلى  الوصول 
عربيا، برغــم صعوبة اجملموعة. 
التعاقد  إدارة دجلة في  وجنحت 
مع األميركــي البيرت جيمس، 
األملاني،  الــدوري  مــن  قادمــا 
لتدعيــم صفــوف الفريق في 
البطولة العربية.وسيكون جنم 
منتخــب األردن أمني أبو حواس 
احملترف الثاني للفريق، لتعويض 
داكــوان  األميركــي  إصابــة 
بصفقة  الظفر  مت  بريسي.كما 
األميركي إيلجاه آلون روبينسون 
هداف الوصل والدوري اإلماراتي 

للموسم املاضي.

الصفقات والعامل املساعد
وتطمح إدارة دجلة إلى أن تكون 
هذه الصفقات، عامال مساعدا 
لصنــع الفــارق وبلــوغ األدوار 
العربية. البطولة  من  النهائية 

الثانية  وسيلعب دجلة مباراته 
أمام بيروت اللبناني في السابع 
من الشــهر اجلــاري، ثم يواجه 
في اليوم التالي منافســه وداد 

بوفاريك اجلزائري.

محليون ومحترفون
يبــرز في تشــكيلة دجلة عدد 
مــن الالعبني احملليــني، أبرزهم 
عبــد اهلل مجيد وعلــي حامت 
وعلــي عبــد اهلل وعبــد اهلل 
وإسماعيل مؤيد وسجاد  حيدر 

حسني ونورس ضرار، حتت قيادة 
املدرب حارث مبشر الذي كانت 
له محطــات عديدة مع األندية 

العراقية.

بغداد واسطنبول
واســتعد ممثــل ســلة العراق 
بشــكل جيد، بعد أن جتمع في 
عدة  وخاض  وإسطنبول،  بغداد 
تغلب  حيث  جتريبيــة،  مباريات 
على أكادميية سيسكا الروسية 
دجلة  خســر  (90-73(.ومحليا، 
اجلامعة أمام النفط حامل لقب 
 ،)77-71( املمتاز بنتيجة  الدوري 
كمــا فقد لقــب كأس املثابرة 
بعد خسارته أمام الشرطة في 

مباراة مثيرة.

نعمت عباس*
ساهم املدرب العراقي هادي محمد 
منتخب  وجنــم  العراق  بطــل  كرمي 
املتوســطة  املســافات  في  العراق 
الذهبي  العصــر  فــي  والطويلــة 
لعروس االلعاب وكما اعتاد في كل 
موســم بحصد امليداليات الذهبية 
والفضيــة والبرونزيــة في بطوالت 
احتاد القــوى االماراتــي حيث يقوم 
بنادي  القــوى  العاب  فــرق  بتدريب 
االمارات منذ سنوات هذا املوسم في 
بطولة الدولة الفرقية التي اقيمت 
في كلباء والتي نظمها احتاد اللعبة 
والناشئني  االشــبال  مستوى  علًى 
والشابات حيث حصل فريق الصقور 
علــى خمــس ميداليــات ذهبيــة 
لكل من ســالم الغافــري ومحمد 
الظهوري ومايد عبيد ويوسف منير 
وعلي اشــرف كما حققت الناشئة 
سلمى اشــرف ميدالية ذهبية وفي 
الوقت ذاته نالــت زميلتها في فئه 
الشابات جنى خالد ميدالية برونزية 

ثمن رئيــس الهيئــة االدارية لنادي 
جهود  البطــران  يوســف  االمارات 
املدرب العراقي هادي الكعبي واشاد 
بالالعبات وبهذا االجناز وبدوره شكر 
الكابنت هــادي رئيس الهيئة االدارية 
وجميع االعضاء على كل ما قدموا 

ورعاية خاصة  تدريب  له من وسائل 
االعالم  شــكر  حديثه  ختــام  وفي 
باملدربني  االهتمــام  علــى  العراقي 

املغتربني.

