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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أصدر رئيس الوزراء املكلف محمد 
االربعاء،  امس  الســوداني  شياع 
بياناً بشأن الكابينة الوزارية، فيما 
أكد ان عمليــة التدقيق النهائي 

جتري وتتم عبر جلان مختصة.
وذكــر املكتب االعالمــي لرئيس 
الــوزراء املكلــف فــي بيــان أن 
»الســوداني اجرى امس االربعاء، 
عملية التدقيق النهائي لألسماء 
الوزارية  املناصب  لتولي  املرشحة 
فــي احلكومــة اجلديــدة متهيداً 
لعرضهــا على مجلــس النواب 

اليوم اخلميس«.
وأضــاف املكتــب االعالمــي في 
بيانــه أن »عمليــة التدقيق تتم 

عبر فحص األسماء من قبل جلان 
مختصة من وزارة التعليم العالي 
الداخلية  والبحث العلمي، ووزارة 
– األدلة اجلنائية، وهيئتي النزاهة 

واملساءلة والعدالة«.
»اللجان  أن  الــى،  البيان  وأشــار 
بالتأكد من الشهادات  ســتقوم 
الدراسية التي قدمها املرشحون، 
وأيضا التحقق فيما إذا كان هناك 
قيداً جنائياً بحق أحدهم، والتأكد 
هيئتي  في  موقفهم  سالمة  من 
والعدالة«،  واملســاءلة  النزاهــة 
مؤكــداً أنه »ســيتم اســتبعاد 
أي مرشــح يؤشــر عليــه فــي 
سجالت الدوائر الرقابية واألمنية 

املذكورة«. 

ذي قار ـ الصباح الجديد: 
كشفت هيئة النزاهة االحتاديَّة 
امــس األربعاء، عن صــدور امر 
اســتقدام بحــق نائــب رئيس 
هيئة اســتثمار ذي قــار، على 
خلفية وجود مخالفات في احد 
املشاريع االســتثمارية الكبرى 

في احملافظة.
وأشــارت دائــرة التحقيقــات 
في الهيئة الــى ان فريق عمل 
مكتــب حتقيــق ذي قــار رصد 
ُمرتكبة  قانونيَّــٍة  ُمخالفــاٍت 
ذي  اســتثمار  هيئة  قبــل  من 
قار في عمليَّة إحالة مشــروع 
جتــاوزت  بقيمــة  اســتثماريِّ 
مليــارات   )105,000,000,000(
، مبينــة حصول  عراقيٍّ دينــارٍ 
إصدار  رافقت  عديدًة  ُمخالفاٍت 
إجازٍة استثماريٍَّة إلنشاء مدينٍة 
سكنيٍَّة في احمُلافظة، الفتًة إلى 
أنَّ عمليَّــة إصــدار اإلجازة متَّت 
بالرغم من عدم وجــود كفاءٍة 
ماليٍَّة وخطاب ضماٍن صادرٍ عن 

سٍة ماليٍَّة ُمعتمدٍة. ُمؤسَّ
وأضافــت الدائــرة إنَّ حترِّيــات 

الفريــق أشــارت إلــى عــدم 
إعــالن املشــروع البالغ كلفته 
دينارٍ  مليار   )105,069,226,000(
فضالً  اســتثماريٍَّة،  كفرصــٍة 
عــن أنَّ عمليَّة إصــدار اإلجازة 
متَّت؛ بناًء على محضر جلســةٍ 
غير أصولــيٍّ وُمخالٍف للقانون، 
ووجود شــبهة تزويٍر في تواقيع 

أعضاء هيئة االستثمار.
ـه متَّ ضبط أصل  واوضحــت إنَـّ
ة  اخلاصَّ ــة  االستثماريَـّ اإلجازة 
وأصــل  الســكنيِّ  باملشــروع 
محضر اجللسة امُلالفة للقانون، 
فضالً عن تقارير كلٍّ من القسم 
)الفنــي، القانوني، النافذة( في 
هيئة استثمار احملافظة، ُمنوِّهًة 
أصوليٍّ  ضبٍط  محضر  بتنظيم 
العمليَّة،  فــي  باملضبوطــات 
رة  التــي متَّت بنــاًء علــى ُمذكَّ
ضبٍط قضائيَّــٍة، وعرضها أمام 
؛  امُلتصِّ التحقيق  قاضي  أنظار 
الذي قرر اســتقدام نائب رئيس 
هيئــة اســتثمار ذي قــار وفق 
احكام املـــادة )340( من قانون 

العقوبات.

السوداني قبيل االنتهاء من  
الكابينة: لجنة من وزارتين 

وهيأتين تدقق أسماء المرشحين

استقدام نائب رئيس هيئة
استثمار ذي قار في شبهة فساد

بقيمة 105 مليارات دينار 

خاص - الصباح الجديد:
املكلــف بتشــكيل  يســتعد 
شــياع  محمــد  احلكومــة 
الســوداني، اليوم اخلميس، إلى 
طــرح كابينتــه الوزاريــة على 
البرملان للتصويت عليها، وتؤكد 
أطــراف في اإلطار التنســيقي 
أن عمليــة منح الثقة ســتمر 
بســهولة في ظل اتفاق القوى 
السياســية املؤتلفــة ضمــن 

حتالف إدارة الدولة.
القانون  دولة  ائتالف  عضو  وقال 
فاضــل موات فــي تصريح إلى 
أن »املكلف  »الصباح اجلديــد«، 
بتشكيل احلكومة محمد شياع 
الســوداني قد أكمــل القائمة 
املرشحني  أغلب  واختار  الوزارية 

للحقائب«.
»احلكومة  أن  مــوات،  وأضــاف 
أصبحت اليوم مكتملة بنسبة 
%90 وميكــن التصويــت علــى 
متريرها من قبل مجلس النواب«.

وأشار، إلى أن »السوداني قد وجه 
كتاباً يطلب فيه عقد جلســة 
اخلميس«،  اليــوم  الثقــة  منح 
موضحاً ان »هناك وزارة أو وزارتني 
التصويت عليها  قد يتم تأجيل 
املرشــحني  على  االتفــاق  حلني 

األسبوع املقبل«.
وأوضح موات، أن »جميع الكتل 
املشاركة في حتالف إدارة الدولة 
ســتكون حاضرة في جلســة 
اليــوم، وســوف تصــوت على 
منح الثقــة للحكومة من أجل 
الرسمية  مهامها  تتســلم  أن 

مباشرة«.

وأكــد، أن »هنــاك عــدد مــن 
القضايــا املهمة التــي تنتظر 
إعداد  أبرزها  السوداني  حكومة 
مشــروع قانون املوازنة، وتقدميه 
إلى مجلــس النــواب من أجل 
التصويت عليه، فضالً عن قضايا 
إلى  اخلدمات  تقدمي  أخرى تخص 

املواطنني وإنهاء معاناته«.
»احلكومة  أن  إلى  وانتهى موات، 
ائتالفية  هي  ستتشــكل  التي 
قبل  مــن  مدعومة  وســتكون 
البرملان حتى متارس واجبها على 

أمت وجه«.
مــن جانبه، ذكر عضــو حتالف 
في  الفتــالوي،  علــي  الفتــح 
تصريح إلــى »الصباح اجلديد«، 
احلكومة  تشــكيل  »عملية  أن 
أصبحت اليوم حقيقة بعد عام 

كامل من االنسداد«.
»الســوداني  أن  الفتالوي،  وتابع 
جميع  مــن  بقبــول  يحظــى 
االطــراف السياســية ونعتقد 
بأنه ســينجح في أداء مهامه، 
في ظــل الدعم الــذي يحصل 

عليه من قبل مجلس النواب«.
»الكتــل  أن  إلــى  ولفــت، 
السياســية الكبيرة ســتكون 
وستمنح  اجللســة  في  حاضرة 
ولن  الســوداني  حلكومة  الثقة 
حتصل هناك مشكالت في اثناء 

التصويت«.
وتداولت وســائل اإلعالم قائمة 
ألسماء املرشحني، أبرزهم طيف 
سامي لوزارة املالية وعبد األمير 
الشــمري لوزارة الداخلية وفؤاد 
حســني لوزارة اخلارجية وصالح 

احلســناوي لوزارة الصحة ورزاق 
وبنكني  النقل  لــوزارة  محيبس 
ريكاني لوزارة االعمار واالسكان، 
ومحمد متيــم لوزارة التخطيط 
وخالد بتال لوزارة الصناعة وعبد 
اخلالــق العزاوي لــوزارة التجارة 
العدل  لــوزارة  شــواني  وخالد 
وأحمد األســدي لــوزارة العمل 
ونعيم العبــودي لوزارة التعليم 
العالــي والبحث العلمي وهيام 
االتصــاالت  لــوزارة  الياســري 
الشــباب  لوزارة  مهدي  وصباح 

لوزارة  اخلياط  ومزاحم  والرياضة 
لوزارة  العيثاوي  وياسني  الثقافة 
لوزارة  التربية وحســني هنــني 
الكهرباء وعباس العلياوي لوزارة 
الزراعــة وليث الشــاهر لوزارة 
النفط وهشــام الدراجي لوزارة 

الدفاع.
وجتدر اإلشارة في هذا الصدد الى 
ان تصريحات، تداولتها الوكاالت 
اإلخبارية واإلعالمية امس، أوردت 
عــدم دقة التقاريــر التي أوردت 

هذه األسماء.

بعد اكثر من عام على االنسداد السياسي

اليوم.. حكومة السوداني أمام البرلمان
وتوقعات بمنحها الثقة

الصباح الجديد - متابعة:
أعلنت املنظمــة الدولية للهجرة 
امس األربعاء، أن أكثر من 29 ألف 
شخص لقوا مصرعهم في رحالت 
 ،2014 الهجرة إلى أوروبا منذ عام 
فيما اشارت الى وفاة خمسة آالف 

خالل العامني املاضيني فقط.
وحذر مشروع املهاجرين املفقودين 
التابــع للمنظمــة مــن »أعداد 
متزايدة مــن الوفيات على الطرق 
عبر البحر املتوســط، على احلدود 

البرية إلى أوروبا وداخل القارة«.
يزال  املنظمــة، ال  لتقرير  ووفقــا 
وســط البحر املتوسط أكثر طرق 
الهجــرة دموية، حيث توفي 2836 
مهاجــرا والجئا منــذ يناير 2021 
أثناء محاولة الوصول إلى إيطاليا 
أو مالطا عن طريق العبور بشكل 

أساسي من ليبيا وتونس.
من  األطلســي  الطريــق  ويعــد 
الكناري  أفريقيــا إلى جــزر  غرب 
الطرق فتكا  أكثر  ثاني  اإلسبانية، 
وبعــد البحر املتوســط، حيث مت 
تسجيل أكثر من 1500 حالة وفاة 

منذ عام 2021.

أقروا  الباحثني في املشروع  أن  بيد 
بأن هذه األعــداد على األرجح أقل 
من العدد الفعلي للضحايا، نظرا 
املعلومات  وتأكيد  جمع  لصعوبة 
املرئي«،  غير  السفن  حول »حطام 
والقوارب التــي تختفي في البحر 
دون شــهود، كما لوحــظ ارتفاع 
الوفيات فــي مناطق أخرى  أعداد 

أوروبــا، وكذلك  احلــدود مع  على 
في اليونــان ودول البلقان الغربية 

والقنال اإلجنليزي، وفقا للتقرير.
وقال مشروع املهاجرين املفقودين 
في بيان إنه كان من املمكن تفادي 
الكثيــر مــن الوفيات مبســاعدة 
للمهاجريــن  وفاعلــة  ســريعة 
املنكوبــني، وللمــرة األولى، أصدر 

املشــروع إحصاءات عــن الوفيات 
بعمليات  يســمى  مبــا  املتعلقة 
أو الطرد القسري من قبل  اإلعادة 
الســلطات األوروبية. وقد أحصى 
252 حالة وفاة بناء على تقارير من 

الناجني.
ويقــول التقريــر إن 97 حالة وفاة 
مرتبطــة بـــ اإلعادة القســرية 

البحر  توثيقهــا فــي وســط  مت 
املتوســط، و 70 في شــرق البحر 
البرية  ، و58 على احلدود  املتوسط 
بني تركيا واليونــان، و23 في غرب 
البحر املتوســط، و 4 على احلدود 

بني بيالروسيا وبولندا.
ويذكر في هذا الصدد ان عشــرات 
األشخاص، ســجلوا في بلدانهم 
على انهــم فقــدوا او غرقوا في 
البحر، اثنــاء محاولة الوصول الى 
اوروبا، في حني انهم ماتوا بسبب 
املعاملــة القذرة التــي واجهوها 
على حدود بعــض الدول وداخلها، 
فثمة منهم من مات من البرد على 
احلدود بني بيالروسيا وبولندا، كما 
البعض مات جراء قمع عناصر  ان 
البولندية  احلدود  وحرس  الشرطة 
وضربهم والتنكيل بهم، ولعل ما 
أوردته احدى املنظمات التي تضم 
أعضــاء من اجلنســية البولندية 
نفســها، خير دليل على املعاملة 
القذرة للمهاجرين، ففي تشــرين 
في  تقرير  نشــر  املاضي،  الثانــي 
صحيفة الغارديان، جاء فيه:  »قال 
إنســانية  منظمة  في  نشــطاء 

الالجئني  بشــؤون  تعنى  بولندية 
واملهاجريــن إنهــم يضطرون إلى 
العمل بالســر وبشكل خفي في 
مع  احلــدود  على  بالدهم  غابــات 
ضعفاء  أناس  ملساعدة  بيالروسيا 
تقطعــت بهــم الســبل وباتوا 
مهددون باملوت بسبب البرد واجلوع 
واملرض، وقــال أحد املتطوعني في 
منظمــة »غروبا غرانيــكا« إنهم 
عثــروا مؤخــرا علــى مجموعة 
مــن 15 شــخًصا، جميعهم من 
األكــراد العراقيــني، فــي غابات 
ناريــوكا بعد أن متكنــوا من عبور 
احلدود من بيالروســيا إلى بولندا، 
وأشار ذلك املتطوع في اتصال مع 
صحيفــة »الغارديان« إلى أنه كان 
بالكاد  مريضة  امرأة  اجملموعة  بني 
تستطيع املشــي، فيما كان لدى 
تدل  اآلخر عالمات مبكرة  البعض 
على انخفاض حرارة اجلسم، الفتا 
إلى أنه في حال وصول الشــرطة 
فمن  فأنه  األطباء،  قبل  البولندية 
إلى  املهاجرين  يعيــدوا  أن  املرجح 
أن  بيالروسيا وســط مخاوف من 

تتدهور حالتهم الصحية«.

 29 الف شخص لقوا مصارعهم في رحالت قوارب الموت الى اوروبا منذ 2014
اكدت وفاة خمسة اآلف الجئ في عامين.. المنظمة الدولية للهجرة:

تقريـر

ارتفاع تكاليف المعيشة في إسرائيل
االقتصاد العالمي يدخل مرحلة صعبة 3يلقي بظالله على االنتخابات المقبلة

6وسط صعود التضخم وأسعار الفائدة

السليمانية ـ عباس اركوازي:
دخل التصعيــد والتوتر في العالقات 
بني االحتاد الوطني واحلزب الدميقراطي 
مرحلة خطيرة تهدد بتبعات سلبية 

على مجمل االوضاع في االقليم.
الوطني في  االحتــاد  واعلــن ممثلــو 
جلســة  مقاطعة  االقليم  حكومة 
مجلــس الــوزراء احتجاجــا علــى 
على  والتجاوز  والتهميــش  االقصاء 
الشــراكة الــذي يواجهونه من قبل 
االقليم مســرور  رئيــس حكومــة 

بارزاني.
تابعة لالحتاد  واعلنت وســائل اعالم 
الوطنــي، ان نائــب رئيــس حكومة 

االقليم قباد طالباني وستة وزراء هم 
حصة االحتاد قاطعوا جلسة مجلس 
وزراء االقليم امس االربعاء، احتجاجا 
على ما وصفــوه باحلصار االقتصادي 
االقليم  حكومة  رئيس  يفرضه  الذي 
على محافظة الســليمانية واالحتاد 

الوطني.
مطلعة  سياسية  مصادر  واوضحت 
للصبــاح اجلديد، ان االحتــاد الوطني 
بانه  الدميقراطي  احلــزب  نظيره  ابلغ 
لن يســتمر فــي حكومــة ال يكون 
شــريكا حقيقياً فيهــا تعمل على 
امــام جماهيــره مبحافظة  احراجه 
الســليمانية، التي تعاني من نقص 

وتوقــف مئات  اخلدمــات  فــي  حاد 
عن  االســتثمارية، فضالً  املشــاريع 
تراجع حاد في احلركة التجارية، الذي 
ادى الــى حصول انخفــاض حاد في 
ايرادات احملافظة وعــدم قدرتها على 
ادامة اخلدمات االساسية للمواطنني.
وكان جهــاز مكافحة االرهاب التابع 
للحــزب الدميقراطي قــد اتهم قائد 
التابع  جهاز االمن في الســليمانية 
قتل  في  بالتــورط  الوطنــي  لالحتاد 
االرهاب  ضابط في جهــاز مكافحة 
باربيــل، االمر الذي وســع من حجم 
الهــوة وعمق اخلالفات بــني احلزبني، 
وفتح الباب امام حرب اعالمية طالت 

مختلف القيادات في احلزبني.
ويعكف االحتــاد الوطني وفقا لعضو 
السياســي مسؤول مكتب  املكتب 
االعالم ستران عبد اهلل على تعويض 
االقليم  حكومة  في  فريقه  تهميش 
وبناء عالقــات قوية مع  بالتواصــل 
بغداد.  واضــاف عبد اهلل في حديث 
للصباح اجلديد، ان حزبه يســعى من 
اجل بناء تشكيل مركز قوي في بغداد 
السياســي  املكتب  على مســتوى 
لتعزيز العالقات والســعي من اجل 
الدفاع عن حقوق شــعب كردستان 
وبناء جســور من التفاهم والتوافق 

والوئام بني االطراف السياسية.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
كشــفت رئيســة كتلة اجليل 
عبد  ســروة  النيابية،  اجلديــد 
وصفته  عقــد  عــن  الواحــد، 
بـ«الغريــب« فــي وزارة التجارة 
ومتورط به مكتب رئيس الوزراء 

لصالح النازحني.
الواحــد في حلقة  وقالت عبد 
بثته  معلــن{  }غيــر  برنامــج 
الفضائية مســاء  الفرات  قناة 
:«لدي ملفات ســاخنة  الثالثاء 

تخــص  قريبـــا  سأفتحهـــا 
والكمــارك  الدولــة  عقــارات 
وســنعمل ونكشـــف كـــل 
ان »اخللـل في  شـــيء« مبينة 

الكمـارك أكثـر«.
وزارة  خاطبت  »انها  الى  ولفتت 
التجارة حول عقد غريب للسلة 
الغذائيــة تقدم الــى النازحني 
والكثير متورط فيه واملســؤول 
االساســي عن هذا العقد وزارة 
الوزراء«.  رئيس  ومكتب  الهجرة 

، وأشــارت عبد الواحــد الى، ان 
الســلة يفترض قيمتها  »هذه 
19 دوالرا ووزارة التجارة تعاقدت 
عليها بـــ 55 دوالرا لذا طالبت 
املتعلقة  الوثائق  بجميع  الوزارة 

بهذا العقد«.
وكشــفت ان »هناك ملفا آخر 
منها  الكهربــاء  وزارة  يخــص 
إنارة  أعمدة  بنصب  عقد  توقيع 
الرصافة  بجانــب  متر   700 في 

بقيمة 15 مليار دينار«.

وقالت عبد الواحــد، ان :«أموال 
استغلت  املســروقة  الضرائب 
بشــراء موالت وعقــارات داخل 
العــراق فممكن ان يتم احتجاز 
جميعها إلعــادة األموال خلزينة 

الدولة«.
مبلغ  اجلديد قســمت  الصباح 
العقد البالغ 15 مليار دينار على 
عدد األمتار السبعمائة، فوجدت 
ان تكلفة انارة املتر الواحد تبلغ 

اكثر من 21 مليون دينار !

وزراء االتحاد الوطني يقاطعون جلسات مجلس وزراء كردستان سروة عبد الواحد: قيمة السلة الغذائية 19 دوالرا 
والتجارة تعاقدت عليها بـ55

احتجاجا على اقصاء وتهميش رئيس حكومة اإلقليم لهم كشفت عقدا غريبا..«21 مليون دينار إلنارة متر واحد«!

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
عبد  اجلمهوريــة  رئيــس  قال 
اللطيــف جمال رشــيد امس 
األربعاء، ان العراق يتطّلع وبقوة 
مواجهة  بجهود  االنخراط  إلى 
باعتباره  املناخي  التغّير  ظاهرة 
بظروف  تأثراً  الــدول  أحد أكثر 
املنــاخ وآثارهــا علــى البيئة 

واالقتصاد واحلياة.
لرشيد  اإلعالمي  املكتب  وذكر 
في بيان ان »األخير استقبل في 
قصر الســالم ببغداد، سفيرة 
العراق  لــدى  املتحدة  الواليات 

آلينا رومانوسكي«. 
»الســفيرة  ان  البيان،  وأضاف 
األمريكيــة، ســّلمت رئيــس 
اجلمهورية، رســالة خطّية من 
املبعوث الرئاسي اخلاص لشؤون 
املناخ جون كيري ُمتعّلقة مبؤمتر 
الشيخ  في شــرم  املناخ  قمة 
»كــوب 27« واملزمــع انطالقه 
مطلــع الشــهر املقبل، حيث 
التطلع  إلى  الرســالة  أشارت 
حلضور الرئيــس عبد اللطيف 
أجل  من  القمة  الرشيد  جمال 
والتأكيد  املشــترك،  العمــل 

على املواثيــق املُبرمة في قمة 
غالسكو للمناخ وأهداف اتفاق 

باريس للمناخ«. 
وبحسب البيان، عّبرت الرسالة 
بالعمل  املتحدة  الواليــات  عن 
مع العراق فــي موضوع املناخ 
الــى جانب الشــركاء اآلخرين 
من أجل إيجاد نقاط مشتركة 
لتحقيــق األهــداف املرجــوة 
فــي حمايــة البيئــة وضمان 
واالجيــال  األرض  مســتقبل 

املقبلة. 
رئيــس  أّكــد  جانبــه،  مــن 
»ظاهــرة  أن  اجلمهوريــة، 
أزمة  أضحت  املناخــي  التغّير 
عامليــة يعاني منهــا اجلميع، 
الدولي  اجملتمــع  أعضاء  وعلى 
التضامــن والتكاتف من أجل 
معاجلة التغّيرات احلادة للمناخ 
والعمل اجلــاد حلماية البيئة«، 
مشــيراً الى أن »العراق يتطّلع 
وبقــوة إلى االنخــراط بجهود 
مواجهة ظاهرة التغّير املناخي 
باعتبار البلــد أحد أكثر الدول 
تأثراً بظروف املناخ وآثارها على 

البيئة واالقتصاد واحلياة«.

رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد:
نتطلع بقوة الى المشاركة

في مواجهة التغير المناخي
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تقرير

بغداد - الصباح الجديد: 

العمل  لدائرة  العام  املدير  عقـــد 
والتدريب املهني فــي وزارة العمل 
والشــؤون االجتماعيــة رائد جبار 
وفد من  مــع  اجتماعــاً  باهــض 
منظمة )IOM( يــوم األحد املوافق 
2022-10-23 ملناقشــة اخلطــط 
املســتقبلية للدائرة بالتعاون مع 

املنظمة الدولية للهجرة.
وقال املدير العام ان الدائرة ناقشت 
حوكمة  موضــوع  املنظمــة  مع 
التقني  الفريــق  الهجــرة ومهام 
املكلف من الــوزارات ذات العالقة 
البيانات،  وأمــن  احلوكمة  مبوضوع 
مشــيرا الى انه من املؤمل ان يتم 
يشــمل  الكتروني  نظــام  اطالق 

جميــع اخلدمات التــي تقدم الى 
العائدين من املهجــر لتوفر نظم 

احالة بشكل سهل وسريع.
وأكد باهــض ان املنظمة الدولية 
اوائل املنظمات  للهجرة هي مــن 
التي عملت مــع وزارة العمل بعد 
عــام 2003، إذ أســهمت بإعــادة 
تأهيل وبناء القــدرات للموظفني، 
فضال عن عدد من املشاريع املهمة 
التي تخدم شــريحة الباحثني عن 

العمل. 
وزارة العمل والشــؤون  ان  يذكــر 
االجتماعيــة هي الــوزارة املعنية 
بإعادة االندماج في اجملتمع للعديد 
من الفئات من خــالل تقدمي فرص 
االقراض  وبرامج  املهنــي  التدريب 
والنفســي  االجتماعي  والدعــم 
الذي تقوم به الــوزارة عبر دوائرها 

واقسامها اخملتلفة.

من جهة اخرى أعلـــن وزير العمل 
وكالــة  االجتماعيــة  والشــؤون 
القاضي ســاالر عبدالستار اطالق 
للمستفيدين  املتفرغ  املعني  راتب 
واحملافظات لشــهر  بغــداد  فــي 

تشرين االول اجلاري.
وبني رئيس هيئة رعاية ذوي اإلعاقة 
احلقوقي  اخلاصــة  واالحتياجــات 
احمــد هــادي بنيه انــه مت اكمال 
واملالية  الطالق  الفنيــة  اإلجراءات 
املتفــرغ  الدفعة  املعــني  رواتــب 
العاشرة لشهر تشرين االول اجلاري 
، مبينا ان مــن ضمنهم املصدرين 
اصدار  اجــراءات  اكملوا  اجلدد من 
املاســتر كارد للمشــمولني اجلدد 
وكذلــك معاجلــة املســتحقات 
بســبب  لإليقافــات  الســابقة 
تغيير املعني او التأخر باملشــاهدة 
لبقية  الصرف  وسيكون  السنوية 

املشمولني تباعا. 
املســتفيدين  الهيئة  رئيس  ودعا 
واملستفيدات الى التوجه للمنافذ 
 املعتمدة من قبل مصارف   )الرافدين، 
والرشيد، وآشور( الستالم رواتبهم 
بعد اكمال  االجــراءات وتبليغهم 
من قبل املصارف.  وفي الوقت الذي 
بتقدمي  التزامها  الهيئة  تؤكد فيه 
اخلدمــات للفئات محــل عنايتها 
فإنها تدعــو املواطنني الى متابعة 
الترويج  وعدم  الرســمي  موقعها 
ألخبــار كاذبة يطلقهــا املعقبني 
الذين يحاولون بشــتى الوســائل 
بإستغالل  مكاسب  على  احلصول 
حاجة املواطنني وتهيب باملواطنني 
التبليغ فورا عــن اي حالة ابتزاز او 
الرسمية  الصفحة  عبر  مساومة 
للهيئة على الفيس بوك او االتصال 

على الهاتف ٠٧٧٣٥٧٨٥٩٣٦ 

العمل تعقد اجتماعًا مع منظمة )IOM( لمناقشة الخطط المستقبلية للدائرة
إطالق الدفعة العاشرة من راتب المعين المتفرغ لشهر تشرين االول 

البصرة - سعدي السند:

بالتعاون  البصرة  غاز  أقامْت شركة 
مع جامعــة البصرة حفــال لتوزيع 
)جوائز شــركة غاز البصرة للطلبة 
األوائــل( فــي عــدد من األقســام 
وذلك في  والعلميــة،  الهندســية 
املشترك  العلمي  التعاون  آلية  إطار 
املوقعة بــني الطرفني فــي مطلع 

العام املاضي.

جوائز للطلبة
 وُمنحــت اجلوائز لـــ 12 طالبا من 
التخصصــات التاليــة: هندســة 
الكهربائية  والهندســة  امليكانيك 
وكذلك  الكيميائيــة  والهندســة 
في  واملصرفية  املالية  العلوم  قسم 
كلية اإلدارة واالقتصاد حيث مت منح 
الطالب األربعــة األوائل من املرحلة 
أعاله جهاز  التخصصات  في  األولى 
كمبيوتر محمول لــكل منهم، ومت 
من  األوائل  الثمانيــة  الطالب  منح 
املرحلة الثانية جائــزة قدرها 2000 

دوالر لكل واحد منهم .

إطالق جائزة شركة غاز البصرة 
للمتفوقني

 وبهذه املناســبة صــرح مالكولم 
مايس مدير عام شركة غاز البصرة 
قائال: يســرني إطالق جائزة شركة 
املتفوقني، هذه  البصرة للطلبة  غاز 
خطوة بنَّــاءة جديدة لدعم الطلبة 
وإنَّ  البصرة  في جامعــة  املتفوقني 
الغاية مــن هذه املبــادرة هو تكرمي 
الطالب املتفوقني وتســليط الضوء 
علــى هــذه النخبة مــن الطالب 
البلد  هذا  مســتقبل  ميثلون  الذين 
القادمة  لألجيــال  احلقيقي  واحملرك 
و بالتعاون املشــترك بني شركة غاز 
البصرة وجامعة البصرة، ســنكون 
قادرين على رسم خطة مستقبلية 
لالحتفــاظ باملواهــب احمللية عالية 
األداء خلدمة العراق في قطاع النفط 

والغاز وغيره.

التكرمي حافز داعم ومشجع 
لبقية الطلبة 

مــن جانبِه أشــاد رئيــس جامعة 
البصــرة الدكتور ســعد شــاهني 
البصــرة  غــاز  شــركة  مببــادرة 
واهتمامها بالطلبة املتفوقني والذي 
يعتبر حافزا داعما ومشجعا لبقية 
الطلبة لكــي يجعلوا االجتهاد من 
أولوياتهــم، كما أشــار إلى أن هذه 
املبادرة ســبقها توقيــع آلية تعاون 
مشترك بني جامعة البصرة وشركة 
غاز البصرة لتدريــب مجموعة من 
فــي مختبراتها فضال عن  الطلبة 
تبادل اخلبرات فــي اجملاالت العلمية 

والبحثية.

تعيني مباشر ل 60 طالبا وطالبة
جديــٌر بالذكر أن جامعــة البصرة 
ال معيارَ تقييم  ذْت بشــكل فعَّ نفَّ
عادل لتحديد الطالب الـ 12 األوائل 
العام  أدائهم خــالل  أســاس  على 
التي  العليا  الدراســي، والدرجــات 
حصلــوا عليها في مختلف اجملاالت 
واإلجنــازات األخــرى ذات الصلة وقد 
مت اختيــار أربعة طــالب من املرحلة 
املرحلة  من  وثمانية طــالب  األولى، 
الثانيــة وتأتي هــذه املبــادرة بعد 
اختيار 30 مــن أفضل اخلريجني من 
وقٍت ســابق  في  البصــرة  جامعة 
لالنضمام إلى شــركة غاز البصرة 
في توظيف مباشر ومت استيعابهم 
فــي تخصصــات مختلفــة وفقا 

وحتى  ودراســاتهم  لتخصصاتهم 
اآلن، مت التحــاق 60 طالبــا وطالبة 
منهــم كموظفني مباشــرين في 

الشركة.

درع اجلامعة لشركة غاز البصرة
وفي ختام حفــل التكرمي قدم رئيس 
جامعــة البصــرة  درعــا تكرمييــا 
وشــهادة تقدير مالكولــم مايس، 
املدير املفوض لشــركة غاز البصرة 
تثمينا جلهوده ودوره الفاعل في دعم 
وخريجيها  البصــرة  جامعة  طلبة 
واحتفــاء بإمتــام رســالته املهنية 
وإحالته إلى التقاعد بعد أعوام من 

العمل الدؤوب واجلهود القيمة.

معاينة املرجل البخاري التدريبي
إلى مجمع  احملتفلون  . بعدها توجه 
كليات اجلامعــة في منطقة كرمة 
علي لالطالع على القاعات اخملصصة 
املوقعة  االتفاقية  للتدريب في إطار 
بني شــركة غاز البصــرة وجامعة 
البصرة ومنظمــة OPITO ومن ثم 
املرجل  ملعاينة  ميدانية  جولة  إجراء 
البخاري التدريبي الذي قامت شركة 
غاز البصرة بتوفيره جلامعة البصرة 
ملساعدة طلبة اجلامعة في احلصص 
العملية، والذي سيتم تدشينه في 

وقت الحق.

تعزيز الكفاءات والقدرات احمللية
وكانت شــركة غــاز البصــرة قد 

اطلقت في حزيران املاضي مشروعها 
لتأهيــل مركــز تدريبــي متطــور 
بالتعاون مع OPITO منظمة تطوير 
صناعــة النفط البحريــة وجامعة 
البصرة، وذلك بهدف تنمية القدرات 
العراقية وتعزيز الكفاءات والقدرات 
احمللية في مجال الصناعة النفطية 
ومجاالت أخرى، وتســعى شــركة 
غاز البصرة من خالل هذا املشــروع 
إلــى توطيد شــراكتها مع جامعة 
البصــرة وجعلها املركــز األول في 
الشهادة  بإعطاء  له  املُصرح  العراق 
 OPITO املعتمدة مــن قبل منظمة
وذلك عبــر تطوير البنــى التحتية 
للمنشآت التدريبية والتطويرية في 

اجلامعة.

غاز البصرة تقيُم حفَل تكريم للطلبة المتفوقين 
في األقسام الهندسية والعلمية في جامعة البصرة

في إطار آلية التعاون العلمي المشترك الموقعة بين الطرفين

منحت الجوائز لـ 12 
طالبا من التخصصات 

التالية: هندسة 
الميكانيك والهندسة 

الكهربائية والهندسة 
الكيميائية وكذلك 

قسم العلوم المالية 
والمصرفية في كلية 

اإلدارة واالقتصاد

بغداد - الصباح الجديد: 
كشــف مدير إعالم دائرة شــؤون األلغام 
بوزارة البيئة مصطفى حميد عن املساحة 

امللوثة باأللغام املتبقية في عموم العراق.
وقال حميــد في تصريــح صحفي امس 
االربعــاء انه “مت إزالة %54 من املســاحات 
امللوثة لتبقى  3300 كم مربع منها ملوثة 
باأللغــام في عموم العراق مــا زال العمل 
جاريا على تطهيرهــا إال أن ما يقف حائال 
هو عدم توفر املبالغ املالية ألغراض اإلزالة”.
وعــد “ أكثر مــدن العالم تلوثــاً باأللغام 
املضادة لألفراد مبساحة مقدرة بنحو 1200 

كم على الشريط احلدودي”.
ونفــى “تدخل الواليات املتحــدة بالوقوف 
بالضد من إزالة األلغام في العراق إطالقاً”. 
، وأشار حميد الى ان “كلفة صناعة اللغم 
تتــراوح مــن 3 الــى 8 دوالرات بينما إزالة 

اللغم تكلف 300 دوالر !”. 

