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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

بغداد - الصباح الجديد:
كشــف جتمع الفــاو، عن هدر 
مالي يقدر بأكثر من مليار دوالر 
سنويا في قطاع الطيران املدني 

للبالد بسبب سوء اإلدارة.
للتجمع  العــام  األمــن  وقال 
عامر عبــد اجلبار فــي تغريدة 
على تويتــر، إن »قطاع الطيران 
املدني في العراق يهدر أكثر من 
مليار دوالر سنوياً بسبب سوء 

اإلدارة«.
»بفتح  اجلبــار،  عبــد  وطالب 
اإليــرادات  وتفعيــل  حتقيــق 

باعتماد  وذلــك  النفطية  غير 
منهجيــة عمل إلصــالح هذا 
إيراداته  ورفــع  احليوي  القطاع 
إلى أكثر من ملياري دوالر سنويا 
خــالل أربع ســنوات، واالرتقاء 
دول  ادائه مبــا يضاهي  بكفاءة 
عالم  في  املتقدمــة  املنطقة 
الطيــران املدني، مع رفع احلظر 
اجلوية  عن شــركة اخلطــوط 
العراقية في األجواء األوروبية«.

يذكر ان عامــر عبد اجلبار تولى 
وزارة النقل للفترة ما بن 2008 

.2010 –

ذي قار ـ الصباح الجديد: 
دعــت محافظة ذي قــار امس 
الوزراء  رئيــس مجلس  األربعاء، 
القائد العام للقوات املســلحة 
إلى متكن  الكاظمي  مصطفى 
السلطات من بسط السيطرة 

على احملافظة.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر 
عن مديــري الوحــدات اإلدارية 
قائممقام  تــاله  احملافظــة  في 
الناصرية منير البكاء في مؤمتر 
صحفي مشــترك مت عقده في 

مبنى القائمقامية.
وقال البكاء في تالوة البيان، إنه 
العمرانية  النهضــة  ظل  »في 
التي تشــهدها احملافظات ومن 
ضمنها ذي قــار بانه يعز علينا 
ما يحصل في الشــارع من دفع 
الدولة  نحو تدمير مؤسســات 
من قبــل جهــات مجهولة ال 
تريد اخلير حملافظتنا االمنة وكل 
همها ان يستمر االرهاب والتأزم 
فــي الشــارع وال يخفــى على 
اجلميع دور الصراع السياســي 
ودور رؤوس األمــوال الواضح في 
الصراع من اجل مكاسب مالية 
وهي تضغط بهذا االجتاه علنا«.

وأوضح أن ما يحصل في الشارع 
مــن تدهور ال يوجــد فيه رابح، 
واخلســارة تعم اجلميع، مؤكدا 
»نحن بحاجــة الى الوقوف معا 
السلبية كافة  املظاهر  ونرفض 
التي ترســم صورة غير محببة 
مستقبال  وتؤثر  محافظتنا  عن 
االســتثمار  قطاعــات  فــي 
وعمل  والتعليــم  والســياحة 
في  العمراني  والتطور  املشاريع 
احملافظــة وهذا مــا ال نريده وال 

نتمناه في محافظتنا«.
كما أشار البكاء إلى انه »نؤكد 
ان التظاهر السلمي حق كفله 
احراق  لكن  العراقي  الدســتور 
املؤسسات وغلقها عمل إرهابي 

يهدد السلم األهلي«.
ودعــا البيــان املشــترك رئيس 
مصطفــى  الــوزراء  مجلــس 
العام  القائد  بوصفه  الكاظمي 
عن  واملسؤول  املسلحة  للقوات 
حفظ االمــن واالمان في عموم 
العــراق ان ميكن اجلهات االمنية 
مــن بســط النظــام وتطبيق 
اجملتمعي  السلم  ويعزز  القانون 
املمتلــكات  علــى  ويحافــظ 

العامة.

تجمع الفاو على تويتر:

سوء إدارة الطيران المدني 
تسبب هدر مليار دوالر سنويا

ذي قار تدعو الكاظمي
الى تمكين قوات االمن من
بسط النظام في المحافظة

خاص - الصباح الجديد:
عن  التنســيقي  اإلطــار  حتدثت 
مبــادرات عدة تقدم بهــا إلقناع 
في  باملشــاركة  الصدري  التيــار 
احلكومــة أبرزهــا احلفــاظ على 
وزنه االنتخابي  بتشــكيلها رغم 
اســتقالة نوابــه، الفتــاً إلى أن 
اجلميع مع إجراء انتخابات مبكرة 
بشرط أن تنفذ هذه العملية وفق 
تتفق مع  خارطة طريق صحيحة 

أحكام الدستور.
الفتح معن  وقال عضو حتالــف 
الكاظمــي فــي تصريــح إلــى 
»الصبــاح اجلديــد«، إن »اإلطــار 
احلوار  أبــواب  يفتح  التنســيقي 
مــع جميع الكتل السياســية«، 
والتفاهــم واحلــوار مــع التيــار 
عالية  مرونــة  وهناك  الصــدري، 
على  املوافقة  منهــا  ومبــادرات 

االنتخابات املبكرة«.
وأشــار، إلــى أن »جولتــي احلوار 
الوطني التي رعاهما رئيس الوزراء 
مصطفــى الكاظمي انتهت إلى 

التوافق على االنتخابات املبكرة«.
أن »جميع  الكاظمي، على  وشدد 
القــوى السياســية الشــيعية 
والكردية والسنية وضعت خارطة 
املبكرة،  االنتخابات  لتنفيذ  طريق 
جديدة  حكومة  بتشــكيل  وهي 
مكتملة الصالحيات تستطيع أن 
متارس مهامها بالتهيئة إلى هذه 

االنتخابات«.
القــوى  »جميــع  أن  ويواصــل، 
السياسية شــاركت في جولتي 
احلــوار الوطني باســتثناء كتلة 

واحدة وهي التيار الصدري«.
»اخليارات  أن  الكاظمــي،  وأوضح 
بان  الصــدري  للتيار  املطروحــة 

يشــارك فــي احلكومــة املقبلة 
علــى أســاس ثقلــه االنتخابي، 
وهــي 73 نائبــاً علــى الرغم من 

استقاالتهم«.
املقترحات  »العديد مــن  أن  وبن، 
وجــود  حتفــظ  أن  لهــا  ميكــن 
الصدرين منها املشاركة في جلنة 
فنية خــارج البرملان يكون لها دور 
في إعداد مســودات القوانن قبل 

التصويت عليها«.
»القــوى  أن  الكاظمــي،  وأكــد 
للحفاظ  تســعى  السياســية 

وعدم  الصدريــن  وجــود  علــى 
منهم  ننتظر  ونحن  تهميشهم، 

أن يبدوا تقديراً لهذه املبادرات«.
ولفــت، إلــى ان »الوضــع احلالي 
خطير للغاية ويفرض على اجلميع 
االنفتــاح واجللوس علــى طاولة 
احلوار مــن أجل انهاء االنســداد 

السياسي«.
وانتهــى الكاظمي، إلى أن »زعيم 
حتالــف الفتــح هــادي العامري 
يواصــل جهــوده من اجــل رأب 
السياســي  البيت  فــي  الصدع 

الشيعي وجمع االطار التنسيقي 
والتيــار الصــدري علــى طاولة 

احلوار«.
من جانبه، ذكــر النائب عن احلزب 
شيروان  الكردستاني  الدميقراطي 
إلى  تصريــح  فــي  الدوبردانــي، 
»الوضع  أن  اجلديــد«،  »الصبــاح 
مرحلة  بلــغ  احلالي  السياســي 
مع  السيما  االنسداد  من  خطيرة 
استمرار تأخير تشكيل احلكومة«.
وتابــع الدوبردانــي، أن »جتاوز هذه 
األزمة يتوقف على إجراء احلوارات، 

وعــدم تهميش طرف، واســتمرا 
املساعي باقناع الصدرين«.

وأوضــح، أن »احلــزب الدميقراطي 
الكردستاني وكتلة السيادة ليس 
البرملان  لديهما اعتراض على حل 
وإعادة االنتخابات، لكنهما توحدا 
على موقف، وهو: ما هو الضامن 
قبل  مــن  بالنتائــج  لالعتــراف 
املتعرضــن عليها فــي التجربة 

السابقة«.
أن  إلــى  الدوبردانــي،  ومضــى 
مرهــون  احلكومــة  »تشــكيل 

وعــدم  واملباحثــات  باحلــوارات 
إيصال رسائل ســلبية إلى التيار 

الصدري«.
التيار الصدري  يشار إلى أن زعيم 
قد أّيــد أمس األول مــا جاء على 
لســان ممثلة بعثــة االمم املتحدة 
جينن بالســخارت عندما اكدت 
فــي كلمتها إلــى مجلس األمن 
املشكالت  من  يعد  الفســاد  بأن 
العــراق، كما دعا  الرئيســة في 
الصدر إلــى عدم إعــادة الوجوه 

السابقة إلى احلكم.

نفى التراجع عن موقفه الداعم إلجراء االنتخابات المبكرة

اإلطار يتعهد الحفاظ على استحقاقات الصدريين 
الحكومية لقاء قبولهم بالحوار

الصباح الجديد - متابعة:
فــي ختام  أوبك+،  أعضــاء  اتفق 
على  األربعاء،  امــس  اجتماعهم 
مليوني  بواقــع  اإلنتــاج  خفض 
برميل يوميــاً في نوفمبر، وفق ما 

أفاد به بيان اجملموعة.
كما أفاد بيان أوبك+ بتمديد »إعالن 
التعــاون« حتى نهاية 2023، على 
الوزارية  االجتماعات  عقد  يتم  أن 

كل 6 أشهر.
وســتجتمع جلنة املراقبة الوزارية 
ملتابعة  »أوبك+« كل شــهرين  لـ 

مستجدات السوق.
وفق االتفاق، ســتنخفض حصة 
الســعودية من اإلنتاج إلى 10.48 

مليون برميل يومياً في نوفمبر.
وكانت وكالــة رويترز نقلت عن 3 
مصادر في أوبك+، أن دول التحالف 
وافقت في اجتماعها امس، على 
خفــض إنتاجها مبقــدار مليوني 
من  الرغم  علــى  يوميــا،  برميل 
ضغــوط الواليات املتحــدة ودول 

مستهلكة أخرى لضخ املزيد.
وقال مصدران من أوبك+، إن سريان 
اخلفض الــذي اتفق عليه التكتل 

تشــرين  من  اعتبــاراً  ســيكون 
الثاني املقبل، فيما تقرر أن يكون 
في  أوبك+  لـــ  املقبل  االجتمــاع 

كانون االول.
ويأتــي هــذا االجراء فــي خطوة 
التي  األســعار  دعم  تســتهدف 
شــهدت فــي الربــع الثالث أول 

خسارة فصلية منذ عامن.
التخفيضات الكبيرة التي أقرتها 
مجموعــة »أوبك+« تعــد األكبر 
من 2020، جــاءت على الرغم من 
ضغوط الواليــات املتحدة وغيرها 
من الدول املستهلكة لضخ املزيد 
الغرب  يراها  النفط في سوق  من 
بالفعل من »شــح  بإنه تعانــي 

اإلمدادات«.
وتشــير التقارير إلــى أن خفض 
»أوبك+« سيؤدي إلى تعافي أسعار 
النفــط التي هبطت إلى نحو 90 
دوالرا بعدما كانت 120 دوالرا قبل 
ثالثة أشهر بســبب مخاوف من 
ركود اقتصادي عاملي ورفع أسعار 
الفائدة األميركية وارتفاع الدوالر.

وبعــد القــرار، ارتفعــت العقود 
اآلجلة خلــام برنت بأكثر من واحد 

دوالر أو 1.2 باملئــة إلى 92.91 دوالر 
للبرميل، كما زادت كذلك العقود 
 88 األميركــي  للخــام  اآلجلــة 
ســنتا، أو 1 باملئة إلى 87.40 دوالر 

للبرميل.
وفي أول رد مــن الواليات املتحدة 
علــى قــرار »أوبك+«، قــال جون 
البيت  باســم  املتحدث  كيربــي 

األبيض، إن »أميــركا بحاجة إلى 
أن تكون أقــل اعتمادا على أوبك+ 

واملنتجن األجانب للنفط«.
وكان توقــع محللو ســيتي بنك 
أســعار  ارتفعت  “إذا  في مذكرة: 
النفط بفعــل تخفيضات كبيرة 
فــي اإلنتــاج، فمــن املرجــح أن 
الرئيس  إدارة  ذلــك غضــب  يثير 

األمريكي جو بايدن قبل انتخابات 
التجديــد النصفــي األمريكية”، 
مزيد  يكــون هناك  “قد  وأضافوا: 
من  السياســية  الفعل  ردود  من 
جانــب الواليات املتحــدة، مبا في 
ذلك ســحب إضافي من اخملزونات 

االستراتيجية”.
آخرون  وأعضاء  السعودية  وتقول 

فــي أوبك بلس، الــذي يضم دول 
أوبك ومنتجن مــن خارجها من 
إنهم يسعون ملنع  بينهم روسيا، 
سعر  استهداف  وليس  التقلبات 

معن للنفط.
وفــي وقت ســابق، اعتبر محللو 
مجموعــة يو.بــي.إس، أن قيــام 
»أوبــك+« بخفض إنتــاج النفط 
األسعار  تراجع  لوقف  ضروري  أمر 
في ظل اخملاوف من الركود وارتفاع 

الدوالر.
وقالــت »يو.بي.إس« فــي مذكرة 
»من املرجح أن يــؤدي غياب حترك 
مــن جانــب التحالف لســحب 
براميل من الســوق إلى مزيد من 
أسعار  على  الهبوطية  الضغوط 

النفط«.
التحالف  علــى  »يتعن  وأضافت 
أن يعلن خفضا لإلنتاج مبا ال يقل 
عن نصف مليون برميل في اليوم 

خالل األيام املقبلة«.
وفي نفس السياق، عبر بنك »جيه 
بي مورغان« في وقت ســابق من 
الشــهر اجلاري عن اعتقــاده بأن 
»أوبــك+« قد حتتاج إلــى التدخل 

بخفــض ما يصــل إلــى مليون 
»لوقــف هبوط  يوميــا  برميــل 
األســعار وإعادة تنظيم األسواق 
أنها  يبدو  التي  والورقية  الفعلية 

منفصلة«.
قرر  املاضي،  الشــهر  وفي مطلع 
إنتاج  خفــض  »أوبــك+«،  حتالف 
النفــط بنحو 100 ألــف برميل 
يوميا، خالل شــهر أكتوبر املقبل، 
والعودة إلى مستويات إنتاج شهر 

آب.
ويذكــر أن إنتــاج دول مجموعة 
»أوبك+« لم يصل ألهدافه اخلاصة 
حوالي  بفــارق  النفــط  بإنتــاج 
3.6 مليون برميــل يوميا، في آب 

املاضي.
ومــن بن األســباب التــي جتعل 
واشــنطن ترغب في أسعار نفط 
حلرمــان  ســعيها  منخفضــة، 

موسكو من عائدات بيع النفط. 
لــم  الســعودية  ان  ومعــروف 
تســتنكر تصرفات موسكو. وان 
اململكة  بــن  متوترة  العالقــات 
وإدارة بايــدن، الذي زار الرياض هذا 
العــام لكنه فشــل في احلصول 

تعاون مؤكدة  التزامــات  أي  على 
في مجال الطاقة.

باستغالل  روســيا  الغرب  ويتهم 
الطاقة كســالح، وخلق أزمة في 
أوروبا قد تضطر معها إلى تقنن 
الغاز والكهرباء هذا الشتاء. وفي 
الغرب  تتهم موســكو  املقابــل 
املالية  واألنظمة  الــدوالر  باتخاذ 
مثل ســويفت ســالًحا، ردًا على 
غزو أوكرانيا بينما تصفها روسيا 

بأنها عملية عسكرية خاصة.
وقال وزير الطاقة اإلماراتي سهيل 
“القرار  إن  للصحفيــن  املزروعي 
وأضاف:  سياســًيا”،  وليس  فني، 
“لن نحولها ملنظمة سياســية”، 
موضًحا أن اخملاوف من حدوث ركود 
عاملي ستكون من بن املوضوعات 
الرئيســية املطروحة على طاولة 

النقاش.
وعقــدت دول مجموعة »أوبك+«، 
للنفط  منتجة  دوال  تضــم  التي 
مــن منظمة »أوبــك« وخارجها، 
امــس  فيينــا  فــي  اجتماعــا 
النفط  أســواق  لبحث  األربعــاء 

واستراتيجية اإلنتاج.

أوبك + تقرر خفض مليوني برميل من انتاج النفط يوميا رغم الضغوط األميركية والغربية
في خطوة تستهدف دعم اسعار السوق تقريـر

الطاقة اإلنتاجية الفائضة للنفط تشكل
1.56 في المئة فقط من الطلب العالمي النساء والفقر والتكنولوجيا..

3وقود اشعال االحتجاجات في إيران

بغداد ـ الصباح الجديد: 
رجح النائب الســابق مثال االلوسي 
امس األربعاء، أن تدفع إحاطة املمثلة 
في  بالسخارت  جنن  اخلاصة  األممية 
مجلس األمن الدولي، اجملتمع الدولي 

الى اقرار الوصاية على البالد.
وقال اآللوسي إن »إحاطة بالسخارت 
كشفت أمام اجملتمع الدولي الوضع 
املأســاوي الذي يعيشــه العراقيون 
بســبب فســاد األحــزاب والكتل، 
وهيمنة امليليشــيات املوالية إليران 

واملتورطة بقتل وسرقة العراقين«.
وبــن ان »اجملتمع الدولــي لن يبقى 
متفرجا على ما مير به العراق، ولهذا 
الوصاية  لتدخــل  إمكانية  هنــاك 

الدولية فــي العراق خــالل املرحلة 
املقبلة، من أجل ضمان اســتقراره، 
اســتقرار عموم  مما سينعكس في 

املنطقة والعالم«.
ويأتي ترجيح االلوســي، بعد إحاطة 
قدمتهــا ممثلة البعثــة األممية في 
البــالد جنــن بالســخارت أمــس 

األول الثالثــاء، أمــام مجلس األمن 
العراق،  في  األوضاع  بشــأن  الدولي 
قالت فيها إن »النظام السياســي 
والقطاع احلكومــي يعمل ملصلحة 
وليس خلدمة  السياســية  الطبقة 
الشعب، بل على الضد من مصلحة 
الطبقــة  واتهمــت  الشــعب«، 

على  قادرة  »غير  بأنها  السياســية 
اخلالفات  أن  األزمة«، مبينة  حســم 
السياسية »أثرت على املواطنن ألنه 
ال ميكن التكهن بنهايتها، مشــددة 
على حاجــة العراق الى »حوار صادق 
ورغبــة في التســوية«، محذرة من 
أن »الفشــل املستمر في ظل غياب 

الثقة يفاقم مشكالت البالد.
ويذكــر في هــذا الصــدد، ان نظام 
التي  الــدول  الوصايــة يطبق على 
تعــرف فــي القانون الدولــي بأنها 
»ناقصة الســيادة«، وتخضع طبقا 
لشروط خاصة التفاقية يشرف على 
تنفيذها »مجلــس الوصاية« التابع 

ملنظمة األمم املتحدة.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلنــت مــا يعــرف بـ«اللجنة 
التحضيرية للحراك اجلماهيري«، 
االطــار  فــي  لقــوى  التابعــة 
األربعــاء،  امــس  التنســيقي 
البــدء باالســتعدادات لتنظيم 
تظاهرة للضغــط على األطراف 
بتشكيل  لإلســراع  السياسية 
»كاملــة  اجلديــدة  احلكومــة 

الصالحية«.
وذكر بيان للجنــة إن »التظاهرة 
تهــدف إلــى إنهــاء الفوضــى 

ومحاســبة  األمني  واالنفــالت 
املفســدين واجناز موازنــة العام 
املعيشي  الغالء  من  واحلد  املقبل 
ومخاطــر االزمــة االقتصاديــة 
املقبلة واالســراع بانتخاب رئيس 
اجلمهوريــة وتكليــف املرشــح 
لرئاســة احلكومــة«. ، وقالت إن 
سيعلن  التظاهرات  ومكان  زمان 

الحقاً.
يأتي ذلــك بعد يوم مــن تأكيد 
قيــادي فــي التيــار الصــدري، 
قرب  الصــدر،  مقتدى  بزعامــة 

العاصمة  في  االحتجاجات  عودة 
بغداد، مع توســيعها في بعض 

محافظات الوسط واجلنوب.
الذي  الصــدري  القيادي  وبحيب 
طلب عدم اإلشــارة إلى اســمه 
إن »قيادة التيــار الصدري تبحث 
االحتجاجات  إعادة  جدي  بشكل 
الشعبية في العاصمة بغداد مع 
توســيعها في بعض محافظات 
األيام  خــالل  واجلنوب،  الوســط 
القليلــة املقبلــة، خصوصاً مع 
)أربعن( شــهداء تظاهرات  قرب 

املنطقة اخلضراء«.
الصدري سوف  »التيار  ان  وأضاف 
يصّعــد من حــدة االحتجاجات 
الشعبية، ملنع اإلطار التنسيقي 
تشــكيل حكومــة محمد  من 
شــياع الســوداني، فالتيــار لن 
الصدرين  ونزول  بذلك،  يســمح 
للشــارع بــات قريبــاً، فالعمل 
مستمر لوضع اللمسات األخيرة 
والتــي  االحتجاجــات،  لعــودة 
ســتكون مختلفــة متامــاً عن 

السابق«، بحسب قوله.

ن من وضع العراق نائب سابق: احاطة بالسخارت تمكِّ
تحت الوصاية الدولية 

بعد يوم من توعد التيار الصدري بعودة االحتجاجات..

 قوى في اإلطار تعتزم تنظيم تظاهرة بذريعة إنهاء 
الفوضى واالنفالت االمني



محليات2

بغداد - الصباح الجديد: 

تعانــي املــدارس احلكوميــة في 
العــراق من واقــع متــردٍ نتيجة 
تهالــك أغلب تلك املدارس مما دفع 
الكثيــر من األســر العراقية إلى 
عند  األهلية  باملدارس  أبنائهم  زج 

بداية كل عام دراسي جديد.
التي  األهلية  املــدارس  وازداد عدد 
لكن  األهالــي،  تكاليفها  ترهــق 
وسط  ضرورية  يعتبرونها  كثيرين 
التعليــم في  تراجــع مســتوى 
املــدارس احلكومية التــي تعاني 
نقص  منها  كثيرة،  من مشكالت 
واالضطرار  التدريســية،  املالكات 
إلــى االعتمــاد علــى الــدروس 
املناهج  الســتكمال  اخلصوصية 
صحيح،  شــكل  في  وتلقينهــا 
وتهالك املنشــآت، وأحياناً ســوء 

معاملة الطالب.
وبــدأ العــام الدراســي اجلديــد 
الشــهر  بداية  االهلية  للمدارس 
املاضــي، أما بالنســبة للمدارس 
وزارة  أشــارت  فقــد  احلكوميــة 
التربية إلى، ان موعد انطالق العام 
يوم  ســيكون  اجلديد  الدراســي 
األول  12 تشــرين  املوافق  االربعاء 

لعام 2022.
املدارس  تكاليــف  يخص  ما  وفي 
االهليــة، قالت املعلمــة انتصار 
ان  صحفية  تصريحات  في  حميد 
إلى  املدرســة تصل  في  “الكلفة 
أكثر مــن مليون ونصــف املليون 
الواحدة  الدراســية  الســنة  في 
وهــو املبلــغ األدنى فــي املدارس 
مبالغ  بعضها  تأخذ  التي  اخلاصة 
الطالب  يتلقى  مضاعفة، حيــث 
املنهاج  ذات  وفق  على  دروســهم 
احلكومي مع ممارســة النشاطات 
جانب  الى  والرياضيــة  الالصفية 
الترفيهيــة  الرحــالت  بعــض 
والتعليميــة بأجور رمزية وكذلك 

الزي الرسمي والتغذية”.
أما بالنسبة الى املدارس احلكومية 
فهي مجانية وســط غياب جتهيز 
الطلبة باملســتلزمات األساسية 
مــن الكتــب وقرطاســية التي 

يتحملها أهالي الطلبة سنوياً.
ســبعينيات  خــالف  وعلــى 
وثمانينيــات القــرن املاضي الذي 

كان فيــه التعليــم فــي العراق 
األفضل في الشــرق األوسط من 
التحتيــة واملناهج  البنــى  حيث 
بحســب  التدريــس،  ومســتوى 
العديــد من املنظمــات الدولية، 
ومنها منظمــة التربية والثقافة 
)اليونسكو(، أمسى واقع  والعلوم 
التربية والتعليم حاليا في تراجع 
البنى  ضعف  بســبب  مســتمر 
التحتية، األمر الذي زاد من معاناة 

املعلمني والطلبة على حد سواء.
ومن أبرز األســباب تراجع التعليم 
االهتمــام  ضعــف  احلكومــي، 
احلكومــي بــه من خــالل ضآلة 
التخصيصات املالية املرصودة له، 
القطاعات وغياب  قياســا ببقية 

عامل االستثمار.
احلكوميــة  املــدارس  وتفتقــر 
للخدمــات الصحيــة والكهرباء 
واملياه النظيفة ووسائل التكييف 
األساسية،  املتطلبات  من  وغيرها 
الكثيف  االنتشــار  يفّســر  مــا 
لإلعالنات اخلاصة باملدارس األهلية 
بغداد  العاصمة  في شــوارع  بها 

والطرقات العامة وتقاطعات املرور، 
ما يظهر أن اخلدمــات التعليمية 
في هذه املــدارس لم تعد تقتصر 
فهي  فقط،  الغنية  الطبقة  على 
متثل حاجة ضروريــة لكثيرين، ما 
يضطر أولياء األمــور إلى اقتطاع 
ميزانيات معيشــتهم  من  أموال 

إلدخال أبنائهم إليها.
وتنتشــر بــني احلني واآلخــر صور 
مواقع  علــى  فيديــو  ومقاطــع 
التواصل ملدرســة حكومية تخلو 
مــن القاعات واملرافــق الصحية 
والتالميــذ وبعضهم يفترشــون 
االرض ويدرسون في الهواء الطلق.

