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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

بغداد - الصباح الجديد:
افــاد مصــرف الرافدين امس 
الســبت، بــأن نســبة فائدة 
مليــون  الـــ150  القــروض 
دار سكـن،  اخملصصـة لشـراء 

 .4%
واوضــح املكتــب االعالمــي 
للمصــرف في بيــان اطلعت 

عليه الصباح اجلديد، أن »فائدة 
قرض 150 مليون دينار لشــراء 

دار سكن تبلغ اربعة باملائة«.
وأشــار الى ان »مدة تســديد 
القرض تصل الى عشر سنوات 
القرض في  التقدمي علــى  وان 
فروع املصــرف كافة في بغداد 

واحملافظات«.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
كشــف معــاون مديــر عام 
الهيئــة العامــة لتشــغيل 
حوض دجلة، غزوان عبد االمير 
كاظم، امس السبت، أن وضع 
املياه في البالد بات حرجاً جداً، 
مشيراً الى أن العراق لم يسبق 
له أن مر ببداية موسم شتوي 

مثلما مير به اآلن.
كاظم  االمير  عبد  غزاون  وقال 
فــي تصريحــات صحفية ان 
»وزيــر املــوارد املائيــة اتصل 
مببعوث الرئيس التركي اخلاص 
اتفاق  وحصل  املياه،  بشــؤون 
مفاوضات  جولــة  بــدء  على 

جديدة لتحديد احلصص املائية 
لتشكيل  اتفاق  الى  والوصول 

جلان فنية بني البلدين«.
وأوضــح كاظــم أن »اخلزيــن 
املتوفــر من امليــاه قليل جداً، 
ولم يسبق للبلد ان مر ببداية 
خزين«،  بهكذا  شتوي  موسم 
معرباً عــن أمله في أن »تتغير 
معالــم هذه الســنة وتكون 
ممطرة، أو االتفاق مع دول املنبع 
لزيادة الكميــات، واال فالوضع 
وامليــاه في اخلزانات  حرج جداً 
تكفــي فقط خلطــط زراعية 
قليلة، ومياه مرشدة الى أبعد 

احلدود«.

مسؤول في الموارد المائية:
وضع المياه في البالد حرج جدًا 

والوزير يتحرك من اجل
مفاوضات جديدة

الرافدين: قرض الـ ١٥٠ مليون 
لشراء دار سكن يسدد خالل عشر 

سنوات وبفائدة 4 %

خاص - الصباح الجديد:
الى  السياســية  الكتل  تتجه 
االتفاق على دعم جهود حكومة 
محمد شــياع الســوداني في 
بعد  سيما  الفســاد،  محاربة 
األمــوال من  قضيتي ســرقة 
أمانات الهيئة العامة للضرائب 
النفط، مع حديث عن  وتهريب 
مزيد من اإلجراءات إليقاف هدر 

املال العام خالل األيام املقبل.
وقال عضو اإلطار التنســيقي 
وائل الركابــي، في تصريح إلى 
»جهود  إن  اجلديــد«،  »الصباح 
احلكومة في محاربة الفســاد 
يجب أن تنفــذ بنحو تضامني 

مبشاركة اجلميع«.
وتابع الركابي، أن »رئيس الوزراء 
محمد شــياع السوداني لديه 
مع ملف  التعامل  على  القدرة 
الفســاد الذي وضع له أهمية 

كبيرة في منهاجه«.
وأشــار، إلــى »احلاجــة ملحة 
بــأن يحمل جميع الــوزراء في 
احلكومة شــعوراً وطنياً بعيداً 
عــن احلزبيــة أو االنتمــاء إلى 

الكتل«.
وبني الركابي، أن »الفساد ال يقل 
خطورة ال عــن جائحة كورونا 
أنه  بالعالم كما  التي عصفت 
ال يقل خطورة عن اإلرهاب الذي 
عانــى منهــا العراقيون طيلة 

سنوات«.
وشــدد، على أن »رئيس الوزراء 

ســيكون رقيباً على حكومته، 
وال يكتفي مبنح الوزير املساحة 
فــي متابعــة عمــل وزارتــه، 
بــل ســتكون هنــاك متابعة 

شخصية«.
ويرى الركابي، أن »هناك توافقا 
سياســيا على دعــم حكومة 
الفساد  محاربة  في  السوداني 
الســيما مع اإلجراءات األخيرة 

املتخذة سواء أ كانت في ملف 
ســرقة أمــوال أمانــات هيئة 
الضرائــب العامــة، أو تهريب 

النفط«.
وحتــدث، عن »إصــرار حكومي 
علــى عــدم وقــوف مكافحة 
الفســاد عند أسم أو عنوان أو 
فئة أو حزب أو طائفة معينة«، 
لكنــه دعــا إلى »عــدم كيل 

يترك للقضاء  إمنا  التهم جزافاً 
القــول الفصل في جميع هذه 

االتهامات«.
وانتهى الركابي، إلى أن »إيقاف 
الفاسدين  ومالحقة  الفســاد 
العمليــات  عــن  املســؤولني 
الســابقة لهــدر املــال العام 
يعد البداية لبناء نهج ســليم 

للدولة العراقية«.

من جانبه، ذكــر النائب عدنان 
إلى  تصريــح  في  اجلحيشــي 
»الصباح اجلديــد«، أن »مهمة 
السوداني في مواجهة الفساد 
ســتكون النتيجــة عنها أما 
وبــكل  الفشــل  أو  النجــاح 
األحــوال فأن الكتل ســتكون 

شريكة معه في هذا اجملال«.
وتابــع اجلحيشــي، أن »الكتل 

مهمة  إجنــاح  علــى  حريصة 
ســوف  ذلــك  الن  احلكومــة 
الوضع  على  إيجابيــاً  ينعكس 
الشارع  يلمسه  وسوف  العام، 

العراقي«.
تنفيذ  وشــدد، على »ضــرورة 
االتفاقات السابقة التي دعمت 
السوداني،  حكومة  تشــكيل 
يتعلــق  فيمــا  وخصوصــاً 
مبكافحــة الفســاد ومالحقة 
املسؤولني عن هدر املال العام«.

أن  إلــى  اجلحيشــي،  ولفــت 
»احلكومة وبالتعاون مع اجلهات 
ذات العالقــة بــدأت بإجراءات 
جيــدة على صعيــد مالحقة 
املســؤولني عن ســرقة أموال 
تهريب  أو  الضريبيــة  االمانات 

النفط«.
وأكد، ان »السوداني سوف يتابع 
عمل الــوزارات، ولديــه كامل 
اخليارات في اتخاذ القرارات التي 
املسار  أن تصحح  من شــأنها 
وجتعله على النحو الصحيح«.

وانتهــى اجلحيشــي، إلــى أن 
»األيام املقبلة قد نشهد املزيد 
التحــركات علــى صعيد  من 
ومالحقة  الفســاد  محاربــة 

سراق املال العام«.
وكان املنهاج الــوزاري حلكومة 
الســوداني قد تضمن عدداً من 
امللفات أهمها محاربة الفساد 
وتعزيز ســلطة القانون إضافة 

إلى املضي باملشاريع اخلدمية.

توقعات بفتح ملفات فساد جديدة خالل األيام المقبلة

اتفاق سياسي على دعم جهود السوداني
في مالحقة سراق المال العام

بغداد - الصباح الجديد:
عبد  اجلمهوريــة  رئيــس  اكــد 
اهمية  رشــيد،  جمال  اللطيف 
والتعاون  االستراتيجي  التحالف 
والواليات  البــالد  بــني  الوثيــق 
ملناسبة  تهنئتني  خالل  املتحدة، 
تسنمه رئاسة اجلمهورية، األولى 
من وزير اخلارجية األميركي انتوني 
بلينكن والثانية من األمني العام 

لألمم املتحدة انطونيو غوتيريش.
املكتب  عن  بيان صدر  وحســب 
اجلمهورية  لرئاســة  اإلعالمــي 
امس السبت: »بحث رشيد ووزير 
اخلارجيــة انتوني بلينكن أهمية 
والتعاون  االستراتيجي  التحالف 
الوثيــق بــني العــراق والواليات 
في  اإلرهاب  محاربة  في  املتحدة 

البالد واملنطقة ».
وأضاف البيان، أن »الرئيس جمال 
رشــيد تلقى اتصاالً هاتفياً من 
انتوني  األمريكي  اخلارجيــة  وزير 
بلينكــن، هنــأ فيــه الرئيــس 
متمنيــاً  انتخابــه،  مبناســبة 
لفخامتــه وللحكومة العراقية 

النجاح في مهماتهم«.

 وأورد البيــان، ان وزيــر اخلارجية 
عن  »عّبــر  البيــان  االميركــي 
ســعادته بالطريقة الســلمية 
بها  جــرى  التي  والدميقراطيــة 
اجلمهوريــة  رئيــس  انتخــاب 
على  تعمل  حكومة  وتشــكيل 
إجناز كل ما من شــأنه أن يدعم 
تثبيت األمن فــي العراق ويدعم 
اخلدمــات  وتقــدمي  اســتقراره 
لشــعبه وحتســني العالقة بني 
املركــز وإقليــم كردســتان ومبا 

يصّب فــي مصلحة العراق بكّل 
مكّوناته«.

اللطيف  عبــد  الرئيس  وأكــد   
جمــال رشــيد والوزيــر انتوني 
التحالــف  »أهميــة  بلينكــن 
الوثيق  والتعاون  االســتراتيجي 
املتحدة  والواليــات  العــراق  بني 
في محاربة اإلرهــاب في العراق 
واملنطقــة. حيــث جــدد الوزير 
بلينكن تأكيد بالده دعم الشعب 

العراقي«.

وفــي وقت الحق مــن يوم أمس 
ذاتــه، هنــأ األمني العــام لألمم 
املتحدة، أنطونيو غوتيريش رئيس 
رشيد،  اللطيف  عبد  اجلمهورية 
مبناســبة انتخابه رئيساً للبالد، 
فيما جدد التزامــه بالتعاون مع 

احلكومة العراقية.
لرئيس  اإلعالمي  املكتــب  وذكر 
»رئيس  أن  بيــان،  في  اجلمهورية 
اجلمهورية عبــد اللطيف جمال 
رشــيد، تلقــى رســالة تهنئة 

مــن األمني العام لــألمم املتحدة 
مبناســبة  غوتيريش  أنطونيــو 

انتخابه«.
»إن  رسالته:  وقال غوتيريش، في 
ســيكون  وقيادتكم  خبرتكــم 
بناء دولة  لهما دور حاســم في 
موحدة  فيدراليــة  دميقراطيــة 
ومبــا يخــدم مصالح الشــعب 

العراقي«.
بتشكيل  »اإلســراع  أن  وأضاف، 
حكومة فاعلــة وذات صالحيات 
االســتجابة  على  وقادرة  كاملة 
للمطالب املشــروعة، من خالل 
إجــراء اإلصالحات السياســية 
واالجتماعيــة،  واالقتصاديــة 
مستقبل  لبناء  ضرورياً  سيكون 
العراقي مبن في  للشعب  أفضل 

ذلك النساء والشباب«.
وأكــد، أن »العــراق، بوصفه من 
الدول املؤسســة لــألمم املتحدة 
له تعاون مثمر وطويل األمد مع 
مضيفاً:  املتحدة«،  األمم  منظمة 
التزامي  »أؤكد لكم مــن جديد 
مع  التعاون  مبواصلة  الشخصي 
حكومة العراق ومع فخامتكم«.

وختم غوتيريش، قائالً: »ميكنكم 
أن تعولوا على اســتمرار الدعم 
الثابــت املقــدم مــن بعثة األمم 
املتحدة لتقدمي املساعدة للعراق 
)يونامــي(، وفقــاً للواليــة التي 

أناطها بها مجلس األمن«
ومن اجلديــر بالذكر، انه ســبق 
لرئيــس مجلس الــوزراء محمد 
يوم  ناقش  ان  الســوداني  شياع 
اخلميس املاضي مع وزير اخلارجية 
االميركي انتوني بلينكن، االلتزام 
باتفاقيــة االطار الســتراتيجي 
فضال عن حرص واشــنطن على 

زيادة الفرص االقتصادية للبالد.
لرئيس  االعالمي  املكتــب  وواورد 
مجلــس الوزراء فــي بيان تلقت 
اخلميس   يــوم  اجلديد  الصبــاح 
رئيس  »تلقــى  منــه:  نســخة 
مجلس الــوزراء محمد شــياع 
اخلميــس،  اليــوم  الســوداني، 
اتصاال هاتفيــا من وزير اخلارجية 
األمريكــي انتوني بلينكن، حيث 
قدم تهانيه الــى رئيس مجلس 
الوزراء مبناسبة تشكيل احلكومة 

ومباشرة مهامه«.

العراق واميركا يؤكدان أهمية التحالف االستراتيجي
والتعاون الوثيق بين البلدين

األمم المتحدة تجدد التزامها بالتعاون مع حكومة البالد تقريـر

تركيا تحتجز مجددا إعالميين
الحكومة تعتزم دعم المنتج المحلي وتفعيل 3من اإلخوان سبق لها وافرجت عنهم

6الصناعة الحكومية بما فيها الثقيلة

السليمانية - عباس اركوازي:
الدميقراطــي  احلــزب  اختتــم 
الكردســتاني مؤمتره العــام الرابع 
عشــر في وقت متأخر من مســاء 
امــس الســبت بالتصويــت على 
اختيــار اعضــاء اللجنــة املركزية 

البالغ عددهم 51 عضوا.
الدميقراطــي  احلــزب  وعقــد 
الكردستاني مؤمتره العام مبحافظة 
مبشــاركة  املنصرم  اخلميس  دهوك 
وذلــك  و300 مئــة عضــو  الــف 
عقب منافســة قويــة بني جناحي 

رئيــس االقليم نائــب رئيس احلزب 
الدميقراطــي نيجيرفــان بارزانــي، 
االقليم مســرور  ورئيــس حكومة 
بارزانــي على ضمــان االغلبية من 
ان يتدخل رئيس  املؤمتر، قبل  اعضاء 
بارزاني لينهي بذلك  احلزب مسعود 
صراع كان يهــدد عقد املؤمتر وفرص 

جناحه.
واعاد اعضاء املؤمتــر في اليوم االول 
من انعقاده انتخاب مسعود بارزاني 
رئيســاً للحزب، الــذي طالب بدوره 
ان يوافقــوا على اختيار  املؤمتر،  من 

للرئيس،  كنائب  بارزانــي  نيجيرفان 
وهو ما القــى ترحيبا مــن اعضاء 
تصفيق  مبوجة  اجابوه  الذين  املؤمتر، 
عالية، وقرروا انتخاب مسرور بارزاني 
الدميقراطي  لرئيس احلزب  ثانياً  نائباً 

الكردستاني.
واجرى املؤمتر تغييــرات جذرية على 
هيكل احلزب بضمنها تقليص عدد 
من مؤسســاته، كما قــام بتغيير 
اســم مجلس قيــادة احلــزب إلى 
اعضاء  وانتخب  املركزيــة،  اللجنة 
املؤمتر 51 شــخصاً مــن اصل 132 

اللجنة  لعضوية  أنفسهم  رشحوا 
املركزية، فيما مت رفع نسبة مشاركة 

النساء من %10 إلى 15%.
ونظــم احلزب الدميقراطــي اضافة 
الى مؤمتره هذا 14 مؤمترا، كان اولها 
في بغداد عند تأسيسه عام 1946، 
واستمرت االنتخابات العضاء املؤمتر 
الرابع عشــر نحو شهر ونصف، في 
163 دائــرة انتخابية، ومت تقســيم 
أعضاء املؤمتر على خمس محافظات 
مع تخصيص %25 من مقاعد املؤمتر 

للعنصر النسوي.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
الــوزراء  مجلس  رئيــس  بحث 
محمد شــياع السوداني امس 
وزارة  الســبت، مع مســؤولي 
التيــار  مشــاكل  الكهربــاء 

الكهربائي وسبل املعاجلة.
اإلعالمــي  املكتــب  وذكــر 
للســوادني في بيان أن »رئيس 
شــياع  محمد  الوزراء  مجلس 
الســوداني، أجــرى زيــارة إلى 

مبنــى وزارة الكهربــاء، وعقد 
حال وصولــه اجتماعا مع وزير 
الكهربــاء زيــاد علــي فاضل 

والكوادر املسؤولة بالوزارة«.
وأضــاف البيــان، أن »االجتماع 
ناقش ملف الطاقة الكهربائية، 
املشــاكل  علــى  والوقــوف 
وسبل  امللف،  لهذا  املشخصة 

املعاجلة السريعة له«.
وأكد السوداني، خالل االجتماع، 

وضعت  احلالية  »احلكومــة  أن 
قطــاع الكهرباء ضمن أولويات 
عملهــا؛ ألهميتــه فــي حياة 

املواطنني«.
أّن »على مــدى أكثر  وأوضــح 
مبالغ  رُصدت  ونصف  عقد  من 
الكهرباء،  لتحســني  طائلــة 
ولكــن لم يتــم االنتفاع منها 
كثيــرا، وظلــت أزمــة شــّح 
الكهرباء قائمة وتسببت بزيادة 

معاناة املواطنني«.
الوزراء  رئيــس مجلــس  ووجه 
وزارة الكهربــاء بـ«وضع خطة 
بتوقيتات زمنية واضحة ملعاجلة 
هذا القطاع، تكــون ذات نتائج 
صيف  مــن  ابتداًء  ملموســة 
2023 وللمواسم التي تليه، إلى 
جانب تفعيــل أعمال الصيانة 
واالستجابة السريعة لشكاوى 

املواطنني«.

 الديمقراطي ينهي مؤتمره الرابع عشر
بتجديـد البيعـة لمسعود بارزاني

السوداني: الحكومة تضع قطاع الكهرباء
ضمن أولويات اعمالها 

غير اسم مجلس قيادة الحزب إلى اللجنة المركزية وجه بوضع خطة لمعالجة مشكالته بتوقيتات زمنية واضحة 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
اإلقتصادي  املستشار  كشف 
بغداد  في  الروسية  للسفارة 
أمس الســبت، عــن اإلعداد 
لتوقيع مذكرة تعاون نووي بني 

البالد وروسيا. 
وقال إيليا لوبوف املستشــار 
االقتصادي للسفارة الروسية 
وبغداد  موسكو  إن  البالد  في 
اخلطوات  بتحضيــر  تقومان 
الالزمــة لتوقيع مذكرة حول 
التعاون في مجال االستخدام  
للتكنولوجيــات  الســلمي 

النووية.
فــي  املستشــار  وأضــاف 
حديث لوكالة »نوفوســتي«: 
لتوقيع  التحضيــر  »يجــري 
بشــأن  تفاهــم  مذكــرة 
في  الدولتني  بــني  التعــاون 
مجال االســتخدام السلمي 
للتكنولوجيــا النوويــة غير 

املتعلق بالطاقة«.
وأشار إلى أن الطرفني يدرسان 
أيضــا التعــاون فــي مجال 
التعليــم مبا فــي ذلك قبول 
الطلبة العراقيني للدراســة 
الروســية  اجلامعــات  فــي 

املتخصصة.

ووفقا له يبدي اجلانب العراقي 
تقليدي  بشــكل  االهتمــام 
الروســية،  النووية  بالطاقة 
عملية  الطرفان  واســتأنف 
في  شراكة  إلقامة  التفاوض 
االتفاقية  إطار  اجملال، في  هذا 
بشــأن   1975 عام  املوقعــة 
استخدام  مجال  في  التعاون 

الطاقة الذرية.
وأضــاف املستشــار: »تنظر 
والوكالة  أتوم  مؤسسة روس 
العراقيــة للرقابة على املواد 
املشــعة، في إمكانية تنفيذ 
مجال  في  صغيرة  مشــاريع 
البحوث منخفضة  مفاعالت 
يــدرس  وكذلــك  الطاقــة. 
الطرفــان إمكانيــة التعاون 
التكنولوجيات  في استخدام 
النووية في مجاالت ال تتعلق 
بالطاقة، مثل الطب والزراعة 

وحتلية املياه.
اخلارجية  وزارة  أعلنت  وكانت 
الروســية في مطلع شــهر 
اســتعداد  املاضــي،  أيلــول 
البــالد  لتزويــد  موســكو 
مبنتجــات النظائر املشــعة، 
ومســاعدة بغداد في مجال 

الطب النووي.

