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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

بغداد - الصباح الجديد:
أصدر وزير الداخلية عبد األمير 
الشمري، امس الثالثاء، توجيهاً 
دوائــر مديريــة  دوام  يخــص 

األحوال املدنية واجلوازات.
اطلعت  للــوزارة،  بيــان  وذكر 
أن  عليــه الصبــاح اجلديــد، 
»وزيــر الداخلية عبد األميـــر 
الشمـــري، وجــه بــأن يكون 
الــدوام الرســمي فــي دوائر 
املدنيــة  األحــوال  مديريــة 
وتوابعها  واإلقامــة  واجلوازات 

شــؤون  كمديريــات  كافــة 
واجلوازات  الوطنيــة  البطاقة 
الســكن  وبطاقة  واألحــوال 
احملافظات  وجميــع  بغداد  في 
الثامنة صباحاً  الســاعة  من 
مساًء،  السابعة  الساعة  إلى 
بوتيرة واحــدة ومن دون توقف 
إلجناز جميع املعامالت واالرتقاء 
املقدمة  اخلدمــات  مبســتوى 
للمراجعــن وتخفيف األعباء 
عنهم املتأتيــة من املراجعات 

خالل ساعات محددة«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
نفت حركــة امتداد حصولها 
على وزارة فــي حكومة رئيس 
الوزراء محمد شياع السوداني، 
فيما اعلنت عزمها العمل من 

موقع املعارضة.
امتداد  فــي  القيــادي  وقــال 
مســعد الراجحي في تصريح 
امس  اجلديد  الصبــاح  تابعته 
»اننا كحركة مؤمنن  الثالثاء: 
بالعمــل في املعارضــة ونرى 
انه من االجــدر وجود حكومة 
اغلبية ومعارضة، وســنعمل 
مــن موقــع املعارضــة داخل 

مجلس النواب«.
واضــاف »كمــا نرى بــان كل 
شــكلت  التــي  االحــزاب 
فشــلت  املتعاقبة  احلكومات 
بــادارة الدولــة«، مســتدركاً 
»البارتــي ضغط علــى االطار 
بعدم تغيير وزير اخلارجية الذي 
ذا  العراقي  اجلواز  فشل بجعل 

قيمة«.
ان »حركة  الراجحــي،  وتابــع 
امتــداد اول مــن توجهت الى 
حجز  بطلــب  العام  االدعــاء 

االموال املنقولة وغير املنقولة 
ومنع ســفر املتهمن بسرقة 

العصر«.
وبن، ان »النائــب من حقه ان 
ميثــل راي املواطــن داخل قبة 
مجلس  رئيس  وعلــى  البرملان 
مجلــس  ورئيــس  النـــواب 
اجلمهورية  ورئيــس  القضــاء 
اعطاء وجهة نظــر ملا حصل 
لعــالء الركابــي داخــل قبة 

البرملان«. 
ولفــت الراجحي، بان »املنهاج 
لــم  للســوداني  احلكومــي 
يشــر الــى موضوعــة ملف 
قتلة املتظاهريــن ودعونا قبل 
اســبوعن الــى تفعيل جلنة 
تقصي احلقائق اخملصصة لهذا 

الشأن«.
ونفــى القيــادي فــي امتداد 
»حصــول احلركة على اي وزارة 
وكل  الســوداني  حكومة  في 
ماقيل هــو ادعــاء وزيف ولم 
نطالب باي وزارة«، كاشفاً عن 
»ســعي امتداد واجليل اجلديد 
املطالبة بدراســة منهاج كل 

وزارة«.

قيادي في امتداد: 
لم نطالب بأي وزارة ونعتزم 
العمل من موقع المعارضة

دوام دوائر االحوال المدنية 
والجوازات اليومي 11 ساعة

مـن دون تـوقف

وزير الداخلية يوجه: 

بغداد - الصباح الجديد:
الوزراء محمد  شدد رئيس مجلس 
شياع السوداني امس الثالثاء، على 
ضرورة اتخاذ إجراءاٍت اســتثنائيٍَّة 
ُمكافحة  فــي  ـٍة  تقليديَـّ وغيــر 
داً  الفساد وُمالحقة مرتكبيه، ُمؤكِّ
إيالء ملفِّ استرداد األموال املنهوبة 

األهميَّة القصوى.
، وخــالل زيارتــه مقر  الســودانيُّ
هيئــة النزاهة واللقاء برئيســها 
م فيها وثلة  ونائبه واملالك املُتقــدِّ
ــد بأن »أولى  فيها، تعهَّ مــن ُموظَّ
املعايير في تعامــل حكومته مع 
حكومات الــدول هو مدى تعاونها 
مع العــراق في اســترداد املدانن 
واألموال املُهرَّبة، وســيكون اجلهد 
إجراءات  مع  ُمتَّسقاً  الدبلوماسي 
من  العراق  لتمكن  النزاهة؛  هيئة 
اســترداد أمواله املُهرَّبة، حاثاً على 
البدء بفتــح امللفات األكثر أهميَّة 
من حيث حجم األموال اخمُلتلســة 
أو املهدورة أو تلك املُتعلِّقة بإيقاف 
بإجنازها  التــي  ة  املُهمَّ املشــاريع 
يلمس املواطــن اخلدمات الفضلى 

مة له«.  املُقدَّ
ودعا إلى« تأليف فريٍق داعٍم لهيئة 
النزاهة يتَّخــذ الصفة القانونيَّة، 
وعــدم تعارضــه مــع صالحيَّات 
ها املُنوطة بها وفق  الهيئة ومهامِّ
قانونهــا النافذ رقم )30 لســنة 
ل، معرباً عن استعداده  2011( املُعدَّ
لتقدمي كلِّ الدعم للهيئة، ســواٌء 
على ُمستوى اإلجراءات التنفيذيَّة 
التشــريعيَّة لســن  الت  التدخُّ أو 
والتي  للفساد،  ية  املُتصدِّ القوانن 
تسهم في إغالق منافذ هذه اآلفة 
اخلطيــرة الفتا إلــى العمل على 
ر  حتســن ُســلَّم العراق في ُمؤشِّ

مدركات الفساد الدوليَّة«. 
فــي معركٍة  اآلن  »نحــن  وتابــع 
ـٍة ضــدَّ الفســاد، وكما  مصيريَـّ
حاربنــا داعــش وانتصرنــا عليه 
نســعى  اجلهود  جميع  بتضافــر 
واإلصرار  نفســها  بالقوَّة  للعمل 
فــي معركتنا ضدَّ الفســاد الذي 
واخلدمــات  االســتثمار  يُعيــق 
العزم  التنمية، مؤكداً  ومشــاريع 
علــى مكافحــة الفســاد وعدم 
وجود خطوط حمراء أمام أي ملف 
فســاد مرتبط بجهٍة سياسيٍَّة أو 
أيِّ شــخصيٍَّة كانت، ُموضحاً أنه 
واملهنيَّة  املوضوعيَّــة  ســيعتمد 
ات  والنزاهــة في تناول هــذه امللفَّ

والتعامل معها.
« ظاهرة  رئيس مجلس الوزراء بنَّ أنَّ
الفساد تتطوَّر وتتحوَّر حالها حال 
فايروس كورونــا، داعياً إلى تطوير 
ي  والتصدِّ معها  التعامل  أساليب 
لهــا واحلد مــن غلوائهــا وآثارها 
على االقتصاد واالســتثمار وتقدمي 
والدعوة  للُمواطنــن،  اخلدمــات 
ي  لتطوير أساليب التحري والتقصِّ
ملاُلحقة  املُكلَّفــن  أمــوال  عــن 
والكســب غير  األموال  ــم  تضخُّ
املشروع، وعدم االكتفاء باألساليب 
ـة لتفعيل مبدأ »من أين  التقليديَـّ
لك هذا«، ُمختتمــاً حديثه باحلث 
على تقدمي اإلجراءات الوقائيَّة وزرع 

ة  ثقافة النزاهــة وأخالقيَّاتها وعفَّ
اليــد، واحلفاظ على املــال العام، 
فن في  واحليلولة دون تــورُّط املُوظَّ

ُمخالفاٍت أو جرائم فسادٍ.
من جانبه، استعرض رئيس الهيئة 
القاضــي عــالء جواد الســاعدي 
بعض املُعوِّقــات التي قد تعترض 
عمل الهيئة في ســعيها الدؤوب 
على  والضرب  الفســاد  ملكافحة 
أيدي الفاســدين، داعياً إلى تدخل 
تشريعيٍّ يسدُّ الفراغ الذي أحدثه 
املُفتِّشــن  منظومة  إلغــاء  قرار 
التــي  واخلروقــات  العموميِّــن 
أصبحت بعيدًة عن أجهزة الرقابة 
ســات  واملســاءلة، واصفــاً ُمؤسَّ

تلك  الدولــة فــي ظــل غيــاب 
بأنه أقرب إلى الصندوق  املنظومة 
األسود الذي ال يُْعلَُم ما يجري فيه.

القاضــي الســاعدي أشــار إلى 
مجال  فــي  قة  املُتحقِّ اإلجنــازات 
اســترداد األمــوال املُهرَّبــة خالل 
األشهر املنصرمة، الفتاً إلى أنَّ هذا 
امللف تعتريه الصعوبات؛ بســبب 
قبيل  القانونيَّة من  اجلوانب  بعض 
القانونيَّــة  املنظومــة  اختــالف 
اجلنسيَّة،  ازدواج  ومسألة  للبلدان 
أنَّ بعض الــدول متتنع عن  داً  ُمؤكِّ
التعــاون مــع العراق فــي مجال 
اســترداد أمواله ونحتاج إلى إلزام 
أي  إبرام  بعــدم  اجلهات احلكوميَّة 

عقد أو تسهيل عمليات االستثمار 
داخل العراق مــع حكومات الدول 
التي متتنع عن التعاون في استرداد 

املدانن واألموال املُهرَّبة.
نائــب رئيــس الهيئــة )مظهــر 
ٍل  تركي عبــد( اقترح إجــراء تدخُّ
تشــريعيٍّ بتعديل بعض القوانن؛ 
الصالحيَّات  بعض  الهيئة  لُتْمَنح 
القضائيَّـة، التي منها: حق توجيه 
االســتقدام  أوامر  وإصدار  االتهام 
والقبض ومنع السفر، الفتاً إلى أنَّ 
اجلانب التحقيقيَّ الزجريَّ ال ميكنه 
وحده القضاء على الفساد في ظل 
ب هذه املنظومة اخلطيرة بل  تشعُّ
ينبغــي الركون إلى مــا اعتمدته 
التجارب العامليَّة في القضاء على 
ها اتخاذ إجراءاٍت  الفساد التي أهمُّ
وقائيٍَّة متنع وقوع الفساد من قبيل 
احلكومــة اإللكترونيَّــة وحوكمة 
تنتهي  مبوجبهــا  التي  اخلدمــات 
في  ظاهرة احتكاك املراجعن مبُوظَّ

الدوائر ال سيما اخلدميَّة منها.
جدير بالذكر ان نفوذ بعض الكتل 
السياســية والتــي ترتبــط بها 
ميليشــيات من اهــم التحديات 
السوداني،  يواجهها  التي ســوف 
متــورط  بعضهــا  وان  ســيما 
الســلطات  ان  بدليل  بالفســاد، 
القضائية اصــدرت خالل النصف 
األول مــن العام اجلــاري، 731 أمر 
قبض نفذ منهــا 396، من بينهم 
8 وزراء ومــن بدرجتهــم، و53 من 
أصحاب الدرجات اخلاصة واملديرين 

العامن ومن بدرجتهم.
وحســب هيئــة النزاهــة، فــإن 
»القضايــا اجلزائية شــملت 280 
ومديرين  خاصــة  ودرجــات  وزيرا، 

عامن ومن بدرجتهم«.

أكد ايالءه استرداد المدانين واألموال المنهوبة أهمية قصوى

السوداني يفتح الملف الملتهب واألخطر
في البالد.. مكافحة الفساد ومالحقة مرتكبيه 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
يزيد  مــا  النفط  أســعار  ارتفعت 
عن واحد فــي املائة أمس، لتقلص 
اخلسائر التي تكبدتها في اجللسة 
الســابقة، فيما رفعــت منظمة 
للطلب  توقعاتهــا  ســقف  أوبك 
العاملــي على النفط فــي األمدين 
املتوســط والطويل، مشــيرة الى 
103 مالين برميل  انه سيصل الى 

يوميا في العام املقبل.
برنت  اآلجلة خلام  العقود  وارتفعت 
تســليم يناير 1.53 دوالر، ما يعادل 
1.7 فــي املائــة إلــى 94.34 دوالر 
للبرميــل بحلول الســاعة 07:18 
بتوقيت جرينتش. وانتهى أجل عقد 
دوالر   94.83 عند  االثنن  ديســمبر 
للبرميل لينخفض واحدا في املائة.
وزاد خام غرب تكســاس الوسيط 
األمريكــي 1.38 دوالر، ما يعادل 1.6 
في املائة إلــى 87.91 دوالر للبرميل 
بعد أن انخفــض 1.6 في املائة في 

اجللسة السابقة.
وأنهــى اخلامان القياســيان برنت 
أكتوبر  الوســيط  تكساس  وغرب 
مرتفعــن، ليحققا أول مكســب 

شــهري منذ مايو، بعــد أن قالت 
منظمة البلــدان املصدرة للبترول 
»أوبك« وحلفاء بينهم روسيا إنهم 
برميل  مليوني  اإلنتاج  سيقلصون 

يوميا.
وبحســب »رويترز«، قالت تينا تنج 
احملللة لدى سي.إم.ســي ماركتس 
»قلصت أســعار النفط خسائرها 
املبكــرة مــع تراجع الــدوالر، في 
أســواق  فيه  ارتفعت  الذي  الوقت 

األســهم العاملية الرئيســية في 
اجللسة اآلسيوية اليوم قبل صدور 
بشــأن  الفيدرالي  االحتياطي  قرار 
الفائدة في وقت الحق من األسبوع 

اجلاري«.
أعلى  اليــوم عن  الدوالر  وانخفض 
مستوى في أســبوع مقابل سلة 
من العمالت الرئيسية املناظرة، في 
الوقت الــذي يدرس فيه املتعاملون 
احتماالت صــدور قرار ينطوي على 

اجتاه أقل تشديدا بشان السياسة 
النقديــة من مجلــس االحتياطي 

االحتادي.
ومن شأن نزول الدوالر خفض سعر 
األخرى  العمــالت  حلائــزي  النفط 
وعادة ما يشــير إلى زيادة شــهية 

املستثمرين للمخاطر.
ورفعت »أوبك« أمــس األول االثنن 
على  العاملي  للطلــب  توقعاتهــا 
النفــط فــي األمدين املتوســط 

إن ثمة حاجة  والطويــل، وقالــت 
الســتثمارات بقيمة 12.1 تريليون 
دوالر لتلبية هذا الطلب على الرغم 
مــن التحول صوب مــوارد الطاقة 

املتجددة.
املصدرة  الــدول  منظمــة  وقالت 
للبتــرول )أوبــك( في تقريــر آفاق 
النفط العاملــي لعام 2022 الصادر 
توقعاتها  عــززت  »أوبك«  إن  أمس، 
للطلب العاملي على النفط، مفيدة 
بأنــه ســيرتفع إلــى 103 مالين 
برميل يوميا العــام املقبل - بزيادة 
2.7 مليون برميــل يوميا من 2022 
1.4 مليون برميل يوميا عما  وزيادة 
العام   2023 املنظمة لعام  توقعته 

املاضي.
ورفعت »أوبــك« توقعاتها للطلب 
أيضا  املتوسط  النفط لألجل  على 
حتــى عــام 2027 وزادت التوقعات 
مبقدار مليوني برميل يوميا بنهاية 
توقعته  مبــا  مقارنة  الفتــرة  تلك 

اجملموعة العام املاضي.
وعد التقرير أن السبب وراء االرتفاع 
الطلب  إلــى  في نظــرة اجملموعة 
التعافي  هو  النفــط  العاملي على 

األكثر قوة الذي شهدناه هذا العام 
والعام املقبل والتحول في التركيز 
من انتقال الطاقة إلى أمن الطاقة.
– حســب  حاليا  »أوبك«  وتتوقــع 
التقريــر - أن يصــل الطلب على 
النفــط إلى 108.3 مليــون برميل 
يوميا في عــام 2030 بارتفاع أيضا 
العام   2030 لعــام  توقعتــه  عما 
املاضي، وعلــى املدى األطول تتوقع 
»أوبــك« أن يبلغ الطلــب العاملي 
علــى النفط في عــام 2045 نحو 
109.8 مليــون برميل يوميا ارتفاعا 
من 108.2 مليون برميل يوميا التي 

توقعتها العام املاضي.
وهذا مــا دفع احملللن الى القول بأن 
»أوبك  في  وحلفاءها  »أوبك«  اتفاق 
اإلنتاج  +« علــى خفض حصــص 
مبقــدار مليوني برميل فــي اليوم 
اعتبــارا من تشــرين الثاني املقبل 
هو قرار اقتصادي بحت، يهدف إلى 
درء آثار الركــود العاملي احملتمل في 
األشــهر املقبلة، خاصة مع اقتراب 
موعد بــدء االحتــاد األوروبي فرض 
حظر على واردات اخلام الروسي في 

اخلامس من ديسمبر املقبل.

أسعار النفط ترتفع أكثر من 1 % واوبك:
الطلب العالمي 103 ماليين برميل العام المقبل

تقريـر

إسرائيل تبدأ االقتراع ونتنياهو
»أوبك « ترفع توقعاتها للطلب العالمي4يسعى إلى العودة

6على النفط إلى 103 ماليين برميل يوميا

السليمانية - عباس اركوازي:
اعلن االمن العام لالحتاد االسالمي 
برملان  انســحاب كتلة حزبه مــن 

إقليم كردستان،
واكد االمن العام لالحتاد االسالمي 
صالح الديــن محمد بهــاء الدين 
انســحاب أعضاء  بيان رسمي  في 
كتلــة االحتاد االســالمي من برملان 
كردســتان، مؤكدا انه موقف نبيل 

منهم يشكرون عليه.  
واوضح بهاء الدين ان اتخاذ اعضاء 
كتلــة حزبه الذي ميتلك خمســة 
مقاعد فــي برملان كردســتان قرار 

يشــكرون  موقــف  االنســحاب 
خالل  وادائهم  دورهم  عليه،«ونقيم 
الســنوات املنصرمــة فــي برملان 

كردستان«.
وفي الســياق ذاته قال رئيس كتلة 
االحتاد االســالمي في برملان االقليم 
الدكتور شيركو جودت، في تصريح 
انســحاب  قرار  ان  اجلديد،  للصباح 
كتلتــه جاء بعد متديــد عمر برملان 
الســلطة  احزاب  االقليم من قبل 
بنحو غيــر قانوني ملدة عــام، واننا 
برملان  الن  املوقــف  هــذا  اتخذنــا 
كردســتان سيفقد شــرعيته في 

السادس من شهر تشــرين الثاني 
اجلاري، وهــو موعد انتهــاء الدورة 
التشريعيه وفقا لقانون االنتخابات.

واشــار جــودت الــى ان متديد عمر 
برملان كردســتان من قبــل احزاب 
وصمة  غير شرعي  بنحو  السلطة 
عار فــي جبــن الدميقراطية، وهو 
يفقد هذه املؤسسة دورها وتاثيرها 
وهو يتنافى مع الثقة التي منحها 
الشــعب لهم والتــي تنتهي بعد 

هذه املدة.
وفي معرض رده على ســؤال حول 
امكانيــة اتخاذ احــزاب اخرى ذات 

املوقف، اشار جودت الى انه يأمل بان 
تتخذ احزاب اخرى عارضت التمديد، 
هذا املوقف وان تعلن انسحابها من 

برملان كردستان.
برملان  مقــرر  قالــت  جانبها  مــن 
ان طلب  كردســتان منى قهوجي، 
انســحاب كتلة االحتاد االســالمي 
لم يقدم الى هيئة الرئاســة بنحو 
»في  وأضافــت:  االن،  رســمي حلد 
االسالمي  االحتاد  كتلة  قدمت  حال 
باالنسحاب في هيئة  طلبا رسميا 
وتتخذ  الطلب  ستتدارس  الرئاسة 
ما تراه مناسبا باملوافقة او الرفض«.  

خاص - الصباح الجديد:
دعا اإلطار التنسيقي أمس الثالثاء، 
احلكومة إلى اإلسراع في وضع قانون 
املوازنــة للعام املقبــل، وحتدث عن 
تعاون نيابي كبير سوف يسهم في 
سرعة إقراره، مبيناً أن هناك العديد 
بسبب  املتوقفة حالياً  املشاريع  من 
باألموال  التصــرف  إمكانية  عــدم 

الناجمة عن فائض أسعار النفط.
وقال عضو تيار احلكمة عباس غدير 
إن »االطــار التنســيقي يؤكد على 
احلكومة اإلســراع في ارسال قانون 
املوازنــة من أجــل إقرارها بأســرع 

وقت«.
وتابع غدير، أن »احلكومة بدأت فعالً 

بإعداد املسودة النهائية للقانون من 
أجل ارسالها إلى مجلس النواب«.

وأشــار، إلى أن »الباقــي من العام 
احلالي هو شــهرين، ونحن نأمل بأن 
يتــم اجناز املشــروع قبــل ذلك من 
والتصويت  البرملان  إلى  ارساله  أجل 

عليه«.
خالفات  »حصول  غدير،  واســتبعد 
إلى  بعد وصولــه  القانــون  علــى 
اغلب  أن  باعتبــار  النــواب  مجلس 
الكبيرة  السيما  السياسية  الكتل 
منها تدعــم احلكومة في خياراتها 

بشأن القانون«.
وشــدد، على أن »الوضــع احلالي ال 
يســمح بتأخير املوازنــة ألننا أمام 

حتديات كبيــرة أهمها ضرورة توفير 
اخلدمات إلى الشعب العراقي«.

وحتدث غدير، عن »مشــاريع عديدة 
معطلة، والســبب هو عــدم توفر 
األمــوال، على الرغم مــن االرتفاع 

احلاصل في أسعار النفط«.
إلى  السياسية  الكتل  »كافة  ودعا، 
أن تتحمــل مســؤولياتها من أجل 
اإلســراع في إقرار هذا القانون الذي 

فيه نفع للمواطن«.
وانتهى غدير، إلى أن »احلكومة تدرك 
بأن املضي في منهاجها الذي  جيداً 
وعدت به لــن يحصل دون توفر هذه 

األموال«.
من جانبه، ذكر عضــو ائتالف دولة 

القانــون وائل الركابــي، أن »االطار 
التنسيقي يرى أن إقرار قانون املوازنة 
مــن الضرورات امللحة فــي املرحلة 
احلالية، ويؤكد على املضي به بأسرع 

وقت ممكن«.
توفرت له  »العراق  أن  الركابي،  وتابع 
أموال فائضة نتيجة ارتفاع أســعار 
النفط، لكنه ال يستطيع أن يتصرف 

بها مع عدم وجود قانون املوازنة«.
الظروف  أن »جميــع  وشــدد، على 
مع  املوازنة  إلقــرار  مهيــأة  احلالية 
وجود حكومــة كاملة الصالحيات، 
ونحن  لهــا،  داعم  نــواب  ومجلس 
ننتظر بفارغ الصبر أن يتم ارســال 

القانون من أجل اقراره«.

االتحاد االسالمي يعلن رسميًا انسحاب كتلته
من برلمان االقليم بعد تمديد عمره

اإلطار التنسيقي يدعو الحكومة إلى اإلسراع
بتقديم الموازنة العامة

فتح الباب على مصراعيه امام االحزاب المترددة

بغداد ـ الصباح الجديد: 
نائــب رئيس جلنــة األمن  أعلن 
ســكفان  النيابيــة،  والدفــاع 
قانــون  مشــروع  أن  يوســف، 
اخلدمــة اإللزامية جاهــز، ومن 
املقرر ارساله الى رئاسة البرملان، 

لقراءته وإقراره.
امس  يوســف  ســكفان  وقال 
الثالثــاء إن جلنة األمــن والدفاع 
إعداد  مــن  انتهــت  النيابيــة 
اإللزاميه  اخلدمة  قانون  مشروع 
)خدمة العلم(، مبيناً أن السبب 
في تأجيل قراءتــه، عدم انعقاد 

جلسات اجمللس.
وبــّن أن جلنــة األمــن والدفاع 
ارســال مشروع  تعتزم  النيابية 
القانون إلى رئاســة البرملان، من 
أجل إدارجه فــي جدول اإلعمال 
، وســبق أن أعلن عــن االنتهاء 
القانون، لكن  إعداد مشروع  من 

تعديالت أجريت عليه الحقاً. 
وبحســب ســكفان يوســف، 
فإن »مــن يبلغ 18 عامــاً عليه 

العســكرية  باخلدمة  االلتحاق 
وسيتقاضى راتباً قدره 700 ألف 
تبلــغ مدة خدمته  دينار، وفيما 
عاماً واحداً، ميكنه االستمرار في 
كمتطوع  العســكرية  اخلدمة 
أو أن يتخذهــا كمهنــة«، الفتاً 
إلى أن شروطاً يجب توفرها في 
البدنية  »القدرة  منها  املكلفن 

والكفاءة«. 
نائب رئيس جلنــة األمن والدفاع 
»من  أن  إلــى  لفــت  النيابيــة 
تفــوق أعمارهــم األربعن عاماً 
الدكتــوراه،  وحملــة شــهادة 
اخلدمة  بــأداء  مشــمولن  غير 
العســكرية، فيما على الطلبة 
االلتحاق  قبل  دراســتهم  انهاء 
بها، وســيؤدي حملة شــهادة 
لســتة  اخلدمــة  املاجســتير 

أشهر«.
وكانت ســلطة االئتالف املؤقتة 
قد قــررت بعد احتــالل القوات 
األميركية البالد عام 2003، إلغاء 

اخلدمة العسكرية االلزامية.

األمن والدفاع النيابية: 
مشروع قانون الخدمة

اإللزامية جاهز وسيوضع
امام رئاسة البرلمان
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بغداد ـ الصباح الجديد:

 أعلنت وزارة املالية، البدء فعلياً 
بإعداد قانون املوازنة املالية للعام 
2023، وســط تأكيد مســؤول 
مالــي في بغــداد، عــدم وجود 
نية لتغيير ســعر صرف الدينار 
الوقت احلالي،  الدوالر في  مقابل 
بعد اجتماع مطول عقده رئيس 
الــوزراء اجلديــد محمد شــياع 
البنك  محافظ  مع  الســوداني، 
مصطفى  العراقــي،  املركــزي 
غالب مخيف، أمس األول اإلثنني.
وقال املستشــار املالي في وزارة 
إن  املاليــة عبد احلســن جمال 
بإعداد  فعليــا  بــدأت  الــوزارة 
موازنة 2023 وقريبا ستقدم إلى 
مجلس الــوزراء”، وأضاف أنه “ال 
يوجد سقف زمني إلرسال قانون 
املوازنة إلى مجلس النواب لكننا 

نعمل إلرسالها في أقرب وقت”.
وبنّي جمال في تصريحات لوكالة 
األنباء العراقية الرســمية )واع(، 
الدوالر  صرف  ســعر  “تعديل  أن 
ضمــن سياســات احلكومــة”، 
مضيفا أن “مجلــس الوزراء هو 
لم  لكنه  القــرار،  يتخــذ  الذي 

يطرح في املوازنة لغاية اآلن”.
وأكد مســؤول مالــي رفيع في 
وزارة املالية العراقية، “عدم وجود 
نية بتعديل ســعر صرف الدينار 
العراقــي، حيث ســيبقى عند 
مقابل  عراقيا  دينارا   1460 عتبة 

الدوالر”.
وأضاف املسؤول أن “دعوات إعادة 
ســعر الصرف القدمي سياسية 
أي معطيات  إلــى  وال تســتند 
اقتصاديــة أو ماليــة، وهنــاك 
مقترحــات مهمــة ســتطرح 
لتعويــض املتضررين من خفض 
املوظفني  الدينــار خاصة  قيمة 
العاملني  الكادحــة  والطبقــة 

باألجر اليومي”.
للعام  املالية  املوازنة  أن  وكشف 
الـ100  عتبة  اجلديد، ستتخطى 
مليار دوالر ألول مرة منذ سنوات، 
بفعل العائــدات املالية الكبيرة 
وحملاولة  العــراق،  لــدى  املتوفرة 
من  الكثيــر  توقــف  تعويــض 
واالستثمارية  التنموية  املشاريع 
التــي تضررت بفعل عــدم إقرار 

موازنة العام 2022”.
وتابع: “ســتكون وألول مرة أيضا 
التشــغيلية  النفقات  قيمــة 
باملوازنة اجلديدة أقل من النفقات 
اخملصصة لالســتثمار والتنمية 
التحتية”، مرجحا  البنى  وتأهيل 
“إرســال املوازنــة العامــة في 
غضون شهر إلى مجلس الوزراء 
البرملان  إلــى  إرســالها  بغيــة 

للتصويت عليها”.
طيف  املاليــة  وزيــرة  وأكــدت 
ســامي، في تصريحات سابقة، 
أن “مــن أهم أولويــات احلكومة 
تقدمي مشــروع  والوزارة  اجلديدة 
املوازنة االحتادية العامة لســنة 

2023 وإقرارها”.
ووجه رئيــس الــوزراء ا، محمد 
شياع السوداني، بإرسال مشروع 

قانون املوازنة املالية للعام املقبل 
2023 بالسرعة املمكنة.

وذكر بيان صــادر عن مكتبه، أن 
الســوداني “وجــه وزارة املالية، 
املوازنة  قانون  مشــروع  بإرسال 
العامة االحتادية للســنة املالية 
الــوزاري  اجمللــس  إلــى   ،2023
املمكنة  بالســرعة  لالقتصــاد 
لدراسته، ثم إلى األمانة العامة 
إلدراجه في جدول  الوزراء،  جمللس 
أعمال مجلس الــوزراء، من أجل 

اإلسراع في تشريعه ألهميته”.
كمــا ذكر فــي بيــان منفصل 
آخــر أن الســوداني بحــث مع 
العراقي  املركزي  البنك  محافظ 
مخيــف،  غالــب  مصطفــى 
أمس، ســير التعامالت النقدية 
والواقع املصرفي في العراق، في 
أول اجتمــاع بــني اجلانبني منذ 
منح حكومة الســوداني الثقة 

بالبرملان يوم اخلميس املاضي.
املالية  البالد  وشــهدت موازنات 
ارتفاعا تدريجيا كبيرا منذ الغزو 
األميركي للبالد عام 2003، لكن 
ذلك لم يسهم في حتسني واقع 

املواطنني املعيشي واخلدمي.
السنوات  موازنات  إجمالي  وبلغ 
العشر األولى من الغزو األميركي 
نحو ألف مليار دوالر، كانت أعالها 
إنفاقا خالل فترة حكومتي رئيس 
املالكي  نــوري  األســبق  الوزراء 
األكثر  وهي   ،2014 ولغاية   2006
من جهة ملفات الفســاد التي 

رافقت أداء احلكومتني.

المالية تبدأ اعداد قانون الموازنة المالية للسنة المقبلة
بأكثر من مائة مليار دوالر

 بغداد - الصباح الجديد: 
كشــفت جلنة الزراعة النيابية امس الثالثاء عن 
ســعيها لدعم الفالح بطريقة مد االنابيب الى 
اراضيها. وقــال رئيس اللجنــة، ثائر مخيف في 
تصريحات صحفية ان :”هنالك مساع جادة نحو 
تفعيل الــري املغلقة اي مبعنى مــد انابيب من 

الفروع القادمة من نهري دجلة والفرات”.
واوضــح “حيث ســيكون هنالك حتكــم بتلك 
االنابيــب وياخذ الفــالح حاجته منهــا عبر ما 
يســمى }فايبات{ مائية وهي من احدث طرق الري 
احلالية”. ، مشيرا الى انه “حتى االن لم يتم حتديد 

العمل بها على الرغم من مداهمة الوقت لنا”.

 بغداد - الصباح الجديد: 
أعلنت وزارة التربية / املديريــة العامة للتعليم 
العــام واألهلي واالجنبي امس الثالثاء، شــروط 
اســتضافة الطلبة من املدارس املســائية الى 
املدارس الصباحية للعام الدراسي 2022 - 2023.

وقالت الــوزارة في بيان إن “اســتضافة الطالب 
من املدارس املســائية الى الصباحية يكون على 
وفق الضوابط وهي  عدم وجود مدرسة مسائية 
في )القضــاء أو الناحية( و عدم وجود مدرســة 
مســائية قريبة من محل ســكن الطلبة ، في 
بعض األحيان  ووجود حــاالت مثبتة من اللجان 
الطبية أو املستشــفيات التخصيصية لبعض 
الطلبة منها )العشو الليلي أو العوق الفيزيائي(.
واكدت الضوابط علــى عدم جتاوز أعمار الطلبة 
املراد اســتضافتهم في املدارس النهارية السن 
النظامــي لتلك املدارس و فــي حالة صدور أمر 
االســتضافة من قبل املديريــة ويرغب الطالب 
بإلغاء األمر يكون اإللغاء من قبل املديرية العامة 
للتربية التي أصدرت كتاب االستضافة )حصراً(  .