وبحــث تقريــر نشــرته منظمة 
واقع  املاضــي،  العام  “أنترنيــوز”، 
التعليم في العراق في ظل تنامي 
الذي  األهلــي،  التعليم  ظاهــرة 
ســّجل تراجعاً في نسب النجاح 
حسبما جاء في التقرير، فضال عن 
ما يشــكله من عبء مالي على 
أهالي التالميذ تزامناً من مشاكل 
مختلفــة يعاني منهــا التعليم 

احلكومي.

وذكــر التقرير  إن “أحد مؤشــرات 
تراجع جــودة التعليم في املدارس 
اخلاصة رمبا تظهره بيانات التعليم 
التي تكشف أن معدل النجاح في 
املدارس االبتدائية اخلاصة انخفض 
باألعــوام  مقارنــة   2019 عــام 
السابقة له، ففي العام الدراسي 
من  تلميذاً   39 2016-2015 جنــح 
بــني كل 50 تلميذا فــي املدارس 
االبتدائيــة اخلاصــة، بينما تراجع 
37 تلميذا في  الناجحني إلى  عدد 
2019-2018 من  الدراســي  العام 

بني كل 50 تلميذا”.
ويظهــر حتليل البيانــات اخلاصة 
بـ”أحصاء التعليــم االبتدائي في 
مقارنة   2015-2016 للعام  العراق 
ارتفاعــاً   2018-2019 بالعــام 
واضحاً بعدد التالميذ في املدارس 
 38 فبلغ  احلكوميــة  االبتدائيــة 
تلميــذاً في الصــف الواحد عام 
2019 مرتفعاً مــن 35 تلميذاً في 
أن  2015، أي  الواحد عــام  الصف 
تلميذا واحدا ازداد لكل 11 تلميذا 
ثالث  خــالل  الواحد  الصــف  في 

سنوات فقط”.
وتكشــف تلــك البيانــات التي 
لإلحصاء  املركزي  اجلهاز  نشــرها 
بالتعاون مع قسم اإلحصاء التابع 
لــوزارة التربية، أن العدد اإلجمالي 
تباين  الواحد  للتالميذ في الصف 
مدارس  فكانــت  احملافظــات  بني 
بغــداد األكثــر اكتظاظــاً بعدد 
في  تلميــذاً   43 مبعــدل  الطالب 

الصف.
وعلى وفق ذات البيانات يبلغ معدل 
املدارس  في صفوف  التالميذ  عدد 
أي  تلميذا   21 اخلاصــة  االبتدائية 
نحو نصف معدل عــدد التالميذ 
في صفوف املدارس احلكومية. ولم 
يرتفع ذلك الرقم بني عامي 2015 
و2019، وهــو أحــد العوامل التي 
تشــجع األهالي إلحلاق أطفالهم 

بهذه املدارس.
املدارس  الطــالب فــي  ويتلقــى 
اخلاصة ساعات دراسية كاملة من 
45 دقيقــة للدرس الواحد، عكس 
ما هو موجود في معظم املدارس 
احلكومية التــي تعاني من الدوام 

املزدوج والتي تصــل مدة الدروس 
فيها الى 35 دقيقة.

وسجلت املدارس احلكومية، وبرغم 
مــا تعانيه مــن دوام مزدوج يصل 
في بعض األحيــان إلى دمج ثالث 
واهتراء  واحــدة  بناية  في  مدارس 
األبنيــة وخلوهــا من الوســائل 
املناسبة،  والتعليمية  اإليضاحية 
نتائج أفضل في معدالت النجاح، 
فبني كل 50 تلميــذا جنح 41 في 
العام الدراســي 2019-2018 بعد 
أن كان 39 ناجحا في العام -2015

.2016
كمــا تظهر البيانــات تقدم عدد 
 2018 عام  فــي  الناجحات  اإلناث 
عــن العــام 2015 فــي التعليم 
احلكومي بواقع 42 ناجحة من بني 
50 تلميذة بعد أن كان 39 ناجحة 

من بني 50 تلميذة.
البيانات  ذلك أشــارت  في مقابل 
انخفــاض عــدد الناجحــات في 
التعليم اخلاص إلى 36 ناجحة من 
بني 50 تلميذة في عام 2018 بعد 

أن كانت 38 ناجحة من بني 50. 

التعليم الخاص )االهلي( في العراق يتوسع
 مع اكتظاظ المدارس الحكومية 
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سامي حسن 

تصاعدت في االونة االخيرة حدة الزحام املروري اليومي 
في مدينة بغداد حتى اصبحت مشكلة متفاقمة لها 
آثارها الســلبية على احلياة اليومية للمواطن وتعطيل 
مصاحلــه اليومية كالذهاب الى العمل أو التســوق أو 

العالج او تأدية االمتحان في املدرسة او اجلامعة . 
املواطن بات يلمــس ويرى ان اغلب الطرق الشــريانية 
والتقاطعات تعاني من فشــل التشغيل املروروي وزمن 
تاخير عالي يصل الى حالة الشــلل العام ولم تقتصر 
على ســاعات الذروة الصباحية واملسائية بل اصبحت 
ســاعات الذروة مستمرة في شــوارع بغداد تصل 14 

ساعة يوميا.
إن احللول واملعاجلــات االنية – الفتقارنــا الى املعاجلات 
اجلذرية - أثبتت عــدم جدواها ولم تؤثر بصورة ايجابية 
في حل املشكلة املرورية ومازالت املشكلة قائمة طوال 
السنوات العشــر  املاضية ، فما بالك وانت تسمع من 
قبل مدير اعالم املرور ان 3 ماليني ســيارة جتوب شــوارع 

بغداد يوميا من اصل 5 ماليني في عموم العراق ..
أن توسعة شبكات الطرق وبناء اجملسرات الذي حدث في 
مدينة بغداد لألعوام السابقة وبتكاليف طائلة ) حيث 
كان االجــدر انفاقها في بناء املدارس واملستشــفيات( 
اثبتت فشــلها متاما النها غير مدروسة بشكل علمي 
دقيق ، فعلى سبيل املثال اجملسر في تقاطع باب املعظم 
وتقاطع املوال في شارع فلســطني ومنطقة الشعب 
خير مثال على الفشــل املروري الواضح حيث انتقلت 
املشــكلة اســفل اجملســر وتفاقمت في التقاطعات 
املرورية. بصورة مختصرة يجب تعريف وفهم املشكلة 
املروريــة اليجاد احللــول الناجعة وعدم اتخــاذ قرارات 
خاطئة تكلف الدولة امواال ضخمة من دون فائدة ولن 

تؤثر في حل املشكلة وتقليل األزمة املرورية في بغداد.
فعلى احلكومة التوجه إليجاد إســتراتيجات ســليمة 
فــي حل املشــكلة املروريــة عن طريــق التحكم في 
الطلب املروري وهي الغاية األساســية حلل املشــكلة 
جذريــا وميكن حتقيقها في اإلعتماد على فتح شــوارع 
جديدة وليس االعتماد على تقليص مساحات االرصفة 
واجلزرات الوســطية وتنفيذ مشــاريع ستراتيجية من 
خالل الشركات العاملية املتخصصة في اقامة االنفاق 

واجلسور املعلقة والطرق السريعة .
فمن خــالل مجموعة من املتخصصــني يعملون على 
وضع احللول الناجعة باالعتماد على التنوع في وسائل 
النقل واملقصــود بالنقل اجلماعي غير التقليدي القدمي 
وامنا النقل اجلماعــي احلديث املعتمد على تقنية نظام 
احلافالت الســريعة وهو نظام نقل عام مرن ومتكامل 
يقدم خدمة سريعة وامنة ويسير على مسار منفصل 
ومعــزول عن املرور وهو أقل كلفة من نظام املترو وممكن 
اســتخدامه بالتعشــيق مع نظام املترو ، اذ أن اغلب 
الدول في العالم توجهت لنظام BRT النه يجمع سعة 
وســرعة املترو )ذو الكلفة العالية( ومرونة وبســاطة 
نظام احلافالت )النقل اجلماعي القدمي(. وضرورة الفصل 
بني اجلهة التي تديره واجلهة املســؤولة عن تشــغليه 
التــي يجب ان يكــون لها خبرة في التشــغيل للنقل 
العام وربــط مدينة بغداد مع كافــة مراكزها احليوية 

وضواحيها.
فمــن الوجهة العاملية أصبح التوجــه الى التنمية 
املوجهة للنقــل العام عن طريــق تطوير تخطيط 
املدينــة حســب مبــاديء التنميــة املوجهة وهي 
باختصار انشــاء محطات النقل الســريع بالقرب 
من مراكز التنمية متعددة االســتعماالت ) سكني, 
تعليمــي, جتــاري , خدمي , صحــي , ترفيهي( لرفع 
املركبات  اســتخدام  وتقليل  املســتخدمني  نسبة 

اخلاصة على شبكات الطرق.
كما أن تطبيق ذلك في بغداد في ظل الظروف احلالية 
يتم عن طريق وضع رؤية وإستراتيجيات مستقبلية 
لنقل املؤسســات احلكومية والتعليمية والتجارية 
الكبرى كاملوالت العشوائية في بغداد ) التي تسبب 
جــذب وتولد رحالت عالية وحركــة مرورية ضخمة( 
خارج مركــز املدينة وربطها مبحاور النقل الســريع 
وهذا يلخص معيار التخطيط املســتدام للتوســع 

احلضري املوجه للنقل.
اضافة الى ذلك فان على وزارة االعمار التوجه بإكمال 
وإجناز مشروع الطريق احللقي رقم 4 وملا له من أهمية 
كبيرة في تقليل زخم املركبات الثقيلة داخل شوارع 
بغداد. حيث اثبتت الدراســات ان نســبة املركبات 
الثقيلة في بغداد تصل الى 30-25 % والطرق احللقية 
رقم 1,2,3 التي تسهم في إســناد املنظومة داخل 
املدينة وسد الفجوات كحل تكميلي خلدمة شبكة 
النقل العام وحتقيق نظام نقل حضري متكامل في 

بغداد.
وختامــا ال يســعنا اال ان نقول للمســؤولني رفقا 
باملواطن الفقير .. فقد قدم لكم كل شــئ ولم يبق 

لنفسه شيئا .. افال ترعوون .

زحامات مرورية.. خانقة

بدأ العام الدراسي 
الجديد للمدارس 

االهلية بداية الشهر 
الماضي، أما بالنسبة 
للمدارس الحكومية 

فقد أشارت وزارة 
التربية إلى، ان موعد 

انطالق العام الدراسي 
الجديد سيكون يوم 

االربعاء المقبل

بغداد - الصباح الجديد 
تــرأس مديــر قســم اإلعــالم 
واالتصــال احلكومــي حســني 
اجتماعــا  اخلفاحــي  كاظــم 
موســعا مع مســؤولي شعب 
االعالم والعالقات في تشكيالت 

الوزارة كافة.
اللقاء رحــب مدير  وفي بدايــة 
شاكرا  باحلضور  االعالم  قســم 
لينقــل لهم  لهــم حضورهم 
توصيات محضر االجتماع والذي 
االعالمي  اخلطاب  توحيد  تضمن 
والتشكيالت لالرتقاء  الوزارة  بني 
العديد من  وطرح  األداء  مبستوى 
املقترحــات التي تنســجم مع 

التطور في الوزارة 
وتطرق االجتماع الى عدة مواضيع 
منها متطلبــات العمل اإلعالمي 
وتطويره وضرورة  ومعداته  وآلياته 
مع  والتواصل  العمــل  مركزيــة 
وســائل  في  العاملني  االعالميني 

واملســموعة  )املرئيــة  اإلعــالم 
واملقروءة( بالشــكل الذي يضمن 
رفع نســبة األداء على مســتوى 
التي  نشر النشاطات والفعاليات 

تقيمها الوزارة. 

وفي اخلتام شكر احلاضرون حسني 
اللقاء  اخلفاجــي علــى حســن 
وتوجيهاته الســديدة التي تصب 
اإلعالمية  الرســالة  في خدمــة 

وجناحها.

بغداد - الصباح الجديد: 
وكيل  توجيهــات  علــى  بنــاًء 
الوزارة االقدم االســتاذ حســني 
العوادي استقبل مدير عام ادارة 
احلقوقـي  اللواء  البشرية  املوارد 
الساعـــدي  حسيـــن سبهان 
املواطنيـن،  مـــن  مجموعـــة 
اجلرحى  من  وعـدداَ  واملنتسبـني 
وذوي الشهـــداء، حيث استمع 
ومناشداتهم  طلباتهـــم  إلى 
الصعوبـــات  بتذليل  موجهــاً 
التـــي  العراقيـــل  وازاحـــة 
أوامـره  وإصـــدر  تواجههـــم 
الفوريـــة  اإلجــراءات  باتخــاذ 
إلى  حللها، وذلك سعيـــا منـه 
استحقاقاتهـــم  منحهــم 
والـسياقـات  الضوابـط  وفــق 

القانونيـة املعمــول بهـا.
مؤكداً سيادته ان هذه املقابالت 
تأتــي لتنظيم العمــل وايجاد 
بني  املســافات  ولتقريب  احللول 

املنتسبـــني واملواطنيـــن مـن 
جهة وبيـــن املسؤوليـــن مـن 
عّبرَ  وبدورهــم  أخــرى،  جهــة 

للعناية  شــكرهم  عن  احلضور 
األبويــة واالهتمــام العالي من 

قبله بهم. 

قسم إالعالم في وزارة النقل يعقد 
اجتماعه الدوري مع تشكيالت الوزارة

مدير الموارد البشرية في الداخلية يواصل 
مقابالته االسبوعية للمواطنين والمنتسبين
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متابعة ـ الصباح الجديد:
قالت صحيفة “وول ســتريت جورنال” 
إن االحتجاجات الشــعبية التي جتتاح 
لكنها  احلجــاب،  بدأت بســبب  إيران 
حتولت إلى حركة أوسع نطاقا يغذيها 
غضب الطبقة الوسطى التي تآكلت 

بسبب االقتصاد املنهار.
أن  األميركيــة  الصحيفــة  وذكــرت 
االحتجاجــات األكبر في إيــران والتي 
اإلسالمي  احلكم  نظام  بإنهاء  تطالب 
قادته الطبقة الوسطى الكبيرة التي 

يهدد التضخم أسلوب حياتها.
وتواجــه الطبقة الوســطى في إيران 
ضغــوط التضخم بنســبة 50 باملئة 
وســط هبوط العملة احمللية إلى أدنى 

مستوياتها إطالقا هذا العام.
ويعيش أكثر من ثلث سكان إيران في 
فقــر مقارنة بـ 20 باملئــة عام 2015، 
فيما انكمشــت الطبقة الوســطى 

لتشكل أقل من نصف البالد.
وقال مصطفى باكزاد، رجل األعمال في 
للشركات  املشورة  يقدم  الذي  طهران 
أعمالها  استراتيجية  بشأن  األجنبية 
في إيران، “مثلث النساء والتكنولوجيا 

والفقر هو الوقود وراء املظاهرات”. 
وأضاف: “يشعر الشــباب أن حياتهم 
تُهدر حرفيا بســبب القيود الشديدة 

التي يواجهونها”.
حافظــت الطبقــة الوســطى على 
اســتقرار إيران بعد الثورة التي قادها 
مؤسس اجلمهورية اإلسالمية، روح اهلل 
اخلميني، عــام 1979 وكانت محركها 
االقتصادي وسط عقوبات من الواليات 
برنامجها  بســبب  وغيرها  املتحــدة 
ودعم  البالســتية  والصواريخ  النووي 
اإلرهاب وامليليشــيات فــي املنطقة، 

وفقا للصحيفة األميركية.
واستمرت الطبقة الوسطى في إيران 

فــي النمو على مــدى العقود األربعة 
املاضيــة لتصــل إلــى 60 باملئة من 
السكان مع وجود نظام تعليمي قوي 
يخــرج األطباء واحملامن واملهندســن 
والتجار علــى الرغم من احلرب املدمرة 
االنهيارات في أســعار  والعديد مــن 

النفط.
كما ساعدت احلرية النسبية ملمارسة 
املال على  التجارية وكســب  األعمال 
التخلــص من اســتياءهم من القمع 
اإلسالمية  القيم  وفرض  السياســي 

احملافظة على مجتمع علماني. 
وأعادت احلكومة توزيع الثروة النفطية 
التي كانت مركزة بن النخبة في عهد 
الشــاه بهلوي، وقدمت رعاية صحية 
مجانيــة ومــدارس وبرامــج تنظيم 

األسرة.
وأعطى النظــام التعليمي القوي في 
إيران لفقــراء الريف طريقا إلى احلراك 
االجتماعــي وامتالك املنــازل، إضافة 
إلى إمكانية الوصول ملهن مثل الطب 
والقانون بعد احلصول على الشــهادة 

اجلامعية.
بحلول عــام 2015، احتلت إيران مرتبة 
أعلى في مؤشــر التنمية البشــرية، 
وهو مقيــاس لألمم املتحــدة يتضمن 
املســاواة االجتماعيــة ومســتويات 
من  املتوقع،  العمر  ومتوسط  التعليم 
املراتب التي سجلتها دول كاملكسيك 

وأوكرانيا والبرازيل وتركيا.
وقالت ربة منزل تبلغ من العمر 52 عاما 
كانت حتتج في شــوارع شمال طهران 
الراقيــة، حيث تخلــع حجابها وتلوح 
به مع حشود من النساء األخريات، إن 
“جذور هذه االحتجاجات هي املشاكل 

االقتصادية واآلن ترى الثوران”.
ونفدت مدخراتها هي وزوجها صاحب 
شــركة طعام صغيرة، حيــث كانوا 

ميتلكــون في الســابق عــدة عقارات 
على  للحصول  بعضها  باعوا  لكنهم 

املال. 
قالت ربة املنزل التي لم تكشف “وول 
إنها  اســمها،  ســتريت جورنال” عن 
اعتادت شراء سيارة جديدة كل عامن، 
لكنها باعــت ســيارتها مؤخرا نقدا 

لسداد القروض.
كانت املــرأة تتظاهر، اجلمعة املاضية، 
عندمــا صــرخ عليها بعــض ضباط 
يرتدون مالبسا مدنية  الذين  الشرطة 
وهاجموا  احلجــاب  ارتدائهــا  لعــدم 

متظاهرتــن بالقرب منهــا، على حد 
قولها. 

قالت إن بعض الضبــاط أطلقوا النار 
وأصيبت بكريات مطاطية من ســالح 
شبيه بالبندقية تستخدمه الشرطة 
وتابعت:  احلشــود.  لتفريق  اإليرانيــة 
“الطلقــة لها صوت مروع. أنا لســت 
خائفة، سأذهب لالحتجاج مرة أخرى”.

بــدأت االحتجاجات يوم 17 ســبتمبر 
بعــد وفاة الشــابة الكرديــة األصل، 
مهســا أميني، البالغة من العمر 22 
عاما، بعد ثالثــة أيام من توقيفها في 

طهران من قبل شــرطة األخالق على 
خلفية عــدم التزامها بقواعد اللباس 

اإلسالمي.
وأشــعلت وفاتها موجــة احتجاجات 
في إيران ومسيرات تضامن مع النساء 
اإليرانيات في مختلــف أنحاء العالم. 
وقتل 92 شــخصاً على األقل في إيران 
منــذ 16 ســبتمبر حســبما أعلنت 
“منظمة حقوق اإلنســان فــي إيران” 
)IHR( التــي تتخذ من أوســلو مقراً، 
مقتل  عــن  الســلطات  أفادت  بينما 
حوالى 60 شــخصاً مبا فــي ذلك 12 

عنصراً فــي القوات األمنيــة. وأوقف 
أكثر من ألف شخص. 

يتفق معظــم االقتصاديــن على أن 
العقوبات األميركية التي تســتهدف 
صناعــة النفط والقطــاع املالي في 
إيران هي العامل الرئيسي الذي يشل 

االقتصاد ويقطع البالد عن الدوالر.
ومع ذلــك، فإن حوالــي 63 باملئة من 
اإليرانيــن يضعون اللوم على ســوء 
اإلدارة والفساد وليس العقوبات، وفقا 
1000 مشارك أجراه  الستطالع شمل 
قبــل عام مركــز الدراســات الدولية 
 ،”IranPoll”واألمنية بجامعة ماريالند و
وهي شــركة أبحاث واستطالعات رأي 

مقرها كندا تركز على إيران.
“املوت لهذه الديكتاتورية”

كانت إيران في يوم من األيام واحدة من 
العالم من  النفط فــي  أكبر منتجي 
خالل ضخ ســتة مالين برميل يوميا 
في الســبعينات و4 مالين حتى عام 

.2016
وانخفض توظيــف خريجي اجلامعات 
بنســبة 7 باملئة في أعقاب العقوبات 
وأجور العمــال املهرة الذكور بنحو 20 
لدراســة نشرها صندوق  وفقا  باملئة، 

النقد الدولي األسبوع املاضي.
وبــدأت املوجة األولى مــن املظاهرات 
في وقت ســابق من هذا العام، بقيادة 
النقابــات العمالية التــي متثل عمال 
صناعــة النفط واملعلمــن الذين رأوا 
أن أجورهــم تنخفض إلى ما دون خط 

الفقر. 
وقال فرشــاد مؤمنــي، رئيس معهد 
الدراســات اإلســالمية فــي العلوم 
اإلنســانية، وهو مركز أبحــاث إيراني 
مســتقل لوكالة أنباء “إيلنا” شــبه 
الرســمية، إن حجم الفقر املتصاعد 
فــي إيران “غير مســبوق في املئة عام 

اســتقرار  يزعزع  أن  وميكــن  املاضية” 
اإليرانين  القــادة  بعض  البالد.وحــث 

احلكومة على سماع صوت احملتجن. 
بدوره، قال حســن نوري همداني، وهو 
رجل دين معروف بأنه مقرب من املرشد 
األعلــى، علي خامنئــي، على موقعه 
على اإلنترنت الشــهر املاضي إنه “من 
الضروري أن تســتمع الســلطات إلى 

مطالب الناس وحتل مشاكلهم”.
ويقــول رجــال األعمال فــي طهران 
الدولة  مــع  املتحالفة  اجلماعــات  إن 
بشــكل  االقتصاد  علــى  اســتولت 
العامة  التقاعد  من صناديــق  متزايد 
إلى املؤسســات الدينية إلى الكيانات 
اململوكة للحرس الثوري اإلسالمي، مما 
يترك مســاحة صغيرة لقطاع خاص 

حقيقي.
وحتصــل أعلــى 10 باملئة من األســر 
31 باملئة من  اإليرانيــة دخــال علــى 
إجمالــي الدخل القومــي اإلجمالي، 
بينما حتصل الـــ 10 باملئة األدنى على 
حوالــي 2 باملئة، وفقا لــوزارة الرعاية 

االجتماعية اإليرانية. 
هــذا يعني أن إيــران لديهــا تفاوتات 
اقتصادية أعلى بكثيــر من دول أخرى 
في املنطقة مثل اإلمارات أو العراق أو 

إسرائيل، وفقا للبنك الدولي.
يقــول العمال إنهم يجــدون صعوبة 
األساســية  الغذائية  املواد  توفير  في 
أو حلم  الســباغيتي  مثــل  لإليرانين 
النقابات أعضائها  الهمبرغر. ودعــت 
لالنضمام للحركة االحتجاجية إلنهاء 
قانــون احلجاب املطبق الــذي اتهمت 

أميني بخرقه.
في األيام األخيرة، اختار طالب جامعة 
العالمة طبطبائي في طهران املوضوع 
وهــم يهتفون، “فقر، فســاد، طغيان. 

