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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

بغداد - الصباح الجديد:
العراقية  احلكومــة  رئيس  دعا 
مصطفــى الكاظمــي، امس 
والقــوى  األحــزاب  االثنــن 
إلــى  كافــة  السياســية 
العاقل  احلوار  ملنطق  االحتكام 
الهادئ والبّناء حلـــل األزمـــة 

السياسيـة.
وقال الكاظمي، في بيان تلقت 
منه:  نســخة  اجلديد  الصباح 
»في مثل هــذا اليوم من العام 
في  بند  أهــم  أجنزنا  املاضــي، 
أجرينا  إذ  برنامجنا احلكومــي، 
انتخابــات تشــريعية مبكرة، 
واملهنية،  بالنزاهــة  اتســمت 
بشــهادة األمم املتحدة وجميع 
املراقبن جــاءت تلبية ملطالب 
الشــعب واملرجعيــة الدينية 
لالســتجابة لها، واملشــاركة 

فيها«.
وأضــاف: »لقد أثبتــت ظروف 
عام على جتربــة االنتخابات أن 
االقتراع  صناديق  إلى  االحتكام 

يجب أن يرتبط بإميان كل القوى 
السياســية املشــارِكة فيها 
وممارسة  الدميقراطية،  باملبادئ 
العمل السياسي وفق سياقها 

الثقافي وقيمها«.
إلى  الدعوة  الكاظمــي  وجّدد 
األحــزاب والقوى السياســية 
جميعهــا مــرة أخــرى إلــى 
العاقل  احلوار  ملنطق  االحتكام 
الهــادئ والبّنــاء حلــل األزمة 
بحلول  والدفــع  السياســية، 
وطنية شاملة تعزز دميقراطيتنا 
الفتية، وتدعم ركائز االستقرار 

واالزدهار لعراقنا وأهلنا.
ويُكمل العراق، اليوم العاشــر 
من أكتوبر )تشرين األول(، عاماً 
كامــالً منذ إجــراء االنتخابات 
البرملانيــة املبكــرة، في غياب 
حكومة جديدة أو موازِنة، جراء 
شلل سياســي يهّدد بحرمان 
البالد من مشروعات بنى حتتية، 
وفــرص إصالح هي فــي أمّس 

احلاجة إليها.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
حــذر رئيــس الــوزراء العراقي 
األســبق زعيم ائتالف »النصر« 
حيــدر العبادي امــس االثنن، 
الدولة،  بتعطيل  اإلستمرار  من 
مشيرا الى ان الوضع ينذر بثورة 
شعبية وتدويل احلالة العراقية.
وقال فــي بيان »مــر عام على 
وما  املبكرة،  اإلنتخابــات  إجراء 
زال اإلنســداد السياسي سيد 
املوقــف، وهو أمــر ال يليق مبن 
يتصــدى لقيادة شــعب وإدارة 

دولة«.
وأضاف »دعوت سابقاً، ومببادرات 
معلنة وخاصة، لتجاوز تداعيات 
وما  اإلنتخابية  العمليــة  أزمة 
تالهــا، والذهاب إلى تســويات 

وطنية دســتورية ينتجها حوار 
بّنــاء ومســؤول للخــروج من 
األزمــة، وأجدد اليــوم الدعوة، 
وأحذر من اعتماد معادلة حكم 
تداعيات  تكون  هشة  إقصائية 
مأزق  مــن  أكبــر  ســقوطها 

اإلنسداد احلالي«.
وتابع قائال »يؤســفني احلديث 
على  لكــن  التحذيــر،  بلغــة 
اإلستمرار  أّن  إدراك،  الساســة 
بثورة  ينــذر  الدولة  بتعطيــل 
احلالــة  وبتدويــل  شــعبية، 
العراقيــة وهــو مــا ال يرضاه 
العراقيون«، معربا عن أمله بأن 
»يســود منهج احلكمة إلنهاء 
على  حرصاً  السياسية،  األزمة 

الدولة والنظام والشعب«.

وهو يستذكر انجاز حكومته لالنتخابات المبكرة
الكاظمي: صناديق االقتراع

ركائز االستقرار واالزدهار والحوار 
حل امثل لالزمات

العبادي: تعطيل الدولة ينذر بثورة 
شعبية وتدويل الحالة العراقية

خاص - الصباح الجديد:
عن  التنسيقي  اإلطار  يتحدث 
وجود قنوات للتواصل مع التيار 
الصدري لالشتراك باحلكومة أو 
انتظار االنتخابات املقبلة، يأتي 
أعلنت أطراف  ذلك في وقــت 
كردية عن تأجيل اعالن املرشح 
ملنصب رئيــس اجلمهورية إلى 
ما بعد تظاهــرات يوم 25 من 

الشهر احلالي.
تيار احلكمة أحمد  وقال عضو 
العيســاوي، فــي تصريح إلى 
»الصبــاح اجلديد«، إن »احلزبن 
الوطنــي  االحتــاد  الكرديــن، 
والدميقراطــي  الكردســتاني 
خيارين  أمــام  الكردســتاني، 
مرشــح  على  االتفــاق  أمــا 
يتم  اجلمهورية  لرئيــس  واحد 
مجلس  داخل  عليه  التصويت 
النواب او أن يدخل كل منهما 

مبرشح«.
»قائمة  أن  العيســاوي،  وتابع 
املرشــحن احلاليــة تضم 40 
شــخصاً، والتنافس بن ثالثة 
وهم ريبر أحمد خالد عن احلزب 
الكردســتاني  الدميقراطــي 
ولطيــف  صالــح  وبرهــم 
رشــيد عــن االحتــاد الوطني 

الكردستاني«.
»اإلطــار  أن  إلــى  وأشــار، 
حــوارات  يجري  التنســيقي 
خلف الكواليس وبطريقة غير 
مباشــرة مع التيــار الصدري، 
أمــا أن يقنعــه بالدخول في 
احلكومــة ويكون جــزء منها 

يبقى  أو  املســؤولية  ويتحمل 
أخرى  مرة  ويعود  موقفه،  على 
بعد  االنتخابــات  بوابــة  عبر 

تعديل قوانينها«.
»التيار  أن  العيســاوي،  وبــن 
الصــدري إذا مــا أراد أن يكون 
له موقف من عملية تشكيل 
رئيس  انتخــاب  أو  احلكومــة 
يشترك  أن  فعليه  اجلمهورية، 

اســتمر  وإذا  احلــوارات،  فــي 
باملقاطعــة فله االستشــارة 

فقط«.
انتخاب  »جلســة  أن  وأوضح، 
رئيــس اجلمهوريــة ماضيــة 
وســوف تعقــد بعــد وصول 
نهائي  موقــف  إلــى  الكــرد 
بشأن املرشــحن ومن بعدها 
يتــم تكليف مرشــح اإلطار 

التنســيقي محمــد شــياع 
السوداني بتشكيل احلكومة«.
أن  إلى  العيســاوي،  ومضــى 
التنســيقي حريص  »اإلطــار 
كونهم  الصدرين  تواجد  على 
جزء من العملية السياســية 
ولهم ثقلهم الشعبي وال يريد 
اقصاء أي طــرف، وهو جاد في 
إجراء احلوارات مع كافة الكتل 

إلى تشــكيل حكومة  وصوالً 
خدمات تلبي طموح الشــارع 

العراقي«.
مــن جانبه، ذكــر عضو احلزب 
الكردســتاني  الدميقراطــي 
علي الفيلي فــي تصريح إلى 
»هناك  أن  اجلديــد«،  »الصباح 
رئيس  مرشح  حلسم  إمكانية 
اجلمهورية خالل الشهر احلالي 

ولكن ليس قبل يوم 25«.
التاريخ  »هذا  أن  الفيلي،  وتابع 
مشدداً  تظاهرات«،  سيشهد 
على أن »احلزبــن الكردين مع 
تهدئــة األجــواء وعــدم إثارة 

مشاعر األطراف األخرى«.
ولفت، إلى أن »املرشــح سوف 
يتــم االعالن عنه خــالل املدة 
الزمنيــة التي حددهــا اإلطار 
نهاية  قبل  وهي  التنســيقي 

الشهر احلالي«.
وشدد الفيلي، على أن »موعد 
جلســة البرملــان اخملصصــة 
لم  اجلمهورية  رئيس  النتخاب 
يتم حتديدها قبــل أن يتوصل 
الكرد إلى اتفاق نهائي بشــأن 

املرشح«.
أقرب من  أن »احلزبن  إلى  ونوه، 
على  لالتفاق  وقت مضــى  أي 
مرشــح رئيــس اجلمهوريــة، 
وأنــا اســتطيع أن أؤكــد بأن 
الكرد ســيذهبون إلى جلسة 
االنتخاب مبرشح واحد فقط«.

أن  إلــى  الفيلــي،  وانتهــى 
»جلســات البرملان خالل األيام 
تخصــص  ســوف  املقبلــة 
بأمل  التشــريعية  للمهــام 
انتخاب  موعــد  يتم حتديد  أن 
رئيس اجلمهورية نهاية الشهر 

احلالي«.
الكتــل  اغلــب  واجتمعــت 
السياسية حتت مظلة حتالف 
إدارة الدولة الذي تبنى تشكيل 
احلكومة بعد انســحاب التيار 

الصدري.

االطار يفتح قنوات تواصل مع الصدريين 

الديمقراطي الكردستاني: انتخاب رئيس الجمهورية 
بعد تظاهرات الخامس والعشرين في هذا الشهر 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
طالب عدد من النواب الدميقراطين 
الدفاع  أنظمة  بسحب  االميركان، 
الصاروخية األميركية من اململكة 
والشــرق  الســعودية  العربيــة 
السيناتور  هاجم  فيما  االوســط، 
كروز،  تيــد  اجلمهوري،  األمريكــي 
الرئيس جو بايدن وسياســة إدارته 
اخلارجية، واصفــا تصريحه بجعل 
دولة  السعودية  العربية  »اململكة 

منبوذة« بأنها »حماقة«.
وأفادت صحيفة »واشنطن تاميز« إن 
الدميقراطين  النواب  مجموعة من 
قانون  مشروع  اقترحوا  األمريكين 
ينص على ســحب جميع القوات 
من الســعودية، باإلضافة لسحب 

أنظمة الدفاع الصاروخي.
وأعربــت مجموعــة مــن أعضاء 
الدميقراطيــن عــن  الكونغــرس 
استيائهم من قرار »أوبك +« خفض 
برميل  النفط مبقدار مليوني  إنتاج 
يوميا وبناء عليه مت اقتراح مشروع 

القانون بسحب القوات من اخلليج.
وقــدم النواب توم مالينوفســكي 
وايلد  وســوزان  كاســن  وشــون 
الشــراكة  »قانــون  مشــروع 
الشــديدة«. وينص على انسحاب 
جميع القــوات األمريكية من كل 
دول الشــرق األوســط، إلى جانب 
أنظمة الدفــاع الصاروخي، مبا في 

ذلك أنظمة باتريوت وثاد.
احلاد  »التراجع  البيــان:  فــي  وجاء 
فــي إنتاج النفط في الســعودية 
واإلمارات، علــى الرغم من مغازلة 
الرئيــس بايدن لــكال البلدين في 
األخيرة، هو عمل عدائي  األشــهر 
وإشــارة  املتحدة  الواليــات  جتــاه 
واضحة على أنهمــا اختارتا جانب 

روسيا في صراعها معها أوكرانيا«.
ووفقا للسياســين، »فإن الواليات 
املتحــدة توفر األمــن للدولتن، مبا 
منذ  نفطهمــا،  ذلك حقــول  في 
عدة سنوات. ال نرى أي سبب يدعو 
القوات واملقاولــن األمريكين إلى 
االســتمرار في تقدمي هذه اخلدمة 
إلــى البلدان التي تعمل بنشــاط 

ضدنــا. إذا أرادت اململكــة العربية 
العربيــة  واإلمــارات  الســعودية 
فعليهما  بوتن،  مساعدة  املتحدة 
االعتمــاد علــى حمايتــه«، يؤكد 

أعضاء الكونغرس.
وبحسب الصحيفة، فإن قرار أوبك 
ســيوجه ضربة سياسية خطيرة 
لبايدن ورفاقه عشــية االنتخابات 

البرملانية النصفية.
وفي سياق مضاد، هاجم السيناتور 
كروز،  تيــد  اجلمهوري،  األمريكــي 
الرئيس جو بايدن وسياســة إدارته 
اخلارجية، واصفــا تصريحه بجعل 
دولة  السعودية  العربية  »اململكة 

منبوذة« بأنها »حماقة«.
وقــال كروز في تصريــح على قناة 
»فوكس«: »إذا نظرنا للســعودين، 
الســعوديون يريــدون أن يكونــوا 
أصدقــاء لنــا، بايدن بــذل كل ما 
باســتطاعته ملهاجمتهــم ومنع 
قال  بايــدن  لهــم،  أســلحة  بيع 
العربية  اململكــة  ســيجعل  إنه 

السعودية منبوذة، إنها حماقة«.
واعتبر أن »بايدن يبذل ما بوســعه 
الدوالرات  مليــارات  إيــران  ليمنح 
نووي  بامتالك سالح  ويسمح لهم 
الــذي يخشــى الســعوديون بأن 
اإليرانين سيســتخدموه ضدهم، 
لذا من غيــر املفاجئ على اإلطالق 
وبعد أن قام بايدن بإهانتهم وسخر 
منهم وشيطنهم أن يقولوا اذهبوا 
واقفــزوا فــي بحيــرة )أفعلوا ما 
يحلوا لكم( فنحن سنقلص إنتاج 

النفط«.
وأضــاف: »إذا كان لديك سياســة 
خارجيــة جدية لكنت أحســنت 
معاملــة األصدقاء في حن تعامل 
األعداء بصورة ســيئة إال أن بايدن 

قام بذلك بصورة معاكسة«.
وقد أثار تصريح كروز، تفاعال كبيرا 
عبر وســائل التواصل االجتماعي، 
حيــث قام مغــردون بإعادة نشــر 
التصريــح عبر حســاباتهم على 

»تويتر«، مشيدين به.

خفض أوبك انتاج النفط يثير النزاع بين
الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس االميركي

عشية االتخابات البرلمانية النصفية
تقريـر

ثروات البالد المعدنية والغازية هائلة لكنها 
تحتاج التخطيط المسبق والقانون الرصين

6 »ضربة القدس « الموجعة تصدم أجهزة
3األمن اإلسرائيلية وتربك حساباتها

السليمانية ـ عباس اركوازي:
مــا زال االنســداد ســيد املوقــف 
الدميقراطي  الكرديــن  احلزبــن  بن 
الكردستاني واالحتاد الوطني، بعد ان 
اعلن اجلانبان متســكها مبرشحيهما 
ملنصب رئاســة اجلمهوريــة، ورفض 
تنازالت حلســم  تقدمي  كل منهمــا 
هذا امللف، الذي يعــد العقدة االبرز 
املقبلة.  في طريق تشكيل احلكومة 
واكــدت مصادر سياســية مطلعة 
للصباح اجلديد، حصول تشنج جديد 
بن احلزب الدميقراطي واالحتاد الوطني 
فــي اخر اجتماع عقــده ائتالف ادارة 

الذي شــارك فيه  الدولة في بغداد، 
الدكتور فؤاد حســن ممثالً عن احلزب 
رئيس  طالباني  وبافــل  الدميقراطي، 
االحتــاد الوطني. واوضحــت املصادر، 
ان جهــودا بذلتها القــوى املنضوية 
في ائتــالف ادارة الدولة حلث احلزبن 
الكردين علــى التوافق واالتفاق على 
املنصب  حلســم  مشــترك  مرشح 
باءت بالفشــل، جراء متسك اجلانبن 
باحلصــول على املنصــب ورفضهما 
تقدمي تنــازالت متبادلة وقبول حلول 
بديلة حلسم هذا االستحقاق الكردي. 
واوضحــت املصادر، ان قــوى ائتالف 

ادارة الدولة قدمــت ثالثة مقترحات 
للحزبن للخروج بحل وسط لعقدة 
الرئيس، االول ان يتم حسم املنصب 
داخــل برملان االقليــم او في مجلس 
النــواب العراقي، امــا املقترح االخر 
فتمثل بتوصل اجلانبن الى مرشــح 
مشــترك عبر تقدمي تنازالت متبادلة، 
اما املقترح الثالــث الذي ايده االحتاد 
الوطني وقوبل برفض من قبل احلزب 
احلزبان  يتوجه  ان  وهــو  الدميقراطي، 
مبرشــحن جللســة مجلس النواب، 
السياســية  االحزاب  تخول  ان  على 
ممثليها في مجلــس النواب، الختيار 

الشــخصية التــي تراها مناســبة 
للمنصــب. في غضــون ذلك بحث 
ادارة  ائتالف  وفد رفيع املســتوى من 
النواب  الدولة يضم رئيــس مجلس 
محمد احللبوســي ومرشــح االطار 
التنســيقي لرئاســة الوزراء محمد 
شياع السوداني، ورئيس هيئة احلشد 
الشــعبي فالح الفيــاض وصل الى 
اربيل امس االثنــن، مع رئيس احلزب 
مسعود  الكردســتاني  الدميقراطي 
بارزاني، اهم ما توصلت اليه االحزاب 
املنضويــة في ائتالف ادارة الدولة في 

اجتماعها االخير.

اربيل ـ الصباح الجديد: 
شــن النائب عن احلزب الدميقراطي 
امس  خليل  محما  الكوردســتاني 
االثنن، هجومــًا حاداً على حكومة 
الكاظمي،  مصطفى  الوزراء  رئيس 
وقــال إنها فشــلت فشــالً ذريعاً 
اتفاق ســنجار، متوعداً  بتطبيــق 

مبقاضاتها.
وقــال خليل فــي مؤمتــر صحفي 
نواب  البرملان مبشاركة  مببنى  عقده 
احلزب إن »أوضاع ســنجار مأساوية 
وحكومة الكاظمي فشــلت فشل 
ســنجار«،  اتفاق  بتنفيــذ  ذريعــا 

موضحا ان »من ضمن بنود االتفاق 
هو توظيــف 2500 عنصر أمني من 
أهالي سنجار ليحلوا محل القوات 

غير النظامية وغير الشرعية«.
وتابع، »ســنقاضي احلكومة لعدم 
تطبيقهــا بنود االتفــاق«. وهاجم 
خليل، حكومة الكاظمي، وقال إنه 
النازحن  »من املعيب عليها أن ترى 
يفترشــون اخليــم وفــي ظــروف 
مأســاوية، بال خدمــات وال أمن وال 

عودة النازحن الى منازلهم«.
واشار خليل الى ان »هناك إدارة غير 
شرعية في قضاء سنجار من قبل 

حزب العمــال الكوردســتاني، وان 
أهالي القضاء يرفضونها«.

وتابــع، »نحــن نــواب فــي كتلة 
الكوردســتاني  الدميقراطي  احلزب 
وممثلــون عــن ســنجار وحكومة 
إقليم كوردســتان نحــاول تطبيق 
دون جدوى بســبب  االتفاقية لكن 
وضع معوقات من قبل حزب العمال 

ومؤيديه في سنجار«.
وفــي 9 أكتوبر/تشــرين أول 2020، 
وقعــت حكومــة بغداد برئاســة 
مصطفــى الكاظمي، مع حكومة 
إقليــم كوردســتان، اتفاقاً يقضي 

بتطبيع األوضاع في ســنجار إدارياً 
األمن  وحفــظ  وأمنياً  وسياســياً 
في ســنجار من قبل قــوات األمن 
بالتنســيق مــع قوات  االحتاديــة، 
إقليم كردســتان، إلخراج اجلماعات 
املســلحة غير القانونية إلى خارج 

القضاء.
ونّص االتفاق أيضاً، على إنهاء وجود 
ســنجار،  في  )بــي.كا.كا(  تنظيم 
وإلغاء أي دور للكيانات املرتبطة به 
في املنطقة وضمان عودة العائالت 
النازحة إلى مناطقها وتوفير البيئة 

اآلمنة ملعيشتهم بسالم.

الحلبوسي والسوداني والفياض يبحثون
مع بارزاني اليات الخروج من االنسداد السياسي 

حكومة الكاظمي فشلت فشاًل ذريعًا بتطبيق
اتفاق سنجار وسنقاضيها

ثالثة مقترحات لحسم منصب رئيس الجمهورية نائب عن الديمقراطي الكوردستاني: 

بغداد - الصباح الجديد:
حذر القيــادي في الفتح عدي 
عبــد الهادي، االثنــن، من أن 
العــراق ســيفقد %30 مــن 
السدود  املائية بسبب  حصته 

التي تقيمها تركيا.
وقــال عبــد الهــادي »تركيا 
ماضية في تدشــن سلسلة 
مشاريع جديدة في بناء سدود 
على روافد نهري دجلة والفرات 
قرابة  الى فقدان  ما ســيؤدي 
%30 من حصة العراق املائية ».
واضــاف،ان »تدشــن تركيــا 
مشاريع ســدود دون التنسيق 
لكارثة  ســيقودنا  العراق  مع 
الزراعة  يهــدد  وجفاف  بيئية 
في  كبيــرة  تداعيات  وخلــق 
البالد«، مؤكدا أن »االمن املائي 

لبغداد  يكون  ان  ويجب  اولوية 
موقف مبكر في ضمان حقوق 

البالد من املياه«.
واشــار عبــد الهــادي الى ان 
ضغط  اوراق  ميلــك  »العــراق 
متعددة فــي مقدمتها البعد 
التجارة  وان  االقتصادي خاصة 
 25 تصل ســنويا الــى قرابة 
مليار دينــار«، مؤكدا أن »ملف 
املياه خــط احمر ويجب اتخاذ 
خطوات عملية من اجل تفادي 
اي انخفاض جديد في االيرادات 

املائية«.
ويعانــي العــراق مــن جفاف 
من  واســعة  اجــزاء  شــمل 
انخفاض  استمرار  مع  اراضيه 
تركيا  من  القادمــة  حصصه 

عبر نهري دجلة والفرات.

