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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

بغداد - الصباح الجديد:
أكد رئيس الوزراء محمد شياع 
الســوداني، امــس الســبت، 
وعملهــا  الصحــة  وزارة  أن 
من  مباشر  بدعم  سيحظيان 

رئاسة الوزراء.
لرئيس  اإلعالمي  املكتب  وقال 
مجلس الوزراء، في بيان تلقته 
وكالة األنباء العراقية )واع(، إن 
محمد  الوزراء  مجلس  »رئيس 
وزارة  زار مقر  السوداني،  شياع 
الصحــة، ورأس فــور وصوله 
اجتماعــا ضّم وزيــر الصحة 
والكــوادر اإلداريــة والفنيــة 
املتقدمة بالوزارة«، الفتا الى إن 
»الســوداني أكد في مستهل 
االجتماع على ضرورة النهوض 
الذي ميثل  الصحــي  بالقّطاع 
اجلديدة  للحكومــة  أولويــة 

ومنهاجها الوزاري«.

وأشــار رئيس مجلــس الوزراء 
أن  الــى  البيـــان،  بحســـب 
ســيحظيان  وعملها  »الوزارة 
بدعــم مباشــر من رئاســة 
الــوزراء، وأن فريقــا للمتابعة 
أدق  لتقّصي  تكليفــه  جــرى 
اخلدمي  العمل  في  التفاصيل 
للــوزارة«،  والفّنــي  واإلداري 
موجها بـــضرورة تطوير عمل 
الشــعبية  الطّبية  العيادات 
عموم  في  الصحيــة  واملراكز 
العراق، واالرتقاء مبا تقّدمه من 
املناطق  خدمة للمواطنني في 

السكنية«.
وأكد السوداني »أهمية توطني 
صناعة األدوية محلًيا، وضرورة 
الفقيــرة  الطبقــات  رعايــة 
واملســتلزمات  األدوية  وتوفير 
الطبية مبا يتناسب مع دخلها 

احملدود«.

بغداد - الصباح الجديد:
أصــدر وزير الداخليــة اجلديد 
عبــد االمير الشــمري، امس 
أوامــر عاجلة عند  الســبت، 
تســلمه الوزارة تقضي بإلغاء 
الســابقة  الوزاريــة  االوامــر 
اخلاصــة بصالحيــات الوكالء 
واملديريــن  الشــرطة  وقــادة 
العامــني حلني تشــكيل جلنة 

عليا متخصصة.
وجاء فــي »أمــر وزاري« موقع 
من الوزيــر، إنه قــرر أن تلغى 
كافة االوامر االدارية السابقة، 
من  أي  تخويــل  واملتضمنــة 
الصالحيــات احملددة للوزير الى 
الوظيفية املشــار  العناويــن 
إليهــا حلــني تشــكيل جلنة 
متخصصة تتولى تنظيم هذه 
ينفذ هذا  ان  الصالحيات على 

االمر من تاريخ صدوره.

إلى  قــراره،  الشــمري  وأرجع 
أنه يســتند ألحــكام املادة 4/
أوالً من قانــون وزارة الداخلية 
 ،2016 لســنة   20 رقــم 
العامة  املصلحة  وملقتضيات 
وبغية تنظيـــم عمـل الوزارة 
مــع صالحيات  يتوافــق  مبــا 
لـــه قانونا وما  الوزير احملـددة 
يستوجب منها التحويـل مـن 
عدمـه للوكـــالء أو القادة أو 
بقية  أو  العامليــــن  املديرين 
التشــكيالت االخـــرى فــي 

الوزارة.
وكان صــوت مجلــس النواب 
فــي اخلميــس املاضــي على 
حلكومة  الوزاريــة  الكابينــة 
محمد السوداني اجلديدة، ومن 
ضمنها عبد األمير الشــمري 
وزيــراً للداخلية خلفــاً للوزير 

السابق عثمان الغامني.

السوداني: النهوض 
بالقطاع الصحي يمثل

أولوية للحكومة

الشمري يجرد وكالء وقادة
ومديري وزارة الداخلية من 

صالحياتهم السابقة

خاص - الصباح الجديد:
اكــد اإلطــار التنســيقي امس 
الســبت، حصول رئيس احلكومة 
على  الســوداني  شــياع  محمد 
تفويــض من الكتل السياســية 
باســتبدال الوزراء غيــر املؤهلني 
املرحلة  في ضوء عملهم خــالل 
إلــى أن عددا من  املقبلــة، الفتاً 
امللفات سيتم العمل عليها خالل 
اخلدمات  أبرزها  املقبلــة،  املرحلة 

ومعاجلة ملف الفقر.
وقــال عضو حتالــف الفتح علي 
»الصباح  إلــى  تصريح  في  لفتة 
اجلديــد«، إن »حكومــة محمــد 
قد تشكلت  الســوداني  شــياع 
بعــد مخــاض عســير واختالف 
فــي وجهــات النظر وعــدد من 

التطورات«.
أن »قــادة الكتل  وأضاف لفتــة، 
اثبتوا أن لهم حكمة في التعامل 
مــع امللــف احلكومي مــن خالل 
مساعدة الســوداني في اإلسراع 

بتقدمي كابينته«.
وأشــار، إلى أن »الســوداني ألزم 
أمام  النقــاط  نفســه بعدد من 
الثقة،  البرملان في جلســة منح 
وأولها اإلسراع في تقدمي اخلدمات 
إلى الشــعب العراقي وحتســني 
ملف البطاقــة التموينية وتوفير 
من  الهشــة  للطبقات  الدعــم 

اجملتمع«.
ولفــت لفتــة، إلــى أن »ضرورة 
إحــداث تصفير لكافــة األزمات 
التي حصلت خــالل املدة املاضية 
هي  السوداني  حكومة  تكون  بأن 
للجميع وتسعى إلى حل اخلالفات 

السياسية«.
من جانبه، ذكر عضو ائتالف دولة 

القانون فاضــل موات في تصريح 
إلى »الصبــاح اجلديد«، أن »الوزراء 
مهامهم  يتســلمون  بدأوا  اجلدد 

الرسمية واحداً تلو األخر«.
إصرارا  »هنــاك  أن  موات،  وأضاف 
علــى أن متــارس هــذه احلكومة 
وتنفــذ  وجــه،  بــأمت  واجباتهــا 
الــوزاري املصوت عليه  منهاجها 
من قبل الكتل السياسية ضمن 

السقوف الزمنية املتفق عليها«.
»الســوداني حصل  أن  وأوضــح، 
السياسية  الكتل  من  وعود  على 

وزير  أي  مبساعدته في اســتبدال 
يتضح أنه غير مؤهل ملنصبه«.

وبني موات، أن »الــدور حالياً على 
هــذه الكتل بــأن تنفــذ وعدها 
وتســاعد الســوداني فــي إجناح 
مهمتــه الســيما وأن حكومته 
هي من أجل تقــدمي اخلدمات إلى 

املواطن العراقي«.
مــن جانبــه، يجــد عضــو تيار 
احلكمة عبــاس غذير في تصريح 
إلى »الصبــاح اجلديد«، أن »هناك 
تنتظر  التي  امللفــات  العديد من 

احلكومة اجلديدة أبرزها املشكالت 
التراكمية التي جاءت من الدورات 

السابقة«.
وتابع غدير، أن »املوضوع ال يقتصر 
على تقــدمي اخلدمــات، بل هناك 
استشرى في  الذي  الفساد  ملف 

مؤسسات الدولة«.
ونوه، إلــى أن »اخلطوات التي على 
احلكومــة اتخاذها هــي متابعة 
موضــوع ســرقة امانــات هيئة 
الضريبة من أجل إعادة الثقة مع 

املواطن العراقي«.

أن »ملف  وشــدد غديــر، علــى 
الفقــر ينبغي التركيز عليه ايضاً 
من خــالل ما طرحه الســوداني 
في منهاجه الــوزاري، وذلك برفع 
االجتماعية،  الرعاية  مخصصات 
ومعاجلــة موضوع التفــاوت بني 
رواتب املوظفني بوضع سلم عادل 

ومجز«.
وكان مجلس النواب قد صوت على 
منح الثقة حلكومة محمد شياع 
عقدت  جلسة  خالل  الســوداني 
يــوم اخلميس املاضي، باســتثناء 

وزارتني، وهما وزارة اإلسكان ووزارة 
البيئة بسبب اخلالفات بني الكتل 

السياسية.
الســوداني عقد  أن  إلى  ويشــار 
اول اجتمــاع له بــوزراء احلكومة 
يــوم اجلمعــة املاضــي بعــد أن 
تسلم مهامه رســمياً من رئيس 
الوزراء السابق مصطفى  مجلس 
االجتماع،  خالل  وجرى  الكاظمي، 
القرارات  اتخاذ  التأكيد على عدم 

املتسرعة.
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»اإلطار«: الكتل السياسية فوضت للسوداني 
استبدال الوزراء غير المؤهلين

السليمانيةـ  عباس  اركوازي:
الكــرخ  محكمــة  اصــدرت 
بالغاء  حكما  مؤخرا  التجارية 
عقود اربعة شــركات نفطية 
كردســتان  اقليم  في  عاملة 
تنفيذا لقرار احملكمة االحتادية، 
الذي عد قانــون النفط والغاز 
للدستور  مخالفا  االقليم  في 

العراقي.
وذكر موقع رويترز، ان محكمة 
الكرخ التجارية اصدرت مؤخرا 
اربعة  عقــود  بالغاء  حكمــا 
شــركات نفطية كبرى تعمل 
منذ سنوات في قطاع النفط 

والغاز باإلقليم.
واعتبــر احلكم بطــالن أربعة 
عقــود نفطية حلكومة إقليم 
كردســتان، مع شــركات )دي 
أن أو( النرويجيــة، و )جينــل( 
املدرجة فــي اململكة املتحدة، 
و )ويستيرن زاكروس( الكندية، 

و)أج كي أن( األمريكية.
األربع  الشركات  هذه  وتشارك 
باقليم كردستان  في مشاريع 
تنتج حاليــا حوالي 170 ألف 

برميل يوميا مجتمعة.
الــوزراء محمد  رئيــس  وكان 
شياع السوداني قد أكد خالل 
االعالن عن منهاجه احلكومي 
عن ســعي حكومته كما هو 
معمول به في الُنظم االحتادية، 
مســتدامة  حلــول  إليجــاد 
للملفات العالقة مع حكومة 

إقليــم كردســتان، من خالل 
تقوم على  شــراكة حقيقية 
احلقــوق والواجبــات، وضمان 
وحفظ استقالل القضاء كما 

نصَّ على ذلك الدستور.
واكد مســؤولون في حكومة 
االقليم ان االتفاق السياســي 
الــذي دخــل مبوجبــه احلزبان 

فــي  الرئيســان  الكرديــان 
االقليم الى حتالف ادارة الدولة 
وتصويتهما للحكومة اجلديدة 
الســوداني  مطالبة  يتضمن 
ايقاف جميــع االجراءات التي 
اتخذتهــا وزارة النفــط فــي 
احلكومة االحتادية ضد حكومة 
االقليــم املتلعق مبلف تصدير 

والعمل  االقليــم  من  النفط 
اليجاد  اشهر  ستة  مدة  خالل 
حل لهذا امللف الشــائك بني 

احلكومتني.
وقال مســؤولون بوزارة النفط 
تبــت بعد في  إن احملكمة لم 
اخرى  شــركات  ثالثــة  ملف 
تعمل في حقول االقليم وهي 
بتروليوم(  )أداكــس  مــن  كل 
بتروليوم(  و)شمران  الصينية، 
كيســتون(  و)جلف  الكندية، 
املدرجة فــي اململكة املتحدة. 
تأخرت هذه  ورد  ما  وبحســب 
القرارات ألن احملكمة تســعى 
للحصول على نســخ باللغة 
ذات  العقــود  مــن  العربيــة 
الصلــة، ومن املتوقــع صدور 
قرارات في وقت الحق من هذا 

الشهر.
كبرى،  شــركات  ثالث  وكانت 
وهي )هاليبرتون وشــلمبرجير 
ايقاف  اعلنت  قد  وبيكر هيوز( 
االقليم  عملها فــي حقــول 
خشية من اإلجراءات القانونية 
في احملكمــة التجارية، وتالفيا 

لوضعها من قبل وزارة النفط 
على الئحة سياســة القائمة 
السوداء التي تهدف إلى جعل 
الشــركات تختار بــني القيام 
بأعمــال جتارية مــع احلكومة 

االحتادية أو حكومة إالقليم.
في  الطبيعيــة  املــوارد  وزارة 
كردســتان  إقليم  حكومــة 
بدورهــا قامــت برفــع دعوى 
محكمــة  فــي  قضائيــة 
أربيل،  فــي  اجلنائي  التحقيق 
ضــد العديد من املســؤولني 
النفط، مبا في ذلك وزير  بوزارة 
النفط الســابق إحسان عبد 
اجلبــار وليث الشــاهر، رئيس 

املديرية القانونية بالوزارة.
وحتــى اآلن، لم يكــن حلكم 
العليــا  االحتاديــة  احملكمــة 
ضــد  الالحقــة  والقضايــا 
العاملية في  النفط  شــركات 
إقليــم كردســتان أي تأثيــر 
مباشــر على إنتاج النفط في 
حكومة إقليم كردستان، الذي 
بلغ متوسطه 438 ألف برميل 

يوميا في أيار املاضي.

محكمة الكرخ تلغي عقود اربع شركات نفطية كبرى تعمل في االقليم
الحكومة المحلية تعول على السوداني لمعالجة ملف النفط

تقريـر

اراء المراقبين واالوساط الشعبية تنقسم بشأن 
الدول الفقيرة تدفع الثمن األكبر3ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

6جراء موجات الحر

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
امس  النفــط  أســعار  حققت 
السبت مكاسب أسبوعية، على 
الرغم من تراجعها في جلســة 
اجلمعة، بعد أن وســعت الصني، 
أكبر مســتورد للخــام، قيودها 

املرتبطة بجائحة كورونا.
وجاء ارتفاع األســعار األسبوعي 
بشــأن  اخملاوف  خلفيــة  علــى 
بيانــات  وصــدور  اإلمــدادات 
خالف  على  إيجابيــة  اقتصادية 

املتوقع.
وفي جلســة اجلمعة، انخفضت 
 1.19 برنت  اآلجلة خلــام  العقود 

دوالر، أو 1.2 باملئــة، إلــى 95.77 
التســوية،  للبرميــل عند  دوالر 
بينما هبط خام غرب تكســاس 
الوسيط األميركي 1.18 دوالر، أو 

1.3 في املئة، إلى 87.90 دوالر.
للبنزين  اآلجلة  العقود  وهبطت 
في الواليات املتحدة مبا يقرب من 
ثالثة باملئة، فــي حني أن العقود 
اآلجلــة للديزل ارتفعــت بنحو 
خمسة باملئة إلى أعلى مستوى 

لها منذ منتصف حزيران.
وعلى أســاس أســبوعي، صعد 
خام برنــت بنحو 2.4 باملئة وخام 
 3.4 الوســيط  تكســاس  غرب 

باملئة تقريبا.
وجاء انخفاض أسعار اخلام أمس 
اجلمعــة بعــد أن كثفــت املدن 
اخلميس  قيــود كورونا  الصينية 
لوقف تفشــي الفيروس بعد أن 
ســجلت الصــني 1506 إصابات 
االول،  نشــرين   27 فــي  جديدة 
الصحة  حســبما ذكرت جلنــة 
الوطنية، ارتفاعا من 1264 حالة 

جديدة في اليوم السابق.
النفط  أكبر شــركات  وسجلت 
ذلك  فــي  مبا  العامليــة  والغــاز 
وشــيفرون  موبيــل  إكســون 
وإكوينور أرباحا ضخمة في الربع 

الثالث، مســتفيدة مــن ارتفاع 
عززت  التــي  الطاقة  تكاليــف 
وأضرت  العالم  حــول  التضخم 

باملستهلكني بشدة.
وتثيــر هــذه األربــاح الهائلــة 
انتقادات مــن اجلماعات املدافعة 
عن املســتهلكني فــي الواليات 
املتحــدة وأوروبــا مــع ارتفــاع 

التضخم.
فــي غضــون ذلك، مــن املرجح 
أن حتافــظ منظمــة أوبك على 
توقعاتها بأن الطلب العاملي على 

النفط سيرتفع لعقد آخر.
تقريران موسعان ص 6

بغداد ـ الصباح الجديد:
والطاقة  الكهربــاء  جلنــة  رهنــت 
حتقيق  الســبت،  امــس  النيابيــة، 
االكتفــاء الذاتي في إمــداد الطاقة 
الكهرباء  شــبكة  منظومــة  على 
بتنفيــذ مشــروع خالل  الوطنيــة 
وبتكلفة  املقبلة،  اخلمســة  األعوام 
مالية تبلــغ حوالــي 18 مليار دوالر 
أمريكــي، فيمــا اكد اعــالم الوزارة 
املضي باالتفاقات مع الشركات التي 
مت التعاقــد معها، مــن دون ان تتأثر 

بتغيير الوزير.

داخل  اللجنــة  رئيــس  نائب  وقــال 
استراتيجية  »هناك خطة  ان  راضي، 
للنهوض بواقــع الطاقة الكهربائية 
في العراق من خالل اخلطة اخلمسية 
التي أعدتها وزارة الكهرباء وتبدأ  من 

العام 2023 ولغاية العام 2028«.
وأضاف أن »اخلطة اخلمسية تتضمن 
النهــوض بتشــكيالت الــوزارة من 
اإلنتــاج والنقل والتوزيــع وبناء ثمان 
محطات كهربائيــة جديدة من أجل 
زيــادة اإلنتاج إلــى 30 الف ميغاواط 
إلى  مشــيرا  املنتجة«،  الطاقة  فوق 

ان »احملطات اجلديدة ســتعمل بالغاز 
وفق  والنظيفة  الشمسية  والطاقة 

اخلطة االستراتيجية«.
وتابــع راضي، إن »اخلطة اخلمســية 
حتتــاج حســب التقديــرات بحدود 
18 مليــار دوالر، وعلــى مدى خمس 
»العراق سيصل  ان  سنوات«، مؤكدا 
للطاقــة  الذاتــي  االكتفــاء  إلــى 
مــن  االنتهــاء  بعــد  الكهربائيــة 
بصورة  وتنفيذها  اخلمســية  اخلطة 

صحيحة«.
وفــي وقــت الحق مــن يــوم امس، 

الكهربــاء، املضي  وزارة  إعــالم  أكد 
مت  التي  الشــركات  مــع  باالتفاقات 
التعاقــد معها، مؤكــداً في الوقت 
نفسه بان هذه اخلطط ال تتأثر بتغيير 

الوزير.
وقال مدير اعالم الوزارة احمد العبادي 
إن »جميع  رســمي،  فــي تصريــح 
االتفاقيات والتعاقدات مع الشركات 
املعنيــة بتطويــر قطــاع الكهرباء 
وال  مختلفة  بحكومــات  محكومة 
تزال حتــى االن االتفاقيــات ماضية 

والعمل موجود على األرض«.

مكاسب أسبوعية جديدة للنفط والشركات الكبرى
تحقق أرباحا هائلة خطة خمسية تكلفتها 18 مليار دوالر

تؤمن االكتفاء الذاتي من الكهرباء

الوزارة تؤكد مضيها بتعاقداتها مع الشركات من دون التأثر بتغيير الوزير

بغدادـ  الصباح الجديد: 
علقــت املفوضيــة العليــا 
املســتقلة لالنتخابــات في 
العــراق امس الســبت، على 
إمكانيــة إجــراء انتخابــات 
مبكــرة بعد عــام واحد وفق 
البرنامج احلكومي للحكومة 
اجلديدة، برئاسة محمد شياع 

السوداني.
وقال عضــو الفريق اإلعالمي 
عماد  االنتخابــات  ملفوضية 
تصريحــات  فــي  جميــل 
صحفية  ان »إجراء انتخابات 
مبكرة يحتاج إلى توفير قانون 
موازنة  وكذلك  لالنتخابــات، 
مالية كافيــة إلمتام العملية 
أن  إلى  مشــيراً  االنتخابية«، 
على  تتوقــف  »االنتخابــات 
طبيعــة القانون، ســيما أن 
وحتتاج  معقدة  القوانني  هذه 
إلى وقت لغرض تطبيقها من 

قبل املفوضية«.
وبــني، أن »طبيعــة بعــض 
القوانــني تكــون بســيطة 
التطبيــق«، مشــددا »يجب 

معرفة القانون وكيفية توزيع 
الدوائر وعمليــة العد والفرز 
وغيرها من اإلجراءات الفنية«.
أن »إمكانية  وأضاف جميــل 
إجــراء انتخابات مبكرة خالل 
ســنة يعتمد علــى القانون 
موضحاً  األمــوال«،  وتوفيــر 
»لهذا نحــن بانتظار القانون 
الذي ســتجرى على أساسه 
وكذلك  املقبلة،  االنتخابــات 
توفيــر األمــوال، ملعرفة كم 
إلجراء  الوقــت  مــن  نحتاج 

العملية االنتخابية«.
النــواب  مجلــس  وصــوت 
العراقــي فــي )27 تشــرين 
املنهاج  اجلــاري( علــى  األول 
الــوزاري الــذي أعــده رئيس 
شياع  محمد  املكلف  الوزراء 
ما  أبــرز  ومــن  الســوداني، 
»اجراء  املنهاج،  ذلك  تضمنه 
احملافظات،  مجالس  انتخابات 
االنتخابات  قانــون  وتعديــل 
النيابية العامة خالل 3 أشهر 
انتخابات مبكرة خالل  وإجراء 

عام«.

المفوضية: إجراء االنتخابات 
المبكرة بعد عام يستوجب 

توفير المال وسن قانونها
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الســير الذاتية لوزراء احلكومة اجلديدة 
برئاسة محمد شــياع السوداني التي 
نالت ثقــة مجلس النواب يوم اخلميس 

املاضي 

وزير اخلارجية ونائب رئيس الوزراء: 
فؤاد حسني

ولد فؤاد محمد حســن في محافظة 
ديالــى- مدينــة بعقوبة عــام 1949، 
حاصل على شــهادة البكالوريوس في 
اللغــة واألدب اإلنكليــزّي من جامعة 

بغداد.
املناصب التي عمل بها:

بحكومة  العراقيــة  اخلارجيــة  وزيــر 
مصطفى الكاظمي.

وزير املالية السابق.
نائب رئيس وزراء للشــؤون االقتصادية 
ووزيــر املالية في حكومــة عادل عبد 

املهدي.
رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان.

وزير التخطيط ونائب رئيس الوزراء: 
محمد متيم

ولــد محمد علــي متيم اجلبــوري، في 
محافظة كركوك عــام 1974، حاصل 
على الدكتوراه فــي العالقات الدولية، 
وبكالوريــوس فــي آداب التاريــخ من 
جامعــة املوصــل، وبكالوريــوس في 
القانون مــن جامعة بغداد، ومؤلف 18 

كتابًا وبحًثا منشورًا.
املناصب التي عمل بها:

 وزير التربية األسبق.
عضــو في مجلــس النــواب العراقي 

خلمس دورات.
ممثــل العراق فــي املؤمتــر 36 ملنظمة 

اليونسكو العاملي.
رئيس جامعة كركوك.

 وزير النفط ونائب رئيس الوزراء: 
حيان عبد الغني

ولد حيان عبد الغني عبد الزهرة السواد 
فــي محافظــة البصرة عــام 1958، 
حاصل على شــهادة البكالوريوس في 
الهندسة امليكانيكية جامعة البصرة.

املناصب التي عمل بها:
مدير عام شــركة غــاز اجلنوب ورئيس 
مجلــس اإلدارة العليــا لشــركة غاز 

البصرة.
مدير عام شركة نفط اجلنوب.

معاون املدير العام لشــؤون التراخيص 
ووكيل مدير عام شركة نفط اجلنوب.

مدير هيئة املشــاريع - شــركة نفط 
اجلنوب.

مدير هيئة املشــاريع - شــركة نفط 
اجلنوب.

مدير قســم التصاميم - شركة نفط 
اجلنوب.

وزير الدفاع: ثابت العباسي

ولــد ثابت محمد ســعيد آغا بشــار 
العباســي، في محافظــة نينوى عام 
1963، حاصل على شهادة البكالوريوس 

في العلوم العسكرية دورة 69

املناصب التي عمل بها:
عضو مجلس النــواب الدورتن الرابعة 

واخلامسة.
رئيس جلنة النزاهة النيابية.

آمر فوج طوارئ ديالى )وكالة(.

وزير الداخلية: عبد األمير الشمري

ولد عبــد األمير كامل الشــمري، في 
1967، حاصل  عام  الديوانية  محافظة 
على شــهادة املاجســتير في العلوم 

العسكرية.
املناصب التي عمل بها:

نائب قائد العمليات املشتركة.
املفتش العسكري لوزارة الدفاع سابقاً.
رئيــس اللجنة األمنية املشــرفة على 

االنتخابات.
قائد عمليات بغداد.

وزير العدل: خالد شواني

ولد خالد ســالم سعید شــواني في 
محافظة كركوك عــام 1975، حاصل 
على دكتوراه فــي القانون من جامعة 

املنصورية، في مصر.
املناصب التي عمل بها:

وزير اإلقليــم لشــؤون املفاوضات مع 
احلكومة االحتادية.

مستشــار القانوني لرئيس جمهورية 
العراق.

