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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

بغداد ـ الصباح الجديد: 
التيار  في  قيــادي  مصدر  توقع 
الصدري امس السبت، استقالة 
شاغلي املناصب التنفيذية في 
التيــار حال تشــكيل حكومة 

محمد شياع السوداني. 
وزير  إن »كالم  القيــادي  وقــال 
القائد صالــح محمد العراقي 
واضح، وهو ان الســيد مقتدى 
اي  مشــاركة  يرفض  الصــدر 
الصدري  التيار  داخل  شخصية 
يعتزم  التــي  احلكومــة  فــي 
املكلف محمد شياع السوداني 

بتشكيلها«.
املناصب  »أصحــاب  ان  واوضح 
الصدري  التيار  التنفيذية مــن 
مصطفــى  حكومــة  فــي 
جميعهــم  الكاظمــي 
من  اســتقاالتهم  سيقدمون 
حكومة محمد الســوداني في 
حال مت تشــكيلها خــالل املدة 

احملددة، واال فــان التيار الصدري 
بريء منهم«.

ولفت القيادي الــى ان »االمني 
العــام جمللس الــوزراء والوكالء 
اخلاصة  الدرجــات  وأصحــاب 
واحملافظني وكل من ينتمي للتيار 
تقدمي  عليــه  واجب  الصــدري 
استقاالتهم من احلكومة التي 
تشكل برئاســة محمد شياع 
الســوداني«، مبينا ان »اجلهات 
اســتقاالتهم  جميع  املذكورة 
حتت يد السيد مقتدى الصدر«.

محمــد  صالــح  وّجــه  وكان 
بـ«وزير  يُعــرف  مــا  العراقــي 
التيار  زعيم  من  املقرب  القائد« 
الصدري مقتــدى الصدر، امس 
ملساعي  إلذاعاً  إنتقاداً  السبت، 
تشكيل  في  التنسيقي  اإلطار 
حكومة »ائتالفية ميليشياوية 
رفضه  جــدد  فيما  مجربــة«، 

القاطع املشاركة بها.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
بدأت جلنتا النزاهة واالســتثمار 
فــي مجلــس النــواب امــس 
الســبت، جمع تواقيع لسحب 
يــد رئيــس الهيئــة الوطنية 

لالستثمار سهى النجار.
النائب  النزاهة  وقال عضو جلنة 
هادي الســالمي في بيــان إنه 
ومبعية النائب حســن اخلفاجي 
عضــو جلنــة االســتثمار بدءا 
بجمع تواقيع لسحب يد رئيس 
لالســتثمار  الوطنية  الهيئــة 
ســها النجــار، وذلك بســبب 
العام  املال  شبهات فساد وهدر 
مبيناً  املشــروع،  غير  والكسب 
أنه مت جمع 75 توقيعاً حتى اآلن. 
وأكــد الســالمي، إحالة امللف 
النزاهة ومحاكم حتقيق  لهيئة 

النزاهة حلسم قضايا الفساد.
وكان النائب األول لرئيس مجلس 
النواب محســن املندالوي وجه 
يوم األربعاء املاضي، بتشــكيل 
جلنة تقصي حقائق بحق هيئة 
االســتثمار، واصفــا الفســاد 
املوجــود في الهيئــة »ال مثيل 

له«.
يأتي ذلــك تزامنا مــع تظاهرة 
ســكان  نظمها  احتجاجيــة 
مجمع بســماية السكني في 
بغداد، احتجاجا على سياســة 
هيئــة االســتثمار التي دفعت 
شــركة »هانــوا« الكورية الى 
االنســحاب من تكملة مشروع 
اجملمع، والذي يعــد أول وأفضل 
و  البالد  مشاريع االســكان في 

بدأ العمل به عام 2012.   

قيادي صدري يتوقع استقالة 
شاغلي المناصب التنفيذية من 

التيار حال تشكيل الحكومة 

مجلس النواب يعتزم إحالة
رئيس الهيئة الوطنية لالستثمار 

الى النزاهة 

خاص - الصباح الجديد:
كشــفت أطــراف فــي اإلطــار 
التنســيقي أمــس الســبت، ان 
رئيــس مجلــس الــوزراء املكلف 
سيقدم  السوداني،  شياع  محمد 
كابينته الوزارية خالل أســبوعني 
وفيما  احلالي،  الشهر  نهاية  وقبل 
اكــدت رغبة مجلــس النواب في 
اإلســراع مبنح الثقــة للحكومة 
مــن أجل تقــدمي مشــروع قانون 
الدميقراطي  احلزب  أفصح  املوازنة، 
الكردســتاني عن أبرز الوعود التي 
حصل عليها مع كتلة الســيادة 
من اإلطــار التنســيقي، رجح أن 
يكون عمر احلكومة املقبلة ما بني 
عام ونصف العام من أجل التهيئة 

إلى االنتخابات املبكرة.
الدميقراطي  احلــزب  عضــو  وقال 
الكردســتاني علــي الفيلي، في 
تصريــح إلى »الصبــاح اجلديد«، 
أن »انتخاب عبــد اللطيف جمال 
رشيد ملنصب رئيس اجلمهورية هو 
انتصار على من حــاول أن يفرض 
اســماً معيناً بالضد مــن اإلرادة 

السياسية«.
وتابــع الفيلي، ان »رشــيد، قيادي 
الكردســتاني  الوطني  االحتاد  في 
وجاء بدعم من احلزب الدميقراطي 
مّثل حالً  فأنه  لذا  الكردســتاني، 

ألزمة انتخاب رئيس اجلمهورية«.
ولفت، إلى أن »حكومة السوداني 
ليست  ولكن  توافقية  ســتكون 
التي  السابقة  التجارب  وفق  على 
توافق  بل  املغامن  تتقاســم  كانت 
على خدمة الشعب العراقي وإدارة 

الدولة بالنحو الذي يليق بالبلد«.

وبني الفيلي، أن »القوى السياسية 
أمام حتــد كبير، عليهــا أن تعيد 
مع  فقدت  التــي  الثقة  جســور 
املواطن العراقــي، وذلك من خالل 

تشكيل حكومة توفر اخلدمات«.
ونــوه، إلى أن »احلكومــة اجلديدة 
ميكن لها أن تتشكل لعام ونصف 
العام من أجل التهيئة النتخابات 

مبكرة«.
وانتهى الفيلي، إلى أن »مفاوضات 
التنسيقي  كثيرة جرت مع اإلطار 

خالل املدة املاضية، ومت االتفاق على 
عدة نقاط أسهمت في مشاركة 
الدميقراطــي  احلــزب  كتلتــي 
فــي  والســيادة  الكردســتاني 
احلكومــة، منها إعــادة النازحني 
من  العسكرية  القطعات  وخروج 
املناطــق احملررة وحل املشــكالت 
وإقليم  االحتاديــة  احلكومــة  بني 
النفط  قانون  بســن  كردســتان 

والغاز«.
ومن جانبه، قال النائب عن ائتالف 

دولــة القانــون أحمد فــواز، في 
تصريح إلــى »الصباح اجلديد«، إن 
»القــوى السياســية انهت اجلزء 
األكبر من األزمة واالنسداد عندما 
اتفقت على انتخاب عبد اللطيف 
جمال رشيد رئيســاً للجمهورية 
السوداني  شياع  محمد  وتكليف 

رسمياً بتشكيل احلكومة«.
وتابع فــواز، أن »أمام الســوداني 
تاريخ  منــذ  بــدأت  يوماً  ثالثــني 
التكليــف حتى ينجــز مهمتني، 

األولى تقدمي الوزراء، والثانية عرض 
منهاجه احلكومي«.

وأشار، إلى أن »التوقعات تفيد بأن 
احلكومة سوف  بتشكيل  املكلف 
ينجــز هــذه املهمة خــالل أقرب 
وقت ممكــن قبل فــوات املواقيت 

الدستورية«.
ولفــت فــواز، إلــى أن »اإلطــار 
تقومي  على  ســيعمل  التنسيقي 
وتشــخيص  احلكومــي،  األداء 
االخطاء أن حصلت«، مشدداً على 

القادم  تنته؛ بكون  أن »املهمة لم 
وتشكيل  قوي  إلى متاسك  يحتاج 
إلجناح  احلكومــة  يدعــم  ائتالف 

عملها«.
وتوقــع، ان »تعقد جلســة منح 
خالل  الســوداني  حلكومة  الثقة 
الشــهر  نهاية  وقبل  أســبوعني 
احلالي، بالنظر الــى ان التأخير ال 

يصب باملصلحة العامة«.
وأوضح فــواز، ان »شــبه التوافق 
انتخاب  الذي حصل في جلســة 
رئيــس اجلمهورية هــو خير دليل 
علــى أن القادم يبشــر بخير مع 
اســتعداد الســوداني للحوار مع 
في  السياســية  القوى  مختلف 

مقدمتها التيار الصدري«.
ان »االســتعجال في  إلــى  ونبه، 
الثقة للحكومة يجد مبّرره  منح 
بضرورة اقــرار قانون املوازنة للعام 

املقبل بأسرع وقت ممكن«.
أن »حكومة  إلــى  فــواز،  ومضى 
السوداني ستكون من أجل توفير 
اخلدمات وإعادة هيبة الدولة وفرض 
التي  القضايا  وغيرها من  القانون 
في  إدراجها  وسيتم  املواطن  تهم 

املنهاج الوزاري«.
انتخب  النــواب قد  وكان مجلس 
في اخلميس املاضي، عبد اللطيف 
جمال رشيد رئيســاً للجمهورية 
بدوره مرشــح  بدوره كلف  والذي 
التنســيقي محمد شياع  اإلطار 

السوداني بتشكيل احلكومة.

رئيس  لــكل مــن  ذاتية  ســيرة 
اجلمهورية ورئيس الوزراء املكلف 
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اإلطار التنسيقي: السوداني يستعد لتقديم كابينته قبل نهاية الشهر

الديمقراطي الكردستاني: الحكومة المقبلة »مؤقتة« 
تستمر لعام ونصف وتهيء النتخابات مبكرة

الصباح الجديد - متابعة:
أعلنــت ثمانية أحــزاب وحركات 
تشكيل  السبت،  امس  سياسية 
إلى  حتالف سياسي جديد يهدف 
والتصدي  شــامل  تغيير  إجــراء 
لنظــام احملاصصــة فــي العراق 

والتأسيس لدولة املواطنة.
وقــال القيادي في قــوى التغيير 
الشيخ خالل  الدميقراطي محمد 
مؤمتر صحفــي عقده في معرض 
بغــداد الدولي، ان قــوى التغيير 
الوطنية، جبهة مدنية دميقراطية 
وبعــد لقــاءات كثيــرة وحوارات 
مســتمرة ولدت قوى التغيير في 
إنها  بالقول  2022، مردفــا  2 اب/ 
رفعت شــعار التغيير الشــامل 
نحو دولة املواطنــة الدميقراطية 
والعدالــة االجتماعيــة ومعلنة 
احملاصصة  ملنظومة  معارضتهــا 
املنفلــت،  والســالح  والفســاد 
وتســعى القوى إلى إعــادة بناء 
أسس وقواعد العمل الدميقراطي 

السياسي.
وأضاف أن قوى التغيير قد مارست 
املاضيني عدة  الشــهرين  خــالل 

نشاطات ونفذت بعض الفعاليات 
أبرزهــا وقفــة احتجاجيــة في 
األحزاب  وتعمل  الفردوس،  ساحة 
املنضويــة فــي قــوى التغييــر 
الدميقراطيــة من خالل جلان عمل 
مشــترك لوضع أُسس مشتركة 
ملشــروع كبير وبديل وطني إلرادة 

الدولة.
كما أشــار الشــيخ إلى ان قوى 
تركز على ضرورة تصاعد  التغيير 
الضغط السياسي والشعبي من 
أجل وضع مســار وطني يقضي 
التغيــر الشــامل، وتؤكــد قوى 
التغيير التي جتمع بعض احلركات 
االحتجاجية والنقابات واملنظمات 
والشخصيات الفعالة، مشدد ان 
الصــراع مع منظومة الفســاد 
والســالح املنفلت سوف يستمر 
حتــى يأتي يوم تتحقــق به دولة 

املواطنة والعدالة االجتماعية.
الشيخ زاد بالقول ان القوى تؤمن 
ان تعديــل النظــام السياســي 
وتصحيح املسار يلزم جهات متثل 
كون  وتطلعاته  الشــارع  نبــض 
التقليدية  السياســية  القــوى 

منفصلــة متاما عــن اجملتمع وال 
تــدرك التحوالت بــه، بعد عقد 
من االحتجاج أصبحت الشــوارع 
والساحات مضرجة بدماء إخوتنا 
وال تعي الســلطة غيــر العنف 
فــي مواجهة املطالبــة باحلقوق 

والدفاع عن احلريات.
وتابع »نحــن عازمون على إحداث 
تغيير الســترجاع هيبــة العراق 

واحــداث التغييــر فــي النظام 
احلوارات مع كل  السياسي وفتح 
القوى الوطنية من أجل اتســاع 

جبهة التغيير«.
التغيير  قــوى  وكانــت عقــدت 
الســبت  امــس  الدميقراطيــة، 
أعلنت خالله تشــكيلها  مؤمترا، 
املنضوية  واحلــركات  واألحــزاب 
فيها، وأصدرت خالله ثالثة بيانات، 

واجملتمع  اجلماهير  فيها  ناشــدت 
الرافضة  الدولي مبساندتها، وهي 
لتقاسم السلطة طائفيا وقوميا 
، واعتبار حتالف األحزاب واحلركات 
السياســية فيها لكسر هيمنة 

قوى النظام احلالي التقليدية.
املكتب  السالم عضو  ياسر  وقال 
الشــيوعي  للحزب  السياســي 
العراقــي أحــد قــوى التغييــر 

الدميقراطي امــس األول اجلمعة، 
إّن مؤمتر قوى التغيير الدميقراطية 
يســعى إلى الكشف عن خارطة 
طريــق بنظرة شــاملة من أجل 
ويكون  احلاليــة  األوضــاع  تغيير 
الطائفية  احملاصصة  لنظام  بديال 

و«اخلراب املستمر في البالد«.
وأوضــح الســالم أن »خارطــة 
الطريق للتحالف اجلديد ستكون 
ورقة سياســية حتمل  عن  عبارة 
رؤية عميقة ملواجهة األزمات التي 
حتاصر البالد، وتطرح معاجلات آنية 
وجذرية هامة، متثــل وجهة نظر 
قــوى التغيير التي تســعى إلى 

تطبيقها على أرض الواقع«.
»املؤمتر ســيكون  أن  الى  وأشــار 
كبير  سياســي  ملشــروع  اعالنا 
يكــون بديال للنظام السياســي 
التقليدي احلالــي الذي بني على 
وتقاســم  احملاصصــة  أســاس 
الســلطة وفق مقاسات طائفية 

أو قومية أو إثنية«.
»نازل  من جهته بني عضو حركة 
آخذ حقي« محمد كــرمي إن هذا 
النطالق  بداية  سيكون  التحالف 

عهد سياســي جديد يكون فيه 
صوت الشــعب هــو احلكم في 
في  واشار  املقبلة«.  املراحل  قيادة 
تصريح صحفــي تابعته الصباح 
اجلديــد، أن »التحالف يأخذ على 
عاتقه تنظيم احملتجني واحلراكات 
الشــعبية من جهة واالستعداد 
لالنتخابــات املبكــرة املقبلة من 
جهة ثانية« التــي اتفقت القوى 
السياسية في البالد على ضرورة 

اجرائها في وقت لم يحدد بعد.
التغييــر  قــوى  فــي  وتشــارك 
احــزاب  ثمانيــة  الدميقراطيــة، 
وحــركات متثــل القــوى املدنية 
وناشــطي  والدميقراطيــة 
احتجاجات تشــرين وهي كل من 
احلزب الشــيوعي العراقي، التيار 
الدميقراطي، البيت الوطني، حراك 
البيــت العراقي، حركة تشــرين 
الوعد، حركة  تيــار  الدميقراطية، 
نازل آخذ حقي الدميقراطية وحزب 
التجمــع اجلمهــوري اضافة الى 
شخصيات سياســية مستقلة 

ونواب مستقلني.
وكانــت جلســة البرملــان التي 

واختير  املاضي،  اخلميس  انعقدت 
فيها رئيس اجلمهورية الذي كلف 
التنسيقي  بدوره مرشــح االطار 
محمد شياع السوداني بتشكيل 
شــهدت  اجلديــد،  احلكومــة 
مقاطعــة نواب حــركات امتداد 
التشــرينيتني  كانون  واشــراقة 
واجليل اجلديــد الكردية وعدد من 
املســتقلني مؤكديــن ان عملية 
االنتخاب هــذه تكرس احملاصصة 

الطائفية والقومية.
والتغيير  االحتجــاج  وكانت قوى 
العراقيــة قــد اتفقــت خــالل 
اجتماع تشــاوري لها في مدينة 
الناصرية عاصمــة محافظة ذي 
قار اجلنوبية في 23 ايلول سبتمر 
املاضــي علــى تشــكيل جبهة 
سياســية مــن القــوى املؤمنة 
بالتغييــر الدميقراطي تكّون بديال 
سياسيا حقيقيا قوامها االحزاب 
والشــخصيات التي لــم تتورط 

باالزمة والدم العراقي والفساد.

بيانات قوى التغيير الدميقراطية 
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قوى التغيير الديمقراطية »جبهة« جديدة تعتزم التغيير الشامل لنظام المحاصصة والسالح المنفلت
بعد يومين من انتخاب رئيس الجمهورية والتكليف بتشكيل الحكومة

تقريـر

التجارة : تواصل مناقلة
مشرعون أميركيون يدعون إلى نقل أسلحة2الحبوب الى البصرة وبغداد

3من السعودية إلى أوكرانيا وتعليق اخرى

السليمانية - عباس اركوازي:
والقــوى  االحــزاب  اغلــب  ابــدت 
دعمهــا  الكرديــة  السياســية 
قوية  حكومة  لتشكيل  ومساندتها 
قــادرة على حتقيق الشــراكة وتلبية 

تطلعات املواطنني في حياة كرمية.
وبينمــا يتطلــع الكــرد الن يتمكن 
املكلف محمد شــياع  الوزراء  رئيس 
الســوداني ملعاجلة املشاكل العالقة 
بني بغداد واربيل، ابدى رئيس حكومة 
االقليــم مســرور بارزانــي، دعمــه 
لتشــكيل حكومة شــاملة تعمل 
أربيل  على تعزيز الثقة احلقيقية بني 

وبغداد.
وأكد بارزاني، في بيان، انه »من واجب 

هــذه احلكومة أن تدافــع عن حقوق 
كل املكونــات، وأن تــؤدي مهامهــا 
بروح الشــراكة احلقيقية، وتستعيد 
ثقة الناس الذيــن يتطلعون إلى غد 

أفضل«.
بــدوره اعلــن رئيس االحتــاد الوطني 
الكردســتاني بافل طالباني في بيان 
تسلمت الصباح اجلديد نسخة منه، 
ان حماية احلقوق الدستورية للشعب 
اجلديدة،  احلكومــة  مهمــة  الكردي 
ويجــب النظر إلى الشــعب الكردي 
والشــعوب العراقية األخرى على حد 

سواء.
وناقش طالباني خالل اســتقباله في 
بغداد، رئيس الــوزراء املكلف محمد 

شياع السوداني، برنامج وستراتيجية 
اجلهود  وتوحيــد  اجلديدة،  احلكومــة 
خدمية،  وطنية  حكومة  لتشــكيل 
والتوجه نحو  القانونيــة،  املدة  خالل 

تقدمي املزيد من اخلدمات للمواطنني.
بافل طالباني أعــرب عن أمله في أن 
يعمل اجلميع كفريــق واحد من أجل 
حتقيق املصالح العليا، وحل املشاكل 

وفقاً للدستور.
بــدوره اكد نائب رئيــس كتلة االحتاد 
الوطني في مجلــس النواب العراقي 
الكرد ســيحصلون  ان  كرمي شــكر، 
على ثالث وزارت منها واحدة سيادية 
ومنصــب نائب رئيــس الــوزراء في 

احلكومة املقبلة.

واوضح شــكر للصبــاح اجلديد، انه 
قبل تكليف محمد شياع السوداني 
بتشــكيل احلكومــة املقبلة اجريت 
اإلطار  قــادة  مباحثــات مكثفة مع 
سيحصلون  الكرد  وان  التنســيقي، 
املقبلة  وزارات في احلكومة  اربع  على 

منها واحدة سيادية.
وبني شــكر، ان احد مطالــب الكرد 
فــي  تكمــن  اجلديــد  للحكومــة 
املتنازع  املناطــق  مشــكلة  معاجلة 
من  املتضرريــن  وتعويــض  عليهــا 
االحــداث التي اعقبــت 16 اكتوبر ، 
2017، اضافــة الى معاجلــة ميزانية 
االقليم واســتحقاقاته في العملية 

السياسية.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أكــد صالــح محمــد العراقــي، 
املعروف وزير زعيــم التيار الصدري، 
مقتدى الصدر، رفض التيار القاطع 
إلشــتراك أي من التابعــني له في 

التشكيلة احلكومية اجلديدة.
وجــاء في بيــان صدر عــن صالح 
الســبت:  امس  العراقي  محمــد 
»فــي خضــم تشــكيل حكومة 
مجربة  مليشياوية  تبعية  إئتالفية 
لــم ولن تلّبي طموح الشــعب وال 
تتوافق مع مبدأ )اجملــرب ال يجرب(، 
تشكيل  أُفشلت مساعي  أن  وبعد 
حكومة أغلبية وطنية ال شــرقية 
وال غربيــة يســود فيهــا العــدل 

والقانــون والقضاء النزيه وينحصر 
الســالح بها بأيدي القوات األمنية 
أن حتّولت  وبعد  البطلــة،  الوطنية 
الدميقراطية واالئتالفات احلزبية من 
خالل  املسّيرات والقصف الداخلي 
اجلزافية  التهــم  وَكْيل  واخلارجــي 
نشــجب ونســتنكر قمــع صوت 
العراق  إلعــادة  الرافض  الشــعب 
ونشجب  يعّبرون  األول كما  للمربع 
الصريــح  العصيــان  ونســتنكر 
والوطنية  الشــرعية  للتوجيهات 
املســتويات من  أعلى  الصادرة من 
داخل العراق أوالً ومن خارجه ثانياً«.

وتابع صالح محمد العراقي »نوصي 
بعدم حتّول العــراق الى ألعوبة بيد 

يتحّول  ال  وأن  اخلارجيــة،  األجندات 
الســالح الى األيادي املنفلتة وأن ال 
تتحول أموال الشــعب الى جيوب 

وبنوك الفاسـدين«.
»القاطع  الرفــض  علــى  وشــدد 
والواضح والصريح إلشتراك أياً من 
التابعني لنــا ممن هم في احلكومات 
الســابقة أو احلاليــة أو ممــن هم 
خارجها أو ممّن انشــقوا عّنا سابقاً 
أو الحقاً ســواء من داخــل العراق 
وخارجه أو أي من احملســوبني علينا 
بصورة مباشــرة أو غير مباشرة بل 
مطلقــاً وبأي عــذر أو حجة كانت، 
فــي هــذه التشــكيلة احلكومية 
التي يترأســها املرشــح احلالي أو 

غيره من الوجوه القدمية أو التابعة 
للفاسدين وســلطتهم ممن ال هّم 
لهــم غير كســر شــوكة الوطن 

وإضعافه أمام األمم«.
وحذر من أن »كل من يشــترك في 
وزاراتهــا معهــم ظلمــاً وعدواناً 
وعصيانــاً ألي ســبب كان فهو ال 
ميثلنا على االطالق بل نبرأ منه إلى 
يوم الدين ويعتبــر مطروداً فوراً عّنا 
)آل الصدر(، فال تعجبــوا من ذلك، 
فإن هناك مســاع ال تخفى إلرضاء 
التيار وإســكات صوت الوطن.. وإن 
في من ينتمون لنا قد سال لعابهم 
لتلك الكعكة الفاســدة التي لم 

يبق منها إال الفتات«.