السدود التركية تهدد البالد 
بفقدان 30 % من حصتها المائية



محليات2

بغداد ـ الصباح الجديد:
 

عــن  التخطيــط،  وزارة  كشــفت 
إحصائية لعدد العشوائيات في البالد، 
وذلك مع قراءة مجلس النواب مشروع 
قانون للعشوائيات والتجاوزات قدمته 
أولى وســط حتفظ  قــراءة  احلكومة 

نيابي لبعض بنوده.
عبد  الــوزارة،  باســم  املتحدث  وقال 
تصريحات  فــي  الهنــداوي  الزهــرة 
صحفيــة :”وفقــا لبيانات ســابقة 
ومســح أجرتــه وزارة التخطيط ما 
قبل عــام ٢٠٢٠ تبني وجود نحو ٤٠٠٠ 

مجمع عشوائي في عموم العراق”.
وبني، ان “تلــك اجملمعات تتضمن أكثر 
من 522 ألف مســكن، يسكنها نحو 
٣ ماليني و٤٠٠ الــف مواطن عراقي”. 
، وأوضــح ان “العاصمــة بغداد حتتل 
العشــوائيات  عدد  فــي  االول  املركز 
محافظة  وتليهــا  عشــوائية  بالف 
البصرة ٧٠٠ عشوائية، وتتوزع بعدها 
على باقي احملافظات، واالقل عددا هي 
محافظــة كربالء بواقــع ٩٨ مجمع 

والنجف االشرف ٩٩ عشوائية”.
الزهــرة “ان واحدة من  وأضاف عبــد 
العشوائي  الســكن  قانون  مخرجات 
الذي مت قرائته القراءة االولى يوم أمس 
يكون باجراء مسح لكل العسوائيات 
الدقيق  عددهــا  لتحديد  البــالد  في 

وأماكن نشوئها”.
اول  أنهــى  النــواب  مجلــس  وكان 
أمس القــراءة األولى ملشــروع قانون 
معاجلة التجاوزات الســكنية ملعاجلة 
اراضي  علــى  الســكنية  التجاوزات 
مملوكــة للدولــة او البلديــات ضمن 
حدود التصاميم االساسية قبل تاريخ 
نفــاذ هذا القانــون وتصحيح الوضع 
القانونــي للمتجاوزيــن بتأجيرهــم 
االراضي التي جتاوزوا عليها بانشاء دور 

سكنية.
وناقشــت جلنــة اخلدمــات واالعمار 
األحد  اليوم  اجتماعهــا  في  النيابية 
السكنية  التجاوزات  قانون  مشــروع 
والتعديــالت املقترحة على مشــروع 
القانون ومخاطبة اجلهات ذات العالقة 

في احملافظات للعمل على مخططات 
وبيانات جلميع املتجاوزين ســواء على 
املباني التابعة للدولة او الدور العامة 

واملناطق غير السكنية.
فمن املعلوم ان ظاهرة العشــوائيات 
شــوهت مظهر املدن، التي تنقصها 
تغيب  فيمــا  احلديثــة،  التصاميــم 
تلك  للحد مــن  الرادعــة  القوانــني 
الظاهــرة الســلبية، بخاصــة أنها 
حاضنة جملموعة ظواهر أخرى كاجلهل 
وانتشــار  واخملدرات  الكحول  وتعاطي 

العنف واجلرائم مبختلف أنواعها.
وكان وزير التخطيط خالد بتال النجم 
كشف في تصريح صحافي أن “نسبة 
العشوائيات كبيرة في العراق”، مبّيناً 
أن “احلكومــة أعلنت عــن 500 ألف 
قطعة ســكنية بدأ التقــدمي عليها 
بشكل إلكتروني، ولكن ما أريد قوله 

إن ليس كل سكن عشوائي هو مبعنى 
عشوائي، لدينا تفاصيل لهذا، بحيث 
هناك ســكن عشــوائي في مناطق 
زراعية، وســكن عشوائي في مناطق 
ســكنية ولكنه غير مجــاز، وهناك 
سكن في مناطق خضراء أو صناعية”.
وأقــّر النجم بأن “هذه العشــوائيات 
أتت نتيجة الظروف التي مر بها البلد 
منذ احلرب العراقيــة ـ اإليرانية. كما 
أن التنميــة لم تكن تواكب زيادة عدد 
السكان العالية جداً”، مشيراً إلى أنه 
“في العام املاضــي، صار عدد الوالدات 
مليوناً و258 ألفاً، بالتالي في ظل هذه 
الظروف نحتاج إلــى ماليني الوحدات 

السكنية”.
يؤكد الباحث في الشــأن االقتصادي 
حمزة لؤي احلردان أن ملف العشوائيات 
في معظم مناطــق العراق يعود إلى 

غياب القانون الــرادع ملن يتجاوز على 
األراضــي احلكوميــة واملناطــق غير 

اخملصصة للسكن. 
ويضيــف “إذا حتدثنا عــن بغداد، التي 
تتصدر قائمة املدن األكثر تضرراً، فإن 
العشــوائيات انعكست على طبيعة 
اخلدمات والبنى التحتية فيها بشكل 
العشــوائية  املناطق  وأصبحت  عام، 
بؤراً آمنة للنشــاطات غير املشروعة 

وانتشار األمراض واجلرمية”.
ويوضح احلردان فــي تصريح صحفي 
“على املستوى احلكومي، هناك قانون 
أُعّد )قانون تنظيم العشوائيات(، لكن 
حتى اآلن لم يُصّوت عليه”، مشيراً إلى 
تتعارض مع  العشــوائيات  “بعض  أن 
التخطيط العمراني للمدينة واألخرى 
قامت في املناطق اخملصصة للزراعة”.

آلية  فــي  التحدي  “يكمــن  ويــردف 

تطبيق هذا القانون، كون هذه املناطق 
أصبحت تخضع أو تتبع بعض اجلهات 
التــي حتميهــا ومتنع إزالتهــا مقابل 
والتحدي  دعمها ملرشح هذه اجلهات. 
اآلخر واألســاس هــو توفيــر البديل 
املناســب لهذه الشريحة، التي كفل 

الدستور العراقي حقها بالسكن”. 
ويلفت إلــى أن “إطــالق حملة إلزالة 
مشكلة  يســبب  قد  العشــوائيات 
اجتماعيــة لها انعكاســات خطيرة 
في ظل عدم توافر البديل، واالستمرار 
فــي جتاهل وجودها رمبا يحــّول بغداد 
إلى هند ثانيــة. وكلما تأخرت اجلهات 
املعنية في اتخاذ اإلجــراءات الالزمة، 

ستكون املهمة أمامها أصعب”.
األمنــي  للشــأن  املراقــب  ويعتبــر 
والسياســي علــي البيــدر أن “هذه 
الظاهــرة حدثــت نتيجــة ضعــف 

مؤسســات الدولة بعد 2003 وأخذت 
باالزديــاد نتيجة الوضــع االقتصادي، 
واســتفحلت في العاصمة بشــكل 
أحياء  هنــاك  صارت  حتــى  ملحوظ 
كاملة بُنيت مبا يُســّمى العشوائيات 
على  يصعــب  التــي  التجــاوزات  أو 
احلكومة إزالتها مــن دون إيجاد بديل 

للمواطنني”.
ويوضح “العراق يتجه لكي يكون دولة 
العشوائيات، التي صارت طابعاً جديداً 
للمدن. وهنا سوف نذهب إلى قضية 
حساسة تتعلق باألمن بحيث تنتشر 
اجلرمية  عصابــات  العشــوائيات  في 
والســالح،  اخملدرات  وجتــارة  املنظمة 
ورمبا تكون بــؤراً جديدة لإلرهاب. وهذا 
ما ســيجعل القضــاء عليها صعباً، 
مثلما حصل في مدينة ريو دي جانيرو 

البرازيلية”.

التخطيط : بغداد تحتل المركز االول
في عدد العشوائيات بالف عشوائية

غالبية المناطق تفتقر إلى ابسط مقومات الحياة
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بغداد ـ الصباح الجديد: 
اعلنــت وزارة التجــارة عن مواصلة فــروع و مواقع 
الشركة العامة لتجارة احلبوب في بغداد واحملافظات 
جتهيز املطاحن باحلصص  املقررة من احلنطة احمللية 
للوجبة السادسة، إلى جانب مناقله احلنطة احمللية 

من صالح الدين وكركوك . 
وأكد مديــر عام الشــركة محمد حنــون كرمي ان 
املالكات العاملة فى صومعة خان بني سعد واصلت 
تسلم احلنطة احمللية احملولة من مجمع حبوب الدور، 
حيث مت اســتالم ) ١٢ ( سيارة حنطة محلية لتعزيز 

اخلزين في املوقع 
فيما واصل ســايلو بعقوبه استالم حنطه محليه 
محوله من مجمع حبوب احلويجة بواقع ) ٣ (  سياره

واضاف الى أنه مت جتهيز املطاحن بخمس ســيارات  
للوجبة األولى من احلصة السادسة .

وبني الى أن فرع الشــركة في ديالــى واصل جتهيز 
مطاحن احملافظة باحلنطه احمللية احلصه السادسه 

الوجبة األولى 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلنت مديرية شؤون البطاقة الوطنية، إلغاء شرط 
احلجــز اإللكتروني، اخلــاص بإصــدار البطاقة، فيما 

تستأنف عملية طباعتها وإصدارها قريباً.
وقال معاون مدير شــؤون البطاقة الوطنية املوحدة 
في الوزارة العميد محمد صادق، أن “مديريته تستعد 
خالل اليومــني املقبلني إلبــرام عقد مع الشــركة 
املســؤولة عن إصدار البطاقة املوحدة، لرفدها بنحو 
10 ماليــني بطاقة خــام، لغرض اســتئناف عملية 
طبعها بشــكل أســرع وإصدارها للمواطنني الذين 
قدمــوا بياناتهــم ومت تدقيقها من قبــل موظفي 
البطاقة”. ولفت الى أن “عــدم إقرار املوازنة االحتادية 
للسنة احلالية 2022 تســبب بتأخير جتهيز املديرية 
بالبطاقات اخلام، إال أنها حرصت ومن خالل توجيهات 
وزارة الداخلية على إبرام عقد مع الشركة املسؤولة 
عــن طبعها لتجهيزها بدفعــة أولى تصل إلى نحو 
خمســة ماليني بطاقة خام، ومن ثــم يتم جتهيزها 
بالدفعة الثانية البالغة خمســة ماليني بطاقة خام 
أخرى، ليتم توزيعها بني جميع فروع املديرية في بغداد 
واحملافظــات”. وبخصوص التســهيالت اجلديدة التي 
وفرتهــا املديرية للمراجعني، ذكر صــادق أن توجيهاً 
صدر جلميع فروعها بضرورة تبســيط إجراءات منح 
البطاقــة املوحــدة للمواطنني، من خالل الســماح 
للمراجع بالتقدمي في املديرية التي ال تشمل منطقة 
سكناه، إن كانت ال تشهد زخماً، إضافة إلى قيامها 
نينوى  اإللكتروني باستثناء محافظتي  بإلغاء احلجز 

واألنبار”. 

صومعه خان بني سعد تواصل 
تجهيز المطاحن بالحصة السادسة 

واستالم الحنطة المحلية 

إلغاء الحجز اإللكتروني على 
البطاقة الوطنية الموحدة

اكد المتحدث باسم 
وزارة التخطيط ان 

واحدة من مخرجات 
قانون السكن 

العشوائي الذي تم 
قراءته القراءة االولى 

يكون باجراء مسح 
لكل العسوائيات في 
البالد لتحديد عددها 

الدقيق وأماكن 
نشوئها



3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالت رئيسة تايوان تســاي إينغ وين، امس 
االثنــني، إن املواجهة املســلحة بني تايوان 
والصني “ليســت خيارا علــى اإلطالق”، في 
حني تعهدت بتعزيــز دفاعات اجلزيرة وكررت 

استعدادها إلجراء محادثات مع بكني.
وفي خطابها مبناسبة العيد الوطني قالت 
رئيسة تايوان “أريد أن أوضح لسلطات بكني 
أن املواجهة املســلحة ليســت خيارا على 

اإلطالق للجانبني”، وفقا لرويترز.
وأضافت تســاي إينغ وين “لــن يكون هناك 
أي أســاس الســتئناف التفاعل البناء عبر 
مضيق تايــوان إال من خالل احتــرام التزام 
ودميقراطيتنا  بســيادتنا  التايواني  الشعب 

وحريتنا”.
يشــار إلى أن وزير الدفــاع األميركي لويد 
أوســن قال، في الثاني مــن أكتوبر اجلاري، 
إنه ال يرى غزوا صينيا وشيكا لتايوان، لكنه 
أضاف أن الصني حتاول إقامة “وضع طبيعي 
جديد” من خالل أنشطتها العسكرية حول 

اجلزيرة.
وقال أوسن في مقابلة بثتها شبكة “سي.

إن.إن” اإلخباريــة األميركيــة: “ال أرى غــزوا 
وشــيكا”. وأضاف “ما نراه هو حترك الصني 
لتأسيس ما ميكن أن نسميه وضعا طبيعيا 
جديدا. يوجد نشــاط متزايد، رأينا طائراتها 
تعبر خط وســط مضيق تايوان عدة مرات. 
وزاد هذا العدد مبرور الوقت. شهدنا املزيد من 
النشاط بســفنها احلربية في مياه تايوان 

وحولها”.
اجلدير بالذكر أن زيارة رئيسة مجلس النواب 
األميركي، نانســي بيلوسي، إلى تايوان في 
أوائل أغسطس املاضي، أثارت غضب الصني 
التي أجــرت بعد ذلك مناورات عســكرية 
بالقرب من اجلزيرة. واستمرت تلك املناورات 

وإن كانت على نطاق أقل بكثير.
وردت الواليــات املتحــدة وحلفاؤهــا على 
التدريبــات مبواصلة اإلبحــار عبر املنطقة. 
وعبــرت ســفينة حربية تابعــة للبحرية 
عادي  بشــكل  كندية  وفرقاطة  األميركية 

مضيق تايوان في 20 سبتمبر.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالت نائبة رئيس فنزويال ديلسي رودريغيز، 
امس االول األحد، إن 25 شخصا على األقل 
لقوا حتفهم، بينما ال يــزال 52 في عداد 
املفقودين بعد أن فاضــت 5 أنهار صغيرة 

في وسط فنزويال بسبب األمطار الغزيرة.
وقالــت رودريغيز في خطاب بثه التلفزيون 
إن األمطــار الغزيرة ليل الســبت جرفت 
جذوع األشجار الكبيرة واحلطام من اجلبال 
على  تيخيريــاس،  منطقة  إلــى  احمليطة 
بعد 67 كيلومتــرا جنوب غربي العاصمة 

كراكاس.
 وتســببت الفيضانــات بووقــوع أضرار 
جســيمة حلقت بعــدد كبير مــن املنازل 

واملتاجر والشركات واألراضي الزراعية.
وأضافت أن األمطــار التي هطلت خالل 8 
أيام فقــط تعادل األمطار التي تســقط 
علــى مدى شــهر كامــل، وأن املضخات 
املستخدمة لتشغيل شبكة مياه الشرب 

في املنطقة جرفتها مياه الفيضانات.
وأوضحت رودريغيــز أن األولوية تتمثل في 
زالوا  الذين مــا  حتديد مكان األشــخاص 
محاصرين حتت الطني والصخور في جميع 
أنحاء مدينة الس تيخيرياس، بينما تفقد 
أفــراد اجليش واإلنقاذ أيضــا ضفاف النهر 

بحثا عن ناجني.
ويشــارك نحو 1000 شخص في عمليات 

اإلنقاذ عن الضحايا في املنطقة.
من جهته قــال رئيس فنزويــال نيكوالس 
أعلــن تيخيرياس  إنه  تويتر  مادورو علــى 
منطقة كوارث كما أعلن احلداد ملدة 3 أيام.

تايوان: المواجهة
المسلحة مع الصين 

ليست »خيارا« على اإلطالق”

مقتل 25 وفقدان 52 شخصا 
في فيضانات فنزويال

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد:
تدرس اجلمعيــة العامة لألمم املتحدة، 
اعتبــاراً من امــس اإلثنني العاشــر 
تشــرين األول، قراراً يندد بضم روسيا 
أربــع مناطــق أوكرانية، فــي خطوة 
يأمل الغربيون من خاللها إثبات عزلة 

موسكو على الساحة الدولية.

حق النقض
واتُّخذ القرار برفع امللف إلى اجلمعية 
العامة إذ لكل من أعضاء األمم املتحدة 
الـ 193 صوت من دون أن متتلك أي دولة 
حــق النقض، بعدما عرقلت روســيا 
نصاً مماثالً طرح على مجلس األمن في 

30 أيلول.
وقال ســفير االحتاد األوروبــي أولوف 
سكوغ املكلف صياغة مسودة القرار 
بالتعاون مع أوكرانيا ودول أخرى “إذا لم 
يرد النظــام األممي واجملتمع الدولي من 
خالل اجلمعية العامة على هذا النوع 
من احملاوالت غير القانونية، ســنكون 
في وضع سيء جداً”. وحذر من أن عدم 
تصويــت اجلمعية العامة على النص 
في ختام املــداوالت، التــي يتوقع أال 

تنتهي قبل األربعاء، قد “يطلق يد دول 
أخرى للقيام باألمر نفسه أو لالعتراف 

مبا فعلته روسيا”.
ويندد النص بالضــم “غير القانوني” 
ولوغانســك  دونيتســك  ملناطــق 
وزابوريجيا وخيرســون األوكرانية بعد 
“استفتاءات مزعومة” ويشدد على أن 
هذه اخلطوات “ال صالحية لها إطالقاً” 
بنظر القانــون الدولي. كما يدعو كل 
الــدول إلى عدم االعتــراف بعمليات 
الضم ويطالب روسيا بسحب قواتها 

فوراً من أوكرانيا.

االقتراع السري
وحملت روسيا في رسالة موجهة إلى 
الغربية”  “الوفود  على  األعضاء  الدول 
معتبــرة أن عملها “ال ميّت إلى الدفاع 
عــن القانون الدولي”، وقال الســفير 
الروسي فاسيلي نيبينزيا “إنها تواصل 
أهدافها اجليوسياسية اخلاصة” مندداً 
بـــ “الضغط” الذي متارســه الواليات 
املتحــدة وحلفاؤها علــى العواصم 
األخــرى. وطالــب بعمليــة تصويت 
باالقتراع السري، وهي آلية استثنائية 
مثل  لالنتخابات  مبدئيــا  مخصصة 

انتخاب أعضاء مجلس األمن.

وعلــق مســؤول كبيــر فــي اإلدارة 
األميركية ســاخراً “هذا ال يظهر ثقة 
كبرى في النتيجة”، واصفاً املســعى 
الروســي بأنه “محاولة يائسة بعض 
باســم  املتحدثة  ولفتت  الشــيء”. 
اجلمعيــة العامة إلــى أن مثل هذه 
اآللية يجــب أن تخضع أوالً لتصويت 
الدول األعضاء في عملية اقتراع غير 
سرية. وكان األمني العام لألمم املتحدة 
أنطونيــو غوتيريــش املكلف ضمان 
“قيــم” األمم املتحــدة وميثاقها، ندد 

بوضوح بضم مناطق أوكرانية.

االنفجار الكبير
الروســي  الرئيس  اتهم  األثنــاء،  في 
فالدميير بوتني، امس االول األحد التاسع 
مــن أكتوبــر، أجهزة االســتخبارات 
االنفجار  وراء  بالوقــوف  األوكرانيــة 
الســبت  أضراراً،  أحلق  الــذي  الكبير 
املاضــي ، بجســر القــرم، واصفاً ما 
حصل بأنه “عمل إرهابي” ضد منشأة 

رئيسة في البنى التحتية.
وقــال بوتني خالل اجتمــاع مع رئيس 
جلنة التحقيق الروســية، كما نقلت 
عنه وكاالت األنباء احمللية، إن “املنفذين 
واخملططني هم أجهزة االســتخبارات 

األوكرانية”.
وأضــاف “ليس هناك أدنى شــك في 
أنه عمــل إرهابي يهــدف إلى تدمير 
بنية حتتية مدنية روسية ذات أهمية 
كبيرة”. وهذا أول رد فعل لبوتني على 
االنفجار الذي وقع، الســبت املاضي ، 
في وقت تواجه فيــه قواته صعوبات 

ميدانية في أوكرانيا.
وقال رئيس جلنة التحقيق الروســية 
اجتماعه  باستريكني خالل  ألكسندر 
ببوتني، امــس اول األحــد، “إنه عمل 
إرهابــي أعدته أجهزة االســتخبارات 
بنية  تدمير  الهــدف  كان  األوكرانية. 
حتتية مدنية كبيــرة وبالغة األهمية 

بالنسبة إلى روسيا”.
وأعلن الكرملني أن الرئيس الروســي 
ســيعقد اجتماعاً جمللس األمن، امس 

اإلثنني.
وامتنــع اجليش األوكرانــي واألجهزة 
اخلاصة األوكرانيــة عن نفي أو تأكيد 
الرئيــس  واكتفــى  مســؤوليتها، 
باالســتهزاء  زيلينســكي  فولودميير 
فيه،  ســخر  فيديو  فــي  باملســألة 
السبت، من الطقس “الغائم” و”احلار” 
في القرم، في إشــارة إلى احلريق الذي 

اندلع على اجلسر إثر االنفجار.