 مذكرة للتعاون النووي
بين البالد وروسيا في المجاالت 

السلمية
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كربالء - قاسم الجيزاني 

اقام املركــز الوطني لعلوم القرآن/ 
ديوان الوقف الشــيعي، مسابقة 
ذوي اإلعاقــة البصريــة الثالثــة 
حلفظ القرآن الكرمي وتالوته املؤهلة 
بالتعاون  الدوليــة  للمســابقات 
الكرمي  العلمــي للقرآن  مع اجملمع 
املقدسة،  العباســية  العتبة  في 
حتت شــعار: ) متثيل العراق شرف 

للجميع (.
اســتهل حفل افتتاح املســابقة 
بتالوة آٍي من الذكر احلكيم بصوت 
القــارئ فيصــل مطر، ثــم قراءة 
سورة الفاحتة املباركة ترحما على 

كلمة  تلتها  العراق،  شهداء  ارواح 
املركز الوطني لعلوم القرآن القاها 
القارئ علي عبد الســتار اخلفاجي 
مسؤول املســابقة ورئيس اللجنة 
التحكيميــة نقــل فيهــا حتيات 
القرآن  لعلوم  الوطني  املركز  مدير 
الدكتــور القــارئ رافــع العامري 
جلميع املشــاركني متمنيــاً لهم 

التوفيق والسداد، 
واوضــح اخلفاجي، اهميــة اقامة 
هذه املســابقة القرآنية لشريحة 
اإلعاقــة البصريــة وحثهم على 
تطويــر قابلياتهــم فــي احلفظ 
والتالوة من اجل مشــاركتهم في 
املسابقات الدولية ، وأشاد بالدعم 
الكبيــر الذي يوليــه رئيس ديوان 
الوقف الشــيعي الدكتــور حيدر 

املسابقات  جلميع  الشمري  حسن 
ينظمها  التي  الوطنيــة  القرآنية 
املركز ســنوياً والتي تســاهم في 
تنمية املواهب القرآنية واكتشاف 
اجلديــدة  الشــبابية  الطاقــات 
وتشكل ايضاً حافزا مشجعا لقراء 
الشــباب  الكرمي  القــرآن  وحفاظ 

لتمثيل العراق دوليا.
هذا وشــهد احلفل حضــور مدير 
اجملمــع العلمــي للقــرآن الكرمي 
والسيد  العلي  مشــتاق  الدكتور 
حسنني احللو مدير مركز املشاريع 
القرآنيــة في العتبة العباســية 
املقدســة وجمع من الشخصيات 
الدينية وممثلي املؤسســات والدور 

القرآنية.
لتبدأ بعدها االختبارات التنافسية 

للمشاركني في املسابقة بإشراف 
وكان  مختصــة  حتكيمية  جلنــة 
اعالن  املســابقة  اختتام  مســك 
رئيــس جلنــة التحكيم الشــيخ 
القارئ علي عبد الســتار اخلفاجي 

نتائج املسابقة وكانت كاالتي:  
في محــور احلفظ :- املرتبة األولى: 
مرتضى علي ناجي - املرتبة الثانية: 
حســني محمــد شــالل - املرتبة 

الثالثة: حسني داوود جاسم .
في محور التالوة :- املرتبة األولى : 
قاسم صباح نوري  - املرتبة الثانية 
: سجاد عالء كامل  - املرتبة الثالثة 

: حسني هادي اسماعيل
وفــي ختــام املســابقة مت توزيع 
الشــهادات والدروع على الفائزين 

واللجنة التحكيمية   

المركز الوطني لعلوم القرآن يقيم مسابقة ذوي اإلعاقة 
البصرية الثالثة لحفظ القرآن الكريم وتالوته

بغداد - الصباح الجديد:

والدفاع  األمــن  جلنــة  كشــف 
النيابية، عــن مدة خدمة املكلف 
في مشــروع قانون خدمة العلم 

}اخلدمة اإللزامية{.
وقال نائب رئيس اللجنة، سكفان 
ســندي، فــي تصريــح صحفي 
خدمة  مدة  :”تكون  السبت  امس 
املكلف ملن ميلك أقل من الشهادة 
وتتقلص  شــهراً   18 االعداديــة 
شــهراً اذا كان املكلف منضبطا 
وملتزماً في الدوام وعدم التغيب”.

وأشار الى ان “فترة خدمة املكلف 
حامل شهادة االعدادية 12 شهراً 
 9 واملعهد  البكالوريوس  وخلريجي 
أشهر وحلملة شهادة املاجيستير 

6 أشهر وللدكتوراه 3 أشهر”.    
وبــني ان “راتب املكلف في اخلدمة 
600 الف دينار  اإللزامية يقدر من 
الــى 700 الــف دينــار” مبينا ان 
“حتديد الراتــب كان وفقاً للظرف 
املعيشي في البلد”. ، وأكد سندي 
“أهمية القانون إلبعاد اجملتمع عن 
الطائفية واملذهبية والشباب عن 

اخملدرات وتقليص البطالة”.
وبني انه “ال توجد اي كتلة او حزب 
معارض لقانون خدمة العلم داخل 
مجلس النواب” متوقعاً “متريره في 

الدورة البرملانية احلالية”.
يذكــر ان الناطق باســم القائد 
العــام للقوات املســلحة اللواء 
يحيى رســول، اكد في 9 حزيران 
املؤسســة  “جاهزيــة  املاضــي 
العسكرية لتطبيق وتنفيذ قانون 
خدمة العلــم وهو منصوص في 
الدســتور العراقي ولكن يجب ان 
يشرع بقانون في مجلس النواب” 
“يجب ان تكون لدينا قوة  مشدداً 
احتياط لالستعداد في اي خطر او 

صد هجمة خارجية”.
وقال رســول في تصريح صحفي 
:”نحتــاج الى فتح بــاب التطوع 
بـــ 10 اآلف درجــة وظيفية لكن 

املشــكلة فــي التخصيصــات 
املاليــة”. ، وبــني، ان “راتــب اجملند 
700 ألف دينار الى  ســيكون من 
750 الفاً ويبدأ ســن التجنيد من 
19 عامــا الى 35 عامــاً” مبينا ان 
“مدة التحنيد تختلف عن شهادة 
اجملنــد ولكــن ليــس بالطريقة 
اقل حلملة  تكون  ورمبا  الســابقة 

الشهادات”.
ولفت الى ان “أعلــى مدة خدمة 
تصــل الى ســنة وســيكون ملن 
شــارك في اخلدمــة االولوية في 
تعامل  ولدينا  واملوظــف  التعيني 

آخر باملوضوع ورمبا يخدم ألشــهر 
قليلة”. 

وكانــت جلنة األمــن والدفاع في 
عن  كشــفت  العراقي  البرملــان 
عزمها إعادة إدراج قانون التجنيد 
اإللزامــي، علــى جــدول أعمال 
بهدف  قريبــاً  البرملان  جلســات 
إقراره، مشــددة على أهمية مترير 
القانون والعمل بــه خالل الفترة 
احلالية، وسط حديث عن صعوبات 

ستعترض طريقه.
ومنذ االحتــالل األميركي للعراق 
عــام 2003، وما رافقــه من إلغاء 

يعاني  اإللزامي،  التجنيــد  قانون 
اجليــش العراقــي من مشــكلة 
ليكون شــامالً  بنائه  في  التوازن 
وتوجه  العراقية،  املكونات  خملتلف 
اتهامــات إلى بعــض القوى في 
آلية قبــول طائفية، وهو  اعتماد 
مــا دعا الحقاً إلى طرح قانون آخر 
الوظيفي في كل  التوازن  لضمان 
مؤسســات الدولة دون أن يُفّعل 

هو اآلخر.
ووفقــاً لنائب رئيــس جلنة األمن 
“مشــروع  فإّن  البرملانية  والدفاع 
اإللزاميــة جاهز،  قانــون اخلدمة 

ومن املقرر إرســاله إلى رئاســة 
مبّيناً،  وإقــراره”،  لقراءته  البرملان، 
في تصريحات للصحافيني، اليوم 
الثالثاء، أّن جلنته “انتهت من إعداد 
مشــروع القانون، وأن السبب في 
تأجيــل قراءته هو عــدم انعقاد 
الفترة  خــالل  البرملان  جلســات 

السابقة”.
من جهتــه، أكد عضو جلنة األمن 
البرملانية، النائب كرمي أبو ســودة، 
أّن “القانون على طاولة جلنتنا، وقد 
السياسي  االنسداد  بسبب  تأخر 
الذي شــهده العــراق ألكثر من 

عــام”، مشــدداً علــى أّن جلنته 
“عازمة على حسم القانون خالل 

الدورة احلالية”.
وأشــار إلــى أّن “القــراءة األولى 
خدمة  قانون  مشــروع  ملســودة 
العلم ســتكون على رأس جدول 
انعقاد  خــالل  البرملــان  أعمــال 
جلســاته”، معتبــراً أّن “التجنيد 
اإللزامــي مهم جداً فــي الوقت 
احلالــي، وهناك شــبه إجماع بني 
أهمية  على  السياســية  الكتل 
متريــره، وأن كل متطلبــات إقراره 

باتت جاهزة في البرملان”.

مدة خدمة المكلف لمن شهادته أقل من االعدادية 18 شهرًا 
مشروع قانون خدمة العلم ) الخدمة اإللزامية (

“فترة خدمة 
المكلف حامل 

شهادة االعدادية 
12 شهرًا ولخريجي 

البكالوريوس 
والمعهد 9 أشهر 

ولحملة شهادة 
الماجيستير 6 أشهر 

وللدكتوراه 3 
أشهر”

بغداد - الصباح الجديد: 
وجه رئيــس مجلس الــوزراء، محمد شــياع 
الســوداني بإجراء البحث امليداني ملستفيدين 
جدد من شــبكة احلماية االجتماعية؛ متهيداً 

لشمولهم مبوازنة العام املقبل.
وقال املكتب اإلعالمــي لرئيس مجلس الوزراء، 
في بيان امس الســبت إن الســوداني “اجتمع 
اليوم، بوزير العمل والشؤون االجتماعية أحمد 
األسدي، وعدد من الكوادر املسؤولة في الوزارة، 
واســتمع الى إيجاز تضمن البحث في ســبل 
معاجلة اآلثار الســلبية الرتفاع سعر الصرف 
للعملة االجنبية، وأثره على الفئات األوطأ في 

الدخل”.
وناقش االجتماع، “الوسائل العملية والفعالة 
إلعانة مستفيدي شبكة احلماية االجتماعية، 

وزيادة اعداد الباحثني االجتماعيني”.
ووّجه الســوداني، على وفق البيان، “باملباشرة 
في إجراء البحث امليداني للمســتفيدين اجلدد 
متهيــدا لشــمول املســتحقني منهم ضمن 
موازنــة العام املقبل، كما وجــه بإكمال مواد 
بالتنسيق  الفقيرة  لألسر  التموينية  البطاقة 

مع وزارة التجارة”. 

 بغداد _ الصباح الجديد: 
اعلن وزير التجارة اثير داود الغريري امس السبت، 
عن اطالق قطع و جتهيز الوجبة العاشــرة من 
مفردات الســلة الغذائية لعام 2022 واعتبارا 
من يوم غد االحد املوافق الســادس من شــهر 

تشرين الثاني اجلاري.
وذكر بيان الوزارة ان “الشــركة العامة لتجارة 
الفنية  اســتعداداتها  انهت  الغذائيــة  املواد 
واالدارية الســتالم املواد املوردة حلساب السلة 
الغذائية فــي مخازنها  والتي ســتوزع على 
البطاقة  بنظام  املشــمولني  املواطنني  جميع 
التموينيــة و حســب اخلطــة التســويقية 
للتجهيــز التــي اعدتها الشــركة وبدءا من 

املناطق االكثر فقرا وتتبعها بقية املناطق”.
ودعا بيان الوزارة “وكالء املواد الغذائية ملراجعة 
مراكز القطع في بغداد واحملافظات لغرض قطع 

حصص املواطنني وحسب جداول القطع”.
من جانبهــا اكدت مديــر عام شــركة املواد 
الغذائية ملى هاشم املوسوي “استمرار مالكات 
شــركتها في كافة املواقع ببغداد واحملافظات 
عملهم وخالل ايام العطل الرسمية استعداد 
لبدء جتهيز مواد السلة الغذائية وتوزيعها على 
املواطنني بدفعة واحــدة وبنفس الوقت بدون 

تأخير او نقص في اي مادة”.
وأشارت املوســوي الى ان “شركتها مستمرة 
ببيــع مادة الطحــني عالمــة ) داس ( وحليب  
)دوفيالك( الفرنســي بطريقة البيع املباشــر 
للمواطنني وباسعار تنافسية من خالل مراكز 
البيــع في بغداد واحملافظــات بالتزامن مع بدء 

عملية القطع”.

الديوانية - الصباح الجديد: 
أّدت موجــة اجلفــاف التــي ضربــت العراق 
الى تقليــص املســاحات الزراعية في بعض 
احملافظات ومنها الديوانية، ما دفع وزارة املوارد 
املائية الى تخفيض اخلّطة الزراعية على وفق 

اخلزين املائي.
تقليص املساحات الزراعية في الديوانية الى 
100 ألف دومن هذا املوســم بدال 600 ألف دومن 
في املواســم الســابقة، بعد موجة اجلفاف 
التي ضربت البالد خالل السنتني املاضيتني، ما 
اضطر وزارة املوارد املائية الى تخفيض اخلطة 

الزراعية على وفق املعطيات للخزين املائي.
اجلمعيــات الفالحيــة بدورها كشــفت عن 
احتياج العــراق الى اســتيراد اكثر من ثالثة 
ماليني طــن مــن احلنطة لســد احلاجة من 
مفــردات البطاقــة التموينيــة، فيما يؤكد 
مزارعون خسارة مساحات كبيرة من اراضيهم 

بسبب اجلفاف. 

شمول مستفيدين جدد من 
شبكة الحماية االجتماعية 

بموازنة العام المقبل 

التجارة تباشر تجهيز 
الوجبة العاشرة من 

السلة الغذائية يوم غد

الديوانية: موجة 
الجفاف قّلصت 

المساحات الزراعية

رحيم الشمري:
اكدت رئيســة جمهوريــة الهند 
دروبــادي مورمــو ان الهند تتطلع 
ملواصلة تعزيــز وتعميق العالقات 
مــع العــراق مــن اجــل املنفعة 
املتبادلــة بــني البلديــن ، ونهتم 
بالتقدم واالزدهار لشــعب العراق 

الصديقة .
وقالــت الرئيســية مورمو ، خالل 
اجلمهورية  للرئيس  بعثتها  رسالة 
جمال  محمــد  اللطيــف  عبــد 
رشــيد لتسنمه رئاســة العراق ، 
وتشــكيل حكومة محمد شياع 
الســوداني اجلديدة ، اننــا واثقون 
من قــدرة العراقيني على رســم 
خارطــة دينامية  ســتضع طريق 

في  واالســتقرار  الســالم  نحــو 
العــراق ، ونتقدم بخالص التهاني 
والســالم  باالزدهــار  والتمنيــات 

لشعب العراق الصديق .
وتابعــت رئيســة الهنــد ، نعلق 
امــال كبيــرة علــى عالقاتنا مع 
العــراق ، القدمية والعميقة اجلذور 
بالتاريخ ، والتواصل بني الشعبيني 
يوفــر اساســا قويا لشــراكتنا ، 
والعراق شــريك اساســي ومهم 
وموثوق المــن الطاقة في لبلدنا ، 
كاكبر مــورد للنفط اخلام للهند ، 
وهنالك مجال هائل لتعزيز تعاوننا 
التجارة  في مجاالت  كبير  بشكل 
واالســتثمارات والصحة والثقافة 

والدفاع واالمن .

بغداد - الصباح الجديد: 
أقامت مديرية االتصاالت واملعلوماتية 
في محافظــة بابــل، وبالتعاون مع 
شــركة )مدينتي( الشريك الرسمي 
لــوزارة االتصاالت ورشــة عمل حول 
دوائر  GPS فــي  اســتخدام تقنية  
احملافظة، ودورها في املتابعة واملراقبة 

وتقييم األداء. 
وحضــر املؤمتر وعد عــالوي محافظ 
بابــل، وممثلني عــن الدوائــر االمنية 

واخلدمية في احملافظة. 
حيث قــدم مدير شــركة )مدينتي( 
كيفيــة  حــول  مفصــالً  شــرحا 
االســتفادة مــن هــذه التقنية في 
تقليل وتوفير اجلهد البشري، مشيرا 
إلى ان املشــروع دخل حيــز العمل، 
حيــث مت تنصيــب أجهزة املشــروع 
على العجالت اخلاصة بدائرة البلدية 

كمرحله أولى. 

بابل  اتصــاالت  ملديريــة  كان  وقــد 
الدور الريــادي باعتبار أن هذه اخلدمة 
االتصاالت  وزارة  ســتقدم عن طريق 
متمثلة بالشركة العامة لالتصاالت 
واملعلوماتيــة، وبتوجيــه ومتابعــة 
مباشــرة مــن قبــل معالــي وزير 
االتصاالت الدكتورة هيام الياســري، 

ومدير عام الشركة املهندس أسامة 
جهاد قاسم الهماشي. 

من جانبه اشــاد محافظ بابل بهذا 
املشــروع، مبدياً اســتعداده لتقدمي 
الدعــم املطلوب لتعميــم التجربة 
على عجالت الدوائر االمنية واخلدمة 

في احملافظة .

عالقتنا مع العراق قديمة الجذور
 والمجال هائل لتعزيز الشراكة

اتصاالت بابل تقيم ورشة عمل عن 
استخدام تقنية GPS في دوائر المحافظة 

رئيسة الهند دروبادي مورمو:

بغداد - الصباح الجديد 
أكد نائب رئيس الوزراء لشــؤون 
الطاقــة، وزيــر النفــط، حيان 
على  الــوزارة  حرص  عبدالغني 
تنفيــذ خطط ومشــاريع لرفع 
شــركة  في  التكريرية  الطاقة 
الف   350 الــى  مصافي اجلنوب 

برميل يومياً.
ونقل بيان للوزارة عن عبد الغني 
خــالل زيارته لشــركة مصافي 

اجلنوب، قولــه إن "الوزارة حترص 
علــى رفــع معــدالت الطاقة 
مصافي  لشــركة  التكريريــة 
اجلنــوب الى )350 الــف برميل( 
باليوم، في اطــار اهتمام الوزارة 
بقطاع التصفيــة الذي ال يقل 
النفطية  القطاعات  اهمية عن 
االخرى، ملا يشــكله من اهمية 
في حياة املواطنني، وعامالً مهماً 
الرئيســية  توفير حاجتهم  في 

عبــر أنتــاج وتكريــر املنتجات 
النفطيــة وتأمني االســتهالك 
احمللي، وصوالً الــى حتقيق هدف 

االكتفاء الذاتي".
وأضــاف، ان "مصافــي اجلنوب 
تعد اليــوم من أكبــر املصافي 
العراقيــة مــن حيــث اإلنتاج 
الذي  الكبيــر  العمــل  وحجم 
تقــوم به في تلبيــة احتياجات 
من  واملســتهلكني  املواطنــني 

علــى  النفطيــة،  املنتجــات 
واألزمات  التحديــات  من  الرغم 
التي  والصحيــة  االقتصاديــة 
الفترة  البـــالد خالل  واجهتهـا 
العامليـــن  لكـــن  املنصرمة، 
كانـوا  اجلنـــوب  مصافـي  فـي 
مبستـــوى املسؤوليـــة مـــن 
فـي  املتميـزة  خـالل جهودهـم 

مواصـلة العمـل واإلنتـاج".
واشــار الى "قيام الوزارة بتقدمي 

الدعم الكبيــر لعمليات تطوير 
رعاية  اجلنوب من خالل  مصافي 
وحتسني  االنتاج  زيادة  مشــاريع 
نوعيته وفق املعايير واملواصفات 

العاملية".
وتابع الوزير، أن "املصفى يشهد 
 FCC اليــوم تنفيــذ مشــروع
الشــركات  احدى  مع  بالتعاون 
اليابانية بطاقــة انتاج 55 الف 
برميل باليــوم، و يعد من احدث 

اخمللفات  حُتــول  الذي  املنشــآت 
والنفط االســود الــى منتجات 
بيضاء عبر تقنية حديثة يطلق 
املساعد  بالعامل  التكرير  عليه 
الكبيرة  املشاريع  FCC، وهو من 
الواعدة في قطاع التصفية في 
االنتاج  نوعية  ان  مؤكدا  العراق، 
في هذا املشــروع ستكون وفق 
املواصفــات األوربيــة )يــورو 5( 

الصديقة للبيئة". 

النفط تعتزم رفع الطاقة التكريرية لمصافي الجنوب إلى 350 ألف برميل
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال غريغوري لوكيانتســيف مفوض اخلارجية 
الروسية حلقوق اإلنسان والدميقراطية وسيادة 
القانــون، إن إيطاليا والنمســا وأملانيا صوتت 
ضد القرار الروســي الرامي إلى محاربة متجيد 

النازية.
وأضاف الدبلوماســي الروســي: “حســب ما 
أتذكــر، هذه هي املرة األولى فــي التاريخ التي 
تصوت فيها هــذه الدول بهذا الشــكل. في 
عام 2011 حدث انقســام فــي صفوف االحتاد 
األوروبي وصوتــت بعض الــدول األعضاء في 
االحتاد األوروبي ضــد قرار من هذا النوع وامتنع 
البعــض عن التصويت، أقســم ممثلــو أملانيا 
وإيطاليا والنمســا عندها أنهم لن يتمكنوا 
أبدا، ألسباب مبدئية، من التصويت ضد وثيقة 

تدين متجيد النازية”.
وتبنت اللجنــة الثالثة للجمعية العامة لألمم 
املتحدة مشــروع قرار بعنوان “محاربة متجيد 
النازيــة والنازية اجلديدة واملمارســات األخرى 
التي تســاهم في تصعيد األشكال املعاصرة 
وكراهية  العنصــري  والتمييــز  للعنصريــة 
األجانــب وما يتصل بذلك مــن تعصب”. ومن 
املعــروف أنه يتــم التصويت علــى مثل هذه 

الوثيقة سنويا.
هــذا العام، صوتت 106 دول لصالح مشــروع 
القــرار، مبا في ذلــك كما جرت العــادة دائما 
إسرائيل. وعارضت الوثيقة ليس فقط الواليات 
املتحدة وأوكرانيا كما كان احلال في السنوات 
األخيرة، بل وأملانيا وبريطانيا وفرنســا واليابان 

وإيطاليا وجورجيا ودول البلطيق وهنغاريا. 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
حذر قائد القيادة االستراتيجية األميركية، التي 
تشرف على برنامج األسلحة النووية، األدميرال 
تشــارلز ريتشــارد، من أن الصني تطور أسلحة 
نووية “أسرع بكثير من الواليات املتحدة”، واصفا 
االمر بأنه سيمثل “مشكلة على املدى القريب”.