الزارعة النيابية تدعم 
الفالح بطريقة “االنابيب”

التربية تعلن شروط االستضافة من 
المدارس المسائية الى الصباحية

العواصم - وكاالت :
باهميــة  التاكيــدات  تتواصــل 
التكنولوجيــا املتطــورة لتطوير االداء 
حول العالم والتــي باتت تقف ثمارها 
العالم، حيث تقدم خدمات  اقتصادات 
تســاهم في تطويــر االداء في جميع 

القطاعات دون استثناء. 
وأكد كــني هو، الرئيــس الدوري جمللس 
إدارة هواوي خالل افتتاح املنتدى العاملي 
لشــبكات النطاق العريــض املتنقلة 
2022 علــى الدور احليــوي واملتصاعد 
لتقنية اجليل اخلامس في مجال تعزيز 
التطــور التقني ودفــع عجلة التحول 
واملساهمة  لشركاتاالتصاالت  الرقمي 
باالرتقاء مبســتقبل أعمــال وخدمات 
مختلف القطاعات والصناعات األخرى. 
األبرز من نوعه  املنتــدى  تنظم هواوي 
على مســتوى العالم على مدار يومني 
فــي بانكــوك بالتعاون مــع اجلمعية 
الدولية لشبكات الهاتف احملمول )جي 
اس ام ايــه( وشــركة إدارة االتصاالت 
العامليــة )جي تــي آي(، ويشــارك به 
مشغلو شبكات الهاتف احملمول وقادة 
والصناعات  القطاعــات  تكنولوجيــا 

النظــام  وشــركاء  املتخصصــة 
اإليكولوجي من مختلف أنحاء العالم 
ملناقشة سبل حتقيق االزدهار في أعمال 
اجليــل اخلامس وتطبيقاتــه التجارية، 
املهمة  املواضيع  من  للعديد  باإلضافة 
كالتنمية النظيفــة وآفاق دمج اجليل 
اخلامــس بالتقنيات الذكيــة لتطوير 
حاالت اســتخدامه وفوائــده وميزاته 
والصناعات  القطاعات  ألعمال ســائر 

األخرى.
وقال كــني في كلمة افتتــاح املنتدى: 
“حققت شــبكات اجليــل اخلامس منواً 

أكبر مــن األجيال الســابقة لتقنيات 
الهاتف احملمول، حيث مت نشر شبكات 
املســتهلك  وخدمات  اخلامــس  اجليل 
واالســتخدامات اخملصصة على نطاق 
واســع خالل ثالثــة أعــوام. ويعكس 
التسارع احلالي في نشر اجليل اخلامس 
الــذي حققه، لكن ما  الكبير  النجاح 
زال أمامنــا الكثير من العمل لتحقيق 
قيمــة أكبر، ويجب مواصلــة التعاون 
مع كافــة األطراف املعنيــة والفاعلة 
إلطالق قدرات شــبكات اجليل اخلامس 
توفير  االعتمــاد عليها فــي  وتعزيــز 

جتــارب وخدمات متقدمة كاحلوســبة 
االتصاالت.  أنظمة  وتكامل  السحابية 
جهود  وتضافر  الشــراكات  خالل  ومن 
املعنيني عاملياً، ميكن تطوير شــبكات 
واســتخدامات اجليل اخلامس مبا يعود 
بالنفع على القطــاع التقني بأكمله، 
ويســهم فــي رفــع كفــاءة أعمال 
القطاعات  مختلف  خدمات  ومستوى 

والصناعات”.
وذكر كــني أنه حتى أكتوبــر 2022، 
أطلقــت أكثر من 230 شــركة من 
شــركات االتصاالت في جميع أنحاء 
العالــم خدمــات اجليــل اخلامــس 
التجارية، حيــث مت تصميم أكثر من 
للجيل  رئيسية  ثالثة ماليني محطة 
 700 اخلامس توفر اخلدمات ألكثر من 
اخلدمات  وتســتمر  مشترك.  مليون 
االســتهالكية في قطاع االتصاالت 
إيرادات  معظم  بتحقيق  باإلســهام 
اجليل  وســاهم  االتصاالت.  شركات 
اخلامس في حتقيق حتوالت كبيرة في 
سلوك املستهلكني مبا في ذلك تزايد 
الفيديو فائقة  حركة نقل مقاطــع 

الدقة. 

بغداد - الصباح الجديد: 
تــرأس مدير عام دائــرة صحة بغداد/ 
رحيم  كامل  ســعد  الدكتور  الكرخ 
مســائيا”ملدراء  اجتماعــا  الالمــي 
املستشــفيات واالقســام والشعب 
فــي الدائرة لبحــث الواقع الصحي 
اهم  مناقشــة  االجتماع  وتضمــن 

متطلبات الدائرة .
االجتمــاع  الالمــي وخــالل  واكــد 
القادمة  املرحلة  الكبرى في  االهمية 
التحتية  بالبنــى  االهتمــام  حــول 

للمستشفيات واعادة تاهليها وفتح 
وضرورة  جديدة  صحية  مؤسســات 
لتحسني  اجلهود  وتظافر  التنســيق 
اخلدمــة الطبية املقدمــة للمواطن 
العراقــي وقد جاء مــن ضمن محاور 
أالجتمــاع إعطاء األولويــة  لألدوية 

واملستلزمات واألجهزة الطبية 
يذكــر أن هــذا االجتمــاع عقد في 
دائرة صحة بغداد الكرخ وســتعقبه 
اجتماعــات أخرى من أجــل املتابعة 

ومواكبة اخر التطورات .

نينوى - الصباح الجديد: 
اعلنت منظمة يزدا املعنية بشــؤون 
االيزديــني احصائيــات للمفقوديــن 
االيزديني التي مت خطفهم في مناطق 

سنجار عام 2014.
وقال جميــل غامن مســؤول مكتب 
دهوك فــي تصريحــات صحفية ان 
“عدد اخملتطفني من النســاء والرجال 
واألطفــال مجهولــي املصيــر يبلغ 
2736”، مضيفــا ان “في بداية االبادة 

كان هناك 6417 شخصا مت خطفهم 
عــاد منهــم 3350 شــخص، ويعد 
الـــ2763 شــخصاً هــم مجهولي 

املصير”.
وتابــع غــامن؛ أن “هنــاك العديد من 
األشــخاص موجودين داخــل املقابر 
اجلماعيــة وحلــد االن لم يتــم رفع 
وهالء  هوياتهــم  ومعرفة  رفاتهــم 

نعتبرهم ايضا مفقودين”.
وعن مــكان وجود هــؤالء املفقودين 

قال مســؤول مكتب منظمــة يزدا؛ 
أن “هــؤالء املفقوديــن نعتقد أنهم 
الهول  مخيم  داخــل  في  متواجدون 
بســوريا وكذلك مناطق اخرى داخل 
أراضيها حيث مت مؤخرا حترير عدد من 

النساء واألطفال من اخمليم”.
وأضــاف جميل؛ أن “هنــاك عدد اخر 
موجودين في املوصــل وصالح الدين 
و االنبار”. ، وناشد جميل غامن اجملتمع 
الدولــي بالتحرك إلنقــاذ اخملتطفني 

الباقني بيد تنظيم داعش.
ناشــدوا  واملفقودين  الضحايــا  ذوي 
حكومتي بغداد واربيل باالســراع عن 
كشف مصير ذويهم الذين مازلو بيد 
تنظيم داعــش وقالت خوخي: “حتى 
االن ال اعرف شــيئا عــن مصير ابني 
وزوجي فقط نريد ان نعرف مصيرهم 
هل هم احياء أم اموات ال نريد شــيئا 
آخر مرت 8 اعــوام ونحن نتظر داخل 

هذه اخليم”. 

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلن مسؤول حكومي امس الثالثاء 
عن مساع لوزارة الهجرة واملهجرين 
الغــالق مخيم لنازحــي ديالى في 
وحــدة كرميــان الكوردســتانية، 
عازيــاً ذلك الى قلــة الدعم االممي 
األمني وتشجيع  الوضع  واستتباب 
احلكومة مللف العودة وإنهاء النزوح.
وقــال مدير دائرة هجــرة ومهجري 
إن “وفداً  خانقني علي غــازي آغــا 

رسمياً من وزارة الهجرة واملهجرين 
زار مخيــم “قــوره تو” فــي ناحية 
قورتو التابعة لكرميان والذي يضم 
96 أســرة نازحة من ديالى )ناحية 
األمنية  األوضاع  بسبب  السعدية( 
خالل الســنوات املاضية”، موضحاً 
أن “وزارة الهجــرة واملهجرين تعتزم 
اغالق اخمليم بسبب قلة الدعم من 
قبل  املنظمــات الدولية للمخيم 
األمنيــة  األوضــاع  واســتتباب 

العودة  النازحني علــى  وتشــجيع 
من  الطبيعية  حياتهم  بناء  وإعادة 

جديد”.
وأشــار آغا الــى ان “اجتماعاً عالي 
املســتوى عقــد في وقت ســابق 
مشــرف  وبحضور  كرميان  بوحدة 
الدوائر في  ادارة كرميــان ومــدراء 
كرميــان وجميع املنظمات الدولية 
العاملة في محافظة السليمانية 
الســليمانية  هجرة  دائــرة  ومدير 

لبحث وحســم مصير 96 اســرة 
يبلغ أفرادها 464 نسمة مازالوا في 

مخيم قوره تو للنازحني”.
األمنيــة  احلــوادث  وتســببت 
والطائفيــة في ديالــى منذ 2005 
2014 بنزوح عشــرات اآلف  ولغاية 
األســر مــن مناطقها الــى اخرى 
وإقليم  وخارجها  ديالى  في  مناطق 
في  النزوح  ومخيمات  كوردســتان 

خانقني شمال شرقي احملافظة.

منظمة ايزيدية تكشف عن إحصائية 
جديدة للمختطفين على يد داعش )صور(

شبكات الجيل الخامس تحقق نموًا أكبر
 من األجيال السابقة القتصادات العالم 

مدير عام صحة الكرخ يبحث مع مدراء المستشفيات 
واالقسام والشعب الواقع الصحي 

الهجرة بصدد إغالق مخيم لنازحي ديالى في كرميان



3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالــت كوريا الشــمالية إن الواليات 
الوضع  مفاقمة  على  تعمل  املتحدة 
في شــبه اجلزيرة الكورية، واتهمتها 
بيونـغ  نوويـة ضـد  بالتحضير حلرب 

يانـغ.
الكوريـــة  اخلارجيــة  وزارة  وقالــت 
الشماليـــة إن واشنطن “ستدفـع” 
الثمن إذا مت استخـــدام القـوة ضـد 

بيونـغ يانـغ.
ونقلت وكالــة األنبــاء املركزية في 
كوريا الشــمالية، عن وزارة اخلارجية 
قولها: “بســبب األعمال العسكرية 
املتهورة املســتمرة للواليات املتحدة 
وكوريــا اجلنوبية، دخــل الوضع في 
شــبه اجلزيــرة الكورية مــرة أخرى 
مرحلــة رئيســية مــن املواجهة ... 
بسبب التدريبات العسكرية واسعة 
النطــاق التــي قامت بهــا الواليات 
املتحــدة وكوريا اجلنوبية، والتي تكاد 
جتري يوميا في هذه الســنة، حتولت 
نقطة  إلــى  الكورية  اجلزيرة  شــبه 
ســاخنة، حيث تعتبـــر التوتـــرات 
العسكريـة فيهـا هـي األعلـى فـي 
األمنـي  الوضـع  وأصبـــح  العالـم، 

فـي املنطقـة أكثـر خطـورة”.
ووفقا لوزارة خارجية كوريا الشمالية 
فإنه ال توجد في أي مكان في العالم 
مناورات عسكرية “بهذه العدوانيـة” 
مـــن حيـــث توقيتهـــا ونطاقهـا 
التدريبـــات  مثـــل  ومحتواهـــا، 
بيـــن  املشتركـــة  العسكريـــة 

الواليـات املتحـدة وحلفائهـا.

كوريا الشمالية تتهم 
الواليات المتحدة بالتحضير 

لسيناريو حرب نووية
متابعة ـ الصباح الجديد:

ممارســات  مصريون  حقوقيــون  رصد 
وحتفظات أمنية طالت مواطنني خالل 
األيام املاضيــة، خصوصا في القاهرة، 
أطلقت  دعوات مجهولة  على خلفية 
النظام  عبر اإلنترنت لالحتجــاج ضد 

في احلادي عشر من الشهر اجلاري.
ويتزامن يوم االحتجاج مع مشــاركة 
الرئيــس األميركي، جو بايــدن، وقادة 
دول أجنبية آخريــن في مؤمتر األطراف 
حول املناخ )كوب27( الذي يستضيفه 
منتجع شرم الشيخ السياحي املطل 
على البحر األحمر في شرق مصر، وهو 
ما يزيد من درجة تأهب سلطات األمن.

البارز،  املصــري  احلقوقي  احملامي  وقال 
خالد علــي، أن احلملــة األمنية بدأت 
قبــل قرابة أســبوعني علــى خلفية 
الدعوة إلى االحتجاج، وشملت توقيف 
واســتدعاء بعض األشخاص وتفتيش 

هواتف املارة اجلوالة في الشارع،
وكتــب علــي، اجلمعة املاضــي، على 
شــبكة  على  الرســمية  صفحتــه 
نيابة  يوم في  “تقريبا كل  فيســبوك: 
أمن الدولة ناس حتضر مقبوض عليها 
للتحقيق معها بزعم الدعوة ليوم 11 
2022، وهذا يجري منذ عشرة  نوفمبر 
أيام على األقــل، يعنى حملة القبض 

بدأت مبكرا”.
اســتدعاؤهم  مت  كثر  “نــاس  وأضاف: 
الوطني  األمن  في محافظاتهم مــن 
ومن  )االحتجاج(،  اليوم  عن  لسؤالهم 
دعا له، وهل سيشــاركون أم ال، فضال 
علــى أن تفتيش الهواتف في وســط 
القاهرة يتصاعد كل يوم عن ذي قبل”.

بينما  االحتجاج،  إلى  الدعوة  وأطلقت 
مير املصريون بوضع اقتصادي صعب في 

ظل غالء معيشــة مع بلوغ التضخم 
نسبة %15، وفقد اجلنيه املصري أكثر 
من نصــف قيمته منذ بدايــة العام 
الــدوالر األميركي، بعدما  احلالي أمام 
قــرر البنــك املركزي املصــري مؤخرا 

اعتماد سعر صرف مرن.
ويــرى محللون أن قرار تعــومي العملة 
احمللية كان شــرطا خــالل مفاوضات 
طويلــة مع صنــدوق النقــد الدولي، 
حصلــت احلكومة املصريــة مبوجبها 

على قرض.
وتبلغ نســبة الفقر بحسب البيانات 
الرســمية 30 % مــن إجمالــي عدد 

104 ماليني  البالــغ زهــاء  الســكان 
نسمة.

وحتــى الرئيس املصري عبــد الفتاح 
السيســي قال األســبوع املاضي: “ال 
ميكن ألي شخص يقل دخله عن عشرة 
)430 دوالرًا( شهريًا  آالف جنيه مصري 
أن يعيش” في مصر فيما ثلث السكان 
يعيشــون بأقل مــن 2200 جنيه في 

الشهر.
مــن جهة أخــرى، ال تــزال املنظمات 
احلقوقية محليا ودوليا تتهم حكومة 
السيسي بقمع املعارضة، إذ تقدر هذه 
املنظمات عدد سجناء الرأي في مصر 

بـ60 ألف شــخص، إال أن السيســي 
دائما ما ينفي ذلك.  

وعلى موقع التواصل االجتماعي تويتر، 
تداول املســتخدمون وســمني باسم 
و”بروفه )جتربة  )املبــاراة(”  املاتش  “بعد 
أداء(” بشكل واسع، في إشارة إلى حث 
املصريــني على اخلروج فــي تظاهرات 
عقب مباراة دربي كــرة القدم املصري 
بني األهلي والزمالــك اجلمعة املاضي، 

استعدادا ليوم 11 نوفمبر.
ورغم عدم استجابة املصريني لدعوات 
اجلمعة، أحكمت الســلطات األمنية 
قبضتها على وسط القاهرة، خصوصا 

منطقــة ميدان التحرير الذي شــهد 
احتجاجــات 2011 التــي أســقطت 

الرئيس السابق حسني مبارك.
وقال أصحاب مقاه في وسط العاصمة 
لوكالة فرانس برس إن الشرطة أمرت 
الكثيــر  منهم بإغالق أبواب محالهم 

بعد ظهر اجلمعة.
نســجل”  “نحن  منظمــة  ونشــرت 
احلقوقية الدولية بيانا على صفحتها 
الرسمية على فيسبوك اجلمعة أكدت 
فيه “رصد قيام جهــاز األمن الوطني 
وقوات األمن التابعــة لوزارة الداخلية 
في مصــر، بشــن حملــة اعتقاالت 

موســعة فــي معظــم محافظات 
اجلمهوريــة”. وأضافت املنظمة “تقوم 
كمائــن الشــرطة التابعــة لــوزارة 
بشــكل  املواطنني  بتوقيف  الداخلية 
عشــوائي علــى الطــرق وتفتيــش 
على  حســاباتهم  وفحص  هواتفهم 
مواقع التواصــل االجتماعي مع إلقاء 
القبض على أي مواطن يتم االشــتباه 
به سياسيا”. وفي سبتمبر 2019، كان 
هناك دعــوات مماثلــة لالحتجاج بعد 
مباراة كرة قدم بــني األهلي والزمالك 
وقد خرجت عقبها تظاهرات محدودة 
ونادرة ضد حكم السيسي في وسط 
الشــباب  الكثير من  وأوقف  القاهرة، 

آنذاك وأفرج عنهم الحقا.
حوار وطني

وكتبت الناشــطة واحملامية احلقوقية 
علــى  املصــري  ماهينــور  املصريــة 
الشهر  من  العشــرين  في  صفحتها 
احلالي  “موضوع اســتيقاف الناس في 
وسط البلد أصبح شــيئا مستفزا .. 
ناس تسير في الشارع يتم استيقافها 
وتفتيش موبايالتها )هواتفها احملمولة( 

ملاذا؟ أي قانون ده؟”.
وأضافت  “يجري ذلك في وقت يقولون 
)السلطات( إن هناك حوارا وجمهورية 
جديدة وأن االختالف في الرأي ال يفسد 
للوطــن قضية”، في إشــارة إلى حوار 
وطني دعا له السيســي منذ ســتة 
أشهر مبشاركة كل األحزاب والفصائل 

السياسية.
وأعاد السيســي تشكيل جلنة العفو 
الرئاســي في نيســان، ومت اإلفراج عن 
العشرات من سجناء الرأي. واجتمعت 
األمانة العامة للحــوار الوطني مرات 

عدة.

حمالت أمنية واعتقاالت قبل الحادي عشر من الشهر الجاري )يوم االحتجاج)
اثر دعوات مجهولة تدعو المصريين للمشاركة فيه 
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
بعد اجتماعات متتالية ومحاوالت 
حثيثة حلل األزمة املســتمرة منذ 
عام في البالد، يتوقع أن تعرض األمم 
لالتفاق  النهائية  الوثيقة  املتحدة 
املكون العسكري وقوى احلرية  بني 
والتغيير خالل األسبوعني املقبلني 
للتوقيــع عليها عقب عودة رئيس 
مجلــس الســيادة عبــد الفتاح 
البرهان من قمة شــرم الشــيخ 

للمناخ.
ســودانية  مصــادر  أفــادت  فقد 
متطابقة أن االتفاق الذي يســتند 
لوثيقة دستورية أصدرتها اللجنة 
سيؤكد  للمحامني،  التيســيرية 
مدنية  حكومــة  تشــكيل  على 

كاملة خالصة الصالحيات.

تأتي تلك التطــورات املرتقبة بعد 
السودانية  العاصمة  أن شــهدت 
لقوى  اجتماعات  ثالثــة  اخلرطوم، 
احلريــة واملكون العســكري خالل 
املبعوث  مبشــاركة  أحدها  يومني، 
رئيس  بيرتس مــع  األممي فولكــر 
مجلس الســيادة مبشــاركة قادة 
احلرية والتغييــر، الواثق برير، بابكر 
فيصــل، وطــه عثمان الســتالم 
على  العسكري  املكون  مالحظات 

وثيقة احملامني.
رسميا  طرحت  احلرية  قوى  وكانت 
اســم نصر عبد الباري وزير العدل 
ورفض  الوزراء  لرئاســة  الســابق 
املكون العسكري ذلك، مع البحث 
فــي الوقت عينه عن اســم بديل 

آخر.

فرص  بأن  املعلومــات  أفادت  فيما 
رئيس الــوزراء الســابق عبد اهلل 
حمدوك تالشت، رغم عدم ممانعته 

العودة وفق مقربني منه.
وكان اجليش السوداني جدد تأكيده 
في بيان بوقــت متأخر أمس األول 
االثنني، على متســكه باالنسحاب 
الكامل من احلياة السياسية حال 
توافق القوى السياسية. وقد أبدى 
املكون العســكري تأييده لتوقيع 
حزبي االحتــادي الدميقراطي األصل 
وثيقة  على  الشعبي  املؤمتر  وحزب 
للمحامني  التســييرية  اللجنــة 

بوصفها أساس دستوري للحل.
يذكر أن املبعــوث األممي، باإلضافة 
عبد  املســلحة،  القوات  قائد  إلى 
الفتاح البرهــان، كانا أعربا مؤخراً 

عــن أملهما بالتوصــل قريباً جداً 
إلى توافق بني املدنيني والعســكر 

في البالد.
إال أن شــخصيات من قوى "احلرية 
الرئيسي  املدني  املكون  والتغيير"، 
في املعارضة، نفــت الحقا كل ما 
أشيع عن اتفاق وشيك بني املدنيني 

واملكون العسكري.
فيمــا تعيــش البالد، التــي تعد 
واحدة من أفقــر دول العالم، منذ 
25 أكتوبر 2021 حني فرض اجليش 
احلكومة  وحل  استثنائية  إجراءات 
الســابقة، فــي ركود سياســي 
واقتصادي، علــى الرغم من كافة 
املســاعي األممية مــن أجل إطالق 
جلســات حوار تفضي إلى حل بني 

األفرقاء.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالــت كوريا الشــمالية إن الواليات 
املتحــدة تعمل على مفاقمة الوضع 
في شــبه اجلزيرة الكورية، واتهمتها 
بالتحضير حلرب نووية ضد بيونغ يانغ.
الكوريــة  اخلارجيــة  وزارة  وقالــت 
الشــمالية إن واشــنطن “ستدفع” 
الثمن إذا مت استخدام القوة ضد ضد 

بيونغ يانغ.
املركزية في  األنبــاء  ونقلت وكالــة 
كوريا الشــمالية، عن وزارة اخلارجية 
قولها: “بســبب األعمال العسكرية 
املتهورة املســتمرة للواليات املتحدة 
وكوريا اجلنوبية، دخل الوضع في شبه 
اجلزيــرة الكورية مرة أخــرى مرحلة 
رئيســية مــن املواجهة ... بســبب 

التدريبات العسكرية واسعة النطاق 
املتحدة  الواليــات  بها  قامــت  التي 
وكوريــا اجلنوبية، والتــي تكاد جتري 
يوميا في هذه الســنة، حتولت شبه 
اجلزيرة الكورية إلى نقطة ســاخنة، 
العســكرية  التوترات  تعتبــر  حيث 
فيها هي األعلى في العالم، وأصبح 
أكثر  املنطقــة  في  األمنــي  الوضع 

خطورة”.
ووفقا لوزارة خارجية كوريا الشمالية 
فإنــه ال توجــد فــي أي مــكان في 
“بهذه  عســكرية  منــاورات  العالم 
العدوانيــة” مــن حيــث توقيتهــا 
ونطاقهــا ومحتواها، مثل التدريبات 
الواليات  بني  املشــتركة  العسكرية 

املتحدة وحلفائها.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
التي  املرّوعة  أعادت “جرمية التضامن” 
ارتكبت بحق عشــرات املعتقلني ممن 
بدم  ليرموا  أعينهم  وطمست  كّبلوا 
بــارد بالرصاص ويلقــوا جثثاً هامدة 
عام 2013 فــي حفرة باحلــي القابع 
جنوب العاصمة السورية دمشق، إلى 
األذهان مآٍس مماثلة عاشها السوريون 
منذ أكثر من 11 عاماً، أي حينما قرروا 

االنتفاض بوجه نظام األسد.
فعلــى وقع أغنيــات متّجــد القائد، 
انتشرت  عســكرية،  سيارات  وداخل 
فيديوهــات جديدة أظهــرت حوادث 
مماثلــة، تؤكد إجناز مهّمات شــبيهة 
بجرمية “التضامن” لكن هذه املرة في 

محافظة درعا جنوب سوريا.
وتنقل املقاطــع اجلديدة كيف قامت 
بالتخلص  الســوري  النظــام  قوات 
من جثث املعارضني عبر إشــعالهم 
بالبنزين، وذلك وفقاً ملا أكدته مقاطع 
نشــرها “املركــز الســوري للعدالة 

واملساءلة”، من مقره واشنطن.

كما فضحت املقاطع اجلديدة سلوكاً 
اتبعته قوات النظام السوري  ممنهجاً 
الشعبية  االنتفاضة  ســنوات  خالل 
التي بدأت فــي مــارس/آذار من عام 
2011، حيث قام الضّباط بحرق رفات 
معارضة،  وأعضاء  ومنشقني  مدنيني 
بعــد إعدامهم ميدانيــا، بني عامي 

2011 و2013.
“ال تتركوا أثرا”

وحتت عنــوان: “ال تتركوا أثــرا. إحراق 
الضحايا  لرفات  الســورية  احلكومة 
التقرير  منها”، كشــف  والتخلــص 
االثنــني، كمــا أثبــت التحقيق بعد 
حتليل مقاطــع الفيديو وجمع بيانات 
من مصادر ميدانية أن ضباطا رفيعي 
العســكرية  اخملابرات  في  املســتوى 
شاركوا  قد  الســوري  للنظام  التابع 
فــي حرق الرفات، فــي إحدى املناطق 

الصحراوية التابعة حملافظة درعا.
وأكدوا أن هذه اجلرائم لم تكن فردية، 
النظام وفق سلوك  بل فعلتها قوات 
ممنهج من خالل توثيــق تلك احلوادث 

بكل تفاصيلها بدقة عالية.
وبينمــا ظلت القصــة املتبقية من 
التحقيق  يبرز  البحــث”  “قيد  اجلرمية 
معلومات جديدة، موثقاً حاالت أسرت 
فيها قوات النظام الســوري مدنيني، 
وفيما كان ينبغي اعتبارهم محميني 
مبوجب القانون اإلنســاني ثبت أنهم 
تعرضوا إلعــدام ميداني، وأن جثثهم 
دمــرت، “مما قــد يعيــق التحقيقات 
اجلنائية، التي ميكن اســتخدامها في 
جهود املســاءلة املســتقبلية”، وفق 

املركز.
وأظهرت الفيديوهــات ما ال يقل عن 
15 جثــة وتوثيق هويات أصحابها من 
قبل منفذي اجلرمية، ثــم إلقائها في 
حفرة صغيرة، وإشعال النار فيها بعد 
ســكب البنزين، وسط معلومات بأن 
عمليات التوثيق كانت متعّمدة، حيث 
وبحضور  متخصصــة،  بكاميرا  متت 

الضباط.
يذكر أن املركز، وهو منظمة حقوقية، 
كان اعتمــد فــي أبحاثــه على 131 

مقطع فيديو و440 صورة فوتوغرافية، 
واثنني من ملفات التسجيل الصوتي، 
عثــر عليهــا فــي جهــاز كمبيوتر 
أدلة  محمول حكومي يحتــوي على 
ترتبط بالتعذيــب والقتل وجرائم ما 
بعد الوفاة، التي ارتكبها فرع اخملابرات 
العســكرية، وأعضاء اللواء 34 املدرع 
قوات  في  التاسعة”  لـ”الفرقة  التابع 

النظام السوري.
وأتت هذه التحقيقات بعد أشهر من 
فضيحة ضاحية التضامن أو ما يعرف 
شــهد  الذي  التضامن،  بحي  محلياً 
مجزرة مروعة بينما كان جبهة قتال 
داميــة عام 2013، بني قــوات النظام 
السوري وفصائل املعارضة املسلحة، 
حيث انتشر مقطع فيديو أظهر رمي 
ليقعوا في  احلي  بالرصاص  املعتقلني 

حفرة وهم معصبو األعني.
وقد أثار ذلك الفيديو ردود أفعال دولية 
املأساة  على فظاعة  غاضبة، شددت 
الســورية وهول ما شــهده الصراع 

السوري من فظائع.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
العامــة  األركان  هيئــة  أعلنــت 
15 ألف  الروســية أن أكثــر مــن 
شــخص قد ســجلوا أنفســهم 
املتطوعــني بصفوف  في وحــدات 
الروسي منذ بداية العملية  اجليش 

العســكرية الروســية اخلاصة في 
أوكرانيا.

املديرية  رئيس  جاء ذلك على لسان 
الثانيــة إلدارة التنظيــم والتعبئة 
التابعــة لهيئــة األركان العامــة 
الروســية،  املســلحة  للقــوات 

أثنــاء  تولياغونــوف،  ألكســندر 
احملاربني  صفة  منح  قانون  مناقشة 
القدامى للمتطوعني املشاركني في 

العملية العسكرية اخلاصة.
يدور  أن احلديث  تولياغونــوف  وتابع 
حــول املتطوعني الذيــن ذهبوا إلى 

اجلبهة كجزء مــن التعبئة اجلزئية، 
وأولئــك الذيــن تقدمــوا طواعية 
والتجنيد  التســجيل  مكاتب  إلى 
إلــى مفارز  وانضموا  العســكرية 
املثال قوات  املتطوعني، على سبيل 

“أحمد” الشيشانية.

توقع بعرض األمم المتحدة وثيقة نهائية 
بين العسكر والمدنيين في السودان

كوريا الشمالية تتهم الواليات المتحدة
 بالتحضير لسيناريو حرب نووية

سكبوا البنزين وأحرقوا الجثث.. جريمة 
)التضامن) تعود ولكن في درعا

هيئة األركان: أكثر من 15 ألف متطوع في صفوف الجيش الروسي 
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متابعة ـ الصباح الجديد:

بدأ اإلســرائيليون، امــس الثالثاء، 
التوجــه إلــى صناديــق االقتراع 
للتصويت في االنتخابات اخلامسة 
خــالل أقل من أربع ســنوات فيما 
يســعى رئيــس الوزراء الســابق 
الى  العودة  إلــى  نتنياهو  بنيامني 

السلطة.
وجاءت االنتخابات اخلامســة بعد 
“التغيير”  ائتالف  ما يسمى  انهيار 
الذي جمــع ثمانية أحزاب متباينة 
جنحت فــي إطاحــة نتنياهو من 
رئاســة الــوزراء، لكنها فشــلت 
في النهاية في حتقيق االســتقرار 

السياسي.
وقال نتنياهــو بعدما أدلى بصوته 
في أحد مراكز االقتراع في القدس، 
نتوجه  أن  “واجــب وشــرف  إنــه 
للتصويت”. وأضاف، “آمل أن نختم 
اليوم بابتسامة لكن األمر متروك 

للشعب”.
رئيس حكومة تصريف  ويســعى 
األعمال يائير لبيد إلى التمســك 
أظهــرت  فيمــا  بالســلطة 
حزبــه  أن  الــرأي  اســتطالعات 
الوســطي “يــش عتيــد” )يوجد 
مســتقبل( ســيتخلف عن حزب 
نتنياهو  بزعامة  اليميني  الليكود 
كالعادة  ستليه  الذي  االقتراع  في 
إلى  للتوصل  معقدة  مناقشــات 

تشكيل ائتالف حكومي.
حــث  بصوتــه،  إدالئــه  وبعــد 
التصويت  علــى  الناخبني  لبيــد 
وخاطبهم قائــالً، “اذهبوا وصوتوا 
أطفالنا،  أجل مستقبل  اليوم من 

من أجل مستقبل بلدنا”.

، املذيع  وأعرب لبيد االثنني املاضي 
ثقته  عــن  الســابق،  التلفزيوني 
بالفوز وتعهد “االستمرار مبا بدأناه. 
سنفوز بهذه االنتخابات بالطريقة 
الوحيــدة التــي نعرفها من خالل 

بذل جهد أكبر من أي طرف آخر”.

نتيجة غير مؤكدة
لكن في ظل نظام سياســي قد 
يؤدي فيــه انتقال مقعد واحد من 
مقاعد الكنيست الـ120 من حزب 
إلى آخر إلى تعزيز ائتالف حاكم أو 
إلى  إلى مزيد من اجلمــود، وصوالً 
انتخابات جديــدة محتملة، تبقى 

النتيجة غير مؤكدة مرة أخرى.
جال  االنتخابية  احلملــة  وخــالل 
بنيامني نتنياهو )73 ســنة( الذي 
شغل رئاســة الوزراء ألطول فترة 
في تاريــخ إســرائيل، على أنصار 
حزبه فــي حافلــة مصفحة في 
محاولــة إلقناعهم بأنــه الوحيد 

القادر على ضمان أمن البالد.
قال  أخيــراً  وفي جتمــع حاشــد 
أن  منكــم  “أطلــب  نتنياهــو، 
تذهبــوا إلى جميــع أصدقائكم، 
وأن  أقاربكم،  جيرانكــم، كل  كل 
تخبروهــم أنه ال ينبغــي ألحد أن 

يبقى في املنزل”.

تهم الفساد
فســاد  بتهم  نتنياهو  ويحاكــم 
ينفيهــا، إذ ُوجهت لــه اتهامات 
األمانة  وخيانة  والتزوير  بالرشــوة 
في عــام 2019. وال تزال التوقعات 
تشير إلى أن حزبه اليميني )ليكود( 
سيخرج من االنتخابات بأكبر عدد 

مقاعد في البرملان منفرداً.
وأظهرت استطالعات الرأي األخيرة 

التي نشرت األســبوع املاضي أنه 
 61 لن يتمكن من احلصــول على 
األغلبية  لضمان  املطلوبة  مقعداً 
في الكنيســت املؤلــف من 120 
مقعداً مبا يفتــح الباب ملفاوضات 
ونقاشــات قد تســتمر أســابيع 
تقود  ورمبا  ائتالف حاكم  لتشكيل 

النتخابات جديدة.
وفي مركز لالقتراع في تل أبيب، بدا 
شاي باركان منزعجاً من العودة إلى 
صناديق االقتراع للمرة اخلامســة. 
وقال لوكالة الصحافة الفرنسية، 
ائتالف  “عجز األحزاب عن تشكيل 

وأكد  رهيب”.  أمر  واختيار حكومة 
باركان البالغ 66 عاماً، “ســأصوت 
اجتماعي  دميقراطي  حزب  مليرتس، 
مهتــم باحلقوق املدنيــة وحقوق 

اإلنسان”.
وسيحتاج أي شخص يتم اختياره 
لتشــكيل حكومة احلصول على 
دعم كثير من األحــزاب الصغيرة 
ليحظى بفرصة الفوز بغالبية 61 

مقعداً.

اليمني املتطرف
وقد يكون زعيم حزب “الصهيونية 

الدينيــة” إيتمار بن غفير اليميني 
ملســاعدة  املفتاح  هــو  املتطرف 
رئاســة  إلى  العودة  على  نتنياهو 
الوزراء، إذ اكتســبت كتلته زخماً 
في األســابيع األخيــرة، وقد حتتل 
االنتخابات.  فــي  الثالثة  املرتبــة 
وبــن غفيــر معــروف بخطابــه 
املعــادي للعــرب ودعوته إلى ضم 
بأكملها  احملتلة  الغربيــة  الضفة 
إلى إســرائيل ويقــول إنه يخوض 

االنتخابات “إلنقاذ البالد”.
وفــي مركــز لالقتراع فــي إحدى 
اخلليل  مدينة  قرب  املســتوطنات 

في جنوب الضفة الغربية، قال بن 
غفير، “نحــن بحاجة إلى مواصلة 
العمل اجلاد... نريد حكومة ميينية 

بالكامل”.
وقال تاجر املاس جوناثان كيرن )40 
عاماً(، أحد مؤيــدي بن غفير، “إنه 
يركز على األمور التي تهمني وأريد 
أن تكون هناك سياســة ميينية”، 
مشــيراً إلــى أولوياتــه املتمثلة 
والوضــع  اليهوديــة  بـ”الهويــة 

األمني”.

إغالق املعابر

التشــريعية  االنتخابات  وتتزامن 
العنف  في إســرائيل مع تصاعد 
في القــدس الشــرقية والضفة 
اللتني احتلتهما إسرائيل  الغربية 
في عــام 1967. وقتل في الضفة 
الغربية منذ مطلع تشــرين األول 
إسرائيليني،  وثالثة  فلسطينياً   29

وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلــن اجليش اإلســرائيلي عزمه 
إغالق املعابر مــع الضفة الغربية، 
الثالثاء، مستثنياً احلاالت اإلنسانية 
من ذلــك. وفيما اعتبــر كثير من 
املرشحني أن األمن مصدر قلق، لم 
يقم أي منهم بحملة على أساس 
الســالم  محادثات  إلحياء  برنامج 

احملتضرة مع الفلسطينيني.