املوت لهذه الديكتاتورية”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
وصفت املتحدثة باســم وزارة اخلارجية 
الروســية ماريا زاخاروفا موقف الدمنارك 
من حادثة أنابيب “الســيل الشــمالي” 

بالدنيء وغير القانوني.
وأعربت عن اســتيائها مــن موقف وزير 
اخلارجية الدمناركــي جيبي كوفود الذي 

أصدر أمرا ملمثلي بالده في نيويورك بعدم 
املشــاركة في اجتمــاع القمة اخلاصة 
جمللس األمن الدولي التي دعت إليه روسيا 
في الـ 30 من سبتمبر املاضي بخصوص 
حادثة “السيل الشمالي” مبررا ذلك بأن 
القمة لصرف  روسيا حتاول حتديد مسار 
النظــر عن األحداث  فــي أوكرانيا “كما 

زعم”. حيث كان كوفود قد اتهم روسيا 
بنشر معلومات كاذبة حول تورط الغرب 
في تفجير أنابيب الغاز وأعلن عن رفض 
بالده ملشــاركة روســيا في التحقيقات 
وحتديد  التخريــب  بعمليات  املتعلقــة 
اجلهــات التي تقف خلفهــا. وقد قوبل 
موقف كوفود هذا بانتقــادات حادة من 

قبل كبار احملامــن الدمناركين الدولين 
الذين أشاروا إلى أنه ال توجد نصوص في 
القانون الدولي متنع روسيا من املشاركة 

في التحقيقات كونها مالكة األنابيب.
الشــمالي  الســيل  حادثة  وبخصوص 
أشــارت زاخاروفا إلى أن روســيا تستند 
فــي أدلتها إلى الوقائع واالســتنتاجات 

املباشرة من تصريحات غربية على أعلى 
املستويات تشــير إلى مصلحة عدد من 
الدول األجنبيــة وفي مقدمتها الواليات 

املتحدة بتدمير األنابيب.
ولفتت االنتباه إلى أن هذه االستنتاجات 
تبلورت بعد قيام وزير اخلارجية البولندي 
الســابق رادوســالف سيكورسكي عبر 

صفحته علــى “تويتر” بتقدمي الشــكر 
للواليات املتحدة علــى الضرر الذي حلق 

بخطوط نورد سترمي.
 وأشــارت كذلك إلى أن القوات البحرية 
حللف شــمال األطلســي جتري تدريبات 

منتظمة في منطقة احلادث.
ونوهت إلى قيام وزيــر الدفاع األمريكي 

املبتكرة  بالقدرات  بالتفاخر  أوسنت  لويد 
للبحريــة األمريكية حتت املــاء بعد أيام 

قليلة من احلادث.
كما واستشــهدت زاخاروفا بآراء خلبراء 
أمريكين مــن داخل الواليــات املتحدة 
ذاتها يرجحون تورط واشنطن في تخريب 

أنابيب “السيل الشمالي”.

النساء والفقر والتكنولوجيا.. وقود اشعال االحتجاجات في إيران

زاخاروفا: موقف الدنمارك من حادثة »السيل الشمالي« دنيء وغير قانوني
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جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية
 قسم التعاقدات

العدد: 1255
التاريخ: 2022/10/2

مناقصـة رقم )51(/ إعـالن للمرة األولى
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي 

والتنمية حملافظة املثنى/ من متويل تنمية االقاليم
»تاهيل الشارع احلولي بامتداد شارع املهندسني الى شارع احلمزة 

السياحي املرحلة األولى«/ الرميثة 

يسر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشــروع الذي تتلخص ابرز االعمال فيه بالقطع والدفن وصوال الى 
املناسيب املطلوبة والقيام بالرصف مبادة حجر السن لتثبيت التربة على شكل طبقات ال يقل 
سمك الطبقة الواحدة عن )30(سم وفرش وحدل مادة اجللمود بسمك ال يقل عن )75( والدفن 
بالتراب النظيف على شكل طبقات ال يزيد سمك الطبقة الواحدة عن )25(سم وفرش وحدل 
طبقة من احلصى اخلابط صنف )B( بســمك ال يقل عن )20(سم  كما تتضمن اعمال املشروع 
تنفيذ قناطر انبوبية كونكريتية وكذلــك متديد انابيب دكتايل بقطر)500(ملم ومتديد انابيب 
بولي اثيلني )HDPE( باالقطار )400,160(ملم  وكل ما يلزم الجناز املشــروع ومبوجب الشــروط 

واملواصفات الفنية احملددة في جدول الكميات ووثائق املناقصة مع مالحظة ما ياتي:
1. على مقدمــي العطاء املؤهلني والراغبــني في احلصول على معلومــات 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 املشــاريع واألعمال املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن 
الغذائي والتنمية حملافظة املثنى/ تنمية األقاليم، نوع االســتثمار:2، نوع املشروع: إدراج جديد، 

الباب:59، القسم:1، الفصل:4، املادة:13، النوع:18 التسلسل: 210
3 . درجة وصنف الشركة املطلوبة هي: انشائية /سابعة )كحد ادنى( 

4. متطلبات التأهيل املطلوبة: وتشمل ما يأتي: 
أ- األهليــة القانونية: وتشــتمل على كل مــن تضارب املصالح وقائمة الشــركات املتلكئة 

والقائمة السوداء .
 ب-الســيولة املالية: وهي توافر مبلغ بقيمة ال تقل عــن )178,000,000( دينار )مائة وثمانية 
وســبعون 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 مشــروع 
)مهندس مدني( وبعقود رسمي صادر عن نقابة املهندسني العراقية وكما يتوجب على مقدم 
العطــاء تقدمي ما يؤيد خبرات الكادر القيادي للمشــروع. ويجب تقدمي الكوادر واالختصاصات 
الفنية املطلوبة قبل موعد املباشــرة باالعمال، وبعكســه تتحمل الشــركة 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 للمشــروع هي )1,775,650,000( دینار )مليار وســبعمائة وخمسة 
وسبعون مليون وستمائة وخمسون الف دينار عراقي( وإن املدة الالزمة لتنفيذ اعمال املشروع 

هي )300( يوما.
 6. بإمــكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائــق العطاء ابتداء من يــوم االثنني املصادف 
2022/10/10، وذلك بعد تقدمي طلب حتريري إلى دائرة العقود احلكومية في احملافظة، ودفع قيمة 
البيع للوثائــق البالغة )200،000( دينار )مائتا الف دينار(، غير قابل للرد، ويقدم وصل الشــراء 

االصلي مع العطاء.
 7. يتم تسليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: محافظة املثنى/ دائرة العقود احلكومية، وان موعد 
الغلق في متام الســاعة الثانية عشر ظهرا  من يوم االحد املصادف 2022/10/30 إن العطاءات 
املتأخرة سوف ترفض، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني 
باحلضور في العنوان اآلتي: الطابق االول من بناية اإلدارة العامة واحمللية في نفس موعد الغلق. 
وإن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشــتركني في املناقصة سيكون 
في الساعة احلادية عشــر صباحاً من يوم االحد املصادف 2022/10/23 في مبنى دائرة العقود 
احلكوميــة في املثنى. ان كل العطاءات تبقى نافذة ملدة )90( يوما وان تتضمن ضمانا للعطاء 
على شــكل خطاب ضمان مصرفي يذكر فيه اســم ورقم املناقصة املعنيــة 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 وشروطه والغرض 
من اصداره او صك مصدق ومببلغ مقطوع مقداره )25،000،000( دينار )خمسة وعشرون مليون 
دينــار عراقي( وعلى ان تكون صــادرة عن مصرف معتمد في العــراق ملصلحة جهة التعاقد 

)محافظة املثنى/ حسابات اخلطة االستثمارية(.
8. 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 الترشــيح لإلحالة تختار جلنة التحليل العطاء املستجيب لكافة الشروط القانونية 
املطلوبــة في املناقصة وكذلك املواصفات الفنية ومعايير التأهيل املطلوبة )أي مســتجيب 
بشكل كلي مالياً وفنياً وإدارياً( مع كونه أوطا عطاء متوازن ومنسجم مع الكلفة التخمينية 

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

الوثائق املكونة للعطاء املشار إليها في التعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء.
 11. 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 
التأكــد من عدم وجود انحراف عن البرنامج الزمني لها )جدول تقدم العمل( بنســبة 20% أو 

أكثر.
 13. ال تصرف أول ســلفة لألعمال املنفذة للمشروع إال بعد أن تتجاوز نسبة االجناز املالي %25 

ومبا ال يتجاوز مبلغ السيولة النقدية )املالية( املطلوبة ابتداء. 
14. 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: 1256
التاريخ: 2022/10/2

مناقصـة رقم )52(/ إعـالن للمرة األولى
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة 

املثنى/ من متويل تنمية االقاليم
»تاهيل وتبليط املهندسني اجلزء الثاني من املنطقة املقابلة ملدينة األلعاب في 

الرميثة« 

يسر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشــروع الذي تتلخص ابرز االعمال فيه بالقطع والدفن وصوال الى 
املناســيب املطلوبة وفرش وحدل مادة اجللمود بســمك ال يقل عن )30(سم  والقيام بالرصف 
مبادة حجر الســن لتثبيت التربة على شــكل طبقات ال يقل سمك الطبقة الواحدة عن )30(

ســم  والدفن بالتراب النظيف وفرش وحدل مادة اجللمود بســمك ال يقــل عن )75( والدفن 
بالتراب النظيف على شكل طبقات ال يزيد سمك الطبقة الواحدة عن )25(سم وفرش وحدل 
طبقة من احلصى اخلابط صنف )B( بســمك ال يقل عن )20(سم  كما تتضمن اعمال املشروع 
تنفيذ قناطر انبوبية كونكريتية وكذلــك متديد انابيب دكتايل بقطر)500(ملم ومتديد انابيب 
بولي اثيلني )HDPE( باالقطار )400,160(ملم  وكل ما يلزم الجناز املشــروع ومبوجب الشــروط 

واملواصفات الفنية احملددة في جدول الكميات ووثائق املناقصة مع مالحظة ما ياتي:
1. على مقدمــي العطاء املؤهلني والراغبــني في احلصول على معلومــات 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 املشــاريع واألعمال املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن 
الغذائي والتنمية حملافظة املثنى/ تنمية األقاليم، نوع االســتثمار:2، نوع املشروع: إدراج جديد، 

الباب:59، القسم:1، الفصل:4، املادة:13، النوع:18 التسلسل: 210
3 . درجة وصنف الشركة املطلوبة هي: انشائية /سابعة )كحد ادنى( 

4. متطلبات التأهيل املطلوبة: وتشمل ما يأتي: 
أ- األهليــة القانونية: وتشــتمل على كل مــن تضارب املصالح وقائمة الشــركات املتلكئة 

والقائمة السوداء .
 ب-الســيولة املالية: وهي توافر مبلغ بقيمة ال تقل عــن )178,000,000( دينار )مائة وثمانية 
وســبعون 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 مشــروع 
)مهندس مدني( وبعقود رسمي صادر عن نقابة املهندسني العراقية وكما يتوجب على مقدم 
العطــاء تقدمي ما يؤيد خبرات الكادر القيادي للمشــروع. ويجب تقدمي الكوادر واالختصاصات 
الفنية املطلوبة قبل موعد املباشــرة باالعمال، وبعكســه تتحمل الشــركة 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 للمشــروع هي )1,775,650,000( دینار )مليار وســبعمائة وخمسة 
وسبعون مليون وستمائة وخمسون الف دينار عراقي( وإن املدة الالزمة لتنفيذ اعمال املشروع 

هي )300( يوما.
 6. بإمــكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائــق العطاء ابتداء من يــوم االثنني املصادف 
2022/10/10، وذلك بعد تقدمي طلب حتريري إلى دائرة العقود احلكومية في احملافظة، ودفع قيمة 
البيع للوثائــق البالغة )200،000( دينار )مائتا الف دينار(، غير قابل للرد، ويقدم وصل الشــراء 

االصلي مع العطاء.
 7. يتم تسليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: محافظة املثنى/ دائرة العقود احلكومية، وان موعد 
الغلق في متام الســاعة الثانية عشر ظهرا  من يوم االحد املصادف 2022/10/30 إن العطاءات 
املتأخرة سوف ترفض، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني 
باحلضور في العنوان اآلتي: الطابق االول من بناية اإلدارة العامة واحمللية في نفس موعد الغلق. 
وإن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشــتركني في املناقصة سيكون 
في الساعة احلادية عشــر صباحاً من يوم االحد املصادف 2022/10/23 في مبنى دائرة العقود 
احلكوميــة في املثنى. ان كل العطاءات تبقى نافذة ملدة )90( يوما وان تتضمن ضمانا للعطاء 
على شــكل خطاب ضمان مصرفي يذكر فيه اســم ورقم املناقصة املعنيــة 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 وشروطه والغرض 
من اصداره او صك مصدق ومببلغ مقطوع مقداره )25،000،000( دينار )خمسة وعشرون مليون 
دينــار عراقي( وعلى ان تكون صــادرة عن مصرف معتمد في العــراق ملصلحة جهة التعاقد 

)محافظة املثنى/ حسابات اخلطة االستثمارية(.
8. 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 الترشــيح لإلحالة تختار جلنة التحليل العطاء املستجيب لكافة الشروط القانونية 
املطلوبــة في املناقصة وكذلك املواصفات الفنية ومعايير التأهيل املطلوبة )أي مســتجيب 
بشكل كلي مالياً وفنياً وإدارياً( مع كونه أوطا عطاء متوازن ومنسجم مع الكلفة التخمينية 

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

الوثائق املكونة للعطاء املشار إليها في التعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء.
 11. 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 
التأكــد من عدم وجود انحراف عن البرنامج الزمني لها )جدول تقدم العمل( بنســبة 20% أو 

أكثر.
 13. ال تصرف أول ســلفة لألعمال املنفذة للمشروع إال بعد أن تتجاوز نسبة االجناز املالي %25 

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

أحمد منفي جودة 
محافظ املثنى 



5 اعالن

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
رئاسة اجلامعة املستنصرية

قسم الشؤون القانونية
شعبة الدعاوي

م/تبليغ

1. استكماال إلجراءات اللجنة التحقيقية املشكلة مبوجب االمر اجلامعي 
بالعــدد 995 فــي 2022/3/8 املكلفة في بالتحقيق في معرفة أســباب 
أخطــاء اإلدارة وحتديد املقصر في حدوث تفاوت بالعالوات والترفيعات في 
السنوات السابقة حسب ماورد في كتاب وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي/ الدائرة اإلدارة واملالية/ قســم املوارد البشــرية/ شعبة التقاعد 
بالعــدد ق/15813/4/11 فــي 2021/8/31 يرجى تبليــغ املتقاعدين الوارد 
أسماءهم في ادناه باحلضور الى كلية اإلدارة والقتصاد/ جامعتنا العمال 

تتعلق باللجنة أعاله وخالل )7( أيام من تاريخ النشر
األسماء:

1. رعد محي الدين حلمي
2. يعقوب كرومي حنة

3. كرمي عباس جعيلو
4. صباح سلمان علي
5. صباح فوزي رشيد

2. نظــراً جملهولية محل اقامتكم ولغرض تســديد مابذمتكم من ديون 
مســتحقة الى اجلامعة تقرر بتبليغكم باحلضور الى رئاســة اجلامعة/ 
قسم الشــؤون القنونية لتسديد مابذمتكم من ديون وحسب مامؤشر 
في ادناه وخالل )10( أيام من تاريخ النشــر وبخالفه ســيتم اتخاذ كافة 

اإلجراءات القانونية بحقكم
رئاسة اجلامعة املستنصرية

جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية
 قسم التعاقدات

العدد: 1251
التاريخ: 2022/9/29

مناقصـة رقم )48(/ إعـالن للمرة األولى
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة 

املثنى/ من متويل تنمية االقاليم
»تاهيل وتطوير مداخل الوركاء املرحلة الثانية«

يســر دائرة العقود احلكومية فــي محافظة املثنى دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبــرة لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ 
املشروع الذي تتلخص اعمال املشروع بعدة اقسام من ابرزها:

أ - اعمال البلدية: وتتضمن عمل صبة توسعة )بسمك)20(سم( باخلرسانة املسلحة مبادة )BRC( سمك )6(ملم  وفرش وحدل 
طبقة من  االســاس االسفلتي )ستاباليزر( بسمك )10(سم واالكساء باالســفلت طبقة سطحية بسمك )6(سم وكذلك 
تنفيذ اعمال القالب اجلانبي )الكربســتون( وعمل الساقية الكونكريتية وتنفيذ اعمال الشتايكر املقرنص )االنترلوك( وعمل 

تخطيط ارضي مبادة الثرموبالستيك،
،)casing( ملم وعمل عبارة)ب- اعمال املاء: وتتضمن متديد انابيب دكتايل قطر )250(ملم ومتديد انابيب بولي اثيليلن قطر )160

وكل ما يلزم الجناز املشــروع ومبوجب الشروط 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 الرســمي من الســاعة التاســعة صباحاً ولغاية الســاعة 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 حملافظة املثنى/ 
تنمية األقاليم، نوع االستثمار:2، نوع املشروع: إدراج جديد، الباب:59، القسم:1، الفصل:4، املادة:13، النوع:18 التسلسل: 210

3 . درجة وصنف الشركة املطلوبة هي: انشائية /تاسعة )كحد ادنى( 
4. 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 )98,000,000( دينار )ثمانية وتســعون  مليون دينار«، عن طريق تقدمي 

كشف مصرفي يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة، وتكون متوافرة قبل موعد غلق املناقصة بفترة قصيرة. 
ج- الكادر القيادي للمشروع والعاملني فيه: ويشتمل الكادر القيادي على مدير مشروع )مهندس مدني( وبعقود رسمي 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 لالشتراك في املناقصة.

5 . إن الكلفة التخمينية للمشــروع هي )979,761,900( دینار )تسعمائة وتسعة وسبعون مليون وسبعمائة وواحد وستون 
الف وتسعمائة دينار عراقي( وإن املدة الالزمة لتنفيذ اعمال املشروع هي )180( ايام.

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

للرد، ويقدم وصل الشراء االصلي مع العطاء.
 7. 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 اآلتي: الطابق االول من بناية اإلدارة العامة واحمللية في نفس موعد الغلق. 
وإن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشتركني في املناقصة سيكون في الساعة احلادية عشر صباحاً 
من يوم الثالثاء املصادف 2022/10/18 في مبنى دائرة العقود احلكومية في املثنى. ان كل العطاءات تبقى نافذة ملدة )90( يوما 
وان تتضمن ضمانا للعطاء على شكل خطاب ضمان مصرفي يذكر فيه اسم ورقم املناقصة املعنية وان يكون غير مشروط 
ويدفــع حني الطلــب ونافذا ملدة ال تقل عن )120( يوما من تاريخ غلق املناقصة الفعلــي وان يكون بصيغة واضحة من حيث 
مبلغه )رقما وكتابا( وحتديد تاريخ نفاذه وشــروطه والغرض مــن اصداره او صك مصدق ومببلغ مقطوع مقداره )14،000،000( 
دينار )أربعة عشــر مليون دينار عراقي( وعلى ان تكون صادرة عن مصرف معتمد في العراق ملصلحة جهة التعاقد )محافظة 

املثنى/ حسابات اخلطة االستثمارية(.
8. ان اســم جهة التعاقد هو محافظة املثنى والعنوان هو السماوة- شــارع احملافظة . بناية االدارة العامة واحمللية والقسم 

اخملتص هو دائرة العقود احلكومية في املثنى.
9 . عند الترشــيح 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( مــع كونه أوطا عطاء متوازن 
ومنسجم مع الكلفة التخمينية املرصودة لإلحالة وبعد التأكد من أهليته وقدراته على تنفيذ العقد بأفضل صورة ممكنة. 
10. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها؛ فإنه سيتم استبعاد عطائه، مما يقتضي 
مراعاة ذلك عند التقدمي. حيث يتم ملئ القســم الرابع من قبل مقدم العطاء ثم تقدم ورقياً بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص 

بالشركة املقدمة للعطاء مع الوثائق املكونة للعطاء املشار إليها في التعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء.
 11. ان احلد االقصى لقبول عطاءات املشاركة هو شركتان من نفس الصنف واالختصاص لغرض الصعود درجة واحدة حصرا.
12. ال ميكن إحالة املناقصة على شــركة 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.
 13. ال تصرف أول ســلفة لألعمال املنفذة للمشروع إال بعد أن تتجاوز نســبة االجناز املالي 25% ومبا ال يتجاوز مبلغ السيولة 

النقدية )املالية( املطلوبة ابتداء. 
14. 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: 1254
التاريخ: 2022/10/2

مناقصـة رقم )50(/ إعـالن للمرة األولى
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة 

املثنى/ من متويل تنمية االقاليم
»تاهيل وتطوير الشوارع املتبقية في مدينة الرميثة والفلكة املقابلة لبلدية الرميثة 

وفلكة ثورة العشرين«

يســر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى دعوة مقدمــي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشــروع الذي تتضمن ابرز االعمال فيه قلع التبليط القدمي واالرصفة 
واجلزرات القدمية والدفن بالتراب النظيف على شــكل طبقات ال يزيد سمك الطبقة الواحدة عن 
)25(ســم واملعاجلة باجللمود لبعض املناطق بسمك ال يقل عن )50(سم وملناطق أخرى ال يقل عن 
)30(ســم وفرش وحدل مادة احلصى اخلابط صنف )B( بسمك )20(سم وفي مناطق أخرى بسمك 
)30(سم على طبقني سمك الواحدة )15(سم وفرش وحدل طبقة من األساس االسفلتي بسمك 
ال يقل عن )10(ســم وفرش طبقة تعديلية من اخلرســانة االسفلتية بسمك ال يقل عن )6(سم 
وصب خرســانة مسلحة بـ)BRC ذي قطر )6(ملم بسمك )20(سم وكذلك تنفيذ اعمال القالب 
اجلانبي وعمل الســاقية الكونكريتية وتنفيذ اعمال الشتايكر املقرنص وتتضمن كذلك نصب 
وتاسيس أعمدة انارة بارتفاعات مختلفة )12,9,3(وعمل نافورة ونصب تذكاري وكل ما يلزم الجناز 
املشــروع ومبوجب الشــروط واملواصفات الفنية احملددة في جدول الكميات ووثائق املناقصة مع 

مالحظة ما ياتي:
1. علــى مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول علــى 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 املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي 
والتنمية حملافظة املثنى/ تنمية األقاليم، نوع االســتثمار:2، نوع املشــروع: إدراج جديد، الباب:59، 

القسم:1، الفصل:4، املادة:13، النوع:18 التسلسل: 210
3 . درجة وصنف الشركة املطلوبة هي: انشائية /خامسة )كحد ادنى( 

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

السوداء .
 ب-الســيولة املالية: وهــي توافر مبلغ بقيمة ال تقل عــن )324,000,000( دينار )ثالثمائة وأربعة 
وعشــرون مليون دينار«، عن طريق تقدمي كشــف مصرفي يبني حركة التدفق املالي آلخر ســنة، 

وتكون متوافرة قبل موعد غلق املناقصة بفترة قصيرة. 
ج- الكادر القيادي للمشروع والعاملني فيه: ويشتمل الكادر القيادي على مدير مشروع )مهندس 
مدني( وبعقود رسمي صادر عن نقابة املهندسني العراقية وكما يتوجب على مقدم العطاء تقدمي 
ما يؤيد خبرات الكادر القيادي للمشــروع. ويجب تقدمي الكــوادر واالختصاصات الفنية املطلوبة 
قبل موعد املباشــرة باالعمال، وبعكسه تتحمل الشــركة 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 الكلفة التخمينية للمشــروع هــي )3,590,232,500( دینار )ثالثة مليارات وخمســمائة 
وتسعون مليون ومائتان واثنان وثالثون وخمســمائة دينار عراقي( وإن املدة الالزمة لتنفيذ اعمال 

املشروع هي )300( يوما.
 6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق العطاء ابتداء من يوم االثنني املصادف 2022/10/10، 
وذلك بعد تقدمي طلب حتريــري إلى دائرة العقود احلكومية في احملافظة، ودفع قيمة البيع للوثائق 
البالغة )300،000( دينار )ثالثمائة الف دينار(، غير قابل للرد، ويقدم وصل الشراء االصلي مع العطاء.