 بغداد - الصباح الجديد: 
اشــرت هيئة االنواء اجلويــة دخول العراق 
مبنضومات ضغطية جديدة تبشر مبوسم 

ممطر.
وقال مدير اعــالم الهيئــة ، عامر اجلابري 
امس االربعاء ان :”العــراق دخل ملنظومات 
ضغطيــة جديدة خاصة بفصل الشــتاء 
ســتؤدي الى تكاثف الغيــوم وجملة من 
احلاالت تبشــر بان هذا املوســم سيكون 
مغايــراً للمواســم الســابقة حيث كان 
املوســم جافا، وافتقرنا الى االمطار التي 

ادت الى االحتباس احلراري”.
واضــاف مدير اعالم الهيئــة ان “انخفاض 
درجــات احلرارة بــدأ فعليــا خصوصا في 
املناطــق  وبعــض  الشــمالية  مناطــق 
الوســطى، واجلنوبيــة”. ، مشــيرا الى ان 
“هذا االنخفاض اليعتبر انخفاض الشــتاء 
احلقيقي ونحن حتى االن في الثلث االخير 

من تشرين االول”.  

تحديد مساحة التلوث 
باأللغام في العراق

البالد تدخل منظومات 
ضغطية جديدة تبشر 

بموسم ممطر 

التربية تقيم مؤتمرًا علميًا 
لتأسيس استراتيجية وطنية 
شاملة لمحو األمية في البالد

بغداد - الصباح الجديد: 
)نحو  العلمي  املؤمتــر  التربية  وزارة  أقامت 
استراتيجية وطنية شاملة حملو األمية في 
العراق( حتت شــعار )من أجل عراٍق خاٍل من 

األمية ( . 
اســتهل املؤمتر الــذي أقيم برعايــة وزير 
التربية، علي حميد الدليمي ووزير الشباب 
والرياضة، عدنان درجال، واألمني العام جمللس 
الغزي، ومؤسســة  الدكتور حميد  الوزراء 
العراق للثقافــة والتنمية واملنتدى العربي 
للدراســات العلميــة، بفعاليــة قدمها 
معهد الصــم والبكم حتت شــعار )لغة 
الصم لغة رسمية عاملية( . وقالت رئيسة 
املؤمتر الدكتورة إســراء عــالء الدين نوري 
إن املؤمتــر يتضمن ما يقــارب ثمانني بحثاً 
لباحثــني عراقيــني ومن مختلــف الدول 
العربية شــملت محاور املؤمتــر العلمية 

والبحثية كافة . 
مــن جانبه ألقــى مدير عــام التخطيط 
التربوي في الوزارة املهندس، عبد الشهيد 
جــواد، كلمًة نيابًة عن وزير التربية، أشــار 
فيهــا إلى أهميــة القضاء علــى ظاهرة 
األمية، ألنها تُعّد موضوعا استراتيجي يؤثر 
على مفاصل الدولة بشــكٍل عام ، مؤكدا 
على ضرورة تكاتف املؤسســات احلكومية 
جميعهــا لتحقيــق الهــدف املنشــود 
واالنتقال باجملتمــع العراقي إلى اجملتمعات 

املتطورة .

بغداد - الصباح الجديد: 
نظمـت الشركة العامة للصناعات 
وزارة  شركات  إحدى  الهيدروليكية 
الصناعة واملعادن ومن ِخالل قسم 
إدارة اجلودة وبالتنســيق مع قسم 
السالمة والصحة املهنية وإشراف 
قســم إدارة املوارد البشــرية ندوة 
تعريفية بعنوان مفهوم نظام إدارة 
املُواصفة  والسالمة ِضمَن  الصحة 
 )  ISO 45001 2018  ( الدوليــة 
بحضور رئيسة قســم إدارة املوارد 
األقسام  رؤســاء  وجميع  البشرية 
وُمدراء املصانع في الشركة إضافة 

إلى مالك قسم إدارة اجلودة .
وحاضــرَ في النــدوة كٌل من رئيس 
رعـــد  املُهندس  اجلودة  إدارة  قسم 
ورئيسة قسم   ، منيـــب  سلمـان 
السالمة والصحة املهنية كرميـــة 
عبيـد أحمـــد ، حيث قدما شرحاً 
تفصيليــاً عن املُواصفــة الدولية 
بشــكٍل عام ونظــام إدارة الصحة 
وأهمية  خاص  بشــكٍل  والسالمة 
تطبيق األنظمــة الدولية املُعتمدة 
ودورها في تعزيز ُســمعة الشركة 

ومردودها املالي.
ومتَّ خالل الندوة تعريف املُشــاركني 

من رؤساء األقسام وُمدراء املصانع 
اإلجراءات  بالنظام وكيفية تطبيق 
مالكات  مهام  وتوضيح  بِه  اخلاصة 
واللجــان  واملصانــع  األقســام 
إجراءات  تنفيذ  ملُتابعة  املُشــكلة 
بنــود املُواصفة اخلاصــة بالصحة 
 ، الشركة  املهنية في  والســالمة 
وحث اجلميع على ضــرورة التعاون 
واملُســاهمة الفعالــة في حتقيق 
سياسة الشركة من ِخالل تطبيق 
األنظمة وصوالً إلى اجلودة الشاملة 
للنهــوض  املؤسســي  والتمُيــز 

بواقعهـا . 

بغداد - الصباح الجديد: 
حرصــا علــى تعزيــز الرصانــة 
العلميــة وتســهيل االجــراءات 
املتعلقة مبعادلة الشهادة وتأكيدا 
على إيجاد وإتاحــة أكثر من خيار 
احلاصلني  الطلبــة  أبنائنــا  أمام 
العراق  على شهاداتهم من خارج 
العام(  )الطــب  تخصــص  فــي 
واملســتوفني شــروط فتح امللف 

الدراسي .
وافق وزير التعليم العالي والبحث 
كاظم  نبيــل  الدكتور  العلمــي 
اآللية  اعتماد  على  الصاحب  عبد 
البعثات  دائــرة  مــن  املقترحــة 
والعالقــات الثقافيــة املصــادق 
عليها بإجماع جلنة عمداء كليات 
العراق بتخيير الطالب  الطب في 
العلمية  الرصانــة  امتحــان  بني 

الدراسية األخيرة  أداء الســنة  أو 
كاملــة دواماً حضوريــا وامتحانا 
مباشــرا مع طلبة كليات الطب 
اجلامعات  املعتمدة في  املراكز  في 
الرقعــة  وحســب  العراقيــة 
في  اإلجراء  هــذا  ويعد  اجلغرافية 
حال اختياره مســتوفياً ملتطلبات 
املعادلــة بعــد اجتياز  امتحــان 

السنة الدراسية بنجاح. 

 بغداد - الصباح الجديد: 
امـس  الزراعـة  وزارة  كشفـــت 
املساحـــات  حجم  األربعـــاء، 
املشمـولـــة  الزراعـيـــة 
للموســـم  االرواء  بعمليـــات 

.2023 – 2022
وذكــرت الــوزارة في بيــان ان “ 

املشمولة  الزراعية  املســاحات 
باإلرواء للموســم 2022 – 2023 
ســتكون بحدود املليون ونصف 
املليــون دومن عن طريــق األنهار 
“املساحة  ان  مضيفًة  واجلداول”، 
التي تروى عن طريق اآلبار واملياه 
اجلوفية ستكون بحدود مليونني 

و500 الف دومن”. 
واشــارت الوزارة إلــى أن “حجم 
مســاحات البساتني هي بحدود 
مليــون ومائة ألــف دومن فضالً 
عن املســاحات التي تروى باملياه 
اجلوفيــة }اآلبار املتجــددة{ التي 

تسقى بالري احلديث”.

بغداد - الصباح الجديد: 
يواصل أســطول الشــركة العامة 
للنقل البري / إحدى تشكيالت وزارة 
النقل إجناز مهام املناقالت الداخلية 

للحنطة احمللية.
أعلن مدير عام الشركة رئيس مجلس 
الشــحماني  كرمي  مرتضــى  اإلدارة 
يواصل أســطول الشــركة مهامه 
في إجناز املناقالت الداخلية للحنطة 
احمللية ،اذ باشــر بنقل )10( آالف طناً 
من احلنطــة احمللية مــن محافظة 

ديالى إلى محافظة كركوك لصالح 
وزارة التجــارة / الشــركة العامــة 

لتجارة احلبوب.
يذكر ان أســطول الشركة العامة 
حملة  اســتأنف  البــري  للنقــل 
املناقالت الداخلية التابعة الى وزارة 
املبرمة  النقل  التجارة ضمن عقود 

معها.
وقال املدير العام انه مت البدء مبناقلة 
احلنطة احمللية من ســايلو سامراء 
وبواقع ) ١٠٠٠٠ ( عشــرة االف طناً 

الــى ســايلو بعقوبة ، ويســتمر 
العمل بنقل هــذه الكمية تنفيذاً 
لتوجيهات وزير النقل الكابنت ناصر 
الشــبلي الذي أكد علــى أهمية 
تنفيذ عقود وزارتي التجارة والزراعة 
كونهمــا يســهمان فــي حتقيق 
االكتفاء الذاتي وعدم االعتماد على 
املســتورد من ناحية ومــن ناحية 
املواطن على مفردات  إعتماد  اخرى 
يعتمد  التي  التموينيــة  البطاقة 

عليها في توفير غذائه اليومي.

الهيدروليكية ُتنظم ندوة تعريفية عن 
مفهوم نظام إدارة الصحة والسالمة 

التعليم تخير الطلبة بين امتحان الرصانة 
أو أداء السنة األخيرة في كليات االختصاص

)ISO 45001 2018) للحاصلين على شهادات الطب من خارج العراقِضمـَن الُمواصفة

الزراعة تكشف حجم المساحات 
المشمولة باإلرواء للموسم الحالي

اسطول النقل البري ينقل )10( االف طن 
من الحنطة المحلية الى كركوك 
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متابعة ـ الصباح الجديد:

قال ثالثــة محللني ومســؤول مؤيد 
لإلصالح لرويتــرز، إن الرئيس اإليراني، 
إبراهيم رئيســي، بتشــديده القيود 
على حقوق املــرأة، يعزز أوراق اعتماده 
كمتشــدد، ورمبا احتمــال أن يصبح 
املرشــد األعلى التالي إليــران، خلفا 
لعلي خامنئي، حتى لو كان ذلك على 
حســاب إثارة احتجاجات جماهيرية، 
وإشــاعة الفرقــة بــني الكثير من 

اإليرانيني والنخبة احلاكمة.
وبعد مرور عام على انتخاب رئيســي، 
الذي مثل نهاية عصر اعتبره كثير من 
اإليرانيني أكثر براغماتية وتســامحا، 
في  الصــارم حلكومته  التطبيق  أدى 
ارتــداء احلجــاب في األســابيع التي 
سبقت وفاة، مهسا أميني، في احلجز 
يوم 16 ســبتمبر املاضــي، إلى إعادة 
التأكيد الكامل على نفوذ املتشددين.
واآلن، وفــي الوقت الــذي يدعو فيه 
عشــرات اآلالف مــن احملتجــني إلى 
ســقوط نظام اجلمهورية اإلسالمية 
ردا على وفاة أميني، يعزز املتشــددون 
رئيسي  اســتخدام  ويؤيدون  قوتهم، 
للقوة ضــد االحتجاجــات، حتى لو 
كانت األمور السياســية راسخة في 

قبضة املرشد األعلى، علي خامنئي.
ويــرى محللون ومصــادر مقربة من 
صنــع القرار فــي إيــران أن خامنئي 
)83 عاما( مصمم علــى دعم أركان 
اجلمهورية اإلسالمية التي قادها منذ 
اخلميني،  اهلل  روح  وفاة مؤسســها، 

عام 1989.
وخبراء  العاديــون  اإليرانيون  وينظــر 
أجانب ورجال دين إلى رئيسي، باعتباره 
مرشــحا منافســا خلالفة خامنئي، 
علــى الرغم من أنه لــم يفصح عن 
هذا الطمــوح. ولم يعتمد املرشــد 

األعلى خليفة له، وهناك أيضا آخرون 
في الســاحة، أبرزهــم مجتبى، جنل 

خامنئي.
اشترط  لإلصالح  مؤيد  مسؤول  وقال 
عدم نشر اسمه العتبارات سياسية 
»يؤمن رئيسي حقا بقائمة األولويات 
متشدد  إنه  األعلى.  للمرشد  الثورية 
اجتماعية  قيــود  بتطبيــق  يؤمــن 

وسياسية على نحو أكثر صرامة«.
ومضى يقول »ال دراية لي بطموحاته 
الشــخصية ليصبح املرشد األعلى 
املقبــل، لكن ســواء خلفــه أم لم 
يخلفه، دعني أؤكد أن رئيسي نفسه 
رجــل دين مناهض للغــرب وال يؤمن 

مبجتمع أكثر حرية«.
ولــم يتســن لرويتــرز التواصل مع 
مســؤولني فــي مكتبــي رئيســي 

وخامنئي للتعليق.
وانتخب رئيســي، املشــمول برعاية 
خامنئي، رئيسا للجمهورية في يونيو 
2021، في ســباق جعل جميع فروع 
بعد  املتشددين،  الدولة حتت سيطرة 
سنوات من حكم أكثر براغماتية في 
عهد الرئيس السابق، حسن روحاني.

احلــرس  بثقــة  رئيســي  ويحظــى 
متشددة  عسكرية  قوة  وهي  الثوري، 
لســحق  الدولــة  اســتخدمتها 
مدى  على  السياســية  االضطرابات 
عقود، ويعتبرها اإليرانيون عامال مؤثرا 

في اختيار خليفة خامنئي.
وبعد أن عينــه خامنئي في منصب 
رئيــس الســلطة القضائيــة، وهو 
منصب بارز عام 2019، خضع رئيسي 
بضعة  بعــد  أميركيــة  لعقوبــات 
يعتقد  الذي  الدور  بســبب  أشــهر، 
أنــه لعبه في إعدام آالف الســجناء 
السياسيني عام 1988. ولم تقر إيران 
القتل. وحني ُســئل  قط بعمليــات 
في  السياسيني  السجناء  مقتل  عن 
2021، أجاب  مؤمتر صحفي في يونيو 

رئيسي بأنه ينبغي اإلشادة بالقاضي 
أو املدعــي العام الــذي دافع عن أمن 

الناس.

احلجاب والعفة
أدى األمــر الذي أصدره رئيســي في 
يوليو بأن على السلطات إنفاذ »قانون 
احلجاب والعفــة« في إيران، إلى مزيد 
من القيود مثل منع النساء من دخول 
بعــض البنوك واملكاتــب احلكومية 

وبعض وسائل النقل العام.
وفــي 13 ســبتمبر املاضــي، ألقت 
القبض  شــرطة األخالق في طهران 
على أميني وهي كردية إيرانية بسبب 
ثالثة  وبعد  غير مناســبة«.  »مالبس 
أيــام توفيت أميني في مستشــفى 
بالعاصمة بعد أن دخلت في غيبوبة. 

وفي إشارة إلى اليوم الذي فقدت فيه 
أميني الوعي في احلجز، قال الطبيب 
الشرعي إنها استعادت وعيها لفترة 
وجيزة لكن »إنعاش القلب والتنفس 
لم يكن فعاال فــي الدقيقة احلرجة 
األولــى، مما أدى إلى حــدوث تلف في 

الدماغ«.
وخلعت نســاء احلجاب وأشعلن النار 
تعد  التي  االحتجاجــات  أثنــاء  فيه 
واحدة من أجرأ االنتفاضات الشعبية 
1979 وضربــة رمزيــة  منــذ ثــورة 
للجمهورية اإلســالمية التي سعت 
إلى فرض قواعد اللباس احملافظة على 

النساء في األماكن العامة.
وقال هنري روما، من معهد واشنطن 
األدنى، وهو مركز  الشــرق  لسياسة 
بحثــي، »صحيــح أن اخلالفــة دائما 

فــي خلفيــة السياســة اإليرانية، 
لكننــي أعتقد أن التركيز الشــديد 
علــى احلجــاب، الذي بــدأ جديا هذا 
قوى  لتوحيد  انعكاسا  ميثل  الصيف، 

املتشددين«.
ويعد التطبيق املتشدد الرتداء احلجاب 
في عهد رئيسي نهاية ليس فقط مع 
عهد روحاني، ولكن أيضا مع رئاسة، 
محمــود أحمدي جناد، الذي اشــتهر 
بتشدده في قضايا كثيرة لكنه قاوم 

الفرض الصارم لقواعد اللباس.
وقال كورنيليوس أديبهر، من مؤسسة 
»خامنئي  الدولي  للســالم  كارنيغي 
يســتعد. إنه يريد تــرك إرث، ويجب 
أن يكــون إرثــه داعمــا للجمهورية 
اإلسالمية، وهو ما يترجم إلى تقوية 

نسيجها الداخلي«.

وجعلت االحتجاجات بعض املسؤولني 
يثيرون تساؤالت حول سياسة االلتزام 
الالفت  بارتــداء احلجاب. ولكن مــن 
لالنتباه أن علي الريجاني، مستشــار 
خامنئي، تســاءل عما إذا كان يجب 
على الشرطة فرض االلتزام باحلجاب 
أصال. لكن املتشــددين يتمســكون 

مبواقفهم.
واتهم وزيــر الداخلية، أحمد وحيدي، 
القائــد الســابق باحلــرس الثــوري، 
احملتجني بتقدمي »مشــاهد بشــعة« 
باســم حقوق املرأة، قائال إن احملتجني 
يــرون »احلريــة في عري وعــدم حياء 

املرأة«.
وقــال كســرى أعرابي، مــن مبادرة 
برنامج إيران في معهد توني بلير، إنه 
من املتوقع أن يكون للحرس الثوري دور 
كبير في اختيار اخلليفة، ألن املرشــد 
األعلى التالي سيعتمد بشكل أكبر 
على دعم احلرس الثوري في مواجهة 

املعارضة املناهضة للحكومة.

»رئيسي أغرب عن وجهنا«
من املرجح أن يلعب احلرس الثوري دورا 
رئيسيا إذا قررت إيران القمع الشامل 
بالفعل  فيها  قتل  التي  لالضطرابات 
أكثر من 200 شخص، وفقا جلماعات 

حقوقية.
لكــن ثالثة محللني ومســؤوال قالوا 
لرويترز في سبتمبر املاضي، إن قضية 
اخلالفــة أضافت تعقيــدا في تفكير 
القيــادة بشــأن مدى القمــع الذي 
يتعني اتباعــه، ألن بداية االضطرابات 
تزامنت مع شائعات عن اعتالل صحة 

خامنئي.
 ، احلاكمــة  املؤسســة  وانشــغلت 
املتمثلة في نظام يجمع بني سلطة 
دينيــة ورئيــس منتخــب وبرملــان ، 
في  حتى  باخلالفة  املرتبطة  باملناورات 
الــذي توازن فيه السياســة  الوقت 

األمنية.
وقال احملللون واملســؤول في سبتمبر 
أن  املطلعة تخشى  املصادر  إن بعض 
يؤدي اســتخدام املزيد من القوة إلى 
كشف االنقســامات داخل صفوفها 
)املؤسسة احلاكمة( وإذكاء املزيد من 
االضطرابات، وهو أمــر قد ال يحتمل 

في مثل هذا الوقت احلساس.
أمام  احملتجــون عن غضبهــم  وعبر 
رئيســي نفســه أثناء زيارته جلامعة 
بطهــران هذا الشــهر ، حني هتفت 
طالبــات قائالت »رئيســي أغرب عن 

وجهنا«، و«املاللي أغربوا عن وجهنا«.
وفــي تكــرار لتصريحــات خامنئي، 
دأب رئيســي على إلقــاء اللوم على 
واتهم  االضطرابــات،  فــي  الغــرب 
الرئيس األميركي، جو بايدن، بإشاعة 
والدمــار«،  واإلرهــاب  »الفوضــى 
واستشهد بوصف اخلميني للواليات 

املتحدة بأنها »الشيطان األكبر«.
وفي عهد رئيســي، توقفت احملادثات 
غير املباشــرة التي استمرت شهورا 
بني إيــران والواليات املتحدة في فيينا 
بشــأن إنقــاذ االتفاق النــووي املبرم 
عام 2015. ويقــول اجلانبان إنه يتعني 
على طهران وواشــنطن اتخاذ قرارات 

سياسية لتسوية القضايا املتبقية.
على  املفروضة  العقوبــات  زالت  وما 
النفط اإليراني تضغط على االقتصاد 
تنخفض  العملة  مما جعــل  اإليراني، 

إلى مستويات قياسية.
وقــال مائير جافيدانفــار، احملاضر في 
ريتشمان  جامعة  في  اإليراني  الشأن 
في إســرائيل، إن »رئيسي يتخذ مثل 
هــذا املوقف املتطرف بشــأن حقوق 
املــرأة ألنه يعلــم أن هذا مــا يريده 

خامنئي«.
وأضاف أن »السير على نهج خامنئي 
في موقفه من قضية املرأة سيبقيه 

في السباق خلالفة خامنئي«.

تقـرير

تحليل: التشدد والقمع يدعمان رئيسي لخالفة خامنئي في إيران

الصباح الجديد ـ وكاالت:
بدأ وفدا جبهة حترير شــعب تيغراي واحلكومة 
اإلثيوبية محادثات ســالم فــي عاصمة جنوب 
إفريقيــا، بريتوريا، امــس االول الثالثاء، من أجل 
»إيجاد حل سلمي ودائم« لوقف »النزاع املدمر« 
املســتمر منذ عامني في البالد، على ما أعلنت 

رئاسة جنوب إفريقيا.
وقال، فانســان ماغوينيا، املتحدث باسم رئيس 
جنوب أفريقيا، سيريل رامابوزا، في مؤمتر صحفي 
»بدأت اليــوم في 25 أكتوبر محادثات الســالم 
التي مت تنظيمها إليجاد حل سلمي ودائم للنزاع 
املدمر فــي منطقة تيغراي وســتنتهي في 30 

أكتوبر«.
وأضاف أن جنوب أفريقيا تأمل أن »جتري احملادثات 
بشــكل بناء وتــؤدي إلى نتائــج إيجابية حتمل 
الســالم«. وجتري هــذه احملادثات برعايــة اإلحتاد 

األفريقي.
واندلــع القتال بــني متمردي تيغــراي والقوات 
الفدراليــة اإلثيوبية في نوفمبر املاضي، ما أغرق 

شمال إثيوبيا في أزمة إنسانية عميقة.
وبعد هدنة هشــة اســتمرت خمســة أشهر 
اســتؤنف القتال فــي 24 أغســطس، قبل أن 
تعلن القــوات اإلثيوبية واإلريترية في 18 أكتوبر 
ســيطرتها على عدة مدن بينها شــاير، إحدى 

املدن الرئيسية في تيغراي. 
وقال وزيــر اخلارجية األميركــي أنتوني بلينكن 
في بيان رحــب فيه باملفاوضــات »ال يوجد حل 
عســكري لهذا النزاع، وهذه احملادثات متثل أكثر 
السبل الواعدة لتحقيق ســالم وازدهار دائمني 

جلميع االثيوبيني«.
كما رحب موســى فقي محمد رئيس مفوضية 
االحتاد األفريقي ببدء احملادثات التي طال انتظارها، 
معربا عن حماسته أمام »العرض املبكر لاللتزام 

بالسالم من قبل جميع األطراف«.
وأعاد فقي في بيان تأكيد »التزام االحتاد األفريقي 
املستمر بدعم األطراف في عملية متلكها إثيوبيا 
ويقودهــا االحتاد األفريقي إلســكات املدافع من 

أجل إثيوبيا موحدة ومستقرة يعمها السالم«.
وناشد املفوض الســامي لألمم املتحدة لشؤون 
املتحاربة  األطــراف  فيليبــو غراندي،  الالجئني، 
اغتنــام فرصة الســالم في مواجهــة الوضع 

اإلنساني »املقلق للغاية«.
وقال غرانــدي للصحافيني في نيروبي »أرجو من 
احلكومة، وأرجو من جبهة حترير شــعب تيغراي، 
التوصل  من أجل شعبكم إلى نتيجة إيجابية، 

أو على األقل فتح نافذة للسالم«.
وهذه احملادثات هي أول حــوار علني بني اجلانبني، 
وأكد مســؤول غربي أن اتصاالت سرية سابقة، 
املتحدة، جرت في سيشــيل  الواليات  نظمتها 

ومرتني في جيبوتي.
ويضم فريق الوســاطة اإلفريقي املمثل األعلى 
لالحتاد األفريقي اخلاص بالقرن األفريقي والرئيس 
النيجيــري الســابق أولوســيغون أوباســاجنو 
والرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا والنائبة 
السابقة لرئيس جنوب إفريقيا فومزيل مالمبو-

نغوكا وآخرين.

بدء محادثات سالم بين 
حكومة أثيوبيا ومتمردي 

تيغراي

متابعة ـ الصباح الجديد:

يعاني اإلسرائيليون منذ سنوات 
من ارتفاع متزايد في األســعار، 
ولم يستفيدوا بشكل كاف من 
منو اقتصادي سريع حتّقق بفضل 
فورة في صناعــة التكنولوجيا، 

وفقا لفرانس برس.
العــام املاضــي، صّنفت مجلة 
»إيكونوميست« مدينة تل أبيب 
العالم،  األغلى في  الســاحلية 
مع غضب واســع بني سكانها 
املعيشة  ارتفاع كلفة  بســبب 

واملداخيل املتفاوتة.
يتوجــه  املقبــل،  الثالثــاء 
صناديــق  إلــى  اإلســرائيليون 
االقتراع للمرة اخلامسة منذ عام 

.2019
في معظــم دول العالم، يلعب 
نتائج  في  محوريا  دورا  االقتصاد 
االنتخابات، لكن في إســرائيل، 
االنتماء  علــى  التصويت  يرتكز 
العرقــي والدينــي واملوقف من 

النزاع مع الفلسطينيني.
لكن هذه املرة، يركز املرشــحون 
البارزون، ال ســيما منهم رئيس 
حكومــة تصريف األعمال، يائير 
لبيــد، ورئيس الوزراء األســبق، 
حمالتهم  في  نتانياهو،  بنيامني 
الرســائل  علــى  االنتخابيــة 

االقتصادية.
في  التضخــم  معــدل  وبلــغ 
إســرائيل هذا الشــهر 4,6 في 
املئة، وهي أعلى نســبة تسجل 
منــذ عقد وفقا ألرقــام املكتب 

املركزي لإلحصاء.

البحث عن األرخص
أن تقصد  تاليا،  املمرضة،  وقررت 
محال جتاريا ذا أســعار مخفضة 
فــي إحــدى ضواحــي القدس، 

لشراء أغراض منزلها.
وتقول املمرضة )32 عاما( رافضة 
ذكر اســمها الكامــل، لوكالة 
فرانــس برس، »ليــس لدي خيار 
آخر«، مشــيرة الــى الصعوبات 
التــي تواجههــا مــع عائلتها 
لتوفير احلاجات األساســية مع 
ارتفاع أسعار املواد الغذائية في 

إسرائيل.

وأضافت أنها وزوجها الذي يعمل 
في تصليــح األجهــزة املنزلية 
بجنون«،  »يعمــالن  اإللكترونية 
ويأخذان مناوبات ليلية ويعمالن 
في عطل نهاية األســبوع، ومع 
إمكان  عدم  أحيانا  تخشى  ذلك 
تأمني ما يكفي من املال إلطعام 

طفليهما.
اإلحباط  مــن  بشــيء  وتابعت 
بينما مألت عربة التســوق التي 
جترها بأكياس من املعكرونة »لم 

يعد في إمكاني التحمل«.

التوقف عن الشراء
ويقول رجل األعمال اإلسرائيلي، 
رامــي ليفي، صاحب سلســلة 
شهيرة  ماركت  ســوبر  محالت 
مبيعاتــه  إن  اســمه،  حتمــل 
املاضي  العــام  خــالل  ارتفعت 
15 فــي املئــة، ألنها  بنســبة 

تزايدت  فيما  األسعار  مخفضة 
رغبة أصحاب الدخل املتوســط 
في احلصول على طعام بأسعار 

أدنى.
وأضــاف ليفــي الذي تنتشــر 
وفي  إسرائيل  أنحاء  في  متاجره 
الغربية  الضفة  مســتوطنات 
أصبح  األســعار،  ارتفــاع  »مع 
النــاس الذين اعتادوا التســوق 
من احملال القريبــة من منازلهم 
يأتون إلــى هنا ألنهم يعرفون أن 

األسعار أقل«.
كانــت إييليت بنشوشــان، بني 
املتســوقني الذين يتجولون في 
ممــرات املتجر الــذي توزعت في 
إلى  تشير  ملونة  الفتات  أنحائه 
حســومات على أســعار اخليار 

واللحوم وعلب التونة.
وتقــول األم خلمســة أطفــال 
»لطاملا كنا حريصني، لكن اليوم 

توقفنا ببساطة عن شراء بعض 
األشياء«.

وتوضح أنها توقفت عن شــراء 
»احللــوى واملقرمشــات وبعض 
رقائــق الــذرة التي يزيد ســعر 
20 شــيكال  الرزمــة منها عن 

)حوالى 6 دوالر(«.
وتقول »أصنع مزيدا من األطباق 
في املنزل، ال سيما اخلبز والكعك 

لتجنب شرائها«.

تقليل عدد الوجبات
ويشير األستاذ في كلية الصحة 
العبرية  العامة فــي اجلامعــة 
فــي القــدس، آرون ترويــن، إلى 
املتوســطة  الطبقة  عائالت  أن 
تواجه ضغوطــا لتحقيق األمن 
الغذائــي وأن الغــذاء الصحي 

أصبح صعب املنال.
وفق  الغذائــي،  األمن  ويتمثــل 

فــي  املتحــدة،  األمم  تعريــف 
»الوصــول املنتظــم إلى طعام 

آمن ومغّذ«.
ويضيف لفرانــس برس »عندما 
يكون هناك تضخم ســريع في 
تواكبه  ال  الغذائية  املواد  أسعار 
األجور، تضطر الطبقة الوسطى 
إلى إنفاق املزيد ليس فقط على 
الطعــام ال بل علــى اإليجارات 

والنقل والغاز والتعليم«.
ويشــير تروين إلى »صعوبة في 
احلصول علــى الغذاء الصحي« 

تواجهها العديد من العائالت.
ويؤكــد أن الناس »يبــدأون في 
تغيير منط غذائهم ونوعيته ثم 
يقللون عــدد الوجبات، ويركزون 

على إطعام أطفالهم فقط«.
الضمــان  مؤسســة  وتقــدر 
االجتماعي اإلســرائيلي أن أكثر 
مــن 20 في املئة من الســكان 

عانوا في العام 2021 من انعدام 
األمن الغذائي.

»التيــت«  منظمــة  لكــن 
اإلســرائيلية لإلغاثة اإلنسانية 
والتي تنشــط من أجل احلد من 
الفقر، تقول إن النســبة األعلى 

تصل إلى 30 في املئة.
يعرب  االنتخابات،  من  أيام  وقبل 
ترويــن عــن أمله فــي أن يركز 
السياســيون علــى مشــاكل 

الطبقة الوسطى.
ويضيف »أود أن يفكروا بنا، نحن 
بجد  نعمل  عاديــون،  مواطنون 
أطفال،  لدينا  رواتبنا،  ترتفع  ولم 
اخلدمة  أدينــا  ضرائــب،  وندفع 

املدنية أو العسكرية«.
حياة  نســتحق  »نحن  ويتابــع 
أبسط ، نحن الطبقة الوسطى 
التي بدأت فعال في االنهيار، آمل 

أن يستمعوا لنا«.

ارتفاع تكاليف المعيشة في إسرائيل
يلقي بظالله على االنتخابات المقبلة

تل ابيب االغلى في العالم

في معظم دول 
العالم، يلعب 
االقتصاد دورا 

محوريا في نتائج 
االنتخابات، لكن 

في إسرائيل، يرتكز 
التصويت على 

االنتماء العرقي 
والديني والموقف 

من النزاع مع 
الفلسطينيين.

الكنسيت االسرائيلي

الصباح الجديد ـ وكاالت:
بدأت إدارة الرئيس األميركي جو بايدن 
في جمع معلومات استخباراتية حول 
التحــركات املقبلــة للرئيس الكوري 
الشمالي كيم جونغ أون بعد حتذيرات 
متكررة مــن أن بيونغ يانــغ قد جتري 
جتربة نووية ســابعة خالل األســابيع 

املقبلة.
وقال منسق االتصاالت االستراتيجية 
في مجلس األمن القومي جون كيربي، 

إن الواليات املتحدة تشعر بالقلق من 
االستفزازات املستمرة من قبل كوريا 
الشمالية، خصوصاً بعد سلسلة من 
بني  الطلقات  تبــادل  حول  التصعيد 

اجلارتني الشمالية واجلنوبية.
وأوضح كيربــي للصحافيني  االثنني 
املاضي إن التجارب الكورية الشمالية 
كانت تشــكل مصدر قلق دائما لنا، 
ولهذا الســبب نقوم بتعزيز القدرات 
عدة  منذ  األميركية  االســتخباراتية 

أفضل  على صورة  للحصول  أشــهر 
ورؤية أوضح«.

يانغ  بيونغ  إقــدام  احتمــاالت  وحول 
علــى إجــراء جتربة نوويــة، لفت إلى 
أنــه احتمال »قائــم«، وأن »الكوريني 
الشماليني ميكنهم إجراء جتربة نووية 
في أي وقــت«، معتبراً أن »ما يدور في 
داخل عقل كيم يونغ أون غير معروف 

لنا«.
وأشار كيربي إلى أن واشنطن وضعت 

اســتراتيجية من ثالث نقاط تتضمن 
التعهد مبواصلــة التدريبات الثنائية 
والثالثية مع اليابــان وكوريا اجلنوبية 
من جانب، وجمع مزيد من املعلومات 
آخر، إضافًة  االستخباراتية من جانب 
والدول  الدولــي  اجملتمــع  حــث  إلى 
األعضاء باألمم املتحدة حملاســبة كوريا 
اقتصادية  عقوبات  وفرض  الشمالية 

إضافية.
البيت  االتصاالت في  وشدد منســق 

األبيــض علــى أن إدارة بايدن مدركة 
للمخاطر الكبيرة للتوترات املتصاعدة 
في شبه اجلزيرة الكورية، وقال »نحن 
قدراتنا  لتحسني  فقط  ليس  نسعى، 
بالفعل  اتخذنــا  بــل  العســكرية، 
خطوات من أجــل تعزيز أمن طوكيو 
وسيول، وهما دولتان حليفتان وتلتزم 
الواليــات املتحــدة مبعاهــدة الدفاع 

عنهما«.
وأكــد كيربي أن إدارة بايــدن ملتزمة 

بهــذا االلتــزام الدفاعــي، لكنه في 
إلى استعداد  الوقت نفســه أشــار 
إدارة بايــدن للجلــوس مــع الزعيم 
الكوري الشمالي دون شروط مسبقة 
للحديــث عن إخــالء شــبه اجلزيرة 
وأشار  النووية.  األسلحة  الكورية من 
إلى رفض الزعيم الكوري الشــمالي 
املتكــرر قبول العــرض األميركي، مما 
دفع واشــنطن إلى تعزيــز الدفاعات 
العســكرية. ورفــض التحــدث عن 

رد واشــنطن فــي حال إجــراء كوريا 
الشمالية لتجريه أسلحة نووية.