وبينما دق مسؤولو البنتاغون على مدى سنوات، 
ناقوس اخلطر بشأن احلشــد العسكري للصني 
وتطويرها األســلحة النووية، تصــور تعليقات 
املسؤول العسكري املوقف على أنه أكثر خطورة 
مما صرح به باقي املســؤولني علنا، وفقا لشبكة 

“سي إن إن”.
وقال األدميرال تشــارلز ريتشــارد: “بينما أقوم 
بتقييم مستوى ردعنا ضد الصني، فإن السفينة 
تغرق ببطء”، مضيفا “إنهــا تغرق ببطء، لكنها 
تغرق، ألنهم في األساس يســتثمرون في اجملال 
أســرع منا”، وذلك في تصريحات أدلى بها خالل 
محاضرة في الندوة السنوية لرابطة الغواصات 

البحرية األربعاء.
ووصــف املســؤول األميركــي برنامــج تطوير 
النوويــة الصيني بأنه سيشــكل  األســلحة 
“مشــكلة على املدى القريب”، مشــيرا إلى أنه 
“مع استمرار هذه املنحنيات، لن يكون من املهم 
مدى جودة خطة التشــغيل لدينا أو مدى جودة 
قادتنا أو قواتنا.. وهذه مشــكلة قريبة للغاية”، 

على حد تعبيره.
ولطاملا وصفــت إدارة الرئيس بايدن الصني بأنها 
املتحدة،  للواليــات  الرئيســي  العاملي  املنافس 
وحذرت من تطوير بكني لبرنامجها العســكري 
واألســلحة النوويــة، في وثائق صــدرت نهاية 
أكتوبر املاضي، تشــرح االستراتيجية الدفاعية 

والعسكرية للواليات املتحدة.

ألمانيا تعارض قرارا روسيا 
يجرم تمجيد النازية!

مسؤول أميركي يحذر 
من برنامج الصين النووي

متابعة ـ الصباح الجديد:
والتحقيق  أليــام  احتجازهم  بعد 
ثم إطــالق ســراحهم،  معهــم 
احتجــزت الســلطات التركيــة 
املذيعــني  مــن  عــددا  مجــددا 
واإلعالميــني التابعــني جلماعــة 
إثــر تكــرار دعوتهــم  اإلخــوان، 
للتحريض ضد مصــر والدعوة ملا 
 11 في  الثــوري  باحلــراك  وصفوه 

نوفمبر املقبل.
وشنت أجهزة األمن التركية، أمس 
األول اجلمعــة، حمالت موســعة 
احتجــزت خاللها عددا من عناصر 
جماعــة اإلخــوان، كمــا عاودت 
حســام  اإلعالمي  علــى  القبض 
واقتادتهم ملقار  وآخريــن،  الغمري 
أمنيــة للتحقيــق معهــم، بعد 
دعوتهــم عبــر صفحاتهم على 
مواقع التواصل لفوضى في مصر 
األجهزة  ضــد  شــائعات  وترويج 

األمنية املصرية.
وكشــفت مصــادر صحفيــة أن 
احلمالت طالــت مذيعني ومعدين 
وكذلــك  اجلماعــة،  بفضائيــات 
اململوكــة  “الشــرق”  فضائيــة 
للقيــادي املعارض أمين نــور، كما 
طالت ناشــطني تابعني للجماعة 
بينهم جنل داعية كبير وصحافيون 
ومقربون من القيادي املعارض أمين 

نور.
إعالميي  أن  املعلومــات  وأفــادت 
من  خروجهــم  وبعــد  اإلخــوان، 
االحتجــاز قبل أيام، لــم يلتزموا 

التركية  الســلطات  بتعليمــات 
مصر،  ضــد  التحريــض  بوقــف 
والدعــوة  التصعيــد  وواصلــوا 

لتظاهرات في 11 نوفمبر املقبل.
القيادي  ومعها  اجلماعة،  وأطلقت 
املعارض أمين نور، شــائعات جديدة 
لضــرب مصــر وهــز الثقــة في 
املؤسسات السياسية والسيادية، 
اســتقاالت  وجود  أعلنــت  حيث 
تيار من  ووجــود  اخملابــرات  بجهاز 

األوضــاع  يرفــض  العســكريني 
السياسية واالقتصادية في البالد، 
وروجــت لذلك عبر ميليشــياتها 
إعالميي  وحســابات  اإللكترونية 
التواصل  مواقــع  علــى  اجلماعة 
التابعة حلــزب “غد  والصفحــات 
الثورة”، الذي يترأســه نــور، فيما 
تبني الحقا أن كافة هذه املعلومات 

كاذبة وال أساس لها من الصحة.
وأتى ذلك بعد أيام قليلة من إطالق 

السلطات التركية سراح اإلعالمي 
منذ  اســتوقفته  الــذي  الغمري 
اجلمعة قبل املاضية، وفور خروجه 
والســلطات  فيهــا مصر  هاجم 
للحشــد  دعوته  وواصل  املصرية 

لتظاهرات وفوضى.
سراحه  املطلق  اإلعالمي  وكشف 
القيادي  الفتــاح  أن ســيف عبد 
اإلخوانــي واملستشــار الســابق 
للرئيس اإلخواني محمد مرســي 

تدخل لــدى الســلطات التركية 
أنه خرج  عنــه مضيفــا  لإلفراج 
ليكمل دوره في احلشد لتظاهرات 

اجلمعة 11نوفمبر.
بتقييد  التركية  التعليمات  ورغم 
أنشــطة اإلخوان اإلعالمية ومنع 
بــث االنتقــادات ضــد مصر من 
واصلت  إســطنبول،  فضائيــات 
اجلماعــة، وبالتعــاون مــع نــور، 
التنســيق والتخطيط لتظاهرات 

11نوفمبر، وذلــك من خالل إطالق 
وترويجهــا  وأكاذيــب  شــائعات 
بكثافة عبر الصفحات واحلسابات 
مواقع  علــى  للجماعة  التابعــة 
التواصــل والفضائيــات اجلديدة، 
الشــعوب  مثل:  أطلقتها  التــي 
واحلريــة 11-11وصــرح، فضال عن 
قناة جديدة يعتزمون إصدارها من 

لندن.
التركية  الســلطات  أن  إلى  يشار 
شــنت حمالت توقيــف واحتجاز 
أيام،  قبــل  اإلخوان  مــن  لعناصر 
صحافيــني  احلمــالت  وشــملت 
بفضائيات  يعملــون  وإعالميــني 

تابعة للجماعة.
وفي مارس العــام املاضي، طلبت 
تركيــا تقييد فضائيــات اإلخوان، 
التــي تبث من إســطنبول، ومنع 
انتقادها ملصر، كما حظرت ظهور 
اإلعالمي واملذيع اإلخواني هيثم أبو 

خليل.
وقــررت وقــف برامــج اربعة من 
مذيعي اإلخوان هــم: معتز مطر 
ومحمد ناصر وحمزة زوبع والفنان 
هشــام عبــد اهلل، وحذرتهم من 

مخالفة تعليماتها.
وأعلنــت تركيا في مــارس العام 
اتصاالتهــا  اســتئناف  املاضــي 
الدبلوماســية مــع مصــر، كما 
اإلخوانية  اإلعالم  وجهت وســائل 
العاملة علــى أراضيها بتخفيف 
النبرة جتاه القاهرة متهيدا للتقارب 

وتطبيع العالقات.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
جتــددت التظاهرات امــس األول في 
مدينة جرجيس في جنوب شــرقي 
تونــس التــي متّثل نقطــة انطالق 
إلى  النظاميني  غيــر  للمهاجريــن 
أوروبــا، من أجل املطالبة بكشــف 
12 شخصا فقدوا في البحر  مصير 

قبل شهر ونيف.
املدينة  غادر ســواحل  قارب  اختفى 
18 مهاجرا تونســيا،  وعلى متنــه 
ســعيا للوصــول إلــى الســاحل 

اإليطالي ليل 20 إلى 21 سبتمبر.
وعثــر صيادون فــي 10 أكتوبر على 
ثماني جثث، وال يزال البقية في عداد 

املفقودين.
وتظاهر امس األول اجلمعة نحو ثالثة 
آالف شــخص في “يوم غضب” ضد 
الســلطات احمللية والوطنية، ورددوا 
هتافــات من بينها “ســراقني بالدنا 

أوالدنا”، وفق مراســل وكالة  قتالني 
فرانس برس.

وشــهدت جرجيس التي يناهز عدد 
إضرابا  نســمة  ألف   75 ســكانها 
عاما في 18 أكتوبر للمطالبة بفتح 
وتكثيف  القــارب  حتقيق في غــرق 
البحــث عــن املفقوديــن، وكذلك 
احتجاجا علــى دفن بعض الضحايا 

بدون التثبت من هويتهم.
ودفنت الســلطات احمللية عن طريق 
تونســيني  مهاجرين  أربعــة  اخلطأ 
فــي مقبرة حتمــل اســم “حديقة 
إفريقيا” تخصص عادة لدفن جثامني 
مهاجرين مــن دول جنوب الصحراء 
عنــد العثور عليها قبالة ســواحل 

املنطقة. 
وبضغــط مــن احملتجــني، مت إخراج 
جثامــني دفنت مؤخــرا ودفنها في 
مقابــر أخرى باملدينــة بعد التعرف 

عليها. بعد هذه املأساة، أمر الرئيس 
قيــس ســعّيد وزارة العــدل بفتح 

حتقيق لتحديد املسؤوليات.
مــع اعتــدال الطقس بــني الربيع 
وأوائل اخلريف، تتزايد وتيرة محاوالت 
الهجرة غير النظامية من السواحل 
التونســية والليبية إلى الســاحل 

اإليطالي، وتنتهي أحيانا بالغرق.
وفقــد 1765 مهاجــرا فــي البحر 
املتوســط، مــن بينهــم 1287 في 
وســط البحر املتوســط الذي يعد 
أخطــر طريق للهجرة فــي العالم، 

وفق املنظمة الدولية للهجرة.
في مواجهة ضغوط الهجرة، تواجه 
الســلطات التونســية صعوبــات 
إنقاذهم  أو  املهاجريــن  اعتراض  في 
وتشــتكي من نقص املوارد، وفق ما 
صــّرح مؤخرا مســؤولون في األمن 

لوكالة فرانس برس.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال مســؤول في وزارة الدفاع الكورية 
اجلنوبية لوكالة فرانس برس إن قاذفة 
استراتيجية أميركية من طراز “بي1- 
اجلوية  التدريبات  في  بي” ستشــارك 

املشــتركة اجلارية مع كوريا اجلنوبية 
الســبت، في اســتعراض للقّوة بعد 
التي  الصاروخية  اإلطــالق  عمليــات 

نفذتها كوريا الشمالية.
وأفاد املســؤول بأنــه “من املقــّرر أن 

تُشارك )قاذفة( بي1- بي في التدريبات 
بعد الظهر “ من يوم الســبت، دون أن 

يخوض في مزيد من التفاصيل.
مناوراتها  وواشــنطن  سيول  ومددت 
اجلوية املشــتركة حتى امس السبت 

ردًا علــى عمليات إطــالق الصواريخ 
الكورّية الشمالّية.

وفشــلت بيونغ يانغ على ما يبدو في 
إطالق صاروخ بالســتي عابر للقارات 
املناورات  صبــاح اخلميــس. وتُعتبــر 

األميركية-الكوريــة  العســكرية 
اجلنوبية من بــني األكبر على اإلطالق، 

وينشر فيها الطرفان مئات املقاتالت.
واعتبرت بيونــغ يانغ أّن متديد املناورات 

“خيار خِطر جًدا وسّيئ”.

وصفت بيونغ يانغ، األربعاء، التدريبات 
اليقظة”  “العاصفــة  التي ســميت 
“اســتفزازية  بأنها   )Vigilant Storm(
وواشنطن  ســيول  مهددة  وعدائية”، 

بـ”دفع أكبر ثمن في التاريخ”.

قاذفة أميركية استراتيجية تنضم إلى التدريبات المشتركة في كوريا الجنوبية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
الفيصل،  تركــي  األميــر  اعتبــر 
في  األســبق  الســعودية  سفير 
واشنطن، أن ما وصفه بـ”االختالف 
في وجهــات النظر” بــني الرياض 
وواشــنطن ميكن حله، ضاربا املثل 
بالتهديد األمريكي للسعودية عام 

.1973
“اجمللس  نظمه  مبؤمتــر  كلمة  وفي 
العربيــة  للعالقــات  الوطنــي 
األمريكية”، وهــو مركز بحثي في 
واشــنطن، قال الفيصــل، رئيس 
االســتخبارات السعودية األسبق، 
إن “االختــالف األخيــر في وجهات 
النظر بني بلدينا ليس سببا إلدارة 

ظهورنا لبعضنا البعض”.
وأشــار إلى أنــه “بينمــا تدحض 

احلقائق املزاعــم الكاذبة، كان قرار 
أوبك بلــس قرارا باإلجماع من قبل 
جميــع أعضــاء اجملموعــة، وكان 
التوازن إلى سوق  إلى إعادة  يهدف 

النفط”.
في  منخرطة  “السعودية  أن  وتابع 
بناء تنميتها اجليو-اقتصادية ليس 
ولكن  اخلاصة،  ملصلحتهــا  فقط 
والعالم”،  منطقتهــا  ملصلحــة 
معربــا عن األمــل بأن “تســتمر 
الواليات املتحدة في أن تكون جزءا 
من جناحنا املســتقبلي كما كانت 

في جناحنا السابق”.
وروى األميــر تركي كواليس اخلالف 
بني اململكة والواليات املتحدة عام 
أثناء حرب مصر وسوريا مع   1973
إســرائيل، قائال: “أتذكر في خضم 

احلظر النفطي خالل حرب رمضان 
عام 1973، عندما وصلت رســالة 
من السيد كيسنجر )وزير اخلارجية 
األمريكي آنذاك( إلى امللك فيصل، 
رحمــه اهلل، عبر رئيــس محطة 
وكالة االســتخبارات املركزية في 
اململكــة، كانت الرســالة موجزة 

ولكنها واضحة متاما”.
جاء  الرســالة  أن  األميــر  وأضاف 
إذا اســتمر  فيها: “جاللــة امللك، 
احلظــر النفطــي، فــإن الواليات 
املتحدة ستســعى إليجاد ســبل 
“ال  بالقول:  وتابــع  لتصحيحــه”. 
ميكــن أن يكــون التهديــد أكثر 
إيصال  واجبي  وضوحا. وكان مــن 
هذه الرســالة إلى والــدي الراحل 

بينما كان يستعد للنوم”.

احتجاجات في تونس تطالب بكشف 
تركي الفيصل: )االختالف في وجهات مصير مهاجرين فقدوا في البحر

النظر) مع اميركا يمكن حله  

مستشهدا بخالف 1973 بين السعودية والواليات المتحدة

تركيا تحتجز مجددا إعالميين من اإلخوان سبق لها وافرجت عنهم
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جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن مناقصة عامة

مناقصة رقم )48 لسنة 2022(

1- يســر قســم العقود في محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص ب )تأهيل مغذي احليال 
k-v11 بطول 22 كم في املهناوية( ضمن املشاريع املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة الديوانية/ من متويل تنمية االقاليم 
لعام )2022(  وبكلفة تخمينية قدرها )1،255،800،000( فقط واحد مليار ومائتان وخمسة وخمسون مليون وثمامنائة الف دينار عراقي الغيرها وحسب 

التبويب )الباب )58(، نوع االستثمار )2(، القسم )1(، الفصل )4(، املادة )13( النوع )18(، التسلسل )226(( ومبدة عمل )300( يوم .
2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، احلقيقة اآلن(. 
www.( 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:  
ب - اوال: 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 تسبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ الســيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )113،022،000( فقط مائة 

وثالثة عشر مليون واثنان وعشرون 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.
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 

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن مناقصة عامة

مناقصة رقم )46 لسنة 2022(
1- يســر قســم العقود في محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص ب )تأهيل مجمع ماء ابو فلوس في قضاء غماس 
ســعة 50م2/ سا مع شبكة ماء( ضمن املشاريع املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة الديوانية/ من متويل استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 
)2022(  وبكلفة تخمينية قدرها )158،300،000( فقط مائة وثمانية وخمســون مليون وثالثمائة الف دينار الغيرها وحســب التبويب )الباب )58(، نوع االستثمار )5(، القسم )1(، 

الفصل )4(، املادة )13( النوع )18(، التسلسل )226(( ومبدة عمل )120( 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:  
ب - اوال: الكوادر

1- مهندس مدني   عدد 1
2- دبلوم فني ميكانيك     عدد1

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 )15،829،999( فقط خمسة عشر مليون وثمامنائة وتسعة وعشرون الف وتسعمائة 

وتسعة وتسعون دينار الغيرها
ج- املتطلبات القانونية:

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

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

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

)2022/11/14( في بناية احملافظة/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات.
6- يتم تســليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قســم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداًء من اليوم التالي من تاريخ آخر نشر لإلعالن في اجلرائد الرسمية 
املذكورة في كتاب االعالن ولغاية الســاعة الثانية عشــر ظهرا في يوم غلق املناقصة وال يســمح التقدمي عن طريق البريد اإللكتروني، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 
العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات( في نفس موعد غلق املناقصة في يوم )االثنني( في متام الساعة الثانية 
عشرة ظهرا بتأريخ )2022/11/21( 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 )4،749،000( فقط اربعة مليون وســبعمائة وتســعة واربعون 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 )49 لسنة 2022(
1- يســر قسم العقود في محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص ب )عمل ارصفة جملموعة شوارع في قضاء السدير( 
ضمن املشــاريع املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة الديوانية/ من متويل تنمية االقاليم لعام )2022(  وبكلفة تخمينية قدرها )1،694،420،000( 
فقط واحد مليار وستمائة واربعة وتسعون مليون واربعمائة وعشرون الف دينار الغيرها وحسب التبويب )الباب )58(، نوع االستثمار )2(، القسم )1(، الفصل )4(، املادة )13( النوع 

)18(، التسلسل )226(( ومبدة عمل )300( يوم .
2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، احلقيقة اآلن(. 

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

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

أ - املتطلبات الفنية:  
ب - اوال: الكوادر

1- مهندس مدني   عدد 1
2- مساح     عدد1

ب- املتطلبات املالية:
* السيولة املالية: وتعرف السيولة النقدية بأنها كشف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املصرفية وللفترة التي 
تســبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ السيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )169،441،999( فقط مائة وتسعة وستون مليون واربعمائة وواحد واربعون الف وتسعمائة 

وتسعة وتسعون 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 )السابعة(

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 وســوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشــاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم )االثنني( املصادف )2022/11/14( 

في بناية احملافظة/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات.
6- يتم تســليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قســم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداًء من اليوم التالي من تاريخ آخر نشر لإلعالن في اجلرائد الرسمية 
املذكورة في كتاب االعالن ولغاية الســاعة الثانية عشــر ظهرا في يوم غلق املناقصة وال يســمح التقدمي عن طريق البريد اإللكتروني، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 
العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات( في نفس موعد غلق املناقصة في يوم )االثنني( في متام الساعة الثانية 
عشرة ظهرا بتأريخ )2022/11/21( وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على أن تقدم العطاءات داخل ظروف 

مغلقة ومختومة ومثّبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف وعنوانه اإللكتروني.
7- كل العطــاءات يجــب أن تتضمن ضمانا للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو ســفتجة صادر من مصرف معتمد في 
العراق وبنسبة )2%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومببلغ )33،888،400( فقط ثالثة وثالثون مليون وثمامنائة وثمانية وثمانون الف واربعمائة 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 )47 لسنة 2022(
1- يســر قســم العقود في محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص ب )تنفيذ شــبكة كهربائية حلي السياسني في 
قضاء الشــامية( ضمن املشــاريع املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة الديوانية/ من متويل تنمية االقاليم لعام )2022(  وبكلفة تخمينية قدرها 
)270،175،000( فقط مائتان وسبعون مليون ومائة وخمسة وسبعون الف دينار الغيرها وحسب التبويب )الباب )58(، نوع االستثمار )5(، 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(. 