* مدرب عراقي محترف

إعالم اللجنة األولمبية
حقــق منتخب العــراق بالثالثي 
في  أوســمة  ثالثة  )الترايثلــون( 
باللعبــة  آســيا  بطولــة كأس 
مبدينة  منافســاتها  املتواصلــة 
األردن مبشــاركة  فــي  العقبــة 
خمســة عشــر بلداً آســيوياً.. 
أعلــن ذلــك ملكتبنــا االعالمي 

للثالثي  العراقــي  االحتــاد  رئيس 
ان  الســيد بختيار فريق مضيفاً 
األوســمة توزعت بني فضي واحد 
ونحاسيني. . وبني فريق ان الالعب 
شــهاب أحمد جابر  فاز بفضية 
فعالية الدوايثلون فيما نال زميله 
أمين رعد ذنون نحاســية فوق 23 
عاماً كمــا حقــق زميلهما باقر 

طاهــر إدريس نحاســية حتت 23 
عاماً.االشــارة جتدر الــى ان لعبة 
الثالثي )الترايثلون( متثل تنافســًا 
اجلري  ثالثة ســباقات هي  يجمع 
لعبة  والسباحة، وهي  والدراجات 
األوملبية  اللجنة  ببرنامج  مدرجة 
الدوليــة وإحتاد اللجــان األوملبية 

اآلسيوية.

ثالثة أوسمة عراقية بكأس آسيا للثالثي

سلة دجلة الجامعة تخوض اليوم 
االختبار العربي األول أمام الجهراء

العراقي هادي محمد كريم.. يسهم
 في حصد الذهب لنادي االمارات 

مباراة سابقة لفريق دجلة اجلامعة بالسلة

هادي محمد كرمي اثناء التتويج



بغداد - الصباح الجديد: 
تشــرين  العشــرين من  في  ينطلق 
األّول اجلاري “مهرجــان بغداد الدولي 
التي  الثالثة  للمســرح" في دورتــه 
والعشرين منه،  الثامن  تستمّر حتى 
مبشــاركة 24 عرضاً من بلدان عربية 
وأجنبيــة، تتنافس ضمن املســابقة 

الرسمية.
الذي  املهرجان  علــى  القائمون  وقال 
تنّظمه دائرة الســينما واملسرح في 
وزارة الثقافــة والســياحة واآلثار، إّن 
جلنة مشــاهدة اختارت العروض من 
للمشاركة  رُّشحت  عرضاً   215 أصل 
فــي دورته احلالية التي حتمل شــعار 
"املســرح يُضيء باحليــاة"، بينها 21 
عرضاً أجنبيــاً و155 عرضاً عربياً و39 

عرضاً عراقياً.
العروض احمللية املشــاركة باملهرجان 
هي : "خالف" ملهّنــد هادي، و"طلقة 
و"أنا وجهي"  مؤّيــد،  الرحمة" حملمد 
لعواطف نعيــم، و"25 ريختر" لعالء 
قحطان، و"4:48" ملهّند علي، و"أمل" 

جلواد األسدي.
 13 العربيــة، حتضر  البلــدان  ومــن 

مســرحيًة هي: "أي ميديا" لبســام 
الســليمان مــن الكويــت، و"البائع 
املتجــّول" للمعتمــد املناصيــر من 
النصري  لســامي  و"عائشة"  األردن، 
و"آخر مــّرة" لوفاء طبوبي من تونس، 
و"هاراكيــري" حلســن عبد علي من 
لفراس  الســّت"  و"كلب  البحريــن، 
أبو صباح من فلســطن، و"شــا طا 
را" ألمن ناســور من املغــرب، و"جي 
بي إس" حملمد شرشــال مــن اجلزائر، 
و"لقمــة عيش" حملمــد الرواحي من 
ُعمان، و"املنديل" لبســام حمدي من 
الزهراني  سوريا، و"كافيه" لســامي 
مــن الســعودية، و"ليلــة القتلة" 
لصبحي يوسف من مصر، و"املركب" 

لشرح البال عبد الهادي من ليبيا.
أّما العروض األجنبية، فتحضر خمس 
مســرحيات هــي: "عندمــا تنتهي 
تسقط" لعبد الهادي اجلرف من إيران، 
و"علبة" لـ فيوليت دور من فرنســا، 
و"حشد" لـ ســارة ديب من بلجيكا، 
كوفشون  أولكسندر  لـ  و"كاليغاال" 
من أوكرانيا، و"طريق" لـ ليديا كوبينا 

من روسيا.