وأعلنت نائبة وزير اخلارجية األميركية 
ويندي شــيرمان مــن طوكيو، أمس 
املتحدة  الواليــات  أن  الثالثــاء،  االول 
العســكرية  قدراتها  ستســتخدم 
بشــكل كامل، مبا في ذلــك الدفاع 
النووي والتقليدي والصاروخي، للدفاع 
عن حليفتيها اليابان وكوريا اجلنوبية 
ضد االستفزازات من كوريا الشمالية.

واشنطن تتوقع تجربة نووية كورية شمالية »في أي وقت«
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جمهورية العراق
شركة نفط البصرة

منوذج إعالن دعوة عامة )جتهيز مواد كهربائية(
يســر شــركة نفط البصرة )شــركة عامة( أن تعلن عن حاجتها لتجهيز املواد املدرجة تفاصيلها في أدناه، فعلى الراغبني باالشتراك في املناقصة مراجعة 
ممثلية قسم املشتريات احمللية في استعالمات الشركة في باب الزبير للحصول على وثائق وشروط املناقصة وحسب وثائق العطاءات القياسية الصادرة من 
وزارة التخطيط العراقية لقاء املبلغ املؤشر إزائها غير قابل للرد ابتداًء من يوم نشر االعالن وبعد تقدميهم املستمسكات املطلوبة واملبينة الحقا مجددة لعام 

2022 مع مراعاة ما يلي:

1- املوعد النهائي لغلق املناقصة: )الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم االربعاء املوافق 2022/11/16( 
2- تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ الغلق أعاله على أن تكون مصحوبة بتقدمي التأمينات األولية على شــكل خطاب ضمان أو صك مصدق أو 

سفتجة صادرة من مصرف عراقي معتمد حسب النشرة الصادرة من البنك املركزي العراقي على أن تكون نافذة ملدة )120( يوما من تاريخ الغلق.
3- سيتم عقد مؤمتر للرد على استفسارات اجملهزين في )مقر شركة نفط البصرة/ موقع باب الزبير/ القاعة الرئيسية في الطابق االرضي لبناية الزقورة صالة 

استقبال املراجعني( في متام الساعة العاشرة من صباح يوم االربعاء املوافق 2022/11/9.
4 - تودع العطاءات في صندوق اللجنة الدائمية لفتح عطاءات طلبيات الشــراء احمللية الكائن في )املوقع الرئيســي( لشركة نفط البصرة- في استعالمات 
باب الزبير على أن يكون بثالث نسخ مع قرص مدمج ابتداًء من اليوم التالي لنشر اإلعالن ولغاية موعد غلق الصندوق احملدد للمناقصة. وسيتم رفض جميع 

العطاءات الواردة بعد موعد الغلق احملدد. والعطاءات الواردة عبر البريد اإللكتروني
5 - ســيتم فتح العطاءات العلني بنفس موعد الغلق احملدد وبحضور الراغبني من مقدمي العطاءات أو ممثليهم قانونا في مكان الفتح الكائن في شــركة 

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

النافذة.
7 - املستمسكات املطلوبة:

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

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

9- على اجملهز تقدمي جميع اوراق الوثيقة القياسية مختومة بختمه احلي مع توقيعه على القسم الرابع منها.
10- ميكن االطالع على تفاصيل املناقصة على املوقع اإللكتروني لنشر املناقصات اخلاص بالشركة وهو:

 .acis@boc.oil.gov.iqوميكن االستفسار على البريد اإللكتروني لقسم املشتريات احمللية  www.boc.oil.gov.iq
عـ/ مدير عام شركة نفط البصرة
هشام طالب محمد
مدير هيأة العقود واملشتريات

فقدان هوية
 وكالة غذائية وطحني

فقدت هويــة وكالة غذائية وطحني  
صادرة من وزارة التجارة / الشــركة 
الغذائية  املــواد  لتجــارة  العامــة 
العامة لتصنيع احلبوب  والشــركة 
بإسم )سكنة حســن جلوب( فمن 

يعثر عليها تسليمها ملصدرها

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 99
التاريخ: 202/10/24

م/ إعالن اول/ اعادة تقدير

عمالً بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل، تعلن جلنة البيع 
واإليجار في مديرية بلديات ذي قار عن اجــراء مزايدة علنية إليجار أمالك مديرية 
بلدية )الغراف( وكما مبينة مواصفتها ادناه عدد )23( فعلى الراغبني باالستئجار 
مراجعة محاسب البلدية خالل مدة )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن 
لدفع التأمينات القانونية بنسبة ال تقل عن )20%( من القيمة التقديرية لكامل 
مدة االيجــار واحلضور في اليوم التالي من مدة انتهــاء االعالن في ديوان البلدية 
حسب املوعد احملدد مع جلب هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 

أجور نشر االعالن والداللية البالغة 2% وأي مصاريف اخرى.
م. ر. مهندسني
حيدر محسن جري
مدير بلديات ذي قار

فقدان هوية
فقــدت الهويــة الصــادرة مــن وزارة 
واملالية  االداريــة  الدائرة   / التخطيــط 
باسم )علي ســتار سلمان حمد( ورقم 
الوطنيــة  والبطاقــة   )936( الهويــة 
املوحدة وهوية  الناخب لالسم املذكور 
و بطاقــة )فيزا كارد( صادرة من املصرف 
االهلي العراقي فعلى من يعثر عليهم 

تسليمهم إلى جهة اإلصدار.

إعــــــالن
استناداً لقانون املزايدات و املناقصات اخلاصة باالوقاف املرقم 45 لسنة 1969

تعلن هيئة إدارة واســتثمار أموال الوقف السني عن اجراء مزايدة علنية في ديوان الوقف السني / القاعة 
املركزية في احملالت التجارية املبينة أرقامها وأوصافها أدناه ، فعلى الراغبني في االشــتراك باملزايدة مراجعة 
ديوان الهيئة مســتصحبني معهم بطاقة الســكن  والبطاقة التموينية وهوية األحوال املدنية وشهادة 
اجلنســية العراقية  أصل و صورة وتأييد ســكن  مع صك مصدق من مصرف الرافدين ممغنط ويحتوي على 
ختم حراري  ألمر ) هيئة إدارة واســتثمار اموال الوقف الســني( بالتأمينات القانونية البالغة 20% من بدل 
التقديــر وعلى من ترســو عليه املزايدة دفع اإليجار الســنوي صفقة واحدة مع أجــور اإلعالن واللجان مع 
مالحظة املادة 18 من نظام املزايدات اخلاصة باألوقاف والتي منعت املســؤولني واملوظفني في دوائر األوقاف 

وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة من االشتراك في املزايدة وكذلك املدينني جلهة الوقف . 
يكون موعد املزايدة يوم ) االربعاء ( املوافق 2 / 11 /2022

املدير العام وكالة
رئيس اللجنة

Public Tender Announcement for Tender No: 040-SC-22-EBS 
Provision of Acidizing, Fracturing, Coiled tubing&N2 Service for EBS oilfield

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 Acidizing, Fracturing, Coiled tubing&N2 Service for EBS oilfield 
Tender No.: 040-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 Petroleum Company Limited is to seek ONE to TWO contractors who have enough experience and ability to Provide 
Provision of Acidizing, Fracturing, Coiled tubing&N2 Service for EBS oilfield. 
The detailed information should strictly comply with the detail scope of work in ITB document.
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. Pan 
Youjun panyoujun@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Copy of Company Registration Documents.
C: Information for S2 Camp entry pass )form could be obtained from the above email address(.
Note: Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following 
conditions:1- Who is on the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes 
with Company or its affiliates at Company›s sole discretion, whether it is litigation or non-litigation.
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, 10th November 2022 based on the ITB documents. If the closing date coincides 
with the public holiday or curfew, the closing day would be extended automatically to the next working day after holiday 
or curfew.
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 value should be 50,000.00 USD and valid for 120 days.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted 
strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact 
information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the 
C&P Dept. 3 days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Mr. Pan Youjun panyoujun@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

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

بدل التقدير كتابةبدل التقديراملساحةرقم العقار و املوقعت

 تسعمائة الف دينار12900,000م2دكان 2 احملمودية / محالت ملحقة بجامع حي املوظفني1

 تسعمائة الف دينار12900,000م2دكان 3 احملمودية / محالت ملحقة بجامع حي املوظفني2

 تسعمائة الف دينار10900,000م2دكان 8 احملمودية / محالت ملحقة بجامع حي املوظفني3

 تسعمائة الف دينار10900,000م2دكان 9 احملمودية / محالت ملحقة بجامع حي املوظفني4

مليون وثالثمائة وخمسون الف دينار521,350,000م2اخلانة 24/125 الشيخ عمر5

مليون وخمسمائة الف دينار151,500,000م2دكان 2 مجمع السبع ابكار السكني6

خمسمائة الف دينار34,60500,000م2قطعة خالية 489 امليدان /خلف جامع املرادية ضمن محلة سكنية7
ثالثة ماليني وسبعمائة وخمسون الف دينار1483,750,000م2شقة فوقانية 273/234 الشيخ عمر / كراج القادسية8
مليون ومائتان الف دينار21,81,200,000خانة 18 باب املعظم / كراج الطريحي9

مليون وثالثمائة الف دينار111,300,000م2دكان 28/4 الداودي / جامع الشهيدين10

 تسعمائة الف دينار12900,000م2 دكان 5د /240 /2 الشيخ عمر/كراج القادسية11

مليون وثالثمائة الف دينار421,300,000م2دكان 240/129 الشيخ عمر12

مليون وخمسمائة الف دينار12,51,500,000م2دكان 90 الشيخ عمر / الغزالي13

مليون وثمنمائة الف دينار2401,800,000م2القطعة املرقمة 288 الفضل14

 مليونان واربعمائة4,252,425,000م2دكان 29 /2 الشورجة / خان الزرور15

ثمنمائة الف دينار18,5800,000م2دكان 64/66/68/4 الشواكة / باب السيف16

سبعمائة وخمسون الف دينار15,5750,000م2دكان 60 أ الشواكة / باب السيف18

املواصفاترقم املناقصةت
ثمن بيع 

وثائق 
املناقصة

عدد مرات 
اإلعالن

مبلغ التأمينات 
نوع تبويب املبلغ التخمينياألولية

املوازنة

18016/22/61

مواد كهربائية متنوعة 
)خاصة بأعمال الصيانة 

اليومية( وحسب 
املواصفات , الشروط 
, الكميات واملناشئ 

املثبتة في وثائق املناقصة 
)الوثيقة القياسية(

 150,000
فقط مائة 
وخمسون 
الف دينار 

عراقي

الثاني
 4,000,000

أربعة ماليني 
دينار عراقي

 171,494,000
فقط مائة وواحد 
وسبعون مليون 
واربعمائة وأربعة 

وتسعون الف 
دينار عراقي

تشغيلي

شركة نفط البصرة

عنوان 
منوذج اعالن دعوة عامةالنموذج

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

،،القيمة التقديرية )االيجار السنوي(مدة االيجارنوع امللكرقم امللكاسم الدائرةت

2،250،000 مليونان ومائتان وخمسون الف دينارسنة واحدة ملعب خماسي5006/2/40بلدية الغراف1

2،250،000 مليونان ومائتان وخمسون الف دينارسنة واحدة ملعب خماسي7156/40بلدية الغراف2

2،240،000 مليونان ومائتان واربعون الف دينارسنة واحدة ملعب خماسي7156/1/40بلدية الغراف3

2،275،000 مليونان ومائتان وخمسة وسبعون الف دينارسنة واحدة ملعب خماسي7152/40بلدية الغراف4

5،800،000 خمسة ماليني وثمامنائة الف دينارسنة واحدةحانوت55/15بلدية الغراف5

6،080،000 ستة ماليني وثمانون الف دينارسنة واحدةحانوت55/16بلدية الغراف6

 14،875،000 اربعة عشر مليون وثمامنائة وخمسة وسبعونسنة واحدةعلوة بيع االسماك1992م55بلدية الغراف7
الف دينار

382،500 ثالثمائة واثنان وثمانون الف وخمسمائة دينارسنة واحدةكشك55/22بلدية الغراف8

382،500 ثالثمائة واثنان وثمانون الف وخمسمائة دينارسنة واحدةكشك55/23بلدية الغراف9

382،500 ثالثمائة واثنان وثمانون الف وخمسمائة دينارسنة واحدةكشك55/24بلدية الغراف10

382،500 ثالثمائة واثنان وثمانون الف وخمسمائة دينارسنة واحدةكشك55/25بلدية الغراف11

15 سنةبناية جتارية40/1477بلدية الغراف12

8،100،000 ثمانية ماليني ومائة الف دينار.
 1/ على املستأجر تنفيذ فقرات الكشف املعد من قبل البلدية

 والبالغ قدره )144،550،000( مائة واربعة واربعون مليون
 وخمسمائة وخمسون الف دينار. 2/على املستأجر تسجيل حق
 املساطحة في التسجيل العقاري. 3/ يعاد تقدير بدل االيجار كل

 خمس سنوات وفق احكام املادة 16 من قانون بيع وايجار اموال
الدولة رقم 21 لسنة 2013

15 سنةبناية جتارية40/1479بلدية الغراف13

8,100,000 ثمانية ماليني ومائة الف دينار.
 1/ على املستأجر تنفيذ فقرات الكشف املعد من قبل البلدية

 والبالغ قدره )144،550،000( مائة واربعة واربعون مليون
 وخمسمائة وخمسون الف دينار. 2/على املستأجر تسجيل حق
 املساطحة في التسجيل العقاري. 3/ يعاد تقدير بدل االيجار كل

 خمس سنوات وفق احكام املادة 16 من قانون بيع وايجار اموال
الدولة رقم 21 لسنة 2013

15 سنةبناية جتارية40/1483بلدية الغراف14

8,100,000 ثمانية ماليني ومائة الف دينار.
 1/ على املستأجر تنفيذ فقرات الكشف املعد من قبل البلدية

 والبالغ قدره )144،550،000( مائة واربعة واربعون مليون
 وخمسمائة وخمسون الف دينار. 2/على املستأجر تسجيل حق
 املساطحة في التسجيل العقاري. 3/ يعاد تقدير بدل االيجار كل

 خمس سنوات وفق احكام املادة 16 من قانون بيع وايجار اموال
الدولة رقم 21 لسنة 2013

990،000 تسعمائة وتسعون الف دينارسنة واحدةحانوت55/64بلدية الغراف15

577،500 خمسمائة وسبعة وسبعون وخمسمائة دينارسنة واحدةكشك978/40/31بلدية الغراف16

382،500 ثالثمائة واثنان وثمانون الف وخمسمائة دينارسنة واحدةكشك55/26بلدية الغراف17

382،500 ثالثمائة واثنان وثمانون الف وخمسمائة دينارسنة واحدةكشك55/27بلدية الغراف18

2،800،000 مليونان وثمامنائة الف دينارسنة واحدةفرن صمون913 اجلامعبلدية الغراف19

1،600،000 مليون وستمائة الف دينارسنة واحدةحانوت40/76بلدية الغراف20

990،000 تسعمائة وتسعون الف دينارسنة واحدةحانوت55/60بلدية الغراف21

990،000 تسعمائة وتسعون الف دينارسنة واحدةحانوت55/61بلدية الغراف22

990،000 تسعمائة وتسعون الف دينارسنة واحدةحانوت55/63بلدية الغراف23



5 اعالن

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن مناقصة عامة

مناقصة رقم )13 لسنة 2022(
1- يســر قســم العقود في محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص ب)انارة شــارع مدخل الشــامية( ضمن املشاريع 
املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة الديوانية/ من متويل تنمية االقاليم لعام )2022(  وبكلفة تخمينية قدرها )367،205،000( ثالثمائة وســبعة 
وستون ومائتان وخمسة الف دينار ال غيرها وحسب التبويب )الباب )58(، نوع االستثمار )2(، القسم )1(، الفصل )4(، املادة )13( النوع )18(، التسلسل )226(( ومبدة عمل )150( يوم .

2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، احلقيقة اآلن(. 
 )www.dewaniarc.com( او املوقع االلكتروني )3- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )محافظة الديوانية/ قسم العقود

)EMAIL: dewaniarc_ 2005@yahoo.com( والبريد
خالل الدوام الرسمي للدائرة وكما موضحة في التعليمات ملقدمي العطاءات، وال يخضع مقدمو العطاءات احملليني لألفضلية.

4- متطلبات التأهيل املطلوبة:
أ- املتطلبات الفنية:

أوال: الكوادر/
1- مهندس كهرباء    عدد 1

ب- املتطلبات املالية:
* السيولة املالية: وتعرف السيولة النقدية بأنها كشف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املصرفية وللفترة التي 
تسبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ السيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )80،528،600( فقط ثمانون مليون وخمسمائة وثمانية وعشرون الف وستمائة دينار الغيرها

ج- املتطلبات القانونية:
أوالً: األهلية وتشمل )ال يوجد تضارب في املصالح، لم يتم وضع الشركة املقدمة في القائمة املتلكئة والقائمة السوداء(.

ثانيا: نسخة من براءة الذمة نافذة وصادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة الى محافظة الديوانية/ قسم العقود.
ثالثا: شهادة تأسيس الشركة.

رابعاً: هوية تسجيل و تصنيف املقاولني )نافذة( وتكون درجة وصنف املقاول أو الشركات املقاولة املطلوبة هي )التاسعة(
خامسا: وصل شراء املناقصة )نسخة اصلية(.

5- بإمــكان مقدمي العطاءات املهتمني شــراء وثائق العطــاء باللغة العربية بعد تقدمي طلب حتريري الــى العنوان احملدد )محافظة الديوانية/ قســم العقود( وبعد دفع قيمة 
البيع للوثائق البالغة )250,000( مائتان وخمســون ألف دينار عراقي فقط ال غيرها غير قابل للرد وأن أســلوب الدفع ســيتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم احلسابات/ 
أمني الصندوق في ديوان احملافظة وســوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشــاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم )االحد( املصادف 

)2022/11/6( في بناية احملافظة/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات.
6- يتم تســليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قســم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداًء من اليوم التالي من تاريخ آخر نشر لإلعالن في اجلرائد الرسمية 
املذكورة في كتاب االعالن ولغاية الســاعة الثانية عشــر ظهرا في يوم غلق املناقصة وال يســمح التقدمي عن طريق البريد اإللكتروني، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 
العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات( في نفس موعد غلق املناقصة في يوم )االحد( في متام الســاعة الثانية 
عشرة ظهرا بتأريخ )2022/11/13( وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على أن تقدم العطاءات داخل ظروف 

مغلقة ومختومة ومثّبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف وعنوانه اإللكتروني.
7- كل العطــاءات يجــب أن تتضمن ضمانا للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو ســفتجة صادر من مصرف معتمد في 
العراق وبنســبة )3%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشــروع ومببلغ )24،158،580( فقط اربعة وعشــرون مليون ومائة وثمانية وخمسون الف وخمسمائة وثمانون دينار عراقي 

الغيرها ومعنون الى جهة التعاقد )محافظة الديوانية/ قسم العقود( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذا ملدة )120( يوما من تأريخ غلق املناقصة الفعلي.
8- يتــم اعتماد الوثائق القياســية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مســتجيبة عند تثبيتها ملعاييــر التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة 
والشروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية لكافة أقسامها يتم استبعاد عطائه تعتبر 

غير مستجيبة.
9- تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )90( يوما اعتبارا من تأريخ غلق املناقصة، وأن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

10- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن وآلخر إعالن عن املناقصة.
11- يلتزم الطرف الثاني )منّفذ العقد( بأن يشــّغل ما ال يقل عن )50%( من عماله وموظفيه من العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشــغيل في بغداد واحملافظات إال في حال 

اعتذار املركز عن توفير األعداد والتخصصات املطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة )30( يوماً من تأريخ استالم املركز للطلب.
12- في حالة اشتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه  مع مراعاة مايلي:

أ - تعتمد نسبة الشراكة بني الشركاء وحسب ما محدد في عقد الشراكة وفي حال لم تذكر النسبة في عقد الشراكة فيتم القسمة بينهم على عدد الشركاء بالتساوي
ب - يعتمد عقد الشــراكة املبرم بينهما على يكون مصدق من كاتب العدل اخملتص ويجوز تقدمي منوذج اتفاق اولي على الشــراكة موقع من قبل اطراف الشــراكة معززا بتعهد 
يقدم من قبلهم بعدم التنازل او االنسحاب في حال رسو املناقصة عليهما على ان يتم تقدمي عقد شراكة بينهما مصدق من كاتب العدل اخملتص بعد توقيع العقد خالل مدة 

ال تتجاوز )14( يوما من تاريخ توقيع العقد وفي حال انسحاب احد الشركاء فيتم معاملة املشتركني معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال.
ت - ميكن تقدمي التأمينات األولية او النهائية باسم أي من الشركاء

ث - في حال تقدمي احد الشركاء ألي من املعايير املطلوبة ومت استيفاؤها من قبله فيتم قبول العطاء املشترك دون النظر الى الشريك اآلخر إاّل إذا نص في الوثيقة نسب وشروط 
معينة ينبغي توفرها في الشريط عند ذلك يعتمد على ما مت تثبيته في الوثيقة.

ج - على جميع الشركاء تقدمي براءة ذمة من الضريبة عند االشتراك في املناقصات وال يتم االكتفاء بتقدمي احدى الشركاء لها.
ح - على جميع الشــركاء ان يكونوا مؤهلني من حيث ســالمة املوقف القانوني لهم من ناحية االدراج في القائمة السوداء او القائمة املتلكئة او ممن لم يحظر التعامل معهم 

مبوجب القوانني والتشريعات الوطنية والدولية
13- جلهة التعاقد إلغاء املناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة بناًء على أسباب مبررة من دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شراء وثائق املناقصة فقط للمناقصني.

14- تقدمي نســخ اضافية من عطاء الشركة اخلاص باملناقصة )طبق االصل( عدد )2( على ان تكون جميع النسخ مختومة بختم حي من الشركة باإلضافة الى العطاء االصلي 
والذي ســيتم اعتماده والرجوع اليه وكما محدد في ورقة بيانات العطاء على ان يقوم مقدم العطاء بوضع النســخة االصلية )في غالف منفصل( ويتم تأشيرة بعبارة )نسخة 
اصلية( ووضع كل نســخة من النســخ االضافية في غالف منفصل ايضا ويتم تأشير كل مغلف بعبارة )نسخة مصورة طبق االصل( وتوضع هذه املغلفات االصلية واالضافية 

في مغلف واحد.
15- عدم مشاركة اي عطاء للشركات او املقاولني الذين لديهم ثالثة عقود او اكثر ما زالت في مراحل التنفيذ ومبرمة مع دائرتنا.

16- تقبل العطاءات التي تكون اقل من الكلفة التخمينية لغاية )20%( وفي حال ورود عطاء يقل عن كلفة التخمينية بنسبة تزيد عن )20%( فيتعني على جهات التعاقد دراسة 
التوضيح املقدم من قبل مقدم العطاء واملتضمن حتليل ســعري لفقرات العمل املراد تنفيذه على وفق الكشــف املقدم من قبله وفي حال عدم موافقة اللجنة على التوضيح 
واملبررات املقدمة من صاحب العطاء فيتم طلب خطاب ضمان )خطاب ضمان جدية التنفيذ( مببلغ ميثل الفرق بني الكلفة التخمينية اخملفضة بنسبة )20%( وبني مبلغ العطاء 
الوارد على ان ال يقل خطاب الضمان جدية التنفيذ عن )3%( من كلفة التخمينية وال يتم اطالق هذا اخلطاب اال بعد اصدار شــهادة االســتالم االولي للمشروع وفي حالة اعتذار 

مقدم العطاء عن تقدمي خطاب الضمان فيتم استبعاد عطائه.
17- في حال تساوي اسعار العطاءات املقدمة للمناقصة واملتنافسة على االحالة يتم اعتماد احد املعايير املتوفرة في االعالن وحسب نوع املشروع والوثائق القياسية )صغيرة، 

متوسطة، كبيرة( واملتمثلة في )اخلبرة التخصصية( )االعمال املماثلة، السيولة النقدية ، معدل االيراد السنوي، معدل االرباح في احلسابات اخلتامية(.
زهير علي الشعالن
محافظ الديوانية 

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن مناقصة عامة

مناقصة رقم )14 لسنة 2022(
1- يســر قســم العقود في محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص ب)تأهيل شوارع جزء من حي موظفني وتبليط جزء من شوارع 
حي ال لعيبي والشارع الرابط بني املدخلني في حي السالم الثانية في ناحية نفر( ضمن املشاريع املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة الديوانية/ من متويل تنمية 
االقاليم لعام )2022(  وبكلفة تخمينية قدرها )367،205،000( ثالثمائة وســبعة وســتون مليون ومائتان وخمسة الف دينار ال غيرها وحسب التبويب )الباب )58(، نوع االستثمار )2(، القسم 

)1(، الفصل )4(، املادة )13( النوع )18(، التسلسل )226(( ومبدة عمل )150( يوم .
2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، احلقيقة اآلن(. 

 )www.dewaniarc.com( او املوقع االلكتروني )3- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )محافظة الديوانية/ قسم العقود
)EMAIL: dewaniarc_ 2005@yahoo.com( والبريد

خالل الدوام الرسمي للدائرة وكما موضحة في التعليمات ملقدمي العطاءات، وال يخضع مقدمو العطاءات احملليني لألفضلية.
4- متطلبات التأهيل املطلوبة:

أ- املتطلبات الفنية:
أوال: الكوادر/

1- مهندس مدني    عدد 1
2- مساح    عدد 1

ب- املتطلبات املالية:
* السيولة املالية: وتعرف السيولة النقدية بأنها كشف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املصرفية وللفترة التي تسبق تاريخ 

غلق املناقصة ويكون مبلغ السيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )36،720،500( فقط ستة وثالثون مليون وسبعمائة وعشرون الف وخمسمائة دينار عراقي الغيرها
ج- املتطلبات القانونية:

أوالً: األهلية وتشمل )ال يوجد تضارب في املصالح، لم يتم وضع الشركة املقدمة في القائمة املتلكئة والقائمة السوداء(.
ثانيا: نسخة من براءة الذمة نافذة وصادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة الى محافظة الديوانية/ قسم العقود.

ثالثا: شهادة تأسيس الشركة.
رابعاً: هوية تسجيل و تصنيف املقاولني )نافذة( وتكون درجة وصنف املقاول أو الشركات املقاولة املطلوبة هي )العاشرة(

خامسا: وصل شراء املناقصة )نسخة اصلية(.
5- بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني شراء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد )محافظة الديوانية/ قسم العقود( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة 
)250,000( مائتان وخمســون ألف دينار عراقي فقط ال غيرها غير قابل للرد وأن أســلوب الدفع سيتم مبوجب وصل شــراء يقطع من قبل قسم احلسابات/ أمني الصندوق في ديوان احملافظة 
وســوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم )االحد( املصادف )2022/11/6( في بناية احملافظة/ الطابق الثاني/ 

قاعة االجتماعات.
6- يتم تســليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قســم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداءً من اليوم التالي من تاريخ آخر نشــر لإلعالن في اجلرائد الرسمية املذكورة في 
كتاب االعالن ولغاية الساعة الثانية عشر ظهرا في يوم غلق املناقصة وال يسمح التقدمي عن طريق البريد اإللكتروني، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني 
باحلضور الى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات( في نفس موعد غلق املناقصة في يوم )االحد( في متام الســاعة الثانية عشــرة ظهرا بتأريخ )2022/11/13( وسوف 
ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على أن تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثّبت عليها رقم واسم املناقصة 

واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف وعنوانه اإللكتروني.
7- كل العطاءات يجب أن تتضمن ضمانا للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو سفتجة صادر من مصرف معتمد في العراق وبنسبة 
)3%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشــروع ومببلغ )11،016،150( فقط احدى عشــر مليون وســتة عشر الف ومائة وخمســون دينار عراقي الغيرها ومعنون الى جهة التعاقد )محافظة 

الديوانية/ قسم العقود( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذا ملدة )120( يوما من تأريخ غلق املناقصة الفعلي.
8- يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تثبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية 

والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية لكافة أقسامها يتم استبعاد عطائه تعتبر غير مستجيبة.
9- تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )90( يوما اعتبارا من تأريخ غلق املناقصة، وأن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

10- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن وآلخر إعالن عن املناقصة.
11- يلتزم الطرف الثاني )منّفذ العقد( بأن يشّغل ما ال يقل عن )50%( من عماله وموظفيه من العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل في بغداد واحملافظات إال في حال اعتذار املركز عن 

توفير األعداد والتخصصات املطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة )30( يوماً من تأريخ استالم املركز للطلب.
12- في حالة اشتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه  مع مراعاة مايلي:

أ - تعتمد نسبة الشراكة بني الشركاء وحسب ما محدد في عقد الشراكة وفي حال لم تذكر النسبة في عقد الشراكة فيتم القسمة بينهم على عدد الشركاء بالتساوي
ب - يعتمد عقد الشراكة املبرم بينهما على يكون مصدق من كاتب العدل اخملتص ويجوز تقدمي منوذج اتفاق اولي على الشراكة موقع من قبل اطراف الشراكة معززا بتعهد يقدم من قبلهم 
بعدم التنازل او االنســحاب في حال رســو املناقصة عليهما على ان يتم تقدمي عقد شراكة بينهما مصدق من كاتب العدل اخملتص بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز )14( يوما من تاريخ 

توقيع العقد وفي حال انسحاب احد الشركاء فيتم معاملة املشتركني معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال.
ت - ميكن تقدمي التأمينات األولية او النهائية باسم أي من الشركاء

ث - في حال تقدمي احد الشركاء ألي من املعايير املطلوبة ومت استيفاؤها من قبله فيتم قبول العطاء املشترك دون النظر الى الشريك اآلخر إاّل إذا نص في الوثيقة نسب وشروط معينة ينبغي 
توفرها في الشريط عند ذلك يعتمد على ما مت تثبيته في الوثيقة.

ج - على جميع الشركاء تقدمي براءة ذمة من الضريبة عند االشتراك في املناقصات وال يتم االكتفاء بتقدمي احدى الشركاء لها.
ح - على جميع الشركاء ان يكونوا مؤهلني من حيث سالمة املوقف القانوني لهم من ناحية االدراج في القائمة السوداء او القائمة املتلكئة او ممن لم يحظر التعامل معهم مبوجب القوانني 

والتشريعات الوطنية والدولية
13- جلهة التعاقد إلغاء املناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة بناًء على أسباب مبررة من دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شراء وثائق املناقصة فقط للمناقصني.

14- تقدمي نسخ اضافية من عطاء الشركة اخلاص باملناقصة )طبق االصل( عدد )2( على ان تكون جميع النسخ مختومة بختم حي من الشركة باإلضافة الى العطاء االصلي والذي سيتم 
اعتماده والرجوع اليه وكما محدد في ورقة بيانات العطاء على ان يقوم مقدم العطاء بوضع النسخة االصلية )في غالف منفصل( ويتم تأشيرة بعبارة )نسخة اصلية( ووضع كل نسخة من 

النسخ االضافية في غالف منفصل ايضا ويتم تأشير كل مغلف بعبارة )نسخة مصورة طبق االصل( وتوضع هذه املغلفات االصلية واالضافية في مغلف واحد.
15- عدم مشاركة اي عطاء للشركات او املقاولني الذين لديهم ثالثة عقود او اكثر ما زالت في مراحل التنفيذ ومبرمة مع دائرتنا.

16- تقبل العطاءات التي تكون اقل من الكلفة التخمينية لغاية )20%( وفي حال ورود عطاء يقل عن كلفة التخمينية بنســبة تزيد عن )20%( فيتعني على جهات التعاقد دراســة التوضيح 
املقدم من قبل مقدم العطاء واملتضمن حتليل ســعري لفقرات العمل املراد تنفيذه على وفق الكشــف املقدم من قبله وفي حال عدم موافقة اللجنة على التوضيح واملبررات املقدمة من 
صاحــب العطاء فيتــم طلب خطاب ضمان )خطاب ضمان جدية التنفيذ( مببلغ ميثل الفرق بني الكلفة التخمينية اخملفضة بنســبة )20%( وبني مبلــغ العطاء الوارد على ان ال يقل خطاب 
الضمان جدية التنفيذ عن )3%( من كلفة التخمينية وال يتم اطالق هذا اخلطاب اال بعد اصدار شــهادة االســتالم االولي للمشروع وفي حالة اعتذار مقدم العطاء عن تقدمي خطاب الضمان 

فيتم استبعاد عطائه.
17- في حال تســاوي اســعار العطاءات املقدمة للمناقصة واملتنافسة على االحالة يتم اعتماد احد املعايير املتوفرة في االعالن وحسب نوع املشروع والوثائق القياسية )صغيرة، متوسطة، 

كبيرة( واملتمثلة في )اخلبرة التخصصية( )االعمال املماثلة، السيولة النقدية ، معدل االيراد السنوي، معدل االرباح في احلسابات اخلتامية(.
زهير علي الشعالن

محافظ الديوانية 

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن مناقصة عامة

مناقصة رقم )11 لسنة 2022(
1- يسر قسم العقود في محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص ب)تأهيل شوارع في احياء مختلفة من مدينة البدير( 
ضمن املشاريع املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة الديوانية/ من متويل تنمية االقاليم لعام )2022(  وبكلفة تخمينية قدرها )996،650،000( فقط 
تسعمائة وستة وتسعون مليون وستمائة وخمسون الف دينار ال غيرها وحسب التبويب )الباب )58(، نوع االستثمار )2(، القسم )1(، الفصل )4(، املادة )13( النوع )18(، التسلسل 

)226(( ومبدة عمل )560( يوم .
2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، احلقيقة اآلن(. 