 7. يتم تســليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: محافظة املثنى/ دائرة العقود احلكومية، وان موعد 
الغلق في متام الســاعة الثانية عشــر ظهرا  من يوم االحد املصادف 2022/10/30 إن العطاءات 
املتأخرة ســوف ترفض، وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني 
باحلضــور في العنوان اآلتي: الطابق االول من بنايــة اإلدارة العامة واحمللية في نفس موعد الغلق. 
وإن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشتركني في املناقصة سيكون في 
الساعة احلادية عشر صباحاً من يوم االحد املصادف 2022/10/23 في مبنى دائرة العقود احلكومية 
فــي املثنى. ان كل العطاءات تبقى نافذة ملدة )90( يوما وان تتضمن ضمانا للعطاء على شــكل 
خطــاب ضمان مصرفي يذكر فيه اســم ورقم املناقصة املعنية وان يكون غير مشــروط ويدفع 
حــني 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 )51،000،000( دينار )واحد وخمســون مليون دينار عراقي( وعلى ان 
تكــون صادرة عن مصرف معتمد في العراق ملصلحة جهة التعاقد )محافظة املثنى/ حســابات 

اخلطة االستثمارية(.
8. ان اسم جهة التعاقد هو محافظة املثنى والعنوان هو السماوة- شارع احملافظة . بناية االدارة 

العامة واحمللية والقسم اخملتص هو دائرة العقود احلكومية في املثنى.
9 . عند الترشــيح لإلحالة تختار جلنة التحليل العطاء املســتجيب 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. فــي حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة أقســامها؛ 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 بالشــركة املقدمة للعطاء مع 

الوثائق املكونة للعطاء املشار إليها في التعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء.
 11. ان احلد االقصى لقبول عطاءات املشاركة هو شركتان 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.
 13. ال تصرف أول سلفة لألعمال املنفذة للمشروع إال بعد أن تتجاوز نسبة االجناز املالي 25% ومبا 

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

أحمد منفي جودة 
محافظ املثنى 
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سبب النشوءمبلغ الديناالسم

احسان سعدون داوود

)22,343,781( اثنان وعشرون 
مليون وثالثمائة وثالثة واربعون 
الف وسبعمائة وواحد وثمانون 

دينار

مبالغ مصروفة من قبل وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي 
وعن رواتبه املستلمة من كلية 

الهندسة
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اقتصاد6

متابعة ـ الصباح الجديد :
 

كررت “أرامكو” السعودية، وهي أكبر 
شــركة نفط في العالــم، حتذيرها 
من أن الطاقــة اإلنتاجية الفائضة 
للنفط عاملياً “تنفد”، وقالت إنه “لن 
يتبقى منها شــيء مبجرد أن تنهي 
الصني اســتراتيجيتها الرامية إلى 
الوصول إلــى صفر إصابات بفيروس 

كورونا”.
لشــركة  التنفيذي  الرئيس  وقــال 
أمني  العمالقة  الســعودية  النفط 
مبنتدى  خــالل مشــاركته  الناصر، 
“إنتليجنــس إنيرجي” في العاصمة 
الثالثاء،  لندن مســاء  البريطانيــة 
بالقلق.  العالــم  أن يشــعر  “يجب 
هذا هو املكان الــذي نتجه إليه. إذا 
انفتحت الصني قليالً، فستكتشف 
تتــآكل  االحتياطيــة  الســعة  أن 

بالكامل”.
وأضاف أن “ســوق النفــط ال تركز 
علــى حقيقــة أن فائــض طاقــة 
اإلنتاج العامليــة لزيادة إنتاج النفط 
أن  إلى  مشــيراً  للغاية”،  منخفض 
ما ســيحدث  على  تركز  “الســوق 
للطلــب إذا حدث ركود فــي أجزاء 
مختلفــة مــن العالــم وتتجاهل 

أساسيات العرض”. 
الفائضة حالياً  “الطاقــة  بأن  وأفاد 
عند 1.5 فــي املئة فقط من الطلب 
العاملي”، مشــدداً علــى أن “امتالك 
إنتاج فائضة ليس مسؤولية  طاقة 
الســعودية وحدها في ظل ســوق 
تركز على اقتصاديات املدى القصير 

وليس الطويل”.
ولطاملــا انتقــد املســؤولون فــي 
كثيــراً  والســعودية  “أرامكــو” 
الغربيــة  احلكومــات والشــركات 
لتجاهلها االســتثمار فــي الوقود 

األحفــوري، ومحاولــة االنتقال إلى 
الطاقة املتجددة بسرعة كبيرة.

النفط  أسعار  بارتفاع  واستشهدوا 
والغاز هذا العام كدليل على احلاجة 
إلى مزيد من مشاريع االستكشاف، 
بحسب ما ذكرته وكالة “بلومبيرغ”.

وقفــز خام برنــت فــوق 125 دوالراً 
للبرميل بعد احلرب الروســية على 
أوكرانيــا في شــباط املاضي. ومنذ 
ذلك احلني انخفض إلــى ما دون 90 

دوالراً، ويرجــع ذلك جزئياً إلى القيود 
الصارمــة التــي تفرضهــا الصني 
ملواجهة فيــروس كورونا، مما أدى إلى 
كبح الطلــب في ثاني أكبر اقتصاد 
ويقــول محللون نفطيون  بالعالم. 
إن هناك فقــط نحو مليوني برميل 
يومياً من النفط )طاقة فائضة( التي 
ميكن االستعانة بها سريعاً في حال 
حدوث تعطل لإلمدادات. وهذا يعادل 
اثنني في املئة من السوق، فيما تعد 

كل من السعودية واإلمارات من بني 
القالئل  الرئيســني  النفط  منتجي 
الذين يرفعون مســتويات إنتاجهم 

القصوى.
انتعاش الطلب

وخالل مشــاركته في املنتدى توقع 
الرئيس التنفيذي لشركة “أرامكو”، 
انتعاش الطلب على النفط ليواصل 

منوه حتى 2030 وما بعدها.
وأشــار الرئيس التنفيــذي ألرامكو 

إلى أنه “علــى رغم الطلب األوروبي 
الشــركة على حصتها  ستحافظ 
السوقية في آسيا، إذ ترسل حوالى 
60 في املئة من شحناتها النفطية، 
في حــني جنحــت الســعودية في 
أكبر  األولــى بني  املرتبة  اســتعادة 
مصدري النفط للصني خالل الشهر 
املاضي”، مضيفــاً أن “أرامكو ال ترى 
النفط  املنافسة من قبل  مزيداً من 

الروسي في آسيا”.

ثورة الصخري األميركية وسالح 
النفط والغاز

وبحســب الناصــر، فــإن مصافي 
التكريــر األوروبية تتجنب على نحو 
متزايد تدفقات النفط من روســيا، 
االستفادة  يجبر موســكو على  مما 
من أسواق مثل الصني والهند بقوة 

أكبر.
وقال أمني الناصر، إن مشكلة أوروبا 
تكمن فــي الغاز والغــاز الطبيعي 
الســعة  نقص  إلى  نظراً  املســال 
الفائضــة في ظــل تــأزم األوضاع 
والصــراع بني أوروبا وروســيا وتعثر 

خطوط اإلمداد.
وذكر أن أرامكو تســير على الطريق 
الصحيح لرفــع إنتاجها من النفط 
إلى 13 مليــون برميل يوميا بحلول 
عــام 2027، وهو هدف ســيكلفها 

مليارات الدوالرات.
اجتماع “أوبك+”

التنفيذي  الرئيس  تأتي تصريحــات 
لشــركة “أرامكو” قبل يــوم واحد 
فقط مــن انطالق اجتمــاع حتالف 
أوبك+ امس األربعاء في فيينا، في أول 
اجتماع حضوري له، منذ آذار 2020، 
وســط توقعات بأن يتجه التحالف 
إلى خفض اإلنتاج بـ 500 ألف برميل 
يوميــاً على األقل، في حني تشــير 
إمكان اخلفض  إلى  التوقعات  بعض 

بأكثر من مليون برميل يومياً.
وفي حال إقرار خفض لإلنتاج مبليون 
برميــل يوميــاً، ســيكون اخلفض 
األكبر منذ بدء كورونا، وســيعكس 
مدى القلــق حيال االقتصاد العاملي 

املتباطئ.
كما سيأتي هذا اخلفض قبل شهر 
األوروبي  االحتــاد  دخول عقوبات  من 
على صــادرات اخلام الروســية حيز 
التنفيــذ فــي اخلامس مــن كانون 

الثاني املقبل، مما يعقد التوقعات.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اخلاصة  املصارف  رابطة  كشــفت 
العراقية، امس األربعاء، عن البيانات 
املالية للقطــاع املصرفي العراقي 
خالل النصف األول من العام احلالي.
لرابطة  التنفيــذي  املديــر  وقــال 

املصــارف اخلاصة، علــي طارق، في 
اليــوم، إن النصف  بيان صحفــي 
األول مــن العــام احلالــي شــهد 
القطاع املصرفي منوا، وذلك بسبب 
التي  املركزي  البنك  اســتراتيجية 
عــززت من ثقة اجلمهــور بالقطاع 

املصرفــي، باإلضافة الــى املبادرات 
التنمويــة التــي اطلقهــا لدعم 

االقتصاد الوطني.
املالية،  البيانات  ارتفــاع  أن  وأضاف 
هو احد العوامل الرئيسية لتطوير 
االقتصاد، وتشغيل االيادي العاملة، 

وزيادة نسبة الشمول املالي.
وأكــد أن االئتمــان املمنــوح الى 
األول  النصــف  خــالل  اجلمهــور، 
بلــغ 3.7 تريليونات دينــار، ليصبح 
اجمالي االئتمان 57.3 تريليون دينار 
بنســبة منو عن العــام املاضي 7٪، 

بينما الودائــع ارتفعت بقيمة 8.3 
تريليونــات دينار لتصبــح اجمالي 
الودائع في القطاع املصرفي 106.4 

تريليونات دينار بنسبة منو 8٪.
خالل  منــت  املوجــودات  أن  واكــد 
النصــف األول مــن العــام احلالي 

بنســبة ٪9 لتصبح 164.1 تريليون 
دينــار، بزيادة قدرهــا 13.7 تريليون 
االئتمان  أن  إلــى  مشــيرا  دينــار، 
التعهــدي بلــغ 33 تريليــون دينار 
بزيادة 5.8 تريليونات دينار، وهو اعلى 

معدل منو باملؤشرات بلغ 21٪.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال صندوق النقد الدولي، إن صناديق 
االستثمار املشتركة ميكن أن تشعل 
التقلبات العاملية، من خالل تعاملها 
فــي األدوات املاليــة األقل ســيولة 
نقدية، وعلى صناع السياسة توخي 

احلذر من هذه اخملاطر.
ونقلــت “بلومبيــرج”، عــن فابيــو 

ناتالوســي نائب مدير صندوق النقد 
لتقرير نشر  املشارك  واملؤلف  الدولي 
أمس االول الثالثاء، القول “إن صناديق 
االستثمار املشــترك املعروفة باسم 
الصناديــق املفتوحــة، متتلك أصوال 
عاملية بـــ 41 تريليون دوالر، متثل 20% 
من إجمالي أصول القطاع املالي غير 

املصرفي على مستوى العالم”.

وأضاف التقرير “أنــه ميكن أن يظهر 
عــدم تناســب الســيولة النقدية، 
وتظهر مشــكلة  بالنســبة ملديري 
الصناديــق، فيتــم بيــع األصول مما 
سيؤدي إلى زيادة حدة التقلبات، وهذا 
سيؤدي إلى مضاعفة تأثير أي صدمة 
النظام  اســتقرار  وقد ينسف  أولية 

املالي”.

بغداد ـ الصباح الجديد :
ارتفعت أســعار خامــي البصرة 
امس  العراقي،  والثقيل  املتوسط 
االربعاء، بنســبة %2 مــع ارتفاع 

اسعار النفط عامليا.
املتوســط  البصرة  خــام  وارتفع 
املصدر آلســيا 1.61 دوالر وبنسبة 
تغييــر بلغــت %1.91 ليصل الى 

86.06 دوالرا للبرميل الواحد.
وارتفع خام البصرة الثقيل املصدر 
1.61 دوالر وبنسبة تغيير  آلســيا 
بلغت 2 % ليصل الى 82.16 دوالرا.

منظمة  خامــات  أيضا  وارتفعت 
أوبك، حيث ســجل خــام العربي 
للبرميل  دوالراً   91.89 الســعودي 
بارتفــاع بلغ 2.08 دوالر، وســجل 

دوالرا   91.17 اإلماراتي  مزيج مربان 
للبرميــل بارتفاع بلــغ 0.59 دوالر 
النفط  اسعار  وشهدت  للبرميل. 
العاملية ارتفاعــا بعد انخفاضها 
بشــكل طفيف صباح هذا اليوم 
مع ترقب ما يقرره اجتماع منظمة 
اوبــك+ مــن تخفيضــات إلنتاج 

النفط بعد انخفاض االسعار.

متابعة ـ الصباح الجديد :
قال مصدر مطلــع: إن بريطانيا جتري 
محادثــات مع النرويــج لتوقيع عقد 
تصل  ملدة  الطبيعي  الغاز  الســتيراد 
إلــى 20 عاما فــي محاولة من جانب 
حدوث  لتجنب  البريطانية  السلطات 
انقطاعات في الكهرباء، نتيجة نقص 

إمدادات الوقود خالل الشتاء املقبل.
القول،  املصدر  “بلومبيرج” عن  ونقلت 
إن الوزراء البريطانيني يبحثون ســعر 
النرويجيني. ونظرا  الغاز مع نظرائهم 
إلى طــول فترة العقد املســتهدف، 
فهناك احتمال أن تلتزم بريطانيا بدفع 
ســعر مرتفع للغاز ملــدة عقدين من 

الزمن.
جتنب  البريطانية  احلكومــة  وحتــاول 
خالل  الكهرباء  في  انقطاعات  حدوث 
فصل الشتاء بعد حتذير جهاز تنظيم 
“أوفجيم”  البريطاني  الطاقة  ســوق 
أمس من وجــود “احتمال قوي” حلدوث 
انقطاعات في الكهرباء، بسب نقص 

إمدادات الوقود.
ومن جانبــه، قال مارتــون ناجي وزير 
أمس،  اجملر،  فــي  االقتصادية  التنمية 
إن بودابســت توصلت إلــى اتفاق مع 
السلطات الروسية يسمح لها، على 
واردات  بتأجيل متطلبات سداد  األقل، 

الغاز.
ووفقا لـ”األملانية”، أشــار ناجي، خالل 
مناقشــات جرت أمــس األول، إلى أن 
تأجيل السداد جزئيا سيتم ملدة ستة 
أشهر بشكل مبدئي، مضيفا أن األمر 

يتعلق مببالغ تزيد على سعر أساسي 
غير محدد.

ولــن تضطر اجملر إلى دفــع مبالغ غير 
القادم  متوقعة خالل فصل الشــتاء 
السعر  احلاد في  االرتفاع  على خلفية 

الفوري لوارداتها من الغاز.
أوردت  التــي  املناقشــات،  وخــالل 
تفاصيلها وســائل اإلعالم اجملرية، أقر 
ناجي للمــرة األولى بأن اجملر لم حتصل 
علــى أي خصم على أســعار واردات 
الغاز من روســيا، لكنها كانت تدفع 

السعر الفوري إلى حد كبير.
لدولة  الروســي  التنازل  إلــى  وينظر 
عضو في االحتاد األوروبي وحلف شمال 
األطلســي )الناتو( على أنــه أمر غير 
معتــاد في ظل الصراع فــي أوكرانيا 
التكتل على  التي فرضها  والعقوبات 

روسيا.
وحافــظ رئيس الوزراء اجملــري فيكتور 
أوربان على مدار أعــوام على عالقات 
طيبة مــع الرئيس الروســي فالدميير 

بوتني.
إمــدادات  بتأمني  أوكرانيــا  وقامــت 
في  الصيف،  فصــل  خــالل  إضافية 
الوقت الذي مت فيه قطع اإلمدادات عن 
عديــد من الدول األعضــاء في االحتاد 

األوروبي.
وعلــى الفــور، تســاءل محللون في 
بودابســت عمــا إذا كانت موســكو 
ســتقدم مطالــب لبودابســت في 

املقابل.
من جهته قال املستشــار النمساوي 

كارل نيهامر، إن بــالده متتلك كميات 
كافيــة من الغاز لتلبيــة الطلب في 
موسم الشتاء بعد حتقيق هدف ملء 
خزانات الغاز بنسبة 80 في املائة من 

قدرتها االستيعابية.
وأكد أن النمســا هي نقطة مركزية 
لتقاطــع أنابيب الغاز، شــمال البالد 
وشــرقها وجنوبها. كما حتظى البالد 
بواحدة من أكبر ســعات التخزين في 
أوروبا، وهي تعادل تقريبا الطلب احمللي 

ملدة عام.

وارتفع اخملزون اإلجمالي إلى 77 تيراوط/ 
ســاعة األحد املاضي، وزادت الكمية 
بعد شراء احلكومة 20 تيراوط/ ساعة 
من االحتياطيات االســتراتيجية، يتم 

تسليمها بنهاية تشرين األول.
 ”24 “بلــس  نيهامــر حملطــة  وقــال 
إمدادات  بتأمني  التليفزيونية: “قمنــا 
الطاقة لفصل الشتاء في وقت مبكر 

عما كنا نأمل”.
الغاز  ويتم توجيه نحو نصف مخزون 
لالستهالك احمللي، وتستفيد احلكومة 

بالكمية املتبقية من أجل دول مجاورة، 
من بينها عمالء في سلوفينيا وأملانيا.

على  اعتمادها  النمســا  وخفضــت 
واردات الغاز من روسيا إلى 50 في املائة 

مقابل 80 في املائة العام املاضي.
وارتفــع مخزون الغــاز الطبيعي في 
إيطاليــا خالل األســبوع املنتهي في 
2 أكتوبــر 2.4 في املائــة ليبلغ 126 
بيانات  إلى  تيراواط/ ساعة، اســتنادا 
صادرة عن شــبكة ســنام للغاز في 

مدينة ميالنو.

 16.4 إيطاليا  الغاز في  وارتفع مخزون 
في املائة مقارنة اليوم نفســه العام 

املاضي.
ووصل مخــزون الغــاز الطبيعي في 
إيطاليــا 2 أكتوبــر اجلــاري إلى 94.1 
في املائة من احلــد األقصى التاريخي 
الــذي ســجلته البــالد فــي أكتوبر 
2020. بينما مخــزون الغاز الطبيعي 
يغطي االســتهالك ملــدة 167 يوما، 
و45 يومــا أخرى بعد انتهاء موســم 
وفي ســياق متصل،  املقبل.  التدفئة 
وافق وزراء مالية االحتاد األوروبي أمس، 
في لوكســمبورج على كيفية متويل 
)19.8 مليار  يورو  20 مليار  وتخصيص 
دوالر( الالزمة للحد من اعتماد الكتلة 
األوروبية على واردات الطاقة الروسية 
خــالل االعوام املقبلة، بينما اســتمر 
التعامل مع  اخلالف بشــأن كيفيــة 

ارتفاع أسعار الطاقة.
ووفقــا لـ”األملانيــة”، قــال زبينيــك 
الذي  التشيك،  مالية  وزير  ســتاجنورا 
بيان صحافي،  فــي  املباحثات،  يترأس 
“حققنــا خطــوة كبيرة نحــو تعزيز 
الوقود  عن  األوروبي  االحتاد  اســتقالل 

الروسي”.
وكتــب فالديــس دومبروفســكيس 
املفوض األوروبي لشؤون االقتصاد في 
تغريدة “ سيســاعد ذلك على حتسني 
أمن الطاقة األوروبي ومواجهة ارتفاع 
االستثمار  من خالل  الطاقة  أســعار 

سريعا في األمور األكثر أهمية”.
أنــه يجب جمع  الــوزراء على  واتفق 

األمــوال من خــالل أخذ املــوارد من 
صندوق اإلبداع باالحتــاد األوروبي وبيع 
أكســيد  ثاني  انبعاثــات  تراخيــص 
للقطاعات بصورة أسرع من  الكربون 

املتوقع.
ويعد جمع الـــ20 مليار يورو جزءا من 
خطة للمفوضيــة األوروبية جلمع ما 
يصل إلى 300 مليــار يورو على هيئة 
في  االستثمارات  لتعزيز  ومنح  قروض 
الطاقة املتجــددة، كمواجهة طويلة 
املدى ألســعار الطاقــة املرتفعة في 
الروسية  احلرب  نتيجة  األوروبي  االحتاد 

في أوكرانيا.
إلى ذلــك، ظلت دول االحتــاد األوروبي 
مختلفــة بشــأن كيفيــة التعامل 
مــع ارتفاع أســعار الطاقــة، وذلك 
بعد اجتمــاع وزراء مالية التكتل في 

لوكسمبورج أمس.
ووفقــا لـ”األملانيــة”، قــال زبينيــك 
ســتاجنور وزير املالية التشــيكي في 
مؤمتر صحافــي عقب احملادثات: “يجب 
أن أقول إننا مختلفــون في اآلراء في 

الوقت احلالي”.
وأضاف أن هناك حاجة إلى حل أوروبي 
أن  خلفض األســعار، وميكن بعد ذلك 

تضاف إليه تدابير وطنية.
وأثــارت حزمــة املســاعدات األملانية 
بقيمــة تصل إلــى 200 مليــار يورو 
)196.4 مليــار دوالر( لدعــم أســعار 
امتالك  إلى عدم  انتقادات، نظرا  الغاز 
الوســائل  األخرى  األوروبي  االحتاد  دول 

لتمويل إجراءات مماثلة.

الطاقة اإلنتاجية الفائضة للنفط 
تشكل 1.5 في المئة فقط من الطلب العالمي

مشيرة الى أن الطلب على الخام سينمو حتى 2030 وما بعدها..أرامكو تحذر:

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال كريس بيــك، عضو اللجنــة التنفيذية 
لشــركة فيتــول ورئيس مجلــس إدارة )في.
تي.تي.آي(، امس االربعــاء إنه يتوقع أن يقترب 
سعر خام برنت من 100 دوالر للبرميل بحلول 

نهاية العام.
وبحســب “رويتــرز”، أضاف بيــك أن القيمة 
الســوقية خلام برنت تتراوح بني 80 و100 دوالر 

للبرميل.