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

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

أ - املتطلبات الفنية:  
ب - اوال: 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 تسبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ السيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )27،017،500( فقط سبعة وعشرون مليون وسبعة عشر الف وخمسمائة دينار عراقي 

الغيرها
ج- املتطلبات القانونية:

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

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

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

)2022/11/14( في بناية احملافظة/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات.
6- يتم تســليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قســم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداًء من اليوم التالي من تاريخ آخر نشر لإلعالن في اجلرائد الرسمية 
املذكورة في كتاب االعالن ولغاية الســاعة الثانية عشــر ظهرا في يوم غلق املناقصة وال يســمح التقدمي عن طريق البريد اإللكتروني، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 
العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات( في نفس موعد غلق املناقصة في يوم )االثنني( في متام الساعة الثانية 
عشرة ظهرا بتأريخ )2022/11/21( 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 )8،105،250( فقط ثمانية مليون ومائة وخمسة الف ومائتان وخمسون 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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Public Tender Announcement for Tender No: 042-SC-22-EBS 
Provision of Asphalt Road Construction from EPF to Permanent Camp

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, 
with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the 
Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of Asphalt Road Construction from EPF to Permanent Camp
Tender No.: 042-SC-22-EBS
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the First Time. All the specialist companies 
who have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, 
starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after procedures mentioned 
below.
Part One: Scope of work
EBS is to seek one to two contractors who have enough experience in and ability to carry out the project of Provision of Asphalt 
Road Construction from EPF to Permanent Camp, and should take following responsibilities but are not limited to:
Building an asphalt road from EPF to permanent camp. It mainly includes routing survey, engineering construction, and 
maintenance service. The total length of the road is about 17.8km, and Roads should be built 6m wide asphalt paving with 1.0m 
sub-base road shoulder in each side. 
For more details, please refer to ITB document
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Ms.Bao xiaofang 
baoxiaofang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Color Copy of Company Registration Documents etc.
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address).
Note: Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following 
conditions:1- Who is on the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes with 
Company or its affiliates at Company›s sole discretion, whether it is litigation or non-litigation.
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company.
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the 
tender submission deadline 4:00 PM, 30th November 2022 based on the ITB documents.If the closing date coincides with the 
public holiday or curfew, the closing day would be extended automatically to the next working day after holiday or curfew.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp 
before the deadline mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and two copies, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled). 
B. Commercial proposal (one original and two copies, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compiled).
C. Bid Bond with a value of 50,000.00 USD and duration should be 120 days since the bid submission date.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly 
in accordance with the ITB documents, and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information 
should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P 
Dept. Seven days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Ms.Bao xiaofang baoxiaofang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .
5. The winner company of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

Public Tender Announcement for Tender No: 043-SC-22-EBS 
Provision of Drilling Program Services for EBS Oilfield 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a Company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, 
with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the 
Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of Drilling Program Services for EBS Oilfield  
Tender No.: 043-SC-22-EBS
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the First Time. All the specialist companies 
who have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, 
starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after procedures mentioned 
below.
Part One: Scope of work
The Company to seek One Contractor who has qualified professional experience and ability that can carry out the project of 
Provision of Drilling Program Services for EBS Oilfield. The Scope of Work as specified herein shall be performed by Contractor 
on Call-out Basis for Providing Drilling Design & Program and/or Drilling Geology Proposal Service for Company drilling 
campaign in East Baghdad South (EBS) field, Iraq.
For more detail, please refer to ITB document.
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. Zhang Xianqiao 
zhangxianqiao@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Copy of Company Registration Documents etc.
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address).
Note: Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following 
conditions:1- Who is on the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes with 
Company or its affiliates at Company›s sole discretion, whether it is litigation or non-litigation.
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the 
tender submission deadline 4:00 PM, 27th November 2022 based on the ITB documents. If the closing date coincides with the 
public holiday or curfew, the closing day would be extended automatically to the next working day after holiday or curfew.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp 
before the deadline mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and two copies, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled). 
B. Commercial proposal (one original and two copies, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compiled).
C. Bid Bond with a value of USD 60,000.00, and valid for 120 days from the closing date.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly 
in accordance with the ITB documents, and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information 
should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P 
Dept. Seven days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Mr. Zhang Xianqiao zhangxianqiao@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

Second Extension Public Tender Announcements for Tender No: 019-PC-22-EBS
Provision of 18 Sets of Wellheads and X-mas Trees and Related Spare Parts for EBS Oilfield

Tender Type should be revised from Public Tender to Public tender through technical qualification

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, with its headquarters 
in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern 
Part.
Tender Title: Provision of 18 Sets of Wellheads and X-mas Trees and Related Spare Parts for EBS Oilfield
Tender No.: 019-PC-22-EBS
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for the First time. All the specialist companies who have the ability 
and experience can participate in this tender, to contact with EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to 
get the tender documents by paying the tender fee (100$) after fill and sign Bidding Documents Purchase Request.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek one contractor who can carry the project Provision of 18 Sets of Wellheads and X-mas Trees and Related 
Spare Parts for EBS Oilfield. 
Country of Origin should be USA, Canada, Japan or Western Europe. Or Parent company in 4 countries & region (Western Europe, USA, Canada, 
Japan) and parent company promises that equipment manufactured in branch company out of 4 countries & region is compliance with that of parent 
company; or company which obtained exemption from the origin restriction by Ministry of Oil.
REQUESTED MATERIAL LIST:

For more details, please refer to ITB document.
Part Two: Purchase the ITB
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents before the deadline of submission. please email to baoxiaofang@
ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance. 
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company
B: Valid Copy of Company registration documents, etc. 
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email)
Note: Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following conditions:1- Who is on 
the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes with Company or its affiliates at Company›s sole 
discretion, whether it is litigation or non-litigation.
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp. One person can only represent one company
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the tender submission 
deadline 4:00 PM October 25th 2022 based on the ITB documents And has been extended to 4:00 PM November 8th  2022, and now will be extended 
to 4:00 pm November 16th 2022.If the closing date coincides with the public holiday or curfew, the closing day would be extended automatically to 
the next working day after holiday or curfew.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp before the deadline of 
tender mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and two copies, with one USB flash for the technical offer that can be read and compile).
B. Commercial proposal (one original and two copies, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compile).
C. Bid Bond with a value of USD 50,000.00 And Valid for 120 days since the tender close day.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly in accordance with 
the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept not later than 7 days 
before the submission deadline date for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contract Person:  baoxiaofang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above announcement.

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

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, with its headquarters 
in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern 
Part.
Tender Title: Provision of Waste Drilling & Workover Fluids, Cuttings treatment and Wellsite Restoration Service
Tender No.: 018-SC-22-EBS
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the First Time. All the specialist companies who have the ability 
and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get 
the tender documents by paying the tender fee (100$) after procedures mentioned below.
Part One: Scope of work
EBS is to Seek a qualified contractor with MoE certificate that shall provide the waste drilling & workover fluids, cuttings treatment and wellsite 
restoration service and have rich drilling&completion waste treatment experiences in oil industry and should take following responsibilities but are 
not limited to:
(1) Mobilize and demobilize equipment, chemicals, and personnel, etc. from original location to EBS oilfield.
(2) Provide waste treatment manuals and train MdOC and EBS staff on the waste treatment before commencing treatment operation.
(3) Transport the waste between operation pad and pad if needed.
(4) Perform waste testing & studying and optimize treatment proposal.
(5) Clean drilling mud pit.
(6) Treat the waste according to the HSE policy in well pad.
(7) Send the samples to the designated lab for testing.
(8) Treated water is used for discharge in standard, or reuse, irrigation, and fountain pool etc. 
(9) If smoke is emission during treatment, the discharged gas needs to meet international emission standards.
(10) Backfill the treated solid complying with the standard for drilling mud pit.
(11) Build other treatment facilities at the well pad, such as water drying pit if needed. Contractor shall restore the well pad to the same appearance 
as before any Contractor’s operation if it happens.
(12) The mud pit shall be well restored. A 400 m3 pit shall be cleaned up and reserved (Refer to wellsite layout schematic), and HDPE film (thickness 
>0.75mm)shall be laid to contain waste liquid for future operations.
For more details, please refer to ITB document
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Ms.Bao xiaofang
 baoxiaofang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance before 11:00 am:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Color Copy of Company Registration Documents etc.
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address).
Note: Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following conditions:1- Who is on 
the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes with Company or its affiliates at Company›s sole 
discretion, whether it is litigation or non-litigation.
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company.
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the tender submission 
deadline 4:00 PM, 23th October 2022 based on the ITB documents, has been extended to 4:00 pm 13th November 2022, and will be extended to 4:00 
pm 21th November 2022.If the closing date coincides with the public holiday or curfew, the closing day would be extended automatically to the next 
working day after holiday or curfew.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp before the deadline 
mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and two copies, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled). 
B. Commercial proposal (one original and two copies, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compiled).
C. Bid Bond with a value of 100,000.00 USD and duration should be 210 days since the bid submission date.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly in accordance with 
the ITB documents, and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept. Seven days before 
the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Ms.Bao xiaofang baoxiaofang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .
5. The winner company of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.
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متابعة ـ الصباح الجديد:
تسعى احلكومة اجلديدة إلى إعادة 
النظر مبجمــل القطاع الصناعي 
احلكومــي وتفعيــل الصناعــات 
الثقيلة واالستراتيجية التي غابت 
أغلبها عن املشــهد العراقي بعد 

نيسان 2003.
ويأتي هــذا التوجه الذي أعلن عنه 
رئيــس احلكومــة محمد شــياع 
السوداني ضمن سلسلة إجراءات 
أكــد عليها فــي دعــم القطاع 
تفعيل  إعــادة  وأهمها  الصناعي 
العراقي”  املنتــج  “حماية  قانــون 
الــذي مت جتميــد العمل بــه منذ 
مطلع العــام احلالي والذي اعتبره 
لدى  مقدســاً  قانوناً  الســوداني 

احلكومة احلالية.
دعم املنتج

وأكــد الســوداني فــي مؤمتــره 
حماية  “قانون  أن  األول،  الصحافي 
أن  املنتــج قانــون مهم وســبق 
عملنا عليــه في الفترات املاضية، 
اإلجراءات  بإكمــال  وجهنا  واليوم 
الصناعيــن  دعــم  أجــل  مــن 
األعمــال  ورجــال  واملســتثمرين 
وحماية منتجاتهم”، مشــيراً إلى 
تطمح  العراقيــة  “احلكومــة  أن 
في الوصول إلى اليــوم الذي يتم 
االعتماد فيه على املنتج الوطني”. 
وأضــاف الســوداني أن “هذا األمر 
لن يتم في ظل سياســة اإلغراق 
التــي تواجــه الســوق العراقية، 
ولهذا فإن قانون حماية املنتج يُعد 
مــن القوانن املهمــة وميثل جزءاً 
لدعم  الهيكلية  اإلصالحــات  من 

القطاعات احملركة لالقتصاد”.
خطة واضحة

وكشــف وزير الصناعــة العراقي 
البتال عــن خطة حكومية  خالد 
إلعطاء أولوية إلنشــاء املشــاريع 
عزم  أكد  فيمــا  االســتراتيجية، 
القوانن  بعــض  تفعيل  احلكومة 

التي تدعم الصناعة العراقية. 
وقال البتــال إن “املنهاج احلكومي 
الصناعة  شــجع على تنشــيط 
رؤيتنــا في هذه  ودعمهــا، ونحن 
احلكومــة هــي إعطــاء أولويــة 
االســتراتيجية  للصناعــات 
مثل احلديــد واألدوية واألســمدة 
عدم  مع  والكبريت  والفوســفات 
إهمــال الصناعــات التحويليــة 
والصناعــات التفصيلية األخرى”، 
القطاع  يدعــم  أنــه  إلى  الفتــاً 
اخلــاص في ما يخــص الصناعات 
التفصيلية التي لها عالقة بحياة 
املواطن كون عمل الوزارة هو رعاية 
القطــاع الصناعي. وأضاف البتال 
“الوزارة ستشكل جلنًة لتقييم  أن 
عمل املصانع القدميــة”، الفتاً إلى 
أن “أول ما نطالب به من احلكومة 
هو تفعيل قانون حماية املستهلك 

واملنتج الوطني”.

أغلب  تراجعت   ،2003 عــام  ومنذ 
الصناعات الكبيرة في العراق مثل 
واحلديد  والبتروكيماويات  األسمدة 
العســكرية،  والصناعات  الصلب 
وعلى رغم عــودة بعضها إال أنها 
كانت محــدودة وغيــر مؤثرة في 
بنســب  العراقي  القومي  النــاجت 

كبيرة.
أولى  العراق  بدأ   ،2019 أيلول  ومنذ 
خطواته اجلدية الســتعادة العمل 
فــي صناعتــه العســكرية عبر 
مصادقــة البرملــان العراقي على 
قانــون هيئة الصناعــات احلربية 
بعــد إلغائها في عــام 2003 من 
قبل احلاكم املدنــي للعراق آنذاك 
بول برمير، وربطت شركاتها بوزارات 

أخرى.
وأعاد العراق بشــكل محدود جداً 
العمل في صناعتــه احلربية منذ 
عام 2015 عبر تأســيس شــركة 
الصناعــات احلربيــة التي اتخذت 
مجــدداً من املنطقــة الصناعية 
فــي اإلســكندرية )40 كيلومتراً 
لها، ومتكنت  جنوب بغداد( مقــراً 
من صناعة صاروخ “اليقن” قصير 
الســوخوي  طائرات  وقنابل  املدى 
األنبوبيــة  الراجمــات  وقاعــدة 
بكميات محدودة، فضالً عن صيانة 

املعدات العسكرية.
العسكري  التصنيع  هيئة  وكانت 

قبل ســقوط  العراقيــة تضــم 
النظام الســابق نحو 33 شــركة 
يعمل فيها نحو 47 ألف عامل، إال 
2003 بقرار  أنها ُحلَّت بعد نيسان 
من احلاكم املدني بول برمير وبدعم 
مــن القوى السياســية العراقية 
وزارات  إلــى  وحوِّلــت ملكيتهــا 
الصناعــة والدفاع واملالية، قبل أن 
يُعاد ربطها فــي عام 2020 بهيئة 

الصناعات احلربية.

مهمة حكومية
وقــال رئيــس احتــاد الصناعــات 
صبيح  علــي  الســابق  العراقية 
الســاعدي إنه “من الضــروري أن 
النهوض  احلكومــة مهمة  تتولى 
باملشــاريع الصناعية ذات العالقة 
االستراتيجية ودعم القطاع اخلاص 
بإنشاء املشــاريع األخرى”. وأضاف 
الســاعدي أن “علــى احلكومة أن 
تأخذ دورها في النهوض باملشاريع 
االستراتيجية العمالقة ملا لها من 
تأثير على رفــد املصانع الصغيرة 
باملواد األولية مما يقلل ُكلف اإلنتاج 

ودعم الصناعة احمللية”.
الصناعــي  “القطــاع  أن  وتابــع 
اخلاص بحاجة إلــى تفعيل بعض 
القوانن التي حتمــي املنتج احمللي 
مثل قانــون حمايــة املنتج احمللي 
ألن هــذه القوانن ســتعمل على 

تشجيع الصناعة احمللية”، مشدداً 
على ضــرورة منع اســتيراد املواد 
بالعراق  لها مثيل  التي  الصناعية 
والتــي تُنتج فــي تلــك املصانع 
تلــك  لتطويــر  االســتراتيجية 
الصناعات”. وأشــار إلــى أن “مثل 
هذه املشــاريع ممكن أن تنهض بها 
الدولــة مبفردها أو مبشــاركة مع 
القطاع اخلاص فيما أن املشــاريع 
ممكن  االســتراتيجية  غير  األخرى 
أن يعطى مجــال للقطاع اخلاص 
وتكون مشــرفة، وذلك خللق مبدأ 
املنافســة ولتحقيــق مبدأ ُكلف 
إلى  داعيــاً  املنخفضة”،  اإلنتــاج 
ضرورة “خصخصة مصانع القطاع 
املتوسطة  املشــاريع  ودعم  العام 
وإنشاء شــراكات مع مستثمرين 
مما سيسهم على سحب العمالة 

الزائدة، وجعلها شركات رابحة”.
إحياء الصناعات التحويلية

ويســعى العراق منــذ عامن إلى 
إعادة احليــاة إلى قطاع الصناعات 
الذي تضرر كثيراً خالل  التحويلية 
فتــرة العقوبــات االقتصادية في 
وبعد  املاضي،  القرن  تســعينيات 
عام 2003، إثر توقف ما تبقى منها 
الشامل  االنفتاح  سياسة  نتيجة 
التي تســببت لها بخسائر كبيرة 
عمالها  تســريح  علــى  أجبرتها 
لعدم  االقتصادي  املشهد  ومغادرة 

قدرتها على املنافسة.
االســتهالك  وتيرة  أن  حــن  وفي 
الكبيــرة التي يشــهدها اجملتمع 
إلى  املتزايــدة  وحاجته  العراقــي 
بكميات  حتويلية  غذائية  صناعات 
كبيرة، قد تتسبب بعجز البالد عن 
التلبية بشــكل كامــل من خالل 
االســتيراد، األمر الــذي حّفز وزارة 
واملســتثمرين  العراقية  الزراعــة 
هذا  لتفعيل  بقــوة  الدخول  على 
القطاع من جديد. وتركز مساعي 
احلكومــة العراقيــة علــى دعم 
صناعــات غذائيــة تعتمــد على 
الفائض مــن احملاصيل واخلضروات 
احمللية وفــق خطة تعتمد توزيعها 
على محافظات ومدن زراعية تكون 
العاصمــة ومن مراكز  بعيدة من 
أبرز املدن العراقية إلحياء النشاط 
االقتصادي في هــذه املناطق التي 
تعاني من ارتفاع معدالت البطالة 

والفقر.

دعم املوازنة
ويــرى الباحث االقتصادي باســم 
املشاريع  “إنشاء  أن  أنطوان  جميل 
سيعمل  الكبيرة  االســتراتيجية 
علــى دعم املوازنــة العامة للبالد 
وسيوفر فرص عمل للعاطلن من 
بعض  بتفعيل  مطالبــاً  العمل”، 

القوانن املهمة للبالد.

وقال أنطوان إن “العراق بحاجة إلى 
إنشاء مشاريع استراتيجية كبيرة 
على منط مشاريع البتروكيماويات 
واحلديــد الصلــب والفوســفات 
والكبريت”، مبيناً أن “هذه املشاريع 
ممكــن أن تضيــف دخــالً إضافياً 
وتقلل االعتماد على الريع النفطي 
وتساهم في بناء موازنة سليمة”. 
وأضــاف أن “إنشــاء مثــل هــذه 
إضافية  إيرادات  سيجلب  املشاريع 
اذا ما مت دعمه مــع مجاالت أخرى 
مثل الزراعة”، مشيراً إلى أن “هناك 
الصناعة  وزارة  في  مشاريع كبيرة 
إدخال مستثمرين  ويجب  متوقفة 
فيهــا والســير بها وتوســيعها 
لتنويــع مصادر الدخل وتشــغيل 
نســب  وتقليل  العاملة  األيــادي 

البطالة ونسب الفقر”.
وأوضــح أن “ممكــن أن يكون لكل 
الــوزارات دور في دعــم االقتصاد 
بدل اعتماده بشــكل أساس على 
ينكســر  بانخفاضه  الذي  النفط 
وتبدأ  العراقــي  االقتصــاد  عمود 

مشكالت العمالة والفقر”.
ببعــض  النهــوض  آليــة  وعــن 
الصناعــات  مثــل  الصناعــات 
الغذائية، بّن أنطوان أن “الصناعة 
احلصول  إلــى  بحاجة  العراقيــة 
على امتيازات مــن مصانع عاملية 
لتصنيع تلك املنتجات، ال ســيما 
أن الغالبية العظمى من املنتجات 
الغذائية في األسواق مصنَّعة في 
دول جوار العراق ولذلك نحتاج إلى 
مصانــع غير تقليدية تســتطيع 
أن تنافــس تلك املنتجــات”. وتابع 
إلى  بحاجة  “العــراق  أن  أنطــوان 
ها ســابقاً،  تفعيل قوانن مت ســنّ
اجلمركية  التعرفــة  قانــون  وهي 
وقانــون حمايــة املنتــج الوطني 
وقانون حماية املســتهلك وقانون 
منع اإلغراق السلعي جلعله ينافس 

املنتجات املستوردة”.
وكان العــراق يســتورد حتى عام 
2015 حوالى 12 مليون طن سنوياً 
من اإلســمنت بحسب إحصاءات 
وزارة الصناعة وشــركة اإلسمنت 
العراقيــة احلكوميــة قبــل منع 
استيراده، واالعتماد على اإلسمنت 
احمللي الذي تتوزع معامله من إقليم 
البصرة  وحتى  شــماالً  كردستان 

جنوباً، في السوق العراقية.
ومتكن العراق بفضل هذه اخلطوات 
خــالل عــام 2018، مــن حتقيــق 
االكتفاء الذاتي في إنتاج اإلسمنت 
للمرة األولى منذ عام 2003، بإنتاج 
بلــغ أكثر من 18 مليــون طن من 
مصانع حكوميــة وأهلية، ليمثل 
باإلنتاج  لالرتفــاع  مهمة  مقدمة 
إلــى مســتويات قياســية لــم 
هذه  تأسيس  منذ  البالد  تشهدها 
الصناعة في العراق في أربعينيات 

القرن املاضي.

متابعة ـ الصباح الجديد :
استقرت أســعار الغذاء العاملية في 
تشــرين األول املاضــي، فيمــا قوبل 
احلرب في  اإلمدادات جــراء  اضطراب 
أوكرانيــا بتباطؤ الطلــب على املواد 
الغذائية األساســية، بحسب وكالة 

بلومبيرج لألنباء.
وعززت األحوال اجلوية اجليدة إمدادات 
احملاصيــل، مثل الشــعير، وتســبب 
معــدل التضخم املرتفــع في كبح 
جتارة بعض السلع. وساعد هذا على 
مياه  التوريــد عبر  تخفيف صدمات 
البحر األســود، وتسبب في انخفاض 
مؤشر أسعار الغذاء ملنظمة األغذية 
والزراعة “الفاو” التابعة لألمم املتحدة 
قليال في أكتوبر في ســابع انخفاض 
شــهري على التوالــي وبهبوط بلغ 
14.9 في املائة عن أعلى مستوى على 

اإلطالق الذي سجله في آذار.
وقالت الفاو أمس إن مؤشــرها، الذي 
يتابع أســعار السلع الغذائية األكثر 
تداوال في العالم، بلغ في املتوســط 
135.9 نقطة الشــهر املاضي مقابل 
مســتوى معدل إلى 136 نقطة في 
أيلول. وكان رقم سبتمبر في السابق 

136.3 نقطة.
املؤشر من مســتوى قياسي  وهبط 
بلغ 159.7 في مارس، لكنه ظل أعلى 

2 في املائة عن مستواه قبل عام.
عموما  األســعار  شــهدت  بينمــا 
انخفاضا، وارتفع مؤشر احلبوب ثالثة 
في املائة مع صعــود القمح 3.2 في 
املائة مبا يعكس باألســاس الغموض 
احمليــط بالصــادرات مــن أوكرانيــا 
لإلمدادات  أيضــا  باخلفض  ومراجعة 

من الواليات املتحدة.
وبحسب “رويترز”، ارتفعت أسعار األرز 

العاملية 1 في املائة.
الفاو  تراجع مؤشــر  النقيض،  وعلى 
ألسعار الزيوت النباتية 1.6 في املائة 
في أكتوبر، وتراجع بنحو 20 في املائة 

عن مستواه قبل عام.
وهبطــت أســعار منتجــات األلبان 

1.7 في املائــة واللحوم 1.4 في املائة 
والسكر 0.6 في املائة.