 )www.dewaniarc.com( او املوقع االلكتروني )3- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )محافظة الديوانية/ قسم العقود
)EMAIL: dewaniarc_ 2005@yahoo.com( والبريد

خالل الدوام الرسمي للدائرة وكما موضحة في التعليمات ملقدمي العطاءات، وال يخضع مقدمو العطاءات احملليني لألفضلية.
4- متطلبات التأهيل املطلوبة:

أ- املتطلبات الفنية:
أوال: الكوادر/

1- مهندس مدني    عدد 1
2- مساح    عدد 1

ب- املتطلبات املالية:
* الســيولة املالية: وتعرف الســيولة النقدية بأنها كشف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر ســنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املصرفية وللفترة 
التي تســبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ الســيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )48،052،767( فقط ثمانية واربعون مليون واثنان وخمسون الف وسبعمائة وسبعة 

وستون دينار عراقي الغيرها
ج- املتطلبات القانونية:

أوالً: األهلية وتشمل )ال يوجد تضارب في املصالح، لم يتم وضع الشركة املقدمة في القائمة املتلكئة والقائمة السوداء(.
ثانيا: نسخة من براءة الذمة نافذة وصادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة الى محافظة الديوانية/ قسم العقود.

ثالثا: شهادة تأسيس الشركة.
رابعاً: هوية تسجيل و تصنيف املقاولني )نافذة( وتكون درجة وصنف املقاول أو الشركات املقاولة املطلوبة هي )التاسعة(

خامسا: وصل شراء املناقصة )نسخة اصلية(.
5- بإمــكان مقدمي العطاءات املهتمني شــراء وثائق العطــاء باللغة العربية بعد تقدمي طلب حتريري الــى العنوان احملدد )محافظة الديوانية/ قســم العقود( وبعد دفع قيمة 
البيع للوثائق البالغة )250,000( مائتان وخمســون ألف دينار عراقي فقط ال غيرها غير قابل للرد وأن أســلوب الدفع ســيتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم احلسابات/ 
أمني الصندوق في ديوان احملافظة وســوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشــاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم )االحد( املصادف 

)2022/11/6( في بناية احملافظة/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات.
6- يتم تســليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قســم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداًء من اليوم التالي من تاريخ آخر نشر لإلعالن في اجلرائد الرسمية 
املذكورة في كتاب االعالن ولغاية الســاعة الثانية عشــر ظهرا في يوم غلق املناقصة وال يســمح التقدمي عن طريق البريد اإللكتروني، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 
العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات( في نفس موعد غلق املناقصة في يوم )االحد( في متام الســاعة الثانية 
عشرة ظهرا بتأريخ )2022/11/13( وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على أن تقدم العطاءات داخل ظروف 

مغلقة ومختومة ومثّبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف وعنوانه اإللكتروني.
7- كل العطــاءات يجــب أن تتضمن ضمانا للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو ســفتجة صادر من مصرف معتمد في 
العراق وبنســبة )3%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومببلغ )29،899،500( فقط تسعة وعشرون مليون وثمامنائة وتسعة وتسعون الف وخمسمائة دينار عراقي الغيرها 

ومعنون الى جهة التعاقد )محافظة الديوانية/ قسم العقود( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذا ملدة )120( يوما من تأريخ غلق املناقصة الفعلي.
8- يتــم اعتماد الوثائق القياســية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مســتجيبة عند تثبيتها ملعاييــر التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة 
والشروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية لكافة أقسامها يتم استبعاد عطائه تعتبر 

غير مستجيبة.
9- تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )90( يوما اعتبارا من تأريخ غلق املناقصة، وأن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

10- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن وآلخر إعالن عن املناقصة.
11- يلتزم الطرف الثاني )منّفذ العقد( بأن يشــّغل ما ال يقل عن )50%( من عماله وموظفيه من العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشــغيل في بغداد واحملافظات إال في حال 

اعتذار املركز عن توفير األعداد والتخصصات املطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة )30( يوماً من تأريخ استالم املركز للطلب.
12- في حالة اشتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه  مع مراعاة مايلي:

أ - تعتمد نسبة الشراكة بني الشركاء وحسب ما محدد في عقد الشراكة وفي حال لم تذكر النسبة في عقد الشراكة فيتم القسمة بينهم على عدد الشركاء بالتساوي
ب - يعتمد عقد الشــراكة املبرم بينهما على يكون مصدق من كاتب العدل اخملتص ويجوز تقدمي منوذج اتفاق اولي على الشــراكة موقع من قبل اطراف الشــراكة معززا بتعهد 
يقدم من قبلهم بعدم التنازل او االنسحاب في حال رسو املناقصة عليهما على ان يتم تقدمي عقد شراكة بينهما مصدق من كاتب العدل اخملتص بعد توقيع العقد خالل مدة 

ال تتجاوز )14( يوما من تاريخ توقيع العقد وفي حال انسحاب احد الشركاء فيتم معاملة املشتركني معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال.
ت - ميكن تقدمي التأمينات األولية او النهائية باسم أي من الشركاء

ث - في حال تقدمي احد الشركاء ألي من املعايير املطلوبة ومت استيفاؤها من قبله فيتم قبول العطاء املشترك دون النظر الى الشريك اآلخر إاّل إذا نص في الوثيقة نسب وشروط 
معينة ينبغي توفرها في الشريط عند ذلك يعتمد على ما مت تثبيته في الوثيقة.

ج - على جميع الشركاء تقدمي براءة ذمة من الضريبة عند االشتراك في املناقصات وال يتم االكتفاء بتقدمي احدى الشركاء لها.
ح - على جميع الشــركاء ان يكونوا مؤهلني من حيث ســالمة املوقف القانوني لهم من ناحية االدراج في القائمة السوداء او القائمة املتلكئة او ممن لم يحظر التعامل معهم 

مبوجب القوانني والتشريعات الوطنية والدولية
13- جلهة التعاقد إلغاء املناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة بناًء على أسباب مبررة من دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شراء وثائق املناقصة فقط للمناقصني.

14- تقدمي نســخ اضافية من عطاء الشركة اخلاص باملناقصة )طبق االصل( عدد )2( على ان تكون جميع النسخ مختومة بختم حي من الشركة باإلضافة الى العطاء االصلي 
والذي ســيتم اعتماده والرجوع اليه وكما محدد في ورقة بيانات العطاء على ان يقوم مقدم العطاء بوضع النســخة االصلية )في غالف منفصل( ويتم تأشيرة بعبارة )نسخة 
اصلية( ووضع كل نســخة من النســخ االضافية في غالف منفصل ايضا ويتم تأشير كل مغلف بعبارة )نسخة مصورة طبق االصل( وتوضع هذه املغلفات االصلية واالضافية 

في مغلف واحد.
15- عدم مشاركة اي عطاء للشركات او املقاولني الذين لديهم ثالثة عقود او اكثر ما زالت في مراحل التنفيذ ومبرمة مع دائرتنا.

16- تقبل العطاءات التي تكون اقل من الكلفة التخمينية لغاية )20%( وفي حال ورود عطاء يقل عن كلفة التخمينية بنسبة تزيد عن )20%( فيتعني على جهات التعاقد دراسة 
التوضيح املقدم من قبل مقدم العطاء واملتضمن حتليل ســعري لفقرات العمل املراد تنفيذه على وفق الكشــف املقدم من قبله وفي حال عدم موافقة اللجنة على التوضيح 
واملبررات املقدمة من صاحب العطاء فيتم طلب خطاب ضمان )خطاب ضمان جدية التنفيذ( مببلغ ميثل الفرق بني الكلفة التخمينية اخملفضة بنسبة )20%( وبني مبلغ العطاء 
الوارد على ان ال يقل خطاب الضمان جدية التنفيذ عن )3%( من كلفة التخمينية وال يتم اطالق هذا اخلطاب اال بعد اصدار شــهادة االســتالم االولي للمشروع وفي حالة اعتذار 

مقدم العطاء عن تقدمي خطاب الضمان فيتم استبعاد عطائه.
17- في حال تساوي اسعار العطاءات املقدمة للمناقصة واملتنافسة على االحالة يتم اعتماد احد املعايير املتوفرة في االعالن وحسب نوع املشروع والوثائق القياسية )صغيرة، 

متوسطة، كبيرة( واملتمثلة في )اخلبرة التخصصية( )االعمال املماثلة، السيولة النقدية ، معدل االيراد السنوي، معدل االرباح في احلسابات اخلتامية(.
زهير علي الشعالن
محافظ الديوانية

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن مناقصة عامة

مناقصة رقم )12 لسنة 2022(
1- يســر قســم العقود في محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص ب)تنفيذ شبكة كهرباء حلي السالم في غماس( 
ضمن املشــاريع املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة الديوانية/ من متويل تنمية االقاليم لعــام )2022(  وبكلفة تخمينية قدرها )367،205،000( 
ثالثمائة وســبعة وستون ومائتان وخمسة الف دينار ال غيرها وحسب التبويب )الباب )58(، نوع االســتثمار )2(، القسم )1(، الفصل )4(، املادة )13( النوع )18(، التسلسل )226(( 

ومبدة عمل )150( يوم .
2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، احلقيقة اآلن(. 

 )www.dewaniarc.com( او املوقع االلكتروني )3- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )محافظة الديوانية/ قسم العقود
)EMAIL: dewaniarc_ 2005@yahoo.com( والبريد

خالل الدوام الرسمي للدائرة وكما موضحة في التعليمات ملقدمي العطاءات، وال يخضع مقدمو العطاءات احملليني لألفضلية.
4- متطلبات التأهيل املطلوبة:

أ- املتطلبات الفنية:
أوال: الكوادر/

1- مهندس كهرباء    عدد 1
ب- املتطلبات املالية:

* الســيولة املالية: وتعرف الســيولة النقدية بأنها كشف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر ســنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املصرفية وللفترة 
التي تســبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ الســيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )43،056،650( فقط ثالثة واربعون مليون وســتة وخمسون الف وستمائة وخمسون 

دينار الغيرها
ج- املتطلبات القانونية:

أوالً: األهلية وتشمل )ال يوجد تضارب في املصالح، لم يتم وضع الشركة املقدمة في القائمة املتلكئة والقائمة السوداء(.
ثانيا: نسخة من براءة الذمة نافذة وصادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة الى محافظة الديوانية/ قسم العقود.

ثالثا: شهادة تأسيس الشركة.
رابعاً: هوية تسجيل و تصنيف املقاولني )نافذة( وتكون درجة وصنف املقاول أو الشركات املقاولة املطلوبة هي )العاشرة(

خامسا: وصل شراء املناقصة )نسخة اصلية(.
5- بإمــكان مقدمي العطاءات املهتمني شــراء وثائق العطــاء باللغة العربية بعد تقدمي طلب حتريري الــى العنوان احملدد )محافظة الديوانية/ قســم العقود( وبعد دفع قيمة 
البيع للوثائق البالغة )250,000( مائتان وخمســون ألف دينار عراقي فقط ال غيرها غير قابل للرد وأن أســلوب الدفع ســيتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم احلسابات/ 
أمني الصندوق في ديوان احملافظة وســوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشــاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم )االحد( املصادف 

)2022/11/6( في بناية احملافظة/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات.
6- يتم تســليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قســم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداًء من اليوم التالي من تاريخ آخر نشر لإلعالن في اجلرائد الرسمية 
املذكورة في كتاب االعالن ولغاية الســاعة الثانية عشــر ظهرا في يوم غلق املناقصة وال يســمح التقدمي عن طريق البريد اإللكتروني، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 
العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات( في نفس موعد غلق املناقصة في يوم )االحد( في متام الســاعة الثانية 
عشرة ظهرا بتأريخ )2022/11/13( وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على أن تقدم العطاءات داخل ظروف 

مغلقة ومختومة ومثّبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف وعنوانه اإللكتروني.
7- كل العطــاءات يجــب أن تتضمن ضمانا للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو ســفتجة صادر من مصرف معتمد في 
العراق وبنســبة )3%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشــروع ومببلغ )12،916،995( فقط اثنى عشر مليون وتسعمائة وستة عشر الف وتسعمائة وخمسة وتسعون الف دينار 

الغيرها ومعنون الى جهة التعاقد )محافظة الديوانية/ قسم العقود( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذا ملدة )120( يوما من تأريخ غلق املناقصة الفعلي.
8- يتــم اعتماد الوثائق القياســية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مســتجيبة عند تثبيتها ملعاييــر التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة 
والشروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية لكافة أقسامها يتم استبعاد عطائه تعتبر 

غير مستجيبة.
9- تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )90( يوما اعتبارا من تأريخ غلق املناقصة، وأن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

10- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن وآلخر إعالن عن املناقصة.
11- يلتزم الطرف الثاني )منّفذ العقد( بأن يشــّغل ما ال يقل عن )50%( من عماله وموظفيه من العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشــغيل في بغداد واحملافظات إال في حال 

اعتذار املركز عن توفير األعداد والتخصصات املطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة )30( يوماً من تأريخ استالم املركز للطلب.
12- في حالة اشتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه  مع مراعاة مايلي:

أ - تعتمد نسبة الشراكة بني الشركاء وحسب ما محدد في عقد الشراكة وفي حال لم تذكر النسبة في عقد الشراكة فيتم القسمة بينهم على عدد الشركاء بالتساوي
ب - يعتمد عقد الشــراكة املبرم بينهما على يكون مصدق من كاتب العدل اخملتص ويجوز تقدمي منوذج اتفاق اولي على الشــراكة موقع من قبل اطراف الشــراكة معززا بتعهد 
يقدم من قبلهم بعدم التنازل او االنسحاب في حال رسو املناقصة عليهما على ان يتم تقدمي عقد شراكة بينهما مصدق من كاتب العدل اخملتص بعد توقيع العقد خالل مدة 

ال تتجاوز )14( يوما من تاريخ توقيع العقد وفي حال انسحاب احد الشركاء فيتم معاملة املشتركني معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال.
ت - ميكن تقدمي التأمينات األولية او النهائية باسم أي من الشركاء

ث - في حال تقدمي احد الشركاء ألي من املعايير املطلوبة ومت استيفاؤها من قبله فيتم قبول العطاء املشترك دون النظر الى الشريك اآلخر إاّل إذا نص في الوثيقة نسب وشروط 
معينة ينبغي توفرها في الشريط عند ذلك يعتمد على ما مت تثبيته في الوثيقة.

ج - على جميع الشركاء تقدمي براءة ذمة من الضريبة عند االشتراك في املناقصات وال يتم االكتفاء بتقدمي احدى الشركاء لها.
ح - على جميع الشــركاء ان يكونوا مؤهلني من حيث ســالمة املوقف القانوني لهم من ناحية االدراج في القائمة السوداء او القائمة املتلكئة او ممن لم يحظر التعامل معهم 

مبوجب القوانني والتشريعات الوطنية والدولية
13- جلهة التعاقد إلغاء املناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة بناًء على أسباب مبررة من دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شراء وثائق املناقصة فقط للمناقصني.

14- تقدمي نســخ اضافية من عطاء الشركة اخلاص باملناقصة )طبق االصل( عدد )2( على ان تكون جميع النسخ مختومة بختم حي من الشركة باإلضافة الى العطاء االصلي 
والذي ســيتم اعتماده والرجوع اليه وكما محدد في ورقة بيانات العطاء على ان يقوم مقدم العطاء بوضع النســخة االصلية )في غالف منفصل( ويتم تأشيرة بعبارة )نسخة 
اصلية( ووضع كل نســخة من النســخ االضافية في غالف منفصل ايضا ويتم تأشير كل مغلف بعبارة )نسخة مصورة طبق االصل( وتوضع هذه املغلفات االصلية واالضافية 

في مغلف واحد.
15- عدم مشاركة اي عطاء للشركات او املقاولني الذين لديهم ثالثة عقود او اكثر ما زالت في مراحل التنفيذ ومبرمة مع دائرتنا.

16- تقبل العطاءات التي تكون اقل من الكلفة التخمينية لغاية )20%( وفي حال ورود عطاء يقل عن كلفة التخمينية بنسبة تزيد عن )20%( فيتعني على جهات التعاقد دراسة 
التوضيح املقدم من قبل مقدم العطاء واملتضمن حتليل ســعري لفقرات العمل املراد تنفيذه على وفق الكشــف املقدم من قبله وفي حال عدم موافقة اللجنة على التوضيح 
واملبررات املقدمة من صاحب العطاء فيتم طلب خطاب ضمان )خطاب ضمان جدية التنفيذ( مببلغ ميثل الفرق بني الكلفة التخمينية اخملفضة بنسبة )20%( وبني مبلغ العطاء 
الوارد على ان ال يقل خطاب الضمان جدية التنفيذ عن )3%( من كلفة التخمينية وال يتم اطالق هذا اخلطاب اال بعد اصدار شــهادة االســتالم االولي للمشروع وفي حالة اعتذار 

مقدم العطاء عن تقدمي خطاب الضمان فيتم استبعاد عطائه.
17- في حال تساوي اسعار العطاءات املقدمة للمناقصة واملتنافسة على االحالة يتم اعتماد احد املعايير املتوفرة في االعالن وحسب نوع املشروع والوثائق القياسية )صغيرة، 

متوسطة، كبيرة( واملتمثلة في )اخلبرة التخصصية( )االعمال املماثلة، السيولة النقدية ، معدل االيراد السنوي، معدل االرباح في احلسابات اخلتامية(.
زهير علي الشعالن
محافظ الديوانية 
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متابعة ـ الصباح الجديد :
ارتفعــت أســعار النفــط خالل 
تعامــالت متقلبة، أمــس، بعد أن 
هبطــت مبا يزيد علــى دوالر واحد 
للبرميــل فــي وقت ســابق من 
الدوالر  بضعف  مدعومة  اجللسة، 

ومخاوف بشأن اإلمدادات.
العقود  ارتفعت  “رويترز”،  وبحسب 
اآلجلة خلــام برنت 40 ســنتا إلى 
93.66 دوالر للبرميــل، بينما صعد 
خــام غرب تكســاس الوســيط 
األمريكي تســليم كانون األول 70 

سنتا إلى 85.28 دوالر.
وأسهم تراجع مؤشــر الدوالر في 
أحدث تعامالت في دعم األســعار، 
ما جعل النفط املقوم بالدوالر أقل 
اآلخرين  العمالت  تكلفة حلاملــي 
وساعد على دفع األسعار للصعود.

وكان النفط قــد انخفض مبا يزيد 
على دوالر للبرميل في وقت سابق 
أمس، وســط عالمــات على عدم 
االقتصادي  النشاط  بشأن  اليقني 
في الواليات املتحدة والصني، أكبر 

مستهلكني للنفط في العالم.
ومــن املتوقع أن ترتفــع مخزونات 
هذا  األمريكيــة  اخلــام  النفــط 
األســبوع، مــا قــد يحــد مــن 
مكاسب األســعار. وقدر محللون، 
آراءهم، أن  اســتطلعت “رويتــرز” 
مخزونات اخلــام ارتفعت 200 ألف 
برميل في املتوســط في األسبوع 

املنتهي في 21 أكتوبر اجلاري.
إن  نفطيــون،  محللــون  ويقــول 
تباين األســعار جاء مع استيعاب 
املســتثمرين البيانات االقتصادية 
انتعاشــا  أظهرت  التي  الصينية 
مختلطا خــالل الربع الثالث، لكن 
اســتعادت  اخلام  النفط  أســعار 
بعض االســتقرار، حيــث أظهرت 
الشــركات  أن  األربــاح  نتائــج 
األمريكيــة حافظــت على قوتها 
وسط مخاوف من التباطؤ املتزايد.

وســلط اخملتصــون الضــوء على 
حتذيرات جانيت يلــني وزيرة اخلزانة 
أن  من  للمســتثمرين  األمريكية، 
الضغوط في السوق العاملية ميكن 
أن تعطــل النظام املالي األمريكي 
الــذي أثبت حتــى اآلن مرونته في 

مواجهة الصدمات املتعددة.
اإلطار، يقول ســيفني  وفي هــذا 

شــيميل مدير شــركة “في جي 
إندســتري” األملانيــة، إن الســوق 
يغيــب عنهــا االســتقرار - رغم 
االرتفاعــات - وتالحقها التقلبات، 
حيــث انخفضت أســعار النفط 
اخلــام فــي بداية جلســة أمس، 
بشكل طفيف بعدما أدت مخاوف 
الطلب طويلة األجل بشأن الصني 
وبقية االقتصاد العاملي إلى تراجع 

املعنويات.
ولفــت إلــى توقعات صــادرة عن 
“برايس فيوتشرز جروب” تشير إلى 
مواجهة أســعار النفط مشكلة 
فــي احلفاظ علــى االرتفاع، حيث 
إن االضطرابــات االقتصادية حول 
الســوق  التركيز في  العالم حتول 
التي تعاني نقص املعروض بسبب 
احلــرب فــي أوكرانيــا إلــى أزمة 

اقتصادية محتملة.

وأشار إلى أن أســعار النفط اخلام 
فقدت بالفعل ثلــث قيمتها منذ 
يونيو املاضي مع اســتمرار اخملاوف 
العاملي  االقتصادي  التباطؤ  بشأن 
في السوق، ومع ذلك أثارت عقوبات 
على  الوشــيكة  األوروبي  االحتــاد 
تدفقات النفط الروســي مخاوف 
بشأن أزمة طاقة واسعة في فصل 

الشتاء املقبل، خاصة في أوروبا.
ويــرى روبــني نوبل مدير شــركة 
لالستشارات،  الدولية  أوكســيرا 
أن التجــار يتخوفون فــي املرحلة 
الراهنــة من ضعف توقعات النمو 
االقتصــادي، خاصة مع جلوء عديد 
من البنوك املركزية إلى رفع أسعار 
الفائدة بشــكل متزايد ومتالحق 

ملواجهة التضخم الواسع.
ولفت إلى أن قــرار حتالف “أوبك +” 
إنتاج اجملموعة اعتبارا من  بخفض 

نوفمبر املقبل هو األنسب لظروف 
الصناعة في املرحلة الراهنة التي 
حتتاج إلى مزيد من االســتثمارات، 
أنه األفضل ملواجهة توقعات  كما 
تباطؤ االقتصاد العاملي في الفترة 

املقبلة.
أما ماركوس كــروج كبير محللي 
شركة “أيه كنترول” ألبحاث النفط 
أن عديدا من  إلى  والغاز، فيشــير 
التقاريــر الدولية يرى أن احتمالية 
تضاءلت  الصيني  الطلب  انتعاش 
ألن تغييرات القيــادة التي أجراها 
الرئيس الصينــي غذت التكهنات 
بأن معاجلة كوفيــد واحلفاظ على 
األمن القومــي يحظيان باألولوية 
فوق االعتبارات االقتصادية األخرى 
ما يضعف توقعــات الطلب على 

النفط.
والتماسك  التنســيق  أن  وأوضح 

يثبتان   ”+ “أوبــك  داخــل حتالــف 
كل يوم رســوخهما إلــى أقصى 
حــد، مشــيرا إلــى أن التحالف 
املنتشرة  اخملاوف  يتعامل بحذر مع 
بشــأن الركود العاملي، خاصة مع 
زيــادة قلــق مجلــس االحتياطي 
عدم  بشــأن  األمريكي  الفيدرالي 
رؤية إشارات على تراجع التضخم، 
موضحــا أن اإلشــارات الصــادرة 
أن  تؤكد  الصينيــة  القيــادة  عن 
على  مقدمة  السياسية  العوامل 
االقتصاديــة، وهو مــا يترجم إلى 
اســتمرار القيود واإلغالق في املدن 

احليوية في البالد.
كواســي  مواهي  تقــول  بدورها، 
العضو املنتدب لشركة أجركرافت 
املتحدة  الواليات  إعالن  إن  الدولية، 
لإلفــراج  املســتمر  االســتعداد 
عــن مزيد مــن النفــط اخلام من 

االســتراتيجي  البترول  احتياطي 
أربك حســابات الســوق، مشيرة 
إلى أنه مت بالفعل اإلعالن عن أكبر 
إصــدار علــى اإلطــالق يبلغ 180 
مليون برميل، وذلــك باعتباره أداة 
خلفض أســعار الوقــود بالتجزئة، 
الفتــة إلى تأكيد بنــك جولدمان 
احتياطي  أن إصــدارات  ســاكس 
البترول االستراتيجي لن تكون لها 
ســوى تأثير متواضع في األسعار، 
القدرة  املتحدة  الواليات  وستفقد 
على مواجهة أزمــات الحقة بعد 

استنزاف االحتياطي.
ورجحت اســتمرار ارتفاع األسعار 
في ديســمبر املقبل بعــد دخول 
حظر االحتــاد األوروبــي على اخلام 
مشــيرة  التنفيذ،  حيز  الروســي 
إلى خفــض “أوبك +” لإلنتاج بنحو 
مليون برميل يوميا فعليا بدءا من 
نوفمبر فإن هذا يعني أن املعروض 
في  عامليا ســيتقلص  اخلــام  من 
يتقلص  وعندما  املقبلة  األشــهر 

العرض ترتفع األسعار.
اســتمرار  أيضا  البيانات  وأظهرت 
ركود النشاط التجاري في الواليات 
املتحدة للشهر الرابع على التوالي، 
الصناعات  انكمــاش قطــاع  مع 
التحويلية في أكتوبر للمرة األولى 
تلك  وتعــززت   .2020 يونيــو  منذ 
ركود  البيانات بشدة من مؤشرات 
االقتصاد العاملي خالل الربع الرابع 
من هذا العام، األمر الذي ســيؤثر 
الطلب على  بشدة في مستويات 

الوقود.
أمس  جمركية،  بيانــات  وأظهرت 
األول، أن واردات الصــني من النفط 
اخلام بلغــت 9.79 مليــون برميل 
يوميــا فــي ســبتمبر املاضــي، 
2 في املائة عن  منخفضة بنسبة 

العام السابق.
والتزمــت الصني، أكبر مســتورد 
للخــام فــي العالــم، بالقيــود 
19 هذا العام،  الصارمة لكوفيد – 
التــي أثرت بشــدة في النشــاط 
التجاري واالقتصــادي، ما أدى إلى 
الوقود.  علــى  الطلب  انخفــاض 
ومن جانب آخر، ارتفعت سلة خام 
أوبك وسجل ســعرها 92.17 دوالر 
للبرميل، أمس األول، مقابل 92.09 

دوالر للبرميل في اليوم السابق.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن محمد بن ســلمان بن عبد 
العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس 
مجلــس الــوزراء رئيــس مجلس 
الشؤون االقتصادية والتنمية رئيس 
االستثمارات  إدارة صندوق  مجلس 
، اليوم األربعــاء، عن قيام  العامة 
صنــدوق االســتثمارات العامــة 
إقليمية  بتأسيس خمس شركات 
تستهدف االستثمار في عدة دولة 

بينها العراق.
الشــركات  تلــك  وتســتهدف 
اإلســتثمار فــي كل مــن: األردن، 
والبحريــن، وجمهورية الســودان، 
وجمهوريــة العــراق، وســلطنة 
ُعمان، وذلك بعد إطالق الشــركة 
لالســتثمار  املصرية  الســعودية 
املاضي،  فــي شــهر أغســطس 
حيث ســتبلغ قيمة االستثمارات 
املستهدفة ما يصل إلى 90 مليار 

ريال )24 مليــار دوالر أمريكي( في 
مختلف  عبر  االستثمارية  الفرص 

القطاعات.
الســعودية  األنباء  لوكالة  ووفقا 
الرســمية “واس”، فإن الشــركات 
ستســتثمر فــي عــدة قطاعات 
اســتراتيجية مــن ضمنها، على 
ســبيل املثــال ال احلصــر، البنية 
العقــاري،  والتطويــر  التحتيــة، 
والتعديــن، والرعايــة الصحيــة، 

واألغذيــة  املاليــة،  واخلدمــات 
واالتصاالت  والتصنيــع،  والزراعة، 
والتقنية، وغيرهــا من القطاعات 

االستراتيجية.
الشركات  تأســيس  أن  وأوضحت 
اخلمس اجلديدة سيعمل على تنمية 
وتعزيز الشــراكات االســتثمارية 
العامة  االســتثمارات  لصنــدوق 
والقطاع  محفظتــه،  وشــركات 
اخلــاص الســعودي للعديــد من 

املنطقة،  في  االستثمارية  الفرص 
في حتقيق  الذي سُيســهم  األمر 
عوائد جذابة علــى املدى الطويل، 
وتطويــر أوجه تعاون الشــراكات 
مع  االســتراتيجية  االقتصاديــة 
القطاع اخلاص فــي كل من الدول 

اآلنف ذكرها.
ويأتي اإلعالن عن تأسيس الشركات 
مع استراتيجية  اجلديدة، متاشــياً 
صندوق االســتثمارات العامة في 

االســتثمارية  الفرص  عن  البحث 
اجلديدة مبنطقة الشــرق األوسط 
وشــمال أفريقيا، والتي تدعم بناء 
استراتيجية  اقتصادية  شــراكات 
على املدى الطويل لتحقيق العوائد 
الذي يُسهم في  األمر  املستدامة، 
وتنويع  الصنــدوق  أصول  تعظيم 
يتماشى  مبا  اململكة،  دخل  مصادر 
مع مســتهدفات رؤية 2030، وفقا 

للوكالة.

متابعة ـ الصباح الجديد :
أشــارت بيانــات اقتصاديــة جديدة 
الواليات  فــي  النمــو  تباطــؤ  إلــى 
املتحــدة والعالم، حيــث يؤثر ارتفاع 
األســعار وأســعار الفائدة في طلب 
املســتهلكني، وتدخــل أوروبا مرحلة 
حرجة مــن صراعهــا االقتصادي مع 
روسيا، وتواجه الصني رياحاً معاكسة.
وانخفض نشــاط األعمــال التجارية 
األميركية واألوروبية في تشرين األول، 
وفقــاً الســتطالعات الــرأي اجلديدة 
الصــادرة يــوم اإلثنني، فــي حني أدى 
التباطؤ احلاد في نشاط اخلدمات، وهو 
احملرك األكبر ألكبر اقتصاد في العالم، 

إلى تراجع الواليات املتحدة.
األملانية  املصانــع  قامت  أوروبــا  وفي 
بأكبر تخفيضات في اإلنتاج منذ اجلزء 
األول من الوباء، وفقاً ملسح أجرته “أس 
أند بــي غلوبال”، فيما تصــارع أوروبا 
تداعيات قرار روســيا خنــق إمدادات 
الطاقــة رداً على العقوبات بســبب 

احلرب في أوكرانيا.
وانتعش االقتصاد الصيني في األشهر 
الثالثــة حتى أيلــول إذ ارتفــع إنتاج 
املصانع مــع تخفيف عمليات اإلغالق 
لـ”كوفيد19-” ومــع ذلك، يواجه ثاني 
أكبر اقتصاد في العالم تباطؤاً في منو 
الصادرات وتراجع طلب املســتهلكني 

وتراجعاً في سوق اإلسكان.
وقال رايــان واجن، االقتصادي األميركي 
في بنــك “أتش أس بي ســي” لـ”وول 
ستريت جورنال”، “هناك حتديات كبيرة 

للنمو العاملي”.
وقالت “أس أند بي غلوبال” إن مؤشــر 
اإلنتاج املركب للواليات املتحدة، والذي 
يشــمل اخلدمات ونشــاط التصنيع، 
انخفض إلــى 47.3 نقطة في أكتوبر 
مــن 49.5 نقطة في ســبتمبر، وهي 
ثاني أســرع وتيرة انخفاض منذ 2009 
2020 في بداية  أوائل عام  باســتثناء 

الذي  املؤشر  جائحة كوفيد. ويشــير 
يقل عن 50 نقطة إلى تقلص النشاط 
االقتصادي بينما يشــير أعلى من 50 

نقطة إلى النمو.
ضغوط تضخمية قوية

وقالت “ســتاندرد أند بورز غلوبال” إن 
الشــركات األميركيــة أبلغت أن قوة 
الصعبة  االقتصادية  والظروف  الدوالر 
في أســواق التصدير أثرت في الطلب 

من العمالء األجانب.
وقــال كريــس ويليامســون، كبيــر 
اقتصاديــي األعمال فــي “أس أند بي 
غلوبــال”، “لقد اكتســب االنكماش 
االقتصــادي األميركي زخماً كبيراً في 
أكتوبر، بينما تدهورت الثقة أيضاً في 

التوقعات بشكل حاد”.
الدراســات  أظهــرت  حــني  فــي 
واألوروبية  األميركية  االســتقصائية 
قوية.  ظلت  التضخمية  الضغوط  أن 
وأبلغــت الشــركات األميركيــة عن 
املدخالت في  زيادات كلفة  تسارع في 
أسعار  بارتفاع  مستشــهدة  أكتوبر، 
الفائــدة ونقص اإلمــدادات وضغوط 

األجور.
ويعــرض اجلمع بــني التضخم القوي 
والنمو الضعيف صانعي السياســة 
العامليني لنداءات صعبة، لكن البنوك 
املركزية في الوقت احلالي ترفع أسعار 
التضخــم عن طريق  الفائدة خلفض 

إبطاء النمو االقتصادي.
ومــن املتوقع أن يرفــع البنك املركزي 
األوروبي ســعر الفائــدة الرئيس إلى 
1.50 في املئة من 0.75 في املئة عندما 
يجتمع يوم اخلميس. ويجتمع مجلس 
االحتياطي الفيدرالي األسبوع املقبل، 
ومن املتوقع أن يوافق على زيادة أخرى 
في ســعر الفائدة مبقدار 0.75 نقطة 

مئوية.
الغاز  اســتهالك  يرتفــع  مــا  وعادة 
الطبيعي في أوروبا بشــكل حاد مع 

بداية الطقــس األكثر برودة، في وقت 
حــذرت الســلطات من أنــه من دون 
تخفيضات كبيرة في االستهالك هذا 
العام، قد تضطر إلــى تقنني الوقود. 
حتى في حالــة عدم وجود تقنني، فإن 
انتعاش في أسعار الطاقة يتزامن  أي 
مع االرتفاع املوسمي في الطلب ميكن 

أن يزيد من ضعف االقتصاد.
احلــرب والتضخــم يخــالن بتــوازن 

االقتصاد العاملي
وبلغ مؤشــر مديري املشتريات املركب 
لشــركة “أس أند بي غلوبال” ملنطقة 
اليورو، والذي يقيس النشــاط في كل 
 47.1 التصنيع واخلدمات،  من قطاعي 
نقطة في أكتوبر، بانخفاض من 48.1 

نقطة في سبتمبر، وهو الشهر الرابع 
على التوالي الذي يشير إلى انكماش.

