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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
البريطانية  اخلارجية  وزارة  حذرت 
امس الســبت، من مــا وصفته 
بغموض الوضع العام في العراق، 
مفاوضات  امد  اســتطالة  جراء 
تشــكيل احلكومة، فيما أصدرت 
باالبتعاد  رعاياهــا  الى  تعليمات 
عــن توترات نتيجــة احتجاجات 

محتملة قد يشوبها العنف.
يأتي هذا في وقــت يرجح خالله 
كثيرون، وضع البالد حتت الوصاية 
الدوليــة، جراء احتقــان الوضع 
عن  احلكومة  وعجز  السياســي 
للمواطن، ســيما  االمن  توفيــر 
بعد االعتــداءات اإلقليمية على 
شــمالي البالد، وغيرها من أمور 
تضمنتها احاطة املبعوثة األممية 
جنني بالســخارت األخيرة جمللس 
الى  إضافة  البالد.،  بشــأن  االمن 
اعترافــات مســؤولني وبرملانيني 
الــرد على  احلكومة عن  بعجــز 
االعتداءات املشــار اليها، وسعي 
بعضهم الــى طلب نصرة دولية 
لوقف تلــك االعتداءات كما جاء 
النواب  على لسان رئيس مجلس 

امس السبت.
وقالت اخلارجيــة البريطانية في 
بيــان أصدرته امس الســبت، إن 
»العراق ال يــزال عرضة للتوترات 
اإلقليمية، وال تزال جهات معارضة 
للوجود الغربي في العراق تشكل 
املتحــدة  للمملكــة  تهديــًدا 
- مبا  العراق  ومصالح أخرى فــي 
في ذلك من خالل الهجمات على 
للتحالف  العســكرية  القواعد 
العاملــي واملباني الدبلوماســية 

واملواطنني األجانب«.
التوترات  »تتصاعــد  وأضافــت: 

بسبب املفاوضات املطولة بشأن 
تشكيل احلكومة بعد االنتخابات 

التي أجريت في أكتوبر 2021«.
وتابعت ان »االحتجاجات اندلعت 
الدوليــة في بغداد  في املنطقة 
ومــا حولهــا، والوضــع األمني   
مهدد بالتدهــور، وال يزال الوضع 
غامضا وميكن أن يزداد ســوًءا في 

غضون مهلة قصيرة«.
واكملت: »يجب جتنب أي مسيرات 
تعليمــات  واتبــاع  مواكــب،  أو 
الســلطات احمللية.  مــن املرجح 

حدوث املزيد من االحتجاجات مع 
احتمال ان يشوبها العنف«.

وزادت: »ال تزال عــدد من مناطق 
عرضة  العراق  كردســتان  إقليم 
باملدفعية  متقطعــة  لهجمات 
والطائرات بدون طيار والصواريخ، 
متزايد  لتهديد  احتمــال  وهناك 
ضد املصالح الغربية، مبا في ذلك 

ضد مواطني اململكة املتحدة«.
ويشهد يوم غد االثنني، مرور سنة 
كاملة علــى اجــراء االنتخابات 
في البــالد، من دون ان تتشــكل 

احلكومــة او يتم اختيــار رئيس 
للبالد، جراء االحتقان السياسي، 
وتعنتها  األكبر  القوى  بني  سيما 
فــي مواقفها ومبا ينــذر باندالع 
أوردت  كما  جديــدة،  احتجاجات 
والتي  احاطتها  في  بالســخارت 
ومحللون  سياســيون  فيها  رأى 
الباب  فتحت  انها  ومســؤولوت، 
امــام اعالن الوصايــة عل البالد. 
ورأى القيادي في حتالف »من أجل 
الركابي  عالء  النائب  الشــعب« 
امس الســبت في هذا الشــأن، 

أن العراق بــات أمام وصاية دولية 
جديــدة، بعد إحاطــة ممثلة األمم 
في  بالســخارات  جينني  املتحدة 
الدولي، عن أوضاع  مجلس األمن 

البالد األخيرة.
وقال الركابي، خالل مؤمتر صحفي 
عقــده مببنى البرملان، مبشــاركة 
»القصف  إن  التحالــف،  نــواب 
االيرانــي والتركي علــى مناطق 
داخــل االراضــي العراقيــة في 
االقليم بــات يتكرر بني حني وآخر 

حتت ذرائع وحجج غير واقعية«.

هذه  تقصــف  »تــارة  وأضــاف: 
الدولتــني بحجة وجود املوســاد 
اإلســرائيلي في أربيــل، بذريعة 
القومي،  أمنهــا  علــى  احلفاظ 
لكن وبعــد تكليف جلنة تقصي 
اخلارجية  وزيــر  برئاســة  حقائق 
وعضوية مستشار االمن القومي 
وجهات ســاندة أخــرى للوقوف 
على حقيقــة األمر،  تبني أن ذلك 
محض خيــال وان املنطقة التي 
مدنيون  يقطنها سكان  قصفت 
وخلــف القصف أضــراراً مادية 

كبيرة«.
وتابع الركابي: »منذ عشــرة أيام 
عاد احلرس الثوري االيراني بقصف 
وأربيل  الســليمانية  مناطق في 
بذريعــة وجود معارضــة إيرانية 
مسلحة، لكن القذائف سقطت 
والســكان  واملدارس  املنازل  على 
اآلمنني، وخلفت أضرارا في األرواح 

واملمتلكات«.
وأشار إلى أن »ما حتدثت به املمثلة 
أمام  بالســخارت،  جينني  األممية 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة عن 
الوضع العراقي، أشرت نقاط خلل 
مهمة أبرزها االحتقان السياسي 
وعدم قدرة احلكومة على حتسني 
اخلدمات للمواطنني وتوفير األمن، 
وهذا يعنــي أن احلكومة احلالية 
وســابقاتها واألزمات السياسية 
أضعفت وجــود الدولة وهيبتها، 
دولية جديدة  أمام وصاية  لنكون 
األمن  يهــدد  العراق  أن  بحجــة 
يضع  مــا  الدوليــني،  والســلم 
العراق حتت طائلة البند السادس 
والســابع من ميثاق األمم املتحدة 

لعام 1945«.
أعلن  البرملــان،  مســتوى  وعلى 
النــواب محمد  رئيــس مجلس 
حترك  السبت،  امس  احللبوســي 
العــراق دولياً لوقــف االعتداءات 

على أراضيه.
وقال احللبوسي خالل اجللسة، إن 
»العراق سيقدم خالل اجتماعات 
احتاد البرملان الدولي طلباً بإضافة 
بحفظ  للمطالبــة  طــارئ  بند 
ســيادة العراق ووقف االعتداءات 
الداخلية  شؤونه  في  والتدخالت 

للحصول على الدعم الدولي«.
الثاني لرئيس  النائــب  وكان قال 

جلنــة األمــن والدفــاع النيابية، 
وقت سابق  في  يوسف،  سكفان 
مــن هــذا األمــر، ان، »مــن غير 
املتوقــع أن يتمكــن البرملان من 
إزاء القصف  اتخاذ موقف قــوي 
اإليراني على إقليم كوردســتان، 
وفــي النهاية بإمكانــه أن يدين 

القصف«.
ويذكر أن احلرس الثــوري اإليراني 
قصف، يــوم )28 أيلــول 2022(، 
املســّيرة  والطائرات  بالصواريخ 
املفخخة مناطق في محافظتي 
أربيــل والســليمانية، مــا أودى 
بحياة 18 شــخصاً وإصابة أكثر 

من 60 آخرين.
مناطق  قصف  إيران  تواصل  كما 
في إقليم كوردســتان بعمق 20 
كيلومتراً، مســتخدمًة صواريخ 
بهرام  بحسب  محّرم«،  »بعضها 
ياســني آمر قيادة هلكورد لقوات 
البيشــمركة، فيما لــم تنفجر 
تهديداً  لتشــكل  أخرى  صواريخ 

كبيراً لسكان القرى.
وفي وقت سابق أيضا، قال النائب 
الثانــي لرئيس مجلــس النواب 
شــاخوان عبــد اهلل، إن »البرملان 
سيطالب احلكومة ببيان موقفها 
وما إذا كانت قــادرة على حماية 
ســيادة العراق أم ال؟«، مستطرداً 
أنه »في حال كانت غير قادرة على 
ذلــك، علينا أن نطلب من اجملتمع 

الدولي أن يقوم به«.
ان جلســتي  الى  اإلشــارة  جتدر 
مجلس النواب األخيرتني ومنهما 
التي جرت امس الســبت، عقدتا 
خانقة  امنيــة  إجراءات  وســط 
بغداد  العاصمــة  تشــل  كادت 

بكاملها

بريطانيا تحذر من تهديد متزايد ضد المصالح الغربية في العراق
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متابعة ـ الصباح الجديد:
ارتفعــت أســعار النفــط أمس 
مســجلة أعلــى مســتوى في 
محققــة  أســابيع،  خمســة 
على  الثاني  لألســبوع  مكاسب 
»أوبك+«  قــرار  من  بدعم  التوالي 
إجراء أكبر خفض لإلمدادات منذ 
عام 2020 علــى الرغم من القلق 
حيــال الركــود وارتفاع أســعار 

الفائدة.
وسجلت العقود اآلجلة خلام برنت 
3.71 في  ارتفاعا بـــ3.50 دوالر أو 
املائة عند التســوية أمس لتبلغ 

97.92 دوالر للبرميل.
اآلجلة  العقــود  ارتفعت  بينمــا 
 4.74 4.19 دوالر  للنفط األمريكي 
في املائة عند التسوية إلى 92.64 

دوالر لليرميل.
ستيفن  قال  »رويترز«،  وبحســب 
برينوك من )بي.في.ام( للسمسرة 
فــي النفــط »ســيكون من بني 
لتخفيضات  الرئيسة  التداعيات 
أوبك األخيرة العودة املرجحة إلى 
ســعر 100 دوالر للنفــط.. إال أن 
في  محدودة  ســتكون  املكاسب 

ظــل تزايد العوامــل االقتصادية 
غير املواتية«.

واستمر صعود النفط على الرغم 
بيانات  بعــد  الدوالر  ارتفــاع  من 
أظهــرت أن االقتصــاد األمريكي 
قوية،  بوتيــرة  وظائــف  يخلــق 
فيما يعزز التوقعــات بأن يواصل 
مجلــس االحتياطــي الفيدرالي 
)البنك املركزي األمريكي( تشديد 

السياسة النقدية بشكل حاد.
 11 ارتفاعا  برنــت  وســجل خام 
فــي املائة خالل األســبوع، واخلام 
وستكون  املائة.  في   17 األمريكي 
تلك أكبر زيادة بالنســبة املئوية 

للخامني منذ مارس.
يأتــي هــذا االرتفاع رغــم إعالن 
أمس  األمريكيــة  الطاقــة  وزارة 
أن الواليــات املتحــدة باعت أكثر 
مــن عشــرة ماليــني برميل من 
النفط االستراتيجية  احتياطيات 
لثماني شركات من بينها ماراثون 

وإكوينور.
وجــاءت عمليات البيــع في إطار 
خطة الرئيس جــو بايدن املعلنة 
سابقا لبيع 180 مليون برميل من 

االحتياطي االستراتيجي. وسيتم 
تسليم الشحنات في نوفمبر.

نائب  نوفــاك  ألكســندر  وقــال 
رئيس الوزراء الروســي، إن روسيا 
النفط، في  إنتــاج  قد تخفــض 
محاولة ملواجهــة تداعيات فرض 
الغرب سقفا على أسعار الطاقة 

روسيا  حرب  بســبب  الروســية 
وأوكرانيا.

الطاقة  معلومات  إدارة  وأوضحت 
مخزونات  انخفاض  أن  األمريكية 
األســبوع  في  األمريكية  النفط 
أيضا.  األســعار  دعــم  املاضــي 
 1.4 مبقدار  اخملزونــات  وانخفضت 

مليون برميل في األسبوع املنتهي 
في 30 سبتمبر إلى 429.2 مليون 

برميل.
وكانــت ســلة خام »أوبــك« قد 
 94.05 ارتفعت وسجل ســعرها 
مقابل  األربعاء  يوم  للبرميل  دوالر 
92.13 دوالر للبرميــل فــي اليوم 

السابق.
وقال تقرير منظمة الدول املصدرة 
السلة،  سعر  إن  »أوبك«،  للبترول 
التي تضم متوســطات أســعار 
13 خاما من إنتاج الدول األعضاء 
فــي املنظمة حقق ثانــي ارتفاع 
عقــب انخفاضني ســابقني، وإن 
الســلة كســبت نحــو دوالرين، 
مقارنة باليوم نفسه من األسبوع 
 92.76 فيه  الذي سجلت  املاضي، 

دوالر للبرميل.
إلى ذلك، قالت 140 مجموعة من 
منظمات اجملتمع املدني في رسالة 
إلى مجلــس إدارة صندوق النقد 
الدولــي اخلميس إنــه يجب على 
الصندوق إصــدار 650 مليار دوالر 
من احتياطيــات الطوارئ اجلديدة 
الدول األعضــاء على  ملســاعدة 
مواجهة أزمــات الصحة والغذاء 

والطاقة والتضخم املتداخلة.
النقد  صنــدوق  مســؤولو  وكان 
الدولي قــد ذكروا فــي يوليو أن 
إصدارا جديدا الحتياطيات حقوق 
بني  اخلاصــة كان من  الســحب 
التي  الــدول  ملســاعدة  اخليارات 

تكافح تداعيات احلرب الروســية 
في أوكرانيــا، لكن لم تكن هناك 
مناقشــات نشطة بشــأن هذه 

املسألة.
الدولي في الشــهر  البنك  وحذر 
تنامي مخاطر حدوث  من  املاضي 
ركود عاملي نتيجــة للحرب، وقال 
األربعاء إن ما يقرب من 600 مليون 
شخص ســيظلون يعيشون في 
فقر مدقــع بدخل يبلغ 2.15 دوالر 

فقط في اليوم بحلول 2030.
املنظمــات  مطالبــة  وتأتــي 
بتخصيــص ثــان كبيــر حلقوق 
الســحب اخلاصة خــالل ما يزيد 
يســتعد  بينما  العام  على  قليال 
مسؤولو املالية العاملية لالجتماع 
االجتماعات  واشنطن حلضور  في 
والبنك  النقد  لصندوق  السنوية 

الدوليني.
وصدرت دعوات مماثلة من املشرعني 
ومجموعات األعمال في األشــهر 
األخيرة، رغم أن النقاد يقولون إن 
اإلصدار اجلديد سيوفر أيضا أصوال 
جديدة لروسيا، التي ال تزال عضوا 

في صندوق النقد الدولي.

روســيا  إن  املؤيــدون  ويقــول 
ســتتعرض لضغوط شديدة من 
أي  على  للعثور  العملية  الناحية 
دولة تســتبدل حقوق الســحب 

اخلاصة بها بالعمالت الصعبة.
وقــال مــارك بالنــت، املســؤول 
السابق في صندوق النقد الدولي 
فــي مركز التنميــة العاملية، إنه 
سيكون من الصعب احلصول على 
الالزمة  املائة   85 بنسبة  املوافقة 
لتخصيــص آخر نظــرا لإلحباط 
الشــديد ألن مجموعة العشرين 
التي تضم أكبر اقتصادات عاملية 
لم تف بالتزامها بإعادة تدوير 100 
مليــار دوالر من حقوق الســحب 

اخلاصة من آخر عملية.
وأنشــأ صندوق النقد الدولي في 
 650 وأصــدر   2021 أغســطس 
مليــار دوالر مــن أصــول حقوق 
األعضاء  بالدول  اخلاصة  السحب 
من  التعافي  علــى  ملســاعدتها 
جائحة كوفيــد - 19، لكن الدول 
األموال  من  مبزيد  تطالب  الفقيرة 
بســبب ارتفاع التضخــم وأزمة 

الديون املتصاعدة.

أسعار النفط تواصل االرتفاع بعد قرار أوبك خفض اإلنتاج والبرميل يقترب من مائة دوالر
رغم القلق من الركود العالمي تقريـر

خفض انتاج أوبك + يكشف اتساع الخالف 
بين بايدن والعائلة المالكة السعودية

حصاد اقتصاد البالد إيرادات نفطية
هائلة لشعب ثلثه تحت خط الفقر 36 جامعة اميركية تعتزم انشاء كلية 

2جديدة في البالد

السليمانية - عباس اركوازي:
الكردســتاني  الوطني  االحتاد  جدد 
ثانــي اكبر حــزب كردي متســكه 
رئاســة  مبنصــب  باالحتفــاظ 
اجلمهوريــة في العــراق، مؤكدا ان 
هذا االستحقاق يقابله في االقليم 
منصــب رئيس االقليــم واملناصب 

العليا االخرى.
وقــال عضــو املكتب السياســي 
احمد  الوطني ســعدي  االحتاد  في 
بيرة فــي حديث للصبــاح اجلديد، 
ان هــذا املوضــوع محســوم من 
االســاس لالحتاد وهو ليس موضع 
نقــاش، ونحــن نــرى ان مــن حق 
باملنصب كما  االحتفــاظ  االحتــاد 
في الســابق، »واننا ال نعرف موضع 
اعتراض الدميقراطي، واذا ما استمر 

بادخال  سيتســبب  فانــه  اخلالف 
االقليم في معمــة نحن في غنى 
على  اخلــالف  الن  نظــرا  عنهــا«، 
املنصب اخذ ابعادا اخرى وبات محل 
اهتمام بالسخارت وبعض دول اجلوار 

والعالم ايضاً.
واوضح بيرة، ان الوقــت ما زال باق 
واالحتــاد الوطني ابوابــه مفتوحة 
بني  واالتفاق  والتفاهــم،  للحــوار 
احلزبني والتوصل الى حل مناســب، 
واذا مــا لم نتمكن من التوصل الى 
اتفاق فان االحتاد، مســتعد للذهاب 
مبرشحني الى مجلس النواب، والذي 
سيحظى بثقة لبرملان سنبارك له.

من جانبه قدم احلــزب الدميقراطي 
حلل  جديدا  مقترحا  الكردســتاني 
ازمة رئاســة اجلمهوريــة، مطالباً 

كردســتان  برملان  الى  باالحتــكام 
حلسم املوضوع.

االقليم  حكومــة  رئيــس  وطالب 
للحزب  السياســي  املكتب  عضو 
الى  بارزاني  الدميقراطــي مســرور 
حسم مرشــح لرئاسة اجلمهورية 
داخل برملان كردستان، الذي قال انه 

ميثل راي االغلبية الكردية.
واوضــح بارزاني فــي تصريح ادلى 
به امس الســبت، تابعته الصباح 
اجلديد، نحن لدينا برملان كردســتان 
الذي هو االولى بحسم مرشح كردي 
لرئاســة اجلمهورية، نظرا الن برملان 
كردستان،  شــعب  ميثل  كردستان 
»واملرشــح الذي ســيحضى باكبر 
عــدد من االصوات يصبح مرشــح 

الكرد الوحيد لرئاسة اجلمهورية«.

وتابــع بارزانــي، ان الكــرد في كل 
االوقــات احترموا القرار الشــيعي 
مرشــيحهم  لتقــدمي  والســني 
لرئاســة الــوزراء والبرملــان، ونحن 
نتوقع ان يحترم الشــيعة والسنة 
القــرار الكــردي باختيار شــخص 

لرئاسة اجلمهورية.  
سياســية  مصــادر  واعلنــت 
مطلعة للصبــاح اجلديد، ان االطار 
التنســيقي امهل احلزبان الكرديان 
مرشــح  الى  للتوصل  اســبوعني 
عليه  للتصويــت  وتقدميه  واحــد، 
داخــل جلســة مجلــس النواب، 
مشــيرة الى ان االطار ال يريد تكرار 
ســيناريو عام 2018، وذهاب احلزبني 
جلســة  الى  مبرشــحني  الكرديني 
التصويت الختيار رئيس اجلمهورية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
النيابية  النزاهــة  دعت جلنــة 
امس السبت، اجلهات احلكومية 
بعض  سفر  منع  إلى  والرقابية 
املدراء والكوادر العليا في هيئة 
الضرائــب الذيــن مت تغييرهم 
حلــني انتهاء التحقيــق اإلداري 
والقضائــي، بعد تأكــد وجود 
ســرقة في إيرادات حســابات 
للضريبة  العائــدة  األمانــات 
الرافدين  مصــرف  في  العامة 

والتي تتجاوز 800 مليون دوالر.
وقــال عضــو اللجنــة النائب 

احمــد الربيعــي في بيــان أن 
»وزارة املالية بينت انها شكلت 
جلنة إلجــراء التحقيــق األدري 
اللجنة  وأوصت  املوضــوع،  في 
احترازية  بتوصيات  التحقيقية 
بحق املدراء العامني السابقني«.

وأضــاف الربيعــي، أن »الوزارة 
التحقيق  بانتظــار  أنها  أكدت 
القضائــي«، داعيا إلــى »منع 
ســفر بعض املــدراء والكوادر 
العليــا فــي هيئــة الضرائب 
الذيــن مت تغييرهم حلني انتهاء 

التحقيق«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد اخلبير في مجال حقوق اإلنسان 
فاضل الغــراوي امس الســبت، أن 
يتعرضون  العــراق  فــي  األطفــال 
بشــكل يومي الى »التنمر الرقمي« 
و«التمييز« فــي اخطر انتهاك يهدد 
حقوقهم .وقــال في تصريح تابعته 
الصباح اجلديــد، إن »مجلس حقوق 
دعا  املتحدة  لــألمم  التابع  اإلنســان 
في قرار له الــدول إلى اتخاذ جميع 
التدابيــر املناســبة ملنــع وحماية 
األطفال من جميع أشــكال التمييز 
والعنف، مبا في ذلك في الســياقات 
الرقمية، وإلنشــاء هيئات ذات موارد 
جيدة ومسؤولة عن منع ومكافحة 
ومعاجلة اآلثار الســلبية للتنمر عبر 

اإلنترنت، من بني تدابير أخرى«.
واضــاف الغــراوي ان »الطفولة في 
العــراق تعيش حتديــات وانتهاكات 
بارتفاع معدالت التســول  عديــدة 
والعمالة  املــدارس  من  والتســرب 
واالجتار بهم ومازال آالف األطفال في 

اخمليمات«.
والبرملان  احلكومــة  الغراوي  وطالب 
ملكافحة  عاجلة  إجــراءات  »باتخاذ 
التنمــر الرقمــي املوجــه لألطفال 
الطفل  حمايــة  قانــون  وتشــريع 
ووضع عقوبــات رادعة فيه للجهات 
واألفراد الذيــن يقومون بالتنمر ضد 
االطفال«، داعيا إلى  »إنشــاء جلنة 
ترتبط برئاسة الوزراء لوضع سياسة 

وطنية ملكافحة التنمر الرقمي«.

الديمقراطي يرغب بحسم مرشح الكرد
لرئاسة الجمهورية داخل برلمان كردستان

االتحاد يجدد تمسكه بالمنصب بعد فقدان 800 مليون دوالر.. 

النزاهة النيابية تطالب 
بمنع مدراء عامين ومسؤولين 
رفيعين في الضريبة من السفر

خبير في حقوق االنسان يدعو 
الحكومة والبرلمان لمنع 

»التنمر الرقمي« عن االطفال



محليات2

الصباح الجديد - متابعة: 

فاندربيلت”  “جامعــة  أعلنــت 
اجلامعات  أبرز  إحدى  األمريكية، 
اتفاق  العالم، عن  على مستوى 
مــع اجلامعــة االمريكيــة في 
تطوير  مشــروع  لتنفيذ  بغداد، 
مســتوى التعليم فــي العراق، 
آثاره  أن متتد  أملهــا  معربة عن 
إلى  العراق  وُتِول  قادمة  ألجيال 
مركز إشعاع ثقافي وفكري على 

مستوى الشرق األوسط.
فاندربيلت”  “جامعــة  وذكــرت 
في تقرير نشــرته على موقعها 
الرســمي أن “كليــة بيبــودي 
في  واملتخصصة  لهــا  التابعة 
البشــرية،  والتنمية  التعليــم 
كانــت حصلــت مؤخــرا على 
منحــة قدرهــا 2.5 مليون دوالر 
ملــدة عامني مــن وزارة اخلارجية 
االمريكيــة من اجــل تصميم 
تعليم جديدة في  وإطالق كلية 
العراق تعمل بشكل مركز على 
تدريب وتأهيل املعلمني، في حني 
يجري التخطيط للحصول على 
العراقية إلنشاء  الوزارة  موافقة 
العام  الكليــة بحلول خريــف 

.”2023
فإن  األمريكي،  التقرير  وبحسب 
بيبودي”  “كلية  في  املســؤولني 
واجلامعــة األمريكية في بغداد، 
ســيعملون خالل فتــرة املنحة 
على إجنــاز ثالثة أهــداف، األول 
بنــاء القدرات املؤسســية من 
الكلية  وإطــالق  تصميم  خالل 
مبنهــج تدريــب املعلمــني من 
مرحلة روضــات األطفال وصوال 
الى الصف الثاني عشر، وتطوير 
أفــراد هيئة التدريــس واإلدارة، 
لتعزيز  اســتراتيجية  وإعــداد 
االدلة  على  قائم  تعليمي  نظام 

واالستجابة الثقافية.
والهــدف الثانــي، هــو التقدم 
لنيل االعتمــاد من قبل اجلهات 
اخملتصة،  والعراقية  االمريكيــة 
بينمــا يتمثل الهــدف الثالث، 
في  واالقليات  النســاء  بدعــم 
العراق من خالل منح الدراســة 
والتوظيف والــدورات التي تركز 
علــى املســاواة بني اجلنســني 

واخلدمات، وفقا للتقرير.
أن  إلى  األمريكي،  التقرير  وأشار 
أســتاذة سياسة التعليم شيو 
هي  بيبودي”  “كلية  من  كرافينز 
الشراكة  جهود  ســتقود  التي 
هذه الى جانب مديرة مشــروع 
بغداد  في  االمريكيــة  اجلامعة 
نانســي ديكســون التي كانت 
مسؤولة عن “برنامج فولبرايت” 
للتبــادل للقــادة التربويني من 

البلدان النامية.
ونقــل التقريــر عــن عميــدة 
البشــرية  والتنمية  التعليــم 
كاميال بينبــو، قولها انه “على 
مر التاريخ، قدمت كلية بيبودي 
لصياغة  مهمــة  مســاهمات 
النتائج والسياســة التعليمية 
حــول العالم من خــالل تدريب 
على  واالســاتذة  التعليم  قادة 
تغيير البيئة التعليمية وتطوير 

النتائج”.
وقالــت بينبو، إن هــذه املنحة 

“تؤمــن فرصة فريــدة العضاء 
والطــالب  التدريــس  هيئــة 
لدينــا من اجــل تعميق فهمنا 
وتعزيز  التعليميــة  للقضايــا 
املشــهد  في  العاملي  انخراطنا 
اجليوسياسي املعقد واملضطرب 

بشكل متزايد اليوم.”
كمــا نقــل التقرير، عــن مدير 
بغداد  في  االمريكيــة  اجلامعة 
مايكل دبليو مولنيكس، تأكيده 
الشــراكة،  هذه  أهميــة  على 
حيث قال إن “اجلامعة االمريكية 
في بغــداد، تتعــاون مع أفضل 
اجلامعــات فــي أنحــاء العالم 
جامعة  تطوير  أجــل  من  كافة 
وألجل  االمريكي،  الطــراز  على 
قيادة الطريق إلى نهضة وإحياء 
وفكري  ثقافي  كمركــز  العراق 

للشرق األوسط”.
“فاندربيلت  مولنيكــس:  وتابع 
اجلامعات  أفضل  من  واحدة  هي 
والعالم،  املتحــدة  الواليات  في 

ومع قيــادة كلية بيبودي مهمة 
تطوير كلية التربية في اجلامعة 
االمريكية في بغداد، فان التأثير 
والتعليم من  التدريــس  علــى 
الى  وصــوال  االطفال  روضــات 
ســيكون  الدكتوراه،  دراســات 
ملموســا في العراق على مدى 

االجيال املقبلة”.
ولفــت التقريــر األمريكي، إلى 
أن “كليــة بيبودي، صنفت دائما 
بني افضل خمــس كليات عليا 
احتلت في  وهــي  التعليم،  في 
2022، املرتبــة االولى في  العام 
واالشراف  التعليم  ادارة  كل من 
والتعليــم اخلــاص، باالضافــة 
الى املرتبة الثانية في سياســة 
التعليــم، واملرتبــة الرابعة في 
تطوير معلمي املرحلة االبتدائية 
واملرتبة الثامنة في كل من ادارة 
التعليم العالي وتعليم معلمي 

املرحلة الثانوية”.
التقرير فــإن “كلية  وبحســب 

بيبودي” تأمل من خالل الشراكة 
مــع اجلامعــة االمريكيــة في 
بغداد، في املســاهمة في اعادة 
بناء نظــام التعليم في العراق، 
مشيرا الى ان النزاعات والنقص 
الكبير في املدرســني واملدارس، 
الــى جانــب الصعوبــات التي 
خلقها وبــاء كورونا، تســببت 
في تقليل الوقــت الذي ميضيه 
اطفال العراق في املدارس الى 4 
بلوغهم سن  مع  فقط  سنوات 

18 سنة”.
وأوضح أن “أساتذة العراق بحاجة 
من  والدعم  التدريب  الى  ملحة 
اجــل تعزيز مشــاركة الطالب 
حل  ومهارات  النقدي  والتفكير 
اجملتمعات”،  وبنــاء  املشــكالت 
“الشــراكة  أن  إلــى  مشــيراً 
تستهدف تدريب جيل جديد من 
املعلمني امللتزمــني مبعايير تعزز 
قيام مجتمع اكثر عدال وازدهارا 

في العراق”.

ونقل التقرير أيضاً، عن كرافينز 
قولها إن “الشراكة مع اجلامعة 
االمريكيــة في بغداد، ســتركز 
العراقية  اخلبرات  اشــراك  على 
مضيفة  احمللية”،  الطاقات  وبناء 
انــه “هــذه املنحة التــي تبلغ 
مدتها عامني، ســتكون اخلطوة 
االولــى فقط ، لكنــك تدرك ما 

يقولونه عن رحلة االلف ميل”.
إلى  األمريكي  التقريــر  وخلص 
شــمولية  لـ”أهمية  اإلشــارة 
اخلطــة، وان جــزءا كبيــرا من 
تخصيصــه  ســيتم  املنحــة 
والتركيز  الدراســية،  للمنــح 
على دعم النســاء وبذل اجلهود 
احملرومني  اجــل توظيــف  مــن 
الى مراحل  الوصول  تاريخيا من 
التعليم العالي الســباب مالية 
او جنســية او عرقيــة او دينية، 
وتوفير تعليــم اللغة االجنليزية 
ملن حرموا من االلتحاق بالكلية 

بسبب ضعفهم اللغوي”. 