بغداد ـ الصباح الجديد :
والعراقي”  “االجنبي  الذهب  أســعار  ارتفعت 
في األســواق احمللية بالعاصمة بغداد بشكل 
طفيف، كما ســجلت اســواق اربيل ارتفاعاً 

كبيراً امس األربعاء.
وقال مصدر صحفي ، إن أســعار الذهب في 
أســواق اجلملة ب   شــارع النهر في العاصمة 
  بغــداد ســجلت صبــاح اليوم، ســعر بيع 
للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب اخلليجي 
والتركي واألوربي 352 الف دينار، وسعر الشراء 
348 الفاً، فيما كانت اسعار البيع امس االول 

الثالثاء 351 الف دينار للمثقال الواحد.
وأشار املصدر ، إلى أن سعر بيع املثقال الواحد 
عيــار 21 من الذهب العراقي ســجل ارتفاعا 
أيضاً عند 322 الف دينار، وبلغ ســعر الشراء 

318 ألفا.
وفيمــا يخــص أســعار الذهب فــي محال 
الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب اخلليجي 
عيار 21 يتــراوح بني 350 الف دينار و360 ألفاً، 
فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي 

بني 320 الفاً و335 الف دينار.

 الصباح الجديد ـ وكاالت:
وافقت الــدول األعضاء في االحتــاد األوروبي 
على فرض حد أقصى لســعر النفط الروسي 
في إطار ســعيها خلفض عائــدات الكرملني 

ومعاقبة فالدميير بوتني على حرب أوكرانيا.
وقع ســفراء من 27 دولة امــس األربعاء على 
السقف املقترح لســعر اخلام املشحون إلى 
دول خارج االحتاد كجزء من احلزمة الثامنة من 
العقوبات التي تفرضها الكتلة األوروبية على 
موســكو، وفًقا ألربعة أشــخاص على دراية 

بالقرار فاينانشيال تاميز.
وظل سقف السعر قيد التفاوض بني شركاء 

مجموعة السبع منذ شهور. 
وقال املســؤولون الذين اطلعوا على احملادثات 
التفاصيل  إن  تاميــز  فاينانشــيال  لصحيفة 
الدقيقة لسقف الســعر لم يتم تضمينها 
في احلزمة الثمانية، في انتظار اعتمادها من 
قبل مجموعة الســبع، وأنه ســيلزم تنفيذ 

اتفاق جديد باإلجماع.
وأضاف املســؤولون أن االحتــاد األوروبي وافق 
أيًضا على أنه ســيأخذ في االعتبار الفعالية 
اقتصاداته  على  والتأثير  الدولية  واالستجابة 
من احلد األقصى لألســعار، في تقرير كيفية 

فرضه.
وستدخل العقوبات حيز التنفيذ رسمًيا بعد 
نشــرها في اجلريدة الرسمية لالحتاد األوروبي 

واملتوقعة في وقت الحق من هذا األسبوع.

“فيتول” تتوقع اقتراب 
برنت من 100 دوالر 

بنهاية العام

ارتفاع أسعار الذهب
في بغداد واربيل

دول االتحاد األوروبي 
 على فرض حد أقصى 
لسعر النفط الروسي

خالل النصف األول من 2022
أكثر من 160 تريليون دينار ودائع و ائتمانات في المصارف العراقية

صندوق النقد: الصناديق المشتركة قد تشعل 
التقلبات في األسواق العالمية

إرتفاع أسعار خامي
البصرة المتوسط والثقيل

سباق أوروبي لتأمين مخزونات غاز إضافية بتكاليف مرتفعة قبل الشتاء
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محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 86
التاريخ: 2022/10/5 

م/ إعالن أول 

عمال بقانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل تعلن جلنة البيع وااليجار 
في مديرية بلديات ذي قار عن وجود مزايدة علنية اليجار أمالك بلدية )قلعة سكر( وكما 
مبينة مواصفاتها ادناه عدد )30( فعلى الراغبني باالســتئجار مراجعة محاسب البلدية 
خالل مدة )30( يوم تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن لدفع التأمينات القانونية بنسبة 
ال تقل عن )20%( من القيمة التقديرية لكامل مدة االيجار واحلضور في اليوم التالي من 
مدة انتهاء اإلعالن في ديوان البلدية حســب املوعد احملدد مع جلب هوية األحوال املدنية 
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور نشــر اإلعالن والداللية البالغة 2% واية مصاريف 

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

جمهورية العراق
شركة نفط البصرة

منوذج إعالن دعوة عامة )قابلوات هاتفية(

يسر شركة نفط البصرة )شــركة عامة( أن تعلن عن حاجتها لتجهيز املواد املدرجة تفاصيلها في أدناه، فعلى الراغبني باالشتراك في 
املناقصة مراجعة ممثلية قسم املشتريات احمللية في استعالمات الشركة في باب الزبير للحصول على وثائق وشروط املناقصة وحسب 
وثائق العطاءات القياسية الصادرة من وزارة التخطيط العراقية لقاء مبلغ املؤشر إزاءها غير قابل للرد ابتداًء من يوم نشر االعالن وبعد 

تقدميهم املستمسكات املطلوبة واملبينة الحقا مجددة لعام 2022 مع مراعاة ما يلي:

1 - املوعد النهائي لغلق املناقصة: )الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم االربعاء املوافق 2022/10/26(
2- تكــون العطــاءات نافذة ملدة )120( يوما من تاريخ الغلق أعاله على أن تكون مصحوبة بتقدمي التأمينات األولية على شــكل خطاب 
ضمان أو صك مصدق أو ســفتجة صادرة من مصرف عراقي معتمد حسب النشــرة الصادرة من البنك املركزي العراقي على أن تكون 

نافذة ملدة )150( يوما من تاريخ الغلق.
3 - ســيتم عقد مؤمتر للرد على استفســارات اجملهزين في )مقر شــركة نفط البصرة/ موقع باب الزبير/ القاعة الرئيسية في الطابق 

االرضي لبناية الزقورة صالة استقبال املراجعني( في متام الساعة العاشرة من صباح يوم االربعاء املوافق 2022/10/19.
4 - تــودع العطاءات في صندوق اللجنة الدائمية لفتح عطاءات طلبيات الشــراء احمللية الكائن في )املوقع الرئيســي( لشــركة نفط 
البصرة- في اســتعالمات باب الزبير على أن يكون بثالث نســخ مع قرص مدمج ابتداًء من اليوم التالي لنشر اإلعالن ولغاية موعد غلق 

الصندوق احملدد للمناقصة. وسيتم رفض جميع العطاءات الواردة بعد موعد الغلق احملدد. والعطاءات الواردة عبر البريد اإللكتروني
5 - سيتم فتح العطاءات العلني بنفس موعد الغلق احملدد وبحضور الراغبني من مقدمي العطاءات أو ممثليهم قانونا في مكان الفتح 

الكائن في شركة نفط البصرة/ االستعالمات الرئيسية ملوقع باب الزبير.
6 - ســيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها القوانني والتعليمات العراقية النافذة مبا فيها 
تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( لســنة 2014 والضوابط امللحقة بها ويخضع حل اخلالفات والنزاعات التي تنشأ بني الطرفني 

املتعاقدين لوالية القضاء والقوانني العراقية النافذة.
7 - املستمسكات املطلوبة:

شــهادة تأسيس الشركة مصادقة من مسجل الشركات مع عقد تأسيس الشركة ومحضر التأسيس والنظام الداخلي- هوية غرفة 
جتارة- هوية احتاد الصناعات العراقي فيما يخص الصناعيني- هوية تصنيف املقاولني فيما يخص شركات املقاولة- إجازة ممارسة املهنة 
املستمسكات الثبوتية للمدير املفوض للشركة )شهادة جنسية- جنسية- بطاقة سكن أو تأييد سكن مصدق أصوليا(- عقد إيجار أو 
سند طابو للداللة على عنوان الشركة، كتاب عدم ممانعة في االشتراك باملناقصات صادر من الهيأة العامة للضرائب، الهوية الضريبية، 
كتاب حجب البطاقة التموينية ملن يشــمله قرار احلجب حسب تعليمات األمانة العامة جمللس الوزراء، جلب براءة ذمة من دائرة التقاعد 
والضمان االجتماعي يؤيد شــمول العاملني لديه بالضمان االجتماعي قبل صرف مستحقاته، يلتزم اجملهزون من غير الشركات بتقدمي 

الوثائق أعاله ما عدا الوثائق اخلاصة بتسجيل الشركات.
8- الشــركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن أو أي مصاريف أخرى تترتب من جّراء 

املناقصة.
9- على اجملهز تقدمي جميع اوراق الوثيقة القياسية مختومة بختمه احلي مع توقيعه على القسم الرابع منها.

10- يحق لرب العمل ان يقوم بتعديل العرض التجاري للمناقص )في حال وجود انحراف مببالغ الفقرات اجلزئية عن مبالغها التخمينية( 
مع اإلبقاء على املبلغ اإلجمالي للعطاء وحســب إعمام وزارة التخطيط املرقم 24536 في 2019/10/7 وعلى صاحب العرض تقدمي عرض 

جديد باملتغيرات التي حتدث على كلف الفقرات بعد اقرار ذلك.
11- ميكن االطالع على تفاصيل اإلعالن على املوقع اإللكتروني لنشــر املناقصات اخلاص بالشــركة وهــو: www.boc.oil.gov.iq  وميكن 

 .acis@boc.oil.gov.iq:االستفسار على البريد اإللكتروني لقسم املشتريات احمللية
عـ/ مدير عام شركة نفط البصرة
هاني مكطوف ناصر
الوكيل األول ملدير هيئة العقود واملشتريات

محافظة ذي قار
مديرية بلدية ذي قار
جلنة البيع وااليجار

العدد : 85
التاريخ 4 / 10 / 2022

م / اعالن

عمال بقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ) 21 ( لســنة ) 2013 ( املعدل تعلن جلنة البيع وااليجار 
في مديرية بلديات ذي قار عن اجراء املزايدة العلنية لبيع امالك بلدية ) الغراف قلعة سكر ( وكما 
مبينة مواصفاتها ادناه عدد ) 2 ( ) انقاض مواد هدم ( فعلى الراغبني بالشــراء مراجعة محاسب 
البلدية خالل مدة ) 30 ( يوما تبدا من اليوم التالي لنشر االعالن لدفع التامينات القانونية بنسبة 
التقل عن ) 20 % ( من القيمة التقديرية واحلضور في اليوم التالي من مدة انتهاء االعالن في ديوان 
البلدية وحسب املوعد احملدد مع جلب هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور 

نشر االعالن والداللية البالغة ) 2 % ( واية مصاريف اخرى .
م  ر مهندسني / حيدر محسن جري   
مدير بلديات ذي قار 

وزارة االعمار واإلسكان
والبلديات واالشغال العامة

شركة الفاو الهندسية العامة
اعالن مزايدة علنية رقم )21( لسنة 2022 

املرة الثانية

تعلن شــركة الفاو الهندســية العامة احدى تشكيالت وزارة 
االعمار واإلسكان والبلديات واالشغال العامة الكائنة في بغداد/ 
التاجيات/ مقابل معهــد النفط العربي عن اجراء مزايدة علنية 
لبيع )اليات مســتهلكة وفق قرار مديرية املــرور العامة املرقم 
)42( بيع اليات كســكراب( في موقع )16( مقابل معهد النفط 
العربي في منطقــة التاجيات وذلك في يــوم الثالثاء املصادف 
2022/10/18 الســاعة العاشــرة صباحا وفق احكام قانون بيع 
وايجــا أموال الدولة املرقــم )21( لســنة 2013 فعلى الراغبني 
باالشتراك في املزايدة مراجعة مقر الشركة/ جلنة البيع املركزية 
مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )9,520,000( 
تسعة ماليني وخمســمائة وعشرون الف دينار والتي متثل )%20( 
من القيمة التخمينية وعلى شكل صك مصدق حلساب شركة 
الفاو الهندســية العامة ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور 
اإلعالن واخلدمة واملصاريق األخرى بنســبة )2%( من قيمة البيع 
على ان يتم تســديد املبلغ بالكامل ورفــع املواد من املوقع خالل 
مدة )15( يوم من تاريخ التبليغ باملصادقة وبخالفه تستوفي أجور 
خزن مقدارها )2/1%( دينار عن كل يوم تأخير وملدة )30( ثالثون يوم 

بعدها يصبح املشتري ناكالً وتصادر التأمينات
.. مع التقدير

املدير العام

رئاسة اجلامعة املستنصرية
شعبة العقود احلكومية

اعالن

تعلن رئاسة اجلامعة املستنصرية عن اجراء مزايدة 
علنية للمرة األولى لبيع املوجودات التي مت شطبها 

)السكراب( بجامعتنا.
فعلى الراغبني باالشتراك باملزايدة مراجعة شعبة 
العقود احلكومية في رئاسة اجلامعة املستنصرية 
لغرض احلصول على الشروط واملواصفات لقاء مبلغ 
قدره )50000( خمســون الف دينار غير قابلة للرد 
البالغة  القانونية  التامينات  مستصحبني معهم 
20% من القيمة التقديرية وجلب املستمســكات 
الرســمية ومنها )البطاقة الشــخصية – بطاقة 
السكن – البطاقة التمونية – براءة ذمة من الهيئة 
العامة للضرائــب – كتاب عدم محكومية – هوية 
الضريبــة – التصريــح األمني( واحلضــور في متام 
الساعة العاشرة في اليوم الثالثني من اليوم التالي 
لنشر اإلعالن ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور 
اخلدمة مقدارها )2%( من بدل رسو املزايدة مع أجور 

نشر اإلعالن
رئاسة اجلامعة املستنصرية 
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ثمن بيع وثائق املواصفاترقم املناقصةت
املناقصة

عدد مرات 
اإلعالن

مبلغ 
التأمينات 

األولية
نوع تبويب املبلغ التخميني

املوازنة

18032/22/40

قابلوات هاتفية متنوعة 
االحجام وحسب املواصفات, 
الشروط, الكميات واملناشئ 
املثبتة في وثائق املناقصة 

)الوثيقة القياسية(

150,000 مائة 
وخمسون 
الف دينار

إعالن أول
 6,000,000

ستة مليون 
دينار

 232,100,000
مائتان واثنان 
وثالثون مليون 
ومائة الف دينار

تشغيلي

شركة نفط البصرة

منوذج اعالن دعوة عامةعنوان النموذج

تاريخ االصدار:2021/4/18رقم االصدار: BOC-CP-06-WI-01/F011رمز النموذج

املالحظات القيمة 
التقديريةللمواد املواد املراد ازالتها رقم امللك نوع امللك اسم الدائرة ت

بناءا على قرار اللجنة 
املركزية لالزالة املرقم 2798 
في 13 / 6 / 2022وتستمر 

االزالة خالل مدة شهر

6,000,000 ستة 
ماليني دينار 

1-كشك عدد 12
2- شيلمان عدد 54

3 – طابوق عدد 12 حانوت
4 – طابوق غرف عدد3

5 – طابوق مجموعة صحية 

932 اجلامع  انقاض )مواد 
هدم ( بلدية الغراف 1

تتحمل البلدية 
استحصال كافة املوافقات 

االصولية والقانونية 
اخلاصة باالزالة

 4,500,000
اربعة ماليني 

وخمسائةالف 
دينار

انقاض ازالة اكشاك عدد )9 ( جزء من 
21/630

انقاض ازاله 
اكشاك 

عدد 9

بلدية قلعة 
سكر 2

القيمة التقديرية)االيجار السنوي(مدة االيجارنوع امللكرقم امللكاسم الدائرةت

1,500,000 مليون وخمسمائة الف دينار سنة واحدةحانوت472/15بلدية قلعة سكر1

2,100,000 مليونان ومائة الف دينار سنة واحدةحانوت672/36بلدية قلعة سكر2

2,050,000 مليونان وخمسون الف دينار سنة واحدةحانوت672/37بلدية قلعة سكر3

1,850,000 مليون وثمانية وخمسون الف دينار سنة واحدةحانوت672/38بلدية قلعة سكر4

3,350,000 ثالثة ماليني وثالثمائة وخمسون الف دينار سنة واحدةحانوت672/39بلدية قلعة سكر5

2,000,000 مليونان دينار فقط سنة واحدةحانوت679/5بلدية قلعة سكر6

2,875,000 مليونان وثمامنائة وخمسة وسعبون الف دينار سنة واحدةحانوت673/8بلدية قلعة سكر7

 1,750,000 مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار سنة واحدةحانوت10/673بلدية قلعة سكر8

 1,350,000 مليون وثالثمائة وخمسون الف دينار سنة واحدةحانوت19/673بلدية قلعة سكر9

1,850,000 مليون وثمانية وخمسون الف دينار سنة واحدةحانوت22/673بلدية قلعة سكر10

 2,350,000 مليونان وثالثمائة وخمسون الف دينار سنة واحدةحانوت24/673بلدية قلعة سكر11

2,350,000 مليونان وثالثمائة وخمسون الف دينار سنة واحدةحانوت25/673بلدية قلعة سكر12

2,350,000 مليونان وثالثمائة وخمسون الف دينار سنة واحدةحانوت26/673بلدية قلعة سكر13

 2,050,000 مليونان وخمسون الف دينار سنة واحدةحانوت28/673بلدية قلعة سكر14

 2,150,000 مليونان ومائة وخمسون الف دينار سنة واحدةحانوت34/673بلدية قلعة سكر15

 1,700,000 مليون وسبعمائة دينار سنة واحدةحانوت46/673بلدية قلعة سكر16

 1,650,000 مليون وستمائة وخمسون دينار سنة واحدةحانوت42/673بلدية قلعة سكر17

750,000 سبعمائة وخمسون الف دينار سنة واحدةحانوت55/673بلدية قلعة سكر18

 1,700,000 مليون وسبعمائة الف دينار سنة واحدةحانوت56/673بلدية قلعة سكر19

 1,600,000 مليون وستمائة الف دينار سنة واحدةحانوت4/985بلدية قلعة سكر20

1,600,000 مليون وستمائة الف دينار سنة واحدةحانوت5/985بلدية قلعة سكر21

1,600,000 مليون وستمائة الف دينار سنة واحدةحانوت11/985بلدية قلعة سكر22

700,000 سبعمائة الف دينار سنة واحدةحانوت27/985بلدية قلعة سكر23

 850,000 ثمامنائة وخمسون الف دينار سنة واحدةحانوت13/515بلدية قلعة سكر24

 1,350,000 مليون وثالثمائة وخمسون الف دينار سنة واحدةحانوت7/1/671بلدية قلعة سكر25

1,350,000 مليون وثالثمائة وخمسون الف دينار سنة واحدةحانوت8/1/671بلدية قلعة سكر26

1,350,000 مليون وثالثمائة وخمسون الف دينار سنة واحدةحانوت11/1/671بلدية قلعة سكر27

1,350,000 مليون وثالثمائة وخمسون الف دينار سنة واحدةحانوت14/1/671بلدية قلعة سكر28

1,350,000 مليون وثالثمائة وخمسون الف دينار سنة واحدةحانوت13/252بلدية قلعة سكر29

 ساحة وقوف4/487بلدية قلعة سكر30
23,500,000 ثالثة وعشرون مليون وخمسمائة الف دينار سنة واحدةسيارات



جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

محكمة استئناف االنبار االحتادية 
محكمة االحول الشخصية في راوه
العدد: 31/ش/2022
التاريخ 2022/10/5
الى/ املدعي عليه )زياد طارق عباس(

م/ قرار حكم غيابي
نظرا لصدور حكم بالعدد 31/ش/2022 
بتاريــخ 2022/9/19 بحقــك غيابيا في 
واملتضمن احلكم  املرقمة أعاله  الدعوى 
بالتفريق القضائــي بينك وبني املدعية 
)ســرى عبد الســالم مطلي( واعتباره 
طالقا رجعيا واقف للمــرة األولى وفق 
احكام قرار مجلس قيادة الثورة املنحل 
رقم 1529 لسنة 1985 وجملهولية محل 
اقامتك حسب شــرح القائم بالتبليغ 
تقرر تبليغك باحلكــم الغيابي املذكور 
اعالنــا بصحيفتني محليتني اســتنادا 
الــى املــادة 1/21 من قانــون املرافعات 
املدنية وفي حال عدم حضورك او ارسال 
وكيالً عنــك للطعن باحلكم خالل املدة 
القانونية سوف يعتبر مكتسب الدرجة 

القطعية
القاضي

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية واجلوازات 

واالقامة
مديرية االحوال املدنية واجلوازات 

واالقامة
صالح الدين 

قسم شؤون االحوال املدنية 
العدد .ج . ص /10746 
التاريخ : 10/2 /1022
قدم املواطن )عباس عبد اهلل صالح 
ابراهيم( طلبا يروم فيه تغيير اللقب 
وجعله ) الســالوي( بــدال من )البو 
بدري( فمن لديــه اعتراض مراجعة 
هــذه املديرية خــالل )15( يوما من 
تاريخ نشر االعالن وبعكسه سيتم 
املادة  الدعوى وفق احكام  النظر في 
)22( مــن قانون البطاقــة الوطنية 

رقم 3 لسنة 2016 . 
اللواء 
رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية واجلوازات و 
االقامة العام

منوذج إعالن / دعوة تقدمي العطاء 
وزارة النفط العراقية/ صاحب العمل

شركة توزيع املنتجات النفطية/ صاحب العمل
هيأة توزيع اجلنوب

إلى / شركات النقل املتخصصة 
م/ مناقصة نقل منتسبي مقر هيئة توزيع اجلنوب وفرع البصرة 

1ـ  يســر ) شــركة توزيع املنتجات النفطية / هيأة توزيع اجلنوب/ صاحب العمل( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص ) مناقصة نقل 
منتسبي مقر هيأة توزيع اجلنوب وفرع البصرة( واملعلنة للمرة األولى.

2 ـ تتوفر لدى ) شركة توزيع املنتجات النفطية/ صاحب العمل ( التخصصات املالية ضمن املوازنة االحتادية وينوي استخدام جزء منها لتنفيذ اخلدمات ) مناقصة رقم 3 لسنة 
2022 نقل منتسبي مقر هيأة توزيع اجلنوب وفرع البصرة( وبكلفة تخمينية تبلغ ) 1018994000( مليار وثمانية عشر مليون وتسعمائة واربع وتسعون ألف دينار عراقي ضمن 

تخصيصات املوازنة التشغيلية لعام 2022 التبويب / ح / 3341 نقل العاملني.
3 ـ بإمكان مقدمي العطاء الراغبني في شــراء وثائق العطاء باللغة )العربية( بعد تقدمي طلب حتريري إلى ) شــركة توزيع املنتجات النفطية/ هيأة توزيع اجلنوب / فرع البصرة( 
وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غير املستردة البالغة ) 500000( خمسمائة ألف دينار عراقي، واستالم الوثيقة ورقيا باليد مع قرص ) CD( يحتوي على نسخة من الوثيقة بصيغة 
) PDF( ونســخة من القسم الثالث اخلاص باســتمارات العطاء بصيغة WORD بإمكان مقدمي العطاء الراغبني في احلصول على املزيد من املعلومات املراجعة على العنوان 

املبني في إعاله.
4ـ  يقوم مقدم العطاء بوضع النسخة األصلية ) في غالف منفصل ويتم تأشيره بعبارة ) نسخة أصلية ( ووضع كل نسخة من النسخ اإلضافية في غالف منفصل يتم تأشير 
كل مغلف بعبارة ) نسخة إضافية ووضع هذه املغلفات االصلية واالضافية( في مغلف واحد يلتزم مقدم العطاء بتقدمي أوراق العطاء مثقوبة ضمن فالت فايل او بوكس فايل 

)اضبارة( دون كبسها
مع مالحظة عدم فتح الظرف قبل املوعد احملدد لفتح العطاءات علما ان التقدير في البريد األلكتروني فير مسموح والعطاءات املتأخرة عن موعد غلق املناقصة سوف ترفض.
5 ـ يتم تســليم العطاءات على العنوان التالي / جلنة فتح العطاءات/ فرع البصرة / اجلبيلة / نهاية شارع السايلو. ويكون اخر موعد الستالم العطاءات نهاية الدوام الرسمي 

ليوم االحد املصادف 2022/10/30 وسوف ترفض العطاءات املتأخرة.
سيتم فتح العطاءات في اليوم التالي ملوعد الغلق بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني في احلضور على العنوان أعاله.