في جميع أنحاء منطقة اليورو، عانى 
النشاط،  انخفاض في  أكبر  التصنيع 
القطاعــات كثيفة  ال ســيما فــي 
الكيماويات  مثل  للطاقة  االستهالك 

والبالستيك.
وعانت أملانيا مركــز التصنيع الرئيس 
في أوروبا وكانت في الســابق واحدة 
من أكبر مســتخدمي الغاز الروسي، 
هبوطاً حاداً. وانخفض مؤشــر مديري 
املشتريات املركب إلى أدنى مستوى له 
منذ أيــار 2020، عندما مت إغالق أجزاء 
كبيرة من اقتصادها. وسجلت فرنسا، 
التي تعتمد بشكل أقل على إمدادات 

النشاط،  في  ركوداً  الروسية،  الطاقة 
بعد أن شهدت منواً الشهر املاضي.

ملوســم  املعتدلة  البدايــة  وعــززت 
التدفئة الشتوي ومستويات التخزين 
املرتفعة اآلمال فــي أن تتمكن أوروبا 
مــن اجتياز فصــل الشــتاء من دون 
تقنني، كما أدت إلى انخفاض أســعار 
الغاز الطبيعي إلى مــا دون 130 يورو 
)128.17 دوالر( للميغاواط في الساعة 
-تقريباً بالدوالر- من ذروة ما يقرب من 

350 يورو )345.11 دوالر( في أواخر آب.
أوروبا وأزمة إمدادات الطاقة

ومع ذلك، حــذر صندوق النقد الدولي 
األحد املاضي  مــن أن أوروبا قد تواجه 
حكوماتها  تســعى  التــي  النتيجة 

يائسة إلى جتنبها.
وقال الصندوق “أحد األخطار الرئيسة 
القريــب هــو مزيد من  املــدى  على 
التعطيــل إلمدادات الطاقــة، والذي 
ميكن أن يؤدي، إلى جانب الشتاء البارد، 
الغاز، وتقنــني، وألم  إلى نقص فــي 

اقتصادي أعمق”.
وتضرر اقتصاد منطقة اليورو بشــدة 
من تداعيات الغزو الروســي ألوكرانيا 
فــي شــباط، إذ أدى ارتفاع أســعار 
الطاقة والغذاء إلــى إضعاف القدرة 
هوامش  وتهديد  لألســر  الشــرائية 
الربح. وضرب أكبر صراع عسكري في 
القــارة منذ ما يقرب من ثمانية عقود 

ثقة األسرة واألعمال.
ومت تعزيز النشــاط في النصف األول 
من العام من خالل إعــادة فتح أجزاء 
مــن االقتصاد كانت مغلقــة كلياً أو 
جزئياً خالل معظم عام 2021 مبوجب 
“كوفيد19-”،  الحتواء  تدابير مصممة 
حتى مع تقلــص االقتصاد األميركي، 
ملديري  االستقصائية  الدراسات  لكن 
املشــتريات تشــير إلــى أن اقتصاد 
منطقة اليورو تباطأ بشــكل حاد في 

الربع الثالث، ورمبا يكون قد تقلص.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته 
للنمو االقتصــادي ملنطقة اليورو في 
عام 2023 إلى 0.5 في املئة فقط، من 
2.5 فــي املئة التي توقعهــا في يناير 
الروسي  الهجوم  قبل  الثاني(،  )كانون 
على أوكرانيا، كمــا خفض الصندوق 
توقعاته لالقتصادات األوروبية األخرى.

وقال ألفريد كامر، رئيس قســم أوروبا 
في صندوق النقــد الدولي “في العام 
املقبل ســينخفض إنتاج ودخل أوروبا 
بنحو نصف تريليون يورو )492.9 مليار 
دوالر(، مقارنة بتوقعات صندوق النقد 
الدولــي قبل احلرب، وهــو دليل صارخ 
على اخلســائر االقتصاديــة الفادحة 

للقارة من احلرب”.

أحدث  األعمــال  اســتطالعات  وتعد 
عالمة على تباطــؤ االقتصاد العاملي، 
كما أشــار مســح مماثل ألســتراليا 
صدر اإلثنني املاضي  إلى أول انكماش 

شهري هناك منذ يناير.
التضخم وتباطؤ االقتصادات

وتظهر دالئل علــى أن بعض الدوافع 
وراء ارتفاع معدالت التضخم العاملية 
تتراجــع مــع تباطؤ االقتصــاد، كما 
املعادن  بعــض  أســعار  انخفضــت 
والسلع األخرى بشكل حاد عن أعلى 
مســتوياتها هذا العــام، في حني أن 
تكاليف الشحن تتدهور، وتكاد تكون 
االختناقــات في املوانئ قد تالشــت. 
وانخفــض مقياس بنــك االحتياطي 
الفيدرالــي فــي نيويــورك حلواجــز 
سلسلة التوريد العاملية في سبتمبر 

للشهر اخلامس على التوالي.
التأثير في  الوباء فــي  كما يســتمر 
االقتصاد العاملي، إذ أشار مسح مديري 
املشــتريات فــي اليابان إلــى حدوث 
انتعاش في النمو، حني سمحت الدول 
دام  حظر  بعد  املنتظمة  بالســياحة 

عامني ونصف العام.
بالفعــل  الشــركات  واســتجابت 
للتوقعات األضعــف من خالل تقليل 
االستثمارات اخلارجية. وقال مؤمتر األمم 
املتحدة للتجــارة والتنمية، اخلميس، 
بناء  التــي تتطلب  إن االســتثمارات 
منشآت جديدة انخفضت بنسبة 10 
في املئة في األشــهر التسعة األولى 

من العام مقارنة بعام 2021.
مديــر قســم  زان،  وقــال جيمــس 
االســتثمار في “األونكتاد”، إن التراجع 
يعكس ارتفــاع كلفة االقتراض وزيادة 
حالة عدم اليقــني التي نتجت جزئياً 

عن الغزو األوكراني.
وقــال زان “لقد حتولــت التوقعات في 
شأن االستثمار العاملي عبر احلدود من 

انتعاش قوي إلى مسار هبوطي”.

األسعار تلقى دعما من ضعف الدوالر ومخاوف اإلمدادات
تعامالت متقلبة ألسواق النفط ..

بغداد ـ الصباح الجديد:
استقرت أسعار صرف الدوالر األمريكي مقابل 
الدينار العراقي ، امــس األربعاء، في البورصة 
الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت في 

اقليم كوردستان.
وقــال مصدر صحفــي ، إن بورصــة الكفاح 
واحلارثيــة املركزية في بغداد، ســجلتا صباح 
اليوم 145900 دينار عراقــي مقابل 100 دوالر 

أمريكي.
وأشــار املصدر إلى أن اســعار البيع والشراء 
انخفضت في محال الصيرفة باألسواق احمللية 
في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 146500 دينار 
عراقي لــكل 100 دوالر امريكي، بينما بلغت 
أسعار الشراء 145500 دينار عراقي لكل 100 
دوالر امريكــي. أما في اربيــل عاصمة اقليم 
كردستان، فقد شهدت اسعار الدوالر ارتفاعا، 
حيث بلغ سعر البيع 146400 دينار لكل 100 
دوالر امريكي، وبلغ سعر الشراء 146300 دينار 

لكل 100 دوالر امريكي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تتوقع البنــوك في منطقة اليورو أن تشــهد 
انخفاضا فــي الطلب على قروض اإلســكان 
والشركات خالل الربع الرابع من العام، بحسب 
ما أظهر مســح لإلقــراض املصرفي صدر عن 

البنك املركزي األوروبي اليوم.
وانخفــض الطلــب علــى قروض اإلســكان 
بشــكل كبير خالل الربع الثالث من العام، ما 
يعكس تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع ثقة 
املستهلك. كما انخفض الطلب على االئتمان 
االســتهالكي وعلميات اإلقراض األخرى لألسر 
من حيــث القيمة الصافية. ومــع ذلك، كانت 
هناك زيادة في الطلب من جانب الشركات على 
القروض، أو سحب خلطوط االئتمان بسبب زيادة 

احتياجات التمويل لرأس املال العامل واخملزون.
ووفقــا لـ”األملانية”، يتوقع املقرضون خالل الربع 
الرابع من العام، تســجيل انخفاض صاف قوي 
إضافي فــي الطلــب على قروض اإلســكان، 
وهبوط قوي نســبيا في الطلب على االئتمان 
االستهالكي. كما يتوقعون تسجيل انخفاض 

صاف في طلب الشركات على القروض.

بغداد ـ الصباح الجديد :
انخفضت مبيعات الــدوالر النقدية للمصارف 
وشركات التوسط، امس االربعاء، لتصل الى 22 
مليوناً في مزاد العملة بالبنك املركزي العراقي.

وذكر مصــدر صحفي ، أن البنــك املركزي باع 
اليوم، خالل مزاده لبيع وشراء الدوالر االمريكي، 
207 ماليــني و217 الفــا و322 دوالرا أمريكيــا 
غطاها البنك بســعر صرف اساس بلغ 1460 
ديناراً لكل دوالر. واضاف املصدر ان نســبة 88% 
من هــذه املبيعات ذهبت لتعزيــز االرصدة في 
اخلارج على شــكل حواالت واعتمــادات حيث 
بلغــت 185 مليوناً و17 ألفــاً و322 دوالرا، فيما 
ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي 

بلغت 22 مليونا و200 ألف دوالر.

استقرار أسعار الدوالر في بغداد 
وارتفاعها بإقليم كردستان

بنوك منطقة اليورو تشهد 
انخفاضا في الطلب على 
اإلسكان وقروض الشركات

انخفاض مبيعات الدوالر 
النقدية في مزاد المركزي  

السعودية تؤسس خمس شركات تستهدف
استثمارًا بقيمة 24 مليار دوالر في دول بينها العراق

ارتفاع كلفة الطاقة في أوروبا وتباطؤ الصادرات الصينية 

االقتصاد العالمي يدخل مرحلة صعبة وسط صعود التضخم وأسعار الفائدة
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 مجلس القضاء األعلى    
رئاسة محكمة استئناف ذي قار 

االحتادية 
محكمة جنح سوق الشيوخ 

العدد : 385 /ج/2022
التاريخ : 2022/10/25

اعالن
الى املتهمــة / اقبال جهــاد الدين 

حسون علي
الســاكن في قضاء سوق الشيوخ 
/ســابقاً/ وجملهولية محــل اإلقامة 
حاليــاً بتاريــخ 2022/5/15 أصدرت 
محكمة جنح سوق الشيوخ حكماً 
أعــاه يقضي  الدعوى  فــي  غيابياً 
تدفع  دينــار  بغرامة ماليــة مليون 
الــى اخلزينــة الدولة وفــق احكام 
املادة 240 من قانــون العقوبات عن 
جرميــة مخالفة األوامــر واألنظمة 
والتعليمات وجملهولية محل اقامتك 
محليتني  بصحيفتني  تبليغك  تقرر 
وعند عــدم مراجعتك طرق الطعن 
القرار  القانونية ســوف يكتســب 

الدرجة القطعية.
القاضي 
عالء حسني علي

وزارة املوارد املائية
دائرة تنفيذ أعمال كري األنهر

القسم القانوني
إعالن

استنادا الى قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013، تعلن دائرة تنفيذ أعمال 
كري األنهر أحدى تشــكيات وزارة املوارد املائية عن إجراء مزايدة علنية لبيع )ترســبات 

جزرات( في )محافظة نينوى/ موقع املوصل( وكما مبني باجلدول ادناه.

وذلك في يوم الثاثاء املوافق )2022/11/8( في متام الساعة )العاشرة صباحا( وإذا وافق في 
يوم املزايدة عطلة رسمية فســتجرى املزايدة في اليوم الذي يليه في )محافظة نينوى/ 
موقع املوصل( فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية االطاع ميدانيا على مواقع 
نواجت الكري وترسبات اجلزرات التي فيها الكميات واخذ الشروط الفنية وجدول الكميات 
اخلاصة باملزايدة من القســم القانوني في مركز دائرة تنفيــذ اعمال كري االنهر الكائن 
في بغداد/ الــدورة/ طريق احملمودية/ خلف مركز الوليد، وقبل الدخول في املزايدة عليهم 
احلضور في الزمان واملكان املعينني مستصحبني معهم التأمينات القانونية وكما مبني 
في اجلدول اعاه بصك مصدق ألمر دائرة تنفيذ اعمال كري االنهر على ان تستكمل بقية 
التأمينات بالسعر الذي ترســو عليه املزايدة وعلى املزايد تقدمي املستمسكات املطلوبة 
البطاقة املوحدة او بطاقة االحوال الشــخصية– بطاقة الســكن- شــهادة اجلنسية 
العراقية )االصلية واملصورة( ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نشر االعان والداللية 
البالغة )2%( كما عليه تســديد كامل املبلغ بصك مصدق ألمر الدائرة خال سبعة ايام 
من تاريخ املصادقة على البيع ورفع املواد خال املدة املبينة في اجلدول اعاه وبعكسه يعد 
ناكا ويتم مصادرة املبلغ املتبقي وعدم تســليمه ترسبات اجلزرات واالحواض إضافة الى 
حتمله التبعات القانونية وفي حال احلاجة ألي استفسارات تخص املزايدة ميكن مراجعة 

القسم القانوني في مركز الدائرة قبل موعدا املزايدة.
مع التقدير...

املدير العام

وزارة املوارد املائية
دائرة تنفيذ أعمال كري األنهر

القسم القانوني
إعالن

اســتنادا الى قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013، تعلن دائرة تنفيذ أعمال كري 
األنهر أحدى تشــكيات وزارة املوارد املائية عن إجراء مزايدة علنية لبيع )نواجت كري( في )محافظة 

بغداد/ موقع الطارمية( وكما مبني باجلدول ادناه

وذلك في يوم اخلميس املوافق )2022/11/3( في متام الســاعة )العاشرة صباحا( وإذا وافق في يوم 
املزايدة عطلة رســمية فستجرى املزايدة في اليوم الذي يليه في )محافظة بغداد/ موقع شمال 
بغداد( فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية االطاع ميدانيــا على مواقع نواجت الكري 
وترســبات اجلزرات التي فيها الكميات واخذ الشــروط الفنية وجدول الكميات اخلاصة باملزايدة 
من القســم القانوني في مركز دائرة تنفيذ اعمال كري االنهــر الكائن في بغداد/ الدورة/ طريق 
احملمودية/ خلف مركز الوليد، وقبل الدخول في املزايدة عليهم احلضور في الزمان واملكان املعينني 
مســتصحبني معهم التأمينات القانونية وكما مبــني في اجلدول اعاه بصك مصدق ألمر دائرة 
تنفيذ اعمال كري االنهر على ان تستكمل بقية التأمينات بالسعر الذي ترسو عليه املزايدة وعلى 
املزايد تقدمي املستمســكات املطلوبة البطاقة املوحدة او بطاقة االحوال الشــخصية– بطاقة 
السكن- شــهادة اجلنســية العراقية )االصلية واملصورة( ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور 
نشر االعان والداللية البالغة )2%( كما عليه تسديد كامل املبلغ بصك مصدق ألمر الدائرة خال 
سبعة ايام من تاريخ املصادقة على البيع ورفع املواد خال املدة املبينة في اجلدول اعاه وبعكسه 
يعد ناكا ويتم مصادرة املبلغ املتبقي وعدم تســليمه ترســبات اجلــزرات واالحواض إضافة الى 
حتمله التبعات القانونية وفي حال احلاجة ألي استفسارات تخص املزايدة ميكن مراجعة القسم 

القانوني في مركز الدائرة قبل موعدا املزايدة.
مع التقدير...

املدير العام

الشركة العامة لتسويق االدوية 
واملستلزمات الطبية

اعالن
تعلن الشركة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات 
الطبية عن اعان ملحق رقم )2( للمناقصة املرقمة 
10/2022/4 واخلاصة بأجهزة حفظ االضابير والذي 
يتضمن متديد تاريخ الغلق للمناقصة أعاه ليكون 
2022/11/16 بدالً من 2022/10/27 والذي مت اإلعان 
  )www.kimadia.iq( عنها على موقعنا االلكتروني

مناقصة
تدعو الشــركة العراقية للنقــل البري / 
املساهمة اخملتلطة ذوي االختصاص لغرض 
تأهيل حمامات جديدة وبناء مخزن وحسب 
والتي ميكن االطاع عليها في  املواصفات 
القســم الفني في مقر الشركة الكائن 
في النهضة قــرب محطة وقود النهضة 
املشيدة وخال فترة سبعة أيام من تاريخ 
النشر علماً ان تســديد املبلغ يكون على 
ثاث دفعات متســاوية واعتباراً من تاريخ 
العمل ويتحمل من ترسو عليه املناقصة 

أجور اإلعان
عضو مجلس اإلدارة واملدير املفوض

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن مناقصة عامة

مناقصة رقم )15 لسنة 2022(
1- يســر قســم العقود في محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص ب)جتهيز ومتديد انبوب نوع بولي اثلني قطر 315 ملم في مركز 
قضاء احلمزة( ضمن املشــاريع املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة الديوانية/ من متويل استراتيجية التخفيف من الفقر لعام )2022(  وبكلفة تخمينية قدرها 
)472،000،000( فقط اربعمائة واثنان وســبعون مليون دينار ال غيرها وحســب التبويب )الباب )58(، نوع االستثمار )5(، القســم )1(، الفصل )4(، املادة )13( النوع )18(، التسلسل )226(( ومبدة 

عمل )120( يوم .
2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعان( عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، احلقيقة اآلن(. 

 )www.dewaniarc.com( او املوقع االلكتروني )3- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )محافظة الديوانية/ قسم العقود
)EMAIL: dewaniarc_ 2005@yahoo.com( والبريد

خال الدوام الرسمي للدائرة وكما موضحة في التعليمات ملقدمي العطاءات، وال يخضع مقدمو العطاءات احملليني لألفضلية.
4- متطلبات التأهيل املطلوبة:

أ- املتطلبات الفنية:
أوال: الكوادر/

1- مهندس مدني    عدد 1
2- مساح    عدد 1

ب- املتطلبات املالية:
* السيولة املالية: وتعرف السيولة النقدية بأنها كشف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خال التسهيات املصرفية وللفترة التي تسبق تاريخ 

غلق املناقصة ويكون مبلغ السيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )47،199،100( سبعة واربعون مليون ومائة وتسعة وتسعون الف ومائة دينار عراقي الغيرها
ج- املتطلبات القانونية:

أوالً: األهلية وتشمل )ال يوجد تضارب في املصالح، لم يتم وضع الشركة املقدمة في القائمة املتلكئة والقائمة السوداء(.
ثانيا: نسخة من براءة الذمة نافذة وصادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة الى محافظة الديوانية/ قسم العقود.

ثالثا: شهادة تأسيس الشركة.
رابعاً: هوية تسجيل و تصنيف املقاولني )نافذة( وتكون درجة وصنف املقاول أو الشركات املقاولة املطلوبة هي )العاشرة(

خامسا: وصل شراء املناقصة )نسخة اصلية(.
5- بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني شراء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد )محافظة الديوانية/ قسم العقود( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة 
)250,000( مائتان وخمســون ألف دينار عراقي فقط ال غيرها غير قابل للرد وأن أســلوب الدفع سيتم مبوجب وصل شــراء يقطع من قبل قسم احلسابات/ أمني الصندوق في ديوان احملافظة 
وســوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم )االحد( املصادف )2022/11/6( في بناية احملافظة/ الطابق الثاني/ 

قاعة االجتماعات.
6- يتم تســليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قســم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداًء من اليوم التالي من تاريخ آخر نشــر لإلعان في اجلرائد الرسمية املذكورة في 
كتاب االعان ولغاية الساعة الثانية عشر ظهرا في يوم غلق املناقصة وال يسمح التقدمي عن طريق البريد اإللكتروني، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني 
باحلضور الى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات( في نفس موعد غلق املناقصة في يوم )االحد( في متام الســاعة الثانية عشــرة ظهرا بتأريخ )2022/11/13( وسوف 
ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على أن تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثّبت عليها رقم واسم املناقصة 

واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف وعنوانه اإللكتروني.
7- كل العطاءات يجب أن تتضمن ضمانا للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو سفتجة صادر من مصرف معتمد في العراق وبنسبة 
)3%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشــروع ومببلغ )14،160،000( فقط اربعة عشــر مليون ومائة وســتون الف دينار عراقي ال غيرها ومعنون الى جهة التعاقد )محافظة الديوانية/ قسم 

العقود( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذا ملدة )120( يوما من تأريخ غلق املناقصة الفعلي.
8- يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تثبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية 

والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية لكافة أقسامها يتم استبعاد عطائه تعتبر غير مستجيبة.
9- تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )90( يوما اعتبارا من تأريخ غلق املناقصة، وأن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

10- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعان وآلخر إعان عن املناقصة.
11- يلتزم الطرف الثاني )منّفذ العقد( بأن يشّغل ما ال يقل عن )50%( من عماله وموظفيه من العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل في بغداد واحملافظات إال في حال اعتذار املركز عن 

توفير األعداد والتخصصات املطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخال مدة )30( يوماً من تأريخ استام املركز للطلب.
12- في حالة اشتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه  مع مراعاة مايلي:

أ - تعتمد نسبة الشراكة بني الشركاء وحسب ما محدد في عقد الشراكة وفي حال لم تذكر النسبة في عقد الشراكة فيتم القسمة بينهم على عدد الشركاء بالتساوي
ب - يعتمد عقد الشراكة املبرم بينهما على يكون مصدق من كاتب العدل اخملتص ويجوز تقدمي منوذج اتفاق اولي على الشراكة موقع من قبل اطراف الشراكة معززا بتعهد يقدم من قبلهم 
بعدم التنازل او االنســحاب في حال رســو املناقصة عليهما على ان يتم تقدمي عقد شراكة بينهما مصدق من كاتب العدل اخملتص بعد توقيع العقد خال مدة ال تتجاوز )14( يوما من تاريخ 

توقيع العقد وفي حال انسحاب احد الشركاء فيتم معاملة املشتركني معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال.
ت - ميكن تقدمي التأمينات األولية او النهائية باسم أي من الشركاء

ث - في حال تقدمي احد الشركاء ألي من املعايير املطلوبة ومت استيفاؤها من قبله فيتم قبول العطاء املشترك دون النظر الى الشريك اآلخر إاّل إذا نص في الوثيقة نسب وشروط معينة ينبغي 
توفرها في الشريط عند ذلك يعتمد على ما مت تثبيته في الوثيقة.

ج - على جميع الشركاء تقدمي براءة ذمة من الضريبة عند االشتراك في املناقصات وال يتم االكتفاء بتقدمي احدى الشركاء لها.
ح - على جميع الشركاء ان يكونوا مؤهلني من حيث سامة املوقف القانوني لهم من ناحية االدراج في القائمة السوداء او القائمة املتلكئة او ممن لم يحظر التعامل معهم مبوجب القوانني 

والتشريعات الوطنية والدولية
13- جلهة التعاقد إلغاء املناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة بناًء على أسباب مبررة من دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شراء وثائق املناقصة فقط للمناقصني.

14- تقدمي نسخ اضافية من عطاء الشركة اخلاص باملناقصة )طبق االصل( عدد )2( على ان تكون جميع النسخ مختومة بختم حي من الشركة باإلضافة الى العطاء االصلي والذي سيتم 
اعتماده والرجوع اليه وكما محدد في ورقة بيانات العطاء على ان يقوم مقدم العطاء بوضع النسخة االصلية )في غاف منفصل( ويتم تأشيرة بعبارة )نسخة اصلية( ووضع كل نسخة من 

النسخ االضافية في غاف منفصل ايضا ويتم تأشير كل مغلف بعبارة )نسخة مصورة طبق االصل( وتوضع هذه املغلفات االصلية واالضافية في مغلف واحد.
15- عدم مشاركة اي عطاء للشركات او املقاولني الذين لديهم ثاثة عقود او اكثر ما زالت في مراحل التنفيذ ومبرمة مع دائرتنا.

16- تقبل العطاءات التي تكون اقل من الكلفة التخمينية لغاية )20%( وفي حال ورود عطاء يقل عن كلفة التخمينية بنســبة تزيد عن )20%( فيتعني على جهات التعاقد دراســة التوضيح 
املقدم من قبل مقدم العطاء واملتضمن حتليل ســعري لفقرات العمل املراد تنفيذه على وفق الكشــف املقدم من قبله وفي حال عدم موافقة اللجنة على التوضيح واملبررات املقدمة من 
صاحــب العطاء فيتــم طلب خطاب ضمان )خطاب ضمان جدية التنفيذ( مببلغ ميثل الفرق بني الكلفة التخمينية اخملفضة بنســبة )20%( وبني مبلــغ العطاء الوارد على ان ال يقل خطاب 
الضمان جدية التنفيذ عن )3%( من كلفة التخمينية وال يتم اطاق هذا اخلطاب اال بعد اصدار شــهادة االســتام االولي للمشروع وفي حالة اعتذار مقدم العطاء عن تقدمي خطاب الضمان 

فيتم استبعاد عطائه.
17- في حال تســاوي اســعار العطاءات املقدمة للمناقصة واملتنافسة على االحالة يتم اعتماد احد املعايير املتوفرة في االعان وحسب نوع املشروع والوثائق القياسية )صغيرة، متوسطة، 

كبيرة( واملتمثلة في )اخلبرة التخصصية( )االعمال املماثلة، السيولة النقدية ، معدل االيراد السنوي، معدل االرباح في احلسابات اخلتامية(.
زهير علي الشعالن

محافظ الديوانية 

موقع العملت
الكمية 
الكلية 

التخمينية

املدة 
احملددة 
لرفع 

الكميات

التأمينات املالحظات
القانونية

جزرة مقابل مستشفى 1
1،642،950 وسطية150 يوم32859 م3ابن سينا

دينار

3،263،800  جانبية150 يوم32638 م3جزرة شمال جسر النصر2
دينار

موقع العملت
الكمية 
الكلية 

التخمينية

املدة 
احملددة 
لرفع 

الكميات

التأمينات املالحظات
القانونية

حوض ترسيب رقم )2( / 1
الكمية مطروحة في 65 يوم15004 م3قاطع العبايجي

4،501،200 دينارحوض الترسيب

حوض ترسيب رقم )3( / 2
الكمية مطروحة في 90 يوم19357 م3قاطع العبايجي

5،807،100  دينارحوض الترسيب

حوض ترسيب السلمان)1( 3
الكمية مطروحة في 90 يوم20478 م3/ قاطع الطارمية

6،143،400 دينارحوض الترسيب

حوض ترسيب السلمان)2( 4
الكمية مطروحة في 45 يوم10666 م3/ قاطع الطارمية

3،199،800 دينارحوض الترسيب
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مهرجان

سينما

متابعة ـ الصباح الجديد:

على مهرجان طهران  القائمون  كشــف 
الدولي لألفالم القصيرة بدورته التاسعة 
والثالثــن، عــن أســماء الفائزيــن في 
مسابقتي »السينما الدولية« و«السينما 
اإليرانية«، والفيلم القصير »الفيلسوف« 
و  بانيركويــرو«  إخــراج »كونشــا  مــن 
»أليخانــدرو ألفــارادو« من إســبانيا في 

طريقه إلى أوسكار 2023. 
قاعة  فــي  أعماله  املهرجــان  وإختتــم 
املؤمترات الدولية في »برج ميالد« بطهران، 
آذربنــدار« مدير هذا احلدث  وقال »مهدي 
الســينمائي: لم أحضر ألقدم بيانا فقط 
ألن اجلميع جاءوا وشــاهدوا عملية إقامة 
املهرجان، لذلــك كان علي فقط أن أقدم 
تقريــرًا إلى الســيد خزاعــي ومنظمة 
الفيلم، وتقريــرا إلى أعلى ســر أن اهلل 

موجود، أشكر اجلميع.
إســتمرارا حلفل ختام املهرجــان بدورته 
التاســعة والثالثــن، مت الكشــف فــي 
قسم مسابقة »الســينما الدولية« من 
قبل أعضــاء جلنة التحكيم في قســم 
»املســابقة الدولية« في مهرجان طهران 
الدولي للفيلم القصير التاسع والثالثن، 
مــن »محمود  بــكل  املتمثلن  احلــكام 
کالری« Mahmoud Kalari، »میرونــا رادو« 
پوکســتا«  »ادوینــاس   ،Mirona Radu
Edvinas Pukšta، »حتســین ایشــبیلن« 
 Sergio »و »سرجیو غومز Tahsin Isbilen
Gomez، ومت تقــدمي أســماء الفائزين في 
هذا القسم. في هذا القسم قال »حتسن 
ایشــبلین« عضــو جلنة حتكيم قســم 
»املسابقة الدولية«: »من املستوى العالي 
أشــكركم على أفالم هذه الفترة. األفالم 

املذهلة التي جعلت االختيار صعًبا. 
مت منح جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة 
لفيلــم »الفقــدان« Absence للمخرج 
 Marc هيريشــر«  »مــارك  الفرنســي 
Héricher وجائزة أفضــل فيلم جتريبي مت 
 BASSIN « منحه لفيلم حــوض اجلاذبية
OF ATTRACTION إخــراج »جوناثان به« 

JONATHAN PÊPE به من فرنسا. 
منحت جائزة أفضل فيلــم وثائقي »إلى 

»جيوفاني  إخــراج  من   HEIMAT املولد« 
بيته« من إيطاليا.

وحصلت جائــزة أفضل فيلم روائي على 
 Old Windows القدمية«  »النوافذ  جائزة 
 Paul »بول هولبروك«  اإلجنليزي  للمخرج 
الفيلم  هــذا  مخرج  وقــال   .Hulbrook
في رســالة بالفيديو: احلصول على هذه 
اجلائزة كان مبثابة صدمة وشرف في نفس 
الوقت. الفوز بجائزة مــن هذا املهرجان 
كان مبثابــة حلــم حتقــق ، تهانينا على 
تنظيم هذا املهرجان الرائع وشكراً لكم 

على هذه اجلائزة.

اجلائزة الكبرى للشعبة الدولية
الدولــي  للقســم  الكبــرى  اجلائــزة 
للفيلــم التجريبي القصيــر عن فيلم 
Descartes مــن إخراج  »الفيلســوف« 
 Concha Barquero »كونشــا باركويرو«
 Alejandro ألفــارادو«  »أليخانــدرو  و 

Alvarado من أسبانيا.
قــال مخرجو هــذا الفيلم في رســالة 
بالفيديو: يســعدنا تلقي هــذه اجلائزة 
ونشــكر جلنة التحكيم وجلنة االختيار. 
هذه اجلائزة تعني لنــا الكثير. يروي هذا 
الفيلم قصة فترة من التاريخ اإلسباني 

وهو فيلم من النــوع التجريبي ، وميكن 
لهذه اجلائزة أن تعزز أجواء هذا النوع من 

األفالم في إسبانيا.
االفالم التجريبية:

قــدم أعضــاء جلنــة حتكيم القســم 
التنافســي لألعمال التجريبية »سينما 
إيــران« في الــدورة التاســعة والثالثن 
القصير  الدولي للفيلم  ملهرجان طهران 
وهم: »مسعود مددي« و »سعيد جناتي« 
و »تيام يابنده«، أسماء الفائزين. من هذا 

القسم على النحو التالي:
وذهبت جائزة أفضل مخرج جتريبي لفيلم 
»مرتضى فرهدنية« عن فيلم »اإلفطار«.

وقد مت منح الورقــة الذهبية للمهرجان 
التجريبي  الفيلم  ميرزائي عن  إحســان 

»غرفة السيد فان«.
الرسوم املتحركة:

قــدم أعضــاء جلنــة حتكيم القســم 
التنافســي ألعمال الرســوم املتحركة 
»ســينما إيران« فــي الدورة التاســعة 
والثالثــن ملهرجــان طهــران الدولــي 
للفيلــم القصير ، والتــي ضمت: »مرمي 
و  »هــادي محمديان«  و  كشــكولينيا« 
»محمدامن همداني« ، أسماء الفائزين. 

من هذا القسم على النحو التالي:

متحركة  رسوم  ألفضل  الذهبية  الورقة 
ذهبــت إلى »فرنوش عبيــدي« عن فيلم 

»البخاخ«.
وثائقي:

أعضاء جلنة حتكيم القســم التنافسي 
إيران« في  الوثائقية »ســينما  لألفــالم 
الدورة التاسعة والثالثن ملهرجان طهران 
الدولــي للفيلم القصيــر هم: »محمد 
صادق إسماعيلي« ، »عطية زارع« ، »ياسر 
فريادرس« ، »حســن نقاشــي« و »مازيار 
هاشــمي«. ومت تقدمي أسماء الفائزين في 

هذا القسم على النحو التالي:
وفازت الورقة الذهبية لسلماز علي زاده 

عن فيلم »سوريا«.
وفــاز »مجتبي حيدري« بجائــزة الورقة 
الذهبية ألفضل مخرج وثائقي عن فيلم 

»عدت على قيد احلياة«.
للســينما  الفارابي  مؤسســة  وقــررر 
اإليرانية دعم ثالثة صانعي أفالم منحت 
اجلائــزة اخلاصــة ملؤسســة الفارابــي 
للســينما اإليرانية خملــرج فيلم »ملون« 
محمد رضا مــرادي ، ونــال الفضل عن 
فيلمــه الطويــل األول ، وذهب الفضل 
اآلخر إلى »عطــا مجابي« ، وحصل على 
الطويل من ســيدمهدي جوادي  فيلمه 

، الرئيــس التنفيذي ملؤسســة الفارابي 
للسينما اإليرانية.