وفــي تقديــرات منفصلــة للعرض 
الفاو  احلبوب، خفضت  على  والطلب 
توقعاتها إلنتــاج احلبوب العاملي في 
عام 2022 إلــى 2.764 مليار طن من 

2.768 مليار في السابق.
وهذا يقــل 1.8 في املائة عن تقديرات 

اإلنتاج في 2021.
مؤشــرات  تراجعت  التفاصيل،  وفي 
الســلع  مجموعات  جميع  أســعار 
األساســية املشــمولة، باســتثناء 
احلبوب، من شــهر إلى آخــر. كما أن 
ارتفاعا في مؤشــر أســعار احلبوب 
قابله انخفاض في مؤشــرات الزيوت 
النباتية، ومنتجــات األلبان، واللحوم 

والسكر.
تراجع  املتاحة،  املعلومات  ووفقا آلخر 
والزراعة  األغذيــة  منظمة  مؤشــر 
ألســعار األغذية مبا قدره 23.8 نقطة 
“14.9 فــي املائــة” عن الــذروة التي 
وصــل إليها في مارس من هذا العام، 
ولكن ظل أعلى مــن قيمته مبا قدره 
2.7 نقطة “2 في املائة” في الشــهر 

املقابل من العام املاضي.
وبلغ متوسط مؤشر منظمة األغذية 
والزراعة ألسعار احلبوب 152.3 نقطة 
فــي أكتوبر، أي بزيــادة 4.4 نقطة “3 
في املائة” عن ســبتمبر و15.2 نقطة 
املائة”، عــن قيمته منذ  “11.1 فــي 
عام. وقد ارتفعت األســعار املرجعية 
الدولية جلميع احلبوب الرئيســة من 

شهر إلى آخر.
للقمح  العاملية  األســعار  وارتفعت 
3.2 فــي املائــة، األمر الــذي يعكس 
عدم  أوجه  اســتمرار  رئيسة  بصورة 
اليقــن املتصلة مببــادرة احلبوب في 
البحر األســود. كما أســهم تراجع 
اإلمــدادات في الواليــات املتحدة، إثر 
مراجعة اإلنتاج إلى األعلى، في تقوية 

األسواق.
وازدادت األســعار الدوليــة للحبوب 
اخلشــنة أيضــا 3.5 فــي املائة من 

شــهر إلى آخر، بفعل ارتفاع 4.3 في 
للذرة.  العامليــة  املائة في األســعار 
واســتندت الزيادة في أســعار الذرة 
إلى توقعات أدنى لإلنتاج في الواليات 
املتحدة واالحتــاد األوروبي، إضافة إلى 
الزراعة اجلافــة في األرجنتن  ظروف 
اليقن بشأن استمرار صادرات  وعدم 

أوكرانيا.
وقد ارتفعت أيضا األســعار الدولية 
للــذرة الرفيعــة 3 فــي املائــة في 
أكتوبــر، بفعل ارتفاع أســعار الذرة. 
وفــي الوقت ذاته، ارتفعت األســعار 
هامشي  بشــكل  للشعير  العاملية 
فقــط “0.3 في املائة”، حيث ســاعد 
ارتفــاع اإلمــدادات العاملية الناجمة 

عن حتســن توقعات اإلنتاج في االحتاد 
األوروبي في وضع حد الرتفاع األسعار. 
الدولية لألرز على  وحافظت األسعار 
اجتاه تصاعدي في أكتوبر، وال ســيما 
أن اجلزء األكبر مــن احملاصيل اجلديدة 
الواردة كان ما زال متوافرا في آســيا، 
رغــم أن الطلــب املتدنــي حد من 
الزيادات الشهرية في األسعار عند 1 

في املائة.
وأما متوسط مؤشر منظمة األغذية 
والزراعة ألسعار الزيوت النباتية فبلغ 
150.1 نقطة في أكتوبر، أي بانخفاض 
قدره 2.4 نقطــة “1.6 في املائة” من 
شهر إلى آخر، ويبلغ نحو 20 في املائة 

أقل من مستواه في العام املاضي.

كذلك، عكس التراجع املســتمر في 
املؤشــر انخفاض األســعار العاملية 
لزيوت النخيل، والصويا وبذور اللفت، 
األمر الــذي يعوض علــى نحو أكبر 
ارتفاع أسعار زيوت بذور دوار الشمس. 
وفي أكتوبر، سجلت األسعار الدولية 
لزيت النخيــل انخفاضا طفيفا عن 
املاضي، عوض عنه بشكل  الشــهر 
واسع اســتمرار قوائم اجلرد الثقيلة 
في جنوب شرق آسيا، رغم الشواغل 
بشــأن توقعات غير مواتية للطقس 
في أنحــاء مــن األقاليــم الزراعية 
الرئيسة. وفي الوقت ذاته، انخفضت 
األســعار العاملية لزيت الصويا وبذور 
اإلمدادات  توقعــات  مقابــل  اللفت 

الكبيرة في الشهور املقبلة.
وعلى العكس، انتعشــت األســعار 
على  الشــمس  دوار  لزيــت  الدولية 
نحو معتدل بعد أن تراجعت بشكل 
مســتمر خالل النصــف املاضي من 
العام، بفعل عدم اليقن إزاء مستقبل 
ممر التصدير فــي أوكرانيا في خضم 

تفاقم التوترات اجليوسياسية.
وبلغ متوسط مؤشر منظمة األغذية 
األلبان  منتجــات  ألســعار  والزراعة 
140.1 نقطة في أكتوبر، أي بانخفاض 
2.5 نقطة “1.7 في املائة” عن مستواه 
في سبتمبر، مســجال بذلك تراجعا 
للشــهر الرابع علــى التوالي، ولكن 
ظل عند 18.7 نقطة “15.4 في املائة” 

أعلى من قيمته املسجلة قبل عام.
وفــي أكتوبــر، انخفضت األســعار 
الدولية جلميــع منتجات األلبان التي 
يشملها املؤشــر. كما أن مشتريات 
الصن األدنى من املتوقع وفتور الطلب 
على اإلمــدادات العاجلة، مع تغطية 
معظم البلدان املستوردة احتياجاتها 
آثار  إلى  الفورية بشكل جيد، إضافة 
كانت  الــدوالر،  مقابل  اليورو  ضعف 
وراء تراجع األســعار العاملية ملنتجات 

األلبان.
كما أدى عــدم اليقن الذي يســود 
الطلب  اجتــاه  بشــأن  الســوق  في 
ارتفاع  على منتجات األلبــان، بفعل 
التضخم وحاالت التباطؤ االقتصادي، 
الدولية  األســعار  انخفــاض  إلــى 
ملنتجات األلبــان. غير أن الطلب على 
بعض منتجات األلبان ازداد في بلدان 
أخرى في آسيا، واحتوى بذلك التراجع 
احملتمــل األكبر في أســعار منتجات 

األلبان.
بينما بلغ متوســط مؤشر منظمة 
اللحوم  ألســعار  والزراعة  األغذيــة 
118.4 نقطة فــي أكتوبر، أي بتراجع 
1.6 نقطة “1.4 في املائة” عن مستواه 
في سبتمبر، مبا يشكل أيضا تراجعا 
للشــهر الرابع علــى التوالي، حيث 
سجلت األسعار العاملية جلميع أنواع 

اللحــوم هبوطا. ولكن املؤشــر ظل 
أعلى من قيمته منذ عام مبا قدره 6.4 

نقطة “5.8 في املائة”.
وســجلت األســعار الدولية للحوم 
األغنام االنخفــاض األكبر بفعل آثار 
اإلمدادات  وازديــاد  العملــة  تقلبات 
املوســمية مــن أوســيانيا وســط 
عمليات استيراد خجولة. وفي الوقت 
ذاته، تراجعت أســعار حلــوم األبقار 
بشــكل طفيف في ظــل اإلمدادات 
املواشي  توافر  وازدياد  احلالية  الكبيرة 
اجلاهزة للذبح، وبخاصة في البرازيل. 
وأما األسعار الدولية للحوم الدواجن، 
للشــهر  التنازلي  اجتاهها  فواصلت 
الرابــع علــى التوالي، وال ســيما أن 
الكميــات املتوافــرة للتصدير فاقت 
الطلب العاملي اخلجــول، رغم تراجع 
اإلنتاج بسبب حاالت تفشي إنفلونزا 

الطيور وارتفاع تكاليف العلف.
في حن بلغ متوسط مؤشر منظمة 
األغذية والزراعة ألسعار السكر 109 
نقاط الشــهر املاضي، أي بتراجع 0.7 
نقطة “0.6 في املائة” عن مستواه في 
سبتمبر و10.1 نقطة “8.5 في املائة” 
عن قيمتــه في الشــهر املقابل من 

العام املاضي.
كما أن التوقعات اإليجابية لإلمدادات 
التي   ،2023/  2022 ملوســم  العاملية 
حفزتهــا على نحو أكبــر التوقعات 
أثرت في  الهند،  اإلنتاج في  بتحسن 
أكتوبر.  في  للسكر  العاملية  األسعار 
غير أن الشــواغل بأن تعوق األمطار 
تقدم احلصاد فــي البرازيل وأن تؤخر 
الهند، حدت من  بداية املوســم في 
تراجع األســعار من شــهر إلى آخر. 
كما أن الدعم اإلضافي الذي حال دون 
للسكر  العاملية  األســعار  انخفاض 
علــى نحو أكبر حتقــق بفضل طلب 
أكبــر علــى الــواردات، وبخاصة من 
ارتفاع  إندونيسيا والصن، إلى جانب 
أسعار اإليثانول، ما أدى إلى استخدام 
أكبر لقصب الســكر من أجل إنتاج 

اإليثانول.

الحكومة تعتزم دعم المنتج المحلي وتفعيل
الصناعة الحكومية بما فيها الثقيلة

أولوية للمشاريع الستراتيجية

بغداد ـ الصباح الجديد :
يبحث آخر مشــترين أوروبيــن متبقن خلام 
األورال اخلــام احلمضي عــن بدائل من الدرجة 
بالعقــود وضمان  الوفاء  الروســية من أجل 
إنتاجية املصافي األوروبيــة، بعد احلظر الذي 
يفرضه االحتاد األوروبي في اخلامس من كانون 
األول املقبــل، مما ميثل حتواًل في قوائم املصافي 

األوروبية.
وذكــرت S&P GLOBAL PLATTS  نقــال عن 
 CPC( أحــد التجار لقد شــهد مزيج اخلــام
الكازاخســتاني( طلًبا متزايًدا باعتباره درجة 
خفيفــة ميكن مزجها بســهولة مع اخلامات 
متوســط  بديل  إلنتاج  البديلــة  احلامضــة 
احلموضة مــن األورال”، مبينا إنهم “اشــتروا 
 BASRAH( و  الكازاخســتاني   CPC BLEND
MEDIUM ( البصــرة املتوســط العراقي من 
أجل تشغيلها مًعا إلنتاج خام مشابه لألورال 
الروسي لتزويد مشتري العقود اآلجلة ألوروبا .
 واضاف التاجر إنه يجري أيًضا تشــغيل خام 
اختبار املزيج الكوردي ومزيج CPC مًعا كبديل 
لألورال. وأشار أحد التجار إنه سمع أن البصرة 
املتوســط تتدفق إلى أوروبا أكثر في الشــهر 

املاضي، مضيًفا “إنه بديل جلبال األورال”.
الرأي  KEPLER هذا  الشــحن  بيانات  وتدعم 
مع تدفق 77 ألف برميل في اليوم من البصرة 
املتوسطة إلى أوروبا في تشرين األول مقارنة 
بشهر أيلول. وكان حوالي 377000 برميل في 
اليوم متجًها إلــى أوروبا في أكتوبر مقارنة بـ 
129000 برميل يومًيا في ديسمبر 2021، وهو 
الشــهر األخير الكامل لبيانــات الرحلة قبل 

احلرب في أوكرانيا.

بغداد ـ الصباح الجديد :
بلغت مبيعــات البنك املركــزي العراقي من 
العملة الصعبة للدوالر خالل األسبوع املاضي 

نحو 800 مليون دوالر.
وذكــر مصدر صحفــي ، أن البنك املركزي باع 
خالل االســبوع املاضي لأليام اخلمســة التي 
فتــح بها املزاد وابتداء من يــوم االحد ولغاية 
اخلميس مقدار 792 مليونــاً و 415 الفاً و787 
دوالراً، مبعــدل يومي بلغ 158 مليوناً و483 الفاً 
و157 منخفضــاً مبقدار %31.9 عن االســبوع 

الذي سبقه.
وبن أن هذا االنخفــاض جاء نتيجة انخفاض 
مبيعات البنك خالل االسبوع املاضي الى اقل 

من 200 مليون دوالر ملعظم ايام االسبوع.
وأضاف املصدر ، أن أعلى مبيعات للدوالر خالل 
األسبوع املاضي كان ليوم االثنن حيث بلغت 
املبيعات فيــه 201 مليــون و990 ألفاً و300 
دوالراً، فيما كانت أقــل املبيعات ليوم االربعاء 
التــي بلغت فيه املبيعــات 120 مليوناً و302 

ألف و612 دوالراً. 
وأشــار إلى أن معظم هــذه املبيعات ذهبت 
على شــكل حواالت للخارج لتمويل التجارة 
اخلارجية، فيما بلغ ســعر بيع الــدوالر احملول 
حلسابات املصارف في اخلارج، اضافة الى البيع 

النقدي  1460 ديناراً لكل دوالر.

خامات البصرة
 وكردستان بديلة عن 

خام األورال الروسي

نحو 800 مليون دوالر 
مبيعات مزاد المركزي

 في اسبوع

سابع انخفاض شهري ألسعار الغذاء عالميا والتضخم يكبح تجارة السلع
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جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 22780/45
التأريخ/ 2022/10/19

إعالن ثالث

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

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

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

ولم يحن موعد السداد.
- جلب هوية األحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.

مالحظة/ يكــون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلســابية املعمول بها في 
مؤسسات البلدية ويكون آخر موعد الستالم التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة 

الثانية عشرة ظهراً.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
وزارة النفط

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

العدد: خ32103/184/6
املوافق: 2022/11/2 

م/ املناقصة العامة احمللية 2022/299
جتهيز انابيب كاربون ستيل مغلفة
اعالن اول على املوازنة التشغيلية

1. يسر شركة مصافي اجلنوب/ شركة عامة بدعوة أصحاب الشركات واملكاتب لالشتراك في املناقصة أعاله على أن يكون املراجع املدير 
املفوض أو وكيل له بوكالة رســمية صادرة ومصدقة من كاتب العدل او مخول عن الشــركة مزود بكتاب رسمي يذكر فيه وصف ورقم 

املناقصة .
2. تقدمي طلب حتريري معنون الى قســم العقود واملشــتريات ودفع قيمة البيع للوثائق القياســية للمناقصة البالغة )150،000 دينار( 
فقط مائة وخمســون ألف دينار عراقي فقط مع صورة من هوية غرفة التجارة النافذة وشهادة تأسيس الشركة على ان ال يقل رأسمال 

الشركة  عن )2( اثنان مليار دينار عراقي .
3. الكلفة التخمينية تبلغ )202.000.000( فقط مائتان واثنان مليون دينار عراقي

4. التأمينــات األوليــة املطلوبة )4،040،000 دينار( فقط أربعــة مليون واربعون الف دينار عراقي صادرة من مصرف معتمد لدى شــركة 
مصافي اجلنوب ونافذ لغاية 28 يوما بعد انتهاء نفاذية العرض التجاري.

 WWW.src.gov.iq 5. ملقدمي العطاء الراغبني في احلصول على معلومات إضافية زيارة املوقع اإللكتروني للشركة
contracts@src.gov.iq :ولالستفسار عن أية معلومات ميكنكم مراسلتنا على البريد االلكتروني التالي

6. يتم تسليم العطاءات في مقر شركة مصافي اجلنوب- شركة عامة/ غرفة جلنة فتح العطاءات احمللية وآخر موعد الستالم العطاءات 
الســاعة الثانية عشرة ظهرا ليوم الغلق املصادف 2022/12/19 وفي حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يستمر االعالن الى ما بعد 

العطلة ويعتبر اليوم الذي يلي العطلة آخر يوم لغلق املناقصة، وسيتم رفض العطاءات املتأخرة.
7. ســيكون انعقاد املؤمتر لإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة الساعة العاشرة صباحاً يوم 2022/12/12 في مقر الشركة 

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

واسم املناقصة مع تزويدنا بقرص )CD( للوثيقة كاملة، إضافة لظرف ثاني يتضمن املستمسكات املطلوبة والتأمينات االولية.
9 . املستمســكات املطلوبة عند التقدمي: شهادة تأسيس الشــركة، احملضر األول للتأسيس، قرار التأسيس، هوية غرفة التجارة النافذة 
الهوية الضريبية واســتخدام الرقم الضريبي، تأييد ســكن مصدق خاص بعنوان الشــركة، تأييد حجب البطاقة التموينية عن املدير 
املفوض للشــركة او املكتب، كتاب عدم ممانعة من الهيأة العامة للضرائب لالشتراك في املناقصات معنون الى شركة مصافي اجلنوب، 

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

الذي مت فتح احلساب فيه لغرض اجراء التحويل املالي اليه.
11.حتديد مدة نفاذية العطاء بفترة )90( يوم من تاريخ غلق املناقصة على ان تكون عملة العطاء بالدينار العراقي

12.  يجب مراعاة تقدمي السيولة النقدية املطلوبة في القسم الثالث من الوثيقة القياسية وخالف ذلك سيتم استبعاد العطاء.
13. في حال عدم التزام مقدمي العطاءات مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة اقسامها ألمالء القسم الرابع منها فسيتم استبعاد 

عطاءه مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي.
14.  سيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الى مقر شركة مصافي اجلنوب- شركة عامة/ غرفة 

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

16. يتحمل من ترســو عليه املناقصة أجور اخر إعالن باإلضافة الى تســديد رســم عدلي مببلغ )10,000( عشرة آالف دينار ورسم طابع 
بنسبة )0,003( من قيمة العقد 

17.  ســيتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافســية الوطنية التي حددتها تعليمــات تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( 
لسنة 2014.

18.  جلهــة التعاقــد احلق في إلغاء املناقصة فــي أي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب اإلحالة بناء على أســباب مبررة دون تعويض 
مقدمي العطاء.

حسام حسني ولي 
مدير عام شركة مصافي اجلنوب

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 23048/45
التأريخ/ 2022/10/24

إعالن ثالث

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة 
أرقامهــا ومواقعها في أدناه العائــدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفق قانون بيع 
وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة 
ســكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى 
الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغــة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في 
مدة التأجير مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة في الساعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( 
لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل 

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

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

السداد.
- جلب هوية األحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.

مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حسب التعليمات احلسابية املعمول بها في مؤسسات البلدية 
ويكون آخر موعد الستالم التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهراً.

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التسجيل العقاري
اعالن بيع عقار باملزايدة العلنية

رقم العقار :50207/110
اسم املقاطعة :جزيرة
اجلنس:دار مفرز لدارين

النوع: ملك صرف
املساحة : 250م2

ستبيع دائرة التسجيل العقاري في ذي قار الثانية 
باملزايدة العلنية العقار املرقم أعاله واملتكون من 
جزئني الدار االمامي يبلغ مساحة 165م ويحتوي 
على اســتقبال وصالــة وغرفتني نــوم ومطبخ 
وحمــام ومرافق صحية وغرفتــني نوم وصحيات 
ومخزن فــي الطابق الثاني واالرضيــة من املرمر 
واملطبخ واجملموعــة الصحية من الســيراميك 
ومبنيني من الطابوق والسقف شيلمان  بناء من 
الدرجــة الثانية اما اجلزء الثانــي اخللفي يحتوي 
على اســتقبال ومطبــخ ومجموعة صحية في 
الطابق األول وغرفتني نوم فوقاني مبســاحة 85م 
بناء من الطابوق وسقف بالشــيلمان واالرضية 

كاشي موزائيك  باسم /الراهن 
)محمد عبد علي شريف(

القيمــة املقــدرة :300,000,000 ثالثمائة مليون 
دينار

فعلى الراغب في االشــتراك باملزايــدة مراجعة 
الدائرة خالل ثالثني يوم اعتبــارا من اليوم التالي 
لنشــر اإلعــالن مســتصحبا معــه التأمينات 
القانونيــة نقديــة او كفالة مصرفيــة ال تقل 
عــن 10% من القيمة املقدرة للعقــار وان املزايدة 

ستجري في الساعة 12 ظهرا من اليوم الثالثني

محكمة بداءة الناصرية
العدد : 526/ب /2021

إعالن
ســتبيع محكمــة بــداءة الناصرية وعن 
تسلســل  العقار  العلنية  املزايــدة  طريق 
10032/110 جزيرة وخالل ثالثون يوما اعتبارا 
من اليــوم التالي للنشــر وإذا صادف اليوم 
الثالثون عطلة رســمية ففــي اليوم الذي 
يليه وفي متام الســاعة الثانية عشر ظهرا 
في قاعة محكمة البــداءة فعلى الراغبني 
بالشراء احلضور في املكان والزمان املعينني 
مســتصحبني معهم التأمينات القانونية 
بنســبة 10% بصــك مصــدق مع رســم 
تســجيل العقار بنسبة 3% والنقبل املبالغ 

النقدية إن لم يكونوا من الشركاء  .
القاضي االول

عزيز شنته اجلابري  
االوصاف: -1- العقار عبارة عن دار مؤلفة من 
وغرفتني  وكلدور ومطبخ  اســتقبال وهول 
وحمام ومرافــق صحية في الطابق االرضي 
وصالــة وغرفــة ومطبخ ومخــزن ومرافق 
صحية في الطابق العلــوي وعموم العقار 
مبني من الطابوق ومســقف بالكونكريت 
املســلح عدا الصالة الفوقاني مســقفه 
بالشــيلمان ومجهز باملــاء والكهرباء -2- 
مساحة العقار 250م2 . -3-القيمة املقدرة 
للعقار مائتان مليون دينار فقط . -4- العقار 

مشغول من قبل املدعية.