غالء املعيشة
وحتول غالء املعيشــة فــي البالد 
إلى قضية ســاخنة في موســم 
االنتخابــات هذا في إســرائيل، إذ 
يعاني اإلســرائيليون مــن ارتفاع 
األســعار منذ فترة طويلة، وباتوا 
يشــعرون أكثر بتداعيــات األزمة 
وســط االضطرابــات االقتصادية 
الروسية  باحلرب  املرتبطة  العاملية 

- األوكرانية.
لكن في جوالت االنتخابات املتكررة 
منذ نيســان 2019، لم يغير سوى 
عدد قليل مــن الناخبني والءاتهم 
بشــكل كبيــر. ومع ذلــك فقد 
تغيرت االتفاقيات التي وافق عليها 
قادتهم السياسيون وخرقوها مبرور 
لم  حكومات  إلى  وأضفت  الوقت، 

تدم طويالً.

القوائم العربية
كان لبيــد مهنــدس التحالــف 

الذي  بينت  نفتالي  برئاسة  األخير 
ضــم للمرة األولــى حزبــاً عربياً 
“القائمة العربية املوحدة - احلركة 
اإلسالمية” برئاسة منصور عباس، 
وضم يساريني ووسطيني وميينيني.

وكان منصــور عباس قد انفصل 
املشــتركة  العربية  القائمة  عن 
في عام 2021، مما مهد انضمامه 
القائمة  وكانــت  االئتــالف.  الى 
 15 على  قد حصلت  املشــتركة 
مقعــداً في عــام 2015، وضمت 

أربعة احزاب.
لكن في حزيــران، أعلن بينيت أن 
االئتالف لم يعد قابالً لالستمرار، 
فتمــت الدعــوة إلــى انتخابات 
هي اخلامســة منذ عــام 2019. 
وفي االنتخابات األخيرة شــغلت 
األحزاب العربية 10 مقاعد فقط 
من أصل 120 مقعداً في البرملان.

إحباطاً  العربي  اجملتمع  ويشــهد 
في ظل االنقسامات التي حدثت 
إذ تخوض  في القوائم العربيــة، 

ثالث قوائم عربية االنتخابات.
عايدة  الكنيســت  عضو  وقالت 
توما من “اجلبهة العربية للسالم 
واملساواة” املتحالفة مع “العربية 
للتغيــر”، “علينــا العمــل أكثر 
والتصويت،  باخلروج  الناس  إلقناع 
تعبوا  والناس  أصعــب،  فالوضع 

ولديهم إحباط تراكمي”.
وال تزال القوائم العربية في خطر 
إذا لم ترتفع نسبة التصويت في 
اجملتمع العربي الذي يشــكل 20 
فــي املئة من عدد الســكان في 
إسرائيل. وينبغي على كل الئحة 
أن تتجاوز نســبة احلســم، وهي 
3.25 في املئة من األصوات لتكون 

مؤهلة لدخول الكنيست.

إسرائيل تبدأ االقتراع ونتنياهو يسعى إلى العودة
أظهرت استطالعات الرأي أن حزب البيد سيتخلف عن الليكود اليميني

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كشــف وزير الدولة البريطاني ألوروبا 
وأميركا الشمالية ليو دوشيرتي الدور 
البريطانيون  اجلواســيس  الذي لعبه 
اإللكترونية  الهجمــات  صــّد  فــي 

الروسية على أوكرانيا.
وقال دوشيرتي، إن الضرر الذي تسبب 
فيه اخملترقــون الروس كان من املمكن 
أن يكون "بالغ اخلطر" لوال املســاعدة 
لشــبكة  حديث  وفي  البريطانيــة. 
البريطانيــة، أوضح  "ســكاي نيوز" 
دوشــيرتي أن اململكة املتحدة عززت 
بســبب  أيضا،  اإللكترونية  دفاعاتها 
"تهديــد إلكترونــي كبيــر جدا من 
البريطاني:  املسؤول  وأضاف  روسيا". 
املواجهة.  على خــط  بالفعل  "نحن 

التهديد، ورفعنا اســتعداداتنا  ندرك 
اخلاصة وقوينا دفاعاتنا". وتابع: "لدينا 
خبرة جيدة مبجال الدفاع السيبراني، 
مع  ملشاركتها  للغاية  سعداء  ونحن 

حلفائنا األوكرانيني".
وفي ذات الســياق، عن وزير اخلارجية 
جيمــس كليفرلــي قولــه إن "دعم 
اململكة املتحــدة ألوكرانيا ال يقتصر 
فهم  العســكرية،  املساعدات  على 
يســتفيدون أيضا من خبرة بريطانيا 
الرائــدة عامليــا لدعــم الدفاعــات 
السيبرانية األوكرانية. معا سنضمن 
هزميــة الكرملــني فــي كل اجملاالت: 
علــى األرض وفي اجلو وفــي الفضاء 
ترصدهــا  ال  حــرب  اإللكترونــي". 
الكاميرات.. أكثر ما يخشــاه الغرب 

من روسيا
برنامج الدعم البريطاني

وفق مســؤولني فإن بريطانيا دعمت 
بقيمة  السيبراني"  أوكرانيا  "برنامج 
6.35 مليــون إســترليني، بعد إعالن 
روســيا عمليتها العسكرية في 24 

فبراير املاضي.
أشــار املســؤولون إلــى أن الضربات 
الروســية ضــد أهــداف أوكرانيــة 
الهجمات  في  كبيــرة  بزيادة  اقترنت 
هجمات  روسيا  شــّنت  اإللكترونية. 
إلكترونيــة ضــد أوكرانيــا، فشــل 
عدد كبيــر منها بفضــل املدافعني 
األوكرانيــني والدعــم املقــدم مــن 
حكومــات أجنبية بهــذا اجملال وفي 

مقدمتها بريطانيا.

اعتمد الدعــم البريطاني على خبرة 
الســيبراني،  لألمن  الوطنــي  املركز 
التنفيذية  رئيســته  حيث وصفــت 
ليندي كاميرون اجلهود اخلاصة ببالدها 
قائلة:  الروســية  الهجمات  في صد 
"لقد نفــذوا دفاعا مثيــرا لإلعجاب 
ضد العدوان الروســي فــي الفضاء 
اإللكترونــي، متامــا كمــا فعلوا في 

ساحة املعركة الفعلية".
منحت اململكة املتحدة أيضا أجهزة 
اإللكترونية  الدفاعات  لتعزيز  وبرامج 
ألوكرانيا، مبا فــي ذلك جدران احلماية 
من  واحلماية  الهجمــات  حدوث  ملنع 
اخلدمــة، لضمان  رفــض  هجمــات 
إلى  األشــخاص  وصــول  اســتمرار 

املعلومات واخلدمات احليوية.

متابعة ـ الصباح الجديد:
قبل أسبوع من االنتخابات النصفية 
التي ستحسم مصير األغلبية في 
ومقاعــد بعض حكام  الكونغرس، 
الرأي  الواليات، أظهرت استطالعات 
أن حظوظ اجلمهوريني في السيطرة 
على مجلس النواب أكبر من حظوظ 
الدميقراطيــني فــي االحتفاظ بها. 
فيما أشــارت الترجيحات إلى تزايد 
احتمــاالت احتفــاظ الدميقراطيني 
الشــيوخ.  مجلس  في  باألغلبيــة 
“سي  لشبكة  اســتطالع  وحسب 
بي إس”، فإن اجلمهوريني سينتزعون 
228 مقعــداً على األقل في مجلس 
أن يفــوز  يُتوقــع  النــواب، فيمــا 

الدميقراطيون بـ207 مقعداً فقط.
ويعــود الســبب األساســي لهذا 
التقدم اجلمهوري إلى تركيز الناخب 
التضخم  مشكالت  على  األميركي 
واالقتصاد وتخوفه من ركود مرجح 
في البالد. مقابل ذلك، تُظهر األرقام 
أن اهتماماتــه ضئيلــة في امللفات 
التي يعــّول عليهــا الدميقراطيون 
ويقول  والسالح.  اإلجهاض  كملفي 
اســتطالع للرأي لشــبكة “آي بي 
ســي” إن واحــداً فقط مــن أصل 

في  قراره  ناخبني ســيبني  خمسة 
االختيار ارتكازاً على ملف اإلجهاض.

وفي أرقام معّبــرة، يرى 79 في املائة 
مــن األميركيني أن الوضع في البالد 
“خارج الســيطرة”، فيما يعتقد 21 
في املائة فقط أن األمور في الواليات 
املتحدة “حتت السيطرة”، ويُعرب 73 
في املائة من الناخبني في استطالع 
“ســي بي إس”عن تشــاؤمهم من 
الوضع فــي البالد، مقابــل 36 في 

املائة من املتفائلني.
وتســلط االســتطالعات الضــوء 
في  العميقة  االنقســامات  علــى 
آراء الناخــب األميركــي التي يبني 
عليها قراراتــه االنتخابية، فيرى 63 
في املائة مــن الدميقراطيني أن أكثر 
ما يقلقهم هــو وضع الدميقراطية 
الفعالــة في البــالد مقابل 21 في 
املائة مــن الدميقراطيني الذين يرون 
أن االقتصــاد القوي هــو املهم. أما 
اجلمهوريــون، فيقــول 76 في املائة 
أبرز  منهم إن االقتصــاد القوي هو 
اهتماماتهــم مقابــل 29 في املائة 
فقط من الذين يرون أن الدميقراطية 

الفعالة تهمهم بشكل أساسي.
ولعــّل أكثر مــا يعرقــل حظوظ 

االحتفــاظ  فــي  الدميقراطيــني 
باألغلبية في مجلســي الشــيوخ 
بايدن  والنواب، هو تدهور شــعبية 
املســتمر، والتي وصلت إلى 44 في 
املائة. لهذا يســعى احلزب إلى دفع 
الرئيس الســابق بــاراك أوباما إلى 
انتخابية لتعزيز  املشاركة بحمالت 
حظوظهــم بالفوز، فيمــا تتراجع 
مشاركة بايدن في احلمالت بشكل 

ملحوظ.
تُظهــر  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
جمهورياً  تخوفــاً  االســتطالعات 
بنتائــج االنتخابات،  التالعــب  من 
احتماالت تشــكيك  يزيد مــن  ما 
اجلمهوريــني  املرشــحني  بعــض 
بنتيجــة أي ســباق قد يــؤدي إلى 
خسارتهم. ويخشــى 62 في املائة 
مــن اجلمهوريني أن يتــم التالعب 
بالنتائــج، فيما لم تتخطَّ نســبة 
الدميقراطيــني املتخوفني الـ21 في 
لـ”يو إس  املائة، حسب اســتطالع 

إيه توداي”.
64 في املائة من اجلمهوريني  ويقول 
مرشح  لصالح  ســيصوتون  إنهم 
شكك بنتيجة االنتخابات الرئاسية 
للعام 2020، مقابل 84 في املائة من 

الدميقراطيــني الذين قالوا العكس 
متاماً.

مجلس الشيوخ
وفيما تؤكد التوقعات فوزاً جمهورياً 
تزال  النواب، ال  كاسحاً في مجلس 
كفة األغلبية في مجلس الشيوخ 

متيل لصالح الدميقراطيني.
لصحيفــة  اســتطالع  وحســب 
في  التــوازن  فإن  تاميــز”،  “نيويورك 
اجمللس على احملك، بوجود ســباقات 
4 واليات:  النتيجة في  ستحســم 
نيفادا وجورجيا وبنسلفانيا وأريزونا.
وعلى الرغم من أن االستطالع يشير 
إلــى أن الناخبني فــي 3 واليات من 
الواليات املذكــورة يفضلون أغلبية 
فإنهم  الشــيوخ،  فــي  جمهورية 
الدميقراطي  للسيناتور  سيصّوتون 

احلالي الذي ميثل الوالية.
ويحتــاج اجلمهوريــون إلــى الفوز 
مبقعد واحد إضافــي في انتخابات 
األغلبية  النتزاع  الشــيوخ  مجلس 
يتمتعون  الذين  الدميقراطيــني  من 
حاليــاً بأغلبية بســيطة وهي 51 
صوتاً، مع الصوت احلاســم لنائبة 

الرئيس األميركي كاماال هاريس.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
يصدر اخلميس املقبل عن اليونيسكو 
في باريس تقرير بالغ األهمية يتناول 
في  املدرجة  اجلليدية  الكتل  اختفاء 
العاملــي وهو بذلك  التــراث  قائمة 
يســتبق انعقاد قمة املناخ العاملية 
التي ستستضيفها مصر في شرم 
الشــيخ بدءاً من السادس من شهر 

تشرين الثاني.
وينظــر إلــى التقرير، الــذي أعدته 
مجموعة من اخلبراء، على أنه مبثابة 
ناقــوس خطــر ألنه يؤكــد أن ثلث 
الكتل اجلليدية ســوف يختفي عن 
وجه األرض بحلول عــام 2050 ومن 
الصعب جداً إنقــاذ الكتل املتبقية 
إال إذا جنح العالــم في حصر ارتفاع 
درجات احلــرارة بـ1.5 درجــة مئوية 

قياســاً ملا كانت عليــه قبل الثورة 
الذي يبدو  الصناعية، وهو الهــدف 
للتطورات  نظــراً  صعبــاً  بلوغــه 
البيئة.  املتســارعة على مســتوى 
 18600 اليونيسكو عن قرب  وترصد 
كتلة جليدية موجودة في خمسني 
موقعاً التي يبلــغ عددها اإلجمالي 
1154 موقعاً. وتغطــي هذه الكتل 
66 ألف كلم مربع أي ما يساوي 10 
في املائة من الكتــل اجلليدية على 

وجه األرض.
وفــي التفاصيــل، يبــني التقرير أن 
50 في املائة من البشــر، مباشرة أو 
بطريقة غير مباشرة، يعتمدون على 
الكتــل اجلليدية كمصــدر للمياه 
الطاقة  إنتاج  أو  املنزلي  لالستخدام 

الكهرومائية.

ويرصد التقرير تطور الكتل اجلليدية 
الرئيســية أكانت األعلى مثل جبل 
أو  أو األكبر مثل أالسكا  إيفرســت 
كتل أخرى في آســيا ووسط أوروبا 
وأميركا الشمالية ونيوزيلندا. ويؤكد 
التقريــر أن جميع الكتــل اجلليدية 
على  واملدرجة  للمتابعــة  اخلاضعة 
الئحة التــراث العاملي تتراجع بوتيرة 
متســارعة منذ العــام 2000 رغم 
الدول  التي تتخذها  الهامة  التدابير 

املعنية إلبطاء انحسارها.
ويؤكــد التقرير أن الكتــل اجلليدية 
املدرجــة تفقــد ســنوياً 58 مليار 
طن من اجلليد وأن الذوبان يســاهم 
بنسبة خمسة في املائة في ارتفاع 
منســوب مياه البحر. ويقدم معدو 
التقرير صورة متشائمة للمستقبل، 

إذ يقدرون أن خمســني في املائة من 
هذه الكتل ســوف تختفــي نهائياً 
2100 بســبب ارتفاع  بحلول عــام 
درجات احلرارة ما يعد تغييراً أساسياً 

في صورة كوكب األرض.
اليونيســكو  تقريــر  ويتضمــن 
التوصيــات خلفض  مجموعــة من 
انبعاثات الكربــون الكفيلة وحدها 
باحملافظة على ثلثي الكتل اجلليدية 
إذا جنح العالــم بتنفيذ التزام إبقاء 
ارتفاع احلرارة بحدود 1.5 درجة مئوية 
مقارنة بدرجات احلرارة في احلقبة ما 
قبل الصناعية. كذلك ينص التقرير 
على مجموعة من التدابير العملية 
اإلضافية التي ميكــن الركون إليها 
إلبطاء عملية الذوبان وفق وضع كل 

كتلة جليدية.

الحرب السيبرانية الروسية.. )دور مثير)
 في لعبه جواسيس بريطانيا

توقعات بانتزاع الجمهوريين 228 مقعدا
 في االنتخابات النصفية األميركية

تقرير لمنظمة اليونيسكو يحذر 
من ذوبان الكتل الجليدية على األرض
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جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن مناقصة عامة

مناقصة رقم )28  لسنة 2022(
1- يســر قســم العقود في محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلــاص ب)تاهيل مغذي ابو كفوف في املهناوية( ضمن 
املشــاريع املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة الديوانية/ من متويل تنمية االقاليم لعام )2022(  وبكلفة تخمينية قدرها )1،022،805،000( فقط 
واحد مليار واثنان وعشرون مليون وثمامنائة وخمسة الف دينار ال غيرها وحسب التبويب )الباب )58(، نوع االستثمار )2(، 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:

* السيولة املالية: وتعرف السيولة النقدية بأنها كشف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املصرفية وللفترة التي 
تسبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ السيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )102،280،090( فقط مائة واثنان مليون ومائتان وثمانون الف وتسعون 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 )الثامنه(
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 )االربعاء( املصادف )2022/11/9( 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 )اربعاء( في متام الســاعة الثانية 
عشرة ظهرا بتأريخ )2022/11/16( 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 )2%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشــروع ومببلغ )20،456،100( فقط عشرون مليون واربعمائة وستة وخمسون الف ومائة دينار عراقي الغيرها ومعنون الى 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن مناقصة عامة

مناقصة رقم )27  لسنة 2022(
1- يســر قســم العقود في محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص ب)تأهيل جزء من مغذي االســفلت )1( 11 كف 
في الشــامية( ضمن املشــاريع املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة الديوانية/ من متويل تنمية االقاليم لعــام )2022(  وبكلفة تخمينية قدرها 
)414،043،000( فقط اربعمائة واربعة عشــر مليون وثالثة واربعون الف دينار ال غيرها وحســب التبويب )الباب )58(، نوع االســتثمار )2(، القسم )1(، الفصل )4(، املادة )13( النوع 

)18(، التسلسل )226(( ومبدة عمل )180( يوم .
2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، احلقيقة اآلن(. 

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

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

أ- املتطلبات الفنية:
أوال: الكوادر/

1- مهندس كهرباء    عدد 1
ب- املتطلبات املالية:

* السيولة املالية: وتعرف السيولة النقدية بأنها كشف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املصرفية وللفترة التي 
تسبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ السيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )41،404،301( فقط واحد واربعون مليون واربعمائة واربعة الف وثالثمائة وواحد 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 )االربعاء( املصادف 

)2022/11/9( 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 )اربعاء( في متام الســاعة الثانية 
عشرة ظهرا بتأريخ )2022/11/16( وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على أن تقدم العطاءات داخل ظروف 

مغلقة ومختومة ومثّبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف وعنوانه اإللكتروني.
7- كل العطــاءات يجــب أن تتضمن ضمانا للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو ســفتجة صادر من مصرف معتمد في 
العراق وبنســبة )3%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشــروع ومببلغ )12،421،290( فقط اثنى عشر مليون واربعمائة وواحد وعشرون الف ومائتان وتسعون دينار عراقي الغيرها 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن مناقصة عامة

مناقصة رقم )29  لسنة 2022(
1- يســر قســم العقود في محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلــاص ب)تأهيل مغذي ام الورد 14 كم في الصالحية( 
ضمن املشــاريع املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة الديوانية/ من متويل تنمية االقاليم لعــام )2022(  وبكلفة تخمينية قدرها )729،218،000( 
فقط سبعمائة وتسعة وعشرون مليون ومائتان وثمانية عشر الف دينار ال غيرها وحسب التبويب )الباب )58(، نوع االستثمار )2(، 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 )72،921،508( فقط اثنان وسبعون مليون وتسعمائة وواحد وعشرون الف وخمسمائة 

وثمانية دينار عراقي الغيرها.
ج- املتطلبات القانونية:

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

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

خامسا: وصل شراء املناقصة )نسخة اصلية(.
5- بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني 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 )االربعاء( املصادف 

)2022/11/9( 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 )اربعاء( في متام الســاعة الثانية 
عشرة ظهرا بتأريخ )2022/11/16( وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على أن تقدم العطاءات داخل ظروف 

مغلقة ومختومة ومثّبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف وعنوانه اإللكتروني.
7- كل العطــاءات يجــب أن تتضمن ضمانا للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو ســفتجة صادر من مصرف معتمد في 
العراق وبنســبة )3%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشــروع ومببلغ )21،876،540( فقط واحد وعشــرون مليون وثمامنائة وستة وسبعون الف وخمسمائة واربعون دينار عراقي 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن مناقصة عامة

مناقصة رقم )26  لسنة 2022(
1- يســر قســم العقود في محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطــاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقــدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص ب)تنفيذ الشــبكة الكهربائية جلزء من حي 
املوظفني في نفر( ضمن املشــاريع املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة الديوانية/ من متويل تنمية االقاليم لعام )2022(  وبكلفة تخمينية قدرها 
)538،873،500( فقط خمســمائة وثمانية وثالثون مليون وثمامنائة وثالثة وسبعون الف وخمســمائة دينار ال غيرها وحسب التبويب )الباب )58(، نوع االستثمار )2(، القسم )1(، 

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

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

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

أ- املتطلبات الفنية:
أوال: الكوادر/

1- مهندس كهرباء    عدد 1
ب- املتطلبات املالية:

* 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 )53،887،350( فقط ثالثة وخمســة مليون وثمامنائة وسبعة وثمانون الف وثالثمائة 

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 )االربعاء( املصادف 

)2022/11/9( 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 )اربعاء( في متام الســاعة الثانية 
عشرة ظهرا بتأريخ )2022/11/16( 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 )3%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومببلغ )16،166،205( فقط ستة عشر مليون ومائة وستة وستون الف ومائتان وخمسة دينار عراقي الغيرها ومعنون 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

متوسطة، كبيرة( واملتمثلة في )اخلبرة التخصصية( )االعمال املماثلة، السيولة النقدية ، معدل االيراد السنوي، معدل االرباح في احلسابات اخلتامية(.
زهير علي الشعالن
محافظ الديوانية 
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متابعة ـ الصباح الجديد:
النفــط اخلام  اســتهلت أســعار 
تعامالت األســبوع على تراجع بعد 
توســيع قيود مكافحة وباء كورونا 
في الصني، ما بث معنويات سلبية 
يتعلق  فيمــا  الســوق خاصة  في 
بتقلص الطلب علــى النفط اخلام 
إنتاج  والوقود إلــى جانب تقلــص 

النفط الصخري األمريكي.
الطاقة  تســعير  إن  محللون  وقال 
أن يكــون بطريقة تســمح  يجب 
بالنمــو االقتصادي، مشــيرين إلى 
أن االنكماش املتوقع ســيكون أمرا 
ســيئا بالنســبة إلى الطلب على 
اجلدل  اســتمرار  مرجحني  الطاقة، 
بني كبــار املنتجني واملســتهلكني 
بشــأن إمدادات اخلام وسط ارتفاع 

التضخم.
“أوبك”  اتفــاق  أن  احملللــون  وذكــر 
وحلفاءها في “أوبك +” على خفض 
حصــص اإلنتــاج مبقــدار مليوني 
اعتبارا من تشرين  اليوم  برميل في 
اقتصادي  قــرار  املقبــل هو  الثاني 
بحت، يهــدف إلى درء آثــار الركود 
العاملي احملتمل في األشهر املقبلة، 
خاصة مــع اقتراب موعد بدء االحتاد 
األوروبــي فرض حظر علــى واردات 
اخلــام الروســي فــي اخلامس من 

ديسمبر املقبل.
وقالــت منظمــة الــدول املصدرة 
للبترول )أوبك( في تقرير آفاق النفط 
أمس،  الصادر   2022 لعــام  العاملي 
إن “أوبك” عــززت توقعاتها للطلب 

املديني  فــي  النفط  علــى  العاملي 
املتوسط والطويل.

وذكر التقرير أن الطلب العاملي على 
النفط ســيرتفع إلــى 103 ماليني 
برميل يوميا العــام املقبل - بزيادة 
2.7 مليون برميــل يوميا من 2022 
وزيــادة 1.4 مليون برميل يوميا عما 
توقعتــه املنظمة لعام 2023 العام 

املاضي.

ورفعــت “أوبــك” توقعاتها للطلب 
على النفط لألجل املتوســط أيضا 
حتــى عــام 2027 وزادت التوقعات 
بنهاية  يوميا  برميل  مليوني  مبقدار 
تلــك الفتــرة مقارنة مبــا توقعته 

اجملموعة العام املاضي.
وعد التقرير أن السبب وراء االرتفاع 
فــي نظــرة اجملموعة إلــى الطلب 
العاملــي على النفط هــو التعافي 

األكثر قوة الذي شهدناه هذا العام 
التركيز  في  والتحول  املقبل  والعام 
من انتقال الطاقة إلى أمن الطاقة.

وتتوقــع “أوبــك” حاليا – حســب 
التقريــر - أن يصــل الطلــب على 
النفط إلــى 108.3 مليــون برميل 
يوميا في عــام 2030 بارتفاع أيضا 
عمــا توقعتــه لعــام 2030 العام 
املاضي، وعلى املــدى األطول تتوقع 

“أوبك” أن يبلغ الطلب العاملي على 
 109.8 2045 نحو  النفط في عــام 
ارتفاعا من  يوميــا  برميــل  مليون 
108.2 مليــون برميــل يوميا التي 

توقعتها العام املاضي.
حصتها  ارتفاع  “أوبك”  تقرير  ورصد 
في الســوق، لكنها تتوقع أن إنتاج 
“أوبك” ســيكون أقل في عام 2027 

منه في عام 2022.

وكانــت املنظمــة قــد عدلت في 
العاملي  الطلــب  لنمو  تقديراتهــا 
علــى النفــط لعــام 2022 مبقدار 
460 ألف برميل يوميا مستشهدة 
كوفيد  بســبب  الصــني  بإغــالق 
والرياح االقتصادية املعاكســة في 
والضغوط  املتقدمــة  االقتصادات 

التضخمية في كل مكان.
ولفت تقريــر “أوبك” إلى منو الطلب 
العاملــي علــى النفط مبقــدار 2.6 
مليــون برميــل يوميا هــذا العام 
إلــى 99.7 مليون برميــل يوميا في 
املنظمة  املتوســط، كما خفضت 
أيضا توقعاتهــا لنمو الطلب على 
2023 في ذلك التقرير  النفط لعام 
مبقدار 360 ألف برميل يوميا، وتوقع 
منوا عنــد 2.3 مليــون برميل يوميا 

العام املقبل.
وفــي هــذا اإلطــار، يقــول روبرت 
شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي 
أسعار  إن  االقتصادية:  للدراســات 
النفط اخلام اســتهلت األســبوع 
علــى تراجــع بعــد جتــدد اخملاوف 
مشيرا  الصيني،  بالطلب  املرتبطة 
إلى أهميــة دور حتالف “أوبك +” في 
ضبط األداء في الســوق النفطية، 
وضمان عالقة متوازنة ومســتقرة 
بــني العرض والطلــب، وهو ما عبر 
عنه وزير الطاقة اإلماراتي ســهيل 
املزروعي بالقــول إن منتجي “أوبك 
+” على استعداد لتزويد العالم بأي 
نفط يحتاج إليــه لكنهم يركزون 

على موازنة العرض والطلب.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلــن بنــك األردن عن تدشــني 
افتتاح  العــراق مع  عملياته في 
أول فروعــه فــي بغــداد، وذلك 
بعد اســتيفائه لكافة الشروط 
واإلجــراءات املتعلقــة بإطــالق 

أعماله في السوق العراقي.
وقــال رئيس مجلــس إدارة بنك 
األردن، شــاكر فاخوري، “يأتي قرار 
تفرعنا في العراق تعزيزاً حلضورنا 
الستراتيجية  وترجمًة  اإلقليمي 
البنــك التــي تبناها بتوســيع 
أعمالــه فــي دول اإلقليم والتي 
ملحوظاً  منواً  أســواقها  تشهد 
وفرصــاً واعــدًة مما ســينعكس 
إيجابــاً على اخلدمــات املقدمة 

لعمالئنا احلاليني واملستقبليني”.
تطوير  إلى  نسعى  “كما  وأضاف، 

ترجمًة  املصرفيــة،  منظومتنــا 
للــرؤى امللكية الســامية لزيادة 
والتعاون  والتنســيق  االستثمار 
االقتصادي بني البلدين، وترسيخاً 
والتاريخية  االقتصادية  للعالقات 

املتينة مع العراق”.
وأضــاف فاخوري: نحــن ننطلق 
اليوم في العراق لنترجم مسيرة 
متتد  والتي  العريقــة  األردن  بنك 
ألكثر مــن 60 عاماً فــي العمل 
يعكس  ومبــا  واملالي،  املصرفــي 
النجــاح في تنفيــذ رؤية البنك 
الطامحة ألن يصبح البنك الرائد 
وتوســيع  العربية،  املنطقة  في 
السوق  فروعه لتشمل  شــبكة 
العراقــي والــذي يعــد من أهم 
األســواق في املنطقة. كما أشار 
إلى أن البنك يعمــل حالياً على 

جتهيز فرعــه األول فــي الرياض 
مؤخراً  حصوله  بعد  بالسعودية 
علــى رخصــة مزاولــة األعمال 
الســعودية،  فــي  املصرفيــة 
مؤكــداً علــى اســتمرار توجه 
البنــك للتوســع اإلقليمي نحو 
الدول التي تشــهد أسواقها منواً 
االقتصادي  املستوى  على  وتطوراً 

واالستثماري.
وثّمــن، فاخــوري جهــود البنك 
العراقي في تســهيل  املركــزي 
افتتــاح فــرع بنــك األردن فــي 
العاصمة بغداد. كما قدم شكره 
للبنــك املركــزي األردنــي على 
ثقتهم ودعمهــم الدائم للبنك 
والتوســع  التفرع  لتنفذ خطط 

اخلارجي.
ولفت إلى أن هــذه اخلطوة تعبر 

األردن بتصميم  بنــك  التزام  عن 
النحو  علــى  فروعــه  شــبكة 
رؤيته  حتقيــق  من  ميكنــه  الذي 
وخدمة  االستراتيجية  وتوجهاته 
وذلك  الواســعة  عمالئه  قاعدة 
من خالل قنواتــه التقليدية إلى 
اخلدمات  لتقــدمي  التوجه  جانب 
لكافة  والرقميــة  االلكترونيــة 
عمالئه. مشــيراً إلى أنه مت تعيني 
تنفيذياً  رئيســاً  جــودت  جودت 
ميتلك  والذي  العــراق  في  للبنك 
خبرة طويلة واســعة متتد ألكثر 
من ســبعة وعشــرين عاماً في 
العمــل املصرفــي، هــذا وقــد 
شــغل عدداً من املناصب املهمة 
املؤسســات  بكبرى  عمله  خالل 
املصرفيــة احملليــة واإلقليميــة 

والدولية.

بغداد ـ الصباح الجديد :
أعلنت وزارة النفط، امس الثالثاء، 
عن أن إيرادات شهر تشرين األول 
املاضي بلغت أكثر من 9 مليارات 
دوالر، فيما أشــارت الى أن معدل 
بلغ أكثر  الواحد  البرميل  ســعر 

من )88.31( دوالراً.
وذكرت الــوزارة في بيان صحفي 
أن “مجمــوع الصادرات وااليرادات 
االول  تشــرين  لشهر  املتحققة 
املاضــي، بحســب االحصائيــة 

االولية الصادرة عن شركة تسويق 
النفط العراقية “ســومو”، حيث 
بلغ مجموع كمية الصادرات من 
النفط اخلــام )104( مليونا )831( 
الفا و)120( برميالً، بإيرادات بلغت 
)9.258( مليــار دوالر”. واضافت ان 
“مجموع الكميــات املصدرة من 
االول  اخلام لشهر تشرين  النفط 
في  النفطية  احلقول  من  املاضي 
وسط وجنوب العراق بلغت )102( 
)427( برميال،  و  الفا  و)70(  مليونا 

اما من حقول كركوك عبر ميناء 
الكميات  بلغــت  فقــد  جيهان 
 )417 و)  مليــون   )2( املصــدرة 
الفا و)893 ( برميــال”. وتابعت ان 
بلغت  اليومية  الكميات  “معدل 
)3( مليون و)382( الف برميل في 
ان “معدل سعر  اليوم”، موضحة 
بلــغ اكثر من  الواحد  البرميــل 

)88.31 ( دوالراً” .
فيمــا أكــد مدير عام شــركة 
نفط البصرة خالــد حمزة وفقا 

للبيــان، “حتقيــق شــركة نفط 
البصرة أعلى معدل تصدير خالل 
الثــالث ســنوات املاضية، حيث 
موانئ  من  التصديــر  بلغ معدل 
تشرين  لشــهر  البحرية  اجلنوب 
مليــون   )3.293( املاضــي  األول 
إيرادات  باليــوم مبجموعه  برميل 
الى  )102,083,000( برميل”، الفتا 
ان “الشــركة على زيادة الطاقات 
املقبلة  املرحلة  خالل  التصديرية 

دعما لالقتصاد الوطني”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
عد احتــاد اجلمعيــات الفالحية، 
امس الثالثاء، عدم توزيع السماد 
علــى الفالحــني واملزارعني بأنها 
نوع جديدة”، مشــيرا  من  “حرب 
إلى أن أزمة امليــاه تهدد بفقدان 
نصف تعداد العراقيني لعملهم.

وقــال رئيــس االحتــاد، حســن 
العراقي  “الفــالح  إن   ، التميمي، 
توزيع  عدم  يعاني من مشــكلة 
الداب  الســماد، خاصة ســماد 
وهــذه حرب مــن نــوع جديدة، 
والكل يعلم بأن املناطق اجلنوبية 

باشــرت بعمليــة الزراعــة، وأن 
قســما من الفالحني بدأوا بالرية 
والشعير  احلنطة  حملصول  األولى 
فــي محافظات أقصــى اجلنوب 

العراقي”.
“الفالح  أن  التميمــي،  وأضــاف 
يعاني مــن أزمة مياه التي أضرت 
كثيرا بخطــة هذا العام البالغة 
مليــون و500 ألــف دومن لعموم 
محافظــات العراق، ما ســيؤدي 
إلى عجز وبطالــة جديدة تطال 
القطاع الزراعــي الذي كان منذ 
قرون كثيرة القطاع الوحيد الذي 

يقضي علــى البطالــة ويحرك 
السوق ويوّفر االقتصاد”.

رئيس احتــاد اجلمعيات  وطالــب 
“إعطاء  احلكومة  مــن  الفالحية 
الفالحني واملزارعني الســماد من 
أجل الزراعة ومــن أجل أن يوفروا 
رغيف اخلبر إلى الشعب العراقي 
فورا وبأســرع وقت، وعدم التأني 
ادعو  نفسه  وبالوقت  واملماطلة، 
رئيــس احلكومة محمد شــياع 
يتبنى  أن  إلى ضرورة  الســوداني 
بنفسه ملف املياه وأن ينظر إلى 
نصــف اجملتمع العراقــي املهدد 

بفقدان عمله”.
وأكــد، أن علــى احلكومــة “حل 
وتوزيع  الزراعي  القطــاع  ملفات 
السماد وحل مشكلة املياه ورفع 
أكثر من  إلــى  الزراعية  اخلطــة 
“خالل  أنه  إلى  احلالية”، مشــيرا 
اليومــني أو الثالثــة املاضية لم 
نر أي التفاتــة حكومية للقطاع 
الزراعي، ونأمل من الســوداني أن 
القطاع  إلى  أولوياته  ُجّل  يعطي 
املســتلزمات  ويوّفــر  الزراعــي 
الضرورية التــي تدخل في زراعة 

احلبوب االستراتيجية”.