بوتين يتهم كييف باإلرهاب وبالوقوف وراء انفجار جسر القرم

الجمعية العامة لألمم المتحدة تبحث ضم روسيا مناطق أوكرانية

متابعة ـ الصباح الجديد:
فــي ذروة التحريض اإلســرائيلي 
الضفة  الرســمي على شــمال 
الســلطة  واتهــام  الغربيــة 
السيطرة  بفقدان  الفلسطينية 
هناك، خرج منفذ العملية األخيرة 
في القــدس من قلــب املنطقة 
التــي حترص إســرائيل دوماً على 
القــول بأنها العاصمــة املوحدة 
وهي حتت سيطرتها بالكامل، في 
عملية خلطت األرواق اإلسرائيلية 

السياسية واألمنية.
عليــه  تعــرف  الــذي  املنفــذ 
جــاء  الحقــاً،  اإلســرائيليون 
مــن القــدس يحمــل الهويــة 
مــن  يــأِت  لــم  اإلســرائيلية، 
الضفــة ولــم يرســله أحد من 
الفلســطينيني هنــاك، ليس له 
ماٍض أمنــي وال ينتمي للفصائل 
الفلسطينية... باختصار ال توجد 
جهة فلســطينية ميكن أن تلقي 
عليها إســرائيل اللوم، وإمنا فقط 
التي  اإلســرائيلية  االستخبارات 
حذرت من 80 هجوماً محتمالً في 
فترة األعياد، ولم تتوقع أن تأتيها 

الضربة من مأمن.
وقالــت هيئة البث اإلســرائيلية 
الصدمــة  إن  “كان”  الرســمية 
لدى أجهزة األمن اإلســرائيلية أن 

منفــذ عملية شــعفاط ال توجد 
اســتخبارات بشأنه من قبل. وكان 
متورطــاً في جتارة األســلحة، ولم 
يتوقــع أن ينخــرط فــي مثل هذا 

الهجوم.
مخيــم  مــن  فلســطيني  وكان 
شــعفاط في القــدس ترجل من 
ســيارة، الســبت املاضي ، وتقدم 
نحو جنــود متمركزين على احلاجز 
حاجز  باسم  املعروف  العســكري 
شــعفاط، وبادر بإطــالق النار من 
مســافة صفر على اجلنــود الذين 
يظهــر فيديــو كيف تســاقطوا 
وهلعــوا، فيمــا متكــن هــو من 
االنسحاب راجالً في مشهد يظهر 
جــرأة غيــر عادية، قبــل أن يؤكد 
اجليش اإلسرائيلي أن جندية قتلت 
في الهجــوم، فيما أصيــب اثنان 

أحدهما بحالة خطيرة للغاية.
بيان  في  اإلســرائيلي  اجليش  وقال 
التي  اجملندة  إن  األحــد،  االول  امس 
ُقتلت في هجــوم إطالق النار الذي 
وقــع في القــدس الشــرقية هي 
)18 عاماً( وهي  الرقيب نوعــا الزار 
بات حيفر في شمال  من ســكان 
إســرائيل، كانت عضواً في كتيبة 
“إيرز” التابعة للشرطة العسكرية. 
ولقد متت ترقيــة الزار، التي كانت 
برتبة عريف، إلــى رتبة رقيب بعد 
الطبي هداســا  املركز  أما  وفاتها. 
في القدس فأكد أن احلارس املصاب 
خضع لعملية جراحية طوال الليل 
من قبل جراحــي أعصاب، وال يزال 
موصوالً بجهاز تنفس صناعي وفي 

حالة خطيرة.
وتعهد املســؤولون فــي احلكومة 
املنفذ  إلى  بالوصول  اإلســرائيلية 

الــذي ضرب فــي وقت حســاس 
اإلســرائيليني  احتفــال  عشــية 
األحد.  االول  امــس  “العرش”  بعيد 
وقال رئيس احلكومة اإلســرائيلية، 
يائيــر لبيــد، إن قواته ســتقبض 
على منفذ العمليــة، مضيفاً في 
محاولة المتصاص غضب اجلمهور 
اإلســرائيلي: “اإلرهــاب لن ينتصر 
علينا، وهناك قوات كبيرة منتشرة 
في املنطقة وتواصل الليل بالنهار 

من أجل احلفاظ على املواطنني”.
اإلسرائيلية  القوات  حاصرت  وفوراً 
مخيم شــعفاط واقتحمته بحثاً 
عن منفذ الهجــوم، قبل أن تندلع 
املكان  فــي  عنيفــة  مواجهــات 
اســتخدم فيها اإلسرائيليون النار 
وقنابل الغــاز في مواجهة احلجارة 

والزجاجات احلارقة واملفرقعات.
قبل ذلك بقليل، اســتفز السكان 

في مخيم شــعفاط اإلسرائيليني 
إلــى أقصى حــد بعدمــا أطلقوا 
مفرقعــات فــي الهــواء ابتهاجاً 
التقطتها  بالعمليــة في صــورة 
ووزعتها  اإلســرائيلية  الشــرطة 
على وسائل اإلعالم، فيما بدا جزءاً 
لتبرير  أو  اخمليم  التحريض على  من 

الهجوم.
لكن كل ذلــك لم يقنــع اليمني 
اإلســرائيلي الذي استغل الهجوم 
وقال  بشــدة.  حكومته  وهاجــم 
رئيس حزب “شــاس” أرييه درعي إن 
العمليات تنتشر في كل مكان من 
الضفة إلى القــدس في مواجهة 
“هذه  حكومة ضعيفــة، مضيفاً: 
حكومة ضعيفة حملاربة العمليات، 
ال ميكــن هزميــة اإلرهــاب إال بيد 

حازمة”.
بن  إيتمار  الكنيســت  عضو  وقال 

الداخلي  األمن  وزير  مهاجماً  غفير 
بارليف إن سياسة احلكومة  عومر 
اإلسرائيلية قذرة. وأضاف مخاطباً 
بارليــف: “أنت ووزيــر الدفاع بيني 
غانتس، ملــاذا ألغيتما اإلغالق )في 
فترة األعيــاد( لقد جلبتما هجوماً 

آخر بفعل سياستكما القذرة”.
ورد بارليــف بعد أن قــال إن قواته 
من  املنفذ  على  القبض  ســتلقي 
مخيــم شــعفاط حيــاً أو ميتاً، 
بتهديــد شــمال الضفــة. وقال 
بارليف إنــه “إذا لــم تتوقف هذه 
األحداث فســنضطر إلــى القيام 
بعمليــة عســكرية كبيــرة في 
الغربية”،  الضفة  شــمال  مناطق 
لم  النهائــي  “املوعــد  مضيفــاً: 
فحص  مواصلة  إلــى  نحتاج  يأِت، 
وأضاف  القــرارات”.  واتخــاذ  األمر 
أن حكومتــه ال تريــد الوصول إلى 

عملية عسكرية بالضفة الغربية، 
لكن ال شك أن األحداث التي جرت 
املاضية كانت  واأليام  األسابيع  في 

شديدة، بحسب وصفه.
طبعــاً أقــر بارليــف بــأن حادث 
شعفاط صعب ألن املنفذ جاء من 
القدس، ووصل ماشــياً إلى احلاجز، 
وأطلق النار ثم انســحب ماشــياً 
وقال:  شعفاط.  مخيم  إلى  كذلك 
“ليســت املرة األولــى التي يخرج 
فيها مســلحون فلسطينيون من 
القدس لتنفيذ عمليات ضد  شرق 
الشــرطة اإلســرائيلية، نحن في 
حالــة تأهب قصوى، فتــرة األعياد 

اليهودية حساسة للغاية”.
فصائــل  ردت  الســياق،  فــي 
فلسطينية وناشطون على بارليف 
بتذكيــر إســرائيل أنهــا قمعت 
محتفلني فــي القدس بعيد املولد 
النبوي وتنتهك املســجد األقصى، 
وأن الــذي ميس باألقصــى عليه أن 
يتوقع كل شيء، سواء من الضفة 
أو القدس أو غــزة أو حتى الداخل. 
ليســت مســألة تخص شــمال 

الضفة فقط.
وحتى ظهر امــس االول األحد لم 
تكن إســرائيل قريبة مــن املنفذ 
وانتقدت وســائل إعالم إسرائيلية 
أنه بعد كل هذه الســاعات وآالف 
اجلنــود وقــوات خاصــة وطائرات 
مســيرة ومروحيات “يتجول املنفذ 
في قلب القدس العاصمة بحرية”.

“حماس”  باركــت  مــن جهتهــا، 
الفلسطينية  والفصائل  و”اجلهاد” 
التــي وصفتها  العملية  األخــرى 
بـ”البطوليــة”، ودعت إلى تكثيف 
الســلطة  التزمت  فيما  املقاومة، 
الفلسطينية الصمت، وهو صمت 
يكاد يكون أقرب إلى شــماتة في 
إســرائيل التــي مــا توقفت عن 
اتهام الســلطة بالضعف وفقدان 
الســيطرة فــي شــمال الضفة 
للمســلحني  ســمح  ما  الغربية 
الضربة  تأتــي  أن  قبل  بالتحــرك، 
من أكثر مــكان تفاخر إســرائيل 
وتصر وتعيــد القول مراراً بأنه حتت 

سيطرتها، وهو القدس.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
وسط عجز السلطات في إيران عن 
وضع حد للتظاهرات واالحتجاجات 
التي دخلت أســبوعها الرابع، بعد 
أن انطلقت شــرارتها تنديدا بوفاة 
الشابة مهسا أميني، يبدو أن األمن 

بدأ بالتركيز على طالب املدارس.
فبعــد حملة اعتقــاالت للطالب 
طالت عــدة جامعات فــي البالد، 
السيما في طهران، جاء دور املدارس 

الثانوية.
شاحنات مريبة

إذ أقدمــت قــوات األمــن خــالل 

الســاعات املاضية علــى اعتقال 
تالميــذ من داخل مبانــي املدارس، 
ال  شــاحنات  من  على  واقتادتهم 
حتمل لوحــات ترخيص، بحســب 
ما أفاد ناشــطون، فضال عن موقع 
والذي  املعــروف،   ”1500 “تصويــر 
اعتاد على نقل صــور وفيديوهات 

االحتجاجات اخملتلفة في البالد.
جميع  الســلطات  أغلقــت  كما 
املــدارس ومؤسســات التعليــم 
كردســتان،  محافظة  في  العالي 
السيما سنندج التي باتت تشكل 
“قنبلة موقوتة” بوجهها، في إشارة 

إلى أن احلكومة ال تزال قلقة بشأن 
موجة املعارضة هــذه التي ال تزال 
مســتمرة بعد أســابيع على وفاة 
أميني، الشــابة البالغة من العمر 

22 عاًما.
ففي ســنندج، يتعمــق الغضب، 
عوامل  ثالثــة  التقاء  أن  الســيما 
جعل املدينة أرضا خصبة للنشاط 
تاريخ من  أال وهــي  االحتجاجــي، 
املقاومــة الكردية، وتزايــد الفقر، 
والتاريخ الطويل من نشاط حقوق 

املرأة.
19 طفالً قتلوا

اإلنســان  أن منظمة حقوق  يذكر 
النرويج، كانت  إيران، ومقرهــا  في 
أعلنت قبل يومني في بيان أن “185 
على األقل، بينهم ما ال يقل عن 19 
طفالً قتلوا خالل االحتجاجات التي 
عمت مختلف املناطــق في البالد 

منذ ما يقارب األربعة أسابيع”.
فيمــا وقع أكبر عــدد من عمليات 
فــي محافظة سيســتان  القتل 
وبلوخســتان، حيث سقط نصف 

عدد الضحايا املسجل.
إلى ذلــك، أقدمت قوات األمن على 
اعتقال مئات الطــالب اجلامعيني، 

والشباب املشــاركني في التظاهر، 
فيما توعــدت وزارة الداخلية بعدم 
إطالق ســراحهم بل محاكمتهم، 
متهمــة إياهــم بالتبعية جلهات 

خارجية، وبإثارة الشغب.
ومنذ وفاة أميني في 16 ســبتمبر 
)2022( بعد ثالثة أيام من اعتقالها 
من قبل شــرطة األخالق، ومن ثم 
نقلها إلى أحد املستشــفيات في 
طهران، والتظاهــرات لم تهدأ في 

البالد.
فقد أشعلت وفاتها منذ ذلك احلني 
نار الغضب حــول عدة قضايا، من 

بينها القيود املفروضة على احلريات 
الشــخصية والقواعــد الصارمة 
عن  املــرأة، فضالً  املتعلقة مبالبس 
األزمة املعيشية واالقتصادية التي 
يعاني منهــا اإليرانيون، ناهيك عن 
يفرضها  التي  الصارمــة  القواعد 
السياسية  وتركيبته  احلكم  نظام 

بشكل عام.
في حــني عمدت الســلطات إلى 
أســاليب القمع والعنف، ســواء 
عبر قطــع اإلنترنت أو اســتعمال 
الرصاص احلــي لتفريق احملتجني، أو 

اعتقالهم.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اعتبر وزير اخلارجية املصري ســامح 
شكري أن حكومة الوحدة الوطنية 
الليبيــة التي يرأســها عبد احلميد 
الدبيبة “ال شــرعية لهــا” منذ 24 

ديســمبر املاضــي.، و”ال يحــق لها 
التوقيع على اتفاقات دولية”.

وفــي مؤمتر صحفــي مــع نظيره 
اليونانــي نيكــوس دينديــاس، قال 
سامح شكري إن “حكومة الدبيبة ال 

شرعية لها منذ 24 ديسمبر املاضي، 
وال يحق لها التوقيــع على اتفاقات 
دوليــة”. وأضــاف شــكري: “علــى 
األمم املتحــدة أن حتــدد موقفها من 
شــرعية احلكومة الليبية املنتهية 

واليتها”، متابعا: “أكدنا ضرورة عقد 
االنتخابــات في ليبيــا ودعم جهود 
البرملان الليبي”. وتابع حول العالقات 
مع اليونــان: “بحثنا أمن الطاقة في 
التزامنا  ونؤكــد  اإلقليمي،  جوارنــا 

باالتفــاق املوقع بني البلدين بشــأن 
احلــدود البحرية وأمــن الطاقة في 
شــرق املتوســط”. من جهته، قال 
دنديــاس: “حكومة الوحدة الوطنية 
املنتهية واليتهــا ال متلك  الليبيــة 

احلق في إبرام اتفاقات لالستكشاف 
) التنقيب عن الغــاز(”. واضاف وزير 
اخلارجيــة اليونانــي: القاهرة و أثينا 
جسر فوق مياه مضطربة بني العالم 

العربي وأوروبا وبني إفريقيا وأوروبا”.

»ضربة القدس« الموجعة تصدم أجهزة
األمن اإلسرائيلية وتربك حساباتها

وضعت 80 هجوما محتمال ولم تكن بينها

األمن اإليراني يعتقل تالميذ المدارس..ويغلق مؤسسات التعليم في كردستان

وزير الخارجية المصري: حكومة الدبيبة ليست شرعية وال يحق لها إبرام اتفاقيات
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جمهورية العراق
محافظة املثنى 

دائرة العقود احلكومية
قسم التعاقدات

العدد : 1281
التاريخ 2022/10/9

مناقصة رقم )62( اعالن للمرة االولى
املشاريع واالعمال املشمولة بقانون الدعم الطارىء لالمن الغذائي والتنمية 

حملافظة املثنى / من متويل تنمية االقاليم 
»تبليط طرق متعددة في قضاء السوير بطول )22,900( كم/ اجملموعة الثانية«

يسر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى  دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشروع الذي تتلخص االعمال فيه بقشط الطريق وتسويته وازالة 
كافة التعارضات وتثبيت املناطق الرخوة من الطرق )ان وجدت(، ومن ثم الدفن بالتراب النظيف 
مع احلدل وفرش وحدل طبقة احلصى اخلابط صنف )B( بســمك )20( سم، وفرش وحدل طبقة 
من االســاس القيري بســمك كلي محدول )10( ســم، وعمل االكتاف من خالل فرش طبقة 
من احلصى اخلابط صنف )C( بســمك )10( ســم مع الرش واحلدل اجليد، كما تتضمن بعض 
الطرق تنفيذ قناطر انوبية بالستيكية وقناطر انبوبية كونكريتية ، وكل مايلزم الجناز املشروع 
ومبوجب الشروط واملواصفات الفنية احملددة في جدول الكميات ووثائق املناقصة مع مالحظة  

ومراعاة ما يأتي: 
1ـ  علــى مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصــول على معلومات اضافية االتصال 

بدائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى 
  )dpc.muthana@Yahoo.com(  خالل ايام الدوام الرسمي من الساعة التاسعة صباحا ولغاية 

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

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

4 – متطلبات التاهيل املطلوبة : وتشمل ما ياتي :
أ ـ االهليــة القانونية : وتشــتمل على كل من تضارب املصالح و قائمة الشــركات املتلكئة 

والقائمة السوداء .
بـ  الســيولة املالية : وهي توافر مبلغ بقيمة ال تقــل عن )168,000,000( دينار )مائة وثمانية 
وســتني 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: ويشــتمل الكادر القيادي على مدير مشــروع 
)مهندس مدني( + مهندس مدني 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 
كافــة التبعات القانونية الناجتة عن عدم تقدميها ومن ضمنهــا 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 ) 3,173,300,000( دينار )ثالثة مليارات ومائة وثالثة 
وسبعون مليون وثالثمائة الف دينارعراقي(، وان املدة الالزمة لتنفيذ اعمال املشروع هي )510( 

ايام.
6 - بامكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق املناقصة ابتــداء من يوم االثنني  املصادف 
2022/10/17،وذلك بعد تقدمي طلب حتريري الى دائرة العقود احلكومية في احملافظة، ودفع قيمة 
البيع للوثائق البالغة )300,000( )ثالثمائة الف دينار( غير قابل للرد ويقدم وصل الشراء االصلي 

مع العطاء.
7 - يتم تسليم العطاءات الى العنوان االتي: محافظة املثنى /  دائرة العقود احلكومية وان موعد 
الغلق في متام الســاعة الثانية عشــر ظهرا من يوم االحد املصادف 2022/11/6 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 استفســارات املشــتركني في املناقصة سيكون 
في الســاعة احلادية عشر صباحا من يوم االحد املصادف  2022/10/30 في مبنى دائرة العقود 
احلكوميــة في املثنى .ان كل العطاءات تبقى نافذة ملدة )90( يوما وان تتضمن ضماناً للعطاء 
على شــكل خطاب ضمان مصرفي يذكر فيه اســم ورقم املناقصــة 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 )45,000,000( دينار)خمسة واربعون مليون 
دينــار عراقي( وعلى ان تكون صــادرة عن مصرف معتمد في العــراق 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 الترشيح لالحالة  تختار جلنة التحليل العطاء املستجيب لكافة الشروط القانونية 
املطلوبــة في املناقصة وكذلك املواصفات الفنية ومعايير التاهيل املطلوبة )اي مســتجيب 
بشــكل كلي مالياً وفنيــاً وقانونياً ( مع كونــه اوطا  عطاء متوازن ومنســجم 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 
ســيتم استبعاد عطائه ،مما يقتضي مراعاة ذلك  عند  التقدمي حيث يتم ملىء القسم الرابع 
مــن قبل مقدم العطاء ثم تقــدم ورقيا بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشــركة  املقدمة 
للعطاء مع الوثائق املكونة للعطاء املشــار اليها في  التعليمــات ملقدمي العطاءات وورقة 

بيانات العطاء.
11 – ان احلد االقصى لقبول عطاءات املشــاركة هو شــركتان من نفس الصنف واالختصاص 

لغرض الصعود درجة واحدة حصرا.
12 - ال ميكن احالة املناقصة على  شــركة  وبعهدتها مشروع  او مشاريع غير منجزة اال بعد 
التاكــد من عدم وجود انحراف عن البرنامج الزمني لها )جدول تقدم العمل( بنســبة 20 % او 

اكثر.
13 - ال تصرف اول ســلفة 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 : 1280
التاريخ 2022/10/9

مناقصة رقم )61( اعالن للمرة االولى
املشاريع واالعمال املشمولة بقانون الدعم الطارىء لالمن الغذائي والتنمية 

حملافظة املثنى / من متويل تنمية االقاليم 
»تبليط طرق متعددة في قضاء السوير بطول )24,550( كم/ اجملموعة االولى«

يسر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى  دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشروع الذي تتلخص االعمال فيه بقشط الطريق وتسويته وازالة 
كافة التعارضات وتثبيت املناطق الرخوة من الطرق )ان وجدت(، ومن ثم الدفن بالتراب النظيف 
مع احلدل وفرش وحدل طبقة احلصى اخلابط صنف )B( بســمك )20( سم، وفرش وحدل طبقة 
من االســاس القيري بســمك كلي محدول )10( ســم، وعمل االكتاف من خالل فرش طبقة 
من احلصى اخلابط صنف )C( بســمك )10( ســم مع الرش واحلدل اجليد، كما تتضمن بعض 
الطرق تنفيذ قناطر انوبية بالستيكية وقناطر انبوبية كونكريتية ، وكل مايلزم الجناز املشروع 
ومبوجب الشروط واملواصفات الفنية احملددة في جدول الكميات ووثائق املناقصة مع مالحظة  

ومراعاة ما يأتي: 
1ـ  علــى مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصــول على معلومات اضافية االتصال 

بدائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى 
  )dpc.muthana@Yahoo.com(  خالل ايام الدوام الرسمي من الساعة التاسعة صباحا ولغاية 

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

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

4 – متطلبات التاهيل املطلوبة : وتشمل ما ياتي :
أ ـ االهليــة القانونية : وتشــتمل على كل من تضارب املصالح و قائمة الشــركات املتلكئة 

والقائمة السوداء .
بـ  الســيولة املالية : وهي توافر مبلغ بقيمة ال تقل عن )179,000,000( دينار )مائة وتســعة 
وســبعني 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: ويشــتمل الكادر القيادي على مدير مشــروع 
)مهندس مدني( + مهندس مدني عدد/2 وبعقود رسمية صادرة عن نقابة املهندسني العراقية، 
كمــا يتوجب على مقدم العطاء تقدمي مايؤيد خبرات الكادر القيادي للمشــروع.ويجب تقدمي 
الكــوادر واالختصاصات الفنية املطلوبة قبل موعد املباشــرة باالعمال، وبعكســة تتحمل 
الشــركة كافة التبعات القانونية الناجتــة عن عدم تقدميها ومن ضمنهــا 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 ) 3,579,990,500( دينار )ثالثة مليارات وخمسمائة 
وتسعة وسبعون مليون وتســعمائة وتسعون الف وخمسمائة دينارعراقي(، وان املدة الالزمة 

لتنفيذ اعمال املشروع هي )540( يوما.
6 - بامكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق املناقصة ابتــداء من يوم االثنني  املصادف 
2022/10/17،وذلك بعد تقدمي طلب حتريري الى دائرة العقود احلكومية في احملافظة، ودفع قيمة 
البيع للوثائق البالغة )300,000( )ثالثمائة الف دينار( غير قابل للرد ويقدم وصل الشراء االصلي 

مع العطاء.
7 - يتم تسليم العطاءات الى العنوان االتي: محافظة املثنى /  دائرة العقود احلكومية وان موعد 
الغلق في متام الســاعة الثانية عشــر ظهرا من يوم االحد املصادف 2022/11/6 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 استفســارات املشــتركني في املناقصة سيكون 
في الســاعة احلادية عشر صباحا من يوم االحد املصادف  2022/10/30 في مبنى دائرة العقود 
احلكوميــة في املثنى .ان كل العطاءات تبقى نافذة ملدة )90( يوما وان تتضمن ضمانا للعطاء 
على شــكل خطاب ضمان مصرفي يذكر فيه اســم ورقم املناقصــة 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 )51,000,000( دينار)واحد وخمســون مليون 
دينــار عراقي( وعلى ان تكون صــادرة عن مصرف معتمد في العــراق 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 الترشيح لالحالة  تختار جلنة التحليل العطاء املستجيب لكافة الشروط القانونية 
املطلوبــة في املناقصة وكذلك املواصفات الفنية ومعايير التاهيل املطلوبة )اي مســتجيب 
بشــكل كلي مالياً وفنيــاً وقانونياً ( مع كونــه اوطأ  عطاء متوازن ومنســجم 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 
ســيتم استبعاد عطائه ،مما يقتضي مراعاة ذلك  عند  التقدمي حيث يتم ملىء القسم الرابع 
مــن قبل مقدم العطاء ثم تقــدم ورقيا بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشــركة  املقدمة 
للعطاء مع الوثائق املكونة للعطاء املشــار اليها في  التعليمــات ملقدمي العطاءات وورقة 

بيانات العطاء.
11 – ان احلد االقصى لقبول عطاءات املشــاركة هو شــركتان من نفس الصنف واالختصاص 

لغرض الصعود درجة واحدة حصرا.
12 - ال ميكن احالة املناقصة على  شــركة  وبعهدتها مشروع  او مشاريع غير منجزة اال بعد 
التاكــد من عدم وجود انحراف عن البرنامج الزمني لها )جدول تقدم العمل( بنســبة 20 % او 

اكثر.
13 - ال تصرف اول ســلفة 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



5 اعالن

جمهورية العراق
محافظة املثنى 

دائرة العقود احلكومية
قسم التعاقدات

العدد : 1282
التاريخ 2022/10/9

مناقصة رقم )63( اعالن للمرة االولى
املشاريع واالعمال املشمولة بقانون الدعم الطارىء لالمن الغذائي والتنمية حملافظة 

املثنى / من متويل تنمية االقاليم 
»تبليط طرق متعددة في مناطق البركات وال غامن والصفران بطول 24,2 كم«/ الكرامة