جامعة اميركية تعتزم انشاء كلية جديدة في البالد
 لتدريب وتأهيل المعلمين
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تقرير

بغداد - الصباح الجديد: 

العدلي  التخطيط  دائــرة  نظمت 
 ( بـ  التدريبيــة اخلاصــة  الــدورة 
تقييم   / االستراتيجي   التخطيط 
االداء املؤسســي( ملوظفي  الدوائر 
العدلية مــن كافة االختصاصات 
مبشــاركة )12(  موظفــاً في مقر 

الوزارة . 
وقالــت مدير عام الدائرة الســت 
الدورة  نظمت  ان  منى متي بيثون، 

من مبدأ النهوض مبســتوى االداء 
الوظيفي ملوظفي  الدوائر العدلية 
وتنفيذا  االختصاصــات  من كافة 
التدريبية السنوية  ملفردات  اخلطة 
، اخلاصــة بقســم   2022 لعــام 
 التدريــب فــي دائــرة التخطيط 
العدلي ومااعتاد عليه القسم  من 
اقامة برامجه التدريبية على مدار 

السنــة . 
واضافــت املدير العــام ، ان الدورة 
ضمن  مفرداتها  شملت  التدريبية 
وعالقتــه  املؤسســي  االداء 
االســتراتيجي  بالتخطيــط 

االســتراتيجي   والتخطيــط 
وانــواع اخلطــط ومراحــل اعداد 
واخلطة  االســتراتيجية   اخلطــة 

االستراتيجية لوزارة العـــدل   .  
من جانــب اخر أعلنت دائرة إصالح 
األحــداث التابعة لوزارة العدل عن 
 موقفها الشــهري اخلــاص بعدد 
املطلق ســراحهم لشهر )ايلول   ( 

املاضي من العام ٢٠٢٢. 
وأكد بيان صادر عن الوزارة إّن العدد 
الكلي للمفرج  عنهم خالل الشهر 
)٨١( حدثاً  بلــغ عددهــم  املاضي 
بينهم   )٣٢( حدثاً موقوفا مت اإلفراج 

عنه و )٣٤( تخلية بعد  قضاء مدة 
احملكومية و )١٥( باإلفراج الشرطي 
وذلك  حلسن سلوكهم واجتيازهم 
التأهيليــة  الــدورات  مختلــف 
حســب  توصية شعب البحـــث 
االجتماعـي ومصـــادقة اجلهـات 

القضائيـة.
وأضاف البيــان ، إن دائــرة إصالح 
األحداث تتابع بشــكل  مســتمر 
الســراح بعد  آليــة إطالق  ودائم 
انتهاء كافة اإلجــراءات  القانونية 
عملها  إمتــام  علٰى  منهــا  حرصاً 

بالشكل األمثل.  

دائرة التخطيط العدلي تنظم دورة تدريبية عن  )التخطيط االستراتيجي 
اطالق سراح )81( حدثًا خالل  شهر ايلول الماضي 

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلن مجلس اخلدمة االتادي امس الســبت إرسال 
أسماء حملة الشهادات العليا واخلريجني األوائل إلى 

وزارة املالية.
وقال املتحدث الرسمي باسم اجمللس، وسام اللهيبي، 
في بيان إن “اجمللس أرســل الى وزارة املالية اســماء 
واختصاصات املشــمولني بكل من قانوني رقم )٥٩ 
و ٦٧( لســنه ٢٠١٧ الذين ينظمان احكام تشــغيل 
فئتي حملة الشــهادات العليــا واخلريجني األوائل”، 
مبيناً أن “هذا االرســال مت بعد أن اجنــز ديوان الرقابة 
املالية االتادي مهمة إجراء التقاطع الوظيفي على 
تلك األسماء بحسب قوائم اخلريجني الواردة من وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات والهيئات 

االخرى التي لديها معاهد وكليات حكومية”.
وأشار اللهيبي إلى أن “ديوان الرقابة أجاب على جميع 
االعتراضات املتعلقــة بالقيود الوظيفية”، الفتا إلى 
أن “مجموع الذوات املرســلة أســماءهم إلى وزارة 
املاليــة بلغ عددهم )٧٤٧٣٢( من حملة الشــهادات 

العليا واألوائل”.
وأوضح املتحدث الرســمي ، أن “اجمللس ينتظر تزويده 
بالدرجات الوظيفية املســتحدثة مــن وزارة املالية 
ليتســنى له إطالق إســتمارة التوظيف وحســب 
األصول والعناوين الوظيفية التي سيتم إستحداثها 

لهذه الدرجات”. 

 بغداد - الصباح الجديد: 
أعلنت خلية االعالم احلكومي عن ادراج كل من سد 
العظيم االثري في محافظة ديالى، ومنشأ القنطرة 
البيضاء في محافظة كربالء املقدسة ضمن سجل 

التراث العاملي للري.
وادرج املوقعــان خــالل انعقــاد اجتماعــات اجمللس 
التنفيذي الثالث والسبعني للمنظمة الدولية للري 
والبزل )ICID(  في السادس من الشهر اجلاري مبدينة 

اديليد جنوب استراليا  .
وتشير خلية اإلعالم احلكومي، إلى أن عملية اإلدراج، 
جاءت بناًء على توجيهات وزيــر املوارد املائية، مهدي 
رشــيد احلمداني ومبتابعة اللجنة الوطنية العراقية 
للري والبزل وبإســناد من الهيئة العامة لتشــغيل 
وصيانة مشــاريع حوض نهر دجلة والهيئة العامة 
للســدود واخلزانات ووزارة الثقافــة /الهيئة العامة 
لالثار والتراث تكللت اجلهــود العراقيةاحلثيثة التي 

بذلتها بهذا اإلجناز العراقي الكبير .
وبينــت اخللية ان ماحصل في اديليد يشــكل اجنازا 
كبيــرا للحكومــة العراقيــة ووزارة املــوارد املائية 
وسيشــكل حافزا كبيرا لتحقيق املزيد من االجنازات 

واملكاسب. 

البصرة - الصباح الجديد: 
نفذت مالكات قسم املسافن والصناعات البحرية 
عمليات نوعية شــملت تســفني وحدات بحرية 
وصيانة وتأهيــل معدات وأجهــزة بحرية، بدعم 
متواصــل من قبــل مدير عام الشــركة الدكتور 

املهندس فرحان الفرطوسي.
و بني مدير عام الشركة: ان مالكات الشركة نفذت 
اعمال فتح جك كانتري للحفارة البصرة والعصف 
 ) ATS (الرملي للســاحبة الفيحاء والعمل على
جلهاز التحويل للخطــوط الكهربائية في ميناء 
ابو فلوس والعمل على الوجن األمامي للســاحبة 
الفيحــاء وفتح بشــارة مضخة احلفر اليســرى 
للحفارة املربد واســتخراج بوشة الساحبة مالك 
االشــتر وتســفني زورق املالحة رقم ) 11 ( واعمال 
أخرى تقوم بها مالكات قسم املسافن والصناعات 

البحرية. 
علــى صعيد اخر اعلن املدير العام احصائية عمل 
ميناء ام قصر الشــمالي، واصفاً ان مؤشر ارتفاع 
االنتاج وصل الى اعلى مســتوياته في شهر ايلول 
للعام اجلاري 2022 مبا يتعلق في ارســاء الســفن 
واحلجم الكلي للبضاعة وعــدد احلاويات املفرغة 

والصادرة .
واوضح مدير عمليات امليناء عــادل نوري ان ميناء 
ام قصر الشمالي استقبل خالل شهر ايلول نحو  
88 ســفينة فيما وصل احلجم الكلي للبضاعة 
املفرغــة 833211 طنا وان عــدد احلاويات املفرغة 
)املســتوردة( بلغ 25323 حاويــة وان عدد احلاويات 
املصــدرة وصل الى  26705 حاوية بضمنها املنتج 
الوطني املصدر ب 407 حـــاوية وبـوزن بلـغ 9665 

طنـا. 

مجلس الخدمة يرسل 
أسماء حملة الشهادات 

واألوائل إلى المالية

إدراج سد العظيم األثري 
والقنطرة البيضاء ضمن 
سجل التراث العالمي للري

 الموانئ : تسفين وحدات 
بحرية وصيانة وتأهيل 

معدات وأجهزة كهربائية

“جامعة فاندربيلت” 
تعمل بشكل 

مركز على تدريب 
وتأهيل المعلمين، 

في حين يجري 
التخطيط للحصول 

على موافقة وزارة 
التعليم العالي إلنشاء 
الكلية بحلول خريف 

العام 2023”

متت  مناقشة رسالة املاجستير للطالب  
) آالن هيوا صابر( في جامعة بغداد - كلية 
املسرحية(  الفنون  اجلميلة)قسم  الفنون 
ومت قبول الرسالة وبتقدير ) جيد جداً عالي( 
وتضمنت جلنة املناقشة كالً من االساتذة 
االفاضــل : أ . د فرحــان عمران رئيســاً و 

أ.د.علي رضا عضواً 
وأ.د  Samem Hassab Alla عضــواً  أ.م.د 

جاسم كاظم عبد مشرفاً 

مبروك الماجستير

بغداد - الصباح الجديد: 
بتوجيـه من وزير الصناعة واملعادن 
منهـل عزيـــز اخلبـاز ، عقَد وكيل 
الوزارة لشؤون التخطيط املُهندس 
يوسـف محمـد جاسـم ، اِجتماعاً 
ُموســعاً جرى ِخالله إســتعراض 
واملشكالت  املُعوقات  وُمناقشــة 
منهــا شــركات  تُعانــي  التــي 
واحللول  اخمُلتلط  الصناعي  القطاع 
ُمدير  بحضور  ملُعاجلتها  املطروحة 
الوزارة  اإلقتصادية في  الدائرة  عام 
وُمدير عام املُديرية العامة للتنمية 
الصناعيــة وعدد من املســؤولني 
واملعنيني في دوائــر الوزارة واملُدراء 
املُفوضــني ورؤســاء مجالس إدارة 

شركات القطاع اخمُلتلـط ..
 وطـــرح الوكيــل في ُمســتهل 

االجتمــاع عــدد مــن املاُلحظات 
واخمُلالفــات املُثبتــة علــى بعض 
شــركات القطاع اخمُلتلــط والتي 
العمل خارج ســياقات  بينها  من 
األنظمــة الداخلية وإســتحداث 
أنشــطة وإبــرام عقود شــراكة 
ُمخالفــة جملاالت عمل الشــركة 
وشــراء  الداخلــي  ونظامهــا 
الســكراب من الــوزارات وغيرها ، 
وأستعرَض سيادتُه ِخالل االجتماع 
النقاط التي تضمنها تقرير هيئة 
النزاهــة اإلتادية / دائــرة الوقاية 
حول واقع الشــركات املُســاهمة 
املالية  األوراق  اخمُلتلطة في ســوق 
، مؤكــداً بأنُه ســيتم تشــكيل 
جلان ملُتابعــة هذِه اخمُلالفات وإتخاذ 
الالزمــة  القانونيــة  اإلجــراءات 

بصددها ، داعياً بــذات الوقت إلى 
الداخلية  األنظمــة  تغيير  ضرورة 
للشــركات بطريقــة صحيحــة 
التي  باألنشــطة  النظر  وإعــادة 
اإلنتاج  متَّ إســتحداثها وتفعيــل 
والنشاط األساسي للشركات من 

أجل تعظيم املوارد املاليةز
بضرورة  ســيادتُه  أوصــى  كمــا 
حماية حق الشــركة وُمنتسبيها 
وتشــكيل جلان تخمينيــة إلعادة 
الشــركة  مــال  رأس  إحتســاب 

وتقييم أصولهـا . 
احلكومة  إهتمام  الوكيل  وأكـــَد 
الصناعة  وزيــر  معالــي  ودعــم 
لشركات القطاع اخمُلتلط والسعي 
وأوعز   ، واقعها  إلجناحها وتطويــر 
املُستمر  بالتواصل  الشركات  إلى 

اجلهة  الصناعــة كونها  وزارة  مع 
والداعمــة  واملُشــرفة  الراعيــة 
دميومة  لضمان  اخمُلتلــط  للقطاع 
وتقيق  القطــاع  هــذا  نشــاط 

األهداف املرجوة منـه . 
كمـــا وتضمــَن االجتمــاع طرح 
للمشــاكل واملُعوقات التي تُواجه 
شركات القطاع الصناعي اخمُلتلط 
أوصى  حيــث  املُقترحة  واحللــول 
الســيد الوكيل برفــع تقارير عن 
املُعوقــات واملشــاكل التي تُعاني 
منها شــركات القطــاع اخمُلتلط 
لغرض دراستها وُمحاولة تذليلها 
معالي  أنظار  أمام  عرضها  لغرض 
الالزمة  القــرارات  وإتخــاذ  الوزير 
لتطوير واقع هذِه الشركات وإعادة 

هويتها . 

بغداد - الصباح الجديد: 
زار فريـــق من مركز موارد العمل 
وهجرة العمال فــي دائرة العمل 
لوزارة  التابعة  املهنــي  والتدريب 
االجتماعية  والشــؤون  العمــل 
مركز البنوك في بغداد/ الرصافة 

.
الفريق عــدداً من  التقــى  فقــد 

)اخلياطــة،  ورش  فــي  املتدربــني 
الكلي  عددهم  البالغ  واحلاسبات( 
(٢٠( متدربــاً. وقــال املديــر العام 
لدائــرة العمل والتدريــب املهني 
رائد جبار باهــض ان هذه الزيارات 
امليدانية تأتي للتعريف مبركز موارد 
العمــل وهجرة العمــال وكذلك 
ومخاطر  الهجــرة،  )مصطلحات 

الهجــرة غير النظاميــة، والفرق 
بني الالجئ واملهاجر، والهجرة غير 

الشرعية ومخاطرها(. 
واكد املديــر العام أهمية التواصل 
املباشــر مع املتدربــني والباحثني 
اسئلتهم  عن  لإلجابة  العمل  عن 
واستفســاراتهم بشــأن كيفية 
العمل  مــوارد  مركز  مع  التواصل 

احلصول  وآليــة  العمــال  وهجرة 
علــى اللجــوء االنســاني، فضال 
عــن اإلجابة عن تســاؤالت اخرى 
وغيرها  باخلارج  بالدراســة  تتعلق 
مما يخلق اجــواء تفاعلية إيجابية 
واملشاركني في هذه  املتدربني  لدى 
الصالح  في خدمة  تصب  الدورات 

العام. 

“الصناعة” ُتناقش ُمعوقات تطوير 
واقع شركات القطاع الصناعي الُمختلط 

ـم مجموعة دائرة العمل والتدريب المهني تنظِّ
 زيارات ميدانية لمراكز التدريب في بغداد



3

متابعة ـ الصباح الجديد:
وخبراء  حكوميون  مسؤولون  قال 
فــي واشــنطن واخلليــج إن قرار 
مجموعــة أوبك+ هذا األســبوع 
خفض إنتاج النفط رغم املعارضة 
مــن  زاد  الشــديدة  األميركيــة 
الضغوط علــى العالقات املتوترة 
بالفعــل بني البيــت األبيض في 
الرئيس األميركي، جو بايدن  عهد 
والعائلة املالكة في الســعودية، 
التي كانت يوما أحد أقوى حلفاء 

واشنطن في الشرق األوسط.
التــي يزيد عددها  وقالت املصادر 
علــى عشــرة، في مقابــالت مع 
وكالــة رويتــرز، إن البيت األبيض 
ضغط بشدة ملنع أوبك من خفض 

اإلنتاج. 
دون  احليلولة  فــي  بايــدن  ويأمل 
ارتفاع أسعار البنزين في الواليات 
املتحدة مرة أخــرى قبل انتخابات 
يكافح  التي  النصفــي  التجديد 
فيها حزبــه الدميقراطي للحفاظ 
الكونغرس.  فــي  أغلبيته  علــى 
كما تريد واشنطن احلد من عوائد 
الطاقة الروســية في أثناء احلرب 

في أوكرانيا.
األميركيــة  اإلدارة  ومارســت 
أوبك+ ألســابيع.  علــى  ضغوطا 
وفي األيام األخيرة، حث مسؤولون 
أميركيــون كبــار فــي قطاعات 
اخلارجية  والسياســة  الطاقــة 
واالقتصــاد نظراءهــم في اخلارج 
على التصويت ضد خفض اإلنتاج، 
على  مطلعــني  ملصدرين  وفقــا 

املناقشات.
وســافر آموس هوكشتاين، كبير 
الطاقة،  لشــؤون  بايدن  مبعوثي 
القومي  برفقة مســؤول األمــن 
واملبعــوث  ماكغــورك،  بريــت 
األميركي اخلــاص إلى اليمن، تيم 
ليندركينغ، إلى السعودية الشهر 
املاضي ملناقشــة قضايا الطاقة، 
ومــن بينها قرار أوبــك+. لكنهم 
أخفقوا في منــع خفض اإلنتاج، 
متاما مثلما حــدث مع بايدن بعد 

زيارته للسعودية في يوليو.
وقال مصدر مطلع على املناقشات 
إن املســؤولني األميركيني “حاولوا 
تصوير األمر على أنه “نحن مقابل 
أبلغوا نظراءهم  وإنهم  روســيا”، 

الســعوديني أنهــم ينبغي لهم 
االختيار.

الطريقــة  هــذه  أن  وأضــاف 
أن  إلى  بالفشــل، مشــيرا  باءت 
أرادت  إذا  بأنــه  ردوا  الســعوديني 
الواليات املتحدة مزيدا من النفط 
في األســواق، فعليها أن تبدأ في 

زيادة إنتاجها.
منتج  أكبــر  املتحدة  والواليــات 
للنفــط في العالــم وأيضا أكبر 
لبيانات  وفقا  للخام،  مســتهلك 
إدارة معلومات الطاقة األميركية.

التابع  اإلعالمي  املكتــب  يرد  ولم 
للحكومة السعودية، على طلبات 
من رويترز عبــر البريد اإللكتروني 

للتعليق على املناقشات.
وقــال وزيــر الطاقة الســعودي، 
األميــر عبــد العزيز بن ســلمان 

“أوال  األربعاء  السعودي  للتلفزيون 
وأخيــرا يهمنا مصالــح اململكة 
ثم مصالــح الدول التي وثقت بنا 
وكانت وال تــزال أعضاء في أوبك 

وجتمع أوبك+”.
وأضاف أن أوبــك ترعى مصاحلها 
لدينــا  ألن  العالــم  “ومصالــح 
مصلحة في دعم تنمية االقتصاد 
بطريقة  الطاقة  وتوفيــر  العاملي 

مثلى”.
وأثار تعامل واشــنطن مع قضية 
وتوقفها  اإليراني  النــووي  االتفاق 
العســكرية  العمليات  دعم  عن 
تقوده  الذي  للتحالف  الهجومية 
الســعودية فــي اليمــن غضب 
املســؤولني الســعوديني، بجانب 
اإلجراءات األميركية ضد روســيا 
بعد غزوهــا أوكرانيا فــي فبراير 

.2022
وقال األمير عبد العزيز لشــبكة 
بلومبــرغ بعــد قــرار أوبــك، إن 
الضغط األميركي من أجل فرض 
الروسي  النفط  ألســعار  سقف 
يثير حالة من الضبابية بســبب 
الوضوح”  وعدم  التفاصيل  “نقص 

حول كيفية تنفيذه.
وقــال مصدر أطلعه مســؤولون 
ســعوديون على األمر إن اململكة 
تعتبر ذلك “آلية تسعير ال حتكمها 
الســوق ميكــن أن يســتخدمها 
حتالف املستهلكني ضد املنتجني”.
برميــل  مليــون   180 بيــع  وأدى 
مــن النفــط مــن االحتياطــي 
بتوجيه  األميركي  االســتراتيجي 
من بايــدن في مارس إلى الضغط 

على أسعار النفط. 

وفي مــارس قالــت أوبــك+ إنها 
بيانات  اســتخدام  عن  ستتوقف 
وكالة الطاقة الدولية، وهي هيئة 
مراقبــة نفطية غربية، بســبب 
رأســها  على  أطــراف  مخــاوف 
الســعودية من أن يكون للواليات 
املتحــدة نفــوذ أكبر مــن الالزم 

عليها.
ووصف بايدن القرار السعودي بأنه 
“محبــط”، مضيفا أن واشــنطن 
قد تتخــذ مزيدا من اإلجراءات في 

سوق النفط.
البيت  باســم  املتحدثة  وقالــت 
األبيض، كاريــن جان-بيير األربعاء 
“من الواضــح أن أوبك+ تنحاز إلى 
سيؤثر  كيف  توضح  ولم  روسيا”. 
العالقات  علــى  اإلنتــاج  خفض 

األميركية السعودية.

وفــي الكونغــرس األميركي، دعا 
ينتمــي  الذيــن  الدميقراطيــون 
إليهم بايدن إلى انسحاب القوات 
وحتدثوا  السعودية  من  األميركية 

عن استعادة أسلحة.
وكتــب الســيناتور الدميقراطي، 
كريس مورفي علــى تويتر “كنت 
أعتقد أن الهدف من بيع األسلحة 
لــدول اخلليج، رغــم انتهاكاتها 
حلقوق اإلنســان، واحلــرب التي ال 
معنى لها باليمــن، والعمل ضد 
املصالــح األميركيــة فــي ليبيا 
والســودان، وغيــر ذلــك، هو أنه 
عندمــا حتدث أزمــة دولية، ميكن 
أميركا على  أن يفضــل  للخليج 

روسيا/الصني”.

ولي العهد وبايدن
وبعــد أســابيع من تولــي بايدن 
رئاســة الواليات املتحدة، أصدرت 
واشــنطن تقريرا يربط بني مقتل 
الصحفي جمال خاشــقجي في 
2018 وولــي العهد األمير محمد 

بن سلمان.
ونفــى األمير، جنل امللك ســلمان 
البالغ من العمر 86 عاما، أن يكون 

قد أصدر أمر القتل.
وأصبــح األمير رئيســا للــوزراء 
الشــهر املاضي، وهو وضع يجادل 
محاموه أمــام محكمة أميركية 
بأنه مينحــه حصانة من املالحقة 

القضائية في مقتل خاشقجي.
وكانت رحلة بايــدن إلى جدة في 
قمة  حلضور  يوليو  في  السعودية 
خليجية، تهدف إلصالح العالقات، 
انتقــادات  لكنــه وجــه أيضــا 
شديدة لولي العهد بشأن مقتل 

خاشقجي.
وقــال بِن كاهيل، وهــو زميل كبير 
االستراتيجية  الدراسات  مركز  في 
والدولية، إن السعوديني يأملون في 
أن متكــن التخفيضــات مجموعة 
أسعار  على  الســيطرة  من  أوبك+ 
النفــط وتضمن عائــدات نفطية 

كافية حلماية بالدهم من الركود.
وأضاف كاهيــل “مخاطر االقتصاد 
الكلي تزداد ســوءا باســتمرار، لذا 
يتعني عليهم الرد. إنهم يدركون أن 
واشنطن،  ستغضب  التخفيضات 

لكنهم يديرون السوق”.

خفض انتاج أوبك + يكشف اتساع الخالف
الصباح الجديد ـ وكاالت: بين بايدن والعائلة المالكة السعودية

ارتفــع عدد قتلى انفجار مبحطة وقود في قرية 
صغيرة بشمال غرب إيرلندا، امس السبت، إلى 

سبعة  أشخاص.
وقالت الشــرطة اإليرلندية، امس السبت، إنه 
تأكد مقتل 4 أشــخاص خالل الليل، مما يضاف 

إلى العدد األولي وهو ثالثة.
وهناك ثمانية أشــخاص يتلقــون العالج في 
املستشفيات إلى جانب العديد من األشخاص 
في عداد املفقودين بعد انفجار وقع في محطة 
خدمة تابعة لشــبكة “آبل غرين” في كريسلو 

مبقاطعة دونيغال.
إيرلندا  للطوارئ من  املســتجيبون  ويشــارك 
البحث  وإيرلندا الشمالية اجملاورة في عمليات 

واإلنقاذ.
وأدى االنفجــار إلى تدمير مبنى محطة الوقود 
التي تضم احملل الرئيسي ومكتب بريد القرية، 

وأحلق أضرارا باملباني اجملاورة.
اإليرلندي ميشــال مارتن  الوزراء  رئيس  واعتبر 
أنه كان أحد “أحلك األيام بالنســبة لدونيغال 

والبلد بأسره”.
وأضاف: “الناس في جميــع أنحاء هذه اجلزيرة 
مصابون بالذهول من نفس الشعور بالصدمة 
والدمار املطلق مثل ســكان كريســلو لهذه 

اخلسارة املأساوية في األرواح”. 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قتل فلســطينيان، امس السبت، وتعرض 11 
شــخصا آخر إلصابــات بينهم ثالثــة  بحالة 
خطيرة، وذلك بعد مداهمة للقوات اإلسرائيلية 
في مخيــم جنني لالجئني في الضفة الغربية، 
حســبما أفادت وكالة األنباء الفلســطينية 

)وفا(.
وذكرت الوكالة نقال عن مصادر طبية أن، أحمد 
محمد دراغمة، 17 عامــا، قتل متأثرا بإصابته 
اخلطيرة في الرأس خالل مواجهات اجنلعت في 

جنني مع القوات اإلسرائيلية.
قبل ذلك، أعلن مصدر طبي في مستشــفى 
ابن سينا عن مقتل، محمود الصوص، 17 عاما، 
متأثرا بجروح حرجة أصيب بها في الرقبة. ولم 
يصدر تعليق من اجليش اإلسرائيلي على الفور.
وينفذ اجليش عمليات عســكرية شبه يومية 
في شمال الضفة الغربية كما تدور اشتباكات 
بالوتيرة نفســها بــني القوات اإلســرائيلية 
ومسلحني فلســطينيني منذ التصعيد الذي 

بدأ في مارس.

ارتفاع حصيلة قتلى 
انفجار إيرلندا 

مقتل فلسطينيين في 
مواجهات مع القوات 

اإلسرائيلية بالضفة الغربية
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جمهورية العراق
محافظة املثنى 

دائرة العقود احلكومية
قسم التعاقدات

العدد : 1271
التاريخ 2022/10/5

مناقصة رقم )55( اعالن للمرة االولى
املشاريع واالعمال املشمولة بقانون الدعم الطارىء لالمن الغذائي والتنمية 

حملافظة املثنى / من متويل تنمية االقاليم 
»تأهيل شوارع محلة 105 حي االمير في قضاء الهالل«

يســر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى  دعوة مقدمي العطــاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشــروع الذي تتلخص اعمال املشــروع بعدة اقسام، وهي على النحو 

االتي:
أ – اعمال البلدية: وتتضمن قشــط االرض الطبيعية وحدلها، وفرش طبقات من التراب النظيف ال 
تزيد سمك الطبقة الواحدة عن )25( سم مع احلدل، وفرش وحدل احلصى اخلابط صنف )B( بسمك 

)20( سم، وفرش وحدل طبقة من االساس االسفلتي )ستاباليزر( بسمك اليقل عن )10( سم، 
ب – اعمال اجملاري: وتشــتمل على تنفيذ شــبكة مجاري وخط دفع من محطة الرفع وبناء محطة 
غاطسة، وكذلك متديد انابيب بالستيك نوع )UPVC( وباالقطار )630,500,400,315( ملم بعد حفر 
مسار االنبوب بعرض )0.6m+D( ،وكذلك عمل منهوالت كونكريتية مسلحة وعمل  وصالت الكليات 
باستخدام انابيب نوع )UPVC( قطر )250( ملم ، وعمل فتحات تصريف جانبية بابعاد )30×50( سم 

وغيرها من االعمال.
ج – اعمال املاء: وتتضمن متديد انابيب بولي اثيلني)HDPE( باالقطار )250،225,160,110( ملم، وربط 

اخلط الناقل على الوحدة اجملمعة،
 وكل مايلزم الجناز املشــروع ومبوجب الشروط واملواصفات الفنية احملددة في جدول الكميات ووثائق 

املناقصة ، مع مالحظة ومراعاة ما يأتي: 
1 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 الساعة التاسعة صباحا ولغاية 

الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر، وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
 2 ـ ان مصدر متويل املشروع هو املشاريع واالعمال املشمولة بقانون الدعم الطارىء لالمن الغذائي 
والتنمية حملافظة املثنى / تنمية االقاليم، نوع االســتثمار:2، نوع املشــروع: ادراج جديد، الباب: 59، 

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

4 – متطلبات التاهيل املطلوبة : وتشمل ما ياتي :
أ ـ االهلية القانونية : وتشتمل على كل من تضارب املصالح و قائمة الشركات املتلكئة والقائمة 

السوداء .
ب ـ الســيولة املالية : وهي توافر مبلــغ بقيمة ال تقل عن )287,000,000( دينار )مائتني وســبعة 
وثمانني مليون دينار( عن طريق كشف مصرفي يبني حركة التدفق املالي الخر سنة ،وتكون متوافرة 

قبل موعد غلق املناقصة بفترة قصيرة .
ج – الكادر القيادي للمشــروع والعاملني فيه: ويشتمل الكادر القيادي على مدير مشروع )مهندس 
مدني( + مهندس مدني + مهندس كهرباء وبعقود رســمية صادرة عن نقابة املهندسني العراقية، 
كما يتوجب على مقدم العطاء تقدمي مايؤيد خبرات الكادر القيادي للمشروع.ويجب تقدمي الكوادر 
واالختصاصات الفنية املطلوبة قبل موعد املباشــرة باالعمال، وبعكســة تتحمل الشركة كافة 

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

املناقصة .
5 -  ان الكلفة التخمينية للمشــروع هي ) 3,816,162,000( دينار )ثالثة مليارات وثمامنائة وســتة 
عشــر مليون ومائة واثنان وســتون الف دينارعراقي(، وان املدة الالزمة لتنفيذ اعمال املشروع هي 

)360( يوما.
6 - بامــكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق املناقصــة ابتداء من يــوم االربعاء  املصادف 
2022/10/12،وذلك بعــد تقدمي طلب حتريري الى دائرة العقود احلكوميــة في احملافظة، ودفع قيمة 
البيع للوثائق البالغة )300,000( )ثالثمائة الف دينار( غير قابل للرد ويقدم وصل الشراء االصلي مع 

العطاء.
7 - يتم تســليم العطاءات الى العنوان االتي: محافظة املثنى /  دائرة العقود احلكومية وان موعد 
الغلق في متام الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الثالثاء املصادف 2022/11/1 ان العطاءات املتأخرة 
ســوف ترفض، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في 
العنوان االتي: الطابق االول من بناية االدارة العامة واحمللية في نفس موعد الغلق. وان موعد انعقاد 
املؤمتر اخلاص باالجابة على استفسارات املشتركني في املناقصة سيكون في الساعة احلادية عشر 
صباحــا من يوم الثالثاء املصادف  2022/10/25 فــي 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 ويدفع حني الطلب ونافذا ملدة  ال تقل 
عن )120( يوما من تاريخ غلــق املناقصة الفعلي وان يكون بصيغة واضحة من حيث مبلغه )رقما 
وكتابة( وحتديد تاريخ نفاذه وشــروطه والغرض من اصداره، او صك مصدق ومببلغ مقطوع مقداره 
)54,000,000( دينار)اربعة وخمســون مليون دينار عراقي( وعلى ان تكون صادرة عن مصرف معتمد 

في العراق ملصلحة جهة التعاقد ) محافظة املثنى / حسابات أخلطة 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 لالحالة  تختار جلنة التحليل العطاء املســتجيب لكافة الشــروط القانونية 
املطلوبة في املناقصة وكذلك املواصفات الفنية ومعايير التاهيل املطلوبة )اي مستجيب بشكل 
كلي ماليا وفنيا وقانونيا ( مع كونه اوطا  عطاء متوازن ومنسجم مع الكلفة التخمينية املرصودة 

لالحالة وبعد التاكد من اهليته وقدراته على تنفيذ العقد بافضل صورة ممكنة.
 10 - في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فانه سيتم 
اســتبعاد عطائه ،مما يقتضــي مراعاة ذلك  عند  التقدمي حيث يتم ملىء القســم الرابع من قبل 
مقدم العطاء ثم تقدم ورقيا بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشركة  املقدمة للعطاء مع الوثائق 

املكونة للعطاء املشار اليها في  التعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء.
11 – ان احلد االقصى لقبول عطاءات املشــاركة هو شركتان من نفس الصنف واالختصاص لغرض 

الصعود درجة واحدة حصرا.
12 - ال ميكن احالة املناقصة على  شركة  وبعهدتها مشروع  او مشاريع غير منجزة اال بعد التاكد 

من عدم وجود انحراف عن البرنامج الزمني لها )جدول تقدم العمل( بنسبة 20 % او اكثر.
13 - ال تصرف اول سلفة لالعمال املنفذة للمشروع اال بعد ان 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.