بغداد ـ الصباح الجديد :
أعلنت وزارة التجارة، امس الثالثاء، 
عن حاجتهــا الســتيراد مليوني 
طن من احلنطة لسد النقص في 
املوســم املقبل، فيمــا دعت إلى 

تخصيص األموال الكافية لذلك.
وقــال معاون مدير عام الشــركة 
العامة لتجــارة احلبوب في الوزارة 
حيدر نوري جبر في حديث لوكالة 

األنباء الرسمية إن “موسم تسويق 
احلنطــة األســبق كان خمســة 
ماليــني طن، حيث غطــى حاجة 
البــالد وحتــول البعــض منه إلى 
السنة التي تلتها”، مبيناً أنه “في 
الســنة املاضية تسلمنا 3 ماليني 
و65000 طن، واستطعنا تغطيتها 
للعام احلالي بعد اســتيرادنا 250 
أنه “في  ألف طن”. وأضاف جبــر، 

العام احلالي كان موسم التسويق 
مليونــني و200 ألف طــن، حيث 
تعــد هــذه الكمية ال بــأس بها 
لوجود شــح مائي”، مشيراً إلى أن 
من  انخفض  التسويقي  “املوسم 
خمــس ماليني إلى ثالثــة ماليني 
إلى 2 مليون طن، ونتوقع استمرار 
الشــح املائي في الفترة املقبلة”. 
استيراد  تدرس  “الشركة  أن  وتابع، 

إلى مليوني  احلنطة، حيث نحتاج 
طن علــى األقل لســد النقص”، 
“تخصيص  ضرورة  على  مشــدداً 
لذلك،  الغذائي  األمــن  من  مبالغ 
ألن املبالغ املوجودة قليلة وال تلبي 
وأكد جبر،  املقبــل”.  العام  حاجة 
أن “كل املؤشــرات في وزارة املوارد 
املائية تشير الى أن املوسم احلالي 

شحيح باملياه”.

»أوبك« ترفع توقعاتها للطلب العالمي
على النفط إلى 103 ماليين برميل يوميا 

خالل السنة المقبلة 2023

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعت أسعار الذهب امس الثالثاء، في الوقت 
الــذي تراجع فيه الــدوالر األمريكــي وعوائد 

السندات.
يأتــي ذلك علــى الرغم من أن احلذر ســاد بني 
املســتثمرين فــي الوقــت الــذي تترقب فيه 
األسواق توقعات بشــأن السياسات ستصدر 
عن اجتماع مجلس االحتياطي االحتادي )البنك 
املركزي األمريكي( الذي ميتــد يومني ويبدأ في 

وقت الحق امس الثالثاء.
وزاد الذهب في التعامــالت الفورية %0.5 إلى 
1641.43 دوالرا لألوقيــة )األونصــة( بحلــول 
الساعة 0548 بتوقيت غرينتش، بعد أن المس 
في وقت سابق أدنى مستوياته منذ 21 تشرين 

األول.
وارتفعــت العقود األمريكيــة اآلجلة للذهب 

%0.1 إلى 1642.20 دوالرا لألوقية.
وتراجع مؤشــر الــدوالر %0.4 مما عــزز جاذبية 
املتحدة،  الواليــات  للمشــترين خارج  الذهب 
بينما تراجعت عوائد سندات اخلزانة القياسية 

ألجل عشر سنوات أيضاً.
وقال ستيفن إينيس الشريك اإلداري لدى “إس.

بي.آي” إلدارة األصول، إن التعليقات الصادرة في 
املؤمتر الصحفي الذي سيعقب اجتماع مجلس 
االحتياطي رمبا حتدد التحرك القادم للذهب في 

نطاق من 25 إلى 50 دوالراً للذهب.
وفي نهاية االجتماع الذي ميتد ليومني وينتهي 
اليــوم األربعــاء، مــن املتوقع أن يقــرر البنك 
املركزي بشأن السياســة النقدية، زيادة رابعة 
على التوالي مبقدار 75 نقطة أســاس ألسعار 
الفائدة، كما من املتوقع أن يثور جدل في البنك 

بشأن موعد التحول صوب زيادات أقل.
ونزلت أســعار الذهب نحو %12 منذ أن جتاوزت 
مستوى 2000 دوالر لألوقية في آذار في الوقت 
الذي رفع فيه املركزي األمريكي الفائدة بوتيرة 

سريعة.
ارتفعت  األخرى،  النفيسة  للمعادن  وبالنسبة 
الفضة في التعامالت الفورية %1.9 إلى 19.50 
دوالرا لألوقية، وصعد البالتني %0.8 إلى 932.99 

دوالرا، وزاد البالديوم %1.3 إلى 1865.40 دوالرا.

ارتفاع اسعار الذهب 
مع هبوط الدوالر

النفط: إيرادات شهر تشرين األول
الماضي بلغت أكثر من 9 مليارات دوالر

الجمعيات الفالحية:«حرب من نوع 
جديدة« تهدد نصف سكان العراق

التجارة تدرس استيراد مليوني طن من الحنطة

بنك األردن يفتتح أول فروعه في العراق

اقتصاد االربعاء 2 تشرين الثاني 2022 العدد )5005(
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جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن مناقصة عامة

مناقصة رقم )32  لسنة 2022(
1- يسر قسم العقود في محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص ب)تأهيل مغذي قرى ال حمزة في نفر( ضمن املشاريع 
املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة الديوانية/ من متويل تنمية االقاليم لعام )2022(  وبكلفة تخمينية قدرها )1،420،100،000( فقط واحد مليار 
واربعمائة وعشــرون مليون ومائة الف دينار ال غيرها وحســب التبويب )الباب )58(، نوع االستثمار )2(، 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 )142،009،431( فقط مائة واثنان و اربعون مليون وتسعة االف واربعمائة وواحد وثالثون 

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 )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 )االربعاء( املصادف )2022/11/9( 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 )اربعاء( في متام الســاعة الثانية 
عشرة ظهرا بتأريخ )2022/11/16( 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 )2%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومببلغ )28،402،000( ثمانية وعشــرون مليون واربعمائة واثنان الف دينار عراقي الغيرها ومعنون الى جهة التعاقد 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن مناقصة عامة

مناقصة رقم )30  لسنة 2022(
1- يســر قسم العقود في محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص ب)تأهيل مجمعات ماء في قضاء غماس )مجمع ماء املشروع 
القدمي ســعة 200 م3/ ســاعة ، مجمع ماء الدائرة القدمي سعة 200 م3/ ساعة ومجمع ماء النغيل سعة 200م3/ ساعة في قضاء غماس( ضمن املشاريع املشمولة بقانون الدعم الطارئ 
لألمن الغذائي والتنمية حملافظة الديوانية/ من متويل اســتراتيجية التخفيف لعام )2022(  وبكلفة تخمينية قدرها )835،691،500( فقط دينار الغيرها ال وحســب التبويب )الباب )58(، نوع 

االستثمار )5(، القسم )1(، الفصل )4(، املادة )13( النوع )18(، التسلسل )226(( ومبدة عمل )180( 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- دبلوم فني كهرباء   عدد 1

3- دبلوم فني ميكانيك    عدد 1
ب- املتطلبات املالية:

* الســيولة املالية: وتعرف السيولة النقدية بأنها كشــف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املصرفية وللفترة التي تسبق 
تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ السيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )83،569،151( فقط ثالثة وثمانون مليون وخمسمائة وتسعة وستون الف ومائة وواحد 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 )التاسعة(
خامسا: وصل شراء املناقصة )نسخة اصلية(.

5- بإمــكان مقدمي العطاءات املهتمني شــراء وثائق العطاء باللغــة 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 املشاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشــرة ظهرا من يوم )االربعاء( املصادف )2022/11/9( في بناية احملافظة/ 

الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات.
6- يتم تســليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قســم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداًء من اليوم التالي من تاريخ آخر نشــر لإلعالن في اجلرائد الرســمية املذكورة 
في كتاب االعالن ولغاية الســاعة الثانية عشــر ظهرا في يوم غلق املناقصة وال يسمح التقدمي عن طريق البريد اإللكتروني، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم 
الراغبني باحلضور الى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات( في نفس موعد غلق املناقصة في يوم )اربعاء( في متام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتأريخ )2022/11/16( 
وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على أن تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثّبت عليها رقم واسم 

املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف وعنوانه اإللكتروني.
7- كل العطاءات يجب أن تتضمن ضمانا للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو سفتجة صادر من مصرف معتمد في العراق وبنسبة 
)3%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشــروع ومببلغ )25،070،745( فقط خمسة وعشرون مليون وسبعون الف وسبعمائة وخمسة واربعون دينار عراقي الغيرها ومعنون الى جهة التعاقد 

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

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 الشراكة املبرم بينهما على يكون مصدق من كاتب العدل اخملتص ويجوز تقدمي منوذج اتفاق اولي على الشراكة موقع من قبل اطراف الشراكة معززا بتعهد يقدم من قبلهم 
بعدم التنازل او 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 الشــركاء ألي من املعايير املطلوبة ومت اســتيفاؤها من قبله فيتم قبول العطاء املشــترك دون النظر الى الشريك اآلخر إاّل إذا نص في الوثيقة نسب وشروط معينة 
ينبغي توفرها في الشريط عند ذلك يعتمد على ما مت تثبيته في الوثيقة.

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

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

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

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

16- تقبل العطاءات التي تكون اقل من الكلفة التخمينية لغاية )20%( وفي حال ورود عطاء يقل عن كلفة التخمينية 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 
صاحــب العطاء فيتم طلب خطاب ضمــان )خطاب ضمان جدية التنفيذ( مببلغ ميثل الفرق بني الكلفة التخمينية اخملفضة بنســبة )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 شهادة االستالم 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 )33  لسنة 2022(
1- يســر قســم العقود في محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص ب)تنفيذ شبكة كهرباء حلي االمير الترابه الثانية 
في املهناوية( ضمن املشــاريع املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظــة الديوانية/ من متويل تنمية االقاليم لعــام )2022(  وبكلفة تخمينية قدرها 
)460،875،500( فقط اربعمائة وســتون مليون و ثمامنائة وخمســة وسبعون الف وخمسمائة دينار ال غيرها وحسب التبويب )الباب )58(، نوع االستثمار )2(، القسم )1(، الفصل 

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

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

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

أ- املتطلبات الفنية:
أوال: الكوادر/

1- مهندس كهرباء    عدد 1
ب- املتطلبات املالية:

* 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 )46،087،549( فقط ســتة واربعون مليون وسبعة وثمانون الف وخمسمائة وتسعة 

واربعون 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 )االربعاء( املصادف 

)2022/11/9( 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 )اربعاء( في متام الســاعة الثانية 
عشرة ظهرا بتأريخ )2022/11/16( 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 )13،826،265( فقط ثالثة عشــر مليون وثمامنائة وستة وعشرون الف ومائتان وخمسة وستون دينار عراقي 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن مناقصة عامة

مناقصة رقم )31  لسنة 2022(

1- يســر قسم العقود في محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص ب)تاهيل مغذي السايلو 
في البدير( ضمن املشاريع املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة الديوانية/ من متويل تنمية االقاليم لعام )2022(  وبكلفة 
تخمينية قدرها )729،218،000( فقط ســبعمائة وتسعة وعشرون مليون ومائتان وثمانية عشــر الف دينار الغيرها وحسب التبويب )الباب )58(، نوع 

االستثمار )2(، 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.( او املوقع االلكتروني )3- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )محافظة الديوانية/ قسم العقود

 )dewaniarc.com
)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 كشــف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر ســنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل 
التســهيالت املصرفية وللفترة التي تســبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ الســيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )72،921،508( فقط اثنان 

وسبعون مليون وتسعمائة وواحد وعشرون الف وخمسمائة وثمانية دينار عراقي الغيرها
ج- املتطلبات القانونية:

أوالً: األهلية وتشمل )ال يوجد تضارب في املصالح، لم يتم وضع الشركة املقدمة في القائمة املتلكئة والقائمة 
9- تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )90( يوما اعتبارا من تأريخ غلق املناقصة، وأن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

10- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن وآلخر إعالن عن املناقصة.
11- يلتزم الطرف الثاني )منّفذ العقد( بأن يشّغل ما ال يقل عن )50%( من عماله وموظفيه من العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل في بغداد 
واحملافظات إال في حال اعتذار املركز عن توفير األعداد والتخصصات املطلوبة وبكتاب رســمي مباشــر وخالل مدة )30( يوماً من تأريخ اســتالم 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 الشراكة موقع من قبل اطراف 
الشراكة 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 الشركاء ان يكونوا مؤهلني من حيث سالمة املوقف القانوني لهم من ناحية االدراج في القائمة السوداء او القائمة املتلكئة او ممن لم 

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

فقط للمناقصني.
14- تقدمي نســخ اضافية من عطاء الشــركة اخلاص باملناقصة )طبق االصل( عدد )2( على ان تكون جميع النســخ 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 تأشــيرة بعبارة )نسخة اصلية( ووضع كل نســخة من النسخ االضافية في غالف منفصل ايضا ويتم تأشير كل 

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

16- تقبل العطاءات التي تكون اقل من الكلفة التخمينية لغاية )20%( وفي حال ورود عطاء يقل عن كلفة التخمينية بنسبة تزيد عن )20%( فيتعني 
على جهات التعاقد دراسة التوضيح املقدم من قبل مقدم العطاء واملتضمن حتليل سعري لفقرات العمل املراد تنفيذه على وفق الكشف 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 بنســبة )20%( وبني مبلغ العطاء الوارد علــى ان ال يقل خطاب الضمان جدية التنفيذ عن )3%( من كلفة 
التخمينية وال يتم اطالق هذا اخلطاب اال بعد اصدار شهادة االستالم االولي للمشروع وفي حالة اعتذار مقدم العطاء عن تقدمي خطاب الضمان فيتم 

استبعاد عطائه.
17- في حال تســاوي اسعار العطاءات املقدمة للمناقصة واملتنافســة على االحالة يتم اعتماد احد املعايير املتوفرة في االعالن وحسب نوع املشروع 
والوثائق القياسية )صغيرة، متوســطة، كبيرة( واملتمثلة في )اخلبرة التخصصية( )االعمال املماثلة، السيولة النقدية ، معدل االيراد السنوي، معدل 

االرباح في احلسابات اخلتامية(.
زهير علي الشعالن

محافظ الديوانية 
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تزال هذه السلسلة املفضلة لدى القراء، 
الكثيرون ِمن القــراء يعرفوني بالّضبط 
بوصفي كاتبــة »VIPمصاصي الدماء«. 
صدرت الثالثية فــي دار »الفا – كنيغا« 
في بادئ األمر في سلســلة حتمل ُعنوان 
»ســحر اخليال«، وبعد ذلك أُعيد نشرها 
في سلسلة حتمل اسم »مذاق مصاصي 
الدماء«. وفي شــباط/ فبرايــر ِمن هذا 
العام، بعد عشرة أعوام ِمن اإلصدار األوَّل 
صدر اإلصدار الثالــث – في هدية أنيقة 

.Rugram Books ِمن دار نشر

*ملــاذا مصاصــي الدماء؟ مــاذا يعنون 
بالنســبة لِك؟ وماذا لو عرضوا عليك 
االنضمام لنادي اخلالدين، َهل توافقني؟

مصاصو الدماء شــائقون بالنسبة لي، 
انهم يعيشــون حياًة طويلًة، يرون تبدل 
الكتاب  املثال، في  احلقب. على ســبيل 
الثالث ِمن السلســلة »مصاص الدماء 
الطبقــة العليــا« اصف فيهــا، كيف 
مصاص الدماء الذي عمره 200 اســمه 

فاتســالف يعود إلى مســقط رأسه – 
براغ. وكنُت اود للغاية أن اتطلع إلى براغ 
ِمن ِحالل عينيــه، وان احاول أن افهم ما 
يشعر به، ناظرة كيف تبدلت املدينة بعد 
200 عــام. عندما اكون فــي براغ، اتذكر 
الدمــاء خاصتي،  باســتمرار مصاصي 
كما لو أنهم يســيرون في مكان ما في 
الشــارع اجملاور أو في ســراديب املدينة. 
بيــَد أّن لن اوافق ُمطلقــاً على أن أكون 
مصاصــة دماء. تتحــدَّث جميع رواياتي 
اخلاصة مبصاصي الدمــاء، أنهم يتوَّقون 
إلى احلياة البشــرية االعتيادية. لن ابدل 
أبدية وال  شروق الشمس وغروبها بليلة 
اوافــق أن اعيش إلى األبــد وارى احبائي 
واملقربني يتقدمون بالســن وميوتون. بيَد 
أن ّكما يبــدو، عالم مصاصــي الدماء 
الــذي كّونته حقيقيــاً لدرجة ان بعض 
القراء في احلقيقة كتبوا لي في وسائل 
التواصــل اإلجتماعــي، طالبني مني أن 

اذكرهم باطراء لالنضمام إلى النادي.

* َهــل يوجد كتاب حتبينــه ِمن الكتب 
التــي كتبتيها؟ وَمن بطلــك احملبوب؟ 

ممكن ان تُسمي واحداً منهم؟
-أحــب كل كتبي، عندمــا اكتبها، وإال 
ملا كنُت مهتمــة أن اضيع الوقت فيها. 
يبــدو أن الكتــاب يُكتب ليــس في يوم 
واحد، وتقضني بضعة أشهر ِمن حياتك 
اختار  اذا  وحكاياتهــم.  األبطــال  مــع 
واحد – فســيكون هذا »الســائرون ليالً 
وهم نيــام«. ِفكرة هــذا الكتاب كانت 
تطاردني ملا يقرب عشر سنني َحتَّى قمُت 
بكتابته. عشُت لوقت طويل مع أبطاله 
بالنســبة  اصبحوا  بانهم  رأســي،  في 
لي تقريباً حقيقيــون، مثل األصدقاء أو 
األقارب. اعــده أفضل كتاب وأكثر كتاب 
عملُت عليه وافرح للغاية بتعليق جديد 
عليــه. تبعث احلياة فــي الكتب عندما 
يقرأونها. وِمن األبطال احملبوبني جآّنـا ِمن 
»VIP مصاصي الدماء«. اتلفت أعصابي 

أكثر ِمن اآلخرين!

* يــوال، تكتبــني على الفــور في أمناط 
متعــددة – اخليال والروايــات الغرامية 
املعاصــرة. أّي واحــد من هــذه االمناط 
أحب إليِك؟ ملاذا اخترتي لنفسك هذه 

األمناط بالتحديد؟
الســاحرات،  عــن  بحكايــات  -بــدأُت 
البحر  وُحوريات  الطيبات،  والســاحرات 
ومصاصي الدمــاء. في حلظة ما اردُت أن 

اكتب عــن واقعنا، وليَس عــن العوالم 
املزعومة، وانتقلُت إلى كوميديات العام 
اجلديــد والروايات الغراميــة املعاصرة – 
و»زفاف  نوئيل؟«،  بابا  اســتدعيتم  »َهل 
واخريات.  العرائس«،  و»مجتمع  حلمي«، 
ويوجد في كتبي مــكان للمعجزة. لذا 
النمط املفضل بالنســبة لي – احلكاية. 
التي ينتظــرون فيها األبطــال الطريق 
إلى الســعادة، والتخلص ِمــن األعداء، 
ومســاعدة األصدقــاء – وفــي الِنهاية 
بط هكذا  »حتماً نِهاية سعيدة«. وبالضَّ
تُسمى سلسلتي التأليفية، التي تصدر 

عن دار نشر »إكسمو«.

* تواكبني اإلنســتغرام بنشاط، حتى 

كتبــِت رواية »حبيبي – املــدون«. مباذا 
جتذبِك مواقع التواصل اإلحتماعي؟

لُت في اإلنستغرام قبيل  -عندما ســجَّ
سنتني، ادهشــتني حياة املدونني – حني 
األكثر  األشــياء  للُجمهــور  ينشــرون 
حميميًة. اتذكر، تصفحُت اإلنســتغرام 
ورأيُت قصة منشورة لدى إحدى املدونات، 
الفطور  كيف يحضر احلبيب لها طعام 
وهي في الفراش. وكل هذا كان ميكن أن 
يكون رومانســياً، لو انه كان لشخصني 
فقــط، ولكن بثــوا هذا مباشــرة في 
اإلنســتغرام لكل املتابعــني! على هذا 
النحو ظهر في رأســي قصة عن املدون 
التواصل  مواقــع  عن  البعيــدة  وفتاته 
اإلجتماعــي وال تفهم ولعــه بعالمات 

اإلعجــاب واملتابعني. صــدر الكتاب في 
دار »إكســمو« ضمن  ايــار/ مايو عــن 
السلســلة التأليفيــة »حتمــاً نِهاية 
بحرارة  الكتاب  القراء  تقبل  ســعيدة«. 
في اإلنســتغرام، وفي اخلريف رشــحوه 
في موقع LiveLib جلائزة »اختيار القراء« 
دخلْت الرواية ضمن أفضل عشرة روايات 
في منط الرواية الغرامية في عام 2019، 
وهذا تكرمي كبير بالنســبة لي. سعادة 
الكاتب عندما توجــد كتبه لدى القراء. 
واحرص بفاعلية في اإلنستغرام أعقاب 
إصــدار الكتاب. في وقتنــا يتحتم على 
الكاتب أن يكون مواكباً ملواقع التواصل 
وإال  بنفســه،  لكتبه  ويروَّج  اإلجتماعي 
ث في صفحتي  فلن يعرفها أحد. احتــدَّ
مع القــراء، واحكي لهم عن كتبي وعن 
كتب الُكّتاب الروس، الذين احبهم واقرأ 
لهم. اعتبــر، ان ُكتابنا يكتبون أكثر ِمن 
الُكتــاب األجانب. وافرح كثيــراً، عندما 
القراء يكتبــون أعقاب تعليقاتي بأنهم 

اكتشفوا ُكتابا روس محبوبني وجدد. 

سيرة شخصية:
فــي  نابوكوفــا  فاليريفنــا  يوليــا  ـ 
ســطور: ُوِلدت 4 نيســان/ابريل 1981 
فــي موســكو. وانهْت املدرســة رقم 
 2004 عــام  وفــي   )1998-1989(  611
حصلْت على الشهادة احلمراء )بدرجة 
امتياز( ِمن جامعة موســكو التربوية 
احلكومية. حصلْت على لقب نابوكوفا 
بعد الزواج. صحافية، وكاتبة مقاالت. 
نشــرْت فــي اإلصــدارات الشــبابية، 
والنسوية، والسياحية، كتبْت مقاالت 
عــن العــروض الســينمائية ومقاالت 
إعالنيــة. كتبــْت في األمنــاط األدبية: 
األدب املعاصر، واألدب الروسي املعاصر، 
واخليــال العلمــي، واخليــال العلمــي 
اخليالــي،  العالــم  وأدب  الفكاهــي، 
والعالم اخليالــي القتالي، وكتبْت عن 
مصاصــي الدمــاء، والعالــم اخليالي 
الفكاهي.  اخليالي  والعالــم  الغرامي، 
عاشــْت ِمن 2003 إلى 2007 في مدينة 
ايركوتسك. »جعلت مدينة ايركوتسك 
مني كاتبة، ُهناك كتبُت »الســاحرة - 
املدعية«، و»عــروس احمليط«، و»الهروب 
ِمن احلكاية«، و»حذاري، أيتها الساحرة 
الطيبة!««. تعيش حالياً في موسكو.

حاورها: أحمد عبدالكريم حميد 
ـ مقاطعة موسكو

تســرد الروائية احلاصلة على الشــهادة 
احلمــراء ِمــن جامعة موســكو، بدرجة 
التربوية  ِمــن جامعة موســكو  إمتياز، 
الســاحرات  ، حكاياتها عن  احلكوميــة 
البحر  وُحوريــات  الطيبات  والســاحرات 
ومصاصي الدماء. وحــول نتاجها األدبّي 
الضخم واملتنــّوع وكتاباتهــا في أمناط 
الغرامية  والروايــات  متعــددة »اخليــال 

املعاصرة«، كان هذا احلوار:

* َمْن هــي – يوليــا نابوكوفا؟ يُســمع 
االســم على نحــٍو جميل، بأنــه يبدو 

اسماً مستعاراً.
- لقب عائلتي ليَس اســماً مســتعاراً، 
وامنــا هديــة الــزواج ِمن زوجــي. كانت 
زميــالت الصف في كليــة اآلداب ميزحن، 
باني تزوَّجُت زواج مصلحة بســبب لقب 
الكاتب )تقصد الكاتب فالدميير نابوكوف 
1899-1977. *املترجم(. لعَب لقب العائلة 
دوراً فيما بعد، حني اخذ زوجي يُشجعني 
أن أكتب كتاباً بهذا اللقب. في بادئ األمر 
كنُت ارد بهزل، وفيما بعــد قرأُت الكثير 
ِمن كتب سلسلة اخليال الهزلي وجلسُت 
اكتب قصتي – عــن طالبة كلية اآلداب، 
التــي تكون فــي اململكة األســطورية. 
اصبحْت »الساحرة - املدعية« أوَّل كتاب 
يصــدر لي فــي دار نشــر »الفا-كنيغا« 

وبداية سلسلة ِمن ثالثة مؤلفات.

* فــي سلســلة فــي »VIP مصاصــي 
الدماء« تــدور أحداثها حول ناٍد نخبوي 
ملصاصــي الدماء. ِمن أيــن جاءتك هذه 

الِفكرة؟
-انهمكُت في مطالعــة الروايات عندما 
الزلــت فــي كليــة اآلداب. وبعــد ذلك، 
إلى  اخليــال، عدُت  عندما كتبُت قصص 
مصاصــي الدمــاء. اردُت ان اجمــع منط 
خيال ما بعد النســوية، الذي كان وقتها 
في املوضة مع روايــات مصاصي الدماء. 
ظهــرْت بطلتي على هــذا النحو – جاّنا 
إلى  بالتســوق. تذهب صدفة  املهووسة 
النــادي النخبوي ملصاصــي الدماء، إلى 
حيــث يســتقبلون الناس األكثــر ذكاًء 
وشهرًة في مهنهم – املمثلني، واملغنيني، 
والرياضيني، والعلماء. بــدا الكتاب األوَّل 
ناجحــاً واحبه القراء، وكتبــُت ثالثية. ال 

الروائية الروسية يوليا نابوكوفا :

سعادة الكاتب حينما يجد كتبه بحوزة القّراء

عندما اكون في براغ، اتذكر 
باستمرار مصاصي الدماء 

خاصتي، كما لو أنهم يسيرون 
في مكان ما في الشارع 

المجاور أو في سراديب 
المدينة. بيدَ أّن لن اوافق 

مُطلقًا على أن أكون مصاصة 
دماء. تتحدَّث جميع رواياتي 

الخاصة بمصاصي الدماء، 
أنهم يتوَّقون إلى الحياة 

البشرية االعتيادية. لن ابدل 
شروق الشمس وغروبها بليلة 

أبدية وال اوافق أن اعيش إلى 
األبد وارى احبائي والمقربين 

يتقدمون بالسن ويموتون

تشكيل

شعر

مهى سلطان*
ال يريــد أن يــروي احلكاية ألنهــا طويلة 
وحزينــة وتبعث على الســأم والدموع، 
بل يريد أن يرســم تداعياتها كي يّتهم 
ويحّرض ويســتفّز. وبعــد معارضه في 
الدوحة والقاهرة، يطــّل الفنان محمود 
العبيدي في بيــروت عبر معرض بعنوان  
»أعضاء غريبة« في غاليري صالح بركات 
)كليمنصو - يســتمر حتى شهر كانون 

األول/ ديسمبر(.
يضم املعرض مجموعة من األعمال ذات 
األحجــام اجلدارية، مييزها اللون األســود 
الذي يهيمن على نتاجه في الســنوات 
األخيرة، فيهــا الكثير من عبثية الوجود 
بوصفه  للماضي،  واالستدعاء  اإلنساني 
شــاهداً على تاريخ اجملازر ومآسي احلروب 

التي ما زالت مستمرة.
على مســاحات كبيرة هــي معالم ما 
بعد الكارثة التــي حتولت أثراً أو نوعاً من 

الذكرى، أو البصمة اإلنسانية اآلفلة.
ليــس مــن شــيء أدعــى للقتامة من 
اســتذكار املــوت والعنف وآلــة احلرب 
اجلهنمية، إذ ليس بوســع االستذكار أن 
يغير شــيئاً في مجرى احلوادث املاضية، 
ولكنه يتحول أداة محرضة على التعبير، 
خصوصاً إذا امتزجت باخليالية والفانتازيا 
واإلبدال واالســتعارات ولغــة التفكيك 
والتركيب والتبصيم إمعاناً في االلتباس 

والغموض.

والعام  الشخصي  بني  فاملسافة تضيق 
بالنسبة إلى فنان يعيش مرحتالً بال ثبات 
وال اســتقرار، قلقاً يعيــش بني ظنونه 
وقناعاته التشــاؤمية، بل بشعور الغنب 
الــذي يخالطه الطعــن بالتاريخ ونقد 
الوقائع والتشــكيك باحلوادث، والنقمة 
علــى األنظمة السياســية وأجهزتها 
القمعية والتعسفية واالستبدادية. إنه 

الواقع احلافل باخلسارات.  
أعماله  2003 تستكشــف  عــام  منذ 
مواضيع احلرب والهجرة وفقدان الهوية 

فــي مرحلة مــا بعد الغــزو األميركي 
للعــراق، في جتارب ثرّية على مســتوى 
بغداد  بقايا  تعكس  واملضمون،  الشكل 
وناســها في مســار  ورائحتها  فتاتها 
يقود املشاهد إلى التأمل في مشهدية 
الفوضــى التي خّلفها احملتلون باســم 
متنقاًل  العبيدي  عاش  الدميوقراطيــة. 
وأميركا  واألردن  والدوحة  العراق  بني 
الشمالية وبلدان أخرى في هذا العالم، 
ورمزيتهــا  الصورة  قيمة  في  باحثاً 
ومؤداها اجلمالي، ال ســيما أن دراســته 

الســينمائي،  واإلنتاج  اجلميلة  للفنون 
منحتــه القــدرة على طرح األســئلة 
الشــائكة والوقوف بثبــات على اجلهة 
املضــادة ملنصــة املعاصــرة )بصفتها 

االستهالكية(.
اشــتغل على العديد من الوسائط في 
التي ُعرضت على نطاق  الفنية  أعماله 
واسع في مختلف أنحاء العالم، مبا في 
ذلك متحــف الفن احلديث فــي بغداد، 
ومتحــف املوما في نيويــورك واملتحف 
البريطانــي بلندن، وبينالــي البندقية، 

واملتحف العربي للفن احلديث بالدوحة، 
ومعــرض ساتشــي بلنــدن، واملتحف 
الوطنــي للبحريــن، ومتحــف معهد 
العالم العربي في باريس، وســواها من 

املتاحف العربية واألجنبية.
تتجلى القيمة الفنية ألعمال العبيدي 
مبضامينهــا اإلنســانية والروحية، في 
بحثهــا عمــا وراء املعنــى، مــن خالل 
طروحاتها التقنية الهائلة، املشــغولة 
بصريــاً وجماليــاً، وما تتركــه لوحاته 
الرســم  انطباعات بصرية هي بني  من 
كأنها  تبــدو  إذ  الطباعي،  و«الرشــم« 
شاشــات عمالقــة لعبــور الشــكل 
اخلاطف، على أنه رمــز أو نقطة ظل أو 
أثٍر أو انطباع بصري، ال يرتكز على يقني.

ويخالطنــا الشــعور بــأن اللوحة هي 
مالمس  تستحضر  استذكارات  شاشة 
األعمال الطباعية، خصوصاً أن العالقة 
التناغمية بني األســود واألوكر، لم تأت 
عبثاً بل يقيناً ألن العبيدي يعتمد على 
الورق كمحمل أساسي حيث يتم صّب 
احلبر عليه وفــق آليات وطرائق متعددة، 
تســعى إلى الفكرة الكامنة في صورة 
مرتبطــة  أي مطبوعــة  أو  وثيقــة  أو 
باملوضــوع، وهو على يقــني بأن الصورة 
لن تظهر بل ستظهر بعض تفاصيلها 
املبهمــة والزائغة عنــد تكبيرها، بكل 
ما تعنيــه عملية التكبير من اتســاع 
فــي رؤية التفصيــل، كعمل تفكيكي 
للجزء املتبقي من الصورة التي أضحت 
حكماً مبثابة رقعة متســعة من سواد 

وبياض ونقاط )بيكسل(. والعبيدي على 
إلى مكّونات  مستوى الشــكل يعيدنا 
املتوارية  الصورة ليقدمها في صيغتها 
خلف النقــاط. ولكن ماذا بعد االحتراق 

والسواد العظيم للرعب؟ 
ألَبس العبيدي لوحاته حّلة األسود بكل 
ما له من رمزية آســرة، ليس ليكتب به 
أشــكاله بل ليمحوها ويخفي رسائله 
ألنها أقوى من الصراخ وال يقوى أحد على 

حتملها، إال بالهروب منها واستذكارها.
إنها كوابيس بغداد بعد احلرب واكتساح 
بني  العراقية  للمــدن  الظالمية  القوى 
مجازر وقتل وعنف وتدمير لآلثار ونهبها 
واإلجتار بها. إنها النزوح والهجرة واملنافي 
في  العراقيون  يعيشــها  التي  البعيدة 
كل مــكان، لــكأن محور اجلســد هو 
محــور املكان، أما الذاكــرة فهي محور 
الوجــود. ولئــن كان األســود هو لغة 
الظــالم وداللة على غيــاب اللون، فإنه 
في لوحات العبيدي هو الصورة املعتمة 
واأللغاز  التناقضات  عن  املعّبرة  للعالم، 
والعذابــات، وهو مــادة حيادية لطاقات 
وتتفتــح كبراعم من  تعبيرية تتصادم 
أغصــان، كخطــوط تنتشــر في كل 
االجتاهات، كقوى مــن جزئيات صغيرة، 
ليبدأ كل شيء من جديد مثل ليل ونهار 
ال مكان لهما غير هذا اجلحيم - اجلسد 
فوق بقايا رماد ميضــي وآخر يأتي وحياة 

تتقلب في ظلمات حروب ال تنتهي.

* النهار العربي

 
عباس السالمي*

ال دخَل لي
في سنوات العمر

التي تساقطت من سّلة احلياة،
ال ذنب لي في كل َمن تســاقط من سّلة 

األصدقاء
ِسالل

يا لَها من ِسالل

كم حاولت ردم الثقوب الغائرة فيها
لكن دون جدوى!