وتُقام علــى هامش العــروض، ندوة 
التمسرح  بعنوان "إشــكالية  دولية 
وممكنات التلقي" يناقش املشــاركون 
فيهــا ثالثة محاورهــي: "مرجعيات 
التمســرح"، و"راهــن التمســرح"، 
و"آفــاق التمســرح"، إلــى جانــب 
هة  موجَّ املســرحي  للنص  مسابقة 
للمؤّلفن العراقّين حيث تختار جلنة 
التحكيم اخلاّصــة بها ثالثة نصوص 
من أصل 32 نّصاً ترّشح للمسابقة. 

جديــر بالذكر ان الــدورة الثانية من 
عاصمتنا  احتضنتها  والتي  املهرجان 
احلبيبــة بغــداد قــد انطلقت خالل 
شهر تشرين الثاني من العام الفائت 
حتت شعار )الن املسرح يضيء احلياة( 
مبشــاركة 14 عرضا مسرحيا عراقيا 
وعربيا واجنبيا، وتشــكلت جلنة عليا 
الســينما  دائرة  واعلنت  للمهرجان، 
املهرجان  فعاليات  انطالق  واملســرح 
خــالل مؤمتــر صحفــي عقدته في 

املسرح الوطني ببغداد.
جلنة اختيــار العروض شــاهدت 86 
عمال علــى مدى اكثر من شــهرين 
اختارت من بينها العروض اعاله، فيما 

اعلنت اللجنــة العليا للمهرجان ان 
مســارح الدائرة الرشــيد والرافدين 
والوطنــي قــد احتضنــت عــروض 
املســرحيات  وكانــت   ، املهرجــان 
املشاركة: مســرحية )تقاسيم على 
احلياة( تأليف واخــراج الدكتور جواد 
الشغف(  )بيت  ومســرحية  االسدي 
اخراج هشــام كفارنة من ســوريا ، 
و مســرحية ) منطــق الطير( اخراج 
ومســرحية  تونس  من  العزارة  نوفل 
)ســوبر ماركــت( للنجم الســوري 
الكبير امين زيدان مخرجا ، ومسرحية 
)أمكنة اســماعيل( اخــراج ابراهيم 
حنون من العراق ، و مســرحية)ذئاب 
الدغســتي من  وليد  اخراج  منفردة( 
 yes( تونس، ومســرحية عبد الصمد
godot( من العراق، ومســرحية )ليلة 
من  الرميوني  ايــاد  اخــراج  االنحوتة( 
، فيما شــارك املسرح االملاني  االردن 
مبســرحية )tyll( اخراج تيلو نيســت 
الثامنة مســاءا على  في الســاعة 
خشبة املســرح الوطني، واملسرحية 
) ميديا ديزاير( اخراج فابيو  االيطالية 
اخراج  مسرحية)احلضيض(  و  روبيرتو 
العراق، ومسرحية  كاميران رؤوف من 
البلوشي  يوسف  اخراج  احلناء(  )مدق 
من سلطنة عمان والعرض البولندي 
اخــراج  دينيســتي(  )بوبيوليشــن 
)آه  ومســرحية  بوبيوليك،  كريزتوف 
اخراج اشــرف محمد علي  كراميال( 

من مصر.
هذا اضافة جللســات املؤمتر الفكري 
وكذلــك اجللســات النقدية اخلاصة 
ضمت  والتي  املشــاركة  بالعــروض 
اوراقا نقدية يقدمها اســاتذة النقد 
)اجلسد  املسرحية  والورش  املسرحي، 
في املســرح( بقيادة الفنان التونسي 
خالد بــو زيد والتي اســتضافت 18 
من املســرحين الهواة ومن اجلنسن 
مــن بغــداد ومختلــف محافظاتنا 
العليا  للجنــة  وباالضافة  العزيــزة. 
اخرى مثل  للمهرجان شــكلت جلان 
اللجنة االعالمية التي ستشرف على 
اصدار مطبــوع يومي يضم فعاليات 