يسر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى  دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشروع الذي تتلخص االعمال فيه بقشط الطريق وتسويته وازالة 
كافة التعارضات وتثبيت املناطق الرخوة من الطرق )ان وجدت(، ومن ثم الدفن بالتراب النظيف 
مع احلدل وفرش وحدل طبقة احلصى اخلابط صنف )B( بســمك )20( سم، وفرش وحدل طبقة 
من االســاس القيري بسمك كلي محدول )10( سم، وعمل االكتاف من خالل فرش طبقة من 
احلصى اخلابط صنف )C( بســمك )10( سم مع الرش واحلدل اجليد، كما تتضمن بعض الطرق 
تنفيذ قناطر انوبية بالســتيكية وقناطر انبوبية كونكريتيــة وعمل قنطرة صندوقية، وكل 
مايلزم الجناز املشروع ومبوجب الشــروط واملواصفات الفنية احملددة في جدول الكميات ووثائق 

املناقصة مع مالحظة  ومراعاة ما يأتي: 
1ـ  علــى مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصــول على معلومات اضافية االتصال 

بدائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى 
  )dpc.muthana@Yahoo.com(  خالل ايام الدوام الرسمي من الساعة التاسعة صباحا ولغاية 

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

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

4 – متطلبات التاهيل املطلوبة : وتشمل ما ياتي :
أ ـ االهليــة القانونية : وتشــتمل على كل من تضارب املصالح و قائمة الشــركات املتلكئة 

والقائمة السوداء .
بـ  الســيولة املاليــة : وهي توافر مبلغ بقيمة ال تقل عــن )133,000,000( دينار )مائة وثالثة 
وثالثني مليون دينار( عن طريق كشــف مصرفي يبني حركة التدفق املالي الخر ســنة ،وتكون 

متوافرة قبل موعد غلق املناقصة بفترة قصيرة .
ج – الكادر القيادي للمشــروع والعاملني فيه: ويشــتمل الكادر القيادي على مدير مشــروع 
)مهندس مدني( + مهندس مدني عدد/2 وبعقود رسمية صادرة عن نقابة املهندسني العراقية، 
كمــا يتوجب على مقدم العطاء تقدمي مايؤيد خبرات الكادر القيادي للمشــروع.ويجب تقدمي 
الكــوادر واالختصاصات الفنية املطلوبة قبل موعد املباشــرة باالعمال، وبعكســة تتحمل 
الشــركة كافة التبعات القانونية الناجتــة عن عدم تقدميها ومن ضمنهــا 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 ) 3,527,980,000( دينار )ثالثة مليارات وخمسمائة 
وســبعة وعشرون مليون وتسعمائة وثمانون الف دينارعراقي(، وان املدة الالزمة لتنفيذ اعمال 

املشروع هي )720( يوما.
6 - بامكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق املناقصة ابتــداء من يوم االثنني  املصادف 
2022/10/17،وذلك بعد تقدمي طلب حتريري الى دائرة العقود احلكومية في احملافظة، ودفع قيمة 
البيع للوثائق البالغة )300,000( )ثالثمائة الف دينار( غير قابل للرد ويقدم وصل الشراء االصلي 

مع العطاء.
7 - يتم تسليم العطاءات الى العنوان االتي: محافظة املثنى /  دائرة العقود احلكومية وان موعد 
الغلق في متام الســاعة الثانية عشــر ظهرا من يوم االحد املصادف 2022/11/6 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 استفســارات املشــتركني في املناقصة سيكون 
في الســاعة احلادية عشر صباحا من يوم االحد املصادف  2022/10/30 في مبنى دائرة العقود 
احلكوميــة في املثنى .ان كل العطاءات تبقى نافذة ملدة )90( يوما وان تتضمن ضماناً للعطاء 
على شــكل خطاب ضمان مصرفي يذكر فيه اســم ورقم املناقصــة 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 )50,000,000( دينار)خمســون مليون دينار 
عراقي( وعلى ان تكون صادرة عن مصرف معتمد في العراق ملصلحة جهة التعاقد ) محافظة 

املثنى / حسابات أخلطة االستثمارية (
8 – ان اســم جهة التعاقد هو محافظة املثنى، والعنوان هو السماوة – شارع احملافظة – بناية 

االدارة العامة واحمللية والقسم اخملتص هو دائرة العقود احلكومية في املثنى.
9 - عند الترشيح لالحالة  تختار جلنة التحليل العطاء املستجيب لكافة الشروط القانونية 
املطلوبــة في املناقصة وكذلك املواصفات الفنية ومعايير التاهيل املطلوبة )اي مســتجيب 
بشــكل كلي مالياً وفنيــاً وقانونياً ( مع كونــه اوطا  عطاء متوازن ومنســجم 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 
ســيتم استبعاد عطائه ،مما يقتضي مراعاة ذلك  عند  التقدمي حيث يتم ملىء القسم الرابع 
مــن قبل مقدم العطاء ثم تقــدم ورقيا بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشــركة  املقدمة 
للعطاء مع الوثائق املكونة للعطاء املشــار اليها في  التعليمــات ملقدمي العطاءات وورقة 

بيانات العطاء.
11 – ان احلد االقصى لقبول عطاءات املشــاركة هو شــركتان من نفس الصنف واالختصاص 

لغرض الصعود درجة واحدة حصرا.
12 - ال ميكن احالة املناقصة على  شــركة  وبعهدتها مشروع  او مشاريع غير منجزة اال بعد 
التاكــد من عدم وجود انحراف عن البرنامج الزمني لها )جدول تقدم العمل( بنســبة 20 % او 

اكثر.
13 - ال تصرف اول ســلفة 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

Public Tender Announcement for Tender No: 017-PC-22-EBS )2nd Announcement(
Provision of Enclosed Flare Package for EPF

Tender Type: Public Tender

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong 
Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, 
Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of Enclosed Flare Package for EPF
Tender No.: 017-PC-22-EBS )2nd Announcement(
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the Second time. All the specialist 
companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company 
Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee )100$( 
after procedures mentioned below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek ONE contractor who has enough experience and ability to provide Enclosed 
Flare Package for EPF in EBS Oilfield.
Note: For more details, please refer to ITB document.
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Ms. Tanli 
tanli@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Copy of Company Registration Documents, etc.
C: Information for S2 Camp entry pass )form could be obtained from the above email address(.
Note: Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following 
conditions:1- Who is on the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes 
with Company or its affiliates at Company›s sole discretion, whether it is litigation or non-litigation.
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before 
the tender submission deadline 16:00 PM, 31st October 2022 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp 
before the deadline mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal )one original and two copies, with one USB flash for the technical offer that can be read and 
compiled(.
B. Commercial proposal )one original and two copies, with one USB flash for the commercial offer that can be read and 
compiled(.
C. Bid Bond with a value of 20,000.00 USD.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted 
strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact 
information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the 
C&P Dept. 7 days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Ms. Tanli tanli@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.
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متابعة ـ الصباح الجديد :
متتلك البالد ثروات معدنية عدة إلى 
التي تغطي  النفطية  الثروة  جانب 
نســبة كبيرة مــن املوازنة العامة 
لبــالد الرافدين، إذ تشــكل فرصاً 
اســتثمارية للصناعات التعدينية 
تواجه معوقات  لكنها  واإلنشائية، 

باجلملة.
إلى  اليــوم  البــالد  حاجة  وتــزداد 
استثمار تلك الثروات ووضع خطط 
مســتقبلية لتكون رافداً رئيســاً 
لالقتصاد الوطني، وناقشــت جلنة 
االقتصــاد والصناعــة والتجــارة، 
اجتماع  خــالل  املاضي،  اخلميــس 
االســتثمار  جلنــة  مع  مشــترك 
املتقدم  الــكادر  بحضور  والتنمية 
في وزارة الصناعة واملعادن مشروع 

قانون االستثمار املعدني.
وقالت الدائرة اإلعالمية في مجلس 
النواب في بيان إن “رئيس اجللســة 
النائب محمد عبــد ربه أكد خالل 
الــذي عقد فــي مقر  االجتمــاع 
اللجنة املضي بتشــريع القانون مبا 
يتــالءم والواقــع الصناعي وإدخال 
التعديالت التي من شــأنها تطوير 
وأضافت  العــراق”،  فــي  الصناعة 
أن “أهــم فقرات مشــروع القانون 
نوقشت واتفق على أخذ مقترحات 
اجلانــب احلكومــي ممثــالً بــوزارة 
الصناعة فضالً عن القطاع اخلاص 
مــن صناعيني وأصحــاب معامل” 
ونوهت إلى أنه “جرى خالل االجتماع 
تعديل بعض فقرات القانون متهيداً 

لعرضه للقراءة األولى”.
وأكدت أن “اجملتمعني شــددوا على 
ضرورة تشــريع مثل هذه القوانني 
استثمار  تطوير  في  للمســاهمة 
املعادن املوجودة في باطن األرض من 
مقالع ومناجم وتشجيع الشركات 
األجنبية والعراقية على االستثمار 

في هذا القطاع احليوي”.

لم تستثمر بعد
بدوره يرى أســتاذ االقتصاد الدولي 
نوار السعدي أن “العراق ميتلك ثروة 
معدنيــة هائلة، إلــى جانب الثروة 
الثروة لم  أن هــذه  إال  النفطيــة، 
تســتثمر بعد ولم تتم االستفادة 
من كامل طاقتها. وبحسب اخلطة 
وضعت  التي  للعراق  املســتقبلية 
1981، فإن اســتثمار جميع  عــام 
الثروات املعدنية والغازية في البالد 

ســيكون من نصيب جيل ما بعد 
2050. هناك كثير من االقتصاديني 
ضد هــذا القرار، لكن أنا من وجهة 
نظــري، لو مت اســتثمار تلك الثروة 
فــي الفترة املاضيــة، لتبددت اآلن، 
النفط خالل  تبددت عائــدات  كما 

السنوات الـ20 املاضية”.
املعادن  “تلك  بأن  السعدي  ويعتقد 
في العــراق ميكن أن تكــون مورداً 
رئيســاً بعــد نضوب النفــط، إال 
أنهــا حتتــاج إلى شــركات عاملية 
إضافة  وتصديرها،  الســتخراجها 
إلى أن تلك املعــادن أكثر عدالً من 
على جميع  موزعــة  فهي  النفط، 
إذ إن آخر مسح  محافظات البالد”، 
اجليولوجي  املســح  هيئــة  أجرته 
العراقيــة بالتعاون مــع جامعات 
تكريــت وبابــل واألنبــار، أظهر أن 
العــراق يحتــوي علــى عشــرات 
املعادن بكميات كبيرة منها بعض 
والذهب  النادرة كاليورانيوم  املعادن 
والكبريت  األحمر  والزئبق  والفضة 
احلر، فضــاًل عن احلديــد والنحاس 
والنيــكل  والكــروم  والقصديــر 

واألملنيوم وغيرها من املعادن موزعة 
تقريبــاً علــى جميــع محافظات 
العراق، من جنوبه إلى شماله ومن 

غربه إلى شرقه.
وأوضح الســعدي أن املسح األخير 
اعتمد علــى بيانات عام 1966 حني 
كانت أكبر حملة استكشــاف في 
شــركات  ملصلحة  منحت  العراق 
بغداد  ورفضــت  آنذاك  بريطانيــة 
للبدء  الشــركات  عــروض  حينها 
باالســتثمار، إذ كانت ترفع شــعار 
بعد  األجيــال  مســتقبل  “ضمان 
نضوب النفط”، كمــا يبني أن نحو 
80 في املئة من املعــادن في البالد 
غير مستثمرة مثل الذهب والزئبق 
في  الفتاً  والنحــاس،  واليورانيــوم 
الوقــت ذاتــه إلى وجــود عمليات 
سرقة للزئبق بطرق بدائية جتري في 
جنوب العراق من قبل عصابات ويتم 
تهريبه إلــى دولة إقليمية مجاورة. 
وشدد على أن “ما يحتاج إليه العراق 
اآلن هو وضع خطط مســتقبلية، 
لذا يجب على الدولة اإلشراف على 
تعديــل قانون االســتثمار املعدني 

النافذ رقم 91 لســنة 1988 ووضع 
مشروع لقانون جديد في هذا اجملال 
يتناســب مع تطور الفكر والتوجه 
االقتصادي للبالد ومبا يتيح تنشيط 
قطــاع املعــادن والتعدين ليصبح 
رافداً مهماً فــي االقتصاد الوطني 
العمل  يجــب  وأيضاً  مســتقبالً. 
على إنشــاء معامل تابعــة لوزارة 
الصناعة واملعــادن وصيانة املوجود 
منها، فضــالً عن أهمية إشــراك 
القطاع اخلاص وفتــح مكاتب في 
عدد من احملافظــات العراقية إمياناً 
احملافظات  هــذه  تعريف  بأهميــة 
باملوارد املعدنية الطبيعية املتوافرة 
لديهــا، فضــالً عن إرشــادها إلى 
استثمارها،  التعامل بشأن  كيفية 
أعمــاالً  تــؤدي  املكاتــب  وهــذه 
استشــارية للحكومات احمللية في 

كل محافظة”.
املعدنية  الثروة  أن  الســعدي  ويرى 
في العــراق بأنواعهــا اخملتلفة لم 
تســتثمر بشــكل يضمن حتقيق 
للبــالد، لكن  موارد ماليــة كبيرة 
تفشــي الفســاد املالــي واإلداري 

واعتمــاد نهج احملاصصــة وغياب 
وعدم  االقتصادية  االســتراتيجية 
واألمني،  السياســي  االســتقرار 
كلهــا عوامــل تعــوق عمليــات 
واستثمار  املعدني  االستكشــاف 
أن  رغم  علــى  املعدنيــة،  الثــروة 
والفوســفات  الكبريت  اســتثمار 
والســيليكا عاليــة النقاوة ميكن 
أن يعود على خزانــة الدولة مببالغ 
تتــراوح بني اربعة  وســتة مليارات 
دوالر ســنوياً. لذلك مــن الضروري 
العراق  املعنيــة في  اجلهات  إصدار 
خريطــة طريق ودليالً لالســتثمار 
املعدني وتوفيــر املعلومات اخلاصة 
بهذا اجلانب وعرض فرص االستثمار 
الرصينة  العاملية  الشــركات  أمام 
املعــادن وهــي كثيرة  الســتثمار 
مبوجــب قانــون االســتثمار الذي 
مع  الطرفــني  مصالــح  يضمــن 
الوطني  االقتصاد  قطاعات  حماية 
مــن هيمنــة رأس املــال األجنبي، 
مبا يحــول دون التحكــم بالثروات 
الوطنيــة وفقــاً لضوابط محددة 
مع قيام الدولة بوضع السياســات 

التعدينيــة االســتراتيجية للبالد 
ومراقبة حســن تنفيذها من قبل 

قطاعي الدولة واخلاص.
ونوه إلى أن كثيراً من معادن العراق 
ما زالت في مكانها وغير مستثمرة 
بشــكل جيــد، كما أن اســتثمار 
املعادن يحتاج إلى أموال وإلى قانون 
متكامل ولكن كل ما مت ذكره يجب 
تنفيذه عندما يكون هناك استقرار 
سياســي وحكومــة قويــة قادرة 
على الســيطرة وفرض قوة الدولة 
املستثمرين  على  ســواء  والقانون 
أما  والدولية.  احمللية  الشــركات  أو 
مع الوضــع احلالي وضعــف األداء 
يبقــى  أن  فاألفضــل  احلكومــي، 
الوضع كما هــو حتى ال تهدر هذه 
الثروة  الوطنية كما هدرت  الثروات 

النفطية.

فرص استثمارية
في املقابل يؤكد الباحث االقتصادي 
بســام رعد أن العراق ميتلك كثيراً 
مــن خامــات املعــادن الصناعية 
الفلزية والالفلزية مثل الفوسفات 
الســيلكا  ورمال  احلــر  والكبريت 
مختلفة  مناطــق  فــي  وغيرهــا 
فرصاً  تشــكل  وهي  أراضيــه  من 
اســتثمارية للصناعات التعدينية 
قدم  بســبب  أنه  إال  واإلنشــائية، 
االهتمــام  وعــدم  التشــريعات 
باســتثمارها، باتت تواجه معوقات 
باجلملــة إذ إن آخــر قانون صدر هو 
القانون رقم 91 لســنة 1988 وهذا 
العريضة  اخلطــوط  يحدد  القانون 
والقواعد اخلاصة باالستثمارات في 
قطاع املعادن وال يجيز هذا القانون 
املعــادن اخلــام ولكن أجاز  تصدير 
أن تقوم عليهــا معامل لصناعات 
حتويليــة وتصدير املــواد املصنعة 

للخارج.
وكشــف رعد عن أنه طوال الفترة 
املاضية لم يتم ضخ اســتثمارات 
مالية لتوظيف هذه املوارد بالشكل 
األمثل، بالتالي تشريع قانون يتالءم 
مع استثمار هذه الثروة بات ضرورياً. 
وال بد من أن يكون التشريع اجلديد 
قائماً على فلسفة اإلنتاج والتطور، 
إذ إن قطــاع التعديــن والصناعات 
أحد  به ميثل  املتعلقــة  التحويلية 
االقتصادي  التنويــع  خيــارات  أبرز 
التركيــز على هذا  الدولــة  وعلى 

القطاع في خططها التنموية.

بغداد ـ الصباح الجديد :
أن  إال  الطقــس،  اعتــدال  رغــم 
أزمــة قطاع الكهرباء فــي العراق 
مســتمرة لغياب الغاز اإليراني من 
جديد، بســبب أعمال صيانة داخل 
األراضي اإليرانية، فيما كشف خبير 
اقتصادي عن املبالغ املصروفة على 

املنظومة الوطنية للكهرباء.
العراقية،  الكهربــاء  وزارة  وأعلنت 
فــي بيان لهــا أمــس االول األحد، 
أن أعمــال الصيانــة ألنابيب الغاز 
داخل األراضي اإليرانية والتي تنقل 
إلــى املنطقة الوســطى،  الغــاز 
 2500 إلى  تؤدي لفقدان ما يصــل 

ميغاواط من الكهرباء في العراق.
كمــا أشــار بيــان الــوزارة إلى أن 
اإليراني سيؤّثر  الغاز  نقص كميات 
بنسبة يسيرة في ساعات إمدادات 
املواطنــني بالكهرباء في العاصمة 
بغــداد واملناطق الوســطى، خالل 
املــدة من 10 إلى 15 تشــرين األول 

اجلــاري. يقــول اخلبيــر االقتصادي 
باســم جميل انطــوان ، إن “ ما مت 
صرفــه من مبالغ علــى املنظومة 
دوالر”،  مليار   80 جتاوزت  الكهربائية 
املصروفة  املبالغ  “كل هذه  مضيفاً 
وما زال اعتمادنا على دول اجلوار في 

تزويدنا بالوقود والطاقة”.

واوضــح ان “إيقــاف الفســاد في 
املنظومة الوطنية وحل املشــكلة 
بشــكل علمي ومتابعة جدية من 
قبــل اجهزة نظيفــة ومنع تدخل 
العملية هو  بهــذه  السياســيني 

أساس حل هذه املشكلة”.
وتتواصل أزمة انقطاع الكهرباء في 

العراق، علــى الرغم من إعالن وزارة 
الكهرباء عن وصول إنتاجها العلى 
املنظومة  في عمــر  له  مســتوى 
الوطنية. وكانت وزارة الكهرباء، قد 
أعلنت قبل يومني، اطفاء الكهرباء 
6 ساعات بسبب “ثقب”  عن بغداد 

بأنبوب الغاز اإليراني.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
األمريكية  القيــود  تفرض  أن  يتوقع 
الشــركات  وصول  على  املفروضــة 
الصينية إلى التكنولوجيا املتقدمة، 
أكبر شــركة صينية  تراجع منو  إلى 
اإللكترونيــة  الرقائــق  لصناعــة 
2023. وذكرت  النصــف خــالل  إلى 
خالل  االثنــني  امــس  “بلومبيــرج” 

تقرير لها أعده تشــارلز شام، إن منو 
ســيميكونداكتور  شركة  مبيعات 
مانيفاكتشــورجن إنترناشونال كورب 
2023، ميكن أن يكون  الصينية خالل 
نصــف التوقعــات الســابقة، في 
القيود األخيــرة املفروضة على  ظل 

التصدير.
وأضاف احمللل االقتصادي أن 48 % من 

الشركة  تعتزم  التي  اإلنتاج  خطوط 
الصينية إقامتها خالل العام املقبل، 
ســتحتاج إلى احلصول على معدات 
الم  مثــل  أمريكية  شــركات  مــن 
ريسيرش كورب، وأباليد ماتريالز إنك. 
وأشارت الوكالة، إلى أن تقديرات شام 
استندت إلى تضرر الطاقة اإلنتاجية 
للشركة الصينية من قيود التصدير 

تأثيرات  إلى  تتطــرق  ولم  األمريكية 
تقلبات األســعار أو معدل استغالل 

الطاقات اإلنتاجية لدى الشركة.
وتتوقــع “إس إم آي ســي” وهي أكبر 
حلســاب  إلكترونية  رقائق  شــركة 
الغير من حيث املبيعات، منو إيراداتها 
 % 38 بنحو   2022 اإلجمالية خــالل 
ســنويا ثم 5 % خالل 2023، وتراجع 

ســعر ســهم الشــركة 5.2 % في 
بدايــة تعامالت بورصــة هوجن كوجن 
إيرادات  ويتوقع منــو   . االثنــني  امس 
“إس إم آي ســي” العام املقبل بأقل 
من التقديــرات الســابقة بـ  50% 
األمريكية  القيــود  علــى خلفيــة 
االكثر صرامة املفروضة على تصدير 
التكنولوجيــا املتقدمة إلى الصني. 

وأدرجــت أمريكا، الشــركة املوجود 
مقرها في مدينة شنغهاي الصينية 
على القوائم الســوداء للشــركات 
الصينية، وكانت هذه الشــركة قد 
أعلنــت خــالل 2022  حتقيق اختراق 
في تطويــر الرقائق مقاس 7 نانومتر 
وهو تطور هائل بالنســبة لصناعة 

اإللكترونيات الصينية.