آه!
ما تساقط من العمر

تّساقَط ـ يا للحسرة ـ أمام عيني،
وما تساقط من األصدقاء، كان يتساقط

ـ يا للحزن ـ على غفلة مني
الغُد القريب أراُه يترنَُّح في اخللف

واألمُس البعيد ـ يا جَلرأته ـ أخالُه يتمدد 
في األمام

حينما ميّر الغد
دوَن أْن أعي مرورَه

هذا يعني
أنني أسحبني طواعية

وأعود بي للماضي
أحّدُق في الكأس ملًيا

فال أرى
ـ كما زعموا ـ النصف املمتلئ فيها

أتُرى عيني هي اليابسة أْم الكأس؟
في حانة احلياة

حتّتـم عليك
الكؤوس املمتلئة

أْن تُبقي كأسَك فارغًة...
لكّنَك إْن أبَقيَت،

حذارِ.. من أن تُسكرك الغفلُة
فيفيض فراغ الكأس

على فراغك.

 * شاعر عراقي

محمود العبيدي في معرض »أعضاء غريبة« ببيروت
اللون األسود يهيمن على نتاجه..

ِسالل

يوليا نابوكوفا

من اعمال الراحل احمد الربيعي
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رئاسة اجلامعة املستنصرية
شعبة العقود احلكومية

اإلعالن

تعلن رئاسة اجلامعة املستنصرية عن إجراء مزايدة علنية 
للمرة االولى بعد اعادة التثمني لتأجير مواقع كلية الطب/ 

كلية الصيدلة بجامعتنا واملدرجه ادناه.
فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة مراجعة شــعبة 
العقود احلكومية في رئاسة اجلامعة املستنصرية لغرض 
احلصول علــى الشــروط واملواصفات لقــاء مبلغ قدره 
)50000( خمسون ألف دينار غير قابل للرد. مستصحبني 
معهم التأمينــات القانونية البالغــة 20% من القيمة 
التقديرية وجلب املستمسكات الرسمية ومنها )البطاقة 
الشخصية - بطاقة السكن - البطاقة التموينية- براءة 
ذمة من الهيئة العامة للضرائب- كتاب عدم محكومية- 
هويــة الضريبة- التصريــح األمني- اإلجــازة الصحية 
بالنســبة للنادي( واحلضور في متام الساعة العاشرة في 
اليوم الثالثني من اليوم التالي لنشر اإلعالن. ويتحمل من 
ترســو عليه املزايدة أجور خدمــة مقدارها )2%( من بدل 

رسو املزايدة وأجور نشر اإلعالن.
)1( موقع كشك االستنساخ/ بناية اليرموك/ كلية الطب

)2( موقع كشك االستنساخ / كلية الصيدلة
رئاسة اجلامعة املستنصرية

الشركة العامة لتجارة احلبوب
القسم القانوني

م/ اعالن متديد مزايدة

تعلن الشــركة العامة لتجارة احلبوب فرع/ بابل عن بيع املواد املدرجة 
ادناه في املزايدة العلنية )للمــرة الثانية( وفق قانون بيع وايجار اموال 
الدولة رقم 21 لســنة 2013 في الســاعة العاشــرة من صباح يوم 

)اخلامس عشر( التالي لنشر االعالن .
فعلى الراغبني بالشراء احلضور باملكان والزمان املعينني مستصحبني 
معهم التامينات املبينة ادناه بصك المر الشــركة وباسم املشتري 
حصــرا والبطاقــة التموينية او بطاقة الســكن وبــراءة الذمة من 
الضريبة ويتحمل من ترســو عليه املزايدة اجور خزن بنســبة )2/1(% 
نصــف من املائة من بــدل البيع عن كل يوم تاخيــر وملدة )30( ثالثون 
يوم على ان يتحمل من ترســو عليه املزايدة اجور النشر واالعالن واية 

مصاريف اخرى ورفع املواد خالل املدة احملددة 
علما ان البيع خضع لكســر القرار ملدة )5( خمســة ايام اعتبارا من 

تاريخ االحالة.
مدير الفرع
قاسم عباس جاسم

جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية التنفيذ العزيزية

رقم االضبارة/ 37/خ/2016
التاريخ/ 2022/10/30

اعالن
 تبيــع مديريــة تنفيــذ العزيزيــة  حصة 
العقار تسلســل 1/1م9 زكيطان الواقع في 
الشــجيرية العائــد للمدين فاروق هاشــم 
خلف احملجوز لقــاء طلب الدائن كاظم جواد 
صالح البالغ 85,000,000 دينار  فعلى الراغب 
بالشراء مراجعة هذه املديرية خالل مدة تبدا 
ثالثــني يوما تبدا من اليــوم التالي والداللية 

على املشتري
املواصفات

1- موقعه ورقمه:- 1/1م9 زكيطان
2- جنسه ونوعه:- ارض زراعية

3- حدوده واوصافه:- 5 دوامن حتتوي دار سكن 
4- مشــتمالته:- مع قاعة دواجــن مزروعه 

مغروسات ونخيل
5- مساحته:- 5 دوامن
6- درجة العمران:- /

7- الشاغل:- / شركاء املدين
8- القيمة املقدرة:- 27,913,580 مليون دينار

مدير تنفيذ العزيزية 
غسان فهد غنيس

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة جنايات واسط/ الهيأة الثانية

العدد:  446/ج/2022
التاريخ: 2022/10/19

رئاسة محكمة استئناف واسط 
م/ إعالن

حتية طيبة:
الــى املتهم الهارب / موســى عبد احلســني 
موسى فرمان/اســم والدته / عالهن صبري /

تولد/2002
الــى املتهم الهارب / ســجاد عبد احلســني 
موسى فرمان/اســم والدته / عالهن صبري /

تولد/2002
الى املتهم الهارب / مصعب محمد رضا كزار/

اسم والدته / صبيحة صبري /تولد/1995
الى املتهم الهارب / منتظر محمد رضا كزار/

اسم والدته / صبيحة صبري /تولد/2001
بالنظــر جملهولية محــل إقامتكم في الوقت 
احلاضر ولكونك متهم في القضية اعاله وفق 
أحــكام املادة 342/ 1 من قانون العقوبات فقد  
باإلعالن بصحيفتني محليتني  تبليغكم  تقرر 
باحلضور أمام هذه احملكمة في 2023/1/2 وفي 
حالة عدم حضوركم ســوف جتــري احملاكمة 

بحقكم غيابيا حسب االصول.. مع التقدير
القاضي
صالح حسن خضير اخلالدي
رئيس محكمة جنايات واسط / هـ

محكمة جنح تكريت
العدد: 435/ج/2022
التاريخ: 2022/10/27

)اعالن(
الى املتهم )يوســف نبيــل نصيف جاســم التكريتي( تقــرر تبليغك 
باحلضور الجراء محاكمتك في الدعوى اجلزائية املرقمة 435/ج/2022 وفق 
احكام املادة 453 من قانون العقوبات رقم 111 لســنة 1969 املعدل يوم 
2022/11/30 او تســليم نفســك الى اقرب مركز شرطة وفي حال عدم 

حضورك ستجري احملاكمة بحقك غيابيا وفق االصول.
القاضي
أنور جاسم حسني

محكمة جنح تكريت
العدد: 541/ج/2022
التاريخ: 2022/10/24

)اعالن(
الى املتهم )قحطان عدنان شجاع حردان العبيدي( تقرر تبليغك باحلضور 
الجــراء محاكمتك فــي الدعوى اجلزائيــة املرقمــة 541/ج/2022 وفق 
احكام املادة 456 من قانون العقوبات رقم 111 لســنة 1969 املعدل يوم 
2022/11/29 او تســليم نفســك الى اقرب مركز شرطة وفي حال عدم 

حضورك ستجري احملاكمة بحقك غيابيا وفق االصول.
القاضي
عبدالعليم فيصل عزاوي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة جنايات واسط/ الهيأة 

الثانية
العدد:  458/ج/2022
التاريخ: 2022/10/24

رئاسة محكمة استئناف واسط 
م/ إعالن

حتية طيبة:
الى املتهم الهــارب / كاظم عوده جرو 
/ / فاطمــة علي  والدتــه  دارم/اســم 

تولد/1992
بالنظــر جملهوليــة محــل إقامتكــم 
فــي الوقت احلاضــر ولكونــك متهم 
في القضيــة اعاله وفق أحــكام املادة 
444/ اوال مــن قانــون العقوبــات فقد  
تقــرر تبليغكم باإلعــالن بصحيفتني 
محليتــني باحلضور أمــام هذه احملكمة 
في 2023/1/4 وفي حالة عدم حضوركم 
ســوف جتري احملاكمة بحقكــم غيابيا 

حسب االصول.. مع التقدير
القاضي
صالح حسن خضير اخلالدي
رئيس محكمة جنايات واسط / هـ 

جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية التنفيذ العزيزية

رقم االضبارة/ 2022/1164
التاريخ/ 2022/10/30

اعالن
 تبيع مديرية تنفيــذ العزيزية  حصة العقار 
الواقــع في  تسلســل 3/35م13 شــجيرية 
الشــجيرية العائــد للمدين فاروق هاشــم 
خلف احملجوز لقاء طلــب الدائن كاظم جواد 
صالح البالغ 85,000,000 دينار  فعلى الراغب 
بالشراء مراجعة هذه املديرية خالل مدة تبدا 
ثالثني يوما تبدا من اليوم التالي والداللية على 

املشتري
املواصفات

1- موقعه ورقمه:- الشجيرية 3/35م13
2- جنسه ونوعه:- ارض زراعية

3- حدوده واوصافه:- 10 دوامن مشــيده عليها 
دار سكني عدد )7(

4- مشتمالته:- مغروس  نخيل وحمضيات
5- مساحته:- 10 دوامن

6- درجة العمران:- /
7- الشاغل:- / شركاء املدين

ســتة   56,678,000 املقــدرة:-  القيمــة   -8
وثمانية وسبعون  مليون وستمائة  وخمسون 

الف دينار
مدير تنفيذ العزيزية 
غسان فهد غنيس

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة جنايات واسط/ الهيأة الثانية

العدد:  466/ج/2022
التاريخ: 2022/10/24

رئاسة محكمة استئناف واسط 
م/ إعالن

حتية طيبة:
الــى املتهم الهارب / حارث رحيم إســماعيل 
عبد/اســم والدتــه / بتــول عدنــان غالم /

تولد/1992
الى املتهم الهارب / ميثاق ريســان إسماعيل 
عبد/اســم والدتــه / بتــول عدنــان غالم /

تولد/2003
الى املتهم الهارب / حســن هادي إسماعيل 

عبد/اسم والدته / حميده غالم /تولد/1998
بالنظــر جملهولية محــل إقامتكم في الوقت 
احلاضر ولكونك متهم في القضية اعاله وفق 
أحكام املادة 405/ 31 من قانون العقوبات فقد  
باإلعالن بصحيفتني محليتني  تبليغكم  تقرر 
باحلضور أمام هذه احملكمة في 2023/1/4 وفي 
حالة عدم حضوركم ســوف جتــري احملاكمة 

بحقكم غيابيا حسب االصول.. مع التقدير
القاضي
صالح حسن خضير اخلالدي

رئيس محكمة جنايات واسط / هـ 

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة جنايات واسط/ الهيأة 

الثانية
العدد:  443/ج/2022
التاريخ: 2022/10/23

رئاسة محكمة استئناف واسط 
م/ إعالن

حتية طيبة:
الى املتهــم الهارب / منير صبيح كلف 
كاظم/اســم والدته / مليعــة خيزران /

تولد/1993
بالنظــر جملهوليــة محــل إقامتكــم 
فــي الوقت احلاضــر ولكونــك متهم 
في القضيــة اعاله وفق أحــكام املادة 
442/ ثانيــا من قانــون العقوبات فقد  
تقــرر تبليغكم باإلعــالن بصحيفتني 
محليتــني باحلضور أمــام هذه احملكمة 
في 2023/1/2 وفي حالة عدم حضوركم 
ســوف جتري احملاكمة بحقكــم غيابيا 

حسب االصول.. مع التقدير
القاضي
صالح حسن خضير اخلالدي
رئيس محكمة جنايات واسط / هـ 

املادةت
الكمية

التاميناتمدة الرفعموقع املزايدة
طنكغم

شوائب حنطة صاحلة كعلف 1
15750000 يوماحللة اجلديد7207حيواني للمجترات

شوائب حنطة صاحلة كعلف 2
15600000 يوماحللة اجلديد7206حيواني للمجترات

اتربة سايكلون صاحلة كعلف 3
15600000 يوماحللة اجلديد42017حيواني للمجترات

اتربة سايكلون صاحلة كعلف 4
15300000 يوماحللة اجلديد7209حيواني للمجترات
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جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن مناقصة عامة

مناقصة رقم )35  لسنة 2022(
1- يســر قسم العقود في محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص ب)تاهيل مجمعات ماء في قضاء غماس 
)جتهيز اليات نوع رافعة انارة لفرع توزيع كهرباء الديوانية عدد 5( ضمن املشــاريع املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة الديوانية/ من متويل 
تنمية االقاليم لعام )2022(  وبكلفة تخمينية قدرها )900،000،000( فقط تســعمائة مليون دينار الغيرها ال وحســب التبويب )الباب )58(، نوع االستثمار )2(، القسم 

)1(، الفصل )4(، املادة )13( النوع )18(، التسلسل )226(( ومبدة عمل )100( 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.( او املوقع االلكتروني )3- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )محافظة الديوانية/ قســم العقود
)EMAIL: dewaniarc_ 2005@yahoo.com( والبريد )com

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

أ- املتطلبات الفنية:
ب- املتطلبات املالية:

* الســيولة املالية: وتعرف الســيولة النقدية بأنها كشف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املصرفية 
وللفترة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ السيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )180،000،000( فقط مائة وثمانون مليون دينار عراقي الغيرها

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

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

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

5- بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني شراء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد )محافظة الديوانية/ قسم العقود( وبعد دفع قيمة 
البيع للوثائق البالغة )250,000( مائتان وخمســون ألف دينار عراقي فقط ال غيرها غير قابل للرد وأن أســلوب الدفع 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 

)االربعاء( املصادف )2022/11/9( 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 
الرســمية املذكورة في كتاب االعالن ولغاية الساعة الثانية عشر ظهرا في يوم غلق املناقصة وال يسمح التقدمي عن طريق البريد اإللكتروني، وسيتم فتح العطاءات 
بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات( في نفس موعد غلق املناقصة في يوم )اربعاء( 
في متام الســاعة الثانية عشــرة ظهرا بتأريخ )2022/11/16( وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه 

على أن تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثّبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف وعنوانه اإللكتروني.
7- كل العطاءات يجب أن تتضمن ضمانا للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو سفتجة صادر من مصرف معتمد 
في العراق وبنســبة )3%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشــروع ومببلغ )27،000،000( فقط سبعة وعشــرون مليون دينار عراقي الغيرها ومعنون الى جهة التعاقد 

)محافظة الديوانية/ قسم العقود( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذا ملدة )120( يوما من تأريخ غلق املناقصة الفعلي.
8- يتم اعتماد الوثائق القياســية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مســتجيبة عند تثبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها 
كافة والشــروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شــروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية لكافة أقســامها 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 نســبة الشراكة بني الشركاء وحســب 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 الشراكة 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 الشركاء ان يكونوا مؤهلني من حيث سالمة املوقف القانوني لهم من ناحية االدراج في القائمة السوداء او القائمة املتلكئة او ممن لم يحظر التعامل 

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

14- تقدمي نسخ اضافية من عطاء الشركة اخلاص باملناقصة )طبق االصل( عدد )2( على ان تكون جميع النسخ مختومة بختم حي من الشركة باإلضافة الى العطاء 
االصلي والذي سيتم اعتماده والرجوع اليه وكما محدد في ورقة بيانات العطاء على ان يقوم مقدم العطاء بوضع النسخة االصلية )في غالف منفصل( ويتم تأشيرة 
بعبارة )نســخة اصلية( ووضع كل نســخة من النســخ االضافية في غالف منفصل ايضا ويتم تأشير كل مغلف بعبارة )نســخة 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- تقبــل العطــاءات التي تكون اقل من الكلفة التخمينية لغاية )20%( وفي حال ورود عطاء يقل عن كلفة التخمينية بنســبة تزيد عن )20%( فيتعني على جهات 
التعاقد دراسة التوضيح املقدم من قبل مقدم العطاء واملتضمن حتليل سعري لفقرات العمل املراد تنفيذه على وفق الكشف 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 
بنســبة )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 

االستالم 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 )34  لسنة 2022(
1- يسر قسم العقود في محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص ب )جتهيز اجهزة مختبرية الى اخملتبر املركزي ملديرية 
ماء  الديوانية( ضمن املشــاريع املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائــي والتنمية حملافظة الديوانية/ من متويل تنمية االقاليم لعــام )2022(  وبكلفة تخمينية قدرها 
)258،250،000( فقط مائتان وثمانية وخمســون مليون ومائتان وخمسون الف دينار الغيرها ال وحسب التبويب )الباب )58(، نوع االستثمار )2(، القسم )1(، الفصل )4(، املادة )13( 

النوع )18(، التسلسل )226(( ومبدة عمل )60( 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 املالية:
* السيولة املالية: وتعرف السيولة النقدية بأنها كشف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املصرفية وللفترة التي 

تسبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ السيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )51،650،000( فقط واحد وخمسون مليون وستمائة وخمسون الف ديار الغيرها
ب- اخلبرة التخصصية :- تقدمي عمل مماثل واحد منجز وخالل مدة ال تتجاوز عن )10( سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء ومببلغ )77،475،000( فقط سبعة وسبعون مليون 

واربعمائة وخمسة وسبعون الف دينار عراقي الغيرها
ج- املتطلبات القانونية:

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

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

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 )االربعاء( املصادف 

)2022/11/9( 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 )اربعاء( في متام الســاعة الثانية 
عشرة ظهرا بتأريخ )2022/11/16( وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على أن تقدم العطاءات داخل ظروف 

مغلقة ومختومة ومثّبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف وعنوانه اإللكتروني.
7- كل العطــاءات يجــب أن تتضمن ضمانا للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو ســفتجة صادر من مصرف معتمد في 
العراق وبنســبة )3%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشــروع ومببلغ )7،747،500( فقط سبعة ماليني وسبعمائة وسبعة واربعون الف وخمسمائة دينار عراقي الغيرها ومعنون 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

قسم العقود
العدد: 28326
التاريخ: 2022/11/1

اعادة اعالن مناقصات عامة للمرة الثانية)ت 1,2,5,6,8,9  لعدم حصول راغب –ت 3 ,4 ,7 لعدم اكتمال النصاب (
) ت 1 ,2 ,3 , 6 ,7,4 على حساب قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي رقم 2 لسنة 2022- مشاريع تنمية األقاليم 

تبويب)214-18-13-4-1-55-2((
) ت 8 على حساب قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي رقم 2 لسنة 2022- مشاريع البترو دوالر تبويب)215-18-13-4-1-55-3((

)ت 5 على حساب مشاريع تنمية االقاليم لعام 2022/اضافة مكون ضمن التبويب )234-18-13-4-1-55-2(
)ت 9 على حساب مشاريع تنمية االقاليم لعام 2022/اضافة مكون ضمن التبويب )24-21-13-1-1-55-2(

وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال القياسية  الصغيرة   
                    

1. يســر ديوان محافظة واســط / قسم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة من الشــركات املقاولة واملقاولني العراقيني والشركات العامة اخملتصة لتقدمي عطاءاتهم للمناقصات 
وبأسلوب املناقصة العامة  واملدرجة في اجلدول:

2. ان املناقصات لهذه املشاريع سوف تنشر في الصحف الوطنية ) الصباح اجلديد , العدالة , املستقبل ( .
3.  على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بـــ ) ديوان محافظة واســط / قســم العقود ( خالل ) أوقات الدوام الرســمي (  او وفقا للبريد االلكتروني 

.  www.wasit.iq وكما موضحة بورقة بيانات  ملقدمي العطاءات علما ان املوقع الرسمي اخلاص بالتبليغات ونشر نتائج املناقصة  هو  cd@wasit.iq
4. على مقدم العطاء تقدمي جميع ما هو  مطلوب في ورقة بيانات العطاء .

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

6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق املناقصة اعتبارا من أخر نشر لإلعالن بعد تقدمي طلب حتريري إلى ( ديوان محافظة واسط /  سكرتير جلنة فتح العطاءات (.
7. على مقدم العطاء تقدمي  نســخ إضافية طبق األصل عدد )2( من العطاءات اخلاصة باملناقصة إضافة الى العطاء األصلي وتكون جميع النســخ مختومة بختم حي من الشــركة وفقا لاللية 

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

أي حركة للتدفق املالي للمدة املطلوبة ويجب ان تغطي السيولة املالية للمشروع املعلن جميع املشاريع احملالة سابقا ملقدم العطاء )قيد اإلجناز ( .
9.  مع مراعاة الفقرة 7 اعاله  يتم تسليم العطاءات إلى )ديوان محافظة واسط / سكرتير جلنة فتح العطاءات ( قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم )االربعاء( املصادف  16   /  11/   2022 وهو 
)تاريخ غلق املناقصة( , علما بان العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان التالي ) واسط / الكوت / شارع احملافظة/ 

مبنى ديوان محافظة واسط/ غرفة جلنة فتح العطاءات( في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا من يوم )  االربعاء ( املصادف     16 /   11  /2022 .
10. على مقدم العطاء تقدمي جدوال يتضمن جميع املشاريع احملاله له سابقا )قيد اإلجناز ( .

11. كل العطاءات يجب إن تتضمن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مصرفي أو صك مصدق أو سفتجة ( معنون إلى محافظة واسط / اإلدارة العامة واحمللية )هيئة االعمار (   ويتضمن اإلشارة السم 
ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واسط ويحمل عنوان البريد االلكتروني للمصرف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعشرون يوما اعتبارا من تاريخ غلق 
املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باســم مقدم العطاء أو)أي من املســاهمني في الشركة أو الشركات املشــاركة مبوجب عقد مشاركة ( وتكون صادرة وفقا لنموذج البنك املركزي وبخالفة 

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

ان ثبت مخالفته لشروط اإلعالن .
13. إن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .

14. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األشغال الصغيرة( بكافة أقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي .
 15-  إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .

16-   يتم استبعاد العطاء للمناقص اذا كان لديه ثالثة عقود او اكثر مبرمة مع محافظتنا و ال زالت قيد التنفيذ  .
17-  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة .

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

20- يجب ان يتم ملئ القسم الرابع )word( وتقدمي كامل الوثيقة وجميع الوثائق املطلوبة واملثبتة في ورقة بيانات العطاء وبخالفة يستعبد العطاء .
www. 21- يجب تقدمي عقود الكادر املطلوب  وفقا  لأللية املثبتة في ورقة بيانات العطاء والقســم الثالث ويعد من شــروط املنافســة وان نتائج املناقصة سوف يتم نشرها على املوقع االلكتروني

wasit.iq, ويعتبر تبليغا رسميا .
22- سيعقد مؤمتر خاص باملشروع  بتاريخ 2022/11/9 الساعة  العاشرة والنصف  وفقا ملا هو مثبت في ورقة بيانات العطاء مما يقتضي التنويه .

الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

قسم العقود
العدد: 28325
التاريخ: 2022/11/1

إعالن مناقصات عامة الول مرة 
ت1على حساب قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي رقم 2 لسنة 2022- مشاريع تنمية األقاليم تبويب)214-18-13-4-1-55-2(
ت2 ,ت3 على حساب مشاريع تنمية االقاليم لعام  2019 وفقا للتبويب)2-55-1-5-7-1-244(و)2-55-1-5-7-1-245(على التوالي

وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال القياسية  الصغيرة                       

1. يسر ديوان محافظة واسط / قسم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة من الشركات املقاولة واملقاولني العراقيني والشركات العامة اخملتصة لتقدمي 
عطاءاتهم للمناقصات وبأسلوب املناقصة العامة  واملدرجة في اجلدول:

2. ان املناقصات لهذه املشاريع سوف تنشر في الصحف الوطنية ) الصباح اجلديد , العدالة , املستقبل ( .
3.  على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بـــ ) ديوان محافظة واســط / قسم العقود ( خالل ) أوقات الدوام الرسمي 
www. وكما موضحة بورقة بيانات  ملقدمي العطاءات علما ان املوقع الرسمي اخلاص بالتبليغات ونشر نتائج املناقصة  هو  cd@wasit.iq او وفقا للبريد االلكتروني  )

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

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

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

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

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

املشاريع احملالة سابقا ملقدم العطاء )قيد اإلجناز ( .
9.  مع مراعاة الفقرة 7 اعاله  يتم تســليم العطاءات إلى )ديوان محافظة واســط / ســكرتير جلنة فتح العطاءات ( قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم )الثالثاء( 
املصادف  2022/11/15 وهو )تاريخ غلق املناقصة( , علما بان العطاءات املتأخرة ســوف ترفض وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني 
باحلضور في العنوان التالي ) واسط / الكوت / شارع احملافظة/ مبنى ديوان محافظة واسط/ غرفة جلنة فتح العطاءات( في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا من 

يوم )  الثالثاء ( املصادف     15 /   11  /2022 .
10. على مقدم العطاء تقدمي جدوال يتضمن جميع املشاريع احملاله له سابقا )قيد اإلجناز ( .

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

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

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

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

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

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

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

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

22- سيعقد مؤمتر خاص باملشروع  بتاريخ 2022/11/8 الساعة  العاشرة والنصف  وفقا ملا هو مثبت في ورقة بيانات العطاء مما يقتضي التنويه .
الدكتور 
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

الكلفة التخمينيةاسم املناقصةرقم املناقصةت
)دينار(

 مدة
االجناز
بااليام

 مبلغ التأمينات
االولية
)دينار(

 هوية
التصنيف

 ثمن وثائق
املناقصة

)دينار(

.12022-12-159
  ايصال التيار الكهربائي مع انارة الشوارع

 الداخلية مع مد شبكات ماء في حي
الغدير  في ناحية زرباطية

 تاسعة899,438,20018026,983,146
650,000انشائي

.22022-3-160
 بناء مدرسة 12 صف+مختبرات على

  SH2القطعة املرقمة 2407/2 م6 اجلزيرة 
في ناحية الشحيمية

 ثامنة1,219,429,00045036,582,870
750,000انشائي

.32022-3-161
 بناء مدرسة متوسطة 12 صف +مختبرات

 على القطعة املرقمة 5058/6 م 18
5  في قضاء النعمانيةNالبغيلة 

 ثامنة1,219,429.00045036,582,870
750,000انشائي

الكلفة التخمينيةاسم املناقصةرقم املناقصةت
)دينار(

مدة االجناز
بااليام

مبلغ التأمينات االولية
ثمن وثائق املناقصةهوية التصنيف)دينار(

)دينار(

1000,000ثامنة انشائي1,298,490,00036538954700انشاء حدائق متفرقة في حي اجلهاد في قضاء الكوت12022-5-109

 انشاء منتزه ترفيهي في حي اجلهاد على القطعة املرقمة 22022-5-1108-187
1,500,000خامسة انشائي4,373,160,000540131194800م 44 السفحة في قضاء الكوت

 انشاء مركز صحي فرعي في منطقة السفحة في قضاء32022-16-111
250,000عاشرة انشائي513,685,00024015410550الكوت

250,000عاشرة انشائي513,685,00024015410550انشاء مركز صحي فرعي في منطقة الزنابرة في قضاء الكوت42022-16-112

 انشاء طريق برهوجة وصوال الى مدرسة االداب في قضاء52022-9-101
750,000ثامنة انشائي1,073,750,00028032,212,500النعمانية

200,000عاشرة انشائي454,200,00012013,626,000انشاء طريق قرية الديوانية اجلنوبية في قضاء الصويرة62022-9-47

 تأهيل شبكة كهرباء منطقة ام سنيم ومنطقة خصيمة بعدد72022-12-51
750,000ثامنة كهربائي1,315,863,66027039475909.8وحدات سكنية 1600 وحدة في الزبيدية

عاشرة انشائي728,570,000180انشاء طريق امليثاق في قضاء املوفقية82022-9-52

 االعمال املتبقية لطريق الرسالة والتكميلي قرية رقم 1 في92022-9-79
150,000عاشرة انشائي314,650,000909,439,500ناحية الشحيمية

االربعاء 2 تشرين الثاني 2022 العدد )5005(
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11 اعالن

رئاسة مجلس الوزراء
 ديوان الوقف الشيعي

 قسم العقود احلكومية
اعالن للمرة األولى للمناقصة العامة احمللية

املرقمة )2022/3(
مناقصة )جتهيز سيارات نوع تويوتا بيك اب هايلوكس عدد ثالثة(

يسر ديوان الوقف الشيعي / قسم العقود احلكومية دعوة الشركات واملكاتب املتخصصة واملؤهلني من ذوي اخلبرة واالختصاص لالشتراك في مناقصة 
))جتهيز ســيارات نوع تويوتا بيك آب هايلوكس عدد ثالثــة(( بكلفة تخمينية وقدرها )168،000،000( )مائة وثمانية وســتون مليون دينار عراقي ( ضمن 

تخصيصات االشراف واملراقبة لعام ) 2021( ومبدة جتهيز قدرها )30يوم( ثالثون يوماً .
فعلى مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بقسم العقود احلكومية خالل أيام الدوام الرسمي من الساعة 
التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الواحدة بعد الظهر وكما موضح في اجلزء الثاني )ورقة بيانات املناقصة( من الوثائق القياسية. بإمكان طالبي العطاء 
املهتمني شراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري إلى قسم العقود احلكومية الكائن في )بغداد/ باب املعظم /ساحة امليدان الطابق السابع( وخالل 
أوقات الدوام الرسمي هم او وكالئهم املوكلني عن طريق دوائركاتب ، العدل أو اخملولني بكتاب صادر عن صاحب الشركة أو املكتب املتخصص ولقاء مبلغ 

قدره )100,000( مائة ألف دينار عراقي غير  قابل للرد اال اذا الغيت املناقصة من قبل قسم العقود احلكومية
يتم تســليم العطاءات إلى العنوان التالي:) ديوان الوقف الشــيعي / قســم العقود احلكومية/ الطابق السابع / شــقة رقم 1/غرفة رقم)2(( على أن 
يكون آخر موعد الســتالم العطاءات )تاريخ الغلق( الســاعة الثانية عشــر بتوقيت بغداد من يوم )األحد( املصادف ) 2022/11/13( وال يســمح بتقدمي 
العطاء الكترونياً كما موضح في التعليمات ملقدمي العطاءات وسترفض العطاءات املتأخرة بعد هذا التاريخ وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 
العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان التالي )ديوان الوقف الشيعي / مركز الديوان( الكائن في )بغداد / باب املعظم / ساحة امليدان / الطابق 

)اخلامس (/ شقة رقم )1( /غرفة )3(( الساعة الواحدة بعد الظهر في نفس تاريخ الغلق.
وان موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة في الساعة العاشرة صباحاً من يوم ) االحد(، املوافق

) 2022/11/6( في مقر الديوان الكائن في )بغداد / باب املعظم / ساحة امليدان / الطابق العاشر / قاعة )سيد االوصياء(( -
ويتحمل من ترســو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن ويلتزم بإكمال إجراءات التعاقد خالل املدة احملددة في تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( 

لسنة 2014 والضوابط امللحقة بها ووفقاً للمتطلبات أدناه :
أوال: متطلبات التأهيل و الوثائق املطلوبة عند تقدمي العطاءات : 

• صورة ملونة وواضحة من شــهادة تأسيس الشركة مصدقة من دائرة مسجل الشركات لعام 2022 وعقد تأسيس الشركة وبيان التأسيس والنظام 
الداخلي للشــركة والوضع القانوني لها وموقع التسجيل وكافة محاضر التعديل اخلاصة بالشركة مع كتب تأييد اجنازها من دائرة مسجل الشركات 

وكتاب تخويل بالشخص اخملول بالتوقيع أو وكالة صادرة عن كاتب عدل نافذة.
• هوية غرفة جتارة بغداد او أي محافظة نافذة لعام 2022
• إجازة ممارسة املهنة صادرة عن اجلهات الرسمية اخملتصة

• وصل شراء املناقصة األصلي.
• تأمينات أولية غير مشــروطة على شكل خطاب ضمان صادر من مصرف معتمد ومدرج على املنصة االلكترونية لدى البنك املركزي العراقي ، ويقدم 
من قبل مقدم العطاء او أي مســاهم في الشركة لصالح ديوان الوقف الشيعي يذكر فيه اسم ورقم املناقصة أعاله وان يكون واضحاً من حيث املبلغ 
) رقمــاً وكتابــة ( ويكون نافذاً ملدة )28 يوماً( بعد تاريخ نفاذية العطاءات ، او صك مصدق او ســفتجة و مببلغ مقطــوع قدره )1,680,000 دينار( ) مليون 
وستمائة وثمانون الف دينار( وتصادر هذه التأمينات في حالة االمتناع عن توقيع العقد او عدم تقدمي خطاب ضمان حسن التنفيذ خالل املدة احملددة في 
تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( لسنة 2014 والضوابط امللحقة بها ودون احلاجة إلى إذن قضائي وعند سحب العطاء أثناء فترة نفاذيته وبعد 
غلق املناقصة أو عند رفض مقدم  العطاء تصحيح األخطاء احلســابية في عطاءه أو عدم استكمال البيانات املطلوبة من مقدم العطاء أثناء التحليل 

ويهمل أي عطاء ال يحتوي على التأمينات االولية
• املستمســكات اخلاصة باملدير املفوض للشــركة او مدير املكتب املتخصص )هوية األحوال املدنية و شــهادة اجلنســية أو البطاقة الوطنية ،بطاقة 

السكن(
• كتاب عدم ممانعة من االشتراك باملناقصات صادر عن الهيئة العامة للضرائب لعام 2022 ومعنون إلى ديوان الوقف الشيعي.

•  تقدمي عقد إيجار الشــركة أو املكتب أو سند ملكية بإســم صاحب الشركة أو املكتب يتضمن عنوان صريح ملقدم العطاء على أن يتم إشعار جهة 
التعاقد بأي تغيير يطرأ على العنوان خالل سبعة أيام وبخالفه يتحمل كافة التبعات القانونية.

• تقدمي ما يثبت حجب البطاقة التموينية للمدير املفوض للشركة أو املكتب 
• تثبيت العنوان الكامل ملقدم العطاء )مدينة/ شــارع /عمارة/ عنوان الشركة/ البريد االلكتروني( على أن يتم إشعار جهة التعاقد بأي تغيير يطرأ على 

العنوان خالل سبعة أيام من تاريخ حصوله وخالفه يتحمل مقدم العطاء كافة التبعات القانونية.
•  في حال عدم اســتجابة مقدمي العطاءات إلى مراســالتنا وعدم اإلجابة على اإلمييالت اخلاصة بديواننا وتزويدنا باملتطلبات الواردة بهذه املراســالت 
فانه يتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بحقهم ومنها اســتبعادهم من املنافســة اثناء التحليل ومصادرة التأمينات األولية استناداً إلى الفقرة )سادسا( من 

الضوابط رقم )3( امللحقة بتعليمات رقم )2( السنة 2014
•  على مقدم العطاء االلتزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها وبخالفه سيتم استبعاد العطاء مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي. 