وفي هذا احلفل أيًضا ، قال جوادي ، الرئيس 
التنفيذي لشــركة الفارابي ، إن شهادة 
االعتماد ستمنح من مؤسسة الفارابي 

للسينما على أمل اإلخالص الليلة.
االعمال القصصية:

أعضاء جلنة التحكيم في قسم األعمال 
الروائيــة »ســينما إيــران« فــي الدورة 
التاسعة والثالثن ملهرجان طهران الدولي 
للفيلم القصير TISFF هم: »محمد رضا 
سكوت« و »روح اهلل سهرابي« و »رسول 
صدر عاملي« و »هادي مقدم دوســت« و 
»حسن منازي«. - مت تقدمي أسماء الفائزين 

في هذا القسم على النحو التالي:
الورقة الذهبية ألفضل موسيقى كانت 
من نصيــب »بهنام عمــران« عن فيلم 

»سيعود من هنا«.
مكياج  ألفضل  الذهبيــة  الورقة  وفازت 
بجائــزة »أوميــد كل زاده« عــن فيلــم 

»قطعة منك«.
وحصلت جائــزة الورقــة الذهبية على 
»مينا  و  إســماعيليان«  »ريحــان  جائزة 
سليمي« عن فيلم »شيهي« عن أفضل 

تصميم أزياء وأزياء.
وفاز بجائزة الورقة الذهبية »حسن جنفي 
مانيش« عن فيلم »شــراب اســود« عن 

أفضل تصميم مؤثرات خاصة.
حصلــت »نازانن أحمــدي« على جائزة 
الورقة الذهبية ألفضل ممثلة عن فيلمي 

»پذیرایی سیمین« و »قطعة منك«.
حصــل »أرمان فايز« علــى جائزة الورقة 
الذهبية ألفضل تصوير ســينمائي عن 

فيلم »قطعة منك«.
الورقة  حصل »علي غوراني« على جائزة 
الذهبيــة ألفضــل مونتاج عــن فيلم 

»شراب اسود«.
الذهبية ألفضل صوت كانت من  الورقة 
نصيب »بيجمان راج« و »آزاد صادقي« عن 

فيلم »3:33«.
الذهبية ألفضل سيناريو  الورقة  وذهبت 
مقتبــس إلى فيلم »جنــاكات« الروائي 

»عطا مجابي«.
وفــاز بجائــزة الورقــة الذهبية ألفضل 
سيناريو لفيلم »نفيسة زارع« و »عاطف 

صاحلي« عن فيلم »شيحة«.
وذهبت الورقة الذهبيــة ألفضل مخرج 
لفيلم روائي طويل إلى »محمد بيدر« عن 

فيلم »الشراب االسود«.
وقد منحت جائزة جلنة التحكيم اخلاصة 
لـ »أميــر هنرمند« عن فيلم »دودة القز« 

في قسم إخراج األفالم الروائية.
ُمنحــت الورقة الذهبيــة ألفضل فيلم 
اإليرانية  الســينما  مسابقة  قسم  في 
إلى »أمير بدأ« وجمعية سينما الشباب 

اإليرانية عن فيلم »أندرافا«.

جائزة أفضل فيلم من عيون اجلمهور
وفــاز بجائزة أفضل فيلم من وجهة نظر 
للمخرج  االســود«  »الشــراب  اجلمهور 
»محمــد بايــدر« وإنتــاج »محمد جواد 

موحد« بحصوله على 1632 صوتا.

جائزة سكرتير املهرجان اخلاصة
وقــد ُمنحت اجلائــزة اخلاصــة من قبل 
مدير املهرجان إلى »مانا باك سرشــت« 
عن فيلــم »االنقطاع« بســبب مقاربة 
مختلفة لقضية املرأة في مجتمع اليوم.
يشــار الى أن مهرجان طهــران الدولي 
للفيلــم القصيــر أحــد أهــم وأعرق 
مهرجانات األفــالم القصيرة في العالم، 
وقد متت املوافقة عليه من قبل أكادميية 
 ،OSCAR® qualifying املؤهلة  أوسكار 
والثالثون  التاســعة  الدورة  إدارة  ويتولى 
لهذه الفعالية اإليراني »مهدی آذربندار«، 
من قبل جمعية الســينما الشــبابية 
اإليرانية ، مع شــعار »التنوع في النوع« 
ومركزية موضوع »النوع«؛ في القسمن 
التنافســين »الســينما الوطنيــة« و 
ومع  الدوليــة« شــخصيا  »الســينما 
عــرض أكثر من 64 فيلمــا روائًيا قصيرًا 
ووثائقًيــا ورســوم متحركــة وجتريبية 
خملرجن من 32 دولــة و 99 فيلًما قصيرًا 
خملرجن سينمائين من جميع أنحاء إيران. 
بحضور حكام مــن دول البرتغال وتركيا 
وليتوانيــا ورومانيا وإيران وكذلك لقاءات 
أســاتذة الســينما العاملية في الفترة 
من 19 إلــى 24 أكتوبر 2022 في مجمع 
اإليرانية  العاصمة  في  »ملت«  ســينما 

طهران.

متابعة ـ الصباح الجديد:

يشهد الفيلم اللبناني يوسف للمخرج كاظم 
فّيــاض عرضه األول في موطنه، إذ ينطلق جتاريًا 
ابتداًء من يوم اخلميس 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 
فــي دور العــرض اللبنانية، كمــا يُقام العرض 
اخلاص للفيلم يوم الثالثاء 1 نوفمبر في سينما 
جراند إيه بي سي فردن ببيروت الساعة 7 مساًء 

3+(، بحضور طاقــم العمل وأهم  )غرينتــش 
الشخصيات اإلعالمية والنقاد.

ومن املقرر إطالق الفيلم في ســينمات جراند 
إيه بي سي األشرفية، جراند إيه بي سي ضبيه، 
جراند إيه بي سي فردن، فوكس سينما، سيني 

مول.
واختير يوســف من بن أفضل عشــرة أفالم 
رشحت جلائزة مهرجان جنيف لألفالم الشرقية 
في سويســرا من أصــل ٥٠٠ فيلــم تقدموا 

للمنافسة، وحصل على جائزة جلنة التحكيم 
من مهرجان لوس أجنلوس لألفالم اآلســيوية، 
وجائزة أفضل عمل سينمائي أول من مهرجان 
اإلسكندرية لدول البحر املتوسط، كما شارك 

في مهرجان دكا الدولي لألفالم في بنغالدش.
كما قالت عنه الناقدة ناهد صالح »قدم فّياض 
ما ميلكه من حب وغضب وألم، ورسم مشهده 
السينمائي مبشاعر مؤثرة، متكئة على صورة 
خاصة تُعلي من احلكاية ومنطها الذي ميزج بن 

الواقع واخليال«.
تدور األحداث حول يوسف الذي يهدف لتحدي 
املوت نفسه؛ وبينما هو عالق بن واقعن يحاول 
إنقاذ حياة شقيقه الصغير ولكن إنقاذه ألخيه 
مقرون بوقوع جرمية أخرى، فاملوت دائًما ما يحل 
موتًا. ويتعمق فيلم اإلثارة النفســي في عالم 

اجلرمية املظلم لتجارة السالح في لبنان.
فيلم يوسف من إخراج كاظم فّياض، وشاركه 
حسن حيدر في تأليف القصة، أما السيناريو 

فهو مــن كتابتهما إلى جانــب علي منصور، 
وبطولة حســن حيدر، فايز قزق، ختام اللحام، 
وسام صباغ، حســن فرحات، ومونتاج كاظم 
 ،Blum House Films فّياض، علي فّياض، وإنتاج
وتتولــى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم 

في العالم العربي.
كاظــم فّياض مخرج وكاتــب لبناني، ُولد في 
العاصمة بيروت. بعــد تخرجه في كلية فنون 
التواصل ودراسته لصناعة األفالم، بدأ مشواره 

بصناعة األفالم الروائية القصيرة، ليقوم بعدها 
بكتابة وتطوير قصة فيلم يوسف مع صديقه 
حسن حيدر ومن ثم صياغتها كسيناريو مع 
علي منصور وحســن حيدر . استوحى كاظم 
قصة يوســف من أحــداث واقعية مــّر بها، 
والسبب وراء تطرقه ملسألة السالح هو حيازة 
أغلبية الشعب اللبناني على السالح بكميات 
كبيرة وبشــكل غير قانوني. ما يجعل العيش 

في لبنان خطرًا ومقلًقا.

مهرجان طهران الدولي للفيلم القصير يكشف عن أسماء الفائزين
»الفيلسوف« من إسبانيا يتأهل لألوسكار 2023

»يوسف« فيلم يتحدث عن تجارة السالح في لبنان
ابتداًء من الثالث من تشرين الثاني المقبل

قراءة

الوالــد الســارد ، لكن كيف ســيعيد 
تشــكيل احلكاية التي ستشكل ذاكرة 
الطفل الصورية ، هل يكون قصطخون 
أخر يحكي ما عاش من جتارب أم يتعامل 
معــه كأي أب يشــرح تفاصيل مدينة 
ويســتحضر  تفاصيل  فيغيب  األلعاب 
تفاصيل أخرى أو يعيد تشكيل احلكاية 
الواقعيــة لينتــج حكايته الســردية 
؟. يحكــي وفــق ما يــراه ال  وفق ما هو 
متشكل في الواقع ، أنه  يحكي حكايته 

. لكن لفحص هذه احلكاية البد لنا من 
» أن نتفحص غشاء االلفة الذي يحجب 
عنا غرابة احلكاية ».« جوناثان غوتشل – 
احليوان احلكاء/ كيف جتعل منا احلكايات 
يشــرا؟- ترجمــة : بثينــة أبراهيــم – 
منشورات تكوين – الكويت – 2018 – ص 
17«. ونحن » ننجذب للقص ألنه مينحنا 
املتعــة ، لكن معظم ما فيه فعليا غير 
ممتع أطالقا ، ففيه اخلطر ، واملوت واليأس 
والقلق واالندفــاع والعاصفة » . » م. ن. 

ص 65«.
والســؤال ، هــو كيــف قدم الســارد 
حكايتــه للمتلقــي األول » الطفــل » 
الذي هــو صاحــب » النواة/ الســؤال 
»  ؟. ومــن ثــم املتلقــي اخلارجي الذي 
عاش التجربة ويراقب تشــكل احلكاية 
بوصفه مســرودا له ، من هذا املنطلق 
كيف ميكن لنا قراءة البناء والتشــكل 
الالحق للنص الســردي ، هل نرى أنتاجا 
ســرديا للحكاية على أنقاض احلكايات 
الواقعية املعاشة ؟. وهل باإلمكان تلك 
احلكايات البسيطة التي تعني مبلهيات 
األطفال أصحاب الذاكــرة اخلضراء في 
أن تزهــر حكاية ســردية مغايرة تذهب 
الى أســطرة الواقعة السردية . هذا ما 
يشــغل الكاتب املبدع قبل أن يشــرع 

بأجناز سردي .
يســتهل نزار عبد الستار مفتتح نصه 
ليلــة املــالك باالتي » كانت شــبابيك 
املداخــل البيــض قــد أكملــت غلق 
مســارات التنزه ، وصبت زحام االبتهاج 
على األرصفة عندما دخال بال تذاكر في 
ســاعة هادئة من بقايــا الليل ، وهبطا 
املنســكب عند  الكونكريت  تدرجــات 
مدخل مدينة األلعــاب ، ثم تعمقا في 
ظالم حديقتها ». »« نزار عبد الســتار – 

ليلة املالك – دار أزمنة ، عمان – 2008«.
اجلملــة األولــى حددهــا فيهــا رؤيته 
التي  احلكاية  ملتواليات  العرض  وكيفية 
يروم برويها للطفل وهو من هذه الزاوية 

اخلارجية يريد أن يحيط بزوايا احلدث من 
أجتاهاته اخملتلفة ، في صعوده وهبوطة ، 
وهو ما مينح الكاتب فسحة في التعبير 

عن أســلوبه اخلاص الذي يقدم سرديته 
وفق موقعه » ســارد عــارف » ، وهو من 
املعرفي  املوقع يحشــد مخزونــه  هذا 

والثقافي في جتســيد نص يــراد به أن 
يحكى لطفل في ضــوء طلب الطفل 
» أحكي لــي » لكن أذا كان هذا الطفل 
محكي له ، فأنه سيكون في حال تلقي 
سلبي منصت ملا يروى له من حوداث وما 
يرسم له من مشاهد من داخل الرحلة 
ذاتها في منت النص ، كما سيكون هناك 
متلقي اخــر » خارجــي » متفاعل مع 
داخل النص ، ويبنــي نصه على أنقاض 
هــذه احلكاية من خــالل تفكيكها الى 

وحدات نصية » منفصلة/ متصلة ».
أن ماهيــة تفكيك النــص«  تقوم على 
أقصــاء كل قــراءة أحاديــة املرجعية 
والتأويل تســعى الــى واحدية الداللية 
، بــل تســعى التفكيكية الى  للنص 
جعل مدلولية النــص بن يدي متلقن 
يفككونــه الــى املرجعيــات التي بني 
عليها ، فيقفون علــى هذه املرجعيات 
، ويقــرؤن النــص وفقا لهــا ، مهملة 
ومهدمــة للنســق الذي يقــوم عليه 
النص ، في أعتقادهــا أن النص تركيب 
لغوي غيــر متجانس ». » العرابي خلضر 
– املدارس النقدية املعاصرة  – ص  191«.
 أشــار لي الناقد باســم عبــد احلميد 
حمــودي في العــام األخير مــن القرن 
املاضي الــى ضرورة قراءة هــذا العمل 
أشــارته  فــي معرض  وأكد  الســردي 
تلك الى أن هذا الكاتب » ســتكون له 
أبداعيه متميزة في مســيرة  مكانــه 
االبداع العراقي » قــرأت » ليلة املالك » 
في حينها ، وكانت مــن أصدارات أحتاد 
االدباء أنــذاك » الطبعة األولى 1999-« 
لكن تلك الطبعة شوهت قرأتي للنص 
لكثرة األخطاء املطبعية والطباعة غير 
اجليدة ، وبقيــت كلمات حمودي عالقة 
في ذهني منتظرا احلصول على نسخة 
املطبعية  األخطــاء  نظيفة خالية من 

حتى أدخل في جتربة قراءة ثانية للنص.

محمد جبير

نعيش يوميا الكثير من احلكايات ونتعرف 
على وقائع ال تعد وال حتصى الســيما في 
زمن الفوضى ونسمع الكثير من املرويات 
الســردية التي تشــرح الوقائع اليومية 
حلياة االنســان في مكان العمل أو البيت 
أو اجملالــس اخلاصة والعامــة ، أنه بداية 
تشكل ذلك اخلزين الذي ميد املبدع باالفكار 
والــرؤى مما ميكنه من أبتــكار النواة التي 
ليلة  العمل الســردي، في  تقدح شرارة 
املالك أنبتت النــواة الواقعية الطفولية 
شرارة أزهار النص السردي للروائي » نزار 
عبد الســتار » فقد كان تساؤل الطفل 
املفاجــئ هو حلظــة تنشــيط الذاكرة 
النتــاج نصه الســردي ، أذ قــال لي  في 
رسالة خاصة » كنت مع أسرتي في زيارة 
للموصل ومررنا مبكان مدينة األلعاب ليال 
وهي مغلقة منذ زمن وتهالكت العابها 
، وكان أبني البكر بعمر خمس ســنوات 
وهو لم يدخل مدينــة العاب في حياته 
جــراء ظروف احلصــار ، وال يعرف ماهي ، 
فسألني أن كنت قد دخلتها وأنا صغير ، 
فقلت له نعم ، فطلب مني أن أحكي له 

عن ألعابها وماذا يوجد فيها ».
احك لي ..

» أجل ، ال يشــد الوجدان الطفولي أكثر 
من أمرين أثنن : اللعب والســرد . ولعل 
الســرد لعب من نوع آخــر ، لعب بذواتنا 
والوجــود ، وتقليــب لهما علــى أنحاء 
ادراكيا ينفتح  ، لعــل منفــذا  متغايرة 
أمامنا لفهم الغازهــا » . » د. الطيب بو 

عزة / م.ن/ ص . ذ«.
 من هنا كانت نــواة النص ، ولكن كيف 
ينبش الكاتب ذاكرته ليعيد أنتاج الواقع 
وهو الــذي ســبق أن أصــدر مجموعة 
قصصية بعنوان  » املطــر وغبار اخليول 
1995-« قبل أن يشــرع فــي كتابة هذا 
النص ، هنا وضع الطفل النواة في عقل 

أسطرة »ليلة المالك« للروائي » نزار عبد الستار » 

في ليلة المالك أنبتت النواة 
الواقعية الطفولية شرارة أزهار 
النص السردي للروائي » نزار عبد 

الستار » فقد كان تساؤل الطفل 
المفاجئ هو لحظة تنشيط 

الذاكرة النتاج نصه السردي ، أذ 
قال لي  في رسالة خاصة » كنت 

مع أسرتي في زيارة للموصل 
ومررنا بمكان مدينة األلعاب 

ليال وهي مغلقة منذ زمن 
وتهالكت العابها ، وكان أبني 

البكر بعمر خمس سنوات وهو 
لم يدخل مدينة العاب في حياته 

جراء ظروف الحصار ، وال يعرف 
ماهي ، فسألني أن كنت قد 

دخلتها وأنا صغير ، فقلت له نعم 
، فطلب مني أن أحكي له عن 

ألعابها وماذا يوجد فيها ».
غالف الرواية

2-1
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وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية واجلوازات 

واالقامة
مديرية االحوال املدنية واجلوازات 

واالقامة
صالح الدين

قسم شؤون االحوال املدنية
العدد:ج.ص/12105

التاريخ: 2022/10/26  
م/ نشر جريدة

قــدم املواطن )محمــد فاضل حميد 
عباس( املســجل في دائرة أحوال بلد 
والذي يــروم تغيير اللقــب في قيده 
وجعله )العبيدي( بدال من )زباله( فمن 
لديه اعتراض مراجعــة هذه املديرية 
خالل )15( يوماً من تاريخ نشر االعالن 
وبعكسه ســيتم النظر في الدعوى 
وفق احــكام املــادة )22( مــن قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016.
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة العام

فقدان هوية
فقدت الهوية الصادرة من 
الثقافة والســياحة  وزارة 
الســياحة  هيئة   / واالثار 
جاسم  حسني  اياد  بأسم 
علــى مــن يعثــر عليها 
جهــة  الــى  تســليمها 

االصدار

الشركة العامة لنقل الطاقة 
الكهربائية الفرات األوسط

)تنويه(
نشر سهواً في جريدة الزوراء بالعدد 7822 
فــي 2022/10/25 وجريدة العــراق بالعدد 
1749 فــي 2022/10/25 وجريــدة الصباح 
اجلديــد بالعــدد 4999 فــي 2022/10/25 
اثنان مليار وتســعمائة  التخميني  املبلغ 
اثنان  والصحيح  مليون خطأ  وخمســون 

مليار وتسعة وخمسون مليون دينار.
لذا اقتضى التنويه

محافظة الديوانية
القسم: العقود احلكومية

م/ تنويه
احلاقاً بكتابنا ذي العدد )3993 في 2022/10/26( 
واملتضمن اعــالن املناقصة املرقمة )9 لســنة 
2022( ورد سهواً في اســم املشروع في كتاب 
اإلعــالن )تأهيل جزء من مغــذي املعامل / خط 
اجلواسم في الشــنافية( والصحيح هو )تأهيل 
جــزء من مغــذي املعامل / خط اجلواســم في 

الشافعية(
لذا اقتضى التنويه

زهير علي الشعالن
محافظ الديوانية

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
بيجي

العدد: 736/ش/2022
التاريخ: 2022/10/25

إعالن
الى/ املدعى عليه

 )مهدي جمال حميد(
اقامت املدعية )هديــل ماهر عبد اهلل( 
امــام هذه احملكمــة الدعــوى املرقمة 
736/ش/2022 تطلــب فيهــا احلكــم 
)بالتفريــق للضــرر( وجملهوليــة محل 
اقامتك حسب شــرح القائم بالتبليغ 
وتأييد اخملتــار لذا قررت احملكمة تبليغك 
 )2022/11/13( املوافــق  املرافعة  مبوعد 
بالنشــر فــي صحيفتــني محليتــني 
يوميتني وفــي حال عدم حضورك او من 
ينوب عنك قانونا فســوف جترى بحقك 

غيابا وعلنا وفق القانون.
مع التقدير...

القاضي
مهند علي حسني

وزارة االعمار واإلسكان/ دائرة املباني/ قسم الشؤون القانونية

إعادة إعالن مناقصة رقم )2022/5( )للمرة األولى(

تعلن دائرة املباني أحد تشــكيالت وزارة االعمار واإلســكان والبلديات واالشغال العامة عن إعادة 
اعالن املناقصة املرقمة )2022/5( )للمرة االولى( اخلاصة مبشــروع )االعمال املتبقية ألنشاء ابنية 
وزارة التخطيط في محافظة نينوى( مبوجب الوثائق القياســية والشــروط  واملواصفات الفنية 
والقانونية لدى الدائرة فعلى الشركات احلكومية والشركات اخلاصة واملقاولني املصنفة )الصنف 
الرابع فما فوق/انشائي( الراغبني باالشتراك باملناقصة املذكورة مراجعة قسم الشؤون القانونية 
في مقر الدائرة الكائن في شــارع النضال /مجاور مستشــفى ابن الهيثم مستصحبني معهم 

الوثائق التالية:-
)هويــة تصنيف مقاولني صادرة من وزارة التخطيط نافذة )أصلية+ مصورة( و)هوية احتاد املقاولني 
العراقيني نافذة )اصلية+مصورة(و)كتاب براءة الذمــة صادر من الهيئة العامة للضرائب( )اصل+ 
صورة( لغرض شــراء وثائق املناقصة مقابل مبلغ قــدره )400,000 دينار( )اربعمائة الف دينار( غير 
قابل للرد وعلى ان ترفق املستمسكات املدرجة الحقا مع عطاء املناقصة وتوضع في ظرف مغلق 
ومختوم مع ذكر اســم ورقم املناقصة وتوضع في صندوق العطاءات/ مقر دائرة املباني وبعكسه 
يهمــل العطاء الذي لم ترفق معه تلك املستمســكات علما ان آخــر موعد لغلق املناقصة هو 
الســاعة )الثانية عشــرة( من ظهر يوم )الثالثاء( املصادف 2022/11/8 ويتحمل من ترسو عليه 
املناقصة أجور نشــر اإلعالن وان الدائرة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويكون فتح العطاءات 

في مقر دائرة املباني الساعة )الثانية عشرة( من ظهر يوم )الثالثاء( املصادف 2022/11/8
وصف املشروع

)االعمال املتبقية ألنشاء ابنية وزارة التخطيط في محافظة نينوى حيث تتألف البناية من ثالث 
طوابق واملتبقي كامل اعمال املبنى مع االندثارات لكافة االختصاصات مدني , صحيات , ميكانيك 

, كهرباء(
* الكلفة التخمينية لألعمال املوصوفة في جدول الكميات تبلغ )9.202.673.350 دينار(

mabany.moch.gov iq موقعنا على االنترنيت *
املدير العام
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القسم : العقود احلكومية /شعبة اعالن املشاريع 

)مناقصة عامة - إعالن اول(
 مناقصة )1/ كهرباء /نقل الطاقة/ 2022( 

جتهيز ونصب متنقلة 63 ام في اي 132/33 ك.ف في موقع شط العرب لتغذية القضاء 

    استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة/شعبة تخطيط القطاعات في محافظة البصرة املرقم )ت/4122 
في 2022/10/20( 

   تســر )محافظة البصرة / قســم العقود احلكومية ( دعــوة مقدمي العطاءات املؤهلــن وذوي اخلبرة لتقدمي 
عطاءاتهم)املغلقــة( مشــروع  جتهيز ونصب متنقلة 63 ام في اي 132/33 ك.ف في موقع شــط العرب لتغذية 

القضاء 
- وبكلفة  تخمينية قدرها)4,400,000,000(  اربعة مليار واربعمائة مليون  دينار عراقي

 - ضمن  تخصيصات البرامج اخلاصة / املنافذ احلدودية لعام 2022
- مدة التنفيذ ) 365  يوم (  . 

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة /اخلامسة الصنف /كهرباء -ميكانيك –كيمياوي /شركات متخصصة في 
هذا اجملال /وان تكون الهوية نافذة   .

   -وبعرض فني 
  أوالً-  ســيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافســية الوطنية التــي حددتها تعليمات تنفيذ 

العقود احلكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح جلميع 
املتناقصن.

  ثانياً- ميكن للمناقصن ذوي األهلية الراغبن أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قســم العقود احلكومية  
/ شعبة اعالن املشــاريع( في العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا حسب التوقيت احمللي 

حملافظة البصرة
   ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات صاحب العمل ( ما يلي :

*القدرة املالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
متطلبات الســيولة النقدية : على مقدم العطاء ان يقدم ســيولة نقدية مببلغ اليقل قدره عن )880,000,000( 
ثمامنائة وثمانون  مليون دينار عراقي على شــكل كشــف مصرفي يبن حركة التدفق املالي الخر سنة او كفاءة 

مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املصرفية وللفترة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة
2-على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة الفنية  ) اخلبرة التخصصية 
املشــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللســنوات) 10( العشــرة السابقة قبل 
املوعد النهائي لتقدمي العطاء  ومببلغ اليقل عن)1,320,000,000( واحد مليار وثالثمائة وعشرون مليون دينار عراقي  
.لتنفيــذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، 

األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل(
رابعاً- ميكن شــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملــة باللغة العربية من قبل املناقصــن الراغبن في  العنوان 
أدناه* ودفـــــع رســـم غيــــر مستـــرد  قـــدرة )150,000( مائــــــة وخمسون الــــف دينــــار عراقـــي 

اعتبــــارا مــــن يــــوم اخلميس  املصـــادف 2022/10/27
خامساً- سيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم الثالثاء   املصادف 2022/11/8   الساعة العاشرة 

صباحاً.
سادســاً -يجب تســليم العطاءات في أو قبل يوم االثنن  املصادف 2022/11/14 الســاعة 1:00 ظهرا حســب 
التوقيت احمللي ملدينة البصرة  العطاءات اإللكترونية )ال يســمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم 

فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلن عن املناقصن الذين إختاروا احلضور شخصيا في العنوان التالي  :
 الوقت  : الساعة 1:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .

التاريخ : يوم االثنن  املصادف 2022/11/14 
 العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

ســابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة )44,000,000( اربعة واربعون مليون دينار عراقي 
على شــكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات وفيما يتعلق 
بالشــركات االجنبيــة مراعاه ما ورد في كتاب البنــك املركزي العراقي / دائرة مراقبة الصيرفة / قســم مراقبة 
املصارف االسالمي ذي العدد 153/3/9 في 2020/5/27 املعمم مبوجب كتاب وزارة التخطيط دائرة العقود احلكومية 

– قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 8566/7/4 في 2020/6/30  
ثامناً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

تاسعا  – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بـ
)1- رسالة العطاء وملحق العطاء 2-اجلداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة 

القياسية وجداول الكميات املسعره ومبوجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .
 3-تفويض حتريري ملمثــل مقدم العطاء اخملول بالتوقيع على العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من اجلهات احملددة 
في ورقة بيانات العطاء التي توكد اســتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق مبوجب االستمارات 
املدرجة في القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي مت قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
عاشــرا-على مقدم العطاء تقدمي العطاء بثالث )3( نسخ نســخة اصلية ونسخ عدد )2( اضافية وتكون جميع 
النسخ مختومة بختم حي من الشركة ) كافة الوثائق املقدمة من الشركة ( توضع النسخة االصلية في غالف 
منفصل وتأشــر بعبارة ) النسخة االصلية ( ووضع كل نســخة من النسخ االضافية في غالف منفصل وتأشر 
كل مغلف بعبارة )نســخة إضافية (وتوضع هذه )املغلفات االصلية واالضافية في مغلف واحد ( اســتنادا الى 
كتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية العامة /قســم االستشــارات والتدريب ذي العدد 17598/7/4 في 

 2022/6/30
احدى عشر  - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.

اثنى عشر - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم 
العطلة .

ثالثة عشــر - للدائرة احلق في الغاء املناقصة فــي أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالــة وعدم اجراء املفاضلة  
وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمشركن في املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 

 اربعة عشر -االلتزام بتفضيل شراء املنتج احمللي من القطاعن العام او اخلاص استنادا الى كتاب وزارة التخطيط /
دائرة العقود احلكومية العامة /قسم االستشارات والتدريب املرقم 2118/7/4 في 2021/1/27 ومرفقة قرار مجلس 

الوزراء رقم 20 لسنة 2021 
  basra.gov.iq . خمسة عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة 

سادســة عشــر -تتم االحالة وفق اقل االســعار للعروض املســتجيبة املقدمة مع اعطاء افضلية ســعرية  
بنسبة10% للمنتج احمللي وفي حالة تساوي املبالغ يصار الى تفضيل املنتج الوطني ) العام ثم اخلاص ( أي االحالة 
على الشــركات املنتجة للمنتوج الوطني اســتنادا الى وزارة التخطيط دائرة العقود احلكومية العامة /قســم 
االستشــارات والتدريب ذي العدد 32923/7/4 في 2021/12/19 املعطوف على قرار مجلس الوزراء رقم 20 لســنة 

. 2021
مالحظة على مقدم العطاء مراعاة مايلي :

 تلتزم الشــركات بتقدمي تعهد قانوني مصدق  من قبل كاتب العــدل بصحة كافة األوليات املقدمة من قبلهم 
وبخالفة يتحمل كافة التبعات القانونية 

كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية
تلتزم الشــركات بتقدمي تعهد باملباشرة بالعمل وعدم املطالبة  باملســتحقات املالية اال بعد اقرار قانون املوازنة 

العامة  لسنة 2022  او توفرالسيولة املالية.
يلتزم مقدم العطاء بتقدمي فواتير اجلباية للكهرباء والهاتف واملاء واجملاري وجميع الرسوم األخرى قبل استالم قرار 
االحالة اســتنادا الى احكام املادة )16/اوال ( من قانون املوازنة العامة االحتادية لسنة 2021 وكتاب وزارة املالية ذي 

العدد 5589 في 2021/4/13
املهندس
اسعد عبد االمير العيداني
محافظ البصرة 



بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن بيــت الكاركتيــر العراقي 
االولــى  الدوليــة  مســابقته 
للكاريكاتيــر والتي حتمل عنوان 
الكاريكاتير  »مؤيد نعمة عبقري 
العراقي احلديــث« على ان يقدم 
املشــارك صــورة كاريكاتوريــة 
بوتريــة للفنــان الراحــل مؤيد 
رســومات   3 مــن خالل«  نعمة 
فقط مبقاس 21 × 29 سم و 300 
نقطة في البوصة« على ان يكون  
الســتالم  موعد  اخر   11/30 يوم 
االعمال املشــارك وعلى العنوان 

MuayedNeama@ البريــدي  
gmail.com

أحد   »1951-2005 نعمة«  ومؤيد 
عظماء الفن التشكيلي العراقي 
فــي العصــر احلديث، ســاهم 
في خلــق مدرســة الكاريكاتير 
البغدادية احلديثة، وأبدع في رسم 
ثقافة األطفــال، وأول من وظف 
النحت  مجــال  في  الكاريكاتير 
اليومية  احلياة  وّثَق  والسيراميك. 
أبهى  الوطن في  واملعاناة وسراق 
مراحل الرسم والتجسيد الفني 

املبتكر.

متابعة ـ الصباح الجديد:
كشــفت الفنانــة جومانا مراد 
العلني  املزاد  عن مشاركتها في 
الــذي أقيم منذ عــدة أيام لبيع 
كان  اجملوهــرات  مــن  مجموعة 
متتلكهــا الفنانــة الراحلة هند 

رستم.
تصريحات  في  جومانا،  وأضافت 
إعالمية أنها استطاعت احلصول 
علــى عقدين مــن طــراز فريد 
رســتم  هند  الفنانة  ملك  كانا 
باإلضافة إلــى قطعة ثالثة في 
املزاد مببلغ مالــي كبير، وتابعت 
أن الراحلــة هند رســتم كانت 
متلك العديــد من القطع املميزة 

الصعب  والتي من  اجملوهرات  من 
تنفيذها حالياً.

أما عــن أخبارهــا اجلديدة فقد 

أكدت جومانا أنها ســوف تدخل 
عالــم الغنــاء قريبــا من خالل 
انتهت من تســجيلها  أغنيــة 

مؤخــراً، وعن تفاصيــل األغنية 
أكدت أن خطوة الغناء بالنسبة 
لهــا جاءت عن طريــق الصدفة 
اإلنتاج،  إحدى شركات  من خالل 
حيث عرضوا عليها تقدمي أغنية 
خفيفة لتكــون جتربة مختلفة 
ما  وهو  الفنــي  في مشــوارها 
وقامت  بــه جومانــا  أعجبــت 

بتنفيذها منذ أيام.
أكدت  األغنيــة  نوعيــة  وعــن 
جومانا أنها ليســت مثل أصالة 
لكي ينتظر اجلمهور منها أغنية 
طربية وإمنا هــي أغنية خفيفة 
الغناء  مجــال  فــي  كتجربــة 
متمنية أن تنال إعجاب اجلمهور.

متابعة ـ الصباح الجديد:
أعلنــت الســلطات املصرية، امس 
االربعــاء، إنتاج هاتــف محمول من 
نوع )سامســونغ( بصناعة مصرية، 
فيما تستعد شــركة نوكيا إلطالق 
هاتــف محمــول داخــل الســوق 
)املصري  صحيفة  وقالــت  املصرية. 
اليوم( إن » شــعبة احملمول في مصر 
أعلنت تصنيــع أول هاتف من إنتاج 
شركة سامسوجن العاملية )صنع في 
مصــر(، بعد مفاوضــات كبيرة نتج 
عنها إنشــاء مصنع للشــركة في 

محافظة بني سويف«. ويعد إطالق 
أول هاتف محمــول صنع في مصر 
للشركة يعد بادرة استثمارية هامة 
املســتثمرين  املزيد من  ستشــجع 
خالل الفترة املقبلة«، حسبما أفادت 

شعبة احملمول بالغرف التجارية.
»شــركة  أن  الصحيفــة  وبينــت 
سامســوجن ال تعتبر األولى في مصر 
التــي تعمل على إطالق نســختها 
املصرية من هواتفها احملمولة، حيث 
أعلنــت شــركة نوكيــا العمالقة 
أول  لصناعة احملمول عن قرب إصدار 

هاتف من هواتفهــا صنع في مصر 
مع العمل على التوسع في صناعة 
احملمول داخل الســوق املصرية التي 
يصل حجم الشــراء فيهــا إلى 18 
مليون هاتف سنويا تقريبا«. ومتتلك 
مصــر جتربــة بالفعل فــي صناعة 
الهاتف احملمول بالكامل من تصنيع 
الشركة املصرية »سيكو«، فيما يتم 
العمل علــى تصنيع هاتف محمول 
من تصنيع شركة فيفو التي أعلنت 
فــي مصر خالل  إطــالق مصنعها 

الفترة املاضية.

 متابعة ـ الصباح الجديد:
»انديتكــس«  شــركة  أعلنــت 
اإلســبانية لصناعة املالبس أنها 
ســتبيع جميــع متاجرهــا في 
روســيا، بعد ســبعة أشهر من 
تعليق الشركة العمالقة املالكة 
أعمالها  »زارا«  التجارية  للعالمة 

هناك في أعقاب غزو أوكرانيا.
وقــال بيــان صادر عن الشــركة 
لبيع  »اتفاقا مبدئيا«  أبرمت  إنها 
إلى شركة  روســيا  أعمالها في 
لها مصالح  التي  غروب«  »ضاهر 

جتارية في مجــال البيع بالتجزئة 
والعقارات.