رئاســة  باســم  الرســمي  الناطــق 
جمهورية العراق.

رئيــس اللجنة العليا إلعــادة صياغة 
القوانن العراقية.

نائب في مجلس النواب العراقي.

وزير الصحة: صالح احلسناوي

ولد صالح مهدي مطلب احلسناوي، في 
محافظة كربالء عام 1960، بكالوريوس 

طب وجراحة عامة من جامعة بغداد.
املناصب التي عمل بها:

هو وزير الصحة العراقي.
عضو مجلس النواب العراقي.

 نقيب أطباء كربالء.
 مدير عام صحة كربالء.

 

وزير املالية: طيف سامي

في  الســعيدي  ســامي  طيف  ولدت 
العاصمــة بغداد عــام 1963، حاصلة 
البكالوريوس في اإلدارة  على شــهادة 

واالقتصاد من جامعة بغداد.
املناصب التي عملت بها:

وكيل وزارة املالية
مدير عام دائرة املوازنة العامة.

التأمن  إدارة شــركة  عضو مجلــس 
العراقية.

رئيس جلنة متابعة الشركات الداخلية.

وزير الزراعة: عباس العلياوي

ولــد عبــاس جبــر عبــادة العلياوي، 
 ،1968 في محافظــة الديوانية عــام 
حاصــل علــى شــهادة البكالوريوس 
فــي الهندســة امليكانيكيــة، مــن 
العلوم  في  وماجســتير  بابل،  جامعة 

السياسية.
 املناصب التي عمل بها:

مستشــار محافظ النجــف لإلعمار 
واالستثمار.

النائب األول حملافظ النجف.
 عضو مجلس محافظة النجف.

 معاون محافظ النجف اإلداري.

وزير النقل: رزاق محيبس

رزاق محيبس عجيمي السعداوي،  ولد 
فــي محافظة ذي قار جنوبــي العراق، 
عــام 1972، حاصــل علــى شــهادة 
البكالوريوس في جيولوجيا النفط من 
جامعة بغــداد، وبكالوريوس قانون من 
جامعة األمام الصادق، ودبلوم حفر آبار 

النفط والغاز.
املناصب التي عمل بها:

عضو مجلس النواب لدورتن.
عضو مجلس محافظــة لثالث دورات 

متتالية.
معاون مدير دائرة الهجرة واملهجرين.

مســؤول تشــكيالت منظمــة بــدر 
)برئاسة هادي العامري( ذي قار.

عضو شورى موســعة في تيار شهيد 
احملراب )تابعة لعمار احلكيم(.

وزير الشباب والرياضة: أحمد محمد 
املبرقع

ولد أحمد محمد حسن قاسم املبرقع، 
في العاصمة بغداد، عام 1977، حاصل 
على شــهادة املاجســتير فــي علم 
االجتماع، ومرشــح عن ائتــالف دولة 

القانون )برئاسة نوري املالكي(.
املناصب التي عمل بها:

مدير مكتب النائب األول جمللس النواب.
مســؤول العالقات واإلعــالم في جلنة 

الشهداء – مجلس النواب.

وزير التعليم العالي: نعيم العبودي

ولــد نعيم عبد ياســر العبــودي، في 
محافظــة ذي قار عــام 1979، حاصل 
على شهادة الدكتوراه في اللغة عربية 

من اجلامعة اإلسالمية في لبنان.
املناصب التي عمل بها:

عضــو املكتــب السياســي حلركــة 
عصائب أهل احلق.

عضو برملان عــن كتلة صادقون للدورة 
السابقة.

وزير الهجرة واملهجرين: إيفان فائق 
يعقوب

ولدت إيفــان فائق يعقــوب جابرو في 
1981، وهي  البصرة عــام  محافظــة 
سياســية عراقية كلدانيــة، حاصلة 
من  مجهرية  أحيــاء  بكالوريوس  على 
كليــة العلوم فــي جامعــة البصرة، 
وكانت مقيمة في مدينة املوصل مركز 

محافظة نينوى.
املناصب التي عملت بها:

عضو مجلس النواب العراقي )حاليا(
مستشــار محافــظ نينوى لشــؤون 

املكونات
وزيــر الهجرة واملهجريــن في حكومة 

رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي

وزير االتصاالت: هيام الياسري

ولدت هيام عبود كاظم الياســري، في 
العاصمــة بغداد عــام 1967، حاصلة 
على شــهادة الدكتوراه في هندســة 

االتصاالت.
املناصب التي عملت بها:
مستشار وزير االتصاالت.

مديــرة الدائــرة اإلداريــة واملالية في 
مؤسسة الشهداء

املستشار الفني ملؤسسة الشهداء.

وزير الصناعة: خالد بتال

ولد خالــد بتال جنم عبد اهلل اجلغيفي، 
فــي قضــاء حديثة ضمــن محافظة 
1976، وحاصل على شهادة  األنبار عام 
الدكتــوراه في الهندســة املدنية من 

جامعة نوتنغهام البريطانية.
املناصب التي عمل بها:

في  املدنية  الهندســة  رئيس قســم 
كلية الهندسة - جامعة األنبار.

عميد كلية الهندسة – جامعة األنبار.
عميد كليــة طب األســنان- جامعة 

األنبار.
للشــؤون  اجلامعة  رئيــس  مســاعد 

العلمية.  
رئيس جامعة األنبار.

وزير التخطيط في حكومة مصطفى 
الكاظمي.

وزير العمل والشؤون االجتماعية: 
أحمد األسدي

ولد أحمد جاســم صابر األسدي، في 
محافظــة ذي قار جنوبــي العراق عام 
1971، حاصل على شــهادة املاجستير 

في العلوم السياسية.
املناصب التي عمل بها:
عضو البرملان العراقي.

قائد كتائب جند اإلمام )إحدى فصائل 
احلشد الشعبي(.

رئيس كتلة سند الوطنية.
الناطــق الرســمي باســم احلشــد 

الشعبي.

وزير املوارد املائية: عون ذياب عبد اهلل

ولد عون ذيــاب عبد اهلل، في محافظة 
البصرة عام 1946، حاصل على شهادة 
البكالوريــوس في الهندســة املدنية 
البصرة ودبلــوم عالي في  – جامعــة 

الهايدرولوجي.
املناصب التي عمل بها:

مستشــار وزارة املوارد املائية واملتحدث 
باسمها.

عضو اللجنة العليا للمبادرة الزراعية.
عضو اللجنة العليا للمياه.

مدير عام شركة اآلبار املائية.

وزير الكهرباء: زياد علي فاضل

ولــد زيــاد علي فاضــل الرزيــج، في 
محافظة البصــرة جنوبي العراق، عام 
1976، حاصل على شهادة البكالوريوس 

تخصص الهندسة الكهربائية.
املناصب التي عمل بها:

مخول بصالحيات وزير الكهرباء.
املديــر العام لشــركة العامة لنقل 
املنطقــة   - الكهربائيــة  الطاقــة 

اجلنوبية
البصرة.

البصرة  محافظــة  مجلــس  عضو 
ورئيس جلنة الكهرباء.

وزير التربية: إبراهيم النامس

ولد إبراهيم نامس ياســن موســى 
اجلبوري، في محافظــة صالح الدين 
عــام 1977، حاصــل على شــهادة 
الدكتوراه في تخصص اللغة العربية 

- جامعة تكريت.
املناصب التي عمل بها:

مقــرر قســم العلوم فــي جامعة 
تكريت.

العربية في  اللغــة  مقــرر قســم 
جامعة تكريت.

معاون العميد للشؤون اإلدارية.
عميــد كليــة التربية األساســية 

الشرقاط.

وزير التجارة: أثير الغريري

ولد أثيــر داود ســلمان الغريري، في 
العاصمة بغداد عــام 1976، حاصل 
على شهادة املاجستير في االقتصاد 

من جامعة بنها في مصر.
املناصب التي عمل بها:

مدير عام الشــركة العامة لتصنيع 
احلبوب.

مدير عام الشــركة العامة لألسواق 
املركزية.

معاون مدير عام التخطيط واملتابعة 
في الوزارة.

وزير الثقافة: أحمد فكاك

ولد أحمد فكاك أحمد البدراني، في 
محافظة نينــوى عام 1961، دكتوراه 
فــي التاريخ السياســي احلديث من 
جامعــة املوصــل، ولــه العديد من 

املؤلفات في الشعر والنثر.
املناصب التي عمل بها:

تدريسي في كلية العلوم السياسية 
– جامعة املوصل.

عميــد كلية العلوم السياســية – 
جامعة املوصل.

عميد كلية العلوم الصرفة.

أسماء وزراء حكومة السوداني وسيرهم الذاتية
بغداد - الصباح الجديد:

نفت وزارة التربية وجــود توجه إللغاء عطلة يوم 
الســبت أو تقليص دوام املدارس للعام الدراسي 
احلالــي، مؤكــدة أن الدراســة حضورية جلميع 
املدارس االبتدائية والثانوية مبختلف أنواع دوامها.

وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق 
في تصريح صحفي امس الســبت ، إن “العملية 
التربوية تواجه حتديــات عدة مرتبطة بعدم إقرار 
املوازنة وعدم تنفيذ املشــاريع التربوية مبا يتواءم 
مع طموح الــوزارة، ما حتم على الــوزارة تنفيذ 

مشاريعها وفقاً المكانياتها املتوفرة”.
وأكد “عدم وجود نية إللغاء عطلة يوم الســبت، 
كون الوزارة وجهت بتوزيع احلصص الدراسية بن 
أيام األسبوع اخلمســة، كاشفاً عن وجود دراسة 
بشــأن ذلك ســتعلن قريباً بعد التقييم العام 

للعملية التربوية”.
وأشار إلى أن “عملية توزيع الكتب تخضع ملتابعة 
واشــراف الوزارة ببغــداد واحملافظات، اســهاماً 
بإيصال حصــص الكتب املنهجيــة إلى جميع 
الطلبة، الســيما بعد مباشرة املطابع احلكومية 
منذ أكثر من شــهر بطبع املناهج الدراســية، 

بهدف تكامل العملية التعليمية في البالد”. 

بغداد - الصباح الجديد: 
كشف مصدر مطلع امس السبت موعد اطالق 

البطاقة الوقودية في البالد.
وقال املصدر  إن “وزارة النفط/ الشــركة العامة 
للمنتجات النفطية ستباشــر باطالق البطاقة 
الوقودية مطلع تشــرين الثاني املقبل للمناطق 
الشــمالية”. وأضاف: “ســيتم اطــالق البطاقة 
للمناطق الوسطى واجلنوبية بعد اسبوع او اكثر 

مع مراعاة انخفاض درجات احلرارة للبالد”.

 بغداد - الصباح الجديد: 
اعلنت حكومة نينوى احمللية امس الســبت ، غلق 
النازحــن وانهاء ملفهم فــي احملافظة  مخيمات 

مطلع العام املقبل 2023 .
وقــال محافــظ نينوى جنــم اجلبوري فــي تصريح 
صحفي : إن “سفيرة الـواليـات املتحدة االميركية 
املعتمدة في بغداد)ألينا رومانوســكي(، أعلنت حل 
جميع مشكالت مخيم اجلدعة”، مؤكدة أنه سيتم 
العمل على غلقــه”. وأضاف اجلبوري أنه” ناقش مع 
السفيرة ملف النازحن وغلق ماتبقى من مخيمات 
النــزوح في اجلدعة، كاشــفاً عن إنهــا أعلنت أنه 
ســيجري غلق جميع اخمليمات مطلع العام املقبل 
2023“. وبـــن أن” الســفيرة وضعت خطط عمل 
حلل املعوقــات والتحديات التي تواجه النازحن بعد 
أن التقت بأعداد كبيرة مــن النازحن املقيمن في 
اخمليم، والتي أكدت لهم أنــه مت حل ملف ما تبقى 
من العوائل النازحة بشــكل نهائــي وعودتها إلى 

مناطقها األصلية”.

التربية تنفي الغاء عطلة 
السبت او تقليص دوام المدارس

مصدر مطلع يكشف 
اطالق البطاقة 

الوقودية بعد اسبوع 

محافظ نينوى: غلق مخيمات 
النزوح وانهاء ملفهم في 

المحافظة مطلع العام المقبل
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تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد:

السبت،  امس  أســتراليا،  استعادت 
أربع نساء و13 طفال بعدما احتجزوا 
لســنوات داخل مخيمني في سوريا 

عقب سقوط تنظيم داعش.
األولى ضمن  العمليــة  وتعد هــذه 
الستعادة  مقررة  مهمات  سلســلة 
نحــو20 امرأة أســترالية و40 طفال، 
وأبناء مقاتلني مفترضني  زوجات  هم 
مــن تنظيــم داعش، مــن مخيمي 

الهول وروج.
الداخلية  الشــؤون  وزيــرة  وقالــت 
األســترالية، كلير أونيل، إن احلكومة 
درســت “مجموعــة مــن العوامل 
املرتبطــة باألمن واجملتمــع والرعاية 

االجتماعية”.
وأضافــت في بيــان أعقــب وصول 
اجملموعــة املكونة من 17 شــخصا 
إلى ســيدني أن “قرار استعادة هؤالء 
النســاء وأطفالهن جــاء بناء على 
تقييمــات فردية بعــد عمل مطّول 

قامت به وكاالت األمن القومي”.
وتعد اســتعادة أفراد عائالت مقاتلي 
مشــحونة  قضية  داعــش  تنظيم 
سياســيا في أستراليا، حيث أعلنت 
احلكومة السابقة احملافظة أن هؤالء 

يشكلون تهديدا أمنيا.
وقالت أونيل إنه ميكن أن تتم مقاضاة 
النساء في أستراليا إذا خلص عناصر 
أنهن تورطن  إلــى  مكافحة اإلرهاب 
في نشاطات غير قانونية في سوريا.

الباحثة لدى “هيومن  بدورها، علقت 
على  ماكنيل،  ووتش”، سوفي  رايتس 
اإلعــالن بالقول إنهــا “خطوة جاءت 

متأخرة كثيرا”.
وأضافت “على مدى ســنوات، تركت 
احلكومــة األســترالية مواطنيهــا 
ليواجهــوا ظروفــا مروعــة أثنــاء 
االحتجــاز في مخيمات في شــمال 

شرق سوريا”.
تؤدي  أن  ألســتراليا  “ميكــن  وأردفت 
دورا قياديــا فــي مكافحــة اإلرهاب 
عبر عمليــات االســتعادة املنظمة 
هذه ملواطنيهــا، علما أن معظمهم 
أطفال لم يختــاروا يوما العيش في 

ظل حكم تنظيم داعش”.
األســتراليات  النســاء  وأقامــت 

وروج  الهول  واألطفال في مخيمــي 
في مناطق سيطرة األكراد في شمال 

شرق ســوريا منذ انهارت عام 2019 
“دولة اخلالفة” التــي أعلنها تنظيم 

داعش.
وفــي بدايــة أكتوبر احلالــي، أفادت 
احلكومة  أن  “الغارديــان”  صحيفــة 
مهمة  إلطالق  تســتعد  األسترالية 
تهدف إلى إنقاذ عشرات األستراليات 
وأطفالهــن احملاصرين فــي مخيمي 

الهول وروج في شمال سوريا.
وقالــت إن هناك أكثر مــن 20 امرأة 
أسترالية وأكثر من 40 طفال هم من 
“داعش”  تنظيم  وأبناء مقاتلي  أرامل 

القتلى أو املسجونني داخل اخمليمني.
ومــن جانــب آخــر، وجــه القضاء 
الفرنســي فــي 25 أكتوبــر احلالي، 
االتهام بـ “االنتمــاء ملنظمة جرمية 
إرهابية” إلى 10 نســاء مــن اللواتي 
متــت إعادتهن إلى فرنســا قبل أيام 
املتشددين في  احتجاز  من مخيمات 
العامة  النيابة  أفادت  سوريا، وفق ما 
لوكالة  اإلرهاب  ملكافحة  الفرنسية 

فرانس برس.
والنســاء اللواتي كانــت قد صدرت 
بحقهن مذكرة بحــث وحتر، كن قد 
وضعن قيد التوقيف االحتياطي منذ 

وصولهن إلى األراضي الفرنسية.

ووجهــت إلى إحداهن تهمــة ارتكاب 
جرائم ضد اإلنسانية وإبادة جماعية.

ووجــه االتهام إلى بعضهــن بالتهرب 
من واجباتهن القانونية جتاه أوالدهن مبا 

يعرض صحة األوالد وأمنهم للخطر.
النيابــة العامة ملكافحة  وتطرق بيان 
اإلرهاب إلى شــابة تبلغ 19 عاما كان 
قد مت إحضارها إلى املنطقة العراقية-
وأشار  الســورية عندما كانت طفلة، 
إلى عدم توفر أي عناصر حتى الساعة 

تسمح بتوجيه االتهام إليها.
كما اعتبــرت النيابة العامة أن الوضع 
الصحــي إلحدى النســاء ال يســمح 

مبثولها أمام قاضي التحقيق.
وكانت فرنســا قد أعــادت، قبل نحو 
أســبوعني، 15 امرأة صــادرة بحقهن 
مذكــرات توقيــف، وقــد مت توقيفهن 

وإيداعهن السجن.
ومع هــؤالء النســاء اللواتــي تتراوح 
أعمارهن بــني 19 و42 عاما، متت إعادة 
40 طفال كانوا جميعــا معتقلني في 
مخيمات يحتجز فيها متشــددون في 
شــمال شرق سوريا وتســيطر عليها 

القوات الكردية.

أستراليا تستعيد زوجات وأبناء لعناصر داعش..

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أكد دوغ باندو مساعد الرئيس األميركي 
األســبق رونالــد ريغان أنــه يجب على 
أولوية  إعطــاء  األمريكية  الســلطات 
أكبــر إلصــالح اقتصاد البــالد، وحتويل 
العبء املالي لدعــم أوكرانيا إلى الدول 

األوروبيـة.
وقال بانــدو في مقال نُشــر في مجلة 
تقدم  “ملاذا  كونســيرفتيف”:  “أمريكان 
واشنطن مســاعدة ألوكرانيا أكثر من 
أوروبا؟ متى سيفي األوروبيون بوعودهم 
للقيام باملزيد؟ ســؤال غبي، اإلجابة هي 
لن يفعلوا ذلك أبدا، على األقل طالـــما 
أن الواليـــات املتحـــدة متورطـة فـي 

ذلـك”.
وأضاف: “ال يشــعر معظــم األوروبيني 
بالتهديد على الرغــم من القتال املروع 
ويتوقعون من  أوكرانيــا،  الذي يجتــاح 
أمريــكا أن تفعــل كل ما هــو ضروري 
حلمايتهــم، كان ينبغي على احلكومات 
األوروبيــة أن تأخــذ زمــام املبــادرة وأن 
تفعل الكثير لدعم كييـــف وتقويـــة 

دفاعاتهـا”.
ويعتبر باندو أنه على واشنطن أن توضح 
للــدول األوروبيــة أنها تعتــزم إنعاش 
االقتصاد األمريكي، ولكن “هذا يجب أن 
يبدأ بسحب القوات األمريكية اإلضافية 
املرسلة إلى أوروبا” و”تقليص املساعدات 
املالية لكييف ونقل هذه املسؤولية إلى 

بروكسل”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
وصــف الرئيــس األميركي جــو بايدن 
الهجوم الــذي تعرض لــه زوج زعيمة 
الدميقراطيــني في الكونغرس نانســي 

بيلوسي، بأنه “دنيء”.
ونــدد بايدن، خالل جولــة انتخابية في 
فيالديلفيا اجلمعــة، باالعتداء “الدنيء” 
على زوج بيلوســي، وقــال إن “ال مكان” 
للعنف السياسي في الواليات املتحدة.

وأضــاف بايدن “هذا دنــيء.. ال مكان له 
فــي أميركا. هناك الكثيــر من العنف 
والعنــف السياســي والكثيــر مــن 
الكراهيــة والكثير من النقــد الالذع”، 

وفقا لفرانس برس.
وأشار الرئيس األميركي إلى أن املهاجم 
صاح “أين نانســي؟”، على غرار ما فعل 
بعض املتظاهرين الذين اقتحموا مبنى 
الكابيتول في السادس من يناير 2021، 

وفقا لعدد من وسائل اإلعالم احملّلية.
وخشــية أن يؤدي ذلك إلــى التأثير في 
املناخ السياســي، دعا بايدن املسؤولني 
إلــى “معارضــة” هذا العنــف أيا يكن 

انتماؤهم.
وكان متســلل قد هاجم بول بيلوسي، 
زوج زعيمة الدميقراطيني في الكونغرس، 
مبطرقة بعــد اقتحام منزل الزوجني في 
سان فرانسيسكو بكاليفورنيا اجلمعة، 
على ما أعلنت الشــرطة، التي أشارت 
إلى أن الهجوم “لم يكن عمال عشوائيا”.

ومت نقل بول بيلوســي إلى املستشفى 
للعــالج، حيث “خضــع جلراحة ناجحة 
لعالج كســر في اجلمجمــة وإصابات 
خطرة في ذراعه اليمنــى ويَديه”، وفقا 
للمتحّدث باسم رئيسة مجلس النواب 

األميركي درو هاميل.
وقــال هاميــل، فــي بيــان، إّن األطّباء 
يعتقــدون أن بــول بيلوســي، وهو في 
العقــد الثامن من عمره، “ســيتماثل 

للشفاء التام”.
فرانسيسكو  قائد شرطة ســان  وقال 
وليام ســكوت، في مؤمتر صحفي “لم 
يكن هذا عمال عشوائيا.. كان متعمدا”.

ورفض سكوت االدالء بتصريحات أخرى 
بشأن الدافع احملتمل وراء الهجوم.

مساعد ريغان يقترح تقليص 
المساعدات ألوكرانيا 

وتحميل أوروبا تكاليفها

بايدن يصف االعتداء 
على زوج بيلوسي 

بـ”دنيء”

متابعة ـ الصباح الجديد:
بعد أشــهر من مفاوضات شاقة 
بوســاطة أميركية، وقع الطرفان 
اللبناني واإلسرائيلي اتفاق ترسيم 
حســم  الذي  البحرية،  حدودهما 
املناطــق االقتصادية اخلاصة بكل 
منهما في البحر األبيض املتوسط، 
ما أتاح إلسرائيل البدء باستخراج 
الغاز من حقــل كاريش الذي كان 
عليها،  متنــازع  يقع في منطقة 
وأعطى أمال للبنان بانتشــاله من 

براثن أزمته االقتصادية.
السياســية  اآلراء  انقســمت 
والشــعبية في لبنان بعــد إبرام 
فثمة  ومعارض.  مؤيد  بني  االتفاق، 
من اعتبر االتفاق تطبيعا واعترافا 
بدولة إسرائيل، وتخليا عن حقوق 
لبنان البحرية، وهنك من وجد فيه 
إجنازا وطنيا ونقطة حتّول اقتصادية 
جديد،  مــن  بالبلــد  ســتنهض 
“لوال  لتتحقق  كانــت  ما  وخطوة 

تهديدات حزب اهلل إلسرائيل”.
سياسيا، يفسر كل طرف االتفاق 
من وجهة نظره، معلنا انتصاره في 
إجنازه، فرئيس الوزراء اإلســرائيلي 
يائير البيد شدد على انتصار دولته 
“على الصعيد األمني واالقتصادي 
قائال  والطاقــة”،  والدبلوماســي 
“ليس كل يوم تعترف دولة معادية 
بدولة إسرائيل، في اتفاق مكتوب”.
من جانبه، أعلن األمني العام حلزب 
اهلل، حســن نصر اهلل أن االتفاق 
“انتصــار كبيــر للبنان وشــعبه 
وللمقاومة”، فــي حني نفى رئيس 
اجلمهورية ميشــال عون أن يكون 
لالتفاق أي أبعاد سياسية، واصفا 
إياه بالعمل التقني الذي ليس له 
أي مفاعيل تتناقض مع السياسة 
مع  عالقاته  فــي  للبنان  اخلارجية 

الدول.
وبني هذا وذاك، قــال وزير اخلارجية 
األميركــي، أنتونــي بلينكــن، إن 
“االتفــاق يعود بنفــس القدر من 
الفائدة لكل من إســرائيل ولبنان، 
حيث سيعزز املصالح االقتصادية 
وفي نفس  واألمنيــة إلســرائيل، 
األجنبي  االستثمار  الوقت يشجع 
الذي يحتاج إليه الشعب اللبناني 
بشــكل كبير بينمــا يواجه أزمة 

اقتصادية مدمرة”.