• يتم تقدمي الوثيقة القياسية اخلاصة باملناقصة ورقيا موقعة ومختومة من قبل مقدم العطاء مع الوثائق املكونة للعطاء املشار إليها في التعليمات 
املقدمي العطاءات )ورقة بيانات املناقصة ( ويهمل العطاء الذي ال يتضمن تلك الوثائق مع ملئ القســم الرابع من الوثيقة القياســية بشــكل كامل 

ومقترن، بتوقيع وختم مقدم العطاء
• تقدمي سيولة نقدية مببلغ ال يقل عن )33,600,000 دينار( فقط )ثالثة وثالثون مليون وستمائة الف (دينار عراقي على شكل كشف مصرفي يبني حركة 

التدفق املالي آلخر سنة أو كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املصرفية وللفترة التي تسبق تاريخ على املناقصة.
ثانيا: الوثائق املطلوبة عند شراء وثائق املناقصة :

1. هوية غرفة جتارة بغداد أو أي محافظة نافدة لعام 2022 .
2.تقدمي صورة ملونة من شهادة تأسيس الشركة ومصدقة من دائرة تسجيل الشركات لعام 2022

3.تقدمي املستمسكات اخلاصة باملدير املفوض )هوية األحوال املدنية، شهادة اجلنسية أو البطاقة الوطنية، بطاقة سكن(.
4. على ممثل الشركة أو املكتب تقدمي ما يؤيد تخويله لشراء أوراق املناقصة وتقدمي العطاء أو وكالة صادرة على كاتب عدل. 

ثالثاً: يجب على مقدمي العطاءات األخذ بنظر االعتبار مايلي:-
1. يكون تقدمي العطاء بأربعة ظروف مغلقة ومختومة ومنفصلة ومثبت عليها اســم كل واحدة منها وتوضع في ظرف كبير يثبت علية اســم ورقم 

املناقصة واسم )الشركة أو املكتب( والعنوان وختمها وحسب التالي : 
أ.ظرف يحتوي على الوثائق القياسية املصدقة واخملتومة بضمنها العرض الفني املثبت ضمن القسم اخلاص بالوثائق )القسم الرابع(

ب. ظرف يحتوي على مبلغ التأمينات األولية يكتب عليه )ظرف التأمينات األولية(
ج. ظرف يحتوي على املستمسكات وكافة الوثائق املطلوبة مبوجب الوثيقة القياسية يكتب عليه )ظرف الوثائق(

د. ظرف يحتوي على العرض التجاري ملقدم العطاء يكتب عليه )ظرف العرض التجاري(.
هـــ باالضافة الى ماذكر أعاله يتم تقدمي نســخ أضافية طبق األصل عدد اثنان من العطاء اخلاص باملناقصــة إضافة الى العطاء األصلي الذي يحب ان 
يتضمن الوثائق املطلوبة كافة والذي  ســيتم اعتماده والرجوع اليه على ان تكون جميع النسخ )مختومة باخلتم احلي ملقدم العطاء( وتوضع النسخة 
االصلية في مغلف منفصل ويتم تأشــيرة بعبارة )النســخة االصلية( ووضع كل نسخه من النســخ اإلضافية في مغلف منفصل ويتم تأشيرة كل 

مغلف بعبارة )نسخه إضافية( وتوضع هذه املغلفات )اإلضافية واالصلية ( في مغلف واحد
2.يكون العرض التجاري نافذاً ملدة )90( يوم من تاريخ الغلق املشار اليه أعاله ويكون قابال للتمديد

3 .ديوان الوقف الشيعي غير ملزم يقول أوطا العضارات 
 4. إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية سيكون موعد الغلق في يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم العطلة 

 5.تكون جميع صفحات العرض التجاري ملقدم العطاء موقعة ومختومة باخلتم احلي من قبل مقدم العطاء 
6.تدوين أسعار فقرات جدول الكميات في العطاء ومبلغه اإلجمالي باملداد أو بشكل مطبوع رقما وكتابة 

7.ختم الوثيقة القياسية بكافة أقسامها من قبل مقدمي العطاءات مع توقيع و ختم استمارة تقدمي العطاء
8.يحق جلهة التعاقد إلغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها و قبل صدور كتاب االحالة وحســب مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمشــتركني 

باملناقصة املطالبة بأي تعويض جراء ذلك و يعاد فقط ثمن شراء وثائق املناقصة املناقصني
9. ال يجوز ملقدم العطاء شطب أو حك أي بند من بنود وثائق املناقصة أو إجراء التعديل عليها. 

10. ال يجوز ملدير مفوض يعمل في أكثر من شركة أو مكتب تقدمي أكثر من عطاء في نفس املناقصة ويسري ذلك على مؤسسي الشركات أيضا
11.ال يكور ملنتسبي دوائر الدولة والقطاع العام االشتراك في املناقصة بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة 
12. يعول على السعر املدون كتابة في حالة احتالفه مع السعر املدون رقما كما يعول على سعر الوحدة في حالة عدم صحة مبلغ  الفقرة .

13 .إذا وردت فقرة أو فقرات لم يدون ســعر ازائها في العطاء املقدم ففي هذه احلالة تعد كلفة تلك الفقرة او الفقرات و بحدود الكميات املدونة ازائها 
مشمولة بالسعر اإلجمالي للعطاء.

14 .يتحمل املناقص الذي حتال له املناقصة كافة الضرائب والرسوم املفروضة مبوجب القوانني النافلة 
15. يتم اإلحالة وفى اقل األســعار املعروض املســتجيبة املقدمة مع إعطاء افضلية سعرية بنســبة 10% للمنتج احمللي وفي حال تساوي املبالغ يصار 
إلى تفضيل املنتج الوطني     ) العام ثم اخلاص (اي االحالة على الشــركات املنتجة للمنتوج الوطني اســتنادا  إلى كتاب وزارة التخطيط / دائرة العقود 

احلكومية العامة املرقم بالعدد : 32923/7/4 في 2021/12/19 واملعطوف على قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2021.
16، تزويدنا بالبريد االلكتروني اخلاص مبقدم العطاء ليتم اعتماده في كافة املراســالت واخملاطبات الرسمية وارسال كتاب التبليغ  باإلحالة ويعتبر تاريخ 

إرسال اخملاطبة هو بدء سريان املدة القانونية احملددة بالتعليمات
 17 .يتم إعالن نتائج املناقصة على املوقع االلكتروني اخلاص بديواننا وارســالها بكتب رســمية الى عناوين البريد االلكتروني ملقدمي العطاءات ويعتبر 
تاريخ النشــر أو اإلرسال االلكترون تبليغا حتريريا ورسميا اســتنادا الى الفقرة )15( من ضوابط رقم )3( امللحقة بتعليمات رقم )2( لسنة 2014 لغرض 

سريان املدد القانونية اخلاصة باالعتراض وتوقيع العقد.
ياسر عباس باقر
مدير قسم العقود احلكومية

رئاسة اجلامعة املستنصرية
شعبة العقود احلكومية

اإلعالن

تعلن رئاسة اجلامعة املستنصرية عن إجراء مزايدة علنية للمرة 
االولى لتأجير موقع رئاســة اجلامعة/ كلية طب االسنان/ كلية 

العلوم السياحية بجامعتنا واملدرجة ادناه
فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة مراجعة شــعبة العقود 
احلكومية في رئاســة اجلامعة املستنصرية لغرض احلصول على 
الشروط واملواصفات لقاء مبلغ قدره )50000( خمسون ألف دينار 
غير قابل للرد. مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 
20% من القيمة التقديرية وجلب املستمسكات الرسمية ومنها 
)البطاقة الشخصية - بطاقة الســكن - البطاقة التموينية- 
براءة ذمة مــن الهيئة العامة للضرائب- كتاب عدم محكومية- 
هوية الضريبــة- التصريح األمني- اإلجازة الصحية بالنســبة 
للنادي- كتاب ممارسة مهنة ملدة ال تقل عن خمس سنوات داخل 
احلــرم اجلامعي في الكليات العراقية بالنســبة ملوقع التصوير( 
واحلضور في متام الســاعة العاشــرة في اليوم الثالثني من اليوم 
التالي لنشر اإلعالن. ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور خدمة 

مقدارها )2%( من بدل رسو املزايدة وأجور نشر اإلعالن.
)1( موقع النادي الطالبي/ كلية طب االسنان.

)2( موقع كشك االستنساخ / كلية طب االسنان.
)3( موقع التصوير )جوال( ألول مرة/ كلية طب االسنان

)4( موقع النادي الطالبي/ كلية العلوم السياحية
رئاسة اجلامعة املستنصرية

مديرية شؤون األحوال 
العدد/ 2595
التاريخ/ 2022/9/20

إعالن
بناًء على طلب املدعي تبديل اسم 
ابنه )رائد جبار صبر( والذي يطلب 
من خالله تبديل اســم ابنه من 
)عبد اجلبار( الى )حسن( واستنادا 
ألحــكام املــادة )22( مــن قانون 
البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 
2016 تقرر نشر طلبه في اجلريدة 
الرســمية فمن له حق االعتراض 
على الطلب مراجعة هذه املديرية 
خالل )15( خمسة عشر يوما من 
تاريخ النشر وبخالفه سينظر في 

الطلب وفق القانون.
موقع اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية واجلوازات
واالقامة العامة

)إخطار(
من/ محكمة قوى االمن الداخلي/ 

املنطقة الثانية
الى/ املتهم الهارب )املفوض اركان 

مجيد محمد علي العباسي(
الساكن/ مجهول االقامة

اقتضى حضــورك أمام هــذه احملكمة 
خالل مدة )30( يوما من تاريخ نشــره إذا 
كنت داخل العراق او خارجه لإلجابة عن 
اجلرمية املسندة اليك وفق املادة )5( ق.ع.د 
املعدل وبعكسه سوف تتخذ اإلجراءات 
احكام  بحقك  وتطبق  القانونية ضدك 

املادة )69( ق.أ.د املتضمنة ما يلي:
1- احلكــم عليــك بالعقوبــة املقررة 

جلرميتك
2- إعطاء املوظفني العموميني صالحية 

إلقاء القبض عليك أينما وجدت
3- إلــزام املواطنني باإلخبــار عن محل 

اختفائك
4- حجز أموالك املنقولة وغير املنقولة.
لواء الشرطة احلقوقي
سعد عبيد علي
رئيس محكمة قوى االمن الداخلي
املنطقة الثانية

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
تكريت

العدد: 1890/ش/2022
التاريخ: 2022/10/30

اعالن
الى/ املدعى عليه 

)منيس شنوف مطني(
اقامــت املدعية )صابرين هــزاع غريب( 
املرقم  الدعــوى  احملكمــة  هــذه  امام 
احلكم  فيها  تطلــب  )1890/ش/2022( 
وجملهولية  اخلارجــي(  الطالق  )بتصديق 
محــل اقامتك حســب شــرح القائم 
بالتبليــغ وتاييد اخملتار لذا قررت احملكمة 
املوافــق  املرافعــة  مبوعــد  تبليغــك 
بالنشــر في صحيفتني   )2022/11/27(
محليتــني يوميتــني وفي حالــة عدم 
حضورك او من ينوب عنك قانونا فسوف 

جتري بحقك غيابا وعلنا وفق القانون.
مع التقدير

القاضي
عبداهلل حسن خلف احلبيب

مجلس القضاء االعلى
 رئاسة محكمة استئناف صالح 

الدين االحتادية 
محكمة االحوال الشخصية في 

الدور
 العدد : 216/ش/2022
 التاريخ: 2022/10/24 

اعالن
الى املدعى عليها / نورا شاکر 

محمود
 أصدرت محكمة االحوال الشــخصية 
املرقــم 216/ش/2022  قرارها  الدور  في 
بحنك والذي يقضي بتصحيح القسام 
الشرعي العائد ملوروثك والدتك املدعوة 
املدعي  وادخال  )هدى ســلمان محمد( 
)وضــاح ابراهيم محمد( في القســام 
الشــرعي ملوروثتك واملرقــم )2011/78 
( الصــادر مــن هذه  فــي 2011/6/19 
احملكمــة . وجملهوليــة محــل اقامتك 
وارحتالــك الى جهــة مجهولــة تقرر 
تبليغــك بصحيفتــني محليتني وعند 
عدم حضورك او مــن ينوب عنك قانونا 
ستصدر احملكمة قرارها حسب القانون
القاضي

مديرية شؤون األحوال 
العدد/ 2596
التاريخ/ 2022/9/21

إعالن
بناًء علــى طلب املدعــي تبديل 
اســم ابنه )رائد جبار صبر( والذي 
يطلب من خالله تبديل اسم ابنه 
من )عبد الرســول( الى )حسني( 
واســتنادا ألحكام املادة )22( من 
قانــون البطاقة الوطنية رقم )3( 
لسنة 2016 تقرر نشر طلبه في 
اجلريدة الرســمية فمــن له حق 
االعتراض علــى الطلب مراجعة 
هذه املديرية خالل )15( خمســة 
عشــر يوما مــن تاريخ النشــر 
وبخالفه سينظر في الطلب وفق 

القانون.
موقع اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية واجلوازات
واالقامة العامة

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 
االحتادية

محكمة جنايات صالح الدين/ الهيئة 
االولى

العدد/ 578/ج2022/1
التاريخ/ 2022/10/20

اعالن
الى املتهم الهارب 

 جالل محمود ياسني عويد احلشماوي
أحالــك الســيد قاضي محكمــة حتقيق 
الدجيــل مبوجب قرار اإلحالــة املرقم 240/ 
إلجــراء   2022/10/2 فــي  إحالــة/2022 
محاكمتكمــا بدعــوى غير موجــزة وفق 
أحكام املــادة الرابعة/1 من قانون مكافحة 
االرهاب رقــم 13 لســنة 2005، وجملهولية 
محل إقامتك تقرر تبليغك إعالنا بالصحف 
احمللية للحضــور أمام هيأة هــذه احملكمة 
صباح يوم 2022/12/7  او تســليم نفسك 
الى أقــرب مركز شــرطة وفي حــال عدم 
حضورك ســتجرى احملاكمــة بحقك غيابا 

وفق االصول.
القاضي
وليد احمد كردي

رئيس محكمة جنايات صالح الدين/ 
الهيئة األول
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جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
العدد: 12277
التاريخ: 2022/11/1

إعالن مناقصة رقم )97( لسنة 2022

تعلن محافظة ميسان/ قسم العقود احلكومية عن إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )هدم واعادة بناء مدرسة ابو القاسم 
الشــبابي 18 صف مع التأثيث في قضاء كميت / نهر ســعد( واملدرجة ضمن تخصيصات )الدعــم الطارئ لالمن الغذائي 
والتنمية لســنة 2022/ تنمية االقاليم( وبكلفة تخمينية مقدارها )1،575،510،000( مليار وخمســمائة وخمسة وسبعون 

مليون وخمسمائة وعشرة االف دينار عراقي الغيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )360( يوم.
فعلى الراغبني باالشــتراك في املناقصة من الشركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم خالل 
اوقات الدوام الرســمي الى العنوان )ميســان- العمارة- الشــبانة - بناية محافظة ميســان - الطابق األول - قسم العقود 

احلكومة( وللحصول على معلومات اضافية االتصال على مسؤول شعبة التعاقدات - الهاتف )07707395086(.
على مقدم العطاء تقدمي نسخ إضافية عدد )2( باإلضافة الى النسخة االصلية وفقا ملا منصوص عليه في ورقة البيانات في 
الوثيقة القياســية، على ان تقدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه 

االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
التأمينات األولية البالغة )15،756،000( )خمســة عشر مليون وسبعمائة وستة وخمسون الف دينار عراقي الغيرها(، وعلى 
شــكل خطاب ضمان )صادر من احد املصارف املعتمدة وعبر املنصة االلكترونية للبنــك املركزي العراقي( او صك مصدق او 

سفتجة وتكون نافذة ملدة )118( يوما من تاريخ غلق املناقصة.
عدم مشاركة اي عطاء ملناقص لديه ثالث عقود او اكثر ما زالت قيد التنفيذ ومبرمة مع محافظتنا.

براءة الذمة او كتاب عدم ممانعة من االشتراك في املناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب لعام 2022.
وصل شراء وثائق املناقصة بنسخته االصلية، مع ارفاق كافة أجزاء الوثيقة القياسية مع العطاء.

تقدم شهادة املنشأ للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ املشروع.
بإمكان مقدمي العطاءات شــراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشركة او من يخوله قانونيا الى 
قسم العقود احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية على ان يتم دفع مبلغ مستندات املناقصة والبالغ )300,000( )ثالثمائة 

الف دينار عراقي الغيرها ( غير قابل للرد.
علما ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة ســيكون يوم )الثالثاء( املصادف )2022/11/15( وان موعد غلق املناقصة ســيكون يوم 
)االربعاء( املصادف )2022/11/16( الساعة )الثانية عشرة ظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشكل علني في نفس يوم الغلق أمام 
مقدمي العطاءات، وإذا صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وسوف يهمل أي عطاء يتم تقدميه بعد 
موعد غلق املناقصة على ان تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة. يتحمل من ترســو عليه املناقصة 

اجور نشر االعالن، وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
ســيتم عقد مؤمتر خاص باإلجابة على استفسارات املشــاركني في املناقصة عند الساعة )الواحدة ظهرا( من يوم )االربعاء( 

املصادف )2022/11/9( ويكون املؤمتر في قسم العقود احلكومية.
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير املدرجة في ادناه فضال عن املعايير االخرى املذكورة في الوثيقة القياسية:

مالحظة// يتم اعتماد )الوثيقة القياســية لعقود االشغال الصغيرة( الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة 
من املناقصني مســتجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية واملالية املطلوبة في 
شروط املناقصة في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطائه ويعد 

غير مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
العدد: 12272
التاريخ: 2022/11/1

إعالن مناقصة رقم )92( لسنة 2022

تعلن محافظة ميســان/ قســم العقود احلكومية عن إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )جتهيز ونصب وحدة ماء مجمعة 
ســعة )200 م3/ س( في )قرى الزهراء )الكراشــة( ، الطليبات، املغيرات مع اخلط الناقــل للصبيحة وبيت ثويني/ قضاء علي 
الغربي( واملدرجة ضمن تخصيصات )الدعم الطارئ لالمن الغذائي والتنمية لسنة 2022/ تنمية االقاليم( وبكلفة تخمينية 
مقدارها )1،447،500،000( ثالثة مليار واربعمائة وســبعة واربعون مليون وخمســمائة الف دينار عراقي الغيرها، ومبدة تنفيذ 

أمدها )210( يوم.
فعلى الراغبني باالشــتراك في املناقصة من الشركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم خالل 
اوقات الدوام الرســمي الى العنوان )ميســان- العمارة- الشــبانة - بناية محافظة ميســان - الطابق األول - قسم العقود 

احلكومة( وللحصول على معلومات اضافية االتصال على مسؤول شعبة التعاقدات - الهاتف )07707395086(.
على مقدم العطاء تقدمي نسخ إضافية عدد )2( باإلضافة الى النسخة االصلية وفقا ملا منصوص عليه في ورقة البيانات في 
الوثيقة القياســية، على ان تقدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه 

االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية البالغة )14،475،000( )اربعة عشــر مليون واربعمائة وخمسة وسبعون الف دينار عراقي الغيرها(، وعلى 
شــكل خطاب ضمان )صادر من احد املصارف املعتمدة وعبر املنصة االلكترونية للبنــك املركزي العراقي( او صك مصدق او 

سفتجة وتكون نافذة ملدة )118( يوما من تاريخ غلق املناقصة.
2. عدم مشاركة اي عطاء ملناقص لديه ثالث عقود او اكثر ما زالت قيد التنفيذ ومبرمة مع محافظتنا.

3. براءة الذمة او كتاب عدم ممانعة من االشتراك في املناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب لعام 2022.
4. وصل شراء وثائق املناقصة بنسخته االصلية، مع ارفاق كافة أجزاء الوثيقة القياسية مع العطاء.

5. تقدم شهادة املنشأ للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ املشروع.
6. بإمكان مقدمي العطاءات شراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشركة او من يخوله قانونيا الى 
قسم العقود احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية على ان يتم دفع مبلغ مستندات املناقصة والبالغ )300,000( )ثالثمائة 

الف دينار عراقي الغيرها ( غير قابل للرد.
علما ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة ســيكون يوم )االثنني( املصادف )2022/11/14( وان موعد غلق املناقصة ســيكون يوم 
)الثالثاء( املصادف )2022/11/15( الساعة )الثانية عشرة ظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشكل علني في نفس يوم الغلق أمام 
مقدمي العطاءات، وإذا صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وسوف يهمل أي عطاء يتم تقدميه بعد 
موعد غلق املناقصة على ان تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة. يتحمل من ترســو عليه املناقصة 

اجور نشر االعالن، وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
ســيتم عقد مؤمتر خاص باإلجابة على استفسارات املشــاركني في املناقصة عند الساعة )الواحدة ظهرا( من يوم )الثالثاء( 

املصادف )2022/11/8( ويكون املؤمتر في قسم العقود احلكومية.
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير املدرجة في ادناه فضال عن املعايير االخرى املذكورة في الوثيقة القياسية:

مالحظة// يتم اعتماد )الوثيقة القياســية لعقود االشغال الصغيرة( الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة 
من املناقصني مســتجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية واملالية املطلوبة في 
شروط املناقصة في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطائه ويعد 

غير مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
العدد: 12279
التاريخ: 2022/11/1

إعالن مناقصة رقم )99( لسنة 2022

تعلن محافظة ميسان/ قسم العقود احلكومية عن إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )هدم واعادة بناء ثانوية املشرح للبنات 
18 صف مع التأثيث في ناحية املشــرح( واملدرجة ضمن تخصيصات )الدعم الطارئ لالمن الغذائي والتنمية لســنة 2022/ 
تنمية االقاليم( وبكلفة تخمينية مقدارها )1،575،310،000( مليار وخمســمائة وخمسة وسبعون مليون وثالثمائة وعشرة 

االف دينار عراقي الغيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )360( يوم.
فعلى الراغبني باالشــتراك في املناقصة من الشركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم خالل 
اوقات الدوام الرســمي الى العنوان )ميســان- العمارة- الشــبانة - بناية محافظة ميســان - الطابق األول - قسم العقود 

احلكومة( وللحصول على معلومات اضافية االتصال على مسؤول شعبة التعاقدات - الهاتف )07707395086(.
على مقدم العطاء تقدمي نسخ إضافية عدد )2( باإلضافة الى النسخة االصلية وفقا ملا منصوص عليه في ورقة البيانات في 
الوثيقة القياســية، على ان تقدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه 

االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
التأمينات األولية البالغة )15،754،000( )خمســة عشر مليون وسبعمائة واربعة وخمسون الف دينار عراقي الغيرها(، وعلى 
شــكل خطاب ضمان )صادر من احد املصارف املعتمدة وعبر املنصة االلكترونية للبنــك املركزي العراقي( او صك مصدق او 

سفتجة وتكون نافذة ملدة )118( يوما من تاريخ غلق املناقصة.
عدم مشاركة اي عطاء ملناقص لديه ثالث عقود او اكثر ما زالت قيد التنفيذ ومبرمة مع محافظتنا.

براءة الذمة او كتاب عدم ممانعة من االشتراك في املناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب لعام 2022.
وصل شراء وثائق املناقصة بنسخته االصلية، مع ارفاق كافة أجزاء الوثيقة القياسية مع العطاء.

تقدم شهادة املنشأ للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ املشروع.
بإمكان مقدمي العطاءات شــراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشركة او من يخوله قانونيا الى 
قسم العقود احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية على ان يتم دفع مبلغ مستندات املناقصة والبالغ )300,000( )ثالثمائة 

الف دينار عراقي الغيرها ( غير قابل للرد.
علما ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة ســيكون يوم )الثالثاء( املصادف )2022/11/15( وان موعد غلق املناقصة ســيكون يوم 
)االربعاء( املصادف )2022/11/16( الساعة )الثانية عشرة ظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشكل علني في نفس يوم الغلق أمام 
مقدمي العطاءات، وإذا صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وسوف يهمل أي عطاء يتم تقدميه بعد 
موعد غلق املناقصة على ان تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة. يتحمل من ترســو عليه املناقصة 

اجور نشر االعالن، وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
ســيتم عقد مؤمتر خاص باإلجابة على استفسارات املشــاركني في املناقصة عند الساعة )الواحدة ظهرا( من يوم )االربعاء( 

املصادف )2022/11/9( ويكون املؤمتر في قسم العقود احلكومية.
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير املدرجة في ادناه فضال عن املعايير االخرى املذكورة في الوثيقة القياسية:

مالحظة// يتم اعتماد )الوثيقة القياســية لعقود االشغال الصغيرة( الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة 
من املناقصني مســتجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية واملالية املطلوبة في 
شروط املناقصة في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطائه ويعد 

غير مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
العدد: 12275
التاريخ: 2022/11/1

إعالن مناقصة رقم )95( لسنة 2022

تعلن محافظة ميسان/ قسم العقود احلكومية عن إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )تأهيل مشروع ماء اجملر الكبير اجلديد( 
واملدرجة ضمن تخصيصات )الدعم الطارئ لالمن الغذائي والتنمية لسنة 2022/ تنمية االقاليم( وبكلفة تخمينية مقدارها 
)972،565،000( تســعمائة واثنان وسبعون مليون وخمسمائة وخمسة وستون الف دينار عراقي الغيرها، ومبدة تنفيذ أمدها 

)240( يوم.
فعلى الراغبني باالشــتراك في املناقصة من الشركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم خالل 
اوقات الدوام الرســمي الى العنوان )ميســان- العمارة- الشــبانة - بناية محافظة ميســان - الطابق األول - قسم العقود 

احلكومة( وللحصول على معلومات اضافية االتصال على مسؤول شعبة التعاقدات - الهاتف )07707395086(.
على مقدم العطاء تقدمي نسخ إضافية عدد )2( باإلضافة الى النسخة االصلية وفقا ملا منصوص عليه في ورقة البيانات في 
الوثيقة القياســية، على ان تقدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه 

االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
التأمينات األولية البالغة )9،726،000( )تســعة مليون وســبعمائة وستة وعشــرون الف دينار عراقي الغيرها(، وعلى شكل 
خطاب ضمان )صادر من احد املصارف املعتمدة وعبر املنصة االلكترونية للبنك املركزي العراقي( او صك مصدق او ســفتجة 

وتكون نافذة ملدة )118( يوما من تاريخ غلق املناقصة.
عدم مشاركة اي عطاء ملناقص لديه ثالث عقود او اكثر ما زالت قيد التنفيذ ومبرمة مع محافظتنا.

براءة الذمة او كتاب عدم ممانعة من االشتراك في املناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب لعام 2022.
وصل شراء وثائق املناقصة بنسخته االصلية، مع ارفاق كافة أجزاء الوثيقة القياسية مع العطاء.

تقدم شهادة املنشأ للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ املشروع.
بإمكان مقدمي العطاءات شــراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشركة او من يخوله قانونيا الى 
قسم العقود احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية على ان يتم دفع مبلغ مستندات املناقصة والبالغ )200,000( )مائتان 

الف دينار عراقي الغيرها ( غير قابل للرد.
علما ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة ســيكون يوم )االثنني( املصادف )2022/11/14( وان موعد غلق املناقصة ســيكون يوم 
)الثالثاء( املصادف )2022/11/15( الساعة )الثانية عشرة ظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشكل علني في نفس يوم الغلق أمام 
مقدمي العطاءات، وإذا صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وسوف يهمل أي عطاء يتم تقدميه بعد 
موعد غلق املناقصة على ان تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة. يتحمل من ترســو عليه املناقصة 

اجور نشر االعالن، وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
ســيتم عقد مؤمتر خاص باإلجابة على استفسارات املشــاركني في املناقصة عند الساعة )الواحدة ظهرا( من يوم )الثالثاء( 

املصادف )2022/11/8( ويكون املؤمتر في قسم العقود احلكومية.
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير املدرجة في ادناه فضال عن املعايير االخرى املذكورة في الوثيقة القياسية:

مالحظة// يتم اعتماد )الوثيقة القياســية لعقود االشغال الصغيرة( الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة 
من املناقصني مســتجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية واملالية املطلوبة في 
شروط املناقصة في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطائه ويعد 

غير مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. مهندس )مدني(/ او مهندس 
)مساحة( عدد )1( 

1. سيولة نقدية مببلغ )144،750،000( دينار 
عراقي، وفقا ملا منصوص عليه في الوثيقة 

القياسية.

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

2. شهادة تأسيس الشركة مقدمة2. مهندس )ميكانيك( / عدد )1(
 من مسجل الشركات في وزارة 

التجارة

3. فني )كهرباء( / عدد )1(

2. يقدم عمل مماثل واحد منجز وخالل 
مدة ال تتجاوز )(10 سنوات قبل املوعد 

النهائي لتقدمي العطاء ومببلغ ال يقل عن 
)434،250،000( دينار عراقي، وتقدمي االعمال 
االخرى ألغراض املفاضلة في حالة التساوي

3. هوية تصنيف الشركات واملقاولني 
الدرجة )الثامنة/ انشائية/ ميكانيكية( 

وإجازة ممارسة مهنة. 

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. سيولة نقدية مببلغ )97،256،500( دينار 1. مهندس )ميكانيك( / عدد )1(
عراقي، وفقا ملا منصوص عليه في الوثيقة 

القياسية.

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

2. مهندس )ميكانيك( / عدد )1(

2. شهادة تأسيس الشركة مقدمة
 من مسجل الشركات في وزارة 

التجارة 2. يقدم عمل مماثل واحد منجز وخالل 
مدة ال تتجاوز )(10 سنوات قبل املوعد 

النهائي لتقدمي العطاء ومببلغ ال يقل عن 
)291،769،500( دينار عراقي، وتقدمي االعمال 
االخرى ألغراض املفاضلة في حالة التساوي

3. هوية تصنيف الشركات واملقاولني 
الدرجة )التاسعة/ انشائية/ ميكانيكية( 

وإجازة ممارسة مهنة. 

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. مهندس )مدني( / عدد )1(

1. سيولة نقدية مببلغ 
)118،163،250( دينار عراقي، وفقا 

ملا منصوص عليه في الوثيقة 
القياسية.

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

2. شهادة تأسيس الشركة مقدمة2. مهندس )كهرباء( / عدد )1(
 من مسجل الشركات في وزارة 

التجارة
3. هوية تصنيف الشركات واملقاولني الدرجة 3. مالحظ )فني( / عدد )1(

)السابعة/ انشائية( وإجازة ممارسة مهنة. 

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. مهندس )مدني( / عدد )1(

1. سيولة نقدية مببلغ 
)118،148،250( دينار عراقي، وفقا 

ملا منصوص عليه في الوثيقة 
القياسية.

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

2. شهادة تأسيس الشركة مقدمة2. مهندس )كهرباء( / عدد )1(
 من مسجل الشركات في وزارة 

التجارة

3. هوية تصنيف الشركات واملقاولني 3. مالحظ )فني( / عدد )1(
الدرجة )السابعة/ انشائية( وإجازة ممارسة 

مهنة. 
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بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلنت شــركة إبن ماجد العامة 
الصناعة  وزارة  شــركات  إحــدى 
واملعــادن عــدداً مــن املشــاريع 
احليوية التــي قامت بتنفيذها في 
ُمحافظة البصــرة باإلعتماد على 
مالكاتها  وخبــرات  إمكانياتهــا 
والكفاءة  اإلختصــاص  ذوي  مــن 
واملُواصفات  التصاميم  وفق  وعلى 

املطلوبـة.
ونقل بيــان لــوزارة الصناعة عن 
مدير عام الشركة حيـــدر طاهـر 
اجلديد،  الصباح  تابعته  جاســـم 
قوله ان »مشروع الفتحة املالحية 
املُتحركة جلســر الشهيد كنعان 

على  سابقـا{  }التنومـة  التميمي 
كوادر  نفذته  والذي  العرب  شــط 
الشركة بنصب وتشغيل الفتحة 
أحدث  وفــق  املُتحركة  املالحيــة 

التصاميم والتقنيات العاملية«.
الفتحة  »هــذِه  أنَّ  إلــى  ولفــت 
املالحيــة تُعد األولى مــن نوعها 
وثانــي أعلى فتحة في  الِبالد  في 
العالم بإرتفــاع 60 متراً بوزن 300 
طــن تتكون من بُرجــن بوزن 150 
طناً لكل منهمــا وتعمل بتقنية 
رفع  ويتم  وُمتقدمة جــداً  حديثة 
التجارية  ــُفن  الفتحة لعبور السُّ
والقطع اخلاصــة باملوانئ بطريقة 
إلكترونيــة«. وأكــد جاســم، أنَّ 

للشركة  مفخرة  يُعتبر  »املشروع 
ومعلم  واملعادن  الصناعــة  ووزارة 
وُمحافظــة  للعــراق  حضــاري 
البصرة«. وأضـــاَف »أنَّ الشــركة 
الرصيف  مشــروع  أيضــاً  نفذت 
البحري العائم في قاعدة أم قصر 
لصالح القوة البحرية وفق العقد 
املُبرم مع ُمديرية األشغال العامة 
التابعة لوزارة الدفاع ، الفتاً إلى أنَّ 
كوادر الشركة جنحت في تصميم 
وتنفيذ املشروع الذي يخدم عملية 
العسكرية  البحرية  الزوارق  إرساء 
تأمن مــكان جيد  ويعمل علــى 
التي  اخلدمات  فيه  تتوفر  للرســو 
حتتاجها الزوارق من املاء والكهرباء 

والوقــود مبا يجعلهــا على درجة 
وإمكانية  اجلهوزيــة  مــن  عالية 

املُناورة«.
وبن أنَّ »الرصيف بطول 165 متراً 
وعرض 16.5 متر ويتألف من ثماني 
قطــع على شــكل بانطونات مع 
تسع قطع بينية محـــاور تؤمـن 
بشكـل  البانطونـــات  حركـــة 
شاقولـــي تعتمد علــى طبيعة 
البحر باملد واجلزر حيث ترتفع أثناء 
املد وتنخفض أثنــاء اجلزر« مؤكداً 
أنَّ »للشــركة وكوادرها اإلمكانية 
علــى تنفيــذ ُمختلــف األعمال 
واملشاريع وفق التصاميم املطلوبة 

واملُواصفات العامليـة«. 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أطلقت شــركة »أبل«، قبل أكثر 
من شهر، »آيفون 14 برو ماكس«، 
بقيمــة تصــل إلــى 1800 دوالر 
أميركــي، ممــا يجعله مــن أغلى 
الهواتــف الذكية في األســواق. 
لكن هذا الســعر يبدو »ال شيء« 
»النســخة  مقارنــة مع ســعر 
الذهبية«، التــي جرى تصميمها 

من طرف شركة »كافيار«.
»كافيــار«،  شــركة  وكشــفت 
ومقرهــا دولة اإلمــارات العربية 
النقاب عن  املتحدة، هذا األسبوع 
النسخة الذهبية الفاخرة، اجملهزة 

كوزموغراف  »رولكــس  بســاعة 
دايتونا« في اجلــزء اخللفي واملزودة 

بثمانية ماسات.
ميل«  »ديلــي  صحيفة  وذكــرت 
»دايتونا«  الهاتــف  أن  البريطانية 
جــرى طرحه في األســواق للبيع 
مقابــل أكثر مــن 135 ألف دوالر 
أميركي، مضيفــة »وهذا أمر غير 

مستغرب«.
الهاتــف  مجســم  أن  وذكــرت 
مصنــوع من التيتانيــوم املطلي 
بطالء »PVD« األســود، وهو نفس 

الطالء الذي تستخدمه رولكس .
وقالــت »كافيار« علــى موقعها 

حرفيــو  »يســعى  اإللكترونــي: 
-كافيــار- إلــى حتــدي إجنازاتهم 
باســتمرار.. هذه املرة كان الهدف 
هو آيفون 14 برو ماكس«. ، وتابعت: 
»هذه النسخة الذهبية هي عمل 
فني فــي حد ذاته.. إنها إجناز هائل 
هاتفها  أنها طرحت  مبرزة  حقا«، 
اجلديــد بشــكل محــدود، حيث 

صنعت 3 نسخ فقط.
وتشتهر شــركة »كافيار« بجعل 
»فاخــرة«.  الشــهيرة  األجهــزة 
وكانت قد أطلقت ســابقا هاتفا 
مجهزا بأسنان حقيقة للديناصور 

»ريكس« عمرها 80 مليون عام. 