متابعة ـ الصباح الجديد :
اســتمرار  نفطيون،  محللــون  توقع 
املكاسب السعرية للنفط اخلام خالل 
األسبوع اجلاري بعد مكاسب قياسية 
في األسبوع املاضي عقب إعالن حتالف 
اإلنتاج  +” عــن خفض  “أوبك  منتجي 
مبليوني برميل يوميا في تشرين الثاني 

املقبل.
وأشار احملللون إلى أن مخاوف اضطراب 
األســواق مــع اقتراب موعــد احلظر 
األوروبي على صادرات النفط الروسية 
بحرا بدءا من خمسة  ديسمبر املقبل، 
وعلى املنتجات النفطية من 5 فبراير 

من العام املقبل.
وذكــر محللون أن “أوبــك +” تقوم ما 
بوسعها حلماية توازن السوق واتخذت 
في األسبوع املاضي قرارا غير مسبوق 
فــي تاريخها وتاريــخ “أوبك” بخفض 
قياســي لإلنتــاج في وقت يتســم 
بالطلــب املطــرد والعــرض الضيق 
والتضخــم، الذي يهيمــن على أكبر 

اقتصادات العالم.
إدارة  إلــى تقاريــر  ولفــت احملللــون 
الطلب  زيادة  عــن  الطاقة  معلومات 
وتراجع  املاضي،  األسبوع  البنزين  على 
وانقطاع مصافي  الوقود  اخملزونات من 
الواليات  أنحــاء  جميع  فــي  التكرير 
املتحدة، ما أدى إلى قفزات وارتفاعات 

قوية في أسعار البنزين.
وفي هذا اإلطار، يقــول روس كيندي، 

العضــو املنتدب لشــركة “كيو إتش 
أيه” خلدمات الطاقة: إن أسعار النفط 
ســتواصل املكاســب خالل األسبوع 
اجلاري، بعــد قفزة بأكثــر من 15 في 

املائة في األسبوع املاضي.
وأشــار إلى أن الدول الغربية تتفاقم 
عليهــا أعبــاء الطاقة فــي املرحلة 
الراهنــة، خاصــة قبل حلــول فصل 
البارد، حيث تشتد حاجتها  الشــتاء 
إلى نفــط أرخص فــي الوقت احلالي 
مع فرض االحتــاد األوروبي حظرا على 

النفط اخلام والوقود الروسي.
من جانبه، يقول دامير تسبرات، مدير 
تنميــة األعمال في شــركة “تكنيك 
جروب” الدولية: إن التضامن السعودي 
- اإلماراتي كان الفتا في اجتماع “أوبك 
+”، حيث إنهما أكبــر دولتني تتمتعان 
الفائضــة  االحتياطيــة  بالطاقــة 
وبالقــدرة على لعــب دور املنتج املرن 
إيقاع الســوق، ويتغلب  الذي يضبط 
على التحديــات والصعوبات الراهنة 
التــي خلفتها احلــرب فــي أوكرانيا 

والتضخم ومخاوف الركود.
وأشار إلى أنه من الصعب أن تنجح أي 
محاوالت للحد من تأثير “أوبك +” على 
املنظمة وحلفاءها  الطاقة، ألن  سوق 
يعملون في تنســيق وتناغم مستمر 
ويحرصون على اجلماعية في القرارات، 
وحتقيق التــوازن بني مختلف املصالح 
واالعتبارات، مرجحا أن يســتمر إعالن 

التعاون بني “أوبك” وخارجها بالكفاءة 
نفسها، التي بدأ بها منذ 2016.

ناهــار، مختص  إرفي  تقــول  بدورها، 
شــؤون النفــط والغاز في شــركة 
“أفريــكان ليدرشــيب” الدوليــة: إن 
التقلبــات الســعرية واردة بقوة في 
األســبوع اجلاري لتصحيح األســعار 

بعــد القفــزات احلادة في األســبوع 
املاضــي عقب قرار “أوبك +”، مشــيرة 
إلى أن الزيــادات األخيرة في أســعار 
الفائدة ســاعدت على إبقاء أســعار 
النفط حتت السيطرة في وقت كانت 
فيه مخزونات اخلام األمريكية أقل من 
متوسط اخلمســة أعوام، على الرغم 

من إطــالق مليون برميــل يوميا من 
احتياطيات البترول االستراتيجية.

وأضافــت أنه بينما حتركــت “أوبك +” 
خلفض اإلنتاج مبقــدار مليوني برميل 
يوميــا بدءا من الشــهر املقبل، فمن 
املرجــح أن تقتــرب خســائر اإلنتاج 
احملققــة من مليون برميــل يوميا ألن 

عديــدا من أعضاء “أوبــك +” ينتجون 
حاليا أقل من األهــداف اجلديدة على 
أي حــال، وذلك في وقــت يتوقع فيه 
البترول  انتهاء إصــدارات احتياطــي 
االســتراتيجي قريبا، التي أصبح لها 

قدرة محدودة على رفع األسعار.
مــن ناحيــة أخــرى، وفيمــا يخص 
األســعار في ختام األســبوع املاضي، 
النفط عند تسوية  أســعار  ارتفعت 
تعامالت اجلمعة للجلســة اخلامسة 
على التوالي، كما ســجلت مكاسب 

أسبوعية كبيرة.
وعنــد التســوية، ارتفعــت العقود 
اآلجلة للخــام األمريكــي بنحو 4.7 
في املائــة إلــى 92.64 دوالر للبرميل، 
وهو أعلى سعر تســوية منذ جلسة 
29 أغســطس، كما سجل مكاسب 

أسبوعية بنحو 16.5 في املائة.
فيما ارتفعت العقود اآلجلة خلام برنت 
3.7 في املائة عند 97.92 دوالر للبرميل، 
وهو أعلى سعر تسوية منذ جلسة 30 
أغسطس، كما سجل اخلام مكاسب 

أسبوعية 15 في املائة.
وتلقت أســعار النفط دعما من قرار 
+” في األسبوع املاضي بخفض  “أوبك 
اإلنتاج بنحو مليوني برميل يوميا، وهو 

القرار الذي انتقدته اإلدارة األمريكية.
وانخفض إجمالي عدد منصات احلفر 
النشــطة في الواليات املتحدة مبقدار 
ثالث هذا األســبوع، حيــث انخفض 

762 هذا  إلى  إجمالي عدد احلفــارات 
األسبوع - بزيادة 229 منصة عن عدد 

احلفارات هذه املرة في 2021.
“بيكرهيوز”  شــركة  تقريــر  وأشــار 
انخفاض  إلى  األســبوعي  األمريكية 
حفارات النفط فــي الواليات املتحدة 
مبقدار 2 هذا األسبوع إلى 602، بينما 
تراجعت حفارات الغاز 1 إلى 158 فيما 
بقيت احلفــارات املتنوعة على حالها 

عند 2.
ولفت التقرير إلى ارتفاع عدد احلفارات 
في حــوض بيرميان مــن 1 إلى 345 
هذا األســبوع، فيما بقيــت احلفارات 
فــي إيجل فورد علــى حالها عند 72 
بيرميان  في  والغــاز  النفط  وحفارات 
هي 79 فــوق، حيث كانــت هذه املرة 
مــن العام املاضي، موضحــا أنه أثناء 
ارتفاعــه عامــا بعد عام ظــل احلفر 
النشــط فــي بيرميان بالقــرب من 

املستوى احلالي منذ منتصف مايو.
ونــوه التقرير إلى بقــاء إنتاج النفط 
اخلام في الواليــات املتحدة عند 12.0 
املنتهي  لألسبوع  يوميا  برميل  مليون 
فــي 30 ســبتمبر، وذلــك وفقا آلخر 
تقديــرات إدارة معلومــات الطاقــة 
مســتويات  زادت  فيما  األســبوعية، 
ألف   300 املتحدة  الواليات  اإلنتاج في 
العام،  برميل يوميــا حتى اآلن هــذا 
وزادت 1.4 مليون برميل يوميا، مقارنة 

بالعام املاضي.

ثروات البالد المعدنية والغازية هائلة لكنها
تحتاج التخطيط المسبق والقانون الرصين بغداد ـ الصباح الجديد :

انخفضت مبيعات الدوالر النقدية للمصارف 
وشركات التوسط بشكل كبير، امس االثنني، 
لتصل الى اقل من خمسة ماليني دوالر بفارق 

امس األحد.
وذكر مصــدر صحفــي ، أن البنــك املركزي 
العراقي بــاع اليوم خالل مزاده لبيع وشــراء 
الدوالر االمريكي، 221 مليوناً و852 ألفاً و474 
دوالراً أمريكيــاً غطاها البنك بســعر صرف 

اساس بلغ 1460 ديناراً للدوالر الواحد.
وبني املصدر ان نســبة %98 من هذه املبيعات 
ذهبت لتعزيز االرصدة في اخلارج على شــكل 
حــواالت واعتمادات حيث بلغــت 217 مليوناً 
و402 ألف و474 دوالراً، فيما ذهبت البقية على 
شكل مبيعات نقدية التي بلغت أربعة ماليني 

و450 ألف دوالر.

 الصباح الجديد ـ وكاالت:
تراجعت أسعار النفط امس االثنني من أعلى 
مســتوياتها في خمسة أســابيع مع جني 
الســوق لألربــاح في أعقاب مكاســب قوية 

األسبوع املاضي .
وانخفضت العقود اآلجلة خلام برنت 81 سنتا 
أو 0.8 % إلــى 97.11 دوالر للبرميــل بحلــول 
الســاعة 01:31 بتوقيــت جرينتــش ، بينما 
سجل خام غرب تكساس الوسيط األمريكي 
91.88 دوالر للبرميل، بانخفاض 76 ســنتا، أو 

.% 0.8
والمس كال العقدين أعلى مستوى لهما منذ 
30 أغســطس في وقت ســابق من اجللسة، 
لكنهمــا فقــدا مكاســبهما، وتراجعا مع 
األســهم في آسيا وســط تداوالت ضعيفة 
مع إغالق األســواق في اليابان وكوريا اجلنوبية 

بسبب عطالت رسمية بحسب رويترز.
وقالــت تينــا تنــج احملللة في سي.ام.ســي 
ماركتس “قد يكون جني األرباح هو الســبب 
الرئيســي للضغط على أسعار النفط اليوم 
بعد مكاسب استمرت خمسة أيام األسبوع 

املاضي”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أقام مكتب املدعي العام الروسي ووزارة مالية 
دعوى قضائية  الروســية،  منطقة ساخالني 
ضد شركة إكســون نفتجاز ليمتد املشغلة 
ملشــروع الغاز الطبيعي في روسيا ساخالني 
1، إضاف إلى جتميد أصول الشــركة التابعة 
إلكســون موبيل األمريكية، من دون الكشف 
عن تفاصيل الدعوى القضائية املقامة يوم 26 

سبتمبر.
وأشــارت “بلومبيرج”، إلى أنه من املقرر عقد 
جلســة اســتماع في احملكمة بشأن الدعوى 
يوم 14 أكتوبر، وكان الرئيس الروسي فالدميير 
بوتني قد أمر قبل يومني بنقل ملكية مشروع 
ساخالني 1 إلى شــركة روسية جديدة، وأمام 
الشــركاء األجانب في املشــروع مهلة شهر 
حلسم قرارهم عما إذا كانوا سيحافظون على 
حصصهم في الشــركة اجلديدة، وسيحصل 
الشــركاء الذين ســيقررون االنسحاب على 
تعويض معــدل وفق اخلســائر احملتملة التي 
ظهرت في وقت ســابق من هذا العام، بعد أن 

توقف إنتاج “سخالني 1”.
اإلنتاج  أوقفــت  موبيــل”  “إكســون  وكانت 
بعد بدء احلرب الروســية األوكرانية، يذكر أن 
الشركات املساهمة في مشروع “سخالني 1” 
و”روسنفت”  “إكسون موبيل”  تشمل كل من 
الروسية و”سوديكو” اليابانية وشركة النفط 

والغاز الطبيعي الهندية.

انخفاض كبير بمبيعات 
البنك المركزي من الدوالر

النفط يتراجع من أعلى 
مستوياته في خمسة أسابيع

روسيا تجمد أصول إكسون 
موبيل األمريكية 

بعد صرف 80 مليار دوالر.. صيانة في الجوار تقطع الكهرباء خمسة أيام عن البالد

القيود األمريكية تقلص نمو مبيعات أكبر شركة رقائق صينية إلى النصف

محللون: »أوبك +« تضبط إيقاع سوق النفط بإنتاج مرن في مواجهة تقلبات االقتصاد العالمي
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تعلن جلنة البيــع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة أرقامها ومواقعها 
أدناه والعائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )5 ســنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل، 
فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة ســكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصــرة خالل )30( يوما تبدأ من 
اليوم التالي لنشر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )50%( من القيمة املقدرة 
مضروبا بعدد ســنوات املساطحة لكل مدة العقد مبوجب صك مصدق وســتجري املزايدة في الساعة الثانية عشرة ظهرا في 
)قاعة ديوان محافظة البصرة في املعقل( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى 

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

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

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

الستالم التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهراً.
- الشــروط الفنية والقانونية لتأجير العقار املرقم )2250/2376(الرباط الكبير والبالغ مساحتها )5000م2(ألنشاء علية  موقف 

سيارات بدون مشيدات 
1- اليجوز استعمال العقار اال لغرض تنفيذ الفعالية )موقف سيارات بدون مشيدات( 

2- مدة االيجار )5( خمس سنوات تؤول بعدها كافة املشيدات الى البلدية دون عوض وشرط على ان تكون بحالة جيدة.
3- يحق للبلدية فسخ العقد عند احلاجة ملوقع العقار لتنفيذ مشاريعها وفق اإلجراءات القانونية النافذة

4- اليســمح للراغب باالستئجار باالشتراك باملزايدة اال بعد تقدمي ما يؤيد عدم مديونيته للبلدية من قبل شعبة الواردات وحدة 
الرسوم .

5- على الراغب باالســتئجار وقبل االشتراك باملزايدة إيداع امانات دخول املزايدة تعادل )50%(من القيمة التقديرية املصدقة لبدل 
االيجار الســنوي مضروبة في مدة االيجار الكلية احملددة أعاله وتودع بصك مصدق ألمر بلدية البصرة استنادا ألحكام املادة )12/

خامسا( من القانون أعاله واليسمح بدخول قاعة املزايدات اال ملن سدد التأمينات أعاله اصوليا   
6- على املساطح وقبل توقيع العقد تســديد أجور استحصال املوافقة التخطيطية البالغة )100,000( مائة الف دينار لصالح 

مديريتنا في حال دفعها سابقا من قبل البلدية .
7- يتحمل املساطح أجور اخلدمة البالغة )2%(من بدل االيجار وتدفع لصالح البلدية قبل توقيع العقد.

8- يلتزم املســاطح بتشييد الفعالية أعاله خالل مدة )9( تسعة اشــهر من تاريخ توقيع العقد وبخالف ذلك يفسخ العقد دون 
اللجوء الى القضاء ويصادر مبلغ ضمان التشــييد ويؤول ماهو قائم من مشــيدات الى البلدية دون مقابل مع احتفاظ البلدية 

باملطالبة بالتعويض استنادا ألحكام الفقرة )ج( من املادة )16( من قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل.
9- على املساطح وقبل توقيع العقد واستنادا ألحكام الفقرة )ج( من املادة )16( من قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم )21( بسنة 
2013 املعدل إيداع مبلغ الضمان لتشييد الفعالية أعاله ضمن مدة التشييد احملددة أعاله يعادل بدل االيجار املصدق بقرار اإلحالة 
لتلك املدة ويعاد الية بعد تأييد تنفيذ الفعالية على وفق بنود العقد املبرم والشروط الفنية والقانونية وبتأييد من قبل املهندس 

املشرف على التنفيذ او جلنة فنية خاصة لهذا الغرض
10- على البلدية تســمية مهندس يتولى االشــراف على تنفيذ الفعالية أعاله وحسب ماتتضمنه بنود العقد املبرم والشروط 

الفنية والقانونية ووفقا للتصميم واخملططات التفصيلية النهائية املصدقة اصوليا مع تأييد اجناز الفعالية أعاله وفقا لذلك 
11- على املساطح توفير واسطة نقل للمهندس املشرف من والى موقع العمل خالل فترة تنفيذ الفعالية

12- على املســاطح تعيني مهندس مختص من قبلة ويكون مســؤوال عن ســالمة التنفيذ إضافة الى املهندس املعني من قبل 
البلدية

13- تتم إجراءات التســليم ملوقع العقار أعاله مبوجب محضر رســمي وبحضور املهندس املشرف شخصيا واملستأجر وممثال عن 
الشعبة القطاعية التي يقع العقار أعاله ضمن حدودها اجلغرافية

14- على املساطح الذي يحال اليه تنفيذ الفعالية أعاله وقبل الشروع بتنفيذها القيام بهدم السياج القدمي املشيد سابقا على 
العقار أعاله وإعادة تثبيت حدود العقار الصحيحة بأشــراف املهندس املشــرف ومبا يطابق خرائط تثبيت احلدود وبتأييد من قبل 

مساح شعبة اخلليج العربي
15- على املساطح وخالل مدة أقصاها )30( ثالثون يوما من تاريخ ابرام العقد اجراء فحص التربة للموقع واعتماد نتائج الفحص 
ألعداد مخططات األســس لتحميل االثقال املتوقعة وبتأييد من مكتب استشاري متخصص لهذا الغرض مع اعداد اخملططات 
التفصيلية والكشــوفات الفنية النهائية املتكاملة مبا فيها كشــوفات االعمال )االنشــائية, املعماريــة, املدنية, الكهربائية, 
الصحيات, اجملاري(ومبا يتوافق مع اخملططات والكشــوفات الفنية األولية املعدة من قبل البلدية وتقدم الى )شــعبة املشــاريع(
و)وحدة اجازات البناء(في مديريتنا لغرض مصادقتها اصوليا وكال حســب اختصاصه خالل مدة أقصاها )30( ثالثون يوماً تبدا من 
تاريخ تقدميها من قبل املستأجر وتعتبر املدة أعاله )60( ستون يوما خارج مدة التشييد احملددة وضمن مدة التأجير مدفوعة البدل
16- على املســاطح استحصال إجازة بناء أصولية وفق الضوابط واملباشــرة بالعمل خالل مدة )30( ثالثون يوما من تاريخ توقيع 
العقــد والتتحمل البلدية أي تبعات قانونية فــي حالة وجود أي تعارض مع التزامات وتعارضات الدوائر األخرى املنفذه من قبلهم 

بدون موافقة البلدية
17- اليجوز إضافة أي بناء ثابت داخل الساحة غير مايرد باخملططات والكشوفات النهائية املصدقة ومايرد بهذه الشروط الفنية 

والقانونية 

18- على املساطح واملهندس املشرف االلتزام بالتصاميم واخملططات التفصيلية النهائية ومبا ورد بجداول الكميات والكشوفات 
الفنية النهائية املصادق عليها اصوليا عند تنفيذ املشروع وعدم اجراء أي تغيير او حتويرفيها اال مبوافقة البلدية التحريرية وبعد 

تأييد املهندس املشرف لذلك ألسباب موضوعية ضرورية
19- على املساطح وبأشــراف املهندس املشرف االلتزام بأســتعمال املواد املطابقة للمواصفات والشروط الفنية والفحوصات 

اخملتبرية ويرفض ماهو رديء منه على ان تكون االنهاءات  مبواصفات درجة أولى وموافقة للتطور احلضاري للمدن
20- على املســاطح االلتزام مبتطلبات احلماية والســالمة املهنية وعدم استخدام مواد ســريعة االشتعال مثل السندويج بنل 
وااللي كابوند واســتحصال موافقة مديرية الدفاع املدني على اخملططات التفصيلية النهائية املقدمة من قبلة خالل مدة شهر 
من تاريخ توقيع العقد وعلى املهندس املشــرف عدم السماح للمستأجر باملباشرة بتنفيذ الفعالية اال بعد استحصال املوافقة 

أعاله
21- على املساطح إيصال التيار الكهربائي والتوصيالت املائية واجملاري وغيرها للفعالية أعاله على نفقته اخلاصة ويتحمل كافة 

أجور املاء والكهرباء السنوية طيلة مدة التعاقد
22- تكون املساحة خالية من املشيدات بأستثناء سياج من الطابوق او البلوك او الكونكريت يحيط بها وتكون اإلدارة والصحيات 

ليست من البناء الثابت
23- على املساطح تبليط الساحة باالسفلت او الكونكريت او رصفها وعدم تركها ترابية

24- يســتخدم املساطح تذاكر )وصل جباية( يتضمن املعلومات االتية )اسم الســاحة وموقعها ,اسم املساطح الرباعي اجرة 
الوقوف واملبيت اسم العامل وتوقيعه , تسلسل الوصل , رقم السيارة ونوعها(

25- لغرض الســيطرة على الساحة وحتسبا حلدوث خروقات امنية يلتزم املساطح بأجراء عمليات التفتيش والتدقيق للمركبات 
بالوسائل املتاحة وبأمكانه استخدام جهاز كشف املتفجرات

26- يتم وضع لوحه ضوئية تعريفية واضحة املعالم يثبت فيها اســم الساحة واسم املساطح ورقم العقار ورقم إجازة ممارسة 
املهنة وتاريخ نفاذها والتعليمات اخلاصة بالساحات والكراج

27- يلتزم املساطح بصيانة املساحة وإعادة ترميمها فيما يضمن احلفاظ على دميومتها واستمرارها بالعمل بشكل دوري
28- يلتزم املســاطح بأجــرة الوقوف مببلغ )2000(دينار واجرة املبيت )2000( دينار اســتنادا ملا ورد بكتــاب مجلس االمن الوطني 
/ مستشــارية االمن الوطني/دائرة املستشــارين ذي العدد )1632(في 2014/10/23 ومرافقاته والــوارد الينا مبوجب كتاب مديرية 

البلديات العامة/قسم املالك ذي العدد)41343(في 2014/12/8
29- يلتزم املساطح بوضع عارضة الكترونية عند مدخل الساحة 

30- على املساطح نصب منظومة كاميرات متكاملة مع ملحقاتها وحسب توجيهات الدوائر األمنية اخملتصة
31- في حال ظهور أي تعارض اثناء التنفيذ يجعل تنفيذ التزام املستأجر غير ممكن فعلى املستأجر القيام مبعاجلة التعارض ورفعه 
على نفقته اخلاصة بعد ان يحدد املهندس املشــرف ســقفاً زمني ألزالة العارض بالتنسيق مع اجلهه العائد اليها العارض ويتم 

اعتبار املدة الزمنية من تاريخ اثبات العارض ولغاية معاجلته )مدة التوقف( مستحقه بدل االيجار ملديريتنا 
32- يلتزم املســاطح بالشــروط التعاقدية كافة وحســب قانون بيع وايجار أموال الدولة رق )21( لسنة 2013 املعدل وتعليماته 
وللمهندس املشرف صالحية تطبيق جميع مايراه مناسبا من الشروط العامة لتنفيذ مقاوالت اعمال الهندسة املدنية بجزئيها 
األول والثاني وشروط املقاولة العمال الهندسة الكهربائية وامليكانيكية والكيميائية بقسميها األول والثاني ومبا ال يتعارض مع 

بنود العقد املبرم والشروط الفنية والقانونية هذه
33- على املساطح استحصال االجازات الالزمة ملباشرة اعمالة عند تشغيل الفعالية أعاله وخاصه ماتعلق منها بأجازة )ممارسة 

املهنة, االجازات الزمنية, االجازات الصحية ,... الخ(  وحسب نشاط الفعالية وطبيعتها 
34- على املســاطح تسجيل حق املســاطحة لدى مديرية التسجيل العقاري املعنية وبالتنســيق مع شعبة األمالك ويتحمل 

املستأجر التبعات القانونية واملالية املترتبة على ذلك
35- على املساطح الســماح لكوادر البلدية املكلفة بأعمال الكشف واملتابعة المالك مديريتنا بأداء مهامها املوكلة لها لهذا 