اعتراف رسمي بإسرائيل؟
“حــزب اهلل” في  انتهــت مهمة 
البحرية،  احلــدود  ترســيم  ملف 
بحسب ما أعلن نصر اهلل، مؤكدا 
كذلك “انتهاء كل التدابير اخلاصة 
التــي أعلنها احلزب بشــأن حقل 
اســتكمال  بعد  وذلــك  كاريش، 
وشــدد  بامللف”.  املتعلقة  الوثائق 
على أن “احلديــث عن التطبيع مع 
إسرائيل بعد اتفاق الترسيم ليس 

املفاوضات  له أســاس، فجميــع 
املتعلقــة بامللــف كانــت غيــر 
مباشرة ولم يلتق الوفدان اللبناني 

واإلسرائيلي حتت سقف واحد”.
رأي  وفــق  اتفــاق سياســي،  هو 
صخر،  يعــرب  املتقاعد  العميــد 
“نتج عن صفقــة إقليمية، دولية 
إلرســاء  أميركية،  برعاية  وعاملية 
اجلنوبية  احلــدود  على  اســتقرار 
للتمكن من استخراج الغاز املثبت 
اإلســرائيلي والحقا  الساحل  من 
اللبناني غير املثبت حتى اآلن، في 
وحاجة  العاملية  الطاقة  أزمة  ظل 

الغرب وخاصة أوروبا للغاز”.
،”بحجة جتنب حزب  يضيف صخر 
اهلل اندالع حرب مع إسرائيل، وافق 
علــى االتفاق كيفمــا كان، حيث 
تستفيد إسرائيل وليس مضمونا 
كان  بذلك  واحلزب  لبنان.  استفادة 
يتوخــى مصلحة إيــران وجعلها 
مقررا غير مباشــر بواسطته مع 
إســرائيل وأميــركا، وبذلك أيضا 
تالشــت كل ذرائعه وصــار مبثابة 
حرس حــدود إلســرائيل، بالتالي 
ومســتلزمات ســالحه  موجبات 
انتفت، فليتفضــل ويطبق القرار 
1559 الــذي ينص على تســليم 

سالح امليليشيات”.
ووصف صخر االتفــاق، بـ “اخليانة 
العظمى للبنــان”، كونه “تضمن 
التنازل عن حقوقه التي تشــمل 
اخلط 29 أي نصــف حقل كاريش، 
والتي نص عليها الدستور اللبناني 
في فقرته الثالثة، واتفاقية الهدنة 
عــام 1949 وخــط نيوكومب عام 
1923”. ويتابع “مت التخلي عن 1240 
كم2 بحرا، و840 كم2 شماال مع 
قبرص، أي ما يقــارب 2000 كم2، 
ما يعني أن مساحة لبنان لم تعد 

10452 كم2”.
“اعترافا  يقول  كما  يشــكل  وهو 
رســميا وصريحا بإسرائيل، وذلك 
بحسب القانون الدولي الذي ينص 
على أنه أيا تكن طبيعة وشــكل 
ونــوع االتفاق، إن كان برســالة أو 
بتوقيع وثيقة ما بني طرفني يعتبر 
اتفاقية دولية”. وتســاءل “ما نفع 
ترســيم احلدود البحريــة من دون 
البرية؟ فبنتيجة التغيير اجلغرافي 
االتفاقيــة، أصبح يحد  الناجت عن 
لبنــان جنوبا من البحر إســرائيل 

ومن البر فلسطني احملتلة”.
واعتبــر احمللل السياســي نضال 
الســبع أن خلف إجناز االتفاق قرارا 
دوليا، ويشــرح قولــه: “أوكل إلى 
الرئيس جنيب ميقاتي عند تكليفه 
تشــكيل احلكومة التــي تصّرف 
األعمال حاليــا القيام بثالثة أمور، 
النيابية،  االنتخابــات  إجراء  أولها 
البحرية  احلــدود  ترســيم  ثانيــا 
الفراغ  مرحلة  إدارة  ثالثا  اجلنوبية، 
متهيدا النتخاب رئيس للجمهورية، 
ومن اليوم وحتى انتهاء هذا الفراغ 
ســوف يحكم لبنــان منفردا من 

الناقورة إلى العريضة”.
رباح  السياسي مكرم  الكاتب  أما 
احلدود  ترســيم  “اتفاق  أن  فيــرى 
نتج عن صفقــة قام بها الطرفان 
اللبناني واإلســرائيلي، وهو يدخل 
بإســرائيل  االعتــراف  إطــار  في 
محاوالت  وكل  معهــا،  والتطبيع 
الطرف اللبناني إظهار عكس ذلك 
بالســخافة”،  إال  ال ميكن وصفها 
الفتا في حديــث ملوقع “احلرة” إلى 
أن “االتفــاق لم يحــل إلى اجمللس 
النيابــي للتصديق عليه، ما يعني 
إمكانية التنصل منه من قبل أي 
طرف، ما يضع لبنان في حال أسوأ 

مما هو عليه اآلن”.
عّبر  رســميا،  االتفاق  إبــرام  بعد 
الرئيس األميركــي، جو بايدن، هنأ 
إســرائیل ولبنــان، معتبــرا ما مت 
التوصل إليه “خطوة لتحقيق رؤية 

لشرق أوسط أكثر ازدهارا وأمنا”.
املفاجــئ، أنه حتى بعــض الذين 
يعتبــرون مــن بيئة “حــزب اهلل” 
عارضــوا االتفــاق، منهــم رئيس 
مركز “الشرق األوسط للدراسات”، 
العميــد الركن املتقاعد هشــام 
بـ”النكبة”،  وصفــه  الــذي  جابر، 
كونه، كما يقول، “ليس في صالح 
لبنان، فهو يحرمه مــن أكثر من 
والغاز،  النفط  فــي  ثلثي حقوقه 
التــي ســبق أن حددهــا اجليش 
اللبنانــي بعدما عمــل على هذا 
وهي  لنحو عشر ســنوات،  امللف 
29، إال أن الرؤساء اللبنانيني  اخلط 
الثالثــة لــم يأخذوا ذلــك بعني 
مصاحلهم  أجــل  فمن  االعتبــار، 
وافقوا علــى ما طرحــه املندوب 
األميركي، ومع ذلــك ميكن القول 
إن احلسنة الوحيدة فيه تكمن في 
منعه احلرب بني الطرفني في املدى 

املنظور”.
ينفــي جابــر أن يكــون االتفــاق 
معاهــدة أو اتفاقية، “هو يشــبه 
اتفاق الهدنة بــني الطرفني، الذي 
رّســم وثبتت احلــدود البرية عام 
1949”، وهو ما يشــدد عليه احمللل 
السياســي فيصل عبد الســاتر، 
قاسم  السياسي  الكاتب  أن  كما 
قصيــر ينفــي أن يكــون االتفاق 
“تطبيعا مباشرا أو اعترافا رسميا 

من لبنان بإسرائيل”.
يصفها  ما  الســاتر  عبد  ويرفض 
بـ”املزايــدات” املتمثلــة بالقــول 
اعتــراف وتطبيع  االتفــاق هو  إن 

مــع إســرائيل، متاما كمــا حاول 
البيــد التلميح له. ويشــير عبد 
الستار إلى أن االتفاق لم يتضمن 
التقــاط أي صورة  أو  توقيــع  “أي 
مشــتركة أو حتى وجود الطرفني 
حتت سقف واحد، وكل من يحاول 
املزايــدة وقع في شــر رمبا يحلم 

ويفكر به ويريده”.
أن  املزايــدون  يريد  ويضيف “هــل 
تســتخرج إســرائيل الغاز ويقف 
لبنان مكتوف األيدي”، مشــددا أن 
“ما فعله لبنــان متكئا على قوة 
حزب اهلل، هــو انتصار كبير يرقى 
إلــى أن نســميه النصــر بالردع، 
والتهديد باحلــرب ملنع احلرب، وهي 
املرة األولى في تاريخ الصراع التي 
يســجل فيها حتقيــق نصر مهم 
جدا باملعنى اجليوسياســي واجليو 
اقتصادي من دون أن يكلف طلقة 

واحدة”.

ماذا بعد االتفاق؟
يرى  ما  االتفاق، بحســب  يؤشــر 
ضمن  لبنــان  “ألولويــة  قصيــر، 
اســتراتيجية حــزب اهلل املدعوم 
وإن كانــت ال توجد  إيــران،  مــن 
معلومــات أو تفاصيــل عن الدور 
اإليراني في االتفاق أو نتائجه، وهو 
يدخل لبنان ضمن مشــروع الغاز 
والنفط اإلقليمي وسيصبح جزءا 
االستخراج  في  املعادالت  هذه  من 
االقتصادية  والشبكات  والتصدير 
مما ســيؤدي لربط اجلنــوب ولبنان 

بهذه املصالح”.
ويصــف قصير االتفــاق باملدخل 
لتأمــني حالــة مــن االســتقرار 
في  لبنان  جنــوب  في  الســلمي 
لتأمني  و”ذلــك  املقبلة،  املرحلــة 
ظــروف عمــل شــركات الغــاز 

والنفط وملنع حصول مشــكالت 
مرتبط  االســتقرار  وهذا  معينة، 
واملنطقة،  فلسطني  في  باألوضاع 
على  ينعكس  قــد  تدهورها  كون 
لبنان” كما سيشــجع وفق قوله 
السياســية  التســويات  “علــى 
الداخليــة ويصحح مــن النظرة 
الغربية والعربيــة لدور حزب اهلل 
املســتقبلي، وقــد يســاعد في 
تطوير النظام اللبناني سياســيا 
الشــفافية  ويعزز من  واقتصاديا، 

واحملاسبة”.
السالم،  فكرة  االتفاق  اســتخدم 
إال أنه ال يشــكل كما يقول رباح 
“خطوة نحو توقيع اتفاقية سالم، 
كون احلــرس اإليراني في املنطقة 
ليس في هذا الوارد، كما أن الطرف 
اإلســرائيلي لــن يحــاول اإلقدام 
على ذلك، طاملا أن خطر التوســع 
اإليراني في ســوريا وحزب اهلل في 
لبنان مســتمر، فال ميكن الوصول 
إلى السالم )الذي هو في احلقيقة 
اتفاقا على صيغة  ليس تنازال، بل 
تعايش في املستقبل(، ما دام حزب 
اهلل ميتهن القتل، وال يفكر ســوى 
سواء  السالح  استخدام  بكيفية 
فــي الداخل أم في اخلــارج، وطاملا 
لم يتم االعتراف بحقوق الشعبني 

الفلسطيني واللبناني”.
أما وصف نصــر اهلل لالتفاق بأنه 
انتصار كبير للبنان، فشبهه رباح 
بـ “نصره اإللهي املزعوم الذي دمر 
البلد، من أجل إنقاذ حركة حماس 
وإيران”، في حني يرى جابر أن خطاب 
لتبرير دعمه  نصر اهلل “طبيعــي 
لهذا االتفاق الذي اعتبر أنه سيعود 
بالنفــع للبنانيني ولبيئته، إضافة 
إلــى رغبته في تغطيــة حليفيه 
والنائب جبران  بــري  نبيه  الرئيس 
باســيل، كونه بحاجة إليهما في 

املرحلة املقبلة في لبنان”
مــن املبكر احلديث عــن إمكانية 
الوصول إلى اتفاقية ســالم، كما 
يقول جابر، فـ”ذلك غير ممكن إال إذا 
عليها،  العربية  الدول  كل  اتفقت 
فللبنان وضع خاص، وقبل التوصل 
إلى حل للقضية الفلسطينية لن 
يتجرأ أحد على طرح األمر”، وهو ما 
يؤكده السبع السيما كما يشرح 
“أننا نتحدث عن جزئية من قضية 
االشــتباك اللبناني - اإلسرائيلي، 
فــإذا مت حّل املســألة البحرية في 
املرحلة األولى، فقد بقي 79 نقطة 
بريــة محــل خالف بــني اجلانبني، 
خارج االتفاق، مــا يعني أن عوامل 
قائمة، السيما  زالت  االشتباك ما 
وأن الصــراع لم ينته في ســوريا 
تزال تســتهدف من قبل  التي ما 
إسرائيل، ما يؤشر إلى أن خطوط 
إمــداد حزب اهلل وتوســع النفوذ 

اإليراني مستمران في هذا البلد”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
فيمــا ال تــزال معظــم الدول 
عقــب  متأهبــة  الغربيــة 
عــن  الروســية  التصريحــات 
وإمكانيــة  النــووي  الســالح 
اســتعماله في ظروف معينة، 
كررت روسيا اليوم، التأكيد على 

أن عقيدتها النووية واضحة.
وقــال نائــب وزيــر اخلارجيــة 
ألكســندر جروشــكو، امــس 
بــالده  عقيــدة  إن  الســبت، 
النووية واضحة وال تترك مجاالً 

لتفسيرها بشكل مزدوج.

نووي أميركا في أوروبا
كمــا أضاف أن موســكو تأخذ 
بعني االعتبــار، في تخطيطها 
القنابل  لتحديث  العســكري، 
النووية األميركية املنتشرة في 
أوروبــا. وقــال “ال ميكننا جتاهل 
خطط حتديث األسلحة النووية، 
احلر  السقوط  ذات  القنابل  تلك 

في أوروبا”.
كذلك، رأى أن” الواليات املتحدة 
وزيادة  حتديثهــا،  علــى  تعمل 
دقتهــا وتقليل قوة شــحنتها 
النوويــة، أي أنهــا حتــول هذه 

األسلحة إلى أسلحة تستخدم 
في ســاحة املعركــة، وبالتالي 
لالنتشــار  األدنى  احلد  تخفض 

النووي”، وفق قوله.
أتى هذا املوقف بعد أن كشفت 
أميركية  دبلوماســية  برقيــة 
الواليات  أن  مطلعــة،  ومصادر 
املتحدة عجلت بنشر أسلحتها 
بي61-12  التكتيكية  النوويــة 
احملدثة في قواعد حلف شــمال 
األطلسي في أوروبا، بحسب ما 

نقلت رويترز.
فقد أبلغ مســؤولون أميركيون 

اجتماع  خــالل  الناتو  حلفــاء 
مغلق في بروكسل هذا الشهر، 
تقــدمي موعــد وصــول قنبلة 
جواً  املطورة   ”B61-12“ اجلاذبية 
ليصبــح في ديســمبر املقبل، 
بعــد أن كان مقررا فــي الربيع 

املقبل.
وكان بوتــني حــذر الغــرب في 
21 أيلــول، خالل خطــاب أعلن 
فيــه أول تعبئــة جزئية جلنود 
االحتياط فــي البالد منذ احلرب 
لم  أنه  الثانية، مــن  العامليــة 
يكن يخــادع عندمــا أملح إلى 

أسلحة  الســتخدام  جاهز  أنه 
نووية للدفــاع عن أمن األراضي 

الروسية.
مــا أشــعل في حينــه موجة 
حتذيرات ال تزال مســتمرة حتى 
الســاعة، على الرغم من كافة 
السابقة  الروسية  التوضيحات 
والالحقة بأنها لم تهدد أوكرانيا 
هذا  اســتعمال  وأن  بالنــووي، 
املدمر محكوم بقواعد  السالح 
صارمة وواضحــة في العقيدة 

العسكرية األمنية للبالد.
وتعتبر روســيا أكبر قوة نووية 

فــي العالم اســتنادا إلى عدد 
الــرؤوس احلربيــة النووية التي 
5977 رأسا  إن لديها  إذ  متلكها، 
حربيــا، بينما متتلــك الواليات 
وفقــا الحتــاد   5428 املتحــدة 

العلماء األميركيني.
كما متتلك القوات الروسية نحو 
ألفي سالح نووي تكتيكي قيد 
أميركا  متتلك  بينما  التشغيل، 
نحو مئتني من هذه األســلحة، 
في  قواعد  في  نصفها  تنشــر 
وبلجيكا  وتركيا  وأملانيا  إيطاليا 

وهولندا.

موسكو: عقيدتنا النووية واضحة وال تترك مجااًل لاللتباس

اراء المراقبين واالوساط الشعبية تنقسم بشأن 
ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان.. 

اتفاق عابر أم اعتراف وتطبيع؟

األحد 30 تشرين األول 2022 العدد )5002(

Sun. 30 Oct. 2022 issue )5002(



اعالن4 االحد 30 تشرين االول 2022 العدد )5002(

Sun .30 Oct. 2022 issue )5002(

جمهورية العراق
شركة نفط البصرة

 )ISO VG32 منوذج إعالن دعوة عامة )زيت الترباين نوع
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 2022/11/23( 
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 2022/11/16.
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 طابو 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 اجملهزون 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.iq:وميكن 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

وزارة الصناعة واملعادن
الشركة العامة للسمنت العراقية

إعادة نشر إعالن )للمرة الثالثة(

تعلن الشركة العامة للســمنت العراقية أحد تشكيالت وزارة الصناعة 
واملعادن عن حاجة معمل سمنت الكوفة للمناقصة أعاله، فعلى الراغبني 
باملشــاركة احلصول على الشــروط املطلوبة من مقر الشــركة/ الدائرة 
التجارية الواقعة في الزعفرانية/ ســعيدة لقاء املبلغ املشــار اليه أعاله 
علما بأن موعد الغلق سيكون الساعة الثانية عشرة بعد الظهر من تاريخ 
الغلق أعاله وســيعتبر العطاء غير مستوفي للشروط ويهمل ما لم يوثق 

بها ما يلي:
1- ان يكون ملقدم العطاء مكتب او شــركة مسجل داخل العراق او خارجه 

وان يكون معروف عنوانه وهاتفه داخل العراق.
2- تقدمي تأمينات أولية 1% مببلغ )7780( دوالر او ما يعادلها بالدينار العراقي 
مبوجــب صك مصــدق او خطاب ضمــان )صادر من مصــرف معتمد( عن 

املناقصة املرقمة 10/ع/س ج ن -2021/1
3- تقــدمي عدم ممانعة مــن الهيأة العامة للضرائب لغرض االشــتراك في 

املناقصات
مالحظة:

- حضور املشــاركني في املناقصة لدى فتح العطاءات في مقر الشــركة 
العامة للسمنت العراقية

)www.icsc-iq.com( ملزيد من املعلومات يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني
مع حتيات
الشركة العامة للسمنت العراقية

املوضوع/إعالن

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى عن تأجير األمالك املوصوفة في ادناه العائدة الى 
محافظة بغداد وفق احكام قانون املســاطحه رقم 1521 لســنة 1981 املعدل 
وملدة )20 سنة( عن طريق املساطحه، فعلى الراغبني باالشتراك باملزايدة العلنية 
مراجعة محافظة بغداد خالل مدة اإلعالن البالغة 30 يوما من اليوم التالي لنشر 
اإلعالن في الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينــات القانونية البالغة 
20% من القيمة التقديرية ويتحمل من ترســو علية املزايدة أجور نشــر االعالن 
واملصاريف األخــرى املترتبة على ذلك وفــق القانون وســتجرى املزايدة العلنية 
في متام الســاعة 11 صباحاً من اليوم الذي يلي مــدة اإلعالن في ديوان احملافظة 
وعلى املشتركني في املزايدة العلنية جلب هوية األحوال املدنية وبطاقة السكن 
والبطاقة التموينيــة )اصل وصورة( وفي حالة مصادفــة عطلة في يوم املزايدة 

تكون في اليوم الذي يليه .. مع التقدير

مالحظة : اليجوز قطع وصل األمانة يوم املزايدة...

اليجوز التنازل بني أصحاب الضم او املستأجرين...

Public Tender Announcement for Tender No: 047-SC-22-EBS 
Provision of Infrastructure Service )Roads and Rainwater Network and Water Pipe( 

for Taj Al-Din Area )Social Contribution Project(
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 Infrastructure Service )Roads and Rainwater Network and Water Pipe( for Taj Al-Din Area
)Social Contribution Project(
Tender No.: 047-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 contractor who have enough experience and ability to Provide Provision of Infrastructure Service 
)Roads and Rainwater Network and Water Pipe( for Taj Al-Din Area )Social Contribution Project(. Contractors shall perform study and design the 
implementation plan for the proposal include but not limited to the following:

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, tax clearance, social insurance etc.
C: Information for S2 Camp entry pass )form could be obtained from the above email address(.
NOTE: Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following conditions:1- Who is on 
the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes with Company or its affiliates at Company›s sole 
discretion, whether it is litigation or non-litigation.
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the tender submission 
deadline 4:00 PM, 19th   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 with a value of 4000.00 USD.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly in accordance with 
the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept. 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.

Item Qty Unit Description

 1  1 LOT The Development of Five Streets in Taj Al-Din Area with a Length of 960 Meters and a Width of 12 Meters )for 
detailed quotation list, please refer to ITB(

2 1 LOT The Development of The Scattered Streets in Taj Al-Din Area )Communication Works( )for detailed quotation 
list, please refer to ITB(

 3  1 LOT Rainwater Network Development for Five Streets in Taj Al-Din Area )for detailed quotation list, please refer to 
ITB(

 4  1 LOT Water Pipes Implementation for Four Streets in Taj Al-Din Area )for detailed quotation list, please refer to ITB(

التخمينية املوادرقم املناقصة
االجمالية

سعر شراء 
تاريخ الغلقاملناقصة

10/ع/س ج ن-2021/1

جتهيز محرك 
طاحونة 
االسمنت 

3400kw ملعمل 
سمنت الكوفة

778,000 دوالر 
)سبعمائة 

وثمانية 
وسبعون الف 

دوالر(

)150000( مائة 
وخمسون الف 

دينار

 2022/11/7
االثنني

 القيميةرقم العقاراملساحةنوع امللكت
التقديرية

 مدة
التأجير

 الغرض من
التأجير

 قطعة ارض1
 جزء من العقار6000م2سكنية

5/6/4588 صليخ

20,000,000 
 فقط عشرون
20 سنةمليون دينار

 انشاء عمارة
 سكنية وحسب

 الضوابط املعمول
 بها في امانة

بغداد

شركة نفط البصرة

منوذج اعالن دعوة عامةعنوان النموذج

تاريخ االصدار:2022/6/1رقم االصدار: BOC-P-05/F062رمز النموذج

املواصفاترقم املناقصةت
ثمن بيع 

وثائق 
املناقصة

عدد مرات 
اإلعالن

مبلغ التأمينات 
األولية

املبلغ التخميني
نوع تبويب 

املوازنة

18051/22/07

زيت الترباين نوع
 ISO VG32 بكمية )150( 
برميل وحسب املواصفات 

،الشروط ، الكميات 
و املناشئ املثبتة في 

وثائق املناقصة )الوثيقة 
القياسية(

 150,000
فقط مائة 
وخمسون 
الف دينار 

عراقي

االول

 2،475،000
فقط مليونان 

واربعمائة 
وخمسة 

وسبعون الف 
دينار عراقي

 165،000،000
فقط مائة 

وخمسة وستون 
مليون دينار عراقي

تشغيلي



5 اعالن

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن مناقصة عامة

مناقصة رقم )18 لسنة 2022(
1- يســر قسم العقود في محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص ب)تبليط واكساء وتأهيل لشوارع وارصفة متفرقة 
في حي الزهراء وحي الســالم في ناحية الصالحية( ضمن املشاريع املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة الديوانية/ من متويل تنمية األقاليم  لعام 
)2022(  وبكلفة تخمينية قدرها )1،079،385،000( فقط واحد مليار وتســعة وســبعون مليون وثالثمائة وخمســة وثمانون الف دينار الغيرها وحسب التبويب )الباب )58(، نوع 

االستثمار )5(، القسم )1(، الفصل )4(، املادة )13( النوع )18(، التسلسل )226(( ومبدة عمل )200( 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 )107،937،420( فقط مائة وسبعة مليون وتسعمائة وسبعة وثالثون الف واربعمائة 

وعشرون 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 )ثامنة(

خامسا: وصل شراء املناقصة )نسخة اصلية(.
5- بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني شــراء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد )محافظة الديوانية/ قســم العقود( وبعد دفع قيمة البيع 
للوثائق البالغة )400,000( اربعمائة 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 وسوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم )االثنني( املصادف )2022/11/7( 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 )االثنني( في متام الساعة الثانية 
عشرة ظهرا بتأريخ )2022/11/14( 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 وبنسبة )2%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومببلغ )21،587،700( فقط واحد وعشرون مليون وخمسمائة وسبعة وثمانون الف وسبعمائة 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- 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 )19 لسنة 2022(
1- يســر قســم العقود في محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص ب)تأهيل جزء من مغذي االنوار- ام روفه واالغوات 
في الشــافعية( ضمن املشــاريع املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة الديوانية/ من متويل تنمية االقاليم لعام )2022(  وبكلفة تخمينية قدرها 
)354،217،000( فقط ثالثمائة واربعة وخمسون مليون ومائتان وسبعة عشر الف دينار الغيرها وحسب التبويب )الباب )58(، نوع االستثمار )5(، القسم )1(، الفصل )4(، املادة )13( 

النوع )18(، التسلسل )226(( ومبدة عمل )250( 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 السيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )35،421،558( فقط خمسة وثالثون مليون واربعمائة وواحد وعشرون الف وخمسمائة 

وثمانية 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- بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني شــراء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقدمي طلب حتريري الى 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 استفســارات املشــاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشــرة ظهرا من يوم )االثنني( املصادف 

)2022/11/7( 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 )االثنني( في متام الساعة الثانية 
عشرة ظهرا بتأريخ )2022/11/14( 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 )10،626،518( فقط عشرة مليون وســتمائة وستة وعشرون الف وخمسمائة وثمانية عشر 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- 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 )16 لسنة 2022(
1- يســر قســم العقود في محافظة الديوانيــة دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص ب)انشــاء طريــق حولي من خان لفتة الى حي 
احلســني في عفك( ضمن املشاريع املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة الديوانية/ من متويل تنمية األقاليم لعام )2022(  وبكلفة تخمينية قدرها 
)483،750،000( فقط اربعمائة وثالثة وثمانون مليون دينار وســبعمائة وخمسون الف الغيرها وحسب التبويب )الباب )58(، نوع االستثمار )5(، القسم )1(، الفصل )4(، املادة )13( 

النوع )18(، التسلسل )226(( ومبدة عمل )365( 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 )35،784،246( فقط خمســة وثالثون مليون وسبعمائة واربعة وثمانون الف ومائتان 

وستة واربعون دينار عراقي
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 شــراء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقدمي طلب حتريري الى 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 استفســارات املشــاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشــرة ظهرا من يوم )االثنني( املصادف 

)2022/11/7( 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 )االثنني( في متام الساعة الثانية 
عشرة ظهرا بتأريخ )2022/11/14( 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 )14،512،500( فقط اربع عشر مليون  وخمسمائة واثنا عشر الف وخمسمائة 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- 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 )17 لسنة 2022(
1- يســر قســم العقود في محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص ب)تأهيل شــوارع منطقة اخملازن في البدير( ضمن 
املشاريع املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة الديوانية/ من متويل تنمية االقاليم لعام )2022(  وبكلفة تخمينية قدرها )1،009،995،000( فقط واحد 
مليار وتســعة مليون وتســعمائة وخمسة وتسعون الف دينار الغيرها وحسب التبويب )الباب )58(، نوع االستثمار )5(، القسم )1(، الفصل )4(، املادة )13( النوع )18(، التسلسل 

)226(( ومبدة عمل )300( 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 
تســبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ الســيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )90،899،550( فقط تسعون مليون وثمامنائة وتسعة وتسعون الف وخمسمائة وخمسون 

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 )ثامنة(

خامسا: وصل شراء املناقصة )نسخة اصلية(.
5- بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني شــراء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد )محافظة الديوانية/ قســم العقود( وبعد دفع قيمة البيع 
للوثائق البالغة )400,000( اربعمائة 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 وسوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم )االثنني( املصادف )2022/11/7( 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 )االثنني( في متام الساعة الثانية 
عشرة ظهرا بتأريخ )2022/11/14( 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 وبنسبة )2%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومببلغ )20،199،900( فقط عشرون مليون ومائة وتسعة وتسعون الف وتسعمائة 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- 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 

االحد 30 تشرين االول 2022 العدد )5002(

Sun .30 Oct. 2022 issue )5002(



تقرير

6

متابعة ــ الصباح الجديد:
حققــت شــركات نفــط عاملية 
توقعات  فاقــت  أرباحا قياســية 
احملللني خالل الربع الثالث من هذه 
أزمة  من شح  السنة، مستفيدة 
اإلمــدادات العاملية التي فاقمتها 
روســيا،  على  الغربية  العقوبات 
حيث جتــاوزت أربــاح بعض منها 

أربعة أضعاف العام املاضي.
والغاز  النفــط  شــركة  وأعلنت 
متعــددة اجلنســيات “إكســون 
موبيــل” أرباحهــا في ســبتمبر 
األرباح  زيادة في  املاضي، وسجلت 
مقارنــة بالعــام املاضــي فاقت 

توقعات احملللني.
ووصل إجمالي أرباح الشركة إلى 
19.66 مليــار دوالر مبا يعادل 4.68 
دوالر للسهم، زيادة من 6.76 مليار 
دوالر مبا يعادل 1.75 دوالر للسهم 
في الربع نفسه من العام املاضي.