الكرد يتطلعون للحصول على اربعة وزارات في الحكومة المقبلة
التيار الصدري يرفض بنحو قاطع اشتراك أيا من

التابعيـن لـه في التشكيلة الحكومية الجديدة
اكدوا دعمهم ومساندتهم للسوداني
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أتقــدم بخالــص شــكري وتقديــري إلدارة 
مدرســة اخللــد اإلبتدائية للبنــن املتمثلة 
مبديرها األستاذ )وســام خالد جبر( ومعاونة 
اإلدارة الست )كلثوم خشــان كيطان( على 
وحرصهم  واهتمامهم  وسعيهم  جهودهم 
ومتابعتهــم لشــؤون املدرســة، وخصوصاً 
في إســتقبال الطلبة اجلدد من الصف األول 
اإلبتدائي وتوفير كافة األجواء التي تشعرهم 

باإلستقرار والطمأنينة .
ولي أمر الطالب: ذو الفقار ياسر علي

شكر وتقديرشكر وتقدير

تقرير

الصباح الجديد - متابعة:

الدميقراطية  التغييــر  قــوى  وجهــت 
امس الســبت، نداء الى الشعب واألمة 
الشــعبي،  الدعم  لطلــب  العراقيــة 
فيما أشــارت إلى أنها انبثقت لتنسيق 

املواقف وبناء البديل السياسي.  
  وقالــت القوى في بيــان، أصدرته في 
اليوم نفســه “إلى املواطنــن من أبناء 
ونقابتها  مثقفيهــا  العراقيــة،  األمة 
بكل  وفواعلها  ومنظماتهــا  واحتاداتها 
انبثاق  اليــوم نعلن  صنوفهم: ها نحن 
الدميوقراطية  التغييــر  قــوى  مظلــة 
لتنسيق املواقف وبناء البديل السياسي 
عن كل قوى الظالم والفســاد واإلرهاب 
وســننطلق  السياســي،  والســالح 
لتهيئة برامج لكل اجملاالت السياســية 
واألمنيــة  واإلقتصاديــة  واجملتمعيــة 
والفنية  والرياضية  والتعليمية  والبيئة 
وســنكون  واخلدماتيــة،  والثقافيــة 
بحاجة كفــاءات هذا الوطــن وخبراته 
وأســاتذة اجلامعات واملثقفــن واألدباء 
واملتخصصــن في كل اجملاالت،نســمع 
مالحظاتهــم ونقدهــم ومقترحاتهم 
وبرامجهم، نتبناهــا ونضغط من أجل 
حتقيقها بــكل الســبل الدميوقراطية 
والسياسية الوطنية، فال تبخلوا علينا 
بــكل ما لديكــم من إفاضــات تنعش 
الوطن الظمأن وتنمي قدراته القادمة”.  
  وأضافــت، “ايهــا العراقيــون جميعاً 
نأمل منكــم الدعم واإلســناد والنقد 
الهادف البناء، وتقدمي املشــورة والنصح 
والتصحيــح أذا إنحــرف املســار بدون 

قصد”.  
احلركــة  شــباب  “الــى  وتابعــت،    
اإلحتجاجية وشباب ثورة تشرين وشباب 
اإلحتجاج في إقليم كردســتان العراق 
والطائفية  احملاصصة  لنهج  والرافضن 
واملناطقيــة من كل مدن الوطن الغالي 
بكل الوسائل السلمية والدميوقراطية…

نحــن إنبثاق منكم وفيكــم ومن أجل 
مصاحلنــا جميعــاً، مــن أجــل األمة 

العراقية وطموحاتها، من أجل أن يكون 
للعراق مخرجاً سياسياً واحداً ميثل كل 
مواطنيــه بتنوعاتهــم العظيمة، من 
أجل أن تكون املواطنة معرفاً أوحداً بن 
كل العراقيــن، من أجــل هوية وطنية 
جامعة لكل هوياتنا الفرعية وســامية 
عليها، من أجل حاضرنا و مســتقبلنا 
األجيــال القادمة، ســاهموا في دعمنا 
وتقومينا بــأدوات اإلحتجاج الســلمية 
وبكل معاني النقد الهادف البناء، بكل 

وسائل التصحيح والرفض للخطأ”.  
  ووجهت خطابهــا ايضا الى “النقابات 
الوطنيــة ومنظمــات اجملتمــع املدني 
واإلحتــادات”، قائلــة: “هــذه مهمتكم 
بالدعــم واإلســناد وتدريــب الكــوادر 
ورفــد قــوى التغييــر بكل مســببات 
ودولة  املدنية  احلياة  إلســتمرار  النجاح 
املؤسسات وســيادة القانون، ومن أجل 
احلفاظ على هــذه الكيانات واملنظمات 
ودعمها  عملهــا  وتنضيج  والنقابــات 
من قبل الدولة، فها هــي قوى التغيير 
مساحات  من  منطلقة  مكوناتها  بكل 

عملكم وجناحكم”.  
  وقالــت، “الى كل القوى السياســية 
والكيانــات التــي لم تشــترك بخراب 
تتلطخ  ولم  احملاصصــة،  ونظام  العراق 
أيديها باملــال العراقي والــدم املظلوم، 
ندعوكم الى عمل تشــاركي والى خلق 
مساحات عمل مشتركة وتنسيق عال، 

ففي اجلماعة سننتصر”.  
علــى  “عزمنــا  بالقــول:  وختمــت    
اجلــاد  والســعي  املشــترك  العمــل 
لتغييــر وطني حقيقــي وصنع البديل 
أجل  من  املشتركة  السياسي،والبرامج 
إســتعادة الوطن مــن خاطفية، ونحن 
بحاجة الى دعم وإســناد كل ما ذكرناه، 
ونعدكم بالســعي على عدم اإلنحراف 

عما أتفقنا عليه”.  
التغييــر  “قــوى  دعــت  ووكانــت    
الدميقراطية”، في وقت ســابق، اجملتمع 
واإلجراءات  املواقف  اتخــاذ  إلى  الدولي، 
“احملاصصة”  الالزمة لوقف دعم نظــام 

و”الفساد” و”القتل”.  

  

وقالت القــوى في بيــان أصدرته امس 
السبت: “لسنوات طويلة ناضلت القوى 
املدنيــة و الوطنيــة وصوال الــى األول 
من تشــرين 2019 و ما بعدها، وكّل ما 
رافق ذلــك من حتدّياٍت هائلــة، كما وإّن 
املمثل اخلاص لالمن العام لالمم املتحدة 
الســيدة جنــن بالســخارات قالت أّن 
)الطبقة السياســية في العراق تعمل 

ضد شعبها(”.    
  وأضافت، “حصل خــالل نظام 2003 و 
دســتور 15 تشــرين 2005، الكثير من 
انتهاكات جســيمة للدستور والقانون 
الدولــي، مبا فــي ذلك القانــون الدولي 
حلقوق  الدولــي  والقانــون  اإلنســاني 
اإلنسان، حيث قام النظام وقواه وفلوله 
القســري  والتغيب  والقتل  باالغتيــال 
للكثيــر مــن املعارضن و الناشــطن 
املدنيــن و املواطنــن، و فقدنــا الثقة 
بالعدالة بعــد انتشــار ثقافة االفالت 
واحملاسبةوعدم  العقاب  من كل اشكال 
كشف احلقيقة، وقد ساءت األمور كثيرا 
وشــهدنا مزيداً من التطرف و عسكرة 
الداخلي  االقتتــال  و  والعنــف  اجملتمع 

من اجل الســلطة ونفوذها وحكومات 
احملاصصة و املغامن، و يرى اجملتمع العراقي 
املدني بان النظام مغلق بالقتل والفساد 
وال يســمح للكفاءات والشــخصيات 
الوطنية و املدنية بالعمل على تصحيح 
االخطاء التي انتهجتها القوى احلاكمة، 

واصحاب السالح السياسي”.    
  وتابعت، “كذلــك يرى القاصي والداني 
أن بلدنا صار ســاحًة للصراعات  كيف 
الدولية بسبب الوالءات االقليميةولعبة 
احملاور الدولية ، و مثل هذه السياســات 
واإلجراءات متثل انتهاكاً جســيماً ملبادئ 
القانــون الدولــي، و نرى مــن الواجب 
على اجملتمــع الدولي بدوله وشــعوبه 
املدنيــة هو  ومنظمــات مجتمعاتــه 
مواجهة كل ذلك ومنــع حدوثه واتخاذ 
مواقف وإجراءات عقابية رادعة في حال 

حدوثه”.    
  وقالــت، “أما عن التــردد في املواجهة 
اجلديــة لــكل ذلــك فهو أمــر معيب 
ســيكون له تبعاته على الوطن وعلى 
التقاعس  وســيكون  الدولــي  النظام 

خيانة للقيم واملبادئ الدميقراطية”.    

  

أوردت فــي البيان “بناًء على ما ســبق 
الفاعلن  التغييــر  فإننا، قيــادات قوى 
العراقي  اجملتمع  في مختلف مفاصــل 
بكّل ما يحوي مــن أكادميين ومثقفن 
وناشطن وقادة رأي و منظمات مجتمع 
مدني و قوى سياســية ناشئة ومدنية، 
نوجــه نداًء إلى اجملتمــع الدولي، باتخاذ 
املواقف واإلجــراءات الالزمة لوقف دعم 

نظام احملاصصة والفساد والقتل”.    
  وبينت: “نــدرك جيداً أن املســؤوليات 
الكبيــرة امللقــاة على عاتقنــا وعلى 
لتعزيز قدراتنا  العراقي  الشــعب  عاتق 
وفي مقدمتها وحدة الشــعب العراقي 
ومؤسساته في مواجهة ما سبق، فإننا 
نوجه هذا النداء ملكونات اجملتمع الدولي 
كافة لتحمل مســؤولياتهم االخالقية 
جتــاه العراق وشــعبه واتخــاذ املواقف 
واإلجــراءات الالزمة في هــذا املنعطف 

التاريخي من تاريخ هذه البالد”.    
  ووكان انطلــق امس الســبت، املؤمتر 
األول لـ”قــوى التغييــر الدميقراطّيــة” 
الــذي نظمته  مجموعة مــن األحزاب 

السياسية في البالد.  

  وذكــر بيان لتلك القــوى، خالل املؤمتر، 
“نلتقــي اليوَم فــي املؤمتــرِ األوِل لقوى 
وهــي مظلٌة  الدميقراطّيــِة،  التغييــرِ 
سياســية، تضم عــدداً مــن األحزاب 
املدنيــِة  والتجمعــاِت  واحلــركاِت 
والناشــئ  العريُق  الدميقراطيــِة، فيها 
والشــبابّي ، إّنهــا القــوى املتطلعــُة 
إلــى التغييرِ في العراق ، التي تســعى 
إلــى فّضاٍء مدنــيٍّ جامٍع لــكلِّ القوى 
ذاَت   ، والشــخصياِت  والتجمعــاِت 
العناوين واملضامن املدنّيِة الساعيِة إلى 
التغيير ، لتنتَج عنه بديالً حقيقياً لقوى 
الفسادِ والســالح ، معبراً عن كّل فئاِت 
اجملتمع وتنّوع األمة العراقّية . لذا فأّنها 
جبهٌة مدنّية وطنّيٌة دميقراطّية وليست 
حتالفاً، إّنا هي باٌب ملشروٍع أكبر وأهم”.      
  وأضــاف البيان، أنه “بعد لقاءاٍت كثيرٍة 
وحواراٍت مســتمّرة وعالقــاٍت تاريخّية 
، في  الوطنّية  املياديــن  في مختلــف 
السياســية واإلحتجاج وما بينهما من 
مساحة، بعد كّل ذلك وِلدْت قوى التغيير 
في الثاني من آب عام ٢٠٢٢، رافعًة شعار 
) التغيير الشــامل نحــو دولِة املواطنة 
الدميقراطيــِة والعدالــِة االجتماعية ( 
ومعلنًة معارضَتها ملنظومِة احملاصصِة 
والفســادِ والســالِح املنفلت، وساعيًة 
إلــى إعادِة بناِء أســِس قواعــَد العمِل 
الدميقراطي السياســي. وقد مارســت 
نشاطاٍت  عّدة  املاضين  الشهرين  خالل 
ونفّذت بعض الفعاليــات، أبرزها وقفة 

الفردوس واجتماع الناصرية”.      
  وتابــع، “تعمــل األحــزاب واحلــركات 
املنضوية في )قوى التغيير الدميقراطية( 
مــن خالل جلان عمل مشــتركة، لوضع 
أســس رصينة ملشــروع حتالف واسع، 
ميثل بديال وطنيا إلدارة الدولة العراقية، 
وحتقيق االســتقرار واالزدهار، وتركُز على 
السياســي  الضغط  تصاعــد  ضرورة 
والشــعبي، من أجل وضع مسار وطني 

يفضي إلى التغيير الشامل”.      
  وأشار الى أن “قوى التغيير الدميقراطية، 
التــي تعقد مؤمترا وطنيــا عاما، يجمع 
والنقابــات  االحتجاجيــة  احلــراكات 

واملنظمــات والشــخصيات الفاعلــة 
وقواها السياسية املدنية والدميقراطية، 
تؤكد ان صراعها مع منظومة احملاصصة 
ســوف  املنفلت  والســالح  والفســاد 
يســتمر، حتى يأتي اليوم الذي تتحقق 
فيه دولة املواطنة الدميقراطية والعدالة 

االجتماعية”.      
  وبن أن “قــوى التغييــر الدميقراطية 
تــرى أّن األزمة بنيوّيٌة فــي هذا النظام، 
وما حصــل مؤخراً من مأزٍق سياســّي 
دليل على ذلك، لذا فــأّن ) قوى التغيير 
الدميقراطــّي ( مؤمنٌة بــأّن تعديل هذا 
النظام وتصحيح مساره يستلزم وجود 
جهــاٍت متثل نبض الشــارع وتطلعاته، 
كــون القــوى السياســية التقليدية 
منفصلة عن اجملتمع، وال تدرك التحوالت 

العميقة فيه”.      
  وأردف البيان، “لذا أّنها تدرُك أّن العمل 
السياســي ليس ترفــاً ، إّنــا الضرورة 
اقتضــت على نخبٍة معينــة التصدي 
لذلــك، وخيــُر مثاٍل على ذلــك الزمالء 
الناشــئة، فبعــد عقٍد من  القوى  في 
االحتجاج ُصبغْت الشــوارع والساحات 
بدماِء أخوتنا، ولم تِع قوى السلطة عير 
العنف في مواجهــة املطالبة باحلقوق 

والدفاع عن احلريات”.      
  وختم البيان باإلشارة إلى أّن “ما نطرحه 
اليوم هــو إّننــا عازمون علــى إحداث 
التغيير السترجاع هيبة العراق وكرامته 
واحداث التغيير املنشــود فــي النظام 
السياسي، وفتح احلوارات مع كل القوى 
املتبنية لهذا  الوطنيــة  الدميقراطّيــة 
النهج، من أجل اتســاع جبهة التغيير 
التي ستعادُل الكّفة وتقّوُم املسار”.      

  يذكر أن قوى التغيير الدميقراطّية هي:      
احلزب الشيوعي العراقي      

حركة نازل آخذ حقي الدميقراطية      
حزب البيت الوطني      

التيار الدميقراطي      
تيار الوعد العراقي      

حراك البيت العراقي      
حركة تشرين الدميقراطية      

وأخيراً التيار االجتماعي الدميقراطي

قوى التغيير الديمقراطية تطلب الدعم الشعبي ومساندة المجتمع الدولي في بناء البديل السياسي
خالل مؤتمر عقدته امس السبت

رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد 
عبــد اللطيف رشــيد سياســي 
عراقي، ينتمي حلزب االحتاد الوطني 
الكردســتاني منذ ستينيات القرن 
املاضــي، وتولــى منذ عــام 2003 
مناصب مهمة في حكومات البالد 
املتعاقبــة، بــن وزير ومستشــار، 
العراقي  النــواب  مجلس  وانتخبه 
رئيســا للجمهورية في 13 تشرين 

األول 2022.
املولد والنشأة

ولــد عبد اللطيــف محمد جمال 
رشيد الشــيخ محمد في العاشر 
من آب 1944 في مدينة السليمانية 

بإقليم كردستان العراق.
متــزوج من شــاناز إبراهيم أحمد 
عضو الهيئة العامــة في املكتب 
الوطنــي  لالحتــاد  السياســي 
الكردستاني، وهي شقيقة عقيلة 
الرئيــس العراقــي الراحــل جالل 
وبنت  ابنــان  منها  ولــه  طالباني، 

واحدة.
الدراسة والتكوين العلمي

حصــل على منحة مــن احلكومة 
العراقية ونال شهادة البكالوريوس 
في الهندســة املدنيــة عام 1968 
من جامعة ليفربــول في اململكة 

املتحدة.
كما حصل على درجة املاجســتير 
من   1972 عــام  الهندســة  فــي 
جامعة مانشســتر مبنحة مقدمة 

من مؤسسة كولبنكيان.
وحصل كذلــك على الدكتوراه في 
الهندســة عام 1976 من اجلامعة 
ذاتها مبنحة من مؤسســة “روبرت 
أنكــس ســمث”. وكان قياديا في 

جمعية الطلبة األكراد في أوروبا.
التجربة السياسية

الدميقراطي  إلــى احلــزب  انضــم 
الكردستاني في ســتينيات القرن 
املاضــي، ليصبح ذلك أول دخول له 

إلى معترك العمل السياسي.
شــارك في االجتماعات واللقاءات 
اخلاصــة بتشــكيل حــزب االحتاد 
الوطنــي الكردســتاني عام 1975 

بزعامــة الرئيس العراقــي الراحل 
جــالل طالبانــي، ثم اختيــر فيما 
في  للحزب  مندوبــا  ليكــون  بعد 
بريطانيا وممثال له في عدد من الدول 

األوروبية.
حضر اجتماعات ومؤمترات املعارضة 
تســعى  كانت  التــي  العراقيــة 
العراقي  الرئيس  بنظــام  لإلطاحة 

الراحل صدام حسن.
كان ناشــطا سياسيا في املؤمترات 
التــي حضرهــا فــي التحالــف 
الكردســتاني بأوروبــا وأحد قادته، 
وانتخب عضوا في اجمللس التنفيذي 

حلزب املؤمتر الوطني العراقي بزعامة 
1992، وكان أحد  أحمد اجللبي عام 
قيادييه البارزين حتى سقوط نظام 

صدام حسن عام 2003.
فــي مجلس  قياديا  وكان عضــوا 
العراقية  للمعارضة  العام  املكتب 
في لندن )INDICT( بن عامي 1998 
و2003 بجانــب كبــار املســؤولن 

احلكومين الدولين.
حصل رشيد على أغلبية األصوات 
مبجلس النواب فــي اجلولة الثانية 
التصويت على منصب  من عملية 
رئيس البالد متغلبا على منافســه 

املرشح برهم صالح في 13 تشرين 
األول 2022.

الوظائف واملسؤوليات
أولى  الســليمانية  جامعــة  تعد 
محطــات عملــه الوظيفي، حيث 
عمل فيها من عام 1969 حتى عام 

.1971
عمل مع شركة سير وليام هالكرو 
املهندسن  وشركائه  االستشارية 

من عام 1971 حتى عام 1979.
أجرى بحوثا وأعماال ميدانية تخص 
الدراسة والتصميم واإلشراف على 
مشروع الري والتنمية في اململكة 
العربية الســعودية خــالل عامي 

1976 و1979.
عمل فــي الصومال في مشــروع 
إلجراء  الشــمالي  املرعــى  تطوير 
املسح والتقييم للمشروع، من عام 

1979 حتى عام 1981.
مشــروع  مدير  منصــب  شــغل 
الدولية  والزراعة  الغــذاء  منظمة 
املَُمول من قبل  اليمــن  في جنوب 
البنك الدولي وصندوق الكويت من 

عام 1981 إلى عام 1982.
مقيم  مهنــدس  منصب  شــغل 
الدولية  والزراعــة  الغذاء  ملنظمة 
الري في  وادي جيزان وشبكة  لسد 
السعودية، ومدير مشروع منظمة 
الغذاء والزراعة الدولية ومشــروع 
 1983 تطويــر وادي جيــزان عامي 

و1986.
املائية  املــوارد  وزارة  تولى حقيبة 
فــي العراق من ديســمبر/كانون 
األول 2003 حتى ديســمبر/كانون 

األول 2010.
وزيرا  مهام عملــه  انتهــاء  بعد 
للموارد املائية رُشح من احلكومة 
أمن  العراقية ليشــغل منصب 
عام منظمة الفــاو التابعة لألمم 

.)FAO( املتحدة
جمهورية  لرئيس  مستشارا  ُعّن 

العراق منذ كانون األول 2010.
أصبــح رئيســا للعــراق في 13 

تشرين األول 2022.

احلكومـــة  رئيـــس  ولـــد 
شيـاع  محمـــد  املكلــــف 
صبــار حاتـــم السودانـــي 
1970، وهــو  ببغـــداد عــام 
أبناء،  اربعــة  ولديــه  متزوج 
علمية  درجــات  على  وحصل 
كلية  من  البكالوريوس  منها 
عام  بغداد  بجامعــة  الزراعة 
1992 واملاجســتير فــي إدارة 

املشاريع عام 1997.
وينتمي الســوداني إلى “حزب 
الداخــل”،  الدعوة/تنظيــم 
وشارك عام 1991 مع األحـزاب 
الهجـوم  فـــي  الشيعيـــة 
املؤسسـات  مـــقار  علـــى 
والسيطـــرة  احلكوميـــة 
تستعيدهـا  أن  قبـل  عليـها 

السلطـات.
دولي  حتالف  قوات  وأسقطت 
املتحــدة  الواليــات  بقيــادة 
األمريكيــة نظــام الرئيــس 
العراقــي صدام حســن عام 

.2003
وبعد 2003 شــغل السوداني 
هامة،  حكوميــة  مناصــب 
مبجلــس  عضــواً  فانُتخــب 
محافظة ميسان )جنوب( عن 
قائمة حزب الدعوة اإلسالمية 
في  انتخابه  وأُعيد   2005 عام 
2009، نيسان من العام نفسه 

اختير محافظاً مليسان.
لعضويــة  انُتخــب  كمــا 
مجلــس النواب عــن ائتالف 
دورات  لثـالث  القانـون”  “دولة 
متتالية أعـــوام 2014 و2018 

و2021.
وزيراً حلقوق  الســوداني  وُعّن 
اإلنسان بعد تشكيل حكومة 
نوري املالكي الثانية في كانون 

األول 2010.
وفي 2014 شغل منصب وزير 
االجتماعية  والشؤون  العمل 

الــوزراء  رئيس  حكومــة  في 
آنــذاك حيدر العبــادي حتى 

.2018
وشــغل منصب وكيل وزارات 
املاليــة عــام 2014 والهجرة 
والعمل   2014 عام  واملهجرين 
 2014 االجتماعية  والشــؤون 
والصناعــة   2015 والتجــارة 

.2016
كمــا تولــى منصــب رئيس 
للمســاءلة  العليا  الهيئــة 

 2011 عام  بالوكالة  والعدالة 
ثــم صار رئيســاً ملؤسســة 
السياســين  الســجناء 

بالوكالة عام 2014.
خـــارج  منـاصبـــه  وفـــي 
العـراق انُتخـب رئيساً جملـلس 
إدارة منظـمة العمل العربية 
باإلجـمـاع فـي القاهـرة بيـن 

عاَمـي 2017 و2018.
أعلـــن   2019 ونهـــاية 
استقالته من حزب الدعـــوة 

وأسس “تيار الفراتن” الـــذي 
يـرأس أمانتـــه العامـة ولـه 
أصـل  مـن  مقاعـــد  ثالثــة 
329 فـــي مجلـــس النـواب 

احلالـي.
وسبق أن ُطرح اسم السوداني 
خلالفة  املرشحة  األسماء  بن 
رئيــس الوزراء الســابق عادل 
عبــد املهدي الذي اســتقال 
 2019 الثانـي  تشريـــن  فـي 
حتـــت ضغـــط احتجاجـات 

شعبيـة.
ويحظــى الســوداني الذي مت 
احلكومة  بتشــكيل  تكليفه 
املقبلة فــي اخلميس املاضي، 
الثالــث عشــر من الشــهر 
متطابقة  مصادر  وفق  اجلاري، 
بتأييد واســع من قوى “اإلطار 

التنسيقي” 
ويُنظــر إليــه داخــل “اإلطار 
التنســيقي” علــى أنــه من 
اخلبــرة  ذات  الشــخصيات 
التنفيــذي  العمــل  فــي 
ويوصــف بأنــه “نزيــه وغير 
وقادر  مبلفات فســاد  ملــوث 
العالقـــات  بن  التمييز  على 
والعمل والوضـــع السياسي 
السياســية  واألحــزاب 
إلـــى  واالستحـقـاقـــات، 
شخصيـة  كونـــه  جانـــب 

قويـة وغيـر جدليـة”.
مُتّرر حكومة  ومن املتوقــع أن 
مجلــس  فــي  الســوداني 
تُذكر،  عقبــات  دون  النــواب 
الكتلة  نــواب  غياب  في ظل 
الصدرية الـــ73 الذين أعلنوا 
استقالتهم من اجمللس في 12 

حزيران املاضي.
تواجــه حكومة  أن  ويتوقــع 
الســوداني املرتقبــة حتديات 
وأمنية  وسياسية  اقتصادية 

شائكة.

رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني

إعالم المعتصم
املدير  من  يومية  بتوجيهات 
العام، املهندس اخلبير فاضل 
ومبتابعة  كاظــم،  محمــد 
حثيثــة مــن مدير قســم 
املشــاريع املهنــدس صادق 
كاظم عبد احلسن، تواصل 
املالكات الهندسية والفنية 
في شركة املعتصم العامة 
للمقاوالت إالنشــائية, أحد 
إالعمــار  وزارة  تشــكيالت 
والبلديــات  وإالســكان 
مبقتربات  أعمالهــا  العامة 
ومجســرات مشروع جسر 
الكونكريتــي  الفلوجــة 

الثالث. 
فــالح  املهنــدس  وأكــد 
املشروع"  مدير  عبد  هويدي 

إن العمــل تضمــن صــب 
املرحلــة أالولى من أالكتاف 
جهة  من  احلالبســة  جملسر 
أعمال  إستمرار  مع  اليمن, 
املنحدرات(  الرمبات)  الدفن 
احلبانية  جملســر  الرئيســة 
أعمال  إجنــاز  عــن  فضــالً 
لتقاطع  أالســفلت  قلــع 

احلبانيـة". 
وأشــار مدير املشــروع الى 
أن  ســبق  الشــركة   " أن 
أجنزت اجلسر الكونكريتـــي 
الرئيـس الـذي يبلـغ طـوله 
املقتربــات  ومـــع  ٦٤٨م 
حزيــران  فــي  .ط  ٣٥٠٠م 
هندسيـة  مبواصفات   ٢٠٢١
وبأشراف  دقيقـــة,  وفنيـة 
واجلســـور  الطــرق  دائــرة 

التابعـة للـوزارة". 
وبن" إن املشــروع ســاهم 
املروري  الزخــم  بتخفيــف 
داخــل مدينــة الفلوجــة, 
املــرور  طريــق  وبتوصيــل 
املؤدي  بالطريــق  الســريع 
في  الســياحية  باملدينــة 

احلبانية". 
شــركة  بالذكــرأن  اجلديــر 
للمقاوالت  العامة  املعتصم 
الشركات  تعد من  إالنشائية 
الرائــدة فــي مجــال تنفيذ 
واالبنيـة  اجلسـور واجملسـرات 
اخلبـرات  ومتتلـــك  العامـة, 
ذات  والفنيــة  الهندسيـــة 
البـــاع الطويـل فـي تنفيـذ 
فـــي  احليويـــة  املشاريـــع 

محافظـات العـراق كافـة.

عامر عبد العزيز 
انتهاء  أعلنت  وزارة التجارة 
احلنطة  كميــات  مناقلــة 
احمللية املقــرر مناقلتها من 
املهناوية  تســويق  مركــز 
التابع لفرع الشركة العامة 
الرفاعي  في  احلبوب  لتجارة 
الى جانب اســتمرار مناقلة 
احلنطة من سايلو الشامية 
إلى عدة محاور ضمن خطة 

املناقلة ..
واوضح مدير عام الشــركة 
العامــة لتجــارة احلبــوب 
محمد حنــون كرمي واصلت 
مالكاتنا الفنية العاملة في 
فرع الديوانية حملة مناقلة 
احلنطة احمللية من مواقعها 
ضمن  السايلوات  من  لعدد 

خطــة مناقلة اعتمدت من 
قبل قسم التسويق لتعزيز 
أرصدتها لتجهيز املطاحن . 
واضاف املدير العام مت حتميل 
شاحنة  عشر  أحد  ومناقلة 
الناصرية  صومعــة  إلــى  
، اضافــة الى حتميــل اربع 
صومعة  الــى  شــاحنات  
الرفاعي مت من خاللها انتهاء 

مناقلة الكمية املقررة .
أن  إلى  العــام  املديــر  وبن 
صومعة الشــاميه واصلت 
كذلــك مناقلــة وحتميــل 
اربــع شــاحنات باحلنطــة 
احمللية الــى صومعة الدورة. 
واحدة  شــاحنة  وحتميــل 
حنطة محلية  الى صومعة 
التاجــي. وحتميل شــاحنة 

واحدة الى صومعة خان بني 
سعد .

مــن جانــب آخــر واصلت 
مركز  في  العاملة  مالكاتنا 
في  الشــحيمية  تســويق 
احلنطة  مناقلــة  واســط 
فرعنا  أرصدة  لتعزيز  احمللية 
فــي البصــرة  ومت  خــالل 
عطلــة نهايــة األســبوع 
بواقع  ومناقلهــة  حتميــل 
، وفي صالح  (12( شــاحنة 
الدين وأصت مالكات مجمع 
حبوب الــدور  حتميل جميع 
باحلنطة  الوارده  الشاحنات 
احملليه  وعددها 10 شاحنات 
الى محــاور كل من  الدورة 
والتاجي  شــاحنات  ثــالث 

سبع شاحنات. 

المعتصم العامة تواصل أعمالها بمقتربات 
ومجسرات مشروع جسر الفلوجة الكونكريتي الثالث

التجارة : تواصل مناقلة 
الحبوب الى البصرة وبغداد 



3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ــ وكاالت:
مع تصاعد التوتر املســتمر منذ ثمانية  أشهر مع انطالق 
الصراع الروسي األوكراني، بني موســكو والغرب، ال سيما 
دول حلف شــمال األطلسي، أكدت اخلارجية الروسية امس 

السبت أن الناتو هزم في أوكرانيا.
وقال نائب وزير اخلارجية الروســي، ألكســندر غروشكو، إن 
احللف فشل في تنفيذ املشروع الغربي بتحويل أوكرانيا إلى 

“دولة معادية لبالده”، وفق قوله.
حّذرنا مراراً

كما اعتبر أنه كان بإمكان الناتو منع التصعيد في أوكرانيا، 
إال أنه اختار العكس.

وذّكر غروشكو في حديث لوكالة تاس السبت، بأن موسكو 
كانت حّذرت على مدى ســنوات طويلة مــن مغّبة دخول 
جورجيا وأوكرانيا للحلف، مشــددة على أن ذلك ســيكون 
مبثابــة قنبلة موقوتة فــي قاعدة األمــن األوروبي. وأوضح 
أنها نّبهــت بعد عام 2007 عندما اتخــذ احللف القرار في 
بوخارســت، بأن تلك القنبلة ستنفجر عاجال أم آجال إذا لم 

تتم إعادة النظر.
إلى ذلــك، رأى أن الغرب جتاوز اخلط األحمــر بهجومه على 
جسر القرم، في إشارة إلى التفجير الذي نّفذ قبل أيام على 

اجلسر وترك خسائر كبيرة.
توتر كبير

يشار إلى أن التوتر بني موسكو والغرب كان وصل إلى أعلى 
املســتويات على وقع العملية العســكرية الروسية على 

أراضي اجلارة الغربية، املستمرة منذ أشهر.
وأكد أمــني عام الناتو ينس ســتولتنبيرغ مــراراً أن الدول 
األعضاء فــي احللف الدفاعــي موحدة في دعــم كييف، 
ومعاقبة موســكو، ومنع انتصار الرئيس الروســي فالدميير 

بوتني

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعــت حصيلة ضحايا االنفجار فــي منجم للفحم في 
شــمال غرب تركيا إلى 40 قتيــال و28 جريحا بينما يحاول 
رجال اإلنقاذ انتشــال عشــرات العمال العالقني في املوقع 
الذي ســيتفقده، الســبت، الرئيس التركــي، رجب طيب 

إردوغان.
وأعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أن 15 شخصا 
ما زالوا عالقني، صباح الســبت، في منجم فحم في تركيا 
بعد أكثر من 16 ســاعة من االنفجار، حسب آخر حصيلة 
رســمية. وقال وزير الداخلية في أعقاب االنفجار الذي في 
شمال غرب تركيا امس األول اجلمعة “تقديراتنا تفيد بأن 15 

من عمال املناجم لدينا )عالقون( هناك ونحاول إنقاذهم”.
وكتب إردوغان في تغريدة نشــرت مساء اجلمعة “نتمنى أال 
تكون اخلسائر في األرواح أكبر وأن يتم إنقاذ عمال منجمنا”.
ووقع االنفجار اجلمعة في منجم في مدينة أماسرا الواقعة 
على البحر األسود، ومت إخراج أحد عشر شخصا من املنجم 
ويتلقون العالج في املستشفى، وفقا لوزير الصحة التركي، 

فخر الدين قوجة.

الخارجية الروسية: الناتو 
فشل في أوكرانيا

ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار 
منجم في تركيا 

متابعة ـ الصباح الجديد:
يقتــرح مشــرعون دميقراطيــون 
بالكونغرس نقل أنظمة أســلحة 
أميركيــة مــن اململكــة العربية 
الســعودية إلى أوكرانيا، باإلضافة 
إلى تعليق نقل مخطط لصواريخ 
باتريوت إلى الرياض، وذلك بالتزامن 
مع ما يرون أنــه “نقطة حتول” في 

عالقة واشنطن باململكة.
ويعتقد رو خانا، وهو نائب دميقراطي 
من والية كاليفورنيا، مؤيد رئيسي 
لتجميــد صفقات األســلحة، أن 
األقل” سيتحرك  “على  الكونغرس 
إلى  باتريوت  نقل صواريــخ  لوقف 
اململكــة، ورمبا إيقــاف الصفقات 

الدفاعية األخرى مؤقًتا.
وكان خانا أحد الرعــاة لقرار صدر 
دعم  علــى  2019، حصــل  عــام 
مــن احلزبــني، كان من شــأنه أن 
يدفع واشــنطن إلى إنهاء دعمها 
أن  اليمن، قبل  للمملكة في حرب 
يســتخدم الرئيس السابق دونالد 
ترامــب الفيتــو الرئاســي لوقف 

القرار.
وفي مقابلة مع صحيفة الغارديان، 
قال خانا إن التوتر وصل إلى نقطة 
باملشــاعر  مقارنتها  ميكن  غليان، 
الصحفي  مقتل  بعــد  األميركية 

السعودي جمال خاشقجي.
بني  العالقة  فــي  التوتر  وتفاقــم 
الرياض وواشــنطن بعــد اإلعالن، 
األسبوع املاضي، عن موافقة أوبك 
+ على خفــض إنتاج النفط مبقدار 

مليوني برميل يومًيا.
انتقادات قوية من قبل  القرار  وأثار 
إدارة الرئيس جو بايدن التي نظرت 
إلــى تلك اخلطوة علــى أنها دعم 
للرئيس الروسي فالدميير بوتني على 
غزوه ألوكرانيا، وتراجع من اململكة 
العربيــة الســعودية إزاء الواليات 
املتحــدة، بعد أســابيع فقط من 

زيارة بايدن إلى اململكة.
وقال خانا: “أعتقد أن الرئيس بايدن 
لكن هذه  بطبعه،  وواقعي  حكيم 

كانت صفعة حقيقية “.
وبينمــا دعــا مشــرعون آخــرون 
منــذ فترة طويلة إلــى حترك أكثر 

صرامة مبواجهة الســعودية على 
أسس حقوق اإلنسان، قال خانا إن 
خطوة أوبك + حفــزت أعضاء في 

الكونغرس.
ثانية مثل  وأوضح “هــذه حلظــة 
مقتل خاشقجي. أعتقد أنها سوء 
تقدير كامل من جانب السعوديني”، 
مضيفا أنه ال يزال هناك متسع من 

الوقت للمملكة لتغيير مسارها.
وأشار خانا إلى التعليقات األخيرة 
التــي أدلــى بهــا زميلــه روبرت 
الدميقراطي،  الســناتور  مينينديز، 
اخلارجية  العالقــات  جلنــة  رئيس 
مبجلس الشــيوخ، الــذي قال إنه 
األسلحة  مبيعات  لوقف  مستعد 

السعودية.
وأضاف: “على أقل تقدير ، ســيتم 
تعليــق صواريخ باتريوت  إن حديث 
أن ذلك  مينينديــز علنــا يعنــي 

سيحدث على األقل.”
في غضون ذلك، قال كريس مورفي، 
الســناتور الدميقراطــي البارز من 
أنه  إنــه يعتقد  والية كونيتيكت، 
يتعني على الواليات املتحدة تعليق 
بيع صواريخ جو - جو املتقدمة إلى 
من  الســعودية،  العربية  اململكة 
أجل إعادة نشر هذه الصواريخ في 

أوكرانيا.
“لســنوات،  بيان:  في  مورفي  وقال 
نشــر اجليش األميركــي بطاريات 
في  باتريوت  الصاروخــي  الدفــاع 
الســعودية  العربيــة  اململكــة 
للمســاعدة في الدفاع عن البنية 
هجمات  ضد  النفطيــة  التحتية 
الصواريخ والطائرات من دون طيار. 
يجب إعادة نشــر أنظمــة الدفاع 
اجلوي والصاروخي املتقدمة لتعزيز 
الشــرقي حللفاء  اجلناح  دفاعــات 

الناتو مثل بولندا ورومانيا، أو نقلها 
إلى شركائنا األوكرانيني”.

وبينمــا لن متثــل عمليــات نقل 
األســلحة املوجودة فــي اململكة 
العربية الســعودية إلــى أوكرانيا 
عمليــة معقــدة مــن الناحيــة 
اللوجستية، يرى خبراء أن ذلك قد 
ميثل مخاطــرة من إدارة بايدن التي 
قد تتهــم بالتصعيد في أوكرانيا، 
مبا يتجاوز املستويات التي تعتبرها 
تلــك األنظمة قد  مناســبة، ألن 
تتطلــب تواجد عناصــر أميركية 

على األرض لتشغيلها.
وســبق أن أعلنت واشــنطن مرارا 
أنهــا ال تنــوي إرســال أي قــوات 

أميركية للقتال في أوكرانيا.

اعتبارات تتغير
معهــد  فــي  الباحثــني  كبيــر 

قال  هارتونغ،  ويليــام  كوينســي، 
إن أي خطوة لنقل األســلحة من 
هــذا القبيل، ســيصاحبها على 
البيت  داخل  جادة  مبناقشات  األقل 
األبيض والكونغــرس، معتبرا، في 
الوقت نفســه، أن هجوم روســيا 
املســتمر على أوكرانيــا يعني أن 

“االعتبارات السياسية تتغير”.
التغييــرات  إن  هارتونــغ  وقــال 
اخملططــة  التســليم  بعمليــات 
أن  احملتمل  مــن  باتريوت  لصواريخ 
تسبب “قلقا” في اململكة العربية 
الســعودية، لكن تغييــر مواعيد 
والصيانة  الغيــار  تســليم قطع 
ميكن أن يعرقــل عمل أجزاء كبيرة 

من سالح اجلو السعودي.
وأوضــح الباحــث أنــه يعتقد أن 
يقللون من شأن  رمبا  الســعوديني 
العالقات  على  األخير  التطور  تأثير 

مع واشــنطن، بالنظر إلى أن تلك 
العالقــة جنــت على مــا يبدو من 
تداعيات مقتل خاشــقجي، لكن 
ذلــك كان فــي وجــود ترامب في 
البيت األبيض، مضيفا أنه ال يرجح 
أن يستخدم بايدن الفيتو ضد قرار 
للكونغــرس يســتهدف اململكة، 

كما فعل ترامب في 2019.
واعتبــر هارتونــغ أن األمــر ليس 
السياسي  املد  “لكن  محســوما، 
أقوى ضد السعوديني مما كان عليه 

- رمبا في أي وقت مضى”.
وردت الســعودية، األربعاء املاضي، 
علــى االنتقادات التــي أثارها قرار 
أوبك بلس خفــض إنتاجها ابتداء 
من نوفمبــر املقبــل، وأعربت عن 
رفضها التصريحات “التي تضمنت 
وصف القــرار بأنه مبثابــة انحياز 
للمملكــة في صراعات دولية وأنه 
قرار بني على دوافع سياسية ضد 
وفقا  األميركية”،  املتحدة  الواليات 
ملا نقلته وكالة األنباء الســعودية 
وزارة  فــي  رســمي  “مصــدر  عن 

اخلارجية”.
وقال املصــدر إن حكومة اململكة 
“ترفض التصريحات التي ال تستند 
إلى احلقائق، وتعتمد في أساسها 
على محاولة تصوير قرار أوبك بلس 
البحت”،  االقتصــادي  إطاره  خارج 
مضيفا أن القــرار “اتخذ باإلجماع 
مــن كافــة دول مجموعــة أوبك 

بلس”.
لكــن النائب الدميقراطــي خانا رد 
التصريحــات، معتبرا  تلــك  على 
أنــه ال توجــد مبــررات اقتصادية 
للقرار، وأنه كان عقابًا لألميركيني، 

ويساعد بوتني.
اخلارجية  وزيــر  قــال  واخلميــس، 
إن  بلينكــن،  أنتونــي  األميركــي 
واشنطن تراجع حاليا تداعيات قرار 

أوبك+ على عالقاتها مع الرياض.
وأضــاف: “لم نشــعر بخيبة أمل 
عميقة مــن ذلك فحســب، وإمنا 
نعتقد بأنه قصر نظر. وكما أوضح 
الرئيس، يجب أن يكون لهذا القرار 
عواقب، وهذا شــيء نراجعه بينما 

نتحدث”.

مشرعون أميركيون يدعون إلى نقل أسلحة
 من السعودية إلى أوكرانيا وتعليق اخرى 

بعد قرار أوبك خفض انتاج النفط
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محافظة كربالء املقدسة 
قسم العقود  العامة

العدد: 920
التاريخ :2022/10/4

إعالن مناقصة اشغال رقم )32( ضمن خطة الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية 
تبويب )4  13  18  213(

تعلن محافظة كربالء املقدسة ألول مرة اجراء مناقصة عامة 
)تطوير وتأهيل مدخل كربالء الغربي من حي النصر بأجتاه عني التمر بطول 10500 م(

وفق املواصفات الفنية وجداول الكميات املبينة )باللغة العربية( ضمن الوثيقة القياسية للمشروع املذكور 
انفاً والتي ميكن احلصول عليها بعد تقدمي طلب حتريري الى قســم العقود العامة في احملافظة / وحدة بيع 
التنادر مقابل مبلغ قدره)250,000( مائتان وخمسون الف دينار قابل للرد يدفع لدى قسم الشؤون املالية في 
احملافظة فعلى الراغبني من املقاولني والشــركات العراقية ممن لهم هوية نافذة بدرجة التصنيف )انشائية/ 
رابعة( تقدمي اعطيتهم املستوفية للوثيقة القياســية للمشروع انفاً الى سكرتير اللجنة املركزية لفتح 
العطاءات الطابق الثاني من بناية قسم العقود العامة في احملافظة مرافق معها التأمينات االولية املذكورة 
ضمن شروط املناقصة أدناه مع وصل الشــراء )بأسم مقدم العطاء( النسخة األصلية مع املستمسكات 
األخرى املطلوبة واملبينة في الوثيقة القياسية للمشروع انفاً .وان آخر موعد لتقدمي األعطية )موعد الغلق( 
هو الساعة الثانية عشــر ظهراً يوم )اخلميس( املصادف 2022/10/27 وسترفض اي عطاء متأخر عن موعد 

الغلق وسيتم فتح االعطية بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في املوعد انفاً.
شروط املناقصة/

1. تقــدم التأمينات األولية بنســبة ال تقل عن)1%( من مبلغ الكلفة التخمينيــة املذكورة في ادناه ومببلغ 
قدره)84،385،250( اربعة وثمانون مليون وثالثمائة وخمسة وثمانون الف ومائتان وخمسون دينار عراقي على 
شكل صك مصدق معنون الى محافظة كربالء املقدسة / بنك امانات املشاريع او خطاب ضمان معنون الى 
محافظة كربالء املقدســة / قسم الشؤون املالية )ملدة 120 يوم( من تاريخ غلق املناقصة )وبالعملة احمللية 
وبأســم مقدم العطاء )بالنسبة للمقاولني( او املدير املفوض او احد املؤسسني )بالنسبة للشركات حصراً( 

وصادر عن مصرف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كربالء املقدسة .
2. علــى مقدم العطاء تقدمي نســخة اضافية طبــق االصل من العطاء عــدد )2( مختومة بختم حي من 
الشــركة اضافية الى العطاء االصلي وتوضع النســخة االصلية في غالف منفصل ويتم تأشــيره بعبارة 
نسخة اصلية ووضع النسخة االصلية مع النسخ االضافية في مغلف واحد ويقدم من قبل املقاول نفسه 
او وكيله اخملول واملصدقة وكالته النافذة لدى كتاب العدل، وبعكسه لن يتم استالم االعطية مهما كانت 

االعذار.
3. مدة نفاذية العطاء املقدم )90( تسعون يوماً من تاريخ غلق املناقصة.

4. على املقاولني والشركات تقدمي )براءة ذمة او كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب 2022 وشهادة 
تاســيس الشركة والسيولة النقدية واالعمال املماثلة وحسب ما مذكور في الوثيقة القياسية للمشروع 

انفا( وال يوجد افضلية ملقدمي العطاءات احملليني.
5. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن في الصحف.

6. في حال تأخر الصرف وعدم منح )املقاول( السلفة فال يحق له ان يطلب بأية تعويضات وعليه االستمرار 
بتنفيذ املشروع اعتماداً على كفاءته املالية التي قدمها ابتداء عند االحالة وتستمر مطالبته ملستحقاته 

أصولياً دون اإلخالل مبضمون املادة )62/ط(من شروط املقاولة ألعمال الهندسة املدنية.
7. ال يتم منح املقاول او الشركة سلفة تشغيلية.

امللحوظات
1. مدة املشروع )300 يوم( ثالثمائة يوما

2. الكلفة التخمينية )8،438،525،000( ثمانية مليار واربعمائة وثمانية وثالثون مليون وخمسمائة وخمسة 
وعشرون الف دينار.

3. احملافظة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
4. على جميع الشركات واملقاولني تدوين االسعار في جدول الكميات رقماً وكتابة وبشكل واضح وان يكون 

خالي من احلك والشطب.
5. املشــروع عبارة عن )اعمال القطع والنقل والترابية واحلصى اخلابط وصب طبقة من اخلرسانة املسلحة 
مع تنفيذ قناطر انبوبية وانشاء احواض تفتيش خرسانية مسلحة( وكل ما يتطلبه العمل وحسب جداول 

الكميات املرافقة.
6. حتديد رقم صندوق البريد ملقدم العطاء في دائرة اتصاالت وبريد كربالء املقدسة لعام 2022.

7. موعد انعقاد املؤمتر يوم )اخلميس( املصادف 2022/10/5 الســاعة )الثانية عشــر ظهراً( في قسم العقود 
العامة ملناقشة اراء ومالحظات املقاولني الراغبني بتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشاريع اعاله. 

8. بإمــكان مقدمي العطــاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية إرســال األســئلة 
عبــر عنوان البريد اإللكتروني لقســم العقود العامــة )gmail.com@okoodkerbala2008( لإلجابة على 
استفســاراتكم من الساعة الثامنة صباحا والى الســاعة الثانية عشرة ظهرا وحسب ما مبني في ورقة 

بيانات العطاء ضمن وثيقة للمشروع آنفا.
9. العناوين املشار اليها آنفا هي )محافظة كربالء املقدسة( وال يسمح بتقدمي العطاء إلكترونيا.