املهرجان.
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

العشرون من الشهر الجاري .. بدء عروض 
مهرجان "بغداد الدولي للمسرح"

بمشاركة 24 مسرحية عربية وأجنبية

متابعة ـ الصباح الجديد:
نشــرت الفنانــة دنيا ســمير غــامن عبر حســابها 
الشخصي في "إنســتغرام"، صورة لها وجهت من 

خاللها رسالة محّفزة لكل امرأة. 
وكتبت دنيا في رســالتها: "أنت امــرأة قوية تغّلبت 

على املعارك التي ال ميكن حتى تخّيلها".
وفي ســياق متصــل، تنتظر دنيا ســمير غامن عرض 

مســرحيتها "أنســتونا"، املقرر عرضها خالل شهر 
تشــرين األول  اجلــاري على مســرح أوبــرا هاوس، 
ويشــاركها في البطولة: بيومي فؤاد، كرمي عفيفي، 
سامي مغاوري، عمرو عبد العزيز، بسنت صيام، ومرمي 
الســكري، وهي من تأليف كرمي ســامي وأحمد عبد 

الوهاب، وإخراج خالد جالل.
وجتّسد دنيا في املسرحية دور مطربة من حارة شعبية 

حتلم بالشهرة، بينما يكتشف بيومي فؤاد موهبتها 
وميّهد طريق النجومية لها، حيث يؤدي دور مايسترو.

وتضم املســرحية العديد من االســتعراضات، التي 
تقــّدم خاللها دنيا أغاني عدة تتماشــى مع ســياق 
القصــة، التي تعــود فيها الى زمن االســتعراضات 
اجلميل، وهــي من كلمات أمين بهجــت قمر وتلحن 

عمرو مصطفى.

اجلديــر بالذكر، أن الفنانة دنيا ســمير 
غامن يُعــرض لها حالياً فيلم "تســليم 

أهالي"، الذي حقق جناحاً كبيراً، ويشاركها 
في البطولة: هشــام ماجد، دالل عبد العزيز، 

بيومي فؤاد، لوسي، عمرو وهبة، محمد أوتاكا، 
وجيــالن عالء، وهــو من تأليف شــريف جنيب، 

وإخراج خالد احللفاوى.

بغداد ـ وداد ابراهيم:
يحتضن املســرح الوطني احد تشــكيالت وزارة الثقافة 
والســياحة واالثار حفل فرقة "تاراباند املوسيقية" مساء 
السبت التاسع والعشرين من تشرين اول احلالي اذ تقدم 
الفرقة مجموعة من االغاني العراقية والعربية، واملعروف 
ان الفرقة املذكورة قد اسســتها الشابة السويدية من 
اصل عراقي" نادين اخلالدي" بعد ان درست املوسيقى في 
العراق وغادرت الى السويد عام 2002 ودرست املوسيقى، 
وتابعت  مسيرتها الفنية بثقة ومثابرة، ُمطورة مهاراتها، 
حيث بدأت في العام 2005، بأخذ دروس في العزف والغناء 
باللغة الفارســية في مدينة "ماملو"، ثــم بدأت بالعزف 
على الكثير من اآلالت املوســيقية الشرقية والغربية ما 
شــجعها لتكون فرقة تغنى االغانــي العربية والعراقية 
بالتعاون مع املوســيقي "غابريل هرمانسون"  وقد حازت 
الفرقــة على لقب حاملــة الثقافة العربيــة في احلفل 

السنوي السويدي في مدينة اوميو السويدية.