وباســتثناء البنود، وصل إجمالي 
األرباح إلى 18.68 مليار دوالر بواقع 
للسهم. كان محللون  دوالر   4.45
توقعوا أن تصل قيمة السهم إلى 

3.79 دوالر.
 51.9 وارتفعت عائدات الشــركة 
في املائة لتصل إلى 112.07 مليار 
دوالر مقارنة بـــ73.79 مليار دوالر 

العام املاضي.
الطاقة  شــركة  أعلنــت  كمــا 
اجلنســيات،  متعددة  األمريكية، 
للربع  أرباحهــا  أمس،  شــيفرون 

الثالث، التي تظهر نتائج قوية.
عائد على  الشركة عن  وكشفت 
رأس املــال 25 في املائــة، إذ وصل 
إنتاج النفط مــن حوض بيرميان 
التابــع للشــركة إلى مســتوى 
قياســي جديد على أســاس ربع 

سنوي.
وسجلت الشركة في الربع الثالث 

من 2022 أرباحا بقيمة 11.2 مليار 
دوالر أو 5.78 دوالر للسهم، مقارنة 
بـ6.1 في املائة مليار دوالر، أو 3.19 

دوالر للسهم العام املاضي.
من  وغيرها  املبيعــات،  ووصلــت 
 64 إلى  التشــغيلية،  العائــدات 
مليــار دوالر، مقارنة بـــ43 مليار 
دوالر العام املاضي، وجتاوزت مجددا 

توقعات احملللــني الذين حتدثوا عن 
حتقيق 58.22 مليار دوالر.

إلى ذلك، ســجلت أرباح مصفاة 
إكوينور النرويجيــة للنفط زيادة 
في الربع الثالث من العام. وقالت 
“إكوينور”، “إن أربــاح الربع الثالث 
إلى  لتصل  قفزة كبيــرة  حققت 
9.37 مليار دوالر، مــن 1.41 مليار 

دوالر في الفترة نفسها من 2021”.
ويشمل هذا صافي إلغاء انخفاض 
دوالر،  مليار   1.09 القيمة مبقــدار 
بزيادة  األســاس  ذلك في  ويتعلق 
في الهوامش املتوقعة للمصفاة. 
وبلغــت األربــاح املعدلــة للربع 
بارتفاع  24.3 مليــار دوالر،  الثالث 
مــن 9.77 مليــار دوالر في الفترة 

نفسها من العام املاضي.
ووصلــت األربــاح املعدلــة، بعد 
الضرائــب، إلــى 6.72 مليار دوالر 
2.78 مليــار دوالر في  ارتفاعا من 
التكاليف  وزادت  الســابق.  العام 
التشــغيلية واإلدارية جراء ارتفاع 
وتكاليــف  الكهربــاء  أســعار 
وضغوط  الكربون  أكســيد  ثاني 

امليدانية،  والتكلفــة  التضخــم 
التي مت تعويضها جزئيا من خالل 
عند  للعملة  الكبيــرة  التأثيرات 

تقدميها بالدوالر.
التشــغيلية  األرباح  صافي  وبلغ 
26.1 مليار دوالر، ارتفاعا من 9.57 
مليار دوالر في الفترة نفسها من 

العام املاضي.
في شــركة  األربــاح  وارتفعــت 
الطاقة اإليطالية العمالقة “إيني” 
بأكثر من أربعة أضعاف في الربع 
الثالث مــن 2022 مقارنة بالفترة 
لكن  املاضي،  العام  من  نفســها 

اإلنتاج انخفض 7 في املائة.
وسجلت “إيني” أمس، ارتفاعا في 
صافي أرباح الربــع الثالث العائد 
إلــى أصحاب األســهم 387 في 
املائة ليصل إلــى 5.86 مليار يورو 
بـ1.2  مقارنة  دوالر”  مليــار   8.83“
مليــار يورو فــي العــام املاضي. 
وارتفعت األرباح لكل ســهم إلى 
1.67 يورو من 0.33 يورو في العام 

املاضي.
ووصــل الربــح الصافــي املعدل 
الثالثة  األشــهر  في  للمجموعة 
 3.73 إلى  ســبتمبر  في  املنتهية 
مليار يورو بواقــع 1.06 يورو لكل 
ســهم، مقابل 1.43 مليــار يورو 

بواقع 0.39 يورو لكل سهم.
ووصلــت أرباح اجملموعــة املعدلة 
والضرائب  الفوائد  حســاب  قبل 
إلــى 5.77 مليــار يورو فــي الربع 
املائة  132 فــي  بارتفاع  الثالــث، 
العام  يورو فــي  2.49 مليــار  من 
أنها  الشــركة  وذكــرت  املاضي. 
استمرت في حتقيق نتائج إيجابية 
بشكل رئيس بفضل األداء القوي 
للشركات الدولية، رغم انخفاض 
والهبوط  اخلــام  النفط  أســعار 

السريع في هوامش التكرير.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال مصدران مــن منظمة الدول 
املصدرة للبترول “أوبك” إن املنظمة 
لن تغير كثيرا في تقريرها الرئيس 
الطلب  بأن  نظرها  وجهة  املرتقب 
العاملــي على النفط سيســتمر 
في االرتفاع لفترة أطول مما يتوقع 
كثير من احملللــني، على الرغم من 
الــدور املتزايد للطاقــة املتجددة 

والسيارات الكهربائية.
ومــن املقــرر أن حتــدث املنظمة 
توقعاتها للطلب على النفط على 

آلفاق  تقريرها  فــي  الطويل  املدى 
النفــط العاملية لـــ 2022 واملقرر 

صدوره في 31 أكتوبر.
قد تضمنت   2021 وكانت نسخة 
توقعــات باســتقرار الطلب على 
النفط بعد 2035، وفقا لـ”رويترز”.

وســيمثل منو الطلب على النفط 
لعقد آخر أو أكثر دفعة للمنتجني 
و”أوبــك”، التي يعتمــد أعضاؤها 
البالــغ عددهم 13 علــى عائدات 
إلى  احلاجــة  وســيبرز  النفــط، 
إمدادات  في  االســتثمار  استمرار 

النفط اجلديدة.
وتبنــت “أوبــك” حتوال فــي 2020 
عندمــا تأثــر الطلــب باجلائحة، 
وقالــت إن وتيرته ســتتراجع في 
نهاية املطاف، بعدما ظلت ألعوام 
تتوقع تزايد الطلب دون توقف. ومن 
املرجح أن يبقــي التحديث اجلديد 
“أوبك” من بني اجلهات األكثر تفاؤال 

بشأن الطلب على النفط.
وقال أحد املصدرين “سيكون األمر 
مشابها للعام املاضي فيما يتعلق 
بتوقعــات الطلــب”. فيما أضاف 

املصدر الثانــي أن “أوبك” لم تقدم 
الزمني، فيما يتعلق مبتى  جدولها 

تتوقع استقرار الطلب.
وتشــير تقديــرات أخــرى إلى أن 
الطلب على النفط ســيصل إلى 
توقعت  أقرب، كما  ذروته في وقت 
“توتــال إنرجيــز” أن يحــدث ذلك 
2030. وقال مصــدر آخر في  قبل 
التي  أوكرانيا،  إن احلرب في  “أوبك” 
تســببت في ارتفاع أسعار النفط 
الطاقة،  أزمة في  إلى  وأدى  والغاز، 
النفط على  الطلب على  يعزز  قد 

املدى القريب بســبب التحول في 
استخدام الوقود، وكذلك التعافي 

املستمر من اجلائحة.
أن  املتوقع  “مــن  املصــدر  وأضاف 
يظل النفــط والغاز األكثر أهمية 
في مزيــج الطاقــة العاملي حتى 

منتصف القرن”.
املاضي  العــام  “أوبك”  وتوقعــت 
وصــول الطلب علــى النفط إلى 
108.2 مليــون برميــل يوميا في 
2045، مقابــل 90.6 مليون برميل 

يوميا في 2020.

عدة  منــذ  املنظمــة  وتخفــض 
بداعي   2045 لـــ  توقعاتها  أعوام 
التــي طــرأت علــى  التغيــرات 
بســبب  املســتهلكني  ســلوك 
اجلائحة واملنافســة من السيارات 
النقيض، من  وعلــى  الكهربائية. 
املتوقع أن ترفــع “أوبك” هذا العام 
من توقعاتها للطلــب في 2045، 
وفقا لتصريحــات املصدرين، لكن 
مسؤولني اثنني سابقني في “أوبك” 
األمد،  طويلة  االجتاهات  إلى  أشارا 

التي ستؤثر في الطلب.

بغداد ـ الصباح الجديد :
النفط  أعلنــت شــركة تســويق 
السبت،  امس  ســومو”،  العراقية” 
الهندية  النفطيــة  الشــركات  أن 
الصينية كانت األكثر عددا لشــراًء 
ايلول  العراقي خالل شــهر  النفط 

املاضي.
وذكــرت “ســومو” فــي إحصائية 
نشــرتها على موقعها الرسمي، أن 
“الشركات الهندية والصينية كانت 
األكثر عدداً من بني الشركات العاملية 
األخرى في شــراء النفــط العراقي 
6 شــركات لــكل واحدة  وبواقــع 

منهما من أصل 36 شــركة قامت 
بشــراء النفط خالل شــهر ايلول”. 
األمريكية  “الشــركات  أن  وأضافت 
والكوريــة اجلنوبية جاءت ثانيا بعدد 
4 شــركات لــكل واحــدة منهما، 
ومن ثم جاءت الشــركات االيطالية 
ثالثــا بعدد ثالثة شــركات، وجاءت 
الشــركات اليونانيــة رابعــا بعدد 
شركتني ، فيما توزعت البقية على 
و)الهولندية  االســبانية  الشركات 
والروســية  والتركية  البريطانية(   -
والكويتية  واإلماراتيــة  واملصريــة 
والتايوانية  والفرنســية  واألردنيــة 

واملاليزيــة وبواقــع شــركة واحدة 
انها  وبينت ســومو،  منهما”.  لكل 
“تعتمد فــي بيعها للنفط العراقي 
للتعاقد مع  الرئيسية  املعايير  على 
الشركات النفطية العاملية الكبرى 
واحلكومية  املســتقلة  واملتوسطة 
إلى  مشــيرة  عموديا”،  املتكاملــة 
التي  العاملية  الشــركات  “أبــرز  أن 
شركة  هي  العراقي  النفط  اشترت 
وكــوكاز  الهنديــة  “هندوســتان 
االمريكية  موبيل  واكسون  الكورية 
وشــل الهولندية البريطانية وايني 

اإليطالية”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قال رئيس مجلس الــوزراء محمد 
إن  السبت،  السوداني، امس  شياع 
حكومته تولي اهتماماً كبيراً مبلف 
الغذاء وتضعه على رأس أولوياتها.

جاء ذلــك خــالل اجتماعه صباح 
اليــوم، مع وزير التجــارة أثير داوود 
اللقاء  خــالل  جرى  حيث  الغريري، 
فيما  الــوزارة  اســتعراض خطط 
يتعلق مبفردات البطاقة التموينية، 
وبرامجها في مجال األمن الغذائي، 
املكتب  عــن  لبيان صــادر  وفقــا 

اإلعالمي للسوداني.

وذكــر البيــان أن الســوداني وّجه 
بضــرورة اتخــاذ اجــراءات عملية 
التموينية  البطاقــة  بخصــوص 
وحتســني نوعيتها ومبــا يعزز دعم 
املواطنــني مــن الفئــات الفقيرة 

والهشة.
البطاقة  نظــام  العــراق  واعتمد 
التموينية عقب صدور قرار مجلس 
الصادر   661 رقــم  الدولــي  األمن 
القاضي بفرض   1990 آب   6 بتاريخ 
البالد جراء  حصار اقتصادي علــى 

غزو نظام صدام حسني للكويت.
مبراحل  التمونية  البطاقــة  ومرت 

مختلفــة بني ازدهار وتعــدد انواع 
مفرداتها بعد اتفــاق االمم املتحدة 
مع العراق ما يسمى النفط مقابل 
الغذاء والدواء في نهاية عام 1996، 
وتقليص املفــردات وتراجع انواعها 
نظام  وســقوط  االتفاق  بانتهــاء 

صدام حسني في عام 2003.
وتعانــي وزارة التجــارة من التلكؤ 
في جتهيز مواد البطاقة التموينية 
بالرغم من قلتها بعد ان خفضت 
الوزارة مفردات البطاقة الى خمس 
مواد والتي مــن املفترض ان تصل 

الى املواطن بشكل سلس.

متابعة ـ الصباح الجديد :
اشــتدت  التي  احلر  موجــات  كلفت 
حدتها بســبب تغير املناخ، االقتصاد 
الـ30  الدوالرات في  تريليونات  العاملي 
عامــا املاضية، كما أظهرت دراســة 
نشــرت امس األول اجلمعــة، مع دفع 

الدول الفقيرة الثمن األكبر.
كذلك، فإن هذه اآلثار االقتصادية غير 
املتوازنة، تسهم في اتساع أوجه غير 

املساواة حول العالم، وفق الدراسة.
وقال جاســن مانكني األســتاذ في 
دارمتــوث كوليدج، وهــو أحد مؤلفي 
الدراسة التي نشرتها مجلة “ساينس 
“كلفت  لـ”الفرنســية”،  أدفانســز” 
الناجمة  الشــديدة  احلــر  موجــات 
عــن تغير املناخ تتحملهــا حتى اآلن 
وبشكل غير متناسب الدول واملناطق 
األقل مســؤولية عن ظاهرة االحترار 

املناخي. وهذه مأساة جنونية”.
وأضــاف “يأتي تغير املنــاخ في وقت 
تســود عدم مســاواة اقتصادية في 

العالم، ويعمل على مفاقمتها”.
وأظهرت الدراســة أن فترات موجات 
احلر الشــديد بني عامي 1992 و2013 

 16 نحو  العاملــي  االقتصــاد  كلفت 
تريليون دوالر.

لكن في حني خســرت الدول الغنية 
نحــو 1.5 في املائة مــن ناجتها احمللي 
اإلجمالــي الســنوي للفــرد خــالل 
تعاملها مــع موجات احلر، خســرت 
الــدول الفقيرة نحو 6.7 في املائة من 
ناجتها احمللي اإلجمالي السنوي للفرد.

ويعود  التفاوت بسيط،  وســبب هذا 
إلى أنه غالبا ما تكون الدول الفقيرة 
واقعة قرب املناطق املدارية، ما يجعل 
مناخها أكثــر دفئا بطبيعــة احلال. 
وخــالل موجــات احلر، تصبــح حارة 

بشكل استثنائي.
ونشــرت هذه الدراســة قبل أيام من 
انطالق قمة املناخ “كوب 27” في شرم 
الشيخ في مصر حيث يتوقع أن تكون 
مســألة تعويض الدول األكثر عرضة 
لتداعيــات تغير املناخ رغم أنها األقل 
مســؤولية عن هذه الظاهــرة، أحد 

املواضيع الرئيسة.
وتأتي التكاليف الناجمة عن موجات 
احلر من عوامــل عدة: التداعيات على 
الزراعــة وإجهاد األنظمــة الصحية 

والقــوى العاملــة األقــل إنتاجيــة 
واألضرار في البنى التحتية، مثل ذوبان 

الطرق.
وركز الباحثون املشاركون في الدراسة 
على أكثر خمســة أيام سخونة كل 
عام فــي مناطق معينــة تعد فيها 
موجات احلر الشديدة ظاهرة مناخية 

متطرفة.
وأوضح مانكــني “الفكرة العامة هي 
درجات  فــي  االختالفات  إلــى  النظر 
احلرارة الشــديدة ، ومعرفــة إلى أي 
مدى ينعكس ذلك في االختالفات في 

النمو االقتصادي” لكل منطقة.
وأضاف “ثم، في اخلطوة التالية، ننظر 
في طريقــة تأثير تغير املنــاخ الذي 
يسببه النشاط البشري على درجات 

احلرارة الشديدة هذه”.
لكن نتائج الدراســة تقلل بشــكل 
شــبه مؤكد من الكلفــة احلقيقية 
ملوجات احلر الشديد، وفقا للبحث، إذ 
إن درس خمسة أيام فقط في العام ال 
يعكس الوتيرة املتزايدة لهذه الظواهر 
املناخيــة، كما لم يتــم تضمني كل 

التكاليف احملتملة.

هذا  السابقة حول  الدراسات  وكانت 
موجات  تكاليف  على  ركزت  املوضوع 
احلر فــي قطاعات محــددة، رغم أن 
العلمــاء يقولون إن من املهم البحث 
في تكلفة تغير املناخ بشكل شامل.

وقال مانكني “تريــدون معرفة ما هي 
لديكم  يكون  التكاليف حيــث  هذه 
إطــار مرجعــي تقارنون بــه تكلفة 
التحرك واتخاذ تدابير”، على ســبيل 
املثال إنشــاء مراكز تبريــد أو تركيب 
مكيفــات هــواء مقابــل “تكلفــة 

التقاعس عن العمل”.
االقتصاديــة  “املكاســب  وأضــاف 
لالســتجابة لأليام اخلمســة األكثر 
أن تكون  العام ميكــن  ســخونة في 

هائلة”.
أن االستجابة  إلى  لكن مانكني أشار 
األكثــر أهمية هي تقليــل انبعاثات 
الغازات الدفئية إلبطاء ظاهرة احترار 

املناخ من املصدر.
وختم “يجب أن نتكيف مع املناخ الذي 
نعيش في ظله اآلن، كما يجب علينا 
االستثمار بشكل كبير ملكافحة تغير 

املناخ”.

شركات النفط العالمية حققت أرباحا 
في الربع الثالث لهذي السنة فاقت التوقعات

بعضها تجاوزت اربعة أضعاف 2021

بغداد ـ الصباح الجديد:
بلغت مبيعــات البنك املركــزي العراقي 
مــن العملة الصعبة للــدوالر األمريكي، 
خالل األسبوع املاضي أكثر من مليار و150 

مليون دوالر.
وذكر مصدر صحفــي ، أن البنك املركزي 
باع خالل االســبوع املاضي لأليام اخلمسة 
التي فتح بها املــزاد وابتداء من يوم االحد 
ولغاية اخلميس مقدار 1 مليار و163 مليوناً 
و146 ألفاً و392 دوالراً مبعدل يومي بلغ 232 
مليوناً و629 ألفــاً و278 دوالراً، منخفضاً 

مبقدار %4.2 عن االسبوع الذي سبقه.
واضاف املصدر أن أعلــى مبيعات للدوالر 
خالل األســبوع املاضي كان ليوم االربعاء 
حيث بلغت املبيعات فيه 242 مليوناً و736 
الفاً و 583 دوالراً، فيما كانت أقل املبيعات 
ليــوم اخلميس التي بلغــت فيه املبيعات 

207 ماليني و 217 ألفاً و322 دوالراً. 
واشار الى ان معظم هذه املبيعات ذهبت 
على شــكل حــواالت للخــارج لتمويل 
التجــارة اخلارجيــة، فيما بلغ ســعر بيع 
الدوالر احملول حلسابات املصارف في اخلارج، 
اضافة الى البيع النقدي  1460 دينارا لكل 

دوالر.

بغداد ـ الصباح الجديد :
أصدر مصرف الرافدين، امس الســبت، بياناً 
بشــأن قــروض الترميم والبناء وشــراء دار 

سكن.
وقــال املكتب اإلعالمي للمصــرف في بيان 
صحفــي ان “قــروض الترميــم وتأهيل او 
بناء الدور الســكنية او الشراء للموظفني 
واملواطنني واملتقاعدين تكون بدفعة واحدة”.

وأضاف ان “مدة تســديد قــرض 50 مليون 
تصل الى 10 سنوات وبفائدة 5 باملئة”

بغداد ـ الصباح الجديد:
أغلق خام البصرة على خســارة اإلسبوع 
املاضي بأكثــر من %1 ، فيمــا أغلق خام 
برنت واألمريكي على مكاسب، مع تذبذب 

أسعار النفط عامليا.
وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة 
له من يوم أمس األول اجلمعة على ارتفاع 
بلغ 6 ســنتات ليصل الى 86.15 دوالراً، اال 
انه سجل خسارة أســبوعية بلغت 1.53 

دوالرا، مبا يعادل 1.74%.
فيما اغلق خام برنت في آخر جلســة من 
يــوم أمس اجلمعة علــى انخفاض مبقدار 
1.19 دوالرا ليصــل الى 95.77 دوالراً، اال انه 
ســجل مكاسب اســبوعية بلغت 2.27 

دوالر او ما يعادل 2.43 %.
الوســيط  تكســاس  وأغلق خــام غرب 
األميركــي في اخر جلســة لــه من يوم 
اجلمعة على انخفــاض ايضا مبقدار 1.18 
دوالرا ليصــل الى 87.90 دوالرا للبرميل، اال 
أنه سجل مكاسب أسبوعية بلغت 2.85 

دوالر أو ما يعادل 3.35% .
وشهد األسبوع املاضي تذبذبا في أسعار 
النفط  بعد قرار حتالــف أوبك بتخفيض 
انتاجهــا مبقــدار مليوني برميــل يوميا 
يقابلها التوقعات بالركود االقتصادي الذي 
بدأ يظهر في اوروبا وامريكا بعد رفع أسعار 

الفائدة في هذه الدول لكبح التضخم.