احمد منفي جوده
محافظ املثنى

جمهورية العراق
محافظة املثنى 

دائرة العقود احلكومية
قسم التعاقدات

العدد : 1272
التاريخ 2022/10/5

مناقصة رقم )56( اعالن للمرة االولى
املشاريع واالعمال املشمولة بقانون الدعم الطارىء لالمن الغذائي والتنمية حملافظة 

املثنى / من متويل تنمية االقاليم 
»متديد شبكة مجاري ثقيلة وامطار في منطقة 57 مع تاهيل وتبليط منطقة 57 في 

مدينة الرميثة املرحلة االولى«

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

أ – اعمــال البلدية: وتتضمن القطع والدفن وصوال للمناســيب املطلوبة، ومعاجلة املناطق الضعيفة باســتخدام اجللمود 
بسمك اليقل عن )50( سم،والدفن بالتراب النظيف على شكل طبقات اليقل سمك الطبقة عن )25( سم مع الرش واحلدل 
وفرش وحدل مادة احلصى اخلابط صنف )B( بســمك )20( سم، وفرش وحدل طبقة من االساس االسفلتي بسمك )10( سم، 
وكذلك تنفيذ اعمال القالب اجلانبي )الكربستون( وعمل الساقية الكونكريتية ، وتنفيذ اعمال الطابوق املقرنص االسمنتي 

امللون ،كما تتضمن نصب وتاسيس اعمدة انارة من النوع الديكوري بارتفاع )9( م،
ب – اعمال اجملاري:وهي نوعني، متديد شــبكة مجاري املياه الثقيلة ومتديد شــبكة مجاري مياه االمطار. وتشتمل على متديد 
انابيب بالســتيك نوع )UPVC( وباقطار مختلفة )400,315,250( ملم بعد حفر مسار االنبوب بعرض )0.6m+D(، وكذلك عمل 
منهوالت كونكريتية مسلحة، وعمل وصالت الكليات وعمل فتحات تصريف جانبية بابعاد )35×50( سم وغيرها من االعمال. 
ج – اعمال املاء: وتتضمن متديد انابيب بولي اثيلني )HDPE( ذات قطر )110( ملم. وكل مايلزم الجناز املشــروع ومبوجب الشروط 

واملواصفات الفنية احملددة في جدول الكميات ووثائق املناقصة ، مع مالحظة ومراعاة ما يأتي: 
1 ـ ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشتراك في املناقصة كما هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة عن االمم 

املتحدة ) اخلاصة بتعريف الدولة املؤهلة(
2 ـ علــى مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني فــي احلصول على معلومات اضافية االتصال بدائــرة العقود احلكومية في 

) )dpc.muthana@yahoo.com محافظة املثنى
 خالل ايام الدوام الرســمي من الساعة التاســعة صباحا ولغاية الساعة 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 االستثمار:2، نوع املشروع: ادراج جديد، الباب: ،59 القسم: 1 ، الفصل:4 ، املادة: 13 ، النوع: 18 ، التسلسل 
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4ـ  درجة وصنف الشــركة  العراقية املطلوبة هي انشــائية / رابعة )كحد ادنى ( اما  بالنســبة 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 : وتشــتمل على اجلنسية ، تضارب املصالح ، قائمة الشركات املتلكئة والقائمة السوداء ، أملنع مبوجب 
قرارات االمم املتحدة ومجلس االمن الدولي 

ب ـ الســيولة املالية : وتعرف بانها كشــف مصرفي يبني حركة التدفق املالي الخر ســنة  وتكون متوافرة قبل موعد غلق 
املناقصة بفترة قصيرة وباملبلغ املطلوب الذي ال تقل قيمته عن )576,000,000( دينار ) خمسمائة وستة وسبعني مليون  دينار 
عراقي( .وفي حالة تقدمي عطاء مشــترك ، يكون لزاما على احد الشريكني حيازة ما اليقل عن 25 % من مبلغ السيولة املالية 

احملدد.
ج ـ احلسابات اخلتامية: هي امليزانية العامة ملقدم العطاء والتي تعكس الوضع املالي للسنوات املطلوبة من حيث موجودات 
الشركة من اصول ثابتة ومتحركة مع بيان مقدار نفقات الشركة وايراداتها  ونسبة االرباح واخلسارة فيها وعلى النحو االتي
1ـ  تقدمي امليزانية العامة املدققة من قبل احملاســبني القانونيني تعرض الوضع املالي الخر ســنتني 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 املســتلمة من الدفعات والســلف املرحلية للعقود املنجزة او املســتمرة خالل املدة 
املطلوبة وعلى النحو االتي :

1 ـ ان  احلد االدنى ملعدل االيرادات السنوية ملقدم العطاء يبلغ )4,672,000,000( دينار ) اربعة مليارات وستمائة واثنان وسبعون 
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 السابقة 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 )3,840,000,000(  )ثالثة مليارات وثمامنائة واربعني مليون دينار عراقي(
 و ـ ألكادر القيادي للمشــروع والعاملني : على مقدمي العطاءات اثبات توافر العاملني للمناصب الرئيســية لتنفيذ العقد 

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

املماثلة ملدة )5( خمس سنوات
2ـ  مهندس مدني عدد/ 2: بخبرة كلية عامة من تنفيذ االشغال ملدة )5( خمس سنوات وخبرة تخصصية في االعمال املماثلة 

ملدة )3( ثالث سنوات
ويجب تقدمي الكوادر واالختصاصات الفنية املطلوبة قبل موعد املباشــرة باالعمال وبعكسه تتحمل الشركة كافة التبعات 

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

االستبدال ومبوافقة جهة التعاقد كما يتوجب على مقدم العطاء تقدمي ما يؤيد خبرات الكادر القيادي للمشروع 
زـ  علــى مقدمي العطاء اثبات حيازته للمعدات الرئيســية املطلوبة وفق البرنامــج الزمني لتقدم العمل واملقدم من قبله 
بشــكل اولي: معمل اســفلت ، فارشــة ،حادلة مطاطية عدد/ 2 ، وحادلة فوالذية عدد/ 2 يجب تقدميها قبل موعد املباشرة 
باالعمال وبعكسه تتحمل الشركة 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 أَضافــة الى املتطلبــات القانونية على مقدم العطاء تقــدمي هوية التصنيف النافذة عدم ممانعــة من الضرائب نافذة 
لالشتراك في املناقصة 

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

الوثيقة ورقة بيانات املناقصة/ج : اعداد العطاء وبخالفه يستبعد العطاء 
7ـ  ان الكلفة التخمينية للمشــروع هي ) 6,398,827,500( دينار )ســتة مليارات وثالثمائة وثمانية وتسعون مليون وثمامنائة 

وسبعة وعشرون الف وخمسمائة دينار عراقي( وان املدة الالزمة لتنفيذ اعمال املشروع هي )500( يوم.
8ـ   بامــكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق املناقصة ابتداء من يوم االربعاء  املصــادف 2022/10/12،وذلك بعد تقدمي 
طلب حتريري الى دائرة العقود احلكومية في احملافظة، دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )350,000( دينار)ثالثمائة وخمسون الف 
دينار عراقي( غير قابلة للرد ويتم دفع املبلغ نقدا الى قســم احلسابات في محافظة املثنى وتقدم النسخة االصلية من وصل 

الشراء مع العطاء
9ـ  يتم تســليم العطاءات الى العنوان االتي محافظة املثنى / دائرة العقود احلكومية وان موعد الغلق هو في متام الســاعة 
الثانية عشــر ظهرا من يوم الثالثــاء املصادف 2022/11/1 التقدمي بالبريد االلكتروني غير مســموح به ان العطاءات املتاخرة 
سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان االتي الطابق االرضي 
من بناية االدارة العامة واحمللية في نفس موعد الغلق وان موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باالجابة على استفسارات املشتركني في 
املناقصة ســيكون في الساعة احلادية عشــر صباحا من يوم الثالثاء املصادف  2022/10/25 في بناية دائرة العقود احلكومية 
فــي املثنى ان كل العطاءات تبقى نافذة ملدة )90( يوما وان تتضمن ضمانا للعطاء على شــكل خطاب ضمان مصرفي يذكر 
فيه اســم ورقم املناقصة املعنية وان يكون غير مشروط ويدفع حني الطلب ونافذا ملدة  ال تقل عن )120( يوما من تاريخ غلق 
املناقصة الفعلي وان يكون بصيغة واضحة من حيث مبلغه )رقما وكتابة( وحتديد تاريخ نفاذه وشروطه والغرض من اصداره 

او صك مصدق  ومببلغ مقطوع مقداره
)90,000,000( دينار ) تسعون مليون دينار عراقي ( وعلى ان تكون صادرة عن مصرف معتمد في العراق ملصلحة جهة التعاقد 

) محافظة املثنى / حسابات أخلطة االستثمارية (
10 ـ ان اسم جهة التعاقد هو محافظة املثنى والعنوان هو السماوة ـ شارع احملافظة – بناية االدارة العامة واحمللية  والقسم 

اخملتص هو دائرة العقود احلكومية في املثنى
11 ـ عند الترشيح لالحالة  تختار جلنة التحليل العطاء املستجيب لكافة الشروط القانونية املطلوبة في املناقصة وكذلك 
املواصفات الفنية ومعايير التاهيل املطلوبة )اي مســتجيب بشكل كلي ماليا وفنيا وقانونيا ( مع كونه اوطا  عطاء متوازن 

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

بالشركة  املقدمة للعطاء مع الوثائق املكونة للعطاء املشار اليها في  التعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء
13ـ  ان احلد االقصى لقبول عطاءات املشاركة  هو شركتان من نفس الصنف واالختصاص لغرض الصعود درجة واحدة حصرا
14 ـ ال ميكن احالة املناقصة على شركة وبعهدتها مشروع  او مشاريع غير منجزة اال بعد التاكد من عدم وجود انحراف عن 

البرنامج الزمني لها )جدول تقدم العمل( بنسبة 20 % او اكثر
15 ـ ال تصرف اول ســلفة لالعمال املنفذة للمشــروع 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



5 اعالن

جمهورية العراق 
ديوان محافظة واسط 

قسم العقود 
العدد : 2508
التاريخ : 2022/10/6

اعالن ملرة واحدة 
على  حساب قانون الدعم الطارئ لالمن الغذائي رقم 2 لسنة 2022

وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال القياسية  الصغيرة
1. يســر ديوان محافظة واســط / قســم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة من الشركات املقاولة واملقاولني العراقيني والشــركات العامة اخملتصة لتقدمي عطاءاتهم 

للمناقصات وبأسلوب املناقصة العامة  واملدرجة في اجلدول أدناه:
2. ان املناقصات لهذه املشاريع سوف تنشر في الصحف الوطنية ) الصباح اجلديد , العدالة , املستقبل ( .

3.  على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بـــ ) ديوان محافظة واســط / قســم العقود ( خالل ) أوقات الدوام الرســمي (  او وفقا للبريد 
.  www.wasit.iq وكما موضحة بورقة بيانات  ملقدمي العطاءات علما ان املوقع الرسمي اخلاص بالتبليغات ونشر نتائج املناقصة  هو  cd@wasit.iq االلكتروني

4. على مقدم العطاء تقدمي جميع ماهو  مطلوب في ورقة بيانات العطاء .
5. متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة :- كما هي في محددة اجلزء الثالث )معايير التقييم و التأهيل( علما املعايير غير قابلة لالســتكمال وتعد من شروط املنافسة لضمان إحالة 

املشاريع لشركات رصينة مما يقتضي مراعاة الدقة عند تقدمي العطاء
6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق املناقصة اعتبارا من أخر نشر لإلعالن بعد تقدمي طلب حتريري إلى ( ديوان محافظة واسط /  سكرتير جلنة فتح العطاءات (.

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

8. على مقدم العطاء تقدمي كشف  حساب اصلي  ومرسل بكتاب رسمي الى ديوان محافظة واسط مرفقه نسخة  من  )فيشة إيداع باملبلغ املشار اليه في الكشف مصدقة بختم حي 
من املصرف (  يبني حركة التدفق املالي الخر ســنة للفترة التي تســبق غلق املناقصة وبالتالي اليعتمد الكشف املصرفي الصادر من احد املصارف االهلية والذي يتضمن فقط إيداع مبلغ 

معني دون وجود أي حركة للتدفق املالي للمدة املطلوبة ويجب ان تغطي السيولة املالية للمشروع املعلن جميع املشاريع احملالة سابقا ملقدم العطاء )قيد اإلجناز ( .
9.  مع مراعاة الفقرة 7 اعال يتم تسليم العطاءات إلى )ديوان محافظة واسط / سكرتير جلنة فتح العطاءات ( قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم )اخلميس( املصادف  27   /  10/   2022 
وهو )تاريخ غلق املناقصة( , علما بان العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان التالي ) واسط / الكوت / 

شارع احملافظة/ مبنى ديوان محافظة واسط/ غرفة جلنة فتح العطاءات( في الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا من يوم )  اخلميس ( املصادف     27 /   10  /2022 .
10. على مقدم العطاء تقدمي جدوال يتضمن جميع املشاريع احملاله له سابقا )قيد اإلجناز ( .

11. على مقدم العطاء تقدمي احلسابات اخلتامية مصدقة اصوليا الخر سنتني قبل غلق املناقصة لغرض االطالع على نشاطات الشركة .
12. كل العطاءات يجب إن تتضمن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مصرفي أو صك مصدق أو ســفتجة ( معنون إلى محافظة واســط / اإلدارة العامة واحمللية )هيئة االعمار (   ويتضمن 
اإلشــارة السم ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واســط ويحمل عنوان البريد االلكتروني للمصرف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعشرون 
يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باسم مقدم العطاء أو)أي من املساهمني في الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة ( وتكون صادرة وفقا 

لنموذج البنك املركزي وبخالفة يتم استبعاد العطاء لذا يقتضي التنويه .
13. إن مدة نفاذ العطاء )90( تســعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة و يتم  شــراء وثائق املناقصة و تسليم العطاء حتريريا من قبل املدير املفوض او بصيغة وكالة صادرة ومصدقة من كاتب 
العدل الحد املســاهمني ال تزيد مدة صدوره عن ثالث اشــهر  من تاريخ غلق املناقصة او بصيغة شهادة تسجيل الشركة )شهادة تأسيس الشركة التي تظهر حق التوقيع عنها(كشرط 
أساسي لشراء وثائق املناقصة و لتقدمي العطاء ويجب ان يتم التوقيع على جميع صفحات مستندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة  

و يستبعد العطاء ان ثبت مخالفته لشروط اإلعالن .إن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .
14. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األشغال الصغيرة( بكافة أقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي .

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

17. جلهة التعاقد الغاء املناقصة في أي وقت وألي سبب وليس ملقدم العطاء املطالبة بالتعويض او فوات املنفعة  وان  ثمن  وثائق املناقصة غير قابل للرد.
18. يجب ان يكون العطاء مفهرست مع خالصة يتضمن محتويات العطاء .

19. يجب ان يتم ملئ القسم الرابع )word( وتقدمي كامل الوثيقة وجميع الوثائق املطلوبة واملثبتة في ورقة بيانات العطاء وبخالفة يستعبد العطاء .
20. يجب تقدمي عقود الكادر املطلوب  وفقا لاللية املثبتة في ورقة بيانات العطاء والقســم الثالث ويعد من شــروط املنافسة وان نتائج املناقصة سوف يتم نشرها على املوقع االلكتروني 

www.wasit.iq, ويعتبر تبليغا رسميا .
21. على الشركة تقدمي عمل مماثل واحد  منجز ) في مجال انشاء األبنية ( خالل مدة عشرة سنوات من تاريخ غلق املناقصة وفقا ملا هوا مثبت في القسم الثالث   )عدا تسلسل  1و 2 غير 

مطلوب اخلبرة التخصصية ( لضمان إحالة املشروع لشركات رصينة .
22. يجب تقدمي االليات املطلوبة وفقا ملا هو مثبت في القسم الثالث  وورقة بيانات العطاء وبخالفة يستبعد العطاء لضمان إحالة املشروع لشركات رصينة )ت3و4  غير مطلوب اليات ( .

23. سيعقد مؤمتر خاص باملشروع  بتاريخ 20-10-2022 الساعة  العاشرة والنصف  وفقا ملاهو مثبت في ورقة بيانات العطاء مما يقتضي التنويه .
الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

جمهورية العراق
محافظة املثنى 

دائرة العقود احلكومية
قسم التعاقدات

العدد : 1270
التاريخ 2022/10/5

مناقصة رقم )54( اعالن للمرة االولى
املشاريع واالعمال املشمولة بقانون الدعم الطارىء لالمن الغذائي والتنمية 

حملافظة املثنى / من متويل تنمية االقاليم 
»تأهيل وتوسيع الشارع الرئيسي من محطة الضخ القدمية الى اجمللس احمللي 

مرحلة اولى«/ اجملد

يســر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى  دعوة مقدمــي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشــروع الذي تتلخص االعمال فيه برفــع االنقاض وازالة التعارضات 
)الكهرباء واملاء واالتصاالت(، وفرش وحدل التراب النظيف على شكل طبقات سمك الواحدة منها 
)25( سم، وفرش طبقة من اجللمود بسمك )25( سم، وفرش وحدل احلصى اخلابط صنف )B( بسمك 
)20( ســم وعمل صبة خرسانة مسلحة بـBRC )ســمك 8 ملم ( بسمك 20 سم، وعمل قنطرة 
صندوقية، وفرش وحدل طبقة من االســاس االسفلتي بسمك ال يقل عن )10( سم، وفرش وحدل 
طبقة اســفلتية سطحية بسمك )5( ســم ، وكذلك تنفيذ اعمال القالب اجلانبي )الكربستون( 
وعمل الساقية الكونكريتية وتنفيذ اعمال الشتايكر املقرنص )االنترلوك( وتتضمن كذلك نصب 
وتاســيس اعمدة انارة ديكور بطول )9( م ، كما تتضمن متديد انابيب بالستيك قطر )225( ملم مع 
عمل Casing وكذلك القيام باعمال توســيع مجســر محطة اجملد العمودية، وكل مايلزم الجناز 
املشــروع ومبوجب الشــروط واملواصفات الفنية احملددة في جدول الكميــات ووثائق املناقصة ، مع 

مالحظة ما يأتي: 
1ـ  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 الساعة التاسعة صباحا ولغاية 

الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر، وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
 2 ـ ان مصدر متويل املشروع هو املشاريع واالعمال املشمولة بقانون الدعم الطارىء لالمن الغذائي 
والتنمية حملافظة املثنى / تنمية االقاليم، نوع االســتثمار:2، نوع املشــروع: ادراج جديد، الباب: 59، 

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

4 – متطلبات التاهيل املطلوبة : وتشمل ما ياتي :
أ ـ االهلية القانونية : وتشتمل على كل من تضارب املصالح و قائمة الشركات املتلكئة والقائمة 

السوداء .
ب ـ السيولة املالية : وهي توافر مبلغ بقيمة ال تقل عن )169,000,000( دينار )مائة وتسعة وستني 
مليون دينار( عن طريق كشــف مصرفي يبني حركة التدفق املالي الخر سنة ،وتكون متوافرة قبل 

موعد غلق املناقصة بفترة قصيرة .
ج – الكادر القيادي للمشروع والعاملني فيه: ويشتمل الكادر القيادي على مدير مشروع )مهندس 
مدني( + مهندس مدني + مهندس كهرباء وبعقود رســمية صادرة عن نقابة املهندسني العراقية، 
كما يتوجب على مقدم العطاء تقدمي مايؤيد خبرات الكادر القيادي للمشروع.ويجب تقدمي الكوادر 
واالختصاصات الفنية املطلوبة قبل موعد املباشــرة باالعمال، وبعكســه تتحمل الشركة كافة 

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

في املناقصة .
5 -  ان الكلفة التخمينية للمشروع هي ) 2,278,847,990( دينار )ملياران ومائتان وثمانية وسبعون 
مليون وثمامنائة وســبعة واربعون الف وتسعمائة وتسعون  دينارعراقي(، وان املدة الالزمة لتنفيذ 

اعمال املشروع هي )365( يوما.
6 - بامــكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائــق املناقصة ابتداء من يــوم االربعاء  املصادف 
2022/10/12،وذلــك بعد تقدمي طلب حتريري الى دائرة العقــود احلكومية في احملافظة، ودفع قيمة 
البيع للوثائق البالغة )250,000( )مائتان وخمســون الف دينار( غير قابل للرد ويقدم وصل الشراء 

االصلي مع العطاء.
7 - يتم تســليم العطاءات الى العنوان االتي: محافظة املثنى /  دائرة العقود احلكومية وان موعد 
الغلق في متام الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الثالثاء املصادف 2022/11/1 ان العطاءات املتأخرة 
سوف ترفض، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في 
العنوان االتي: الطابق االول من بناية االدارة العامة واحمللية في نفس موعد الغلق. وان موعد انعقاد 
املؤمتر اخلاص باالجابة على استفسارات املشتركني في املناقصة سيكون في الساعة احلادية عشر 
صباحا من يوم الثالثاء املصــادف  2022/10/25 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 ويدفع حني الطلب ونافذا ملدة  ال تقل 
عــن )120( يوما من تاريخ غلق املناقصة الفعلي وان يكون بصيغة واضحة من حيث مبلغه )رقما 
وكتابة( وحتديد تاريخ نفاذه وشــروطه والغرض من اصداره، او صك مصدق ومببلغ مقطوع مقداره 
)32,000,000( دينار)اثنــان وثالثون مليون دينار عراقي( وعلى ان تكون صادرة عن مصرف معتمد في 

العراق ملصلحة جهة التعاقد ) محافظة املثنى / حسابات أخلطة 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 لالحالة  تختار جلنة التحليل العطاء املســتجيب لكافة الشــروط القانونية 
املطلوبة في املناقصة وكذلك املواصفات الفنية ومعايير التاهيل املطلوبة )اي مستجيب بشكل 
كلي ماليا وفنيا وقانونيا ( مع كونه اوطا  عطاء متوازن ومنسجم مع الكلفة التخمينية املرصودة 

لالحالة وبعد التاكد من اهليته وقدراته على تنفيذ العقد بافضل صورة ممكنة.
 10 - في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فانه سيتم 
اســتبعاد عطائه ،مما يقتضي مراعاة ذلك  عند  التقدمي حيث يتم ملىء القســم الرابع من قبل 
مقدم العطاء ثم تقدم ورقيا بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشركة  املقدمة للعطاء مع الوثائق 

املكونة للعطاء املشار اليها في  التعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء.
11 – ان احلد االقصى لقبول عطاءات املشاركة هو شركتان من نفس الصنف واالختصاص لغرض 

الصعود درجة واحدة حصرا.
12 - ال ميكن احالة املناقصة على  شركة  وبعهدتها مشروع  او مشاريع غير منجزة اال بعد التاكد 

من عدم وجود انحراف عن البرنامج الزمني لها )جدول تقدم العمل( بنسبة 20 % او اكثر.
13 - ال تصرف اول سلفة لالعمال املنفذة للمشروع اال بعد ان 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.

احمد منفي جوده
محافظ املثنى

جمهورية العراق
محافظة املثنى 

دائرة العقود احلكومية
قسم التعاقدات

العدد : 1269
التاريخ 2022/10/5

مناقصة رقم )53( اعالن للمرة االولى
املشاريع واالعمال املشمولة بقانون الدعم الطارىء لالمن الغذائي والتنمية حملافظة املثنى / 

من متويل تنمية االقاليم 
»تأهيل وتبليط املمر الثاني ملدخل ناحية الكرامة بطول 800 م«

يســر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى  دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشروع الذي 
تتلخص ابرزاالعمال فيه بقشــط االرض الطبيعية ملســار الشــارع )800 متر( مع الرش واحلدل وصوال الى نسبة حدل ال تقل عن 88 % ، 
 )B( ســم،  وفرش وحدل طبقتني من احلصى اخلابط صنف )والدفن بالتراب النظيف على شــكل طبقات ال يقل سمك الطبقة عن )25
ســمك الطبقة الواحدة )15( سم ، وفرش وحدل طبقة من االســاس االسفلتي بسمك )10( سم، وكذلك تنفيذ اعمال القالب اجلانبي 
)الكربســتون( وعمل الساقية الكونكريتية وتنفيذ اعمال الشــتايكر املقرنص كما تتضمن اعمال املشروع صب منهول من اخلرسانة 
العادية، وتنفيذ قناطر صندوقية ،وكل مايلزم الجناز املشــروع ومبوجب الشــروط واملواصفات الفنية احملــددة في جدول الكميات ووثائق 

املناقصة ، مع مالحظة ما يأتي: 
1 ـ على 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 التاسعة صباحا ولغاية الســاعة الواحدة والنصف من بعد 

الظهر، وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
 2 ـ ان مصدر متويل املشــروع هو املشــاريع واالعمال املشــمولة بقانون الدعم الطارىء لالمن الغذائي والتنمية حملافظة املثنى / تنمية 

االقاليم، نوع االستثمار:2، نوع املشروع: ادراج جديد، الباب: 59، القسم: 1 ،الفصل: 4، املادة: 13 ،النوع: ،18 التسلسل 210 .
3 ـ درجة وصنف الشركة  املطلوبة هي: انشائية/ عاشرة )كحد ادنى(.

4 – متطلبات التاهيل املطلوبة : وتشمل ما ياتي :
أ ـ االهلية القانونية : وتشتمل على كل من تضارب املصالح و قائمة الشركات املتلكئة والقائمة السوداء .

بـ  الســيولة املالية : وهي توافر مبلغ بقيمة ال تقل عن )40,000,000( دينار )اربعني مليون دينار( عن طريق كشــف مصرفي يبني حركة 
التدفق املالي الخر سنة ،وتكون متوافرة قبل موعد غلق املناقصة بفترة قصيرة .

ج – الكادر القيادي للمشــروع والعاملني فيه: ويشتمل الكادر القيادي على مدير مشروع )مهندس مدني( وبعقد رسمي صادر عن نقابة 
املهندســني العراقية، كما يتوجب على مقدم العطاء تقدمي مايؤيد خبرات الكادر القيادي للمشروع.ويجب تقدمي الكوادر واالختصاصات 
الفنية املطلوبة قبل موعد املباشرة باالعمال، وبعكسه تتحمل الشركة كافة التبعات القانونية الناجتة عن عدم تقدميها ومن ضمنها 

اجراءات االخالل بااللتزامات التعاقدية.
د - اضافة الى املتطلبات القانونية كهوية التصنيف ،عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشتراك في املناقصة .

5 -  ان الكلفة التخمينية للمشــروع هي ) 398,900,000( دينار )ثالثمائة وثمانية وتسعون مليون وتسعمائة الف دينارعراقي(، وان املدة 
الالزمة لتنفيذ اعمال املشروع هي )210( ايام.