املهندس
نصيف جاسم اخلطابي
محافظ كربالء املقدسة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 20121/40
التأريخ/ 2022/9/13

إعالن ثالث
تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظــة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينــة أرقامها ومواقعها في أدناه والعائدة 
الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشتراك في 
املزايدة العلنية مراجعة ســكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية 
مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة في الساعة 
الثانية عشــرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشــر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي 

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

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

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

اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهراً.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 20125/40
التأريخ/ 2022/9/13

إعالن ثالث
تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظــة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينــة أرقامها ومواقعها في أدناه والعائدة 
الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشتراك في 
املزايدة العلنية مراجعة ســكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية 
مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة في الساعة 
الثانية عشــرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشــر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي 

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

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

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

اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهراً.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 20348/40
التأريخ/ 2022/9/20

إعالن ثالث
تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظــة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينــة أرقامها ومواقعها في أدناه والعائدة 
الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشتراك في 
املزايدة العلنية مراجعة ســكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية 
مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة في الساعة 
الثانية عشــرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشــر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي 

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

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

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

اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهراً.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 20350/40
التأريخ/ 2022/9/20

إعالن ثالث

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظــة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينــة أرقامها ومواقعها في أدناه والعائدة 
الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشتراك في 
املزايدة العلنية مراجعة ســكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية 
مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة في الساعة 
الثانية عشــرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشــر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي 

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

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

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

اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهراً.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

العشار/ السقيفة الثالثةثالث سنوات8 م292مخزن1

الصفاة اجلديدثالث سنوات10،8 م42حانوت2

اجلمهورية/ سوق الباالتثالث سنوات12 م1187/137/152محل3

اجلمهورية/ سوق الباالتثالث سنوات12 م1187/137/42محل4

اجلبيلة/ دور الضباطثالث سنوات200 م1/537/292محل5

اجلزرة الوسطيةثالث سنوات10 م892محل6

بلوك اخلدماتثالث سنوات16 م722محل7

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

البصرة القدمية/ القبلةثالث سنوات40 م1/155/9942مخزن1

البصرة القدمية/ القبلةثالث سنوات40 م2/155/9942مخزن2

البصرة القدمية/ القبلةثالث سنوات55 م3/155/9942مخزن3

البصرة القدمية/ القبلةثالث سنوات15 م4/155/9942محل4

البصرة القدمية/ القبلةثالث سنوات66،5 م5/155/9942مخزن5

البصرة القدمية/ القبلةثالث سنوات66،5 م6/155/9942مخزن6

البصرة القدمية/ القبلةثالث سنوات66،5 م8/155/9942مخزن7

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

القبلة/ حي اجلامعةثالث سنوات10 م471/811/12حانوت1

القبلة/ حي اجلامعةثالث سنوات10 م471/811/22حانوت2

القبلة/ حي اجلامعةثالث سنوات10 م471/811/32حانوت3

القبلة/ حي اجلامعةثالث سنوات10 م471/811/42حانوت4

القبلة/ حي اجلامعةثالث سنوات10 م471/811/52حانوت5

القبلة/ حي اجلامعةثالث سنوات10 م471/811/62حانوت6

القبلة/ حي اجلامعةثالث سنوات10 م471/811/72حانوت7

القبلة/ حي اجلامعةثالث سنوات10 م471/811/82حانوت8

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

مقام عليثالث سنوات36،88 م1/2/21252مخزن1

مقام عليثالث سنوات24،97 م2/2/21252مخزن2

مقام عليثالث سنوات190 م1/10092أ و1/1009 بمخزن+ محل3

العشار/ السقيفة الثالثةثالث سنوات8 م592مخزن4

البصرةثالث سنوات8 م8/5982حانوت5

البصرة/ سوق الطيورثالث سنوات8 م4/5982 بمحل6

الصفاة القدميثالث سنوات6،25 م162حانوت7

الصفاة القدميثالث سنوات6،25 م152حانوت8



5 اعالن

محافظة كربالء املقدسة 
قسم العقود  العامة 

العدد: 914
التاريخ :2022/10/4

إعالن مناقصة إنشائية رقم )26( ضمن خطة الدعم الطارئ لألمن الغذائي 
والتنمية تبويب )4  13  18  213(

تعلن محافظة كربالء املقدسة ألول مرة اجراء مناقصة عامة 
)تطوير وتأهيل طريق كربالء – بغداد )ممر الذهاب( بطول 5،5 كم من السيطرة 

)56( الى نهر املغلف(

وفق املواصفات الفنية وجداول الكميات املبينة )باللغة العربية (ضمن الوثيقة القياسية للمشروع املذكور 
انفاً والتي ميكن احلصول عليها بعد تقدمي طلب حتريري الى قســم العقود العامة في احملافظة / وحدة بيع 
التنادر مقابل مبلغ قدره)250,000( مائتان وخمسون الف دينار قابل للرد يدفع لدى قسم الشؤون املالية في 
احملافظة فعلى الراغبني من املقاولني والشــركات العراقية ممن لهم هوية نافذة بدرجة التصنيف )انشائية/ 
رابعة( تقدمي اعطيتهم املستوفية للوثيقة القياســية للمشروع انفاً الى سكرتير اللجنة املركزية لفتح 
العطاءات الطابق الثاني من بناية قسم العقود العامة في احملافظة مرافق معها التأمينات االولية املذكورة 
ضمن شروط املناقصة أدناه مع وصل الشــراء )بأسم مقدم العطاء( النسخة األصلية مع املستمسكات 
األخرى املطلوبة واملبينة في الوثيقة القياسية للمشروع انفاً .وان آخر موعد لتقدمي األعطية )موعد الغلق( 
هو الســاعة الثانية عشــر ظهراً يوم )االربعاء( املصادف 2022/10/26 وسترفض اي عطاء متأخر عن موعد 

الغلق وسيتم فتح االعطية بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في املوعد انفاً.
شروط املناقصة/

1. تقــدم التأمينات األولية بنســبة ال تقل عن)1%( من مبلغ الكلفة التخمينيــة املذكورة في ادناه ومببلغ 
قدره)80،685،100( ثمانون مليون وستمائة وخمسة وثمانون الف ومائة دينار عراقي على شكل صك مصدق 
معنون الى محافظة كربالء املقدســة / بنك امانات املشاريع او خطاب ضمان معنون الى محافظة كربالء 
املقدسة / قســم الشــؤون املالية )ملدة 120 يوم( من تاريخ غلق املناقصة )وبالعملة احمللية وباسم مقدم 
العطاء )بالنســبة للمقاولني( او املدير املفوض او احد املؤسسني )بالنســبة للشركات حصراً( وصادر عن 

مصرف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كربالء املقدسة .
2. علــى مقدم العطاء تقدمي نســخة اضافية طبــق االصل من العطاء عــدد )2( مختومة بختم حي من 
الشــركة اضافية الى العطاء االصلي وتوضع النســخة االصلية في غالف منفصل ويتم تأشــيره بعبارة 
نسخة اصلية ووضع النسخة االصلية مع النسخ االضافية في مغلف واحد ويقدم من قبل املقاول نفسه 
او وكيله اخملول واملصدقة وكالته النافذة لدى كتاب العدل، وبعكسه لن يتم استالم االعطية مهما كانت 

االعذار.
3. مدة نفاذية العطاء املقدم )90( تسعون يوماً من تاريخ غلق املناقصة.

4. على املقاولني والشركات تقدمي )براءة ذمة او كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب 2022 وشهادة 
تأســيس الشركة والسيولة النقدية واالعمال املماثلة وحسب ما مذكور في الوثيقة القياسية للمشروع 

انفا( وال يوجد افضلية ملقدمي العطاءات احملليني.
5. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن في الصحف.

6. في حال تأخر الصرف وعدم منح )املقاول( السلفة فال يحق له ان يطلب بأية تعويضات وعليه االستمرار 
بتنفيذ املشروع اعتماداً على كفاءته املالية التي قدمها ابتداء عند االحالة وتستمر مطالبته ملستحقاته 

أصولياً دون اإلخالل مبضمون املادة )62/ط(من شروط املقاولة ألعمال الهندسة املدنية
7. ال يتم منح املقاول او الشركة سلفة تشغيلية.

امللحوظات
1. مدة املشروع )300 يوم( ثالثمائة يوما

2. الكلفة التخمينية )8،068،510،000( ثمانية مليار وثمانية وستون مليون وخمسمائة وعشرة االف دينار
3. احملافظة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.

4. على جميع الشركات واملقاولني تدوين االسعار في جدول الكميات رقماً وكتابة وبشكل واضح وان يكون 
خالي من احلك والشطب.

5. املشروع عبارة عن )تنفيذ جزرات وسطية وارصفة وعبارات ومعاجلة املناطق املتضررة من التبليط القدمي 
وتبليط الطرق الكامل وتخطيط الطريق وتنفيذ اكتاف مع عالمات مرورية وحتذيرية واعمال تشجير اجلزرات 

الوسطية( وكل ما يتطلبه العمل وحسب جداول الكميات املرافقة.
6. حتديد رقم صندوق البريد ملقدم العطاء في دائرة اتصاالت وبريد كربالء املقدسة لعام 2022.

7. موعد انعقاد املؤمتر يوم )االربعاء( املصادف 2022/10/19 الســاعة )الثانية عشر ظهراً( في قسم العقود 
العامة ملناقشة اراء ومالحظات املقاولني الراغبني بتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشاريع اعاله. 

8. بإمــكان مقدمي العطــاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية إرســال األســئلة 
عبــر عنوان البريد اإللكتروني لقســم العقود العامــة )gmail.com@okoodkerbala2008( لإلجابة على 
استفســاراتكم من الساعة الثامنة صباحا والى الســاعة الثانية عشرة ظهرا وحسب ما مبني في ورقة 

بيانات العطاء ضمن وثيقة للمشروع آنفا.
9. العناوين املشار اليها آنفا هي )محافظة كربالء املقدسة( وال يسمح بتقدمي العطاء إلكترونيا.

املهندس
نصيف جاسم اخلطابي
محافظ كربالء املقدسة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 20118/40
التأريخ/ 2022/9/13

إعالن ثالث
تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة أرقامها ومواقعها أدناه العائدة الى مديرية 
بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث سنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية 
مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )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 الساعة الثانية عشرة ظهرا 
في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشــر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر أجور 

نشر اإلعالن واملصاريف األخرى ويشترط االشتراك باملزايد
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

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

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

اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهراً.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 20346/40
التأريخ/ 2022/9/20

إعالن ثالث

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

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

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 20119/40
التأريخ/ 2022/9/13

إعالن ثالث

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

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

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 20122/40
التأريخ/ 2022/9/13

إعالن ثالث

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

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

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

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

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

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

اجلزرة الوسطيةثالث سنوات13،5 م22محل1

اجلزرة الوسطيةثالث سنوات15 م42محل2

اجلزرة الوسطيةثالث سنوات11 م62محل3

اجلزرة الوسطيةثالث سنوات13 م72محل4

اجلزرة الوسطيةثالث سنوات9 م752محل5

اجلزرة الوسطيةثالث سنوات12 م842محل6

اجلزرة الوسطيةثالث سنوات12 م952محل7

اجلزرة الوسطيةثالث سنوات12 م4201/20/102محل8

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

مقام عليثالث سنوات16،30 م41/422محل1

مقام عليثالث سنوات10 م55/15832محل2

مقام عليثالث سنوات10 م56/15832محل3

مقام عليثالث سنوات8 م1/4622محل4

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

مقام عليثالث سنوات48 م5/19802مخزن1

مقام عليثالث سنوات42،5 م1/4/10652مخزن2

مقام عليثالث سنوات100 م26/6472محل3

مقام عليثالث سنوات56 م3/12082محل4

العشار/ السوق العصريثالث سنوات12 م232حانوت5

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

اجلمهورية االوملبيثالث سنوات9 م577/137/12حانوت1

اجلمهورية/ سوق السماكةثالث سنوات12م 332محل2

اجلمهورية/ سوق السماكةثالث سنوات12 م342محل3

اجلمهورية/ سوق السماكةثالث سنوات15 م372محل4

اجلمهورية/ سوق احلديثثالث سنوات16 م532حانوت5

اجلمهورية/ سوق السماكةثالث سنوات12 م242محل6

اجلمهورية/ سوق السماكةثالث سنوات12 م362محل7
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اعالن6

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف االنبار االحتادية  
محكمة األحوال الشخصية في هيت

العدد/ 773/ش/2022
التاريخ/ 2022/10/12  

الى/ املدعى عليه )حسان مجيد عبد الرزاق(
م/ اعالن

اقامت املدعية )ســعاد جاســم حمــود( الدعوى 
املرقمــة 773/ش/2022  امــام محكمــة األحوال 
الشــخصية في هيت والتي تطلــب فيها احلكم 
بالتفريــق القضائي بينها وبينك للضرر اســتنادا 
لقــرار مجلس قيــادة الثورة املنحــل املرقم 1529 
لســنة 1985 وقد صدر قرار حكــم بحقك بتاريخ 
2022/9/29 والــذي يقضــي باحلكــم بالتفريــق 
القضائي بني املدعية )سعاد جاسم حمود( وزوجها 
املدعى علية )حســان مجيد عبد الــرزاق( واعتباره 
طالقا بائنا بينونة صغرى واقعا للمرة األولى ال يحق 
لهما العودة الى احلياة الزوجية ثانية اال بعقد ومهر 
جديديــن وعلى املدعية االلتزام بالعدة الشــرعية 
والبالغــة ثالثة قــروء واعتبارا من تاريــخ التفريق 
فــي 2022/9/29 اليحق لها الــزواج من رجل اخر اال 
بعــد انتهاء فترة العدة واكتســاب احلكم الدرجة 
القطعية وجملهولية محل اقامتك حســب شــرح 
القائم بالتبليغ قررت احملكمة تبليغك بصحيفتني 
محليتني وعليك مراجعة هذه احملكمة او من ينوب 
عنك قانونا وبعكسه سوف يصبح احلكم الغيابي 
مبنزلة احلكم احلضوري وخالل ثالثون يوما من تاريخ 

النشر وفقا للقانون .
القاضي 
احمد فرحان يوسف

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

محكمة بداءة هيت
العدد/ 1123/ب/2022
التاريخ/2022/10/13

اعالن
الى / املدعى عليه )فيصل غازي دحام(

اقــام املدعي )شــاكر مبــروك محمد( 
1123/ب/2022  املرقمة  البدائية  الدعوى 
ضدك والتي يطلــب فيها احلكم بأعاده 
احلــال الى مــاكان علية قبــل التعاقد 
والزامك باملبلغ املوصوف والبالغ خمسة 
وثالثون مليون دينار والتعويض وجملهولية 
محل اقامتكم حســب شــرح القائم 
بالتبليــغ وتاييــد اخملتار قــررت احملكمة 
تبليغكم بصحيفتني محليتني وعليكم 
احلضور فــي موعد املرافعة املصادف في 
2022/10/30 او من ينــوب عنكم قانونا 
بحقكم  املرافعة  جتري  سوف  وبعكسه 

غياباً وعلناً وحسب االصول.
القاضي
عمر فهد سلطان

 INOC شركة النفط الوطنية العراقية
شركة نفط البصرة )شركة عامة( 

هيئة العقود واملشتريات

العدد 71761/184/2
التاريخ 2022/10/13 

م/ اعالن 

احلاقاً بكتابنا ذي العدد 63989 في 2022/9/13 واملنشور 
في صحيفتكم بالعدد 4974 في 2022/9/19 تقرر متديد 
غلق الطلبية اخلارجية املرقمة D-2198-22-03 لتكون 

على غلق 2022/10/26 بدال من غلق 2022/10/16 .
مع التقدير

عـ.مدير عام شركة نفط البصرة
هاني مكطوف ناصر
الوكيل األول ملدير هيئة العقود واملشتريات

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف االنبار االحتادية  
محكمة األحوال الشخصية في هيت

العدد/ 410/ش/2022
التاريخ/ 2022/10/10  

الى/ املدعى عليه )حسني كامل ركاد(
م/ اعالن

اقامت املدعية )نورس ثابت ركاد( الدعوى املرقمة 
410/ش/2022  امام محكمة األحوال الشخصية 
في هيت والتــي تطلب فيهــا احلكم بتصديق 
الطالق اخلارجي الواقــع خارج احملكمة وقد صدر 
قرار حكــم بحقــك بتاريــخ 2022/6/1 والذي 
يقضي باحلكم بصحــة وتصديق الطالق الواقع 
بني املدعى علية )حســني كامــل ركاد(  املدعية  
)نــورس ثابت ركاد( بتاريــخ 2014/12/1 واعتباره 
طالق رجعي انقلب الى طالق بائن بينونة صغرى 
النقضاء العدة واقع بعد الدخول للمرة األولى ال 
يحل للمدعى علية الرجــوع باملدعية اال بعقد 
ومهــر جديدين وال عدة علــى املدعية النقضاء 
عدتهــا علــى ان ال تقتــرن برجل اخــر اال بعد 
اكتساب هذا احلكم الدرجة القطعية وجملهولية 
محل اقامتك حسب شرح القائم بالتبليغ قررت 
احملكمة تبليغك بصحيفتــني محليتني وعليك 
مراجعــة هذه احملكمة او من ينــوب عنك قانونا 
وبعكسه ســوف يصبح احلكم الغيابي مبنزلة 
احلكم احلضــوري وخالل ثالثون يومــا من تاريخ 

النشر وفقا للقانون .
القاضي 
احمد فرحان يوسف

جمهورية العراق
محافظة ميسان

مديرية زراعة محافظة ميسان
الشعبة القانونية

العدد: 11262
التاريخ: 2022/9/1

اعالن
تعلــن مديرية زراعة ميســان عن اجراء 
مزايــدة علنية لغرض ايجار دار ســكن 
ضمن شــعبة زراعة كميت وفق قانون 
بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 
2013 وملــدة )30( يوما واعتبارا من اليوم 
التالي من نشر االعالن في اجلريدة فعلى 
الراغبــني بالتاجير مراجعــة جلنة البيع 
وااليجار في املديرية املذكورة اعاله لدفع 
التامينــات البالغــة 20% مــن القيمة 
املقررة وستكون املزايدة في متام الساعة 
العاشرة صباحا من اليوم االخير موقعيا 
ويتحمل من ترســو عليــه املزايدة اجور 

الداللية ونشر االعالن....
مع التقدير

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

االحد 16 تشرين االول 2022 العدد )4992(
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7 اعالن

محافظة كربالء املقدسة 
قسم العقود  العامة

العدد: 919
التاريخ :2022/10/4

إعالن مناقصة إنشائية رقم )31( ضمن خطة الدعم الطارئ لألمن الغذائي 
والتنمية تبويب )4  13  18  213(

تعلن محافظة كربالء املقدسة ألول مرة اجراء مناقصة عامة 
)جتهيز انابيب مجاري مع اغطية منهوالت  ومشبكات مطرية اهلية ملديرية 

مجاري كربالء املقدسة/ فرع مجاري قضاء احلر(
وفق املواصفات الفنية وجداول الكميات املبينة )باللغة العربية( ضمن الوثيقة القياســية للمشــروع املذكور 
انفــاً والتي ميكن احلصول عليها بعد تقدمي طلب حتريري الى قســم العقود العامة فــي احملافظة / وحدة بيع 
التنادر مقابل مبلغ قدره)100,000( مائة الف دينار غير قابل للرد يدفع لدى قســم الشؤون املالية في احملافظة 
فعلى الراغبني من املقاولني والشــركات العراقية ممن لهم هويــة نافذة بدرجة التصنيف )غرفة جتارة/ اولى(  او 
)انشــائية تاسعة( من الشــركات التي لديها حق ممارســة اعمال التجارة مثبته ضمن أوراق تأسيس الشركة 
تقدمي اعطيتهم املستوفية للوثيقة القياسية للمشــروع انفاً الى سكرتير اللجنة املركزية لفتح العطاءات 
الطابق الثاني من بناية قسم العقود العامة في احملافظة مرافق معها التأمينات االولية املذكورة ضمن شروط 
املناقصة أدناه مع وصل الشــراء )بأسم مقدم العطاء( النســخة األصلية مع املستمسكات األخرى املطلوبة 
واملبينة في الوثيقة القياسية للمشروع انفاً .وان آخر موعد لتقدمي األعطية )موعد الغلق( هو الساعة الثانية 
عشــر ظهراً يوم )اخلميس( املصادف 2022/10/27 وســترفض اي عطاء متأخر عن موعد الغلق وســيتم فتح 

االعطية بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في املوعد انفاً.
شروط املناقصة/

1. تقــدم التأمينات األولية بنســبة ال تقــل عن)1%( من مبلغ الكلفــة التخمينية املذكورة فــي ادناه ومببلغ 
قدره)9،949،250( تســعة مليون وتسعمائة وتســعة واربعون الف ومائتان وخمســون دينار على شكل صك 
مصدق معنون الى محافظة كربالء املقدســة / بنك امانات املشــاريع او خطــاب ضمان معنون الى محافظة 
كربالء املقدســة / قسم الشؤون املالية )ملدة 120 يوم( من تاريخ غلق املناقصة )وبالعملة احمللية وباسم مقدم 
العطاء )بالنسبة للمقاولني( او املدير املفوض او احد املؤسسني )بالنسبة للشركات حصراً( وصادر عن مصرف 

عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كربالء املقدسة .
2. على مقدم العطاء تقدمي نســخة اضافية طبق االصل من العطاء عدد )1 ( مختومة بختم حي من الشركة 
اضافة الى العطاء االصلي وتوضع النســخة االصلية في غالف منفصل ويتم تأشــيره بعبارة نسخة اصلية 
ووضع النســخة االصلية مع النســخ االضافية في مغلف واحد ويقدم من قبل املقاول نفسه او وكيله اخملول 

واملصدقة وكالته النافذة لدى كتاب العدل، وبعكسه لن يتم استالم االعطية مهما كانت االعذار.
3. مدة نفاذية العطاء املقدم )90( تسعون يوماً من تاريخ غلق املناقصة.

4. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن في الصحف.
5. على املقاولني والشــركات تقدمي )براءة ذمة او كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب 2022 وشــهادة 
تأسيس الشركة والسيولة النقدية وحسب ما مذكور في الوثيقة القياسية للمشروع انفا( وال يوجد افضلية 

ملقدمي العطاءات احملليني.
6. في حال تأخر الصرف وعدم منح )املقاول( الســلفة فال يحق له ان يطالب بأية تعويضات وعليه االســتمرار 
بتنفيذ املشــروع اعتماداً على كفاءته املالية التي قدمها ابتداء عند االحالة وتســتمر مطالبته ملستحقاته 
أصوليــاً دون اإلخالل مبضمون املادة )38/ي(من شــروط املقاولة ألعمال الهندســة الكهربائيــة وامليكانيكية 

والكيمياوية بقسميها االول والثاني.
7. ال يتم منح املقاول او الشركة سلفة تشغيلية.

امللحوظات
1. مدة املشروع )120 يوم( مائة وعشرون يوما

2. الكلفة التخمينية )994،925،000( تســعمائة وتســعة واربعون مليون وتسعمائة وخمسة وعشرون الف 
دينار.

3. احملافظة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
4. على جميع الشــركات واملقاولني تدوين االســعار في جدول الكميات رقماً وكتابة وبشكل واضح وان يكون 

خالي من احلك والشطب.
5. املشــروع عبــارة عن )جتهيز انبوب مجاري بولي اثلني قطر 800 ملم ضغــط جو بطول 2000 م وجتهيز غطاء 
منهول دائري قاعدة وغطاء اهيني قياس 55 ســم بعدد )205( وجتهيز غطاء منهول مســتطيل قاعدة وغطاء 
اهيني قياس 60*90 عدد )160( مع جتهيز مشبك اهيني مع القاعدة بعدد )240( وكل ما يتطلبه العمل وحسب 

جداول الكميات املرفقة.
6. حتديد رقم صندوق البريد ملقدم العطاء في دائرة اتصاالت وبريد كربالء املقدسة لعام 2022.

7. موعد انعقاد املؤمتر يوم )اخلميس( املصادف 2022/10/20 الســاعة )الثانية عشــر ظهراً( في قســم العقود 
العامة ملناقشة اراء ومالحظات املقاولني الراغبني بتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشاريع اعاله. 

8. بإمكان مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية إرســال األسئلة عبر عنوان 
البريد اإللكتروني لقسم العقود العامة )gmail.com@okoodkerbala2008( لإلجابة على استفساراتكم من 
الساعة الثامنة صباحا والى الساعة الثانية عشرة ظهرا وحسب ما مبني في ورقة بيانات العطاء ضمن وثيقة 

للمشروع آنفا.
9. العناوين املشار اليها آنفا هي )محافظة كربالء املقدسة( وال يسمح بتقدمي العطاء إلكترونيا.