أكثر من مليار و150 
مليون دوالر مبيعات 

المركزي في أسبوع

الرافدين: قروض الترميم 
والبناء وشراء دار سكن 
تسدد خالل عشر سنوات

البصرة يغلق على خسائر 
بأكثر من 1 % ومكاسب 

لبرنت واالمريكي

الطلب العالمي على النفط مرشح لالرتفاع لفترة أطول من التوقعات

الشركات الصينية والهندية
 األكثر شراء لنفط البالد خالل أيلول

السوداني يوجه بتحسين نوعية مفردات 
البطاقة التموينية واالهتمام بها

الدول الفقيرة تدفع الثمن األكبر جراء موجات الحر

االحد 30 تشرين االول 2022 العدد )5002(
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جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن مناقصة عامة

مناقصة رقم )20 لسنة 2022(
1- يسر قسم العقود في محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص ب)تبليط واكساء مجموعة شوارع في قضاء السدير( 
ضمن املشــاريع املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة الديوانية/ من متويل تنمية األقاليم  لعام )2022(  وبكلفة تخمينية قدرها )1،342،908،250( 
فقط واحد مليار وثالثمائة واثنان واربعون مليون وتسعمائة وثمانية الف ومائتان وخمسون دينار الغيرها وحسب التبويب )الباب )58(، نوع االستثمار )5(، القسم )1(، الفصل )4(، 

املادة )13( النوع )18(، التسلسل )226(( ومبدة عمل )240( 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 2
2- مساح    عدد 2

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 تسبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ السيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )134،290،824( فقط مائة واربعة وثالثون مليون ومائتان وتسعون الف وثمامنائة واربعة 

وعشرون 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 )الثامنة(

خامسا: وصل شراء املناقصة )نسخة اصلية(.
5- بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني شــراء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد )محافظة الديوانية/ قســم العقود( وبعد دفع قيمة البيع 
للوثائق البالغة )400,000( اربعمائة 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 وسوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم )االثنني( املصادف )2022/11/7( 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 )االثنني( في متام الساعة الثانية 
عشرة ظهرا بتأريخ )2022/11/14( 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 وبنسبة )2%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومببلغ )26،828،165( فقط ستة وعشرون مليون وثمامنائة وثمانية وعشرون الف ومائة وخمسة وستون 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- 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

القسم :العقود احلكومية / شعبة اعالن املشاريع

الى / صحيفة املستقبل العراقي 
      /صحيفة الصباح اجلديد    

       /صحيفة العالم 

م/الغاء اعالن   

احلاقا بكتابنا ذي العدد)5151 فــــي 2022/9/29( املتضمن 
أعــالن اول للمناقصـــة 3/ب بلديات / 2022 مشروع  )اعمال 
محطة الضخ الرئيســية )ps13( واخلطوط الناقلة التابعة 

لها للمرحلة االولى ملنطقة االولى( 
نــود ان ننــــوه إلــى الغاء اعالن املناقصةاعاله

اســتنادا الى كتاب قســم التخطيط  واملتابعة املرقم ت/ 
4168 في 2022/10/24 

مع التقدير ...
املهندس
اسعد عبد االمير العيداني 
محافظ البصرة 
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شعر

االشــورية التي زينت جدران قصر امللك 
االشوري أشور ناصر بال – 884-859ق.م- 
أما اسم السمارتو فهو من وضع املؤلف 

» .« الرواية 106- ».
لم يشــأ الكاتب أن يأخــذ في الكتابة 
التقليديــة وأمنا أراد أن يأخذ باملســرود 
له الى أكتشــاف عوالــم البهجة وان 
كانت تلــك البهجة منطفئة باالهمال 
، لذلــك أختــار الليل ســتارا للرحلة ، 
وأبتكر شــخصية الســارد مركبة من 
رموز أســطورية ومنحها أســما غريبا 
ليكون لهــا وجود كيانــي داخل النص 
يقود ويسير باالحداث الى عوالم مغايرة 
التي ميكن ات تدور  التقليدية  للمرويات 
على السنة املارة وهم يصفون الوالدهم 

أثر دارس .
ولم يكن أختيار مسمى السمارتو لهذا 
الكائــن اخملتلق أعتباطــا وأمنا له عالقة 
أساسية في منظور » الراوي /العارف » 
املعاني اجلامع هو  فالسمار في معجم 
من يحدثك ليــال ، مبعنى اخر انه احلكاء 
أو الســارد بلغة العصر وهــو الذي قام 
باجلولــة الليلة مع الصبــي في مدينة 
، في هذين  العاب املوصــل املندرســة 

الصفحة  مــن  املقتبســن  املقطعن 
األولى جملــة االســتهالل االفتتاحية 
وحملة االيضــاح الالحقة نرى أن الرواي 
/العارف يهمن بشــكل أستبدادي على 
النــص ويتالعــب بتركيب هذه  جملة 
اجلملة ليخلق متبنياته االســلوبية في 
سرد احلكاية املتشكلة في منت النص .

اذ يقوم بأزاحة اجلملة التقليدية املؤدية  
الى املعنى املباشر بجملة غير سياقية 
تؤدي ذات الوظيفة وبتركيب أكثر حداثة 
مــن الســياقية التقليديــة ، وهذا ما 
نلمســه في البنية التركيبية للجملة 
التي تضفــي جمالية على  الســردية 
النص املســرود من دون أن تكون فضلة 
زائدة تثقل كاهل النص بتعابير ال تدخل 
في تفعيــل حركتيه وأمنــا تثقل تدفق 

احلكاية الى ذرورات  .
هذا » الــراوي / العــارف » يحيط ويلم 
بكل مــا يؤثث حكايته الســردية وهو 
يتجاوز السارد العليم في املنت السردي 
مبعرفيته ومرجعيته للحوداث واالمكنة 
والشــخصيات واملرجعيــات التاريخية 
والثقافيــة واالثاريــة لذلــك أرتكز في 
تركيب وتشــكيل حكايتــه على تلك 
حكايته  ليخلق  املشــتركة  املرجعيات 
اخلاصــة التي يقوم بحكايتها الســارد 
السمارتو للصبي  ، وأذا كان منت النص 
متاحــا للمتلقي الضمني  داخل النص 
والــذي يعيش حلظة أنبهار مبا يســمع 
املتلقي  فــأن  أمامه صوريا  ويتجســد 
اخلارجــي ، يذهب الى مــا هو مغلق من 
نهايات ليعيد تفكيكها ويركب نهايات 
الذي  اإلبداعي  الفضــاء  على  مفتوحة 

شكل البنية األساسية للنص ، 
يقول الكاتب في رســالته لــي بتاريخ 
14 أيلــول 2022 االتي » فــي البدايات 
، وكنت  جذبتني فكرة يوتوبيــا املدينة 
وقتهــا شــديد االنبهار بفكــرة دبلن 
جيمس جويس وقاهــرة جنيب محفوظ 
، حدث هذا في بداية عقد التســعينات 
من القرن العشرين وكنت وقتها شديد 
الشــغف مبدينة املوصــل التي قضيت 
فيها طفولتي وتيســر لي التعرف الى 
قاعها الشــعبي ، وعزمــت وقتها على 
تاريخي  األول  بأجتاهن  تثقيف نفســي 
والثانــي فلكلــوري حكائــي شــعبي 
بغيــة اخلــروج بنكهة ســردية خاصة 
تعتمد علــى بنية التفكير اللغوي عند 
ثقافات  بأعتبارها  املوصلية  الشخصية 

متعددة ».
ويضيف في هذه الرسالة » ليلة املالك 
هي الرواية األولى لي وكنت أنوي احلاقها 
بسلســلة روايات توظف الشخصيات 
نفســها التي ظهرت فــي ليلة املالك 
وأعــادة تشــكيل املوصــل اليوتوبية ، 

وكانت الفكرة األســاس التي أشتغلت 
عليهــا هي محو الفاصــل الزمني بن 
العصور وجعلها حاضرة في بنية زمنية 

جديدة ».
يتضح من املقتبسن من رسالة الكاتب 
نزار عبد الســتار أنه يعي ما يشــتغل 
عليه ويؤثثه بكــم معرفي ومعلوماتي 
ليضفي شــيء من اخلصوصية الذاتية 
للمدينــة التي يعيــد خلقها من خالل 
احلكاية الســردية ، أذ لــم ينقل صورة 
كاحلة عــن مدينة تعيــش خرابها في 
زمن احلصار وأمنا هــو يعيش في مدينة 
حاضرها بعمــق تاريخها احلضاري على 
مر العصور وبذلك يرتقــي مبدينته من 
واقع آني باعث على اليأس الى أســطرة 

هذا الواقع .
مبعنى هل غاب طلــب الصبي » أحكي 
لي » عن أنية االســترجاع االستذكاري 
أم جتســد بعمقه احلضــاري ؟. ال ميكن 

اإلجابة عن هذا السؤال قبل الدخول في 
معاينة وتفكيك النص السردي 

الكتشاف اخلطوات األساسية لتشكله 
وما هية هذا التشكل .

ليلة املالك أبتغى منها الروائي أن تكون  
» ليلــة زوال العقاب » .« الرواية /ص11« 
التي يعيش كابوســها الصبي على آثر 
دعوة اجلدة  فطوشــة ، حيث يبقى هذا 
الهاجس يؤرقه طــوال هذه الليلة التي 
يعيشها مع » السمارتو » الذي » واصل 
احلياة الى األلف الســابع من عمره ».« 
الرواية /ص12«. لم يكن أختيار األسماء 
عبثــا ، وأمنا يحيل الــى مدلوالت تدفع 
الواقع  الى تعشــيق  الســردي  بالنص 
بوصفه حلم ليلــة اخلروج من فضاءات 
الى  واخلــراب  والقتل  واحلرمــان  البؤس 
فضاء مفتوح  على حاضر وتاريخ املدينة 
، فقد كان » يونس / الطفل » هو البؤرة 
املركزية لالحــداث الواقعة أفتراضا في 

ذاكرة الطفل ، والتي يعيد أنتاجها  من 
خالل قراءة الذاكرة االنية للطفل ويعبر 

بها الى فضاء التاريخ .
هذه الليلة  متثل ليونس بأنها »أســعد 
أيام حياته النه مبنــأى لليلة واحده عن 

أحقاده وأدعية الشر . 
وقال لــه أيضا ، بأن حظــه القوي ، هو 
الــذي جعله يفعل فعلتــه احلقيرة مع 
جدته فطوشة في ذكرى الوقت الوجيز 
اليابسة  عن  للبحث  الثانية  النطالقته 
، وينال شــرف رؤيتــه ، واالحتفال معه 
مبرور سبعة أالف سنة على ليلة انتهاء 

الغضب ».«الرواية /ص16«.
نزار عبدالستار حائك ماهر يجيد نسج 
، ويتقن احلرفية الســردية في  حكايته 
أســتثمار الفضاء الروائي للنص ، الذي 
االنتقال  على  احلكاية  بنيته  ســاعدته 
بزمان الروي من حال الى آخر بغية تأكيد 
اجلذر الدموي للديكتاتوريات املســتبدة 
عبر التاريخ وعشقها للحروب وتسيطر 
أنتصارات الديكتاتور عبر التاريخ وهناك 
مــن يتطــوع لتزييف التاريــخ تخليدا 
لبطــوالت مزعومــة ، حتققــت بدماء 
الضحايا من الشعب املغلوب على آمرة 
من زمن االشــورين حتــى حلظة ليلة 
املالك الــذي أراد أن ميتع نفســه للعب 
في مدينة األلعــاب التي خربها احلصار 
، احلصار الذي كان نتيجة خيبات حروب 

مدمرة .
ولم يفقد  الكاتب السيطرة على أدارة 
االحداث وأمنــا راح يتالعب بها ويحركها 
بشتى االجتاهات بن احللم املفترض الذي 
يترســخ في ذاكرة الطفل عبر املؤهالت 
اخلارقــة التي ميتلكها الســمارتو وبن 
متاهي الســارد في وصــف تلك االحالم 
فــي توثيق تفاصيل ممارســة األلعاب أو 
في تعشــيق التمني احللمــي للصبي 
في ممارســة تلك األلعاب مع رفاقه في 
املدرسة التي حرم منها ، كل ذلك احللم 
الطفولي مير وكأنه شريط يجسد تلك 
األفعال بالصورة السردية التي يرسمها 
الكاتب عبر جمل دالة وموجزة ، تفصح 
عــن خطابة الــذي أدان بطــوالت تلك 
املرحلة في مرحلة احلصار في تسعينات 
القرن املاضي ، وكيــف أن التاريخ الذي 
يــدون في عصــر حاكم متســلط هو 
تاريــخ مزيف والبــد من قــراءة الوجه 
االخر للصفحة ، الوجــه البيضاء التي 
لم تلوث بحبر الســلطة ويوثق الكاتب 
مدونتــه الســردية للتاريــخ ولالجيال 
املقبلة التي تقرأ السرد بعن ثاقبة كأنه 

الوجه الناصع لتاريخ البالد .

محمد جبير

في الطبعــة اجلديدة التــي صدرت عن 
دار أزمنة 2008 ، بعد تســع سنوات من 
صدور طبعة االحتاد ، مت التثبيت على هذا 
املطبوع  » الطبعــة األولى » وهو مبثابة 
أعالن مــوت الطبعة األولى  الصادرة عن 
أحتاد االدباء، هذا اإلصرار من قبل الكاتب 
يشــير الى أعتزازه بالنص ويؤكد خيبة 
الفرح بالطبعة األولى ، فقد كان يروم أن 
يصل نصه الــى املتلقي وهو بأبهى حلة 
، لكن هذا املســعى خاب وهو خارج عن 
أرادة الكاتب ، ويبقى بأنتظار فرح مؤجل 

بطبعة جديدة .
هذا السارد ال يبحث عن طريقة تقليدية 
في سرد حكايته كما عاشها في الزمن 
املاضي أيام طفولته وما تبقى في ذاكرته 
من صــور وأحاســيس عن هــذا املكان 
الذي يراه مغلقــا وفي طريقه لالنقراض 
ويريد لصور مالعــب الطفولة أن تكون 
راســخة في ذاكرته الطرية ليكون روايا 
في املســتقبل الوالده وبذلك  يخلق كل 
مــن االب والطفل حكايتــه من موقعه 
ومنظوره ، وهكذا تولد حكايات من رحم 

احلكاية االم .
» حتدبت بهما مســالك احلديقة ، بالعة 
من األفق اخللفي ، أناقة املدخل وجدارية 
راكان دبــدوب املزججــة بأطفــال على 
وجوههــم أبتســامات عريضــة ، يعود 
تأريخهــا الى فتــرة الســبعينات ، لم 
تســتطع كلمات الســمارتو ، املتدفقة 
من مخــرج وحيد ، تفكيك مالمح يونس 
وتخليصهــا من عالم الظــالم القابض 
. كانــت منوعات  النباتات  على أعنــاق 
شكله اجلســماني ، املتشابهة مع رموز 
احلروب االشــورية ، غير قادرة على منازلة 
أجواء جولتهما احلرة ، واالســتيالء على 
انتباهة الصبي اخلائف ، الذي علس ذهنه 
فرحة هبوطه الى املدينة ، وأستســلم 
التســاعات اللون األســود ، الــذي أذبل 
ايحاءات األمان في ثيابه البيتة الناهضة 

من النوم ».« الرواية –ص 5و6«.
يتضح من هذا املقطــع أن الكاتب أجته 
نحــو تأثيث حكاياتــه وتضمينها ملا هو 
ثقافي ومعرفي وذلك لتأطير حكايته عن 
مدينة األلعاب التي ســتروى الى الصبي 
، لذلك كان أبتكار » الســمارتو« السارد 
مصطحبا للصبي في جولته تلك ، لكن 
ما هو الســمارتو ؟. يشــير هامش رقم 
واحد مــن ضمن الهوامــش االيضاحية 
التي ثبتها الكاتب في ملحق اخر الكتاب 
الى االتي » السمارتو: شخصية خيالية 
مركبــة ال وجود لهــا فــي امليثولوجيا 
العراقية استوحاها املؤلف من املنحوتات 

اعالن موت الطبعة األولى
أسطرة »ليلة المالك« للروائي » نزار عبد الستار«

هذا السارد ال يبحث عن طريقة 
تقليدية في سرد حكايته كما 

عاشها في الزمن الماضي 
أيام طفولته وما تبقى في 

ذاكرته من صور وأحاسيس عن 
هذا المكان الذي يراه مغلقا 
وفي طريقه لالنقراض ويريد 

لصور مالعب الطفولة أن تكون 
راسخة في ذاكرته الطرية 

ليكون روايا في المستقبل 
الوالده وبذلك  يخلق كل من 

االب والطفل حكايته من 
موقعه ومنظوره ، وهكذا 

تولد حكايات من رحم الحكاية 
االم .

رحيل

اصدار

بغداد ـ الصباح الجديد:
نعى وزير الثقافة والســياحة واآلثار، حســن 
ناظم، إلى األوســاط الثقافية والفنية رحيل 
الياســري، قائال: »الفنان الراحل قّدم مسيرًة 
ثقافيًة طويلة من الفــن واإلبداع، في الدراما 
التلفزيونيــة والســينمائية، ويُعد واحداً من 
العراقية  والثقافــة  الفن  كبار شــخصيات 

والعربية«.
وأضــاف ناظم، في بيــان ، تابعتــه الصباح 
خســرت  والعربية  العراقية  »الدراما  اجلديد: 
أيقونة وقامة فنية، جنحت في تقدمي أبرز وأجنح 

األعمال الفنية«.
العزاء واملواســاة إلى  الوزير »بخالص  وتقدم 
عائلة الفقيــد، وجموع املثقفــن والفنانن 

العراقين والعرب«.
وغيب املوت في عمان الياســري، اخلميس، عن 
عمٍر ناهز 89 عاماً، وفق ما أعلنت أسرته، فيما 
أوضحــت زوجة الراحل، الفنانــة هند كامل، 
التواصل االجتماعي،  في منشورٍ على مواقع 
أّنه ســيتّم نقل جثمان الياسري إلى بغداد، 
على أن يتّم اإلعالن عــن تفاصيل العزاء بعد 

الوصول.
وكانــت وزارة الثقافــة قالــت فــي تصريح 
،تابعته الصباح اجلديد، امس السبت إن »وزير 
الثقافة سيســتقبل جثمان اخملــرج الراحل 
فيصل الياســري في مطار بغداد الدولي ممثالً 

عن رئيــس مجلس الوزراء محمد شــياع 
السوداني«.

وفي وقت سابق، وجه رئيس مجلس الوزراء 
محمد شــياع الســوداني، وزيــر الثقافة 
أحمد الفكاك بتسهيل نقل جثمان اخملرج 
الياســري مــن عمان إلى  الراحل فيصل 

العراق.
وكان الياسري قد رأى النور في عام 1933، 
وعمل في بداية شــبابه بالصحافة، وقد 
أصــدر العديد من املؤلفــات قبل احترافه 

روايــة بعنوان  كتابة الســيناريو، فأصدر 
1952م، وأصدر  »كانت عــذراء« في عــام 
مجموعــة قصصيــة حتت عنــوان »في 

الطريق«.
وتوّجــه بعــد ذلك إلــى فيينا مــن أجل 
الدراســة، وحصل على امتيــاز في فنون 

اإلخراج واإلعداد التلفزيوني.
تزوج فيصل الياسري من املمثلة الشهيرة 
هند كامل فــي عــام 1985م، وأجنبا ولًدا 
واحًدا اســمه ديار، وتعمل معه في مجال 

عملــه الفني، وقــد تشــاركت معه في 
الفضائية«  الديار  تأســيس وإطالق »قناة 
في عــام 2017م، وأصبحــت نائب الرئيس 

التنفيذي في القناة.
وحياة فيصل الياســري الفنية بدأت عام 
1958، حــن عمل مخرجــا تلفزيونيا في 
تلفزيــون بغــداد، وفي عــام 1959م عمل 
مخرًجا فــي تلفزيون أملانيــا الدميقراطي، 
حتى عــام 1962، وبعدهــا أصبح مخرًجا 
في التلفزيون السوري، وكان أول مسلسل 

يخرجه هو مسلســل »حمام الهنا« في 
عام 1968.

التلفزيون  فــي  يعمــل  الياســري  وبقي 
الســوري حتى عودته إلــى العراق وعمله 
على إخراج فيلــم »الرأس« في عام 1976، 
وقد أخرج بعــد ذلك العديــد من األفالم 

إضافة إلى عشرة أفالم روائية.
أعمال الياسري :

قــدم الياســري العديد من األفــالم إلى 
السينما العربية، وفيما يأتي أهم أفالمه: 
عــودة حميــدو فــي عــام 1971م. هاوي 
مشــاكل في عام 1974م. غراميات خاصة 
في عــام 1974م. حب وكاراتيــه في عام 
1974م. جزيرة النســاء في عــام 1976م. 
الرأس في عام 1976م. عشاق على الطريق 
في عــام 1977م. النهر في عــام 1978م. 
القناص في عام 1980م. بابل حبيبتي في 
عام 1987م. مسلسالت من إخراج فيصل 
الياســري أخرج الياسري أيًضا العديد من 
املسلســالت التلفزيونية، وهي فيما يأتي: 
مسلســل حمام الهنا عام 1968م. افتح 
يا سمســم اجلزء األول في عــام 1979م. 
مسلســل حياتنا في عــام 1980م. اجلرح 
اجلديد في عام 1981م. خارج احلظيرة عام 
1984م. املرايــا في عــام 1984م. دنانير من 
ذهب في عام 1986م. الدفتر األزرق في عام 
1990م. الكلــم الطيب في عــام 1996م. 
مسلسل الذخائر في عام 1997م. حكايات 

قبل اآليات في عام 1998م.

عن »منشــورات الزورد« فــي العراق صدرت 
حديثا للشاعر إسحاق العجمي مجموعته 

الشعرية »ليل قصير«.
النصــوص الشــعرية في هــذه اجملموعة 
تتناول، وفًقا للناشر، ثيمة واحدة هي الليل، 
والشــاعر ينتقل في نصوصه من حالة إلى 
حالة أخرى في صحبــة الليل، فتراه يبحث 
عن تعريف خاص لليل، وتارة أخرى يتســاءل 
عن شــعور الليل في وحدته الدائمة، وفي 
نصوص أخرى نراه يبرز املواجهة املســتمرة 
بن الليل واملصابيح، والشــاعر يلتقط في 

هذه اجملموعة كل مــا يتعلق بالليل وأي 
شعور له صلة به.

يُذكر أن معظم تلك النصوص كتبت في 
ليالي كورونا، حيث الليل له معنى أكثر 

خصوصية وعمًقا.

 من نصوص اجملموعة:

)1(
ال شيء يشبهني في الليل

رؤاي
َصَخبي

ال أحد ِمثلي
أنكرُت ما كان لي

وِصرُت ال أُشبه حتى نفسي

)2(
الليل على الباب

ونحن املقاومن األكثر بسالًة
الختراع النار

والكهرباء
غارقون

حّد االنطفاء
في ظالمنا الوجودي

الليل هنا

معنا

ِكالنا يسمع خطوات اآلخر،

ولكن

ال نعرف

أيُّنا خلف الباب؛

الليل أم نحن؟

عنوان الكتاب: ليل قصير

سالم مكي
في الظالم

ارى وجهها ممددأً
على سرير الدهشه 

وعينن ذائبتن
في وجهي

كأنهما وردتاِن
قرب نهر

اتذكر تلك الليلة 
عندما توسد القمر كفي

ونام كثيراً
كأنه شيخ صغير

كان يكتب على صدري
بأصابعه اخلضر

تاريخ تلك الليلة
ثم يطلب مني الرحيل

اليِك دون رجعه
لكني ... سأبقى هنا!

كطفٍل ، تبحث الشمس عن اسنانِه
ويبحث هو عن يدية بن التالِل

وانا ..ما عدُت أنا ..ما عدُت
ما عدُت سوى حفنة رمادِ

الف ُ جمرٍة تشربه 
دون جدوى

في الظالم...
ال ارى شيئا 
سوى قلبي 

اراه بديناً
من كثرة الدم املتجمد

يا قلبي املرهق
كذكرى عابرٍة

ال زلت اتساقط من الشرفات
كدمعة يابسة

ال زلت ابكي
كجنن قطَف

من حديقته االولى
واتتظر..