الغرض في أي وقت تشاء ضمن فترة التعاقد
36- على املستأجر تسديد بدل االيجار سنويا

37- على املساطح بعد نهاية العقد تسليم العقار ومبشيداته خالية من الشواغل وانهاء كافة التزاماته مع الشاغلني السابقني 
وبخالف ذلك يتحمل كافة التبعات القانونية واملالية املترتبة جراء عدم متكني البلدية من اســتغالل امالكها اســتنادا للقوانني 

النافذة
38- يحق للبلدية فسخ العقد عند االخالل بأي شرط من الشروط الفنية والقانونية أعاله وتؤول املشيدات كافة الى البلدية دون 

عوض مع حتميل املستأجر التبعات القانونية واملالية املترتبة على ذلك 
39- تعتبر هذه الشــروط الفنية والقانونية جزأ اليتجزأ من العقد املبرم ويتم تدقيق تطبيقها اصوليا من قبل الشعب املعنية 

وكال حسب اختصاصه
40- يتعهد من ترسو علية املزايدة بتقدمي كفالة عقارية لضمان االلتزام بتعهداته او كرهن مقابل ضمان تسديد األقساط وفي 
حال املوافقة على تقســيط بدل االيجار اصوليا علما بأن هذه الكفالة تقدم من قبل من ترســو علية املزايدة بعد اإلحالة وقبل 

توقيع العقد استنادا الى كتاب مديرية بلدية البصرة/األمالك العدد )21531( في 2019/7/11
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 20749/41
التأريخ/ 2022/9/26

إعالن أول

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 20562/41
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 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 لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )%30( 
من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة في الساعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة 
ديوان محافظة البصرة/املعقل( لليوم األخير من مدة نشــر 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: 21644/43
التأريخ: 2022/10/6

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 باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة ســكرتير اللجنة في ديوان 
محافظة البصرة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم 
التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة 
في الســاعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة ديوان محافظة البصرة/املعقل( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند 
مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية 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 حســب 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

موقعةمدة االيجارمساحتهجنس العقارت

 العقار املرقم )2250/2376(الرباط الكبير املراد تأجيرها النشاء سوق موقف سيارات بدون1
الرباط الكبير)5( خمس سنوات5000م2مشيدات وحسب املادة )16( من قانون 21 لسنة 2013 املعدل

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

 محطة وقود1
الرباط الكبيرثالث سنوات2000م1689/23742متكاملة

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

 ساحة بيع1
الطوبة والنخيلةثالث سنوات1500م3066/132الغاز

 اخلورة/القبلة شارعثالث سنوات800م22معرض2
املعارض
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جمهورية العراق 
 مجلس القضاء األعلى 

رئاسة استئناف ميسان االحتادية
محكمة حتقيق العمارة

مكتب التحقيق القضائي
العدد : 7238
التاريخ : 2022/4/17

الى /الشركة العامة
 لتصنيع احلبوب في ميسان

م/اشعار

قدم اخملبر )علي حــزام بعرور(طلبا الى هذه 
احملكمة يروم فيــه االخبار عن فقدان )هوية 
وزارة التجــارة العائــدة لــه( والصادرة من 
دائرتكــم ومت اجراء التحقيــق حول فقدان 
وافاد ان الفقــدان كان بتاريخ 2022/4/4وان 
مكان الفقدان في )العمارة/السوق الكبير(

وقد اصدرت احملكمة القارارت التالية :
1 – تعميــم اوصاف املستمســك املفقود 

واشعار جهة االصدار 
2 – لوقوع الفقدان قضــاء وقدر قررت هذه 
احملكمــة غلــق التحقيق مؤقتا اســتنادا 

الحكام املادة 130/ج االصولية
نرجو االطالع واتخاذ ما يلزم من قبلكم مع 

التقدير
القاضي
قصي الياس خضر

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

محكمة استئناف االنبار االحتادية 
محكمة االحول الشخصية في هيت
العدد: 1024/ش/2022
التاريخ 2022/10/9

الى/ املدعي عليه
 )حسام شاكر كرمي (

م/ اعالن
ثامــر  شــهد   ( املدعيــة  اقامــت 
ياســن ( الدعــوى الشــرعية املرقمة 
االحوال  محكمة  1024/ش/2022امــام 
تطالب  والتــي  هيت  في  الشــخصية 
بالتفريق  واحلكم  للمرافعة  فيهادعوتك 
للضرر وقــد وردت الدعوتيــة غير مبلغ 
االقامة وحســب  كونك مجهول محل 
ما ورد بشــرح القائــم بالتبليغ واملؤيد 
من قبــل مختار احمللة عليــه فقد عن 
وتبليغك  للمرافعة  موعدا   2022/10/18
احلضور  وعليك  محليتــن  بصحيفتن 
في املوعد احملدد او من ينوب عنك قانونا 
املرافعة بحقك  وبعكسه ســوف جتري 

غيابيا وعلنا وحسب االصول 
القاضي
احمد فرحان يوسف

جمهورية العراق
شركة نفط البصرة

منوذج إعالن دعوة عامة )حشوات ميكانيكية متكاملة ملضخات النفط اخلام (

يسر شركة النفط الوطنية/ شركة النفط الوطنية )شركة عامة( أن تعلن عن حاجتها لتجهيز املواد املدرجة تفاصيلها في أدناه، فعلى 
الراغبن باالشــتراك في املناقصة مراجعة ممثلية قسم املشتريات احمللية في اســتعالمات الشركة في باب الزبير للحصول على وثائق 
وشروط املناقصة وحسب وثائق العطاءات القياسية الصادرة من وزارة التخطيط العراقية لقاء املبلغ املؤشر إزائها غير قابل للرد ابتداًء 

من يوم نشر االعالن وبعد تقدميهم املستمسكات املطلوبة واملبينة الحقا مجددة لعام 2022 مع مراعاة ما يلي-:

1- املوعد النهائي لغلق املناقصة:- )الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم االربعاء املوافق 2022/11/2(. 
2- تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ الغلق أعاله على أن تكون مصحوبة بتقدمي التأمينات األولية على شكل خطاب ضمان 
أو صك مصدق أو ســفتجة صادرة من مصرف عراقي معتمد حسب النشرة الصادرة من البنك املركزي العراقي على أن تكون نافذة ملدة 

)120( يوما من تاريخ الغلق.
3- سيتم عقد مؤمتر للرد على استفسارات اجملهزين في )مقر شركة نفط البصرة/ موقع باب الزبير/ القاعة الرئيسية في الطابق االرضي 

لبناية الزقورة صالة استقبال املراجعن( في متام الساعة العاشرة من صباح يوم االربعاء املوافق 2022/10/26.
4 - تودع العطاءات في صندوق اللجنة الدائمية لفتح عطاءات طلبيات الشراء احمللية الكائن في )املوقع الرئيسي( لشركة نفط البصرة- 
في اســتعالمات باب الزبير على أن يكون بثالث نســخ مع قرص مدمج ابتداًء من اليوم التالي لنشر اإلعالن ولغاية موعد غلق الصندوق 

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

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

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

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

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

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

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

جديد باملتغيرات التي حتدث على كلف الفقرات بعد اقرار ذلك.
11- ميكن االطالع على تفاصيل املناقصة على املوقع اإللكتروني لنشر املناقصات اخلاص بالشركة وهو:

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

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

محكمة استئناف االنبار االحتادية 
محكمة االحول الشخصية في هيت

العدد: 988/ش/2022
التاريخ 2022/10/10

الى/ املدعي عليه
 )عمار صالح اسعد (

م/ اعالن
محمــد  ميعــاد   ( املدعيــة  اقامــت 
اســعد ( الدعــوى الشــرعية املرقمــة 
988/ش/2022امــام محكمــة االحــوال 
الشــخصية في هيــت والتــي تطالب 
فيهادعوتــك للمرافعة واحلكم بالتفريق 
الدعوتيــة غير مبلغ  وردت  للضرر وقــد 
االقامة وحسب ما  كونك مجهول محل 
ورد بشرح القائم بالتبليغ واملؤيد من قبل 
مختار احمللة عليه فقد عن 2022/10/24 
وتبليغك بصحيفتن  للمرافعــة  موعدا 
محليتن وعليك احلضور في املوعد احملدد 
او من ينوب عنك قانونا وبعكســه سوف 
جتري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وحسب 

االصول 
القاضي 
احمد فرحان يوسف

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

محكمة استئناف االنبار االحتادية 
محكمة االحول الشخصية في 

الرمادي 
العدد: 4529/ش/2022
التاريخ 2022/10/10

م /اعالن
للدعــوى املقامــة من قبــل املدعية 
)رويــدة مقبل ســليمان( ضد املدعى 
عليــه )تيســير امن عبــد الرحمن( 
بالعــدد 4529/ش/2022ا والتي تطلب 
فيها تصديق الزواج اخلارجي وجملهولية 
محل اقامتك حســب شــرح القائم 
بالتبليغ وتاييد اخملتار لذا تقررتبليغك 
حلضــورك  محليتــن  بصحيفتــن 
اوارســال من ينوب عنــك قانونا في 
موعد املرافعة املصادف )2022/10/25( 
الساعة التاســعة صباحا وفي حالة 
املرافعة  عــدم حضــورك ســتجري 

بحقك غيابيا وفق القانون .
القاضي 
احمد فرحان يوسف

تنويه 
ورد ســهوا فــي اعالن )شــركة توزيع 
املنتجات النفطية / هيئة توزيع اجلنوب/

فرع البصرة( 
واملنشور في صحيفتنا بالعدد )4986( 

بتاريخ 2022/10/6 
1– ان التاريخ 2022/10/14 

خطا والصحيح 2022/10/4
2– الفقــرة )4( )التقديــر فــي البريد 
االكتروني( خطــا والصحيح ) التقدمي 

في البريد االلكتروني(

وزارة اإلعمار واإلسكان 
والبلديات واألشغال العامة

شركة الفاو الهندسية العامة
إعالن مزايدة علنية رقم )23( 

لسنة 2022للمرة الثانية

تعلن شــركة الفاو الهندســية العامة أحد تشــكيالت وزارة 
اإلعمار واإلســكان والبلديات واألشــغال العامة  الكائنة في 
بغداد/ التاجيات/ مقابل معهد النفط العربي عن إجراء مزايدة 
علنية لبيع )مواد مستهلكة( في شعبة مشاريع البصرة وذلك 
يوم االربعاء املصادف 2022/10/29 الســاعة العاشــرة صباحا 
مبوجب احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لســنة 
2013، فعلــى الراغبن باالشــتراك في املزايــدة مراجعة مقر 
الشركة/ جلنة البيع املركزية مســتصحبن معهم التأمينات 
القانونية البالغة )9،290،000( تســع مالين ومائتان وتسعون 
الف دينار والتي متثل )20%( من القيمة التخمينية وعلى شكل 
صك مصدق حلساب شــركة الفاو الهندسية العامة ويتحمل 
من ترســو عليه املزايدة اجور االعالن واخلدمة واملصاريف االخرى 
بنسبة )2%( من قيمة البيع على ان يتم تسديد املبلغ بالكامل 
ورفــع املواد من املوقع خــالل مدة )15( يوما مــن تاريخ التبليغ 
باملصادقة وبخالفه تستوفى اجور خزن مقدارها )2/1%( دينار عن 
كل يوم تأخير وملدة )30( ثالثن يوما بعدها يصبح املشتري ناكال 

وتصادر التأمينات.
مع التقدير...

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

Http://faoco.moch.gov.iq

مديرية بلدية الكوت
جلنة البيع واإليجار األولى

العدد: 38
التاريخ: 2022/10/4

إعالن

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في مديرية بلدية الكوت عن تأجير محالت حي الصناعة املبينة 
أوصافها أدناه باملزايدة العلنية ملدة ثالث سنوات استنادا لقانون بيع وإيجار اموال الدولة رقم 21 
لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبن االشتراك باملزايدة مراجعة مديرية بلدية الكوت خالل مدة 
30 يوما تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبن معهم التأمينات القانونية البالغة 100% من 
القيمة املقدرة بصك مصدق وستجرى املزايدة في اليوم االخير من مدة االعالن وفي متام الساعة 
12 ظهرا في  مقر مديرية بلدية الكوت ويتحمل من ترســو عليه املزايدة اجور النشــر واملناداة 

وكافة املصاريف االخرى بنسبة 2% من مبلغ االحالة القطعية 
املهندس االقدم/ علي عبد صيوان
مدير بلدية الكوت رئيس اللجنة

جمهورية العراق
وزارة النفط

شركة مصافي الوسط/ شركة عامة
بغداد

العدد: 24624
املوافق: 2022/10/10

م / نشر تنويه

اشــارة الى االعالن رقم )ط-59-61( لسنة2022 واملنشور في 
جريدة الصبــاح العدد)5497(في 2022/9/20 وجريدة الصباح 
اجلديد العدد )4975( فــي 2022/9/20 وجريدة البينة اجلديدة 

العدد )3958( في 2022/9/20 
تقرر متديد تاريخ الغلق للطلبية لشراء )2022/1253( ليكون 

)2022/10/31( بدال عن )2022/10/17( لذا اقتضى التنويه 
شاكرين تعاونكم معنا ...,مع التقدير

د.عائد جابر عمران 
املدير العام

ثمن بيع وثائق املواصفاترقم املناقصةت
املناقصة

عدد مرات 
اإلعالن

مبلغ التأمينات 
نوع تبويب املبلغ التخمينياألولية

املوازنة

19003/22/96

مواد احتياطية ) حشوات 
ميكانيكية متكاملة( ملضخات 

النفط اخلام الرئيسية 
 SPX CLYDE UNION PUMP

TYPE:20X26X25-1D
عدد )6( وحسب املواصفات 

والشروط. املثبتة في الوثيقة 
 USA-:القياسية ومن املناشيء

,UK,WESTEUROPE

150,000 مائة 
وخمسون الف 

دينار عراقي
الثاني

7,500,000 فقط 
سبعة ماليني 

وخمسمائة الف  
دينار عراقي

313,200,000 فقط 
ثالثمائة وثالثة عشر 

مليون ومائتان الف دينار 
عراقي

تشغيلي

شركة نفط 
البصرة

عنوان 
منوذج اعالن دعوة عامةالنموذج

تاريخ االصدار:2021/4/18رقم االصدار: BOC-P-06-WI-01/F011رمز النموذج
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9 اعالن

الشركة العراقية إلنتاج البذور 
مساهمة مختلطة 

اجلهة القطاعية/ وزارة الزراعة
قسم الشؤون القانونية

)356(
العدد : 3341
التاريخ :2022/10/10

اعالن 

تعلن الشــركة إلنتاج البذور ) م.م ( عــن إجراء مزايدة علنية وللمرة الثانيــة لبيع مخلفات بذور 
احلنطــة وبكمية )120طــن( قابلة للزيادة والنقصــان واخملزونة في معمل تنقيــة البذور في نهر 
الصويــرة فعلى الراغبني بالشــراء احلضور الى املوقع املذكور وذلك في متام الســاعة )11( احلادية 
عشر من صباح يوم االثنني املوافق 2022/10/17 مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 
)10,000,000( عشرة ماليني دينار لغرض املشاركة في املزايدة العلنية وسيتم استيفاء مبلغ قدره 
)5000 ( دينــار غير قابلة للرد )أجور خدمــة( من كل مزايد الذي يروم الدخول في املزايدة ويلتزم من 

ترسو عليه املزايدة االتي:- 
-  دفع كامل بدل البيع وكافة املصاريف خالل مدة )7( ايام اعتبارًا من تاريخ املصادقة )االحالة(. 

-  رفع املال املباع خالل مدة )15( خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ االحالة )املصادقة( بعدها يحق 
للشــركة فرض اجور خزن بنســبة 2/1 ٪ من كامل بدل البيع ملدة )30( يوما بعدها يحق للشركة 

بيع املال للمرة الثانية. 
-   يتحمــل اجور الداللية بنســبة 3٪ باملائة مــن بدل البيع وكذلك اجور نشــر االعالن مع اجور 

التحميل واي مصاريف اخرى. 
املدير املفوض 
اسماعيل نصيف لطيف

الشركةالعراقيةالنتاج البذور 
مساهمة مختلطة 

اجلهة القطاعية/ وزارة الزراعة
قسم الشؤون القانونية

)355(
العدد : 3340
التاريخ :2022/10/10

اعالن 

تعلن الشــركة إلنتاج البذور ) م.م ( عــن إجراء مزايدة علنية وللمرة الثانيــة لبيع مخلفات بذور 
احلنطة وبكمية ) 75 طن( قابلة للزيادة والنقصان واخملزونة في معمل تنقية البذور في نهر سعد 

فعلى الراغبني بالشراء احلضور الى املوقع املذكور وذلك في متام الساعة
)11( احلادية عشــر من صباح يوم االثنــني املوافق 2022/10/24 مســتصحبني معهم التأمينات 
القانونية البالغة )6,000,000( ســتة مليون دينار لغرض املشــاركة في املزايدة العلنية وسيتم 

استيفاء مبلغ قدره 
)5000 ( دينــار غير قابلة للرد )أجور خدمــة( من كل مزايد الذي يروم الدخول في املزايدة ويلتزم من 

ترسو عليه املزايدة االتي:- 
-  دفع كامل بدل البيع وكافة املصاريف خالل مدة )7( ايام اعتبارًا من تاريخ املصادقة )االحالة(. 

-  رفع املال املباع خالل مدة )15( خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ االحالة )املصادقة( بعدها يحق 
للشــركة فرض اجور خزن بنســبة 2/1 ٪ من كامل بدل البيع ملدة )30( يوما بعدها يحق للشركة 

بيع املال للمرة الثانية. 
-   يتحمــل اجور الداللية بنســبة 3٪  باملائــة من بدل البيع وكذلك اجور نشــر االعالن مع اجور 

التحميل واي مصاريف اخرى. 
املدير املفوض 
اسماعيل نصيف لطيف

الشركةالعراقيةالنتاج البذور 
مساهمة مختلطة 

اجلهة القطاعية/ وزارة الزراعة
قسم الشؤون القانونية

)357(
العدد : 3348
التاريخ :2022/10/10

اعالن 

تعلن الشركة إلنتاج البذور ) م.م ( عن إجراء مزايدة علنية لبيع مخلفات بذور احلنطة وبكمية 
)75طن( قابلة للزيادة والنقصــان واخملزونة في معمل تنقية البذور في غماس فعلى الراغبني 
بالشــراء احلضور الى املوقع املذكور وذلك في متام الســاعة )11( احلادية عشر من صباح يوم 
االربعاء املوافق 2022/10/19 مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )6,000,000( 
ستة ماليني دينار لغرض املشــاركة في املزايدة العلنية وسيتم استيفاء مبلغ قدره )5000 ( 
دينار غير قابلة للرد )أجور خدمة( من كل مزايد الذي يروم الدخول في املزايدة ويلتزم من ترسو 

عليه املزايدة االتي:- 
-  دفع كامل بدل البيع وكافة املصاريف خالل مدة )7( ايام اعتبارًا من تاريخ املصادقة )االحالة(. 
-  رفع املال املباع خالل مدة )15( خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ االحالة )املصادقة( بعدها 
يحق للشــركة فرض اجور خزن بنســبة 2/1 ٪ من كامل بدل البيع بعدها يحق للشركة بيع 

املال للمرة الثانية. 
-   يتحمل اجور الداللية بنســبة 3٪ باملائة من بدل البيع وكذلك اجور نشــر االعالن مع اجور 

التحميل واي مصاريف اخرى. 
املدير املفوض 
د. نزار ممدوح جبر
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جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية 

محكمة االحوال الشخصية في 
العلم 

العدد : 285 / ش / 2022
التاريخ : 9 / 10 / 2022

اعالن 
الــى / املدعــي عليه /  صــاح برع 

شجاع/مجهول االقامة 
اقامت زوجتــك املدعوة )رواء محمد 
حســن( والتي تطلب فيها التفريق 
للضــرر وجملهوليــة محــل اقامتك 
تقــرر تبليغك نشــرا بصحيفيتن 
احملكمة  الى هذه  باحلضور  محليتن 
مبوعد املرافعة املصادف 2022/10/16  
وفي حالة عدم حضورك او ارســال 
من ينوب عنك قانونا  فســوف جتري 
وفق  وعلنا  غيابيــا  بحقك  املرافعة 

القانون.
القاضي
عامر رشيد حمادي

جمهورية العراق
محافظة ميسان

مديرية زراعة محافظة ميسان
الشعبة القانونية

العدد: 11260
التاريخ: 2022/9/1

اعالن
تعلن مديرية زراعة ميســان عن اجراء 
مزايــدة علنيــة لغرض ايجــار ناظرية 
زراعة املشرح وفق  اجلهاد ضمن شعبة 
املرقم  الدولة  امــوال  وايجار  بيع  قانون 
21 لسنة 2013 وملدة )30( يوما واعتبارا 
مــن اليوم التالي من نشــر االعان في 
اجلريدة فعلى الراغبن بالتاجير مراجعة 
جلنة البيع وااليجار في املديرية املذكورة 
اعاه لدفــع التامينات البالغة 20% من 
القيمــة املقررة وســتكون املزايدة في 
متام الساعة العاشرة صباحا من اليوم 
االخير موقعيا ويتحمل من ترسو عليه 

املزايدة اجور الداللية ونشر االعان....
مع التقدير

ر. مهندسني زراعيني اقدم
د. محمد جبار عبد الرضا
مدير الزراعة 

محافظة بغداد
املوضوع/ إعالن

تعلن جلنة البيــع واإليجار االولى عن تأجيــر )األماك( املوصوفة في أدنــاه العائدة الى 
محافظة بغــداد وفق أحكام قانون املســاطحة رقم 1521 لســنة 1981 املعدل وملدة 
)24 ســنة عن طريق املساطحة(.. فعلى الراغبن باالشــتراك باملزايدة العلنية مراجعة 
محافظة بغــداد خال مدة اإلعان البالغة 30 يوما من اليوم التالي لنشــر اإلعان في 
الصحف احمللية مســتصحبن معهم التأمينات القانونيــة البالغة 20% ويتحمل من 
ترسو عليه املزايدة أجور نشــر اإلعان واملصاريف األخرى املترتبة على ذلك وفق القانون 
وستجرى املزايدة العلنية في متام الساعة 11 صباحا من اليوم الذي يلي مدة اإلعان في 
ديوان احملافظة وعلى املشــتركن في املزايدة العلنية جلب هوية االحوال املدنية وبطاقة 
الســكن والبطاقة التموينية )أصل وصورة( وفي حال مصادفــة عطلة في يوم املزايدة 

تكون في اليوم الذي يليه، مع التقدير...