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف االنبار االحتادية 
محكمة األحوال الشخصية في هيت

العدد/ 713/ش/2022
التاريخ/ 2022/11/2  

الى/ املدعى عليه )إبراهيم جاسم محمد(
م/ اعالن

اقامت املدعية )مياســة حمود ســعود( الدعوى 
األحوال  امام محكمــة  املرقمــة 713/ش/2022 
الشــخصية في هيت والتي تطلب فيها احلكم 
بالتفريق القضائي بينها وبينك للضرر اســتنادا 
لقــرار مجلس قيادة الثورة املنحــل املرقم 1529 
لســنة 1985 وقد صدر قرار حكم بحقك بتاريخ 
2022/9/29 والــذي يقضــي باحلكــم بالتفريق 
القضائي بني املدعية )مياســة حمود ســعود( 
وزوجهــا املدعى علية )إبراهيم جاســم محمد( 
واعتباره طالقا بائنا بينونــة صغرى واقعا للمرة 
األولــى ال يحق لهما العودة الــى احلياة الزوجية 
ثانيــة اال بعقد ومهــر جديدين وعلــى املدعية 
االلتزام بالعدة الشــرعية والبالغــة ثالثة قروء 
واعتبارا من تاريخ التفريق في 2022/9/29 ال يحق 
لها الزواج من رجل اخر اال بعد انتهاء فترة العدة 
واكتســاب احلكم الدرجــة القطعية وجملهولية 
محل اقامتك حسب شرح القائم بالتبليغ قررت 
احملكمــة تبليغك بصحيفــني محليتني وعليك 
مراجعة هــذه احملكمة او من ينــوب عنك قانونا 
وبعكســه ســوف تصبح احلكم الغيابي مبنزلة 
احلكــم احلضوري وخــالل ثالثون يومــا من تاريخ 

النشر وفقا للقانون.
القاضي 
احمد فرحان يوسف

جمهورية العراق
محافظة ميسان

مديرية زراعة محافظة ميسان
الشعبة القانونية

العدد: 14303
التاريخ: 2022/11/1

اعالن
تعلن مديرية زراعة ميسان عن اجراء مزايدة 
علنية لغــرض تأجير غابــة امليمونة )ارض 
الغابة وســياج BRC , مضخــة كهربائية 
50 حصان ,كرفان عدد 2 ,مضخة دويز عدد 
1( العائدة الى مديرية زراعة ميســان وفق 
قانــون بيع وايجار امــوال الدولة املرقم 21 
لســنة 2013 وملدة )30( يومــا واعتبارا من 
اليوم التالي من نشــر االعــالن في اجلريدة 
فعلى الراغبني باإليجار مراجعة جلنة البيع 
وااليجــار في املديرية املذكــورة اعاله لدفع 
التأمينات البالغــة 20% من القيمة املقررة 
وستكون املزايدة في متام الساعة العاشرة 
صباحا من اليوم االخيــر موقعيا ويتحمل 
من ترسو عليه املزايدة اجور الداللية ونشر 

االعالن....
مع التقدير

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

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية 

محكمة جنح سوق الشيوخ
العدد / 826 / ج / 2022 
التاريخ / 3 / 11 / 2022

م/ اعالن
الى املتهــم / عمار موازي حســن عويد 
العكبــوش / يســكن / البصــرة الزبير / 
/ مجهول محل  العرب/ســابقا  محلــة 

اإلقامة حاليا
بالنظــر جملهولية محل اقامتك حســب 
القائــم بالتبليــغ قررت احملكمــة اجراء 
احملاكمة بحقــك غيابيا وفق احكام املادة 
384 مــن قانون العقوبــات تقرر تبليغك 
باحلضــور امــام هــذه احملكمــة بتاريخ 
احملكمــة  يــوم  واذا صــادف   2022/12/4
عطلــة رســمية فيعتبــر يــوم العمل 
الذي يليه موعــدا للمحاكمة وجملهولية 
محل اقامتك تقــرر تبليغك بصحيفتني 
محليتــني وفــي حالــة عــدم حضورك 
وتسليم نفســك الى اقرب مركز شرطة 
فســوف تتخذ اإلجــراءات بحقك غيابيا 

وحسب األصول
القاضي 
عالء حسني علي

مديرية تنفيذ سوق الشيوخ 
 العدد: 2022/479      

أعالن
تبيع مديرية تنفيذ سوق الشيوخ العقار 
تسلســل /567 / 405 جنادة الواقع في 
سوق الشيوخ - العائد للمدين ) فاضل 
خلف داخل( احملجوز لقــاء طلب الدائن 
فاضل هويدي جبر البالغ 198,964,000 
دينــار فعلى الراغب بالشــراء مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما  تبدأ 
من اليوم التالي  والداللية على املشتري 

.
منفذ العدل
عباس جاسم دبيان
 405/567 ورقمه:  1-موقعه  املواصفات: 
جنادة سوق الشيوخ قرب املركز الثقافي 
.-2- جنســه ونوعه: دار ســكن مفرزه 
منه ثــالث محالت -3- حدوده واوصافه: 
شرقا طريق شماال 567/3954  غربا 134 
جنوبا مثلث السكن/  -4- مشتمالته : 
دار ســكن مفرزه منه ثالث محالت -5- 
مساحته:167/31 م2 -6- درجة العمران: 
وسط -7-الشــاغل: جتاري -8- القيمة 

املقدرة : 379،319،187،479

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

القبلة/ حي اجلامعةثالث سنوات10 م471/811/182حانوت1

القبلة/ حي اجلامعةثالث سنوات10 م471/811/192حانوت2

القبلة/ حي اجلامعةثالث سنوات10 م471/811/202حانوت3

القبلة/ قرب مركز الشرطةثالث سنوات18 م172حانوت4

القبلة/ قرب مركز الشرطةثالث سنوات18 م182حانوت5

القبلة/ قرب مركز الشرطةثالث سنوات18 م152حانوت6

القبلة/ قرب مركز الشرطةثالث سنوات18 م162حانوت7

القبلة/ قرب مركز الشرطةثالث سنوات18 م42حانوت8

القبلة/ قرب مركز الشرطةثالث سنوات18 م32حانوت9

القبلة/ قرب مركز الشرطةثالث سنوات18 م12حانوت10

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

العشار/ السوق العصريثالث سنوات12 م1062حانوت1

العشار/ السوق العصريثالث سنوات12 م302حانوت2

العشار/ السوق العصريثالث سنوات12 م572حانوت3

العشار/ السوق العصريثالث سنوات12 م92حانوت4

العشار/ السوق العصريثالث سنوات12 م212حانوت5

العشار/ السوق العصريثالث سنوات12 م312حانوت6

العشار/ السوق العصريثالث سنوات12 م372حانوت7

العشار/ السوق العصريثالث سنوات12 م382حانوت8

العشار/ السوق العصريثالث سنوات12 م582حانوت9

العشار/ السوق العصريثالث سنوات12 م652حانوت10

العشار السوق العصريثالث سنوات12 م992حانوت11

العشار السوق العصريثالث سنوات12 م1002حانوت12

العشار السوق العصريثالث سنوات12 م1392حانوت13

مقام عليثالث سنوات30 م1/2/10062/أمحل14
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جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن مناقصة عامة

مناقصة رقم )50 لسنة 2022(
1- يســر قســم العقود في محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص ب )تأهيل احواض ترسيب في مشروع ماء 
املنصور املوحد ومجمعات ماء ســعة 50 م3/ ســا)مجمع ماء الطابو- مجمع ماء السادة العرد- مجمع ماء بني عارض ومجمع ماء سعة 100 م3/ سا مجمع ماء اطراف 
حي احلسني( ضمن املشاريع املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة الديوانية/ من متويل تنمية االقاليم لعام )2022(  وبكلفة تخمينية قدرها 
)700،883،500( ســبعمائة مليون وثمامنائة وثالثة وثمانون الف وخمسمائة دينار عراقي الغيرها وحسب التبويب )الباب )58(، نوع االستثمار )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:  
ب - اوال: الكوادر

1- مهند ميكانيك          عدد1  
2- مهندس مدني         عدد 1
3- دبلوم فني كهرباء     عدد1

ب- املتطلبات املالية:
* الســيولة املالية: وتعرف الســيولة النقدية بأنها كشف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر ســنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املصرفية 
وللفترة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ السيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )70،088،400( فقط سبعون مليون وثمانية وثمانون الف واربعمائة 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/ 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 شــراء يقطع من قبل قسم 
احلســابات/ أمني الصندوق في ديوان احملافظة وسوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم 

)االثنني( املصادف )2022/11/14( 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 عشر ظهرا في يوم غلق املناقصة وال يســمح التقدمي عن طريق البريد اإللكتروني، وسيتم فتح العطاءات 
بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات( في نفس موعد غلق املناقصة في يوم )االثنني( 
في متام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتأريخ )2022/11/21( 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 للمشروع ومببلغ )21،026،505( فقط واحد وعشرون مليون وستة وعشرون اللف وخمسمائة 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- يتم اعتماد الوثائق القياســية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مســتجيبة عند تثبيتهــا ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها 
كافة والشروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية لكافة أقسامها يتم استبعاد 

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

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

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

أ - تعتمد نســبة الشراكة بني الشــركاء وحسب ما محدد في عقد الشراكة وفي حال لم تذكر النسبة في عقد الشــراكة 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 االنســحاب في حال رســو املناقصة عليهما على ان يتم تقدمي عقد شراكة بينهما مصدق من كاتب العدل اخملتص بعد توقيع 

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

ث - في حال تقدمي احد الشــركاء 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 الشــركة 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 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 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 االســتالم االولي 

للمشروع وفي حالة اعتذار مقدم العطاء عن تقدمي خطاب الضمان فيتم استبعاد عطائه.
17- في حال تســاوي اســعار العطاءات املقدمة للمناقصة واملتنافسة على االحالة يتم اعتماد احد املعايير املتوفرة في االعالن وحسب نوع املشروع والوثائق القياسية 

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

محافظ الديوانية 

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 22775/45
التأريخ/ 2022/10/19

إعالن ثالث

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة أرقامها ومواقعها 
في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث سنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 
املعدل، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة ســكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوما 
تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من 
القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الســاعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة 
بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشــر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل 

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

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

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

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

مديرية زراعة واسط
م/انذار

الى املواطنة / رضيه علي 
عبد اهلل

نظرا ال رحتالكــم عن املنطقة 
االيجار  بدالت  تســديد  ولعدم 
املرقم  الزراعي  العقــد  وجتديد 
واملبرم   1990/8/27 فــي   2246
وفق القانون 35 لســنة 1983 
لــذا ننذركم بوجــوب العودة 
العقد  وجتديــد  واالســتغالل 
خالل  االيجار  بدالت  وتســديد 
تاريخ  مــن  اشــهر  ثالثة  مدة 
نشــر هذا االنذار وبخالفه يتم 
الســير باجراءات فسخ العقد 
وفق  وتاجيرها  األرض  واسترداد 

الضوابط والتعليمات
ر. مهندسین زراعني
ارکان مریوش حسین
مدير زراعة محافظة واسط

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
تكريت

العدد: 1322/ش/2022
التاريخ: 2022/11/3

اعالن
الى/ املدعى عليه/ قاسم عبداهلل زويد

اقامــت املدعيــة )نغم محمــد عبد( 
الدعــوى املرقمــة 1322/ش/2022 في 
هــذه احملكمــة تطالب فيهــا احلكم 
بالتفريــق للهجرولعــدم وجود محل 
اقامة معلومة لك عليه قررت احملكمة 
تبليغك مبوعد املرافعة يوم 2022/11/24 
عن طريق النشر بالصحف احمللية وفي 
حالة عدم حضورك سوف جتري املرافعة 

بحقك غيابيا وفق االصول القانونية.
مع التقدير

القاضي
عبداهلل حسن خلف احلبيب

قاضي محكمة االحوال الشخصية 
في تكريت

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الزبيدية
العدد/ 706/ج/2022
التاريخ/ 2022/10/27

م/ إعالن
الى املتهم الهارب:

انور محمد جاسم حسن اخلضر
في  اقامتك  محــل  جملهولية  بالنظر 
الوقــت احلاضر ولكونــك متهم في 
القضيــة املرقمــة 706/ج/2022 من 
احــكام املــادة 1/456/أ  مــن قانون 
العقوبات فقد تقرر تبليغكم باإلعالن 
عــن طريــق صحيفتــني محليتني 
بشكوى  احملكمة  هذه  أمام  للحضور 
)عمار عودة مطيلج( في  املشــتكي 
يوم احملاكمــة املوافــق 2022/12/15 
وفي حال عدم حضورك ســوف جترى 
احملاكمة بحقك غياباً حسب األصول.
القاضي
محمد هاشم هادي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الزبيدية
العدد/ 705/ج/2022
التاريخ/ 2022/10/27

م/ إعالن
الى املتهم الهارب:

 انور محمد جاسم حسن اخلضر
في  اقامتك  محــل  جملهولية  بالنظر 
الوقــت احلاضر ولكونــك متهم في 
القضيــة املرقمــة 705/ج/2022 من 
احــكام املــادة 1/456/أ  مــن قانون 
العقوبات فقد تقرر تبليغكم باإلعالن 
عــن طريــق صحيفتــني محليتني 
بشكوى  احملكمة  هذه  أمام  للحضور 
املشــتكي )كرار عبيد عبد علي( في 
يوم احملاكمــة املوافــق 2022/12/15 
وفي حال عدم حضورك ســوف جترى 
احملاكمة بحقك غياباً حسب األصول.
القاضي
محمد هاشم هادي

محكمة بداءة مدينة الصدر
العدد/ 531/ب/2019
التاريخ/ 2022/11/2

اعالن
إلى / املدعى عليه / ليث روميو يوارش

ســبق وان قام املدعي امني بغــداد / إضافة لوظيفته 
الدعــوى البدائيــة املرقمة أعاله والتــي يطلب فيها 
ابطال القيد للعقار املرقم 3079/2 م12 هوره كســرة 
عطش وإعادة تســجيله باســم دائــرة املدعي اعاله 
وقد أعيدت ورقة التبليغ مشــروحا عليها مجهولية 
محل اقامتكم لــذا تقرر تبليغكم إعالنا بصحيفتني 
محليتني للحضور إمام احملكمــة يوم املرافعة املوافق 
2022/11/10 وعنــد عدم حضوركم أو إرســال وكيال 
عنكم ستجري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنـــا وفـق 

يوم القانون .

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 818
التاريخ: 2022/10/31

م/ إعالن
بالنظر لعدم حصول راغب بالتاجير

تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط عن تأجير األمالك املدرجة أوصافها في أدناه العائدة الى 
مديرية بلدية الشــحيمية وفق الحكام املادة 12 الفقرة )ثالثا أ( من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( 
لســنة 2013، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية الشحيمية خالل فترة 
)15( خمســة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لنشرها في الصحف اليومية مستصحبني معهم التأمينات 
القانونية البالغة )30%( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا ولكامل مدة االيجار وستجرى املزايدة في 
اليوم األخير من مدة اإلعالن في مقر البلدية أعاله في متام الســاعة )العاشرة صباحا( وإذا صادف يوم املزايدة 
عطلة رسمية تكون املزايدة في اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النشر واإلعالن وكافة 
املصاريف األخرى وعلى املســتأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة وأصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات 

والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.
املهندس
حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع وااليجار

جمهورية العراق
ديوانت محافظ واسط

قسم العقود
العدد: 28775
التاريخ: 2022/11/3

م/ تنويه

1- احلاقا بكتابنا  ذي العدد 28326  في  2022/11/1  نود ان نبني بان ثمن 
شــراء وثائق املناقصة 2022/9/52 هو )350,000( ثالثمائة و خمسون 
الف دينار عراقــي و ان مبلغ التأمينات االولية للمناقصة املذكورة هو 
)21,857,100( واحد و عشــرون مليون و ثمامنائة و ســبعة و خمسون 

الف و مائة دينار.
2- احلاقا بكتابنا  ذي العدد 28471  في  2022/11/2  ورد سهوا بان رقم 
املناقصة اخلاصة مبشروع )جتهيز سيارات مبردة حمولة 26 م3 خاصة 

بنقل االدوية( هو )161-16-2022( و الصحيح )2022-16-163(.
لذا  اقتضى التنويه مع التقدير.

الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

مقام عليثالث سنوات12 م15092محل1

مقام عليثالث سنوات13،64 م197/1583/22محل2

حي احلسني م االولىثالث سنوات42 م12818/2071/12مخبز3

مقام عليثالث سنوات9،50 م2/6182محل4

مقام عليثالث سنوات43 م1/19692مخزن5

مدة االيجار املوقعاملساحة م2 رقم امللكنوع امللكت

سنة واحدةمركز الناحية27 م262محل جتاري 1

ساحة بيع املواد 
سنة واحدةمركز الناحية1792.28 م392االنشائية 1
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9 اعالن

عـ/ مدير عام شركة نفط ذي قار
علي مهدي جلود

مدير القسم التجاري

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة بداءة الكوت

العدد/ 2985/ب/2022
التأريخ/ 2022/11/3

املوضوع/ إعالن بيع عقار باملزايدة
املدعني )الدائن(/ عدنان عبد الساده عبيد

املدعى عليها / نور سامي شــمة اصالة عن نفسها وحسب 
وصايتها عن ابنتها القاصرة )زينب ظافر(

الشخص الثالث / مدير عام رعاية القاصرين إضافة لوظيفته 
وكيله احلقوقي محمد كرمي

تنفيــذاً لقــرار احلكــم الصــادر من هــذه احملكمــة بالعدد 
)2985/ب/2022( واملتضمن اعالن املزايدة إلزالة شــيوع العقار 
املرقم )320/2م44 السفحه( وتوزيع صافي الثمن بني الشركاء 
كال حسب سهامه فقد تقرر اعالن عن  بيعه باملزايدة العلنية 
خالل )30( يوما اعتبارا من اليوم التالي للنشــر في صحيفتني 
محليتــني ، فعلى الراغبني بالشــراء مراجعــة هذه احملكمة 
مســتصحبني معهم التأمينات القانونيــة البالغة 10% من 
القيمة التقديرية للعقار بصك معنــون الى )محكمة بداءة 
الكوت( وســوف جترى املزايدة في اليوم األخير الساعة الثانية 
عشــرة ظهراً وإذا صادف اليوم األخير عطلة رســمية فيعتبر 
اليوم الذي يليه من الدوام الرســمي موعدا للمزايدة ويتحمل 

من ترسو عليه املزايدة أجور اإلعالن واملزايدة.
القاضي
ياسني خضير الدريعي

مواصفات العقار/
جنســة / ملك صرف تقع فــي منطقة العــزه اجلديدة قرب 
مستشــفى الشــفاء دار يتكون الطابق مــن طارمة امامية 
ارضيتها من البورســلني ومرافق خارجية واستقبال ومطبخ 
وهول داخلي وغرفتي نوم وحمــام ومرافق ومطبخ ومجموعة 
صحيــة داخلية مبني بالطابوق ومســقف باحلديد املســلح 
والطابق الثاني غرفتي نوم ودرجة يقع في الشــارع 6م مجهز 
باملــاء والكهرباء ومجــاري الصرف الصحي ودرجــة عمرانه 

متوسط
املساحه:// 150 م2

الشاغل:/ عدنان عبد الساده عبيد )املدعي(
القيمة التقديرية:/ 85,000,000  خمسة وثمانون مليون دينار 

عراقي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة جنح االحرار

العدد: 270/ج/2022
التاريخ: 2022/11/2

الى/ املتهمني الهاربني
1.باسم مهدي عبد اهلل جبار البوجناني

2.محسن مهدي عبد اهلل جبار البوجناني
3.قاسم مهدي عبد اهلل جبار البوجناني

م/ تبليغ// باحلضور
السكن/ االحرار – قرية اجلزائر

بالنظــر الــى مجهولية محــل اقامتكم 
بالوقت احلاضر ولكونكم متهمني بالقضية 
املرقمــة 270/ج/2022 املقامــة مــن قبل 
املشتكي )كرار حسني عامر عبيد الشمري( 
وفق أحكام املــادة 432 من قانون العقوبات 
وبداللة مواد االشــتراك 47 و 48 و 49 منه 
قررت هــذه احملكمة تبليغكــم عن طريق 
النشــر في صحيفتــني محليتني يوميتني 
املصادف  احملاكمــة  يــوم  احلضــور  لغرض 
2022/12/6 الســاعة التاسعة صباحا وفي 
حالة عدم حضورك ســوف جتــري احملاكمة 

غيابا بحقك وفق القانون.
القاضي
رائد كامل الياسري
قاضي محكمة جنح االحرار

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

 رئاسة محكمة استئناف واسط 
 محكمة األحوال الشخصية في 

الكوت
العدد: 5228/ش/2022

الى املدعى عليه 
 احمد هشام طعمة

اعالن
اقامــت املدعية )ســرى ماجــد مزبان( 
الدعوى املرقمة اعاله والتي طلب فيها 
واحلكــم تصحيح  للمرافعة  دعوتــك 
االسم وجملهولية محل اقامتك وحسب 
اشــعار مختار محلة الهــورة واملرفق 
بكتاب مركز شــرطة الكــوت بالعدد 
11347 فــي 2022/10/25 تقرر تبليغك 
بواسطة صحيفتني محليتني رسميتني 
يوميتــني للحضور امام هــذه احملكمة 
بتاريخ 2022/10/13 الســاعة التاسعة 
صباحا وعند عدم حضورك او من ينوب 
عليك قانونا سوف جتري املرافعة بحقك 

غيابيا وحسب االصول
القاضي
محمد شاكر االحمد

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

 رئاسة محكمة استئناف واسط 
 محكمة بداءة الكوت

العدد: 4324/ب/2022
التاريخ: 2022/11/3

الى املدعى عليه 
 نعيم سعودي كطوف

اعالن
اقام املدعي )بالل حســن علي( الدعوى 
املرقمة اعــاله يطلب دعوتك للمرافعة 
قدرة عشــرة  مبلغ  بتســديد  واحلكم 
ماليني دينار عراقــي عن اتعاب محاماة 
وجملهولية محل اقامتك حســب اشعار 
مختــار منطقة اخلاجيــة )احمد كرمي 
جياد( وكتاب مركز اخللود بالعدد 11774 
في 2022/11/1 لذا تقرر تبليغك مبضمون 
4324/ب/2022  املرقمة  الدعوى  عريضة 
ونشر بصحيفتني محليتني لذا اقتضى 
حضوركم يوم 2022/11/10  وفي حالة 
عدم حضوركم ســوف يتم السير في 

إجراءات الدعوى غيابياً بحقكم..
القاضي
ياسني خضير الدريعي
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اعالن10

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 22779/45
التأريخ/ 2022/10/19

إعالن ثالث

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة أرقامها ومواقعها 
في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث سنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 
املعدل، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة ســكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوما 
تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من 
القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الســاعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة 
بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشــر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل 

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

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 23058/45
التأريخ/ 2022/10/24

إعالن ثالث

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة أرقامها 
ومواقعها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ســنة واحدة( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة 
رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة ســكرتير اللجنة في ديوان 
محافظة البصرة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم 
التأمينات القانونية البالغة )50%( من القيمة املقدرة مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الســاعة الثانية 
عشــرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية 

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

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

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

آخر موعد الستالم التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهراً.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

القبلة/ قرب النبعثالث سنوات15 م35حانوت1

القبلة/ قرب النبعثالث سنوات15 م36حانوت2

القبلة/ قرب النبعثالث سنوات15 م39حانوت3

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

سماكة العشارسنة واحدة16،25 م11حانوت1

سماكة العشارسنة واحدة5،17 م48حانوت2
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إتحاد الرماية يوقع 
عقدًا مع مدربة إيرانية

الحشد يواصل صدارته 
لدوري اليد الممتاز

إعالم اللجنة األولمبية 
برعاية اللجنــة األوملبية الوطنية العراقيــة وّقع االحتاد 
العراقي املركزي للرماية عقداً تدريبياً مع املدربة االيرانية 
فائزة آزاد فــاح تتولى مبوجبه تدريــب املنتخب الوطني 

العراقي للرماية في فعالية البندقية الهوائية.
ورّحــب رئيس اللجنــة األوملبية الوطنيــة العراقية رعد 
حمــودي باملدربة االيرانيــة فائزة  آزاد آمــاً لها التوفيق 
والنجــاح والتميز فــي مهمتهــا املقبلة مــع الرماية 
العراقية.وقــال حمــودي ان اللجنة األوملبيــة الوطنية 
العراقية ملتزمة بدعم االحتادات الوطنية من خال إبرام 

التعاقدات مع الكفاءات التدريبية األجنبية.
من جانبها قالت املدربة االيرانية فائزة آزاد انها ســعيدة 
بتكليفها  باالشراف على قيادة املنتخب العراقي للرماية 
وانها تســعى لبذل كل ما لديها من طاقة وخبرة العداد 
وتهيئة املنتخبــات في االســتحقاقات القادمة خاصة 
في بطولة آســيا التي ستقام في دولة الكويت، وبطولة 

العرب التي ستقام في العاصمة املصرية القاهرة. 