حتى ذبلت خّداه
وتناثرت دموعه النائمة

من اول رقصة للريح
دمعُة استقرت في عن امي

قبلتها ..مع اول صفعة على قلبي
بللتها ..مع اول شتيمٍة

اطلقها اجلالد
ودمعة 

حملتها الريُح
الى بقايا ابي

كان نائما 
كعادته

فأنتظرت الدمعُة
لساعاٍت و ساعات

ولم يستيقظ

انا شيٌخ صغير 

مؤسس تلفزيون بغداد الثقافي و«عراب« افتح يا سمسم

الموت يغّيب المخرج فيصل الياسري في عمان

»ليل قصير« للشاعر إسحاق العجمي

غالف الطبعة االولى

الياسري
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جمهورية العراق
محافظة ذي قار

قسم العقود احلكومية
العدد: 1617
التاريخ: 2022/10/26

مناقصة رقم )28(
الى كافة املقاولني والشركات العراقية واالجنبية

م/ اعالن

تعلن محافظة ذي قارعن مناقصة مشروع )كهربة وفك اختناقات للشبكة الكهربائية ألحياء السكنية والريفية في قضاء 
الغراف( ضمن قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية رقم )2( لســنة 2022 خطة تنمية االقاليم واستنادا لتعليمات 
تنفيذ العقود احلكومية رقم)2( لســنة 2014 املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ 
املوازنــة العامة االحتادية النافذة وقانون الدعم الطارئ ان وثيقة الدعوة لتقــدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا 

املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية )املدى- العالم- الصباح اجلديد(
وســيتم العمل عند فحص وتقييم العطــاءات وفق اآللية املعتمدة للمناقصات ) الوثائق القياســية ( والتي تتيح ملقدمي 
العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشتراك فيها ، كما هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة ) اخلاصة 

بتعريف الدول املؤهلة (
و بامكان مقدمي العطاءات شراء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقدمي طلب حتريري إلى العنوان احملدد بالتعليمات املقدمي 
العطاء أن أســلوب الدفع سيتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم حســابات املشاريع في ديوان احملافظة وسوف يتم 
عقد املؤمتر اخلاص باإلجابات على استفســارات املشاركني في املناقصة عند الســاعة )12( ظهراً من يوم اخلميس املصادف 
2022/11/3 في الشــركة العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب - فرع كهرباء شمال الناصرية فعلى الراغني من الشركات واملقاولني 
العراقيني املؤهلــني و املصنفني من الدرجة املذكورة أدناه على األقل والشــركات العربية واألجنبية من أصحاب االختصاص 
مراجعة ديوان محافظة ذي قار - قســم العقود احلكومية لشراء نسخة من الوثائق اخلاصة باملشروع علما إن سعر العطاء 
الواحد )وكما مؤشــر آزاءه( غير قابله للرد على أن يتم تقدمي هوية التصنيف األصلية للشــركات العراقية غير نافذة واوراق 

التسجيل للشركات االجنبية عند شراء العطاء على ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية :
1.متطلبات التأهيل املطلوبة :

أ- الكوادر الفنية

ب- املتطلبات املالية:-
اوال:- املوارد املالية )السيولة النقدية (

من خالل تقدمي ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املشروع ملبلغ أكبر أو يساوي )198,000,000( مائة وثمانية وتسعون مليون دينار 
عراقي حساب صادر من مصرف معتمد

د - املتطلبات القانونية :
اوال :- األهلية وتشــمل )جنســية الشــركة مقدمة العطاء - ال يوجد تضارب باملصالح ، لم يتم ادراج الشركة املقدمة في 
القائمة الســوداء ، الشركات اململوكة للدولة ) ان تثبت أنها مستقلة قانونياً ومالياً وإنها تعمل وفق القانون التجاري وان ال 
تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل ( ، غير مستبعدة من قبل صاحب العمل او استنادا الى قرار صادر من قبل األمم املتحدة / 

مجلس األمن للمشاركة في املناقصات (
ثانيا :- عدم ممانعه ) نسخة اصلية - نسخة مصورة ( ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة إلى ديوان محافظة 

ذي قار
 ثالثا :- شــهادة تأسيس الشــركة مع مالحظة في حال كون الشــركة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقدمي أوراقها كافة 

ومصدقة لدى وزارة اخلارجية العراقية وحسب القانون .
رابعا :. هوية تســجل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول أو الشركات املقاولة حسب 

ما مطلوب في اجلدول أدناه
خامسا :- وصل شراء املناقصة ) نسخة اصلية + نسخة مصورة ( 

2.كل العطــاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء )التأمينــات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي او صك 
مصدق او ســفتجة صادرة من مصرف معتمد في العراق وبنســبة 1% من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومعنون الى 
جهة التعاقد )ديوان محافظة ذي قار/قســم العقود احلكومية( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذ ملدة 150 يوم من 
تاريخ غلق املناقصة وعلى املناقص الفائز )الشــركة أو املقاول( الذي ترســو علية املناقصة مباشرة بعد اصدار كتاب االحالة 
قبل توقيع العقد تقدمي خطاب ضمان بحسن التنفيذ بقيمة 5% من مبلغ االحالة على ان يكون خطاب ضمان صادر من احد 

املصارف العراقية في بغداد أو احملافظات اجلنوبية نافذا إلى ما بعد انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية 
3.يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تلبيتها 
ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم 

التزام مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير مستجيب .
 4. تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )120 ( يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة 

5. ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطا العطاءات 
6.تتحمل من ترســو علية املناقصة أجور النشر واالعالن وألخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الشركة التي يحال بعهدتها 

العمل كافة الضرائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة ومصاريف أخرى تنص عليها التعليمات النافذة
7.يلتزم الطرف الثاني بأن يشغل ما ال يقل عن )30%( من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل اال في 
حالة اعتذار املركز عن توفير االعداد واالختصاصات املطلوبة و بكتاب رســمي مباشــر وخالل مدة )30 يوم( من تاريخ استالم 

املركز للطلب 
8.في حالة اشــتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مســؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك 
لتنفيذه على ان يقدم عقد مشــاركة مصادق عليــه اصوليا مع العطاء أو منوذج اتفاق اولي على الشــراكة موقع من قبل 
اطراف الشــراكة معزز بتعهد من قبلهم بعدم التنازل أو االنسحاب في حال رسو املناقصة عليهما على ان يتم تقدمي عقد 
الشــراكة بينهما مصدق اصوليا بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز )14 يوما( من تاريخ توقيع العقد و في حال انسحاب 

احد الشركاء فيتم معاملة املشتركني معاملة الناكل أو اخملل و حسب واقع احلال.
9.احملافظة غير مسؤولة عن إلية وصول مواد العمل الى املوقع

10.تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثالً 
لرب العمل بعقد املقاولة 

11. احملافظة غير ملزمة بإعطاء سلفة تشغيلية.
12. تلتزم الشــركات واملقاولني واجملهزين املقدمني على العطاءات باســتكمال النواقص التي تســمح بها التعليمات خالل 

سبعة أيام من تاريخ فتح عطاءتهم وبخالفه ال ميكن قبولها
 13. تكون األولوية للمواد األولية املصنعة واجملهزة داخل العراق للمشــروع مع مراعاة االلتزام بالضوابط الســعر والنوعية 

اجملهزة مدى مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد 16135/7/4 في 2017/8/3
14. ملكية التصاميم واخلرائط واملواصفات التي تعدها اجلهة املتعاقدة تعود الى صاحب العمل

15. في حال تأخر الصرف وعدم منح )املقاول ( السلفة فال يحق له ان يطالب بأي تعويضات وعليه االستمرار بتنفيذ املشروع 
وعلى كفاءاته املالية التي قدمها ابتداًء عند اإلحالة وتســتمر مطالبته ملستحقاته اصوليا دون االخالل مبضمون املادة 62/ط 

من شروط االعمال الهندسة املدنية بقسميها األول والثاني 
16. ال يحق للشــركات التي لديها ثالث عقود او اكثر لم تنفذ االشــتراك بهذه املناقصة اســتنادا إلى ما جاء بكتاب وزارة 

التخطيط – دائرة العقود احلكومية العامة - قسم االستشارات والتدريب العدد 25524/7/4 في 2022/9/27
17. ان آخر يوم لتقدمي العطاءات نهاية الساعة )11( ظهراً من يوم الثالثاء واملصدف 2022/11/8 الى العنوان التالي محافظة 
ذي قار قســم العقود احلكومية في مقرها الكائن في الناصرية - االدارة احمللية قرب مصرف الرشــيد - فرع ذي قار 535 )مبنى 
هيئة االعمار ســابقاً (على ان تكون االســعار املقدمة بالدينار العراقي حصرا رقما وكتابه وان يوقع على جميع مســتندات 
العطــاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من احلك والشــطب وتكون جميع االوراق مختومة بختــم املقاول مع ذكر العنوان 
الكامل للشركة ورقم الهاتف والبريد االليكتروني ويلتزم املقاول بصحته ويعتبر التبليغ من خالله ملزم واصوليا وكما يقدم 
البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة الســكن وال يسمح التقدمي عن طريق البريد االلكتروني 
، وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور إلى ديوان محافظة ذي قار مبنى احملافظة 
اجلديد شارع االمام علي )ع( وسوف ترفض العطاءات املتأخرة ، واذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم 
الذي يليه على ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واســم املناقصة واســم مقدم العطاء 

وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكتروني .
18. تسدد مبالغ املشروع املذكور أدناه من التخصيصات املتوفرة في احملافظة.

الدكتور
محمد هادي حسني
محافظ ذي قار
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جمهورية العراق
محافظة ذي قار

قسم العقود احلكومية
العدد: 1611
التاريخ: 2022/10/26

مناقصة رقم )25(
الى كافة املقاولني والشركات العراقية واالجنبية

م/ اعالن

تعلــن محافظة ذي قارعن مناقصة مشــروع )تأهيل الشــبكة الكهربائيــة / مغذيات 11 ك ف واســتبدال قابلوات )ض و( 
للمحوالت في كرمة بني ســعيد( ضمن قانــون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية رقم )2( لســنة 2022 خطة تنمية 
االقاليم واســتنادا لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم)2( لســنة 2014 املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط 
امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االحتادية النافذة وقانون الدعم الطارئ ان وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( 

عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية )املدى- العالم- الصباح اجلديد(
وســيتم العمل عند فحص وتقييم العطــاءات وفق اآللية املعتمدة للمناقصات ) الوثائق القياســية ( والتي تتيح ملقدمي 
العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشتراك فيها ، كما هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة ) اخلاصة 

بتعريف الدول املؤهلة (
و بإمكان مقدمي العطاءات شراء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقدمي طلب حتريري إلى العنوان احملدد بالتعليمات املقدمي 
العطاء أن أســلوب الدفع سيتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم حســابات املشاريع في ديوان احملافظة وسوف يتم 
عقد املؤمتر اخلاص باإلجابات على استفســارات املشــاركني في املناقصة عند الســاعة )12( ظهراً من يوم االربعاء املصادف 
2022/11/2 في الشــركة العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب - فرع كهرباء شمال الناصرية فعلى الراغني من الشركات واملقاولني 
العراقيني املؤهلــني و املصنفني من الدرجة املذكورة أدناه على األقل والشــركات العربية واألجنبية من أصحاب االختصاص 
مراجعة ديوان محافظة ذي قار - قســم العقود احلكومية لشراء نسخة من الوثائق اخلاصة باملشروع علما إن سعر العطاء 
الواحد )وكما مؤشــر آزاءه( غير قابله للرد على أن يتم تقدمي هوية التصنيف األصلية للشــركات العراقية غير نافذة واوراق 

التسجيل للشركات االجنبية عند شراء العطاء على ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية :
1.متطلبات التأهيل املطلوبة :

أ- الكوادر الفنية

ب- املتطلبات املالية:-
اوال:- املوارد املالية )السيولة النقدية (

من خالل تقدمي ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املشــروع ملبلغ أكبر أو يساوي )135,000,000( مائة وخمسة وثالثون مليون دينار 
عراقي حساب صادر من مصرف معتمد

د - املتطلبات القانونية :
اوال :- األهلية وتشــمل )جنســية الشــركة مقدمة العطاء - ال يوجد تضارب باملصالح ، لم يتم ادراج الشركة املقدمة في 
القائمة الســوداء ، الشركات اململوكة للدولة ) ان تثبت أنها مستقلة قانونياً ومالياً وإنها تعمل وفق القانون التجاري وان ال 
تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل ( ، غير مستبعدة من قبل صاحب العمل او استنادا الى قرار صادر من قبل األمم املتحدة / 

مجلس األمن للمشاركة في املناقصات (
ثانيا :- عدم ممانعه ) نسخة اصلية - نسخة مصورة ( ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة إلى ديوان محافظة 

ذي قار
 ثالثا :- شــهادة تأسيس الشــركة مع مالحظة في حال كون الشــركة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقدمي أوراقها كافة 

ومصدقة لدى وزارة اخلارجية العراقية وحسب القانون .
رابعا :. هوية تســجل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول أو الشركات املقاولة حسب 

ما مطلوب في اجلدول أدناه
خامسا :- وصل شراء املناقصة ) نسخة اصلية + نسخة مصورة ( 

2.كل العطــاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء )التأمينــات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي او صك 
مصدق او ســفتجة صادرة من مصرف معتمد في العراق وبنســبة 1% من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومعنون الى 
جهة التعاقد )ديوان محافظة ذي قار/قســم العقود احلكومية( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذ ملدة 150 يوم من 
تاريخ غلق املناقصة وعلى املناقص الفائز )الشــركة أو املقاول( الذي ترســو علية املناقصة مباشرة بعد اصدار كتاب االحالة 
قبل توقيع العقد تقدمي خطاب ضمان بحسن التنفيذ بقيمة 5% من مبلغ االحالة على ان يكون خطاب ضمان صادر من احد 

املصارف العراقية في بغداد أو احملافظات اجلنوبية نافذا إلى ما بعد انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية 
3.يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تلبيتها 
ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم 

التزام مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير مستجيب .
 4. تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )120 ( يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة 

5. ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات 
6.تتحمل من ترســو علية املناقصة أجور النشر واالعالن وألخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الشركة التي يحال بعهدتها 

العمل كافة الضرائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة ومصاريف أخرى تنص عليها التعليمات النافذة
7.يلتزم الطرف الثاني بأن يشغل ما ال يقل عن )30%( من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل اال في 
حالة اعتذار املركز عن توفير االعداد واالختصاصات املطلوبة و بكتاب رســمي مباشــر وخالل مدة )30 يوم( من تاريخ استالم 

املركز للطلب 
8.في حالة اشــتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مســؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك 
لتنفيذه على ان يقدم عقد مشــاركة مصادق عليــه اصوليا مع العطاء أو منوذج اتفاق اولي على الشــراكة موقع من قبل 
اطراف الشــراكة معزز بتعهد من قبلهم بعدم التنازل أو االنسحاب في حال رسو املناقصة عليهما على ان يتم تقدمي عقد 
الشــراكة بينهما مصدق اصوليا بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز )14 يوما( من تاريخ توقيع العقد و في حال انسحاب 

احد الشركاء فيتم معاملة املشتركني معاملة الناكل أو اخملل و حسب واقع احلال.
9.احملافظة غير مسؤولة عن إلية وصول مواد العمل الى املوقع

10.تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثالً 
لرب العمل بعقد املقاولة 

11. احملافظة غير ملزمة بإعطاء سلفة تشغيلية.
12. تلتزم الشــركات واملقاولني واجملهزين املقدمني على العطاءات باســتكمال النواقص التي تســمح بها التعليمات خالل 

سبعة أيام من تاريخ فتح عطاءتهم وبخالفه ال ميكن قبولها
 13. تكون األولوية للمواد األولية املصنعة واجملهزة داخل العراق للمشــروع مع مراعاة االلتزام بالضوابط الســعر والنوعية 

اجملهزة مدى مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد 16135/7/4 في 2017/8/3
14. ملكية التصاميم واخلرائط واملواصفات التي تعدها اجلهة املتعاقدة تعود الى صاحب العمل

15. في حال تأخر الصرف وعدم منح )املقاول ( السلفة فال يحق له ان يطالب بأي تعويضات وعليه االستمرار بتنفيذ املشروع 
وعلى كفاءاته املالية التي قدمها ابتداًء عند اإلحالة وتســتمر مطالبته ملستحقاته اصوليا دون االخالل مبضمون املادة 62/ط 

من شروط االعمال الهندسة املدنية بقسميها األول والثاني 
16. ال يحق للشــركات التي لديها ثالث عقود او اكثر لم تنفذ االشــتراك بهذه املناقصة اســتنادا إلى ما جاء بكتاب وزارة 

التخطيط – دائرة العقود احلكومية العامة - قسم االستشارات والتدريب العدد 25524/7/4 في 2022/9/27
17. ان آخر يوم لتقدمي العطاءات نهاية الســاعة )11( ظهراً من يوم االثنني واملصدف 2022/11/7 الى العنوان التالي محافظة 
ذي قار قســم العقود احلكومية في مقرها الكائن في الناصرية - االدارة احمللية قرب مصرف الرشــيد - فرع ذي قار 535 )مبنى 
هيئة االعمار ســابقاً (على ان تكون االســعار املقدمة بالدينار العراقي حصرا رقما وكتابه وان يوقع على جميع مســتندات 
العطــاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من احلك والشــطب وتكون جميع االوراق مختومة بختــم املقاول مع ذكر العنوان 
الكامل للشركة ورقم الهاتف والبريد االليكتروني ويلتزم املقاول بصحته ويعتبر التبليغ من خالله ملزم واصوليا وكما يقدم 
البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة الســكن وال يسمح التقدمي عن طريق البريد االلكتروني 
، وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور إلى ديوان محافظة ذي قار مبنى احملافظة 
اجلديد شارع االمام علي )ع( وسوف ترفض العطاءات املتأخرة ، واذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم 
الذي يليه على ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واســم املناقصة واســم مقدم العطاء 

وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكتروني .
18. تسدد مبالغ املشروع املذكور أدناه من التخصيصات املتوفرة في احملافظة.

الدكتور
محمد هادي حسني
محافظ ذي قار

سعر الكشف ت
الدائرة اسم املشروعمدة العملاملصادق

املوقعاملستفيدة
التأمينات 
املطلوبة /
بالدينار

التصنيف 
على االقل

سعر 
العطاء 
بالدينار

300 يوم11,306,406,500

تأهيل الشبكة 
الكهربائية / 

مغذيات 11 ك 
ف واستبدال 
قابلوات )ض 
و( للمحوالت 
في كرمة بني 

سعيد

مديرية 
توزيع 

كهرباء ذي 
قار

كرمة بني 
سعيد

1% من 
قيمة 

الكشف 
التخميني

كهربائية 
الثامنة

 150,000
الف دينار

العددالكوادر الفنيةت

1مهندس مدني1

1مهندس كهرباء2

العددالكوادر الفنيةت

1مهندس كهرباء1

سعر الكشف ت
املصادق

مدة 
الدائرة اسم املشروعالعمل

املوقعاملستفيدة
التأمينات 
املطلوبة /
بالدينار

التصنيف 
على االقل

سعر 
العطاء 
بالدينار

200 يوم11,744,950,000

كهربة وفك 
اختناقات 
للشبكة 

الكهربائية 
ألحياء السكنية 

والريفية في 
قضاء الغراف

كهرباء 
شمال 

الناصرية
الغراف

1% من قيمة 
الكشف 
التخميني

كهربائية 
سابعة

 150,000
الف دينار
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جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
محكمة االحوال الشخصية في 

الناصرية
العدد: 6142/ش/2022
التاريخ: 2022/10/27

املدعى عليه )عباس جواد ناصر(
م/ تبليغ بقرار حكم غيابي

اضبــارة  وبعــدد   2022/10/20 بتاريــخ 
)6142/ش/2022( اصدرت هذه احملكمة حكما 
غيابيــا اقتضى الزام املدعــى عليه )عباس 
جواد ناصــر( بتأديته للمدعيــة )ميادة جبار 
عبد( املهر املؤجل مقوما بالذهب البالغ ثالثة 
ماليني وثالثمائة وستون الف وسبعة وثالثون 
الــف دينار الــى املدعية )ميــادة جبار عبد( 
مبوجب عقــد الزواج الصادر من هذه احملكمة 
بالعــدد 3813 فــي 2022/11/26 وبالنظــر 
جملهوليــة محل اقامتك فــي الوقت احلاضر 
حســب شــرح مختار منطقة حي احلسني 
)جواد كاظم عودة( عليــه تقرر تبليغك في 
صحيفتــني يوميتني باحلكــم املذكور اعاله 
وبإمكانك االعتراض خالل مدة عشر ايام من 

اليوم التالي من تاريخ نشر االعالن.
القاضي
عقيل ستار جبار

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري في جلوالء
اعالن / طلب تسجيل عقار مجددا

بناء علــى الطلب املقدم الى هــذه الدائرة 
بتاريخ ) 2020/2/11( لتســجيل متام العقار 
ذي التسلســل )1554( محلــة )العروبــة/ 
ناحية جلوالء( له باسم )سهيله عبداجلبار 
احمد( مجــددا باعتباره حائــزا له بصفة 
املالــك للمــدة القانونية ولغــرض تثبيت 
امللكيــة  املذكورة متهيدا للتســجيل وفق 
احكام قانون التســجيل العقاري رقم )43 
لسنة 1971( قررنا  اعالن هذا الطلب فعلى 
كل من يدعي بوجود عالقة او حقوق معينة 
على هذا العقار تقدمي مــا لديه من بيانات 
الى هــذه الدائرة خالل مدة )30( ثالثون يوما  
اعتبارا من اليوم التالي لنشــر هذا االعالن 
وكذلك احلضور في موقع العقار الســاعة 
العاشــرة من صباح اليــوم التالي النتهاء 
مدة االعــالن ألثبات حقوقــه موقعيا في 
الكشف الذي ســيجري في اليوم املذكور 

لهذا الغرض.
خالد جواد كاظم
مالحظ دائرة التسجيل
 العقاري في جلوالء

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 100
التاريخ: 202/10/27

م/ إعالن اول

عمالً بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعــدل، تعلن جلنة البيع واإليجار في 
مديريــة بلديات ذي قار عن وجود املزايدة العلنية إليجار أمالك مديرية بلدية )كرمة بني ســعيد( 
وكما مبينة مواصفتها ادناه عدد )2( فعلى الراغبني باالســتئجار مراجعة محاسب البلدية خالل 
مدة )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن لدفع التأمينات القانونية بنســبة ال تقل عن 
)20%( من القيمــة التقديرية لكامل مدة االيجار واحلضور في اليوم التالي من مدة انتهاء االعالن 
في ديوان البلدية حســب املوعد احملــدد مع جلب هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترســو عليه 

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

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية 

واملالية
مديرية االحوال املدنية واجلوازات 

واالقامة
قسم شؤون االحوال املدنية 

كركوك
العدد: 2919
التاريخ: 2022/10/26

م/ اعالن
قــدم املواطن )ياس شــهاب كردي( 
دعــوى في هــذه املديريــة لتبديل 
اســم من )ياس( الى )ياســني( من 
املديرية  هذه  مراجعة  اعتراض  لديه 
خالل خمسة عشــر يوما من تاريخ 
وبعكسه فسوف  اجلريدة  نشره في 
تنظر هــذه املديرية في الدعوى وفق 
احكام املادة )22( من قانون البطاقة 

الوطنية رقم )3( لسنة 2016.
اللواء
رياض جندي الكعبي

مدير االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة العام

وزارة العدل 
 مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري في جلوالء
اعالن / طلب تسجيل عقار مجددا

بناء علــى الطلب املقدم الى هــذه الدائرة 
بتاريخ )2020/2/11 ( لتســجيل متام العقار 
ذي التسلســل ) 1555( محلــة )العروبة/ 
ناحية جلوالء( له باســم )ســعيد مجيد 
علي( مجددا باعتباره حائزا له بصفة املالك 
للمــدة القانونية ولغــرض تثبيت امللكية  
احكام  وفــق  للتســجيل  املذكورة متهيدا 
قانون التســجيل العقاري رقم )43 لسنة 
1971( قررنا  اعالن هــذا الطلب فعلى كل 
من يدعــي بوجود عالقــة او حقوق معينة 
على هذا العقار تقدمي مــا لديه من بيانات 
الى هــذه الدائرة خالل مدة )30( ثالثون يوما  
اعتبارا من اليوم التالي لنشــر هذا االعالن 
وكذلك احلضور في موقع العقار الســاعة 
العاشــرة من صباح اليــوم التالي النتهاء 
مدة االعــالن ألثبات حقوقــه موقعيا في 
الكشف الذي ســيجري في اليوم املذكور 

لهذا الغرض.
خالد جواد كاظم 
مالحظ  دائرة التسجيل 
العقاري في جلوالء

محافظة واسط/ قضاء االحرار /حقل االحدب النفطي 
شركة نفط الواحة احملدودة / قسم العقود

إعالن للمرة االولى / مناقصة توفير خدمة االطعام خمليم شركة الواحة في مطار بغداد الدولي
1st Announcement for Provision of Catering Service for AL-Waha BIAP Camp

نوع املناقصة: )مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني(
)017/SC/22( :رقم املناقصة

تعلن شــركة نفط الواحة احملدودة العاملة على مشــروع تطوير حقل األحدب النفطي في محافظة واســط / قضاء االحرار للمرة االولى عن املناقصة أعاله فعلى من يجد لديه القدرة 
والكفاءة من الشركات احمللية والعاملية املتخصصة مخاطبة )شركه نفط الواحة احملدودة \ قسم العقود( بنية االشتراك في املناقصة عبر عناوين البريد اإللكترونية املذكورة ادناه اعتباراً 

من تاريخ نشر اإلعالن للحصول على وثائق الدعوة ) ITB Documents ( والشروط املطلوبة مقابل مبلغ قيمته 100 دوالر امريكي ال غير, وتكون وثائق املناقصة جزء ال يتجزأ من املشروع.
على جميع املتقدمني االلتزام بالشروط التالية عند تقدمي عطاءاتهم:

1. جلب نسخة )صورة ملونة( لكافة الوثائق املذكورة ادناه على أن تلتزم الشركة الفائزة بجلب كافة الوثائق األصلية عند اإلحالة.
1.1 على الشركات العراقية احمللية جلب ما يلي:

أ ( هوية الشركة صادرة من غرفة التجارة او من وزارة التخطيط نافذة ومجددة.
ب ( شهادة التأسيس الشركة الصادرة من وزارة التجارة )مسجل الشركات(.

1.2 يجب على الشركات االجنبية تقدمي وثائق تسجيل الشركة الصادرة من بلدهم باللغة اإلنكليزية.
1.3 جلب عدم ممانعة لدخول املناقصات نافذة من هيئة الضرائب العامة العراقية.

2. يجب جلب أذن من السلطة الطيران املدني العراقية لتوفير اخلدمات داخل مطار بغداد الدولي.
3. تقدمي نسخه من االعمال املماثلة املؤيدة واملصدقة من اجلهة املستفيدة.