6 - بامكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق املناقصة ابتداء من يوم االربعاء  املصادف 2022/10/12،وذلك بعد تقدمي طلب حتريري الى 
دائرة العقود احلكومية في احملافظة، ودفع قيمة البيع للوثائق البالغة )50,000( )خمســون الف دينار( غير قابل للرد ويقدم وصل الشراء 

االصلي مع العطاء.
7 - يتم تســليم العطاءات الى العنوان االتي: محافظة املثنى /  دائرة العقود احلكومية وان موعد الغلق في متام الســاعة الثانية عشر 
ظهرا من يوم الثالثاء املصادف 2022/11/1 ان العطاءات املتأخرة ســوف ترفض، وســيتم فتح العطــاءات بحضور مقدمي العطاءات او 
ممثليهــم الراغبني باحلضور في العنوان االتي: الطابق االول من بناية االدارة العامة واحمللية في نفس موعد الغلق. وان موعد انعقاد املؤمتر 
اخلاص باالجابة على استفسارات املشتركني في املناقصة سيكون في الساعة احلادية عشر صباحا من يوم الثالثاء املصادف  2022/10/25 
في مبنى دائرة العقود احلكومية في املثنى .ان كل العطاءات تبقى نافذة ملدة )90( يوما وان تتضمن ضمانا للعطاء على شــكل خطاب 
ضمان مصرفي يذكر فيه اســم ورقم املناقصة املعنية ،وان يكون غير مشروط ويدفع حني الطلب ونافذا ملدة  ال تقل عن )120( يوما من 
تاريخ غلق املناقصة الفعلي وان يكون بصيغة واضحة من حيث مبلغه )رقما وكتابة( وحتديد تاريخ نفاذه وشروطه والغرض من اصداره، 
او صك مصدق ومببلغ مقطوع مقداره )6,000,000( دينار)ســتة ماليني دينار عراقي( وعلى ان تكون صادرة عن مصرف معتمد في العراق 

ملصلحة جهة التعاقد ) محافظة املثنى / حسابات أخلطة االستثمارية (
8 – ان اســم جهة التعاقد هو محافظة املثنى، والعنوان هو السماوة – شارع احملافظة – بناية االدارة العامة واحمللية والقسم اخملتص هو 

دائرة العقود احلكومية في املثنى.
9 - عند الترشــيح لالحالة  تختار جلنة التحليل العطاء املستجيب لكافة الشروط القانونية املطلوبة في املناقصة وكذلك املواصفات 
الفنية ومعايير التاهيل املطلوبة )اي مســتجيب بشكل كلي ماليا وفنيا وقانونيا ( مع كونه اوطا  عطاء متوازن ومنسجم مع الكلفة 

التخمينية املرصودة لالحالة وبعد التاكد من اهليته وقدراته على تنفيذ العقد بافضل صورة ممكنة.
 10 - في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة اقسامها فانه سيتم استبعاد عطائه ،مما يقتضي مراعاة 
ذلك  عند  التقدمي حيث يتم ملىء القسم الرابع من قبل مقدم العطاء ثم تقدم ورقيا بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشركة  املقدمة 

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

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

13 - ال تصرف اول ســلفة لالعمال املنفذة للمشــروع اال بعد ان 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.
احمد منفي جوده
محافظ املثنى
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الكلفة التخمينيةاسم املناقصةرقم املناقصةت

)دينار(

مدة 
االجناز
بااليام

مبلغ التأمينات 
االولية
)دينار(

ثمن وثائق هوية التصنيف
املناقصة

انشاء حدائق متفرقة في حي اجلهاد في 12022-5-109
1000,000عاشرة انشائي1,298,490,00036538954٧00قضاء الكوت

22022-5-110
انشاء منتزه ترفيهي في حي اجلهاد على 
القطعة املرقمة 18٧-8 م 44 السفحة 

في قضاء الكوت
1,500,000خامسة انشائي4,3٧3,160,000540131194800

انشاء مركز صحي فرعي في منطقة 32022-16-111
500,000عاشرة انشائي513,685,00024015410550السفحة في قضاء الكوت 

انشاء مركز صحي فرعي في منطقة 42022-16-112
500,000عاشرة انشائي513,685,00024015410550الزنابرة في قضاء الكوت
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متابعة ـ الصباح الجديد :
تكمل البالد يوم غد، العاشــر من 
تشرين األول عاماً كامالً منذ إجراء 
في  املبكرة،  البرملانيــة  االنتخابات 
غيــاب حكومة جديــدة أو موازنة 
جراء شــلل سياسي يهّدد بحرمان 
البالد من مشاريع بنى حتتية وفرص 

إصالح هي بأمس احلاجة إليها.
بالنفط  الغنية  البالد  هذه  حققت 
النزاعات،  مــن  بعقــود  واملنهكة 
إيــرادات نفطية هائلــة خالل عام 
2022. وتقبع هذه األموال في البنك 
املركزي، الذي بلغت احتياطاته من 

العملة األجنبية 87 مليار دوالر.
لكّن االســتفادة من هــذه األموال 
العراق  إليها  يحتاج  مشــاريع  في 
ذات  حكومــة  بتشــكيل  مرهون 
صالحيات كاملــة وموازنة تضبط 
إيقــاع اإلنفــاق، فاحلكومة احلالية 
برئاسة مصطفى الكاظمي تتولى 
منذ عام تصــّرف األعمال وال متلك 
صالحية طرح مشروع املوازنة على 
البرملان، حسب وكالة فرانس برس، 

التي نقلت عن
اخلبير االقتصادي في “ميدل إيست 
إيكونوميك سيرفي”، يسار املالكي 
قوله، أن “مشــاريع البنى التحتية 
التمويل  مــن  إلى ســنوات  حتتاج 
الثابــت مــن احلكومــة”، مضيفاً 
أن “الوضــع السياســي تســبب 
باضطــراب كبير زاد فــي إضعاف 
أمام  أصالً،  الهــش  العراق،  موقف 

مستثمريه”.
ويوضــح أن “األزمــة السياســية 
أخــرى  مخــاوف  إلــى  أضيفــت 
قائمة منذ زمن، ال ســيما األمنية 

والفساد”.
السياســية  اخلالفــات  تــزال  وال 
املعســكرين  بــن  متواصلــة 
الصدري  التيار  البارزين،  الشيعين 
الذي  التنسيقي،  واإلطار  جهة  من 
يضّم كتالً متّثل احلشــد الشعبي، 
مســلحة  فصائل  حتالــف  وهــو 
مواليــة إليران باتــت منضوية في 
أجهزة الدولة، من جهة ثانية، بعد 
تردداً  شــهدت  انتخابات  على  عام 
أصالً من الناخبــن العراقين. ومع 
عن  السياسية  األزمة  طرفي  عجز 
حّل خالفاتهما، لم تتشــّكل بعد 

حكومة جديدة.

“ضياع فرص كبيرة” 
فــي 29 آب اندلعــت أعمال عنف 
التيار  في بغداد، بن مقاتلــن من 
الصدري من جهة، والقوات األمنية 
وقوات احلشد الشــعبي من جهة 
ثانيــة، راح ضحيتهــا نحو 30 من 

مناصري الصدر.
واعتبــرت ممثلــة األمم املتحدة في 
أمام  العــراق جنــن بالســخارت 
جلســة جمللس األمن مؤخراً أن تلك 
األحداث كان يفترض أن متّثل “جرس 
إنذار”، مضيفــًة أن “الوضع ال يزال 

شديد التقلب”.
وتابعت “فقد العديد من العراقين 
الثقة بقدرة الطبقة السياســية 
في العــراق على العمــل لصالح 

البلد وشعبه”.

وفي حن قــّدر البنــك الدولي منو 
االقتصاد العراقي بنسبة %5,4 في 
 2022 املتوسط ســنوياً بن عامي 
و2024، إال أن “توقعــات االقتصــاد 
الكلــي حتيطها درجــة كبيرة من 
اخملاطر نظــراً لالعتماد الكبير على 
اجلمود  أوجــه  واســتمرار  النفط، 
في املوازنة، والتأخير في تشــكيل 
ورد في  احلكومــة اجلديدة”، كمــا 

تقرير في يونيو/ حزيران.
نتيجة غياب موازنــة ينفق العراق 
اإلدارة  قانــون  أســاس  على  اليوم 
املاليــة االحتــادي أي مــا أنفق في 
على  الســابقة مقّســماً  املوازنة 
12 شــهراً، وهو ما ال يعكس واقع 
اإليرادات التــي حققتها البالد في 

.2022

لكن “هذه ميزانيــات احلّد األدنى... 
متاثــل املاضــي وليــس احلاضر أو 
املســتقبل وتنعــدم فيهــا فرص 
من  العراق  وحترم  االقتصادي،  النمو 
وفق  كبيرة”،  استراتيجية  مشاريع 
الوزراء  لرئيــس  املالي  املستشــار 

مظهر صالح.
والذي أضــاف لفرانس برس “نضّيع 
فرصــاً كبيــرة، فرص االســتثمار 
مبشــاريع مهمــة واســتراتيجية 

ومخطط لها”.
وعلى سبيل املثال، وّقع العراق عقداً 
الصيف املاضي مع شــركة “توتال 
إنرجــي” الفرنســية، ينضوي على 
مشاريع عديدة، ال سيما في مجال 
اســتغالل الغاز املصاحب والطاقة 
الشمسية، بقيمة عشرة مليارات 

ل جزئيــاً مــن احلكومة  دوالر ميــوّ
العراقية، ال يزال في بداياته.

و”تعمل احلكومة العراقية بجد في 
العقبات  ورفع  العمل فيها  تسريع 
أمامها”، وفق مصــدر مطلع على 

امللف.
مشــاريع أخــرى تســير “بوتيــرة 
بطيئة” فــي قطــاع النفط، ومع 
كاملة،  بصالحيات  حكومة  “غياب 
وزارة النفــط ال تســتطيع أن متّول 
وتوّقع ومتنح عقوداً لهذه املشــاريع 
األساســية”، كما يشــرح يســار 

املالكي.

الناس متعبون
الطارئة، شــّرع  النفقات  لتلبيــة 
البرملــان العراقــي قانــون الدعم 

الطــارئ فــي حزيــران، بقيمة 25 
تريليون دينار )17 مليار دوالر(، سمح 
بسّد حاجات طارئة للسكان وشراء 
حبــوب لضمان “األمــن الغذائي”، 
لكن أيضــاً ضمان شــراء الطاقة 

والكهرباء من اخلارج.
ومع اقتراب عام 2023 بدون موازنة، 
سيكون على السلطات إما تشريع 
الغذائي  مماثــل لألمن  قانون جديد 
أو االســتمرار بالصرف على أساس 
اإلنفاق  “تقليص  أي  الـ12 شــهراً، 
يســار  يشــرح  كما  جديدة”،  مرة 

املالكي.
عند اســتقالته من منصبه كوزير 
ماليــة فــي آب ، لم يتــوان علي 
االقتصادي  املشروع  صاحب  عالوي، 
اإلصالحي الذي لم يتحّول متاماً إلى 
واقع ملموس، عن حتديد املشــكلة 

بصراحة تامة.
وكتب في رســالة استقالته “كل 
خطــط وبرامج احلكومــة مقّيدة 
دائمــاً باحلاجة إلــى احلصول على 
اتفاق واســع من طبقة سياسية 
ممزقة”. وأضاف “كل دعوات اإلصالح 
جــرى إعاقتهــا بســبب اإلطــار 

السياسي لهذا البلد”.
ومن بن كل عشــرة شباب، يوجد 
أربعة عاطلون عن العمل، وفق األمم 
املتحدة، فيما ثلث الســكان الـ42 

مليوناً، هم حتت خط الفقر.
رغم العائدات النفطية الهائلة لم 
تتحّســن كثيراً حياة أمن سلمان 
الســتيني املتقاعــد مــن اجليش 
العراقي الــذي كان بن املتظاهرين 
فــي الذكــرى الثالثــة النتفاضة 
تشــرين 2019 غير املسبوقة، التي 

خرجت ضّد النظام والفساد.
يقــول الرجل من ســاحة التحرير 
في وســط بغداد “البلــد ميّر بأزمة 
سياســية وهذه األزمة السياسية 
تؤثــر على النــاس. النــاس كلها 

متعبة”.
ال يتقاضى الرجل ســوى 400 ألف 
بالكاد  )274 دوالراً(، وهو مبلغ  دينار 
ولداه  أمــا  اليومي،  قوتــه  يغطي 

فعاطالن عن العمل.
فيه  مليارات،  فيه  “العراق  ويضيف 
أموال وفيه ذهب، لكن السياسين 
أحزابهــم  ســوى  تهمهــم  ال 

وجيوبهم”.

بغداد ـ الصباح الجديد 
بلغــت مبيعــات البنــك املركزي 
الصعبة  العملة  مزاد  العراقي من 
للدوالر، خالل األســبوع املاضي، ما 

يقارب املليار دوالر.
وذكر مصــدر صحفــي، أن البنك 
املركزي باع خالل االســبوع املاضي 
لأليام االربعة التــي فتح بها املزاد 
وابتــداء من يــوم االحــد ولغاية 

اخلميس مقــدار 946 مليوناً و866 
الفــاً و720 دوالراً مبعدل يومي بلغ 
236 مليونــا و716 الفا و680 دوالرا 
مرتفعا مقدار %4.4 عن االســبوع 
الــذي ســبقه.   واضــاف املصدر 
خالل  للــدوالر  مبيعات  اعلــى  ان 
األســبوع املاضي كان ليوم الثالثاء 
حيــث بلغت املبيعــات فيها 263 
مليوناً و847 الفاً و470 دوالراً، فيما 

كانت أقل املبيعات ليوم االحد التي 
بلغت فيها املبيعــات 221 مليوناً 
و443 الفاً و250 دوالراً.  واشــار الى 
ان معظــم هذه املبيعــات ذهبت 
على شكل حواالت للخارج لتمويل 
التجارة اخلارجية، فيما بلغ ســعر 
بيع الدوالر احملول حلسابات املصارف 
في اخلارج، اضافة الى البيع النقدي 

1460 ديناراً لكل دوالر.

بغداد ـ الصباح الجديد :
أعلنــت إدارة معلومــات الطاقــة 
األمريكية، امس السبت، عن ارتفاع 
صادرات العراق النفطية الى امريكا 
الــى 275 الف برميــل يوميا خالل 

األسبوع املاضي.
وقالــت اإلدارة فــي تقريــر لها ، إن 
االمريكية  االســتيرادات  “متوسط 
االســبوع  خالل  اخلام  النفــط  من 

 5.220 بلغت  دول  ثماني  املاضي من 
ماليــن برميــل يوميــا منخفضة 
مبقدار 390 ألف برميــل باليوم عن 
األســبوع الذي ســبقه والذي بلغ 

5.610 مالين برميل يوميا”.
العــراق  “صــادرات  أن  وأضافــت 
النفطية ألمريكا بلغت معدل 275 
ألف برميل يوميا األســبوع املاضي، 
مرتفعة عن األســبوع الذي سبقه 

الذي بلغت فيه الصادرات النفطية 
برميل  الــف   202 ألمريكا معــدل 

يوميا.
“اكثر  أن  إلــى  اإلدارة  كما أشــارت 
اإليــرادات النفطيــة ألمريكا خالل 
األســبوع املاضي جــاءت من كندا 
و مبعــدل بلــغ 3.298 مالين برميل 
يومياً، تلتها املكســيك مبعدل 539 

الف برميل يومياً.

متابعة ـ الصباح الجديد:
تراجع مؤشر األسعار العاملية للسلع 
الغذائيــة للشــهر الســادس على 
التوالي فــي أيلول ، مــع هبوط حاد 
في أسعار الزيوت النباتية، ما يعوض 
ارتفاع أســعار احلبوب، بحسب تقرير 
صادرعــن منظمة األغذيــة والزراعة 

لألمم املتحدة “فاو”.
وبلغ متوسط مؤشر املنظمة ألسعار 
األغذية 136.3 نقطة في سبتمبر، أي 
بتراجع قدره 1.1 في املائة عن مستواه 
في أغســطس، وإن كان ال يزال أعلى 
بـ5.5 في املائة من قيمته املســجلة 
قبل عام. ويتتبع هذا املؤشر التغيرات 
الدولية لسلة  الشهرية في األسعار 

من السلع الغذائية األكثر تداوال.
وقد وجه مؤشــر املنظمة ألســعار 
إذ  التراجع،  النباتيــة هــذا  الزيــوت 
انخفض 6.6 في املائة خالل الشــهر 
ليسجل أدنى مستوى له منذ فبراير 
لزيــوت  الدوليــة  واألســعار   .2021
النخيل والصويا ودوار الشمس وبذور 
اللفت كانت جميعهــا أدنى، كما أن 
اســتمرار قوائم اجلــرد الكبرى، التي 
صادفت ارتفاع اإلنتاج املوســمي في 
جنوب شرق آسيا خفضت أسعار زيت 

النخيل.
وأدى توافــر كميــات أكبــر من زيت 
األرجنتن  في  للتصدير  املتاح  الصويا 
الشــمس  دوار  زيت  إمدادات  رفع  إلى 
القادمة من منطقة البحر األســود، 
في حن أســهم أيضا تدني أســعار 
النفــط اخلام في تراجع هذا املؤشــر 

الفرعي.
وعلى العكس من ذلك، ارتفع مؤشــر 
منظمــة األغذية والزراعة ألســعار 

احلبوب 1.5 في املائــة عما كان عليه 
أســعار  وعادت  أغســطس.  خــالل 
2.2 فــي املائة  القمح إلــى االرتفاع 
باألحوال  املتعلقة  الشــواغل  بفعل 
املناخية اجلافة في األرجنتن والواليات 
املتحدة األمريكية، والوتيرة السريعة 
للصادرات من االحتاد األوروبي وســط 
ارتفاع الطلــب الداخلي وتفاقم عدم 
احلبوب  مبادرة  استمرار  بشأن  اليقن 
في البحر األســود ما بعد نوفمبر مع 

تنامي حدة احلرب في أوكرانيا.
أسعار الذرة مستقرة

بقيت األسعار العاملية للذرة مستقرة 
باإلجمال، فيما واجه الدوالر األمريكي 
انحسار  ناجمة عن  القوي ضغوطات 
توقعات  تراجع  مع  اإلمدادات  توقعات 
اإلنتاج في الواليات املتحدة األمريكية 
واالحتــاد األوروبــي. وارتفــع مؤشــر 
منظمة األغذية والزراعة ألسعار األرز 
عموما بنسبة 2.2 في املائة، كرد إلى 
التغيرات في سياسة  حد كبير على 
والشــواغل  الهند  فــي  التصديــر 
بشــأن آثار الفيضانات الشديدة في 

باكستان.
وانخفض مؤشــر منظمــة األغذية 
 0.6 األلبان  منتجات  ألسعار  والزراعة 
في املائــة خالل الشــهر، األمر الذي 
يعكــس إلى حــد بعيد آثــار تراجع 
إلى  األمريكي،  الــدوالر  اليورو مقابل 
جانب أوجه عدم اليقن في الســوق 
النمو  بشــأن  القامتــة  والتوقعــات 

االقتصادي العاملي.
األغذية  منظمــة  وتراجــع مؤشــر 
والزراعة ألسعار اللحوم 0.5 في املائة. 
وانخفضت أيضا أســعار حلوم البقر 
في ظل توفر كميات كبيرة للتصدير 

وتزايــد تصفية املواشــي في بعض 
البلــدان املنتجة، في حــن تراجعت 
الطلب  الدواجن بفعل  أســعار حلوم 

اخلجول على االستيراد.
كذلك، تراجع مؤشر منظمة األغذية 
والزراعــة ألســعار الســكر 0.7 في 
املائــة خالل الشــهر املاضــي، وهذا 

متصل بشكل رئيس بتوقعات اإلنتاج 
اجليد في البرازيل، وانخفاض أســعار 

اإليثانول وآثار تقلبات العمالت.
ونشــرت منظمة األغذيــة والزراعة 
إمدادات  املوجز األخير عن  أيضا أمس 
احلبوب والطلــب عليها، الذي خفض 
على نحــو أكبر التوقعــات العاملية 

إلنتاج احلبوب لعــام 2022، وهو يبلغ 
حاليا 2768 مليون طــن، أي أقل 1.7 

في املائة من إنتاج 2021.
ومن املتوقع أن يبلغ اإلنتاج العاملي من 
احلبوب اخلشــنة 1468 مليون طن، أي 
بانخفاض 2.8 فــي املائة من عام إلى 
آخر، وهــذا يعزى إلى حــد كبير إلى 

أحوال احملاصيل السلبية في الواليات 
املتحدة األمريكية. كما من املتوقع أن 
يبلغ اإلنتاج العاملي لألرز 512.8 مليون 
طن، أي بانخفــاض 2.4 في املائة عن 
املستوى األعلى املسجل على اإلطالق 
فــي 2021، إمنا يبقــى محصوال دون 

املتوسط.
واملراجعــة إلى األســفل فــي إنتاج 
احلبوب منذ ســبتمبر تعكس اجلفاف 
درجات  وارتفاع  الصيف  موسم  خالل 
احلــرارة في الصــن والفيضانات في 

باكستان.
كذلك، رفعت املنظمة في ســبتمبر 
للقمح  العاملــي  لإلنتاج  توقعاتهــا 
ليصــل إلــى 787.2 مليــون طن، أي 
بارتفــاع 1 في املائة عن العام املاضي، 
وهو على املســار الصحيح ليسجل 
رقما قياســيا بفعل غالت أفضل من 
املتوقع فــي االحتاد األوروبــي واالحتاد 

الروسي.
ومن املرتقب اآلن أن يتراجع االستخدام 
العاملي للحبــوب خالل الفترة 2022/ 
2023 بنسبة 0.5 في املائة عن املوسم 
السابق ليصل إلى 2784 مليون طن، 
ويعكس هذا التراجع بشــكل رئيس 

االنخفاض في استخدام األعالف.
أما اخملزون العاملي من احلبوب في نهاية 
مواسم 2023، فمن املرتقب أن يشهد 
انكماشا 1.6 في املائة دون مستوياته 
في بدايــة املواســم، لينخفض إلى 
848 مليــون طــن. ومــن املتوقع أن 
يتراجع املعــدل العاملي للمخزون إلى 
االســتخدام من احلبوب إلى 29.7 في 
املائة فــي الفترة 2022/ 2023 عن 31 
في املائة كان قد ســجلها في العام 
املاضي، وإن كان ال يزال مرتفعا نسبيا 

بالنظر إلى سجله التاريخي.
ومن املتوقع أن تتراجع التجارة العاملية 
باحلبوب 2.4 في املائة في الفترة 2022/ 
)يوليو - يونيو( عن مســتواها   2023
في  املاضي،  التســويق  خالل موسم 
ظل حــاالت االنكمــاش املرتقبة في 
وثمة  الرئيســة.  احلبوب  جميع  جتارة 
عوامــل مســاهمة أخرى فــي هذا 
التراجع، من بينها تداعيات احلرب في 

أوكرانيا وقوة الدوالر األمريكي.
45 بلدا بحاجة إلى مساعدة خارجية

يحتاج 45 بلدا مــن حول العالم إلى 
مســاعدة خارجية للحصــول على 
األغذيــة، مــن ضمنهــا 33 بلدا في 
إفريقيا وتســعة في آسيا واثنان في 
أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي وبلد 
واحد في أوروبا، بحاجة إلى مساعدة 
خارجيــة للحصــول علــى األغذية، 
بحسب آخر إصدار من تقرير توقعات 

احملاصيل وحالة األغذية.
وقد أفضــت موجات اجلفــاف لعدة 
أعــوام إلى انعــدام األمــن الغذائي 
بشكل خطير في شرق إفريقيا، حيث 
من املتوقع أن تنتشر اجملاعة في أجزاء 
من الصومــال في حال عــدم تعزيز 
املساعدة اإلنسانية، كما أن معدالت 
التضخم املرتفعــة والبيئة الصعبة 
لالقتصــاد الكلي وانخفــاض قيمة 
العمالت هي كلهــا عوامل تؤدي إلى 
تفاقم ظروف انعــدام األمن الغذائي 
الدخل  ذات  الغذائي  العجز  بلدان  في 
املنخفــض. ويتوقــع التقرير أيضا أن 
احلبوب  إنتاج  التوقعات بشأن  تتراجع 
الدخل  ذات  الغذائي  العجز  بلدان  في 
املنخفض في 2022 بنســبة 0.4 في 

املائة عما كانت عليه في 2021.

حصاد اقتصاد البالد إيرادات نفطية
هائلة لشعب ثلثه تحت خط الفقر

بعد سنة كاملة من الشلل السياسي

بغداد ـ الصباح الجديد:
أغلق خام البصرة على مكاسب كبيرة األسبوع 

املاضي، مع ارتفاع أسعار النفط عاملياً.
وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلســة له 
أمــس األول اجلمعة على ارتفــاع مبقدار 1.32 
دوالر ليصل الى 87.68 دوالراً، وسجل مكاسب 

اسبوعية بلغت 5.1 دوالرات، مبا يعادل 6.06%.
وأغلــق خام برنت في آخر جلســة على ارتقاع 
من يوم أمس األول اجلمعة مبقدار 3.50 دوالرات 
ليصل الى 97.92 دوالراً، وسجل أرباحاً أسبوعية 

بلغت 9.96 دوالرات او ما يعادل 11.32 %.
وأغلق خام غرب تكســاس الوسيط األميركي 
علــى ارتفاع أيضا فــي آخر جلســة من يوم 
اجلمعة مبقــدار 4.19 دوالرات ليصل الى 92.64 
للبرميل، وسجل أرباحا اسبوعية كبيرة  دوالراً 

ايضا بلغت 13.15 دوالرا أو ما يعادل 16.54% .
وشــهد األســبوع املاضي ارتفاعا في أسعار 
النفط عندما قرر حتالف أوبك تخفيض انتاجه 
مبقدار مليونــي برميل يوميا بعدما شــهدت 
أسعار النفط انخفاضا تدريجيا نتيجة الركود 
االقتصــادي الذي بدا يظهر فــي اوربا وامريكا 
بعد رفع أســعار الفائدة في هذه الدول لكبح 

التضخم.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تراجعت أسعار الذهب عند اإلغالق أمس األول 
اجلمعة بعد صدور تقرير الوظائف األميركية 
ومــع ارتفــاع العائــد على ســندات اخلزانة 

األميركية.
وعنــد التســوية، تراجعت العقــود اآلجلة 
للذهب بنحو 11.50 دوالراً أو %0.7 إلى 1709.3 
دوالرات لألونصــة، لكنه ســجل مكاســب 

أسبوعية بنحو 2.2%.
وكشــفت بيانات تقرير الوظائف الشــهري 
في الواليات املتحدة إضافة 263 ألف وظيفة 
الشهر املاضي، وعلى الرغم أن تلك املستويات 
دون التوقعات لكن معدل البطالة تراجع إلى 

.3.5%
وتعــزز تلــك البيانــات احتمــاالت أن يرفع 
الفائدة االجتماع  الفدرالي معدل  االحتياطي 

املقبل بنحو 75 نقطة أساس.

بغداد ـ الصباح الجديد :
ارتفعت أسعار صرف الدوالر األمريكي مقابل 
الدينار العراق بشــكل طفيف، امس السبت، 

في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.
وقــال مصدر صحفــي ، إن بورصــة الكفاح 
واحلارثيــة املركزية في بغداد، ســجلتا صباح 
اليوم 148025 دينــارا عراقيا مقابل 100 دوالر 
أمريكي. فيما كانت االسعار اخلميس املاضي 
148000 دينار عراقي مقابل 100 دوالر امريكي.

وأشــار املصدر إلى أن اســعار البيع والشراء 
استقرت في محال الصيرفة باألسواق احمللية 
في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار 
عراقي لــكل 100 دوالر امريكي، بينما بلغت 
أسعار الشراء 147500 دينار عراقي لكل 100 

دوالر امريكي.
أمــا في اربيل عاصمة اقليم كردســتان، فان 
بورصة الدوالر ال تتداول ايام العطل الرسمية 

فيها.

خام البصرة يغلق على 
مكاسب اسبوعية 

كبيرة.. واالمريكي يحلق

الذهب يتراجع عند اإلغالق 
رغم المكاسب األسبوعية

ارتفاع طفيف بأسعار 
صرف الدوالر في بغداد

مزاد العملة العراقي يقترب 
من المليار دوالر في اسبوع  

ارتفاع صادرات العراق النفطية
 ألمريكا خالل أسبوع

الحبوب تخالف االتجاه

مؤشر األسعار العالمية للسلع الغذائية يتراجع للشهر السادس 

االحد 9 تشرين االول 2022 العدد )4987(
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جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 41 / 20565
التأريخ: 2022/9/21

إعالن اول

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

يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف االخرى ويشترط االشتراك باملزايد:
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

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

- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.
مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حسب التعليمات احلسابية املعمول بها في املؤسسات البلدية ويكون آخر موعد الستالم التأمينات 

هو اليوم األخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهرا.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 41 / 20560
التأريخ: 2022/9/21

إعالن اول

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

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

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

- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.
مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلســابية املعمول بها في املؤسسات البلدية ويكون آخر موعد الستالم 

التأمينات هو اليوم األخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهرا.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

الى: السادة 
املوضوع :إعالن مناقصة عامة رقم )4( لسنة 2022

جتهيز عجالت )vip(+عجالت براد )5طن ( +
عجالت ذات مواصفات خاصة )1-2طن( دفع رباعي )4×4(

1- يسروزارة الدفاع /املديرية العامة للتسلســح والتجهيز بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءتهم اجتهيز مايلي:-

ا.عجالت )VIP( عدد)2-3( وحسب املواصفات املرفقة مع وثائق العطاء.
ب.عجالت برادات )5طن(عدد )80( وحسب املواصفات املرفقة مع وثائق العطاء.

ج. عجــالت ذات مواصفات خاصة )1-2طن( دفع رباعي )4×4(عدد )300(وحســب املواصفات مع املرفقة مع 
وثائق العطاء .

2. على مقدمــي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومــات إضافية االتصال باملدرية العامة 
DGAS.MOD@ للتســليح والتجهيز من األحد إلياخلميس الساعة )900 إلى الســاعة 150( وعلى االمييل

ucidn>iragi-mod.org وكما موضحة فــي التعليمات ملقدمي العطاءات مع العرض يتم متويل العقد مع 
الشركة التي ترسو عليها املناقصة أستناداً للمادة )18/ثالثاً( لقانون العم الطارئ لالمن الغذائي والتنمية 

رقم )2( لسنة 2022والتي نصت )تتحمل احلكومة القادمة أجراءات تنفيذ القانون والتمويل (.
3. إعالن املناقصة أعتباراًمن يوم االربعاء املصادف  2022/9/28 ولغاية يوم اخلميس املصادف 2022/10/13.

4. بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني شراء وثائق العطاء بعد تقدمي طلب حترير )كتاب رسمي(معنون الى 
وزارة الدفاع / املديرية العامة للتســليح     والتجهيز وبعد دفع قيمــة البيع البالغة )200,000دينار فقط 

مئتان الف دينار( لقاء وصل شراء بأستثناء مقدمي العطاءات من االعالن االول.
5. بأمكان الراغبني باالشــتراك باملناقصة تسليم عطاءاتهم على العنوان آلتي )وزارة الدفاع / بغداد –كرادة 

مرمي قرب جسر اجلمهورية(وأعتباراًمن يوم االربعاء 2022/9/82
ولغاية يوم اخلميس املصادف 2022/10/13

وســيتم رفض العطــاءات املتأخرة في املدة الزمنيــة أعاله مع العرض فتح العطــاءات بحضور مقدمي 
العطــاءات أو ممثليهم الراغبني في احلضور في العنوان التالي )وزارة الدغاع/بغداد-كرادة مرمي –قرب جســر 

اجلمهورية ( في الساعة 1300من يوم اخلميس املصادف 2022/10/13.
6.املنشأ: مبا يضمن املواصفات القياسية العاملية.