ماحظة: ال يجوز قطع وصل األمانة يوم املزايدة ...
ال يجوز التنازل بن أصحاب الضم أو املستأجرين

رئاسة اجلامعة املستنصرية
شعبة العقود احلكومية

االعالن

تعلن رئاســة اجلامعة املســتنصرية عن اجراء مزايدة علنية 
للمرة األولى لبيع لتاجيرمواقع كلية التربية االساسية/كلية 

العلوم السياسية بجامعتنا واملدرجة ادناه.
فعلى الراغبن باالشــتراك باملزايدة مراجعة شــعبة العقود 
احلكومية في رئاسة اجلامعة املستنصرية لغرض احلصول على 
الشــروط واملواصفات لقاء مبلغ قدره )50000( خمسون الف 
دينار غير قابلة للرد مستصحبن معهم التامينات القانونية 
البالغــة 20% من القيمــة التقديرية وجلب املستمســكات 
الرســمية ومنها )البطاقة الشــخصية – بطاقة السكن – 
البطاقــة التمونية – براءة ذمة من الهيئــة العامة للضرائب 
– كتاب عدم محكومية – هويــة الضريبة – التصريح األمني 
– االجازة الصحية بالنســبة للنوادي – كتاب ممارســة مهنة 
ملدة التقل عن خمس سنوات داخل احلرم اجلامعي في الكليات 
العراقية بالنســبة ملوقع التصوير( واحلضور في متام الساعة 
العاشــرة في اليوم الثاثــن من اليوم التالي لنشــر اإلعان 
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور اخلدمة مقدارها )2%( من 

بدل رسو املزايدة مع أجور نشر اإلعان
1 – موقع النادي الطابي /كلية التربيه االساسية

2 – موقع كفتريا االساتذة/كلية التربية االساسية
3 – موقع كافتيريا/كلية العلوم السياسية

4 – موقع التصوير)جوال(الول مرة /كلية العلوم السياسية
رئاسة اجلامعة املستنصرية 

فقدان هوية 
فقدت مني هوية الوكالة الصادرة من 
الشركة العامة لتجارة املواد الغذائية 
احمد مجيد محمد كاظم  باســم/ 

فمن يعثر عليها تسليمها ملصدرها

 فقدان هوية 
فقدت مني هوية موظف /مركز مبيعات 
العامة  الشــركة  /الصادرة من  الرصافة 
لتجارة املواد الغذائة بإسم )زاهد هندوس 
فيــاض( فمن يعثــر عليها تســليمها 

ملصدرها.

فقدان هوية 
فقدت منــي هوية الوكالة الصادرة من 
الغذائية  املواد  لتجارة  العامة  الشركة 
باســم/ ضاري علي محمود فمن يعثر 

عليها تسليمها ملصدرها.

فقدان
فقد الوصل املرقــم 196201 في 2022/8/1 
يحمل مبلغ قدره 125000 الف الصادر من 
بلدية ســوق الشــيوخ العائد للسيد وائل 
طارق سعدون فمن يعثر عليه تسليمه الى 

جهة االصدار.

فقدان
فقد الوصل املرقــم 196203 في 2022/8/1 
يحمل مبلغ قدره 125000 الف الصادر من 
بلدية ســوق الشــيوخ العائد للسيد رعد 
حســن كرمي فمن يعثر عليه تسليمه الى 

جهة االصدار.

وزارة الداخلية
مديرية األحوال املدنية واجلوازات 

واإلقامة 
مديرية األحوال املدنية واجلوازات 

واإلقامة
 صالح الدين

قسم شؤون أالحوال املدنية
العدد/ ج.ص/11036
التاريخ/ 2022/10/10
الرزاق(  )اثير رشيد عبد  املواطن  قّدم 
املســجل في دائرة أحوال بلد والذي 
يروم تغيير اسم ابنته القاصر )نادية 
اثير رشــيد( في وجعله )نادين( فمن 
املديرية  هذه  مراجعة  اعتراض  لديه 
خــال )15( يومــا من تاريخ نشــر 
االعان  وبعكســه ســيتم النظر 
في الدعوى وفق احــكام املادة )22( 
من قانــون البطاقة الوطنية رقم 3 

لسنة 2016. 
اللواء 
رياض جندي الكعبي

مدير االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة العام

جمهورية العراق 
 مجلس القضاء األعلى 

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة بداءة الكوت

العدد : 3847/ ب / 2022
التاريخ : 2022/10/10

الى املدعى عليه
خالد قادر عمرمحمد امني

اعالن
اقــام املدعــي )محمد حســن عجيد( 
الدعــوى املرقمة اعــاه يطلب دعوتك 
للمرافعةواحلكم بتسديد ميلغ سبعة 
مثاثون مليــون دينار عراقــي عن دين 
وجملهولية محل اقامتك حســب اشعار 
مختــار منطقــة الزهراء )علــي جبر( 
وكتــاب مركز شــرطة اخللــود بالعدد 
10788 في 2022/10/9 لذا تقرر تبليغك 
مبضمون عريضة الدعوى املرقمة 3847/ 
ب / 2022ونشــر بصحيفيتن محليتن 
لذا اقتضى حضــورك يوم 2022/10/17 
وفي حالــة عدم حضورك ســوف يتم 
الســير في اجــراءات الدعــوة غيابيا 

بحقكم .
القاضي
محمد نوري عواد الطائي

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 20347/40
التأريخ: 2022/9/20

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 )ثاث سنوات( وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة 
رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبن باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة ســكرتير اللجنة في ديوان 
محافظة البصرة خال )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعان في إحدى الصحف احمللية مستصحبن معهم 
التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة 
في الســاعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة ديوان محافظة البصرة/املعقل( لليوم األخير من مدة نشر اإلعان وعند 
مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر أجور نشر اإلعان واملصاريف االخرى 

ويشترط االشتراك باملزايد:
- تضمن الناكل الفرق بن البدلن ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

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

- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.
ماحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلسابية املعمول بها في املؤسسات البلدية ويكون 

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

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

 كراج متعدد1
 الكزارة/قرب األسواقثالث سنوات1700م2بالالطوابق

املركزية

نوع املساحةالعقارت
مدة القيمة التقديريةالعقار

التأجير
الغرض من 

التأجير

1 161/1443
قطعة 1120 م2بتاوين

أرض

30،000،000 فقط 
ثالثون مليون دينار 

ال غيرها
24 سنة

إنشاء مجمع 
سكني جتاري 

عن طريق 
املساطحة
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بغداد ـ الصباح الجديد:

اســفرت مباريات يوم أمس في 
اجلولة األولى لدوري الكرة املمتاز 
عن حتقيق فريــق نفط البصرة 
فوزا ثمينا على فريق زاخو بهدف 
ســجله الالعب أحمد زامل في 
ذاتها  وبالنتيجة   ،81 الدقيقــة 
النفط  فاز نفط ميســان على 
بتوقيع سجاد جبار في الدقيقة 
33، وبالنتيجــة ذاتهــا أيضــا 
انتهت مباراة الكرخ وزاخو بفوز 
األول بهدف الالعب سجاد أحمد 

في الدقيقة 78.
وفاز كربالء علــى أربيل بهدفني 
لهدف، وبكــر أربيل بهدف مازن 
فياض في الدقيقة 57 من ركلة 
جــزاء، وأدرك التعديــل محمد 
ركلــة جــزاء في  قاســم من 
عبد  زيدان  وأضاف   ،84 الدقيقة 
اجلبار الهدف الثاني في الدقيقة 

.93
مــن جانبهــا، أعلنــت جلنــة 
مباريــات  جــدول  املســابقات 
ســتنطلق  التي  الثانية  اجلولة 
 14 املوافق  املقبــل  يوم اجلمعة 
تشرين األول اجلاري، فتجرى ست 
مباريات، اذ يلعب زاخو والصناعة 
ويضيــف  األول  ملعــب  فــي 
الديوانية فريق دهوك في ملعب 
الكوت األوملبــي ويلتقي النفط 

املدينة  ملعــب  فــي  واحلــدود 
الدولي وتقام املباريات الثالث في 
الســاعة 3 عصرا، وتقام مباراة 
نفط الوسط ونفط ميسان في 

ملعب النجف الدولي والقاسم 
يضيــف فريــق اجلويــة وجترى 
املباراتني في الســاعة اخلامسة 
الطلبة  ويلعب  مســاء،  والربع 

وكربــالء فــي ملعــب املدينة 
السابعة  الســاعة  في  الدولي 

والنصف مساء.
تشرين   15 الســبت  يوم  وجترى 

األول أربع مباريات، فيلعب نوروز 
فرانســوا  ملعب  فــي  والكرخ 
حريــري في الســاعة 3 عصرا، 
والكهرباء  أربيل  مباراة  تعقبها 

في الساعة السابعة والنصف، 
ملعبه  فــي  النجف  ويلتقــي 
بفريق نفط البصرة في الساعة 
ويلتقي  مساء،  والربع  اخلامسة 
الشــرطة والزوراء فــي ملعب 
الشــعب الدولي في الســاعة 

الثامنة مساء.
بالتأهــل  يخفــق  الناشــئة 

لنهائيات آسيا 
أخفق منتخب العراق للناشئني 
آســيا،  كأس  إلى  التأهــل  من 
بعد تعادله ســلبياً أمام نظيره 
اخلامسة  اجلولة  الُعماني ضمن 
واالخيــرة من تصفيــات كأس 
اســيا دون 17 عامــاً اجلارية في 
جــرت  مســقط..  العاصمــة 
املباراة مســاء أول أمس مبلعب 
الســلطان قابــوس بالعاصمة 
اخلامسة  اجلولة  مسقط ضمن 
للمجموعــة الثالثــة لبطولة 
التعادل  وبهذا  للناشئني..  اسيا 
نقاط  أربع  علــى  العراق  حتصل 
في املركز الثالث ضمن اجملموعة 
جانبه  الى  تضــم  التي  الثالثة 
البحريــن،  قطــر،  منتخبــات: 
العــراق، عمــان، لبنــان.. وكان 
منتخبنا بدأ شــوطه باخلسارة 
امــام قطر بهدفــني لهدف ثم 
لبنان  امــام  الســلبي  التعادل 
والفــوز على البحريــن بثالثية 
نظيفة، قبل التعادل الســلبي 

في مباراته األخيرة امام عمان.

كربالء يقتنص فوزا ثمينا وانتصارات لنفط البصرة
والكرخ ونفط ميسان 

الجمعة.. ستة لقاءات في افتتاح الجولة الثانية لدوري الكرة الممتاز 

صراع على الكرة في مباراة أميس بني كربالء وأربيل

دوري الكرة الشاطئية 
يبدأ 10 المقبل

ماليزي يحاضر لحكام 
الريشة البارالمبية 

قطر تتأهل لكأس
آسيا تحت 17 عاما

بغداد ـ الصباح الجديد:
ســحبت، أمس، في مقّر االحتــادِ املركزي لُكرِة 
القدم قرعُة دوري اجمَلموعــات لدوري كرِة القدم 
الشــاطئّية بُحضور رئيِس جلنــة كرة الصاالت 
والشاطئّية علي عبد احلسني ونائبه زياد شامل 
املُشــاركة، ومتّ حتديُد  األندية  وُمثلي  وأعضائها 
العاشر من شهر تشــرين الثاني املُقبل موعداً 

النطالِق الدوري .
اللجنة،  رئيُس  باحلاضرين، قــاَل  الترحيِب  وبعد 
علي عبد احلســني: إن احتادَ الكرة يســعى من 
خالل هذا الــدوري إلى تشــكيِل منتخٍب قوي 
للكرِة الشاطئية. ُمشيداً بجهودِ جميع األنديِة 
املُشــاركِة في تطويرِ اللعبة. وأسفرت القرعُة 
عن تقسيم الفرِق املُشاركة إلى أربع مجموعاٍت 
هــي )مجموعة بغــداد واجملموعة الشــمالية 
واجملموعة اجلنوبّية ومجموعة الفرات األوسط(، 
علــى أن تتأهَل أربعُة فرٍق مــن مجموعِة بغداد 
الثالث  وفريقان لكِل مجموعٍة مــن اجملموعات 

األخرى.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلــن األمني املالــي للجنة الباراملبيــة الوطنية 
العراقية رئيس االحتاد املركزي للريشــة الباراملبي 
عبيد الغــزي ، ان الــدورة التحكيميــة الدولية 
لفعالية الريشــة ســتقام في بغداد يوم السابع 
عشر من الشــهر احلالي باشراف احلكم الدولي ) 
املاليــزي ( الذي  حصل على ) تأشــيرة (  الدخول 
وســيصل الى العاصمة العراقية يوم الســادس 
عشر من شهر تشــرين االول اجلاري .. وأكد الغزي 
ان احتادنا يستقبل اســماء الراغبني في املشاركة 
بهــذه الــدورة التحكيمية الدولية خــالل األيام 
الثالثة املقبلة، حيث يتوجــب على من يرغب في 
املشــاركة بالدورة ارسال اسمه مباشرة الى احتاد 
الريشة لضمان التواجد في الدورة مبوعد اليتعدى 
االيام الثالثة املقبلــة.. وأوضح ان هذه الدورة يأتي 
انعقادها متزامنا مع اقامة بطولة العراق باللعبة 
التي تُقام مباشــرة بعد االنتهاء مــن فعالياتها 

ومحاضراتها التي ستكون نظرية وعملية.
يُذكــر ان اقامة هذه الــدورة التحكيمية الدولية 
حُتســب إلحتاد الريشــة حيث مت اســتقدم حكم 
دولي إلقامة الــدورة الســيما اذا علمنا ان االحتاد 
ميضي عامه الثاني مــع احتادات اللجنة الباراملبية 

العراقية.

المنامة ـ وكاالت:
تأهل املنتخب القطري لكرة القدم إلى نهائيات 
كأس آسيا 2023، بتغلبه على نظيره اللبناني 
)4-1(، فــي املواجهة التي جمعتهما أول أمس، 
على اســتاد مجمــع الســلطان قابوس في 
العاصمة العمانية مســقط حلساب مباريات 

اجملموعة الثالثة من التصفيات.
أحرز أهداف املنتخب القطري كل من حتســني 
محمد وأحمد ناصر و علي شهابي وإسماعيل 
األحــرق في الدقائــق 8 و63 و69 و81.. في حني 
أحرز العب املنتخب القطري راشــد منير هدف 
املنتخــب اللبناني الوحيد عنــد الدقيقة 74 

باخلطأ في مرماه.
وبهذه النتيجة رفــع املنتخب القطري رصيده 
إلــى 10 نقــاط في صــدارة اجملموعــة، فيما 
بقي رصيــد املنتخــب اللبناني عنــد نقطة 
واحدة.. واســتهل املنتخب القطري مشــواره 
في التصفيات بالفوز علــى املنتخب العراقي 
بهدفني مقابــل هدف، قبل تعادله بهدف ملثله 
أمام املنتخب البحرينــي، ليتغلب بعدها على 
املنتخب العماني مستضيف اجملموعة بهدفني 

لهدف.

إعالم اللجنة األولمبية
إلتقــى رئيــس اللجنــة األوملبية 
الوطنيــة العراقية األســتاذ رعد 
زيد  احملكمني  غرفــة  مدير  حمودي 
فارس آل ســلمان وأعضاء مجلس 
التســوية  مركز  ومحكمي  االدارة 
صبــاح  الرياضــي  والتحكيــم 
أمــس.. وبــارك حمودي تأســيس 
إضطالعه  آمــالً  التســوية  مركز 
بدوره القانونــي في فض النزاعات 
الرياضية احمللية التي قد تنشأ بني 
املؤسســات الرياضــة الوطنية أو 

بعض العاملني فيها.
وحث حمودي احلاضرين على املنحى 
احليادي في أدائهم ملهامهم املقبلة 
ان دور اللجنــة األوملبيــة  مبينــاً 
إنتهى عند مرحلة التأســيس وان 
مركز التســوية مؤسسة قانونية 

والقرار.ودعا  واملال  االدارة  مستقلة 
رئيــس اللجنة األوملبيــة الوطنية 
رئيــس غرفــة احملكمــني وأعضاء 
مجلس االدارة واحملكمني الى دراسة 
القوانــني العراقية النافذة وامليثاق 
لنظم  باالضافة  الدولــي  األوملبي 
ولوائــح مراكز التســوية املماثلة 

فــي عــدد مــن البلــدان االخرى، 
التعامل  كيفيــة  علــى  لالطالع 
مــع النزاعــات الرياضيــة احمللية.

وحضر اللقــاء األمني العام للجنة 
األوملبية الوطنيــة العراقية هيثم 
عبداحلميــد واألمــني املالي أحمد 

صبري.

إعالم االتحاد
احرز املنتخــب الوطني العراقي 
أربعة أوســمة ملونة في بطولة 
اليوم  بختامها  الدوليــة  بيروت 
االحد مبشــاركة عشرين دولة <<  
رئيس االحتاد العراقي للتايكواندو 
الدكتور إبراهيــم البهادلي اكد 

 G2 ان البطولــة مصنفة بدرجة
من قبــل االحتاد الدولــي للعبة، 
االوســمة االربعــة جــاءت عن 
طريق الالعب كــوران عبد القادر 
في  الذهبي  الوســام  احرز  الذي 
68كغم للشباب. منافسات وزن 
فيما نالت الالعبة شهد محمد 

الوسام الفضي في وزن 46كغم 
للشابات، واضاف الالعب محمد 
الصدر خالد الوســام النحاسي 
ونال  للشــباب،  68كغــم  بوزن 
الوســام  عالء  محمــد  الالعب 
كغــم   80 لــوزن  النحاســي 

للشباب.

حمودي يبارك تأسيس مركز التسوية 
والتحكيم الرياضي

التايكواندو يحرز أربع ميداليات
في بطولة بيروت الدولية

مفكرة اليوم
دوري أبطال أوروبا

كوبنهاجن ـ مان سيتي
ميالن ـ تشيلسي

سان جيرمان ـ بنفيكا
شاختار ـ ريال مدريد

7:45 مساًء
10:00 مساًء
10:00 مساًء
10:00 مساًء

نعمت عباس*
عامل احلديقــة مدربًا حلراس فرق 
الفئــات العمريــة فــي لقاء مع 
ابراهيم ســالم  االنيق  الكابــن 
باإلعــالم املرئي حــارس منتخب 
العراق ســابًقا واملشــرف الفني 
اشار  الشرطة  نادي  ملدربي حراس 
الى قضية مهمة عندما قال رايت 
احد الفرق بالفئات العمرية يدرب 
ملساعده  احلديقة  عامل  حراسها 
مــدرب الفريق وهــذه كارثة في 
عارمة  وفوضى  الرياضــي  الواقع 
جتتاح الوســط الرياضــي اتذكر 
الدكتور صباح محمد   1984 عام 
بغداد  جامعة  مــدرب  مصطفى 
في تلك الفتــرة كان مدرب فريق 
منتخب الناشئني ويضم املنتخب 
6 حراس فكلفنــي الختيار ثالثة 
من بني  هؤالء وقتها كنت حارًسا 
لفريــق جامعة بغــداد برغم انه 
مدرب  لكنــه  واســتاذي  مدربي 
تدريب  بالتخصص  يؤمن  اكادميي 
الفريــق حاله وتدرب احلراس حاله 
اجلهات  طالبــت  باالمس  اخــرى 
املســؤولة لتشــكيل جلنه فنيه 
ملدربــي حراس املرمــى في االحتاد 
والرفض  القبول  يتم  ومن خاللها 
للمدربــني الذين يريــدون العمل 
في االنديــة الكابن عدنان درجال 
رئيس االحتــاد العراقي كان يعمل 
في قطر ويعرف اللجان في االحتاد 
املســؤولة  عن املدربــني ومدربي 

حراس املرمى اليتم تعني املدرب اال  
من خاللها ادعــو  االحتاد العراقي 
قاسم  بالكابن  االســتعانة  الى 
الرافدين  اســود  مدرب  حديد  ابو 
في كاس العالــم 1986 والكابن 
الفني  كاظم شــبيب املشــرف 
واخلبير في قطر ســابقا والكابن 
العراق  صادق جبر حارس منتخب 
واملدرب اجملتهــد واالكادميي مدرب 

نادي االهلي االماراتي 
همســه فنيــة: أحد املــرات في 
احدى الدورات التدريبية انقســم 
املدربــني الى فريقــني فريق يؤيد 
هذا اجلانب وفريق يقف مع اجلانب 
الثاني اتصلت في بالكابن كاظم 
شــبيب عندما كان مشرفا فنينا 
له  وقلت  اســباير  أكادمييــة  في 
كابــن كاظم عن طريــق اخلبراء 
عندكم مكــن ان توضح لي هذا 

االلتباس قال انا سوف اعطي احلل 
واليقني في هذا املوضوع ارسل لي 
ووضح  حارسا  كان  عندما  الصور 
االجابة  الصــور  هــذه  خالل  من 
وجهات  فــي  االختالفات  لهــذه 
النظر وشرح لي االسس العلمية 
الصحيحــة لتفســير مثل هذه 

احلاالت
همســة املانية : اخلبيــر االملاني 
ماركو كنوب مدربي حراس مرمى 
املانيا يقول نحــن في املانيا نضع 
أفضل املدربني في املراحل السنية 
حتى ينشأ احلارس بشكل صحيح 
والبدنية  الفنية  نواحي  من كافة 
والنفيســة والتكتيكيــة ولهذا 
يظهــر فــي املانيا حــراس على 
مستوى متميز في بطوالت كاس 

العالم.
* مدرب عراقي محترف

أبو ظبي ـ وكاالت:
توج الشــارقة بطال لكأس ســوبر 
اخلامسة على  للمرة  اإلماراتي  اليد 
التوالــي، بعــد فوزه على شــباب 
األهلي بنتيجة )32-27(، على صالة 
نــادي النصر، في أولى مســابقات 

املوسم اجلديد.
وتأهل الشــارقة بفــوزه أول أمس، 
والتي  اإلماراتــي،  الســوبر  بكأس 
-2016( موســم  في  اســتحدثت 

البحريني،  النجمــة  ملالقاة   ،)2017
في النســخة اخلامســة من كأس 

البحرينــي«  »اإلماراتــي  الســوبر 
باملنامة يوم 29 تشرين األول اجلاري.

وحجز الشارقة مقعده في السوبر، 
دوري  انتــزع لقب بطولــة  أن  بعد 
كرة اليد للموســم املاضي، قبل أن 
متنح لوائح جلنة املســابقات شباب 
الثاني  مركزه  عــن  التأهل  األهلي، 
في مســابقة كأس رئيس اإلمارات، 
رباعية  الشارقة على  بعدما هيمن 
فيها  مبــا   ،)2022-2021( موســم 
تتويجه بطال لكأس رئيس اإلمارات.. 
وســبق أن توج الشارقة بأربع نسخ 

من الســوبر اإلماراتي على حساب 
اجلزيرة مرة، وشباب األهلي 3 مرات، 
ليكــون تتويج أول أمــس، اخلامس 

والرابع على حساب شباب األهلي.
ويقود يد الشــارقة، املدرب اجلزائري 
ســفيان حيواني، وتضم تشكيلة 
إبراهيم ســعيد  من  الفريــق كال 
القرص، رحمة غالب، طارق حســن 
شاهني، ضاحي محمد حسن، فراس 
طاهر،  إســماعيل  محمد  محمد، 
والتونســي  نعيم،  زهيــر  اجلزائري 

رياض صانعي.