4. على الشــركات تقدمي تأمينات أولية بقيمة )$4,000 ( بالدوالر أألمريكي  فقط تقدم على شكل صك مصدق أو خطاب ضمان معنون إلى )شركة نفط الواحة احملدودة( ويتضمن اإلشارة 
ألسم ورقم املناقصة ويكون نافذ ملدة ال تقل عن )سنة( اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باسم مقدم العطاء  أو )أي من املساهمني في الشركة أو الشركات 

املشاركة مبوجب عقد مشاركة ( علما إن مدة نفاذ العطاء )120( يوماً من تاريخ غلق املناقصة.
5. أن تقدمي العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشركة أو أحد املساهمني أو من يخوله مبوجب وكالة صادرة من كاتب العدل كشرط أساسي لتقدمي العطاء والتوقيع على طلب 

شراء وثائق املناقصة.
6. في حالة اشــتراك أكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مســؤوليتهم )تضامنية تكافلية( في ذلك لتنفيذه على أن يقدم عقد مشاركة مصادق عليه أصوليا مع 

العطاء.
7. على مقدمي العطاءات تقدمي عطاءاتهم باللغة اإلجنليزية قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاءات وتتكون العطاءات من:

أ ( العرض الفني مع )Flash Memory يحتوي على العرض الفني(
ب ( العرض التجاري مع )Flash Memory يحتوي على العرض التجاري(

ج ( خطاب الضمان بقيمة )4,000 $(
يجب أن تكون املتطلبات املذكورة أعاله في ثالثة ظروف مغلقة ومختومة، ويجب تقدميها وفقا ملتطلبات لوثائق الدعوة، ويجب أن يكون اســم املشــروع ورقم العطاء واضحا على الظروف، 

يجب ان توضع الظروف الثالثة في ظرف واحد مغلق ومختوم ويذكر علية اسم املشروع ورقمه ومعلومات اتصال الشركة املقدمة. 
8. موعد اســتالم العطاءات من الساعة 09:30 صباحاُ الى الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت مدينة بغداد من يوم االربعاء املوافق 09-11-2022 في الباب الرئيسي حلقل األحدب النفطي، وبعد 
هذا املوعد ال يقبل أي عطاء، وســتجري عملية فتح العطاءات بعد الساعة الثانية عشــر من نفس اليوم وإذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعداً 

للغلق والفتح وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
9. في حال وجود اي استفســار او طلب توضيح بخصوص التفاصيل الفنية اخلاصة باملشروع يرجى مخاطبة قسم العقود قبل تاريخ 06-11-2022 بواسطة رسالة عبر البريد االلكتروني 

املذكور او تسليمها باليد الى قسم العقود لغرض اإلجابة بالسرعة املمكنة قبل موعد تقدمي العطاءات.
10.  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة.

)ITB Documents( 11. املتطلبات االخرى والتفاصيل الفنية مذكورة في وثائق الدعوة
مالحظة )1(: في حال عدم تقدمي الوثائق املذكورة في )1( او تقدمي وثائق منتهية الصالحية يكون لشركة الواحة احلق في اتخاذ االجراءات الالزمة حسب الضوابط والتعليمات النافذة. 

مالحظة )2(: تلتزم الشركة الفائزة بتقدمي الوثائق املذكورة ادناه قبل توقيع العقد
 قرص CD + نسخة ورقية )يحتوي على معلومات الشركة كاملة + هوية وزارة التخطيط او هوية غرفة التجارة مجددة ونافذة + شهادة التأسيس ملونة ومحضر االجتماع + نسخة نافذة 

من كتاب عدم ممانعة من هيئة الضرائب( تقدم لشركة نفط الوسط وتعد كجزء من متطلبات توقيع العقد.
 www.petroalwaha.com :املوقع اإللكتروني اخلاص بشركة الواحة النفطية

 eng.firas@petroalwaha.com :ملزيد من التفاصيل واالستفسارات يرجى التواصل على اإلمييالت التالية
CC to:  youhao@petroalwaha.com and khalid.jamal@petroalwaha.com

شركة نفط الواحة احملدودة
AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.

AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.

إعالن للمرة الثانية/ ملناقصة توفير انابيب )80SS «1/2-3( البار االنتاج
80SS Tubing for Production Wells »2/1-2nd Announcement for Provision of 3

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

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

اجلارية في العراق.
اسم املشروع: إعالن للمرة الثانية/ ملناقصة توفير انابيب )80SS «1/2-3( البار االنتاج

012/PC/22 : رقم املناقصة
Tender Information:
تود شركة الواحة النفطية احملدودة اإلعالن عن املناقصة اعاله للمرة الثانية . ميكن جلميع الشركات املتخصصة التي لديها القدرة واخلبرة أن تشارك في هذه 

املناقصة من خالل دفع رسوم املناقصة )100 دوالر( للحصول على وثائق املناقصة ) ITB( بداية من تاريخ نشر هذا االعالن .
1.Scope of Work: 

2-  سيتم استقطاع رسوم االعالن من الشركة الفائزة.
3-  خــالل فترة التقــدمي للمناقصة، يجب ان تكون قيمة خطاب الضمان املقدم هو30,000 دوالر امريكي . نافذ ملــدة عام واحد من تاريخ اغالق املناقصة على 
شــكل خطاب ضمان صادر من بنك مســجل في منصة البنك املركزي العراقي االلكترونية او صك مصدق 4 -  على من يرغب االشــتراك في هذه املناقصة 

دفع اجور املناقصة مائة دوالر فقط  الى قسم املالية قبل 2022/11/22  املوعد النهائي لغلق املناقصة وقبل الساعه 4.00 عصرا. حسب طرق الدفع االتية :
  الطريقة األولى: ميكن للمشــاركني دفع رســوم املناقصة 100 دوالر للحصول على وثائق املناقصة )ITB(  مباشرة إلى الدائرة املالية لشركة الواحة النفطية 
احملدودة ،   العنوان املفصل: الغرفة رقم 309 قسم املالية، شركة الواحة النفطية احملدودة / حقل االحدب النفطي ناحية االحرار – محافظة واسط  / العراق .

الطريقة الثانية: ميكن للمشاركني دفع رسوم املناقصة 100 دوالر كحوالة مصرفية حلساب شركة الواحة النفطية احملدودة.
5 - توضــع العروض الفنيــة والتجارية وخطاب الضمان بظروف مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم الشــركة قبل املوعد النهائي لغلق 

املناقصة  2022/11/22 قبل الساعة 4:00  عصرا عدا ذلك سوف يهمل أي عطاء غير مطابق للشروط
- 6 يجب علي الشركات االجنبية تقدمي:

أ -  تقدمي نسخه من جميع وثائق التسجيل اخلاصة بالشركة االجنبية وفرعها في العراق 
ب - تقدمي عدم ممانعة نافذة من الهيئة العامة للضرائب 

7-يجب علي الشركة احمللية العراقية تقدمي:
أ - تقدمي نســخه من جميع وثائق التسجيل اخلاصة بالشركة والنسخة امللونة من بطاقة الهوية النافذة )هوية وزاره التخطيط او غرفة التجارة ( مرفقة مع 

العروض  .يلتزم مقدمي العروض بتقدمي جميع املستندات االصليه قبل استالم خطاب االحالة.
ب - تقدمي عدم ممانعة نافذة من الهيئة العامة للضرائب 

8- لالستفسار االتصال باالمييالت التالية
; haneen.monam@petroalwaha.com 

zhangwen@petroalwaha.com ; lixiwen@petroalwaha.com 
 wujie@petroalwaha.com mayan@petroalwaha.com ; 
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 ،،القيمة التقديرية )االيجارمدة االيجارنوع امللكرقم امللكاسم الدائرةت
السنوي(

 علوة الفواكه376/755كرمة بني سعيد1
 52،500،000 اثنان وخمسونسنة واحدةواخلضر

مليون وخمسمائة الف دينار

6،000،000 ستة ماليني دينارسنة واحدةمخزن1877/50كرمة بني سعيد2
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ابطال ااُلثقال يواصلون خطف 
تذاكر بارالمبياد 2024

اختتام منافسات الدور 
الثاني لممتاز اليد

سلة النفط في بطولة 
السوبر الغرب آسيوية

مصر - مهدي العكيلي:       
انطلقت بطولة افريقيــا املفتوحة لرفع األثقال 
املتأهلة لبراملبياد باريس 2024 مبشاركة أكثر من 
46 منتخــب ميثلون قارات أفريقيا وآســيا وأوروبا 
وقد مثل العراق عشــرة العبني ومبختلف األوزان 
حقق البطل مســلم عقيل بــوزن 49 كغم في 
اليوم األول للبطولة اربــع ميداليات ذهبية اثنان 
منها للشــباب ومثلها للمتقدمني وتســجيل 
ثالث ارقام عاملية للشــباب واعتبر من افضل اربع 
العبني بالعالم من مجموع 12 العب بعد ان كان 
الفردي 161 وجمع 277 نقطة واملنافســات اليوم 
التالي حصــل الالعب علي موحان يحرز امليدالية 
البرونزية وكانت حصيلة العراق في اليوم الثالث 
وفيره إذ حصل الالعب احمد مصطفى على ثالث 
ميداليات ذهبيتني لفئة الشــباب مع تســجيل 
رقمني عامليني للشباب واألول على شباب العالم 
وبرونزيــة املتقدمني وختم اليــوم الثالث البطل 
رســول بعــد أن حصل علــى ذهبيتــني الفردي 
والترتيب العام وستخوضان الالعبتان زهراء غربي 

وزميلتها غرام رعد.

حسام عبد الرضا*
اختتمت امس منافســات الــدور الثاني من املرحلة 
األولى لدوري كرة اليد املمتاز، اذ فاز الشــرطة على 
الناصريــة بنتيجــة 35 مقابل 23 هدفــا واجليش 
على الفتــوة بنتيجة 27 مقابــل 23 هدفا وكربالء 
علــى التعاون بنتيجة 31 مقابل 22 هدفا واحلشــد 
الشــعبي على الكرخ بنتيجــة 41 مقابل 35 هدفا 
وبلدية البصرة على املســيب بنتيجة 34 مقابل 27 
هدفا وتعادل الكوت والكوفة بنتيجة 28 هدفا لكل 

منهما.

* املنسق اإلعالمي الحتاد كرة اليد

متابعة ـ الصباح الجديد:
اجريت فــي العاصمة اللبنانية بيــروت أول أمس 
قرعة النســخة االولى من بطولة السوبر الغرب 
التي  الوصل  آسيوي الســّلوية مبســمى بطولة 
ســتقام بدولِة لبنان في شهر كانون االول املقبل 
.. مبشاركِة ستة عشــر فريقاً من احد عشر دولة 
تقسمت الى شكلني حسب إعالن نظام املسابقة 
، االول ضــم أنديــة دول ) العراق ولبنان وســوريا 
وفلســطني وايران ( والثاني ضــم أندية ممثلي دول 
اخلليج العربي وهم ) الكويت والســعودية وقطر 
واالمارات والبحرين وُعمــان ( ، القرعة أعلنت عن 

تقسيم الشكلني الى أربعة مجاميع. 
 اخلليجي ضــم مجموعتني : األولى أندية ) الهالل 
الســعودي ، شــباب أهلي دبي االماراتي ، البشائر 
الُعماني ، كاظمة الكويتي ( والثانية ضمت أندية 
) املنامــة البحريني ، الســد القطــري ، الكويت 
الكويتي ، النصر السعودي ( .. مجموعتي الشكل 
الثاني ضمت األولى منها أندية ) بيروت اللبناني ، 
زوباهان اإليراني ، رام اهلل الفسلطيني ، إحتاد أهلي 
حلب الســوري ( والثانية ) شارداد اإليراني ، النفط 
العراقــي ، الكرامة الســوري ، الرياضي اللبناني 
( .و ســتكون البطوله بنظام  ذهابــاً واياباً يتأهل 
متصدروا اجملاميع مباشــرة الى دور نصف النهائي 
، في حني سيخوض أصحاب املراكز الثاني والثالث 
مواجهــات تأهيلية إلكمال أضالع شــكل نصف 

النهائي.

بغداد ـ الصباح الجديد:

وّجــَه مــدرُب املُنتخــب الوطنّي 
 34 لـ  الدعوَة  »راضي شنيشــل« 
ملواجهتي  وذلك حتضيــراً  العبــاً، 
اللتــني  واالكــوادور  املكســيك 
ستقامان في التاسع والثاني عشر 
املُقبل..  الثاني  من شهر تشــرين 
: محمد  الالعبني  القائمُة  وضمت 
قاســم ، إبراهيــم بايــش، حمزة 
عدنان ، حسني جبار ، محمد علي 
عبود   ) القوة اجلوّية ( ، جالل حسن 
، أحمد عبد احلســني ، عالء عباس 
، حســن عبد الكرمي )الزوراء( ، كرار 
عامر ، مناف يونس ، سجاد جاسم 
، أحمد زيروا كوكــو، أحمد يحيى 
)الشرطة( ، علي فائز ، زيد حتسني 
، حســن أحمد ، دلوڤــان مهدي ) 
الطلبــة ( ، شــهاب رزاق ، أحمد 
شاكر مرواح ) الكرخ ( ، أمين حسني 
) املرخية القطري ( ، أمجد عطوان 
) الشــمال القطــري ( ، حســني 
 ،  ) علي ) الصفاقســي التونسي 
يونايتد  ) مانشســتر  إقبال  زيدان 
االنكليــزي ( ، الكســندر اوراها ) 
كوين بــارك رينجــرز االجنليزي ( ، 
علي احلمــادي ) ويكمب االنكليزي 
( ، هيران أحمد )ثون السويســري( 
، ميرخاس دوســكي ) ســلوفاكو 
 ( يعقــوب  كيفــن  التشــيكي(، 
ارهوس الدمناركي ( ، عمار محسن 
أمير   ، الســويدي(  ) هلســنبوري 

العمــاري ) ميالبي الســويدي ( ، 
اآلي فاضل ) غومتبيرغ الســويدي ( 
، مروان البازي ) دالكورد الســويدي 
(، مهند جعاز )هامربي السويدي(.

من جانبه، اسَتدعى مدرُب منتخب 
الَشباب »عماد محمد« )38( العباً 
لاللتحــاِق بتدريباِت املنتخب التي 
ستنطلُق يوم الثالثاء املوافق األول 

من شهر تشرين الثاني املقبل عند 
الساعِة اخلامسة والنصف عصراً 
فــي جامعِة  )البرج(  في ملعــِب 
بغداد باجلادرّية استعداداً لنهائياِت 
كأس آســيا التي ستستضيفها 
أوزبكستان من األول ولغاية 18 آذار 

 .2023
وضمت القائمُة كالً من: حســني 

حســن ومحمد قاســم )الكرخ(، 
كاظــم رعــد وعبــد اهلل محمد 
ومصطفى باســم )القوة اجلوية(، 
وعباس  مهــدي،  محمد  ســجاد 
فاضــل، وحســني كاظــم )نفط 
ميســان(، حيدر عبد الكرمي، وعلي 
فاضل،  محمــد  وســجاد  صادق، 
ومؤمل علي، ومثنى طاهر ، محمد 

عماد محمد )الــزوراء(، عبد الرزاق 
وعباس  صادق  وحســني  قاســم 
)الشرطة(، حمد جبر واسهر  كرمي 
علي، ومسلم موسى )امليناء(، كرار 
حمدان وعبود رباح )القاسم(، علي 
عباس وعباس مانع )أمانة بغداد( ، 
كرار حيدر وعباس ماجد )الطلبة(، 
)الصناعــات  جميــل  محمــد 

قابيل  مصطفــى  الكهربائّيــة(، 
)أربيل(، 

إســماعيل محمد )نوروز(، حسني 
حيــدر   علــي  )النفــط(،  علــي 
)اجلامعة(، محمود جاسم )النصر(، 
عمران زكي )زاخو(، شربل شمعون 
)وسترن ســيتي األسترالي(، بلند 
أمني  الهولندي(،  )غرافشــاب  إزاد 
السويدي(،  )هلسينغبورغ  احلموي 
الســويدي(،  )غوتيبورغ  علي  االي 
ألكســندر اوراهــا )كوينــز بارك 

رينجرز(.
مــن جانب اخر، تســتكمل اليوم 
االحد مباريات اجلولة اخلامسة من 
املرحلة األولى لــدوري كرة القدم 
املمتــاز باجــراء 6، زاخــو يضيف 
النجــف فــي الســاعة 2 ظهرا 
ويلعب نفط ميســان واجلوية في 
الســاعة 3 عصرا ونــوروز يالعب 
وفي  ذاته،  التوقيــت  فــي  الزوراء 
الساعة الرابعة عصرا تقام مباراة 
واحلدود  والكهرباء  البصــرة  نفط 
الســاعة  في  الطلبــة  يالعــب 
والنصف مســاء ودهوك  الثامنة 
يلتقي أربيل في الساعة السابعة 

والنصف مساء.  
وفــاز امــس الكرخ علــى كربالء 
بهدف الالعب حســن محمد في 
الدقيقة 60، في حني انتهت مباراة 
الصناعــة والقاســم بالتعــادل 

السلبي.
بهدفني  والنفط  الديوانية  وتعادل 
ملثلهما في ملعب الكوت األوملبي.

34 العبًا في قائمة الوطني و38 للشبابي استعدادًا 
لمواجهتي المكسيك واالكوادور ونهائيات آسيا 

فوز ثمين للكرخ وتعادالن سلبي وايجابي في الدوري الممتاز 

منتخب الشباب لكرة القدم

6:15 مساًء

7:15 مساًء

مفكرة اليوم

ريال مدريد ـ جيرونا

مان يونايتد ـ وست هام
الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني

 رافد البدري*
للشباب  الوطني  منتخبنا  حقق 
والناشــئني واالشــبال 9 اوسمة 
ملونــة وبواقع وســامني ذهبيني 
وأربعة اوسمة فضية و 3 اوسمة 
العرب  بطولة  اختتام  برونزية في 
بالشــطرجن للفئات العمرية دون 
(6-8-10-12-14-16-18-20( والتي 
الســورية  العاصمة  احتضنتها 
الشهر  من   27-18 للمدة  دمشق 
اجلــاري، ومبشــاركة 6 دول عربية 
هــي ســوريا والعــراق والكويت 
ومتكن  وفلسطني،  واليمن  ولبنان 
املنتخب السوري من الفوز بلقب 
البطولة وجــاء منتخبنا الوطني 
باملركــز الثانــي، وجمــع العبنا 
الذهبي معــزز ظاهر )7.5( نقطة 
9 جوالت ومن  من خالل خوضــه 
دون خســارة تذكــر، حيث حقق 
الفوز في 6 جــوالت ، وتعادل في 
3 منهــا، متفوقاً علــى الالعب 
اللبنانــي فرهاد جواد بفارق نقاط 
منتخبنا  العــب  وجاء  الطاوالت، 
الوطني احمــد جزا جمال باملركز 

الثالث محرزاً الوسام البرونزي.
ومتكنت العبــة منتخبنا الوطني 
نهاد صباح نوري من احراز الوسام 
دون  االنــاث  ملنافســات  الذهبي 
18 عام، حيث متكنــت من الفوز 
 )7.5( جمعــت  ان  بعــد  باللقب 
نقطة من 9 جــوالت ..عبد األمير 

اكد ان 4 العبني احرزوا االوســمة 
الفضية وكانــوا قريبني جداً من 
خطــف الذهب: ففــي فئة دون 
20 عامــاً متكنت الالعبة ســاره 
مســعود عبــد اهلل مــن احراز 
متكنت  ان  بعد  الفضية  امليدالية 
العبة املنتخب الســوري فاطمة 
احمد مــراد من حتقيــق الذهب، 
كمــا توجت الالعبــة وداد صباح 
نوري بالوسام الفضي بعد أحرزت 

املركز الثاني لفئة دون 18 عاما.
وفي فئة دون 18عــام احرز العب 
فراس  علــي  الوطني  منتخبنــا 
في  الفضية  امليداليــة  قاســم 
الشــطرجن اخلاطف )Blitz(، حيث 

متكــن علي فــراس مــن حتقيق 
املركز الثاني مبشــاركة 79 العب 
والعبة وخملتلــف الفئات العمرية، 
حيث جمــع )7.5( نقطــة من 9 
جــوالت، وكان قــاب قوســني او 
ادنى من احراز الذهب الذي احرزه 
اديب  اركادان  اللبنانــي  الالعــب 
برصيــد 8 نقــاط,, موضحــاً ان 
امليداليــات البرونزية حتققت عن 
طريق الالعبــني احمد جزا جمال 
وحسن عبد الكرمي كشوش وبروا 
بيشــتوان احمد، ففي منافسات 
دون 20 عامــا متكن الالعب احمد 
جــزا جمال من حتقيــق امليدالية 
البرونزيــة برصيــد )5.5( نقطة، 
الذهبية  ميداليتها  احــرز  والتي 
العبنا معزز ظاهر حبيب، وأحرزت 
احمد  بشــتوان  بــروا  الالعبــة 
امليداليــة الثانية لفئــة دون 16 
الثالثة فقد  امليداليــة  اما  عاماً، 
جاءت عــن طريق الالعب الصغير 
لفئة  الكرمي كشوش  عبد  حسن 
دون )6-8( أعوام.. واســتطرد عبد 
الى مشــاركة  األمير في حديثة 
الدوليــني من  5 مــن حكامنــا 
احلكم  وهم:  البطولة  في  العراق 
واميان  الدولي ضمير جبار موسى 
اكبرعلي وعلي شوجة وبيشتوان 

احمد وعباس عبد الزهرة.

* املنسق اإلعالمي لالحتاد

بغداد ـ الصباح الجديد:
اقام االحتاد املركزي لكرة القدم قرعُة 
دوري  أنديِة  لفرِق  العراق  بطولة كأس 
الدرجة األولى والثانيــة.. وقال االحتاد 
العراقــي في بيــان إن » القرعة جرت 
بُحضورِ أعضاِء جلنة املُســابقات في 
االحتادِ علي عبيس وجنم عبد وسيروان 
جنم الدين«، فضالً عــن ممثلي األنديِة 

املشاركة«.وأضاف البيان انه »متّ حتديد 
يوم الثالثاء املوافق )1/11/2022( موعداً 
النطــالِق بطولة الــكأس التي جترى 
البيان  بنظام خروِج املغلــوب«. وتابع 
القرعة قســمت علــى مناطق  ان« 
منطقة  قرعُة  جغرافّيٍة«.وأســفرت 
بغداد أســفرت عن املواجهاِت اآلتية: 
واجلنســية  املصافي  يالقي  العدالية 

يواجه التجــارة والثليخ يلتقي أمانة 
بغداد واالتصــاالت يالعب الصناعات 
الكهربائية، ويلعب احلسني امام املرور 
وحيفا يالقي الدفــاع املدني والنجدة 

يواجه اجليش.
في حنب أســفرت مواجهاُت املنطقة 
الشمال  اآلتي: نفط  الشــمالّية عن 
يالقي بيشــمرگة سليمانية، وأمواج 

بابــان، وعمال نينوى  املوصلي يالعب 
يلتقي احلويجة، وبلدية املوصل  يالقي 
احلدباء ، واملوصل يواجه غاز الشمال، 
وســهل نينوى يالعب ربيعة وشباب 

الكيارة في حالة انتظار.
أمــا املنطقُة الغربية فقد أســفرت 
لقاءاتها عــن اآلتــي: الگرمة يالقي 
الرمــادي ، ومصافي الشــمال يواجه 

الصوفيــة، و الشــهيد أركان يلتقي 
شهربان  يالعب  والشــرقاط  اجلوالن، 
وســامراء امام بلدروز وقزانية يلتقي 
ديالــى. في حني أســفرت مواجهاُت 
املنطقة اجلنوبّية عــن االتي: الصادق 
يواجــه الناصرّيــة، واملعقــل يلتقي 
الكــوت وامليمونة امام القرنة وامليناء 
والبحري  البصــري  الشــباب  يواجه 

يلتقــي ميســان ومصافــي اجلنوب 
فــي حالة انتظار.. وأســفرت لقاءاُت 
اآلتي:   عن  األوســط  الفرات  منطقة 
السماوة يالقي األســرة، واحلر يالعب 
اوروك ، واحملاويــل يلتقــي اجلوهــرة، 
والهندية يواجه االزدهار ، واملشــخاب 
يواجه  بابل  وجنائــن  الكوفة،  يلتقي 

الكفل، والغاضرّية يواجه عفك.

الثالثاء.. مباريات الكأس للدرجتين االولى والثانية

حسين الشمري
الوطنــي  منتخبنــا  يســتعد 
الكراســي  علــى  باملبــارزة 
للمشــاركة في بطولة العالم 
فرنســا  باراملبياد  الــى  املؤهلة 
دولة  في  احداثها  ستجري  التي 
اخلامس  مــن  للمدة  هنغاريــا  
ولغاية  املقبل  الشهر  من  عشر 

احلادي والعشربن منه.

تدريبات منتظمة
وقال رئيس احتاد املبارزة الباراملبي 
علــي حمبد يواصــل منتخبنا  
تدريباتــه املنتظمة على قاعته 
الشــباب  وزارة  مجمــع  فــي 
مدربهم  اشراف  والرياضة  حتت 
رحيم فالح لالشتراك في بطولة 
العالم التي ستقام في هنغاربا 
وهي مؤهلة الى باراامبياد باريس 
لعام 2024 وهــي من البطوالت 
منهاجنا  ضمــن  جــدا  املهمة 
للعام احلالي من اجل رفع ترتيب 
الدولي  ...الــراجن  ضمن  مبارزينا 
لترتيــب ابــرز مبــارزي العالم 

ؤمبشاركة خيرة ابطال العالم.

قائمة الوفد
 واضاف حميد ســيتالف وفدنا 

من املتحدث رئيسا للوفد وعضو 
االحتاد سعد محمد حكما دوليا 
واملــدرب رحيــم فالــح واربعة 
مبارزيــن وهم عمــار هادي وزبن 
الرحمن  وعبد  غيــالن  العابدين 
زباد وحبدر علي وســعد قاسم 
مترجما، ونحن نعول كثيرا على 
حجز مقاعد تاهيلية ملبارزينا في  

نهائيات باراملبياد فرنسا 2024.