بغداد - الصباح الجديد:
برعاية البنك املركزي ، صدر حديثا عن منشورات برملان 
الطفل العراقي كتاب بعنوان "تنمية األسرة" لألديب 

محمد رشيد. حتدث فيه عن اهمية استثمار املياه 
في حياتنا اليومية من دون هدر من خالل سلوك واع 

ومسؤول، اضافة الى كيفية مكافحة التصحر واجلفاف 
من خالل حوار هادئ وبحبكة اديبة أنيقة، معززا ذلك 

بلوحات جميلة وملونة.
ضم الكتاب خمسة ابواب مهمة هي: )صديق البيئة 
/ ارشادات للوقاية من كورونا / ثقافة وحقوق الطفل/ 

تنمية بشرية / بانوراما( . 
يذكر ان الكتاب االنيق بطباعته وجمالية لوحاته 

وبساطة طرحه، ممكن ان يكون مرشدا ثقافيا 
واجتماعيا وصحيا في كل بيت لالستفادة من جتاربه 

التي تسهم في بناء شخصية الطفل واألسرة.

المسرح الوطني يحتضن حفاًل 
لـ"تاراباند الموسيقية"

"تنمية األسرة"..كتاب جديد 
عن منشورات برلمان الطفل

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

يوم الالعنف

زينب الحسني

 يُحتفــل العالم فــي 2 تشــرين األول من كل عام 
باليــوم الدولي لالعنف وهذا التاريخ هو تاريخ ميالد 
املهامتــا غاندي، زعيم حركة اســتقالل الهند ورائد 

فلسف واستراتيجية الالعنف.
ووفقــاً لقرار اجلمعيــة العامــة 271/61 املؤرخ 15 
حزيران 2007، الذي نص على إحياء تلك الذكرى، وهو 
مناسبة "لنشر رسالة الالعنف، عن طريق التعليم 

وتوعية اجلمهور". 
ويؤكد القــرار "األهميــة العاملية ملبــدأ الالعنف 
والرغبــة في تأمــن ثقافة الســالم والتســامح 

والتفاهم والالعنف".
التســامح ونبذ العنف أحد اهم السمات التي أكد 
عليها الدين اإلســالمي ومع ذلك جنــد العديد من 
العائالت العراقية مازالت متارس العنف ضد األطفال 
والنســاء فالعنف ال يقصد به فقط على املستوى 
الدولي والصراعات اإلقليمية، وامنا يبدأ من االســرة 
ومن ثم احلي الذي نسكن فيه ومن بعدها املدينة ثم 

البلد اذن هو نشأتنا األولى.
ومازالــت حاالت العنف األســري في البــالد تتزايد 
بصورة مقلقة، من دون أن تلوح في األفق بوادر انفراج 
في ظل عدم وجود قانون يحد منها ويحمي ضحايا 
هذا العنف، وهم في غالبهم من النساء واألطفال.

ويرى حقوقيون وناشــطون في مجــال الدفاع عن 
حقوق املرأة والطفل، أن األزمة السياســية احلالية 
باتــت عامال معرقال جديــدا الحتمــال مترير قانون 
مناهضــة العنف األســري، كون مجلــس النواب 

العراقي معطل.
ومــا يزيد املشــهد تعقيدا أن النســاء املعفنات ال 
يجدن مــن يحتمن بهم، في ظل عدم وجود مالذات 
آمنة كافية الستقبال األعداد الكبيرة واملتزايدة من 
ضحايا جرائم العنف األسري في البالد، والتي بالكاد 

تبلغ عدد أصابع اليد الواحدة.
بأخذ  تتلخــص  الشــرطة اجملتمعيــة  وإجــراءات 
التعهدات على األسرة بعدم اللجوء للعنف وأنه لو 
وقعت اإلساءة مرة أخرى سيعاقب مرتكب العنف، 
لكن هذه اإلجراءات غير مجدية، واملشكلة ستظل 

باقية، ألنه لم يتم حلها جذريا.
وكان ملواقع التواصــل االجتماعي دور كبير في إبراز 
هذه املشــكلة، ولكن هذا ال يعني أن نغض البصر 
عن املشــكالت احلقيقيــة والعميقــة التي تعاني 
منها األســر، ومــا تعاني منه من وضــع اقتصادي 
متردي، ووضع سياســي يلقي بظالله على الوضع 
االقتصــادي، وظروف نفســية ضاغطــة، كل هذا 
ينعكس على األسرة وبالتالي النساء واألطفال هم 
النفسية، فهل  واالمراض  ضحية هذه الضغوطات 

من نصير لهؤالء الفئة في اليوم الدولي لألعنف؟
وكل يوم نطرح السؤال نفسه هل من حلول؟ ..