املهندس
نصيف جاسم اخلطابي
محافظ كربالء املقدسة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 20349/40
التأريخ/ 2022/9/20

إعالن ثالث
تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظــة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينــة أرقامها ومواقعها في أدناه والعائدة 
الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشتراك في 
املزايدة العلنية مراجعة ســكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية 
مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة في الساعة 
الثانية عشــرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشــر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي 

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

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

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

اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهراً.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

إعالن للمرة الثانية/ ملناقصة توفير مزيالت االوكسجني لوحدة املعاجلة املركزية 
2nd Announcement for Provision of Oxygen Scavenger for CPF

019/PC/22 : رقم املناقصة
نوع املناقصة / مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني

اجلهة املســتفيدة : شركه الواحة النفطيه احملدوده املقاول واملشغل حلقل االحدب النفطي مع شــركه نفط الوسط ) شركه عامه(/ وزاره النفط بعقد تطوير 
وانتاج حقل االحدب النفطي بعقد مت اعاده توقيعه في 2008/11/10 .في الوقت احلالي العمال االستكشاف والتطوير, االنتاج واجناز املنشاءات السطحيه اجلارية 

في العراق.
اسم املشروع: إعالن للمرة الثانية/ ملناقصة توفير مزيالت االوكسجني لوحدة املعاجلة املركزية 

019/PC/22 : رقم املناقصة
Tender Information:

تود شــركة الواحة النفطية احملدودة اإلعالن عن املناقصة اعاله للمرة الثانية . ميكن جلميع الشــركات املتخصصة التي لديها القدرة واخلبرة أن تشارك في هذه 
املناقصة من خالل دفع رسوم املناقصة )100 دوالر( للحصول على وثائق املناقصة ) ITB( بداية من تاريخ نشر هذا االعالن .

1.Scope of Work: 

2-  سيتم استقطاع رسوم االعالن من الشركة الفائزة.
3-  خالل فترة التقدمي للمناقصة، يجب ان تكون قيمة خطاب الضمان املقدم هو20,000 دوالر امريكي . نافذ ملدة عام واحد من تاريخ اغالق املناقصة على شــكل 
خطاب ضمان صادر من بنك مســجل في منصــة البنك املركزي العراقي االلكترونية او صك مصدق 4 -  على من يرغب االشــتراك في هذه املناقصة دفع اجور 

املناقصة مائة دوالر فقط  الى قسم املالية قبل 2220/11/8  املوعد النهائي لغلق املناقصة وقبل الساعه 4.00 عصرا. حسب طرق الدفع االتية :
الطريقة األولى: ميكن للمشاركني دفع رسوم املناقصة 100 دوالر للحصول على وثائق املناقصة )ITB(  مباشرة إلى الدائرة املالية لشركة الواحة النفطية احملدودة 

،   العنوان املفصل: الغرفة رقم 309 قسم املالية، شركة الواحة النفطية احملدودة / حقل االحدب النفطي ناحية االحرار – محافظة واسط/ العراق .
الطريقة الثانية: ميكن للمشاركني دفع رسوم املناقصة 100 دوالر كحوالة مصرفية حلساب شركة الواحة النفطية احملدودة.

5 - توضع العروض الفنية والتجارية وخطاب الضمان بظروف مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم الشركة قبل املوعد النهائي لغلق املناقصة  
2022/11/8  قبل الساعة 4:00  عصرا عدا ذلك سوف يهمل أي عطاء غير مطابق للشروط

- 6 يجب علي الشركات االجنبية تقدمي:
أ -  تقدمي نسخه من جميع وثائق التسجيل اخلاصة بالشركة االجنبية وفرعها في العراق 

ب - تقدمي عدم ممانعة نافذة من الهيئة العامة للضرائب 
7-يجب علي الشركة احمللية العراقية تقدمي:

أ - تقدمي نســخه من جميع وثائق التســجيل اخلاصة بالشركة والنســخة امللونة من بطاقة الهوية النافذة )هوية وزاره التخطيط او غرفة التجارة ( مرفقة مع 
العروض  .يلتزم مقدمي العروض بتقدمي جميع املستندات االصليه قبل استالم خطاب االحالة.

ب - تقدمي عدم ممانعة نافذة من الهيئة العامة للضرائب 
8- لالستفسار االتصال باالمييالت التالية

haneen.monam@petroalwaha.com; zhangwen@petroalwaha.com; lixiwen@petroalwaha.com; wujie@petroalwaha.com 

AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 20124/40
التأريخ/ 2022/9/13

إعالن ثالث

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

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

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 20120/40
التأريخ/ 2022/9/13

إعالن ثالث
تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظــة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينــة أرقامها ومواقعها في أدناه والعائدة 
الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشتراك في 
املزايدة العلنية مراجعة ســكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية 
مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة في الساعة 
الثانية عشــرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشــر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي 

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

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

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

اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهراً.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

Item Qty UOM Name Description

1 1200 Ton Oxygen Scavenger

1. Appearance: Powder with uniform appearance 
2. Soluble in water 
3. Insoluble matter ≤ 0.3% 

 4. Residual dissolved oxygen ≤ 0.05ppm )the ratio of dissolved oxygen
to oxygen scavenger is 1:15( 
5. Range of pH value: ≥7 )1% solution(

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

القبلة/ السوق العصريثالث سنوات22 م810/172محل1

القبلة/ السوق العصريثالث سنوات18 م810/182محل2

القبلة/ السوق العصريثالث سنوات22 م810/192محل3

القبلة/ السوق العصريثالث سنوات18 م810/202محل4

القبلة/ السوق العصريثالث سنوات22 م810/212محل5

القبلة/ السوق العصريثالث سنوات40 م810/222محل6

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

اخلور/ السيفثالث سنوات9 م2/1/6352محل1

اخلور/ السيفثالث سنوات18 م3/1/6352محل2

اخلور/ السيفثالث سنوات9 م4/1/6352محل3

اخلور/ السيفثالث سنوات9 م5/1/6352محل4

اخلور/ السيفثالث سنوات9 م6/1/6352محل5

اخلور/ السيفثالث سنوات9 م7/1/6352محل6

اخلور/ السيفثالث سنوات18 م8/1/6352محل7

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

القبلة/ حي اجلامعةثالث سنوات10 م471/811/92حانوت1

القبلة/ حي اجلامعةثالث سنوات10 م471/811/102حانوت2

القبلة/ حي اجلامعةثالث سنوات10 م471/811/112حانوت3

القبلة/ حي اجلامعةثالث سنوات10 م471/811/122حانوت4

القبلة/ حي اجلامعةثالث سنوات10 م471/811/132حانوت5

القبلة/ حي اجلامعةثالث سنوات10 م471/811/142حانوت6

القبلة/ حي اجلامعةثالث سنوات10 م471/811/152حانوت7

القبلة/ حي اجلامعةثالث سنوات10 م471/811/162حانوت8
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شعر

سينما

اصدارات

متابعة ـ الصباح الجديد:

حصــل الفيلم الروائي ســوال للمخرج 
صالح إســعاد على جائزتني وذلك ضمن 
فعاليــات النســخة 38 مــن مهرجان 
اإلســكندرية الســينمائي لدول البحر 
املتوسط، الذي أقيم حفل ختامها االثنني 
املاضي، وفــاز الفيلم اجلزائري بـــجائزة 
أفضل فيلم في املســابقة الدولية، كما 
نال جائزة رمسيس مرزوق ألفضل تصوير 
فيلــم، وبذلك يرتفع رصيــد الفيلم من 

اجلوائز الدولية إلى 12 جائزة.
وكان »ســوال« قد فاز بجائزة السوسنة 
السوداء ألفضل فيلم عربي روائي طويل 
الدولي  في مهرجان عّمان الســينمائي 
– أّول، كمــا حصد الفيلم تســع جوائز 
خالل مشــواره وهــي اجلائــزة الذهبية 
ألفضل فيلم روائــي في مهرجان جنيف 
الدولي للســينما الشــرقية، وحصلت 
بطلته ســوال بحري علــى تنويه خاص 
كأفضل ممثلة. كمــا فاز بجائزتي أفضل 
فيلم وأفضــل ممثلة )ســوال بحري( من 
في  العربية  للســينما  ماملــو  مهرجان 

السويد، وجائزة أفضل فيلم روائي في 
مهرجان بيروت لسينما املرأة، وأفضل 
فيلم في مهرجان السينما اإلفريقية 
الالتينيــة  واألمريكيــة  واآلســيوية 
في ميالنــو بإيطاليــا، وأفضل فيلم 

وأفضل تصوير سينمائي آلرثر فوجني، 
جائزة دون كيشــوت من االحتاد الدولي 
مهرجان  في  السينمائية  للجمعيات 

آفانكا السينمائي بالبرتغال.
 كما شارك في مهرجان يريفان جولدن 

بأرمينيا،  الدولي  السينمائي  أبريكوت 
ومهرجان طرابلــس لألفالم في لبنان، 
ومهرجــان الــدار البيضــاء للفيلم 
العربي في املغرب. وانطلق سوال جتارياً 
في ســبع مدن مغربية، وســبق ذلك 
عرضه في كل من الســعودية ولبنان 
وموطنه اجلزائــر، وكان عرضه العاملي 
األول فــي مهرجــان البحــر األحمر 

السينمائي الدولي.
ويحكي الفيلم قصة سوال، أم عزباء، 
يطردها والدها من بيت العائلة لتجد 
نفســها ورضيعها بال مــأوى، حتاول 
سوال إيجاد مكان آمن فتضطر لقضاء 
الليلة تتنقل من سيارة ألخرى مع عدة 
أشخاص، وطوال ليلة مليئة باألحداث 
بني شوارع اجلزائر، حتاول سوال أن تغير 

مصيرها ولكن للقدر رأي آخر.
الفيلم من تأليف وإخراج وإنتاج صالح 
السيناريو  كتابة  في  وشاركه  إسعاد 
ســوال بحــري التي ألهمتــه لقصة 
الفيلــم لذلــك طلب منهــا آداء دور 
شخصيتها،  يجســد  الذي  البطولة 
وإنتاج شركة إســعاد لإلنتاج األفالم 
)األخوة تقي الدين، عبد الغفور وصالح 

ويشــارك في بطولته سوال  إسعاد(، 
بحري وإيذير بن عيبوش وفرانك إيفري، 
وتتولى شركة MAD Solutions مهام 

توزيعه وتسويقه عربياً.
وصالح إســعاد مخرج جزائري، نشــأ 
وســط عائلة مــن الناشــرين. بعد 
حصوله على شهادة الثانوية العامة 
في اآلداب واللغات األجنبية عام ٢٠٠٨، 
باتنة  ارتاد كلية احلقوق فــي جامعة 
فــي اجلزائر، ثم هاجر لفرنســا حيث 
درس الســينما لعامني فــي جامعة 
 ARFISبـ التحق  ثــم  الثامنة.  باريس 
للوسائل السمعية واملرئية في ليون. 
 Factory school وذهــب بعدها إلــى
في فيلوربــان حيث حصل على دبلوم 

اإلخراج السينمائي.
وأخــرج صالح إســعاد فيلمــاً روائياً 
والعديد من األفــالم القصيرة. لطاملا 
قام شــغفه بتحفيزه لرواية قصص 
تكــرم العالقات اإلنســانية. كما أنه 
يستكشــف أنواع ســردية مختلفة 
وأيضاً أنواع أفالم مختلفة مثل الدراما 
من  املستوحاة  والقصص  والتراجيديا 

أحداث حقيقية، والكوميديا.

»بحلِوها... ومّرها: ذاكرة
امرأة من باب األقواس«

عن »دار الشنفرى«، صدر كتاب »بحلِوها... 
ومّرهــا: ذاكرة امــرأة من بــاب األقواس« 
للكاتبة التونســية ســعدية بن سالم، 
وفيــه تُضــيء ســيرة شــريفة الدالي 
السعداوي؛ املناضلة والناشطة النسوية 
التي كانت شــاهدة على تأسيس النواة 
األولى للحركة النســوية في تونس. من 
خــالل لقاٍء معها، تنقــل الكاتبة فصوالً 
من طفولة ابنِة محمــد الدالي؛ املناضل 
في »احلزب الشــيوعي« التونســي وأحد 
مؤّسسيه، وتكوينها السياسي والنقابي، 
وزواجها بالنقابي حســن السعداوي، إلى 
جانب مواضيع أخرى؛ مثل: االحتاد القومي 
النســائي، وعالقــة التونســّيني بالثورة 

اجلزائرية.

»البحر املمنوع وقصائد أُخرى«
عن البلغارية، وضمن سلســلة »قطوف« 

التي تصــدر عــن »دار الدراويش«، وّقع 
»البحر  املترجــم مجاهد مصطفــى 
أُخرى« للشاعرة بالغا  املمنوع وقصائد 
دميتروفا التــي ُولدت عام 1922، وُعرِفت 

عنها معارضتها للنظام الشمولي في 
بلدها، قبل أن تتمّكن من الوصول إلى 
عام  اجلمهورية  لرئيــس  نائبة  منصب 
1990. كتبت أجناســاً أدبية مختلفة، 

ففي الشعر صدر لها دواوين ثالثة: »َمن 
يعتني بطائر اللقالق األعمى«، و«البحر 
الرواية  وفــي  و«الوجــه«.  املمنــوع«، 
اشتغلت على سبع روايات، إضافة إلى 

أربع مسرحيات، والعديد من الدراسات. 
قبل أن ترحل عن عاملنا عام 2003.

»فلسفة الفوضى؛
هل ينقذ الدمار البشرية؟«

»فلســفة الفوضى؛ هــل ينقذ الدمار 
البشــرية؟« عنوان النســخة العربية 
السلوفيني سالفوي  املفّكر  كتاب  من 
جيجــك، التي صدرت حديثــاً عن »دار 
الساقي« بترجمة عماد شيحة. يقارب 
املؤّلف املشــهد العاملــي اليوم، حيث 
اليســار يعاني من تصّدعــات مقابل 
عدم تنفيــذ الدميقراطيــة الليبرالية 
لوعودها في الغرب واســتمرار األزمات 
تكريس مفهوم  إلى  داعياً  االقتصادية، 
مختلــف للتضامن وحتــّول كبير في 
االقتصاد عبر قراءة ملرجعيات مختلفة 
فــي السياســة والفكــر واألدب مثل 
فالدميير لينــني وجورج أورويل وغيرهما، 
والعراق  املتغيرات في فلسطني  وفهم 

وأميركا الالتينية.

جنان الحسن *
 

هناك دوًما حلظات هي أعمدة من ضياء 
لكننا عاجزون عن رؤيتها 

حلظات تنهمر فيها دموع النهار بغزارة 
فيجري مهــرواًل فــي محاولة منه ملســح 
الضباب عن وجه الضوء وتقليم أظافر البيوت 

الفارغة من أهلها 
وترقيع األماني بوعود ال تتحقق أبًدا

ومد يد العون لعيون وحيــدة منبوذة طافية 
على وجه بئر جاف..

في حني بحماقتنا نظنه يتراقص طربًا..
صوت من التّكات حزين يصدر عن الســاعات 

أحيانًا..
يروي حكاية 

عن موعد بني رجل وامــرأة اتفقا على اللقاء 
يوًما 

وإذا بالرحلة عاقر 
ال املسافات من بنفسج 

وال أحذيتهم صاحبت حجارة الطريق 
حتى بات لهم في كل وادٍ ُخطى تهيم 

حتلــم بركن هــادئ وتُذكــر الســاعات دوًما 
مبوعدهم القدمي..

وقت يرتفع فيه صوت الريح 
تعربد أو تعوي مثل كلب ضال موجوع 

يســير وفي قدمه رصاصة طائشــة لصياد 
أهوج وفي صدره هواجس باردة ومظلمة 

مثل صوت الصقيع حني يجأر..
مرة يغضب فيها القمر 

حني تقرع طبول احلرب على حافة الليل 
فتوقظه 

ال عذر للسماء حينها 
إن لم تستمع لترانيم الفقراء 

وضجيج القطارات ووجع البحر واألغنيات 
ودماء الرغيف واألسقف املتساقطة واجلدران 

اجملروحة بالرصاص 
له كل العذر 

إن نسي تاريخ والدته وأطفأ نوره خجاًل..
هناك أوقــات نحلق فيها مثل مالئكة من نور 

وننسى بأننا بشر قد ُخلقنا من طني..
 

* شاعرة سورية/ فرنسا

هواجس روح .. مختارات تتوّزع بين السيرة والفلسفة والشعر

قراءة

واملنهجية، وقد فعــل ذلك بروح الفنان 
البحث كما  بجاذبيــة  املنفعلة  ورؤيته 
مهني  يعمــل  مثلما  األشــياء  تلمس 

محترف.
ولكــن ما يحســب له أنــه انطلق من 
قناعته املشــتركة مع اجملددين، وواصل 
بحثــه التشــكيلي والفكــري بعدما 
توقفت تلك املوجــة الصاخبة التي لم 
يكن لها أن تبقى في ذروتها، فقد قامت 
بواجبها احلاســم في وضع خط فاصل 
بني مرحلتني قبل ان تتالشى كمجموعة 

فنية بفعل شروط احلياة.
إن سلوك ضياء في السبعينيات يشير 
ملصلحة إدراكــه اي خندق فني وفكري 
ينتمــي، وأين يكمــن قــدره، لقد كان 
ضياء باحثــاً متماهياً مع همه البصري 
الوجهة  مــع  ومتواصالً  واالجتماعــي 
العامــة لألحداث بروح نقدية واعية من 

منطلقات فردية.
إن أول امتحــان جدي لضيــاء العزاوي 
كان امتحانــاً وجودياً، فهو يرى الضغط 

املعرفي الهائل الذي هــو نتاج الثقافة 
الغربيــة املهيمنــة ال ميكــن مبادلته 
باحلياد لذا ينبغي البحــث عن ذاته في 
احلاضر، لكنه ال يريــد أن تنمحي حدود 
وعي الهويــة والتمايز، لهذا فهو يدخل 
بقــوة على مســارات اجلدل الشــائك 
الوجودية وثيماتها  الفنان  أولويات  حول 
ولعل  ووعيه  لوجوده  األكثر اســتجابة 
يحرص  العميقــة جعلته  معايشــته 
النأي بنفسه عن أطروحة ماركوز  على 
القائلة بـ »إن الفــن تكمن بالذات في 
انعدام الهويــة«، إذ لم يعد الفنان ذلك 
احلرفــي الذي يصنع مــن ثيمات التراث 
إمنا هو خالق  أعماالً لسعادة مجتمعه، 
احلــوار اجلدي القابــل للتأقلم مع أمناط 
احليــاة اجلديــدة ودافع جلــدار االختالف 
بينه ويبنب الثقافات املتنوعة، بدون ذلك 
إلى  وتتحول  األعمال بهرجتها  ستفقد 
صنميــة تراثية حياتهــا متوقفة على 

املاضي.
لقد فرض العزاوي ســطوته على املادة 
واملوضــوع فهو لم يتردد فــي جتربة أي 
شــيء يقع حتت يده من مواد أو تقنيات، 
حتول العزاوي في مسيرته اإلبداعية، من 
واملوروث  والتــراث  الذاكرة  من  املتعارف 
التاريخي واملعرفي إلى املعاصرة بيســر 
وأحيانا  متقنة،  معرفية  بسوية  وليونة 
متشــككة، لقد كان مجدداً بطريقته 

عبر مثابرته على التجدد.

رافع الناصري..
مفهوم املعاصرة والتقنية والهوية

إن تناول جتربة الناصري تلقي الضوء على 
بعض مســاحات املشــهد التشكيلي 
العام وجتيب عن اســئلة ما زالت تبحث 
عن توكيد ومتابعة، ال ســيما ما يتصل 

باملفاهيم والتوصيفات الفنية.
بــدأ رافــع الناصــري رحلتــه الفنية 
رســاماً واقعيــاً وانتهى إلــى التجريد 
شــبه املطلق، لقد رأى في حتوله تدرجاً 
طبيعيــاً ومنطقياً مرده إلى املســارات 
الصحيحة في كل تطور فني وباألخص 
لفنانني ينتمون لتاريــخ عريق وحضارة 
راســخة كان للفن فيها دور أساســي 
فــي دميومتهــا وخلودها منذ ســومر، 
وســتكون هذه النزعــة التحولية أحد 
الناصري في  رافع  أهم مالمح ســلوك 
الوســط الثقافي ومقتربه في التعامل 
وأسلوبياً، لقد كان في مغامراته  تقنياً 
التشكيلية ال يفرط بسالمه مع العالم 

ومصادر معارف  وتذوقه.
متتــاز جتربــة رافــع الناصــري بكثافة 
التحوالت التفصيليــة والتجريب على 
نحو مميــز بالبحث في تضاعيف العمل 
ولغته الداخلية، ليتساوق مع التوجهات 
املوضوعية والتقنية، إذ ينصب األمر في 
مخزونه من احلداثة التي أجنزها وراكمها 
اللوحة  إلى معطى بصري عبر  وحولها 

واملنجز التشكيلي.
يعد رافــع الناصري مــن القالئل الذين 
فنيــة  وضعــوا ألنفســهم ســمات 
وأسلوبية مميزة، من دون أن يجعل نفسه 
حتــت الفتــة التجديد والكالســيكية 

التقليديــة، وقد عبرت هذه الســمات 
بشكل واضح عن االجتاهات التي سارت 
واملندغمة  املقاربة  وجتاربه  أبحاثه  عليه 

في اجملرى العام.
 انغمر رافع في التجريب التقني والنزوع 
املميــز لعملــه نحو اجلمالــي القريب 
من التزييني والتجريــد املطلق، كما ان 
اسهاماته العملية في نشاط اجلماعات 
الفنية خالل الستينيات منحت أعماله 
بعداً أوســع من اإلطار الفني يستوعب 
املضامــني االجتماعية ويحــاول إيجاد 
أشــكال فنية تنســجم مع الوظيفة 
االجتماعية للفنان من دون إغراق مبا هو 

أيديواوجي أو ثقافي معرفي.
لقــد تغير رافــع الناصري عمــا بدأ به 
فانتقل عبر  واســاليب،  من مفاهيــم 
املكان ليخضع ممارســته لتجارب قارات 
وشعوب  واحلساســية  املذاق  مختلفة 
بســياقات  وتهضمها  مفاهيم  تتبادل 
مختلفة عما متعارف عليه من العراق، 
حيث تتلمذ على يد الرواد املؤسســني، 
وأفاد من فنون الصني ومائياتها ونزعتها 
االختزاليــة التــي جترد كل مــا تبصره 
ودراسة  األوروبية  التجارب  وأفتى  العني، 
الغرافيك في لشــبونة ومــا فيها من 

التقنيات األكثر حداثة.
إن للبعد الصيني في شــخصية رافع 
الناصــري وعمله منزلــة مكينة على 
وقد  والبصرية،  املفهومية  املســتويات 
ظل هــذا اخليــط الصيني واحــداً من 
القواســم املشــتركة جلميــع مراحل 
األداء الفنــي للفنــان، لكنــه لم يطَغ 
أثــره التشــكيلي أو املفهومــي على 
لوحته، ولم يجعــل لوحته منقادة إلى 
املنطــق الداخلي للوحــة الصينية أو 
ملحقاً بها، فقد انصبت اســتخداماته 
الشــكلية والتقنية على خدمة لوحة 
معاصــرة وحداثوية محليــة، إذ تنبثق 
احلاجة إلى بعــض التراكيب واخللطات 
اللونية واملعاجلات الوامضة القريبة من 

التجريد.
لقد حضر تناسب منهجي من الناحية 
املوســيقية والسيكلوجية بني طبيعة 
الناصري وشخصيته املتأنية مع البنيان 
واآلداب  الصينيــة  للفنــون  التأملــي 
الصينية التي تهتم بالداخلي إلى جانب 

اخلارجي من عوامل املعرفة والتذوق.
إن التجريب الواســع الــذي يعمد إليه 
الناصري، أبقى قائمــة ألوانه محدودة، 
أوضح  االختزالية  التلخيصية  فالنزعة 
ما تكــون في انتقائه تقنيــات التلوين 
باألبيض والسود وعائلتهما اللونية من 

بني غامق ومحروق وأخضر.
لقد كان التحول لدى لناصري قدراً ال بد 
منه، طلباً للخبرة والعمق والقدرة على 
امتصــاص واختــزال الطبيعة واحمليط 
وحتويلهمــا إلى طاقة بصرية بشــروط 
معاصرة تتضمن كل مستلزمات اجلدة 

والرقي. 

مهدي علي ازبين
نتواصل مع اســماعيل زايــر في )كتابه 
احلداثة التشكيلية العراقية - مؤسسة 
الصباح اجلديــد(، وهو يقتفي اثر احلداثة 
في املنجز التشكيلي العراقي، وما رافقه 
من حتوالت طرأت على اشتغاالت الفنانني 
التماس تقنيات وأساليب  وسعيهم في 
متجددة. وهنا يستنطق جتربتني مهمتني 

في سفر التشكيل العراقي.