حسام عبد الرضا*
واصل فريق نادي احلشد الشعبي صدارته لدوري كرة اليد 
املمتــاز بانتهاء مباريات الدور الثالــث من املرحلة األولى 
بعد فــوزه على املســيب بنتيجة 43 مقابــل 23 هدفا، 
وفاز الشــرطة على نفط ميسان بنتيجة 44 ـ 25 هدفا، 
وفاز الناصرية على الفتــوة بنتيجة 25 مقابل 24 هدفا، 
وكرباء على بلديــة البصرة بنتيجة 32 مقابل 29 هدفا، 
واجليــش على اخلليج العربي بنتيجة 48 مقابل 29 هدفا.

وتعادل ديالى والكوت بنتيجة 20 ـ 20 هدفا لكل منهما 
وبالنتيجة ذاتها انتهت مباراة الكوفة والتعاون.

* املنسق اإلعالمي الحتاد كرة اليد

متابعة ـ الصباح الجديد: 

الوطنّي على  املُنتخــُب  تغلَب 
فريــِق الكهربــاء بهدفني من 
الودّيِة  املُبــاراِة  في  دون مقابٍل 
التي احتضنها ملعُب الشعب 
الدولــّي، وتنــاوَب علــى إحرازِ 
جبار  حســني  املبــاراة  هدفي 
وقبل   ...)27( وأمين حسني   ،)12)
املُبــاراِة كانت هناك  انطــاِق 
محاضرٌة من قبل املدرِب »راضي 
تفاؤله  أبَدى  الذي  شنيشــل« 
اإلســبانّي،  الطاقِم  بتواجــِد 
وبفكرهــم التدريبــّي العالي، 
بضــرورِة  الاعبــني  ناصحــاً 
املُقبلـــة،  املرحلِة  في  التركيزِ 
أن يعكـس الاعـُب  ُمتمنـــياً 
املُواجهـاِت  فـــي  العراقـــّي 
صـورًة طبيـــًة عـن ُمستـواه 

الفنـّي.
 وأوضَح شنيشــل: إن اجللسَة 
التي عقدت مــع اجلهازِ الفنّي 
اإلســبانّي كانت ُمثمــرًة، وإن 
قيمٍة  ذا  كان  معهــم  احلديَث 
تعاونه  ُمبديــاً  عاليــٍة.  فنيٍة 
املفتــوح أمامهــم بالطريقِة 
التي تعكُس صورًة ناصعًة عن 
املُــدرِب العراقــّي، وتعاونه من 

أجل خدمِة كرتنا.
يخوُض  ُمتصــٍل،  صعيٍد  على 
املُنتخــُب الوطنّي، اليوم األحد 
احلادية عشــرة  الســاعِة  في 
صباحاً في ملعِب الشعب، آخرَ 
التوجِه  قبل  التدريبّية  وحداته 
االثنني،  إلــى إســبانيا فجــر 
وســتكون التدريباُت مفتوحًة 

أمام وسائِل اإلعاِم كافة.
من جانبه، عقــَد رئيُس االحتاد 
»عدنان  القدم  لكــرِة  العراقّي 
مع  موســعاً  اجتماعاً  درجال« 
الذي  اإلسبانّي  التدريبّي  املاِك 
إليه مهام  أن توكَل  املؤمل  من 
عملــه مع املنتخــِب الوطنّي، 
وتواجد فــي االجتماِع كل من 
 ،) ) مدرباً  خيسوس كاســاس 
أليخاندرو فاريــا لوبيز )املدرب 
املساعد األول (، سلفادور روميرو 
(، خافيير  ثالًثا  )مدرباً مساعداً 
سانشيز )مدرباً للياقة( و  ياغو 
راما لوبيز ) وكيل أعمال املدرب 
(. وحضرَ االجتماع ُعضو االحتاد 
غامن عريبي واألمنُي العام لاحتاد 

ذلك  تــا  ثم  فرحــان،  محمد 
اإلسباني  للطاقِم  آخر  اجتماٌع 
راضي  األوملبّي  املنتخب  ومدرب 
شنيشــل، إضافًة إلــى املديرِ 
اإلداري مهــدي كرمي واملنســق 

اإلعامّي محمد عمـاد. 
عن  احلديث  االجتمــاع  وتخلل 
وتبادل  الفنّية  اجلوانــب  بعِض 
الكرَة  التــي تخصُّ  املعلومات 
العراقّيــة، وســيتواجد املاُك 
اإلسباني عصر اليوم في اللقاِء 
الودي الذي ســيجمُع املنتخَب 
الوطنــّي ونــادي الكهرباء في 

ملعِب الشعب الدولّي.

الشبابي يستعد لكأس 
آسيا في تركيا

يســتعد املنتخــب العراقــي 
مرحلــة  خلــوض  للشــباب 
اخلارجيــة،  التحضيــرات 
لنهائيــات كأس آســيا حتــت 
20 عامــا، عبر إقامــة جتمعه 
فــي مدينة أنطاليــا التركية، 

منتصف تشرين الثاني اجلاري.
باكورة  ويعد هــذا املعســكر 
العراق  شــباب  اســتعدادات 
املقررة  آســيا،  لنهائيات كأس 
في أوزبكستان خال آذار 2023.

وكانت تدريبات منتخب شباب 
العــراق، بقيادة املديــر الفني 

انطلقت  قــد  محمــد،  عماد 
البرج  أيام في ملعب  قبل عدة 
بجامعــة بغــداد، مبشــاركة 
بينما   ، احملليني  الاعبني  جميع 
تعــذر حضــور احملترفــني في 
مع  التزاماتهم  بســبب  أوروبا 

أنديتهم.
اإلداري  اجلهــاز  ويتطلــع 
للمنتخب إلــى تأمني أكثر من 
مبــاراة ودية مع فــرق تركية.. 
يذكر أن منتخب أسود الرافدين 
سيلعب ضمن اجملموعة األولى 
في كأس آســيا للشباب، إلى 
جانــب أوزبكســتان وســوريا 

وإندونيسيا.

الشابات والناشئات 
مبجموعتني قويتني في 
تصفيات كأس آسيا 

أوقعت قرعــُة تصفيات كأِس 
آســيا للَشــاباِت للَســاحاِت 
املكشوفة، التي جرت اخلميس، 
اجمَلموعِة  فــي  العراق  منتخَب 
ُمنتخبات  جانــِب  الى  الثالثة 
وقرغيزســتان  أســتراليا 
في  مبارياتها  وتقــام  وغــوام 
قرعُة  قيرغيزستان.وســحبت 
التصفيــات فــي العاصمــِة 
املاليزية كواالملبور، وهي مؤهلٌة 
لنهائياِت كأس آسيا للسيداِت 

حتــت 20 عاماً والتي ســتقاُم 
عــام 2024.وســيتأهل أبطاُل 
اجملموعــات إلــى النهائيــات، 
فيما ســتتأهُل أفضــُل أربعة 
الثاني  املركزِ  فرٍق حاصلة على 
الثاني.وســتجري  الــدورِ  إلى 
منافســاُت اجلولــة األولى من 
التصفيــاِت فــي الفتــرِة من 
الرابِع ولغاية 12 من شــهر آذار 
املقبل. في حني تُستأنف اجلولُة 
األول ولغاية  الثانية للمدة من 
11 من شــهر حزيــران  2023. 
لكأِس  النهائّية  املنافساُت  أما 
آسيا فستقاُم خال الفترِة من 
الثالث حتى 16 من شــهر آذار 

.2024
تصفيات  قرعــُة  أوقعت  كما، 
كأِس آســيا للناشئاِت دون 17 
عاماً للســاحات املكشــوفة، 
في  اخلميــس  جــرت  والتــي 
العاصمــِة املاليزية كواالملبور، 
إلى  العراق  ناشــئات  منتخَب 
جانِب ُمنتخباِت كوريا اجلنوبّية 
وهونغ كونغ وطاجكستان في 

اجمَلموعِة اخلامسة.
وتقــاُم نهائيــاُت البطولة في 
إندونيســيا عــام 2024، فيما 
 29 التصفيــات  في  يشــارُك 
طاجكستان  منتخباً.وحتتضُن 
تصفيــاَت مجموعة منتخبنا 
التي تقاُم وفقاً لنظام التجمِع، 
التصفيــات  تنطلــُق  حيــث 
مــع تنافِس الفرق فــي ثماني 
مجموعاٍت فــي الدورِ األول من 

22 إلى 30 نيسان 2023. 
املتصدرون  يتأهــُل  ذلك،  وبعد 
الثمانية للمنافســِة في الدورِ 
ضمن  التصفياِت  مــن  الثاني 
مجموعتني  خال املدة من 16 

إلى 24 أيلول 2023.
وتتأهــل أربعــُة منتخباٍت من 
النهائيات  إلــى  الثاني  الــدورِ 
أن تقــاَم في  التي مــن املقرر 
إندونيســيا خــال الفترة من 
الســابع ولغايــة 20 نيســان 
2024 ، علــى أن تنضــَم إليها 
من  األولى  الثاثــة  املنتخباُت 
بُطولِة آسيا للناشئات حتت 16 
عاماً 2019 في تاياند، باإلضافِة 
إلى إندونيســيا املضيفة التي 
ستشــارُك فــي التصفيــاِت 
لكنهــا ستبقـــى مـــن دون 

ترتيـٍب خـال املنافسـات.

الوطني يتغلب على الكهرباء  قبل السفر إلى إسبانيا
يواجه المكسيك واألكوادور يومي 9 و12 الجاري

جتربة ناجحة للوطني أمس أمام الكهرباء قبل السفر إلى إسبانيا

تقرير 

الدوحة ـ وكاالت:

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، ضبط أكثر 
من 140 كأسا مقّلدة جلائزة كأس العالم، 
مشيرة إلى أّن هذه البضائع كان أصحابها 
يعتزمون بيعها عبــر اإلنترنت في اإلمارة.. 
وقالــت الوزارة فــي تغريدة علــى موقع 
التواصــل االجتماعي »تويتر«، إّن أجهزتها 
»متّكنت من ضبط 144 كأسا مقلدة متاثل 
كأس بطولة العالــم فيفا »قطر 2022«، 
في مخالفة لقانون رقم 10 لســنة 2021 
في مــا يخــص تدابير اســتضافة كأس 
العالم«.وأضافــت أّن ضبط هذه البضائع 
املزّورة متّ بعد »توافر معلومات تفيد بوجود 
موقع إلكتروني يــرّوج لبيع كؤوس حتاكي 

الشكل احلقيقي لكأس العالم«.
وأوضحــت أّنه »متّ التوصــل إلى املتهمني، 
حيــث ضبطت بحوزتهــم مجموعة من 
املقلدة، وســيتم اســتكمال  الكــؤوس 
اإلجــراءات القانونية« بحّقهــم.. وذّكرت 
الوزارة بأن االحّتاد الدولي لكرة القدم »نشر 
العديــد من الرســائل التوعوية، حتذر من 
استخدام حقوق امللكية الفكرية املرتبطة 

بكأس العالــم »قطر 2022«، دون احلصول 
للفيفا«. املسبقة  الكتابية  املوافقة  على 

وفــي آيار/مايــو متّ اإلعان عــن أول ضبط 
لبيــع منتجــات مقلدة على الشــبكات 
االجتماعية )قمصان وقبعات حتمل شعار 

كأس العالم 2022(.
مــن جانبه، وعد املعز علــي جنم املنتخب 
القطــري، أن يكــون ظهــور العنابي في 
مبهــرًا   ،2022 العالــم  كأس  نهائيــات 
الاعبني  رغبة  وينســجم مع  ومشــرًفا، 
وطموحاتهم واإلعــداد القوي لهم.. وأكد 
املعز في حوار خاص لوكالة األنباء األملانية، 
أن اللعب فــي كأس العالم مختلف متاًما 
عــن أي بطولة أخــرى.. وقــال »في كأس 
العالم، يســطع طموح الاعبني واملدربني 
والدول واجلماهير، كون األمر يشكل بصمة 
تاريخية ال تنسى، ولهذا فالفرصة العاملية 
محفزة إلظهار اجلميع ألقصى ما لديهم«.
أوقعت  2022، قد  وكانت قرعة مونديــال 
قطر البلد املنظم، في اجملموعة األولى مع 

هولندا واإلكوادور والسنغال.
وحول رؤيته جملموعة قطر، أوضح املعز »أنا 
ضد من يقول أن هناك مجموعة ســهلة 
وأخرى صعبــة. فعندما تاحــظ وتتأمل 

البطولة، ســتجد كل ما يخطر  مسيرة 
على بالك من مفاجــآت بعضها لم يكن 

باألحام«.
وأضاف »اليوم نحن أمام منتخبات تطورت 
كثيــرًا، والعبني أكثر احترافيــة، وبطولة 
متثل للجميع بوابة التاريــخ، لذا علينا أن 
نحترم كل منتخب مهما كان اسمه، وهذا 
األمر سيكون أول ساح لتقدمي األفضل«.

وبســؤاله عن التأثير الفني ملشاركة قطر 
في كوبا أمريــكا 2019 والكأس الذهبية 
للكونــكاكاف 2021 وتصفيــات أوروبــا 
لكأس العالم، أجاب »كانت املشاركة في 
هذه البطوالت قرارا رائعا لبرنامج إعدادنا 

للمونديال«.
وتابع »تنافســنا مع كل املــدارس الفنية 
ولعبنــا بأجواء مختلفــة وقدمنا الكثير، 
واألهم أن االنســجام ارتفــع بيننا لدرجة 
كبيرة، إضافة إلى أن ثقة الاعبني أصبحت 
أكثر متانة داخل امليدان، فلم تعد األجواء 
العامليــة غريبــة علينا، ولهذا ســندخل 
مونديال 2022 بكثير من اخلبرة واالنسجام، 

ويبقى التوفيق من اهلل«.
ونوه »كانت جتربة فريدة نافســنا خالها 
بشــكل رائع وقدمنا أداء فنيا جميا، في 

الكأس الذهبيــة كدنا نصل للنهائي لوال 
ضربة جزاء ضائعة، وفي البطوالت األخرى 
قدمنا شخصية رائعة للمنتخب القطري، 
ونحن اليوم ال نحمل أي رهبة ألي منتخب«.

ويرى املعز علــي، أن االســتقرار التدريبي 
للمنتخــب القطــري بقيادة اإلســباني 
الفني. التوهج  عمود  سانشيز،  فيليكس 

ويشير املعز لنقطة التحول بحياته عندما 
انضم ألكادميية أســباير، قائا »كان هناك 
اختبارات للمواهب الصغيرة في أســباير، 
ومت اختيــاري لانضمــام واحلقيقية أنني 

عشت وكأني أحلم بتلك اللحظات«.
وتابــع »رؤية مبنى أســباير مــن اخلارج 
للدخــول  واســعا  خيــاال  تعطيــك 
واالنطاقة للنجومية، وكنت أقول ألخي 
مصعب قبل ذلك، ســأذهب لألكادميية 
يوما ما وقــد حتقق حلمي حيث قضيت 
شــهرا كاما وجنحت فــي االختبارات«.

ويتذكر املعــز، زماءه باألكادميية، والذين 
أصبحوا جنوما بالقارة اآلسيوية، مضيًفا 
»كنــا مجموعة تتكون مــن حوالي 26 
العبا باألكادمييــة، أتذكر منهم النجوم 
أكرم عفيف وعبد الكرمي حســن وعبد 

العزيز حامت ويوسف حسن«.

قطر تضبط 144 نسخة مقلدة لكأس العالم
المعز علي يعد بظهور مبهر للعنابي في المونديال

املعز علي يحتفل بفوز قطري سابق

5:00 مساًء
7:30 مساًء

 3:00 عصرًا

10:45 مساًء

3:00 عصرًا

مفكرة اليوم

أستون فيال ـ مان يونايتد
هوتسبيرز ـ ليفربول

تشيلسي ـ أرسنال

يوفنتوس ـ إنتر ميالن

لوريان ـ سان جيرمان

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإليطالي

الدوري الفرنسي 

حسين الشمري
يواجه اليوم االحد منتخبنا الوطني 
الطائرة منافســه منتخب  بالكرة 
كازاخســتان في لقــاء مصيري و 
حاســم ضمن منافســات بطولة 
في  حاليا  احداثهــا  اجلارية  العالم 
البوســنة، وقال رئيــس احتاد الكرة 
حســن   أحمد  الباراملبي  الطائــرة 
ســياقي اليوم منتخبنــا الوطني 
الكازاخستاني  املنتخب  منافســه 

في مباراة حاسمة ال تقبل القسمة 
على اثنــني أما الفوز إن شــاء اهلل 
تعالى  و املضــي للعب على املراكز 
الثمانية األولى او اخلسارة السامح 
اهلل للعب على املراكز من التاســع 
إلــى املركــز ألثانــي عشــر وكان 
األولى  منتخبنا قد خســر مباراته 
في افتتاح البطولة يوم امس االول 
اجلمعة أمام منتخب ايران الذي يعد 
املنتخب االول على القارة اآلسيوية 

الصعيد  علــى  ألصعب  الرقــم  و 
ألعاملي ثم حققنا الفوز في مباراتنا 
الثانية على منتخب كرواتيا بثاثة 
أشواط مقابل شــوط واحد و ألتي 
جــرت يوم أمــس ألســبت و اليوم 
يخوض منتخبنا  لقاء مصيريا أمام 
كازاخستان وقد أعطى الفوز األخير 
زخما  معنويا عاليــة لاعبينا من 
للمضي  الفوز  لغــة  أجل مواصلة 
قدما في احراز احد املراكز املتقدمة.

مهدي العكيلي
التجارة  نــادي  فريق  مشــرف  أكد 
الرياضــي، مهند يوســف جاهزية 
الفريق للمنافسة في كأس الكأس 
من خال مستوى العبي الفريق وما 
حققــوه في املباريــات الودية التي 
الفوز  الفريق وكانت آخرها  خاضها 
بأربــع أهداف على فريــق احملمودية 

مقابل هدفني واضاف  تلك املباريات 
أعطت اجملال للمدرب اجلديد مصعب 
عباس من وضع النقاط على احلروف 
احلقيقيــة  التشــكيلة  واختيــار 
وتقسيم الاعبني االحتياط لدرجات 
وفق املستوى الفني واملهاري لاعب 
وأشــار كان اختيارنا للمدرب صائب 
ونأمــل حتقيق النجاح فــي الدوري 

وأوضح يوسف يتمتع العبي الفريق 
عالية  مبعنويات  التدريبــي  وكامه 
من  اجلنسية  فريق  انســحاب  بعد 
العراق  أمامه ضمن بطولــة كأس 
والفوز فــي املباريــات الودية وهذا 
ودافــع معنوي كبير  يعطينا حافز 
خلوض مباريات الدوري والكأس بقوة 

ومبعنويات عالية.