7. أن تكون الشــركو املقدمة للعطاء )في حال كون الشركة من الشركات احمللية( من التجارالرئيسني وان 
تكون شــهادة املنشأ صادرة بأسم الشركة حصراًوللوزراء صالحية التأكد من صحة صدور شهادة املنشأ 

من السفارة العراقية في بلد املنشأ.
8.تقــدمي التأمينات األولية من قبل مقدم العطاء بنســبة )3%( من الكلفة التخمينية على شــكل صك 
مصــدق أو خطاب ضمان صادر من مصــرف حكومي أو مصرف ميعتمد من البنــك املركزي العراقي وألمر 
وزارة الدفاع / املديريى العامة للتســليح والتجهيز يذكر فيه اسم ورقم املناقصة على أن ةتثبت العناوين 

الوظيفية ملصدري خطابات الضمان وان يكون نافذاً ملدة ستة اشهر.
9. تقدمي التأمينات النهائية على شكل خطاب ضمان حسن التنفيذ للعقد بنسبة )5%( من قيمة العقد 
بعد التبليغ بكتاب اإلحالة وقبل توقيع العقد وان يكون خطاب الضمان مشــروط ويدفع حني الطلب وان 

يكون خطاب الضمان صادر من مصرف حكومي أو مصرف معتمد من البنك املركزي العراقي .
10. يقــدم مقدمي العطاء من الشــركات العراقية واألجنبية التي لديها مكتــب متثيل أو فرع في العراق 
كتاب عدم ممانعة من االشــتراك في املناقصة صادر من الهيئة العامــة للضرائب يكون معنون إلى وزارة 

الدفاع مع تأييد منحة الهوية الضريبية والرقم الضريبي ويلزم بجلب براءة ذمته عند االحالة.
11. يحق للطــرف األوملصادرة التأمينات األولية ملن حتال إلية املناقصة عنــد نكوله عن توقيع العقد بعد 
التبليغ بكتاب اإلحالة أو عند سحب مقدم العطاء لعطائه خالل فترة نفاذيته وبعد غلق املناقصة ورفض 
التصحيح على أخطائه احلســابية في العطاء وانعكاســها على قرار اإلحالة وســيتم اتخاذ االجراءات 

القانونية املنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم02(لسنة 2022.
12.تقدمي براءة ذمة صادرة من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي للشركات العراقية واألجنبية التي لديها 

متثيل أو فرع يفي العراق.
13.يتم استيفاء رســم الطابع بنسبة)0,003(ثالثة باألف من قيمة العقد وبعملة العقد وفق قانون رسم 
الطابع رقم )71( لســنة 2012 ووفقاً لألصول ولرسم العدلي البالغ )0,001( واحد بااللف من قيمة العقد 

على ان ال يزيد عن )10,000( عشرة أالف دينار وحسب قانون الرسوم العدلية رقم )11( لسنة 2015.
14.جهات التعاقد املعنية مع تضمينها . ال يجوز ملنسبي دوائرالدولة والقطاع العام االشتراك في املناقصات 

بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع مراعاة إحكام التشريعات النافذة.
15. تقدم الشركات البيانات املالية لها آلخر سنتني كحد ادنى ضمن أوراق الشركة .

16.تلتزم الشــركات بجلب تأييد من نقابة احملاســبني والكدققني أو جمعية احملاسبني يؤيد سالمة املوقف 
القانوني للمحاســب الذي يقدم احلســابت اخلتامية ضمن أوراق الشــركة آلخر سنتني للشركات احمللية 

والشركات األجنبية التي لديها مكتب متثيل أو فروع في العراق.
17. تدوين أســعار فقرات استثمارالعطاءات )القســم الرابع والقسم السادس ( ومبلغه اإلجمالي ويعول 
على الســعر املدون كتابة في حال اختالفه عن الســعر املدون رقماً كما يعول على سعر الوحدة في حالة 
عدم صحة مبلــغ الفقرة وإذا وردت فقرة أو فقرات لم يدون الســعرازائهاففي هذه احلالة تعد كلفة تلك 

الفقرة أو الفقرات وبحدود الكميات املدونة اوائها مشمولة بالسعر اإلجمالي للعطاء.
18.يتم اعتماد عنوان الشــركة املثبت في العطاء عنواناً رسمياً للمراســالت والتبليغات وعلى الشركة 

االبالغ بكل تغيير يطرأ على هذا العوان خالل مدة )7( ايام من تاريخ حصوله.
19.معايير التاهيل:

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

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

20.تلتزم الشــركة بتقدمي قائمــة باألعمال املماثلة املنجزة معززة بتأييد مع تضمينها مســتوى التنفيذ 
وكونها مطالقة للمناقصة .

21. في حالة حتقق ديون بذمة الطرف الثاني يحق للطرف األول حتصيل الديون مبوجب قانون حتصيل الديون 
احلكومية العرقية رقم)56( لسنة 1977.

22. العقد خاضع جلميع القوانني النافذة بضمنها قانون الضريبة الدخل املرقم )113( لسنة 1982وتعديالته 
وتعليماته,

23. يتحمل من ترسو عليه املناقصة كافة الضرائب والرسوم املفروضة مبوجب القوانني النافذة.
24.يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واالعالن ألخر إعالن عن املناقصة.

25.تلتزم الشــركات العراقية بتقدمي ما يثبت حجب البطاقة التموينية للمدير املفوض وأصحاب الشركة 
استناداً لكتاب األمانة العامة جمللس الوزراء العدد/ س ل 22543/3/7/1 في 2011/11/32 .

26.ال يجوز ملقدم العطاء شطب أو حك أي بند من بنود وثائق املناقصة أو اجراء اي تعديل عليها.
27.في حالة اشتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤليتهم تضامنية في 

ذلك لتنفيذ على ان  يقدم عقد املشاركة مصادق عليه اصولياًمع العطاء.
28.في حالة الغاء املناقصة فســوف يتم اعادة ثمن شــراء الوثائق اخلاصــة باملناقصة فقط دون تعويض 

مقدمي العطاءات.
29. ال يجوز ملدير مفوض الكثر من شركة تقدمي اكثر من عطاء واحد في املناقصة الواحدة.

30. ان الدائرة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
31. في حالة مصادقة تاريخ الغلق عطلة رسمية فيكون تاريخ الغلق اليوم الذي يلي العطلة والذي يكون 

فيه دوام رسمي .
32. صنــدوق العطاءات مفنوح طيلة فترة اإلعالن وخالل ايام الدوام الرســمي )من الســاعة 900 ولغاية 

الساعة 1400( .
33. اســتناداً لقرار مجلس الوزراء املرقم)48( لســنة 2018 تلتزم الشــركات األجنبية بتقدمي تعهداً بعدم 
وجود مطالبة مالية غير محســومةجتاه املؤسســات العراقية خالل مدة ال تزيد )30( ثالثون يوماًمن تاريخ 
التبليغ بقرار اإلحالة على ان يكون إجراء التســوية شرطاً إلصدار قرار اإلحالة وبخالفه يتم استبعاده وفي 
حالةوجود مطالبات تتعهد الشركات األجنبية باالتفاق بالقيام بتسوية رضائية وفقاً  التفاقية نادي باريس 
أو وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم )28( لســنة 2014 أو شــطب الدين كلياً خالل مدة ال تزيد عن )30( ثالثون 
يوماً من تاريخ التبليغ بقرار اإلحالة على شرط ان يكون إجراء التسوية شرطاً إلجراء قرار ت اإلحالة وبخالف 
ذلك يتم اســتبعادها وتتعهد الشركات األجنبية بعدم اجراء اي مطالبة قضائيةأو ادارية على اي مديونية 
بحق اجلانب العراقيبعد اإلحالة بصورة مباشــرة أو غير مباشرة من خالل البيع أو التنازل للغير عن جزء أو 

كل الدين بصفة رضائية قضائية.
34.تقوم الشركة باالطالع على الوثائق القياســية املرقمة مع املناقصة )2( وثيقة باللغة العربية مبوجب 

كتاب وزارة التخطيط العد/27131 في 2016/12/23 مع قرص)Cd( الغراض توضيحية .
WWW.mod.mil.ic : 35. للمزيد من املعلومات ميكن زيارة املوقع االلكتروني لوزراة الدفاع

 لألجابة على استفساركم يرجى مراسلتنا على البريد االلكتروني 
DGAS.MOD@ ucidn.iragi.mod.org
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واحملليــة أدوات التحليل أكثر من الرموز 
البصريــة املنجــزة، وعامــل كل منها 
مبهنية وتدقيق يليــق باجلراحني وخبراء 

التحليل اخملتبري والعلمي.
إن جتربة جواد ســليم وحياته تشــيران 
تبني عالقــة تفاعلية  امليل نحــو  إلى 
مبكرة بــني التأمل احلــر والفطري من 
جهة واملعرفة األكادمييــة لتاريخ تطور 
التي  الفنيــة  واملفاهيــم  االســاليب 
عاصرهــا، لقد عايش جواد في ســفره 
لباريس ورومــا إنتاج أهــم مرحلة من 
احلديث،  األوروبــي  الفن  تطــور  مراحل 
وكان أكثر من شاهد على والدة األعمال 
اإلبداعيــة وتكويــن مفاهيم حســية 
إلى  عاد  وعندمــا  جديــدة،  وتطبيقية 
العراق كان عليــه أن يعيد ترتيب وعيه 
كي يتناســب مع وظيفته االجتماعية 

كفنان معاصر، وهذا ما رسخ لديه روح 
البحث والتحليل.

الفنانني   كمــا اطلــع علــى جتــارب 
البولنديني في بغداد ممن حملوا معهم 
املهــارة التقنيــة العالية وشــغفهم 
بالتجربة اإلبداعية املستندة إلى املنابع 
احملليــة والواقع، وليس غريبــاً أن يهتم 
جواد بتطبيقات مفهومية وأســلوبية 
عبر دراســته التراث الفني اإلســالمي 

والقدمي.
لقد ساعد جواد التجسيد احلر لألشكال 
الذي أتاحته له دراســته األكادميية في 
اوروبا على نبذ األوهام الفنية الســائدة 
القرن  في عاملــه احمللي منــذ مطلــع 
العشــرين واملتأتية من جانب هامشي 
من املوروث الشــرقي، وقد خلص جواد 
لألشــكال  الفنية  القيمة  إدراك  إلــى 
والعناصر كاخلط واللون والتكوين احمللي، 
ومن ثم اســتعمالها وإعادة بنائها في 

لوحاته ومنحوتاته.
إن البعــد اخلــالق من عمل جــواد كان 
يتجســد منطلقاً من االستعانة بكل 
أدوات املعرفــة الفنيــة املتاحــة مــن 
أجل مراجعــة الكليشــيهات املوروثة 
التقدم  وتأمني  تأكيد  والسائدة لضمان 
نحو مناخ يســاعد علــى اخللق الفني، 
وعلى التجديد في األشكال والوظائف، 
من هنا ينطلق عدم التهّيب من اخلوض 
في غمار التجربــة الغربية وجتاوزها، إن 
جتربة جواد جتســد أكثر مظاهر احلضور 

اإلنساني ثباتًا: العقل واحلس واملوهبة.

نصب احلرية
األعمال جتسيداً  أكثر  احلرية  يعد نصب 
إلجناز جواد ســليم املرتبط بالتراث وهو 
أهــم إجنازاته الفنية وخامتة مســيرته 
الكبيرة في دالالتها والقصيرة في زمنها، 
ظهر في هذا العمــل الترابط الغنائي 
التفصيلي من  والشــكل  التكوين  بني 
ملحمتــه، فالتركيــب الهيكلي الذي 
أجنز على شــكل ختم اسطواني عمالق 
يحمل سمات الفن العراقي القدمي، رغم 
أن جواد ســليم استخدم هذه السمات 
متضمنة قصدية أخرى تتيح للعمل أن 
يحيط مبداره احلدثي أو التاريخي املعاصر 

عبر حتويرات في الشكل تخدم عنصري 
الزمان واملكان بنكهة معاصرة.

لقــد امتاز جــواد باســتخدامه الرمز 
كتشــخيص تشكيلي لم يقتصر على 
وعاجله بشــكل  العام  التاريخي  مغزاه 
إن  الشــعبيني،  وإطاره  يبقي مضمونه 
الرمز  بــني عمومية  املقصود  املزج  هذا 
وتشخيصية األشــكال قد جرى إغناؤه 

والقومي  التاريخــي  بأساســه  بربطه 
والوطني.

 إن األســلوب الروائــي للموضوعــات 
املنفصلــة فــي امللحمة تســبغ على 
الذي  الفضائي  املعدن والسكون  صالدة 
يحتويه عفوية وبساطة في التعبير من 
خالل العودة إلى استخدام قوانني الفن 
القدميــة مثل األشــكال ذات املقاييس 

اخملتلفــة واســتعمال إنشــاء نحتــي 
القدمي واســتخدامه  الفن  بخصوصية 

القاعدة املنبسطة كعارضة للنصب.
لقد منح نظــام القاعدة املنبســطة 
املسرحي  إيقاعها  البشــرية  األجسام 
ترابط  عبــر  يتكامــل  الــذي  اخلــاص 
التركيبات، برغم أن جواد عمد إلى توزيع 
شحنة احلركة وقوة أداء احلالة بطريقة 
تعكس ارتباط هذه األشــكال مبدلولها 

االجتماعي أو مفهومها الوطني.
القدرة  امللحمــة  تتجســد في هــذه 
التعبيرية لدى جواد ســليم؛ إذ يتفجر 
تعبيره فــي تكوين اجلندي الذي يحطم 
الســجن أو في اجلموح األسطوري في 
احلصان، ويبدو ســاكناً أمام املعدن وهو 
يرســم وينحت الشــهيد أو األم، هذان 
املشهدان في امللحمة يبدوان قد خرجا 
بصعوبة من مســاحة الشــكل الذي 
صمــم بطريقــة أكثر هندســية من 
األداء الضخم لألم وهي  األجزاء األخرى، 
إيقاع كامن  حتتضن مولودها ينم عــن 
يتنامى ويتصل عبر مــا تثيره املنحوتة 
التاليــة )الشــهيد( التــي ترتفع بهذا 
اإليقاع ومتنحه عمقاً أشمل، ثم ترتقي 
إيقاعية العمل إلــى درجة أكثر صخباً 
من املرأة الثائرة التي من خاللها تنتقل 
إلى اإليقاع في مشهد احلصان املشرئب 
بعنقه نحو الفضاء الواسع الذي تصبح 
الســماء احلقيقية وراء النص جزءاً من 

تكوينه.
إن امليــزة الكبــرى لنصــب احلرية هي 
التفاوت في القوة الدرامية لألشــكال 
مــن دون أن يقلــل ذلــك مــن القيمة 
البصرية لها، وينعكس عليها بطريقة 
بنائها وإنشــائها،  جتردها من جماليات 
قد جنح جواد من خالل دراسته اليقظة 
للشكل في استعمال الفضاء احمليط به 
ضخامة  امتصاص  وظيفتها  كخلفية، 

الكتلة املنفردة.

مهدي علي ازبين

جواد سليم ونصب احلرية
يتناول املؤلف »اسماعيل زاير« في كتابه 
)احلداثة التشــكيلية العراقية - الصادر 
دينامية  اجلديد(  الصباح  عن مؤسســة 
الفــن العراقي وذلك من خالل دراســته 
لشخصية الفنان جواد سليم وما تركه 
من تأثير في التشــكيالت احلداثوية في 
احلركة التشــكيلية، ويحاول اسماعيل 
زاير تفســير الديناميكية الشــخصية 
لدى جواد ســليم التــي طبعت احلركة 
التشكيلية، ومدت الفن العراقي بعناصر 
القوة املنهجية والشكلية والتطلع إلى 
احلداثة مــن زوايا معاصــرة، فقد حيرت 
الكثير من  العراقية  التشكيلية  احلركة 
املراقبني بســبب قوة متايزهــا وطاقتها 
التجريبيــة الكامنة، بالرغم من أنها لم 
تكن األســبق في املشــهد التشكيلي 

اإلقليمي.
يعود جلواد ســليم الفضــل األكبر في 
التشــكيلية  الفنية  القلعة  تأســيس 
والبصريــة العراقيــة، إذ أرســى البعد 
االنســاني مرتكزه األول في املمارســة، 
وسبق األيديولوجيني مبختلف توجهاتهم 
وتياراتهم، وسبق الشكالنيني املنساقني 
بقــوة التقليــد والعادة، وقــام بتحويل 
مجال العمل ومادته من رســوم املناظر 
نحو  الصامتــة  والوجــوه  الطبيعيــة 
وجهــات جديدة، وهو إلــى جانب رفعت 
الرافعة  كان  ومحمود صبــري  اجلادرجي 
احلقيقــة للحداثــة الفنية فــي الفن 

العراقي املعاصر.
نشــأ جواد معلماً حلرفة اتقنها أوال، ولم 
تكن جتربته امتداداً أو تقليداً حرفياً ألحد، 
مع ذلــك لم يتوقف عند املــادة اخلاصة 
أو املوضــوع اخلاص الــذي يتفاعل معه، 
إمنا مــع األعمال والتجارب التشــكيلة 
العاملية من جانب والتاريخية احمللية من 
جانب آخر، وقد تفاعل بالدرجة ذاتها من 
اجلرأة وبالقدر ذاته من الشغف واحلرفية 

الواعية.
اكتسب جواد سليم من دراسته املميزة 
واجلديــة للحركة التشــكيلية العاملية 

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

لقد ساعد جواد التجسيد الحر 
لألشكال الذي أتاحته له دراسته 

األكاديمية في اوروبا على نبذ 
األوهام الفنية السائدة في 

عالمه المحلي منذ مطلع 
القرن العشرين والمتأتية من 
جانب هامشي من الموروث 
الشرقي، وقد خلص جواد إلى 
إدراك القيمة الفنية لألشكال 

والعناصر كالخط واللون 
والتكوين المحلي، ومن ثم 

استعمالها وإعادة بنائها في 
لوحاته ومنحوتاته.

شعرتشكيل

متابعة ـ الصباح الجديد:

في البحث عّمــا يجمع تراث الفــّن العراقي 
وذاكرتــه مبا يُعّبــر عن تطوُّره خــالل مراحله 
اخملتلفــة، يجد املــرء أّنه أمام تراث متشــّظ 
وموزٍَّع في أماكن كثيرة، ما عدا ما استطاعت 
ســات الثقافية جمعه، أو احلفاظ عليه  املؤسَّ
عبر سنوات شهدت تقّلبات سياسية وحروب 
الســاحة  في  مجتمعية  وصراعــات  وغــزو 
العراقية، أّثرت بدورها على الواقع الثقافي في 

البالد.
هكذا، ظّلت الذاكرة العراقية، ولفترة طويلة، 
تشــكو من غياب التوثيــق، وضياع اآلالف من 
األعمال التــي مُتّثل مراحل مهّمــة من تطّور 
التشــكيل العراقي، ولم يبق منها في عهدة 
سة العراقية إاّل عدد قليل مما لم يُسرَق  املؤسَّ

أو يختفي.
فــي نهايــة التســعينيات، ومع بــدء احلرب 
األميركية على العــراق، بدأ الطبيب العراقي 
حسنني اإلبراهيمي )1962( رحلَة بحث واقتناء 
لألعمال الفّنيــة العراقيــة، وبعض األعمال 
األجنبية، ليجمع خالل ثالثني سنًة مجموعًة 
مــن األعمال فــي مجاالت الرســم والنحت 
واخلزف؛ حيُث ضّمت مقتنياتُه مئات اللَّوحات 
والقطــع النحتية، وبعض األعمــال اخلزفية 
النــادرة، والتــي أجنزها عدد من أبــرز الفّنانني 

التشكيلّيني العراقّيني.
جمــع اإلبراهيمــي تلــك املقتنيــات ضمن 
اإلبراهيمي  باســم »مجموعــة  مجموعــة 
للفنــون التشــكيلية«، توّزعت بــني مقرَّين؛ 
أحُدهمــا في عّمان، والثانــي في بغداد، حيث 
يجري في هذين املقرين، وبشــكل مســتمّر، 

البحث عن األعمال الفّنية الهاّمة واقتناؤها.
ويســعى اإلبراهيمي، من خالل هذا املشروع، 
إلى بنــاء فضاء خــاّص يضّم أهــم األعمال 

الفّنية العراقية، والتــي ميكن من خاللها 
تدويــن تاريــخ الفــن العراقــي املعاصر 
بطريقة ِعلمية، حيث تعتمد اجملموعة في 
اقتناء األعمال علــى أصالتها والتأّكد من 
عائديتها إلى أصحابها، وشــرائها منهم 
رق القانونية. ومتّر األعمال الفّنية التي  بالطُّ
تُضّم إلى اجملموعة بسلسلة توثيق طويلة، 
عبر مستشــارين أو خبراء فّنّيني، أو وثائق 
أُخرى؛ مــن صور فوتوغرافية ووصوالت بيع، 
كما جتري االســتعانة بعائالت الفّنانني في 

توثيقها.
فمثالً، تُشــرف على مجموعة التشكيلي 
العراقي فائق حســن )1914 - 1992(، التي 
تضّم 16 عمالً وتبلغ قيمتها قرابة مليونَي 
دوالر أميركي، هيئة استشارية تتكّون من 
أســماء فّنية عراقية بارزة؛ مثل: املعماري 
معاذ األلوسي، والتشكيلي ضياء العزاوي، 
والناقد سهيل سامي نادر، واملعمارية ندى 

شبوط.
إلى جانــب اجلمع، عملــت اجملموعة على 
أرشــفة األعمــال الفّنية عبــر موقعها 
www.ibrahimicollection.( اإللكترونــي 

com(، فــي ســبيل إتاحتهــا للباحثــني 
ــس لكّل  والفّنانــني عبر العالم، حيث أُسِّ
فّنان عراقي أرشيٌف خاٌص بسيرته وإجنازاته 
اإلبداعيــة، وكّل مــا يتعّلق بــه من كتب 
وبحــوث ومقاالت ومقاطــع فيديو، يجري 
حتديثها باســتمرار حسب ما يستجّد من 
معلومات، لتعزيز القيمة التاريخية للفنان 

وعمله الفّني.
وضمن ســعيه إلى تأسيس مكتبة تضّم 
واملقاالت  والبحــوث  الفّنية  الكتــب  كّل 
والتســجيالت الســمعية واملرئية لتاريخ 
الفن العراقي، منذ بدايات القرن العشرين 
وحتــى اآلن، أصــدر حســنني اإلبراهيمي، 
حديثــاً، باكــورة مشــروعه »متحٌف في 

كتاب« عن »دار خطوط وظالل«، والذي ضّم 
أعمال مرحلة التأسيس والريادة واجلماعات 

الفّنية في العراق.
يحتــوي اإلصــدار، التي تضّمــن مقّدمًة 
للناقدة مــي مظّفر ومقــاالً للفّنان علي 
طالــب، أكثر مــن 384 صــورة فّنية من 
املقتنيات التي جمعهــا اإلبراهيمي خالل 
أكثر من ربع قرن، ويتوّزع على 432 صفحة 
ملوَّنة استعرضت جتربته في جمع األعمال 
الفّنّيــة ورعايتها وتوثيقهــا وحتويلها إلى 

مجموعة مطبوعة في كتاب.
كما يتضّمن الكتاب شــروحات مختصرة 
عن طبيعة كّل عمــل، وتاريخه، واألحداث 
السياســية أو الثقافية التي كانت احلافز 
خلروجه، والتــي تُبنّي للقارئ طبيعة البيئة 
التي كان يعيشها الفّنان وعصره، مع ذكر 
املَعارض التي ُعرض فيها العمل. ولم تخُل 
شــروحات الكتاب من اقتباســات نقدّية 
ُكتبت عن الفّنان وعملــه من قبل النّقاد، 
لتسهيل فّك مغاليق العمل الفّني وفهم 

التجربة.
صني  يتوّجه الكتاب أساساً إلى غير املُتخصِّ
في الفن التشكيلي، ولألجيال التي فاتها 
ورّواده،  التشكيلي  الفّن  تراث  االّطالع على 
وهو محاولــة لتعريفهم بأبرز الفّنانني من 

خالل أعمالهم وظروف إبداعها.
»متحــٌف في كتــاب« هو اجلــزء األول من 
سلســلة أجزاء الحقة يُنتَظر أن تُطلقها 
»مجموعــة اإلبراهيمــي الفّنيــة« خالل 
الفترة املقبلة، والتي تسعى إلعطاء صورة 
عن احلركة التشــكيلية للفّن احلديث في 
العراق، منذ تأسيســها فــي نهاية القرن 

التاسع وحتى اليوم.

شعر: عبدالرحمن فرهادي
ترجمة: محمد حسين المهندس

1
ماِل تََودُّ ريُح الشَّ

تقدميَ أغنيٍة
الى الشجرِة تلْك

أماَم باِب منزلِكْم...
2

القمُر ُمنشِغٌل بَغسِل وجِهِه،
إنُه يُهيُء نفَسُه لألُفوِل...

3
تأتي الشمُس مْن ينبوِع عينيِك،

وتَْغسُل جسَدها،

كيما مَتضَي بذلَك الوقارِ
الى حضرِة الليْل...

4
َسّلَم اخلريُف دفتراً مليئاً بالنوتِة 

الى أيدي النسيْم،
كيما يَعزَف سيمفونيا الشجرِ 

رويداً رويدا...
5

تأخُذ الشمُس حفنَة ماٍء 
مْن مياِه البحرِ،

كي تَغسَل بها نفَسها 
ُقَبيَل الُغروِب...

6
َقبَل الفجرِ،

يستيقُظ ضياُء القمرِ،
كيما يستعيرَ قبضًة مْن ماِء احمليِط،
ويبُزَغ في أَلَِق مع شعاِع الشمِس... 

7
يضُع القمُر

قطعًة مْن هالتِه على ِقذاِل األرِض،
كيما يَجعلَها تدورُ حولُه أبدا...

8
تُرسُل األرُض

فيَض حننِي وعشِق
الضِحِك والتبسِم

الى القمرِ على الدواْم،
إنها مندهشُة مِبُحّياُه،

تَخاُف أْن مَيلَّ منها
ويَحرَِمها مْن ضيائِه،

ويترَكها في وحشِة الديارِ...
9

تغيُب الشمُس
رويداً رويدا،

إنها تُلَملَِم أشعَتها على عجْل،
خشيَة أْن يسرَق منها الظالُم 

شعاعاً
لَْم يََسْعُه اللحاُق بالغروِب...

10
ْت ُحزمة مْن شعاِع الشمِس أََعدَّ

زيَِجَتها على قوِس ُقزْح،
َشرَط أْن يُعِطَيها 

بعضاً مْن َطيفِه َمهراً،
وَيَجَعلَُه َشريط َشْعٍر

يأخذُه إليها هديْة...

11
قْد ساَق عشُقِك

قطعًة مْن نارٍ الى حشاَي،
أنِت،

منُذ زمٍن مُمِعٍن في الِقَدِم
َغَدوِت َموقَد نارِ َمنزِلي...

12
حنَي تُخفي الشمُس عِن األرِض

بِضع ُحزٍَم مْن شعاِعها، 
متتلئ السماُء بالَغمائِم

وتُودُِع الريُح العاتِيُة
َغيَظها الشديِد الى الَبرَدِ واملطرِ،

ولكْن، 
حنَي تَظَهريَن أنِت بَغتًة،

تُخرُِج األشعُة بِرؤوِسها تَترى،
وتُرسُل لنا الشمُس ألألَة البهاِء واجلَماِل...

13
أَزاَح القمُر الضياَء 

عْن ُمَحّيا الشمِس قليالً،
بََدْت أياُم َجماِل وجِهِك...

لقد تََغّطِت الشمُس
بستائرِ حشاَي املليء بالهموِم،

ِة  األبَُنوسيُّ مْن ِحصَّ اللوُن األســودُ  فصارَ 
الليالي... 

14
ِمْن براكيِنها

التقَطِت الشمُس بعضاً 
مْن يَواقيَت مائلٍة الى النارجني،

كيما تُرسلَها هديًة
الى جنٍم ذي خدودٍ حمر، 

ذي عيوٍن َشهالْء، 
فَقْد َمضْت أعواٌم تغازلُه بناِظرَيها...

15
أرسَل القمُر

ِقَطعاً مْن ضيائِه الى كوكِب الزَُّهرَْة،
َفحاَكِت الزَُّهرَُة منها شاالً

َمُه الى األرِض هديًة.... َكيما تُقدِّ

»متحٌف في كتاب«: محاولة في جمع
شمل التشكيل العراقي

بعد غياب التوثيق وضياع اآلالف من األعمال

غالف الكتاب

من الشعر الكردي المعاصر

•َحفَنٌة ُأخرى ِمَن الُجماِن•

5 - 2
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من اعمال الفنان الراحل احمد الربيعي



9 اعالن

مديرية بلدية الكوت 
جلنة البيع وااليجار األولى 

العدد: 71
التاريخ: 2022/10/6

اعالن 
بالنظر لنكول املستاجرين

تعلن جلنــة البيع وااليجار األولى في مديريــة بلدية الكوت عن تاجير 
األمالك املبينة اوصافها ادناه باملزايدة العلنية ملدة سنة واحدة استنادا 
لقانون بيع وايجــار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل فعلى 
الراغبني باالشــتراك باملزايدة مراجعة مديرية بلدية الكوت خالل مدة 
15 يوم تبدا من اليوم التالي للنشــر مستصحبني معهم التامينات 
القانونيــة البالغة 100% من القيمــة املقدرة بصك مصدق مع هوية 
األحوال املدنية اصلية زائد مصورة  وســتجري املزايدة في اليوم األخير 
من مدة اإلعالن وفي متام الساعة 12 ظهرا في مقر مديرية بلدية الكوت 
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النشر واملناداة وكافة املصاريف 
األخرى بنسبة 2% من مبلغ اإلحالة القطعية ويلزم املستاجر في حال 

تصديق اإلحالة بالتعهد اخلطي بابرام العقد خالل 30 يوم ... 
م-ر مهندسني 
علي عبد صيوان
مدير بلدية الكوت

رئيس اللجنة 

مديرية بلدية الكوت 
جلنة البيع وااليجار األولى 

العدد: 44
التاريخ: 2022/10/4

اعالن 
بالنظر لعدم حصول راغب

تعلن جلنة البيع وااليجار األولى في مديرية بلدية الكوت عن تاجير األمالك املبينة 
اوصافها ادناه باملزايدة العلنية ملدة ســنة واحدة استنادا لقانون بيع وايجار أموال 
الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل فعلى الراغبني باالشــتراك باملزايدة مراجعة 
مديرية بلدية الكوت خالل مدة 15 يوم تبدا من اليوم التالي للنشر مستصحبني 
معهم التامينات القانونية البالغــة 100% من القيمة املقدرة بصك مصدق مع 
هويــة األحوال املدنية اصلية زائد مصورة  وســتجري املزايدة في اليوم األخير من 
مدة اإلعالن وفي متام الساعة 12 ظهرا في مقر مديرية بلدية الكوت ويتحمل من 
ترســو عليه املزايدة أجور النشــر واملناداة وكافة املصاريف األخرى بنسبة 2% من 
مبلغ اإلحالة القطعية ويلزم املســتاجر في حال تصديق اإلحالة بالتعهد اخلطي 

بابرام العقد خالل 30 يوم ... 
م-ر مهندسني 
علي عبد صيوان
مدير بلدية الكوت
رئيس اللجنة 

مديرية بلدية الكوت 
جلنة البيع وااليجار األولى 

العدد: 76
التاريخ: 2022/10/6

اعالن 
بالنظر حلصول كسر قرار

تعلــن جلنة البيع وااليجار األولى في مديرية بلدية الكوت عن تاجير األمالك 
املبينة اوصافها ادناه باملزايدة العلنية ملدة ســنة واحدة استنادا لقانون بيع 
وايجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل فعلى الراغبني باالشتراك 
باملزايدة مراجعة مديرية بلدية الكوت خالل مدة 7 ايام تبدا من اليوم التالي 
للنشر مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 100% من القيمة 
املقدرة بصك مصدق مع هوية األحوال املدنية اصلية زائد مصورة  وستجري 
املزايدة في اليوم األخير من مدة اإلعالن وفي متام الساعة 12 ظهرا في مقر 
مديرية بلدية الكوت ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور النشر واملناداة 
وكافة املصاريف األخرى بنســبة 2% مــن مبلغ اإلحالــة القطعية ويلزم 
املســتاجر في حال تصديق اإلحالة بالتعهــد اخلطي بابرام العقد خالل 30 

يوم ... 
م-ر مهندسني 
علي عبد صيوان
مدير بلدية الكوت

رئيس اللجنة 

مديرية بلدية الكوت 
جلنة البيع وااليجار األولى 

العدد: 46
التاريخ: 2022/10/4

اعالن 
بالنظر لعدم حصول راغب

تعلن جلنة البيــع وااليجار األولى في مديرية بلديــة الكوت عن تاجير األمالك 
املبينة اوصافها ادناه باملزايدة العلنية ملدة ســنة واحدة اســتنادا لقانون بيع 
وايجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل فعلى الراغبني باالشــتراك 
باملزايــدة مراجعة مديرية بلدية الكوت خالل مدة 15 يوم تبدا من اليوم التالي 
للنشــر مســتصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 100% من القيمة 
املقدرة بصك مصدق مع هوية األحوال املدنية اصلية زائد مصورة  وســتجري 
املزايــدة في اليوم األخير من مدة اإلعالن وفي متام الســاعة 12 ظهرا في مقر 
مديريــة بلدية الكوت ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور النشــر واملناداة 
وكافة املصاريف األخرى بنسبة 2% من مبلغ اإلحالة القطعية ويلزم املستاجر 

في حال تصديق اإلحالة بالتعهد اخلطي بابرام العقد خالل 30 يوم ... 
م-ر مهندسني 
علي عبد صيوان
مدير بلدية الكوت

رئيس اللجنة 

مديرية بلدية الكوت 
جلنة البيع وااليجار األولى 

العدد: 45
التاريخ: 2022/10/4

اعالن 
بالنظر لعدم حصول راغب

تعلن جلنــة البيع وااليجار األولى في مديرية بلدية الكــوت عن تاجير األمالك املبينة 
اوصافها ادناه باملزايدة العلنية ملدة ســنة واحدة اســتنادا لقانــون بيع وايجار أموال 
الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل فعلى الراغبني باالشتراك باملزايدة مراجعة مديرية 
بلدية الكوت خالل مدة 15 يوم تبدا من اليوم التالي للنشــر مســتصحبني معهم 
التامينات القانونية البالغة 100% من القيمة املقدرة بصك مصدق مع هوية األحوال 
املدنية اصلية زائد مصورة  وستجري املزايدة في اليوم األخير من مدة اإلعالن وفي متام 
الساعة 12 ظهرا في مقر مديرية بلدية الكوت ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور 
النشــر واملناداة وكافة املصاريف األخرى بنسبة 2% من مبلغ اإلحالة القطعية ويلزم 

املستاجر في حال تصديق اإلحالة بالتعهد اخلطي بابرام العقد خالل 30 يوم ... 
م-ر مهندسني 
علي عبد صيوان
مدير بلدية الكوت
رئيس اللجنة 

فقدان 

فقدت الهويــة الصادرة من 
وزارة النفط باســم املوظف 
) منهل طالب احمد ( فعلى 
تســليمها  عليها  يعثر  من 

الى املصدر .