وأضافت الشــركة أن »الصفقة 
ستعني إنهاء عمليات انديتكس 
الروســي«.لكنها  االحتــاد  فــي 
أنه في حــال »رأت  الى  أشــارت 
انديتكس في املستقبل أن ظروفا 
جديدة اســتجدت تسمح بعودة 
إلى  التجارية  اجملموعــة  عالمات 
هذه الســوق، فإن لدى انديتكس 
وضاهر غروب خيار تعاون محتمل 

من خالل اتفاق امتيازات جتارية«.

وقررت »انديتكس« في آذار املاضي 
ووقف  ال502  متاجرهــا  إغــالق 
مبيعاتها عبر اإلنترنت في السوق 
الروســية، األكبر بعد إســبانيا 
10 باملئة من مبيعات  والتي متثل 

الشركة. 
وســارت »انديتكس« بهذا القرار 
العالمات  على خطى بعض أكبر 
التجاريــة الغربيــة التي عّلقت 
أيضا أعمالها في روسيا بعد غزو 
أوكرانيا، مثل منافســتها »اتش 

اند ام«.
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ملونشريط
األرشيف الثقافي األيزيدي على 

منصة كوكل
اعتزمت منصة كوكل للفنــون والثقافة، امس 
األربعاء، اطالق األرشيف الثقافي األيزيدي، إحتفاًء 
بثقافة األيزيديــن، الذين عانوا من إبادة جماعية 
على يد  عصابات داعش اإلرهابية في العام 2014.

وسينشــر األرشــيف من قبل األمم املتحدة عبر 
منصة كــوكل للفنــون والثقافة، بالشــراكة 
ومؤسســة  الدولــي،  جميــل  مجتمــع  مــع 
»كلتشــرنر«ومكتب مبعوث اآلمــن العام لألمم 
املتحــدة املعني بالتكنولوجيــا، ومنصة )ال أحد 

يستمع(.
ويتألــف األرشــيف األيزيدي مــن أربعة معارض 
دائمــة على اإلنترنت لألعمــال الفنية والتصوير 
الفوتوغرافي واألفالم أنشــأتها 16 امرأة أيزيدية 

ناجيات من اإلبادة اجلماعية.
ومت تطوير األرشــيف على مدار 12 شهراً بهدف 
دعم التعافي النفســي وصمــود الناجن وإجناز 
أرشــيف رقمي دائــم للتراث الثقافــي اإليزيدي 

املعرض للخطر.

»لعبة الموت«.. تحٍد على 
»تيك توك« يتسبب بأربع 

وفيات 
تسبب حتٍد على »تيك توك« بوفاة أربعة مراهقن 
فــي نيويورك، بعــد تعرض الســيارة التي كانوا 
يقودونها حلادث ســير، ويقوم »حتــدي كيا« على 
مشــاركة مقاطع فيديو خلطــوات عن كيفية 
 USB ســرقة سيارة باســتخدام ســلك شحن

فقط، ومفك براغي.
ووفق ما ذكرت شبكة »سكاي نيوز« البريطانية، 
فإن ســيارة من نوع »كيا« كانت تقّل 6 مراهقن، 
حتطمت في مدينة بوفالو بنيويورك ، ما تســبب 
بوفاة 4 منهم، وأشارت حتقيقات الشرطة إلى أن 
املراهقن سرقوا ســيارة »كيا« بعد مشاركتهم 
فــي التحدي املنتشــر علــى »تيك تــوك« منذ 

الصيف.
وحقق التحدي اخلطير شعبية كبيرة على »تيك 
توك«، حيث أشارت شرطة فلوريدا إلى أن أكثر من 
ثلث ســرقات السيارات في الوالية منذ منتصف 

يوليو مرتبطة بتحدي »كيا«.
أما شــرطة لوس أجنلوس فقد أكدت أن التحدي 
تســبب في ارتفاع معدل ســرقة سيارات »كيا« 
و«هيونــداي« بنســبة 85 باملئة مقارنــة بالعام 

املاضي.

»عالج طبيعي » لـ«منة شلبي«  
خالل شهر رمضان المقبل

تستعد النجمة املصرية »منة شلبي« لتجسيد 
دور البطولة في املسلسل اجلديد »عالج طبيعي« 
والــذي من املؤمــل عرضه خالل شــهر رمضان 
املقبل، وحتدثت شــلبي عن املسلسل قائلة: بانه 
اجتماعي يتحدث عن قصة فتاة تعمل في العالج 
الطبيعــي علما انهــا تســتعد حالياًبدأت االن 

بقراءة دورها في املسلسل.
وكانت قد حصلت شــلبي على تكرمي  في حفل 
الفضائيات العربية في دورته ال13 » دورة هشام 
ســليم«  الذي اقيــم قبل ايام فــي القاهرة عن 
دورها في مسلسل »بطلوح الروح« تأليف محمد 
الذي يحارب االرهــاب والتطرف  العمل  هشــام 
الدينــي واالخالقي شــاركتها البطولة الفنانة 

الهام شاهن.
 وحتدثت شــلبي عن دورها قائلــة: كان من االدوار 
الصعبــة جدا وكنــت حن انتهي من املشــهد 
اشــعر بأني ال اريد ان اتكلم مع احد من شــدة 
التعب كون العمل يتحــدث عن االرهاب واملوجة 

التي اجتاحت بعض الدول العربية. 

بغداد ـ وداد ابراهيم:
بشــوق  املوضة  عشــاق  ينتظر 
وحماس مــا ســتقدمه بيوتات 
االزياء من عروض للخريف احلالي 
ويعتبر مصممو االزياء ان شــهر 
تشــرين ثاني هو الشــهر االكثر 
ثراء لتقدمي ازياء جتمع بن اخلريف 
والشــتاء والتي تتميز بتفاصيل 
الظاهرة  هي  املوضة  كون  كثيرة 
الثقافة  األكثــر غموضــا فــي 
احلديثــة واالكثر من مجرد عالقة 
باملالبــس والزخارف، هي شــكل 
اجملتمــع كيف يحاكي مالبســه 
التــي تتغير مع الفصــول كما 
انها تعرض بصريــا الواقع، وهذا 
االزياء  ما حتدثــت به مصممــة 
»فاطمة الهاشمي« التي اعلنت 
اطالقها ملوديالت حديثة لفستان 

العروس.

البساطة عنواني  
اغيــر فكرة  ان  فتقــول: احــب 
فســتان العروس الــذي اعتادت 
علــى تقدميه دور االزيــاء في كل 
العالم وحتى مــا تقدمه اماكن 
البيع االعتيادية واخلاصة بفستان 
العرس ايضــا، اذ جند روتينا لهذا 
الفســتان الذي يعد اهم فستان 
حتلم  ان تلبســه كل فتاة  ليوم 
الفكرة  ولساعات، كون  بل  واحد 
املعتادة هو ان يتميز  بكبر حجمة 
وفخامة تفاصيله وثقل القماش 

فيما يضــع البعض تفاصيل قد 
تكون مــن مواد بالســتيكية او 
معدنية من اجــل ان يكون مدور 
ويضفي  شــكله  على  ويحافظ 
واجلمال لكن  الفخامة  شيئا من 
كل هذه التفاصيل اجدها  تعيق 
حركة العروس فتجلس مشدودة 
الى من  مربكــة واحيانا حتتــاج 
يساعدها في حمله من اجلوانب، 
وهو مــع كل هذا يباع بأســعار 

عالية.

صممت الزي الكردي 
واكملت الهاشــمي« ســأطلق 
فســتان عــروس بســيطا جدا 
وجميل وال يحتــاج الى تفاصيل 
العــروس   فتشــعر  واضافــات، 
احلركة وغير مكلف ماديا  بحرية 
وباإلمــكان االحتفاظ بــه ليعاد 
واحلفالت،  املناســبات  لبسه في 
وهذا ما بدأت به الستقبل شهر 
تشرين الثاني املقبل الذي اعتبره 

شهر املناسبات واالعراس. 
الشــخصية  ادرس  انا  واضافت: 
التي اصمــم لها املالبس مثال اذا 
كانت كبيرة السن او شابة ألني 
اســتطيع ان اصمم مالبس لكل 
االعمار وكل الشــخصيات وكل 
املناســبات وحن اختــار املالبس 
ان  تســتطيع  الزبونة  ان  افكــر 
تلبسه بأكثر من شكل، كما اني 
اجنزت موديالت رائعة للزي الكردي 

الن هناك اقمشــة اجدها جاهزة 
لهذا الــزي اجلميل فيها اضافات 
من »اخلــرز والترتر« مــا يزيد من 
سهولة العمل وقدمت في بغداد 
عــام 2021  ازياء تناســب املرأة 
العراقية متيزت بالبساطة واجلمال 
 « االزيــاء الضخم  خالل عــرض 
بغداد رانوي« الذي اقيم مبشاركة 
عشــرات املصممن مــن جميع 
الدول العربية وكانت املنافســة 
كبيرة، وهي املرة االولى التي اقدم 
خاللها عرضا لألزيــاء في بغداد، 
رانوي« في  وسأشارك في« بغداد 
نســخته الثانية وسأقدم كل ما 
يناسب املرأة العراقية التي عرفت 

بأناقتها واهتمامها باملوضة.

حافظت على جذورها
بغداد  فــي  ولّدت   والهاشــمي 
ان  وكانت حتلــم فــي الطفولة 
تكــون مصممة ازياء وعاشــت 
مع حلمها حتــى حتقق باإلصرار 
ان  واستطاعت  واملثابرة،  والعزمية 
تطلق عالمتها التجارية من  دولة 
األمــارات اال انهــا حافظت على 
باملالبس  العراقية متأثرة  جذورها 
روح  تعد  والتي  التراثية  العراقية 
احليــاة العراقية، وعرفــت بأنها 
تعطي  ذكية طموحة   مجتهدة 
للموديــل روح من احلركة وتعمل 
من مبــدأ »كل شــيء ممكن في 

عالم االزياء«.

المصممة فاطمة الهاشمي تطلق
أزياًء تجمع بين الخريف والشتاء

تعتزم المشاركة في« بغداد رانوي« في نسخته الثانية 

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

متابعة ـ الصباح الجديد:
انتشــر مقطــع فيديــو يظهــر 
املستشار األملاني أوالف شولتز في 
مواجهة محتج، طلب منه خفض 
أســعار الشــاورما، بشكل واسع 

على وسائل التواصل االجتماعي.
وجبــة  يــورو مقابــل   8 »أدفــع 
املتظاهــر  صــاح  الشــاورما!« 
الغاضب في شــولتز، خالل زيارته 
نهاية  اجلنوبية في  ملدينة ميونيخ 

األسبوع.
حديثه  موجهاً  املتظاهــر  وأضاف 
إلى  »حتّدث  شــولتز:  إلى  مباشرة 
بوتن، أود أن أدفع 4 يوروهات فقط 
مــن فضلك«،  الشــاورما  مقابل 
في إشــارة منه إلى ضــرورة حل 
مشــكالت ارتفاع تكلفة إمدادات 
الطاقــة التــي انعكســت على 

أسعار السلع واخلدمات.
األملانــي  املستشــار  ابتســم 
للمتظاهــر، لكنه لم يعلق وركب 
بالعديــد من  ســيارته محاطــاً 

احلراس الشخصين.
وتواجــه الدولة أكبــر أزمة طاقة 
علــى اإلطــالق بســبب احلــرب 

املســتمرة،  الروســية-األوكرانية 
والتــي أدت إلى انقطــاع إمدادات 
النفط والغاز ودفعت األسعار إلى 

مستويات قياسية.
األملاني كارل الوترباخ  الصحة  وزير 
حــذر مــن أن املستشــفيات في 
أزمة  بســبب  تغلــق  قــد  البالد 
تداعيات  عــن  الناجمة  الطاقــة 
وتعطل  الروسية-األوكرانية  احلرب 

إمدادات أنابيب »نوردسترمي«.
أنه ســيتفاوض  أوضح  الوتربــاخ 

بشــأن زيادة املساعدات احلكومية 
مع وزير املالية كريســتيان ليندنر، 
مؤكداً أنه ال ميكنه »على اإلطالق« 
أن يذكــر حجم هذه املســاعدات 

اآلن.
كما أعرب الوترباخ عن شــكوكه 
حيال املطالب التي دعت إلى إنشاء 
صندوق خاص باملستشفيات، على 
لزيادة  اخملصــص  الصنــدوق  غرار 
النفقــات العســكرية وقيمتــه 
100 مليار يــورو، قائالً: »ال ميكن أن 

نطلق صندوقاً خاصاً لكل مجال«، 
وطالب بتوخــي احلذر »حيث يجب 

تسديد كل شيء«.
وفــي منتصف األســبوع املاضي، 
املستشــفيات  جمعية  طالبــت 
مــن  ســريع  بتدخــل  األملانيــة 
احلكومــة، الفتة إلــى أن %40 من 
املستشفيات في البالد على وشك 
اإلفالس بسبب الزيادة املفرطة في 
املرتفع،  والتضخم  الطاقة  أسعار 
على  املســتحيل  مــن  يجعل  مما 

املستشفيات االستمرار.
اجلمعيــة رأت أن وضــع ســقف 
مارس/آذار  في  الغاز  ألســعار  عام 
املاضي ال يعتبر مســاعدة كافية، 
مشــيرة إلى أن فجوة التمويل في 
تصل  والطاقة  العينية  التكاليف 
إلــى قرابة 15 مليار يورو في عامي 

2022 و2023.
كما ذكر رئيــس اجلمعية، جيرالد 
جــاس، أن العيادات ال تســتطيع 
حتمــل التكاليــف املرتفعــة وأن 
بعضهــا قد يضطر إلــى اإلغالق 
في األشــهر املقبلة، وحذر من أن 

الوضع سيتفاقم العام املقبل.

متظاهر غاضب يطالب المستشار
 األلماني بخفض أسعار الشاورما 

بيت الكاركتير العراقي يطلق 
مسابقة ومعرض »مؤيد نعمة« 

الدولية األولى 

مصر تنتج هاتف »سامسونغ«..
 ونوكيا تستعد لتكرار التجربة

مالكة »زارا« تعلن بيع جميع
 متاجرها في روسيا

جومانا مراد تكشف شراءها ثالث
 قطع من مجوهرات هند رستم
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جدة ـ وكاالت:

يطمح املنتخب السعودي لتقدمي 
نفســه بصورة محسنة وحتقيق 
نتائــج إيجابية في مشــاركته 
يخــوض  عندمــا  السادســة، 
نهائيــات كأس العالم في قطر، 
الشــهر املقبل.. وســيكون هذا 
الذي  الثاني  اآلســيوي  املونديال 
يخوضه األخضر، بعدما شــارك 
في نســخة كوريــا واليابان عام 

.2002
ســيئة  بذكرى  األخضر  ويرتبط 
السابق،  اآلســيوي  املونديال  في 
حيث حقــق أســوأ نتائجه في 
بالبطولة..  مشــاركاته  تاريــخ 
وفي تلك النسخة لعب املنتخب 
الوطني  مدربه  بقيادة  السعودي 
ناصــر اجلوهــر ضمــن اجملموعة 
وجمهورية  أملانيا  رفقة  اخلامسة 

أيرلندا والكاميرون.
ودخل األخضــر البطولة بقائمة 
مكونــة مــن: محمــد الدعيع، 
مبــروك زايد، محمــد اخلوجلي، 
محمد شــلية، رضا تكــر، عبد 
احلارثي،  اهلل سليمان، محســن 
إبراهيم سويد،  فوزي الشــهري، 
اجلابر، محمد  نور، سامي  محمد 
الشلهوب، عبيد الدوسري، أحمد 
الغني،  عبــد  حســن  الدوخي، 
اخلثــران، عبد اهلل  العزيــز  عبد 
اجلمعان، خميــس العويران، عبد 
عمر  التمياط،  نواف  الواكد،  اهلل 
الغامدي، احلسن اليامي، منصور 

الثقفي.

والتقــى األخضــر فــي مباراته 
االفتتاحيــة املنتخب األملاني في 
ملعــب قبــة ســابورو باليابان، 
فتلقى هزمية قاســية وتاريخية 

بنتيجة 0-8.
من  خســر  الثاني  اللقــاء  وفي 
الكاميــرون بهــدف وحيــد في 

بينما  الياباني،  ملعب ســايتاما 
أيرلندا،  أمــام  مبارياته  اختتــم 
بنتيجة  يوكوهاما  في  فخســر 
3-0.. وودع املنتخــب الســعودي 
مبكرا،  واليابان  كوريــا  مونديال 
من دون رصيد، كما لم يســجل 
أي هدف، فيما استقبل 12 هدفا.

وستســعى الكتيبة السعودية 
بقيادة املدرب الفرنســي هيرفي 
رينــارد هذه املــرة حملــو الصورة 
فوق  االرتقاء  ومحاولــة  الباهتة، 
مســتوى التوقعــات، على أمل 
محاكاة إجناز املشاركة األولى في 
مونديال الواليات املتحدة )1994(، 

حن تأهل األخضر لثمن النهائي.
قطر  فــي  األجــواء  حتفز  ورمبــا 
لتحقيق  الســعودي  املنتخــب 
تقارب  أفضــل، في ظــل  نتائج 
املســافة والدعــم اجلماهيــري 
صعوبة  برغم  بكثافــة،  املتوقع 
األرجنتن  تضم  التي  مجموعته 

وبولندا واملكسيك.
ومع خــوض الســعودية العديد 
من املباريــات الودية أمام مختلف 
املدارس ســواء من أوروبا أو أمريكا 
اجلنوبية والشمالية، وكون نوعية 
للمنافسن  قريبة  املنتخبات  تلك 
 2022 العالم  في مجموعة كأس 
من حيــث الطريقة واألســلوب، 
فإن رينــارد مــدرب األخضر يأمل 
في اخلروج باالســتفادة املنشودة، 
قبل  الكاملة  للجاهزية  والوصول 

خوض غمار املونديال.
إلــى ذلك، ســتبعد الفرنســي 
هيرفــي رينــارد، املديــر الفنــي 
فواز  احلارس  السعودي،  للمنتخب 
القرنــي، من معســكر األخضر، 
املقام حاليا في أبــو ظبي. وأعلن 
احلســاب الرســمي للمنتخــب 
التواصل  موقع  على  الســعودي، 
االجتماعــي تويتــر أول أمس، أن 
استبعاد القرني، جاء وفق التقرير 
املقدم من اجلهاز الطبي لألخضر.
وكانــت الفحوصات الطبية التي 
أثبتت  القرني، قد  خضع لها فواز 
وذلك  الركبة،  في  إلصابة  تعرضه 
بعــد خضوعــه ألشــعة الرنن 
األخضر  ويخوض  املغناطيســي. 
أبو  معســكر  فــي  الســعودي، 
ظبــي، 5 مباريات وديــة حتضيرية 
أمام مقدونيــا وألبانيا وهندوراس 
وأيسلندا وبنما، بهدف االستعداد 
للمشــاركة في كأ العالم 2022.

ويتواجد منتخب الســعودية في 
اجملموعــة الثالثة بــكأس العالم 
2022، بجانب منتخبات األرجنتن 

واملكسيك وبولندا.

نيويورك ـ وكاالت:
بارتن،  ومايلز  بينيــش  أندرو  أصبح 
يفوز  للرجــال،  أمريكي  فريــق  أول 
اجلولة  فــي  الذهبيــة  بامليداليــة 
العاملية للكرة الطائرة الشــاطئية 
على أي مســتوى.. كما أصبح أول 
التصفيات  يبدأ مــن  رجــال،  فريق 
ويصل إلى قمة منصة التتويج في 

النخبة 16 أو مستويات التحدي، في 
أول حدثن متتالين من منافســات 

التحدي في دبي.
20 عاًمــا، واحًدا من  بارتــن،  وبات 
أصغر الالعبن الذيــن يفوزون على 
اإلطــالق في هــذا املســتوى، وفي 
وفاز  اجلولة..  فــي  الثاني  ظهورهم 
بينيش وبارتن، في جميع مبارياتهم 

الثماني، وخسروا مجموعتن فقط 
على طول الطريــق إلى أول منصة 

دولية لهما كفريق.
فيمــا حصــل الزوجــي األوكراني 
ســيرجي بوبــوف وإدوارد ريزنيــك، 
املصنفــان الثالــث فــي البطولة، 
علــى امليدالية الفضيــة، وهي أول 
ميداليــة لهما في بطولة التحدي، 

ولديــه أيضا، فضيتــان في جوالت 
املصنف  الزوجي  ســابقة.. وحصل 
13، البرازيلين بيدرو ســولبرج وآرثر 
ماريانــو، علــى البرونزيــة، في أول 
صعود لهما على منصة تتويج على 

مستوى العالم.
وذلــك بعدمــا تكويــن الفريق من 
2016، بيدرو  الالعب األوملبي في ريو 

 26( (36 عامــا(، وشــريكه ماريانو 
عاما(.. وقال مايلــز بارتن »بدأنا من 
الطريق  وكافحنا طوال  التصفيات، 
للحصول علــى امليدالية الذهبية، 
وأعتقــد أننــا قمنا بعمــل جيد«.
وأضــاف »اآلن ســنحتفل لبضــع 
ساعات، ثم نعود إلى التصفيات بعد 
غد اخلميس، وفــي مغامرة جديدة، 

ولن تعرف أبدا كيف ستسير األمور، 
وهذا ما يجعل األمر ممتعا«.

فيما قال أنــدرو بينيش »نحن نؤمن 
بأنفسنا، لدينا األمل دائما، ولكن ال 
نتوقع أي شيء، ونحن فقط نتعامل 
معها حلظة بلحظة، ونريد الوصول 
إلى مســتوى معن، وسيحدث هذا 

مبرور الوقت«.

أمريكيان يفوزان بذهبية الجولة العالمية للطائرة الشاطئية بدبي

نهائيات كأس العالم تبدأ 20 تشرين الثاني المقبل

هواجس النسخة اآلسيوية تختبر األخضر في مونديال قطر دمشق ـ وكاالت:
أعلن االحتاد السوري لكرة القدم، أن منتخب سوريا 
األول حتت قيادة مدربه الوطني حســام الســيد، 
ســيخوض لقاءين ودين في اإلمارات.. وســيلعب 
نسور قاسيون مع منتخب اجلزائر لالعبن احمللين، 
يوم 13 تشــرين الثاني املقبل، في اإلمارات العربية 
املتحدة، قبل مالقاة بيالروســيا يوم 17 من الشهر 

نفسه.
 وكان منتخب سوريا قد شارك في الدورة الرباعية 
الدولية الودية باألردن، التــي توج بلقبها أصحاب 
األرض، بعــد فوزهم فــي املبــاراة النهائية على 
املنتخــب العماني 1-0.. وأحــرز املنتخب العراقي 
املركز الثالث على حساب سوريا بالنتيجة نفسها، 

ليحل نسور قاسيون في املركز الرابع واألخير.

مدريد ـ وكاالت:
أعلن نادي فياريال اإلسباني تعين كيكي سيتين 
مدربًا جديًدا للفريق حتى نهاية املوســم املقبل.. 
أعلن فياريال اإلســباني تعين كيكي ســيتين 
مدربا لــه خلفا ملواطنه أوناي إميري الذي رحل عن 

الفريق في اجتاه أستون فيال اإلجنليزي.
ولم يتوّل مدرب برشــلونة السابق اإلشراف على 
أي فريــق منذ أن أقاله النــادي الكاتالوني في آب 
2020 عقب هزمية مذلــة 2-8 ضد بايرن ميونيخ 
األملاني في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.. 
ووقع ســيتين )64 عاًما( علــى عقد حتى نهاية 
موسم 2023-2024 وســيتولى املهام في املباراة 
األولــى اخلميس ضــد ضيفه بئر الســبع ضمن 
مســابقة دوري املؤمتر األوروبي »كونفرنس ليغ«.
وقال فياريال في بيان »يتميز ســيتين بلعب كرة 
قدم جميلة والتمريــرات وهو ما قدمه في الفرق 
التي دربها خالل مسيرته الواسعة على مستوى 
عاٍل«.وأشرف سيتين الالعب الدولي السابق في 
مســيرته على فرق عدة مثل ريــال بيتيس والس 

باملاس.

سوريا تواجه الجزائر 
وبيالروسيا

كيكي سيتيين مدربًا 
جديًدا لفياريال

املنتخب السعودي لكرة القدم

مفكرة اليوم

إيندهوفن ـ أرسنال
مان يونايتد ـ شيريف

7:45 مساًء
10:00 مساًء

الدوري األوروبي
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انصفوا ولي كريم 
من خالل متابعتي لدوري الدرجة االولى للموســم 
قبل املاضي وانا ادون ما حققــه املدرب الناجح ولي 
كرمي من مكتسبات في علم التدريب فبعض النظر 
عــن النتائج الطيبــة التي حققها في املوســمني 
املاضي  واحلاضر  في الــدوري املمتاز وحتى في دوري 
الدرجة االولى مع نادي نوروز والتاهل مع ابناءه لدوري 
االضــواء فهو   ميتلك شــخصية تربوية قيادية في 
علم التدريب ومؤثر بشــكل مباشرة في شخصية 
الالعبني، بل وميتلك خصائص وسمات وقدرات  داخل 
امللعــب  بشــكل منظم وهادف من خــالل منهاج 

عملي متكامل فنيا وبدنيا.
ومن خــالل خبراته كالعب مثل مع اســماء كبيرة 
في علم التدريب التي كرســها خلدمة العبيه حتى 
استطاع تعزيز الثقة بني العبيه  بعوامل عدة منها 
الصبر واحلزم ناهيك عن  اساليبه التدريبية والتربوي.
فد تكون بدايتــه في اجلولة االولى في الدوري املمتاز 
امام نفط البصرة متعثرة ة، لكنه استطاع الوصول 
باعلــى اجلاهزية وحقق نتائج طيبة بعد ان فار بثالث 

جوالت متتالية.
كتت امنى النفس من احتاد الكرة و جلانه اخملتصة ان 
تضع اســم ولي كرمي باحلسبان   السيما في اختيار 
املالك التدريبــي للمنتخبــات الوطنية حيث متلك 
امكانات املدرب الناجح واملثابر واتوقع له مســتقبل 

كبيرا في علم التدريب.. وجهة نظر ال غير.

بغداد ـ الصباح الجديد: 

جرت، صباح أمــس في العاصمِة 
األوزبكية طشقند، قرعُة نهائيات 
كأس آســيا حتت 20 عامــاً التي 
للمدة  أوزبكســتان  ستضيفها 
من 1 إلى 18 من شهر آذار املقبل. 
القرعُة أسفرت عن وقوِع منتخِب 
الشــباب في اجملموعِة األولى إلى 
جانِب كل من أوزبكســتان البلد 
املضيــف وســوريا وإندونيســيا 
كأس  نسخَة  ستستضيف  التي 
العالــم املقبلة أيضاً للشــباب.  
بينما جاءت اجملموعاُت األخرى كما 
يلي، حيث ضمت اجملموعة الثانية 
أســتراليا وقطر وإيــران وفيتنام، 
الثالثة  بينما ضمــت اجملموعــُة 
وطاجيكســتان،  اجلنوبية  كوريا 
اجملموعــُة  أمــا  وُعمــان.  واألردن 
الرابعة فقد ضمت كل من اليابان 
والسعودّية وقرغيزستان والصني.

وأبــَدى مدرُب منتخب الَشــباب 
»عماد محمــد« تفاؤله بتحقيِق 
نتيجــٍة جيــدٍة فــي الُبطولــِة 
اآلسيوّية بعد الُقرعِة التي أوقعت 
إلى  األولى  اجملموعِة  في  منتخبنا 
أوزبكســتان  املنظم  البلد  جانِب 
وإندونيســيا وسوريا.وبنّي محمد: 
سهلًة،  ليست  اجملاميع  جميَع  إن 
فمنتخبنــا أوقعتــه القرعة إلى 
جانِب البلد املستضيف للبطولِة 
وإندونيسيا  وســوريا  أوزبكستان 
التي ستســتضيف كأَس العالم 
محمد  نفسها.وأشــارَ  للفئــِة 
إلى: إنه يتوجــب علينا التحضيُر 

بشــكٍل جيــٍد لتلــك البطولة 
مــن جميع النواحــي وعبور تلك 

اجمَلموعة.
وأضــاَف: هدفنــا هو جتــاوزُ فرق 
اجملموعة الذي ســيكون بعد ذلك 
التأهِل  للُمنافســِة علــى  بوابًة 
لكأس العالم بعد اكتساِب اخلبرة 
محمد  البطولة.واختتَم  تلك  في 
حديثه بالقــول: نحتاُج إلى عمٍل 
كبيٍر وإعــدادٍ جيد لتلك البطولة 
من أجل حتقيِق نتيجٍة إيجابية في 
نهائياِت كأس آسيا حتت 20 عاماً.

يذكُر أن القرعة اآلسيوّية أوقعت 
أوزبكســتان  إلى جانِب  منتخبنا 
وتنطلُق  وإندونيســيا،  وســوريا 
مباريات تلــك البطولة في األول 

من آذار 2023.
مــن جانب اخــر، كشــفت إدارة 
املنتخــب العراقي لكــرة القدم، 
التي  الودية  املباريات  عن تفاصيل 
املقبل،  الثاني  ستقام في تشرين 
الرافدين  أســود  حتضيرات  ضمن 
لبطولــة خليجــي 25 بالبصرة، 
املزمع إقامتها مطلع العام املقبل 

املنسق  عماد،  محمد  2023.وقال 
العراقي:  للمنتخــب  االعالمــي 
في  املكســيك  أمام  »ســنلعب 
مدينــة جيرونا اإلســبانية يوم 9 
تشرين الثاني املقبل، ثم نواجهة 
االكــوادور فــي 12 من الشــهر 
مدريد«.وأضاف  بالعاصمــة  ذاته 
للمنتخب  الثالثة  الودية  »املباراة 
العراقي ســتكون مبدينة البصرة 
أمام كوســتاريكا وســتقام في 
املقبــل«.وزاد:  الشــهر  مــن   17
مباراة  إلقامــة  ترتيبات  »هنــاك 

رابعة للعــراق في ملعب البصرة 
الدولــي أمام فنزويال أو تشــيلي، 
املفاوضات مســتمرة«. زالت  وما 

ونوه: »مباراتا املكسيك واإلكوادور 
وهذا  الفيفا،  أيام  ضمن  ليســتا 
األمــر قد يتســبب بغيــاب عددٍ 
احملترفني«.وأوضح:  الالعبــني  من 
»لكونــي جــزء مــن منظومــة 
املنتخب العراقي إلى جانب املدير 
اإلداري مهدي كرمي، أرســلنا عدة 
كتب رســمية لألنديــة األوروبية 
لتفريغ العبينا ، وننتظر املوافقات 

ملشاركة قسم منهم«.
رسمياً  كتاباً  أرسل  »فيفا  وأشار: 
املاضي،  الشــهر  فــي  لالحتادات 
مفــاده ضــرورة تفريــغ الالعبني 
الدوليــني بعــد يوم 14 تشــرين 
ســيتواجد  لذلك  املقبل،  الثاني 
أكثر من العــب محترف بصفوف 

املنتخب في مباراة كوستاريكا«.
وحــول تأشــيرات الدخــول إلى 
إســبانيا ، أوضح عماد: »السفارة 
بتقليل  ببغداد طالبت  االسبانية 
عــدد البعثــة العراقيــة، لذلك 
شــخصا،   40 إرســال  ســيتم 
والبعــض اآلخر ميتلــك جواز غير 
عراقي يســمح له بالســفر دون 
تأشــيرة«.وختم: »هنــاك إجتــاه 
إلقامة املباراة الرابعة أمام فنزويال 
الدولي  امليناء  أو تشــيلي مبلعب 
بالبصــرة، لتكون مبثابــة افتتاح 
للصرح اجلديد الذي ســيحتضن 
25«.يذكر  مباريات خليجي  بعض 
أن حتضيــرات املنتخــب العراقي 
لهذه املباريات الودية، ســتنطلق 
مطلع الشــهر املقبل بالعاصمة 
بغداد، مبشــاركة الالعبني احملليني 
واحملترفــني في الــدوري القطري، 
وســيتم إيقاف منافسات الدوري 
املمتاز بعد نهاية اجلولة اخلامسة.

سلمان في مهمة آسيوية 
ســّمى احتــادُ غربي آســيا لُكرِة 
القــدم احلكَم الدولــّي »محمد 
ســلمان« لقيادِة مبارياِت بُطولِة 
غربي آسيا ملنتخباِت حتت 23 عاماً 
التي تقاُم للمدة من 1/11 11-/10 

في مدينِة جدة السعودّية.

الشبابي الى جانب أوزبكستان وسوريا واندونيسيا في نهائيات آسيا
صفارة محمد سلمان تضبط مواجهات غربي آسيا تحت 23 عامًا

مباراة سابقة ملنتخبنا الشبابي أمام استراليا

تقرير 

بغداد ـ فالح الناصر:

يواصل فريق كرة الســلة في متوســطة 
املــروج للبنــات/ بالــدورة، تدريباتــه في 
الرياضية لكرة الســلة في  قاعة املوهبة 
املدينة الشــبابية حتضيرا للمشاركة في 
بطولة  إلــى  املؤهلة  املدارس  منافســات 
مديريات التربيات، وفريق املروج يلعب ضمن 
الكرخ  تربية  ملديريــة  اجلغرافيــة  الرقعة 

الثانية.
تشرف على اعداد وتدريب الفريق، مدرسة 
التربيــة الرياضية، فتحية مرعي حســن، 
التي اشــارت فــي حديثها لـــ »الصباح 
اجلديد« انه وبســبب عدم وجــود القاعة 
املالئمــة لتحضيــر الالعبــات للبطوالت 
املقبلــة، فتحت قناة اتصــال مع الكابنت 
نصير أحمد مديــر املوهبة الرياضية لكرة 
القاعة  اشــغال  امكان  بشــأن  الســلة 
اذ  املقبلة،  للبطــوالت  الالعبــات  وتهيئة 
وافق الكابنت نصير في خطوة مهمة دعما 
للفريق والالعبات الشابات وهن من تولدات 

.2009/2008

التعاون املشترك 
وتابعت ان الكابنت نصير ميلك خبرات إدارية 
عالية ويســعى إلى تأمني متطلبات فريق 
كرة الســلة ملتوســطة املروج، اميانا منه 
بضــرورة التعاون املشــترك والوصول إلى 
حتقيق النجاحات، مشــيرة إلى انها وجدت 
أيضــا تعاونا مثمــراً من املــالك التدريبي 
العامل في مركز املوهبة الســلوية، الذي 
يتألــف من الدكتور لؤي ســامي والكابنت 
عالء محمد علــوان وحميــد رزاق ومهند 

مهدي وإبراهيم جليل.