رسالة محّفزة من دنيا سمير غانم لكل النساء

الصباح الجديد ـ خاص:
على مرابع نادي " بنكســتاون الرياضي " 
اجتمعت الهيئة املشرفة على حفل إطالق 
مجلــة " ألف ياء" العراقية في ســيدني 
بأســتراليا بعددها صفر وفي يومها احملدد 
يوم العشــرين من شهر تشرين اول اجلاري، 
وعلى قاعة دمياس فــي منطقة فيرفيلد 

في سيدني.
العملية  اخلطــوات  التحرير  رئيس  وعرض 
املنجزة لوجســتيا وفنيــا وإعالميا جململ 
احلفل، شاكرا كل الداعمن من احلضور او 

الذين لم يحضــروا، كما فتح باب النقاش 
علــى فقــرات احلفل الذي ســيكون على 
الرسمي ومتطلبات  احلفل  االولى  ضفتن: 
فقراته مع حفل توقيع كتب رئيس التحرير، 
والضفة االخرى وهي السهرة الفنية التي 
ســٌيحييها جنوم الطرب العراقي والعربي 

في سيدني.
بعدها مت اقرار فقــرات احلفل، وتوزيع املهام 
على كل عضو، وســتكون الدعوة جاهزة 
خالل يومــن لتعميمهما علــى املعنين 
رسميا والداعمن وعموم اجلمهورا الوفي..

البصرة ـ الصباح الجديد:
للتصوير  العراقيــة  اجلمعيــة  افتتحت 
للصورة  "حسينيون  معرض  البصرة  فرع 
الثاني" مبشــاركة محلية  الفوتوغرافية 

ودولية.
وقال رئيس اجلمعية زين العابدين الزبيدي، 
إن املعرض أقيم مبشــاركة 85 مصورا من 
العــراق وإيران والكويت والســعودية، ومت 
إرســال 400 صورة عرض منها 95 صورة 

مشيرا إلى تكرمي الفائزين باملعرض.
وقال عدد مــن املصورين املشــاركن، إن 

املعــرض اختص بصــور مشــاية اإلمام 
احلســن )ع( ودور الطفولة في خدمة زوار 

األربعن وجتسيد واقعة الطف.
إلى ذلك قال النائب اإلداري حملافظ البصرة 
للمعرض،  حضوره  خالل  األجودي  ضرغام 
إن" الغرض منه تنمية الطاقات الشبابية 
وإبــراز أهم معالــم العراق وهــو طريق 
معربا  احلســينية"،  والقضية  احلســن 
عن أمله بــأن يكون املعــرض أفضل في 
السنوات القادمة وتخصص جوائز لدعم 

الشباب.

متابعة ـ الصباح الجديد:
توجت الفلبينية ملكة جمال تكســاس 
ربوني غابرييل بلقب ملكة جمال الواليات 
املتحدة األمريكية 2022، لتصبح أول امرأة 
أمريكية أســيوية تفوز باللقب، في حفل 
أقيم في منتجع ســييرا فــي مدينة رينو 

بوالية نيفادا األمريكية.

وحلــت ملكــة جمــال واليــة كارولينا 
الشمالية "مورغان رومانو" كوصيفة أولى 
للملكة، بينما نالت املتسابقة ناتالي بيبر 
املركز الثالث وهــي املرة األولى التي حتقق 
والية تكســاس الفوز بلقب ملكة جمال 
الواليــات املتحدة األمريكية منذ 13 عاماً، 
تلتها ملكة جمال نبراسكا "ناتالي بايير".