الصباح الجديد ـ وكاالت :
سلطت دراسة طبية حديثة الضوء 
على تأثير الزواج غير املستقر املفعم 

بالتوتر على صحة القلب.
وذكرت الدراسة، التي أجراها باحثون 
أن  األميركية،  »ييــل«  من جامعــة 
األزواج غير الســعداء في عالقاتهم 

هــم أكثر عرضة بنســبة 50 باملئة 
للعودة إلى املستشفى بعد اإلصابة 
بنوبة قلبية، كما كانوا أكثر عرضة 
67 باملئة لإلبــالغ عن آالم  بنســبة 
في الصــدر في العام الــذي أعقب 
يعانون  الذين  بأولئك  مقارنة  النوبة، 
مــن ضغوط قليلــة أو معدومة في 

زواجهم. وفي دراســتهم التي أرادت 
اختبار ما إذا كانــت العالقة طويلة 
األمد ميكن أن تكون عامال مســاعدا 
أو عائقا بعد اإلصابــة بنوبة قلبية، 
فحــص الباحثون حــاالت أكثر من 
1500 بالغ، مبتوســط سن 47 عاما، 
بعــد عــام واحــد، وقارنوهــا مبدى 

سعادتهم في زواجهم.
إكمــال  املشــاركن  وُطلــب مــن 
اســتبيانات حول موضوعات تشمل 
جودة العالقة العاطفية واجلنســية 
قبــل تصنيفهــم على أنهــم إما 
يعانون من ضغوط زوجية ضعيفة أو 

معتدلة أو متوسطة أو شديدة.

الصباح الجديد ـ وكاالت 
أعلــن عضو برملــان والية فيينا 
وعضــو مجلــس بلديتها عمر 
الراوي امس الثالثــاء، أن فنانن 
جائزتن  حصدا  كردين  عراقين 
من مهرجان الفنون التشكيلية، 

ومهرجان النمسا للفيلم.
وقال الراوي في منشور له على 
االجتماعي  التواصــل  مواقــع 
أخرى.  عراقية  »مفخرة  الثالثاء، 
فاز، الفنان التشــكيلي سامي 
هاشــم علي مندي بلقب فنان 
العــام بن املئات مــن الفنانن 
الشــباب في مهرجــان الفنون 
 Paralel-Vienna التشــكيلية 
كأول فنــان تشــيكيلي عراقي 
مهاجر الى النمســا مولود في 

فيينا بهذا التكرمي«.
الشــباب  هــؤالء  أن  وأضــاف 
للمهاجرين  ذكرهم  يستحقون 
املثابرة  اجلدد لتحفيزهــم على 
واالندمــاج«. وذكــر الــراوي أن 

سامي  الفني  اســمه  »سامي 
باملدينــة  تيمنــاً  ناكازاكــي 
اليابانيــة التــي كانت ضحية 
بالقول:  ذرية«، مردفا  قنبلة  اخر 
يعني كورد العراق مبدعن هذه 
االيام على الصعيد الثقافي في 
ڤيينا حفظهم اهلل. نفخر بكم 

و كنتم ذخرا للجميع«.
كما أشار إلى أن اخملرجة الواعدة 
دهوك  مواليد  من  النمســاوية 
)كــورد فن ايوب( تفــوز بجائزة 
مهرجان  في  النمساوي  الفيلم 
)ڤيينا(  في  النمساوي  السينما 
جائزة  علــى  حصدت  ان  بعــد 

الفيلم في برلن و كراتس«.
واخملرجة تنحدر من أُسرة كردية 
عراقية والدها الطبيب الدكتور 

عمر ايوب والدتها طبيبة أيضا.
ويتحــدث فيلــم اخملرجــة عن 
معانــاة التأقلــم و اإلندماج و 
البحــث عــن الهويــة للجيل 

املهاجر الناشئ. 
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ملونشريط
يوم مجاني« لعالج
 المرضى في ديالى 

أطلــق مجموعــة من أطبــاء ديالى مبادرة إنســانية 
بتخصيــص يوم للفحص والكشــف اجملاني للمرضى 
ملســاعدة الطبقات الفقيرة والتخفيف من املصاعب 

املعيشية.
وقال مدير إعالم صحة ديالى، فارس العزاوي، في تصريح 
تابعتــه الصباح اجلديد إن »مجموعة أطباء في وحدات 
إدارية متعددة أطلقوا مبادرة الكشف اجملاني مبعدل يوم 
واحد أسبوعياً ملســاعدة الطبقات الفقيرة وتخفيف 
املصاعــب املعيشــية واملادية التي تثقــل كاهلهم«، 

مشيراً إلى »اتساع املبادرة في مناطق عدة من ديالى«.
للتكافل  العــزاوي، مبــادرة األطبــاء »مثــاالً  واعتبر 
والتضامن اإلنســاني مع الطبقات الفقيرة ومحدودي 
الدخل في ظل ارتفاع كلف العالجات الطبية لشــتى 
االقتصــادي الصعب للكثير  والوضع  املرضية،  احلاالت 
من األســر في احملافظة«. وأشار املسؤول اإلعالمي، إلى 
دعوات شــعبية وأكادمييــة إلى  األطبــاء لـ«االلتحاق 
باملبادرة انسجاماً مع األهداف والثوابت اإلنسانية ملهنة 
الطب من جانب، وجتسيداً للصورة املشرقة جملتمع ديالى 
وتقاليده االجتماعية املتميزة وتاريخه احلافل بالتعاضد 

والتعاون من جانب آخر«.

أمل للبشرية.. الصين تنجح بزرع 
أعضاء الخنازير بالقرود

حقق علمــاء صينيون، مؤخرا، إجنازا طبيا متثل بالنجاح 
في عملية زراعــة أعضاء أخذت من خنزير معّدل وراثيا 

في أجساد قرود.
وجنــح أطباء مبستشــفى »شــيجينغ« التابع جلامعة 
»شــيان« الصينية، في تنفيذ عمليــة جراحية على 3 

قرود، وزرع أعضاء خنزير معّدل وراثيا فيها.
وحسبما ذكرت صحيفة »تشــاينا ديلي«، فقد أجريت 

العملية بشهر أكتوبر املاضي، واستغرقت 14 ساعة.
ووفق الصحيفة الصينية، فقد متت زراعة الكبد والكلى 
والقلب وقرنية العن واجللد وعظام في أجسام 4 قردة. 
وتوفي أحد القردة، بينما أفاد األطباء بأن احلالة الطبية 
لباقي القردة مســتقرة، وقد بدأت األعضــاء املزروعة 
داخل أجســادهم بالتجاوب والعمل على نحو طبيعي. 
وأكد العلمــاء الذين أجروا العملية أنهــا تعد األولى 
والتي تتم فيها زراعة أعضاء في أجســاد حيوانات من 

نوع مختلف، أي اخلنزير والقردة في هذا اإلجناز الطبي.
ويعّول العلماء على إجنازهم الطبي كونه قد يشــكل 
خطوة مهمة على طريق ســّد النقــص في األعضاء 
البشرية التي يُحتاج إليها في عمليات زراعة األعضاء.

وبحسب اجلّراح دوو كيفينغ، فإنه وفريقه أزالوا 3 جينات 
من اخلنزير، للحيلولة دون رفض أجساد القردة لألعضاء، 

كما مت حقنها مبثبطات مناعة.

الموز األخضر.. فائدة »غير 
متوقعة« ال تخطر على البال

 
 أظهرت دراســة جتريبية أجريت على أشخاص لديهم 
مخاطــر وراثية عالية لإلصابة مبجموعة واســعة من 
الســرطانات، فائدة »غير متوقعة« للنشا غير املقاوم، 
املتوفر في مجموعة من األطعمة، مثل الشوفان واملوز 

األخضر.
وشملت التجربة الدولية، املعروفة باسم »CAPP2«، ما 
يقرب من 1000 مريض مصاب مبتالزمة لينش من جميع 

أنحاء العالم.
وكشفت التنائج أن جرعة منتظمة من النشا املقاوم، 
املعروف أيضا باسم األلياف القابلة للتخمير، تقلل من 

مخاطر اإلصابة بعدة سرطانات بنحو 50 باملئة.
وحســب الدراســة، التي قادها خبراء فــي جامعتي 
نيوكاسل وليدز، ونشرت في مجلة »أبحاث الوقاية من 
السرطان«، فإن للنشــا غير املقاوم تأثيرا واضحا على 
سرطانات اجلهاز الهضمي العلوي، مبا في ذلك سرطان 
املريء واملعدة والقنوات الصفراوية والبنكرياس واالثني 

عشر )األمعاء الدقيقة(.

البصرة ـ سعدي السند :
أكثر من نصف قــرن من العطاء 
ومــازال  الشــعري  األبداعــي 
ســلمان  طاهر  الشــاعرالعذب 
يتواصل مــع األغنيــة العراقية 
والعربيــة بكتابات مميــزة ليعّده 
الغنائي  بالشأن  النّقاد واملهتمن 
املبدعن  من  واحدا  واملوســيقي 
الغنائية  املكتبــة  رفــدوا  الذين 
غناها  التي  القصائد  بعشــرات 
مطربون معروفون في سبعينيات 
وثمانينيــات القرن املاضي ومازال 

يعطي ويبدع ويزداد القاً شعريا.

لدي كتابات في الفصحى
 قال الشــاعر طاهر سلمان : أنا 
مــن مواليد البصرة عــام 1949، 
وقد بدأت كتابة الشعر وأنا بعمر 
16 ســنة وانتشــرت قصائــدي 
الغنائية بسرعة بن الناس النها 
ذات مضمون انســاني قريب من 
قلب واحاسيس من يستمع اليها 
… وكان ومازال لي اسلوبي اخلاص 
في الكتابة الشــعرية واذكر اننا 
عندما كنــا نذهب الى بغداد في 

ونزور  املاضي  القرن  ســبعينيات 
املعنين باملوسيقى والغناء كانوا 
يقولون لنا أنكم ياشعراء البصرة 
متتلكــون أحاســيس خاصة في 
الكتابــة وان كتابتكــم تختلف 
وهذه  لقصائدنا  يتلهفون  وكانوا 
ميــزة يعرفهــا زمالئي شــعراء 
البصرة وقد أمضيت اآلن مايقارب 
نصــف قرن مــن الكتابة وعندي 
كتابتــي فــي الفصحــى أيضا 
وكانــت أغنية ) لســِت فاتنتي ( 
للفنــان الكبير كاظم الســاهر 

واحدة من القصائد الفصحى.

مطربون غنّوا قصائدي
 وأوضح : ومــن أغنياتي املعروفة 
)مره  اغنية  كلماتها  كتبت  التي 
ومــره( للمرحــوم ريــاض احمد 
وكتبــت له ايضــا بلله ســّلم 
وكتبــت  كالم  ومجــرد  ســالم 
للفنان سعدون جابر )انت العزيز( 
وداعا  خضر)  ياس  للفنان  وكتبت 
ياحــزن(.. وخّليــك عنــي ابعيد 
ملهند محســن وكتبت له ايضا 
انحبكــم  ياحبايبنــا  نحبكــم 
ويســويها البخــت ومانادم على 
شــي وأنا الغلطان اكبرت وهناك 

أغنيــات كتبتها أيضا للمطربن 
حميد منصور ووحيد علي وعادل 
وغيرهم  عبدالغفور  اخملتاروصالح 
وبدأت في عــام 1972 بأول اغنية 
وهي  لفؤاد ســالم  رســميا  لي 
اغنية )ســكته( حلن ناظم نعيم 
وكتبــت لــه أيضا بحــر عينك 

والحتير وحّنا يابويــة رفاكة وال ال 
مي راشــد وأغنية الحتيــر وللفنان 
سعدون جابر كتبت اغنية املطار 
احلان محسن فرحان واغنية )هّلو 
للفنــان فاضل عواد  واحنا نهل( 
واغنية )لو حتب لو ما حتب( للفنان 
انور حلنها طارق الشبلي  محمود 

واغنيــة )واهلل ومحتاجك يا خي( 
حلن يوسف نصار حملمود انور ايضا 
واغنية لعيونك انت ياحلو للفنان 
طارق  واحلــان  العطــار  قحطان 

الشبلي وغيرها الكثير.
الشــاعر طاهر ســلمان  وحتدث 
عن قصــة كتابته ألغنية ) مجرد 
كالم( والتي غناهــا الفنان رياض 
أحمــد قائال : كنــت موظفا في 
محكمــة األحوال الشــخصية 
والتقــي بالعديد مــن املواطنن 
وأســمع همومهم … وصادفتني 
مرة سيدة شابة تراجع محكمتنا 
وهي حتمل طفال رضيعا وسألتها 
ملاذا تريدين الطالق فقالت أحببت 
زوجي ودامت عالقتنا )7( سنوات( 
وتزوجنا على ســنة اهلل ورسوله 
مــن دون موافقــة أهلــي الذين 
رفضوه وانقطعت عالقتنا بأهلي 
وكنت مصّرة على امتام هذا الزواج 
حيث قاتلت كثيرا من اجل زوجي 
وبعــد مرور ســنة علــى زواجنا 
جاءنــي وقال غــدا تأخذين خط 
طالقك … وأعني مجرد كالم قاله 
وانصرف … فأخذت من كالم هذه 
أغنية  وكتبت  الشــابة  السيدة 
)مجرد كالم( وغناها الراحل رياض 

أحمد . 
 وأوضــح : كتبت اغنيــة بعنوان 
عبد  للمطرب  االخير(  )الشــوط 
باللهجة  القــادر  الكــرمي عبــد 
اخلليجيــة مــن أحلــان الفنــان 
الكويتي يوســف املهنا، وكتبت 
أحالم  االماراتية  للفنانة  اغنيتن 
مجيد  عالء  املايســترو  أحلان  من 
… وقــال عندنا بعــض النصوص 
الغنائيــة فــي الوقــت احلاضر، 
العراقية  األغنيــة  هوية  المتتلك 
الرصينة، ألنهــا من دون موضوع 
تخدش  كلمــات  بعضهــا  وفي 
احليــاء وليســت بهــا مقومات 

االغنية لذلك التعيش طويال.

أعمالي اجلديدة
 وعن اعماله اجلديدة قال : عندي 
الدكتور  امللحن  الفنان  مع  تعاون 
النبطي  بالشعر  إدريس  عبدالرب 
وعندي قصائــد للمطربة رحمة 
ســتظهر  وكلها  احمــد  رياض 
قريبا وستصدر اجملموعة الكاملة 
الشعر  في  الشــعرية  لكتاباتي 
بالفصحى  وقصائدي  الشــعبي 
وبعــض القصائــد من الشــعر 

النبطي عن دار سطور .

طاهر سلمان: قصائدي الغنائية تحمل مضامين انسانية
غّنى له كبار المطربين العرب والمحليين

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

متابعة ـ الصباح الجديد:
توصلت دراسة كبيرة إلى أن مدخني 
التدخن  عن  أقلعوا  الذين  السجائر 
قبل ســن 35، لديهم معدالت وفاة 
مماثلــة خالل فتــرة زمنيــة معينة 
الذين لــم يدخنــوا على  ألولئــك 

اإلطالق.
ووجد البحث أن أولئك الذين توقفوا 
عن التدخن في سن متأخرة ما زالوا 
يرون فوائــد كبيرة، لكــن معدالت 
الذين  أولئك  الوفاة لديهم جتــاوزت 
بلوغهم  قبل  التدخــن  عن  أقلعوا 

35 عاما.
وعلى ســبيل املثال، أظهر املدخنون 
السابقون الذين أقلعوا عن التدخن 
الذين تتــراوح أعمارهم بن 35 و44 
عاما معــدل وفيات أعلى بنســبة 
%21 ألي سبب، مقارنة بـ »الذين لم 
يدخنوا أبــدا«. وأولئك الذين أقلعوا 
عن التدخن بن سن 45 و54 أظهروا 
معدل وفيات جلميع األســباب أعلى 

بنسبة %47 مقارنة بغير املدخنن.
وكتب معدو الدراسة في تقرير جديد 
JAMA: »بن الرجال  نُشر في مجلة 
والنســاء مــن مجموعــات عرقية 
التدخن  ارتبــط  متنوعة،  وإثنيــة 

احلالي مبا ال يقــل عن ضعف معدل 
الوفيــات الناجمة عن عدم التدخن 
مطلقا. اإلقالع عن التدخن، خاصة 
في األعمــار األصغــر، كان مرتبطا 
بانخفــاض كبير في معدل الوفيات 
الزائد النســبي املرتبط باســتمرار 

التدخن«.
وهذه هي الدراســة الثالثة الكبيرة 
التي تشــير إلى أن سن 35 قد يكون 
هو العمر األمثل لإلقالع عن التدخن، 
بدأوا  الذين  ألولئك  بالنسبة  خاصة 

التدخن في ســن مبكرة، كما قال 
جون بي بيرس، األستاذ الفخري في 
قسم طب األسرة والصحة العامة 
في جامعة كاليفورنيا، سان دييغو، 

في تعليق على الدراسة.
واستخدمت الدراسة اجلديدة بيانات 
من مسح مقابلة الصحة الوطنية 
األمريكيــة، وهو مســح قائم على 
االستبيان يســتخدم ملراقبة صحة 
ســكان الواليات املتحدة، ومؤشــر 
بيانات  الوطني، وهو قاعدة  الوفيات 

لسجالت الوفيات في البالد.
واشــتمل التحليــل علــى بيانات 
استقصائية ألكثر من 550 ألف بالغ 
 1997 يناير  بن  االستبيانات  أكملوا 
وديســمبر 2018، وكانوا بن 25 و84 

عاما وقت التطويع.
احلاليون  املدخنــون  هؤالء  وشــمل 
واملدخنون الســابقون وما يســمى 
باملدخنــن الذين يدخنــون أقل من 

100 سيجارة في حياتهم.
ووفقــا ملؤشــر الوفيــات الوطني، 
توفي ما يقرب من 75000 من هؤالء 
نهاية  بحلول  للدراســة  اخلاضعن 
عام 2019. وأظهر املدخنون احلاليون 
معــدل وفيات أعلــى بكثير جلميع 
األسباب، بشكل عام، باإلضافة إلى 
معدالت أعلى للوفاة من السرطان، 
وأمراض القلــب وأمراض الرئة، على 
وجه التحديد. وكتب معدو الدراسة 
بشكل حاسم، في حن أن التدخن 
احلالي مرتبط بارتفــاع خطر الوفاة 
العرقية  عبــر جميــع اجملموعــات 
التي شــملها االستطالع،  واإلثنية 
فــإن »اإلقالع عن التدخــن مرتبط 
مبخاطر معكوســة بشــكل كبير 

جلميع اجملموعات«.

دراسة تحدد أفضل سن لإلقالع
عن التدخين وتجنب مخاطر الموت

ابن ماجد تنجز فتحة مالحية هي األولى في البالد وأعلى ثانية في العالم

فنانان عراقيان يحصدان 
جائزتين بمهرجانين في النمسا

بأكثر من 135 ألف دوالر.. »نسخة ذهبية« من هاتف آيفون الجديد

دراسة: صحة القلب مرتبطة بالعالقة الزوجية



جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ سدة الكوت

تنفيذ/ 20
رقم االضبارة/ 2022/2919
التاريخ/ 2022/11/1

الى / املنفذ علية )مضر مجبل كرم(
لقــد حتقق لهــذه املديرية مــن جهة ذات 

اختصاص
انــك مجهول محــل اإلقامــة وليس لك 
موطن دائم او مؤقــت او مختار ميكن اجراء 
التبليــغ علية واســتنادا للمــادة )27( من 
التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا باحلضور  قانون 
في مديرة سدة الكوت خالل خمسة عشر 
يوما تبدا من اليوم التالي للنشــر ملباشرة 
املعامالت التنفيذيــة بحضورك وفي حالة 
املديرية  هــذه  ستباشــر  حضــورك  عدم 

بإجراءات التنفيذ اجبري وفق القانون
املنفذ العدل
فائز عبد الكرمي احمد
اوصاف احملرر
قرار حكم صــادر من محكمة بداءة الكوت 
املرقم 1057/ب/2020 في 2020/11/17  دين 
)2,500,000( مليونان وخمسمائة الف دينار

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
احلي

العدد/ 876/ش/2022
التاريخ/ 2022/10/31

)اعالن(
املدعيه/ شيماء زايد ساجت

املدعى عليه/ حسن جبار محمد
اقامــت زوجتــك املدعيــة الدعــوى 
الشــرعية املرقمة اعاله تطلب فيها 
وجملهولية  للضــرر  بالتفريق  احلكــم 
محــل اقامتــك قررت هــذه احملكمة 
تبليغكمــا بصحيفتــن محليتــن 
بوجوب حضوركما في موعد املرافعة 
الســاعة   2022/11/13 املصــادف 
التاسعة صباحا وبعكسه سوف جتري 
وفق  وعلنا  غيابيــا  املرافعة بحقكما 

االصول.
القاضي
حتسني علوان اخليكاني

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف ميسان االحتادية 
محكمة بداءة العمارة 

العدد : 1355 / ب/2022
التاريخ : 2022/10/25

اعالن
عطفا على احلكم الصادر من محكمة بداءة العمارة 
1355/ب/2022 في 2021/12/5 املتضمن إزالة شيوع 
العقار تسلسل 56/126 نهر دجلة باملزايدة العلنية 
ملدة ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التالي للنشر فعلى 
العمارة  بداءة  بالشــراء مراجعة محكمة  الراغبن 
في متام الســاعة الثانية عشر ظهرا مستصحبن 
معهم التأمينات القانونية البالغة 10% من القيمة 
املقــدرة والبالغــة )493,800,000( اربعمائة وثالثة 
وتســعون مليون وثمامنائة الف دينــار وعند انتهاء 
املدة املذكورة ســتجري اإلحالة القطعية حســب 
األصول علما ان الدفع نقدا وان رســم التســجيل 
والداللية على املشتري اســتنادا لنص املادة 98 من 
قانون التنفيذ واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية 

فيكون اليوم الذي يليه موعد لذلك
القاضي 
سمير رياض العبيدي

االوصاف
نوعه/ دار سكنية مفرزة الى دار ومحل وفرن صمون 

وقاعة رياضية لبناء االجسام بصورة غير رسمية 
املساحة / 300 م

الشاغل/ مستأجرين 
درجة العمران/ متوسط

يرغب باألشغال / ال يوجد 

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
محكمة االحوال الشخصية في الكوت

العدد: بال
التاريخ : 2022/10/31

الى املفقود / عمار شريف عبد الرضا
م/ اعالن فقدان وحجر على مفقود

طالب حجة احلجر والقيمومة / هدى رزاق 
عبد اهلل

املطلوب احلجر علية / وإعالن فقدانه/ عمار 
شريف عبد الرضا

بنــاًء على الطلب املقدم مــن قبل طالب احلجر 
والقبمومة املدعــوة زوجته )هدى رزاق عبد اهلل(

والتــي تطلب اإلعالن عن فقــدان املدعو زوجها 
)عمار شــريف عبد الرضا( والــذي فقد بتاريخ 
2021/7/5 وال يعرف عنه أي خبر يدل عن حياته او 
مماته تقرر تبليغك بواسطة صحيفتن محليتن 
وفي حالة عدم حضــورك او اعالم هذه احملكمة 
عن حياتك خالل عشــرة أيام من تاريخ النشــر 
ســيتم اعالن فقدانــك واحلجــر عليك ونصب 
املدعو واملدعوة )هدى رزاق عبد اهلل( قيما عليك 
إلدارة أموال وفــق قانون رعاية القاصرين رقم 78 

لسنة 1980 
مالحظة

علي  من ميلــك أي معلومات على املفقود اعاله 
يرجى ابالغ هذه  احملكمة

القاضي
عباس فاضل مجذاب

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة بداءة الناصرية
العدد: 2437/ب/2017
التاريخ: 2022/10/30

اعالن
الى/ املدعى عليه

 )احمد حالوب صاحب(
أصــدرت محكمة بــداءة الناصرية 
بتاريــخ 2017/12/17 قرارها الغيابي 
بتأديتك  بإلزامك  والقاضــي  بحقك 
للمديريــة غســان علــوان خضير 
مبلغــا مقداره أربعه وســتون الف 
اقامتك  دينار عراقي وجملهولية محل 
قــرر تبليغك بواســطة صحيفتن 
)االعتراض  احلــق  ولــك  محليتــن 
واالســتئناف والتمييــز( خالل املدة 

القانونية وفق األصول 
القاضي
عزيز شنته اجلابري

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

 رئاسة محكمة استئناف ميسان االحتادية
 محكمة حتقيق العمارة

 مكتب التحقيق القضائي
العدد :20156
التاريخ :2022/10/31
الى/املديرية العامة لتربية محافظة ميسان/ 

قسم التعليم املهني/ شؤون الطلبة
م/ اشعار.

حتية طيبة:
كتابكم بالعدد 2337/6/3/48 في 2022/10/16.

 قــدم اخملبر)حســن فاخــر فلحــي (طلبــاً الى 
هــذه احملكمه يــروم فيهــا االخبار عــن فقدان 
املستمســكات الرســمية )الوثيقة املدرســية 
العائده)لــةا( واملرقمة)57513/عدد 262( والصادرة 
بتاريخ 2013/10/9  ومت اجراء التحقيق حول فقدان 
وافاد ان الفقدان كان بتاريخ 2022/10/1 وان مكان 
الفقــدان كان في)العماره الســوق الكبير( وقد 

اصدرت احملكمة القرارات التاليه:
املفقود واشعار  اوصاف املستمســك  1- تعمیم 

جهة االصدار
 2- لوقوع الفقدان قضاء وقدر قررت هذه احملكمه 
غلق التحقيق مؤقتاً استناداً الحكام املاده 130/ج 

االصوليه
نرجــو االطــالع واتخــاذ مايلزم مــن قبلكم مع 

التقدير.
القاضي
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سعد المشهداني رئيسًا 
التحاد القوس والسهم

حكيم شاكر مدربا 
لكرة النفط 

دكتوراه بإمتياز لحكم 
السلة عمار حسين

إعالم اللجنة األولمبية
فاز ســعد املشهداني رئيســاً لالحتاد املركزي للقوس 
والســهم لدورة إنتخابية أمدها أربع سنوات مقبلة.
وجاء فوز املشهداني في املؤمتر االنتخابي الذي أقامته 
العراقي للقوس والســهم  العامــة لالحتاد  اجلمعية 
صباح اليوم في نادي اليرموك  في العاصمة بغداد.ونال 
ثقة اجلمعية العامة لعضويــة االحتاد كل من محمد 
علي فياض وفائــق حمود ورفعت عبود وشــذى علي 

مطشر وازاد صفوت واحمد محمد سعيد.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت إدارة نادي النفط، تعاقدهــا مع املدرب حكيم 
شاكر لتدريب النادي خلفاً للمدرب حسن أحمد.وقال 
املنسق االعالمي لنادي النفط جمعة الثامر إن »اسماء 
عــّدة على طاولة النادي مت مناقشــتها ومت االتفاق مع 
على الكابنت حكيم شاكر لقيادة النادي«.واكد الثامر 
بان »حكيم شــاكر هو احد االسماء املميزة وله تاريخ 
حافل ».وأمس، أعلن حســن احمد مدرب النفط لكرة 

القدم، استقالته رسمياً من تدريب كرة النفط.
وقال أحمد إن سبب استقالته هو غياب احلظ والتوفيق 
في نتائج الفريق، مبينا انه خســر أربــع مباريات في 

الدوري املمتاز وهذا صعب على سمعته التدريبية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تتقدم اســرة الصباح اجلديد بالتهاني والتبريكات إلى 
احلكم الدولي طاولة »عمار حســن جبار« لنيله درجة 
الدكتوراه مــن جامعة بغداد/ كليــة التربية البدنية 
وعلــوم الرياضة الطروحته املوســومة » تأثير مترينات 
مركبة علــى بعض املتغيــرات البدنيــة والوظيفية 
واملهــارات الهجومية لدى العبي كرة الســلة دون 18 

سنة( وبتقدير امتياز. 

متابعة ـ الصباح الجديد:

والرياضة احمد  الشباب  وزير  ترأس 
املبرقع  نائــب رئيس اللجنة العليا 
ويراســها  ديواني  بأمر  املشــكلة 
دولة رئيس الوزراء ، اجتماعا خاصا 
ببطولة  اخلاصة  التحضيــرات  عن 
خليجي 25 في البصــرة ودور وزارة 
جناح  ومتطلبات  والرياضة  الشباب 
ونســب  صورة  بافضل  البطولــة 
االجناز في املنشــات اللوجســتية 
اخلاصة بهــا من تاهيل املنشــات 
الرياضيــة والســياحية واخلدمية 

والصحية . 
املبرقع على شرح تفصيلي  واطلع 
للبطولة  املهمة  املتعلقات  جلميع 
، موضحــا ان هامشــا كبيرا من 
القــرارات ســيصدر مــن اللجنة 
اجراءات  تســهيل  يتضمن  العليا 
للوفــود  والتاشــيرات  الدخــول 
الرســمية واجلماهير وعمل الدوائر 
لــوزارة  الســاندة  واملؤسســات 
والتنســيق  والرياضــة  الشــباب 
معها على اعلى املستويات ، فضال 
العراقي  االحتاد  مع  التنســيق  عن 
املركزي لكرة القدم ، مشــددا على 
ان وزارة الشباب والرياضة ستعرض 
خطــة متكاملــة فــي اجتمــاع 
مجلــس الوزراء لتســهيل جميع 
االمور التــي تتطلب جناح البطولة 
واخراجها بالشــكل املطلوب الذي 
يــوازي مكانــة العــراق والرياضة 
العراقية وتنظيم البطوالت ، الفتا 
ان وزارة الشــباب والرياضة كاكبر 

بهذا  تعنــى  قطاعية  مؤسســة 
جهودها  جميع  ستستنفر  الشان 
ينال  الذي  العمل  لهذا  وامكاناتها 
اعلى  على  احلكومة  ودعم  مباركة 

املستويات.
من جانب اخر، تفقد وزير الشــباب 
والرياضــة احمــد املبرقــع مراكز 
املوهبــة الرياضية في مقر الوزارة ، 
وزار مركز كرة القدم والكرة الطائرة 
على  واطلع  والطاولة  االثقال  ورفع 

اخلاصة  واحتياجاتها  املراكــز  واقع 
 ، صــورة  بافضل  العمــل  المتــام 
موجهــا بتشــكيل جلنــة خاصة 
العادة هيكلة هذه املراكز من حيث 
املدربن  واختيار  العاملــة  املالكات 
والتجهيز الذي يضمن اعادة رونقها 
املوهوبن  الستقبال  جاهزة  لتكون 
، مؤكــدا علــى ضرورة  الصغــار 
اجلانبن  اهمية قصــوى على  ايالء 
التربوي والنفسي فضال عن الفني 

واختيــار املدربن االكفاء اخملتصن . 
مضيفا ان هــؤالء الالعبن الصغار 
العراقية  الرياضة  مســتقبل  هم 
وعنوانها ونعلــق عليهم االجنازات 
املقبلة ، ووجه املبرقع بتوفير جميع 
احتياجات هــذه املراكز من اجهزة 
 ، للعمل  ضرورية  وجتهيزات  حديثة 
وشدد على التركيز بصورة مباشرة 
التربوية  االخالقيــة  القيــم  على 
بالتوازي مع االمور الفنية ، واستمع 

الســيد الوزير الى اهم املشــاكل 
التــي تعترض العمــل تناوب على 
طرحها اولياء امور الالعبن الصغار 
بتذليل  ووجه   ، التدريبية  واملالكات 
جميع الصعوبات وتعهد بان تكون 
هناك جوالت متعددة ملراكز املوهبة 
الوزارة في  تديرهــا  التي  الرياضية 
جميع احملافظــات . ورافق الوزير في 
جولته مستشــار الوزارة لشــؤون 
الرياضة الدكتور حســن علي كرمي 

ومدير عــام دائرة شــؤون االقاليم 
طالب جابر املوسوي.

مهرجان املواهب الشبابية في 
املقدادية  

برعايــة معالــي وزيــر الشــباب 
والرياضة احمد املبرقع و باشــراف 
مستشــار الوزارة لشؤون الشباب 
الدكتور علي السلمان  اقامت دائرة 
العالقات و التعاون الدولي قســم 
الهيئــات و املنظمــات بالتعــاون 
مع مديرية شــباب و رياضة ديالى 
والتعاون  املقدادية   ومنتدى شباب 
مــع مديرية تربية ديالى النشــاط 
املدرســي ومنظمات اجملتمع املدني 
الشــبابية في  املواهب  مهرجــان 
مبشاركةواســعة  املقدادية  قضاء 
من الشباب   مبواهب واعمال فنية 
متنوعة وحضر املهرجان جمع كبير 
من الســادة املســؤولن والوجهاء 
واملثقفن واالدباء ومنظمات اجملتمع 
..وخالل  االعــالم  ووســائل  املدني 
كلمة القاها الدكتور علي سلمان 
وزير  بدايتهــا حتيــات معالي  نقل 
الشــباب والرياضة الى الشــباب 
واحلاضريــن وحرصــه علــى دعم 
اجملاالت  مبختلف  الشبابية  املواهب 
واكد ان الــوزارة ماضية ببرنامجها 
اخلــاص بدعم املواهب الشــبابية 
لكل الشــباب وبكل أنحــاء بلدنا 
العزيز وســيكون هناك مسابقات 
للمواهب الشبابية وبرامج تدريبية 
لتطوير هــذه املواهب واخلرص على 
مواكبة التطور العالـــمي ودعـم 

اخلبـرات الشبابيـة.