فقدان 

النتاج  فــرن  اجازة  منــي  فقدت 
الصمــون   )افــران صمون كمب 
ســارة( صادرة من وزارة التجارة / 
احلبوب  لتصنيع  العامة  الشركة 
بإسم )محمد حسني شرف( فمن 

يعثر عليها تسليمها ملصدرها.

االحد 9 تشرين االول 2022 العدد )4987(

Sun .9 Oct. 2022 issue )4987(

مدة االيجاررقم العقاراملساحةنوع امللك وموقعهت

كشك الشارع الرئيسي في الفالحية 1
سنة واحدة-----2 ×3 م2ملعب التارتان 

كشك منطقة العزة على كتف نهر 2
سنة واحدةاول مرة1,5×3م2الدجيلي

سنة واحدة3256×2م2كشك العزة القدمية شارع الكورنيش3

سنة واحدةاول مرة1,5×3م2كشك العزة اجلديدة قرب اجلسر االحدب4

كشك على ضفاف نهر الدجيلي في 5
سنة واحدةاول مرة1,5×3م2منطقة الكرميية

كشك منطقة االنوار على شارع بعرض 6
سنة واحدةاول مرة1,5×3م302 ورصيف 4 م 

مدة االيجاررقم العقارنوع امللك وموقعهت

ملعب تارتان على القطعة املرقمة 11272/2 1
سنة واحدة405داموك 

سنة واحدة82كشك رقم 2 شارع داموك الزهراء2

كشك في شارع مستشفى الزهراء باجتاه 3
سنة واحدة164داموك خلف اعدادية املثنى 

كشك في شارع جامع االوس منطقة 4
سنة واحدة172اجلمعية 

سنة واحدة706مخزن خلف املعارض5

مدة االيجاررقم العقارنوع امللك وموقعهت

محل رقم ) 14 ( ورشة البلدية 1
سنة واحدةالفنية سابقا 

محل رقم ) 4 ( املرسي كور 2
سنة واحدة1732داموك

مدة االيجاراملساحةنوع العقار وموقعهت

1
محل رقم 18 حي الصناعي 

اجلديد على القطعة املرقمة 2 / 
11419م29 داموك 

سنة واحدة50م 

2
محل رقم 63 حي الصناعي 

اجلديد على القطعة املرقمة 2/ 
11419م29 

سنة واحدة50 م 

مدة االيجاررقم العقارنوع امللك وموقعهت

سنة واحدة691مشتل رقم8  املركز التجاري قرب مجمع دمشق منطقة احلاوي1

سنة واحدة698مشتل رقم2  املركز التجاري قرب مجمع دمشق منطقة احلاوي2

سنة واحدة1962محل شارع الكفاءات رقم 5 قرب نادي املنتظر3

سنة واحدة1977محل متعدد الطوابق رقم 9 قرب مصرف الرافدين4

سنة واحدة2842مشتل الواقع على جزء من القطعة املرقمة 16 / 51110

سنة واحدة689مشتل رقم 1 املركز التجاري 6

سنة واحدة1966محل رقم 1 شارع الكفاءات7

سنة واحدة1963محل رقم 6 شارع الكفاءات8

سنة واحدة1968محل رقم 2 شارع الكفاءات9

سنة واحدة-----دار سكن على القطعة املرقمة 16 / 648 احلاوي10

سنة واحدة------دار سكن على القطعة املرقمة 16 / 648 احلاوي11



اعالن10
جمهوريه العراق 

مجلس القضاء االعلى 
رئاسة محكمة استاناف بغداد / 

الرصافة االحتادية
محكمة االحوال الشخصية في 

الشعب 
العدد : 1021
التاريخ : 21 / 9 / 2022

م / اعالم 
حتية طيبة 

ملقتضيات اصدار حجة احلجر 
والقيمومة 

قدمت املســتدعي ) هيام عبد محسن ( 
طلبا الى هــذه احملكمة والذي يروم نصبه 
قيما على زوجها ) توفيق محمد حســن 
( ) املفقــود ( بتــارخ 9 / 3 / 2022 فمــن 
اعاله  املذكور  املفقود  لديه معلومات عن 
مراجعة هذه احملكمة خالل مدة ) 15 ( يوم 
اذا كان داخــل العــراق و) 30 ( يوم اذا كان 
خارج العراق من تاريخ النشــر وبعكسه 

تتخذ االجراءات القانونية وفق االصول . 
القاضي 
سحر عالء مؤنس

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية    

محكمة األحوال الشخصية في 
الناصرية

العدد /6509/ش/2022
التاريخ/2022/10/5

تبليغ
الى / املدعى عليه/ اميان محسن لفلوف
ملقتضيات حســم الدعوى الشــرعية 
املرقمة أعاله واملقامة من قبل )ســمير 
منصور عبد احلسني( واملتضمنة طلبه 
بقطــع امــره احلضانــة املفروضه لك 
أوالده )حســن وفاطمة(  من حضانــه 
وجملهوليــة محل اقامتك قــرر تبليغك 
محليتني  صحيفتني  بواســطة  اعالنا 
امام هــذه احملكمــة مبوعد  باحلضــور 
الساعة  املصادف 2022/10/23  املرافعة 

التاسعة صباحا.
القاضي
عباس معني كاظم

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة محمكة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
الناصرية 

العدد : 5155 / ش / 2022
التاريخ : 5 / 10 / 2022
الى / املدعي عليه / رعد بصير لفته 
ملقتضيات حســم الدعوى الشرعية 
املرقمة اعاله واملقامة من قبل املدعي 
واملتظمنة  )ايــات ســمير منعــم( 
بالزامه  واحلكــم  باملرافعة  طلبهــا 
تســليم الثاث الزوجية لي وان تعذر 
فاقيامها وجملهولية محل اقامتك قرر 
بولسطة صحيفيتني  اعالنا  تبليغك 
احملكمة  امام هذه  باحلضور  محليتني 
مبوعهــد املرافعة املصــادف 10/19/ 

2022 الساعة التاسعة صباحا 
القاضي 
جواد حسني نايف

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية 

محكمة االحوال الشخصية في 
تكريت 

العدد : 1783 / ش / 2022
التاريخ : 6 / 10 / 2022

اعالن 
الى / املدعي عليه /  اركان طه احمد 

اقامــت املدعية )شــذى كــرمي خلف( 
الدعــوى املرقمــة 1783/ ش/2022 في 
احملكمة تطالب فيهــا احلكم بالتفريق 
للضررولعدم وجود محل اقامة معلومة 
لك عليه قــررت احملكمة تبليغك مبوعد 
املرافعــة يــوم 1 / 11 / 2022 عن طريق 
النشر بالصحف احمللية وفي حالة عدم 
بحقك  املرافعة  حضورك ســوف جتري 

غيابيا وفق االصول القانونية 
مع التقدير 

القاضي
خير اهلل خليل كلش  

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية 

محكمة االحوال الشخصية في 
ذي قار 

العدد / 5379 / ش / 2022 
التاريخ / 6 / 10 / 2022

اعالن 
الى / املدعي عليه / قمر جبار وادي 

ملقتضيات حســم الدعوى الشــرعية 
املدعية  واملقامة من قبل  اعاله  املرقمة 
) ســعاد عجيل شــمخي ( واملتضمنة 
وجملهولية  القضائي  بالتفريــق  طلبها 
محــل اقامتــك قــرر تبليغــك اعالنا 
باحلضور  بواسطة صحيفتني محليتني 
املرافعة  مبوعــد  احملكمــة  هــذه  امام 
املصــادف 24 / 10 / 2022 وعنــد عدم 
حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا 
اجرائاتها  احملكمة  ســتتكمل  ســوف 

بحقك غيابيا 
القاضي 
عباس معني كاظم  

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
الناصرية

العدد/4470/ش/2022
التاريخ/2022/10/6    

اعالن
الى املدعى عليه 

 احمد محمد عبود عبد اهلل 
ملقتضيات حســم الدعوى الشــرعية 
املدعية  واملقامة من قبل  املرقمة أعاله 
) صبا دفار ســماح ( واملتضمنة طلبها 
القضائــي وجملهولية محل  بالتفريــق 
اقامتــك قرر تبليغك اعالنا بواســطة 
امام  باحلضــور  محليتني  صحيفتــني 
املصادف  املرافعة  احملكمة مبوعــد  هذه 
2022/10/20 وعنــد عــدم حضورك او 
ارســال من ينــوب عنه قانونا ســوف 
تســتكمل احملكمــة إجراءاتها بحقك 

غيابيا
القاضي
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جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 41 / 20566
التأريخ: 2022/9/21

إعالن اول

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

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

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

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

مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلسابية املعمول بها في املؤسسات 
البلدية ويكون آخر موعد الســتالم التأمينات هو اليوم األخير ملوعد املزايدة الســاعة الثانية عشرة 

ظهرا.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 41 / 20563
التأريخ: 2022/9/21

إعالن اول

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

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

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

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

مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلسابية املعمول بها في املؤسسات 
البلدية ويكون آخر موعد الســتالم التأمينات هو اليوم األخير ملوعد املزايدة الســاعة الثانية عشرة 

ظهرا.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

وزارة االعمار واإلسكان
والبلديات واالشغال العامة

شركة الفاو الهندسية العامة
اعالن املناقصة املرقمة )2022/8(

تعلن شــركة الفاو الهندسية العامة احدى تشكيالت وزارة االعمار واإلسكان والبلديات 
واالشــغال العامة عن اعالن املناقصة املرقمــة ) 2022/8( اخلاصة ) بتجهيز ونصب وربط 
وفحص وتشــغيل مولدات كهربائية ملشــروع بناية األقســام الداخلية للطالبات في 
محافظة كربالء املقدســة( وللحصول على مستندات املناقصة والشروط اخلاصة بهل 
مراجعة مقر الشركة ) قسم الشــؤون القانونية ( الكائن في منطقة التاجيات مقابل 
معهد النفط العربي لقاء مبلغ قدره )150000( مائة وخمســون الف دينار غير قابل للرد 
وعلى الراغبني من وعلى الراغبني من الشــركات واملقاولــني ذوي االختصاص واملصنفني 
مــن الدرجة ) الثامنة / ميكانيك / كهرباء ( تقدمي هوية تصنيف الشــركات واملقاولني او 
هوية غرفة جتارة )درجة/أولى( )سارية املفعول-نسخة اصلية( عند شراء املناقصة وجلب 
كتاب تخويل موقع من قبل املدير املفوض للمكتب او الشــركة التي تروم شــراء العطاء 
مع مراعاة إيداع عطاءاتهم داخل ظرف مغلق ومختوم يكتب عليه اســم ورقم املناقصة 
وموعد غلقها واســم صاحــب العطاء )الشــركة( ويحتوي بداخله علــى ثالث ظروف 
منفصلــة ومختومة ويتضمن األول جميع املستمســكات املطلوبــة ويتضمن الظرف 
الثانــي العرض الفني ويتضمــن الظرف الثالث على العرض التجــاري مع صك مصدق 
)بقيمة التأمينات األوليــة( مببلغ )3000000( ثالثة ماليني دينــار عراقي او خطاب ضمان 
نافذ ملدة ) ثالثة اشــهر( من تاريخ الغلق ووصل الشــراء مع تقدمي ما يثبت تنفيذ اعمال 
مماثلة مؤيدة من اجلهات املســتفيدة مع تقدمي احلسابات اخلتامية مصادق عليها من قبل 
محاسب قانوني آلخر ســنتني ويودع في صندوق العطاءات في مقر الشركة الكائن في 
التاجي، علما ان الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات واهمال العطاء غير املستوفي 
للمستمســكات القانونية املطلوبة وعدم قبول الوكاالت العامة الصادرة من املناقصني 
ويتم اعتــكاد الوكالة اخلاصــة باملناقصة في حالة وجود عذر مشــروع مصدق اصوليا 
وســيكون آخر موعد لتقدمي العطاءات يوم )االحد( املوافق 2022/10/30 الســاعة الثانية 
عشر ظهرا وفي حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون الغلق في اليوم الذي يليه 
ويتحمل من ترســو عليه املاقصة أجور نشــر اإلعالن وميكن االطالع على موقع الشركة 
االلكتروني على االنترنيت وحســب ما مدرج في ادنــاه علما ان مبلغ الكلفة التخمينية 

للمناقصة أعاله يكون )300000000( ثاثمائة مليون دينار عراقي ال غيرها.
...مع التقدير.

املدير العام
E-mail:info@faoco.moch.gov.iq

Http://faoco.moch.gov.iq

وزارة الصناعة واملعادن
الشركة العامة لصناعة األسمدة اجلنوبية

م/ إعالن مناقصة عامة خارجية
تاريخ الغلق 2022/11/8

يسر وزارة الصناعة واملعادن/ الشركة العامة لصناعة األسمدة/ القسم التجاري/ شعبة املشتريات اخلارجية.
يدعو مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم لتجهيز املواد املدرجة تفاصيلها ادناه مبوجب 

الوثائق القياسية املرفقة مع مالحظة ماياتي:-
1- علــى مقدمي العطــاءات املؤهلني والراغبني باحلصــول على معلومات إضافية امراجعة مقر الشــركة 
العامة لصناعة األســمدة/ البصــرة – خور الزبير او التصال على هاتف الشــركة املرقم )07802780915( أو 
E-mail:ssf@gov.iq )من االحد الى اخلميس/ من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الواحدة بعد الظهر 

حسب توقيت مدينة البصرة احمللي( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
2-متطلبات التأهيل املطلوبة: 

)أ( القــدرة املالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقــة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية 
)احلسابات اخلتامية معدل ربح آلخر سنتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد.

)ب(- اخلبــرة والقــدرة الفنية: على مقدم العطــاء ان يقدم دليالً موثقاً بأنه لديه أعمال مماثلة من شــركات 
القطاع القطاع العام في العراق )عقود جتهيز سابقة(.

3- بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق العطــاء بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد في ورقة 
بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )250,000( الف دينار )غير قابلة للرد( يتم ختم الوثلئق.

4- يجب تقدمي ضمان العطاء بال قيام املؤشــر إزاء كل مناقصة من اجلدول ادناه بعملة الدوالر األمريكي على 
شــكل صك مصدق او خطاب ضمان او سفتجة نافذة ملدة )30( يوم من تاريخ نفاذ العطاء عن طريق مصرف 

عراقي معتمد لدى البنك املركزي العراقي.
5- تقــدمي العطــاءات بثالثة ظروف )فني/ جتاري/ مستمســكات( وتكون الظروف مغلقــة ومختومة بختم 

الشركة وترسل بيد مخول رسمي.
6- األسعار النهائية تكون )DDP( واصل مخازن الشركة العامة لصناعة األسمدة اجلنوبية – خور الزبير.

7- يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن.
8- يتم تسليم العطاءات الى العنوان التالي )بناية قسم اإلعالم والعالقات العامة/ شعبة العالقات العامة/ 

الشركة العامة لصناعة األسمدة/ خور الزبير/ البصرة/ جمهورية العراق(.
يتم تسليم الوثائق اخملتومة التي مت استالمها من قبل مقدم العطاء بعد ختمها من قبله في ظرف مستقل 
مع تسليم وثائق القسم الرابع ومتطلبات التجهيز والوثائق املطلوبة املذكورة في القسم الثاني )11 – 1 – ح( 
في ظرف اخر مع نسخة إضافية من القسم الرابع في موعد أقصاه الساعة الواحدة ظهرا ليوم 2022/11/8 

وسوف يهمل أي عطاء ال يحتوي على الوثائق القياسية اخملتومة.
وفــي حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رســمية يكون الغلق في اليوم الذي يليه. العطاءات املتاخرة ســوف 
ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان االتي مقر 

الشركة العامة لصناعة األسمدة/ خور الزبير/ البصرة في الساعة التاسعة صباحا من تاريخ 2022/11/9
وملزيد من التفاصيل ميكنكم زيارة.

Www.scf.gov.iq موقع الشركة
  www.industry.gov.iq موقع الوزارة

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 76
التاريخ: 2022/10/5 

م/ إعالن أول 

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

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

BID BondEstimated CostTender NODescriptionS.N

$800$80,0001/T/SOF/2022/CMOTOR – P 7111

$3850$385,00010/T/SOF/2021/CSteam Turbine for I.D 
Fan k-101 AT2

القيمة التقديرية)االيجار السنوي(مدة االيجارنوع امللكرقم امللكاسم الدائرةت

1,350,000 مليون وثالثمائة وخمسون الف دينارثالث سنواتحانوت جتاري1903/4/1الفهود1

1,350,000 مليون وثالثمائة وخمسون الف دينارثالث سنواتحانوت جتاري1903/4/2الفهود2

1,350,000 مليون وثالثمائة وخمسون الف دينارثالث سنواتحانوت جتاري1903/4/3الفهود3

1,350,000 مليون وثالثمائة وخمسون الف دينارثالث سنواتحانوت جتاري1903/4/4الفهود4

1,350,000 مليون وثالثمائة وخمسون الف دينارثالث سنواتحانوت جتاري1903/4/5الفهود5

1,350,000 مليون وثالثمائة وخمسون الف دينارثالث سنواتحانوت جتاري1903/4/6الفهود6

2,010,000 مليونان وعشرة االف دينارثالث سنواتحانوت جتاري1903/4/7الفهود7

1,350,000 مليون وثالثمائة وخمسون الف دينارثالث سنواتحانوت جتاري1903/4/8الفهود8

1,350,000 مليون وثالثمائة وخمسون الف دينارثالث سنواتحانوت جتاري1903/4/9الفهود9

2,010,000 مليونان وعشرة االف دينارثالث سنواتحانوت جتاري1903/4/10الفهود10

1,350,000 مليون وثالثمائة وخمسون الف دينارثالث سنواتحانوت جتاري1903/4/11الفهود11

1,350,000 مليون وثالثمائة وخمسون الف دينارثالث سنواتحانوت جتاري1903/4/12الفهود12

1,350,000 مليون وثالثمائة وخمسون الف دينارثالث سنواتحانوت جتاري1903/4/13الفهود13

 67,000,000 سبعة وستون مليون دينار سنة واحدةساحة بيع االسماك1019الفهود14

 11,500,000 احدى عشر مليون وخمسمائة سنة واحدةساحة بيع املواشي2286الفهود15
 الف دينار

 750,000 سبعمائة وخمسون الف دينار سنة واحدةكشك رقم 1جزء من 715/147/1الفهود16

 750,000 سبعمائة وخمسون الف دينار سنة واحدةكشك رقم 2جزء من 715/147/2الفهود17

 750,000 سبعمائة وخمسون الف دينار سنة واحدةكشك رقم 3جزء من 715/147/3الفهود18

 750,000 سبعمائة وخمسون الف دينار سنة واحدةكشك رقم 4جزء من 715/147/4الفهود19

 750,000 سبعمائة وخمسون الف دينار سنة واحدةكشك رقم 5جزء من 715/147/5الفهود20

 750,000 سبعمائة وخمسون الف دينار سنة واحدةكشك رقم 6جزء من 715/147/6الفهود21

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

العشار السقيفة /2ثالثة سنوات11,30 م32حانوت1

العشار السقيفة /2ثالثة سنوات11,30 م92حانوت2

العشار السقيفة /2ثالثة سنوات10 م162حانوت3

العشار السقيفة /2ثالثة سنوات11,20 م172حانوت4

العشار السقيفة /2ثالثة سنوات10 م182حانوت5

العشار السقيفة /2ثالثة سنوات10 م192حانوت6

العشار السقيفة /2ثالثة سنوات6,25 م202حانوت7

العشار السقيفة /2ثالثة سنوات9 م212حانوت8

العشار السقيفة /2ثالثة سنوات10 م272حانوت9

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

مقام عليثالثة سنوات7,5 م3902محل1

مقام عليثالثة سنوات7 م16902 / 14محل2

مقام عليثالثة سنوات8 م18682 / 1 / 23مخزن3

مقام عليثالثة سنوات18 م18682 / 1 / 28مخزن4

مقام عليثالثة سنوات9 م18682 / 1 / 29مخزن5

مقام عليثالثة سنوات9 م18682 / 1 / 30مخزن6

مقام عليثالثة سنوات16 م18682 / 1 / 43مخزن7

مقام عليثالثة سنوات10 م18682 / 1 / 44مخزن8

مقام عليثالثة سنوات10 م18682 / 1 / 45مخزن9

مقام عليثالثة سنوات12,5 م18682 / 1 / 33مخزن10

مقام عليثالثة سنوات8,5 م18682 / 1 / 25مخزن11
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اعالن12

1ـ يسر) شركة توزيع املنتجات النفطية(دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل)مشروع انشاء محطة تعبئة وقود اجلامعة احلكومية( متكون من خمس 
جداول كميات)النشاء محطة وقود متكاملة من األعمال املدنية والكهربائية وامليكانيكية وغيرها وحسب ما موضح باخملططات وجداول الكميات(.

2ـ تتوفر لدى شــركة توزيع املنتجات النفطية التخصيصات املالية ضمن املوازنة اإلحتادية وينوي اســتخدام جزء منها  لتنفيذ مناقصة رقم)5( لســنة 2022 مناقصة)مشروع انشاء 
محطة تعبئة وقود اجلامعة احلكومية( وبكلفة تخمينية مقدارها )3،915،033،500( ثالثة مليار وتسعمائة وخمسة عشر مليون وثالثة وثالثون الف وخمسمائة دينار.

3ـ مدة التنفيذ)730(يوم.
4ـ ان املناقصة لهذا املشروع نشرت في ثالث صحف محلية من ضمنها)صحيفة الصباح(، ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واالعالن.

5ـ على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات اضافية اإلتصال ب)شركة توزيع املنتجات النفطية/ هيأة توزيع الفرات األوسط/فرع كربالء املقدسة/حي االمام 
علي ع )ســيف سعد سابقاً( تقاطع مجســر االمام علي ) )karbala_dis@yahooc.om )خالل أوقات الدوام الرسمي ( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.وسوف يعقد مؤمتر 
قبل موعد غلق تقدمي العطاءات لإلجابة على االستفسارات في الساعة العاشرة صباحا من يوم)اخلميس( 10/20/ 2022 في شركة توزيع املنتجات النفطية/ هيأة توزيع الفرات األوسط/

فرع كربالء املقدسة.
6ـ يتحمل من ترسو عليه املناقصة رسم الطابع الهندسي اخلاص باالعمال الهندسية واالنشائية حسب النسب املنصوص عليها من قبل صندوق نقابة املهندسني.

7ـ متطلبات التأهيل املطلوبة:
أـ تقدمي شهادة التأسيس، عقد التأسيس، النظام الداخلي للشركة، وكالة قانونية مصدقة، اجازة ممارسة املهنة.

ب ـ هوية تصنيف املقاولني نافذة لعام 2022 الدرجة الثالثة كحد أدنى.
ت ـ املتطلبات املالية وتشمل السيولة النقدية البالغة)144،802،609( مائة واربع واربعون مليون  وثمامنئة واثنان وستمائة وتسعة دنانير.

ث ـ كتاب عدم ممانعة من االشــتراك في املناقصة صادر من الهيأة العامة للضرائب نافذ ولسنة االعالن)نسخة اصلية( معنون الى شركة توزيع املنتجات النفطية وكذلك يلتزم مقدم 
العطاء بتقدمي الهوية الضريبية واستخدام الرقم الضريبي.

ج ـ كتاب تأييد حجب البطاقة التموينية للمشمولني مبوجب التعليمات.
ح ـ وصل شراء وثائق املناقصة )نسخة أصلية(.

خ ـ قائمة بأسماء ومؤهالت الكادر الفني واالختصاصيني العاملني لدى مقدم العطاء.
د ـ املنهجية املقترحة لتنفيذ املناقصة ومبوجب املدة املقررة.

ذ ـ بيان عدد املناقصات بعهدة مقدم العطاء وتفاصيلها.
ر ـ نسخة من املستمسكات الثبوتية الشخصية)هوية االحوال املدنية، شهادة اجلنسية العراقية( أو)البطاقة الوطنية املوحدة(، بطاقة سكن.

ز ـ املتطلبات والوثائق األخرى الواردة في الوثيقة القياسية لهذه املناقصة.
سـ  يلتزم املناقص مبلىء البيانات اخلاصة بالقســم الرابع عند تقدمي العطاءات وبخالفه يتم اســتبعاد العطاء وكذلك االلتزام مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة أقســامها لهذه 

املناقصة.
8ـ  بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان التالي)شــركة توزيع املنتجات النفطية/هيأة توزيع الفرات األوسط/ فرع كربالء املقدسة( 
وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة)500،000( خمســمائة ألف دينار غير قابلة للرد واستالم الوثيقة القياسية بكافة أقسامها ورقيا باليد واستالم قرص مدمج ) )cd يحتوي نسخة 

الكترونية من الوثيقة كاملة بصيغة pdf ونسخة الكترونية للقسم الرابع اخلاص باستمارات العطاء بصيغة word والذي ميلىء من قبل مقدم العطاء.
9ـ  يتم تســليم العطاءات الى العنوان التالي)مقرر جلنة فتح العطاءات/ شــركة توزيع املنتجات النفطية/ مقرر الشــركة في بغداد/ الدورة( قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من تاريخ 
غلق املناقصة يوم )االثنني( املوافق 2022/10/31 وفي حال مصادفة آخريوم عطلة رســمية، االعالن اعاله يســتمر الى ما بعد العطلة ويعتبر اليوم الذي يلي العطلة آخر يوم للمناقصة 

وسوف نرفض العطاءات املتأخرة.
10 ـ على مقدمي العطاءات االلتزام مبا يأتي عند تقدمي عطاءاتهم:

أـ  يتم تقدمي العطاء في ضرف كبير مغلق ومختوم يحتوي الوثيقة القياســية مختومة من مقدم العطاء،وضمان العطاء، ووصل الشــراء، والقسم الرابع)ورقيا( من الوثيقة القياسية 
بعد ملئه باملعلومات من قبل مقدم العطاء وختمه باخلتم احلي) واملتضمن رسالة تقدمي العطاء وملحق العطاء وجداول الكميات املسعرة ومنهاج تقدم العمل واملستمسكات واألوراق 
األصولية ملقدم العطاء ومكونات العطاء األخرى(،ويثبت على الظرف)اســم مقدم العطاء وعنوانه،اسم صاحب العمل وعنوانه، اسم ورقة املناقصة، تثبيت مالحظة عدم فتح الظرف 

قبل املوعد احملدد لفتح العطاءات( علما ان التقدمي في البريد االلكتروني غير مسموح، والعطاءات املتأخرة عن موعد غلق املناقصة سوف ترفض.
ب ـ وضع نسخ أصلية اضافية طبق األصل عدد)2( اضافة الى العطاء األصلي على ان تكون جميع النسخ مختومة بختم حي من الشركة.

ت ـ يقوم مقدم العطاء بوضع النســخة األصلية في غالف منفصل ويتم تأشــيره بعبارة)نسخة أصلية( ووضع نسخة من النسخ االضافية في غالف منفصل يتم تأشير كل مغلف 
بعبارة) نسخة اضافية( وتوضع هذه املغلفات) األصلية واالضافية( في مغلف واحد.

ث ـ يلتزم مقدم العطاء بتقدمي اوراق العطاء مثقوبة ضمن فالت فايل أو بوكس فايل دون كبسها.
11ـ  ســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي: )شــركة توزيع املنتجات النفطية/ مقر الشركة في بغداد/ الدورة الساعة الثانية 
عشر ظهرا من يوم )االثنني( املصادف2022/10/31 وكل العطاءات يجب أن تتضمن ضمان للعطاء)تأمينات أولية( ومببلغ)39،150،335( تسعة وثالثون مليون ومائة وخمسون ألف وثالثمائة 
وخمســة وثالثون دينار على شكل خطاب ضمان نافذ ملدة التقل عن ستة أشــهر او صك مصدق من مصرف معتمد أو سفتجة مع ضرورة مراجعة مقر الشركة/ الهيأة املالية لغرض 

التعرف على أسماء املصارف املعتمدة أو اجملازة والرصينة لدى البنك املركزي العراقي.
12 ـ شركة توزيع املنتجات النفطية غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.