6 ـ مدة نفاذية العطاءات ) 120 ( يوم من تاريخ الغلق قابلة للتجديد.
7 ـ على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بـ ) شركة توزيع املنتجات النفطية/ هيأة توزيع اجلنوب/ فرع البصرة/ وحدة احلركة( 

خالل ساعات الدوام الرسمي من الساعة 8 صباحا لغاية الساعة 12 ظهراً وكما موضح بالتعليقات الى مقدمي العطاءات.
opde.oil.gov.iq 8 ـ املوقع االلكتروني للشركة

basra_dis@opde.oil.iq او  oildeb@yahoo.com /البريد االلكتروني
9ـ  ســيتم انعقاد املؤمتر اخلاص باالجابة على استفســارات املشاركني بالتقدمي على املناقصة بتأريخ 2022/10/23 في الساعة العاشرة صباحا في موقع فرع البصرة املفتية/ 

نهاية شارع السايلو/ وحدة احلركة.
* يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واالعالن.

* اذا صادف موعد الغلق او موعد انعقاد املؤمتر عطلة رسمية فان موعد انعقاد املؤمتر او موعد غلق املناقصة حسب احلال سيكون في اليوم الذي يلي العطلة وبتمام الساعة 
احملددة في التاريخ األساس لعقد املؤمتر ساعة غلق املناقصة.

مالحظة:
• يلتزم مقدمو العطاء مبلء القسم الثالث من الوثيقة القياسية وبخالفه يتم استبعاد عطائه.

• يلتزم مقدمو العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية باقسامها كافة بعد ختمها باخلتم احلي.
• الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

ستار جبار يوسف
ع/ مدير هيأة توزيع اجلنوب

العدد: 17022
التاريخ: 2022/10/14

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة محكمة استاناف بغداد / 
الكرخ االحتادية

الهياة االستانافية االولى
العدد 1299/س/ 2022
التاريخ : 26 / 9 / 2022

اعالن
الى / املستانف عليها 

 سيف عبد علي جار اهلل 
بناءا على الطعن االستئنافي املقدم 
من قبل املســتئنف امــني بغداد / 
محل  وجملهولية  لوظيفتــه  اضافة 
اقامتك وفق شــرح املبلغ القضائي 
قررت هذه احملكمــة تبليغك اعالنال 
بصحيفتــني محليتــني يوميتــني 
واســعتي االنتشــار للحضور امام 
املرافعة  هذه احملكمــة في موعــد 
18 / 10 / 2022 الســاعة الثامنــة 
والنصف صباحا وعند عدم حضورك 
او من ينوب عنك قانونا فسوف جتري 

املرافعة بحقك وفق االصول

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية واجلوازات 

واالقامة
مديرية االحوال املدنية واجلوازات 

واالقامة
صالح الدين 

قسم شؤون االحوال املدنية 
العدد .ج . ص /10745 
التاريخ : 2 / 10 / 1022
قدم املواطن ) عماد عبد اهلل صالح 
ابراهيم ( طلبا يروم فيه تغيير اللقب 
)البو  بدال مــن  )الســالوي(  وجعله 
بدري( فمن لديــه اعتراض مراجعة 
هــذه املديرية خــالل )15( يوما من 
تاريخ نشر االعالن وبعكسه سيتم 
املادة  الدعوى وفق احكام  النظر في 
)22( مــن قانون البطاقــة الوطنية 

رقم 3 لسنة 2016.
اللواء 
رياض جندي الكعبي

مدير االحوال املدنية واجلوازات و 
االقامة العام

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية واجلوازات 

واالقامة
مديرية االحوال املدنية واجلوازات 

واالقامة
صالح الدين 

قسم شؤون االحوال املدنية 
العدد .ج . ص /10813
التاريخ : 4 / 10 / 1022

قدم املواطن )حسن عبد اهلل صالح 
ابراهيم( طلبا يروم فيه تغيير اللقب 
)البو  بدال مــن  )الســالوي(  وجعله 
بدري( فمن لديــه اعتراض مراجعة 
هــذه املديرية خــالل )15( يوما من 
تاريخ نشر االعالن وبعكسه سيتم 
املادة  الدعوى وفق احكام  النظر في 
)22( مــن قانون البطاقــة الوطنية 

رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 
رياض جندي الكعبي

مدير االحوال املدنية واجلوازات و 
االقامة العام

جمهوية العراق 
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية 

محكمة بداءة الناصرية
العدد 2647/ ب /2021
التاريخ 2012/7/5

اعالن
الى املدعي عليه

 )حسن جاسم عليوي(
 اصدرت محكمــة بداءة الناصرية 
الغيابي  قرارها   2022/8 بتاريــخ1/ 
شــيوع  بازالة  والقاضي  بحقــك 
العقــار تسلســل 56 / 47 صائبة 
العلنيــة  املزايــدة  وذلــك بيعــا 
قرر  اقامتك  محــل  وامجهوليــة 
تبليغــك بواســطة صحيفتــني 
و  محليتــني ولك حــق االعتراض 
االســتئناف والتمييز خــالل املدة 

القانونية ووفق االصول 
القاضي 
عزيز شنته اجلابري 

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية واجلوازات 

واالقامة
مديرية االحوال املدنية واجلوازات 

واالقامة
صالح الدين 

قسم شؤون االحوال املدنية 
العدد .ج . ص /10749 
التاريخ : 2 / 10 / 1022

قدم املواطــن )عادل عبد اهلل صالح 
ابراهيم ( طلبا يروم فيه تغيير اللقب 
وجعله ) الســالوي( بــدال من )البو 
بدري( فمن لديــه اعتراض مراجعة 
هــذه املديرية خــالل )15( يوما من 
تاريخ نشر االعالن وبعكسه سيتم 
املادة  الدعوى وفق احكام  النظر في 
)22( مــن قانون البطاقــة الوطنية 

رقم 3 لسنة 2016.
اللواء 
رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية واجلوازات و 
االقامة العام

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية واجلوازات 

واالقامة
مديرية االحوال املدنية واجلوازات 

واالقامة
صالح الدين 

قسم شؤون االحوال املدنية 
العدد .ج . ص /10814 
التاريخ : 4 / 10 / 1022

قدم املواطن )سامي عبد اهلل صالح 
ابراهيم( طلبا يروم فيه تغيير اللقب 
)البو  بدال مــن  )الســالوي(  وجعله 
بدري( فمن لديــه اعتراض مراجعة 
هــذه املديرية خــالل )15( يوما من 
تاريخ نشر االعالن وبعكسه سيتم 
النظر في الدعوى وفق احكام املادة ) 
22 ( من قانون البطاقة الوطنية رقم 

3 لسنة 2016 . 
اللواء 
رياض جندي الكعبي      
مدير االحوال املدنية واجلوازات و 
االقامة العام

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية واجلوازات 

واالقامة
مديرية االحوال املدنية واجلوازات 

واالقامة
صالح الدين 

قسم شؤون االحوال املدنية 
العدد : ج – ص / 10862
التاريخ : 2022/10/5

م/ اعالن 
قــدم املواطن )عويــد مطر احمد( 
طلبا يروم فيه تغيير اســمه اجملرد 
فــي قيده وجعله )عايــد( بدال من 
)عويد( فمن لديه اعتراض مراجعة 
هذه املديرية خــالل ) 15 ( يوما من 
تاريخ نشــر هذا االعالن وبعكسه 
ســيتم النضر في الدعــوى وفق 
احكام املادة )22( من قانون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016.
رياض جندي الكعبي 
مدير االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامه العام 
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جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
العدد: 10920
التاريخ: 2022/10/4

إعالن مناقصة رقم )57( لسنة 2022

استنادا الى الفقرة رقم )2( من قرار مجلس الوزراء رقم )14( لسنة 2022.
الحقا بكتاب اإلعالن املرقم بالعدد 3341 في 2022/3/30 وكتاب إعادة اإلعالن املرقم بالعدد 4349 في 2022/4/27.

تعلن محافظة ميســان/ قســم العقود احلكومية عن إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )كهربة ســيد جميل ج3 / قضاء 
العمــارة( واملدرجة ضمن تخصيصــات )موازنة تنمية االقاليم لســنة 2021( وبكلفة تخمينية مقدارهــا )504،758،000( 

خمسمائة وأربعة مليون وسبعمائة وثمانية وخمسون الف دينار عراقي ال غيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )150( يوم.
فعلى الراغبني باالشــتراك في املناقصة من الشركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم خالل 
اوقات الدوام الرســمي الى العنوان )ميســان- العمارة- الشــبانة - بناية محافظة ميســان - الطابق األول - قسم العقود 

احلكومة( وللحصول على معلومات اضافية االتصال على مسؤول شعبة التعاقدات - الهاتف )07710909440(.
على مقدم العطاء تقدمي نسخ إضافية عدد )2( باإلضافة الى النسخة االصلية وفقا ملا منصوص عليه في ورقة البيانات في 
الوثيقة القياســية، على ان تقدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه 

االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية البالغة )5،048،000( )خمســة مليون وثمانية واربعون الف دينار عراقي ال غيرها(، وعلى شــكل خطاب 
ضمان )صادر من احد املصارف املعتمدة وعبر املنصة االلكترونية للبنك املركزي العراقي( او صك مصدق او ســفتجة وتكون 

نافذة ملدة )118( يوما من تاريخ غلق املناقصة.
2. براءة الذمة او كتاب عدم ممانعة من االشتراك في املناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب لعام 2022.

3. وصل شراء وثائق املناقصة بنسخته االصلية، مع ارفاق كافة أجزاء الوثيقة القياسية مع العطاء.
4. تقدم شهادة املنشأ للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ املشروع.

5. بإمكان مقدمي العطاءات شراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشركة او من يخوله قانونيا الى 
قسم العقود احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية على ان يتم دفع مبلغ مستندات املناقصة والبالغ )200,000( )مائتان 

الف دينار عراقي الغيرها ( غير قابل للرد.
علما ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة ســيكون يوم )االثنني( املصادف )2022/10/17( وان موعد غلق املناقصة ســيكون يوم 
)الثالثاء( املصادف )2022/10/18( الساعة )الثانية عشرة ظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشكل علني في نفس يوم الغلق أمام 
مقدمي العطاءات، وإذا صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وسوف يهمل أي عطاء يتم تقدميه بعد 
موعد غلق املناقصة على ان تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة. يتحمل من ترســو عليه املناقصة 

اجور نشر االعالن، وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
ســيتم عقد مؤمتر خاص باإلجابة على استفسارات املشــاركني في املناقصة عند الساعة )الواحدة ظهرا( من يوم )الثالثاء( 

املصادف )2022/10/11( ويكون املؤمتر في قسم العقود احلكومية.
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير املدرجة في ادناه فضال عن املعايير االخرى املذكورة في الوثيقة القياسية:

مالحظة// يتم اعتماد )وثيقة عقود االشغال الصغيرة( الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني 
مستجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة 
في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطائه ويعد غير مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

قاسم عبد الرحمن حسني
املدير العام 

رئيس مجلس االدارة
مدير الهيئة الفنية والهندسية

مصعب احمد ابراهيم

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية 

محكمة االحوال املدنية في احلي
العدد /770 /ش/2022

التاريخ /2022/10/2 
اعالن

املدعيتان / ايه حيدر عبد الواحد 
وزهراء حيدر عبد الواحد

املدعي عيه / حيدر عبد الواحد جبار
اقامت املدعيتان الدعوى الشــرعية 
املرقمــة اعاله تطلــب فيها احلكم 
بالزامــك بزيادة النفقــة املفروضة 
لهن وجملهوليــة محل اقامتك قررت 
تبليغــك بصحيفتني  احملكمة  هذه 
محليتــني بوجــوب حضــورك في 
موعد املرافعة املصادف 2022/10/13 
التاسعة صباحا وبعكسه  الساعة 
ســوف جترى املرافعــة غيابيا وعلنا 

وفق االصول . 
القاضي
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املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. سيولة نقدية مببلغ )50،475،800( دينار عراقي، 1. مهندس )كهرباء(/ عدد )1( 
وفقا ملا منصوص عليه في الوثيقة القياسية.

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

2. مالحظ فني )3(/ عدد )1(

2. يقدم عمل مماثل واحد منجز وخالل مدة ال 
تتجاوز )10(  سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي 
العطاء ومببلغ ال يقل عن )151،427،400( دينار 

عراقي، وتقدم االعمال األخرى ألغراض املفاضلة في 
حالة التساوي.

2. شهادة تأسيس الشركة مقدمة
 من مسجل الشركات في وزارة 

التجارة

3. هوية تصنيف الشركات واملقاولني 
الدرجة )العاشرة( وإجازة ممارسة مهنة. 



اعالن10

جمهورية العراق
محافظة املثنى 

دائرة العقود احلكومية
قسم التعاقدات

العدد : 1253
التاريخ 2022/10/2

مناقصة رقم )49( اعالن للمرة االولى
املشاريع واالعمال املشمولة بقانون الدعم الطارىء لالمن الغذائي والتنمية 

حملافظة املثنى / من متويل تنمية االقاليم 
»تأهيل وتطوير شارع احلمزة السياحي وشارع رميثة – جنمي«/ الرميثة

يســر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى  دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ مشروع 
وتاهيل وتطوير شــارع احلمزة السياحي وشــارع رميثة – جنمي مدينة الرميثة. تنقسم ابرز اعمال املشروع الى عدة اقسام ،وعلى 

النحو االتي:
أ – اعمال البلدية: وتتضمن قلع التبليط القدمي واملناطق الضعيفة، ومعاجلة املناطق الضعيفة باســتخدام اجللمود بسمك اليقل 
عن )50( ســم،والدفن بالتراب النظيف على شكل طبقات اليقل ســمك الواحدة عن )25( سم، وفرش وحدل مادة احلصى اخلابط 
صنف )B( بســمك )20( ســم، وفرش وحدل طبقة من االساس االسفلتي بســمك ال يقل عن )10( سم، وصب خرسانة مسلحة 
بـ)BRC ذي قطر )6( ملم لطبقتني( حلوض الشــارع بســمك )20( ســم، وكذلك تنفيذ اعمال القالب اجلانبي )الكربستون( وعمل 
الســاقية الكونكريتية بابعاد )10×50( سم، وتنفيذ اعمال الشتايكر املقرنص )االنترلوك( وتتضمن كذلك نصب وتاسيس اعمدة 

انارة بارتفاع )12( م مجنح مزدوج،
)HDPE( ب – اعمال املاءوتشتمل على متديد انابيب بولي اثيلني

ج – اعمال الكهرباء،
وكل مايلزم الجناز املشروع ومبوجب الشروط واملواصفات الفنية احملددة في جدول الكميات ووثائق املناقصة ، مع مالحظة ما يأتي: 

1 ـ ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشــتراك في املناقصة كما هو محدد في النشــرة التوضيحية الصادرة عن االمم 
املتحدة ) اخلاصة بتعريف الدولة املؤهلة(

2 ـ علــى مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات اضافية االتصال بدائرة العقود احلكومية في محافظة 
املثنى 

)  )dpc.muthana@yahoo.com
 خالل ايام الدوام الرســمي من الســاعة التاســعة صباحا ولغاية الســاعة الواحدة والنصف من بعد الظهر  وكما  موضحة  

بالتعليمات ملقدمي العطاءات 
 3 ـ ان مصدر متويل املشروع هو املشاريع واالعمال املشمولة بقانون الدعم الطارىء لالمن الغذائي والتنمية حملافظة املثنى / تنمية 

االقاليم نوع املشروع ادراج جديد الباب 59 القسم 1 الفصل 4 املادة 13 النوع 18 التسلسل 210 
4 ـ درجة وصنف الشركة  العراقية املطلوبة هي انشائية /رابعة )كحد ادنى ( اما  بالنسبة للشركات االجنبية اخملتصة باالشغال 

واملقاوالت العامة فاملطلوب شهادة التاسيس مع وجود فرع للشركة االجنبية  داخل العراق
5 ـ متطلبات التاهيل املطلوبة : وتشمل ما ياتي :

أ ـ االهلية القانونية : وتشتمل على اجلنسية ، تضارب املصالح ، قائمة الشركات املتلكئة والقائمة السوداء ، أملنع مبوجب قرارات 
االمم املتحدة ومجلس االمن الدولي 

ب ـ الســيولة املالية : وتعرف بانها كشف مصرفي يبني حركة التدفق املالي الخر سنة  وتكون متوافرة قبل موعد غلق املناقصة 
بفترة قصيرة وباملبلغ املطلوب الذي ال تقل قيمته عن )813,000,000( دينار ) ثمامنائة وثالثة عشــر مليون  دينار عراقي( .وفي حالة 

تقدمي عطاء مشترك ، يكون لزاما على احد الشريكني حيازة ما اليقل عن 25 % من مبلغ السيولة املالية احملدد.
ج ـ احلســابات اخلتامية: هي امليزانية العامة ملقــدم العطاء والتي تعكس الوضع املالي للســنوات املطلوبة من حيث موجودات 

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

لكل سنة 
2 ـ يجوز تقدمي احلسابات اخلتامية الخر سنتني تسبق االزمة املالية لعام 2014

د ـ معدل االيراد الســنوي : وهو املبالغ املستلمة من الدفعات والســلف املرحلية للعقود املنجزة او املستمرة خالل املدة املطلوبة 
وعلى النحو االتي :

1 ـ ان  احلد االدنى ملعدل االيرادات السنوية ملقدم العطاء يبلغ )6,595,000,000( دينار ) ستة مليارات وخمسمائة وخمسة وتسعون 
مليون دينار عراقي ( 

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

هـ ـ أخلبرة التخصصية في تنفيذ االشــغال :هي اخلبرة الســابقة في مجال وتخصص هذا العمل كمقاول  رئيسي او شريك او 
مقاول ثانوي وعلى مقدم العطاء تقدمي عمل مماثل واحد منجز وخالل مدة ال تتجاوز )10( عشــر سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي 

العطاء ومببلغ ال يقل عن )3,252,000,000(  )ثالثة مليارات ومائتني واثنني وخمسني مليون دينار عراقي(
 وـ  ألكادر القيادي للمشــروع والعاملني : على مقدمي العطاءات اثبات توافر العاملني للمناصب الرئيسية لتنفيذ العقد وبعقود 

رسمية صادرة عن نقابة املهندسني العراقيني وحتقيق املتطلبات االتية :
1 ـ مدير مشــروع )مهندس مدني ( بخبرة كلية عامة في تنفيذ االشــغال ملدة )7( سبع ســنوات وخبرة تخصصية في االعمال 

املماثلة ملدة )5( خمس سنوات
2 ـ مهندس مدني: بخبرة كلية عامة من تنفيذ االشــغال ملدة )5( خمس ســنوات  وخبرة تخصصية في االعمال املماثلة ملدة )3( 

ثالث سنوات
3 - مهندس كهرباء: بخبرة كلية عامة من تنفيذ االشــغال ملدة )3( ثالث ســنوات  وخبرة تخصصية في االعمال املماثلة ملدة )2( 

سنتان.
 ويجب تقدمي الكوادر واالختصاصات الفنية املطلوبة قبل موعد املباشــرة باالعمال وبعكســه تتحمل الشــركة كافة التبعات 

القانونية الناجتة  عن عدم تقدميها ومن ضمنها اجراءات االخالل بااللتزامات التعاقدية 
ان الكوادر واالختصاصات الفنية املطلوبة لتنفيذ املشــروع احملددة ابتداء ال يجوز اســتبدالها اال عند حدوث قوة قاهرة تستدعي 

االستبدال ومبوافقة جهة التعاقد كما يتوجب على مقدم العطاء تقدمي ما يؤيد خبرات الكادر القيادي للمشروع 
ز ـ على مقدمي العطاء اثبات حيازته للمعدات الرئيســية املطلوبة وفق البرنامج الزمني لتقدم العمل واملقدم من قبله بشكل 
اولي: معمل اسفلت ، خباطة مركزية او محطة خرسانية )Concrete Batching Plant( ، فارشة ،حادلة مطاطية عدد/ 2 ، وحادلة 
فوالذية عدد/ 2 يجب تقدميها قبل موعد املباشــرة باالعمال وبعكسه تتحمل الشــركة كافة التبعات القانونية الناجتة عن عدم 

تقدميها ومن ضمنها اجراءات االخالل بااللتزامات التعاقدية 
ح ـ ميكن مراجعة القسم الثالث من الوثيقة  ملعرفة التفاصيل اخلاصة مبعايير التقييم والتاهيل املذكورة اعاله 

ط ـ أَضافة الى املتطلبات القانونية على مقدم العطاء تقدمي هوية التصنيف النافذة عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشــتراك 
في املناقصة 

ي ـ آل تخضع العطاءات العطاء االفضلية ملقدمي العطاء احملليني 
6 ـ على مقدمي العطاء االلتزام بالتعليمات والشروط اخلاصة باملناقصة وبضمنها الشروط الواردة في القسم الثاني من الوثيقة 

ورقة بيانات املناقصة ج : اعداد العطاء وبخالفه يستبعد العطاء 
7 ـ ان الكلفة التخمينية للمشروع هي ) 5,419,752,870( دينار )خمسة مليارات واربعمائة وتسعة عشر مليون وسبعمائة واثنان 

وخمسون الف وثمامنائة وسبعون دينار عراقي( وان املدة الالزمة لتنفيذ اعمال املشروع هي )300( يوم.
8ـ   بامكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق املناقصة ابتداء من يوم االثنني  املصادف 2022/10/10،وذلك بعد تقدمي طلب حتريري 
الى دائرة العقود احلكومية في احملافظة، وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )350,000( دينار)ثالثمائة وخمسون الف دينار عراقي( 
غير قابلة للرد ويتم دفع املبلغ نقدا الى قسم احلسابات في محافظة املثنى وتقدم النسخة االصلية من وصل الشراء مع العطاء

9 ـ يتم تسليم العطاءات الى العنوان االتي محافظة املثنى /  دائرة العقود احلكومية وان موعد الغلق هو في متام الساعة الثانية 
عشــر ظهرا من يوم االحد املصادف 2022/10/30 التقدمي بالبريد االلكتروني  غير مســموح به ان العطاءات املتاخرة سوف ترفض 
وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان االتي الطابق االرضي من بناية االدارة 
العامة واحمللية في نفس موعد الغلق وان موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باالجابة على استفســارات املشتركني في املناقصة سيكون 
في الساعة احلادية عشر صباحا من يوم االحد املصادف  2022/10/23 في بناية دائرة العقود احلكومية في املثنى ان كل العطاءات 
تبقى نافذة ملدة )90( يوما وان تتضمن ضمانا للعطاء على شكل خطاب ضمان مصرفي يذكر فيه اسم ورقم املناقصة املعنية وان 
يكون غير مشروط ويدفع حني الطلب ونافذا ملدة  ال تقل عن )120( يوما من تاريخ غلق املناقصة الفعلي وان يكون بصيغة واضحة 

من حيث مبلغه )رقما وكتابة( وحتديد تاريخ نفاذه وشروطه والغرض من اصداره او صك مصدق  ومببلغ مقطوع مقداره
)76,000,000( دينار ) ستة وسبعون مليون دينار عراقي ( وعلى ان تكون صادرة عن مصرف معتمد في العراق ملصلحة جهة التعاقد 

) محافظة املثنى / حسابات أخلطة االستثمارية (
10 ـ ان اســم جهة التعاقد هو محافظة املثنى والعنوان هو الســماوة ـ شــارع احملافظة – بناية االدارة العامة واحمللية  والقسم 

اخملتص هو دائرة العقود احلكومية في املثنى
11 ـ عند الترشــيح لالحالة  تختار جلنة التحليل العطاء املســتجيب لكافة الشــروط القانونية املطلوبة في املناقصة وكذلك 
املواصفات الفنية ومعايير التاهيل املطلوبة )اي مســتجيب بشــكل كلــي ماليا وفنيا وقانونيا ( مع كونــه اوطا  عطاء متوازن 