ضياء العزاوي..
املزاوجة بني احلداثة والتأصيل

جاء ضياء العــزاوي من خــالل الثقافة 
التاريخيــة، فقد أتاح لــه تخصصه في 
علوم اآلثار بناء جسوره اخلاصة بني املاضي 
واحلاضر، ومنحه قــدرة على ربط القيم 
والسومرية  والبابلية  اآلشورية  البصرية 
التي يزخر بها تاريخ بالد الرافدين بالقيم 
احلداثة  ومفاهيــم  املعاصرة  البصريــة 
التكاملية  العالقة  هــذه  تقدماً،  األكثر 
أرســت مفردات بحثه اخلاص ومرجعاته، 
وســهلت له ان يكون ميــاالً للتجريب، 
بهذا جاءت جتربة ضيــاء العزاوي وكأنها 

تكرار لتجربة جواد سليم.
من املزايا املهمة في أعمال ضياء حضور 
اخلط كرافعة للكتلة أو كإطار لها، وفي 
أحيان كثيرة يعمل اخلط كمحور أو عمود 
فقري للوحة، ومن املعلوم أن اســتعمال 
اخلط فــي اللوحــة كان من الســمات 
والتكعيبية  التعبيرية  املميزة ملنطقــة 
واالنطباعيــة قبلهما، وأعــد اخلط في 
حضور اللون متــرداً على املنهج األكادميي 
أو السياق الشائع في بدايات التحول في 

أوروبا.
متيــزت أعمال ضياء املبكــرة وبالتحديد 
تخطيطاته املرافقة للنصوص الشعرية 
أو ملصقاته السياســية بحضور الرموز 
التاريخية البصرية- التشــكيلية، جذب 
شكل الوجه السومري واآلشوري انتباهاً 
واضحاً وكذلك األمر في هيأة الشخوص 
وعالقتها اإلنشــائية، كمــا يالحظ في 
أعمالــه صلــة حميمة بــاألدب العربي 
سواء على مستوى النصوص الروائية أو 

الشعرية.
لم يتوقف ضياء في جتربته عند اسلوب 
فني معني أو طريقة أو تقنية أو شــكل 
من أشــكال اإلبداع، فقــد جربها كلها 
مــن دون مخاوف من غواياتهــا التقنية 

التحليق بأجنحة ملّونة.. في«الحداثة التشكيلية العراقية« لـ«إسماعيل زاير« 
ضياء العزاوي.. رافع الناصري.. في »طيران مبكر فوق سماء مضطربة« 

فرض العزاوي سطوته على 
المادة والموضوع فهو لم 

يتردد في تجربة أي شيء يقع 
تحت يده من مواد أو تقنيات، 

تحول العزاوي في مسيرته 
اإلبداعية، من المتعارف من 
الذاكرة والتراث والموروث 

التاريخي والمعرفي إلى 
المعاصرة بيسر وليونة بسوية 

معرفية متقنة، وأحيانا 
متشككة، لقد كان مجددًا 

بطريقته عبر مثابرته على 
التجدد

غالف الكتاب
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جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النصر

العدد: 130 /ت/2022
التاريخ:2022/10/13

اعالن 
ستبيع مديرية تنفيذ النصر العقار العائد للمدين 
)محمد جالب نعيثل( واملرقم 2233\22أبو مهيفه 
والبالغ مساحته 300م2 والواقع في قضاء النصر 
واحملجــوز عليه لقاء طلب الدائن )خالد محســن 
عالوي ( عن دينه البالغ )ســتة عشر مليون وثالثة 
وتســعون الف دينار( عدا رسوم التحصيل فعلى 
الراغبني بالشراء املراجعة خالل خمسة عشر يوما 
تبدا من تاريخ النشــر في الســاعة الثانية عشر 
ضهرا مســتصحبني معهم التأمينات القانونية 
عشرة باملائة من القيمة املقدرة وشهادة اجلنسية 
العراقية على ان تبقى رسوم التحصيل والداللية 

على املشتري. 
املنفذ العدل

محمد حسن طعيمه العتابي 
املواصفات :

القــرار الصادر من محكمة بــداءة النصر بالعدد 
455\ب\2021 املتضمن الــزام املدين محمد جالب 
نعيثل بدفع مبلغ مقداره ستة عشر مليون وثالثة 

وتسعون الف دينار للدائن خالد محسن عالوي 
موقع العقار: قضاء النصر رقم العقار 2233\22ابو 

مهيفه 
عرصة مساحتها 300م2 

القيمة املقدرة الكلية خمسة ماليني دينار 

قسم شؤون األحوال املدنية 
العدد: 2894
التاريخ: 2022/10/12

إعالن
بنــاًء علــى طلب املدعــي )امني 
محسن صالح( والذي يطلب من 
خالله تســجيل لقبه من )فراغ( 
الى )اخلفاجي( واســتنادا ألحكام 
املــادة )24( من قانــون البطاقة 
الوطنيــة رقم )3( لســنة 2016 
تقــرر نشــر طلبه فــي اجلريدة 
الرســمية فمن له حق االعتراض 
علــى الطلــب مراجعــة هــذه 
املديرية خالل )10( عشرة ايام من 
النشر وخالفه سينظر في  تاريخ 

الطلب وفق القانون.
العميد
حيدر عكلة يحيى
مدير قسم شؤون االحوال 
املدنية في ذي قار

محافظة االنبار/مديرية بلديات االنبار
جلنة البيع وااليجار

العدد/455
التاريخ/2022/10/13

)اعالن ايجار(
تعلن جلنة البيع وااليجار فــي مديرية بلديات محافظة االنبار عن اجراء مزايدة علنية لتاجير محطة تعبئة 
وقــود متكاملة  املدرجة اوصافها ادناه العائدة الى مديرية بلدية الرطبة وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة 
رقم 21 لســنة 2013 املعدل وملدة )4( اربع سنوات وحسب الشروط وااللتزامات املبينة ادناه فعلى من يرغب 
االشــتراك في املزايدة مراجعة مديرية بلدية الرطبة خالل مدة )30( ثالثني يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر 
االعالن في الصحيفة مســتصحبا معه التامينات القانونية ال تقل عــن 40% من القيمة املقدرة من بدل 
االيجار لكامل مدته وســتجري املزايدة الساعة احلادية عشــرة صباحا من اليوم التالي النتهاء مدة االعالن 
ويكون مكان اجراؤها في مقر مديرية بلدية الرطبة وتســتوفي من املســتاجر اجور خدمة بنسبة 2% اثنني 

من املائة من بدل االيجار.
الشروط واملستمسكات املطلوبة:ـ

1-ان يكون املزايدة من غير املشمولني باملنع الوارد في القانون اعاله
2-اليجوز التنازل عن االحالة وبخالفه يعد املستاجر ناكال وتطبق بحقه االجراءات القانونية.

3-يلزم املستأجر باستحصال موافقة وزارة النفط/شركة توزيع املنتجات النفطية وتقدميها خالل مدة )30( 
ثالثون يوما من تاريخ توقيع العقد وبخالفه يعد املستأجر مخال بالتزاماته التعاقدية.

4ـ يلزم املســتأجر باعمال الصيانة والترميم للمحطة على نفقته اخلاصة وبأشــراف البلدية دون مطالبة 
البلدية بأي تعويض.

5ـ )البطاقة الوطنية او بطاقة االحوال املدنية( وبطاقة السكن النسخ االصلية و)2( نسخة مصورة.
املهندس/عماد محمد عبد اهلل
مدير بلديات االنبار/ رئيس اللجنة

رئاسة اجلامعة املستنصرية
شعبة العقود احلكومية

اإلعالن

تعلن رئاســة اجلامعة املســتنصرية عن إجراء مزايدة 
علنيــة للمــرة الثانيــة لتأجير مواقــع كلية الطب 

بجامعتنا واملدرجة ادناه.
فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة مراجعة شعبة 
العقود احلكومية في رئاســة اجلامعة املســتنصرية 
لغرض احلصول على الشــروط واملواصفات لقاء مبلغ 
قدره )50000( خمســون ألــف دينار غيــر قابل للرد. 
مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة %20 
من القيمة التقديرية وجلب املستمسكات الرسمية 
ومنها )البطاقة الشخصية - بطاقة السكن - البطاقة 
التموينيــة- براءة ذمة من الهيئــة العامة للضرائب- 
كتاب عدم محكوميــة- هوية الضريبــة- التصريح 
األمنــي- اإلجازة الصحية( واحلضور في متام الســاعة 
العاشرة في اليوم )15( من اليوم التالي لنشر اإلعالن. 
ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور خدمة مقدارها 

)2%( من بدل رسو املزايدة مع أجور نشر اإلعالن.
)1( موقع كشك املرطبات )بناية اليرموك(/ كلية الطب
رئاسة اجلامعة املستنصرية

فقدان وصل
فقــد مني وصــل القبض املرقم 
143941 في 2019/5/23 باســم/ 
احمــد محســن خريبــط مببلغ 
324000 الــف دينــار الصادر من 
بلدية تاج الدين فمن يعثر عليها 

تسمليه الى جهة االصدار

Extension Public Tender Announcement for Tender No: 018-SC-22-EBS 
Provision of Waste Drilling & Workover Fluids, Cuttings treatment and Wellsite Restoration Service

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, with its headquarters 
in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern 
Part.
Tender Title: Provision of Waste Drilling & Workover Fluids, Cuttings treatment and Wellsite Restoration Service
Tender No.: 018-SC-22-EBS
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the First Time. All the specialist companies who have the ability 
and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get 
the tender documents by paying the tender fee )100$( after procedures mentioned below.
Part One: Scope of work
EBS is to Seek a qualified contractor with MoE certificate that shall provide the waste drilling & workover fluids, cuttings treatment and wellsite 
restoration service and have rich drilling&completion waste treatment experiences in oil industry and should take following responsibilities but are 
not limited to:
)1( Mobilize and demobilize equipment, chemicals, and personnel, etc. from original location to EBS oilfield.
)2( Provide waste treatment manuals and train MdOC and EBS staff on the waste treatment before commencing treatment operation.
)3( Transport the waste between operation pad and pad if needed.
)4( Perform waste testing & studying and optimize treatment proposal.
)5( Clean drilling mud pit.
)6( Treat the waste according to the HSE policy in well pad.
)7( Send the samples to the designated lab for testing.
)8( Treated water is used for discharge in standard, or reuse, irrigation, and fountain pool etc. 
)9( If smoke is emission during treatment, the discharged gas needs to meet international emission standards.
)10( Backfill the treated solid complying with the standard for drilling mud pit.
)11( Build other treatment facilities at the well pad, such as water drying pit if needed. Contractor shall restore the well pad to the same appearance 
as before any Contractor’s operation if it happens.
)12( The mud pit shall be well restored. A 400 m3 pit shall be cleaned up and reserved )Refer to wellsite layout schematic(, and HDPE film )thickness 
0.75mm(shall be laid to contain waste liquid for future operations.
For more details, please refer to ITB document
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Ms.Bao xiaofang baoxiaofang@
ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance before 11:00 am:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Color Copy of Company Registration Documents etc.
C: Information for S2 Camp entry pass )form could be obtained from the above email address(.
Note: Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following conditions:1- Who is on 
the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes with Company or its affiliates at Company›s sole 
discretion, whether it is litigation or non-litigation.
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company.
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the tender submission 
deadline 4:00 PM, 23th October 2022 based on the ITB documents, and will be extended to 4:00 pm 13th November 2022.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp before the deadline 
mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal )one original and two copies, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled(. 
B. Commercial proposal )one original and two copies, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compiled(.
C. Bid Bond with a value of 100,000.00 USD and duration should be 210 days since the bid submission date.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly in accordance with 
the ITB documents, and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept. Seven days before 
the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Ms.Bao xiaofang baoxiaofang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .
5. The winner company of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

Public Tender Announcements for Tender No: 022-SC-22-EBS)3rd Announcement(
Provision of Project Management Consultancy for EBS Oilfield Surface Facilities Construction

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 Project Management Consultancy for EBS Oilfield Surface Facilities Construction
Tender No.: 022-SC-22-EBS)3rd Announcement(
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for the Third time. All the specialist companies 
who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, 
starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee )100$( after fill and sign Bidding 
Documents Purchase Request.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek one contractor which has enough experience and ability to carry out the project of 
Provision of Project Management Consultancy for EBS Oilfield Surface Facilities Construction. For more details, please refer 
to ITB document.
Part Two: Purchase the ITB
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents before the deadline of submission. 
please email to  baoxiaofang@ebspetroleum.com& cp@ebspetroleum.com and and submit the following documents one day 
in advance. 
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company
B: Valid Copy of Company registration documents, etc.
C: Information for S2 Camp entry pass )form could be obtained from the above email(
Note: 
* Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following conditions:1- 
Who is on the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes with Company or 
its affiliates at Company›s sole discretion, whether it is litigation or non-litigation.
* Joint venture )Consortium( bidding shall be deemed as disqualified for price opening.
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp. One person can only represent one company
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the 
tender submission deadline 4:00 PM November 6th, 2022 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp 
before the deadline of tender mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal )one original and two copies, with one USB flash for the technical offer that can be read and compile(.
B. Commercial proposal )one original and two copies, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compile(.
C. Bid Bond with a value of USD 50,000.00 and valid for 120 days since the tender close day.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted 
strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information 
should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept 
not later than 7 days before the submission deadline date for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contract Person: baoxiaofang@ebspetroleum.com& cp@ebspetroleum.com 
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above announcement.

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq

القيمة التقديرية لبدل االيجاراملساحةموقعهرقمهنوع العقارت

محطة تعبئة وقود 1
متكاملة
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وسبعمائة الف دينار سنويا
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اعالن10

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الكوت
العدد: 205/جنح /عنف اسري/2022
التاريخ: 2022/10/10

م/ إعالن
الى املتهم الهارب: 

علي فليح جبر مجبل
بالنظــر جملهوليــة محــل اقامتك 
بالوقت احلاضــر ولكونك متهم في 
259/جنح/عنف  املرقمــة  القضية 
املادة  احــكام  وفق  اســري/ 2022م 
)384( عقوبــات فقد تقــرر تبليغك 
صحيفتني  طريــق  عــن  باإلعــان 
محليتني للحضور امام هذه احملكمة 
في يوم 2022/11/10 م وفي حال عدم 
حضورك سوف جتري احملاكمة بحقك 

غيابيا وفق القانون.
القاضي
محمد عبد الرضا مهدي

فقدان هوية
من  الصادرة  الهوية  فقدت 
والســياحة  الثقافة  وزارة 
واالثار  دائرة الفنون العامة

باســم ملياء عبــد احلميد 
محســن. على مــن يعثر 
عليها تسمليها الى جهة 

االصدار.

محافظة كربالء املقدسة 
قسم العقود  العامة

العدد: 918
التاريخ :2022/10/4

إعالن مناقصة إنشائية رقم )30( ضمن خطة الدعم الطارئ لألمن الغذائي 
والتنمية تبويب )4  13  18  213(

          تعلن محافظة كربالء املقدسة ألول مرة اجراء مناقصة عامة 
)انشاء جسر الهندية الثالث(

وفق املواصفــات الفنية وجداول الكميات املبينة )باللغة العربية( ضمن الوثيقة القياســية للمشــروع 
املذكــور انفاً والتي ميكــن احلصول عليها بعد تقدمي طلب حتريري الى قســم العقود العامة في احملافظة / 
وحدة بيع التنادر مقابل مبلغ قدره)250,000( مائتان وخمســون الف دينار غير قابل للرد يدفع لدى قســم 
الشــؤون املالية في احملافظة فعلى الراغبني من املقاولني والشــركات العراقية ممن لهم هوية نافذة بدرجة 
التصنيف )انشــائية/ رابعة( تقدمي اعطيتهم املستوفية للوثيقة القياســية للمشروع انفاً الى سكرتير 
اللجنة املركزية لفتح العطاءات الطابق الثاني من بناية قســم العقود العامة في احملافظة مرافق معها 
التأمينات االولية املذكورة ضمن شــروط املناقصة أدناه مع وصل الشــراء )بأسم مقدم العطاء( النسخة 
األصلية مع املستمســكات األخرى املطلوبة واملبينة في الوثيقة القياسية للمشروع انفاً .وان آخر موعد 
لتقدمي وتسليم األعطية )موعد الغلق( هو الساعة الثانية عشر ظهراً يوم )االربعاء( املصادف 2022/10/26 
وسترفض اي عطاء متأخر عن موعد الغلق وســيتم فتح االعطية بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم 

الراغبني باحلضور في املوعد انفاً.
شروط املناقصة/

1. تقــدم التأمينات األولية بنســبة ال تقل عن)1%( من مبلغ الكلفة التخمينيــة املذكورة في ادناه ومببلغ 
قدره)72،557،620( اثنان وسبعون مليون وخمسمائة وسبعة وخمسون الف وستمائة وعشرون دينار عراقي 
على شكل صك مصدق معنون الى محافظة كرباء املقدسة / بنك امانات املشاريع او خطاب ضمان معنون 
الى محافظة كرباء املقدســة / قسم الشــؤون املالية )ملدة 120 يوم( من تاريخ غلق املناقصة )وبالعملة 
احمللية وباســم مقدم العطاء )بالنسبة للمقاولني( او املدير املفوض او احد املؤسسني )بالنسبة للشركات 

حصراً( وصادر عن مصرف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كرباء املقدسة .
2. علــى مقدم العطاء تقدمي نســخة اضافية طبــق االصل من العطاء عــدد )2( مختومة بختم حي من 
الشركة اضافة الى العطاء االصلي وتوضع النسخة االصلية في غاف منفصل ويتم تأشيره بعبارة نسخة 
اصلية ووضع النسخة االصلية مع االضافية في مغلف واحد ويقدم من قبل املقاول نفسه او وكيله اخملول 

واملصدقة وكالته النافذة لدى كتاب العدل، وبعكسه لن يتم استام االعطية مهما كانت االعذار.
3. مدة نفاذية العطاء املقدم )90( تسعون يوماً من تاريخ غلق املناقصة.

4. على املقاولني والشركات تقدمي )براءة ذمة او كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب 2022 وشهادة 
تأســيس الشركة والسيولة النقدية واالعمال املماثلة وحسب ما مذكور في الوثيقة القياسية للمشروع 

انفا( وال يوجد افضلية ملقدمي العطاءات احملليني.
5. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعان في الصحف.

6. في حال تأخر الصرف وعدم منح )املقاول( السلفة فا يحق له ان يطلب بأية تعويضات وعليه االستمرار 
بتنفيذ املشروع اعتماداً على كفاءته املالية التي قدمها ابتداء عند االحالة وتستمر مطالبته ملستحقاته 

أصولياً دون اإلخال مبضمون املادة )62/ط(من شروط املقاولة ألعمال الهندسة املدنية
7. ال يتم منح املقاول او الشركة سلفة تشغيلية.

امللحوظات
1. مدة املشروع )365 يوم( ثاثمائة وخمسة وستون يوما

2. الكلفة التخمينية )7،255،762،000( ســبعة مليار ومائتان وخمسة وخمسون مليون وسبعمائة واثنان 
وستون الف دينار

3. احملافظة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
4. على جميع الشركات واملقاولني تدوين االسعار في جدول الكميات رقماً وكتابة وبشكل واضح وان يكون 

خالي من احلك والشطب.
5. املشــروع عبارة عن )انشاء جسر ثالث على نهر الفرات في قضاء الهندية يتكون من 11 قضاء بطول 24 
م  لكل قضاء وبعرض 12 م)9م ملمر الســيارات و 3،5 م ملرور املشــاة( وكل ما يتطلبه العمل وحسب جداول 

الكميات املرافقة.
6. حتديد رقم صندوق البريد ملقدم العطاء في دائرة اتصاالت وبريد كرباء املقدسة لعام 2022.

7. موعد انعقاد املؤمتر يوم )االربعاء( املصادف 2022/10/19 الســاعة )الثانية عشر ظهراً( في قسم العقود 
العامة ملناقشة اراء وماحظات املقاولني الراغبني بتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشاريع اعاه. 

8. بإمــكان مقدمي العطــاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية إرســال األســئلة 
عبــر عنوان البريد اإللكتروني لقســم العقود العامــة )gmail.com@okoodkerbala2008( لإلجابة على 
استفســاراتكم من الساعة الثامنة صباحا والى الســاعة الثانية عشرة ظهرا وحسب ما مبني في ورقة 

بيانات العطاء ضمن وثيقة للمشروع آنفا.
9. العناوين املشار اليها آنفا هي )محافظة كرباء املقدسة( وال يسمح بتقدمي العطاء إلكترونيا.

املهندس
نصيف جاسم اخلطابي
محافظ كربالء املقدسة

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

قسم العقود
العدد: 26242
التاريخ: 2022/10/12

إعادة اعالن للمرة الثانية 
)ت1,ت2 لعدم االستجابة للمعايير , ت3 عدم االستجابة لشروط االعالن (

على  حساب مشاريع تنمية االقاليم
 )ت4 لعدم حصول راغب,ت5 ت6 لعدم اكتمال النصاب القانوني( على قانون االمن الغذائي

وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال القياسية  الصغيرة   
1. يسر ديوان محافظة واسط / قسم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة من الشركات املقاولة واملقاولني العراقيني والشركات العامة اخملتصة لتقدمي 

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

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

.  wasit.iq
4. على مقدم العطاء تقدمي جميع ما هو  مطلوب في ورقة بيانات العطاء .

5. متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة :- كما هي محددة في اجلزء الثالث )معايير التقييم و التأهيل( علما املعايير غير قابلة لاســتكمال وتعد من شــروط 
املنافسة لضمان إحالة املشاريع لشركات رصينة مما يقتضي مراعاة الدقة عند تقدمي العطاء

6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق املناقصة اعتبارا من أخر نشر لإلعان بعد تقدمي طلب حتريري إلى ( ديوان محافظة واسط /  سكرتير جلنة فتح العطاءات 
.)

7. على مقدم العطاء تقدمي  نسخ إضافية طبق األصل عدد )2( من العطاءات اخلاصة باملناقصة إضافة الى العطاء األصلي وتكون جميع النسخ مختومة بختم حي 
من الشركة وفقا لالية املثبتة في ورقة بيانات  العطاء.

8. على مقدم العطاء تقدمي كشــف  حســاب اصلي  ومرسل بكتاب رسمي الى ديوان محافظة واســط مرفقه معه نسخة  من  )فيشة إيداع باملبلغ املشار اليه في 
الكشــف مصدقة بختم حي من املصرف (  يبني حركة التدفق املالي الخر سنة للفترة التي تسبق غلق املناقصة وبالتالي اليعتمد الكشف املصرفي الصادر من احد 
املصــارف االهلية والذي يتضمن فقط إيداع مبلغ معني دون وجود أي حركة للتدفق املالي للمدة املطلوبة ويجب ان تغطي الســيولة املالية للمشــروع املعلن جميع 

املشاريع احملالة سابقا ملقدم العطاء )قيد اإلجناز ( .
9.  مع مراعاة الفقرة 7 اعاه  يتم تســليم العطاءات إلى )ديوان محافظة واســط / ســكرتير جلنة فتح العطاءات ( قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم )االثنني( 
املصادف  2022/10/31 وهو )تاريخ غلق املناقصة( , علما بان العطاءات املتأخرة ســوف ترفض وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني 
باحلضور في العنوان التالي ) واســط / الكوت / شــارع احملافظة/ مبنى ديوان محافظة واسط/ غرفة جلنة فتح العطاءات( في الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا من 

يوم )  االثنني ( املصادف2022/10/31 .
10. على مقدم العطاء تقدمي جدوال يتضمن جميع املشاريع احملاله له سابقا )قيد اإلجناز ( .

11. كل العطاءات يجب إن تتضمن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مصرفي أو صك مصدق أو ســفتجة ( معنون إلى محافظة واســط / اإلدارة العامة واحمللية )هيئة 
االعمار (   ويتضمن اإلشــارة الســم ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واســط ويحمل عنوان البريد االلكتروني للمصرف الصادر منه 
نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعشرون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باسم مقدم العطاء أو)أي من املساهمني في الشركة أو 

الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة ( وتكون صادرة وفقا لنموذج البنك املركزي وبخافة يتم استبعاد العطاء لذا يقتضي التنويه .
12. إن مدة نفاذ العطاء )90( تسعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة و يتم  شراء وثائق املناقصة و تسليم العطاء حتريريا من قبل املدير املفوض او بصيغة وكالة صادرة 
ومصدقة من كاتب العدل الحد املساهمني ال تزيد مدة صدوره عن ثاث اشهر  من تاريخ غلق املناقصة او بصيغة شهادة تسجيل الشركة )شهادة تأسيس الشركة 
التي تظهر حق التوقيع عنها(كشــرط أساسي لشراء وثائق املناقصة و لتقدمي العطاء ويجب ان يتم التوقيع على جميع صفحات مستندات املناقصة ويقدم العطاء 

داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة  و يستبعد العطاء ان ثبت مخالفته لشروط اإلعان .
13. إن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .

14. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األشــغال الصغيرة( بكافة أقســامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتضي مراعاة ذلك عند 
التقدمي .