اجتماعات االحتاد الدولي
واشــار رئيس احتاد املبــارزة الى 

بطولة  هامش  على  سيقام  انه 
لالحتاد  مهما  اجتماعــا  العالم 
الدولي باملبارزة ملناقشــة بعض 
الفقــرات التــي تخــص طريق 
اضافة  العالم  ملبــارزي  التاهيل 
االخيرة  التعديالت  الى مناقشة 
التي طرات علــى قانون اللعبة 
فــي العالــم وهــذا االجتماع 
مهم جدا بالنســبة لنا وجلميع 
التــي  املشــاركة  املنتخبــات 
تبحث عــن ايجاد مؤطا قدم في 

البارامبياد املقبلة.

مبارزونا يشاركون في منافسات9 اوسمة للشطرنج في بطولة العرب
 العالم المؤهلة الى بارالمبياد فرنسا

نهاد صباح نوري

منتخب املبارزة على الكراسي

بغداد ـ الصباح الجديد:
جرت اخلميس، في نادي العلوية 
االنتخابــي  املؤمتــر  ببغــداد، 
للتنس  املركزي  العراقي  لالحتاد 

نتائــج  وأســفرت  األرضــي.. 
االنتخابــات عــن فوز: ســيف 
العگيلــي رئيس لالحتــاد، و ريا 
واســعد  اول،  نائب  القادر  عبد 

وعضوية  ثانــي،  نائب  شــاكر 
د.بيــداء گيالن وســعيد خليل 
وحتســني غفور وعمــار حافظ 

وقيصر چاسب وفرقان حتسني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
للمصارعة،  الدولــي  االحتاد  اختار 
العراقــي علي  الدولــي  احلكــم 
قاســم إلدارة نزاالت كأس العالم 
في العاصمة االذرية باكو.  . وقال 
علي قاســم لوكالة شفق نيوز ان 
اختاره  للمصارعة  الدولي  »االحتاد 
لقيادة نزاالت مــن بطولة العالم 
أذربيجان  فــي  املقررة  للمصارعة 

مطلع الشهر املقبل«.
»املنافســات  ان  قاســم  واضاف 
ســتقام للمــدة 3-6 من شــهر 
تشــرين الثاني املقبل مبشــاركة 
املصارعني  البــرز  واســعة  دولية 
املؤهلــني طبقــاً لقواعد جمعية 
احتادات املصارعة الدولية«. واوضح 

احلكم أنه »سيدير نزاالت املصارعة 
املنافســات«. خــالل  الرومانيــة 

وكانت آخر مشاركة حلكم العراق 
الدولي علي قاســم فــي بطولة 
اســيا للمتقدمني التي جرت في 
منغوليا نيســان املاضي. يذكر أن 
علي قاسم قاد عدد من البطوالت 
غوانزو  العاب  دورة  أبرزها  والدورات 
االلعــاب  ودورة   ،2010 الصــني   -
االسيوية في كوريا اجلنوبية 2014 
، وبطولة العالم في فنلندا 2013 
أوروبا فــي جورجيا عام  ، وبطولة 
2013، وبطولة العالم للمتقدمني 
في اوزبكســتان 2015.ومت اختياره 
ضمن قائمة ابــرز حكام االوملبيني 

عامي 2015 - 2017.

سيف العكيلي رئيسًا التحاد التنس

الحكم علي قاسم يقود
 نزاالت العالم بالمصارعة 

علي قاسم كاطع



بغداد ـ سمير خليل
في ليلة خالبة امتزج فيها الفرح واجلمال، 
الدولي  بغداد  مهرجان  فعاليات  اختتمت 
للمســرح بدورته الثالثــة والذي تواصل 
علــى مدى تســعة ايام شــهدت عرض 
)21( عرضا مســرحيا وبواقع ستة عروض 
محلية وعشــرة عربية وخمسة اجنبية، 
كما تخللت ايام املهرجان جلسات نقدية 
ومتابعــة العروض املســرحية، وامللتقى 
الفكــري، وتوقيــع شــراكات، واصدارات 
تبادل  وتوقيع كتب مســرحية، وورشــة 

اخلبرات املسرحية.
مســك ختام املهرجــان كانــت الفقرة 
االهــم، توزيــع اجلوائــز علــى الفائزين 
باملهرجان، ســبقها منهــاج حافل ابتدأ 
املوســيقي  للتراث  الوطنيــة  بالفرقــة 
املايســترو عالء مجيد  بقيــادة  العراقي 
تراثية  ابهرت احلضورباغــان عراقية  التي 
االبداع  باصوات اصيلة متنوعة  شــجية 

واالمكانات النغمية.
واملؤسســات  للجهــات  تكــرمي  تالهــا 
والســاندين  الداعمــن  واالشــخاص 
للمهرجان، وكذلك تكرمي العضاء اللجنة 
التحضيرية وجلنة ادارة اجللسات النقدية 
والدكتورة  رياض موسى سكران  الدكتور 
املهرجان،  وســكرتارية  ناجــي،  ســافرة 
والتقنيات والقســم الهندسي واملتابعة 
االعالمية  واللجنة  الســينمائي  والفريق 
واســرة حتريــر اجمللــة اليوميــة اخلاصة 

باملهرجان.
اخلبرات  تبــادل  ورشــة  فتيات  وقدمــت 
املســرحية التي ولدت من رحم املهرجان 
للســنة الثانيــة على التوالــي وضمت 
خمسة عشر فتاة من محافظات العراق 
والدول العربية باالضافة اليران، مشــهد 
مســرحي حتت عنوان "بروفة نســوية"، 
حتت اشــراف وتدريب الدكتور عبد الكرمي 
عبود والكاتــب علي عبد النبــي الزيدي 
العراق  مــن  الشــيباني  والدكتورعلــي 
والســينوغراف الكويتي خليفة الهاجري 

والفنانة السورية مروة االطرش.

اعتلى املسرح بعدها اعضاء جلنة حتكيم 
العروض املســرحية التي ترأسها الفنان 
محمــود ابو العباس من العراق، وشــغل 
عضويتها لينا خــوري من لبنان وكوروش 
املانيا  ايران وابراهــارد واغنرمن  زارعي من 
ورائد محســن من العراق عضوا ومقررا، 
وتلــى الفنان ابو العبــاس البيان اخلتامي 

وتوصيات جلنة التحكيم.
ثم جــاءت حلظات توزيــع اجلوائز وعددها 

سبع وزعت كالتالي:
جائزة افضل ممثل، ترشــح لها اسامة بن 
احمد من مســرحية آخر مرة التونسية، 
وخالد املصو عن مســرحية كلب الست 
مــن فلســطن، وهيثم عبد الــرزاق عن 
مسرحية خالف من العراق ومخلد جاسم 
عن مســرحية ميــت مات مــن العراق 
وماكســير ســطارليك عن مســرحية 
كاليغوال من اوكرانيا والذي خطف اجلائزة.

جائزة افضل نص مســرحي، وترشــحت 
اليهــا اربعــة نصوص هــي: )ميت مات( 
للكاتب علي عبد النبي الزيدي من العراق، 
واخملرج  للكاتــب  )املركــب(  ومســرحية 
وقدمته  الصكر  املغترب ســالم  العراقي 
الفرقة الليبية، ونص مسرحية )آخر مرة( 

لوفاء طبوبي من تونس، ونص مســرحية 
اجلائزة  وذهبت  البحريــن،  من  )هاراكيري( 

لنص مسرحية آخر مرة من تونس.
جائزة افضل ســينوغرافيا، ترشحت لها 
اربع مســرحيات هي: خالف مــن العراق، 
وكاليغــوال مــن اوكرانيا، وشــاطارا من 
املغرب وآخر مرة من تونس، وذهبت اجلائزة 
للســينوغراف طارق الربح عن مسرحية  

شا طا را من املغرب.
وبالنســبة جلائزة افضل ممثلة فترشحت 
لها الفنانات : سهى سالم عن مسرحية 
خالف من العــراق ومرمي بــن حميدة عن 
مســرحية آخر مرة من تونــس وآمال بن 
حدو عن مســرحية شــاطارا من املغرب، 
وخطفت اجلائزة التونسية مرمي بن حميدة.

اما جائزة افضل اخراج فقد تنافس عليها 
كل مــن : مهند هــادي من العــراق عن 
ابو صباح من  مســرحيته خالف، وفراس 
فلســطن عن مســرحيته كلب الست، 
ومهند علي من العراق عن مسرحية 4.48، 
ووفاء طبوبي من تونس عن مســرحيتها 
والكســندر كوفتشــون من  آخر مــرة، 
اوكرانيا عن مسرحيته كاليغوال، وذهبت 

اجلائزة الى التونسية وفاء طبوبي.

وجاءت الترشيحات لنيل جائزة افضل اداء 
gps  وطلقة  جماعي كالتالي: مسرحية 
الرحمة من العراق وكاليغوال من اوكرانيا، 
ومســرحية 4.48 مــن العــراق، وفــازت 
مســرحية طلقة الرحمة خملرجها محمد 

مؤيد باجلائزة.
اما اجلائزة االخيرة وهي جائزة افضل عمل 
متكامل فذهبت للمســرحية االوكرانية 
كاليغوال ومخرجها الكسندر كوفتشون 
بعد ان ترشحت لها اربع مسرحيات هي: 
gps مــن اجلزائر، وكاليغــوال من اوكرانيا، 

وشاطارا من املغرب، وآخر مرة من تونس. 
التــي عرضــت  املســرحيات  أن  يذكــر 
باملهرجــان وحســب تسلســل عرضها 
بدأت مبســرحية )طلقــة الرحمة( اخراج 
محمد مؤيد من العراق تبعتها مسرحية 
اخــراج مهند  ايضا  العــراق  )خالف( من 
هادي ، ومســرحية )بائع متجول( املعتمد 
املناصير االردن، ومســرحية )gps  ( اخراج 
محمــد شرشــال اجلزائــر، ومســرحية 
turba اخراج ســارة ديب بلجيكا،  )حتول( 
ومسرحية) 25 ريختر( اخراج عالء قحطان 
من العراق ومسرحية شاطارا اخراج امن 
)هاراكيري(  ومســرحية  املغرب،  ناســور 

البحرين، قم  اخراج حســن عبد علــي 
مســرحية )ميت مات( اخــراج علي عبد 
النبــي الزيدي مــن العراق، ومســرحية 
الرواحي  )لقمة عيــش(  اخراج محمــد 
ســلطنة عمان، ومســرحية 4.48 اخراج 
مهند علي من العراق، تبعتها مســرحية 
)عندما تنتهي تسقط( اخراج عبد الهادي 
من ايران، و  مسرحية )عائشة 13( اخراج 
بعدها مسرحية  تونس،  النصيري  سامي 
)كلب الســت( اخراج فراس ابو صباح من 
فلسطن، ثم مســرحية )املركب( اخراج 
شــرح البال عبد الهادي ليبيا، ومسرحية 
)كاليكوال(  اخراج اولكســندر كوفشون 
من اوكرانيا، و مســرحية )احلزمة( اخراج 
فيوليت دور فرنسا، ومسرحية )انا وجهي( 
)عــرض شــرفي(  اخراج عواطــف نعيم 
العراق، ومســرحية )اخر مرة( اخراج وفاء 
طبوبــي تونــس، وفي اليوم قبــل االخير 
عرضت مســرحيتن هما )الطريق( اخراج 
ليديــا كوبينا من روســيا، ومســرحية 
)املنديل(  اخراج بسام حميدي من سوريا 
. وعرضت هــذه املســرحيات على ثالثة 
مســارح في بغداد هي )الرشيد والوطني 

والرافدين(.
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

اختتام فعاليات مهرجان بغداد الدولي للمسرح بدورته الثالثة
تونس واوكرانيا تحصدان الغّلة األكبر..

متابعة ـ الصباح الجديد:
فواخرجي،  السورية ســالف  الفنانة  نشرت 
بـ"إنســتغرام" صورة  اخلاص  على حسابها 
للفنانة شــيرين عبد الوهــاب دعمتها من 
خاللهــا بطريقة غير مباشــرة عــن طريق 
مقارنــة موقفها بحيــاة الفنانــة الراحلة 
أســمهان والتــي قدمتها الفنانة ســالف 
فواخرجي في عمل فني ســابقا، وذلك بعد 
أزمتها األخيرة واحتجازها في املستشــفى 

لعالجها من اإلدمان.
وقالت ســالف في منشورها: "عندما قدمت 
شــخصية أســمهان أكثر مــا لفت نظري 
وما حاولت التأكيــد عليه في فهمي وأدائي 
للشخصية هو كيف أجسد شخصية هذه 
اإلنسانة بينما أسمهان هي الفنانة الكبيرة 
املشهورة صاحبة الصوت السماوي والطلة 
األميرية ال ميكن ألحــد أن ينتقص من فنها 
وإبداعهــا وخصوصيتهــا وإجنازها وتاريخها 

رغم قصر عمرها فلــكل فنان محبن وغير 
محبن، وهذا أمر مشــروع وحق لكن احلب أو 
عدمه ال يخولنا أن ننســف تاريخ أو ننقص 
من موهبة، فظهرت الفنانة العظيمة بكل 

ما استطعنا من تقدير وحب لفنها".
وأضافت: "ولكن كانت الصعوبة كيف سنقدم 
أســمهان أو آمال اإلنسانة هل سيمسحون 
لنــا؟ وكيف ســنتحدى املعتــاد واملتعارف 
عليه أن املشــهور البد أن يكون مالًكا منزًها 

من  خالًيا 
ب  لعيــو ا

بشرًا  ليس 
كباق البشــر 

لوحــة  وكأنــه 
بأجمل  مرســومة 

ببعدين  ولكن  األلوان 
فقــط فالبعد الثالث من 

احملرمات".

عنوان الجريدة: بغداد ـ الوزيرية / رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 777 لسنة 2004 / رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين 301 

الدكتــور فالح  أهدانــي الصديق االســتاذ 
القريشــي كتابــه اجلديــد املوســوم بـــ ) 
مصادره  واالرهــاب  التكفير  ســيكولوجية 

الثقافية ، أسبابه ، سبل مواجهته( 
وقد حتّدث بايجاز عن كتابه في مجلس الصدر 
الذي انعقد مســاء الثالثاء املاضي 25 / 10 / 

 2022
واســتثارني حن أشار الى انه عقد فصالً في 

كتابه للفتاوى الداعشية املضحكة .
ونحــن إذْ نُثني على جهــده املتميز ومبادرته 
الرائدة التصدي للدواعش واالرهاب، ونشكره 
قبل غيره اجمل الشكر على هديته ، أحببنا 
أْن نقف على الفصل املذكور من كتابه ، ونورد 
في هذه املقالة بعض تلك الفتاوى والتي قد 

تكون ُمبكيًة مضحكة .
منها :

فتــوى ) عبد اهلل بن ســليمان بــن حميد ( 
املوجودة في كتاب ) الدرر السنية في األجوبة 

اجلدية ج16 ص 71 74- : -
والتي جاء فيها :

) اّن تعليم املرأة خطر عظيم على اجملتمع 
ومصيبٌة ال جتبر .. (

وهكــذا ينتصر بن ســليمان للجهل ويعلن 
صراحة – وبكل جرأة – خطورة تعليم املرأة .

ونحن نعلم أنَّ النساء شقائق الرجال وال فرق 
بن الفريقن في أهميــة االنتهال من ينابيع 
العلم ألنــه النور الذي يُبــدد ظلماِت اجلهل 

واخلرافة .
إّن حترمي تعليم النســاء انتقــاٌص ملكانتهن 
االنســانية، وحــرب ال هوادة فيهــا عليهن 
للحيلولــة بينهن وبــن مــا ينتظرهن من 
االســهام فــي احلــراك العلمــي والفكري 
والثقافـــي واحلضاري واالنسانـــي، وهـــذا 
أمـــر ال يستسيغه العقالء واملنصفون على  

االطالق .
ومنها :

حرمة امتهان احملاسبة واعتبارها كفراً صريحا 
) فان اهلل وحده هو احملاسب على كل شيء ..(
وال ندري ما هو التنافي بن عمل احملاسب وبن 
االميان باحلساب االلهي لنا على كل ما يصدر 
منها من قبــل اهلل ســبحانه العليم بكل 

شيء ؟
انه مجرد رأي سخيف ال يدعمه عقل وال دين 

...
ومنها :

الدعوة التي تضمنها فتوى ابي تراب املقدسي 
بوجوب هدم الكعبــة املعظمة ) ألن ضررها 

أكثر من نفعها ( 
ولتخليص ) الناس من العبادة من دون اهلل ( 

ان الكعبــة املعظمة هي بيت اهلل في االرض 
وهو الرمز املادي للتوحيد وقد أمر اهلل تعالى 

بالتوجه اليها في كل صالة 
والطواف حولها في العمرة واحلج 

وقد تخلف املقدسي عن فهم أبسط حقائق 
الدين فجاءت فتواه خطيرة شريرة .

ومن الفتاوى املضحكة 
حترمي تقطيع البصل على الزوجة فقد يدخل 
زوجها الى املطبــخ ويرى دموعها فيظن أنها 
جتهش بالبكاء علــى فراقه فيحضنها ففي 

ذلك خداع للزوج واستغالل عاطفته ( 
أرأيَت كيف تتجلى احلماقة والسخافة واجلرأة 

على اهلل بنسبة التحرمي الى الدين ؟
ومنها 

حرمة عمل الصيدلي الن أرباب الصيدليات ) 
يعتمدون على غير اهلل بشــفاء الناس واهلل 

وحده هو الشافي (
ان الداء – كما هو معلوم – 

البد له من دواء 
وحترمي بيع الدواء دعوة صريحة للناس أْن ميوتوا 
استســالماً ملا يعتريهم مــن أمراض وأوجاع 

وهذا ماال يقره عقل وال دين .
ومن الفتاوى املضحكة أيضا :

املنع من شــرب املاء البارد وسبب التحرمي ) اّن 
النبي )ص( لم يكن يشرب املاء بارداً (

ومنهــا أيضا حترمي أكل الدجاج املشــوي في 
البيوت واملطاعم، وسبب التحرمي :

) ان النبــي )ص( لـــم يكن يتنــاول الدجاج 
مشويا ( ...

ويطول بنا املقــام إْن أردنا اســتعراض املزيد 
من هذه الفتاوى البائســة التي تشــوه وجه 

االسالم وتعكس غباء أصحابها وحتجرهم 
وقدميا قيل :

)اجلنون فنون ( 
وال حول وال قوة االّ باهلل العلي العظيم .

الفتاوى الخطيرة 

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

سالف فواخرجي لشيرين عبد الوهاب: "كل شيء ونقيضه جميل"

بغداد- الصباح الجديد:
أعلن الفنان هيثم عبد الرزاق، امس 
الســبت، عن أعمــال فنية جديدة 
ســترى النور قريباً، مبيناً أن أحدها 

يتعلق ببغداد.
تابعته  الرزاق في تصريح  وقال عبد 
العرض  انهاء  "بعد  اجلديد:  الصباح 
املســرحي ملســرحية )خالف( التي 
عرضت ألول مرة في افتتاح مهرجان 
للتدريب  اآلن  الدولي، استعد  بغداد 
لعرض مســرحية بعنــوان )صانع 
األوهــام( مــن تأليف فالح شــاكر 

ومبشاركة الفنانة آالء حسن".
وأضاف: "فــي مجال التلفزيون لدي 
مسلســالن مهمان أجسد فيهما 
دور البطولــة وســيتم عرضهمــا 
في رمضــان املقبــل، األول بعنوان 
مصطفى  إخــراج  مــن  )الكهف( 
كرمي، يتناول قصة مهندس معماري 
عراقــي اســمه )يوســف( الــذي 
أن يبنــي مدينة  اســتطاع جاهداً 

كاملــة حتت بغــداد يحلم بها كل 
فــرد عراقي ليعيش بهــذه املدينة 
النموذجيــة املتكاملــة والصاحلة 
للعيش برفاهيــة كبيرة"، موضحاً 
أن "املسلسل ســيكون مغايراً عن 

ل  عمــا أل ا

الدرامية كونــه يختلف في الطرح 
واألسلوب". 

وتابع أن "املسلســل الثاني بعنوان 
الفساد  يتناول  الذي  )مالك جهنم( 
وعمليات  البنوك  في  واإلداري  املالي 
غســيل األمــوال والكســب غير 

املشروع".

بغدادـ  الصباح الجديد:
ابوابه  أعاد مجلس الصــدر فتح 
وشــرع بعقــد جلســاته بعــد 
التوقف بســبب جائحة )كورونا( 
ووفق البرنامج املعد له ، فقد عقد 
الثالثاء  مساء  الشهرية  جلسته 
25 / 10 / 2022 م بحضور حشــد 
من العلمــاء وأســاتذة اجلامعة 

واألدباء ورواد اجملالس الثقافية .
وتضمن املنهاج :

االســتاذ  للقانونــي  بحثــاً   –  1
الدكتــور علي الطائــي بعنوان ) 

حقوق العراق في مياه الرافدين (
األديــب  للمصرفــي  بحثــاً   –  2
االستاذ عبد الهادي صادق بعنوان 

) احلكمة في الشعر العربي ( .
للباحــث التاريخــي  3 – بحثــاً 
العارضــي  محســن  االســتاذ 
والهزمية  الثبــات  )ثنائية  بعنوان 
قراءة   – العراقــــي  السلوك  في 

تاريخية ( .

4 – عرض الباحــث الدكتور فالح 
سيكولوجية   ( لكتابه  القريشي 

التكفير واالرهاب ( 
5 – وختمــت اجللســة بحديــث 
العالمة  ســماحة  اجمللس  لراعي 
استذكر  الصدر  حســن  السيد 
فيه بعض احملطات من حياة االمام 

اية اهلل العظمى السيد محسن 
( مبناسبة  ) قدس ســره  احلكيم 

الذكرى السنوية لوفاته .
وقد أغنى السادة احلضور اجللسة 

مبداخالتهم ونقاشاتهم .
ومت توزيع هدية اجمللس على السادة 

احلضور .

أربيل ـ الصباح الجديد:
أربيل معرضــا للكتاب  اســتضافت مدينــة 
مبشاركة أكثر من 30 دارا للنشر، ويقول منظمو 
املعرض، إن" هــذا املهرجان الثقافي يهدف إلى 
تعميــق وتعزيــز ثقافة التعايش والتســامح 
والســلم األهلي بن مختلف مكونات اجملتمع، 
وعلى مدى عشــرة أيام وحتت عنوان " التعايش 
في إقليم كردستان"، ينظم نحو 30 دارا للنشر 
من اإلقليم وعمــوم العراق معرضا للكتاب هو 

األول من نوعه.
أما الغاية من هذا املهرجان الثقافي، كما يقول 
منظموه فهي إشاعة وتعميق ثقافة التعايش 
والســلم االجتماعي بن مختلف األطياف في 
اإلقليــم. وقال عضــو اللجنة املشــرفة على 
املعرض، هوكر مجيد: "نقيم هذا املعرض، بغية 

إشــاعة ثقافة التسامح والتعايش، بن جميع 
أطياف اجملتمع في اقليم كردســتان من خالل 
تشجيع اجليل اجلديد على التفاعل مع الكتاب 
مبختلف اللغات، وسنعمل خالل الدورة املقبلة، 
على إشراك دور النشر التركمانية والكلدانية 
اآلشــورية، اضافة لدور نشــر من بلدان اجلوار 

ونأمــل أن تكــون جتربــة ناجحــة 
ومفيدة" . وضم املعرض اكثر من 

نصف مليون كتاب، باللغـات 
والعربيـــة  الكرديـــة 

واإلجنليزية، في مجاالت 
والعلـــوم  األدب 

استأثرت  واألديان، 
م  هتمــــا با

الزوار.

هيثم عبد الرزاق: أعمال فنية 
جديدة سترى النور قريبًا 

بعد انقطاع بسبب جائحة كورونا..
مجلس السيد حسين الصدر يعيد فتح أبوابه 

لتعزيز التعايش السلمي..
 معرض كتاب "مختلف" في أربيل

في يومها العالمي.. 
الرسوم المتحركة 

وتأثيرها على األطفال
الصباح الجديد ـ متابعة:

صادف الثامن والعشــرون من الشــهر اجلــاري، اليوم 
العاملي للرســوم املتحركــة، الذي بــدأ االحتفال به 
عــام 2002، وال تخلو ذاكــرة أّي مّنا مــن العديد من 
الشــخصيات واألعمال الكرتونية التــي رافقت فترة 
املتحركة تستهدف فئة األطفال  الطفولة، فالرسوم 
الصغار والناشئة من أجل مترير رسائل توعوية وتربوية، 

تسهم في تربيتهم.
وبعــد 130 عامــا علــى ظهورها، أصبحت الرســوم 
املتحركة اليوم واحدة من أقوى وسائل التعبير والفنون 
البصريــة، لقدرتها على إطالق العنان خليال صانعيها، 
ومتكينهم من جتســيد أفكار متنوعــة مهما جاوزت 
الواقــع وابتعدت عــن املألوف واملنطق، هــذا عدا عن 
التطورالرقمي الذي تشــهده في أساليب تصميمها 

ورسمها.

عدسة: نور القيصر
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