الطائرة البارالمبي بمواجهة حاسمة
 امام كازاخستان فـي بطولة العالم 

اللجنة االولمبية خطوات واثقة 

التجارة يستعد للدوري والكأس 

محمد نجم الزبيدي 
ال شــك ان العمــل االداري الناجــح و الذي 
يؤدي الى جناح كبير خاصة ان اللجنة تسير 
ان هذه  ,حيــث  واثقة وســريعة  بخطوات 
اخلطوات تعد من اخلطوات املرسومة ضمن 
منهاج اللجنــة االوملبية الوطنية العراقية 
وعلى مدى طويل مــن العمل الذي وضعه 
اخملتصون مــن العاملني في هــذه اللجنة 
املتالقــة والتي حتمل تاريخــا رياضيا اوملبيا 
ثرا , ولذلك يجب علينــا ان ننصف الكوادر 
التي تعمل في اقســام هذه اللجنة ولهذا 
نستطيع القول ان من الكوادر التي تواصل 
عملها بجد واخاص وعلى راســها الكابنت 
رعد حمــودي الذي هو الشــمعه املضيئه 
للجنة االوملبية الوطنية العراقية , باعتباره 
كان رياضيــا بارعا وبارزا في حراســه مرمى 

املنتخبات الوطنية والعســكرية ومنتخب 
,ولهذا فــان رعد  الشــرطة بكرة القــدم 
حمودي يعــد امنوذجا رائعا فــي العمل في 
هــذه اللجنة , وان رعد حمــودي يحمل من 
االخاق الطيبة وتعامله مع االخرين , وعليه 
ان كتاباتي املستمره عن الشخصيات  اجد 
الرياضية السابقة واحلالية ومنهم الكابنت 
رعد حمودي فان لديه من التعامل و العمل 
بنفــس رياضي طويل ولن يتهــاون عن اداء 
عمله كرئيــس للجنة االوملبيــة الوطنية 
العراقيــة , وكذلــك ان من االســماء التي 
تعمل في هذه اللجنة هو السيد هيثم عبد 
احلميد االمني العــام للجنة وكذلك احمد 
صبري االمني املالي للجنة االوملبية الوطنية 
العراقية والذي يعد مــن الكفاءات االدارية 

في العمل اجلاد.



بغداد ـ سمير خليل:
وسط حضور نوعي وبرعاية الوكيل 
االقدم لــوزارة الثقافة والســياحة 
واآلثــار الدكتــور نوفل ابــو رغيف، 
افتتحــت الــدار العراقيــة لألزياء 
معرضا تشكيليا حمل عنوان )متازج 
الرؤى( على قاعة الواســطي بالدار، 
)35( عمال  يأتي املعرض الذي ضــم 
واخلزف  الرســم  بني  متنوعــا  فنيا 
ضمن توجهات الدار إلضاءة املشهد 
الفني واالبداعي ومســاهماتها في 

هذا املشهد.
راعي املعرض الوكيل االقدم الدكتور 
نوفل ابو رغيف حتدث للصباح اجلديد 

قائال:
يعّد هــذا املعرض، مســاحة تضم 
مجموعــة اعمــال لــرواد وفنانني 
تشــكيليني عراقيــني معاصريــن، 
بأسماء كبيرة شــاخصة باملشهد 
الفني التشــكيلي، وخطوة مهمة 
اقدمــت عليهــا الــدار العراقيــة 
لألزياء وهي تشــهد ادارة جديدة مع 
وفريقها  اجمليد  عبــد  انعام  الزميلة 

وكادرها الــدؤوب ، بالتعاون مع مقر 
التشــكيلية  الفنون  دائرة  الــوزارة 
حصــرا، املعــرض يســتمر ثالثــة 
ايــام وكما تشــاهدون هناك نخبة 
نوعية مهمة مميــزة حضرت واليوم 
انطلق هذا املعــرض والدعوة عامة 
املعرض  هذا  وسيصاحب  ومفتوحة 
ايضــا انشــطة وفعاليــات ثانوية 
مصاحبة، وهناك فعاليات لألطفال 
ايضــا، املهــم ان تســتعيد بغداد 
امســياتها الثقافية وان ال يقتصر 
العمــل الثقافي فقط على ما يقام 
ويطلق صباحــا في االصبوحات في 
الثقافة  عودة  الرسمية،  الفعاليات 
الى مساءات بغداد هي مهمة هذه 
لألزياء،  العراقية  الدار  املؤسســات، 
دائرة السينما واملسرح، دائرة الفنون 
التشكيلية وهكذا بقية دوائر الوزارة 
ذات العالقــة، نشــعر بارتياح كبير 
ان يحضر هذا العــدد من رواد الفن 
التشــكيلي من اصدقــاء الثقافة 
من ابناء الوســط ومن مريدي احملبة 
االمــل في بغداد،  واجلمال وصناعة 

حلضور  ونتطلع  حضوركم  نشــكر 
املساحات  هذه  يضيء  اكبر  اعالمي 
البيضاء في بغداد واماسيها ويطلق 
رســالة للعالم مفادها ان الثقافة 

العراقية تتنفس برئات عديدة".
اما انعام عبد اجمليد املدير العام لدار 

االزياء العراقية فقالت: 
فعالياتنا هذه، املعرض التشــكيلي 
)متــازج الرؤى( والذي يســتمر اربعة 
ايام وتشارك فيه نخبة من الفنانني 
التشكيليني العراقيني، فنانون كبار 
قســم منهم من منتســبي دائرة 
الفنون التشــكيلية، واملعرض يقام 
بالتعاون مع نفــس الدائرة وبرعاية 
الدكتــور نوفل ابو رغيــف الوكيل 
االقدم للــوزارة، الهدف من املعرض 
ان تكون ليالي بغداد مضيئة بأجواء 
من الفن والرقــي ونتمنى ان تتمازج 
به الــرؤى من اجل االرتقــاء بذائقة 
االنســان وان تكون نفســية الناس 
واملدنية  اخلير  وتتجه نحــو  مرتاحة 

واحملبة واالبداع ".
واضافت : معرضنــا اليوم هو بداية 

اول فعالياتنا التي تقيمها الدار بعد 
تسلمنا مسؤولية ادارتها منذ ثالثة 
اشــهر وقبلها لم تكن الدار مؤهلة 
الســتقبال الضيوف والنخب ، الدار 
العراقية لألزياء مهيأة لتكون املكان 
النخب  به بغــداد  الذي تســتقبل 
ومكان  الدبلوماســية  والبعثــات 
تعرفون  وكما  والبريســتيج،  الرقي 
فان الــدار تعرضت للغرق عام 2015 
ولم تكن ضمن االولويات بعد العام 
2003 بسبب الظروف الصعبة التي 
مرت على البلــد، احلقيقة اتينا الى 
الدار وهي حتمل ارثــا كبيرا ، تراكم 
من تآكل االشــياء، انت تعرف ان اي 
بناية يجب ان تصان كل مدة، ادامة 
، كل هذا لــم يكن متوفــرا، ثالثة 
اشــهر مــن العمل فرصة اشــكر 
فيها كل موظفي الدائرة جميعهم 
على االطالق ماعــدا االداريني الذين 
يهتمون بعملهم االداري واملصممني 
واخلياطني جميعهم غير هذا االداريني 
وانا معهــم كنا نعمل ليل نهار من 
اجل عودة الدار بأناقتها والقها كي 
بغداد  ضيوف  اســتقبال  نستطيع 
وتكون لدينا اماس مســتمرة، اليوم 
بدأنا بالفن التشــكيلي والقادم ان 
شاء اهلل يتضمن عروضا لألزياء من 
عروضنا التاريخية واالعياد الوطنية 
والعروض  احلكومة  وعيد تشــكيل 
جــدول  والتراثيــة،  الفلكلوريــة 

مستمر".
الدكتور ليث مجيد حســني رئيس 
الهيئــة العامــة لآلثــار والتراث ، 
كان من ضمــن احلاضرين حتدث عن 

املعرض ونشاطات الوزارة قائال:
واآلثار  والســياحة  الثقافة  لــوزارة 
انطالقة رائدة ملواكبة جميع االعمال 
الفنية احلديثــة، التبني للكثير من 
الفنانــني العراقيني وكما ترى هناك 
العديد من املعارض تضم لوحاتهم 
وتعرضهــا في معــارض فنية لهم 
وانــا ارى هذا مكســبا كبيرا لهذه 
الــوزارة النها تتبنى هــذه االعمال 
بشكل كبير، باملقابل يشعر الفنان 
بان لديه دعما كبيــرا من قبل هذه 
الوزارة التي تتبنى هذا،  كما شهدنا 
ان الوزارة اقامت العديد من املعارض، 
وكذلك الفنون االخرى من مســرح 
حيث شهدنا مؤخرا مهرجان بغداد 
والــذي احتضن  الدولي للمســرح 
اعماال مســرحية عراقيــة وعربية 
الفعاليــات  وكذلــك   ، واجنبيــة 
والتي ستستمر بشكل  املوسيقية 

فاعل ان شاء اهلل ". 
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

" تمازج الرؤى" معرض تشكيلي
 بضيافة الدار العراقية لألزياء

ضّم خمسة وثالثين عماًل متنوعًا بين الرسم والخزف

متابعة ـ الصباح الجديد:
التعليــق على  النجمة مــي عمــر،  رفضــت 
تصريحات زوجها اخملرج محمد ســامي، بشــأن 
إعطائها احلرية في اختيار مالبسها، ورغبته في 
رؤيتها جميلة بــكل األوقات وأن هذا ال يتعارض 
مــع غيرته عليها، وطالبت مي وســائل اإلعالم 
سؤالها عن تصريحاتها هي فقط، ألن زوجها هو 

املسؤول وحده عن تصريحاته.
 The« وقالــت مي عمر خــالل لقاء مــع برنامج
insider«: "إنهــا ال حتب التعليق على تصريحات 
زوجها، وتابعت: أمتنى ملا يكون فيه تصريح حملمد 
نسأل محمد، وملا يكون فيه تصريح بتاعي يبقى 

أعلق أنا عليه".
وتابعــت قائلــة:" ياريــت نفصــل دائمــاً بني 

الشــخصيتني، وأكيد هو يعرف يعلق بشــكل 
أفضل وأوضح على تصريحاته".

وســبق أن أكد اخملرج محمد سامي، خالل لقائه 
ببرنامج "أنا ســعيد"، الذي يعــرض على قناة 
"القاهــرة والنــاس"، أنه يغار علــى زوجته مي 
عمر جــداً، وبنفس الوقت يحــب أن تبدو امرأة 
جميلة دائماً". وقال ســامي، خالل لقائه: "بغير 

على مي مراتــي جداً وهى بتمثل وحتى 
وهى بتتكلم مع حد، وهى في شغلها، 

ولكن أنا أحب مراتي حلوة تلبس اللي 
عايزه تلبسه، وتعمل اللي هى عايزه 
تعمله، عشــان إحنا هنعيش مرة 
نفسها  اللي  ليه متعملش  واحدة 

فيه"؟.

بغداد - الصباح الجديد:
شاركت وزارة الثقافة والسياحة واآلثار/ دار املأمون للترجمة 
والنشر في   أعمال الدورة السادسة ملؤمتر الناشرين العرب، 
 التي انطلقت في الشارقة بدولة اإلمارات العربية املتحدة 
حيث قدمت مدير عام الدار إشراق عبد العادل ورقة بحثية 
 دعت من خاللها إلى رسم استراتيجية عربية موحدة في 
الترجمة والنشــر تلبي حاجة القــارئ بهدف صنع كتاب 

عربي  رصني. 
واســتعرضت عبد العادل فــي الورقة التــي ألقتها في 
اجللســة املســائية  الثالثة من اليوم األول للمؤمتر، الذي 
يُعقد بالتزامن مع   الدورة احلادية واألربعني ملعرض الشارقة 
الدولي للكتاب، والتي تناولت محور)تنمية صناعة النشر 
والناشر  ومعاجلة فجوة املهارات(، مراحل تأسيس دار املأمون 
وجتربتها  الرائدة في صناعة الكتاب املترجم، وحرصها على 

إيصال  كتبها الى القارئ العراقي والعربي. 
وأشــارت إلى مبادرة "ترجمة مئة كتاب" التي هدفت الى 
النهوض بواقع الترجمة في الــدار وتعزيز نتاجها، إضافة 
إلــى إطالق مشــروع )الطبعة الثانية( فــي العام احلالي، 
 لتلبية حاجات وتنميــة ذائقة القارئ من خالل إعادة طبع 
األعمال الكالســيكية. مضيفــة أن "الــدار أدخلت  في 
برنامجهــا ترجمة ونشــر كتب تعريفية برمــوز الثقافة 
العراقية باعتماد الترجمة العكسية املوجهة الى القارئ 
األجنبي، الفتة الــى أن "دار املأمون   أدخلــت للمرة األولى 
حقواًل جديدة في سياســاتها في الترجمة تتناول اإلبادة 

ودراسات الكرامة واإلرهاب.

بغداد - الصباح الجديد :
تنطلق فعاليات مهرجان جريدة طريق الشعب السابع 
يوم اخلميس املقبل على حدائق ابي نؤاس مجاور متثال 
شهريار وشهرزاد، املهرجان الذي سيستمر يومني يعد 
الكرنفال الصحفي االول من نوعه في العراق وحتتضن 

فعالياته العديد من النشاطات املتنوعة.
كما يؤسس املهرجان من خالل جوائزه الثالث الى معايير 

مهنية ترتبط بتاريخ الصحافة ونضوج ومتيز محتواها، 
والتنفك هذه اجلوائز عن واقعنا اليومي، حيث يتم تكرمي 

ثالث شخصيات بجوائز:
*جائزة هادي املهدي حلرية التعبير.

*جائزة كامل شياع للفكر التنويري .
جائزة شمران ياسر "ابوكاطع" للعمود الصحفي.

"الثقافة" تشارك في أعمال 
مؤتمر الناشرين العرب بالشارقة

مهرجان "طريق الشعب 
السابع"على حدائق أبي 

نؤاس.. الخميس المقبل

عنوان الجريدة: بغداد ـ الوزيرية / رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 777 لسنة 2004 / رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين 301 
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املزايــا والســجايا التــي انطــوت عليها 
شــخصية أمير املؤمنني االمام علي بن ابي 
طالــب )ع( َحَملَْتُه الى قلوب األحرار من كل 
املذاهب واألديان والقوميات فتغنوا بأمجاده 

وأخالقيته.
ألم تسمع بولص سالمة حينما قال :

ال تَُقْل شيعٌة ُهواة علّي 
إنَّ في كل ُمْنِصٍف شيعيا 
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وقد جاء في التاريخ :

ان عليا )ع( كان في احــدى الغزوات يحارب 
املشــركني ، وفيما هو يســتعد لقتل أحد 

أبطالهم قال له املشرك :
يا علي :

هب لي سيفك 
ومن املعلوم أْن الســيف هو سالح امللتحم 
مع أعدائه بقتال ضار ال هوادة فيه ، فكيف 

يُلقي املقاتل بسالحه الى خصمه ؟
وهنا جاءت املفاجأة ..!!

لقد رمى أميُر املؤمنني )عليه السالم( سيفه 
الى خصمه املشرك دون إبطاء ،

فقال له املشرك :
عجبا يا ابن ابي طالب ،

في مثل هذا الوقت تدفع الّي سيفك ؟
فقال )ع( :

اّنك مددَت الّي يََد املسأله ، وليس ِمَن الكرم 
أْن يُرد السائل .

فلما رآى املُشــرك منه ذلك ، رمى بنفســه 
عليه وقال :

هذه سيرة أهل الدين ،
ثم قّبل َقَدَمْيِه ،

وأسلم على يده .
أقول :

مباذا يُجيب املتشــدقون باالنتساب الى أمير 
املؤمنني )ع( وهم يحجبــون عن املاليني من 
املواطنني العراقيني املُلّحنِي في مطالباتهم 
بحقوقهم املشــروعة في تأمني حاجاتهم 

الضرورية دون أن يحظوا باهتمام ؟
أين أنتم من مدرســة علــي )ع( وأخالقياته 
االنســانية الفريدة فــي التعامل حتى مع 

االعداء واملشركني ؟
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ان هذا املوقف هو أبلغ رسالة يوجهها أمير 
املؤمنني )ع( الينا جميعاً حيث اّن لالنســان 

كرامته التي يجب أْن تُصان .
إّن حفظ مــاء الوجوه هو عنــواُن الصيانة 

للكرامة االنسانية .
اننا اليوم نشهد لوناً من االستهانة بالقيم 

االنسانية واألخالقية كلها 
وهنا تكمن املصيبة .

الموقف ـ الرسالة

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

مي عمر عن تصريحات زوجها بشأن مالبسها: هو المسؤول عن كالمه

بغداد - نينوى ـ الصباح الجديد:
بحث رئيس الهيأة العامــة لآلثار والتراث 
الدكتور ليث مجيد حســني مراحل إعمار 
وصيانة وتأهيــل األماكن اإلثارية والتراثية 
في مدينــة نينوى، جاء ذلــك خالل لقائه 
في مكتبه الرسمي مبقر الهيأة في بغداد 
بالسيد منير بوشــناقي املستشار اخلاص 
اليونســكو وباولو  مدير عــام منظمــة 
فونتاني ممثل اليونسكو في العراق وراكان 
العالف ممثل اليونســكو في موقع صيانة 

اجلامع النوري. 
وأوضــح رئيس الهيــأة: ان اللقــاء تناول 
استعراض مراحل وخطوات أعمال الصيانة 
والترميم وإعادة التأهيل في مدينة املوصل 
بإشــراف منظمة اليونســكو، ومناقشة 
تأخر بعض األعمال بسبب إنتشار فايروس 
كورونــا الذي تــرك اثراً كبيــراً في توقف 
األعمــال اخلاصة بصيانة وإعمــار املواقع 

التي دمرتها عصابات داعش اإلرهابية. 
وناقش اجملتمعون أهم املعوقات والســبل 
اجلميــع  وأبــدى  لتذليلهــا،  الكفيلــة 
اســتعدادهم باملضي قدمــاً إلنهاء هذه 
األعمال وإعــادة احلياة مرة أخــرى ملدينة 

املوصل ام الربيعني.
وكان محافــظ نينوى جنم اجلبــوري، اكد 
في وقت ســابق ،أن" قضايــا فنية أخرت 
إمتام أعمال إعادة بناء جامع النوري واملنارة 

احلدباء فيما أوضح آخر املستجدات".
وأوضــح اجلبوري فــي تصريــح ، تابعته 
الصبــاح اجلديــد أن "هناك بطئــاً يعود 

ألسباب فنية تتعلق بحاجة العمال لوقت 
وجهد كبيرين في جمــع اآلجر والطابوق 
الذي يخص الصرحــني وهي عملية حتتاج 
لدقة عالية لوضع كل قطعة في مكانها 
الصحيح". وأضاف، أنــه "مت حاليا تثبيت 
الوقت نفسه  املنارة احلدباء، وفي  أســس 

متكنــت مديريــة اآلثــار في 
احملافظــة من إيجــاد اجلامع 
النوري  جامع  أسفل  األصلي 
كثيــراً  منخفــض  لكنــه 

والعمل يحتاج لوقت 
وفقاً ملا أكده لنا 

العاملون. 

بغداد - الصباح الجديد:
الســيد  العالمة  لســماحة  صدر 
حســني الصــدر إصــدارا جديدان 
والثاني  والثمانون  احلادي  اجلزء  هما" 
العراق  )موســوعة  والثمانــون من 
العراق  بشــجون  املعنية  اجلديــد( 
وأوجاعه وهو يحمل اســم ) ما قّل 
وّدل (  ومن اهم فصول )اجلزء احلادي 

بكل  مرفوض  -العنــف  والثمانون(: 
والعقول   احلظوظ  ثنائية   - أشكاله 
-الداء القــدمي اجلديد -وقد يضحك 
املــرء على نفســه  -من األســواق 
السياسية  االســواق  الى  التجارية 
-وماذا عن الترهل ؟ - ليست الزكاة 
في االموال فقــط -أين املالعني من 
امليامــني  -نفحات اميانيــة -وصايا 

شعرية للخطباء.  
والثمانــون من  الثانــي  اجلــزء  أما 
"موســوعة العــراق اجلديد"، فلقد 
اختصت بتســليط األضــواء على 
تضاريســه  بكل  العراقي  الراهــن 

ومنعرجاته،
 ويحمــل الكتاب اســم ) محطات 

تأمل ( 
ومن أهــم فصولــه:  -الســلبية 
مرفوضــة على كل حــال -اضاءات 
-كيــف تنســى  دمعــُة الفقير ؟  
-ثنائيــة الفناء والبقــاء -فن اإلثارة  

-وللطائشني إساءاتُهم 
-املــرء كثيــر باخوانــه -أالعيــب 

الشيطان -أين عشاق املكرمات ؟ 
-وللسلوك السليم خرائط  .

املكتب االعالمي لســماحة السيد 
الصدر 

يطلب الكتاب من : 07837685254

واسط ـ الصباح الجديد:
أعلنت الهيئة اإلدارية الحتاد األدباء 
والكتــاب في واســط عن خطة 
احملافظة،  في  الشعر  إلحياء  عمل، 
والتنسيق مع اجلامعات احلكومية 
واألهلية فــي احملافظة، إضافة إلى 

منظمات اجملتمع املدني.

وقال عدد من األعضاء خالل إقامة 
السنوي  الشعري  واسط  مهرجان 
األول الذي حمل اســم الشــاعر 
"سعد الواســطي" أن الفعاليات 
سوف تنظم بشكل مستمر، على 

وفق جدول يعلن الحقا.
وفي الغضون بني عدد من منسقي 

منظمــات اجملتمع املدنــي أهمية 
واسط،  في  الشعرية  احلركة  دعم 
الفعاليات  املشاركة في  من خالل 
الشــعرية، وتشــجيع الشــعراء 
املهرجانات  خــالل  مــن  املبتدئني 
األصبوحــات  أو  واألمســيات 

الثقافية.

"الهيأة العامة لآلثار" تستعد
 لتأهيل المواقع التراثية في نينوى

"موسوعة العراق الجديد".. اصداران
 جديدان للسيد حسين الصدر 

خطة عمل لدعم الحركة الشعرية في واسط
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