 15-  إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .
16-   يتم استبعاد العطاء للمناقص اذا كان لديه ثاثة عقود او اكثر مبرمة مع محافظتنا و ال زالت قيد التنفيذ  .

17-  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعان ألخر إعان عن املناقصة .
18- جلهة التعاقد الغاء املناقصة في أي وقت وألي سبب وليس ملقدم العطاء املطالبة بالتعويض او فوات املنفعة  وان  ثمن  وثائق املناقصة غير قابل للرد.

19- يجب ان يكون العطاء مفهرس مع خاصة يتضمن محتويات العطاء .
20- يجب ان يتم ملئ القسم الرابع )word ( وتقدمي كامل الوثيقة وجميع الوثائق املطلوبة واملثبتة في ورقة بيانات العطاء وبخافة يستعبد العطاء .

21- يجب تقدمي عقود الكادر املطلوب  وفقا لالية املثبتة في ورقة بيانات العطاء والقسم الثالث ويعد من شروط املنافسة وان نتائج املناقصة سوف يتم نشرها على 
املوقع االلكتروني www.wasit.iq, ويعتبر تبليغا رسميا .

22- سيعقد مؤمتر خاص باملشروع  بتاريخ   2022/10/24 الساعة  العاشرة والنصف  وفقا ملا هو مثبت في ورقة بيانات العطاء مما يقتضي التنويه .
الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

جمهورية العراق
وزارة النفط

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

العدد: خ29909/184/6
املوافق: 2022/10/13 

م/ املناقصة العامة احمللية 2021/247
منظومات توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية

إعادة اعالن للمرة الثالثة على املوازنة التشغيلية
1. يسر شركة مصافي اجلنوب/ شركة عامة بدعوة أصحاب الشركات واملكاتب لاشتراك في املناقصة أعاه على أن يكون املراجع املدير املفوض 

أو وكيل له بوكالة رسمية صادرة ومصدقة من كاتب العدل او مخول عن الشركة مزود بكتاب رسمي يذكر فيه وصف ورقم املناقصة.
2. تقدمي طلب حتريري معنون الى قســم العقود واملشتريات ودفع قيمة البيع للوثائق القياسية للمناقصة البالغة )150،000 دينار( فقط مائة 
وخمســون ألف دينار عراقي فقط مع صورة من هوية تصنيف املقاولني النافذة او هوية غرفة التجارة وشهادة تأسيس الشركة على ان ال يقل 

رأسمال الشركة  عن )2( اثنان مليار دينار عراقي .
3. الكلفة التخمينية تبلغ )378.000.000( فقط ثاثمائة وثمانية وسبعون مليون دينار عراقي

4. التأمينات األولية املطلوبة )7،560،000( فقط ســبعة مليون وخمســمائة وستون الف دينار  صادرة من مصرف معتمد لدى شركة مصافي 
اجلنوب ونافذ لغاية 28 يوما بعد انتهاء نفاذية العرض التجاري.

5. ملقدمي العطاء الراغبني في احلصول على معلومات إضافية زيارة املوقع اإللكتروني للشــركة .) WWW.SRC.GOV.IQ( ولاستفسار عن أية 
. )contracts@src.gov.iq ( معلومات ميكنكم مراسلة شركتنا وعلى البريد االلكتروني التالي

6. يتم تســليم العطاءات في مقر شــركة مصافي اجلنوب- شــركة عامة/ غرفة جلنة فتح العطاءات احمللية وآخر موعد الستام العطاءات 
الساعة الثانية عشرة ظهرا ليوم الغلق املصادف 2022/11/27 وفي حال مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يستمر االعان الى ما بعد العطلة 

ويعتبر اليوم الذي يلي العطلة آخر يوم لغلق املناقصة، وسيتم رفض العطاءات املتأخرة.
7. سيكون انعقاد املؤمتر لإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة الساعة العاشرة صباحاً يوم 2022/11/20 في مقر الشركة الكائن 

في محافظة البصرة/ الشعيبة.
8. إجراء الكشف املوقعي من قبل املناقصني وتوقيع محضر مشترك بذلك قبل موعد غلق املناقصة.

9. يتم تقدمي القسم الرابع من الوثيقة القياسية بعد ملئ املواصفات الفنية املطلوبة وجداول الكميات املسعرة )ضمن القسم الرابع حصراً( 
وحســب ما موضح في الوثيقة وتقدمي القسم السادس للتأكيد على املواصفات املطلوبة على أن تكون موقعة ومختومة على جميع أوراقها 
ومغلفة في ظرف واحد مغلق ومختوم مثبت عليه العنوان القانوني الكامل للشركة مع رقم موبايل املدير املفوض ورقم واسم املناقصة مع 

تزويدنا بقرص )CD( للوثيقة كاملة، إضافة لظرف ثاٍن يتضمن املستمسكات املطلوبة والتأمينات االولية.
10. املستمســكات املطلوبة عند التقدمي: شهادة تأسيس الشركة، احملضر األول للتأسيس، قرار التأسيس، هوية تصنيف املقاولني النافذة،  او 
هوية غرفة التجارة ,الهوية الضريبية واســتخدام الرقم الضريبي، تأييد سكن مصدق خاص بعنوان الشركة، تأييد حجب البطاقة التموينية 
عن املدير املفوض للشركة او املكتب، كتاب عدم ممانعة من الهيأة العامة للضرائب لاشتراك في املناقصات معنون الى شركة مصافي اجلنوب، 

براءة ذمة من دائرة الضمان االجتماعي.
)IBAN( تزويد شركتنا برقم احلساب املصرفي للشركة )11.يلتزم مقدمي العطاءات من القطاعني )العام واخلاص

واسم املصرف والفرع الذي مت فتح احلساب فيه لغرض اجراء التحويل املالي اليه
12.   يجب مراعاة تقدمي السيولة النقدية املطلوبة في القسم الثالث من الوثيقة القياسية وخاف ذلك سيتم استبعاد العطاء.

13.في حال عدم التزام مقدمي العطاءات مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة اقسامها ألماء القسم الرابع منها فسيتم استبعاد عطائه 
مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي

14. حتديد مدة نفاذية العطاء بفترة )90( يوماً من تاريخ غلق املناقصة على ان تكون عملة العطاء بالدينار العراقي. 
15. ضرورة تقدمي الشــركات شهادة خاصة بأجتياز العاملني لديهم دورات  الـ HSE )الســامة والصحة والبيئة( او ادخالهم بدورات السامة 
والتي تقام في مقر شــركتنا مقابل كلفة )50,000 خمســون الف دينار عراقي للشخص الواحد(وتزويدهم بباج تعريفي بعد اجتيازهم الدورة 

وقبل الشروع بتنفيذ االعمال داخل الشركة.
16.  ســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الى مقر شركة مصافي اجلنوب- شركة عامة/ غرفة جلنة 

فتح العطاءات احمللية في نفس اليوم الساعة الواحدة ظهراً او اليوم التالي في الساعة التاسعة صباحاً.
16. الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات. 

17. يتحمل من ترســو عليه املناقصة أجور اخر إعان باإلضافة الى تسديد رســم عدلي مببلغ )10,000( عشرة آالف دينار ورسم طابع بنسبة 
)0,003( من قيمة العقد ورسم هندسي بنسبة )0،0005( من قيمة العقد قبل توقيع العقد.

18.  سيتم تنفيذ العطاء من خال اجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( لسنة 2014.
19.  جلهــة التعاقــد احلق في إلغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب اإلحالة بناء على أســباب مبررة دون تعويض مقدمي 

العطاء.
حسام حسني ولي 
مدير عام شركة مصافي اجلنوب

رئاسة اجلامعة املستنصرية
شعبة العقود احلكومية

اإلعالن

تعلن رئاسة اجلامعة املستنصرية عن إجراء مزايدة علنية 
للمرة االولى لتأجير مواقــع كلية الطب/ كلية الصيدلة/ 

كلية العلوم السياسية بجامعتنا واملدرجة ادناه.
فعلــى الراغبني باالشــتراك في املزايدة مراجعة شــعبة 
العقود احلكومية في رئاســة اجلامعة املستنصرية لغرض 
احلصــول على الشــروط واملواصفــات لقاء مبلــغ قدره 
)50000( خمســون ألف دينار غير قابل للرد. مستصحبني 
معهــم التأمينات القانونيــة البالغة 20% مــن القيمة 
التقديرية وجلب املستمسكات الرسمية ومنها )البطاقة 
الشخصية - بطاقة الســكن - البطاقة التموينية- براءة 
ذمة من الهيئة العامة للضرائب- كتاب عدم محكومية- 
هوية الضريبة- التصريح األمني- اإلجازة الصحية- كتاب 
ممارســة مهنة ملدة ال تقل عن خمس ســنوات داخل احلرم 
اجلامعي في الكليات العراقية( واحلضور في متام الســاعة 
العاشــرة في اليوم الثاثني من اليوم التالي لنشر اإلعان. 
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور اخلدمة مقدارها )%2( 

من بدل رسو املزايدة مع أجور نشر اإلعان.
)1( موقــع التصوير )جوال( / مجمع البيــاع الطبي/ كلية 

الطب.
)2( موقع التصوير )جوال(/ كلية الصيدلة.

)3( موقع كشك االستنساخ/ كلية العلوم السياسية.
رئاسة اجلامعة املستنصرية

الكلفة التخمينيةاسم املناقصةرقم املناقصةت
)دينار(

مدة االجناز
بااليام

 مبلغ التأمينات
االولية
)دينار(

 ثمن وثائقهوية التصنيف
املناقصة

 اكمال طريق الطالئع وصوال الى قرية مهدي عزيز مشتتت في2022-9-37
150,000عاشرة انشائي521,560,00015015,646,800ناحية البشائر

 عاشرة انشائي725,970,00012021,779,100تأهيل مستشفى الصويرة العام22022-9-38
200,000عاشرة كهربائي

1,000,000ثامنة كهربائي1,175,345,64018035,260,369 تاهيل مغذي مزيبلة بطول 19 كم في ناحية جصان32022/12/48.

 تأهيل املركز الصحي في ناحية الشحيمية مع بناء دار سكن42022/16/84.
 عاشرة انشائي353,660,00024010,609,800لالطباء

500,000عاشرة كهربائي

.52022/12/88

 تأهيل جزء من مغذي املزرعة 33 كف بطول 1300 م مع  تاهيل
 جزء من مغذي ريف الدبوني 11 كف بطول 4500 م مع تاهيل
 الشبكة الكهربائية للقرى )جراح – بسالة – هوكر – سلمان

مطلك – مسعد ( في ناحية الدبوني

1,000,000ثامنة كهرباء1,087,467,03024032,624,010

 اعمال مدنية حملطة حتويل كهرباء البشائر الثانوية في ناحية62022/12/90.
750,000عاشرة كهربائي709,400,00030021,282,000البشائر )2*5 .31 (
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العراق يضيف بطولة 
غربي اسيا للجودو

الشباب تبحث تفعيل 
االنشطة مع جامعة واسط 

سلة الشرطة تهزم 
الدفاع الجوي

بغداد ـ الصباح الجديد:
العــراق  ان  للجــودو،  املركــزي  االحتــاد  اعلــن 
سيســتضيف بطولة غربي آســيا للعبة أواخر 
العــام احلالي.وذكر االحتاد في بيــان ان احتاد غرب 
اسيا للجودو وافق على استضافة العراق لبطولة 
غربي اســيا لالندية لفئتي الناشــئني والشباب 
الذكور واالناث في مدينة اربيل للمدة من 21-15 

من شهر كانون االول املقبل.
يشار الى ان الهيئة العامة لالحتاد املركزي للجودو 
اختارت مجلس إدارة جديد خالل املؤمتر االنتخابي 
الذي أقيــم قبل ايام في العاصمة بغداد بحضور 
االملاني تيودور ادريان بــوب ممثالً عن االحتاد الدولي 
للعبــة وأســفرت االنتخابــات عن فوز ســمير 

املوسوي برئاسة االحتاد.

إعالم الشباب والرياضة
التقى وزير الشــباب والرياضــة عدنان درجال في 
مكتبه رئيس جامعة واســط وعــدد من عمداء 
الكليات فيهــا، وجرى خالل اللقــاء بحث آللية 
عمل مشــتركة وتفعيــل دور طلبة اجلامعة في 
تقيمها  التي  والرياضية  الشــبابية  االنشــطة 
الوزارة، فضال عن التمهيد ألبــرام مذكرة تعاون 
فيما يخص املعــارض العلمية والبرامج اخلاصة 
بدعم الشــباب وتطوير إمكانياتهم في اجملاالت 

اخملتلفة.
من جانبهم ثمن رئيس اجلامعة وعمداء الكليات 
التفاعل االيجابــي البناء الذي عبــر عنه الوزير 
املوهوبني مبختلف  الطلبــة  باســتيعاب  درجال 
االبداعات الشبابية ومد جسور التعاون املشترك 
الــذي يلبي طمــوح الطلبة واجلامعة بصـــورة 

عامـة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
جنح الشــرطة فــي التغلب علــى الدفاع اجلوي 
بنتيجة )87-78(، في صالة الشــعب بالعاصمة 
بغــداد، ضمن منافســات اجلولة اخلامســة من 
الدوري املمتاز لكرة السلة.. وشهدت املباراة التي 
قادها طاقم حتكيم دولي بقيادة احلكم املونديالي 
أحمد علي الشــويلي، إثارة وندية كبيرة، ليحقق 
الشــرطة في الدقائــق األخيرة االنتصــار الرابع 
لــه بالدوري ليقفز إلى صــدارة الترتيب.. وحصد 
األمريكي ماركوس كريستوفر  محترف الشرطة 
على لقب أفضل العب في املباراة بتســجيله 20 
نقطة و4 ريباوند و6 أسيست وبفاعلية بلغت 22 

نقطة.
وفي مباراة ثانية، أقيمت اليوم ذاته، حقق الكرخ 
فوزا مثيرا على حساب احلشد الشعبي )61-63(، 
في صالة الشــعب.. وكان الكرخ قد خسر لقاء 
اجلولة األولــى أمام غاز الشــمال، فيما فاز على 
نفط الشمال، بعدها خسر من زاخو، بينما تعثر 
تعرض  الشــرطة.وباملقابل  أمام  الرابعة  باجلولة 
احلشد الشــعبي خلســارته األولى هذا املوسم 
بعد 3 انتصارات متتالية.. ونــال محترف الكرخ 
األمريكي جــول كيندر جائــزة أفضل العب في 

املباراة بعد تسجيله 27 نقطة.

بغداد ـ الصباح الجديد:

يلعــب منتخبنــا الشــبابي لكرة 
القــدم فــي الســاعة الســابعة 
االحد  اليــوم  من مســاء  واملصف 
مباراتــه الثانية ضمن اجلولة األولى 
للمجموعة  آســيا  تصفيــات  من 
الثامنة، التي تضــم أيضا الكويت 
منتخــب  وتغلــب  وأســتراليا.. 
الشــبابي في أولــى مبارياته على 
)4-2(، أول  نظيره الهندي بنتيجــة 
أمس، مبلعــب نادي النصر بالكويت، 
التسجيل  الرزاق قاسم  افتتح عبد 
للعراق في الدقيقــة األولى، وعادل 
كورات للهند )27( قبل أن يســجل 
زميلــه مايني الهــدف الثاني )35(.. 
وفــي الشــوط الثاني، جنــح حيدر 
عبد الكــرمي في إدراك هدف التعادل 
للعراق بالدقيقــة 50، وأضاف علي 
صادق الهــدف الثالث )63(، وتكفل 
مدافــع الهند ســورانيت من وضع 
الرابع بطريقة عكسية في  الهدف 
العب  واختير   ..)70( فريقه  شــباك 
الكرمي كافضل  منتخبنا حيدر عبد 
العب في املبــاراة.. وبهذا االنتصار، 
رفــع العراق رصيده لـــ3 نقاط في 
صدارة اجملموعة مؤقتا، في حني ظل 

املنتخب الهندي من دون نقاط.
من جانب اخر، وضمن اجلولة الثانية 
بــدوري الكــرة املمتاز، ، فــاز نوروز 
على مضيفه الكــرخ  أمس بهدف 
البرازيلــي أوليفيرا في الدقيقة 25، 
وتعادل النجف ونفط البصرة بهدف 
ملثله ســجل للنجــف محمد عبد 
70 ولنفط البصرة حســني  الزهرة 
عمار 35.. في حني قلب القوة اجلوية 

تأخره أول أمس بهدف إلى االنتصار 
(2-1( على مستضيفه القاسم، في 
املباراة التي أقيمت مساء أول أمس، 
الدولي.. تقدم  على ملعب كربــالء 
القاسم أوال عن طريق رضا محمد، 
في الدقيقــة 10.. وجنح الكونغولي 
كريــس موجالو مــن إدراك التعادل 
22، قبل  الدقيقة  للفوة اجلوية، في 
أن يحرز حســني جبار الهدف الثاني 

في الدقيقة 47 من زمن املباراة، التي 
قادها بنجاح احلكم أحمد كاظم.

النفط  وتغلب احلدود على مضيفه 
بنتيجــة )2-1(، فــي ملعب املدينة 
الدولي .. وسجل احلدود هدفه األول 
فــي الدقيقــة 26 عــن طريق عبد 
العباس أيــاد خلف، وجــاء الهدف 
45+2 عبر ركلة  الدقيقة  الثاني في 
جزاء نفذها بنجاح املوريتاني محمد 

الثاني  الشــوط  وفي   . ســويعيد. 
ســجل النفــط هــدف التقليص 
في الدقيقــة 57 من عمــر اللقاء 
الــذي غابت عنــه اجلماهير.. وبهذا 
االنتصار، رفع احلــدود رصيده إلى 6 
النفط من ملعب  .. ويتخــذ  نقاط 
املدينة الدولي الذي يتسع ل30 ألف 
مقعد، أرضــا له بعد قرار منعه من 
اللعــب مبلعبه بتوصيــة من جلنة 

التراخيص.
واقتنــص دهــوك فــوزا ثمينا من 
مســتضيفه الديوانيــة بنتيجــة 
(1-0(، مبلعب الكــوت، ومتكن برنس 
أوبوكو أجيمنك من تسجيل الهدف 
الوحيد فــي الدقيقة )71(، من زمن 
أقيمت وســط حضور  التي  املباراة 
دهوك  وقدم  متوســط..  جماهيري 
مبــاراة تكتيكية، وســجل الهدف 

الثمني بعد متريرة متقنة استقبلها 
بعــد تصويبة  برنس  بشــكل مميز 
الديوانية.  يسار حارس  متقنة على 
. وحــاول الديوانية في أكثر من مرة 
معادلة نتيجة عبــر مهاجمه عبد 
القادر طارق لكنه لــم يتمكن من 
إلى  ورفع دهوك رصيده  التسجيل.. 
النقطة 4 فــي املركز الثاني مؤقتا، 
في حني ظل رصيد الديوانية من دون 

أية نقطة باملركز األخير.
وفــاز الطلبة على ضيفــه كربالء 
بنتيجــة )1-0(، فــي ملعب املدينة 
الدولي .. هدف املباراة الثمني للطلبة 
حمل توقيع الالعب علي مهدي في 
76 من زمــن املباراة، التي  الدقيقة 
محمد،  واثق  احلكــم  بنجاح  قادها 
وســط حضور جماهيري زاد عن 15 
رفع  االنتصــار،  متفرج.بهذا  ألــف 
السادسة  للنقطة  رصيده  الطلبة 
في وصافــة الترتيب بفارق األهداف 
فيما  اجلويــة،  القوة  املتصــدر  عن 
ظل كربالء باملركز التاســع برصيد 
3 نقاط.فــي مبــاراة ثانيــة، متكن 
زاخو من حتقيق انتصــار قاتل على 
ضيفه الصناعــة )2-1(، تقدم زاخو 
هرناندو  البرازيلي جوتينر  عن طريق 
كوستا في الدقيقة 51، وأدرك رضا 
نصــر اهلل التعــادل للصناعة في 

الدقيقة 71.
وخطف منار طه هدف الفوز الثاني 
لزاخو في الدقيقة 90+10 من ركلة 
جزاء من زمــن املباراة التي جرت في 
30 ألف  ملعب زاخــو أمام أنظــار 
متفرج.. بهذا الفوز، حقق زاخو أول 
3 نقاط ليقفز للمركز العاشر، فيما 
تراجع الصناعة لقــاع الترتيب من 

دون نقاط.

منتخبنا الشبابي يعبر حاجز الهند باالربعة
 ويالقي الكويت اليوم في تصفيات آسيا

فوز ثمين لنوروز وتعادل للنجف في ثاني جوالت دوري الكرة الممتاز 

حلظة احتفال العبي منتخبنا الشبابي بالفوز على الهند

 5:15 مساًء

 9:45 مساًء

 4:00 مساًء
 6:30 مساًء

مفكرة اليوم

ريال مدريد - برشلونة

سان جيرمان - مارسيليا

مان يونايتد ـ نيوكاسيل
ليفربول - مان سيتي

الدوري اإلنجليزي

الدوري االسباني

الدوري الفرنسي

بغداد ـ الصباح الجديد:
تســنم الزميل، اإلعالمي، أزهر 
علــي، منصــب مديــر إعالم 
وزارة الشــباب والرياضة، خلفا 
العطوانــي،  علــي  للزميــل 
الطاقات  مــن  أزهر  والزميــل 
التي اكدت جدارتها في احلقل 
اإلعالمي، وعمل مراسال رياضيا 

لقناة الفرات بعدها لقناة آفاق.
اســرة "الصباح اجلديد" تبارك 
أزهر،  للزميل  اجلديــدة  املهمة 
والتوفيق  النجــاح  له  متمنني 
وتعزيــز عملــه املهنــي الذي 
خطــه منــذ وطــأت أقدامه 
الرياضي..  اإلعالمــي  امليــدان 

فألف مبـارك.

أزهر علي مديرا إلعالم 
وزارة الشباب والرياضة

بغداد ـ فالح الناصر:
ابدى جنم وكابنت نادي الشرطة 
واملنتخــب الوطني لكرة اليد، 
حســني علي حمــزة، ثقته ان 
املمتاز  باللقب  فريقه  يحتفظ 
للموســم اجلديد 2023/2022 
14 تشــرين  املقرر ان يبدأ يوم 
األول اجلاري، مبينا ان املنافسني 
ميلكــون أهلية في املنافســة 
الشــرطة  فريق  ان  بيد  حتما، 
الواحدة  االســرة  بروح  يعمل 

الكبير  الدعــم  بداية مــن 
النادي  إدارة  توفــره  الــذي 
اجلماهيرية  باملساندة  مرورا 
التدريبي  املــالك  وخبــرات 
بقيادة الكابنت ظافر صاحب 
واملالك املساعد، إضافة إلى 
وهم  وجدارتهم  الالعبــني 

خليط بني اخلبرة والشباب.
أنهــي  فريقــه  ان  وذكــر 
تدريبيا  معســكراً  مؤخــراً 

محافظــة  فــي 
نية  لســليما ا

لـــ  امتــد 
يوما   14

ى  جر أ
فيه 

ت  ا حــد و
يبيــة  ر تد
حيــة  صبا
ئية  مســا و
األيام  وبعــض 
ثالثــة وحدات، 
اجــراء  مــع 
وديتني  مباراتني 
امام فريق ديالى 
بفــوز  أنتهتــا 
الشرطة تواليا، 
ن  تــا ا ر ملبا ا و

الوديتان منحتا املالك التدريبي 
تعزيزاً ملقدرة الفريق في اللعب 
التي منحها  الواجبات  وتنفيذ 

لالعبني.
وبــني ان فريقه ســينتظر في 
وهذا  للــدوري  األولى  اجلولــة 
مينحه فرصــة إضافية لتعزيز 
في  الدخــول  قبــل  اعــداده 
منافســات 
سم  ملو ا
يد  جلد ا

زعامتــه  بتجديــد  طامحــا 
هدف  ألنه  باللقب،  واالحتفاظ 
مشــروع والفريق كله ثقة ان 
يحقق األفضل، ســيما مع ما 
يلقاه من دعم كبير في جميع 
اجلوانب مــن إدارة النادي التي 
تعســى إلى أن يكون األخضر 

في القمة دوما.
وتابع ان فريق الشــرطة ميلك 
خبرات  ولديهم  جيدين  العبني 
وأكــدوا جدارتهم فــي الفوز 
باأللقــاب مع األخضــر وأيضا 
اللعب في املنتخبات الوطنية، 
وثقتي كبيرة بزمالئي الالعبني، 
في حــني مت التعاقد مع العب 
جزائــري بحســب لوائح احتاد 
اللعبة فــي ان يتعاقد الفريق 
مــع العب محتــرف واحد في 
املرحلة األولى، على ان يتعاقد 
الفريــق مع العبــني اثنني في 

املرحلة الثانية.
وأوضح انــه يتمنــى ان تعود 
فريــق  مشــاركات 
فــي  الشــرطة 
ت  ال لبطــو ا
اخلارجيــة بعد 
انقطاع  فترة 
 4 نحــو 
 ، ت ا ســنو

مبينــا 
اخــر  ان 

ت  كا ر مشــا
الشرطة كانت في دوري 
أبطال آسيا في الهند 
عام 2018 وحقق فيها 
نتائــج إيجابية، وحل 
خامسا، وفي بطولة 
العربيــة  األنديــة 
حضور  اخــر  كانت 
عــام  للشــرطة 
2017 في البطولة 
ضيفتها  التــي 

تونس.