13 ـ العناوين املشــار اليها آنفا هي)شركة توزيع املنتجات النفطية/ مقر الشركة في بغداد/ الدورة /اجملمع النفطي(و)هيأة توزيع الفرات األوسط/فرع كربالء املقدسة/حي االمام علي ع 
/ تقاطع مجسر االمام علي ع (.

حسني طالب عبود
املدير العام لشركة توزيع املنتجات النفطية

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية 

محكمة االحوال الشخصية في 
الناصرية 

العدد / 7103 / ش / 2022
التاريخ / 6 / 10 / 2022

الى املفقود / حيدر احمد نعمة 
م / تبليغ 

اقام والديك املدعيان ) احمد نعمة لفتة 
وربيعة رشيد حميد ( الدعوى الشرعية 
املرقمة اعاله والتي يطلبان فيها احلكم 
بوفاتــك لفقدانك منــذ تاريخ 20 / 3 / 
2007 ولعدم معرفــة مصيرك حلد االن 
وبغية التحقيق عــن حياتك من مماتك 
تقرر النشــر في صحيفيتني محليتني 
يوميتني وفي حالة وجــودك او كل من 
يكــون له العلم عــن مصيرك احلضور 
امــام هذه احملكمة فــي موعد املرافعة 
املوافــق   2022  /  10  /  27 املصــادف 

التاسعة صباحا 
القاضي 
حسني شبيب عايد

االحد 9 تشرين االول 2022 العدد )4987(

Sun .9 Oct. 2022 issue )4987(

اعالن املناقصة
جمهورية العراق

وزارة النفط/ شركة توزيع املنتجات النفطية
م/ اعالن املناقصة املرقمة )5( في 2022

)مشروع انشاء محطة تعبئة وقود اجلامعة احلكومية(



وثائق العطاءات القياسية 
صادر من وزارة الصناعة واملعادن / شركة اور العامة 

لتجهيز السلع 
املناقصة احمللية املرقمة 9/ م/ م / 2022 معلنة ) للمرة االولى(

جتهيز 100 كم موصل نحاسي قياس ) 2,25 × 37( ملم وقياس )2,5 × 20( ملم 

تاريخ الغلق : الساعة الثانية عشر ظهرا حسب التوقيت احمللي ملدينة الناصرية ليوم 2022/10/26

اعالن مناقصة عامة محلية 
) للمرة االولى (

العدد :7573
التاريخ 2022/10/5

م / املناقصة املرقمة 9/م/م/2022

يســر ) شــركة اور العامة احدى شــركات وزارة الصناعة واملعادن ( بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة تقدمي عطاءاتهم لتجهيز 100 كم 
موصل نحاسي قياس ) 2.25x37( ملم وقياس ) 2.5x 19( ملم وحسب املواصفات الفنية املطلوبة املوضحة في جدول املواصفات الفنية .

فترة التجهيز : 60 يوم على شكل دفعة واحدة  
مع مالحظة ما ياتي :

1. على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات اضافية االتصال ب)شركة اور العامة () عبر البريد االلكتروني 
خالل ايام الدوام الرســمي من االحد الى اخلميس من الساعة الثامنة صباحا وحتى الســاعة الثانية بعد الظهر وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي 

العطاءات .
2.مبلغ الكلفة التخمينية 

)1675000000( دينار واصل مخزن الشركة ويتم استبعاد العطاءات التي تزيد عن الكلفة التخمينية باي نسبة كانت 
3.مقدار مبلغ التامينات االولية للمناقصة املطلوب تقدميها مع العطاء )1%( من مبلغ الكلفة التخمينية الكلية البالغة )1675000000( دينار . ويتم 

استبعاد العطاء في حالة التامينات االولية املقدمة التي تقل عن )80%( من مبلغ التامينات االولية املطلوبة .
4.التتحمل شركتنا الرسوم الكمركية والضريبية 

5.يتحمل من ترســو عليه املناقصة حتميل وتفريغ املواد داخل الشــركة وذلك بتوفير وســائل التحميل والتفريغ والتتحمل شركتنا اي مسؤولية في 
االضرار التي تصاحب عمليات التحميل والتفريغ الي سبب كان .

6.ســعر بيع مســتندات املناقصة هو 500000 دينار )خمسمائة الف دينار ال غيرها ( غير قابلة للرد اال في حالة الغاء املناقصة من قبل شركتنا حيث 
تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض ملقدمي العطاء .

7.بامكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق العطاء بعد تقدمي طلب حتريري الى شركة اور العامة في مقرها الرئيسي الكائن في مدينة الناصرية 
او مكتب بغداد العائد الى شــركتنا في منطقة الكرادة – البوجمعة – رقم الدار 139 – شــارع ابو نؤاس – مجاور فندق ديانا الســياحي ) رقم املوبايل 

07711223235( للحصول على اوراق املناقصة بعد دفع قيمة البيع للوثائق املوضح في الفقرة )4( اعاله .
8.على مقدم العطاء ان يســتخدم منوذج صيغة العطاء املوجود في القســم الرابع ) مناذج العطاء( ويجب ان يتمتعبئة النموذج بالكامل باملعلومات 

املطلوبة دون تغيير في شكله ولن تقبل اي بدائل .
9.متطلبات التاهيل املطلوبة :) كما مبينة في وثائق العطاء ( وشركتنا غير ملزمة بقبول اوطئ االسعار .

10.يكون تســليم العطاءات الى العنوان االتي ) شــركة اور العامة / القسم التجاري ، العنوان : محافظة ذي قار – الناصرية – تقاطع سوق الشبوخ ( 
يكون اخر موعد لتقدمي العطاءات الساعة الثانية عشر بعد الظهر حسب التوقيت احمللي ملدينة الناصرية من تاريخ غلق املناقصة في )2022/10/26( 
ويهمل اي عطاء ياتي بعد هذا الوقت . ويكون فتح العطاءات في الســاعة الثانية عشــر وخمسة عشر دجقيقة من نفس يوم الغلق )2022/10/26 ( 
بحضور مقدمي العطاءات وممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان االتي ) املقر الرئيسي لشركة اور العامة في الناصرية – غرفة جلنة فتح العروض (.
11. ســيعقد مؤمتر خاص لالجابة على االستفسارات بتاريخ ) 2022/10/19 ( في متام الســاعة التاسعة صباحا بتوقيت احمللي ملدينة الناصرية  وذلك 
على قاعة االجتماعات ، وان كل االستفســارات املتعلقة بوثائق املناقصة يجب ان تقدم في موعد اقصاه ســبعة ايام تسبق تاريخ انعقاد املؤمتر . واذا 
صادف موعد انعقاد املؤمتر او موعد غلق املناقصة عطلة رسمية فان موعد انعقاد املؤمتر اوو موعد غلق املناقصة حسب احلال سيكون في اليوم الذي 

يلي العطلة وبتمام الساعة احملددة في التاريخ االساس لعقد املؤمتر وساعة الغلق .
مع التقدير 

املدير العام 

شركة نفط ميسان
دعوة عامة

رقم املناقصة 12/ ميسان/2022
إعالن ثاني

املوازنة التشغيلية طلبية محلية

1. تدعو شركة نفط ميسان الى تقدمي عطاءات مغلقة من مقدمي عطاءات ذوي أهلية 
ومؤهلني لتنفيذ املناقصة أعاله واملتضمنة جتهيز أجهزة تبريد مختلفة االحجام مع 

النصب والضمان ملدة )6( اشهر.
2. سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها 
تعليمــات تنفيذ العقود احلكوميــة العامة رقم 2 لســنة 2014 والصادرة عن وزارة 

التخطيط.
3. للمتناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من شــركة 

نفط ميسان/ القسم التجاري أو على املوقع اإللكتروني
 www.moc.oil.gov.iq 

 moc_cd@moc.oil.gov.iq أو البريد اإللكتروني
وتفحص وثائق العطاء خالل ســاعات الدوام الرســمي من الساعة التاسعة صباحاً 

حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً.
4. تشــمل متطلبات التأهيل )معايير التقييم والتأهيل الواردة بالوثيقة القياســية 

اخلاصة باملناقصة اعاله(.
5. ميكن شــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغــة العربية من قبل املتناقصني 
الراغبني من مقر شركة نفط ميسان/ القسم القانوني ودفع رسم غير مسترد مقدراه 

50000 فقط خمسني ألف دينار عراقي نقدا.
6. يجب تســليم العطاءات في مقر شــركة نفط ميسان/ اســتعالمات الشركة/ 
صندوق رقم )2( في موعد أقصاه الساعة الثانية عشرة ظهراً )غلق املناقصة( من يوم 
االثنني املصادف )2022/11/2( وال يســمح بتقدمي العطاءات اإللكترونية وميكن استالم 
العطاءات من خالل التسليم باليد على أن يؤّمن وصولها قبل موعد الغلق والعطاءات 
املتأخرة ســيتم رفضها وسيتم فتح العطاءات فعلياً بوجود ممثلني عن املتناقصني أو 

احلضور شخصياً في مقر شركة نفط ميسان/ استعالمات الشركة.
7- يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان عطاء )التأمينات األولية( بقيمة )1,777,000( 
فقط مليون وومائة وسبعة وســبعون الف دينار عراقي على شكل سفتجة أو صك 
مصــدق أو خطاب ضمان )مغطى ائتمانياً( صادر عــن مصرف معتمد من قبل البنك 

املركزي العراقي ونافذ )28( يوما بعد تأريخ نفاذ العطاء.
8. علــى مقدم العطاء توفير الســيولة النقدية اخلاصة باملشــروع ومببلغ ال يقل عن 
)23،525،000( فقط ثالثة وعشــرون  مليون وخمسمائة وخمسة وعشرون الف دينار 

عراقي كحد ادنى مؤيد بكتاب )صادر عن مصرف معتمد في العراق(
9. ســيعقد مؤمتر خاص لإلجابة عن االستفسارات في متام الساعة التاسعة صباحاً 
بتوقيــت العاصمة بغداد من يوم االثنني املصادف 2022/10/15 وذلك على قاعة املركز 
الثقافي النفطي الواقعة في دور النفط بقضاء العمارة وأن كل االستفسارات املتعلقة 
بوثائق املناقصة يجب أن تقدم في موعد أقصاه سبعة أيام تسبق تأريخ انعقاد املؤمتر 

وعلى العنوان املذكور في الفقرة رقم 7- 1 القسم الثاني ورقة بيانات العطاء.
10. إذا صــادف موعد انعقاد املؤمتر أو موعد غلق املناقصة عطلة رســمية او تعطيل 
للدوام الرســمي حلاالت اســتثنائية وطارئة فإن موعد انعقاد املؤمتــر أو موعد غلق 
املناقصة حسب احلال سيكون في اليوم الذي يلي العطلة وبتمام الساعة احملددة في 

التأريخ األساس لعقد املؤمتر وساعة الغلق.
11. ال يجوز ملنتسبي الدولة والقطاع العام االشتراك في املناقصات بصورة مباشرة أو 
غير مباشرة وللشركة احلق في استبعاد العطاءات غير املستوفية للشروط واملعايير.

12. العطاءات املدونة بقلم الرصاص أو أي مادة قابلة للمسح سيتم استبعادها.
13. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن.

14. شركة نفط ميسان غير ملزمة بقبول اوطأ األسعار.
15. مدة نفاذية العطاء 120 يوما تبدأ من اليوم التالي لغلق املناقصة.

16. في حال فشــل مقدم العطاء الفائز في تقدمي ضمان حسن األداء أو توقيع العقد 
ســوف يترتب عنه إلغاء اإلحالة ومصادرة ضمان العطاء مــن دون احلاجة الى حكم 

قضائي.
17. يلتــزم مقدمو العطاءات بتقدمي بــراءة ذمة صادرة من دائــرة التقاعد والضمان 

االجتماعي تؤيد شمول العاملني لديهم بالضمان االجتماعي.
املدير العام

الشركة العامة لتسويق االدوية 
و املستلزمات الطبية

اعالن

تعلن الشركة العامة لتســويق االدوية و املستلزمات 
الطبية عن اعالن ملحق رقم )1( للمناقصة املرقم

 )R/95/2022/43( والــذي يتضمــن متديد موعد غلقها 
لغاية 2022/10/26 بدال مــن 2022/10/12 املفاحتة انفا 

والذي مت االعالن عنها على موقعنا  
 WWW.Kimadia.iq

الكلفة التخمينية سعر الكيلو متر الواحد  الكمية  وحدة القياس  املادة املطلوبة 

1000000000 20000000 50 Km  CU CONDUCTOR )37X2,25(mm

675000000 13500000 50 Km  CU CONDUCTOR )9X2,5(mm

167000000 100 Km مجموع املادة املطلوبة
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العواصم ـ وكاالت:

أعلــن االحتــاد اجلواتيمالي لكرة 
القدم، أن املنتخب األول سيواجه 
نظيره القطري الذي يســتضيف 
النسخة املقبلة من كأس العالم، 
وديا، فــي 23 تشــرين أول اجلاري 
بإسبانيا.. وأوضح االحتاد، أن املباراة 
ستقام على ملعب »ال روساليدا« 
في مدينــة ماالجا اإلســبانية.. 
وســتقام املباراة في موعد خارج 
جدول وديــات االحتاد الدولي لكرة 
ســتخوضها  لذا  )فيفا(،   القدم 
الدوري  مــن  بالعبني  جواتيمــاال 
املركز  قطر  وحتتــل  فقط..  احمللي 
48 في تصنيف الفيفا، بينما حتل 

جواتيماال في املرتبة 118.
من جانــب اخر، أعلنــت اللجنة 
العليــا للمشــاريع واإلرث عــن 
إطالق مبادرة »هيــا معي 1 + 3«، 
التي تتيح ألي مشــجع من خارج 
قطــر، حاصل علــى بطاقة هيا 
إحدى  تذكــرة  رقم  باســتخدام 
قطــر  العالــم  كأس  مباريــات 
2022، ودعــوة 3 مشــجعني من 
إلى  التذاكر، للدخول  غير حاملي 

قطر، خالل البطولة.
ويشــترط أال يقــل عمــر مقدم 
18 عاما، ويســتفيد  الطلب عن 
املشــجعني  جميع  املبــادرة  من 
التذاكر،  الدوليني من غير حاملي 
أن  بشــرط  األعمار،  كافــة  ومن 
يحمــل املســتفيد جواز ســفر 
الصالحية، مع اإلشــارة  ســاري 
إلى أن االستفادة من هذه املبادرة 

دولة قطر،  غير متاحة لســكان 
من  القادمــني  علــى  وتقتصــر 

خارجها.
وقالــت اللجنة في بيان صحفي: 
»يتعــني على املســتفيدين من 
املبــادرة تأكيد مقار إقامتهم في 
دفع  مع  البطولــة،  خــالل  قطر 

 500 قيمتها  مستردة  غير  رسوم 
ريــال قطري، باســتثناء من تقل 

أعمارهم عن 12 عاما«.
ولالستفادة من مبادرة »هيا معي 
1 + 3« ودعوة 3 مشجعني من غير 
حاملي التذاكر لدخول قطر خالل 
البطولــة؛ يجب على املشــجع 

احلاصل على املوافقة لبطاقة هيا 
زيارة بوابة هيا واختيار »بطاقتي«، 
ثم النقر علــى »اإلجراء«، واختيار 
»هيا معي«، لتظهر له رموز لثالث 
قســائم، والتي ميكنه إرســالها 
إلى 3 مشــجعني من غير حاملي 

التذاكر.

من جانبه؛ يتعني على املشــجع 
الــذي يتطلــع لالســتفادة من 
مبــادرة »هيا معــي 1 + 3«، زيارة 
بوابة هيا لتقــدمي طلب احلصول 
على  والنقــر  البطاقــة،  علــى 
»قســيمة هيا معــي« من »فئة 
رمز  وإدخــال  الطلــب«،  مقــدم 

القســيمة، واختيــار »حتقق من 
واملوافقة على  صحة قسيمتي«، 
الشروط ثم مراجعة الطلب قبل 

تقدميه.
طلب  علــى  املوافقــة  وعقــب 
احلصول على بطاقة هيا؛ سيصل 
كل مشــجع من خــارج الدولة، 
تصريحا عبر البريــد اإللكتروني، 
يتيح لــه الدخول إلى قطر، خالل 
البطولة التي تقام منافســاتها 
 18 إلى  الثانــي  20 تشــرين  من 

كانون أول املقبلني.
وتعتبر بطاقة هيا إلزامية لدخول 
استادات كأس العالم، مع تذكرة 
املبــاراة، كمــا تتيح اســتخدام 
املواصالت العامة باجملان طوال فترة 
البطولة، فضال عن االستفادة من 
عدد من اخلصومات.. وينبغي على 
جميــع املشــجعني حتديد مكان 
اإلقامة في طلــب احلصول على 
بطاقة هيا، ســواء كان احلجز من 
اإلقامة  خالل وكالة قطر ألماكن 
أو عبــر الفنادق أو الشــركات أو 

تطبيقات ومواقع احلجز األخرى.
يذكــر أن وكالــة قطــر ألماكن 
اإلقامة تتيح مجموعة واســعة 
مــن خيــارات اإلقامة، وتشــمل 
الفنــادق، البواخــر الســياحية، 
الشــقق والفلل، قرى املشجعني 
وبأسعار متنوعة تبدأ من 80 دوالر 
في الليلة للفرد الواحد في غرفة 
مؤخرا  املنصة  مزدوجة.وأتاحــت 
عددا كبيرا من الوحدات السكنية 
للحجز، ومن املقرر طرح مزيد من 
أماكن اإلقامــة جلمهور املونديال 

على مدى األسابيع املقبلة.

مبادرة جديدة تسمح لغير حاملي التذاكر بالدخول

قطر تستعد للمونديال بمواجهة جواتيماال في إسبانيا لندن ـ وكاالت:
أعلن نــادي وولفرهامبتون اإلجنليــزي لكرة القدم، 
أول أمــس، أن مهاجمــه الدولــي البرتغالي بيدرو 
نيتو ســيخضع جلراحة في الكاحل ستحرمه من 
املشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022™ املقررة 
من 20 تشــرين الثاني إلى 18 كانون األول املقبلني.. 
وأصيب اجلنــاح البالغ من العمر 22 عاماً في املباراة 
التي خســرها فريقه أمام وست هام يونايتد صفر-

2 السبت في الدوري.. وقال وولفرهامبتون في بيان: 
»إنه يعاني من إصابة في الرباط اجلانبي«.

وأضاف »بعــد إجراء فحــص شــامل ورأي طبيب 
متخصص هذا األســبوع، تقــرر خضوعه لعملية 
جراحيــة. هــذا يعنــي أنه لألســف لــن يتعافى 
للمشــاركة فــي كأس العالم«.وســبق لنيتو )3 
مباريات دولية منذ تشرين الثاني 2020( الذي يلعب 
أساســياً في تشــكيلة وولفرهامبتون منذ بداية 
املوســم، املعاناة من إصابة خطيرة في الركبة في 
نيســان 2021 وابتعد عن املالعب ملدة عشرة أشهر.

ووجــه مدرب البرتغــال فرناندو ســانتوس الدعوة 
إلى نيتو الشــهر املاضي للمباراتني ضد تشــيكيا 
وإسبانيا في اجلولتني األخيرتني لدوري األمم األوروبية، 

لكنه لم يشارك فيهما.

أبو ظبي ـ وكاالت:
تعاقد نادي البطائح اإلماراتي مع البرازيلي كايوكي 
كامبوس، لصفوف الفريــق األول، على أن يتم قيده 
ضمــن فئة الالعبــني املقيمني، ليدافع عن شــعار 
الصاعد حديثا لدوري أدنوك للمحترفني. ومن املتوقع 
أن يتــم الدفع بالالعب البرازيلي فــي مباراة الفريق 
أمس، أمام خورفكان، ضمن اجلولة اخلامسة من دوري 
احملترفني اإلماراتي.. من ناحية أخرى، قال كايو زاناردي، 
مدرب البطائح: »جاهزون للقاء خورفكان، وطموحنا 
احلصول على نقاط املباراة، لتعويض خســارتنا أمام 

الوحدة في اجلولة املاضية«.

نيتو يغيب عن
مونديال قطر 2022

البطائح يتعاقد مع 
البرازيلي كامبوس

منتخب قطر
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سمير الموسوي 
رئيسا التحاد الجودو

الخطوط الجوية بطل األندية 
العربية للقوس والسهم

إعالم اللجنة األولمبية
إختارت الهيئــة العامة لالحتاد املركزي للجودو 
مجلــس إدارة جديد خــالل املؤمتــر االنتخابي 
الذي أقيم أمس الســبت في العاصمة بغداد 
بحضور االملاني تيودور ادريان بوب ممثالً عن االحتاد 
االنتخابــات عن فوز  للعبة.وأســفرت  الدولي 
سمير املوسوي برئاســة االحتاد والدكتور عدي 
الربيعــي مبنصب النائب األول وجليل علي نائباً 
ثانيا. كمافاز مبنصب العضوية كل من الدكتور 
حسنني باســم قاســم ومعن عبدالصاحب 
ومــروان رضا وعلــي نظار شــريف، بينما كان 
منصب الكوتا النســوية من نصيب احلقوقية 
والدكتورة هويدة إســماعيل.  شــهالء محي 
وجرت االنتخابات بحضور جلنة انتخابية مصوت 
عليها من الهيئة العامة وبحضور األمني العام 
للجنة األوملبية هيثم عبداحلميد وأمينها املالي 

أحمد صبري وممثل وزارة الشباب والرياضة.

مهدي العكيلي
اختتمت بطولة األندية العربية الثانية عشرة 
للقوس والســهم في تونــس والتي انطلقت 
من 2-10 ولغاية8-10 ومبشــاركة 36 ناديا مثل 
ثمــان دول عربيــة ومتكن فريق نــادي اخلطوط 
اجلوية الرياضي من خطب اللقب بعد أن حصل 
العبيه على اكبر عدد من امليداليات إذ جمعت 
الالعبة فاطمة ســعد على خمسة ميداليات 
ذهبية فيها حصلت شقيقتها رند سعد على 
ذهبيتان وفضيتان فيما حصل الالعب اسحاق 
ابراهيم علــى أربع ميداليــات برونزية وكانت 
برونزية واحــدة من نصيب الالعــب عبد اهلل 
فيصل وحقق بقية العبــي أندية أمانة بغداد 
على ثالث ميداليــات ذهبية وواحــدة برونزية 
ومثلها فضية كما حصل العب نادي املشاهدة 
عبد اهلل ســعد على ميداليــة ذهبية وأخرى 
فضيــة وحصلت العبة الوحــدة زينب عصام 

على برونزية.
وقال الدكتور رافد خليل اسماعيل أمني السر 
لنادي اخلطوط اجلوية الرياضي للصباح اجلديد ؛ 
لقد غمرتنا الفرحة بهذا االنتصار وهو باكورة 
أعمــال اإلدارة اجلديدة وسنســتقبل الالعبني 
والــكادر التدريبي في املطار وســنحتفل بهم 
ونكرمهــم على ما قدموه من مســتوى تفوق 
على أبطال آسيا وإفريقيا وأضاف كانت اإلدارة 
تتابع بشغف املنافســات وبعد الفوز شاهدنا 
الكابنت عدنان  والرياضة  الشــباب  وزير  تهنئة 
درجــال ينزل علــى صفحته وصفحــة الوزارة 
التهنئة لالعبني وإدارة النادي وهذا يعطينا دافع 

معنوي اكبر.
 وأشــار إلى إن هذا الفوز لــم يأتي من فراغ بل 
من خالل دعم ومتابعة وزارة النقل والشــركة 
العامــة للخطــوط اجلويــة اجلهــة الراعية 
للنادي وعلــى وجه اخلصــوص املهندس كرمي 
كاظم حسني مديـر عـــام الشركـة العامـة 
الكبـير  الداعـم  العراقيـة  للخطـوط اجلويـة 

للنـادي.
يذكر إن اللقب كان مــن نصيب نادي اخلطوط 
اجلوية فيما كان املركــز الثاني من حصة نادي 
الفجيــرة وجاء نادي االحتــاد الكويتي بالترتيب 

الثالث.

بغداد ـ الصباح الجديد:

يفتتح دوري الكرة املمتاز للموسم 
االحد  اليوم   2023/2022 اجلديــد 
اربع  باجراء  األول  9 تشرين  املوافق 
التي  القرعــة  مباريات بحســب 
بابل،  فندق  فــي  اخلميس  اقيمت 
اليــوم األحــد، مواجهات  و جترى 
الكهرباء مع نفط الوسط مبلعب 
الزوراء في الساعة الثالثة عصرا، 
تعقبها مبــاراة الزوراء في ملعبه 
الســاعة  في  الصناعــة  أمــام 
السابعة والنصف.. ويلعب احلدود 
مع الديوانية مبلعب الشــعب في 
الســاعة الثالثة عصرا، في حني 
الدولي  املدينة  ملعب  يستضيف 
مواجهــة الطلبة والقاســم في 

الساعة اخلامسة والربع.
وتستكمل مباريات اجلولة يوم غد 
االثنني، عندما يســتضيف كربالء 
النفط  ويحــل  أربيل،  منافســه 
على نفط ميســان،  ثقيالً  ضيفاً 
ويلتقــي الكرخ مــع زاخو مبلعب 
الراحل أحمد راضــي، وتقام على 
ملعــب الفيحــاء مواجهة نفط 
البصرة مع نوروز، وتقام قمة القوة 
الشــعب  مبلعب  والنجف  اجلوية 
بلقاء  املباريات  وتختتــم  الدولي، 

دهوك مع ضيفه الشرطة.
مــن جانــب اخــر، أعلــن االحتاد 

املركزي لكرة القــدم، أن منتخب 
أســود الرافدين يلتقــي نظيريه 
اإلكــوادوري والكوســتاريكي في 

وديتني خالل تشرين الثاني املقبل.. 
وقال االحتاد، في بيان رســمي له: 
»املنتخب الوطنــي يالعب نظيره 

االكوادوري فــي مباراة دولية ودية، 
يوم 12 تشــرين الثاني املقبل في 
مدريد«. اإلســبانية  العاصمــة 

وأضاف: »يلتقــي العراق أيضا مع 
نظيره الكوســتاريكي في مباراة 
دوليــة ودية، يوم 17 من الشــهر 

ذاته في ملعــب املدينة الرياضية 
أن  البصرة«.يذكر  الدولي مبدينــة 
العراقي سيواجه نظيره  املنتخب 
الشــهر  9 من  يوم  املكســيكي 
اإلســبانية  جيرونا  مبدينة  املقبل 
ملونديال  الثانــي  حتضيرات  ضمن 
الرافدين  قطر، واستعدادات أسود 

خلليجي 25.
من جانبه، تغلب املنتخب العراقي 
على شــقيقه البحرينــي )0-3(، 
أول أمس،  أقيمت  التي  املباراة  في 
فــي مجمــع الســلطان قابوس 
بالعاصمــة العمانية مســقط، 
الرابعة  اجلولة  منافســات  ضمن 
مــن تصفيــات آســيا حتــت 17 
عامــا.. جنح علي أكبــر طاهر من 
تســجيل الهدف األول للعراق في 
الدقيقة 47، وضاعف باون ســتار 
الثاني  للهــدف  بإحرازه  النتيجة 
(70(، ومتكــن أمير جواد من إضافة 
الهــدف الثالث فــي الدقيقة 85 
التي قادها احلكم  املباراة  من زمن 
اإلســترالي ألكســندر جورجي.. 
رصيده  العراق  رفــع  الفوز،  وبهذا 
إلى 4 نقــاط باملركز الثالث، فيما 
ظل رصيد البحرين 4 نقاط باملركز 
الرابع.. وسيلعب منتخبنا العراقي 
في الســاعة الثامنــة اال ربع من 
مســاء اليوم مباراته األخيرة امام 
نظيره العماني حلســاب اجملموعة 

الثالثة.

دوري الكرة الممتاز 2023/2022 يفتتح اليوم باقامة أربع مباريات 
منتخبنا الوطني يواجه اإلكوادور وكوستاريكا وديا والناشئة يالقي عمان في تصفيات آسيا

لقطة من مباريات دوري الكرة في املوسم املاضي

تقرير 

نعمت عباس*

تزخر  بالعــراق  الشــعبية  املناطق 
ومنطقــة  الكرويــة  باملواهــب 
منتخب  جنــم  مدينة  الزعفرانيــة 
العــراق الراحل حســن فيوري الذي 
أفنــي حياته بعد االعتــزال الدولي 
في اكتشــاف املواهب وقدم الكثير 
من الالعبــني املوهوبني للمنتخبات 
الوطنية ومن بني هؤالء يظهر اسم 
الالعب منتظر محمد العب منتخب 

العراقي االوملبي والزوراء واجلوية.
أســهم فــي فــوز الــزوراء بكاس 
السوبر، شــارك مع اجلوية في دوري 
أبطال اســيا العب ميتلك مواصفات 
فنيــة وتكتيكية وبدنية ونفســية 
رائعة، احترف هذا املوســم مع نادي 
مســتويات  وقدم  االماراتي  التعاون 
املعنيني  بقدراته  اشاد  فنية جميلة 
بشــؤون الكرة ينتظره مســتقبال 
مشرقا في عالم الكرة حاورناه وكان 

لنا معه هذا اللقاء:

البدايات وفيوري
بداياتي كانت في الفرق الشــعبية 
اشراف  االولى وحتت  كانت محطتي 
الراحــل حســن فيوري مكتشــف 
املواهــب ثــم ذهبت إلى مدرســة 
الراحل عمو بابا رفيق درب فيوري ثم 
مثلت الكهربــاء ومنتخبات املراحل 
واجلوية،  للــزوراء  ولعبت  الســنية 
أما أبرز املدربني الذين أشــرفوا على 
تدريبي فهم: الراحل حســن فيوري 
والكابنت  فاضــل  حســن  والكابنت 
قحطان جثير والكابنت حكيم شاكر 
وبدر طيب  راضي شنيشل  والكابنت 

مدرب نادي التعاون االماراتي.

العبون وامنيات 
العبون بقوا في ذاكرتــك: هوار مال 
محمد ويونــس محمود، أما الالعب 
الــذي يتمنى إلــى مســتواه فهو 
اإلماراتــي عمر عبــد الرحمن العب 

نادي الوصل واملنتخب اإلماراتي.

محطات دولية 
الدولية: مثلــت منتخب  احملطــات 

اشــبال العــراق في بطولة اســيا 
وأحرزنــا اللقــب ولعبــت ملنتخب 
وغربي  اسيا  وأحرزنا كأس  الناشئني 
اسيا للناشــئني والشباب وشاركت 
الناشــئني في كأس  مع منتخــب 
املنتخب  صعيد  علــى  أما  العالم.. 
الوطني، فأن الكابنت راضي شنيشل 
أضــاء ظلمــات املنتخــب الوطني 
في هذه الفتــرة القصيرة من خالل 
املشــاركة بالبطولة الدولية باألردن 
أعطــى الفرصــة جلميــع الالعبني 
واملواهب الشــابة مــن اجل اعطاء 
الالعبني  ملســتوى  الكامل  التصور 

للمدرب اجلديد.