مدريد ـ وكاالت:
إلى  مدريد  ريــال  عــودة  حملت 
التدريــب أول أمــس، عقب فوزه 
املاضية  الليلــة  خيتافــي  على 
بهــدف دون رد فــي الليجــا، نبأ 
أنشيلوني  كارلو  للمدرب  ســارا 
الذي  مع حتسن حالة كرمي بنزميا، 
العضلية  املتاعــب  تعافى مــن 

الطفيفة التي أدت إلراحته.
في حــني واصــل احلــارس تيبو 
كورتــوا مرانه منفــراد أمال في 
العودة للمشــاركة يــوم األحد 
الكالســيكو..  مباراة  في  املقبل 
ويفكــر أنشــيلوتي بالفعل في 
في  ســيدخلها  التي  التغييرات 
التشــكيل األساســي ملواجهة 
الثالثاء  اليوم  وارسو  في  شاختار 

، واضعــا نصــب عينيــه مباراة 
الكالسيكو أمام الغرمي برشلونة 

في سانتياجو برنابيو.
فوضــع امللكي فــي دوري أبطال 
أوروبا يبدو آمنا، فهو على مقربة 
النهائي  ثمــن  إلى  التأهــل  من 
عقب حتقيقــه العالمة الكاملة 
في املواجهات السابقة، ما يتيح 
له إجراء تغييرات كبيرة في لقاء 

اجلولة الرابعة.
هكــذا بدأ املــدرب اإليطالي في 
الراحة  ومنح  للمباراة،  التحضير 
لالعبــني الذين لعبوا أساســيا 
في مبــاراة الليلة املاضية، بينما 
عمل بشــكل مكثف مع البدالء 
ومن لم يتم اســتدعاؤهم.. ومن 
بني هــؤالء يبرز الفرنســي كرمي 

بنزميا، الذي تدرب بشكل طبيعي 
النادي،  متاما، بحسب مصادر من 
أكــدت أن الالعب في وضع يتيح 
لــه اللعب فــي وارســو إذا قرر 

أنشيلوتي ذلك.
في حــني يواصل كورتــوا خطة 
تعافيه مــن إصابــة حالت دون 
مشاركته في آخر 3 مباريات، ومن 
املرجح أن يغيب عن اللقاء الرابع 
في وارسو، قبل أن يعود للظهور 
أمام برشلونة، وكان هذا هو حال 
لم  الذي  سيبايوس  داني  املصاب 
العشــب. أول أمس على  يتدرب 

ميندي،  فيرالند  الفرنسي  وتدرب 
الــذي اســتراح بســبب التعب 
املتراكم في الليجا، واألملاني توني 

كروس بكثافة في التدريبات.

عامل الحديقة مدرًبا لحراس مرمى
فرق الفئات العمرية

الشارقة بطال لسوبر اليد اإلماراتي

بنزيما يطمئن أنشيلوتي..
وتجهيز كورتوا للكالسيكو



بغداد - سمير خليل:
الشابة  التشــيلوا  عازفه  شاركت 
بحفل  الســماوي  شــهد جمــال 
 ( العربــي  للشــباب  اوركســترا 
الفلهارموني( االول في دار االوبرا في 
اإلسكندرية والقاهرة املصريتني وفي 
حفلتني متتاليني، االوركســترا كان 
ميساك  االرمني  املايســترو  بقياده 
باغبودريــان وقدم اعمال رســيجي 
و صلحي الوادي وتشايكوفســكي 
واختتم احلفل بنشيد الوطن االكبر.
اوركســترا الشــباب العربــي يعد 
الوحيد الذي تأســس عام 2006 في 
منطقة الشرق االوسط لعازفني من 
دولة عربية  واســيا ومن11  افريقيا 
يجتمعون ملدة عشرة ايام مرة واحدة 
كل عام، االوركسترا اسسه الدكتور 

فوزي الشامي، وقدم االوركسترا في 
ست دول هي ســوريا واجلزائر واملانيا 
وتونــس وفرنســا واالردن ، اضافــة 
ملصر والهدف من االوركســترا رفع 
املســتوى الفني والعلمي والثقافي 
العالقات  وتقوية  العربي  للشــباب 

الفنية واالنسانية. 
والعازفة شهد وهي ابنة املوسيقار 
املعروف جمال عبد العزيز السماوي 
اوركسترا  في  تشــارك  عراقية  اول 
الشــباب، حتدثت عن هذه املشاركة 
فقالت: هذه املــرة الرابعة التي تتم 
مشــاركتي في اوركســترا شباب 
وهي  الفلهارموني  العربــي  الوطن 
مشاركة مهمة بالنسبة لي الطلع 
على ثقافــات البلدان واالختالط مع 
العازفني االخرين، فــي اول مرة متت 

دعوتي قدمت مشــاهد من تصوير 
فيديو صولو آللة تشيلو ومت اختياري 
مــن بني العازفني االخريــن، وبعدها 
كنت اتلقى سنويا دعوة للمشاركة، 
من  عازفني  ثالثة  معي  املشــاركون 
العراق  بغداد وســتة من كردستان 
والباقي من ارجاء الوطن العربي، من 

تونس واجلزائر واملغرب ومصر".
عضــوات  احــدى  باعتبــارك   *
الســمفونية الوطنية، برأيك كيف 

حال هذه الفرقة اليوم؟
وابدا  دائمــاً  الوطنية  االوركســترا 
تبقــى االولى وفي الصــدارة مهما 
مرت بظروف فهي االوركســترا االم 
في البالد والواجهة احلضارية للعراق، 
اداؤنا،  يتراجــع  لم  نحن كعازفــني 
بالعكس نحن نطور من أنفسنا من 

االهمال  واعمالنا،  مشاركاتنا  خالل 
والتراجــع هو اداري فقــط وهو تابع 
لــوزارة الثقافــة، ونحــن بالتأكيد 
نتمنى تســليط الضــوء أكثر من 
قبل الــوزارة واالهتمام بهكذا فرقة 

عريقه".
الســماوي تتحدث عن مســيرتها 
الفنية فقالت: انــا من عائلة فنية، 
كل مســيرتي الفنيــة هي بفضل 
والــدي الداعم االول واالســاس لي 
والدي  املوســيقية،  محافلي  وبكل 
ووالدتــي دائماً هما املشــجع االول 
واالخيرلي، اعزف على الة التشــيلو 
والــة اجلوزة ولم أجــرب الغناء النه 
ليس من ضمن هواياتــي، انا عازفة 
الســمفونية  بالفرقــة  تشــيلو 
١٢عاما  منــذ  العراقية  الوطنيــة 
وعازفة على الة اجلــوزة ايضا ولدي 
مشاركات في عدة مهرجانات داخل 
وخارج العراق لالوركســترا وغيرها، 
كما وشــاركت مبهرجانات في اوربا 
مع الة اجلوزة، وايضا انا حاصله على 
ماســتر كالس في آلة التشيلو من 
املانيا وفرنسا، اما حتصيلي الدراسي 
فانا احمل شــهادة املاجســتير في 

املوسيقى".
*وماذا عن فرقة موســيقية نسوية 

خاصة؟
نؤســس  لكي  الدعم  الــى  نفتقر 
كبيــرة  فنيــة  مبســتويات  فرقــا 
النســوية  نفتقرللفرق  نحن  لذلك 
وبصراحة هــي معدومة، ولكن في 
كافتتاح  املوســيقية  احملافل  بعض 
مهرجان او مؤسسة حكومية قمت 
فرقة نسوية متكونة من  بتأسيس 
أربــع عازفات من عضــوات الفرقة 
الســمفونية وقدمنا اعماال عراقية 

بتوزيع اوركسترالي ".
اخيرا تتمنى شــهد الســماوي ان 
يليق  اومســرح  داراوبرا  لدينا  يكون 
الوطنية، كما  السمفونية  بالفرقة 
وتتمنى ايضا تأســيس اوركســترا 
للشــباب في العراق تضم عددا من 
طالب وطالبات لكي يكونوا مؤهلني 
لالنضمام في االوركســترا وهم في 

مقتبل العمر.
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

شهد السماوي تشارك في أوركسترا
الشباب العربي الفلهارموني للمرة الرابعة

الحاصلة على "ماستر كالس" في آلة التشيلو من المانيا وفرنسا 

متابعة ـ الصباح الجديد:
صرَّحــت الفنانة املصريــة هند صبري 
حــول بطولة فيلم " فضــل ونعمة " 
الذي حقق إيرادات في السينما املصرية 

مؤخراً.
وقالت صبــري في برنامــج "احلكاية" 
عبر شاشــة "mbc مصــر" أن العمل 
الكوميدي يعتبر أصعب األعمال الفنية 

التي يتم تقدميها على الشاشة.
وأضافت صبري حــول تقدميها الفيلم 
للمخرج  يعــود  الفضل  الكوميــدي، 
الكوميديانة  إللي اكتشف  إمام،  رامي 

بداخلي من 12 ســنة، وللمؤلفني إللي 
بيســاعدونا نطلع قــدرات كوميدية، 

وأخص بالذكر أمين وتار.
وأشــارت صبــري: إلــى أن الفيلــم مت 
إن  وقالت  تصويره مبنتهى السالســة، 
اجلمهور متشــوق إلى األفالم العائلية، 
وهو التصنيف الذي يندرج حتته الفيلم 

األخير.
وتابعت صبــري: فضــل ونعمة فيلم 
عائلي زي الكتاب مــا بيقول.. بيحترم 
أسرية  قيمة  ويقدم  املشــاهد  عقلية 

جيدة".

وتدور أحــداث فيلم "فضــل ونعمة" 
املواد  لبيع  يديران شــركة  حول زوجني 
الغذائيــة، يتعرضان للخــداع على يد 
مبساعدته  يقنعهما  ممنوعة  مواد  تاجر 
فــي نقل البضاعــة، بعــد إقناعهما 
بأنهمــا يعمــالن لصالح الشــرطة، 

ويؤديان واجباً وطنياً.
ويجمع فيلم "فضل ونعمة" النجمني 
هند صبري وماجد الكدواني، في جتربة 
كوميديــة جديــدة، ويظهــر معهما 
الفنان عدد من ضيوف الشــرف منهم 
محمد ممــدوح، والفيلم من تأليف أمين 

وتار، وإخــراج رامي إمام. ومتثل هند 
صبري جتربــة مصرية غنية بالفن 
ومن أشهر األعمال التي شاركت 
فيهــا مواطن ومخبــر وحرامي، 
أحســن  جائزة   2004 عام  نالت 
الكاثوليكي  املركــز  من  ممثلة 
املصــري ، وفــي عــام 2019 
للجنة  عضــوة  اختيــــرت 
حتكيــم مهرجــان البندقية 
الســينمائي العاملــي فــي 
أول  76، وهي  الـــ  دورتــــه 
سيدة عربية تنضم للجنة .

الصباح الجديد ـ خاص:
تعاود فرقة طيور دجلة العراقية في الســويد نشــاطاتها 
وفعالياتهــا مبهرجانها الثاني الذي ستســتضيف الفنانة 
العراقيــة بيدر البصري بقيادة املشــرف الفني على الفرقة 
عباس جنم في حفل يحتضنه مسرح هوتيل كالريون ساين 
في العاصمة الســويدية ســتوكهولم يوم السبت املقبل 

الثاني عشر من تشرين اول اجلاري.
الســيدة بســعاد عيدان نائب رئيس الفرقــة ذكرت ان هذا 
احلفل يأتي بعد التوقف الذي فرضته جائحة كورونا ومغادرة 
املايسترو عالء مجيد الى بغداد وتشكيل ادارة جديدة بقيادة 
السيدة طيبة الطائي، ومشرف فني جديد وان فقرات احلفل 
ســتتكون من جزأين، األول ستغنى خالله فرقة طيور دجلة 
مجموعــة جديدة من األغانــي التراثية، وبعد االســتراحة 
ستبدع الفنانة بيدر مبجموعة من اغانيها اجلميلة في اجلزء 
الثاني من احلفل، وستكون هناك مفاجئة بيننا وبني الفنانة 

البصري".

بغداد ـ الصباح اجلديد:
صدر حديثا كتاب املصحح اللغوي في اجملال التربوي وهو 

رؤية تدقيقية في مجمل أخطاء العاملني في اجملال التربوي 
مع القيام بتصويبها وبيان العلة، وهو اإلصدار السادس 

للتربوي، علي زويد الذي يعمل موظفا في اإلعالم التربوي 
في تربية الرصافة الثالثة.

وقال املؤلف لـ "الصباح اجلديد" من أهداف هذا الكتاب 
توضيح أهم وأكثر ما يشيع من اخلطأ في احلديث والكتابة 

في األوساط التربوية والتعليمية من خالل عملي والتي 
حصرت فيها جل هذه األخطاء.. وإّن املنهج الذي عملنا 

عليه في كتاب )املصحح اللغوي( هو العودة إلى الفصيح 
على قدر االستطاعة، وقد علمنا أّن من مساوئ شيوع 

األخطاء اللغوية أن الناس إذا اتبعوه وساروا عليه سوف 
يجهلون اللفظ العربي في الدفاع عن الفصيح، ويسود 
اللفظ املولَّد أو احمُلدث الذي يدور بني الضعف والركاكة 
واخلطأ احملض، وال شك أن في ذلك إضعافاً لقدرة العرب 

على استعمال العربية الفصحى نطقاً وكتابة، 

بيدر البصري و طيور دجلة 
في حفل جديد بالسويد

"المصحح اللغوي في المجال 
التربوي"..إصدار جديد لـ"علي زويد" 
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اذا كان من الصحيح أنَّ لك على ولدك حّق احلياة 

 ،
فــاّن من الصحيــح أيضا أْن تعلم بــان لولدك 
عليك حق صيانة كرامته واالمتناع عن توبيخه 

وإهانته أمام الناس .
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كان ) املتــوكل ( بحب ولده ) املعتــز ( أكثر من 
ولديه اآلخرين )املنتصر( و)املؤيد( أما سبب ايثاره 

للمعتز على اخويه فهو انه كان محبا ألمه ..!!
وََحَملُه حُبه ) للمعتز( ان يسأل ) املنتصر( النزول 

عن والية العهد لصالح )املعتز( فأبى ذلك 
فماذا صنع به املتوكل بعد الرفض ؟

قالوا :
) كان يُْحِضُرُه مجلــَس العامة ويحط منزلته ، 

ويتهددُه ، ويشتمه ويتوعده( 
وقد أّدت تلك املعاملة البائسة ) للمنتصر ( الى 
نتائج وخيمة للغاية حيث توافق مع االتراك على 

قتل أبيه ،
فدخــل عليــه في مجلــس لهــوه الليلي مع 
مجموعة من االتــراك فقتلوه، هو ووزيره الفتح 

بن خاقان 
وكان ذلك في سنة 247 هـ 
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والتربيُة السليمة جتعل األب الرشيد يتعامل مع 
ولده الشــاب كما يتعامل مع الصديق ِحفاظا 

على شخصية األبن من أن تثلم او تخدش .
وليس ثمة ما مينع من توجيه االبن وارشــاده بل 
حتى توبيخــه اذا لزم األمر لكــْن ليس مبحضر 

اآلخرين 
وفي اجمللس العام، ومتى ما روعيت هذه اجلوانب 
اســتطاع االب ان يطمئن الى أنَّ ولده لن يتعدى 

احلدود  الشرعية واألخالقية في تعامله معه ،
أيــام شــيخوخته وضعفه يصارع  يتركه  ولن 
األهــوال بعيداً عــن العناية الفائقــة املقرونة 

بالتبجيل واالحترام .
ان األباء – لالسف الشديد – بني إفراط وتفريط ، 

وليس ذلك هو املطلوب .
املطلوب السهر على تنشئة االوالد نشأة صاحلة 
مزدانة بعبق الديــن واآلداب واألخالق ومتى ما مت 

ذلك فال خشية من اختراق املوازين .
ان الّبر كما يكون مــن الوالد لولده يكون أيضا 

من الولد لوالده فطوبى للبارين .

الى اآلباء فقط 

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

هند صبري: "فضل ونعمة" حقق أعلى اإليرادات في مصر

بغداد ـ الصباح الجديد:
واآلثار  والسياحة  الثقافة  وزير  التقى 
الدكتور حسن ناظم امس االثنني في 
مكتبه الرســمي مبقر الوزارة أعضاء 
اللجنة العليــا جلائزة اإلبداع العراقي 

في دورتها السابعة لسنة 2022 .

رئيس جلنــة جائزة  االجتمــاع  وضم 
اإلبداع العراقي وزيرالثقافة، والشاعر 
جليل  والشــاعر  زكي،  الزهــرة  عبد 
خزعــل، والدكتــور فاخــر محمــد، 
ورئيــس  والدكتــور علــي حاكــم، 
جلنــة الدعــم اللوجســتي جلائــزة 

اإلبــداع العراقي الدكتــور منتصر 
اللجنة منير عبد  احلسناوي،ومقرر 

املهدي عباس. 
ونوقشــت في االجتمــاع معايير 
التحكيم لــكل حقل من احلقول 
باجلائــزة  املشــاركة  الســبعة 
واالســتعدادات  والتحضيــرات 

الالزمة، والدعم اللوجستي . 
يذكــر أنَّ اللجنــة العليا وجلنة 
اإلشراف واملتابعة واللجنة املالية 
جلائــزة اإلبــداع العراقي تواصل 

نتاجــات  تســلم 
كني  ر ملشــا ا

عــني  ملبد ا
حقول  في 

اجلائزة.

متابعة - الصباح الجديد:
رشــح الفيلــم الســينمائي"التجربة" 
خملرجه شــوكت امــني كوركــي لتمثيل 
السينما العراقية في مسابقة االوسكار 
الشــهيرة لعام 2023 وفــي فئة االفالم 

االجنبية.
فيلم "التجربة" من انتاج حكومة إقليم 
كردستان وأملانيا، محتواه اجتماعي وتركز 
على عدد من الظواهر داخل اجملتمع، مبا في 
ذلك ظاهرة مرتبطة بالتعليم والصعوبات 

التي تواجهها املرأة في إقليم كردستان.
وقال شــوكت أمني كوركي ، في تصريح 
تابعته الصباح اجلديد، إنه مسرور الختيار 
العراق مخرجاً كرديــاً لتمثيله في حفل 
توزيــع جوائز األوســكار، مضيفاً ان ذلك 
داللة على أن الكرد لديهم سينما وأفالم 
متقدمة، كما أشار إلى أنه في عام 2015، 
مت ترشيح فيلم آخر بعنوان "ذكريات على 
احلجر"، إلى األوســكار لتمثيــل العراق، 
معرباً عن أمله بأن "يصل فيلمي هذه املرة 
إلى القائمة القصيــرة لألفالم في جوائز 

األوسكار" .
يــروي فيلم "التجربــة" قصة طالبة في 
الصف الثاني عشــر حتاول احلصول على 
درجة جيدة في امتحاناتها النهائية، لكن 

األحداث تأخذها في اجتاه آخر.
حــاز الفيلم علــى العديد مــن اجلوائز 
الدولية، مبا في ذلك جائــزة أفضل فيلم 
الســينمائي  باربرا  ســانتا  مهرجان  في 
الدولي في الواليات املتحدة، وجائزة النقاد 
الســينمائي  في مهرجان كارلوفي فاري 
الدولي في التشيك، وجائزة جوري مونس 

في بلجيكا، وســبق للفيلم الفوز بجائزة 
أفضل تصميــم ملصق فيلم في معرض 
اجلرافيــك التركي، حيــث صمم امللصق 

الفنان الغرافيكي أوندر ساكيب دوندر.
 الفيلــم مــن بطولة أفان جمــال، فانيا 
ســاالر، شــوان عطوف، حســني حسن، 

هوشيار نيرويي وممثلني آخرين.
"التجربة" هو الفيلم الرابع لكوركي، وهو 
من إنتاج محمد أكتاش، وإنتاج مشــترك 
انتجته  وقطر،  وأملانيا  إلقليم كردســتان 
شــركة ميتوس لألفالم في برلني وشركة 
مستي فيلم في السليمانية وبدعم من 
وزارة الثقافة والشباب في حكومة إقليم 
كردســتان، ويتم نشــره في جميع أنحاء 

العالم من قبل شركة "آرت هود".

الجيل الجديد بالكاد يقرأ ساعة الحائط

"الثقافة" تحّضر لجائزة اإلبداع
 العراقي في دورتها السابعة 

"التجربة".. مرشح لتمثيل السينما 
العراقية في اوسكار 2023

لمخرجه شوكت أمين كوركي..

متابعة ـ الصباح الجديد :
حــاول طلبــة فــي بريطانيــا معرفــة الوقت 
باالستعانة بالســاعة التناظرية التي تقوم على 
وجود العقارب، لكن كثيرا من هؤالء فشــلوا في 

هذه املهمة البسيطة.
إن  البريطانية  وقالت صحيفــة "ديلــي ميــل" 
الســاعة الرقمية ُعرضت خــالل امتحان املرحلة 
الثانوية )GCSE( املعمول فيه إجنلترا وويلز وإيرلندا 
الشمالية، بعدما فشل الطلبة في معرفة الوقت 
عبر ســاعة احلائط .وتتراوح أعمار الطلبة الذين 

يقدمون هذا االمتحان بني -14 16 عاما.
وأضافت الصحيفة أن عرض الساعة الرقمية جاء 
ألن الطلبة عانوا في قراءة الساعة التناظرية التي 
تعتبر تقليدية. وقال قادة تعليميون إن الســاعة 
الرقميــة على الهواتــف الذكية هي الســبب 
الرئيســي وراء فقدان اجليل اجلديــد لهذه املهارة 
الســهلة. وذكر األمني العام لرابطة قادة املدارس 
والكليات في بريطانيا جيــف بارتون: "علمنا بأن 
بعض املدارس اســتبدلت ساعة احلائط بالساعة 

الرقمية في بعض غرف االختبارات".

وأضــاف بارتــون: "اجليــل الشــاب الــذي يقدم 
االمتحانات )حاليا( نشــأ في احلقبة الرقمية وال 
يرى كثيرون منهــم ضرورة للســاعة التناظرية 
أو ســاعة اليد )ذات العقارب( كمــا هو احلال في 
األجيال األكبر ســنا عندما كانــت تترعرع. إنها 

حرفيا مسألة تغير الزمن".
ووصــف أحــد املعلمــني الذيــن أشــرفوا على 
االمتحانات في بريطانيا معاناة الطلبة في قراءة 
ســاعة احلائط، وقال إن الكثيــر منهم كان فعال 
يكافح خالل االمتحان لقراءة الساعة التي كانت 

أمامهم، لكنهم لم يتمكنوا من فهمهما.
وقال ستيف تشــالك وهو مؤسس جتمع يدير 50 
مدرســة، لصحيفة "التاميــز" البريطانية إنهم 
يســتخدمون حاليا مزيجا من الساعات الرقمية 

والتقليدية للتغلب على هذه املشكلة احملتملة.
وبرغم أن هذا التقرير يتحدث عن مدارس بريطانية، 
لكن يبدو أن هذه هي احلال في شتى أرجاء العالم، 
مع طغيان الهواتف الذكيــة على حياة الطلبة، 
إذ أشارت دراســة إلى أن غالبية األطفال ميتلكون 

هاتفا بحلول العام السابع من عمرهم..
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