حسين علي حمزة.. يد الشرطة 
تسعى إلى االحتفاظ باللقب

بغداد ـ الصباح الجديد:
حصلت مدربة املركز الوطني لرعاية 
بالتايكوانــدو،  الرياضيــة  املوهبــة 
فاطمة رعد، على درجة املاجستير من 
البدنية  التربية  جامعة بغداد/ كلية 
وعلوم الرياضة للبنــات في الوزيرية 
عن رسالتها املوسومة »تأثير مترينات 
 T.F.L مركبة خاصة باستخدام جهاز
املبتكــر فــي تطوير أهــم القدرات 
احلركية ودقة اإلداء الهجومي لالعبي 
التايكواندو باعمار )12 ـ 14 سنة(«.. 

الساعة  في  العلنية  املناقشة  جرت 
الثالثاء  يــوم  الثانية عشــر ظهــر 
املوافــق 11 /2022/10 في قاعة أكرم 
فهمي وتألفت جلنة املناقشة من أ.د 
إســراء فؤاد صالح رئيسا وأ.د سهاد 
قاســم ســعيد عضوا وأ.د محمود 
شكر صالح عضوا وأ.م.د ليزا رستم 

يعقوب مشرفا.
ألــف مبارك للمدربــة، فاطمة رعد، 
نيلهــا درجــة املاجســتير وعقبال 

الدكتوراه.

بغداد ـ الصباح الجديد:
شرع العب املنتخب الوطني السابق 
لكــرة الصاالت ســيف العياشــي 
بالدورة التدريبية  ) Livel1 ( واملقامة 
في مدينة شــيراز االيرانية، ويحاضر 
فيها مدرب املنتخــب الوطني لكرة 
الصــاالت محمد ناظم الشــريعة.. 
وقال ســيف العياشــي : ان الدورة 
 24 مشــاركة  تشــهد  التدريبيــة 
مشــاركا وانــا الوحيد مــن العراق 
وتضمنــت محاضــرات قيمــة من 
مــدرب املنتخــب الوطنــي لكــرة 
الشــريعة  ناظم  الصــاالت محمد 
حول أساليب وطرق التدريب احلديثة 

فضال عن واجبات املدرب داخل امللعب 
والتكتيــك اخلاص بطرق اللعب التي 
يتم اعتمادها في املباريات واكتساب 
معــارف ومعلومات فنيــة وتدريبية 
جديــدة، تهــدف الى اطــالع املدرب 
علــى مســتجدات التدريب في كرة 

الصاالت. 
وختــم حديثه بالتأكيــد ان الدورات 
التدريبية تطور مــن قابليات املدرب 
التي  املســتجدات  امــام  وتضعــه 
تطــرأ في علــم التدريب، وأســعى 
الى الدخول فــي العديد من الدورات 
التدريبيــة املقبلة مــن اجل تطوير 

قابلياتي وامكانياتي الفنية.

هشام السلمان *
قــال النائــب االول لرئيــس اللجنة 
الباراملبية رئيس احتــاد تنس الطاولة 
السيد ســمير علي لطيف ان الوفد 
العراقي يســتعد للذهاب الى مدينة 
للمشاركة  وذلك  االسبانية  غرناطة 

في بطولة كأس العالم التي تقام في 
اسبانيا للمدة من الرابع وحتى الثالث 

عشر من تشرين الثاني املقبل.
وأضاف لطيف الذي ســيرأس الوفد 
العراقي للبطولة ان الوفد ســيضم 
الوفد،  رئيــس  املتكلم  الــى  اضافة 

مــدرب املنتخب جمال جــالل وثالث 
العبات حصلن على التأهل للبطولة 
وهن جنلة عماد وزينب حســن ورسل 

فاضل.

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

طاولة البارالمبية تشارك في كأس العالم

الماجستير لمدربة التايكواندو فاطمة رعد 

العياشي ينتظم بدورة تدريبية في إيران

فاطمة رعدأزهر علي

العياشي



بغداد ـ وداد ابراهيم :
الفنانني  جمعيــة  رئيــس  افتتــح 
ســبتي"  "قاســم  التشــكيليني 
ود.عصام  التكريتي  باســم  والفنان 
االسبق  الشباب  وزارة  وكيل  الديوان 
وعدد من فنانــني العراقيني  معرض  
النحــت العراقــي الســنوي أمس 
الســبت 10/15 /2022   فــي مبنى 
اجلمعيــة الكائن في املنصور مقابل 
متنزه الــزوراء، ومبشــاركة 57 فنان 

وفنانة.
 وقدم املشاركون اعمالهم مبختلف 
االســاليب واالجتاهــات وبخامــات 
تنوعت بني القــدمي وما بعد احلداثة، 
والنحت العراقي الفن االكثر حضورا 

واملشــهد االكثر فاعلية في ساحة 
التشكيل العراقي كونه يعيدنا الى 
والسومري  االشوري  الرافديني  الفن 
االرضية،  الكرة  وبدء احلضارة علــى 
ورغم الظروف القاسية التي مر بها 
الفن من حروب اال ان النحت العراقي 
كان اكثر ثراء ومتيزا وحيوية لتواصل 
حركة املعــارض النحتية في العراق 

والتي تودي الى ازدهار حركة االبداع.
املعرض  حضــرت  اجلديد  الصبــاح 
وحققت لقــاًء مع  الناقــد د. جواد 
الزيدي الذي قال: املعرض هو جزء من 
اجلمعية  تقيمها  فعاليات ســنوية 
وهذه الفعاليــة اجد فيها مختلف 
توجــد  وال  واالجيــال،  االجتاهــات 

محددات واشــتراطات على القيمة  
الفنية، لذا جند ان الفنان حر باختيار 
عمله الفني، ومن خالل هذا االختيار 
اكتســب املعرض هذه االهمية الن 
هناك اشتغاالت على خامات جديدة 
ما بعــد احلداثة، وتقنية حديثة مثل 
"التركيب واحلجر" وهجرة االساليب 
التقليدية لــذا اجد ان الكم الهائل  
يؤكــد علــى اضافة دمــاء جديدة 
ان  واعتقد  للمعرض،  اجلديد  تضيف 
هــذا املعرض على الرغــم من ثبات 
بعض الفنانني على اســاليبهم اال 

انه حقق نقلة نوعية .
النحت حافز جمالي 

احمد  القهــار  عبد  يحــي  النحات 

قال: اشــارك فــي املعــرض بعمل 
"الوئام" وهو من اخلشــب، واجد ان 
املعــرض فيه تنوعا لألســاليب من 
حيث الكم والنــوع، واعمال تنتمى 
ملدارس مختلفة وهناك افكار رائعة 
جســدها املشــاركون مبا لم يسبق 
لهذا التنوع في املعارض الســابقة 
الن املتلقي االن يعاني من ازمات تؤثر 
املعارض  هذه  اليوميــة  حياته  على 
تســهم بأن يجتــاز املتلقــي هذه 
االزمــات  الن للنحت مهمة جمالية 
تقع على عاتقــه تغيير الواقع، وهو 
حافز جمالــي لتغييــر حالة داخل 
كيان االنســان، وهذا مــا كان عليه 

النحت من ايام السومريون. 

حضور للمرأة في املعرض
الفنانة زهراء رحيم: قالت شــاركت 
بعمــل "امرأة عراقية" من اخلشــب 
يجسد معاناة املرأة العراقية في ظل 
الظروف التي عاشها العراق ويتضمن 
فجــوات تعبرعن التأثيرات التي اثرت 
على املــرأة، وهي رغم الظروف بقيت 

تواصل حياتها وعطائها املثمر.
عملي  قالــت:  اجلابــري  ســمرقند 
يحمل عنوان "االنطالقة" وهو عمل 
40سم×50ســم،  بقياس  توظيفي 
ويجسد انطالق املرأة والرجل معا في 
رحلة احلياة واجد ان هناك مشــاركة 
ال بأس بها للمــرأة في املعرض وهذا 
مؤشــر جيد على حضــور املرأة في 

املشهد التشكيلي النحتي 
استبعاد الطني والشمع واجلبس

وكانت اجلمعية قــد دعت في وقت 
سابق الفنانني االعضاء في اجلمعية  
للمشاركة في املعرض على ان يكون 
العمل منجز حديثاً، ولم يعرض باي 
نشــاط ســابق، وان ال تقبل اعمال ) 
النحت( املنفذة مــن مواد "الطني او 
اجلبس والشمع"، واملعروف ان معرض 
النحــت العراقي الســنوي يعد من 
اهم املعارض التشكيلية في العراق 
والذي يقام سنويا ويتميز باملشاركة 
الكبيرة من قبل النحاتني ومن جميع 

احملافظات.

يومية سياسية مستقلة Sun. 16 Oct. 2022 issue )4992( االحد 16 تشرين االول 2022 العدد

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

معرض النحت العراقي 2022 
األكثر ثراًء وحيوية

شكلت المرأة حضورًا الفتًا في المشهد التشكيلي 

متابعة ـ الصباح الجديد:
شــوهدت النجمة جنيفر لوبيــز وهي تصور 
 "Atlas" مشــاهد فيلم اخليال العلمــي املثير
من إنتاج "Netflix" فــي لوس أجنلوس، وارتدت 
النجمــة البالغــة من العمر 53 عاًما ســترة 
سوداء بسّحاب مع بنطال جينز متناسق وزوج 
من األحذية اجللدية الســوداء، وحملت حقيبة 
ســوداء في يدهــا وربطت شــعرها بضفائر 
للمشــهد.، وبدا أن النجمة ترتدي احلد األدنى 
من املاكياج للتصويرخالل أحد املشاهد ، تسير 
إلى األمــام بينما كان حارس مبســدس كبير 

يسير خلفها، اســتغرقت مغنية البوب أيًضا 
حلظة لقضاء اســتراحة مشروب ، حيث كانت 

ترتشف مشروبًا من كوب كبير مبهر.
أطلــس هو فيلــم خيــال علمي يــدور حول 
"مســتقبل قامت ، حيث قرر جنــدي من الذكاء 
االصطناعي أن الطريقة الوحيدة إلنهاء احلرب 
هي إنهاء اإلنســانية" ، وفًقا لصفحة الفيلم 

.IMDb على موقع
الفيلــم من إخراج بــراد بيتون ويشــارك في 
بطولته الى جانب لوبيز مجموعة من النجوم 
على رأســهم سيمو ليو وستيرلنج كيه براون 

وأبراهــام بوبوال. باإلضافة ألطلس، ســتظهر 
لوبيــز أيًضــا فــي الكوميديا الرومانســية 
"Shotgun Wedding" ، جنًبــا إلــى جنب مع 
Josh Duhamel ، املقــرر إصداره في 27 كانون 
 "The Mother" ثانــي 2023 ، وكذلك في فيلم
- حيــث تلعب دور قاتلة و من املقرر إطالقه في 

ايار 2023 .
لوبيز أصــدرت أيًضا كتابهــا األول لألطفال ، 
والذي شــاركت في تأليفه مــع مقدم برنامج 
The Tonight جيمــي فالون، وانتقلت النجمة 
اجلميلة إلى إنستغرام للترويج ألحدث مشروع 

، ونشــرت لقطة لها وهي حتمل كتابًا 
 .Con Pollo اللغــة بعنــوان ثنائــي 
وعلقت قائلــة: "صدر كتاب أطفالي 
األول مــعJimmy Fallon! أنا فخورة 
جًدا بهذه املغامرة الصغيرة املمتعة 
مبكرًا  األطفــال  بــدء  عند  خاصة 

بتعلــم اللغــة اإلســبانية بطريقة 
ممتعة. بصــرف النظر عن كونها مغنية 

وممثلة ومؤلفة اآلن ، أسست سيدة األعمال 
متعددة املواهب أيًضا خط منتجات التجميل ، 

JLO Beauty ، العام املاضي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حتت شعار ) للفن طعم احلياة(، يستعد تشكيليو االنبار من 
اعضاء جمعية الفنانني التشــكيليني العراقيني فرع االنبار 
القامة املعرض التشــكيلي العام وذلــك على قاعة معهد 
الفنون اجلميلة في الرمادي يوم الثاني عشر من شهر تشرين 
الثاني املقبل. ودعا النحات املعروف يحيى عبد القهار فناني 
االنبار الراغبني باملشاركة لتقدمي اعمالهم الى مقر اجلمعية 
والكائن في بناية بيت الشباب باحملافظة خالل موعد اقصاه 
اخلامس من الشهر املقبل، يحق لكل فنان املشاركة بعملني 
او اكثر. وسيكون موعد املعرض تقليدا سنويا لتقدمي اعمال 

الفنان التشكيلي في االنبار مبعارض قادمة.

متابعة ـ الصباح الجديد:
أعلنت منظمــة متخصصة في النفايات اإللكترونية أن 
العالم سيتخلص هذا العام من خمسة مليارات هاتف 
محمول، بدالً من إعادة تدويرها واالستفادة منها، وتقول 
املتحدثة باسم املنظمة، إن املوارد التي من املمكن إعادة 
تدويرها من الهواتف احملمولة ميكن استخدامها في إنتاج 
أجهزة إلكترونية جديدة ومعــدات أخرى، مثل توربينات 
الريــاح أو بطاريــات الســيارات الكهربائيــة أو األلواح 

الشمسية.
وحــذرت األمم املتحدة من أن النفايــات اإللكترونية تعتبر 
إحدى أســرع النفايات منواً، مضيفة أنها تؤثر على صحة 
اإلنســان والبيئة معــاً ألنها قد حتتوي علــى مواد ضارة 
وســامة، واليجوز دفنها أو حرقها ألن هذا يؤدي إلى تلوث 

التربة أو الهواء.
لذا يجب تفادي طــرق اإلتالف اخلاطئة واخلطيرة، واعتماد 
طرق اإلتــالف الصحيحة وهي الفــرز والتعامل مع كل 
جهاز على حدة. والتخلص من املواد السامة واالستفادة 

من بقية املواد في إعادة التدوير

معرض تشكيلي 
مرتقب في األنبار

منظمة: العالم سيتخلص 
من خمسة مليارات هاتف 
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كان بعض كبار الفقهاء يتحاشــون اقتران 
اسمائهم عند التوقيع باّي لقب ضخم ، بل 
كانوا – ومن باب التواضع – يقرنونه بأوصاف 
ترابّيــة بعيدة كل البعد عن أّي لون من ألوان 

التفاخر والتكبر ...
وأمــا ما يطلقه اآلخــرون عليهم من ألقاب 
فليس لهم يٌَد فيه وامنــا يواخذ عليه اولئك 

املُسارعون الى التهويل والتضخيم .
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واليوم يســارع بعضهم الى أْن يقرن اسمه 
مبا شــاء من األلقاب العلمية غافالً أنَّ مادح 
نفســه مبثابة الذام لها ، هــذا فضالً عن أنَّ 
الناس ال تنطلي عليهم االدعاءات العريضة 

التي ال تستند الى احلقائق .
 - 3 -

وقد كتبُت ســطوراً في هذا الباب قبل أكثر 
من عشرين عاماً جاء فيها :

" كنا نرصد الدقــة املتناهية في ما تطلقه 
احلوزة العليمة في النجف األشرف من ألقاب 

على العلماء حتى ليمكن القول :
وأهميًة  درجًة  تتفاوت  األلقاب كاألوسمة  اّن 

تََبعاً لِتفاوِت براعات أصحابها.
لم يكن اجملتهــدُ املُْطلَُق الــذي ال غبار على 
فقاهته وعدالتــه يُلقب بأكثــر من )حجة 

االسالم واملسلمني( .
واذا ما ُقدر له أّن يعتلي كرســّي االســتاذية 
العاليــة التــي تُدنيه الى املرجعيــة العليا 

يُطلق عليه لقب ) آية اهلل ( .
فيما يبقى لقــب آية اهلل العظمى مختصاً 

مبراجع التقليد الكبار .
أما العالم الفاضل املُْتِقن ملا تلقاه من علوم 

احلوزة فال يُّلقب بأكثر من )العالّمة( .
واذا ما جتاوز هذه املرحلــة الى أْن أصبح قاَب 
ب بـ )حجة االسالم(  قوسني من االجتهاد لُقِّ

"
ان اول من لقب بحجة االسالم عند الشيعة 
املرحوم  املرجع األعلى للشيعة االمامية  هو 
السيد محمد حسن الشيرازي املتوفي سنة 

1320 هـ -صاحب فتوى التنباك الشهيرة . 
وأول من لقب بحجة االسالم عند الُسّنة هو 
) الغزالي( –صاحب كتاب إحياء علوم الدين - .
أما في أيامنا هذه فقد اختلط احلابل بالنابل، 
وشــاعت فوضى األلقاب بشكل بعيد ال عن 
والعلمية  الشــرعية  واملوازين  املوضوعيــة 
فحســب بل عن كل القواعــد واملواضعات 

االجتماعية .
اّن اطــالق أكبر األلقاب الدينيــة على َمْن ال 
يستحقها ال يَرقى به يَِقيَناً الى القّمة مادام 
فاقــداً للمؤهالت احلقيقية لتســنمه ذلك 

املقام .
كما أّن بخس العالم الكبير حقه وجتريده من 
اللقب املناســب له لن يؤثر على مكانته في 
األوساط العلمية واالجتماعية ملا يحمله من 

مواهب تفرض نفسها على الواقع .
ُكلَّ  تاُلِحُق  بالقيــم  التالعب  لَْعَنــُة  وتبقى 
اولئك الذين يخلطون األوراق عن َعْمٍد وسابق 
اصرار ، ولكّن مصير أوراقهم لن يؤول االّ الى 

االحتراق.

فوضى األلقاب 

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

"Atlas"  فيلم جديد لـ"جينيفر لوبيز" من الخيال العلمي

بغداد ـ الصباح الجديد:
انطلق مهرجــان األفالم الكردية الـ 12 
في العاصمــة األملانية برلــني، بعرض 
فيلــم "حقســو" الذي يتنــاول احلياة 
الصعبة للمواطنني في كردستان تركيا 

وروجآفا.  
مانو  وأخرجه  الفيلم  وكتب ســيناريو 
خليل، وهو مــن أم ماردينيــة وأب من 
قامشــلو، وقد عاش القصة منذ 1986 

قبل أن يكتبها ويحولها إلى فيلم. 
وقــال مانو خليل، فــي تصريح تابعته 
الصباح اجلديد، إنــه يتذكر املرة األولى 
التي توجه فيها إلى احلدود، عندما كان 
يبلغ من العمر ست سنوات، حيث قالت 
له والدته بــأن الرجل الذي على الطرف 
اآلخر من الســلك الشــائك هو خاله، 
مضيفاً: "عندما قبلت خالي من خلف 
تلك االســالك، بقي املشهد معلقاً في 

مخيلتي وحياتي".
ولفت إلــى أنه كان يكتب كل شــيء 
تقريبــاً خالل فتــرة دراســته بصيغة 
السيناريو، لكنه بقي يأمل في أن يكتب 
ســيناريو قصة اللقاء الذي جمعه مع 
خاله وأن يحولها إلى فيلم بعد إنهائه 

دراسة السينما.
ويشــارك فنانون من كردســتان تركيا 
أدوار  تأدية  روجآفا وإقليم كردستان في 

الفيلم، لكن الدور الرئيسي لعبه شيرو 
ذي الـ6 أعوام، والفنان أحمد زيرك الذي 

جسد مبهارة معاناة املواطنني الكرد.
يبرز معاناة شــيرو بعد مقتل  الفيلم 
أمــه، وقصة احلــدود التــي ال تنتهي، 
وينتهــي بلقائه بعــد 40 عاماً مع حنا 

اليهودي مبخيــم لالجئني في 
روجآفا.

مخرج  خليــل،  ومانو 

كوردي مــن روجآفا، قام بإخرج أكثر من 
20 فيلمــاً، ومنها "برســيلكا – طائر 
الســنونو"، "حافظ ومــارا"، "أنفال"، 
 - "زيندانكــم  تولهيلــدان"،  "دافيــد 
سجني"، "مالكم - بيتي"، "باخجكاني 
بهشــت – حدائــق اجلنــة"، و"تامــي 
هنكويــن – طعم العســل"، وفاز 
بعدة جوائــز عاملية ويقيم في 

سويسرا منذ عام 1996.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تقيم دار اخملطوطات العراقية صباح يوم غد االثنني حفالً 
)إحياء(  العراقية للمخطوطات  املبادرة  إلطالق مشروع 
وتوقيع مذكــرة التعاون بني دار اخملطوطــات العراقية 
واملكتبة الوطنية الفرنســية بإشــراف وزيرالثقافة 

والســياحة واآلثار  الدكتور حســن ناظم وبحضور 
الســفير اإليطالي في العراق  الســيد ماوريتسيو 

الســفارة  فــي  األول  كريكانتــي  واملستشــار 
الفرنســية في العراق الســيد جان كريستوف 

باريس  في قاعة دوني جورج في
في قاعة دوني جورج في الهيأة العامة لآلثار 

والتراث. 
وأوضح املدير العام لدار اخملطوطات العراقية 
الدكتور أحمد العلياوي أن الدار ستعلن عن 
انطالق دورات تدريبية تشرف عليها السفارة 
اإليطالية في بغداد، عمالً ينضوي حتت اجلهود 
املشــتركة الرامية حلماية اإلرث العراقي من 

اخملطوطات الثمينة والنادرة.

ميسان ـ الصباح الجديد:
شــهدت قاعة بربر في محافظة 
ميسان حفل توقيع كتاب بعنوان) 
تنميــة األســرة ( لالديب محمد 
ضمن  املاضــي  رشــيد،اخلميس 
الثقافي  القمــة  مؤمتر  فعاليات 
البنك  وبرعايــة  الثاني  العربــي 
واســتكماال  العراقي  املركــزي 
جللســات املؤمتر، ومتت إستضافة 
الكاتــب الرائــد عكاب ســالم 
الطاهــر وتقدمي الشــاعر نصير 
الشيخ بحضور عوائل شخصيات 
واجتماعيــة  واكادمييــة  أدبيــة 
واختتــم احلفل بتكرمي االســتاذ 
احمدالســبع  منتظر محســن 
لدوره فــي تنمية اجملتمع . ويعتبر 
هذا الكتاب مهما جدا لالســرة 
ودورها فــي بناء اجملتمع اذ يحتوي 

على خمســة محــاور) صداقة 
البيئة/ ثقافــة وحقوق الطفل / 
الوقاية من   / البشــرية  التنمية 

ويعد   ) بانوراما  كورونــا/  جائحة 
هــذا الكتــاب امتــدادا ملؤلفات 
السابقة  رشــيد  محمد  األديب 

في مجال القصة وحقوق الطفل 
هــي  ) و.أ فــي ٩٨ / موت املؤلف 
/ ســاعةالصفر / للنهــر مرايــا 
مهشــمة / ســيمفونية الرماد 
/ افــكار ملونــة( هذا وتســتمر 
الثقافي  القمــة  مؤمتر  فعاليات 
العربي الثانــي لغاية عام ٢٠٢٣ 
وســتنتقل جلســات املؤمتر إلى 
البصرة بالتنســيق املباشــر مع 
الدكتور قاســم رهيــف الفهد 
العراقي  املركزي  البنك  مدير عام 
ســتنتقل  كذلك  البصــرة  في 
واربيل   االنبــار  الــى  اجللســات 
وبيروت وصاللة . وسيبقى عنوان  
البيئة  محتوى  ضمن  الفعاليات 
ومكافحــة التصحر إضافة على 
والطفولة  الثقافــة  ذلك محاور 

والتنمية.

انطالق المهرجان الثاني عشر لألفالم الكردية في برلين

"دار المخطوطات" تحتفل 
غدًا باطالق مبادرة "احياء"

ميسان ..حفل توقيع كتاب
 "تنمية األسرة" لـ"محمد رشيد" 
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