ومنسجم مع الكلفة التخمينية املرصودة لالحالة وبعد التاكد من اهليته وقدراته على تنفيذ العقد بافضل صورة ممكنة
12 ـ في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة اقســامها فانه سيتم استبعاد عطائه مما يقتضي 
مراعــاة ذلك  عند  التقدمي حيث يتم ملىء القســم الرابع من قبل مقدم العطاء ثم تقــدم ورقيا بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص 

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

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

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

16 – ان احلد االقصى لعدد املشاريع التي ستحال على جهة واحدة هو مشروعان فقط.
 احمد منفي جوده
محافظ املثنى

جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية
 قسم التعاقدات

العدد: 1250
التاريخ: 2022/9/29

مناقصـة رقم )47(/ إعـالن للمرة األولى
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية 

حملافظة املثنى/ من متويل تنمية االقاليم
»تاهيل وتبليط شوارع حي احلسني الثاني )بلدية + مجاري(« / الوركاء

يسر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 
عطاءاتهم لتنفيذ املشروع الذي تتلخص اعمال املشروع بعدة اقسام من ابرزها:

أ - اعمال البلدية: وتتضمن توســيع الشارع بعرض )7,5(م وقلع الرصيف القدمي  ، وفرش طبقات من 
التراب النظيف ال تزيد ســمك الطبقة الواحدة عن )25( ســم مع احلــدل، وفرش وحدل طبقة من 
احلصى اخلابط صنف )B( بســمك )20( سم، وفرش وحدل طبقة من  االساس االسفلتي )ستاباليزر( 
بســمك )10( سم واالكساء باالسفلت طبقة سطحية بســمك )5( وكذلك تنفيذ اعمال القالب 
اجلانبي )الكربســتون( وعمل الســاقية الكونكريتية وتنفيذ اعمال الشتايكر املقرنص )االنترلوك( 

ونصب وتاسيس اعمدة انارة بارتفاع )12(م
ب - اعمال اجملاري: وتشــتمل على متديد انابيب بالســتيك نوع)UPVC( وباقطار مختلفة )400,315(

ملم بعد حفر مســار االنبوب بعرض )0.6m+D( وكذلك عمل منهوالت كونكريتية مسلحة وعمل 
وصالت الكليات باستخدام انابيب نوع )UPVC(بقطر )250(ملم وعمل فتحات تصريف جانبية بابعاد 

)35×50(سم،
،)casing( ملم وعمل عبارة )ج- اعمال املاء: وتتضمن متديد انابيب ماء بولي اثيلني باقطار )160,110

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:4، املادة:13، النوع:18 التسلسل: 210
3 . درجة وصنف الشركة املطلوبة هي: انشائية / ثامنة )كحد ادنى( 

4. 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 )106,000,000( دينار )مائة وســتة  مليون 
دينار«، عن طريق تقدمي كشــف مصرفي يبني حركة التدفق املالي آلخر ســنة، وتكون متوافرة قبل 

موعد غلق املناقصة بفترة قصيرة. 
ج- الكادر القيادي للمشــروع والعاملني فيه: ويشــتمل الكادر القيادي على مدير مشروع )مهندس 
مدني( + مهندس مدني وبعقود رسمي صادر عن نقابة املهندسني العراقية وكما يتوجب على مقدم 
العطاء تقدمي ما يؤيد خبرات الكادر القيادي للمشــروع. ويجب تقدمي الكوادر واالختصاصات الفنية 
املطلوبة قبل موعد املباشــرة باالعمال، وبعكسه 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 الكلفة التخمينية للمشروع هي )1,051,235,000( دینار )مليار وواحد وخمسون مليون ومائتان 

وخمسة وثالثون الف دينار عراقي( وإن املدة الالزمة لتنفيذ اعمال املشروع هي )210( ايام.
 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 )150،000( دينار )مائة وخمســون الف دينار(، غير قابل للرد، ويقدم وصل الشراء االصلي مع 

العطاء.
 7. يتم تســليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: محافظة املثنى/ دائــرة العقود احلكومية، وان موعد 
الغلق في متام الساعة الثانية عشر ظهرا  من يوم الثالثاء املصادف 2022/10/25 إن العطاءات املتأخرة 
سوف ترفض، وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور في 
العنــوان اآلتي: الطابق االول من بناية اإلدارة العامة واحمللية في نفس موعد الغلق. وإن موعد انعقاد 
املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشتركني في املناقصة سيكون في الساعة احلادية عشر 
صباحــاً من يوم الثالثــاء املصادف 2022/10/18 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 اســم ورقم املناقصة املعنية وان يكون غير مشروط ويدفع حني الطلب ونافذا ملدة ال تقل 
عــن )120( يوما من تاريخ غلق املناقصة الفعلي وان يكــون بصيغة واضحة من حيث مبلغه )رقما 
وكتابــا( وحتديد تاريخ نفاذه وشــروطه والغرض من اصداره او صك مصــدق ومببلغ مقطوع مقداره 
)15،000،000( دينار )خمســة عشر مليون دينار عراقي( وعلى ان تكون صادرة عن مصرف معتمد في 

العراق ملصلحة جهة التعاقد )محافظة املثنى/ حسابات اخلطة االستثمارية(.
8. 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.
 13. ال تصرف أول ســلفة لألعمال املنفذة للمشروع إال بعد أن تتجاوز نسبة االجناز املالي 25% ومبا ال 

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

أحمد منفي جودة 
محافظ املثنى 
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رسالة إلى االتحاد 
العراقي لكرة القدم
عندما شارك العراق في بطولة اخلليج 
الرابعة في الدوحــة  عام 1976  اضاف 
منافسا   وظهر  للبطولة  خاصة  نكهة 
جديــدا ملنتخب الكويــت املتربع على 
عــرش البطولــة منتخب العــراق نال 
املدرب  اللقب ثالث مرات حتت اشــراف 
الراحل عمو بابا اهلل يرحمه وكاد ان يفوز 
باللقب الرابع في البطولة السادســة 
في ابو ظبي لوال انســحاب العراق من 
املباراة النهائية امام الكويت عام 1982 
بأمر رئاســي  وفي البطولة اخلامســة 
التي جرت احداثها في بغداد والتي أحرز 
راسخة  بقيت  العراقي  املنتخب  لقبها 
فــي ذاكرة اخلليجيني ملا شــاهدوه  من 
معالم حضارية  ومن تعامل انســاني  
واخالقي  المثيل له حتـــى نحافـــظ 
رسمناهـا   التـــي  القيـم  هـذه  علـى 

باالمـس
ادعو احتادنــا املؤقر بتوجيــه  بطاقات 
دعــوة لنجوم اخلليج حلضــور البطولة 
فــي البصرة أمثــال جاســم يعقوب 
فتحــي كميل عبــد العزيــز العنبري 
محســن مصبح زهير بخيت ســامي 
اجلابر  احلبســي الطرابلسي احلوسني  
حمود ســلطان وغيرهم مــن مواهب 
اخلليج ودعــوة االعالميــني  العراقيني 
الذيــن عملوا في اخلليج ســامي عبد 
االمام وعلي شــدهان وحســام حسن  
وهؤالء كرمــوا في أكثر من مناســبة 
من قبــل اجلهات الرياضيــة االماراتية 
وحسام حســن كرمه الشيخ سلطان 
القاسمي حاكم الشارقة على تعليقه 
والشعب على مفرداته   الشارقة  ملباراة 
اجلميلة واسلوبه املتميز في نقل وقائع 
املباراة للمشــاهدين نحن بحاجة لهذا 
املبدع في وقت اصبــح التعليق صراخ 

وهتافات.

همسة خليجية
كرمت االمارات العربيــة املتحدة جنوم 
العراق الراحلــني عمو بابا وعلي كاظم 
وكاظــم وعــل ودعا النجــم الكويتي  
جاســم يعقوب الراحــل علي كاظم 
للكويــت لغرض العالج عندما اشــتد 
عليه املرض وهكذا يكون الوفاء واال فال

همسة وطنية
على املســؤولني على بطولــة اخلليج 
االســتعانة بشــركات عامليــة للنقل 
التلفزيونــي  واالدارة والتنظيــم حتى 
اليظهر لنا على املدرجات باعة متجولني 

في الدرجات.

* مدرب عراقي محترف 

بغداد ـ الصباح الجديد:

يدُعو االحتادُ املركزي لكرِة القدم 
للموســم  املُمتاز  الدوري  أنديَة 
(٢٠٢٢/٢٠٢٣( إلى إرســاِل ممثلني 
عدد )٢( من كل نادٍ حلُضورِ قرعِة 
التي ستجري في  املمتاز  الدوري 
قاعِة احملطة في العاصمِة بغداد 
في   )٦/١٠/٢٠٢٢( اخلميس  اليوم 

الساعِة السادسة مساًء.
قــررَ االحتــادُ العراقــّي لكــرِة 
عقَد   الذي  اجتماعه  في  القدم، 
نقاٍش  وبعد  االحتــادِ،  مبقّر  أمس 
مستفيٍض للقراراِت  ومبا يتوافُق 
مــع مضمــوِن رســائل االحتاد 
اآلســيوي وقانون ولوائح االحتادِ 
الدولــّي، املوافقَة علــى قراراِت 
اســتئناف التراخيــص وجلنــِة 
التراخيــص واملُضي بقرارها في 
اعتمادِ )١٩( فريقاً للدوري املمتاز 
للموسم ٢٠٢٢/٢٠٢٣، وستكون 
للموســم  املمتاز  الدوري  قرعُة 
املقبل يوم اخلميس )٦/١٠/٢٠٢٢(، 
األحد  يوم  املنافســات  وتنطلُق 
استقالة  رفُض  (٩/١٠/٢٠٢٢(.ومتّ 
رئيس جلنة املســابقات الدكتور 
حيدر عوفي ونائب رئيس اللجنة 
،واملصادقة  الدين  ســيروان جنم 
املســابقاِت  جلنتي  الئحِة  على 

واالنضباط.
من جانــب اخــر، أقــاَم االحتادُ 
أمس،  القــدم،  لكرِة  العراقــّي 
دورًة ملُشــرفي مباريــات الدوري 

املُمتاز للموســم )٢٠٢٢/٢٠٢٣( 
وتضمنت  االحتــاد،  مقــّر  فــي 
الدورُة كيفية استخدام النظاِم 
اإللكترونــّي فــي إدارِة املبــاراة 
الذي سيســتخدُم في املوسم 
املُقبل. وحضرَ الدورة ُعضوا جلنة 

املُســابقات علــي عبيس وجنم 
املشاركون  أشادَ  .وقد  عواد  عبد 
فــي الدورِة باملعلومــاِت التي متّ 
طرحهــا والتي ســيتّم تطبيق 
الدوري  منافساِت  في  مفرداتها 

املمتاز للموسم )٢٠٢٢/٢٠٢٣(.

االثنني .. قرعة الصاالت 
والشاطئية 

الصاالت  كــرة  جلنــة  حــددت 
والشــاطئّية في االحتاد العراقي 
لكرة القــدم، موعد إجراء قرعة 

الــدوري املمتاز لكــرِة الصاالت 
والكرة الشــاطئية للموســم 
بيان  اللجنة في  املُقبل.. وذكرت 
أن قرعة كرة الصاالت ســتقام 
عشــر  احلادية  الســاعة  فــي 
صباحــاً يوم االثنــني املقبل في 

الكرة..  احتاد  مبقر  املؤمتراِت  قاعِة 
الكرِة  قرعــة  أن  إلى  وأشــارت 
الساعِة  في  ستقام  الشاطئّية 
الواحــدة من بعد ظهــر اليوم 
نفســه على قاعة املؤمترات في 

االحتاد.

امليناء يلجأ للقضاء الدولي 
امليناء  نــادي  أعلن  من جانبــه، 
أنه ســيلجأ إلى احملاكم احمللية 
حقــه  الســترداد  والدوليــة 
باملشــاركة بالــدوري املمتــاز، 
إلى جانب  بعد قرار اســتبعاده 
أندية أخــرى، واعتماد 19 فريقا 

للموسم اجلديد 2023-2022.
وقــال امليناء، في بيان رســمي، 
»راقبنا خــالل األيام املاضية كل 
احتاد  بها  التي عمــل  اإلجراءات 
كرة القدم، ليخــرج اليوم بقرار 
فيه مــن اإلجحاف الكثير لنادي 
وجماهيره«.وأضــاف:  املينــاء 
احملاكم  إلــى  التوجــه  »قررنــا 
كل  وتقدمي  والدوليــة،  احملليــة 
األدلــة واحلقائق واخلروقات، التي 
التنفيذي  املكتــب  بهــا  عمل 
لالحتاد العراقي وجلنة التراخيص 

السترداد حقنا املسلوب«.
يذكــر أن االحتــاد العراقي لكرة 
القــدم، أعلن اعتمــاد 19 ناديا 
للموسم اجلديد املقرر أن ينطلق 
في التاســع من الشهر اجلاري، 
ومت اســتبعاد امليناء، والديوانية، 
واعتماد  بغداد،  وأمانة  وسامراء، 

هبوطها إلى درجة أدنى.

قرعة الدوري الممتاز تجرى اليوم باعتماد )١٩( فريقًا 
الميناء يختار طريق المحاكم الدولية 

لقطة من مباريات دوري الكرة في املوسم املاضي

تقرير 

العواصم ـ وكاالت:

فرانك كيسي،  الوسط  أصيب العب 
خــالل مران أمــس، بتعرضه لشــد 
عضلي فــي الفخذ األميــن، وفقا ملا 
أعلنــه نادي برشــلونة اإلســباني.

وانضم الالعب إلــى قائمة اإلصابات 
التــي تضــم رونالدو أراوخــو وجول 
كوندي وهيكتور بيليرين وفرينكي دي 
يوجن وميمفيس ديباي بجانب أندرياس 
كريستنسن الذي أصيب خالل مباراة 

الليلة املاضية في ميالنو.
ووقعت اإلصابة في املدينة الرياضية 
)خوان جامبر( في املران الذي شــارك 
املتاحــون ومتكن فيه  الالعبون  فيها 
فرينكــي دي يوجن من املشــاركة في 
التدريبــات اجلماعيــة، كما شــارك 
فيها مــن فريق الرديف لبرشــلونة 
ألفــا ديونكو ومارك كاســادو.ووفًقا 
ديبورتيفــو«  »مونــدو  لصحيفــة 
اإلســبانية، فإن مدة غياب كيســي 
عن املالعب ســتصل إلى أسبوعني، 
وبالتالي لن يلحق مبباراة الكالسيكو 
ضد ريال مدريد يوم 16 تشــرين األول 
الدقيقة  اجلاري.وشارك كيســي في 
83 من املباراة أمــام أنتر ميالن أمس 
بديال جلافي.كما شارك حتى اآلن في 

ثماني مباريات، 5 فــي الدوري وثالثة 
أمام  في دوري األبطال، وسجل هدفا 
فيكتوريا بلزن عى ملعب سبوتيفادي 

كامب نو.
املدير  هيرنانديــز  تشــافي  وأعــرب 
الفني لبرشــلونة، عــن غضبه بعد 
دون  إنتر ميالن بهدف  اخلســارة ضد 
رد، ، ضمن منافســات اجلولة الثالثة 
مــن دور اجملموعــات لــدوري أبطال 
أوروبا.وقال تشــافي، خالل تصريحات 
اإلســبانية:  ماركا  صحيفة  نقلتها 
»أنا غاضب من املوقف، وال نفهم أي 
شــيء، إذا كانت هناك ملسة يد على 
أنســو فاتي فنحن لدينا ركلة جزاء. 
إنه ظلم ويجب على احلكام التحدث 
وشرح قراراتهم ألننا ال نفهم شيئا«.

وأضــاف: »كانت لدينا فــرص لكننا 
لم نســتغلها، وكنــا نعلم خطورة 
اخلصــم بتســديداتهم مــن خارج 
املنطقة، ويتبقــى أمامنا 3 نهائيات 
ونحن في وضع غيــر مريح ويجب أن 
نتنافس بشكل أفضل«.وتابع: »يجب 
أن يتحدث احلكم، وأن يشرح ملاذا لم 
يحتســب لنا ركلة جزاء، أعتقد أنه 

قرار غير عادل«.
وأوضح: »أردنا الهجوم في املساحات، 
وصنعنــا فرصا أكثر منهــم لكننا 
الثاني  الشوط  وفي  نســتغلها،  لم 

كنا أفضــل وحاولنا بــكل الطرق«.
والتحرك  اإليقاع  إلى  وصرح »افتقرنا 
في الشــوط األول، ويجــب أن ننتقد 
نهائيات«.وأمت:   3 وينتظرنا  أنفســنا، 

»أنــا قلق من اخلســارة وموقفنا بات 
معقدا«.

وجتمد رصيد برشــلونة عند 3 نقاط 
في املركــز الثالث، بينمــا انفرد إنتر 

ميــالن باملركز الثاني برصيد 6 نقاط، 
فيما يتصدر بايــرن ميونخ اجملموعة 
برصيد 9 نقاط، ويتذيل فيكتوريا بلزن 

من دون نقاط.

وأكــد تقريــر صحفي إســباني، أن 
برشــلونة يــدرس تقــدمي شــكوى 
رســمية لليويفا، ضد حكام مباراته 
أمــام إنتر ميالن.وخســر برشــلونة 
أمــام إنتر، بهدف من دون رد، مســاء 
الثالثة  اجلولة  لقاءات  الثالثاء، ضمن 
أبطال  بــدوري  اجملموعــات  ملرحلــة 
أوروبا.وشــهدت املباراة بعض احلاالت 
التحكيمية املثيــرة للجدل لصالح 
البارســا، حيث ألغت تقنية الفيديو 
هدفا ســجله بيــدري بداعي وجود 
ملسة يد على أنسو فاتي.كما لم يتم 
احتســاب ركلة جزاء بعدما ملســت 
الكرة يد دينزل دومفريس، مدافع إنتر، 
داخل منطقــة اجلزاء، في الوقت بدل 
»موندو  صحيفة  الضائع.وبحســب 
ديبورتيفو« اإلســبانية، فإن برشلونة 
يناقش حاليا شــكوى طاقم احلكام 
بالكامل ســواء املوجودين بامللعب أو 
على تقنية الفار، بداعي تضرر الفريق 
من قرارتهم.ويحتل برشــلونة املركز 
الثالث فــي اجملموعة برصيد 3 نقاط، 
من 3 مباريات، بفارق 6 نقط عن بايرن 
ميونــخ املتصدر، و3 نقــاط عن إنتر 

الوصيف.
مــن جانبه، حتــرك االحتــاد األوروبي، 
بــول فان بويكل  بقرار عاجل يخص 
حكم الفيديو فــي مباراة إنتر ميالن 

التي أقيمت أمس األول  وبرشــلونة، 
فــي دوري األبطال.وشــهدت املباراة، 
لقطــة جدلية، قــرر خاللها احلكم 
عدم احتساب ركلة جزاء لبرشلونة، 
كما رفضت تقنية الفيديو استدعاء 

احلكم ملشاهدة اللعبة مرة أخرى.
وأظهرت اإلعادة التلفزيونية، أن الكرة 
ملست يد الهولندي دينزل دومفريس، 
مدافــع إنتــر ميالن.ووفقــا ملوقــع 
»فوتبول إيطاليا«، فإن االحتاد األوروبي 
أســند على الفور، إلى فــان بويكل، 
مســئولية أن يكون حكم الفار في 
بالدوري  بيتيــس  وريال  رومــا  مباراة 
املوقع  اخلميس.وأشار  اليوم  األوروبي، 
إلــى أن قرار اليويفا يعنــي أن االحتاد 
األوروبي ال ينــوي توقيع عقوبة على 
اللعبة اجلدلية  فان بويكل، بســبب 
في مباراة إنتر وبرشــلونة.وأوضح أن 
خبــراء التحكيم في إيطاليا، اتفقوا 
على أن زوايا الكاميرات املوجودة حتت 
تصرف حكــم الفار لم تكن واضحة 
مبا يكفي، كي جتعله يطلب استدعاء 
اللعبة  ملشــاهدة  الســاحة  حكم 
اللقطات  أن  املوقــع  أخرى.وذكر  مرة 
الواضحة للمسة اليد كانت متاحة 
فقــط للتلفزيــون اإلســباني، ولم 
تشاهد في إيطاليا إال بعد ساعة من 

املباراة.

كيسي يعمق جراح برشلونة قبل الكالسيكو
اليويفا ينصر حكم الفار للمباراة امام إنتر ميالن

هاكن كالهانغولو العب إنتر ميالن يسجل هدف الفوز

قاسم شالكه*
غادرنــا يوم امــس الثالثــاء وفد 
الثقال  املنتخــب الوطني لرفــع 
صــوب العاصمة البحرينية املنام  
بغية املشــاركة في بطولة اسيا 
للفترة ٦- ١٦  تشرين االول اجلاري، 
بثالثة العبني كل  العراق  ويشارك 
من الرباعان  علــي عمار وزن ١٠٩  
كغم وليث الكــرمي وزن ٦٩ كغم 
حيــدر حســني عســكر  وزن ٦٩ 
كغم، اكد ذلك نائب رئيس االحتاد 
الدكتور مصطفــى صالح حيث 
قال: بعد انتهاء املعسكر التدريبي 
في مدينة ارييــل غادرنا يوم امس 
الثالثاء وفد املنتخب الوطني لرفع 
الثقال صوب العاصمة البحرينية 
املنام  بغية املشــاركة في بطولة 
اســيا التي للفترة ٦- ١٦  تشرين 
االول اجلاري، ويشــارك وفد بثالثة 
العبني كل من الرباعان  علي عمار 
وزن ١٠٩  كغم وليث الكرمي وزن ٦٩ 
كغم حيدر حسني عسكر  وزن ٦٩ 

كغم. 
التدريبي  املالك  استطاع  واضاف: 
للمنتخــب الوطنــي  املالف من 
املــدرب صباح زبون مشــرفا فنيا 

املدربني  الى كل مــن  باالضافــة 
عبدالكرمي كاظم و عمار يسر من 
رفع املستوى الفني خالل املعسكر 
الذي اقيم في مدينة اربيل لالعبني 
حيــث كان ناجحا بــكل املعايير 
الفنية، والحظنا تصاعد املستوى 
الفني فــي االداء من خالل االرقام 
اجليدة التي سجلها الالعبني التي 
بذلها  كبيرة  جهود  نتيجة  جاءت 
مشيرا  والالعبني،  التدريبي  املالك 

الــى ان  بطولــة اســيا تعد من 
البطــوالت الدولية املهمة ونامل 
ان تكون مشــاركتنا ايجابية وان 
املطلوب  املستوى  يقدموا العبينا 
خصوصــا وان املنتخــب يضــم 
عناصر مميزة سبق لهم وان حققوا 

نتائج على مستوى القارة.

* املنســق اإلعالمي الحتــاد رفع 
األثقال

هشام السلمان *
 خــالل اتصــال هاتفي مــع رئيس 
اللجنة الباراملبية الوطنية العراقية 
د. عقيل حميد   قــال لنا: تضمنت 
زيارتنا الى فرنسا في اليوم االول.. مت 
عقد اجتماعا مع الســيد ) فيدرك 
( ومت خاللــه االتفــاق علــى اقامة 
املعســكرات  التدريبية خالل عامي 
2023 و 2024 جلميــع فــرق اللجنة 

الباراملبية العراقية.
 وتســهيل جميع االجراءات االدارية 
والفنية وامور الفيــزا ومت حتديد )  5 
( مدن القامة املعســكرات اخلاصة 
وحضر  الباراملبية  االلعــاب  بــدورة 

عن املــدن  اخلمســة  مندوبني عن 
السياحة واحلكومة احمللية والشباب 
والرياضة والســياحة ومندوب اداري  
واضــاف  قائال :في اليــوم  الثاني  ، 
متت زيارة القريــة االوملبية وملعب ) 
ستد دي فرنس ( الذي سيتم  اقامة 
حفــل االفتتاح فيه لــدورة االلعاب 
االوملبية 2024 . الزيارة متت من قبل 
جميــع الوفود عن اللجــان االوملبة 
والباراملبيــة التــي ستشــارك في 
دورة باريــس اضافة الى زيارة مالعب 

التنس والسباحة.