اخلليج العربي
بطولــة اخلليج: بحســب توقعاتي 
البصرة  اخلليج في  ستظهر بطولة 
بشــكل متميــز، فاملالعــب عاملية 
وجمهور بصــراوي جميل واملنتخب 
العراقي امتنى ان يحقق اللقب الذي 

طال انتظاره.

اول احتراف 

االحتــراف األول: وجهــت لي دعوة 
من النجم الكروي الســابق واخلبير 
الفرنســي مالك فيــوري لالحتراف 
في االندية الفرنســية وقتها كنت 
ومعارضتهم  االهــل  وخوف  صغيرا 
املوسم  الفرنســي هذا  ضاع احللم 
قــررت االحتراف فــي اخلليج وكانت 
االماراتي  التعــاون  نــادي  محطتي 
اســتقبلوني اهل التعــاون بحفاوة 
وســعداء بانضمامي للنادي خاصة 
وان اول من عمــل مدربا لهذا النادي 
العراقي عباس جاســم مبســاعدة 
كاتب املقال حيــث زرع بذرة محبة 

النادي للعراقيني.

مراكز اللعب 
مراكــز اللعــب: العب مبركــز جناح 
اليســار وجناح اليمني واللعب خلف 
املهاجمــني قناعــة املــدرب وحاجة 
الفريق يحددان مركزي باللعب، وختام 
حديثي اشــكر جريدتكــم اجلميلة 

الهتمامها بالالعبني احملترفني.

* مدرب عراقي محترف

منتظر محمد جبر.. يكسب اإلشادة في نادي التعاون اإلماراتي
أول موسم في دنيا االحتراف 

منتظر محمد

بغداد ـ الصباح الجديد:
املبــارزة حامد كاظم  مدرب  نال 
درجــة املاجســتير فــي التربية 
البدنيــة وعلوم الرياضة/ جامعة 
ســامراء، بتقدير امتياز لرسالته 
املوســومة »اثر مترينــات خاصة 
تطوير  على  البان  لتصنيف  وفقاً 
وتعلم  احلركية  القدرات  عدد من 
ســالح  في  البســيط  الهجوم 

الشيش«.
من  املناقشــة  جلنــة  وتألفــت 
رئيســاً  أحمد  حامد  أحمــد  أ.د 
وعضويــة أ.د عالء عبد اهلل وأ.م.د 
طــارق ضايع محمــد وأ.م.د عبد 
الرحمــن إبراهيــم عبــد الكرمي 

عضواً ومشرفاً.
مبــارك ملــدرب املبــارزة الــذي 
يعمل ضمن املــالكات التدريبية 
ونــادي  الوطنيــة  للمنتخبــات 
اجليش الرياضي باللعبة وســبق 

له متثيل املنتخبات العباً متمكنا 
واحرز العديد من أوسمة التفوق 

في مشــاركاته محليا وخارجيا، 
وعقبال الدكتوراه.

صكبان الربيعي
قررت الهيئة اإلدارية اجلديدة لنادي 
كرمي  برئاســة  الرياضي،  الكــرخ 
النادي  اعادة تشكيل فريق  حماي، 
بكرة اليد وحتضيره للمشاركة في 
مباريات دوري اليد املمتاز للموسم 
اجلديد املقرر انــب ينطلق يوم 14 
وتعاقدت  اجلــاري..  األول  تشــرين 

إدارة نادي الكرخ مع اخلبير املصري 
على  لالشــراف  املرسي  شــريف 
فريقها وحتضيره بالشكل املطلوب 
للموســم اجلديد يساعده النجم 
واالخير قال  ناصر  السابق حمودي 
ان الفريق اقام معسكره التدريبي 
وحدات  تضمن  الســليمانية  في 
تدريبية صباحية ومسائية واجراء 

مباريات جتريبية مع االندية احمللية 
بهــدف الوصــول إلى املســتوى 
املطلــوب ليؤهل إلى االضواء كما 
كان في الســابق متصدرا لالندية 
ومقدمــا النجــوم للمنتخبــات 
الوطنية اذ تألقوا وفرضوا حضورا 
ايجابيا في الســاحتني اآلسيوية 

والدولية.

إعالم اتحاد الكرة
جرت في َملعِب الشعب الدولّي، 
وعلى مدى يومني متواصلني يومي 
اخلميس واجلمعة، اختباراُت حكام 
كرِة القــدم للصــاالِت/ الدرجة 
حكماً   )٧٢( مبُشــاركِة  الثانيــة 
وذلك  أربــع حكمات،  بينهم  من 

لترقيتهــم إلى الدرجــِة األولى. 
وتألفــت جلنُة االختبــار من جنم 
عبود وســمير شبيب ميثالن جلنَة 
احلكام قســم اللياقــة البدنّية، 
وحســنني عبداإللــه الرفيعــي 
الصاالت  حكام  قســم  مسؤول 
ونوزاد  فاضل  وعمار  والشاطئّية، 

شفيق وعلي فاروق وحامد محمد 
وكنعــان يــاور أعضــاء اللجنة. 
وتضمنت االختبــاراُت تطبيقاٍت 
عملّيــة ونظرّية، وســيتّم على 
إثرهــا ترحيــُل احلكام حســب 
األعمــارِ واملعاييــر التي وضعها 

االحتادُ اآلسيو

خاص ـ الصباح الجديد:
اعتاد مركز كواترو الذي يترأسه عبد 
العزيز عبــداهلل على اقامت الدورات 
وورش العمل والبطوالت بالشــراكة 
والتعــاون مــع االكادمييــه االوملبية 
التابعــه للجنه الوطنيــة وبتوجيه 
من ســمو الشــيخ عبد العزيز بن 
التنمية  دائرة  رئيس  النعيمي  حميد 
الســياحية فــي عجمــان رئيــس 
بضرورة  القابضة  عجمان  مجموعة 
التعــاون مع املؤسســات الرياضية 
والفنية  االداريــه  املــالكات  وتأهيل 
واالعالمية مبا يخدم مجتمع االمارات 
ومن هذا املنطلق نضم مركز شباب 
عجمــان دورة الهيكلية التنظيمية 
والقانونية للجهات الرياضية من قبل 
الدكتــور محمد فضل اهلل  احملاضر 
املستشار القانوني باللجنه االوملبية 
الرياضيه  القوانني والوائــح.   وخبير 
بأسلوب  الدوره  احملاضر منهاج  وقدم 
رفيع املســتوى شرح من خالله اهم 

الواجبات لالندية واالحتادات واللجان 
والدولية  القارية  واالحتادات  االوملبية 
وكان مــن أبرز املشــاركني في هذه 
الدورة املبدع محسن مصبح احلارس 
املونديالي واالداري واالعالمي املتميز 
حيث قــام بتوزيع شــهادات الدورة 
على املشــاركني وعبر املشــاركون 

إدارة مركز كواترو  عن شكرهم الى 
علــى هــذه املبــادرات االيجابيــة 
اجلميلة والتي ســاهمت بدورها في 
تطور ومتنية قــدرات املالكات احمللية 
والعربية وبهذا االجتاه يســير مركز 
دبي  كواترو علــى خطــى مجلس 

الرياضي.

هشام السلمان *
أعلن األمني املالــي للجنة الباراملبية 
الوطنيــة العراقيــة رئيــس االحتاد 
املركــزي للريشــة الباراملبــي عبيد 
الغزي، ان الدورة التحكيمية الدولية 
لفعالية الريشة ســتقام في بغداد 
يوم الســابع عشر من الشهر احلالي 
باشــراف احلكم الدولــي ) املاليزي ( 
الذي  حصل على ) تأشيرة (  الدخول 
وسيصل الى العاصمة العراقية يوم 
السادس عشر من شهر تشرين االول 
اجلاري.  وأكد الغزي ان احتادنا يستقبل 
اســماء الراغبني في املشاركة بهذه 
الــدورة التحكيميــة الدولية خالل 
األيام الثالثة املقبلــة، حيث يتوجب 
بالدورة  على من يرغب في املشاركة 
ارســال اســمه مباشــرة الى احتاد 
الريشــة لضمان التواجد في الدورة 
مبوعد اليتعدى االيام الثالثة املقبلة.. 
انعقادها  يأتي  الدورة  ان هذه  وأوضح 
العراق  اقامة بطولــة  متزامنا مــع 
باللعبــة التــي تُقام مباشــرة بعد 
االنتهاء مــن فعالياتها ومحاضراتها 

التي ستكون نظرية وعملية.
الــدورة  هــذه  اقامــة  ان  يُذكــر 
التحكيميــة الدولية حُتســب إلحتاد 
الريشة حيث مت استقدم حكم دولي 
ان  إذا علمنا  الدورة الســيما  إلقامة 
االحتاد ميضي عامه الثاني مع احتادات 

اللجنة الباراملبية العراقية.
مــن جانب اخــر، يشــارك املنتخب 
الوطني للمبارزة الباراملبي في بطولة 

العالم التي تقام في هنغاريا للمدة 
من السادس عشر الى العشرين من 
شهر تشرين الثاني املقبل .. ويتألف 
الوفــد العراقي من رئيس االحتاد علي 
للوفد .. وسعد محمد  حميد رئيساً 
حكماً وسعد قاسم مترجماً ورحيم 
فالح هامان مدرباً وخمســة العبني 
هم : عمار هادي وزين العابدين غيالن 
وحيــدر علــي ناصر وعبــد الرحمن 
املنتخب  يشــارك  زياد صكبان. كما 
العراقــي الوطني جلــودو املكفوفني 
في بطولة العالم التي ســتقام في 
وحتى  الرابع  مــن  للمدة  اذربيجــان 
احلادي عشــر من شــهر تشــهرين 
العراقي  الوفد  ويرأس  املقبل..  الثاني 
للبطولة رئيس االحتاد العراقي للعبة 
الوفد  ويرافق  الغزالي  محمود شاكر 
واملدرب  اســماعيل  حيــدر  املترجم 
علي عبــد اخلالق اضافــة الى اربعة 
العبني هم قصي ســعدي - طه رعد 

- مرتضى ابراهيم - منتظر مهدي.

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

اختتام اختبارات حكام كرة 
الصاالت للدرجة الثانية 

مركز كواترو.. مجلس دبي الرياضي الصغير 
ماليزي يحاضر لمدربي ريشة البارالمبية

اعادة تشكيل فريق نادي الكرخ لكرة اليدالماجستير لمدرب المبارزة حامد كاظم

حامد كاظم

نعمت عباس واإلماراتي محسن مصبح

عبيد الغزي

6:30 مساًء
9:00 مساًء

10:00 مساًء

مفكرة اليوم

أرسنال ـ ليفربول
إيفرتون ـ مان يونايتد

برشلونة ـ سيلتا فيجو

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني 



بغداد - سمير خليل: 
"كلنا انســان لغتنا احملبة والسالم 
" هو عنــوان العمــل اخلزفي الذي 
اهدتــه الفنانــة العراقية املقيمة 
الى  الطائي  بلجيــكا يســرى  في 
بلديــة كومــن التي تقيــم فيها 
بروكســل  والتابعة ملدينة  الطائي 
في بلجيكا، ليكون اول عمل عراقي 

يزين بلدية الكومن.
الطائي  الفنانــة  تقــدمي  وأثنــاء   
هديتها في حفــل اقيم في مدينة 
بلدية  وفــي  العاصمة  بروكســل 
ســان جوس، قالت: اهديت العمل 
لبلدية املنطقــة ليوضع في بناية 
العمل  اســتغرق  نفسها،  البلدية 
في اجناز هديتي حوالي ثالثة شهور 
االنتظــار حتى  علي  وكان  واكثــر 
يجــف الطــن ويدخل الفــرن ثم 
يدخل الفرن مره ثانية بعد التلوين 
)التزجيج (، مــادة العمل كانت من 
بعنوان"  عملــي  االبيــض،  الطن 
والسالم"،  احملبة  لغتنا  انسان  كلنا 
ال احد في الكون اختار اسمه دينه 
وجنسيته وطائفته وقوميته، ليتنا 
نحيا مبحبــة خلق اهلل لكان الكون 

يحيا بسالم ".
واضافت: انا طالبة ســيراميك في 
اجلميلة هنا في  للفنــون  اكادميية 
 Academie des Beaux ،بلجيــكا
قســم   – بروكســل  فــي   -Arts
الســيراميك في الســنة الرابعة، 
قبلهــا درســت النحت ملــده أربع 
ســنوات ثــم دخلت بعدهــا فرع 
اعمالي  أحــد  وهذا  الســيراميك، 
احببــت ان اهديــه للبلديــة التي 
اسكن فيها كمبادرة اولى للتوثيق 
والشــكر من الجئة عراقية ليكون 
للعراقين شــيء مميز اينما يكونوا، 
أحــب ان اذكر ان مســؤول املدينة 
اســتقبل هديتــي بــكل اهتمام 
وترحــاب وشــكر، وســتوضع في 
بناية الكومن الرئيســية نفسها 
بإقامة  الكومن  رئيس  وتعهد  كما 
معرض شــخصي خــاص لي واالن 
انا فــي مرحلة التحضيــر له مع 

الكومن ".
عن  الطائــي  الفنانــة  وتتحــدث 
مســيرتها الفنية فقالــت: انا اوال 
اجلميلة  الفنــون  اكادميية  خريجة 
في بغداد - فرع الســينما، وعملت 
بعد التخرج في شركة بابل لإلنتاج 
السينمائي والتلفازي، ثم في دائرة 
الثقافة  بوزارة  واملســرح  السينما 
وساهمت في عدة اعمال سينمائية  

مخرج  كمســاعدة  وتلفزيونيــة  
ومخرج مساعد ومخرج منفذ ومن 
مساهماتي العمل في افالم )حمد 
وحمــود(  و)عمــارة ١٣( و) بديعة(  
للكثير من   و)بابل حبيبتي(، اضافة 
املسلسالت والسهرات التلفزيونية 
احلى  و)  االولــى(  )الكذبة  منهــا: 
الكالم( و) االيام العصيبة( و)امنيات 
صغيرة( و) االماني الضالة( و) ذئاب 

املدن  االول( و)حكايات  اجلــزء  الليل 
الثالث( و) فوبيا بغداد( و)رسائل من 
رجل ميــت(  و)الثانية بعد الظهر( 
سهرات  في  وعملي  و)الســرداب(  
تلفازية اخــرى ، كما امتلك رصيدا 
بالعمل في العديد من االعالنات". 

وتضيــف: هــذا كله اضافــة الى 
اعمال فنية اخــرى في عمان، كما 
فنان  مع  مشــتركا  معرضا  اقمت 
عراقــي عام ٢٠١٨ بنفــس البلدية 
في بروكســل، ومعرضن مع املركز 
الثقافي العراقي البلجيكي، اضافة 
الــى املعــارض الســنوية لطالب 
األكادمييــة كونــي طالبــة فيها، 
علما ان هنــاك الكثير من الفنانن 
وبلجيكا  بروكســل  في  العراقين 
بــكل محافظتها لكــن التواصل 

بيننا قليل بسبب االنشغاالت ".
في  وعملت  *انت خريجة ســينما 
مجال التلفزيون والسينما، ما لذي 

قربك لفن السيراميك؟
كان  والسيراميك  للنحت  اختياري 
لصعوبة الوصول والعمل في مجال 
الســينما هنا في بلجيــكا، بينما 
للجميع  مفتوحة  الفنون  اكادميية 
التشــكيلية من  الفنون  وتــدرس 
وكرافيك،  وسيراميك  ونحت  رسم 
والفن عموما ســواء كان ســينما 
او تلفزيون اونحت اوســيراميك هو 
لغة انسانية باحملبة واجلمال، رسالة 
نقدمها سواء كان بعمل سينمائي 
او تلفزيوني اومن خالل قطعة نحت 
اوسيراميك او رسم لذا كان النحت 
والســيراميك هو متنفســي بعد 

السينما والتلفزيون “.
وتختم: كامــرأة تعيش في الغربة، 
في بلد يسوده القانون فكل األمور 
تســير بانتظــام وهدوء مــا دمت 
مضمونة  حقوقك  القانــون،  تتبع 
تأخذها كاملة حتى لو كنت الجئا 
فالفروقــات تكاد تكــون معدومة 
اال القليــل، احلمــد هلل لــم االقي 
صعوبــات اال ما ندر فهــا انا ادرس 
الفن واســافر وامتتع بكل حقوقي 

بإنسانية راقية ".
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

يسرى الطائي: النحت والسيراميك
متنفسي بعد السينما والتلفزيون

أهدت عماًل خزفيًا لبلدية كومين في بروكسل ببلجيكا

متابعة ـ الصباح الجديد:
تلتقي ملكة املسرح ميريام فارس جمهورها في 
العراق في حفل فني كبيــر حتييه في اربيل يوم 

اجلمعة 4 نوفمبر املقبل.
ونشــرت ميريــام فارس بوســتر احلفــل على 
صفحاتها الرسمية مبواقع التواصل االجتماعي، 
وشــّوقت اجلمهور فــي العراق إلى األمســية 

املنتظــرة حيــث عّلقت قائلــًة: “أهــل العراق 
استعدوا!”.

علــى صعيــد آخر، أعلنــت ميريام فــارس في 
تصريحات تلفزيونية عن تعاون فني سيجمعها 
مع الفيفا من أجل مشاركتها في كأس العالم 
2022 في قطــر، مؤكدة أّنها بصدد تقدمي أغنية 

خاصة للحدث العاملي.

وكانت ميريام قد أصدرت مؤخراً أغنيتها اجلديدة 
“قضيها انبساط”، من كلمات مصطفى حسن، 
ربيعة،  وتوزيع هانــي  وأحلان أحمد مصطفــى، 
وصــّورت فيديو كليب األغنية فــي برلن، حيث 
ظهرت فيه بإطالالت عصرية رائعة وأّدت رقصة 

من تصميمها اخلاص.
مــن جانب آخر يحيي الفنان ســيف نبيل ايضاً 

حفالً غنائياً مبدينة أربيل، سيقدم خالله أغاني 
عربية وكردية.

منظمــة احلفل، ليلى جمــال، بّينت أن احلفل 
ســيقام في )13 تشــرين 2022(، في عينكاوا 
بأربيــل، وســيقدم الفنــان خاللــه مختارات 
من أغانيه، مشــيرة إلى ان الفنانــة ميرا علي 

ستشارك في هذا احلفل أيضاً.

بغداد - وداد ابراهيم:
صــدر للمصور والباحث "هيثم فتــح اهلل عزيزة" كتاب 
بعنوان "جاسم الزبيدي الثائر بعدسته" والذي يقدم فيه 
ارشيف املصور املذكور والذي حصل عليه مبساعدة ابنه 
املصور ايضا ســعد جاسم الزبيدي اذ يستعرض الكتاب 
العديــد من الصور التي التقطها "الزبيدي "خالل رحلته 
مع فن الفوتوغراف اذ أمضى 52 عاما يصور ويسجل حياة 

الثوار في أريتيريا، وفلسطن واليمن وفي لبنان واالردن.
واملعروف ان "عزيزة" قدم سلسلة كتب تتحدث عن االرث 
الصوري للكثيــر من املصورين العراقيــن منهم " مراد 
الداغستاني، وناظم رمزي، وعبد اللطيف العاني، وهادي 
النجار" ويعد هذا العمــل احياء لإلرث الصوري جليل من 
عمالقة التصوير العراقــي الذين رحلوا من دون ان يكون 

لديهم ارشيف صوري في اي مؤسسة فينة او ثقافية.

الصباح الجديد - خاص:
نظم مركز الفنون التمثيلية في مدينة اسكيلستونا 
السويدية عرضا فنيا راقصا حتت عنوان )أنا رجل لذلك 
سأرقص( وقام بأدائه الفنان العراقي املبدع املقيم في 

السويد مهند هواز، وجاءت مشاركته ضمن ثالثة 
تصميمات راقصة قام بتصميمها وتقدميها الفنانان ) 

ماترياس لوند ( و ) جوليان منرود ( وهذه الرقصات الثالث 
من إخراج الفنانة السويدية ) بودل بارشون ( وانتاج ) ربيكا 

ميلن ( والتصوير الفوتغرافي ) جوستاف اجير ستراند (.
 ومت افتتاح هذا املشروع املهم في مركز الفنون التمثيلية 

كما بدأت عدة جوالت ابتداًء من يوم السابع والعشرين من 
ايلول الفائت في مقاطعة سورمالند السويدية.

وذكر الفنان هواز باتصال خاص: اتشرف وافتخر بأني قد 
وضعت املوسيقى للعمل والذي حاولت ان احكي من 

خالله قصة التحدي الذي واجهته في بداية حياتي نتيجة 
ممارستي لفني الراقي، تصميم االزياء كان لعادل عبود من 

بغداد ".

"هيثم فتح اهلل" يحيي 
ارشيف المصورين العراقيين

الفنان المغترب "مهند هواز" 
يقدم عرضًا راقصًا في السويد 
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املوقع السلطوي املتمّيز ال يعني االنفتاح على 

األهل واالنصار واالنغالق على غيرهم .
وََمــْن يفعل ذلــك فهو مســتِغٌل للمنصب 
منحــرف عــن اجلــادة ُمْســَتِخٌف باألحكام 

الشرعية ، واالخالقية واالنسانية ...
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جاء في التاريخ :
اّن بنــي مروان ) وهم أقرباء عمر بن عبد العزيز 
( اجتمعوا عند بابــه ، وقالوا البنه عبد امللك 

ُقْل ألبيك :
إّن َمْن كان قبله من اخللفاء كان يعطينا ، 

ويعرُف لنا موضعنا ، 
وإّن أباك قد حرمنا ما في يديه 

فدخل على أبيه فأخبره فقال لهم :
اّن أبي يقوُل لكم :

اني أخاف إْن عصيُت ربي عذاب يوم عظيم 
اّن موقــف أمير املؤمنن االمــام علي بن ابي 
طالــب )ع( مع أخيــه عقيل بن ابــي طالب 
حن جاءه يســتمحيه من بُّر املسلمن صاعاً 
معروف، فلقد رفض أْن يُفضله على املسلمن، 
واســتمهله حلن خروج عطائه الشــخصي 

ليعطيه منه ثم أحمى له احلديدة ...
وهذه القضية أصبحت ســابقة لُِكّل احلّكام 

الذين يَْسَعون لتحقيق العدل بن الناس .
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والعــراق اجلديد اليوم يشــهد مــا يجترحه 
معظم الســلطوين مــن اختراقات فظيعة 
للموازين والســيما في اإلْغــداق على األوالد 
واالقربــاء مبا يجعلهم يســرفون في التبذير، 
في الوقت الذي يبحث فيه بعض الفقراء في 
مكتب النفايات عن شــيء ينفعهم لشــدة 

جوعهم ..!!
وهنا تكمن املفارقة 

اّن على املســؤول اخمللص أْن يكون يَِقَظاً طاهرَ 
الضمير لئال تقــع أمثال هذه املفارقات احملزنة 
التي ال يُحسب معها للفقراء والضعفاء من 

املواطنن أّي ِحساب ..!!
فال قيمة للمنصب وإْن عال اذا أّدى الى االجحاف 

بالفقراء ، وتناسى آالمهم وأوجاعهم ،
وما يعانونه من أوضاع مرهقه وأعباء خانقة . .

بين الماضي والحاضر 

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

ميريام فارس تحيي حفاًل في اربيل

بغداد - الصباح الجديد:
توقع خبير الطيور في منظمة طبيعة العراق، 
ليث العبيدي تغيير وجهــة الطيور املهاجرة 
بعيدا عــن مناطق االهــوار العراقية على إثر 
موجة اجلفاف التــي تتعرض لها وفقدان أحد 
اهم مقومــات االنضمام الــى الئحة التراث 

العاملي.
وقــال العبيدي: فــي اليوم العاملــي للطيور 
املهاجــرة والذي صادف يوم أمــس الثامن من 
تشرين االول لم يعد هناك امكانية لالحتفال 
بهذه املناسبة بسبب التحديات التي تعترض 
موسم هجرة الطيور من املناطق الباردة باجتاه 

مناطق االهوار الدافئة والتي كانت تعد مالذا 
آمنا للمالين منها ومن أنواع مختلفة.

وأشــار الــى ان الطيــور املهاجــرة املهددة 
باالنقراض ســتواجه مشاكل عديدة في حال 
هجرتها بســبب عدم توفر املــاء والغذاء بعد 
قطعها مســافات طويلــة ومتعبة موضحا 

انه حتى في حال توفر مياه قليلة ســتتعرض 
الى الصيد اجلائر األمر الذي يؤدي الى هالكها 

بسبب ذلك.
مبينــا ان الواقــع احلالي ملناطــق االهوار له 
تداعيــات كبيرة على حيــاة الطيور املهاجرة 

مالم يتم توفير املياه للمسطحات املائية.

بابل ـ الصباح الجديد:
افتتــح فــي محافظة بابــل برعاية 
وزارة الثقافة والســياحة واآلثار/دائرة 
الشــؤون اإلداريــة، وبالتنســيق مع 
محافظة بابــل مهرجان ألق الثقافة 
فــي بابل ضم أعمــاالً فنية متنوعة 
لفنانــن تشــكيلين عراقيــن من 

مدارس فنية مختلفة.
بابل علي  املهرجان محافــظ  وحضر 
لدائرة  العــام  واملديــر  وعد عــالوي، 
الشــؤون اإلدارية د.علــي رضا، ومدير 
عام الفنــون د.فاخر محمــد، ومدير 

عام التحريات والتنقيبات  علي عبيد 
شــلغم، ومجموعــة مــن الفنانن 
واألدبــاء، والصحفيــن، وكذلك كادر 

مفتشية آثار وتراث بابل.
واطلــع احلاضــرون والضيــوف على 
بقدرة  إعجابهم  مبديــن  املعروضات 
على  العراقين  التشكيلين  الفنانن 
تنويع جتاربهم، والتعبير عن مضامن 
عالية. ودعــا محافظ بابل في كلمة 
له فــي افتتــاح املهرجــان، تابعتها 
الصبــاح اجلديد إلى تنظيم املزيد من 
الفعاليات الثقافية والفنية في بابل 

في  وتنشيطها  السياحة  لدعم 
املدينة.

وقــال: إنَّ الفنــون والثقافة 
بدأت مــن بابل، وهي جزء ال 
يتجــزأ من هويــة املدينة 
عــن  معربــاً  العريقــة 
لدعم  احملافظة  استعداد 
الثقافيــة  الفعاليــات 
احملافظة  فــي  والفنية 
وفق اإلمكانيات املتاحة، 

هــذه  مثــل  أنَّ  مؤكــداً 
متنفساً  متثل  الفعاليات 
ألهالــي احللــة الكرام، 

اجلوانــب  وتظهــر 
املشــرقة  اإلبداعية 

ألبناء هذه املدينة.
املهرجان  وتضمن 

لوحات  معرض 
وعزف  فنيــة 
ت  عــا مقطو
ثيــة  ا تر
ضــاً  معر و

ر  للصــو
لرسم  ا و

احلر.

ميسان - الصباح الجديد:
أقامت اللجنة املنظمة لنشاطات 
ميســان النوعية وعلــى مضمار 
السندباد  حلديقة  اخلدمي  الشارع 
وبرعايــة مديرية شــباب ورياضة 
الهوائية  الدراجات  سباق  ميسان 
لألطفال مبشــاركة أكثر من ) 48 
طفالً ( ضمن األعمــار من ) 10-4 

( ســنوات.  وقال منظم الســباق 
حازم رزاق امس السبت،في حديث 
تابعته الصباح اجلديد إن " السباق 
أقيــم بحضور محافظ ميســان 
علي دواي ومبشــاركة واسعة من 
النتائج  وأســفرت  احملافظة،  أبناء 
النهائية عن فوز األوالد املتسابقن 
محمد اجلواد حســن إســماعيل 

األول وحســن حامد عبد  باملركز 
احملســن باملركز الثانــي فيما حل 
منتظر أســعد هيف الســوداني 
باملركز الثالث". وأضاف أن "املراكز 
الثالثــة األولى مــن البنات كانت 
من نصيب ميرنــا أوراس عزيز وملار 
أوراس عزيز الزركاني ورانسي أوراس 

عزيز".

متابعة ـ الصباح الجديد:
كشف الشــاعر كرمي العراقي عن 
مفاجــأة تتعلق باملطــرب كاظم 
الســاهر، كاشفاً أنه يجهز لفيلم 
ســيكون الســاهر أحــد أبطاله، 
موضحاً أن الفكرة ليســت وليدة 
 40 يبلغ عمرها نحو  وإمنا  اللحظة 

عاماً.
وقال الشــاعر العراقي في لقاء له 
مع موقع ET بالعربي إنه اســتغل 

فتــرة تواجــده في املستشــفى 
الســرطان، في كتابة  للعالج من 
العديد مــن األعمــال الفنية من 

بينها فيلم "أنا ابن كلكامش".
ليســت  الفيلم  "فكرة  وأضــاف: 
حديثــة، وإمنــا كانت فــي البداية 
مشــروع عمل مســرحي حملت 
اسم ملحمة كلكامش، وذلك قبل 

نحو 40 عاماً".
وأوضح كــرمي العراقي ، أنه كان قد 

اتفق مع الســاهر منذ ذلك الوقت 
على تقدميها، وأنه حوله مؤخراً إلى 
فيلم ســيكون من بطولة كاظم 
الساهر، متمنياً أن يتم العمل في 

الفيلم في القريب العاجل.
في  الســاهر  وفي حــال شــارك 
أول  ذلك  فسيكون  الفيلم  بطولة 
عمل ســينمائي له طوال تاريخه 
الفنــي، الــذي قدم خاللــه مئات 
في  مشاركته  إلى  إضافة  األغاني، 
تقدمي مســرحية غنائّيــة، إضافة 
إلى تقدميــه دور الراوي الصوتي في 

مسلسل "مدرسة احلب".
وكلكامش هو ملك تاريخي لدولة 
الوركاء السومرية، وبطل مهم في 
القدمية  الرافدين  بــالد  ميثولوجيا 
والشخصية الرئيسية في ملحمة 
كلكامش أول قصيدة ملحمية في 
التاريخ، ُكتبت باألكدية خالل أواخر 

األلفية الثانية قبل امليالد.
يذكــر أن الشــاعر كــرمي العراقي 
قّدم لكاظم الســاهر كلمات أربع 
أغان في األلبــوم املنتظر وهي: )ال 
يتجدد،  تظلميه، ما ســر جمالك 
امــرأة املطــر، ومن قــال ال يبكي 

الرجال(.

في يومها العالمي.. 

توقعات بتغيير مسار الطيور المهاجرة بعيدا عن االهوار 

ميسان .. سباق لالطفال على الدراجات الهوائية

ضّم أعمااًل متنوعة لفنانين تشكيليين

افتتاح مهرجان "ألق الثقافة" في بابل 

كريم العراقي: فيلم جديد 
مرتقب من بطولة كاظم الساهر 
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