دعم إدارة املدرسة 
انها  الرياضية،  التربية  مدرســة  وأضافت 
تشــكر مديرة املدرســة، زينب عبد العزيز 
محمد علي ، الهتمامها بالفريق واملتابعة 
الدؤوبة لهــا ميدانيا وحثها الالعبات على 
النجــاح في اجلانبني الدراســي والرياضي،  
وأيضا جهود معاون مدير قســم النشاط 
الرياضــي الدكتور فراس طلعت حســني 

الذي يشــجع الالعبات علــى التفوق في 
البطوالت املقبلة.

كرة اليد والسلة 
وذكرت انها كانت مدربــة لفريق كرة اليد 
في املدرســة، ومنذ املوســم املاضي بدأت 
بتشــكيل فريق لكــرة الســلة، اذ يضم 
الفريق العبات واعدات ســيكون لهن شأن 
في مستقبل الكرة البرتقالية، منوهة إلى 
أن الفريــق لو بقى يتدرب في قاعة املوهبة 
الرياضية فأنه ســيرتقي باملستوى الفني 
بنحو كبير نظرا لوجود األرضية املناســبة 
للنجــاح والوصول إلــى الدرجة اإليجابية 

فنيا.

تشكيلة الفريق
وأوضحت ان فريقها الذي يتدرب في قاعة 
املركز الوطني للموهبة الرياضية يضم 15 
العبة هن ) رزان رائــد وامنية عامر وطيبة 
هيثم وســارة عبــد القادر ونســمة عالء 
وشــهد عبد القادر وندى ياسني وبراق رعد 
ورحمــة وليد ورهف عصــام وتبارك حامد 

ومنة اهلل ومالك زياد وإيالف حسن(.
تدريبات متواصلة 

التدريبية ســتتواصل  الوحدات  ان  وقالت 
اســتعدادا  باملوهوبني  اخلاصة  القاعة  في 
للبطــوالت املقبلــة التي يســعى فيها 
فريق كرة الســلة ملتوسط املروج بالتفوق 
واحلصول علــى مراكز املقدمــة ليضمن 
مديريات  بطــوالت  في  واللعــب  االنتقال 
التربيــات وهــذا الطمــوح اراه في عيون 
الالعبات واصرارهن على املضي في مسيرة 
التدريب حيــث يتحملن الطريق من الدورة 
وصــوال إلى املدينة الشــبابية فــي زيونة 
حيث مقر وزارة الشباب والرياضة وهنالك 
تشــجيع من األهالي على اكمال املنهاج 
التدريبــي وتعزيز جدارتهــن في لعبة كرة 
السلة وهذا امر إيجابي يسهم في ارتفاع 
وإدارة  ومدربتهن  لالعبــات  املعنوي  اجلانب 
املدرسة التي حترص على النهوض باجلانب 
للطالبــات كما هــو حرصها  الرياضــي 
في إيــالء الطالبات الدعــم ليتفوقن في 
كسب العلم والنجاح والوصول إلى اعلى 

املستويات في التعليم.

العبات متوسطة المروج بكرة السلة يتدربن في قاعة الموهبة الرياضية
استعدادًا للمشاركة في منافسات المدارس المؤهلة إلى بطوالت التربية

فريق متوسطة املروج لكرة السلة

بغداد ـ الصباح الجديد:
يسعى مشروع مركز املوهبة في 
الكرخ الغزالية إقامة واميانا مببدأ 
االهتمام بالفئــات العمرية وبناء 

القاعدة بأســلوب تربوي ميداني 
مع  واملسابقات  املهرجانات  وفني 
اكادمييات بغداد وخارجها. سيقام 
يوم الســبت املوافق ٢٩ مهرجانا 

مع أكادميية نادي القاســم وعلى 
مباريات  القاســم  نــادي  ملعب 
الفريقني لكل منهما وبأعمار ١١ 

١٢ سنة و١٣ و١٤ سنة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ضمن مركز املوهبة الرياضية في 
دائرة شؤون األقاليم واحملافظات/ 
وزارة الشــباب والرياضــة، يؤدي 
تدريباتهم  الصغــار  الالعبــون 
إلى  للوصــول  بانتظام ســعيا 
الفنيــة،  املســتويات  افضــل 
واملدرب علي كامل يشــرف على 
اعــداد مجموعة من العبي فئة 
الشقيقان  بينهم  البومســي، 
زيــن وهيا علــي راضــي، وهما 
في  التفوق  على  بثقة  يتطلعان 

رياضة التايكواندو.
زيــن مواليــد 2013، وهو تلميذ 
فــي الصــف الرابــع االبتدائي، 
الثالث  في   2014 مواليــد  وهيا 
االبتدائــي، وهمــاي نتميان إلى 
فــي منطقة  الكنوز  مدرســة 
مركز  ان  املوهوبان،  يؤكد  زيونة.. 
املوهبة يوفر لهم أجواء إيجابية 
قاعة متكاملة  التدريبــات،  في 
وجتهيزات رياضية وخطوط نقل.

في  النجاح  يحققــا  ان  ويأمالن 

املشــاركات املقبلة ضمن مركز 
املوهبة الرياضية في املهرجانات 
والبطــوالت وان يكونا مع بقية 
رفاقهم املوهوبني ضمن القاعدة 
فن  لرياضة  الرصينة  األساسية 
التايكواندو القتالي، اذا سيكون 
التفوق بوابــة النضمامهم إلى 

صفــوف املنتخبات الوطنية في 
االستحقاقات املقبلة.

املوهوبني  ان مركــز  الى  يشــار 
بالتايكوانــدو يديــره الكابــنت 
احمد عباس ويضم املدربون عبد 
الغفار جباري وثائر خضير وعلي 

كامل وفاطمة رعد.

متابعة ـ الصباح الجديد:
قّدم مدرب فريق نــادي زاخو لكرة 
القــدم حمــزة هــادي، أول أمس، 
استقالته الدارة النادي بعد خسارة 
فريقه امام نوروز 0-2.. وقال عضو 
ادارة زاخــو والناطــق االعالمــي 
للنادي، دلژار عدنان، ان املدرب حمزة 
هادي استقالته رسميا من تدريب 

فريــق زاخو بعــد اخلســارة التي 
تعرض لها الفريق اليوم.

واضــاف ان ادارة النــادي وافقــت 
علــى االســتقالة وكلفت املدرب 
الفلســطيني املســاعد ابراهيم 
املناصيــري بقيــادة الفريق مؤقتاً 
حلــني تســمية مدربــاً جديــداً 
للفريق.. وبني عدنان ان ادارة النادي 

املدربني  احد  مــع  بالتعاقد  تفكر 
الســوريني نزار محــروس او انس 
مخلوف لقيادة الفريق.. واشار الى 
ان االدارة ســتعمل على تصحيح 
مســار الفريق للجــوالت املقبلة 
الســيما بعد ان فقد تسع نقاط 
من ثالث خسارات وفوز واحد على 

الصناعة.

متابعة ـ الصباح الجديد:
حقق فريق الهــالل بداية قوية في 
النسائية  الصاالت  كرة  منافسات 
فــي دورة األلعاب الســعودية، أول 
أمس بعد حتقيقــه االنتصار على 
فريق الهمة بنتيجة كبيرة قوامها 
العراقية  املهاجمة  وجنحت   ..4-17
شوخان صاحلي في خطف األضواء 
باللقــاء بتســجيلها 8 أهــداف، 
وصناعة هدفــني، ليتصدر فريقها 
اجملموعــة والتي يتواجد فيها فريق 

الشباب.
وتواصل شوخان تألقها في املالعب 
الســعودية بعــد أن جنحــت في 

تسجيل 4 أهداف في الدوري املمتاز 
 ،2022/2023 العشــبي  للسيدات 
الــذي انطلــق قبــل أســبوعني، 
بقائمة  الثاني  املركز  حاليا  لتحتل 
بقاء  الهدافــات، وتســاهم فــي 
فريقهــا الهــالل باملركــز الثالث 

بجدول الترتيب.
 وفــي بقية املباريــات، حقق فريق 
اليمامــة االنتصار أيضــا بنتيجة 
كبيرة على فريق شــعلة الشرقية 
بنتيجــة 12-0 ضمــن اجملموعــة 
النصر  فريــق  وانتصــر  الثانيــة، 
بالنتيجــة األكبــر فــي الــدورة 
بنتيجة  الترجي  فريــق  وكان على 

25-0 ضمــن اجملموعــة الثالثــة..  
اليوم  املنافســات  وستســتكمل 
اخلميــس، مبواجهة جتمــع الهمة 
األهلي،  مع  واليمامة  الشباب،  مع 

والنصر مع فليج.

هشام السلمان*
حصل علي حميد عبد الرضا عضو 
املكتب التنفيذي  للجنة الباراملبية 
العراقي  االحتــاد  رئيس  العراقيــة 
للمبــارزة الباراملبي على شــهادة 
املاجســتير من كلية االداب قسم 
املستنصرية  اجلامعة  النفس  علم 
على قاعــة عبد الوهــاب الوكيل 
اثر متعة   ( املوســومة  لرســالته 
النشــاط البدنــي فــي خفــض 
الضغــوط النفســية لــدى نزالء 
جلنة  الرسالة  وناقش  االصالحية(.. 
ا.د.مهند محمد  وهــم«  مختصة 
وا.م.د.هاشم  رئيســاً  الستار  عبد 
وا.م.د.رياض  عضــواً  خنجر  فرحان 
ثاني  وا.د.غاده  عزيز عباس عضــواً 

عبد احلسن عضواً ومشرفاً«.
وقــال علــي حميد لقــد أكملت 
املاجستير رغم العوائق والصعوبات 
التي واجهتها بني العمل الرياضي 

مــن حتقيق  ومتكنــت  واجلامعــة 
التفوق بتوفيــق من اهلل من خالل 
وأوضح  وحــرص   مبهنية  التعامل 
لقــد مت تتويــج اجلهد والدراســة 
بشهادة املاجســتير بدرجة امتياز 
وهذا مُيثل اجنازا شخصيا مهما في 

الباحث  وشكر  العملية،  مسيرتي 
علي حميد كل من تعاون معه من 
اجل احلصول على شــهادة دراسة 

مهمة.

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

السبت.. مهرجان لألكاديميات في نادي القاسم

زين وهيا.. موهوبان في التايكواندو 

حمزة هادي يستقيل من زاخو 

شوخان تخطف األضواء 
بدورة األلعاب السعودية

ماجستير بدرجة أمتياز لرئيس 
اتحاد المبارزة البارالمبي 

علي حميد

شوخان

زين وهيا .. شقيقان موهوبان بالتايكواندو

قاسم شالكه

مصر - مهدي العكيلي:
أنهى العبــي منتخب العــراق لرفــع األثقال 
املنافســة في  التدريبية قبل خوض  الوحــدة 
بطولــة افريقيا املفتوحــة ومبعنويات عالية إذ 
قال مدرب املنتخب ثامر حامت فريقنا مســتعد 
للمنافســة ومعنوياتهم عالية وقطعوا عهدا 
على أنفسهم على حتقيق أفضل النتائج وايقنا 
ذلك من خالل آخر وحــدة تدريبية واضاف حامت 
جميع العبينا بصحة جيدة وحالتهم النفسية 
واملعنوية تشجع على إحراز األلقاب ومن جانب 
آخر قالت زهراء غربي العبو املنتخب احلمد هلل 
أنا وزميلي غرام رعد جاهزات ومبعنويات متميزة 
بفضل األجــواء مــع الزمالء وحتلــم بالذهب 

والتوفيق من عند اهلل.

بغداد - الصباح الجديد:
تنطلق منافســات الدور الثاني لدوري كرة اليد 
املمتاز يوم غد اجلمعة وبعد غد السبت 28 و 29 
تشرين األول اجلاري ستقام اجلمعة اربع مباريات 
الناصرية يالقي الشــرطة في قاعة املدرســة 
2 ظهراً  الســاعة  بالناصرية في  التخصصية 
ويتواجه كربالء والتعاون في قاعة اجلماهير في 
التوقيت ذاته وتقام مبــاراة الفتوة واجليش في 
قاعة األول في الساعة 2 ظهرا اما مباراة الكرخ 
واحلشد الشعبي فتجرى في الكرخ الساعة 4 

عصراً.
ويشــهد يوم الســبت اجراء 3 مباريات فيلعب 
اخلليج العربــي وديالى في قاعة املعهد التقني 
في الســاعة 2 ظهــراً ومباراة املســي وبلدية 
البصرة في املعهد االدار في املســيب التوقيت 
ذاته ويلعب الكــوت والكوفة في قاعة الكوت 
الســاعة 2 ظهراً وحصل فريق نفط ميســان 

على انتظار في هذا الدور.

منتخب اأُلثقال جاهز 
للمنافسات االفريقية 

غدًأ.. اربع مباريات في 
افتتاح الجولة الثانية 

لدوري كرة اليد



بغداد ـ سمير خليل:
من ضيــوف مهرجان بغداد الدولي 
للمســرح، الفنانــة الليبية يقني 
عبد اجمليد التــي رافقت وفد بالدها 
"املركب"  في مسرحية  واملشاركة 
للكاتــب واخملرج العراقــي املغترب  
ســالم الصكر، عدت حضورها الى 
بغداد فرحا جاءت به على " مركب" 
الكاتــب واخملــرج ســالم الصكر، 
احــد الكتاب واخملرجــني العراقيني 

املغتربني.
تقول: املركب في األصل نص حصل 
على جائزة افضل نص مكتوب في 
مهرجــان طقوس بــاالردن، يطرح 
قضايا تليق مبا نعانيه اآلن، محاربة 
الفوضى  التعليم،  الفن، محاربــة 
التي عمــت كل االوضــاع خاصة 
في الفترة االخيــرة، نص ذكي من 
كاتب ذكي يعرف مــاذا يقول، هذا 
النص فاز بالعديــد من اجلوائز، فاز 
في نابل بجائــزة العرض املتكامل، 
ايضا عــرض في مدينــة درنة في 
ظل االحداث التي كانت هناك وفاز 

ايضا بجائزة احسن عرض".
واضافــت : نتمنى فعــال ان ننجح 
في بغــداد، نحــن النســعى الى 
اجلوائــز بقدر ما نســعى الى ابراز 
حالة الكتابــة اجليدة والنص اجليد 
نقدره  ان  الذي يســتحق  والكاتب 
خصوصا وان مــن اخرج العمل هو 
البال عبد  الراحل شــرح  الفنــان 
الهادي رحمه اهلل، لذلك نحن امام 
مسؤولية كبيرة جتاه كاتب مهجر 
وجتاه مخرج العمل املتوفى فكانت 
مســؤوليتنا كبيرة، ميثاق شــرف 
ان نســعى كي يكــون املركب في 

العراق". 

وبشأن املسرح العراقي تقول:
املســرح العراقي عريــق جدا، انت 
املهرجانات املسرحية  اول  ان  تعرف 
اقيمت فــي العراق وقبل كل الدول 
العراقي  اخلليجية احمليطة، املسرح 
مســرح متجدد، مسرح تستطيع 
ان ترى من خالله كل التنوع ، ولكن 
املســرح  هوية  التضيع  ان  امتنــى 

العراقــي، الهويــة مطلوبة ايضا، 
هــي اذواق، لكنــي امتنــى فعال ان 
يتمسك العراق بهويته املسرحية، 
نقول  العربي  للمســرح  بالنسبة 
انه بخيررغــم كل مايعانيه ولكن 
ان  العــرب  املســرحيون  يحــاول 
يحتفظوا بذات القيمة وهذا شيء 

مهم".

*ماذا عن املسرح الليبي؟
حقيقة، املسرح الليبي مع االسف 
يعانــي كثيــرا، تخيــل فــي ظل 
الفوضــى القائمة فــي ليبيا وفي 
ظل عدم وجود دعم حتى مع وجود 
الثقافة  الهيئات املســؤولة عــن 
عندنا فال يوجد اي دعم، نحن جئنا 
مبجهودنا الذاتي وبدون اي دعم من 
اي جهــة ولكن االمانــة ان نوصل 
املركب الــى ارضه، اما فــي ليبيا 
فحدث والحرج فقد اقفلت املسارح 

هناك".
وتضيف بشأن مسرحية املركب

شــخصيتي في مسرحية املركب، 

شــخصية معلمة حتــب طالبها 
جــدا، يتــم مالحقتها مــن قبل 
التنظيمــات االرهابيــة فتهــرب، 
ليس امامها اال الهرب فهي تعرف 
الذي ينتظرها، يحاسبونها  املصير 
على دينها وطائفتهــا فتقول،  انا 
لســت من اختار ديني او طائفتي، 
تلتجيء لهــذا املركب وهي تعتقد 
انه مهجور، فتفاجأ برجل مجنون، 
معتــوه مورســت عليــه انــواع 
نص  املركب  والضغــط،  التعذيب 
اشبه بالتعويذة، كانك تتابع تراتيل 
هاروت وماروت، كل يوم نكتشــف 

فيه شيئا جديدا".
في  اآلن  يعــرض  املركب  وتضيف" 
املغــرب، طبعا برؤى اخــرى، تعدد 
الــرؤى داللة رصانة النــص، وكما 
قلت لك ان نص املركب هو تعويذة، 
بالنســبة لي النني لم اســتطع 
ان اشــتغل بعده بشــيء، الميكن 
ان انزل من مســتوى هــذا العمل 
واعمل بعمل آخر، مسرحية املركب 
احداهما  شــخصيتان  جتســدها 
شــخصيتي واالخرى للفنان الرائع 

عز الدين الدويلي".

*كيف شاهدت بغداد؟
بغداد كالروح، اذا كنت تريد ان تعود 
شــابا بروحك فتنفس هواء بغداد، 
بغداد عندما تدعوك اليها التدعوك 
جزافــا، فهــي تختبرمــدى حبك 
سبيل  في  ماتقاســيه  ومدى  لها 
الوصــول اليهــا، بغــداد كالفتاة 
العذراء التســتطيع الوصول اليها 
بســهولة ويجــب ان تقــدم كل 
التضحيات من اجلها، هي شبيها 

بتصاعد نبضات الروح".
يقني متخصصة بالوثائقيات، رئيس 
للوثائقيات،  الدوليــة  املؤسســة 
مذيعة في الراديو، شاركت بالعديد 
من البرامج من خــالل الوثائقيات، 
وثائقي تشتغل عليه مت  اآلن  هناك 
عرضه في تلفزيون ابو ظبي، تعمل 
الدورات،  والعديد مــن  بالدوبــالج 
لذلك اقــوم بدورات تدريب من اجل 

علم مساحات الصوت.. 
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

الفنانة الليبية يقين عبد المجيد:
جئنا بـ"المركب" الى أرضه

المسرحية المشاركة للكاتب المغترب سالم الصكر..

متابعة ـ الصباح الجديد:
فاجأ مسرح املاركيه جمهور النجمة 
الكبيرة أنغام بتأجيل حفلها الذي من 
املقرر إقامته مســاء احلادي عشرمن 
تشــرين الثاني املقبل، على أن يكون 
موعده اجلديد 2 كانــون األول املقبل، 

ولم يعلن مســرح املاركيه األســباب التي أدت 
إلى تأجيل احلفل، األمــر الذي أثار جدالً وأغضب 
جمهور النجمة املصرية، خاصة أن املوعد اجلديد 
ســيكون في بداية فصــل الشــتاء وقريباً من 

موسم امتحانات نصف العام الدراسي.
يُذكر أن أنغام تعود من خالل حفلها في املاركيه، 

بعد غيــاب طويل عــن املســرح، بتوليفة من 
أشهر أعمالها الغنائية، مثل: "أكتبلك تعهد"، 
"ونفضل نرقــص" و"أنا بعته كتير" و"هو نفس 
الشــوق"، وذلك بعد جناح برنامجها التلفزيوني 

اجلديد. 
اجلدير بالذكر أن الفنانة أنغام أعلنت عن موعد 

حلقتها اجلديدة مــع فريق "واما" في برنامجها 
اجلديــد "أنغــام" املــذاع على قنــاة dmc، عبر 
حسابها الرسمي في موقع التواصل االجتماعى 
"فيسبوك"، حيث نشــرت برومو للحلقة التي 
ســوف تُذاع يوَمي اليــوم اخلميس وغدا اجلمعة 

الساعة التاسعة مساًء.

متابعة ـ الصباح الجديد:
انطلق تصوير املسلســل الرمضانــي اجلديد »حضرة 
العمدة« للفنانة روبي وبســمة والذي انضم له مؤخرا 
الفنان محمود عبداملغني بعد اعتذاره عن مسلســل 
»عملة نادرة« مع نيللي كرمي من أجل التفرغ لـ »حضرة 
العمــدة«. ويتــم تصويــر أغلب مشــاهد العمل في 
مواقع تصوير خارجية تنتمــي للبيئة الصعيدية بعد 
جتهيــزات جرت خالل الفترة املاضية لســرعة التصوير 
للحاق بالركب الرمضاني. وستبدأ الفنانة روبي تصوير 
مشــاهدها في العمل قبل الفنان محمود عبداملغني 
الذي يرتبط حاليا بتصوير دوره في مسلســل »الونش« 
مع محمد رجب والذي ســيعرض في املوسم الشتوي، 

فيما سيتفرغ بعدها ملسلسله الرمضاني.

بغداد - وداد ابراهيم:
تقيم دائــرة الفنون املوســيقية جلســة فنيــة غنائية 
موسيقية  تستذكر خاللها الفنان الكبير "ناظم الغزالي"  
في الذكرى التاســعة واخلمسني لرحيله على قاعة الرباط 
الكائنة فــي منطقة الوزيرية ببغداد مســاء غد تقدمها 
"فرقــة ناظم الغزالي النغمية" بقيــادة الفنان "جناح عبد 
الغفور" وتدير اجللسة الباحثة في الشأن املوسيقي اسراء 

املرسومي.
واملعروف ان الغزالي"1921-1963" تقّدم إلى اختبار اإلذاعة 
والتلفزيــون بــني عامــي 1947 و 1948 وانضــم إلى فرقة 
املوشــحات التي كان يديرها ويشــرف عليها املوســيقار 
الشيخ علي الدرويش والتي كان بها عدد كبير من املطربات 
واملطربني، وحقق جناحات كبيرة على صعيد الغناء وانطلق 
صوته في جميع الــدول العربية، ارتبط صوتــه  بالذاكرة 
الســمعية العربية لعقود طويلة كونــه افضل من قدم 
املقام واالغنية البغدادية والشــعر الفصيح وعرف بصوته 

الذي لم يتكرر في ساحة الغناء العراقي حتى االن. 

روبي تشارك  محمود عبدالمغني 
مسلسل "حضرة العمدة"

حفل في استذكار ناظم الغزالي 
على قاعة الرباط غدا 
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احرص على أْن تُبقي َقلَْبَك نقّياً من الضغائن والعداوات 
ألنها تُفقــدك القدرة على التعامل الســليم واتخاذ 

القرار احلكيم .
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حني تنظر بعني العداء لالشــخاص واألشياء فانك لن 
ترعى ُحرمة للعدل واإلنصاف ، ولن تقف عند حدود ما 

تقتضيه املوازين .
وهذا خلل كبير في الشخصية، حيث يُضعفها ،ويدفع 

بها الى مهاوي اجلحود واالعتساف .
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ولعــلَّ من املفيــد هنــا أْن ننقل لكم قصــة العداء 
املستحكم بني )ابن املدير ( - وهو أحد االمراء أيام الواثق 
واملتوكل - وبني أبي متام الشاعر يقول محمد بن االزهر :

أنشدتُه أرجوزًة ألبي متّام ولم أنسبها اليه ، 
وهي :

وعاذٍل عذلُته ِمْن َعْذلِِه 
فظنَّ أّني جاهٌل ِمْن َجهلِه 
ما َغَبَ املغبوَن ِمثُل َعْقلِِه 

َمْن لَك يوماً بأخيك ُكلِِّه 
فقال ابن املدبر البنه 

اكتْبُها ،
فكتبها على َظْهرِ كتاٍب ِمْن ُكتبه .

فقلُت له :
ُجعلُت فداك .
انها البي متّام ،

فقال :
َخرِّْق َخرِّْق 

) اي انه أمر بتمزيق ما ُكِتب ( 
أرأيَت ما تصنع العداوة بأهلها ِمْن حتوالت سريعة ؟..!!

لقد انتقل االعجاب واالستحســان الى رغبة جادة في 
محو ما كان َمَثارَاً للتقدير ..!!
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ومن هنا :
ميكننا القول بان العدوات تَضُر بأصحابها قبل أْن تُِضر 
اآلخرين، وهذا وحده يكفي لتجنب العداوات، واخلالص 
من آفاتها وشــرورها ، وذلك هو املطلوب من كل عاقل، 

فضالً عن كونه املطلوب دينيا واخالقيا واجتماعيا.
--5

اّن حدة التنافس بني احملترفني السياســيني قد تتحول 
الى ما يُشــبه العداوات إْن لم تَزِدْد عليها ضراوة، وهذا 
ما يُضيف الى تعقيدات املشهد السياسي مشكالت 

اضافية.

إّياك والعداء 

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

تأجيل حفل أنغام في "الماركيه" ألسباب مجهولة

متابعةـ  الصباح الجديد:
اللبنانية نضال  فجرت اإلعالمية 
األحمديــة مفاجــأة مدوية عن 
محمــد عبــد الوهاب شــقيق 
حول  اجلدل  لتحســم  شــيرين 
حقيقة ســرقته ألموالها، وذلك 
خالل مقطع فيديو نشــرته عبر 
القناة الرســمية جمللــة “اجلرس” 
الشهير  الفيديوهات  موقع  على 

“يوتيوب”.
وقالــت “األحمديــة”: “شــيرين 
كانت عاملة حملمد أخوها توكيل 
عام شــامل يقدر يبيــع كليتها 
وحتى  كمان  وصوتها  وممتلكاتها 
بإيديها،  البســاها  اللي  االسورة 

وشــيرين بكــره هتأكــد ليكم 
الكالم ده”.

محمــد  “أخوهــا  وأضافــت: 
وحسام  جنيه  في  مســرقهاش 
حبيب بعد عنهــا كل خلق اهلل 
مبا فيها أهلها إنت سبت شيرين 
ليه مني كان بيجيب ليها السم 
الهاري ليه مودتهاش مستشفى 

زي ما أخوها عمل؟”.
كشــفت  متصل،  ســياق  وفي 
نضال األحمدية تفاصيل صادمة 
من ماضــي حســام حبيب في 
بدايــة ظهوره بالوســط الفني 
قبل شــهرته ومعرفته بشيرين 
عبــد الوهاب حيــث قالت: “انت 

مــني بيعرفــك وال كان بيعرفك 
اجتوزت  ملــا  عرفناك  احنــا  أصالً 

شيرين”.
وأضافت: “مــرة واحدة صديقتي 
وكبيرة  مشــهورة  فنانــة  وهي 
بدون ذكر اسمها قالتلي بتعرفي 
حســام ده كان زمان من ســنة 
2008 بينــزل يقعد في  أو   2007
والســهرات  أصحابنا  جتمعــات 
تشوفه  وكانت شــيرين  بتاعتنا 
وتفصــل تقولنــا مــني ده اللي 
بينزل يقعد معانــا دامياً مكنش 
حــد يعرفه نهائيــاً فكانوا يردوا 
يقولوا لها ســيبيه قاعد مهانا 
بيشــفقوا  كانوا  يعني  وخالص 

عليــه مش أكتــر”. على صعيد 
آخر، نشــرت اإلعالمية اللبنانية 
صوتياً  تسجيالً  األحمدية  نضال 
متــداول للمطربة شــيرين عبد 
أنها قامت  البعض  زعم  الوهاب، 
املستشفى  داخل  بتسجيله من 
وذلك  املاضية،  الســاعات  خالل 
عبر احلســاب الرســمي جمللتها 
اإلخباريــة “اجلــرس” على موقع 
والفيديوهــات  الصــور  تبــادل 
نضــال  وأكــدت  “انســتجرام”. 
الصوتي  التسجيل  أن  األحمدية 
املتــداول قدمي ويعود إلى أكثر من 
عام ونصف، كانت قد نشرته من 
قبل خالل أزمة شــيرين مع والد 

حســام حبيب، حيث قالت: “هذا 
الى حوالي ســنة  يعود  الفيديو 
تسجيالت  نشــرنا  حني  ونصف 
والد حســام ردت شــيرين انذاك 
بطلب من حسام الذي يوزعه االن 
على انه جديد! االعيب #حسام_

حبيب لن يتوب”.
الصوتي  التســجيل  ويتضمــن 
دفاع شيرين عن طليقها حسام 
حبيب من كافة التهم املنسوبة 
له بشــأن تورطه فــي تدميرها 
اخملدرات،  إدمان  على  وتشجعيها 
مؤكــدة أنه زوج صالــح يحبها 
ويخاف عليها وال ميكن أن يؤذيها 

بأي شكل من األشكال.

بغداد ـ 
الصباح 
الجديد:

الفيلــم  اختيــر 
الوثائقــي  الكــردي 
رقم  "اخملتبر  القصير 
مــن  وهــو   ،"2
وإخراج  تأليف 
يــس  ر د إ
وآوارة  عبدي 
عمــر ومــن 
شركة  إنتاج 
ميديــا"،  "ال 
فــي  للمشــاركة 
إميج  كاميــرا  مهرجــان 
على  املنافســة  وســيخوض  لألفالم 
جوائــز املهرجان، وقــال إدريس عبدي 
في تصريح تابعتــه الصباح اجلديد، 
بــأن "اخملتبر رقم 2" سيشــارك 
ملهرجان  الثالثني  الــدورة  في 

كاميرا إميج لألفــالم والذي يجري في 
بولندا.

وأشارعبدي إلى أن شركة ريتا هي التي 
تولــت توزيع الفيلم الذي شــارك في 
عدد من املهرجانات الســينمائية وفاز 
بجوائز فيها، وأوضح أن املصور واخملرج 

)تورج أصالني(، وهو من كردستان إيران، 
فاز في السابق بجائزة مهرجان كاميرا 
إميج الذي يوصف بأوســكار املصورين 
الســينمائيني، عــن تصويــره فيلم 
)موســم الكركدن( للمخــرج بهمن 
قوبــادي.  "اخملتبر رقم 2"، أنتج ســنة 

2021، ويحكــي قصة )حمــة توفيق( 
الذي عمل 14 سنة في قسم التشريح 

بجامعة السليمانية الطبية.
الثالثون  إميج  كاميــرا  مهرجان  ويقام 
لألفــالم، في الفترة )12 – 19 تشــرين 

الثاني 2022( مبدينة تورن البولندية.
 وشــارك "اخملتبر رقم 2" ســابقاً في 
مهرجان الســليمانية الدولي لألفالم 
حيث فاز بجائــزة أفضل فيلم وثائقي 
وفــاز في مهرجان ســلبرتي  كوردي، 
إيطاليــا بجائزة  الدولي لألفــالم في 
أفضــل فيلــم وثائقي، إضافــة إلى 
سينمائية  مهرجانات  في  املشــاركة 

أخرى.
 من بني املهرجانات التي شــارك فيها 
"اخملتبر رقم 2"، مهرجان بيغ ســكاي 
التاســع عشــر في ميسوال  الدولي 
األفــالم  بجائــزة  وفــاز  األميركيــة، 
الوثائقيــة القصيــرة فــي املهرجان، 
ويذكــر أن الفائز بهــذه اجلائزة يتأهل 

للترشيح جلائزة أوسكار.

بغدادـ  الصباح الجديد:
متّثل عشــر طالبــات كرديات 
برنامج  إقليم كردســتان في 

تشيفنينغ في بريطانيا.
"تشــيفنينغ" هــو برنامــج 
املنــح الدوليــة للحكومــة 
البريطانية، بتمويل من مكتب 
والكومنولث  اخلارجيــة  وزارة 
ومُتنح  الشــريكة،  واملنظمات 
القــدرات  ذوي  للمميزيــن 
أنحاء  جميــع  من  القياديــة 
الدراســات  ملتابعة  العالــم 
العليا فــي جامعات اململكة 

املتحدة.
كالــي ياســني كــرمي، واحدة 
إقليم  مــن  املشــاركات  من 
تصريح  في  كردســتان،ذكرت 
"نحن  اجلديد:  الصباح  تابعته 
عشــر طالبــات مــن إقليم 

كردســتان جنحنا فــي الفوز 
مبنحة تشيفنينغ وكل واحدة 
ومن جامعة  منا من مدينــة 

ومن تخصص مختلف".
وأضافت: "شــاركنا في حدث 
كان  بالبرنامــج،  للتعريــف 
مخصصاً للتعارف بني الطلبة 
الفائزين باملنحــة، مع تزويدنا 
ميعلومــات توضيحيــة عــن 
املنحة، ثــم ألقيت في احلدث 
كلمات من قبل رئيس برنامج 
تشيفنينغ وعدد من مسؤولي 

احلكومة البريطانية".
وأوضحــت كــرمي أن البرنامج 
يقيــم فــي كل ســنة حدثاً 
باملنحة  بالفائزين  للترحيــب 
شــاركنا  وقد  لنــدن،  "فــي 
كطالبات من كوردســتان في 

احلدث".

بغداد ـ خاص
تقيم نقابــة االزياء العراقية وهي 
منظمة غيــر حكومية "مهرجان 
اخلامس"  الدولي  والفــرات  دجلة 
وعلى قاعة متوز في فندق شيراتون  
ببغداد في الثاني عشــر من شهر 
تشــرين الثاني املقبل، ويســتمر 

املهرجــان ملدة يــوم واحد 
ومبشــاركة  فقــط، 

الوزارات  من  عدد 
ت  ا ر لســفا ا و

العربية واالوربية ببغداد وعدد من 
والشــخصيات  االزياء،  مصممي 
الفنيــة واالدبيــة مــن جميــع 
احملافظــات ، وعــدد مــن جنــوم 
الفــن والرياضة وجنــوم اليوتيوب 

واالعالميني البارزين.
وســتقدم فعاليات فنية وثقافية 

وادبية  مبشــاركة مدرسة البالية 
االزيــاء  مصممــي  مــن  وعــدد 
وستشــارك في تغطية املهرجان 
املذكور عدد من القنوات الفضائية 

ووكاالت االخبار العاملية،
ويقــام املهرجــان املذكــور دعما 
العراقية  الوطنيــة  للصناعــات 
وتشــجيع الطاقات الشبابية من 
خريجي اجلامعات واملدارس املهنية 
االعمال  اصحــاب  مــن  وغيرهم 

اليدوية.

نضال األحمدية تفجر مفاجأة عن شقيق شيرين عبد الوهاب: سارق ومدمن

 "المختبر رقم 2" يخوض المنافسة في مهرجان "كاميرا إيمج "

"نقابة االزياء" تقيم مهرجان
 دجلة والفرات الدولي الخامس

الفنانة الليبية يقني- عدسة حيدر حبه

عشر طالبات يمثلن إقليم كردستان 
في برنامج للمنح الدولية
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