* مدير إعالم اجلنة الباراملبية

 مهدي العكيلي 
عقدت الهيئــة اإلدارية اجلديدة لنادي 
اخلطوط اجلويــة الرياضي اجتماعها 
األول بعد فوزهم في االنتخابات وترأس 
االجتماع الدوري ، اكرم لعيبي، رئيس 
الهيئــة اإلدارية ونائبة وأمناء الســر 
واملالية وجميع االعضاء ومت مناقشة 
واقــع العمل الرياضي بشــكل عام 
وركز االجتماع على مشــاركات فرق 
النادي على املســتوى العربي واحمللي 
واملالكمة  والســهم  القوس  أللعاب 
وكــرة القــدم والبولنغ وقــال اكرم 
لعيبي رئيس النادي أن اجتماعنا كان 
النقاط على  إذ وضعنا  مهما ومثمرا 
احلروف واملضــي قدما لتحقيق نتائج 
أفضل جلميع االلعاب التي متارس في 
النادي من خالل املتابعة والدعم املالي 

واملعنوي.
على  باالجتماع  أكدنا  لعيبي  واضاف 
التركيز بصورة أكبر على مشــاركة 
العبي القوس والســهم املشارك في 
بطولة العــرب لألندية العربية املقرر 
إقامتها بداية الشهر املقبل في تونس 
واكدنا في االجتماع على توفير الدعم 
من  والسهم  القوس  ألبطال  الكافي 
اجل حتقيق االنتصارات وهم اهال لها 
وأشــار كذلك ركزنا علــى االهتمام 
الكبيــر لفريق كرة القدم ونســعى 
إلى العودة لدوري الدرجة األولى كون 
النادي له تاريخ عريق ورافد مهم لرفد 
األندية واملنتخبات لســنوات مضت، 
وبــني لعيبــي  أهمية العمــل بروح 
الفريق الواحد من أجل رفع مســتوى 
جميع األلعاب وتطوير البنى التحتية 

للنادي مبا يضمن الوصول الى األهداف 
اجلديدة  اإلدارة  املرســومة من قبــل 
وعلى رأســها اإلستعدادات املنظمة 
الرياضيــة  اإلســتحقاقات  خلــوض 
خملتلف  واخلارجيــة  احمللية  القادمــة 
الفئــات العمريــة وحصــد األلقاب 
والظهور مبســتوى افضل وسنعمل 
بــروح رياضية وبيد واحــدة من أجل 
النجاح بعملنا ونرســم مســتقبل 
زاهــر لنادي اخلطوط ونقدم شــكرنا 
والشــركة  النقل  وزارة  الى  وتقديرنا 
العامــة للخطوط اجلويــة العراقية 
بشــكل  للنادي  والداعمة  الراعيــة 
خاص املهندس كرمي كاظم حســني 
العامة للخطوط  مدير عام الشركة 
اجلوية العراقية إحدى أهم مؤسسات 

وزارة النقل.

متابعة ـ الصباح الجديد:
العــراق للقوس  أنديــة  حصــدت 
بالبطولــة  املشــاركة  والســهم 
العربيــة، 16 ميدالية ملونة، ضمن 
في  حاليا  املقامة  الدورة  منافسات 
تونس.ويشارك في البطولة العربية 
50 ناديا ميثلون مختلف الدول، ومن 
ضمنها 4 أنديــة عراقية )اخلطوط 

وأمانة بغداد والوحدة واملشــاهدة(. 
وجتسدت نتائج األندية العراقية، في 
إحراز 7 ميداليات ذهبية وميداليتني 

فضيتني و7 ميداليات برونزية.
وحصلــت العبة اخلطــوط فاطمة 
ميداليات   4 املشهداني على  سعد 
ذهبية، فيما حصلت شقيقتها رند 
وفضيتني.وانتزع  ذهبية  على  سعد 

برونزيات،   3 على  إبراهيم  إســحاق 
ونال علي حمد الذهبية، وعبد اهلل 
الشــيباني البرونزيــة، كما حصد 
عبد اهلل ســعد امليدالية الفضية.

املالي  األمني  حســني  جاسم  وقال 
لنــادي اخلطــوط: »ظهــر اجلميع 
مبستوى طيب من خالل معنوياتهم 

العالية«.

إدارة نادي الخطوط تعمل على نجاح 
فرقها الرياضية في البطوالت المقبلة

القوس والسهم يحرز16 وسامًا عربيًا

منتخبنا برفع االثقال يشد
 الرحال صوب العاصمة المنامة

البارالمبية تبرم اتفاقات لخمس 
معسكرات تدريبية لمنتخباتها في فرنسا   

عقيل حميد

 7:45 مساًء
10:00 مساًء
10:00 مساًء

مفكرة اليوم

نيقوسيا ـ مان يونايتد
أرسنال ـ بودو

روما ـ ريال بيتيس

الدوري األوروبي



بغداد - وداد ابراهيم:
حلم ان يكــون بحارا متأثــرا بوالده 
الذي كان يعمل مهندسا في املوانئ 
البحرية في البصرة، اال ان حلمه لم 
القماشة  يتحقق وتغير قدره لتكون 
غادر  وقدره حــن  واللــون عشــقه 
مدينته البصرة في الســتينيات من 
الفن في بغداد  املاضي ليدرس  القرن 

وليصبح ابرز فناني العصر احلديث.
انــه الفنان "غســان فيضــي تولد 
املعقــل 1948" حتدث للصباح اجلديد 
عن جتربتــه قائال: حلمــت ان اعمل 
قبطانا في السفينة إلعجابي بوالدي 
املهندس في املوانئ العراقية، لكن لم 
يحالفني احلظ فســافرت الى بغداد 
مطلع الســتينيات من القرن املاضي 
ألدرس فــي معهد الفنــون اجلميلة 
حيث كانت دراســة مثمرة جمعتني 
الفنانن،  كبار  ومن  املدرسن  بأفضل 
الفنون  بأكادميية  التحقــت  وبعدها 
اجلميلة فالتقيت بأساتذة لهم طابع 
مميز في الفــن االكادميي وهو القريب 
الى روحي مثل "فائق حسن، وكاظم 
حيدر، وفرج عبو لهم الذكرى النبيلة 
ولهم الــدور الكبير في حياتي وخالل 
سنوات الدراسة اقمت ثالثة معارض 
في "جمعية الفنون والتراث"  ببغداد، 
وأكثر األعمال اقتنيت من قبل أعضاء  
اجلمعية، وكان يرافقني آنذاك الفنان 

الصديق "رحمن اجلابري"  
وريث املدرسة البغدادية

وتابع: وفي عام 1974 عملت رســاما 
فــي مجلة "رأى بغــداد" التي تصدر 
باللغة الفرنسية، لكن كان الطموح 

باريس  الى  الســفر  فقررت  يطاردني 
والكنائس"  اجلداريات  "فن  لدراســة 
فالتقيت اســتاذ الفن "جــان برتوا" 
للمدرســة  انتباهــي  شــد  الــذي 
البغدادية بقولــه: "ان االوربين تأثروا 
بحضارة الشــرق وكانــت اعمالهم 
من اجمل االعمــال وعليكم العمل 
في املدرسة البغدادية وتطوريها" ما 
حفزني لعمل تداخل بن املدرســتن 
"االوربيــة والبغداديــة" ألني امتلك 
خزينا مــن ما قدمه لنا كبار الفنانن 
العراقين، واجد اني  وريث املدرســة 
البغداديــة كوني تتلمــذت على يد 
مؤسسيها " فرج عبو وجواد سليم 
وفائــق حســن" والذين لعبــوا دورا 
مهما في توضيح معاملها وعناصرها 
الفنية،واريد ان اضيف لهذه املدرسة 

الرائعة التــي علمتنا ان نفهم احلياة 
ليس وحدي بل كل الفنانن املهاجرين 
اوربا ورثوا هذه املدرسة ويعملون  في 

على تطويرها.
انحناء الرؤوس ال يعني اخلضوع

واكمــل: فــي باريــس كنــت اذهب 
وبشكل مســتمر الى املتاحف التي 
حتتوي على كل تفاصيل حضارة وادي 
الرافدين فتعرفت على ادق التفاصيل 
زاد تعلقي  الســومرين ما  عن حياة 
بحضــارة العــراق، وجعلني ارســم 
بشــكل اقرب الى الرمزيــة فانحناء 
رؤوس النســاء في اعمالــي ال يعني 

اخلضوع بقدر ما يعنى احملبة واحلنان. 
رسمت ما تعرض له العراق

واضاف: كنت اذهب وبشكل مستمر 
الــى " مومنــار" وهي مدينــة  داخل 

فرنسا يتواجد فيها الرسامون لرسم 
"البورترية" الصور الشخصية وكانت 
اعمالي تنــال االعجاب من الناس بل 
الكثير  فاقمــت  كلها،  تبــاع  كانت 
مــن املعــارض الفنية الشــخصية 
واجلماعيــة فــي باريــس ودول اوربا 
قدمت اعماال عما تعرض له بلدي من 
كوارث مثل لوحتي "أضواء نارية على 
ســماء بغداد"  وغيرهــا من االعمال 
العراقية وصمودها  املرأة  التي جتسد 
وحبها لعائلتها الني اشعر ان العراق 
الوجــدان وكانت اعمالي  يعيش في 
حتصــد الكثير مــن االعجاب فكتب 
عني الكثيــر من النقــاد واملهتمن 
بالفن النــي اجد ان اللوحة تشــبه 
القصيــدة يجب ان تفهــم من قبل 

املتلقي بكل تفاصيلها.
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

غسان فيضي : "اضواء نارية على 
سماء بغداد" أبرز اعمالي الملحمية

أقام معارض شخصية وجماعية في مدن أوروبية عّدة

متابعة ـ الصباح الجديد:
تفاصيل جديدة في أزمة بــراد بيت وأجنلينا 
جولي بدأت فــي الظهور، مع تقدمي الفنانة 
الشــهيرة تفاصيل جديــدة عما وصفته 
بسلوك زوجها الســابق براد بيت املسيء 

في دعوى قضائية.
التفاصيل التــي قدمتها أجنلينا جولي، 
يصعد معركة قانونية بشــأن مصنع 
نبيذ فرنســي كان يتشــارك الزوجان 
ملكيته يوما ما، ويكشــف تفاصيل 

جديدة عن انفصام عرى زواجهما. 

جولي رفعت دعوى جاء فيها أن بيت ســعى إلى 
ربط بيع حصتهــا في مصنع النبيذ، باتفاق عدم 
إفصاح كان من شأنه منعها من مناقشة "إيذاء 

بيت اجلسدي والعاطفي لها وألطفالهما" علنا.
وتصــف دعوى جولي موقفا خــالل رحلة بطائرة 
خاصة في ســبتمبر/ أيلــول 2016 حيث قيل إن 
بيت "أمسك جولي من رأسها وهزها قبل دفعها 
إلى جدار املرحاض". وزعمت الدعوى أن بيت "خنق 

أحد األطفال وضرب آخر في وجهه".  
ورفع بيت دعوى قضائية على جولي وشــركتها 
الســابقة في فبراير/ شــباط املاضي، جاء فيها 

أن بيع جولي حصتها في ســبتمبر/ أيلول 2021 
في مصنع النبيذ "شــاتو ميرافال" إلى شــركة 
مشــروبات دولية كان غير قانونــي ألن الزوجن 
اتفقا علــى أال يبيع أبدا أي منهمــا نصيبه دون 
موافقــة الطرف اآلخر. جولــي قالت إنه ال يوجد 
اتفاق من هذا القبيــل، وبيت رفض عملية البيع 
ما لم توافق على "أمر حظر نشــر غير مقبول" 
فيما يتعلق بسلوكه. وحقق مكتب التحقيقات 
االحتادي في احلادث التي وقعت على منت الطائرة، 
و"خلص إلى أن احلكومة لديها ســبب محتمل 

التهام بيت بارتكاب جرمية احتادية".

بغداد - الصباح الجديد:
شهدت مدراس بغداد حركة فاعلة في تهيئة الصفوف 
وتنظيفها وصبغها بأعمال تطوعية الســتقبال العام 
الدراســي اجلديــد اذ أعلن وزيــر التربيــة، علي حميد 
الدليمي، انطالق العام الدراســي اجلديــد، اعتبارا من 
يوم االربعاء املوافق 12 تشرين األول لعام 2022، مشيرا 
الى أن الشــعوب تتقدم واألمم تنهض وتزدهر عبر أبواب 
املدارس والقاعات الدراسية ومن دونها تصبح الشعوب 

متخلفة".
واظهرت الكثير من املدارس استعدادها للعام الدراسي 
اجلديــد ، اذ قامــت إدارات وكوادر املــدارس التعليمية 
بحمالت تنظيــف واصالحات لتكون جاهــزة للطلبة 
وتهيئة غــرف الدراســة للصفوف االولــى وجتهيزها 
بالوسائل التعليمية من اجل حتفيز االطفال الستقبال 

العام الدراسي بحب ورغبة للدراسة والتعليم.

بغداد - الصباح الجديد:
كشف املدير العام لدائرة التحريات والتنقيبات في 

الهيئة العامة لآلثار والتراث علي شلغم، امس األربعاء، 
عن انطالق أعمال املسح اآلثاري امليداني حملطات درب 

زبيدة "طريق احلج الكوفي القدمي" املمتد من ضواحي 
مدينة النجف األشرف وصوالً إلى احلدود الدولية مع 

اململكة العربية السعودية ويستمر ملدة 52 يوماً.
وقال شلغم في بيان ورد للصباح اجلديد، أن "عمليات 

املسح تهدف إلى تهيئة متطلبات إدراج ملف درب 
زبيدة على الئحة التراث العاملي كموقع ثقافي مشترك 
متسلسل عابر للحدود بن جمهورية العراق واململكة 

العربية السعودية والذي مت اعتماده ضمن الالئحة 
التمهيدية من قبل جلنة التراث العاملي في شهر شباط 

."2022
يذكر ان درب زبيدة من املشاريع االثارية الكبرى التي 

تطلع بها الهيئة العامة لآلثار والتراث في العراق وهيئة 
التراث السعودية.

ويبلغ طول الطريق أكثر من 1500 كم حيث تقع 
معظم هذه املسافة داخل السعودية، وهو من أهم 

طرق احلج والتجارة خالل العصر اإلسالمي.
وبالتزامن مع هذا احلدث فقد انطلقت أعمال املسح 

اآلثاري للمواقع األثرية ملدينة املناذرة األثرية ضمن حدود 
محافظة النجف األشرف.

مدارس بغداد تستعد
للعام الدراسي الجديد

مسح آثاري لـ"طريق
الحج الكوفي" بين 

النجف والسعودية
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انفعاالتهــم  تصويــر  الشــعراء  تخطــى 
وأحاسيسهم الشخصية الى تصوير انفعاالت 
الدنيا الكوُكب الذي يعيشون على سطحه ..!!

حتى قال بعضهم :
قد نادت الدنيا على نَْفِسها 

لو كان في العالم َمْن يَْسَمُع 
كم واثٍق بالعمر واريُْتُه
وجامٍع بدّدُت ما يَْجَمُع 

والسؤال االن :
هل ِمْن ُمسَتِمع لنداء الدنيا ؟

واجلواب :
ال 

انهم مشــغولون عن كل نداء االّ نداء اقتناص 
األموال واكتنازها..!! 
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وقال آخر :

مِلَا تُؤذُن الدنيا بِِه ِمْن صروفها 
يكوُن بكاُء الطفِل ساعَة يُولُد 

ان الطفل ســاعة يولد ليس لــه القدرة على 
ادراك احلقائق وتبقى املســألة في نطاق ما يفرغ 
الشعراء على املولودين من مشاعر وتصورات عن 

املستقبل ..!!
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ان كوفيد 19- كورونا الذي أطّل على العالم في 
عام الشؤم 2020 وََفَتَك باالرواح، ودّمر االقتصاد، 
كان من نتائجه االنهيارات الضخمة في العديد 
من املصانع والشــركات الكبــرى، واعالن بعض 
مشــاهير االغنياء عن افالسهم، جراء دفعهم 
في  املعتكفن  وعمالهــم  موظفيهــم  رواتب 

بيوتهم دون انتاج ..
وهكذا سلبتهم الدنيا ما جمعوا على حن ِغّرة 

.
وهكذا هــي الدنيا حيث انها تســترد ما تهب 

فاملغرور َمْن َغّرتُْه .
نساله تعالى ان يرزقنا واياكم البصيرة واليقظة 

والوعي لئال نفع في افخاخ الدنيا ومصائدها 
انه هو املوفــق واملعن والهــادي للصواب وهو 

أسمع السامعن وأرحم الراحمن .
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واالنهمــاك فــي جمع األمــوال وتكديســها 
بعيداً عن أداء احلقــوق والواجبات يوجب العزلة 
االجتماعية ، ويجعــل احلريص على صيانة املال 

من االنفاق مكروهاً محتقراً من قبل الناس .
قال القاضي أحمد اجلرحاني :

اذا لم املرُء لم يُحسن مع الناس ِعْشرًة 
وكان بجهٍل منه باملال ُمْعَجبا 

ولم تره يقضي احلقوق فاّنه 
حقيٌق بان يُقلى وأْن يَُتَجَنبا

) يُقلى : يُبغض ( 
فهو حائز للمال الى حن ، وخاسر ملودة واحترام 

اآلخرين 
وهذا هو اخلسران املبن.

الدنيا تنادي وال من 
مستمع ..!!

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

براد بيت وأنجلينا جولي..
معركة قضائية جديدة بطلها "مصنع نبيذ"

بغداد - الصباح الجديد:
مــن املقــرر عــرض فيلم "جيــران" 
الســينمائي للمخرج الكــوردي مانو 
خليــل، بافتتــاح مهرجــان الفيلــم 

الكوردي في مدينة هامبورغ األملانية.
املهرجــان  فعاليــات  وســتنطلق 
السينمائي في املدينة األملانية، بتاريخ 
)26 تشــرين األول 2022( ولغايــة )31 
2022(، تتنافس فيه  الثانــي  تشــرين 
أفــالم قصيرة، وأخــرى وثائقية، للفوز 

باملهرجان
"جيران" فيلم ســينمائي، يروي قصة 
طفــل كوردي فــي ثمانينيــات القرن 
املاضــي، يعيــش فــي إحــدى القرى 
احلدودية بغرب كوردستان )روجآفا(، من 
وعرب،  ممثلــن كورد  بطولة مجموعة 

ومن إخراج مانو خليل.
يذكر ان العمل الفني السينمائي حاز 
على عدة جوائز خالل مشــاركته في 
مهرجانــات دولية أخــرى، منها جائزة 

أفضل فيلم لعام 2021 في سويسرا. 
مانو خليل، هو مخرج كوردي من غرب 
كوردســتان )روجآفا(، ومخرج ألكثر من 
20 فيلمــاً، ومنها "برســيلكا – طائر 
الســنونو"، "حافظ ومــارا"، "أنفال"، 
"زيندانكــم  تولهيلــدان"،  "دافيــد 
بيتــي"،   - "مالكــم  ســجيني"،   -
"باخجكاني بهشــت – حدائق اجلنة"، 
و "تامــي هنكوين – طعم العســل"، 
وفاز بعدة جوائز عامليــة. ويقيم اخملرج 
الكوردي في سويســرا بأوروبا منذ عام 

.1996

النجف ـ الصباح الجديد: 
األشــرف،  النجف  شــهدت محافظــة 
انطالق أعمال املؤمتر العلمي الثاني إلحياء 
تــراث أمير املؤمنن علي بن أبي طالب )ع(، 
مبشاركة 40 باحثا مبختلف االختصاصات 
العلميــة بعنوان )البعــد اإلداري وقواعد 
احلكم الرشــيد في تراث أميــر املؤمنن 

)عليه السالم(.
مدير مركز املرايــا حيدر الزركاني في بيان 
اطلعــت عليه الصباح اجلديــد، إن املؤمتر 
سيشهد مناقشة 35 بحثاً علمياً تتناول 
اإلمام  الرشيد لدى  اإلداري واحلكم  اجلانب 
علي بن أبي طالب )ع( على مدى ثالثة أيام، 
مبينا أن املناقشات ستتضمن جلسات 
صباحيــة حتتضنها كليــة اآلداب في 
جامعة الكوفة، وجلسات مسائية في 

احتاد األدباء والكتاب باحملافظة.
وذكــر أن املؤمتر ســيركز علــى كيفية 
احلكم الرشيد الذي تبناه اإلمام علي )ع( 

وعمــل به خالل فتــرة خالفته، فضال عن 
مســيرة حياته الثرية بالعلــم واملعرفة، 
وهو جانب مهم لتأصيل وترسيخ الثقافة 

اإلسالمية لدى الشــباب، موضحا أن 40 
باحثاً من جامعات بغداد واملوصل وتكريت 
وديالــى والبصرة، إضافــة إلى باحثن من 

العتبات احلســينية والعباسية والعلوية 
يشــاركون في أعمال املؤمتــر، فضال عن 
مشاركة باحثن من كليات اآلداب واإلدارة 

واالقتصاد والقانون في جامعة الكوفة. 
إلى ذلك أفاد عضو مجلــس إدارة العتبة 
العلوية املقدســة ســليم اجلصاني بأن 
العتبة ترعى هــذا املؤمتر ألهمية األبحاث 
املطروحــة خالله وما حتويــه من منفعة 
للجهــات اخملتصة في الدولــة، الفتا إلى 
أن اإلمــام علي )ع( حكم العــراق والدولة 
اإلســالمية علــى أســس عادلــة وقيم 
سماوية، فاتســم حكمه جلميع األمصار 
الثــروات واختار  توزيــع  بالعدالــة فــي 
املســؤولن على أســاس الكفاءة، داعيا 
في الوقت نفســه املعنين واملســؤولن 
في الدولــة إلى االنتفاع من هذه األبحاث، 
لكونها تهدف إلــى تطوير العمل اإلداري 
على أســاس العدل واملساواة في احلقوق 

والواجبات.

متابعة ـ الصباح الجديد:
تزوجت كايال فورد من شاب عراقي االصل حيث 
تفاجأ الكنديون بإعالن ابنــة أحد أكثر الوزراء 
اليمينين في البالد، زواجها من شــاب عراقي 

األصل، في حفل زفاف عائلي.
وأعلنت كايال فورد، ابنــة رئيس وزراء مقاطعة 
أونتاريو الكندية، ارتباطها بالشــاب العراقي - 

الكندي محمد هادي كمونة.
ويعتبر دوغ فورد من عائلة سياسية 

عريقــة فــي كندا، ويشــغل 
أونتاريو،  وزراء  رئيس  منصب 

املقاطعة األكثر اكتظاظا 
بالسكان في كندا.

ويعد فورد عضوا مهما 
أونتاريو  حــزب  فــي 
احملافظ التقدمي، وهو 
األكبر  اليميني  احلزب 
ويعتبر  البــالد،  فــي 
من ضمن املرشــحن 
خلالفة جاســنت ترودو 

في رئاسة وزراء كندا.

وعقــدت كايال فورد قرانها فــي حفل حضرته 
العائلــة واألصدقاء في فندق مبدينة بيرلنغتون 
الكندية، ووجهت رســالة محبــة إلى زوجها 

محمد في منشور على حسابها االجتماعي.
وكتبــت فــورد: "حبيبــي، أحب احليــاة التي 
أنشأناها معا، أعلم أننا سنواصل بناء أحالمنا 
كزوج وزوجة، أحبك إلى األبد". وكتب دوغ فورد 
الذي حضر احلفل: "مبروك البنتي كايال وزوجها 
على زواجهما، عائلتنا كلها فخورة بكما، بارك 

اهلل بكما في مستقبلكما معا".

"جيران" فلم كردي مرشح للعرض بمهرجان في هامبورغ

يتناول قواعد الحكم الرشيد الذي تبناه زواج ابنة حاكم كندي من شاب عراقي األصل

النجف تحتضن مؤتمرًا علميًا إلحياء تراث اإلمام علي )ع(
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