وزير الشباب والرياضة يترأس اجتماعا 
خاصا عن تنظيم بطولة خليجي 25 

البصرة تضيف منافساتها مطلع العام المقبل 

لقطة من االجتماع

تقرير 

صكبان الربيعي

شــهدت قاعــة الشــعب لأللعاب 
الرياضية في األيام األخيرة منافسات 
ســاخنة بن فــرق أنديــة املقدمة 
املشــاركة ببطولة دوري كرة السلة 
املمتــاز بفضل مهــارة وبراعة جنوم 
وحســن  الدولين  الوطني  املنتخب 
تعاونهم مــع االعبن احملترفن الذين 
امتعــوا اجلماهيــر مبشــاهدة حملات 

سلوية رفيعة ورائعة.

الشرطة يواصل انتصاراته
كانت ابرز املنافسات تلك التي تغلب 
فيها فريق نادي الشــرطة بطل دوري 
املوسم املاضي على فريق نادي احلشد 
الشــعبي بنتيجــة 76 ـ 60 نقطة 
والتي ادارها احلــكام الدوليون احمد 
علــي ومهند جواد ومحمد حســن 
شــعالن حيث كانت البداية لصالح 
نادي الشرطة ولكن سرعان ما تعادل 
احلشــد 7 ـ 7 ثم تقدم 12 ـ 9 نقطة 
ثم 17 ـ 16 نقطــة وبعدها ينتفض 
العبو الشرطة محمد صالح وحسن 
هــادي وحســان علي وعلــي مؤيد 

مــع احملترف ماركوس وتشــير لوحة 
التســجيل إلى تقدم الشرطة 37 ـ 
35 نقطــة فيما اعتمــد مدرب نادي 
احلشــد الشــعبي عقيل نحم على 
مقدرة وروحيــة الالعبن احمللين ديار 
احمد وعبد اهلل طارق وحيدر عبد زيد 
مع اســتثمار خبرة الالعبن احملترفن 
وهم من الطراز العالي ليتقلص فارق 
النقاط في الشــوط الثالث 62 ـ 47 
نقطة ثم 67ـ  52 نقطة حتى انتهت 
املباراة لصالح الشرط\ة بنتيجة 76ـ  

60 نقطة.

النفط يغلب الكرخ
وفــي املباراة الثانية قــدم فريق نادي 
املواســم اخلمس  دوري  النفط بطل 
األخيــرة بقياده مدربــه خالد يحيى 
مقدرة فنية رفيعة أهلته للسيطرة 
علــى مجريــات املبــاراة خاصة وان 
الالعبن احمللين كرار جاســم وحيدر 
جمعة وجاسم محمد وعباس هادي 
جنوم املنتخب الوطني كانوا باحسن 
حاالتهــم الفنية في نقــل الكرات 
من  اخلاطف  والهجــوم  الســريعة 
املوفقة  املتابعة  ثم  الســلة  جانبي 
للكــرات املرتــدة في الســلة برغم 

وجود الالعب اجملتهد من نادي الكرخ 
»علــوش« حيــث ان العــب النفط 
احملتــرف روفائيل وفق فــي التهديف 
البعيد لتشير لوحة التسجيل بداية 
ادارهــا احلكام الدوليون  املباراة التي 
نائــل طالب ووهران حســن وبهدين 
شــكري الى تقدم نــادي النفط 14 
ـ 7 نقطــة ثــم 19 ـ 14 نقطة وفي 

الشــوط الثانــي 24 ـ 16 نقطة ثم 
29ـ 18 نقطــة ثــم 39 ـ 27 نقطة 
ثم يتحســن عطاء فريق نادي الكرخ 
يســاعده  الصربي  اخلبير  باشــراف 
املدرب بالل حامت ولكــن نادي النفط 
 61 الثالث  واصل تفوقه في الشوط 
ـ 45 نقطة وينهي املباراة لصاحله 85 

ـ 64 نقطة.

لقاءات ساخنة 
تواصلــت مباريات الــدوري في األيام 
األخيــرة وكانت ســاخنة اال ان نادي 
الدفاع اجلوي بقيــاده مدربه الدكتور 
حسن عالء ووجود الالعبن الدولين 
محمد عبــد اخلالق وعلي حامت وفريد 
الكبير  الفــوز  رعدي اســتطاع من 

على نــادي دجلة اجلامعــة 95 ـ 75 
نقطة برغــم ان األخير ضم الالعبن 
الدوليــن علي عبــد اهلل وعبد اهلل 
مجيد ونورس ضرار وإسماعيل مؤيد 
العالي  الطراز  من  والعبن محترفن 
وبهــذا تزداد آمال فريــق نادي الدفاع 
اجلوي في االســتمرار على املنافسة 

مع فرق أندية املقدمة.

النفط يفوز على الكهرباء
برغم ان فريق نادي الكهرباء استعان 
ثامر  احملتــرف  املدرب  بخبــرة  مؤخراً 
مصطفى جنــم منتخبنــا الوطني 
الســابق املقيم في لبنان اال ان فريق 
نــادي النفــط بطل دوري املواســم 
اخلمــس األخيــرة بقيــاده مدربــه 
اجملتهد خالد يحيــى متكن من انتزاع 
الفــوز الصعــب 97 ـ 95 نقطة في 
اللحظــات األخيرة مــن املباراة التي 
حفلت بالنديــة واالثارة والتغيير في 

مراحل التقدم برصيد النقاط.
ومتكن نادي دجلــة اجلامعة هو االخر 
من حتسن مســتواه في املباراة التي 
الكرخ  نادي  تقابل فيها مؤخرا مــع 
الدفاع  نادي  امام  ليعوض خســارته 
اجلوي إلى فوز ثمن على نادي الكرخ 

بنتيجة 77 ـ 59 نقطة وبهذا يتوقع 
ان تكون املنافسة في اجلوالت املقبلة 
اكثر ســخونة الن جميع فرق األندية 
تســعى الحراز مراتب متقدمة طاملا 
ان خبرة وتعاون العبيها قد زادت عما 

كانت عليه بداية الدوري.

فوز ثمني لنادي احلشد على دجلة 
وشهدت قاعة الشــعب مساء يوم 
األربعــاء املاضــي لقاءان ســاخنان 
لتقــارب مســتوى الفــرق املتبارية 
وضمهــم خليــرة جنــوم اللعبة في 
فريق احلشــد  العــراق.. حيث متكن 
الشعبي بقيادة مدربه اجملتهد عقيل 
جنم والعبيه الشــباب الواعدين من 
الفوز علــى فريق نادي دجلة اجلماعة 
بفارق نقطتن 63 ـ 60 نقطة وبرغم 
ان نادي دجلة ضــم عدداً من النجوم 
الدولين منهم علي عبد اهلل وعلي 
حامت وعبد اهلل مجيد ونورس ضرار اال 
ان نادي احلشد بتعاون العبيه وحسن 
االســتجابة ملدربهم خطــف الفوز 

الثمن.
وفي املباراة األخرى سجل نادي الدفاع 
اجلوي فوزه الغالي على نادي الكهرباء 

بفارق نقطتن أيضا 97 ـ 95 نقطة.

منافسات ساخنة تصب في مصلحة المنتخب الوطني 
في دوري السلة الممتاز 

جانب من دوري السلة

رافد البدري*
مبشاركة 14 نادياً واكثر من 140 العباً 
والعبــة، تنطلق اليوم في الســاعة 
الرابعة عصــراً وفي قاعة فندق االنتر 
الثاني  التجمــع  منافســات  ببغداد 
واألخير من دوري اندية العراق للدرجة 
املمتازة بالشــطرجن الكالسيك لعام 
اخلامس من  وتســتمر حتــى   ،2022
شــهر تشــرين الثاني اجلاري، ولعبت 
األندية املشــاركة في املسابقة التي 
7 جوالت  قبــل أســبوعن  اختتمت 
فقــط وكمرحلــة اولــى، علــى ان 

تســتكمل املرحلة الثانيــة واألخيرة 
بإقامة اجلوالت الســتة املتبقية ، من 
اجل حتديد هوية البطل الذي سيتوج 
للدرجة  العــراق  اندية  بطــل  بلقب 
املمتازة، والذي سيمثلنا في البطوالت 

العربية والقارية املقبلة.
وكانت جوالت البطولة من املسابقة 
فــي املرحلــة األولى قد جــرت وفق 
الدوري  وبطريقة  السويسري  النظام 
العــام من 13 جولة، زمــن اجلولة 70 
دقيقــة، مــع إضافــة 30 ثانية لكل 
نقلة منجــزة، وكان فريقا االتصاالت 

والبيشــمركة من الســليمانية قد 
الذي  األول  التجمع  منافسات  تصدرا 
جرى بإقامة 7 جــوالت منها وبرصيد 
14 نقطة لــكل منهمــا وبالعالمة 
الكاملة، حيث تفوق االتصاالت بفارق 
الكهرباء  نــادي  الطاولة، وجاء  نقاط 
ثالثاً برصيد 10 نقاط، ومتســاوياً مع 
الذي هــو االخر جمع  فريق احلشــد 
الرصيد نفسه وباملركز الرابع، وحصل 
نــادي خــان زاد من محافظــة أربيل 
على املركز اخلامــس برصيد 8 نقاط، 
وحــل نادي القادســية من محافظة 

الديوانية سادســاً برصيــد 7 نقاط، 
انديــة العمــال وبعقوبة  واحتلــت 
والســماوة وعشــتار من بابل املراكز 
الســابع والثامن والتاســع والعاشر 
علــى التوالي برصيــد 5 نقاط، فيما 
جاء نادي الرسيل باملركز 11 برصيد 4 
نقاط، ومن ثم نادي املهندسن باملركز 
12 برصيــد 4 نقاط ايضاً، واحتل نادي 
الفكر الكربالئــي املركز 13 برصيد 4 

نقاط ايضاً.

* املنسق اإلعالمي لالحتاد

اليوم.. بدء المرحلة الثانية لدوري الشطرنج الممتاز

دوري الشطرجن

نعمت عباس* 
من الالعبن املوهوبن الذين يتمتعون 
بالقوة اجلســمانية وطول اجلســم 
الرائعــة حيث  الفنيــة  واملهــارات 
ذو عقلية  بالكره  التصرف  يحســن 
تكتيكية مميزه وهداًفا بارًعا ســجل 
العديد مــن االهداف في مشــواره 
الكــروي بداياتــه كانت مــع الفرق 
الشعبية باملدائن حيث لعب للنسور  
الرياضي وفريق االصالح واالنوار وكان 
رئيًســا لفرق الســالم واالشتراكية 
وشباب املدائن وفريق الشموخ انظم 
1990 حتت  لنادي شباب السالم عام 
اشــراف كاتب املقال عندما جاء به 
كابنت الفريق النجم الدولي ســابقا 
املثالي حاليا حتسن فاضل  والكابنت 
اســتقبله مدير الفريق ومســاعده 
الكابــنت علــي حســن محســن 
وحدة  اول  فــي  مبســتواه  اقنعهما 
في  رسميا  تسجيله  وبعده  تدريبية 
كشوفات النادي شكال ثنائي جميل 
مــع كابــنت الفريق حتســن فاضل 

وقدما حملات فنية رائعة خالل الدوري 
وعلى ضوء هذا املســتوى استدعيا 
هــذان الالعبان للفريــق االول لنادي 
الراحل  املدرب  اشــراف  السالم حتت 
ناظم شــاكر ومثله بالدوري املمتاز 
الفريق حتت  ولعب موســم اخر مع 
وسمير  اشرف  نزار  املدربن  اشــراف 
شاكر والراحل محمد علوان واالنيق 

عباس برازيلي.
انضم لنــادي الصناعة ومثله اربعة 
مواسم وقدم مستويات فنيه كبيره 
وأشــرف علــى تدريبه فــي النادي 
مجموعة من املدربن الراحل محمد 
والكابنت  االجيال  مدرب  الشــيخلي 
عادل عبــد القادر والكابنت شــامل 
حنيحن  ســعدون  والكابنت  سلمان 
والكابنت محمد مكي والكابنت نبيل 
زكــي والكابــنت رافد حميــد وعلى 
ضوء مــا قدم من مســتويات فنيه 
التي قضاها مع  خالل االربع سنوات 
نــادي الصناعة دعتــه اندية عديدة 
الكرخ  نادي  الى صفوفها  لالنضمام 

ونادي ســامراء ونــادي الدفاع اجلوي 
الدين ومت اســتدعاءه  ونادي صــالح 
الالعب  االوملبي ومعــه  للمنتخــب 

شفيق جبل.
االستمرار  االصابة منعته من  ولكن 

والتائق باملســتطيل االخضر فهجر 
الكــره مجبــرا وفي عــام 2004 مت 
تكليفه بتدريب نادي املدائن في  دوري 
الدرجة الثانية فســاهم في صعود 
الفريق للدرجة االولى  بعد ان جنح في 
عام 1997 عندما مثــل فريق املدائن 
في الدرجة الثالثة وساهم في صعود 
الفريق للدرجــة الثانية وكان هدافا 
للفريق وقتها فاز املدائن على اجلوالن 
8-2 وســجل 4 اهداف سوبر هاتريك 
املباراة الدولي جنم عبود  وكان حكم 
العب نــادي الصناعة ســابقا حيث 
ادارى اللقــاء اداره متميــزة وبعدها 
اجته للعمل االداري وشــغل منصب 
امن ســري نادي املدائن وحاليا رئيس 
جلنة شــباب ورياضــة املدائن للفرق 
العطاء  يواصــل  ومازال  الشــعبية 
خدمة لشــباب املدينة التي قدمته 
للشهرة والنجومية لرد اجلميل لهذه 

املدينة التاريخية العريقة.

* مدرب عراقي محترف

وسام عبد القادر.. االصابة ابعدته عن تمثيل المنتخب االولمبي

وسام عبد القادر



متابعة ـ الصباح الجديد:
تعمل "الرقمنة" على تغيير جميع الصناعات 
اليومية،  واضحة حتــى عاداتنــا  بســرعة 
ويتماشى ذلك مع التطوير املتواصل للذكاء 
 5G االصطناعــي وإنترنت األشــياء وتقنية
وغيرها من التقنيات الرفيعة في الســنوات 

األخيرة.
ولم يكســر ظهــور "املطعــم الذكي" 

تواجهها  التي  العديدة  املعضالت 
التقليدية  املطاعــم  صناعــة 

فحســب، بل يتكيــف أيًضا 
بطريقة  العصــر  تطور  مع 

علمية.
الذكي  املطعــم  ويُــدار 
وميكن  آلي،  بشكل  كلياً 
طلــب  إجنــاز  للزبائــن 

الوجبــات واســتالمها ودفع احلســاب عبر 
تطبيق على الهاتف احملمول.

الصني،  وكانت مدينة هانغتشــو، شــرقي 
افتتحت أول مطعم ذكي بدون موظفني في 
عام 2018، والذي يدار كلياً بشكل آلي، حيث 
ميكن للزبائن إجناز طلب الوجبات واستالمها 
ودفع احلســاب عبــر تطبيق علــى الهاتف 

احملمول.
صحيفة  ذكرتــه  ما  وبحســب 
إنشاء  مت  الصينية،  الشــعب 
كمشــروع  الذكي  املطعم 
مشــترك بــني مجموعة 
الصينيــة  بابــا  علــي 
املطاعــم  وسلســلة 
املشــهورة  الصينيــة 

"ووفانغ تشاي".

متابعةـ  الصباح الجديد:
تايلور ســويفت  دخلــت املغنية 
األميركي  املوســيقي  التاريــخ 
االثنني، عبر احتالل عشر أغنيات 
 Midnights اجلديد  ألبومها  من 

املراتــب العشــر األولى ضمــن تصنيف 
"بيلبــورد هــوت 100"، في ســابقة من 

نوعها.
وبحسب "بيلبورد"، هذه أول مرة منذ 64 
عاماً يحقق فيها أي فنان مثل هذا اإلجناز، 

وقــد تفوقت تايلور ســويفت بذلك على 
مغني الراب درايك الــذي جنح في احتالل 
املراكز العشرة في التصنيف  تسعة من 
في ســبتمبر 2021. وكان إطــالق تايلور 
ســويفت في 21 أكتوبر الفائت ألبومها 

من محبيها  املنتظر   ،Midnights العاشر 
املغنيــة األميركية  والذي عــادت فيــه 
البوب، قد تســبب  إلى منط موســيقى 
بأعطال على خدمة ســبوتيفاي، قبل أن 
يحصد الرقم القياسي "ألكثر األلبومات 

اســتماعاً في يوم واحد"، وفق ما أعلنت 
احملتويات  العمالقة في مجــال  املنصــة 
املغنية  وعبرت  التدفقي.  بالبث  الصوتية 
البالغة 32 عاماً عبر تويتر عن ذهولها من 

احتالل األلبوم لهذا التصنيف.

Midnights تايلور سويفت تكتسح تصنيف "بيلبورد" بألبوم

بغداد ـ وداد إبراهيم:
تُقيمه  الــذي  الســنوي  املعرض  في 
التشــكيلّيني  الفّنانــني  "جمعيــة 
انطلق  والذي  بغــداد،  العراقّيني" في 
في اخلامس عشــر من الشهر اجلاري 
ويســتمّر حتى التاســع عشــر من 
تشرين الثاني املُقبل لم تُغادر األعمال 
العراقي  الواقــع  منطقة  النحتيــة 
لت منه، وما يحيط به من  الذي تشكَّ
ه  قضايا لها دَورها في التأثير على توجُّ
الفنان وحتييده صوبهــا؛ حيث عّبرت 
املشــاركات التي بلغت سبعني عمالً، 
مبجملِهــا، عن الراهن الذي تشــهده 
البــالد، لُيمّثل كّل عمــل صورة عن 

الواقع املأزوم، برؤًى واقعية ورمزية.
ويحضر الواقع االجتماعي والسياسي 
في متثُّالت األعمــال الفّنية؛ فالعديد 
مــن األعمــال املُشــاركة اخَتصرت 
بواقعيٍة فكرتَها عن احلرب والســالح، 
وآثارهمــا الهّدامة علــى حياة الفرد 
األعزل، وهي التجربة التي ظّلت تاُلزم 
اإلنسان العراقي منذ الغزو األميركي 
عام 2003 وحتى اللحظة الراهنة، في 
مشهد لم يُفارقه حّتى صار جزءاً من 
حياتــه وتفاصيل يومه، وذلك ما جتّلى 

في عمل الفّنان وسام الدبوني.
تتناول أعماٌل أُخرى، برمزيتها، مسألة 
يبدو وحــده في مواجهة  الذي  الفرد 

والثقافــي  السياســي  العصــف 
الهوية،  وفقــدان  اجملتمع  وصدمــات 
وعجزه عن بناء ذاته، وتشــّظيه، حتى 
يكاد يصل إلى مرحلــة احملو الكامل، 
وهو مــا قاربته العديد مــن األعمال 
التي قّدمت صورًة عن الكائن املُتهالك 
واملشــوَّه، والذي ال انتماء له، كما في 

عملَي عالء العذاري ومنذر علي.
العصف  يبدو وحده في مواجهة  فرٌد 

السياسي وعجزه عن بناء ذاته
لم يخُل املعرض من أعمال رّكزت على 
املرأة بتكوينها اجلسدي، في إحالة إلى 
الرؤية القاصرة جتاهها وحصر وجودها 
في زوايا معّينة، ومحو ما يكون خالف 

ذلك. ظّل ســؤاُل اجلســد حاضراً في 
العديد من األعمال املشارِكة، وتناوَله 
النّحاتون بأكثر من رؤية، سواٌء بصفته 
الفردّية أو مــع اجلماعة، وهو ما جنده 
الّنحات وســمرقند  في أعمال فارس 
اجلابــري وزهراء حســن. وإلــى جانب 
ذلك، حملت بعض األعمال مســحًة 
العربي باالمتزاج مع مناخ  التراث  من 
اللحظة املتقّلب، كمــا هو احلال مع 
الفارس وجواده ورايته في عمل الفنان 
عقيــل املظّفر، والــذي ال تبدو عليه 
سوى الرغبة في إنقاذ ما ميكن إنقاذه.

مشــتركة  فســحة  املعرض  مُيّثــل 
فضاًء  بصفته  النّحاتــني،  من  لكثير 
وأفكارهم  املتنّوعة  ألعمالهم  جامعاً 
اخملتلفة، وهو مــا ال يقتصر على فّنان 
واحــد أو رؤية واحدة، ما مينح إمكانيًة 
لالطــالع علــى أحــدث اشــتغاالت 
الفّنانــني وأفكارهــم ومعاجلاتهــم 
الفّنيــة ملشــاكل احلياة؛ إذ يشــهد 
إقباالً يُعّد األكبر من حيث املشاركات 

واحلضور بخالف الدورة السابقة.
السابقة، كان  الســنوات  غرار  وعلى 
احلضــور األكبر فــي الــدورة احلالية 
لألعمال املشــغولة بالبرونز، واحلديد، 
واحلجــر، فيما حضرت أعمــال أُخرى 
ُمســتهلكة  مــوادَّ  من  مشــغولة 
ومهملــة، وهو مــا يلقــى رواجاً في 
إذ أصبح  العراقية،  الفّنية  الســاحة 
املواّد دورا في تشــكيل العمل  لهذه 

الفّني وتكوينه.
يُقام املعرض ملّرة واحدة في الســنة، 
وهو ما يحاول املشــاركون استثماره 
إلبراز الدور الريادي لهذا اجلانب الفّني 
الذي برع فيه فّنانــون عراقّيون بارزون 
قّدموا على مّر السنني أعماالً نحتّيًة 

لها حضورها الدائم في الذاكرة.
يُذَكــر أّن املعــرض يوّقعــه ســبعٌة 
وخمسون نّحاتاً عراقّياً ِمن محافظات 
عديدة، ويشــهد ألّول مّرة مشــاركة 
نّحاتني شباب بأعمال متنّوعة وأحجام 
متفاوتــة؛ من بينهــم: رعد املندالوي 

وعالء سعدون وحسن مهدي.
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

"معرض النحت العراقي":
 برونز وحديد وحجر ومواد مهملة

جّسد الحرب والسالح وتكوين المرأة الجسدي

بغداد - خاص:
انتهى السيناريست الشاب "نهار حسب اهلل" من كتابة 

سيناريو الفيلم الروائي الطويل )جاسم و جوليا(  والذي 
من املؤمل ان يقوم بإخراجه  اخملرج السينمائي “هادي 

ماهود"، والفيلم مأخوذ عن رواية للكاتب "زيد الشهيد" 
وقد وصف حسب اهلل  التجربة: بأنها ممتعة ولها 

عناصرها الفنية واالبداعية والتي من خاللها تعرف على 
الكثير من العوالم االنسانية واالجتماعية والتي تتحدث 

عن جتربة اقرب ما تكون الى الواقع.  
 واملعروف ان حسب اهلل كان قد حصد املركز الثالث في 
مسابقة الهيأة العامة لقصور الثقافة/ قصر السينما 

في جمهورية مصر العربية  عن فلمه "اكسسوار بشري" 
والذي يتناول ازمة فيروس "كورونا"، وقد قدم فلمه مبعاجلة 
درامية متميزة وعرفت االوساط الثقافية حسب اهلل قاصا 

ينتمى ألسرة فنية مبدعة.

بغداد - خاص: 
يعلن "جتمع خطاطي العراق" عن اقامة دورة مجانية 

لتعلم فنون اخلط العربي وحتسني الكتابة خالل يومي 
االحد واالربعاء من كل اسبوع بدءاً من يوم السادس من 

تشرين الثاني اجلاري، وملدة شهر . 
ودعت ادارة التجمع الراغبني باالشتراك للحضور الى 

مبنى دار الكتب والوثائق / مرسم مكتبة االجيال الواقع 
في باب املعظم ببغداد للتسجيل على ان يوفر التجمع 

مستلزمات الدورة من احبار واقالم وغيرها، ومن دون ان 
تضع أي شروط للمشاركة في الدورة التي  حتمل اسم 

اخلطاط "جاسم النجفي"  على ان تقدم دروس في انواع 
اخلط العربي وفن كتابة احلرف وملدة ساعتني في اليوم. 

واملعروف ان جتمع خطاطي العراق يضم عددا من اخلطاطني 
من جميع احملافظات ، ويقدم الدورات والنشاطات في مقره 

في املركز الثقافي في القشلة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تواصل الدار العراقية لألزياء استعداداتها إلقامة العروض 

واملهرجانات القادمة، بإشراف ومتابعة املدير العام للدار 
إنعام عبد اجمليد، من خالل جوالتها التفقدية ألقسام 

وشعب الدار ملتابعة آخر االستعدادات اجلارية للعروض 
الفنية القادمة والتي ستقام على قاعات الدار اخملتلفة، 

حيث تابعت "عبد اجمليد" باهتمام بالغ األعمال التي جتري 
في قسم االنتاج والعروض والتصميم والديكور وجتهيزها 

للعرض القادم، كما أشرفت على تزيني طوابق الدار وممراتها، 
وكذلك متابعة آخر ماتوصلت اليه أعمال الترميم في 

احلديقة األمامية للدار من قبل املشرفني عليها ، مؤكدة 
على بذل اجلهود العالية من قبل العاملني في هذه 

املؤسسة الفنية العريقة ملواصلة تقدمي األعمال واجنازها 
بالشكل األكمل واألجمل من أجل إظهار الدار بحلتها 

اجلديدة كونها أحد الصروح الفنية واحلضارية التي متثل 
تاريخ العراق مبختلف أطيافه والذي يضم األعمال التراثية 

والفلكلورية

"نهار حسب اهلل" ينهي كتابة 
سيناريو "جاسم وجوليا"

"تجمع خطاطي العراق" يدعو 
للمشاركة بدورة مجانية

الدار العراقية لألزياء
 تتهيأ إلقامة عروضها

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

يعد التحرش بالطفل خطرا جسيما على 
صحة الطفل النفســية ومشكلة تعاني 

منها مختلف دول العالم .
ويعتقد معظم االباء واالمهات ان أطفالهم 
صغار علــى التحرش ، لكن االطفال لغاية 
عمر 12 ســنة املتحرش غالباً ما يكون هو 
املقرب او من االشخاص الذين يختلط بهم 
الطفل من دون رقابة.. ان التحرش ســواء 
بالتمعن بالنظر او لفظياً او جســدياً ،هو 
األخطر علــى االطالق فاملتحــرش يندفع 
خلف غريزته احليوانيــة فال يفكر بدين وال 

بقانون دولة وال تقاليد مجتمع.
هــل تشــعرين ايتهــا األم بانقباض قلب 
وألــم عند تخيــل هذه التجربــة األليمة 
لطفــل بعمر طفلك؟ هل يعــد التحرش 
كابوســاً لك؟ ان قضيــة التحرش مكررة 
دائماً وذلك راجع باألســاس لقلة التوعية 
داخــل بيوتنا وللتكتم علــى اجملرم ولكون 
مجتمعنا حساســا جدا لهــذه املواضيع 
وهنا يــدق ناقوس اخلطر فاغلب من تعرض 
للتحرش يعتقد انه هــو فقط من تعرض 
لهــذه التجربة املؤملة الننــا بتكتمنا على 
املتحرش خوفاً من نظرة اجملتمع والوصمة 
والتمييــز نزيد من جــرأة املتحرش ونخلق  
تربيتهم أساسها خاطئ   أطفاال ضعفاء  
تتجرأ عليهم اليد القذرة لذا كلما علمنا 
الطفل بشــكل آمن وســليم عن حدود 
اجلسم وعملنا على تقوية الصداقة بيننا 
وبني الطفل وعدم التواجد مع الغرباء بدون 
رقيب ومتابعة سلوك الطفل وتعامله مع 
االخرين هنا تزداد حماية الطفل لنفســه 
عنــد اي تعــرض غير مرحب به فــاذا كان 
الطفل على دراية تامة سيخشى املتحرش 
التعرض لــه فاملتحرش جبــان بطبيعته 
ويخاف ان يفضــح امره.. ان اخبرك طفلك 
انــه تعرض للتحــرش انه لشــيء مؤلم 
حقا لكــن عليك التعامل بشــكل هادئ 
واالســتماع اليه بعنايــة والتوجه اي لوم 
او حتميلــه ذنــب وإحتضانه واخبــاره انه 
فعل الشــيء الســليم بأخبارك واشعره 
باألمان وتعامل  بصورة صحيحة فالقانون 
العراقي نظم األمر افضل تنظيم باعتباره 
ظرفا مشددا اذا وقع يعاقب بالسجن املؤبد 
او املؤقت.. ال تنسى ان الطفل الذي تعرض 
للتحرش بإمكانه ان يعيش حياة وطفولة 

طبيعية مع املساعدة والدعم النفسي.

التحّرش باألطفال 
جريمة بتكتم تام 

سمية عبد الكاظم دحام

بغداد ـ الصباح الجديد:
احتفــت نقابة الفنانــني العراقيني بالكاتب 
والناقد الســينمائي مهدي عبــاس وتوقيع 
كتابــه اجلديد املوســوم قامــوس اخملرجات 
العربيات بجلســة فنيــة حضرها نخبة من 

فناني وجنوم العــراق وادارهــا االعالمي عبد 
العليم البناء. 

فــي بداية احلفــل القــى نقيــب الفنانني 
العراقيــني الدكتور جبار جــودي كلمته وهو 
يشيد بالدور الذي يقوم به املؤرخ السينمائي 

مهدي عبــاس وعطائه الثر املثمر في صناعة 
ما يليق بارشــيف السينما العراقية وأكد ان 
للكتب  بدعمها  وســعيدة  حريصة  النقابة 
املؤلفة من قبل مهدي عبــاس ملا حتمله من 

معلومة دقيقة وتنقل مبهنية عالية. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
تســتعد جمعيــة الفنانني التشــكيليني 
العراقي  ) اخلزف  العراقيني القامة معــرض 
٢٠٢٢ ( وبهــذه املناســبة دعــت الهيئــة 
اإلدارية كافة الفنانــني اخلزافني من اعضاء 
اجلمعية الــى تقدمي اعمالهــم الفنية من 

اجل املشاركة في هذا املعرض الذي سيقام 
في مقر اجلمعية ببغداد، وكانت اجلمعية قد 
حددت موعدا الستالم املعروضات املشاركة 
للفتــرة من الثالث والعشــرين من شــهر 
تشــرين اول املنصرم لغاية االول من الشهر 

اجلاري.

كما وضعت اجلمعية شــروطا للمشاركة، 
بان تكون املشــاركة للفنانني من االعضاء 
العاملني فــي اجلمعية، وان يكــون العمل 
منجز حديثاً ولم يعرض باي نشــاط سابق 
والتقبل اعمال ) اخلــزف ( املنفذة من مواد ) 

اجلبس  واملطلية بطالء او اصباغ ( .

متابعةـ  الصباح الجديد:
أصبحت مواقع الّتواصل االجتماعي 
منبراً للّتوعيــة عن أهمّية الصّحة 
الّنفســّية ويعمــد الكثيــر مــن 
الوجه اآلخر من  املشــاهير بإظهار 
احلياة املثالّية التي يشاركونها على 
الّصور  بنشــر  وذلك  صفحاتهــم، 
غير املعّدلة وتلــك املُلتقطة خالل 

مواقف غير اعتيادّية. 
 Selenaو Billie Eilish من بينهــم
تُشــارك  اّلتي  حديد  وبياّل   Gomez
الّنفســّية  مبعاناتهــا  متابعيهــا 
وتُشّجعهم على العناية بأنفسهم 
والّلجوء إلــى اختصاصينّي في هذا 
اجملال. واشــتعل "إنســتغرام" في 
من  )نوفمبر(  الّثاني  تشــرين  شهر 
2021 املاضي حني قامت بنشر  عام 

صور سلفي لها باكيًة.
 ولكــن يبدو أّن العالــم االفتراضي 
موضوع  كّل  يُحّول  نعيشــه،  الذي 
إلى ترند، حّتى البكاء واحلزن. قامت 
 Zoe Kim مّؤخراً خبيــرة الّتجميل
Kenealy بنشــر فيديــو تطبيقي 

البكاء" علــى تطبيق  لـ"مكيــاج 
الّلواتي  "تيــك تــوك" "للفتيــات 

يعشن حياًة متقّلبة".
 وتشــرح فيــه خطــوات املكياج 
بالّتفصيــل حيــث تُطّبــق علــى 
الّشــفتني أحمــر الّشــفاه بالّلون 
رقيقتني  لتركهما  بفرشــاة  الوردّي 

خدود  أحمر  وتستخدم  ومنتفختني 
كرمييــاً على اخلــدود ومنطقة حتت 
ُمحَمّرة  لتركهــا  واألنف  العينــني 
وتُطّبــق أخيراً "gel" المعــاً بتأثير 
فينيل على العيون وأعلى الوجنتني 
للحصول عل مظهر البكاء وتُكمل 

املظهر بلّف الّرموش.

متابعة ـ الصباح 
الجديد:

النجمــة  شــاركت 
كيــم  األمريكيــة 
اجلمهــور  كارداشــيان، 
من  ومشــاهد  لقطــات 
عيد  مبناسبة  احتفالها 
الهالوين، حيث ظهرت 
والصور  الفيديو  فى 
عبر  نشــرتها  التى 
علــى  حســابها 
 " م ا نســتجر إ "
زي  مرتديــه 
لشــخصية مــن 
 ،X-Men فيلــم 
في  معهــا  وظهــر 
املنشــورة  الصــور 
بيرســون،  اوليفيــا 

وناتالي هالكرو.
الذى  للتقريــر  ووفقاً 
صحيفــة  نشــرته 

"ديلي ميــل" البريطانية، فإن كيم 
أن حفلــة  كارداشــيان كشــفت 
عطلــة نهايــة األســبوع في عيد 
الهالويــن حفلــة تنكريــة بعــد 
ظهورها على أنها ساحرة، وجمعت 
كيم كارداشــيان، فرقة شخصيات 
X-Men ، فى عطلة نهاية أســبوع 
تلفزيون  وبدت كيم جنمة  الهالوين، 
الواقع البالغة مــن العمر 42 عاًما 

 Mystique مرتدية مالبس شخصية
وظهــرت فــي زي الالتكــس األزرق 
وطالء الوجه في صور على حسابها 
إليها  وانضم  "انســتجرام"،  مبوقع 
األصدقاء أوليفيا بيرســون البالغة 
من العمر 33 عاًما باسم )ماجيك(، 
وناتالي هالكــرو البالغة من العمر 
34 عاًما في دور )ســيلني(، شاركت 
كيم أيًضا في لقطة لها مع "ديدى" 
البالغ من العمر 52 عاًما، الذي كان 
يرتدي زي اجلوكر في احلفة التنكرية 
وأشــادت به حيث قالت "لم تكسر 

الشخصية أبًدا".
"كيم"  وكانــت خصــالت شــعر 
الشــقراء مصبوغة باللون األحمر، 
البنيتني  اســتبدلت عينيهــا  وقد 
الالصقــة الصفــراء  بالعدســات 
اجلريئــة، بينما كانــت ترتدي حذاًء 
أزرق، وعلى جانب آخر، كانت أوليفيا 
مرتدية بدلة ســوداء مع درع فضي 

وسيف.

حفل توقيع "قاموس المخرجات العربيات" لمهدي عباس

"التشكيليين" تستعد لمعرض الخزف العراقي ٢٠٢٢ 

مكياج "الفتاة الباكية"..
 صيحة جديدة على "تيك توك"

لالحتفال بالهالوين..

كيم كارداشيان تتنكر فى زي إحدى
 X-Men شخصيات فيلم 

مطعم ذكي بدون موظفين
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