العام في مدينة  وأقيمت مســابقة هذا 
رينو بوالية نيفــادا األمريكية، في منتجع 
غراند سييرا، وهو نفس املكان الذي توجت 
فيه تشيســلي كريســت، ملكة جمال 
 ،2019 لعام  األمريكيــة  املتحدة  الواليات 
التي توفيت منتحرة في وقت ســابق من 

العام اجلاري، مــن الطابق الـ 60 بأحد 
وصمم  نيويورك،  وسط  املباني 

املســابقة  على  القائمون 
ذاته،  املكان  اختيار  على 

تكرمياً لذكراها.
وخالل احلفــل، قامت 
إيلي سميث، صاحبة 
لقب ملكــة جمال 
املتحدة  الواليــات 
لعام  األمريكيــة 
بتســليم   ،2021
إيذانــا  التــاج، 

بنهاية عهدها.

قريبًا.. مجلة " ألف ياء" تبصر
 النور بحفل رسمي في سيدني

البصرة.. افتتاح معرض "حسينيون 
للصورة الفوتوغرافية الثاني"

ملكة جمال أميركا 2022.. من أصول فلبينية

األولى بين نظيراتها في البالد
جامعة الكوفة تدخل الميثاق األعظم

النجف األشرف ـ الصباح الجديد:
أعلن رئيس جامعة الكوفة ياسر 
لفتة حســون، امس الثالثاء، عن 
امليثاق  الــى  اجلامعة  انضمــام 
بــن  املاكناكارتــا(   ( األعظــم 
اجلامعــات كأول جامعة عراقية 
الذي  الدولي  احملفــل  هذا  تدخل 
947 جامعــة من القارات  يضم 

السبع.
وذكــر حســون خــالل مؤمتــر 
إدارة  صحفــي، عقده مجلــس 
جامعة الكوفة في مبنى رئاسة 
اجلامعــة، تابعته الصباح اجلديد 
، أن "اجلامعــة حرصــت علــى 
االنضمــام الى احملافــل الدولية 
وإعالء اسمها ووجودها وتواجدها 

في هكذا محافل علمية".
 مبينــاً أن "ذلك جــاء بعد دأب 
واخــالص وعمــل كبير قــام به 
أســالفنا من رؤســاء اجلامعات 
ومن التدريسين ومن األكادميين 

لالنضمام الى هذا احملفل".
وأضــاف أن "احملفــل األكادميــي 
هــذا يتضمن مبادئ أساســية 
اســتقاللية  مبدأ  أولهــا  ثالثة 
اجلامعة علمياً وسياســياً وثانياً 
العلمي كأساس  البحث  اعتماد 
باجملتمع  وصلتها  اجلامعة  لوجود 
وتأثيرهــا علــى اجملتمــع واملبدأ 
،وهذه  األخرى  اآلراء  تقبل  الثالث 
هذا  عليها  أسس  الثالثة  املبادئ 

احملفل.
مشــيراً الى أنه "متــت موافقة 
ومساندته   العالي  التعليم  وزير 
هذا  في  اجلامعة  ومتثيل  للذهاب 
احملفل ومت توقيع امليثاق من قبلنا 

ممثالً جلامعة الكوفة".
وأوضــح أن "جامعــة الكوفــة 
العراقية  اجلامعــات  أولى  كانت 
لالنضمام ومن اجلامعات القليلة 
في الشرق األوسط التي انضمت 
الى هذا احملفل"، مؤكداً "التطلع 

الى إجنازات أخرى جلامعة الكوفة 
مبا يليق بهذا االسم".

أن "هنالك إضافة معنوية  وتابع 
كبيرة جــدا للجامعة من خالل 
تواجدهــا فــي هكــذا محافل 
الــى أن "جميع  عامليــة"، الفتاً 
اجلامعات تطمــح بأن تدخل في 
هذا امليثاق، إال أن جامعة الكوفة 
من بــن اجلامعات العراقية التي 
لها تواجد فــي كثير من احملافل 
التصنيفات  من  وكثير  العلمية 
الجنازاتها  نتيجــة  دخلتها  التي 
العلمي  البحــث  على صعيــد 
واملكانــة العلمية وعدد الطلبة 
في الدراســات األوليــة والعليا 

وعدد التدريسين".
واختتم حســون حديثه بالقول 
هي  احلكوميــة  "اجلامعــات  إن 
أكثر رصانة من بن املؤسســات 
التعليمية ويجــب أن يكون هذا 

واضحاً للجميع".
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